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KRISLAI ANGLIJA TAIP PAT
Mačiau ir pamėgau.
Socialistai be socializmo 
“Chlorella.”
‘‘Užtrokštų.” jei negerti 
Sovietų budžetas.

Rašo A. BIMBA

Tr a ėjusi se k m a d i o n j
IV

sitffvnieČiai laike

man

STOJA UŽ PALIAUBAS
INDOKINIJOS KAREJ

Francijos ministras 
po kartotinai tarėsi 
! su Sovietu ministru

dėl Jiai Raudonosios upės žio-: 
tis, šiauriniai - rytiniame i 
Indokinijos kampe, Viet- 
name. Komunistai gi tuo| 

i tarpu palaikytų kitose I

CHURCHILL DAR NEŽADA 
TALKAI TI AMERIKINIAM 
ŽYGIUI INDOKINIJOJ

buvę proga “galvą Įkišti” ir 
pamatyti.

Aš garantuoju iš anksto, 
kad šita graži muz i kariš
ka operetė bus pastatyta taip, j 
kaip niekados pirmiau. Tai 
užtikrina ne tik mokytojos 
mūsų Mildred dedamos pa
stangos. bet • »' visų choriečių 
ryžtas pasirodyti taip, kaip 
pridera dainos ii- muzikos mė
gėjams.

Tik nepamirškite: perstaty
mas Newarke Įvyks jau at
einantį šeštadieni, o Liberty 
Auditorijoje sekmadieni.

pasižadėjo remti Francijo?!' 
siūlymą sustabdyti karo i 
veiksmus tarp francūzų ir; 
Vietnamo liaudininkų, In-' 
dokininjoje, kai 
Associated Pref 
džius gi mūšius,

' Vietnamo
j jie pilnai kontroliuoja. 

Manoma.
j duos panašius paliaubini.us i
i siūlymus ir einamajai

v j nevos konferencijai.praneša  ■’

London. — Angli jos mi- j priedermę, kad susitarimą 
nistrų pirmininkas Chur-'būtų įvykdytas.” 
chillas sakė šalies 
jog dar nežada duoti ang-! 
lų kariuomenę kaip ameri
konu talkininką isiveržimui 

. .( (; Wdokihijon. Anglija pa-
\ui įas ■ pįkės, žiūrėdama, ką žene- 

i vos konferencija nutars

v

seimui. ; <DULLES PRIEŠINASI
Amerikos valstybės

1 kretoriuš Dulles Ženevos 
konferencijoje iš anksto 

i neigė siūlymus ]).aliaubų 
• Frunc*’n ■ iwuxvx uU«uc. i tarp francūzų ir Vietnamo

' I liečia karo baigimą te-1i liaudininku. Jis spėlioja,
komunistai laužytų 
s.” Dulles todėl 

užtikrinimų,”

se-

sidžiaugti vaidinimu ir pasi 
žavėti dainomis ir muzika.

Belgijoje ir vėl susidarė 
socialistinė vyriausybė. Smar
kūs tie Belgijos socialistai, ne
be pirmai ąvkį jie paima Bol- 
giios kapitalistinį laivą vai- 
ruXti.

Visa bėda su jais tik tame, 
kad jie nė nepagalvoja apie 
įvedimą Belgijoje socializmo.

Socialistai be socializmo! 
Žmonės be principų ii’ idėjos.

Gal tuojau visame ] 
lyje nebus alkanų žmonių. 
Yra surastas toks didelis ir 
nepaprastas maisto šaltinis, 
jog tik keista ii' juokinga, kad 
juomi 
ja.

Ar 
prūde 
lėtiną ?

Tai esama maisto. — ne
paprasto, geriausio, brangiau
sio maisto. Ta “putra” vadi
nasi “chlorella.”

Užtektų tik tiek teritori
jos, kiek užima viena nedi
delė Rhode Island valstija, 
kad visą pusę visos žmonijos 
pjįnai aprūpinus proteinu!

ta “chlorella’’ veisiasi 
nepaprastai sparčiai. Per vie
ną dieną ji pasididiną bet 
septynis sykius. Tr ji susi- 
dedijjjpiŠ viencelinių gyvūnėlių. 
Tik semk sau tiesiai iš prūdo 
Ir žerk tiesiai i gerklę!

Apie tai skaičiau straipsni 
Everybody’s Di-

McCarthy suklastavo 
ARMIJOS SEKRETORIAUS 
STEVENSO FOTOGRAFIJĄ
Perdirbta fotografija rodo 
vien tik McCarthy’o šnipą 
Schine stovint su Stevensu

grafiją, kur vienas tiktai 
naujokas kareivis Davidas 
Schine (buvęs McCarthyo

greta su Robertu Steven- 
armijos šekreto-Wa s h i n g to n.—R a ga n gau

ti is senatorius Joe McCar
thy pereitą savaitę rodė ty
rinėjančiai semitinei ko
misijai suklastuotą foto-

rium.
McCarthyo advokatas, 

naudodamas perdirbtą fo
tografiją, teigė, kad tada,

; nai tarp francūzų įr
; namo komunistų.

“O jeigu bus prieita su-1 reikalavo
! sitarimas, — pridūrė Chur- j kad jie būtų privei*sti 
I chillas, — tai Anglija pa-! dyt paliaubinę sutav 
Įsiryžus pilnai atlikti savo 1 gu ji būtų padaryta.-

Stevens dar buvęs draugi- 
Schine’ui: todėl spe- 
nusifotografavęs su 

Taigi tada gal ir Ste- 
pa-

į ofičierius, 
užsispyręs 

O užsispyręs

11 anci ja, y sjįį|0 rinkimus 
Šiaurinei Korėjai 

i suvienyti su Pietine

SU
liaudininkais.

Francijos užsieno rei
kalų ministras Bidault 

; dėl to jau du sykiu tarėsi 
| su Molotovu, Sovietų už
sienio reikalų ministru.

Frakcijos premjeras La- 
niel kovo 7 d. siūlė sekamas 

i sąlygas mūšiams sulaikv-
ti :

Vietnamo liaudininkai - 
komunistai turėtų pasi
traukti iš pietinio Indokini- i 
jos ruožto. . Prancūzai su
tiktų paskelbti neutralia.! 
nekarine stritim plotą pa-!

Ženeva. — Šiaurinės Ko
rėjos užsienio reikalų mi
nistras, generolas Nam II 
siūlė surengti visuotinus 
laisvus balsavimus - rinki- ■ 
mus, kuriais 
sujungta Šiaurinė (liaudi
ninkų) Korėja su Pietinei, 
(tautininkų) Korėja į vie-

\HENSEL STATO KLAUSIMA 
DĖL McCARTHY’O TAKSU

sekretoriaus 
atsakydamas 

T’”-, ' i gangaudžiui senatoriui turėtų būti s &
I dėjejas,

pa-

Mc-

Mc

Republikony vadas 
šaukia 1 supliekti 

i * ™ komunizmą Azijoj”

Šiaurinės ir Pietinės Ko- 
’ rėjos seimai turėtų paskir
ti savo atstovus, kurie suė
ję paruoštų į plana dėl ben
dro seimo 
Korėjai.

Rinkimus privalo patys

Carthy’ui, užreiške, kad 
McCarthy niekšiškai jį 

McCar- 
Hensel, 
karinio 

sykiu 
lai-

dar niekas nešinau d o- j

Washington. — Republi- 
konu senatorių vadas Wm. 
K n o w 1 a nd, kalbėdamas

i v • • V

matėte prėsko vandens Į Rūmų suvažiavime, karstai 
įšaukė talkininkus i
! su Amerika “mušti komu- 
I nistų agresiją” Indokinijo- 
|je bei kitur pietiniai - ryti
nėje Azijoje. Sakė, jog 
Anglija bei kiti talkininkai 
turėtų šioje kovoje plačiau 
remti Ameriką, negu rėmė 
Korėjos kare.

Knowlandas gąsdinj>f~kad 
jeigu būtų Įėjėta 
tams laitnėtiLI 
tai jie “perimtų į savo ran
kas ir kitus toje srityje 
kraštus su daugiau kaip 60 
milijonų gyventojų.”

žurnale 
gest.”

ten pat dar ir ki- 
Jame kalbama

Skaičiau 
tą straipsnį, 
apie mūsų kolegijų studentus 
Ir studentes.

• Ar tie mūsų jaunieji vyrai 
ir moterys visiškai išdykę ir 
sugedę, visiškai paskendę al
koholyje?

Nieko panašaus. Jie geria 
tik “tiėk< kiek ir visi kiti žmo
nės.

Tyrinėjimas buvęs praves
tas ant 16,000 studentų.

Iš jų 76 procentai geria, 
Wktai 26 ' procentai neima 
svaigalų nei į burną.

Skjj^ymas tarpe merginų ir 
vaiki^j labai mažas.

Skirtumas tik tame, kad 
merginos mėgsta smarkesnius 
gėrimus. Jeigu 72 procentai 

- studentų traukia alų, o tik 
21 procentas degtinę, tai 43

Įsakyta laivakroviam 
vėl balsuoti, katros 
unijos jie nori

nese nuorašus nuo
Carthy’o pirmesnių 

su Ste 
pasikalbėjime

j na ją

vensu.

New York. —.Valdinė 
darbo santykių komisija 
įsakė laivakroviams gegu
žės 26 d. iš naujo balsuoti, 
katrą uniją jie pasirenka,

JUO.
vens gal būtų sutikęs
kelti Schine 
tiktai vėliau 
prieš Schine.
todėl, kad McCarthy buvo 
ir toliau pasiryžęs tyrinėti 
komunistus armijoje, kaip 
pasakojo McCarthyo advo
katas Cohn. Stevens gi no
rėjęs sustabdyti tuos tyri
nėjimus.

Bet dabar antradienį ar
mijos advokatas Joseph 
N. Welch ima ir parodo 
tikrąją fotografiją, kuri 
tada atsitiktinai buvo nu
traukta McGuire lėktuvų 
stotyje, arti Fort Dix, N.

kalbėjimų
Viename
McCarthy

“Armijos viršininkai tu-! Federacijos), ar . i 
rėtų paleisti (draftuotą) j D. Federacijos uniją 
Davidą Schine per savaitės Į džios atstovai prižiūrės 
galus i New Yorka, L 
Schine galėtų apžiūrėti 
vo merginas.”

McCarthy karštai 
protestavo piieš tokių

Darbo / 
nauja ja 
i. Val-

. kad i balsavimus.
sa.f Pernai gruodžio 22-23 d. 

j balsuodami, laivakroviai 
j pasirinko senąją uniją 
9,060 balsų prieš 7,568. Bet 
valdžia balandžio 1 d. šie
met atmetė tuos balsavi
mus, surasdama, kad seno
sios unijos “geijgsteriai 
g r ū m o j i m a i s ve r tė”

Nes 
thy pasakojo, kad 
pirmiau būdamas 
laivyno pareigūnu, 
ir pelnėsi iš privačios 
vų kompanijos.

Hensel, iš savo pusės, 
išrinkimo visai statė McCarthy’ui klausi

mą apie jo išsisukinėjimą 
nuo taksu. Grasino rei
kalauti, kad tyrinėjančio- 
ji Senato komisija panagri
nėtų šį bei kitus abejotinus 
McCarthy’o biznius.
“Paleisti Schine apžiūrėti 
savo merginas”

Gynybos sekretoriaus 
Stevenso raštininkas at-

kore j iečiai tvarkyti be kitu

Už šešių mėnesiu' po rin
kimu turi būti ištraukta 
svetimųjų kariuomenė iš 
Korėjos pussąlio.

Amerikos valstybės se- 
išvien | kretoriuš John Foster Du-

lies priešinasi tam pasiūly
mui. Bijo, kad tatai padė
tų komunistams Įsigalėti iš
tisoje Korėjoje.

Atominiai ginklai turi 
du galu, sako Mikojan

Burma taipgi reikalauja 
paliauky Indokinijoje

At-

sekretų 
Laikinis

uz-
jo

tyrinėjančios ■ ko- 
pirmimnkas l£. 

Mundt taip pat abejoja, ar 
“teisėta/ būtu” naudoti tuos 
McCarthy’o pasikalbėji
mus.

Schine tarnavo McCar- 
thy’ui kaij) nemokamas 
šnipas, iki buvo draftuotas 
armijom

laL
už se-

bmunis- 
okinijoje,

New York. — Jau 
ta džiūrė teisti

suda- 
Joe 

Ryaną, buvusį laivakrovių 
unijos pirmininką, kuris 
nusuko $60,000 unijinių pi
nigų.

procentai studenčių griebiasi 
už degtines, o tik 41 
tas už alaus. Kiti 
geria vyną.

Kaip su lytiniu 
mu”?

Skirtumo beveik nėra: 
smarkiai įsigėrę visi jauni 
žmonės greitai “perkaista.”

procen- 
ir kitos

išdyki-

Spaudoje daug btivo kalbė
ta apie Sovietų šių metų bu- 
džetą. Vienas punktas svar
bus: kariniams reikalams šie
met budžete išlaidos 10 pro
centų mažesnės. Daugiau pi
nigų skiriama kultūriniams 
reikalams.

Progresas gerojon pusėn*

Indonezija nori prekybos 
su Sovietų kaimynais

nąją uniją.
Valdinės komisijos 

rektorius C. T. Douds 
siutinės tam tikras korte
les laivakroviams, “turin
tiems teisę balsuoti.” 
tiktai pavedantiems 
korteles bus leidžiama 
suoti.

di-

Ir 
tas

Maskva. — Sovietu pre
kybos ministras Mikojan, 
kalbėdamas visos šalies 
seime, įspėjo-priešus, kad 
jeigu jie užpultų, tai So
vietų Sąjunga -smogtų 
juos atominiais bei hydro- 
geniniais ganklais.

Mikojan pridūrė, jog šie 
ginklai yra viena iš prie
žasčių, kurios dar sulaiko 
Ameriką ir jos talkininkus 
nuo pasimojimų prieš So
vietų Sąjungą.

Sovietų seimas vienbalsiai 
užgyrė esamus valdininkus

Maskva. — Aukščiausio
ji Sovietų Taryba (sovieti
nis seimas) vienbalsiai ir 
entuziastiškai užgyrė 
premjerą Malenkova, už
sienio reikalų ministrą Mo
lotovą Ir kitus aukštuosius 
valdžios vadovus.

Kolombo, Ceilon.
vykęs Burmos premjeras 
U Nu visaširdžiai parėmė 
Indijos premjero Nehru 
pasiūlymą— sustabdyti ka
ro veiksmus tarp Vietna
mo liaudininkų ir francū
zų, Indokinijoje.

Nu pareiškė, jog niekuo
met neleis “vakarams nau
doti Burmos žemę kaip ka
ro stovyklą prieš Indokini
jos liaudininkus.”

Burma jau uždraudė 
amerikonam per ją lėkin- 
ti francūzų kareivius bei 
ginklus karui prieš Vietna
mo komunistus.

Premjeras Nu dalyvaus 
penkių pietiniės Azijos 
valstybių konferencijoje 
sykiu su Indijos, Ceilon.o, 
Pakistano • ir Indonezijos 
premjerais.

Jakarta, Indonezija. — 
Indonezijos valdžia gegu
žėje siųs savo komisiją į 
Lenkiją, Vengriją ir Če
koslovakiją. Pasiuntimai 
siūlys joms pirkti iš Indo
nezijos gumą (robą), ciną 
bei kitas medžiagas, kain
sakė indonezu užsienio rei-‘ 
kalu ministras.

Indonezija nesutinka su 
Amerikos reikalavimu su
laikyti gumą bei ciną, kaipo 
karines medžiagas, 
Sovietų Sąjungos ir drau 
giškų jai kaimynų.

nuo

Nauji susidūrimai tarp ' 
arabų ir izraeliečių

2 buvę priešai pereina 
i Sovietų pusę

Berlin. — Josip Kroty, 
buvęs vadas priešsovieti- 
nių ukrainų pabėgėlių, pe
rėjo dabar į rytini, sovieti
nį Berlyno ruožtą ir įteikė 
įo valdybai šnipiškus do
kumentus, kurie buvo ski
riami amerikonams. Kroty 
apgailestavo daręs klaidą, 
tarnaudamas Sovietų prie
šams.

Berlin. — Dr. Aleksan
dras Truchonovič, buvęs

Tolouse, Francija. — Ka-' 
riniuose pratimuose čia 
sprogo minosvaidis, užmu
šant 5 kareivius.

SLAPTAS RADFORDO 
RAPORTAS

Washington. — Sugrįžęs 
iš Europos, admirolas A. 
W. Radford slaptai rapor
tavo prezidentui Eisenho- 
weriui ir gynybos sekreto
riui, kaip Anglijos ir Fran
ci jos valdininkai atsiliepė į 
jo raginimus “supliekti ko-

Jeruzalė. — Izraelis skun
dėsi, kad egiptėnai iš kul
kosvaidžių apšaudė Izrae
lio sienos sargus, o Syrijos 
arabai įsiveržė į Izraelio že
mę prie Jordano įplaukos į 
Galilėjos ežerą (Tiberi#- 
dą). < -Bet izraeliečiai nu-

vijo kitus.
1S-

munizmą” Indokinijoj. Ad
mirolas Radford yra visų 
karinių Amerikos štabu 
galva.

Tikrojoj fotografijoj ma
toma toj pačioj eile j stovint 
net iktai Stevens ir Schine, 
bet ir armijos pulkininkas 
Bradley ir dalis dar ketvir
to asmens.

Vadinasi, J. McCarthyo 
šnipas - advokatas Roy M. 
Cohn bei sėbrai (supranta
ma, su paties McCarthyo 
žinia) nukirpo fotografi
jos kraštuką su pulkininku 
ir kitu asmeniu, paliekant 
tiktai Schine

; sekretorium 
Į Nukirpus

su armijos 
Stevensu.
du asmenis, 

i kita dalis fotografijos buvo 
visai aplinkui apvesta bal
tais pakraščiukais, taip 
kad atrodytų, būk tai “sa-

Kada, ši klasta buvo pa? 
rodyta tyrinėjančiai komi
sijai, tai McCarthy advo
katas Cohn ėmė mikčioti, 
mėgindamas išteisinti sa
vo bosą. Cohn kartojo, būk 
“pačiam Stevensui pra
šant” jisai nufotografuotas 
su Schine/ Būk Cohn ne
žinojęs, kad ją apkarpė 
McCarthy’o štabas, “ma-

Sovietų priešų vadas vaka- j Rydamas, jog armijos pul-
riniame Berlyne, atėjo į 
sovietinį, rytinį Berlyną, 
prašės’i prieglaudos ir buvo 
priimtas.

Taip karinė Sovietų val
dyba atsakė i Amerikos 
protestą, kad “komunistai 
pagrobę” Truchonovičių iš 
vakarinio Berlyno.

Teheran, Iran. — Nauja
sis Irano seimas beveik 
vienbalsiai užgyrė karališ
kąją premjero gen. Zahe- 
dio valdžią.

ORAS. — Giedra ir ne 
karšta.

kininkas nieko bendro ne
turi su šiuo paveikslu.”

Tikroji gi fotografija ro
do, kad tas pulkininkas sto
vi prie pat Schine dešinės 
rankos.

Šiai makartinei klastai 
išėjus aikštėn, kilo nieki
nantieji juokai ir pasipikti
nimo triukšmas komisijo
je.

McCarthy rėkė . demo
kratui senatoriui Syming- 
tonui, komisijos nariui:

‘'Nagi, nutilk tu!”
Symingtonas atsiliepė: 

“Argi tu manai uždaryti 
man bumą!?”
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Pirmas kompromisas Ženevoje
Ženevos konferencija jau įrodė du dalyku: vienas, 

kad galima susitarti; kitas, kad be nusileidimų ir kom
promisų nieko tokioje sueigoje negalima pasiekti.

Konferencijos išvakarėse atrodė, jog ji pakriks nė 
neprasidėjus. Taip garsiai pranašavo komercinė spau
da. Klausimas ėjo apie konferencijos posėdžių pirmi
ninkus. Amerika reikalavo, kad pasikeisdami pirminin
kautų tiktai Amerikos, Tarybų Sąjungos, Britanijos ir 
Francūzijos atstovai. Sovietai reikalavo, kad 1 tokią 
pat teisę ir privilegiją turėtų ir Kinijos Liaudies Res
publika.

Britanijos užsienio reikalų sekretorius pasiūlė, kad 
pirmininkai būtų tiktai trys: Britanija, Thailandas ir 
Tarybų Sąjunga. Amerika ir Sovietai kompromisą pri
ėmė, ir tuo būdu konferencija be delsimo ir trukdymo 
oradėjo tą darbą, kuriam buvo sušaukta. Už tai ten- 
da pasveikinti Dullesą ir Molotovą.

Ir taip, pamatysite, turės būti visoje šios konferen
cijos eigoje, jeigu bus noro ir troškimo išspręsti Ko
rėjos ir Indokinijos problemas. Turės būti ieškoma ir 
euras,ta kompromisas po kompromiso. Jeigu pasiro
dys iš vienos kurios pusės griežtas užsispyrimas savo 
oasimojimus pasiekti šimtu procentų, nebus susitarimo 
ir nebus taikos.

Žinoma, yra ribos ir kompromisams. Yra tam tik
ri principai, kurie nesiduoda nusileidimams ir kompro
misams. Vienas iš tų principų šioje Ženevos konferen
cijoje yra tas, jog didžioji Kinija negalės sutikti, kad 
Korėja arba Indokinija taptų peiliu Kinijos pašonėje. 
Su 'abiem kraštais Kinija turi ilgus rubežius. Natūra
lu, kad Kinija negalės pakęsti kapitalistinių valstybių 
militarinių bazių, prie tų rubezių.

Ženevoje Kinija kovos už garantiją, kaip mums at
rodo, už nedaleidimą tokios galimybės. Tokioje situa
cijoje tokio nusistatymo griežtai laikytųsi mūsų šalis, 
ir jinai turėtų pilną teisę tokią garantiją gauti.

Premjero Malenkovo prakalba
Tarybų Sąjungos Aukščiausios Tarybos sesijoje 

kalbėjo premjeras Malenkovas. Daug dėmesio duoda
ma šiai prakalbai.

Ką gi Malenkovas pasakė?
Jis pasakė, kad visa žmonija ištroškusi taikos ir 

ramybės.
Jis pasidžiaugė Kinijos Demokratinės Liaudies 

’-Respublikos laimėjimais ir pasiekimais. Jis parodė, 
kad bandymas tokį milžinišką pažangų kraštą izoliuo
ti arba ignoruoti nesuderinama su pasaulinės taikos rei
kalu.

Malenkovas apsistojo ties pasaulinės prekybos klau
simu. Jis sakė, kad tūlų kapitalistinių kraštų vedama 

( diskriminacija prekyboje daugiau pakenkia tiems pa
tiems kraštams. Sovietai esą nusistatę už plačiausią 
pasaulinę prekybą ir bendradarbiavimą.

Jis sakė, kad Tarybų Sąjungoje nėra jokios isteri
jos .bei baimės. Tuo tarpu Amerikoje esanti sukurta 
didžiausia isterija.

Daugiausia komentarų pasaulinėje spaudoje su- 
• silaukė Malenkovo pareiškimas, kad jei kas pasikėsintų 

ant Tarybų Sąjungos atominiais ginklais, tas būtų tais 
pačiais ginklais sunaikintas.

. Jis priminė praėjusių dviejų pasaulinių karų pa
mokas ir rezultatus. Per juos ir juose kapitalizmas ne
teko daugiau kaip trečdalio pasaulio.

Malenkovas sakė, kad Sovietai siekia saugumo vi
sai Europai. Jis pasmerkė tuos, kurie kalba, kad Euro
pos tautų nepriklausomybė atgyvenusi savo dienas. 
Sovietai nenori atkirsti Amerikos nuo Europos. Tuo 
pat sumetimu Sovietai sutiktų tam tikrose sąlygose 
prisidėti prie Šiaurinio Atlanto Sąjungos.

Malenkovas savo prakalboje užtikrino, kad Sovie
tai kovojo ir kovos už taikos išlaikymą.

DŽIAUGIASI IR
VERKIA

Klerikalinė spauda pilna 
prieštaravimų. Paimkime 
bažnyčios reikalus. Kunigų 
Draugas džiaugiasi: “Vi
suose pasaulio kraštuose 
katalikai kovoja prieš ko
munizmą. Ypač stipri yra 
toji kova už geležinės už
dangos. .. ”

Bet ten pat tuojau labai 
gailiai verkiama, kad Lie
tuvoje ir Lenkijoje tie ko
munistai tų “kovotojų” ne
glosto. Jeigu patys Drau
go katalikai, netiki į “Kris
taus mokslą,” kad kai . kas 
tau suduoda per vieną žan
dą, atsuk jam kitą, tai ko
dėl komunistai turėtų to
kio mokslo laikytis?

PRELATO BALKONO 
PAGRŪMOJIMAS

Gal klerikalai jau varys 
laukan'socialistus ir smeto- 
ninikus. Taip atrodo iš 
prelato Balkūno prakalbos, 
pasakytos “Lietuvių Ben
druomenės” konferencijo
je Brooklyne.

Prelatas Balkūnas supy
kęs ir įsikarščiavęs pasa
kė savo bendrafrontinin
kams :

Socialistai, liberalai ir net 
tautininkai žaidžia.

labai pavojinga pažiūra, . 
kad mums nereikia bendruo
menės, kad mes ją turime ir 
kad pasitenkiname tokia, ko
kia ji yra. Čia kalbu apie 
tuos partijų ar srovių žmo
nes, kurie priešingi bendruo
menei ; toli ne visi priešingi. 
Naujienos, Sandara. Keleivis, 
Dirva ir Vienybė noriai de
da (ir atrodo, mieliau kaip 
tik tokius deda) straipsnius, 
kurie pasisako prieš bendruo
menę arba bendru o m e n ė s 
principą kritikuoja. Gerai, 

j tie bendrojo darbo principai 
galioja ir Šalpos ir politinėje 
veikloje. Kam ten tas ben
dras darbas? O gal jau nu-

i sibpdo ?
i

Atrodo, jog menševikai 
į ir smetoninkai turės užsi
čiaupti ir agituoti už “Ben- 

I druomenę” taip, kaip rei
kalauja klerikalai, arba 
Balkūnas jiems parodys 
duris iš bendrojo fronto. 
Netenka ątfejoti, kad jie 
“susipras,” nusilenks že
mai ir pabučiuos Balkūnui 
ranką. Jie jau labai įpra- 
tę klerikalų rankas laižy
ti. Dar sykį jas nulaižyti 
nebus priešinga nei jų są
žinei, nei “principams,” ku
rių jie vistiek seniai nebe
turi.

Britanija jau “šiaušiasi”
Iš spaudos pranešimų paaiiški, kad Didžioji Brita

nija vis ryškiau ir ryškiau rodo savo nepasitenkinimą 
Amerikos politika Azijoje. Ji, sakoma, atsisakė pri
sidėti prie Amerikos pasiūlymo pasiųsti ginkluotų jėgų 
Indokinijon francūzams talkon. Ji taipgi atmetė pa- 
niūlymą jau dabar, dar nežinant Ženevos konferenci
jos rezultatų, griebtis organizavimo militarinės sąjun
gos Pietinės Azijos “apgynimui.”

Britai tiki, kad rei’kia labai rinitai paieškoti kitų 
būdų susitarimui ir taikos išlaikymui.

Mūsų $10,000 vajaus reikalai
Mes esame rimtai susirūpinę tuo lėtumu, kuriuomi 

visoje eilėje kolonijų vedamas šis svarbus dienraščio 
finansinio sustiprinimo vajus. Kaip matote iš admini
stracijos pranešimų, atsiliepimų ir aukų gauta dar tik
tai iš saujelės vietų.

PAČIOJE APAČIOJE
Mes niekur nematėme, 

niekur neskaitėme apie 
tai, bet Brooklyno pranciš
konų Darbininkas sužino
jęs, kad

Kom. Kinijos valdžia gy
ventoms paskirstė j dešimtį 
klasių. Pirmose eina kariai, 
toliau- darbininkai, ūkininkai, 
valdininkai. Devintoje vietoje 
prostitutės. Paskutinėje, kuri 
neturi jokių teisių, misijonie- 
riai.
NUOBODŽIO PAŠA- , 
K OS PABAIGA

Koks ten Dr. Jonas Kaš
kelis parašė, o Kanados 
“Nepr, Lietuva” išspausdi
no dvidešimt vieno sky 
riaus straipsnį “Komuniz
mo ideologijos tikrovė.” Jei 
neklystame, tai ta nuo
bodžio pasaka jau bus už

Laikas gi bėga labai greitai. Reikia, kad vajaus 
eiga būtų paskubinta. ' ,

Širdingai prašome visų kolonijų veikėjus imtis dar
bo. • - • ■, ' ■ -

baigta ir Kardelio gazie- 
tos skaitytojai- galės leng
viau atsikvėpti.

Ką toje pasakoje D r. 
Kaškelis surado ir atiden
gė? Tegu jis pats susumo- 
ja:

Trumpai suglaudus, dėl ko
vos su komunizmu galima pa
daryti šias išvadas: a) Pa
grindinė kova, neskaitant 
ginklo, yra užfrontėje idėji
nė visapusiška kova, b) Toji 
kova yra visų pareiga, veda
ma individualiai, organizuotai 
ir suderintai, c) Kovojama 
netiesiogiai ir tiesiogiai, vi
suomet turint prieš akis, kad 
komunizmo klasta ir žiauru
mai neturi ribų ir kad komu
nizmas bus tik tada nepavo
jingas, kai jis bus išnaikin
tas.

Mums yra aiški “ginklo 
kova.” Hitleris irgi grie
bėsi ginklo. Žinote, kas su 
juo atsitiko.

Bet kaip su “idėjine ko
va”?

Kad kovoti prieš kokią 
nors idėją, tai reikia jos 
vieton siūlyti kitą, geresnę 
idėją. Sakoma, kad “gam
ta tuštumos neapkenčia.”

Tai kokią idėją siūlo Dr. 
Kaškelis? Gal kapitalisti
nę? Bet ji, kaip matome, 
niekur nebeatsilaiko. d ai 
klerikalinę? Bet ir ji visur 
braška. Gal todėl šis ko
vingas daktaras savo ilgoje 
pasakoje, kiek galima sprę
sti iš tos pasakos jo paties 
“suglaudimo,” jokios idėjos 
nepasiūlo.

Todėl veikiausia niekas 
neišeis iš jo smarkaus pa- 
simojimo komunizmą “iš
naikinti.”

Worcester, Mass
AIDO CHORO KONCERTAS

Kaip jau žinia, gegužės 9 
d., 2 vai. po_. pietų, įvyks ne
paprastai gražus koncertas, 
skiriamas pagerbimui motinų. 
Tai labai gražus darbas, nes 
motinos vertos pagerbimo. 
Jonas Dirvelis paruoš šį kon
certą su naujomis dainomis, 
pritaikytomis motinų pagerbi
mui. 

' i
Draugės ir Draugai, Aido 

Choras savo pareigas atlieka 
šimtu procentų. Aido Choras 
savo istorijoje pirmu kartu 
vieneriais metais tiek daug 
dainavo. Jis dainavo Laisvės 
piknike Montelloj, Laisvės 
koncerte New Yorke, dainavo 
Norwoode, So. Bostone, antrą 
koncertą Woruesteryje. Tas 
parodo, kokį aidiečiai turi 
pasiryžimą dainuoti visur. 
Visur jie buvo šiltai sutikti. 
Visur meno mylėtojai džiau
gėsi jų dainavimu.

Todėl visų mūsų pareiga 
dalyvauti šiame Aido Choro 
koncerte. Visiems juk žino
ma, kad choras negali dvasia 
šventa gyvuoti. Reikia finan
sų, nes choras turi nemažai 
išlaidų.

Noriu pastebėti, kad mes iki 
šiol savo pareigas linkui cho
ro nepilnai atlikome. Perei
tas Aido Choro bankietas bu
vo silpnas. To lei mes turime 
šį koncertą padaryti tikrai 
pasekmingu visais atžvilgiais.

Iš visur mes turime suva
žiuoti į gegužės 9 dienos kon
certą. O mes tai galime pa
daryti, jeigu tik mes panorė
sime. Tai ‘ parodė Bostone 
įvykęs koncertas. Jeigu mes 
išsijudinsime, mes viską gali
me padaryti.

Dar kartą: atlikime savo 
pareigą šimtu procentų !

J. Skliutas

Man kelis kartus teko gir
dėti žmones kalbant: Jeigu 
tu esi rašytojas, tai bile ka
da ir bile kur tik atsisėsk, pa
imk plunksną ir brauk eilė
raštį ' arba kokią apysaką. 
Taip mano daugelis mėgėjų 
skaitydami knygas ir laikraš
čiuose apysakas. Tačiau jie 
taip manydami labai klysta, 
nes taip nėra ir negali būti.
Rašytojas tik tuomet gali ką 
nors geresnio ar įdomesnio 
parašyti, kada jam į galvą at
eina geros mintys ir berašant 
rodosi, kad kas tai į ausį kuž
da ir diktuoja, ką rašytojas 
privaląs parašyti. Tuomet vis
kas ir sekasi, kaip su sviestu 
patepta. Bet kai kada ir ga
biems, talentingiems rašyto- 
jams užeina tokie laikai, kad 
jie ir labai norėdami nebe
gali nieko įdomaus parašyti. 
Kartais būna laikas patogus 
ir aplinkybės geros, bet ne
galima sugaudyti minčių, ku
rios pakrikusios klaidžioja.

Geri rašytojai tokiuose at
vejuose visados vengia rašyti 
ką nors svarbesnio. Vietoje, 
rašymo jie praleidžia laiką 
pasivaikščiojimui arba su 
draugais pasikalbėjimui. Jie 
laukia, iki vėl kada galva bus 
kupina tinkamų rašymui min
čių, arba iki atgaus “dvasios 
įkvėpimą.“

Temos ir gyvenimas

Sakoma, kad kiekvienas ra
šytojas ima temas savo raš
tams iš kitų gyvenimo, arba 
turi tatai pats pergyventi. 
Nes temos iš piršto neišlauši. 
Tas posakis dalinai teisingas. 
Bet argi nėra visko daug pri
rašyta iš minties vaidentu
vės? Yra ir labai daug pri
rašyta, ypač amerikonai ra
šytojai daug tokių išsvajotų 
plepalų prirašo. Fikcinėje li
teratūroje taip nuosekliai ir 
gražiai išdėstomi vaidentuvės 
dalykai, kad, rodosi, taip įvy
ko gyvenimo tikrenybėje. Bet 
ne. Tas viskas įvyko tiktai 
rašytojo minčių vaizduotėje.

Kai kurie tvirtina, kad nuo 
klausimą, kada atsiranda ra
šymui geros mintys?

Kai kurie tvirtina, kad nuo 
ankstaus ryto iki pietų būna 
geriausias laikas rašymui, nes 
iš po nakties poilsio kūnas ir 
protas geriau veikia, ir ner
vai daug stipresni, nepasiduo
da nuovargiui.

Triukšmas ir bildesiai

Nors aš nesu rašytojas, ta
čiau su tokia nuomone nesu
tinku. O gal laikas ne visus 
vienodai veikia? Man pa
togiausias rašymui laikas 
būna tai vėlus vakaras. 
Tada, kai šiek-tiek apgula 
miesto triukšmas ir bildesiai, 
ir kai visi šeimos nariai nuei
na gulti, tuomet niekas ne
daro jokių pertraukų ir ne
drumsčia rašymo minčių. Die
nos laiku retkarčiais tenka 
pergyventi tokius įvykius, ku
rie priveda prie širdies su
sijaudinimo. Tada jau joks 
rašymas nesiseka, nesiklijuo- 
ja.

Mano manymu, rašymui la
biausia kenkia triukšmas iv 
Įvairūs bildesiai.

Ūpas ir aplinkybės

Beveik kiekvieną rašytą 
straipsnį ar apysaką beskai
tant galima suprasti, kokiame 
upe ir kokiose aplinkybėse ra
šytojas tuomet buvo.

Aš pats jums jjrirodysiu 
faktais vieno mylinčio rašyti 
asmens sąlygas. Jis retkar
čiais dienos laiku paėmęs 
plunksną pradeda šį bei tą 
rašyti, o “jo bosas,“ arba kai 
kurie vyrai vadina gryzbata, 
tuoj pradeda pykti. Ji sako: 
“A, tai raštininkas - filozofas 
jau vėl rašo. Tu rašai ir rašai, 
o tąvo tuos visus raštus šuo 
ant uodegos nusineša. Perki 
popierą ir pašto ženklelius 
nusiuntimui į redakciją, o ką 
tu iš to gauni ? ! Mesk rašęs 1 
Eik į grosernę, parnešk duo
nos, ba rytoj ėst neturėsi ką.”

Arba žiemos laiku vėl siun-

Čia: “Eik, užpilk anglių, ba 
furnisas gęsta.“

Be šių dar šimtus visokių, 
net visiškai bereikalingų, dar
bų užduoda. Vėl gavęs pro
gą jis pradeda vėliau vakare 
rašyti, kada visi nueina gul
ti. Tuomet mano sau : “Ot, 
dabar tai tik brauk, rašyk ’ 
Visur ramu, tyku, mintys ge
ros . . . Bet kur tau !
lapį parašius, štai ir gryzba- į venimas linko nelabai gerai
ta atsikėlusi iš lovos ateina ir 
plačiai atidaryta kakarine su
šunka: “Ar tu neisi gult?! 
Praeito mėnesio šviesos są
skaita gana didelė, ir vis dėl 
to tavo suš. . . rašymo. Tai 
gėda deginti bereikalingai 
elektrą naktimis ir sau skriau
dą daryti, o kompanijai tur
tus krauti!“

“Na, tai ir rašyk, jei nori...“ 
Ką gi galėtų parašyti tokio
se gyvenimo aplinkybėse kad 
ir geriausias rašytojas? Nei 
tinkamos korespondencijos.

Ieško ramybės

Tai suprantama, dėl ko kai 
kurie pagarsėję knygų rašy
tojai apleidžia visą civilizaci
ją ir išvyksta kur į miškus 
arba kur ant jūrų salų rašy- 

i ti, kad jiems niekas nedrums
tų jų minčių ramybės.

Mums gerai yra žinomas 
Sinclair. Kada jis rašė tą 
savo garsųjį veikalą “Jungle” 
(“Raistą“), tai jis rašė gy
vendamas girioje. Upton Sin
clair pats išsireiškė, kad ge
riems rašytojams, gyvenan
tiems miestuose, būna sunku 
ką nors gero parašyti. Pav., 
šeimos reikalai, miesto triukš
mas ir bildesys labai kenkia 
rašymui.

Aš prisimenu, kai net 1910 
metais su reikalais nuvykau 
į “Darbininkų vilties” redak
ciją. Aš radau redaktorių 
Vincą Šliakį labai susinervi
nusį. Jis vaikščiojo po re
dakcijose kambarį kramtyda
mas cigarą ir ieškojo savo 
mintims tinkamų rašybai žo
džių. Jis tuomet baigė rašy
ti ilgoką apysaką “Fantazi
ją.“ Redaktorius nusiskun- 

i dė man, kad einanti vaikai 
iš mokyklos sudrumstė jo 
mintis, kad jis ėmė ilgoką ra
šymo pertrauką.

Kad rašymuose Įvyksta 
keistų atsitikimų, tai nenau- 
jiena. Aš vieną šeštadienio 
vakarą nuėjau anksti gult. Il
gai neužmigau, nes daug 
galvojau ir paskendau poe
zijos ^vajonėse. Mano min
tys suaudė eilėraštį, tadgi aš 
šokau iš lovos ir paėmęs pai
šelį užsirašiau svarbesnius 
eilučių punktus, kad hepa- 
mirščiau. ■ O mano žmona nu
stebusi žiūrėjo į mane ir sa
ko: “Nugi tu rup... ar tu 
jau visai iš proto išsikraustei? 
Einu pašauksiu daktarą, kad 
galvą išegzaminuotų! Kelie
si iš lovos vidunaktyj ir eini 
rašyti...”

Bet aš nepaisiau, ką mano 
patelė sakė: Ant rytojaus aš 
atsikėlęs parašiau gražią dai
nelę. ** regresas

Calif, žemės drebėjimas 
apardė Watsonville

San Francisco. — Žemes 
drebėjimas Watsonville, 
Californijoj, sekmadienį 
apardė daug namų ir, nu
griaudamas daug žemių 
nuo kalno užblokavo vieš
kelį į pietus nuo Watson
ville.

San Francisco apylinkėje 
žemė taip pat drebėjo, bet 
mažai nuostolių tepadarė.

Virš 15,800 iš visų pernai 
užmuštųjų trafiko nelaimėse 
tapo užmušti gale savaitės, 
skubėdami ' ne į darbą, bet 
šiaip sau.

Pernai trafiko nelaimėse vi- 
sosę J. V. tapo sužeisti 260,- 
360 pėstininkų.

2 psl.—-Laisvė (Liberty)- Ketvirad., Baland.-April 29. 1954

Laiškas iš Žemaitijos 
Laišką atrašė clevelandietės 
Julia Werner brolis / 
Martynas Stripinis

Dėkoju už laišką, kurį ga
vau nuo tamstos 10 sausio, 
1951 m. Tamsta aprašei apie 
savo šeimą, dabar aš trumpai 
aprašysiu apie savo gyveni
mą.
Mano miela žmonelė mirė 47 

metais, 23 kovo. Palikau vie- 
Vos pus- nas su vaikais begyvenąs, gy-

vienam palikus.
Ūkis perėjo į kolektyvą 49 

metais pavasarį; nu. tai labai 
gerai, tą sunkumą nuėmė man 
vaikai. Rapolas tarnavo 4 
metus ir 3 mėnesius savanoriu 
armijoje. Grįžęs iš tarnys
tės, dirba kolūkio brigadie- 
rium 6 metai. Yra vedęs, 
turi du sūnus. Martynas taip
gi yra vedęs, turi sūnų li/2 
metų. Yra gyvulių daktaru, 
jau ketvirti metai kai /^rba 
savo darbą. Šiandien g.Vvena 
Žemalėje, kur if aš dažnin
si ai pas jį gyvenu, netoli Ma
žeikių.

Danutė tebesimoko, bet 
šiais metais baigs 8 klasę, 
yra jau pana, 20 metų, šiuo 
laiku yra išvažiavusi j Mas
kvą su’ kultūros reikalais, ten 
šoks ir dainuos Maskvoje.

Pas Justiną nuvažiuoju be
veik kožnais metais, gyvena 
geriausiai. Tautvydienė irgi 
gyvena neblogai Kalnėnų kol
ūkyje. Čna yra ištekėjusi už 
Zidoriaus Nevidauskio. Olis 
tarnavo armijoje, grįžo, šian
dien yra Ylakiuose gimnazijos 
mokytoju. Zidorėlius irgi dar 
krupštinėja, gyvena visi ge
rai.

Duok gerų dienų nuo ma
nęs Juozapui, Stanislovui ir 
Pranui ir Julelei, lai anie at
mena apie mane, nes mano 
sveikata silpna, 81 metai.

Liko man arklys, kur noriu, 
ten joju. Gyvenimas mano 
toks: ir Kalnėnuose ir Urbo- 
niškėje ir Mėsėdžiuose pas 
gimines, bet daugiausia Jte- 
malėje pas Martyną. Kai 
laišką gavau, pasitaikė būti 
Ylakiuose.

Linkiu visai šeimai laimin
go gyvenimo. Parašykit laiš- 
ką. Martynas

Montello, Mass.
Mirimai tarpe lietuvių

Katherina (Pribuk ąitis) 
Chelauskas mirė kovo 10 d. 
Priklausė prie Vienybės Drau
gystės. Jos vyras Charles mi
rė 1953 metais. Paliko nu
liūdimo trys sūnūs, Edward, 
Edmond, Algirdas ir trys anū
kai.

Balandžio 13 mirė Eva 
(Veselaitė) Mockus. Priklau
sė prie Birutės Pašai pines 
Draugystės, prie ženotų Mo
terų Draugijos ir prie Neps 
Society of the Church.

Paliko nuliūdimo dukhsrj 
Anna (Mockus) ir žentą Ed
ward Kupką, du sūnus, Fre
derick ir Joseph Mockus, se
serį Julių ir švogeri Bįujus, 
brolį Larus Whasel. gy
vena Brocktone.

Balandžio 16, So. Bostone, 
mirė Barbora (Sauka) Mar- 
tinkus, Antano žmona. Pir
miau yra gyvenę Montello. 
Paliko nuliūdime sūnų Al
phonse, dukterį Almą (Mar
tin) Shank, broli Antaną Sau
ką ir seserį Katherina But
kus, gyvena' Montello, kita 
sesuo Frances Sadauskas gy
vena Lowell, Mass. Girdėjau, 
dabar mirė jos vyras Sadaus
kas. Antanas Sauka turėjo 
dvejas šermenis. Žolynas

Astuonios dešimtys procen
tų trafiko nelaimių, kuriose 
užmušta žmonės, 1953 me
tais įvyko ant tiesaus kelio.

Paskuba su auto mašinomis 
ant kelių ir gatvių pen'lai su
žeidė arti 700,000 asimlių.

1953 metais 2,140,000 buvo 
sužeisti važiuotės nelaimėse.



MONTREAL, CANADA
Seirnj^ gal bus suskaldyta
* del deportacijos
Glazerio šeima, kuri keli 

metai atgal atvyko į Kanadą 
be legaliu imigracijos doku
mentų, pagaliau gal bus su
skaldyta ir deportuota. O kas 
svarbiausia, kad ne visa šei
ma paeina iš vienos valstybės, 
todėl ir jos deportacija turi 
savotišką reikšmę. Jis pats 
ir vienas jo sūnus yra Austri
jos piliečiai, žmona ir kitas 
sūnus yra Jungtinių Valstijų 
piliečiai, o trečias, jauniau
sias sūnus, Kanadoje gimęs. 
Tokiu būdu, jis su vienu sū
num bus deportuotas j Au
striją, žmona su antru sūnum 
j J. A. V., o trečias sūnus, 
“jei nori,” gali pasilikti Ka
nadoje.

Dalykas atsidūrė teisme. 
Teismas palaikė Imigracijos 
depWtmento pasimojimą šią 
šeimą deportuoti. Byla buvo 
apeliuota i Kvebeko apelia
cijos teismą, tačiau ir šis teis
mas atmetė apeliaciją, kas 
reiškia, kad ši šeima dabar 
gal jau- tikrai bus suskaldyta 
ir išdeportuota i jiems pri
klausančias šalis.

Kas būtu, jei toks dalykas 
atsitiktu Tarybų Sąjungoje? 
Mūsų komercinė spauda ir 
radijo stotys pripasakotų vi
sokių baisiausių dalykų, di
plomatai protestuotų, o čia 
viskas gerai. Net ir Kardelis 
per “Nepriklausomą Lietuvą” 
tur būt neužprotestuos prieš 
Kanados valdžią.

Neliesk, jei nepažįstamas 
sėdi ant šaligatvio

Francois Fournel sekmadie
nio popietį su savo draugais 
išėjo pasivaikščioti. Ties kam
pui Esplanade ir Laurier gat
vių, pamatęs žmogų sėdint] 
ant šaligatvio krašto, priėjęs 
paklausi. (“kas tau, priete- 
liąu, atsrtiko, kad taip susi- 
leMęs sėdi ?” Šis pašokęs Į 
griebė taksikų stovėjimo už
rašų geležinę lentą, smogė 
smalsuoliui per galvą ir pa
bėgo. Nuvežus j ligoninę. 
Fournel’iui reikėjo galvos 
žaizdas susiūti trijose vietose.

Dėmės ant automobilių langų

Kaip žinia, dabar Kanado
je pasklidus misteriška pasa
ka—automobilistų nelaimei — 
apie atsirandančias dėmes

Lawrence. Mass.
Visi Naujosios Anglijos lie

tuviai rengkitės pne metinio 
pikniko, kuris įvyks 20 birže
lio, Maple Parke, Methuen. 
Tai vienas iš svarbiausių.

Praėjo žiema. Kentėju- 
sieims miestų dulkėmis ir dū- 
nrais užterštame ore atėjo 

/ laikas pakvėpuoti tyru oru. 
malonaus vėjelio pučiamu nuo 
žaliuojančių pušelių ir svyruo
jančių klevelių. O kas dar 
svariausia, tai sužydėjus lie
poms net bitelės iš toli atle
kia aplankyti liepos gelsvų 
kvietkelių. Už tai jos ir svei
kos, nes moka išnaudoti ty
lą orą.

Taigi ir jūs, brangūs lietu
viai tautiečiai, išnaudokite šią 
pi’ogą gauti pastiprinimą šir
vo sveikatos, kuri jums labai 

. reikalinga gyvenime. Birže
lio 20 d. nepasilikite namie 
nei vienas. Atsivežkite ir vai
kučius, nes yra puiki pieva 
jiems žaisti.

Methuen mokyklų dženito- 
riai ir mokytojos išreikalavo 
algų pakėlimą. Gerai, nes 
mokytojų darbas yra sunkus, 
reikia daug energijos padėti. 

/jJJženitoriams taipgi nelengva 
tokius didelius namus #apva- 
lyttf f Dėka savo susitarimui 
jie ’/uos pakėlimus gavo. j

Gatvių aldermanas Turrisi 
raportuoja miesto valdybai^ 

3 putl.-Laisve (Liberty) -Ketvirad., Baland.-April 29, 1954

ant automobilių stiklų. Ne
laisvas nuo to ir Montroalas. 
Sakoma, ir čia jau bent iš 
dešimties vienas automobilis 
pilnas dėmių languose. Kame 
to priežastis? Kai kurie au
tomobilių vairuotojai aiškina, 
kad tai paprastas dalykas, va
žinėjant keliai, ypatingai lau
kuose, žvyru ar akmenimis, 
išpiltais, žvyras lakstydamas 
nuo ratų ir padaro dėmes 
languose, bet lig šiol tas ne
buvo pastebėta. Tačiau kiti 
“ekspertai” pasakoja, kad tai 
pasekmės Amerikos II - bom
bos sprogdinimo bandymų 
Pacifiko vandenyne. Į šitą 
teoriją vienas Montrealo var
totų automobilių pardavinėto
jas štai kaip atsakė:

“Mūsų automobiliai atlai
kys Tl-bcfmbos bandymus ki
tame krašte pasaulio, bet 
mes netikri, kad žmonių gal
vos galės tą padaryti.”

Norvaišai buvo Čikagoje

Dominikas Norvaiša su žmo
na velykinių švenčių proga 
buvo nuvažiavęs į J. A. V., 
Čikagą, ten aplankyti savo 
dukterį. Pasisvečiavę, laimin
gai sugrįžo.

Pagerbti Balčiūnai

Giminių ir artimųjų bičiu
lių pastangomis, Velykų sek
madienį buvo gražiai pagerb
ti Stasys ir Bronė Balčiūnai 
juodviejų dvidešimties metų 
vedybinės sukakties proga. 
Jų pagerbtuvėse dalyvavo 
nemažas būrys svečių.

Susižiedavo

Anelė Labūnaitė susižieda
vo su Bronium Skruibiu. Juo
dviejų vestuvės įvyks rugsėjo 
mėnesyj.

SERGA. Antanas Kajokas 
yra sunkiai susirgęs. Mano
ma, kad, veikiausiai, nebus 
išvengta operacijos krūtinėje. 
Ligonis kol kas randasi na
mie.

Stasys Nevardauskas, Au
gusto sūnus, nelaimėje darbe- 
susižeidė rankos pirštą. Kaip 
žinia, jo tėvas jau seniai ran
dasi Grace D’Art ligoninėje.

MIRĖ. Balandžio 20 d., 
Children’s Memorial ligoninė
je, mirė Regina šalteniūtė, 
Juliaus ir Onos Šalteniui du
krelė. šalteniai į Kanadą at
vyko po šio karo. J.

kad šiemet reikės 80 gatvių 
taisyti, nes žiemos šalčiai su
gadino. Kaip ten nebūtų, bet 
darbininkai galės užsidirbti 
kelis dolerius pragyvenimui. 
Yra tūkstančiai bedarbių, tai 
duoda jiems po savaitę iš
dirbti.

i 
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Bedarbių apdraudos rastino 
i bus perkraustoma n a u j o n. 
vieton, Pacific Bildingan, už 
centrinio tilto, kur buvo ar
mijos laboratorija. Bus pa
togesnė vieta visiems darbi
ninkams.

Tinginys sūnus D. Aragonese, 
29 m., prašė pas motiną pi
nigų. Motina nedavė. Tai 
jis primušė motiną, vieną aki 
prakirto. Tapo areštuotas, 
padėtas po $1,000 kaucija.

Tai ir augink sūnelį! Kol 
užaugino, gal ne vieną kartą 
buvo ir nevalgiusi, kad tik 
sūnų užganėdinti, o ant se
natvės turi skausmus kentėti

Prie Elm St. randasi sena 
stuba, vadinama Old Elm 
House. Yra tokių bedarbių, 
kurie, neturėdami ištekliaus 
pirkti malkų, nueina, iš to 
namo išlupa supuvusią lentą 
ir nešasi pakurti pečių. Mies
to aldermanas Fallon įsake 
stubą nugriauti, kad neatsitik
tu nelaimių, v *• t

Raudonajam Kryžiui " rin
kliava eina prastai, žmonės 
nedirba, tai ir jiems blogai, 
vos surinko $26,043.12. O 
kas metai surinkdavo po arti 
$200,000. Jauni kareiviai ne
nori aukoti. Sako, kad jiems 
nieko nedavė už dyką. Sako, 
salveišiai visados dalindavo 
cigaretes veltui, bet Raudo
nasis Kryžius nū popieriaus 
laiškams nedavė.

The Christian Social Rela
tions komitetas nutarė reika
laut! American Woolen Co., 
kad atidarytų dirbtuves, bet 
veltui jų prašymas. Kompa
nijos viršinynkai pranešė per 
vietinį laikraštį, kad ir Wood 
Mill visai uždarys nuo 21 d. 
gegužes. Lig šiol dirbo apie 
200 darbininkų.

Dabar patys kompanai pe
šasi, kaip katės maiše, eina po 
teismus, negali susitarti. Jie 
turi savame fonde apie $43 
milijonus, visi nori pasipini
gauti.

Praėjusiais 1953-čiais me
tais gaisrai padarė nuostolių 
$202,199.33. Dar nėra pri- 
škaityta šv. Petro bažnytėlė 
ant Chestnut St. Turbūt ku
nigėlis nenori pasakyti, nes 
parapijonai sukeltu išlaidoms 
apmokėti ir pasakytų, .jog 
gana.

Mutual, vaikams drabužių 
išdirbystė, atsibaladojo į Eve
rett Mill iš Gloucester, Mass., 
nes tenai turėjo daugiau mo
kėti algos. O čia mokės 75 c. 
už valanda. Geriau būtu tu
pėjusi ant vietos. Iš ten bė- 
go nuo unijos. O Lawrenciu- 
je jiems bedarbių yra užtek
tinai.

Italų klubai išrinko komite
tą keliauti į Baltąjį Namą pas 
poną prezidentą prašyti kad 
gelbėtų Lawrence bedarbius. 
Gerą darbą padarė. Visi klu
bai turėtų suorganizuoti to
kius komitetus1 ir reikalauti, 
kad Washingtono ponai rū
pintųsi bedarbiais.

J. Romano apšiskundė teis
mui, kad jo moteris grasino 
jį užmušti, jeigu .jis eitų pa
matyti savo motiną. Del to jin 
turėjęs apleisti namus.

Pasimirė N. J. Jodkienė. 
Paliko savo vyrą dideliame 
nuliūdime. Palaidota su baž
nytinėmis apeigomis. Amži
nai ilsėtis N. J. Jodkionei!
Užuojauta Jodkai.

Rengiamas didelis banketas 
paramai Laisvės, nes dabai’ 

į eina rinkliava sukelti $10,000- 
Taigi, turime gerai padirbėti, 
kad savo kvotą sukelti. Ban
ketas įvyks 29 gegužės.

Serga Aug. Večkys jau virš 
2 savaitės. Teko kalbėtis. 
Sako, jaučiasi geriau. Jis) 
vra geras Laisvės rėmėjas ir 
skaitytojas. Linkiu jam pa
sveikti ir vėl dirbti kartu su 
mumis.

American Woolen Co. at- 
| metė CIO kontraktą. Neina | 
derybas. Pareiškė, kad užda
rys dirbtuves, tai nereikalin
ga nei sutartis, nes nedirbs.

L. K. Biuras

Montello, Mass.
Literatūros Draugijos 6 kuopos 

mėnesinis susirinkimas įvyks pir
madienį, gegužės-May 3 d., Lietuvių 
Tautiško namo kambariuose, prasi
dės 7:30 va), vakare.

Visi nariai malonėkite dalyvauti 
šiame susirinkime,„nes turėsime ap
svarstyti daug svarbių dalykų, kaip 
tai operetės Pepit.os parengimų 
Norwoode, gegužės 22-rą dieną; ap
skričio pikniką,, kuris yra rengiamas 
birželio-June 20, Lawrence, Mass., 
Laisvės piknikas liepos-July 4 ir 5, 
Montello ir kiti dalykai.

Geo. Shimaitis.

Baltimore, M d.
LDS 48 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks šeštadienį, gegužės 1 d., 
Workmans Hall, 2507 E. Madison 
Ave., kampas Rose St. Pradžia 2 v. 
po pietų. Visi kuopos nariai prašo
mi dalyvauti tame susirinkime, nes 
turėsime svarbių reikalų aptart.

Valdyba.

ŽINIOS Iš
Didina gamybos tempus

ŠIAULIAI. — Miesto įmo
nėse vystomas socialistinis 
lenktyniavimas Gegužės Pir
mosios garbei. Darbo žmo
nės ruošiasi tarptautinę dar
bo žmonių švente sutikti nau- 
jais gamybiniais pasiekimais.

Padidintus socialistinius įsi
pareigojimus prisiėmė “Rū
tos” konditerijos fabriko ko
lektyvas. Jis davė žodį pir
ma laiko įvykdyti keturių mė
nesiu gamybinę programą, 
sumažinti gamybinių atliekų 
kiekį bei darbų savikainą, 
duoti tik puikios kokybės ga
minius. K. Bagarauskas

Menines saviveiklos apžiūra
SEDA. — Tris dienas čia 

tęsėsi rajono meninės savi
veiklos apžiūra. Joje daly
vavo dešimties kolūkių savi
veiklininkai, mokyklų meni
niai kolektyvai, o taip pa,t at
skiri atlikėjai.

šiltai sediečiai sutiko lietu
vių literatūros ir meno deka
dos Maskvoje dalyvių — “Le
nino keliu’’ kolūkio choro ir 
šokių ratelio pasirodymą. Se
dos kultūros namų ir vidu
rinės mokyklos jungtinis cho
ras sudainavo kelias dainas.

Barstyčių klubo - skaity
klos dramos ratelis pasirodė 
su Miliūno pjese “Savininkė
liai.” Pašilės klubo-skaity
klos dramos ratelio nariai su
vaidino pjesę—Laimė.”

Z. Bučys

Tretjakovo galerijos kūrinių 
paroda

KAUNAS. — Valstybinia
me Čiurlionio vardo dailės 
muziejuje atidaryta paroda, 
kurioje eksponuojami dailės 
kūriniai iš Tretjakovo galeri
jos fondų, čia eksponuojami 
didžiųjų dailiniųkų K. Briulo- 
vo, A. Ivanovo; A. Venecia- 
novo, I. Riepino, V. Verešča- 
,gino, I. Levitano, L šišjano 
ir eilės kitų kūginiai. Tarybi
nei dailei parodoje atstovau
ja TSRS Liaudies dailininko 
A? Gerasimovo, V. Jefanovo, 
V. Jakovlevo, D. šmarinovo, 
K. JLiono, V. Muchinos, M. 
Manizerio ir kiti] įvairaus 
žanro ir temų kūriniai. Dai
lininkai Kukryniksai atsto- 
jaumai atskirais darbais.

Dekados dalyvių sutikimai
VILNIUS. — Iš kelionių po 

respublikos rajonus grįžo ra
šytojai — dekados dalyviai, 
kurie aplankė apie 30 rajonų. 
Čia jie suruošė susitikimus su 
darbo žmonėmis ir literatūri
nius vakarus, skirtus pasida-

Shenandoah, Pa.
Jaunų vagių grupė

Balandžio 21 d. vietinė po
licija sugavo grupę jaunų vai
kinų nuo 13 iki 18 metų, ku
rie apvaginėjo privatinius na
mus ir biznius. Per porą sa
vaičių ta grupė vietiniame 
mieste ir apylinkės miestu
kuose M a h a n o y City, St. 
Claire, ‘ Pottsville j e ir Frack- 
villėje apvogė. 40 namų ir 
biznių, pavogdami 4,000 pini
gais ir daug vertės įvairių 
daiktų.

Iš krautuvių jie vogdavę 
revolverius, peilius, “black
jack,’’ kad apsiginkluoti ir, 
reikalui prisiėjus, apsiginti. 
Jie vogti nėjo vėlai naktį, 
bet, dažniausia, tarpe 7 - 10 
vai. vakaro. Nužiūrėję, kur 
namuose nėra šviesos, ten pa
skambina durų skambutį. 
Kuomet niekas neatsišaukia, 
tada žino, kad namiškiai yra 
išėję iš namų. Tada suran
da būdus įeiti į vidų. Įėję, 
ima viską, kas po ranka par
puolė.

Tie vagišiukai (tarpe kurių 
yra ir viena mergaitė) veik 
visi katalikiškos mokyklos 
mokiniai ir pasiturinčių tėvų 
vaikai, tai vietinis laikraštis 
nepaskelbė jų vardų, kad ne
padarius tėvan^s gėdos.

Kalnietė

LIETUVOS
linti įspūdžiais iš lietuvių li
teratūros ir meno dekados 
Maskvoje. Tokie susitikimai 
įvyko Ukmergėje, Seirijuose, 
šakiuose, Marijampolėje, Vil
kijoje, Jurbarke, Kėdainiuo
se, eilėje Žemaitijos rajonų 
ir kt.

Susitikimus su Vilniaus bei 
kai kurių rajonų darbo žmo
nėmis turėjo ir kiti dekadi- 
niai kolektyvai — LTSR d ai
ni] ir šokių liaudies ansam
blis, Operos ir baleto teatro 
aktoriai ir kt.

Rašytojai V. Reimeris, E. 
Mieželaitis, aktoriai M. Miro- 
naitė, E. Čiudakova ir A. Lie
tuvninkas išvyko į Kijevą da
lyvauti broliškųjų respublikų 
literatūros ir meno vakare, 
skiltame pažymėti Ukrainos 
susijungimo su Rusija 300- 
osios metinėms.

Laisves Paramai Didieji

Prašome visuomenę įsitėmyti didžiuosius pa
rengimus paramai dienraščio1 Laisvės. Kvie
čiame visus juose dalyvauti. Pasilinksminsite 
ir pasimatysite su daugeliu malonių draugų.

pasiekimai

KLAIPĖDA. — žuvies kon
servų fabrike plečiasi gamy
bos apimtis. Pernai tame pa
čiame gamybiniame' plote iš
leista konservų 2.8 karto dau
giau, negu 1950 metais. 10 
kartų padidėjo rūkytos žuvies 
išleidiitias.

Prie gamybos augimo daug 
prisidėjo geresnis gamybinio 
ploto išnaudojimas. Dar prieš 
trejus m e t u s visuose ce
chuose dauguma operacijų 
buvo atliekama rankomis. Da
bar rankinis darbas mecha
nizuotas. Kolektyvas viršijo 
pirmojo ketvirčio žuvies kon
servų išleidimo planą.

N. Sarulis

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

/

Baltimore, Md.
Piknikas įvyks sekmadienį

Birželio 13 June
Slovak National Park 

6526 Holabird Avenue
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Brooklyn. N. Y. •/ '
Piknikas įvyks sekmadienį

Liepos 4 July
NATIONAL HALL & PARK 

65-13 38th Ąve., Woodside, L. I.
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Montello, Mass,
Piknikas įvyks sekmadienį ir pirmadienį

Liepos 4 ir 5 July 
Liet. Taut. Namo Parke

Keswick Rd. ir Winter St.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA SKELBKITeS LAlSVfiJE
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Budrevičiaus sūnus 
pasižymi moksle

Erookl.vniečiąi pažįsta Juo
zą Budrevičiu kaip gabu vai
dintoją scenoję. 'Pik nese
niai statytame s Liberty Audi
torijoje veikale “Ne visada 
katinui užgavėnes“ jis artis
tiškai suvaidino žymią aristo
krato rolę (veikalas ne už 
ilgo bus suvaidintas Newar- 
ke, o vėliau ir daug kur ki
tur) .

Chicago.!* einantis lietuviu 
liaudies dienraštis štai ką pa
sako ir apie jo sūnų:

“Hyde Parko High Schoo- 
lė laimėjo 13-tą matemati
kos turnamentą. Tarpe ge
riausiai pasižymėjusiu yra 6 
vaikinai, ju tarpe ir Vitalis 
Budrevičius. sūnus žinomo 
muzikanto, kuris kada tai va-
ri o va vo balalaikų orkestrui 
Chicago je. Dabar Budrevi- 
Zrius gyvena New Yorke.”

Budrevičiu pažįst antie j i 
džiaugiasi jo ir sūnaus pasi
žymėjimais. Rep.

Kviečiam į pabaigtuves
Ateikite pas mus šeštadie

nį, S d. gegužės, I liberty Au
ditorijos ręsta urane. Galėsite 
pavalgyti. pasilinksminti ir 
sykiu paremti LDS - moterų 
bolininkes, kurios baigia šį 
lygos sezoną ir ruošiasi pa
siusti grupę bolininkiu į na
tional) turnamentą. Chica- 
gon. Visa tai gausite už $1.8.9’

šešeriu metu mergaitė iš
buvo arti valandą sugedusia- 
me namo keltuve Flushing*, 
keltuvui kilnojantis aukštyn 
ir žemyn. Ją išgelbėjo gais- 
ragesiai.

Mažas “nesusipratimčlis” operetėje 
“Pepitakurią vaidins šį sekmadienį

štai kaip jie abu operetė-. išeis: vestuves, peštynės, ar 
juokas? Galima spėlioti. Ta
čiau aiški ir Įdomi išvada 
gausis pamačius operetę “Pe- 
pitą,” kurią Aidas ir Sietynas

JONAS GRYBAS %
Karlos rolėje

—...Seniorita, apie tai pa
kalbėsiu su jūsų tėveliu.

—Derėsis dėl mano kailio. 
Bet, senior, aš galiu iš anks
to pasakyti, koks bus atsa
kymas.

—Lengvai galiu atspėti. Jis 
bus: “Ne šiandien, užeikit
kitą sykį.”

—Taip, taip., tai reiškia, 
kad ne...

— Bet jūsų tėvelis paža
dėjo . . .

Kas, jūsų manymu, iš to

švietimo Tarybos viršininkai 
neužtikrinti, kad New Yorko 
mokytojai ilgiau priims esa
mas sąlygas. Kalbama, kad 
valdininkai ruošiasi apsitikti 
streiką.

Užrašyklt I>alsve Savo Draugui.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

M i n w __ -r-.-w -.-w__ __________

: A TONY’S į Dr. A. Petriką
UP-TO-DATE ’

BARBER SHOP Į 11 1
H ANTANAS LEIMONAS ’

Savininkas ■

u 306 UNION AVENUE j 
n BROOKLYN, N. Y. 's 
11 Gerai Patyręs Barberis |1 ——-----------—-----——*+

DANTŲ GYDYTOJAS

1 221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.•

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

!MATTHEW A.:
: buyus i
J (BUYAUSKAS) J

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. 7-6238

L—------- ——------- -----------------------u

1 LAIDOTUVIŲ <
! DIREKTORIUS J

5 426 Lafayette St. J
I Newark, 5, N. J. «
J MArket 2-S172 J
:............................................. :.i

Atlankė lietuvių 
atostogų vietas

Gale praėjusios savaitės 
south bro o k 1 y n ie č i a i K u likai, 
Lagiškis, Milėnke v i č i u s ir 
Benderis buvo nuvykę pažiū
rėti, kaip atrodo pavasaris 
Catskill kalnyne.

Mokantis prie pataisymų.
Vedęs. Be vaiku.
Su paliudijimais.

118 E. 60 St., N. Y. C.
MU. 8-4’5Šl

(8.3-85)

REIKALINGAS
SUPERINTENDENT

 NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

PRACTICAL NURSE

Dieninėms pareigoms. Slaugimo na
mai. Gera alga tinkamai asmenybei.

Te J e f on u ok it o:
White Plains 9-8525

(77-8.3)

NEW YORK
REAL ESTATE

GREAT NECK >
Mokyklrt ir prūdo spieling. G^ai 
būdavot as .3 šeimų, 9 rūmų ranch 
namas, ant gražaus kampinio ploto, 

su vandens vaizdu. Įrenginiai, divo- 
nai, daug ekstra įrengimų. Geras 
pirkinys tik už $38,000. šaukiu- ry
tais.

GR. 2-5971
(8.3-851

Kelyje jie buvo užsukę j 
tą vasarotoju mėgstamą užei
gą, i šaunu Joann Restau
rant, kurio savininkais yra 
Joseph Wa nagas ir An n e 
Conrad. Jų svetinga užeiga 
randasi 261' W. Bridge St., 
Catskill. N. Y. Telef. 1026. 
Svetingai buvo priimti, gavo 
pageidautu informacijų apie 
tą apylinkę.

Kita stotis buvo pas farme- 
rius< Bloznelius, RFD 2, Cou- 
terskill Rd., Catskill, N. Y. 
Jie pragyvenimą daro iš žė

24 šeimų namas Yorkville. Karštas 
vanduo. Nėra šilumos. Išvietė lokė

je. Gaus apart men t ą ir algą.
Skambinkite:

ST. 4-0924 ar NE. 9-1530
Neskambinkite šeštadieniais ar 

sekmadieniais. Vien tik per savaitę.
(8.3-85)

SLAUGES —R.N. 
ir

LAISNIUOTOS PRACTICALS
Slaugimo namų pareigom. Gyveni

mas vietojo. Telefonuokite;
G L. 4-7320

Ai* rašykite:
Box 71, Glen Cove, N. Y.

(77-8.3)

ASTORIA
2 šeimų Marinis Namas. Pusiau at
skiras, ištaisytas skiepas aliejus 
garadžius. 20 minučių j New Yorką. 
Arti visko. Vienas blokas nuo Dit- 
rnars stoties.

Kaina $15,000 
Pamatykite: 21.37 32nd St., 

Tel. YE. 2-0725
(80-85)

(8.3-85)

ONA STELMOKAITĖ
Felipos rolėje

vaidins jau gale šios savaitės:
Gegužės 1-mą, šeštadienį, 

Newark*, 57 Beacon St. Pra-
I džia 8 vai.
■ Gegužės 2-rą, sekmadienį, 
3 vai., Richmond Hill, N. Y. 
Liberty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir 1.10 th St.

Prašome matyti operetę ten, 
kur kam parankiau.

Operetėje visi vyriausieji 
aktoriai turi solo dainą, yra 
duetu, kvartetu, o visas cho
ras dainuoja apie 10 dainų. 
Vaidins apsirengę meksiko- 
niškai, spalvingai. Dainoms 
ir vaidybai vadovauja Mil
dred Stensler.
Akompanuos muzikas Frank 

Balwood-Balevicius. N. A.

KELRODIS I LIBERTY 
AUDITORIJĄ

Traukiniais: Iš New Yorko, 
Brooklyno ir didelės dalies ■ 
Queens patogiausia važiuoti 
BMT Jamaica traukiniu. Iš- j 
sėsti 111th St. stotyje. Eiti | 
du blokai. New Yorke Jamai
ca traukinys gaunamas Canal 
St. stotyje, o Brooklyn* ant 
Broadway, ir Queens ant Ja
maica Ave.

Busais: Iš daugelio vietą 
Brooklyn* ir Queens galima 
privažiuoti busti B-22 Atlan
tic Avė., kuris eina pro salę. 
Jis eina nuo Ralph Ave. iki 
Wan Wyck Blvd., nuo čia ei
na Jamaica Ave iki Jamaica 
miesto centro. Grįžta tuo pat 
keliu.

T busą B-22 galima per
sėsti su nemokamais transfe
rals iš 2-20 Decatiir St. ii' 
Penu Avė. Persėsti reikia prie 
Penu ir Fulton Sts.

Iš Wilson Ave. buso persė
dimas prie Rockaway ir 
Broadway.

Iš Ralph Rockaway —prie 
Ralph Ave. ir Broadway.

Dar yra 3 linijos, kurioms 
B-22 transfėrai tinka tik par
važiuojant. Ir susiduria su 
daugeliu kitą busti liniją, bet 
toms kitoms jau reikia ekstra 
fėro, B-22 transfėrai netinka.

Bronx* teisiama jauna pora, 
kuriu kūdikis vos nesudegė 
namie, tėvams karčiamoje 
gurkšnojant aluti ir kitką.

mes ūkio, tačiau vasaromis 
pas juos nuvyksta daug mies
tiečiu ir nejučiomis įsiprašo 
savaitei kitai pasilsi*. Ton 
buvusieji sako, kad jų erdvus- 
namas, šviežias pienas, uogy- 
nas ir sodas, taipgi netoliese 
tc'kantis upelis suteikia jiems 
milijonierišką atostogų už 
mažą skaičių doleriu.

Abieji kalniečiai svečiams 
įteikė parvežti dovanu dien
raščiui. Ačiū jiems. . .

Ryanui džiūrė 
Baigiama, rinkti

Per keturias dienas veiklos 
teismabutyje, Ryanui teisti 
renkamojo* džiūrėn tebuvo 
išrinkti tiktai 10 džiūrimanu. 
Tačiau buvo tikimasi, kad li
kusieji du d žiūrima* a i ir du 
pavaduotojai bus išrinkti n* 
už ilgo ir kad patsai teismas 
prasidės jau artimu laiku.

Ryanas bus teisiamas kaip 
išeikvotojas $48,000 laivakro- 
vią unijos iždo savo asmeniš
kai naudai. Džiūrimanu rin
kimo eigos stebėtojai sako, 
jog numatoma, kad Ryanas 
bus ginamas, kaip “didvy
ris,” pinigus išeikvojęs pa
stangos* “prieš komunizmą.”

Tardė nužudytojo 
Macri našlę

J
Bent 40 detektyvu esą pa

sklida ieškoti priemonių suži
nojimui, kas nužudė Vincent 
Macri, žinomo gengsterio Be- 
nedieto broli. Jau buvę-tar
dyti apie .pora dešimtų ar 
daugiau asmenį), įskaitant jo 
našlę ir nužudytojo du bro
lius, Nicholas ir Joseph. Ieš
komas ir trečiasis, bet kol kas 
nesuranda.

Nerasta nei jokių faktų, 
kurie parodytų žmogžudį.

Gal streikuos 
busy vairuotojai

Transportininkų Unijos de
rybos su privatinėmis auto
busų linijomis šlubavo. Uni
ja pagrasino skelbti vienos 
dienos streiką balandžio 29- 
tą. Ai- jis bus šiandien vyk
domas, priklausys nuo pasku
tinės valandos derybų. Strei
kas nepaliestų paties miesto 
valdomų linijų.

NAMU DARBINįNKĖ
Paprastas virimas. Elektriniai įran
kiai. Guolis nuosavame puikiame 
kambaryje, su vonia. Dvi mergaitės 
lankančios mokyklą. Puiki alga. 
Sekmadieniais nedirbama. Maloni 
namų atmosfera. Reikia paliudijimai

JA. 3-3759
(81-8.3)

PLAUKU DABINTOJ A 
$55 iki $60 ' 
PATYRUSI 

Pirmadieniais Uždara 
šaukite TA. 2-9829 

(81-87)

FRESH MEADOW APYLINKE 
FLUSHING

Gerai budavotas asbestos šingeliuo- 
tas bungalow. 4 rūmai, prisideda iš
taisytas skiepas fu baru. Storm win
dows ir screens, Venetians, Koolvent 
awnings, palio, šaldytuvas, skalbia
moji mašina. Nuo sienos iki sienai 
divanai. Automatiškai šildomas. Ar
ti mokyklų, krautuvių ir transpor- 
lacijos. Tikras pirkinys t’y už 
$14,750. Matykite savininką/

56-15 189th Si.. Flushings
(8(yj«)

PORT WASHINGTON

Susirinkimas

Costellos teisme biznierių 
liūdymai rodė, kad jis pra
gyvenimui išleisdavęs po 30 
tūkstančių metams.

Tikrai “gerbtinai” atrodąs 
(pagal* aprėdus) plėšikais at
ėmė $200 asmeniškiems fi
nansams raštinėje New Yor
ke.

BOATS

K O DLL RŪPINTIS 
PASTMATYKITE SU MURRAY” 

SCOTT—ATWATER,
Authorized Dealer
SENTRY STORES

32-98 Steinway St., Astoria 2
YE. 2-0700

J ORC FLOUNDERS 
randasi. 

MATTITUCK, L. I.
Pradedant šeštadienį, balandžio 24.. 

Atviri Laivai Išplaukia Kasdieną 
Laivai išnuomojami.

ANCHOR INN 
Restaurante

N. Y. C. Tel.—Al Cooke, Lex. 2-86110 
ar Mattituck 9- 8989 7

KINGS—MARINE MFG.

Chris—Craft Kit Boat 
(Sudėtinė, supakuojamą valtis) 

EVINRUDE OUTBOARD MOTORS

Trade-Ins — Prieinamai

2722 Gerritson Ave. Tel. DE. 2-4591

MARTIN- AUTHORIZED
SALES & SERVICE

C. M. MARK
Cooper & Central Ave.

Glendale
Tel. HE. 3-1650

NAUDOTI Marine motorai ir reduc
tion gears. Du Chrysler Royal 8’s, 
viienas straight drive, du .3 iki 1 re
duction. Visi gerame stovyje.

DENNYS WELDING 
153-25 111th Rd., Jamaica

Tel. J A. 9-0131

EVINRUDE MOTORS—
OLDTOWN BOAT'S 

Randavojami Laivai ir Motorai
DOXSEE’S MARINE

Point Lookout, L. I., N. Y. 
x (Prie Jones Inlet)

Tel. Long Beach 4-6411

LAUSON—Authorized 
Dealer

Naudotų Valčių ir Motorų 
WILKINSON'S SHIPYARD 

Hernan Ave., Locust Valley, L. I.
Tel. GL. 4-0707

BROOKLYN 
BERGER’S —3127 FULTON ST 

MERCURY MOTORAI 
GAUNAMI 

COMPLETE FISHING TACKLE 
DEPT.

Išduodami Laisniai. AP. 7-0095;

MERGINA

Reikalinga jauna savim pasitikinti 
mergina, namų ruošos darbui. Guo
lis vietojo ar kitur, ll'uri mokėti 
nors biskj angliškai.

Šaukite Trafalgar 7-0410
(82-84)

BEAUTICIAN
A-1 plaukų stilistė perimti daug 

kostumerių. Uždara pirmadieniais.
Kreipkitės:

ROBERT & BERNARD
1328 Broadway, Hewlett, L. I. 

Telefonai: Franklin 4-2552 
Arba Franklin 4-9826

(8.3-85)

Manor Haven. 4 kambariai, du 
neužbaigti viršuje. Garas. Du blokai 
nuo marių. Plot 40x100. $8,000.

TY. 2-5797
(81-8.3)

MANHATTAN BEACH— Nepapras
tos jeigos. 2 šeimų detached, prisi
deda bungalow, 60x100, 2 karam ga
radžius ir kiemas. $12,000 įmokėsi
mas priskaitant mortgage.

ToJefonuokite NI. 8-4075
(81-8.3)

BROOKLYN, N. Y.
Liet. Amerikos Piliečiu Kliubo 

biznio skyriaus susirinkimas įvyks 
balandžio <30 d., penktadienio vaka
re, 8 v., 280 Union Avė., Brooklyne. 
Yra svarbu, kad' kiekvienas narys 
dalyvautu ir išklausytu biznio sky
riaus raportus.

Kom.
(82-84)

PAIEŠKOJIMAS
Paieškoma Justina ar Justine 

Diergielaitė, kuri vėliausia gyveno 
New Yorke. Pilnas adresas nežino
mas. Ji taipgi buvo žinoma po pa
varde Norwish. Kurie žinote apie 
ją ar žinote kur ji dabar randasi, 
malonėkite pranešti sekamu adre
su: Albert S. Herskowitz, 1420 Wal
nut Street, Philadelphia, P». Tel. 
Kingsley 5-30G7. /

BAIT & TACKLE

POTS
viršutiniai

15c už prirengimą 
persiuntimą.
M.

St., Brooklyn 7, N.Y.
Tackle and Bait

Atdarą iki 11 P. M.

ŽUVININKAI
NUSTOKIT JIEšKOJę

Štai jums
Joe’s Chum Pot Nardlntuvai 

ir
MEŠKERES ŠNIŪRAS 

CHUM
Apatiniai ir
prietaisai. Įdeda Chum j 
kabliuku liniją. Specialiai, 
abu už $1.00, pridedant 

bei
Čekis ar 

O. Ne C.O.D.
JOS. GFROERER

MERCURY MOTORS
Tarpvalstijinis Laiva but is 

PARTS & SERVICE 
Moulded Plywood Boats 

Dyckman St. & Hudson River 
Tel. LOrraine 9-9722

108 Cooper
GL. 2-6541

TUOJAU PRISTATOMA
LXMAN BOATS

18 pėdų Islander Inboard 60 H.P. 
Engine ir LYMAN Outboard 

Runabouts.
25 H.P. Johnson Outboard Motors 

(elektrinis štardavimas) 
Johnson Parts And Service

ARMSTRONG & GALBRAITH, 
INC.

226 Fourth Ave,, N. Y. 3 
(tarpe 18th' ir 19th Sts.) 

ORegon 3-8280
Atdara kasdien 9-5; šešt. 9-1:30

BEAUTICIANS
Pilnai mokančios operatorės, pilnam 

ar daliai laiko. Air conditioned 
salionas. Kreipkitės:

PEGGY & SYDNEY’S 
West Hempstead
Tel. IV. 1-8088

(8.3-85)

NAMU DARBININKE
Del Upstate Now York. Gera mokes

tis. Linksma atmosfera.
Telefonuokite:
SUnset 1-3414

(8.3-85)

PLAUKU DABINTOJA
• Patyrusi—Pilnai mokanti 

Taipgi reikalinga Manicuristė
5 dienos, gera mokestis, puikios 

darbo sąlygos.
Kreipkitės:

MITAS BEAUTY SALON
825 VV. 181 st St., N. Y. C. 

VVA. 3-6330
(8.3-85)

ASTORIA
Gerai budavotas, moderninis mūro 
namas*, du 4’-» rūmų apartmentai, 
prisideda pilnas skiepas, garadžius, 
terrace, sodas, žalvario plumbing, a- 
liejum šildomas, screens, storms, 
Venetians, daug kitų ekstra įrengi
mų. Gera rezidencijinė sekcija. Arti 
transportacijos, krautuvių ir mokyk
lų. Tikras pirkinys tik už $24,500. 
šaukite savininką:

Tel. AS. 4-1041
(81-87)

BRONXVILLE (Vie.) YONKERS 
Namas galimas perdaryti ant 2^ei- 
mų, Garden Apartments zone. Para
pijinė mokykla ir public mokykla. 
Arti krautuvių ir busų. >2 akro Gar
den Shrubs gėlės. Kaina $28,500.

Telefonas BRonxvIlle 2-0429
(81-8.3)

WESTBURY

.3 metų senumo, 2 miegi ūmiai, Ranch 
attached, garadžius, patio. Virš pa
prasto dydžio lotas. Combination 
storms. Perimamas G. Į. mortgage. 
$1,500 jmokėjimas.

Telefonuokite Savininkui: 
Westbury 7-8618

(81-R.3)
MALE and FEMALE

(VYRAI AR MOTERYS)
Patyrę pagelbininkai prie lengvai 
protiniai sergančių. Gera alga, pui
kiausios darbo sąlygos.

Gyvenimas vietoje ar kitur.
Kreipkitės tarp 6 ir 9 P. M.
HIGH POINT HOSPITAL 

Upper King St.
Port Chester 5-4420, Ext. 20

(77-8.3)

PORA VASARINIAM REZORTUI 
Turi mokėti pataisymų su įrankiais. 
Moteris turi padėti prie apvalymų. 
Tur. būti blaivūs; turi kalbėti ang
liškai. Šaukite tuojau:

9—11:30 A. M. ir 6—7:30 P. M. 
PR. 3-1267

(81-8.3)

HELP WANTED MALE

REIKALINGI MECHANIKAI
Byrne Brothers — autorizuotas Lin
coln Mercury Dealer, White Plains 
su naujausiu budinku ir labiausia 
moderniniai Įrengta dirbtuvė West
chester, yra užinteresuotas samdyti 
labiausiai kvalifikuotų mechanikų 
del savo greitai augančio Service 
operation. Gausi mokestis su proga 
del bonų pagal nustatymą—Klauski
te Service manager — Mr. Della 
Volpe—

BYRNE BROS.
268 Westchester Ave., White, Plains 

White Plains 9-0423
(81-87)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

ICE CREAM PARLOR — 
LUNCHEONETTE

Įsteigtas 40 metų. Pilnai įrengtas. 
Gera veikli sekcija, arti ligoninės. 
$38.000 metinių jeigu. Savininkas 
parduoda puikiausią biznio progą 
tik už $13,000. ($4,000 Įnešimas).
Šaukite savininką:

MAin 2-9694
(83-87)

ROSLYN HIGHTS, L. I.
Colonial—3 miegrūmiai, IL* maudy
nės, 25 pėdų gyvenimui rūmas. Tile 
Siding. Dideli screened porčiai. Daug 
ekstra įrengimų. Nori $15,800.

Telefonuokite,: RO. 3-2834
(8.3-85)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BUTCHER SHOP
Gerai įrengta. Gera veikli sekcija. 
Žema randa, daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas. Sa
vininkas parduos ar išrandavos šią 
gerą biznio progą labai prieinamai.

Matykite Savininką:
460 Amsterdam Ave., N. Y. C.

(kampas 82nd St.) 1 
Telefonas TR. 7-7446 •

(81-87)

GROCERY—SELF SERVICE
Pilnai ir moderniniai įrengtas. Že
ma randa. Nėra naktų ar sekmadie
nių darbo. Gera, veikli sekcija. Sa
vininkas parduoda šią gerą biznio 
progą labai prieinamai, šaukite sa
vininką:

Tel. D A. 8-4561
(81-8.3)

KRIAUŠIUI ŠAPA, 

TUOJ UŽIMAMA

Hotel Ansonia

74 St. ant Broadway
SU. 7-8300

(81-87)

GROCERY
Taipgi parduoda alų ii- Ice Cream. 
Moderniniai, pilnai įrengtas. Gera 
veikli sekcija. Gera biznio vieta. Ga
li daryti gerą pragyvenimą. Taipgi 
turime trijų šeimų namą parday^y 
mui. Aliejum šildomas. Savininkas 
pardubda biznį ir namą kartu ar 
paskirai. Geras biznis, labai Ipriet- 
namai, matykite savininką: j

382 Pulaski St., Brooklyn 
Tel. GE. 8-6110

(83-89)

4 psL—Laiavfi (Liberty)- Ketvirad., Baland.-April 29, 1954




