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KRISLAI
Pažanga ar pražūtis? 
Tegu bus nauji ryšiai. 
Ar ne per anksti? 
“Ta pati istorija.’’ 
Columbijos universitetas.

Rašo A. Bimba

Indijos premjeras Ne 
pasitiko naujuosius metus 
klausimu : Pažanga ar pr;i

Žmonijai 195 1 metais reikė
sią pasirinkti kelią. Ji gali eiti 
pažangos keliu į geresnę ii 
šviesesnę ateiti, arba susinai
kinti atominės bombos pagal-

Tikėkime, k 
pažangos kelią

Japonijos 
metais sieksią iny

Tiktai klausimas. kokiu.1- 
ryšius jie turi galvoje. (’.ari
mas daiktas, kad jie tebesap
nuoja apie senuosius ryšius, 
kurie viešpatavo prieš Antrąjį 
pasaulini'karą. O tai buvo im
perialistiniai ryšiai. Nei Kini-

kados nebedaleis japonams 
savo kojomis trempti j u že- 
mes ir smaugti j u žmones.

AMERIKONAI RENGIASI 
iPABĖGDINT GINČIJAMUS 
IKARO BELAISVIUS

Panmundžom, Korėja.— bei pietinės Korėjos agen- 
Amerikonai, pagal savo ko-■ tai tramdė aiškinimus / be- 
mandieriaus generolo J. E.\ laisviams, kodėl jie 
Hull’o įsakymą stato spyg-• grįžti, 
liuotų vielų koridorių nuo gjau laiko, 
ginčijamų belaisviu 
vykios neutraliame 
mundžomo ruožte i 
K orėj ą, 
Rhee tautininkus.

tu retų 
Todėl reikia „ <jau- 

kad Šiaurinės 
kinų pasiunti- 

km- .niai galėtu atvykti į stpvy- 
ietu. klas ir paaiškintų dalykus 

Syngmano iš savo pusės. Kiti du ko
misijos nariai — Šveicdri- 

; teigia, ja įr Švedija — eina su ge- 
kad amerikonai naktį iš nerolu Hullu. 
sausio 22 į 23 d. tuo korido
rium pabėgdi^s 22,000 be
laisviu, kinu ir šiauriniu 
korėjiečių, kai)) “nenorin- ■ 
čių grįžt namo.” Tai'bus’

AUKŠČ. TEISMAS LIEPIA
PONIOMS MOKĖTI SOCIAL
SECURITY UŽ TARNAITES

Wshington. — Ponia . 
K. Almey’ienė iš M-arshalL 
Texas, apeliavo į šalies 
Aukščiausiąjį Teismą, kad ' i 
paliuosuotų ponias nuo So- j 
cial Security taksų už sam- ] 
domas tarnaites. Bet Auk-1 
ščiausias Teismas atmetė j 
apeliaciją, ])a tvirtindamas ] 
žemesnių jų. teismų spren- ] 
dimus} kad:

J. I banko tiek pinigų, kiek 
11J nai kalta nesumokėtų 

I cial Security taksu už 
naites. ,

EISENHOWERIS ŽADA 
SAUGOTI AMERIKOS 
ŽMONIŲ GERŠŪVĮ

Washington. — Preziden-
I tas Eisenhoweris
1 visomis išgalėmis

Abney’ienė savo apeliaci- i> amerikiečių gerbūvį, 
joje atstovavo ir tuziną ki-1................1
tų poniučių, kurios atsisakė' susprogimą. 
nuo taksų mokėjimo bei' 
iš algų atskaitymo į Social 
Security fondą. Jos pasa

— Gerai, kad Eisenho- 
ketino weris ketina daryti pana- 

saugoti §ius veiksmus, kai)) 
, ven- demokratas prez.

■ giant šuolio iš gerovės į jos veltas kovoje prieš nedarbo

darė 
Roose- •

(boom and

Vienybėje reikalauja 
P .skusijų. Pasiūlo ir ten 
ko, diskusuokime:

“Ko mes galime pasimokyti i 
Amerikoje ir kokias ameriko
niško gyvenimo formas galė
tumėm perkelti i Lietuvą?”

Niekas nesako, kad mums 
nereikia mokytis iš Amerikos. 
Čionai -yra labai daug gerų 
dalykų.

Betgi Lietuvos žmonės turi 
savo gyvenimo formas. Nesi
girdėt, kad jie būtų kada nors 
prašę arba Įgalioję Budzeiką 
atgabenti jiems kokias nors 
amerikoniško gyvenimo for
mas.

Antra, ar ne per anksti smc- 
tonininkam galvot apie gabe
nimą Lietuvon amerikonišku 
ai* kitokio kokio gyvenimo 
formų, kuomet jie d an neturi 
Lietuvos ?

Kas, be to, svarbiausia, kad 
jiems nebebus nė progos joju 
viešpatauti.

Mano jiems patarimas: Gy
venkite ir džiaugkitės mūsų 
amerikinio 
mis čia ant vietos, 
žmonės labai gražiai 
ir be jūsų talkos.

žinias ir kalimu paleidi
mas.”

Pietinės Korėjosf tau- 
;.tininku užsieninis mins- 
. tras Pyun v.,™ t.,; cvni. 
kiną tą ;
žimą, nepaisant daugumos 
neutraliu kraštu komisi- 

[ jos reikalavimo — ilgiau 
: palaikyti ginčijamus be- 
Į laisvins stovyklose.

Trys nariai tos belaisvių 
tvarkymo komisijos — In
dija, Lenkija ir čechoslo- 
vakija —tvirtino, kad ame
rikonai, Čiang Kai-šeko

Paliaubų sutartis ii' Jung
tinių Tautų nutarimas sa
kė, jog ginčijami belais- 

' via i turės būti pavesti 
litinei konferencijai 
1954 m. sausio 23 d. 
dar tebeina .ginčai dėl

’ čios konferencijos 
i mo.

pa- 
šauki-

amerikonų‘pasiry-l IŠVOgta $160,000 naujt

Anglija žada platini 
bizni su komunistais

Sydney, Australija. — 
Anglijos iždo ministras 
Butler sakė, kad jo šalis 
stengsis plačiau išvystyti 
prekybą su Sovietų Sąjun
ga, Kinijos Liaudies Res-

džiaugkitės 
gyvenimo formo- 

Lietuvos 
apsieina

stiniais kraštais. Prekyba 
su jais bus juo reikalinges
nė todėl, kad slenkant Jun
gtinių Valstijų gerovei že
myn, tai ir Anglija mažiau 
tegaus piniginės paramos 
iš Amerikos.

Anglijos imperijos kraš
tų ministrai sykiu tariasi 
apie užsieninės prekybos 

I praplėtimą.

Sanldytoja turi mokėti 
nustatytus procentus nuo 
tarnaitės algos i Sočia) 
Security - senatvės fondą] Hobby, kurią prez. 
ir tiek pat atskaityti nuo j howeris paskyrė gerovės -

sveikatos - apšvietos ■ mi- 
Teismas tai)) pat nistru ii* Social Security 

įsakė paimti iš Abuey’ienės, direktorium.)

tarnaites algos Į tą. fondą. 
Aukse.

Kalbėdamas 
ir televiziją, 
pirmadienį sf 
pasiruošus tuojau 
reikalingus

priešingas Konstitucijai.
O ve ta
Eisem tik pasirodytų, kad prade-

TEISMAS SUŽALOJUSIAM
THOMPSONĄ PIKTADARIUI

New 
teisėjas

York. — Federalis j kaip smogikas ))rieš komu- 
Irving Kaufman I nistus.
vasario 8 d teis-' Valdžia galėjo suprasti, 

mui prieš juęoslava pikta-1 stato
i , . .... , • ‘ . . i m kalini Thompsoną, įmes-
' d^i i iAle \sandi ą.. avlovi-! ^ama jį ka)§jiman sykiu su 
, čių kaip kriminali užpuoli- į Pavlovičium. Thompsono 
ką. Pavlovičius švininiu advokatai todėl kaltino val- 
vamzdžiu kalėjime sus. .ai- džią už davimą 
dė galvą politiniam, kali- čiui progos užpulti Thomp- 
niui Robertui Thompsonui,. i šoną.
New Yorko valstijos komu-1 

sudėtos į du ryšulius. \ nistų pirmininkui, didvy- į 
du; riškam Antrojo pasaulinio I

/aidžios pinigu
Washington. — Per nau

jametines šventes išvogta i 
160,000 ' dolerių pinigų iš
valdžios Engraving and 
Printing Būro. Tie nau-

atspausdintos dvidešimti
nės, :
Vieton pinigų pakišta. <' 
ryšuliai tokio pat dydžio 
supjaustytų paprastų po
pierių.

Manoma, pinigus 
glemžė koks valdžios 
dinys, žinodamas d 
iš vidaus.

Tų pinigų numeriai pra
sideda B90 ir baigiasi A.

karo saržentui.
Pavlovičius buvo laiko-i 

mas kalėjime deportavimui j

sam-

Gub. Dewey pageidauja 
padoresnių tyrinėjimų

New York. — Valstijos 
gubernatorius Thomas E. 
Dewey sakė, Amerika ga
lėtų apsivalyti nuo išdavi-

atvykęs Amerikon žuli- i 
kas. Norėdamas išvengti į 
deportavimo, Pavlovičius I 
gyrėsi esąs mirtinas komu- i 
nistų priešas ir rėkaudavo,] 
“duokite man pjauti ko-I 
munistus!”

žmogžudiškai užpulda
mas Thompsoną kalėjime, 
Pavlovičius norėjo pasige
rinti Amerikos valdžiai

Pavlovi-

Thompsonas, apdovanotas i 
aukštos karinės garbės I 
medaliu užądrąsą ir gabu-1 
mus fronte prieš japonus,; 
andai buvo nuteistas 3 me-1 
tus kalėti už vadinama: 
“suokalbiavimą mokyti, jog 
reikėsią varu nuversti Jun
gtinių Valstijų valdžią.” 
Bet jis nepasidavė kalėji
mui iki, pagaliau, buvo su
imtas Californijoje.

padarytos galvai operaci
jos, Thompsonas tapo nu
teistas dar 4 metus kalėti 
už slapstymąsi nuo kalėji
mo, kaip už paniekinimą 
pirmojo teismo sprendinio.

Tai yra demokratų, 
o ne republikonų sumany- 

per radiją mas.
prezidentas į 
ė, “valdžia 

daryti
žingsnius,” kai

da žlugti amerikiečių 
rovė.

Čia Eisenhoweris
nėjo reikalingus

Še

sumi- 
darbus 

vieškeliams taisyti, moky
kloms statyti, sveikatai

Demokratu vadai, atsi- 4 Z
liepdami į prezidento paža
dus, pastebėjo:

Kean siūlo pagerinti i 
Soc. Security įstatymą

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Ro
bert W. Kean, narys Kon
gresinės lėšū komisijos, ra
šo sumanymą, kaip papla
tinti ir pagerinti ^“Social

Eisenhoweris dėstė ir 
tokius savo valdžios nuo
pelnus, kaip karo “baigi
mas” Korėjoje, padidin
tas ginklavimasis prieš 
komunizmą, valdinių įstai
gų apvalymas nuo komuni
stų, “infliacijos sustabdy
mas” ir kt.

N. Y.-N. H. gelžkelis mojasi 
dar pakelti kainas

Was’hington. — New 
York, New Haven ir Hart
ford geležinkelio kompani
ja prašo valdžią dar visu 
trečdaliu pakelti kainas 
kasdieniams važinėtojarųs 
(commuters) 4-riose vkįs^ 
tijose — N. York, Connei 
ticut, Rhode Island ir Mass.

3 vaikai sudegė 
Maine gaisruose

Kean siūlo leisti nusenu- _____
siems, gaunantiems pensiją,' Maine valstijos 
dasidirbti iki $100 per me-' liuose old Orchard 
nesi, be pensijos pertrauki- į

.......................... Iki šiol penki' N. Whj______ 
leidžiama* tiktai iki $75 da- |<aį įr trys Metzgerių
mo ar mažinimo.

sidirbti.
Kean taipgi perša įtrau

kti į Social Security far- į 
mėrius, daktarus, advoka
tus ir faktinai visus kitus 
amerikiečius.

Vakaru Europa bijo 
krizės Amerikoje

Maine valstijos

ir North Sebf

mieste- 
Beach 

sudegė 
įbu vai-

dikiai tą pačią naktį. Ap 
svilo ir vaikų motinos. Z

Valstijos teismas atmeta 
■‘drunkomyterio” Įstatymą

Chicago menševiku gazie- 
toje nusiskundžiama Lenkija

- ir sakoma:
“Ten, kur valdo komunistai, 

visur ta pati istorija.”
»Taip iš tikrųjų ir esama: 

kur tik šalies vadovybė paten
ka į komunistų rankas, ten 
kapitalistams nebelieka vietos. 
Lenkija, matyt, irgi Went jau 
baigia su jais pasidirbti:

Geros valios žmonės linki 
jai geriausio pasisekiųio.

"rancūzu nuostoliai 
kare su vietnamiečiais

Columbijos universiteto pre
zidentas Dr. Kirk sakd:

“Nuolatinė universiteto pa
reiga, — kiekvieno universite
to, verto to vardo, — ieškoti 
liesos. Kad mūsų universitetai 
galėtų dirbti pasekmingai ir 
progresuoti linkui atlikimo tos 
didžiosios pamatinės pareigos, 
viena sąlyga būtinai reikalin
ga: Jiems turi būti leista gy
venti ir darbuotis pilnoje inte-

(Tąsa 4—tame puslap.)

Paryžius. — Franci jos 
valdžia skelbia, kad sep
tynių metų kare prieš Viet
namo liaudininkus žuvo 
15,680 francūzų bei jų “są
jungininkų” — afrikiečių, 
užsieninių legionierių bei 
vietnaminių tautininkų. Be 
to, francūzai neteko 38,615 
kitų kareivių, kaipo nelais
vėn paimtų, sužeistų, ir be 
žinios dingusių.

Montreal, Kanada. — Iš 
Jungt. Valstijų atvykę ra- 
gaugaudžiai senatoriai Jen
ner ir McCarran klausinėjo 
rusą šnipą Guzenką apie 
“Sovietų agentus.”

tines ir mokslines laisves, 
jeigu padoriais būdais tyri, 
nėtu nužiūrimus “komu
nistų agentus.” Tam nerei
kėtu iš ankšto šmeižti 
žmones ir persekioti mok
slininkus.

Dewey kalbėjo minėji
me 200 metų sukakties nuo 
didžiojo Columbijos uni
versiteto įkūrimo. Jisai 
smerkė 
snių,” . 
prieš 
naikina 
čių teises ir mokslinių ty
rinėjimų laisvę.

Nors Dewey neminėjo 
vardų, bet buvo aišku, kad 
jo kalba nukreipta prieš 
tokius ragangaudžius, kaip 
McCarthy bei McCarran.

įkūrimo.
“saujelę tokių rėk- 
kurie, šaukdami 

komunizmą, sykiu 
civilines amerikie-

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad Vakarų Vokie
tijos premjeras Adenauer 
bijo susivienijimo su Rytų 
Vokietija.

N. Y. — Aukš- 
als- 
ino 
įsa- 
au- 
jie

Goshen, 
čiausias New Yorko 
tijos teismas p 
įstatymą, kuriuo 
kyta atimti leidimus 
tomobilistams, jeigu 
nesiduoda policijai ištirt 
naujuoju prietaisu “drunk- 
myteriu,” ar yra girti.

Tas įstatymas leidžia po
licininkui tokiu prietaisu 
cheminiai tyrinėt/ nužiūri
mo girto važiuotojo kvapą, 
kraują, šlapumą bei seiles.

Aukščiausias valstijinis 
teismas pareiškė, jog šis 
įstatymas blogas ypač tuo- 
mi, kad neduoda automo
bilistui teisės kreiptis į 
teismą prieš policijos nu
sprendimą. Todėl policija 
galėjo sauvališkai atimti 
važinėjimo leidimą tik už 
tai, kad automobilistas ne
pasiduoda ištyrimui druko- 
myteriu.

Washington. — Franci ja, 
Anglija ir kiti vakarų Eu
ropos kraštai numato di
delę nedarbo krizę Jungti
nėse Valstijose ir dėl to 
dreba iš baimės, kaip rašo 
amerikiniai Scripps - Ho
ward laikraščiai.

Vakariniai europiečiai 
. . . v. ____i Amerikos valdinin-

ir Anglį- tos šalys, jau turinčios ato- į pranašavimais, kad šie- 
I met tiktai 5 procentais su
mažės darbai Jungt. ValstL 
jose.

O jeigu Amerikoje įvyk
tų depresija - krizė, tai bū
tų griežtai numušta ir ka
riniai - piniginė Amerikos 
parama tiems .kraštams 
prieš, komunizmą.

Juk jau ir dabar Wash- 
in^fono politikai kalbąsi, 
kad. galima būsią skįrti va
karinei Europai tiktai anie 
3 bilijonus dolerių per įme
tus, vieton buvusių 5 ar 6 
bilijonų.

4-rių Didžiųjų sueiga svarstys 
ir atominio fondo klausimų

Washington. — Kuomet išvystymo naudingiem 
Amerikos valstybės sek- venimui dalykam, 
retorius John Foster Du-; turėtų 
lies tarsis Berlyne su So- ■ kiekius medžiagų Ameri- 
vietų užsienio reikalų mi- ] ka, Sovietų Sąjunga bei ki- ] netiki 
nistru Molotovu ' 
jos bei Francijos užsieni-; minę jėgą, 
niais ministrais, jis taip I Keturių Didžiųjų užsie- Į 
pat rūgins Sovietų Sąjun- į niniai ministrai svarstys 
gą prisidėti prie naujo ato- klausimus daugiausia dėl 
minio Amerikos plano. Tą Vokietijos, Austrijos ir 
planą paskelbė preziden-į taikos išlaikymo pasaldy
tas , Eisenhoweris, neseniai i je. 
kalbėdamas Jungt. Tautų! -------------
susirinkime

gy- 
Fondan 

duoti tam tikrus

Austrijos 
preziden-1 taikos išlaikymo 
neseniai] je.

New Yorke. PRANCŪZAI TELKIA 
Didžiųjų mi- ORO JeGAS PRIEŠ 

VIETNAMIEČIUS
Hanoi, Indo - Kinija. — 

Francūzai telkia tūkstan
čius amerikinių ir savųjų 
lėktuvų, mėgindami at- 
mušt Vietnamo liaudinin
kus nuo Dien Bien Fu, pa
skutinės francūzų tvirto
ves šiaurvakariniame In
do - Kinijos kampe.

Ke turiu 
nistrų sueiga prasidės sau
sio 25 d.

Eisenhoweris siūlė įsteig
ti tarptautinį atominių 
medžiagų fondą Jungtinių 
Tautų globoje. Tos me
džiagos būtų dalinamos 
dar neturintiems jų kraš
tams, kad ir jie galėtų pri
sidėti prie atominės jėgos

Eudora, Ark. — Sudegė 
farnieris D. D. Ray, jo pati 
ir du vaikai.

Washington. — Pernai 
metais Amerika davė dau
giau kaip 500 milijonų do
lerių Franci jai vien tik ka
rui prieš Vietnamo liaudi
ninkus.

i

ORAS. — šaltoka giedra.
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Laisvėje buvo minėti var-: tyvaus Italijos paprastųjų 
dai tų asmenų, kurie 1953 ; žmonių interesų gynėjo var
inėtais gavo stalinines pre- das jo šalyje yra gerai ži- 
mijas už pasaulinės taikos nomas. Andrea Gadžero bū- daUg ko ir negalima, 
sustiprinimą. Vilniaus Tie- damas jaunas pradėjo dva- s priklauso nuo daug aplin- 
soje randame išsamesnį Ta- i sininko veiklą viename iš! kybių. Kuriems prisieina 
rybų Sąjungos akademiko ! Genujos uosto rajonų. Čia ' griežtai skaitytis su doleriu 
D. V. Skobelcyno straipsnį: jis artimai susipažino su įr centais; tiems praktiš- 
tuo klausimu.^ Mes čia ir darbo žmonėmis, suprato jų i kiausia yra pirkti tik plau- 
paduosime iš jo platesnes, vargus ir poreikius. Ma- namus. Iš plaunamų van- 
ištraukas, kurios seka:. tydamas paprastų žmonių ^uo ir muilas išima didelę

Ir šį kartą laureatų tar- 'kančias, Gandžero vis la- dauguma dėmiu (plėniu), 
pe veikėjai, kurie savo i biau įsitikindavo, kad ka-;
kov1ą tiž taiką yra nusipel- ras, kurį Italija vedė) są- plaukti? ___
nę šlovę tiek savo šalyse, ■ jungoje su hitlerine Vokie-1 rį žinotCiš ko" pasidarė dė- 
tiek itž jų ribų. Prie tokių tija, tai tragedija italų tau- paskui nustatyti ką iri 
žmonių pi įklauso žinomasis tai. Tada jis prisideda prie - kaip vartoti valymui. Dar 
Prancūzijos politinis veikė-; pasipriešinimo jud ė j i m o„' labai svarbu pažinti audi- 
jas, Prancūzijos Nacionali-1 įeina i Nacionalinį Italijon'nio sudėtį. Iš vieno audinio 

į nio susirinkimo* deputatas išsivadavimo komitetą if galėsi, iš kito negalėsi iš-
Prancūzų tampa Ligurijos partizanų ; valyti tokią pat dėmę. Vie-

Daugumą galima. Bet
. Tas

daugumą dėmių (plėmų).
i K Kas\ kitą su negalimais 

Irmoje vietoje tu-

Kas tie, kurie gavo premijas j ]U|r|rrrDT T V Ą1VIPPI IQ I Šeimininkei! 
už taikos sustiprinimą 1V1 v i CKŲ IxAlVlr IlLlo j Likusios vMienos vaigiS

Vadinamasis “a la king” 
j likusios ar kenuotos vištie-

Iš siūlų su pudra ištrinti tą jlI0S patiekalas gaminamas 
svetimą ten įsigėrusią me- sekama!: . v. _
džiagą, ji susigeria į pudrą . ?us^ puoduko griezinė- 
ir su pudra išdulkini/ lau-! ^ajs^upjaustytų gjybų 
kan. Jei dar neišėmė; pa- ■ 
kartok. Jei ir taip nesida-1 
ve išimti, biskytį dėmę pa-1 
drėkink. Padrėkintą api
barstyk pudra, bet tik iŠ vi
daus, patrink ir palik iki iš-1 
džius, tada išdulkink pu< I 
dra.

ke tvirtadalis puoduko su
kapotų žaliųjų pipirų

2 šaukštai sviesto 
margarinos

puodukas ir pusė baltojo 
soso (3 šaukštai riebalų, 3 
šaukštai miltų ir puodukas 

Uą. Jeigu tas būdas rieiš- į PVsf piet\o ar buljono)
ėmė dėmės, gal būt dėmė pusė puoduko grietinės
yra tokios rūšies, kurios ? šaukštai sukapoto Sal- 
namie neišimsi. į raudono pipiro

i puodukas ir pusė smulkiai 
Pastaba: Pirm vartojant • suniaustytos virtos vištie-

ar

Kotaš. ir galėsi, iš kito negalėsi iš-

INDIJOSKOMŲNISTAI
NIEKAS NEGALI UŽGINČYTI to fakto, kad ko- 

munistai Indijoje yra įtakingi ir tvirti, kaip organi
zuotas kūnas, kaip partija*

Šiomis dienomis Madura mieste Indijos komunistų 
partija laikė savo tretįjį suvažiavimą, kuriame buvo ap
žvelgta tos partijos veikla ir nustatytos gairės ateičiai.

Kaip praneša New Yorko Timeso korespondentas, 
dalyvavęs tame suvažiavime, Indijos komunistai nesiekią 
‘per toli,” nekrypstą “perdaug į - kairę,” bet pasirinko 
sau “nuosaikingą” kelią.

Aišku, žodis “nuosaikingas” ne viską pasako, 
)ai daug priklauso, kaip tą žodį išsiaiškinsi, kaip jį 
prasi.

Indijos komunistų partija, sako korespondentas,
giria Nehru valdžios užsieninę politiką Korėjos reikalu; 
nivažiavimas stoją už Kinijos Liaudies Respublikos pri
pažinimą ir įsileidimą į Jungtines Tautas; jis pasisakė 
.iž atominio ginklo nuįstatynimą. Už šiuos dalykus sto
ja ir Nehru, už juos stoja visa eilė liberalų ir net apdai
resniu konservatorių. * *

Šis suvažiavimas, beje, pasisakė už tai, kad Indija 
pasitrauktų iš Britų imperijos (mandagiai vadinamos 
'Commonwealth”), jis pasisakė už tai, kad visokia bri
tų nuosavybė Indijoje būtų suvisuomeninta, konfiskuo
ja.

Partijos sekretorium tapo išrinktas Ajoy Kumar 
Ghosh, iš Bengalio.

Reikšminga, kad į partijos ce"tralinį komitetą bu- i 
vo išrinkta ir moteris,—tai pirmą kai'tą tos partijos is ; 

Geri joje,—Aruna Asaf Ali, našlė buvusiojo Indijos pir-' 
mojo ambasadoriaus Jungtinėse Valstijose.

Kaip suvažiavimas žiūri į Indijos vidaus politiką ir 
kitus svarbius klausimus, žinių turime mažai.

Vieną dalyką reikia pripažinti: Indijos komunistų’ 
partijai teks vaidinti milžiniška rolė to krašto gyveni
me, dėl to kiekvienas turėtų susipažinti su tuo, kaip ; 
oji partija veikia, ką ji daro.

I tauta pažįsta Pjerą Kotą, kapelionu. 1944 metais su-1 
j kaip nepaperkamą patriotą, imtas jis narsiai pakele 

gina i kankinimus ir k a 1 i n į m ą 
garsioje mirties stovykloje 
—Mauthauzene.

Išlaisvintas pergalės dič

‘GELTONASIS PAVOJUS”
IR KLERIKALAI

LIETUVIŠKŲ KLERIKALI, ] spaudoje dažnai užtin
kame pasisakymų dėl “geltonojo pavojaus,” dėl azijatų.

Štai neseniai Chicagos marijonų Drauge rašo apie 
“geltonąjį pavojų” tūlas J. Gobis. .Jis šitaip daug maž 
samprotauja: Japonijoje ir Kinijoje—perdaug žmonių, 
permaža žemės. Todėl neužilgo tų kraštų žmonės pra
dės veržtis į Sibirą ir ten sudarys- rusams pavojų. Tie 
įsiveržėliai, pagal Gobį, turėsią ir savo Čingį Chaną, tik 
jau ne kokį turėjo asmenyje originalaus Čingio Chano, o 
modernišką, su bombomis, su lėktuvais, su visokiais nau
jais “išmislais.”

Aišku, tokia galvosena, kokią parodo J. Gobis, ne
turi nieko bendra su tikrove. Jeigu kinai bei japonai 
norės apsigyventi Sibiro plotuose, tai jiems nereikės jo-, 
kio Čingio Chano,—jie galės apsigyventi ir be jo. Apsi
gyvenę, ten jie dirbs ir naudosis savo darbo- vaisiais.

“Geltonąjį pavojų” išgalvojo įvairūs žmonijos neprie
teliai, kuriems rūpėjo ir teberūpi Azijos tautas plėšti 
ir vergti. Padorus žmogus tuo “pavojumi” nesišvaisto, 
nes jo nėra.

kuris nenuilstamai g.....
Prancūzijos nacionaliniusI 
interesus, jos garbę ir di-: 
dybę. Pjeras Kotas—rys- ’ 
kus atstovas tų Prancūzi
jos visuomenės sluoksnių, 
kurie kartu su visomis 
priešakinėmis šalies jėgo
mis kovoja už tai, kad 
Prancūzijai grįžtų jos pa
dėtis, kaip nepriklausomos 
valstybės, vykdančios naci
onalinę politiką ir bendra
darbiaujančios su taikingo
siomis valstybėmis užtikri- i 
nant tarptautini saugumą. ( 
Pjeras Kotas įgijo platų i 
pripažinimą ne tik savo ša-, 
lyje, bet ir tarptautinės de-! 
mokratinės ’----------- _.
sluoksniuose, kurie jo as- i 
menyje vertina politinį Vei- i 
kėją, gerbianti visu tautu I c 
interesus ir kovojantį už i 
draugiškų santykių vysty-' 
mą jų tarpe.

Šių metų stalininių taikos i 
premijų laureatų tarpe yra j 
indų mokslininkas - mikro- i 
biologas generolas majoras i 
Sachib Sing Sokchejus. 
Prof. Sing Sokchejus daugi 
savo gyvenimo metų yra 
paskyręs mokslui ir kovai 
su ligomis, nuo kurių dar 
kenčia žymi žmonijos dalis. 
Žinomojo Indijos mokslink Į 
tyrimo instituto direkto-1

narsiai pakėlė

Genują, kur, sunkiai sirg
damas, nepaprastai ener
gingai veikia p a dedant 
vargdieniams, ypač vargin
giems karo, veteranams. Jis 
stengiasi palaikyti savo 
miesto piliečių tarpe anti
fašistinę vienybę. Nuo pat 
pirmųjų judėjimo taikai 
ginti žingsnių jis aktyviai Į 
j į įsijungia. Nepaisyda
mas oficialiųjų katalikiškų
jų sluoksnių uždraudimo, 

vi su o m e n ė s Uis važiuoja į Varšuvą, j 
i Pasaulini taikos šalininku 

Bažnytine vai-

ro persekioti.
Tačiau joks persekiojimas 

neįstengė palaužti šio tvirto 
(kovotojo dvasios. Kai ofi- 
įcialieji katalikų sluoksniai 
'vėl pareikalavo, kad jis nu- 
I trauktų veiklą taikai, ginti, 
(jis atsisako paklusti ir pa- 
| aiškina savo atsisakymo 
motyvus laiške, kuris buvo' • 
paskelbtas laikrašč- i u o s e .! 
Už tai iš jo i buvo a'Uijita; 
dvasininko vardas.

Stalinine taikos premij; 
(paskirta žinomajai Belgi-

PASTABOS
Nedarbas smarkiai palie

tė plieno industriją. Dabar 
jo'gamyba besiekia 70 pro
centų. Smarkiausia palies
tas yra Youngstown, Ohio,, 
miestas. Tfen daugelis plieno 
darbininku randasi bedar
bių eilėse.

Pastaba: Pirm vartojant; supjaustytos virtos 
pudrą, skiedinį ar bile me-1 
džiagą valymui visuomet 
reikia kur nematomoje/dra
bužio vietoje patikrinti, ar 
spalva atlaikys valymą,

Išvalius su pudra dėmes.
drabužį pasitiesk ant st 
apdulkink pudra. Jei a 
nys yra minkštai suaustas, 
storas, pabrūžiuok apykie-

na spalva .nebijos, kita bi
jos to chemikalo, kurį var-, 
tosi valymui..

Beveik neverta namie va
lyti kietai suaustą storą au
dinį, jeigu jame dėmė kiau
rai persigėrusi. Taip pat 
neverta liesti blizgančiai -ju §epečiu. Ploną, tankiai 
plyno, kaip satinas. Is vle* j suau^, trink kitu audiniu, 
no neisimsi dėmes, kitame paskuį pudrą išdulkink. Jei 
liks^zymė, blogiau atrodan-, drabužis buvo perdaug įdė
ti uz dėmę. vėtąs, pirmoji operacija ne

Riebalines dėmes iš dide-! viską atliko, pakartok pro
les daugumos audinių gali- i cesą.
ma išvalyti su benziną. Bet Pudra yra balta, tad juo
sti benziną dirbant reikia ; diems ir tamsiems netinka, 
didelio atsargumo. Benziną i paliktų pilkšvą spalvą.
yya smarkiai deganti ir net | Nesitikėk, kad plonieji 
oksploduoti galinti medžią- rajoniniai ar satinai išeitų 
ga. Dujos gali užsidegti ir; įajp gražiai, kaip išeina vil- 
nuo toliau esamos liepsnos,: nonis ar kitas koks pana- 
kaip kad automatinio pe-: šiai minkštas, storas audi- 
jiaus degtuko ar užžiebto nySt Pastebėsite, jog net iš 
paprasto degtuko. gerų mechaniškų valytuvų

Daugelį nepasiduodančių vilnoniai grįžta lyg nauji, 
kitaip valyti dėmių išima ; 0 pamušalą randate tartum 
nedegantis skiedinys (clean-1 nevalytą. Taip yra dėl to,

alo,’ 
idi-

Nesitikėk, kad plonieji

kad nuo storojo drabužio su 
šepečiu kai ką nušiūruoji.

nos
druskos ir pipirų pagal 

skonį
1 kiaušinio trynį.
To kiekio turėtų užtekti * 

keturiems.
Apspirgink svieste grybus 

ir žaliąjį pipirą. Sufmaišyk 
su sosu, grietine, raudo
nuoju pipiru, vištiena ir 
prieskoniais . Kaitink ant 
verdančio vandens ar ant 
silpnutės liepsnos. Supilk 
trynį ir įmaišyk į mišinį. 
Pakaitink 1 minutę, nuolat 
maišydama.

Norint išpildyti viską 
“karališkai,” valgį paduoda 
trapios, švelnutės pajams 
lukšto tešlos iškeptuose lyg 
ir indeliuose.

Baltasis sosas darosi pa
kepinus miltus svieste, pas
kui pavirinus su pienu ar 
buljonu iki miltai susijun
gia su vandeniu. Miltų ir 
riebalų visuomet imasi po 

i lygų kieki. Z.

in.g fluid) carbon tetra
chloride-. Jį parduoda yais- 
tinėse. rl 
dinio gamintojai įspėja, ( 
kad įkvėpavimas daug to;

' chemikalo dujų būtų pavo-! 
jingas. Taipgi pataria il
gai ir dažnai su juomi ne
žaisti rankomis.

Valomieji sausai
Didelę daugumą audinių, 

riaus poste, Pasaulinės or- j^^uomenės vdkėjai j i S

i Pirkti vaistinėje. Vienur ji 
(gaunama -po vardu An- 
, nette’s cleaning powder, ki
tur gal parduoda po kitais 
vardais. Darbo sistema yra 
tokia:

Pirmiausia išvalyk iš 
drabužio dėmes. Apibars
tyk dėmės pudra ir paėmus i mažinti tabako pardavimą 
Į rankas patrink tą vietą. | ir. kompanijų pelnus.

ganizacijos sveikatos direk-: i)eĮCį Idilini.
i toriąuš pavaduotojo poste ;
i prof. Sing Sokchejus visad? I
i vadovaujasi tikraisiais! k., pirmiausia r
i mokslo interesais. Kaip tik ■ hu^ti k-ii
Į ši aplinkybė ir atvedė jį į | ši žmogų. 
j aktyvių kovotojų už taiką i
visame pasaulyje, gretas. Į nįus interesus, pasako karš-1 
Prof. Sing Sokchejus, gar-|,£a paiba narlamente, kaip i 
bingas didžiosios indų tau 
tos atstovas, pateikė kon

i struktyvius pasi ū 1 y m u s
, skirtus neišspręstiems tarp
(tautiniams klausimams su-j jį, puiki kalbėtoja ir orga

nizatorė, įneša gyvą dvasią
• į bet kurį reikalą, kai jis 
i reikalingas jos šalies liau-

, paprastiems žino-

Nenuilstamą,' 
niekuomet nesiliauj a n č i ą ! 

'veikla taikos naudai —.štai' 
da pa- ■ 
kalbame 

Šiandien jų 
gijos nacionali-

tą kalbą parlamente, kaip į 
f jo narys, o rytoj kalba at-( 
! virame mitinge, ragindama | 
i sutelkti ir suvienyti visas i

i reguliuoti, plačiai kampan i- 
Į jai už didžiųjų valstybių 

seniai nedarbo kamuojama., derybas vystyti. 
Taipgi ir kitose industrijo-1 
se pasireiškia nedarbas.

Nacionalė Darbo Santikiu 
Taryba, uždraušdama uni
jos atstovams 'darbavietėse 
atremti darbdavių.agitaciją 

Jeigu šiuo metu plieno prieš unijas, faktiškai pa-
išdirbystė eitų ir šimtu pro-~g&jno Tafto-Hartley įsta- 
centų, tai vis tiek visiems tymą fabrikantų naudai, 
plieno darbininkams darbo Tr .
jau nebūtų. Nebutu todėl, . .. . . . J \ . . .
kad plieno gaminimas taip- v Y
gi smarkiai mechanizuoja
mas, su mažesniu skaičiumi 
darbininkų gali pagaminti 
daug daugiau plieno.

Pirmiau unijų 
turėdavo tokią 
kaip ir darbdaviai, kalbėti į 
darbininkus darbavietėse. 
Dabar darbdaviai gali agi
tuoti darbininkus prieš uni
ją, o unijos atstovai toje pa
čioje vietoje nebeturi jokios 

i teisės jiems atsakyti.
Tai vis rcpublikonų admi

nistracijos pasidarbavimas 
—fabrikantų naudai.

Oregono valstijoje svar
biausia yra medžio išdirbys- 
tė. Bet jinai taipgi šlubuo
ja. Virš 27,000 medžio kir
tėjų randasi bedarbių eilė
se, o daugelis kitų dirba ne
pilna laiką' Jau 25-ta savaite, kaip

Tekstilės industrija jau , streikuoja kepurių ir skry-

2 psl.—Laisve (Liberty)- Trečiadienis, Sausio-Jan. 6, 1954

Reikšmingas taikos pre-( • 1 • • , 1 1 ! '
nėms. 
teratūros

i įsitraukė į visuomeninę vei-| 
Ida ir keliasdešimt metu

; buvo Belgijos socialistų par- 
; tijos . narys. Tačiau, kaip

mijos paskyrimas italų dva
sininkui Andreai Gadzero. 
šio nesavanaudiško ir ak-

helių išdirbystės darbinin
kai So. Norwalk, Conn. Jie 
organizuoti į A m e r i k o s 
Darbo’ Federaciją. Šiomis 
dienomis jie gavo $250,000 
paskolos iš AFL Ladies. 
Garment Workers Unijos. ' 

Kepurninkai kovoja prieš;
fabrikantų • pasimojimą iš-1 rė8kiojama. 
ke ta dirbtuves į pietines j kas nesulaik6 
valstijas. . ; įr energingos moters; šian

dien mes matome ją pirmo
siose kovotojų gretose prieš 
Vakarų Vokietijos pergin
klavimą, už taikų Vokieti
jos klausimo išsprendimą.

Visas pasaulis gerai žino 
Henvardo Fasto — talentin
gojo .amerikiečių rašytojo 
ir naijsaus kovotojo vardą. 
Howardo Fasto 
“Paskutinė riba,”

Nemažai rytinių valstijų 
fabrikantų yra pasiryžę 
perkelti savo1 dirbtuves į 
pietus, kur esą pigesni dar
bininkai ir valstijiniai tak
sai. Jiems visai neapeina,• 
kas atsitiks su tais darbi
ninkais, kurie iškeliant 
dirbtuves palieka be darbo. 
Pelnas nulemia jiems viską.

Gri-kis.

Nauji plataus varjejimo 
reikmenys

KAUNAS. — “Pirmūno” 
į plataus vartojimo gaminių fa
brike pirmą kartą respubliko
je įsisavinta vonioms kaistuvų 
gamyba. Kiekvienas kaistuvas 

ketaus 
vande- 

ir nike- 
prietai-

račiau patys toskie- Su tuo nueina ir daugiausia
* jv _ • j   ji 1 y _______? _

sius. Tam prisideda ne vien j [ 
tiktai chemikalas, bet ir še- Į 
petys. Nuo plonojo nėra 
ką nušifiuoti. Imtų daug su|<onipiektuotas 
laiko su kitu audiniu visą ]<rOsnelės, 
susitepimą nųtrąinioti. Biz- niui (<)5 įitrų talpos)

išsitepęs drabužio pavir-

niškai valant tas darbas ne
apsimokėtų. Namie valant 
kartais neištenka laiko ar 
kantrybės. N. E.

Tabako industrija pla
nuoja išleisti 15 milijonų i 
dolerių garsinimui rūkalų. | 
Bijosi, ' kad medikališkos I 
profesijos vis drąsesnis pa
sisakymas apie tabako ža
lingumą sveikatai gali su-

ir lais
vieji,” pjesę “Trisdešimt si
dabrinių” ir kitus jo kuri- 

inius žino milijonai skaity- 
I tojų. Jie žaclina juose pro- 
! testą prieš visų rūšių sočia-' 

r v ... i- įlinį ii' nacionalinį engimą, 
is pi o x sijos i. i įkvėpdami aukštiesiems ko-1 klausimai 

oja, an<s i og tautų laisvę idea- vandenys, 
- -• I lams. Dabai', sunkioje uji-
“ mo bei persekiojimo atmos

feroje, Howardas Fastas li
ko ištikimas savo idealams, 

r - jo plunksna, kaip ir anks- 
jciau, tarnauja žmogaus tei
sėms ir jo laisvei ginti. Jis 
ryškiai įkūnija pri-ešakinę,

■ l tikrąją Ameriką, Ameriką 
(paprastų žmonių, kurie, 

.lv’!kaip ir kitu šalių žmonės, 
yra gyvybiškai suinteresuo
ti, kad visame pasaulyje 
viešpatautų tąika ir tautų 
draugyste. Ši Amerika ne
turi nieko* bendro su reakci
onierių Amerika, ir dorieji 
žmonės visame pasaulyje 
nepainioja ameriki-ečių tau
tos su tais, kurie, priešin
gai tautos interesams, stu
mia ją į naujo karo bedug
nę.

(Pabaiga rytoj)

.savo tėvynės 
nepriklausomybės, pasisa-'

■ kė prieš agresyvias sąjuū- i 
gas, primestas Belgijai, ji 
buvo pašalinta iš partijos ir

Tačiau nie- ■ 
šios narsios Į

romanus 
‘‘Laisvės

re z e r vu aro

Iklotos armatūros su 
sa.is dušui. Vandens tempera
tūrai rezervuare iki 100 laip
sniu pakelti tereikia 25 minu
čių ir sunaudojama tik 3.50 
kilogramo kuro.

Today’s Pattern

Mokslinė konferencija žuvi
ninkystės išvystymo 
klausiniais

DŪKŠTAS. — č
mokslinė konferencija, kurioje 
buvo aptarti žuvininkystės ir I 
žuvies savivaisos išvystymo 

i respublikos viclaur 
vandenyse. šią konferenciją 
suorganizavo Biologijos insti
tutas, Lietuvos Mažosios žve
jybos trestas ir Dūkšto ra j o-' 
no “Pergalės” žveju artelė.

Biologijos instituto direk
toriaus pavaduotojas Gedimi
nas supažindino konferencijos 
dalyvius su instituto mokslo- 
triamaisiais darbais. Mažosios 
žvejybos tresto valdytojas 
Poškus padarė pranešimą apie 
žuvininkystės ir žuvies iš- 
vysty m ą respu b 1 i k o j c.

Apie žuvų, mitybos tyrimus 
ir jų reikšmę žuvininkystės iš
vystymui žvejams papasakojo 
instituto jaunesnysis mokslinis 
bendradarbis Kubickas. <

Berlin. — Anglai-ameri- 
konai skelbia, kad pereitais 
metais apie 350,000 rytinių 
vokiečių perbėgę į Vakarų 
Vokietiją.

9135 SIZES 2-10

Pattern 9135: Children's Sizes 2. 
6, 8, 10. Size 6 blouse, 1% yards 

35-inch; skirt, 1% yards 35-inch, I 
fabricnap; weskit % yard.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



A. Čechovas

Nuo vilko ant meškos
Pas soboro chorvedį Gra- 

(uisovą sėdėjo advokatas 
Kaliakinas ir, vartydamas 
rankose Gradusovui adre
suotą šaukimą iš taikos 
teismo, kalbėjo:

—Kad ir ką besakytumėt, 
Dosifiejau Petrovičiau, o 
jūs esate kaltas. Aš gerbiu 
jus, vertinu jūsų padėtį, bet 
vis dėlto su apgailestavimu 
turiu jums pastebėti, kad 
jūs buvote neteisus. Taip, 
neteisus. Jūs įžeidėte mano 
klijentą D ere v i aškiną... 
Na, už ką jūs, jį įžeidėte?

—Koks velnias jį įžeidė? 
— karščiavosi Gradusovas; 
aukštas senis siaurute, ma
žai žadančia kakta, tankiais 
antakiais ir su bronziniu 
medaliu atlape. — Aš jam 
tik pamokslą pasakiau, tik
tai! Kvailius reikia pamo
kyti! Jeigu kvailių nemo- 
kysim, tai tada jie ir pra
eiti neduos.

—Na, Dosifiejau Petrovi
čiau, jūs jam ne pamokslą 
išdrbžėte. Jūs, kaip pareiš
kia jis savo prašyme, viešai 
į jį tuksėjote, vadinote jį 
asilu, nenaudėliu ir pana
šiai... ir net kartą pakėlė
te ranką, tartum norėda
mas jį veiksmu įžeisti.

—Kaip gi jo nemuši, jei-i 
gu jis to vertas? Nesupran
tu !

—Na, supraskite gi, kad 
jūs neturite tam jokios tei
sės !

—Aš neturiu teisės? Na, 
tai jau atleiskite... Kitam 
kam sakykit, o manęs jau, 
n e m u 1 k i nkite, susimilda-' 
mas. Kai jį iš archijerėjaus j 
choro negarbingai ’ išmetė, I 
jis po to mano chore de- ■ 
šimti metu tarnavo. Aš 
>m esu geradaris, jeigu 
norite žinoti. Jeigu jis 
pyksta, kad aš jį iš choro 
pavariau, tai pats jisai kal
tas. Aš jį už filosofiją pa
variau. Filosofuoti gali tik 
išlavintas žmogus, kuris 
kursą baigęs, o jeigu esi 
kvailys, neaukšto proto, tai 
sėdėk sau kamputy ir ty
lėk... Tylėk ir klausyk, 
kaip protingieji kalba, o jis, 
mulkis, taip ir taikydavosi 
ką nors tokio padaryti. Pa
vyzdžiui, giedojimo repeti
cija, arba pamaldos eina, o 
jis apie Bismarką ir apie 
visokius ten Gladstonus. Ar 
jūs tikite, laikraštį, šunsnu-

• kis, išsirašęs turėjo! O 
kiek kartų aš jį už rusų 
turkų karą per dantis mu
šiau, jūs negalite sau įsivai
zduoti! Čia reikia giedoti, 
o jis pasilenkia prie tenorų 
ir ima jiems pasakoti apie 
tai, kaip mūsiškiai dinami
ni turkų šarvuotį “Liufti- 
Džellą” susprogdino... Ko
kia čia tvarka? Žinoma,! 
ifialanu, kad mūsiškiai nu
galėjo, bet iš to neišeina, 
kad giedoti nereikia... Ga
li ir po pamaldų pasikalbę- ' 
ti. žodžiu, kiaulė.

— Vadinasi, jūs ir anks
čiau jį įžeidinėdavote.

— Anksčiau jis ir neįsi- 
žeisdavo. Jautė, kad aš tai 
darau jo naudai, suprasda
vo !... Žinojo, kad vyrės- Į 
n.iems ir geradariams nuo-1 
dėmė prieštarauti, o kai į 
policiją raštininku įstojo — 
na, ir baigta, išpuiko, nu
stojo suprasti. “Aš, sako, 

( nebe giesmininkas, o tar
nautojas. Į kolegijos regi
stratorius, sako, egzaminą 

^laikysiu?” Na, ir kvailys, 
sakau... Mažiau tu, sakau, 
filosofuotum, o dažniau no
sį nusišluostytum, tai bū
tų geriau, negu apie laips
nius galvoti. Tau ne laips-
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nių, o nuolanfyribno reikia. 
Ir klausyti nenori! Ir štai 
paimkime nors šį įvykį, — 
už ką jis mane taikos tei
sėjui apskundė? Na, ar ne 
chimiška padermė? Sėdžiu 
aš Samopliujevo restora
ne ir su mūsų cerkvės se
niūnu arbatą geriu. Publi
kos knibždėlynas, nei vienos 
laisvos vietos... Žiūriu, ir 
jis sėdi čia pat, su savo 
raštininkais alų maukia. 
Toks frantas, pakėlė snukį, 
rėkia... rankomis mosti
guoja... Įsiklausiau — apie 
cholerą kalba... Na, ką jūs 
čia jam padarysite? Filo
sofuoja! Aš, žinote, tyliu, 
kenčiu... - Plepėk, manau, 
plepėk... Liežuvis be kau
lų... Staiga jis paleido savo 
mašiną... Įsismagino jis, 
chamas, pakilo ir sako sa
vo bičiuliams: “Išgerki
me, sako, už-suklestėjimą! 
Aš, sako, esu savo tėvynėš 
sūnus ir savo gimtinės sla- 
vofilas! Atstatysiu savo 
vienintelę krūtinę! Atei
kite, priešai, vienas ant vie
no! Kas su manim nesu
tinka, tą aš noriu matyti!” 
Ir kaip trenks kumščiu į 
stalą! Čia jau aš nebeiš
kenčiau... Prieinu prie jo 
ir švelniai sakau: “Klau
syk, Osipai... Jeigu tu kiau
lė, nieko nesupranti, tai ge
riau tylėk ir nepostrin
gauk. Išlavintas žmogus 
gali protauti, o tu nusira
mink. Tu esi dulkė, pele
nas...” Aš jam žodį, jis 
man dešimtį... Na, ir pra
sidėjo... Aš jam, žinoma, 
i naudą, o jis iš kvailumo..; 
įsižeidė’ — štai ir apskundė 
taikos teisėjui...

— Taip, — atsiduso Ka
liakinas. — Blogai... Dėl! 
kažkokiu niekniekiu vėl- ■ 
niai žino kas išėjo. Jūs tu
rite šeimą, žmogus esate 
gerbiamas, o čia areštas... 
Reikia baigti šią bylą, Do
sifiejau Petrovičiau. Yra 
jums viena išeitis, dėl ku
rios sutinka ir Dereviaški- 
"ias. Jūs nueisite šiandien 
su manim į Samopliujevo 
restoraną šeštą valandą, 
kai susirenka ten raštinin
kai, aktoriai ir kitokia pu
blika, kurios akivaizdoje 
jūs įžeidėt jį, ir atsiprašy
site <jj. Tada jis atsiims 
savo skundą. Suprantate? 
Manau, kad jūs sutiksite, 
Dosifiejaut Petrovičiau... 
Sakau jums, kaip draugui... 
Jūs įžeidėt Dereviaškiną, 
apšmeižėt jį, o svarbiausia, 
suniekinot jo pagirtinus 
jausmus ir net... suprofo- 
navote šiuos jausmus. Mū
sų laikais, žinote, taip ne
galima. Reikia atsargiau. Jtį
sų žodžiams suteiktas toks 
atspalvis, kaip (ha jums pa
sakius, kurs mūsų laikais, 
žodžiu, šitąjį ... Dabar be 
ketvirčio šešios..-. Malonė
site eiti su manim? •

Gradusovas pakraipė gal
vą, bet kai Kaliakinas at
vaizdavo jam ry š k i o m i s 
spalvomis “atspalvį,” su
teiktą jo žodžiams, ir gali
mas šio atspalvio pasekmes, 
Gradusovas nusigando ir 
sutiko.

—Jūs, žiūrėkit, atsiprašy- 
kit kaip reikiant, forma
liai, — mokė jį (advokatas, 
beeinant į restoraną.—Pri
eikite prie jo ir sakykite 
“jūs., .atleiskite... Atsi
imu atgal savo žodžius” ir 
11, ir tt.

Įėję į restoraną, Gradu
sovas ir Kaliakinas rado ja
me visą sambūrį, čia sėdė
jo pirkliai, aktoriai, tarnau
tojai, policijos raštininkai 
.—aplamai visi “valkatos,”
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įpratę rinktis vakarais į 
restoraną, gerti arbatos ir 
alaus. Tarp raštininkų sė
dėjo ir pats Dereviaškinas, 
mažas, neaiškaus amžiaus, 
nusiskutęs, didelėmis, ne
mirksinčiomis akimis, pri
plota nosim ir tokiais 
šiurkščiais plaukais, kad, 
žiūrėdamas į juos, patirda-, 
vai norą valyti batus... Jo 
veidas buvo taip laimingai 
sudarytas, kad, kartą pa
žvelgus į jį, buvo galima 
viską sužinoti: kad jis ir 
girtuoklis, ir bosu gieda, ir 
kvailas, bet ne tiek, kad ne
laikytų savęs labai protingu 
žmogumi. Pamatęs įeinantį 
chorvedį, jis atsistojo ir, 
tartum katinas, sukrutino 
ūsais. Sambūris, matyt, 
įspėtas apie tai, kad įvyks 
vieša atgaila, pastatė ausis.

—Štai. . . Ponas Gradu
sovas sutinka! — tarė įei
damas Kaliakinas.

Chorvedys su kai kuriais 
pasisveikino, garsiai nusi- 
šnirpštė, 'paraudo ir priėjo 
pri-e Dereviaškino.

—Atleiskite- ... — su
murmėjo jis, nežiūrėdamas 
į jį ir slėpdamas į kišenių 
nosinę. — Visų akivaizdoje 
atsiimu žodžius atgal.

—Atleidžiu! — tarė bosu 
Derfcviaškinas ir, nugalėto
jo žvilgsniu apžvelgęs visą 
publiką, atsisėdo. — Aš pa
tenkintas! Ponas advokate, 
prašau nutraukti mano by
lą!

—Aš atsiprašau, — tęsė 
toliau Gradusovas. — At
leiskite . . .. Nemėgstu nesu
sipratimų . Nori, kad aš 
tau “jūs” sakyčiau, gerai, 
sakysiu . . . Nori, kad aš ta
ve protingu laikyčiau, ge
rai . . . Man nusispiaut . . . 
Aš, brol, blogą greit pa
mirštu. \ Velniai tavęs ne
matė ...

(Pabaiga rytoj)

Plymouth, Pa.
Nelaimė

Gruodžio’ 17 d., 12:1.0 vai. 
ryte, ant kelio Gll-to, sunk
vežimis užmušė Krutulienės 
žento giminaitį-pusbrolį, John 
J. Mack, 32 metu amžiaus.

(John J. Mack vežė 10 tonų 
anglies i New Yorką, bet jo 
sunkvežimis buvo betvarkėje, 
stabdžiai sugedę, neveikė. Na, 
ir užvažiavus ant kalno Poke
rio, Monroe County, kurio pa
kalnė yra vienos mylięs ir pu
sės ilgio, sunkvežimis i pakal
nę ėmė riedėti nesulaikomai. 
J. J. Mack matydamas, kad jį 
vistiek sutrėks pakalnėje, ma
tyt,nusitarė nušoksiąs nuo 
sunkvežimio ir gal tuomi iš
gelbės savo gyvastį. Bet varg
šą pagavo ratai ir sun^ilė j 
kaA-alkus.

John J. Mack buvo Nanti
coke, Pa., gyventojas. Paliko 
jauną moterį ir dvi dukreles 
didžiausiame varge. Jis mažai 
uždirbdavo, Pagal šių laikų 
brangumą negalima buvo galą 
su galu sudurti* Tad Mack 
nusitarė paieškoti pelninges
nio darbo, bet jo labai ilgai 
negalėjo susirasti', o gyventi 
jau reikėjo iš kitų malonės. 
Tad vargšas griebė darbą šj 
paskutinį, kuriame išdirbo tik 
dvi savaites ir kuriame savo 
gyvybę prarado.

Vietinis laikraštis, “Times- 
Lcader,” aprašydamas šį nuo- 
ti'kj, nei puse žodžio neprisi
minė apie žuvusio sunkų gyve
nimą ir jo šeimos padėtį. Bet 
šis laikraštis nelaimėje žuvusį 
Mack labai išgiria, kad jis bu
vo geras katalikas, kad jis 
prigulėjo x prie St. Francis 
Church ir jos Holy Name So
ciety. “Mr. Mack was also ac
tive in Boy Scouts work of the 
congrcgatioii.”

Taip pat pasako, jog jis bu
vo antro pasaulinio karo vete
ranas ir labai geras patrijo
tas. Bet kokiose sąlygose jis 
gyveno ir kokioje padėtyje jo 
šeima pasiliko, tai to laikraš

čio reporteriui visiškai nęa- 
pcina.

Gal kas gali manyti, kad 
šis reporteris šių žmonių ne
laimės bei tragedijos smulk
menų nei nežino. Nereiks tų 
baikų. žino, ir labai žino, nes 
jis pilnai buvo informuotas, 
bet jis žino irgi, kad jo bosas 
tiesos apie darbininkų padėtį 
nepriims, tai viena, o antra, 
jei ko gero, jis dar gali ir dar
bo netekti. Juk kas gi matė, 
kad komercinis laikraštis ra
šytų teisybę apie darbo žmo
nių vargus’.

Mainierių padėtis yra pusė
tinai bloga

Daug mainų yra užsidarę, 
nedirba, o kurios atdaros, ne
dirba pilną laiką. Grasina ir 
nepilnai dirbančias uždaryti 
po švenčių. Taigi, mainierių 
padėti blogėja.

Tiesa, mainų apylinkėje at
siranda vis daugiau ir kitokių 
išdirbysčių, bet jos irgi neper
geriausiai dirba. Gi dirbančių 
uždarbis toks jau mažas, kad 
ir dirbantis vargiai gali išsiy 
maitinti. O jeigu vedęs ir jau 
turi šeimyną, aišku, jokiu bū
du iš to uždarbio pragyventi 
negalima. Laimingi tie, kurie 
iš seniau turi tėvus, kurie tu
ri nuosavus namelius, tai prie 
jų prisiglaudę taip ir skursta.

Daugelis jaunesnio amžiaus 
žmonių išvažiuoja į kitus 
miestus bei valstijas, bet ir 
iš ten-jau pradeda grįžti, nes 
ir ten darbai pradeda mažėti. 
Esu patėmijęs ir tokius jaunus 
žmones, kurie niekur neva
žiuoja, o dirba mainose. Kai 
kurie vos sujaukę 40-45 metų, 
bet jau menkai begali paeiti 
ir negali mainose dirbti, nes 
kvapo jau neturi. Tad ir slan
kioja gatvėmis kaipo kokie 
šešėliai. Pagalbos iš niekur 
nėra, nes per jauni. Na, ir 
kaip gyventi? Išeitis tik vie
na: Jeigu moteris dar pajėgi, 
turi ieškoti darbo. O kiek čio
nai moteris uždirba, jei darbą 
gauną? Nagi 60 centų į va
landą. Bet jeigu bus pajėgi ir 
smarki darbininkė, tai gal į 
dvejus metus ji dasidirbs iki 
30 centų. Taigi, su tokiu už
darbiu, prie šių laikų .bran
gaus pragyvenimo, su šeima, 
manau, ir nuo bado atsiginti 
sunku.

Esu nuo daugelio girdėjęs, 
kad būk mainieriai turi labai 
gerą uniją, ir kad jie turi išsi
kovotas geras sąlygas: benefi- 
tus, pensijas ir visokius kito
kius pagerinimus. Bet ar i.štik- 
rųjų taip yra?

Tiesa, unijos vadai ant po
pieriaus puikius dalykus skel
bia pasauliui, bet praktikoje 
taip nėra.. Mainieriai nustoję 
sveikatos, negalinti mainose 
jau dirbti, ieško jiems priža
dėtų teisių. Bot iki jie gauna, 
taididesne pusė jų į kapus 
nueina, o visi jiems žadėti be- 
nefitai lieka kompanijų ir uni
jos vadovybės kišenėse.

Mainieriai, kurie jau nepa
jėgia dirbti ir reikalauja 
jiems prigulmingo benefito, 
turi turėti trečią laipsnį plau
čių sugedimo nuo mainų dul
kių (dusulį). Ir per kokius 
metus laiko jie yra tąsomi 
daktarų, advokatų, teisėjų ir 
visokių apgaulingų politikie
rių, kurie daro tam vargšui ir 
taip jau nusilpusiam mainie- 
riui visokias kliūtis, kad tik 
jis negautų to, kas jdm pri
klauso.

Unijos advokatai ir riebiai 
apmokami agentai ofisuose 
sėdėdami cigarus rūko ir šai
posi žiūrėdami, kaip kompani
jų daktarai ir advokatai tą 
vargšą mainierj kamuoja.

Kad ir pripažįsta daktarai 
iš abiejų pusių, jog mainmrys 
jau turi trečio laipsnio suge
dusius plaučius, bet jis ant 
veido dar neišrodo labai blo
gai, tai tokį dar daugiau truk
do. Jam visaip įkalbinėja, 
kad tu, ve, puikiai atrodai ir 
dar gana drūtas kokį laiką 
padirbėti. Ir taip įkalbėti kai 
kurie mainieriai sugrįžta dar 
kiek padirbėti, manydami, kai 
antru, kartu ateis su reikala
vimais, tai jau be jokių kliu-

MONTREAL, CANADA
Pirmas žingsnis laimėta dėl 
aukštų taksų

M o ntre a U o mažieji lamų 
savininkai >— ir nuomuopojai 
lygiai — ant Naujų Metų ga
lėjo lengviau atsikvėpti, kuo
met pirmas žingsnis laimėta 
prieš miesto administracijos 
pasikėsinimą pakelti arti du- 
beltavai taksus ant namų. Tie
sa, pats taksavimo procentas 
nepakelta. Nes jei tas būtų 
daroma, tai pareikalautų svar
stymo miesto taryboje. O ta- 
ryb. nariai (councilor’s) nebū
tų drįsę tokį žmonių apiplė
šimą užgirti. Todėl adminis
tracija įsakė asesoriams (ku
rie atsakomingi prieš provin
cijos seimelį, o nė prieš mies
tą) pakelti namų vertybę, šie 
perkainuodami namus, nu
sprendė, kad jei namo vertybė 
buvo, daleiskime, $4,900, tai 
dabai- apkainuota $9,100 ir 
ant tos sumos ateinančiais me
tais turės būti mokami taksai.

Nežiūrint ir šito skymp, 
miesto gyventojai plačiu maš
tabu pradėjo griežtai protes
tuoti ir visi lygiai—savininkai 
ir nuomuotojai, — nes jei taip 
baisiai taksai ant namų bu.*! 
pakelti’, tai neišvengiamai pa
kils ir stubų rendos.

Akyvaizdojc šio plačiu maš
tabu protesto, miesto valdyba 
buvo priversta šaukti nepap
rastą tarybos narių susirinki
mą. Miesto taryba vien balsia) 
priėmė rezoliuciją, kuria rei-' 
kalauja, kad Kvebeko provin 
cijos seimelis “užšaldytų“ bu
vusią namų vertybę ir asesp- 
riai negalėtų pakelti jų kainą. 
Jei provincijos seimelis išklau
sys miesto tarybos ir žmonių 
protestų, tai reikia tikėtis, 
kad taksai nebus, bent jau 
taip aukštai, pakelti.

Sąryšyje su tuo, miesto gy
ventojų bruzdėjimas kyla, kaci 
būtų abelnai pertvarkyta sa
vivaldybės sudėtis — grąžinta 
miestui demokratines teisės. 
Dabar miesto taryba tikrumo
je beteisė. Išrinktieji atstovai, 
pagal čarterį, pastatyti lygiu 
skaičium su bankų ir trustų 
paskirtais atstovais. Pati mies
to valdyba nėra atsakominga 
prieš tarybą ar pricwMontre- 
alio žmones. Visa miesto ad
ministracija faktinai Duple- 
ssio rankose.

praneša Bell Telephone kom
panija, 500,000 žmonių j<V) 
turi įsivedę namuose telcf(? 
nūs ir .juos naudoja. Mieste 
pirmas telefonas buvo įvesta 
1878 m. kovo mėnesį.
Svečiuojasi ir čia ir ten

Kalėdinių-Naujų Metų 
švenčių proga, kiek korespon
dentui teko patirti, yra atva
žiavęs į Montrealą pasisve
čiuoti Antanas Simanavičių.*) 
iš New Yorko, taip pat M. 
Masink ienė iš Toronto.

Išvažiavę kitur... svečiuotis 
Jonas ir Helena Adomoniai 
pas jo seserį į New Jersey; 
Bronė Džiaugienė su dukrele 
Jane į Hamilton, Ont., Pampa- 
laitės vestuvėse; P. Tamošiū
nienė ir A. Armonaitienė į 
Jungtines Valstijas.

Susižiedavo . -

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED-MALE

AUTO MECHANICS
Experienced. Must be 1st class. Ex
cellent working conditions. Vaca
tion with pay after 1 year. Steady 
work. All Benefits. Apply in per
son. See Service Manager.

SPAETH CHEVROLET 
6758 Ridge Ave.

(3-9)

MACHINIST. 1st class all around 
man. On model work; jigs and 
fixtures. Steady work; go^d work
ing ednditions. Apply in person. Sec 
Mr. Wood. WING CORPORATION. 
620 Viola Street, Camden, N. J.

(2-8)

CABINET MAKER. Wanted at once. 
Good place for right man. Write 
giving age, exp. and wages. B.—127— 
711 Jefferson Bldg., Philadelphia 7, 
Pa.

(256-6)

AUTO PAINTER
1st class. Good working conditions.

Vacation with pay. Bonus. Apply:

Pusė milijono telefonų naudo
jama mieste ir apylinkėse

Montrealio mieste ir jo apy
linkėse, su pabaiga metų, kaip

erų gaus kas jaijn priklauso. 
Bet žmogelis skaudžiai apsi
rinka, nes dar kelias savaites 
padirbėjęs, suserga daug sun
kiau ir jau nieko jam nerei
kia. Jis pas Abraomą važiuo
ja ir yra jau praradęs teises, 
nes jis sugrįžo į darbą, o jo 
pirmasis reikalavimas prapuo
lė. Jei šeima dar norėtų ką 
nors gauti, nors laidotuvių iš
laidas, . tai iš naujo tuiri už
vesti bylą ir vėl tąsytis po 
unijos ofisus”, kompanijų ofi
sus , teismus ir t; t., ir t. t. 
Gi iš unijos pusės teisingo už
tarimo beveik kaip ir nėra. Jie 
tik pataria nesipriešinti, nes
visai n?eko negausi. Tiesa, kai 
kurie gauna kas jiems pri
klauso ir dar daugiau, negu 
priklauso, bet tai tik tokie, 
kurie turi unijos ofise artimus 
užtarėjus. Tokie gauna leng
vai viską, kas jiems priklauso.

V. ž.

*****************

: MATTHEW A.:
: BUYUS ’
J ' (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ ‘
J DIREKTORIUS J

• 426 Lafayette St. J
• Newark, 5, N. J. J
• MArket »172 J 
» <

Kalėdų dieną susižiedavo 
Jannett čičinskaitė (Maikio Či
činsko dukrelė) su anglų tau
tybės jaunikaičiu. Neteko pa
tirti, kada juodviejų vestuvės 
įvyks. 

I
Pagerbti Keršiai

Naujų Metų išvakarėse gra
žiai pagerbti Antanas ir Kazė 
Keršiai juodviejų 20 metų ve
dybinės sukakties progą. Ka
dangi supuolė su Naujų Metų 

; sutikimu, todėl kaip “jaunave
džių,’’ taip ir svečių nuotaika 
buvo labai graži ir laikas 
linksmai praleista jų pačių 
gražiai į puoštuose namuose.

Serga f
Juozas Valinčius sunkiai su- 

i sirgęs. Šios žinios rašymo, lai- 
1 ku ligonis randasi namuose.

J.

Su pradžia metų pranešame 
i biznieriams, kad Laisvės 
I spaustuvė gali padaryti biz- 
1 niams kalendorius 1954 me
tams.

š This iŠ"5 j

YOU NEVER CAN TELL ABOUT THIS ‘ 
CREATURE. WHEN YOU ASK HIM 
WHETHER HE'S GOING TO REGISTER 
AHO VOTE,, H E JUST SAYS "W£lL, V 
I MIGHT ANO’I MIGHT NOT? J 
OOWT BE A MITE-NOT/ i

REGISTER1. VOTE! 
Give a BUCK to PAC

SPECK—CADILLAC—OLDS.
118 Garrett Rd., Upper Darby, Pa. 

or call AL. 4-1522

(1-7)

HELP WANTED FEMALE

COOK: Exp. 6 days per wk. Good 
wages, steady wk. Good wking cond. 
Apply in person. CLEARFIELD 
LUNCH, 1600 W. Clearfield St.

X256-6)

STENOGRAPHER. Experienced or 
will consider recent High School 
graduate. Salary $50. Steady work; 
good working conditions. Apply in 
person or phono Mr . Berni, 
KI 5-5600.
REINHART, INC., 2016 Naudian St.

(255-3)

FOR SALE

TURKEYS, live or dressed. Nichols 
& Christie Chicks. Pullorum clean 
BECKS HATCHERY, MT. AIRY 
116, MD.

(250-7)

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, Sausio-Jan. 11 d.. 
prasidės 7 vai. vakare, Lietuvių sa- 

1 įėjo, 29 Endicott St. Yra svarbių 
reikalų aptarimui; malonėktc visos 

■ daiyvaut,A. V.M)
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas jvyks 
10 d. sausio, 29 Endicott St., 10:30 
ryto. Kadangi įvyksta ..metinis 
Laisvės suvažiavimas, tai tuo klau
simu turėsime pasikalbėti. Yra ir 
LLD reikalų. Būkim visi.

Kuopos ckr. J. M. L.
(3-4)

DETROIT, MICH.
LLD 188 kp. metinis ir mėnesi

nis susirinkimas, nepaprastai svar
bus, suplanavimui veikimo su nau
jais 1954 metais. įvyks 10 d. sau
sio (Jan.), prasidės 11 vai. ryto, 293 
Yemans, Hamtramcko. Taigi visi 
būkime. Apart kitų svarbių dalykų, 
jau turime užsimokėti ir duokles j 
LLD centrą. Valdyba. (3-4)

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgti s, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamąs Laisves įstaigoj

• ■ -'.’i , A ,7^-,7WZZ/•///?/?/
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ŠLIUPTARNIAI
Parašė Algirdas Margeris

Amerikos Lietuvįų Tautinio Atgimimo Laikų
1 \ Istorinis Romanas

652 puslapių, Drabužiniais Apdarais Knyga.

Kodėl 'lietuvių kunigija prakeiksmu puolė Dr. 
Joną Šliupą? Kode! jo mokslo sekėjus kunigai 
vadino “šliuptarniais”? Pagaliau, kas ištikro bu
vo Dr. Jonas Šliupas. Kodėl jis buvo garsiausias 

lietuvis ant žemės kamuolio?
Kaina $5.00, Nupiginta Kaina $4.00

Perskaitykite knygą ŠLIUPTARNIĄ1 ir 
žinosite tiesą apie Šliupą.

Knyga Šliuplarniai gaunama Laisvės Knygyne.

*5-

4
4-



pusėtinas nedarbas. Lietuviai, 
ir kitataučiai yra paliesti. Lie-

kontrole turi, rodosi, 
lietuviškas dirbtuves, 
skaitlinės tik viena J 
dirbtuvė dirbinėja, o kitos už
sidarė ir nežino, kada pradės 
dirbti.

Teisybė, lietuviai turi po sa
vo kontrole ir vieną kitatučių 
dirbtuvę. Robert Hall, kuri be 
pertraukos dirba. Ten dirba 
ir pusėtinas būrelis lietuvių, 
tad jiems nedarbas nėra ži
nomas. Dirbtuvė yra didoka. 
Firma tini Įsteigusi daug 
krautuvių, kur parda\inėja

( 
ios

kiu būdu ta dirbtuvė yra pa-

Praėjusi sezoną jaunuolis
Miliulis minėtai firmai pasiu-

NewYorto^ėžgto2lnloi
Mokytojai pasiūlė 
gubernatoriui planą

Tinkamai pasitikome 
Naujus Metus

Gasas uždusino vieną, 
susargdino dešimt

saaaaMMuoE KSmmMMI NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE

Majoras prisiekdino 
savo valdininkus

OPERATORE IR PRIE STALU
DARBINI N K f:

Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis, puikios darbo sąlygos 
Kreipkitės:

BLAU UPHOLSTERY
539 E. 81st St., N. Y. ('.

MANICURIST
Po naujų metų. Nuolatinis darbas, 
dienų savaitė, gera mokestis, goro«- 
darbo sąlygos, šaukite ar ateiki), 
šią savaitę.

ROBERT KING STUDIOS
27 W. 72nd St., N. Y. C.

Tel. TR. 4-6867

Lietuvių Amerikos Piliečių 
! Klubas, kaip kas metai, taip 
ir šį metą buvo surengęs šau
nią vakarienę pasitikimui 
Naujų Metų, kurioje valgiais 
ir gėrimais gerai pasivaišino- 

I me.

Bronxe 5 aukštų apartmen- 
tiname name iš šildomojo ang

lu

Josefinos ir jos

kur tos kurkęs augo : ūkeje ar

niai iškepta ir mes ją valgėme 
pasigardėdami, senoviškai sa
kant. net atsilošę. Daugiau to
kių kurkiu!

1 asmenį numarino. Dešimts 
buvo pavojingai susargdinti. 
Mirusysis yra James Drosinas, 
71 metų. Visus dujos pridusi- 
no naktį, miegant. Sako, jog

Pirmą dieną po oficialiai 
pimo majoru, Wagneris pra
leido vadininkų prisiekdinimo 
apeigose. Tai daro visi majo
rai. Tačiau kelios paskirtys 
atrodė nepaprastomis.

Mokytojų unija ^telegramo
je gubernatoriui Ddhvey 
lė:

pasi ū-

būtų 
miesto

SODA GIRL
sandwich darymo. Va- 

M. iki 12 A. M. Gera 
pui-

dėl dujų jau buvo skundų 
vaite anksčiau, bet niekas

saugai.

ne

nepap- 
buvusio 

specialių

drabužių, nes kitaip Mičiulio 
dirbtuvė būtų turėjusi visą se
zoną šlubuoti. -Jeigu lietuvių 
žinioje atsirastų dar viena to
kio ūgio dirbtinė, kaip Robert 
Hali, tai nei vienas lietuvis 
kriaučius i)- kriaučiuvienė ne-

vakaro

kurie

i u Metu

Su kriaučių nedarbu čia ga
li atsirasti ir kitas smūgis 
kriaučiams bedarbiams į nu
ganą. Kriaučių industrijoje y- 
ra už šventes visiems mokama. 
Bet tini dirbti po 2 savaites 
pirm šventės ir po šventės, tai
tik tada be jokio triukšmo 
gauni mokestį už šventes. Da
bar kliaučiai vieni užbaigė 
darLus pora mėnesių pirm Ka
lenu, o kitiems irgi jau mėnuo 
prabėgo. Kaip atrodo, bus 
triukšmo gauti užmokestį už 
Kalėdas ir Naujus Metus.

Be triukšmų kliaučiai gaus 
apmokėti už minėtas šventes 
lietuvių kontrolėj!* esančiose 
šiose dirbtuvėse: Robert Hall. 
Zorlando, Diržio. O su 
mis skyriaus delegatui
revičiui ir dirbtuvių pirminin
kams toks pusėtinai prakaito

kito-

Dainų

ir dėkojo Klubui už 
skoningą vakarienę.

programos nebuvo.
Veličkos, Grabausko,

tai nebuvo kam padainuoti: 
“Tuba, tumba” ir i “sinką nu
sispjoviau.”

rauskas dėkojo žmonėms už 
atsilankymą, sakydamas, jog 
šiame programe dainų netu
rėjome, tai dabar dainuosimo 
visi. Na, ir dainavome: kas 

razumas: kas sta- 
daina, kai)) se-

ir 
tai 

las, tai nauja

mindavome.
Vėliau, kas turi miklias ko

jas ir nesunkius pilvus, nuėjo

taip smagioje nuotai- 
sitikome Naujus Mer 
jie bus laimingesni, ar

ne, — kitas klausimas.

Robert Wagner ir Terry 
Moore vaidina meilužiu porą 
20th Century-Fox naujoje Ci- 
nemaScope filmoje 
the 12-Mile Reer.” 
Roxy Teatre, 50th 
Ave., New Yorke.

Ypatingai atrodė 
rastas paskyrimas 
majoro Impellitteri 
sesijų teisėju. Išbuvęs tose
pareigose dvejus metus, Impe- 
llitteris galės išeiti ant pen
sijos su $20,000 metams. Jo 
dabartine alga yra $19,500 
metams. Niekas nesitikėjo to
kios paskirties, ypačiai po to, 
kai rinkimuose jiedu atrodė 
tartum priešiški vienas kitam. 
ITili Įtai’ia, kad Wagneris su 
Impellitteriu taip buvo sutarę 
iš anksto. Bet Wagneris sa
ko, jog tokio susitarimo nebu
vo.

Kad iš valstijos iždo 
paskirta New Yorko 
mokyklų mokytojų algoms pa
kelti $50,000,000. Iš to būtų 
pridėta po $750 metams ir po 
liek pat turėtų dądėti miestas.

Taipgi reikalauja išleisti bo
nus naujų mokyklų statybai:

žiūrai dienomis; pagerint' 
pensijas ir “social security.”

Smarkiai veikia prieš 
makartizma

Progresu skaitoma ta

Anne Arnold 1 
v o asistentu, su 
metams. Pirmu 
istorijoje negras * kabineto nariu.

kanu miesto' 
tapo majoro

Patyrusi prie 
landos 4 P. 
alga ir tipai. Nuolatinis darbas, 
kios darbo sąlygos. Kreipkitės

i trie?r>iškai. <
CAPITAL DRUG

755—9th Avė., N. Y.
Tel. CO. 5-8217

SERGA
i 3-1)

Walteris Brazauskas susirgo. 
Gimdytojas Įsakė bent keletą 
dienu iš lovos nesikelti. Lin-

Buvęs majoras

resniu ir negu ra*

dalina po miestą 50.000 lape
liu prieš makartizma. »Juose

howeri, kad j’is atmestų ma
kartizma, o panaudotų 
administraciją taikai hr

rašus po tokiu prašymų 
zidentui.

lį a.u- 
pa- 

pre-

“Beneath 
Rodoma 

St ir 7th

Ragino pilnai takšnoti 
komercines įstaigas

rū-

Sausio 9 bus naujovių 
vakaras Auditorijoje

BINDERY GIRLS
Pilnai patyrusios. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis, puikios darbo sai
gos. 'Kreipkitės:,

J. A A. BINDERY
100—6th Avė., N. Y. C.

Tol. RE. 2-0981

Šio šeštadienio vakarą būti-

PARDAVĖJA
Patyrusi prie kepyklos, 
vaite, 
kosi is.
k i t ės:

4 dienų -a- 
nuolatinis darbas, gera mo- 
Puikios darbo sąlygos. Krcip-

69-35 Myrtle Ave. 
Glendale, L. I.

(256-11

OPERATORES
Kalnierius, rankoves ii- krūtines. 
Nuolatinis darbas. Gera alga. Pui
kios sąlygos.

NEW WORLD LAUNDRY 
195 W. 135th St., N. Y.

WA. 6-0170
(253-3)

HELP WANTED—MALE

SI PER IN TEN DEN T
Viduramžis. Namas Upper Manhat

tan. Anglim šildomas. SI00 algos, 
priskaitant 4 kambarų apartment:).

. WA. 7-84G8

Nemalonia nuostaba skai
toma tas, kad nei vienas uni
jų vadas nepaskirtas kurioms 
nors svarbioms valdininko pa
reigoms. Darbininkai to laukė, 
nes unijinis judėjimas nema
žai prisidėjo Wagneri išrinkti.

Naujų komisijonierių ir jų

McCarčiui rengia
■) I

liaudies teismą

riją. Čia Įvyks tokios lūšies 
pramoga, kokios nėra buvę 
mums atmenamais laikais. Bus 
to, kas visose pramogose b’ū- 

Į na, taipgi ir to, 
i Rengėjai svečius 

Armonistas gros 
žanga nemokama.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

(1 -3)

ko nebūna, 
pavaišins, 

šokiams. I-

gauti bedarbiams kriaučiams 
už šventes.

Pas lietuvius kriaučius lo- 
kale dabar nėra tokių neapy- 
kantu. kaip buvo seniau. Me
tiniai lokalu rinkimai atėjo ir 
praėjo be jokių burnojimų 
vieni kitiems. Atrodo, kriau- 
čiai sensta ir jų politika atvės
ta. Ke letas metų atgal nebū- 
davei nei vieno susirinkimo be 
triukšmo politiniais klausi
mais, o unijizmo nei prisimin
ti nebuvo laiko. Kriaučių tole
rantiškas t poelgis susirinki
muose* yra auksinis.

Iš abiejų pusių daug kri-au-

Brooklyne sulai!
jaunuoliai, vienas 
metų, įtarti plėšime. A’ieną 
laikė be kaucijos, kitą 
$50,000 kaucija, o trečią 
$10,000.

trys
.11>

su
po

ant senatvės pensijos. Aplei
džia patyka, kad niekas neži
notų. Man rodosi, reikėtų pa
sididžiuoti to amžiaus sulau-

ėjo ir vienas laisvietis, niekam

buvo tiek daug motų darbavęs 
sis dėl darbininkų labo.

J. S.

Nugriaus gelžkelį 
dėl auto kelio

ruo- 
stotis

Uždaityta^ dar vienas 
žas aukštojo gelžk. ir 
Tai ruožas tarp City Hali ir 
Chatham Square ir Third Ave. 
linijos, tarnavęs arti 75 metus. 
Plotą vartos pagerint automo
bilistams privažiavimą prie 
Brooklyno tiltų.

Republikonai kviečia 
generolą į komitetą

New Yorko valstijos repub- i 
likonų lyderiai pakvietė gene- į 
rolą Lucius D. Clay Į naciona- | 
lį komitetą. Ta vieta pasiliko 
liuosa pasitraukus Ixmg Is
land republikonų lyderiui J. 
Russell Sprague. Jis pasitrau- į 
ke dėl ryšių su skandalingo- j 
mis arklių lenktynėmis.

Trūkus požeminei vandens 
dūdai New Yorke per šaligat
vius pradėjo veržtis geizeriai 
iki uždarė dūdą ties mazgu.

gyrė už anksti pradėjimą 
pintis miesto finansinėmis pro
blemomis. Tačiau tuo pat 
kiu priminė, kad miestas 
dar tebėra apiplėšiamas

s.V-
vis
per

inercinių nuosavybių.” Ragjno 
majorą komercines Žeimys ir 
pastatus įkainuoti ii- takšnoti 
pagal jų t k rają vertybę.

BANKETAS
Repgia Laisvės Bendrovė

Vasario 7 February

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

^V^al\<ii ietie 6 a y ai, vakare. Bilietas $3.00
Po vakarienės šokiai. Vien šokiams įžanga 75c

George Kazakevičiaus Orkestrą
Prašome iš anksto įsigyti bilietus

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

nauji. Tūlus Wagneris paliko 
tose pačiose pareigose, kurio
se jie buvo pirmiau. Kitus iš 
senų pareigų perkėlė į nau- j 

jas, bet taip pat į aukštas pa- i 
reigas. O grupė yra visai nau- ! 
ji. Senieji tūli ištikro norėjo ’

Naujausia šiai pramogai nu- 
1 matyta tas„ kad Įvyks viso- 
: kiausi triksai ir žaismės. Dali 

jų parūpins rengėjai. Svečius 
žais-

mitetas skelbia, jog atsiliepi
mas į rengiamą liaudies teis- 

Į mą McCarčiui teisti yra masi-
1 nis. Teismas įvyks sausio 6-tą, 1 irgi prašo atsinešti savo 
įŠt. Nicholas Arenoj. 66th St. į mes-triksus.
i ir Broadway 
! Ii kieta i 75 c.

Re p.

KRISLAI

BEAUTY SALON
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija 
Kambariai užpakalyje, daro gerą 
pragyvenimą. Biznis lengvai padi
dinamas. ftią puikiausią biznio pro
gą savininkas parduoda labai priei
namai. Matykite ar šaukite savi
ninką: *

LA BOHEME
1159 Flathush Ave., Brooklyn 

Tel. UI,. 6-9777

BEAUTY PAKLOK
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Renda $50. Lysas. Daro gerą pra
gyvenimą, 
irias. ši;
savininkas parduoda labai prieina
mai iš priežasties ligos. Uždara tre
čiadieniais.

TeL

Biznis lengvai padidina- 
puikiausią biznio progų

traukti, nes jau buvo peržen
gė tarnybos amžių. Mažai se
nųjų atleisti tiktai' dėl to, kad 
majoras norėjo juos afstatyti.

Naujų komisijonierių sąraše 
yra dvi moterys: Dr. Leona 
Baumgartner paskirta svei
katos komisijonieriumi, o tei
sėja Auna M. Kross paskirta 
pataisų komosijonieriumi. Nuo 
1913 metų nebuvo skirta mo
terų komisijonierių pareigoms.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. V.
LDS 13 kp. susirinkimas 

ketvirtiulienj, sausio *
LDS 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas jvyks ketvirtadieni, sausio 7, 
Liberty Auditorijoje. Pradžia 8 vai. 
vakare. Susirinkimas perkeltas iš 
trečiadienio j ketvirtadieni todėl, 
kad kai kuriems nariams trečiadie
nio vakaras yra užimtas, tai negali 
susirinkimuose dalyvauti.
riai kviečiami dalyvauti.—Valdyba.

(1-4)

(Tąsa iš pirmo pusi.)

Bet ar jie tokią laisvę šian-
Idien turi? *»

Makartizmas vis 1 
lauko ir iš vidaus | 
mūsų mokslo Įstaigas.

Visi na-

TELEVISION SERVICE

šaukite savininką:
EVergreen 4-9025 
vakarais Saukite 
STagg 2-6970

Kelly savo asmenišku sekreto- 
riųjni. Miss Kelly jau dirbo 
jam sekretoriumi, kai jis buvo 
M a n h atta n prez id e n tu.

Gordon, našlė, 
mie- 
pir- 
Mo- 
pra-

Mrs. Rose
rado prie savo buto durų 
gantį vyriškį, kuris jau 
miau bandęs jai Įsipiršti, 
teriškė pasišaukė policiją 
šalinti “svetį.”

T. V. SERVICING
Dėl puikiausio atlikimo darbo, grei
to pribuvimo ir puikiausia žemos 
kainos už patarnavimą ant jūsų te
levizijos ar radio seto. (Mes aptar
naujame visas 5 Boroughs N. Y.)

COMPLETE T. V. SERVICE 
106-20 Northern Blvd., Corona

Tel. NE. 9-2986
(2-11)

Columbijos univeršitetas 
yra didele ir labai sena moks
lo Įstaiga. Jam šiemet sukan
ka lygiai du šimtai metų. Ta i 
-.ukaktis bus plačiai atžymėta.

C o 1 u m b i j os u n i versi te t as
prasidėjo 1754 metais. Jam

tiktai 8 studentai!

MISCELLANEOUS

Dr. A. Petrin
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6888

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

1 TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y. x 
Gerai Patyręs Barberls

Virginia 9-0125

PARSIDUODA BARBER SHOP
Pilnai įrengta, 3 vyrams dirbti. Da
ro gerą pragyvenimą, biznis lengvai

I padidinamas. Gera veikli sekcija, 
i Šią puikiausią progą savininkas par
duoda labai prieinamai. Saukite ar 
matykite savininką:

162 — 7th Avė., N. Y. C.
(kampas 28th St.)

Tel. OR. 5-7328
(256-4)

BAR * GRILL
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Padaro gerą pragyvenimą. Mažos 
išlaidos. Savininkas parduos labai 
prieinar/ai.

1021 East 180th St., Bronx 
FOrdham 4-8021

(252-4)

QUONSET HUTS (USED) 
(Grintelės)

20x48 (dydis iš vidaus). Tinkamos 
dėl dirbtuvių, padėliam pastogių, 
vištininkų.. Lengvai perbudavojamos. 
Puikiausiose sąlygose.

Kaina $475 ir Aukščiau
F. O. B. Brooklyn 
Hahn Construction

Bolt Ar Rockaway Pkways 
Brooklyn, N. Y.

Nightingale 9-1513

O šiandieną? šiandieną Co- 
lumbijos universitetas turi 25,- 
000 studentų. Vieną jų treč
dali sudaro moterys.

Dr. Kirk yra keturioliktuoju 
jo prezidentu. Ilgiausia jo pre
zidentu išbuvo Nicholas Mu
rray B u ttl er. Buttler ištarna
vo net 45 metus.

AUTO GLASS
IR GENERAL GLASS BIZNIS 

įsteigtas 45 metai. Bruzdi Staten 
Island vieta. Pilnai įrengta Daroma 
geras biznis. Savininkas parduos la
bai prieinamai.

Glbralter 2-8860 ar 
GIbralter 2-2839

(253-3)

(1-3)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hevves 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. 7-6283

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

I

By Appointment 
Except Thure. & Holidays

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

Trumpai Columbijos univer
siteto prezidentu buvo ir ge
nerolas Eisenhoweris. Bet jis 
buvo tai aukštai ir garbingai 
vietai paskirtas ne dėl 
nymo jos moksliniai 
m ėjimais, bet tik dėl 
universiteto bosams
garsaus vardo patraukti kapi
talistinius dolerius ir studen
tus.

PARSIDUODA 
COFFEE SHOP

Daro gerą biznį. Geras lysas, air 
conditioned. įsteigta nuo 1927. Par
duodama su nuostoliais; nori grei^’. 
laiku parduoti, nes savininkas ąt- 
sitraukia iš biznio.

Box D29E, Room 830
11 W. 42nd St., N. Y. C.

(1-3)
REAL ESTATE

pasižy- 
to, kad, 
reikėjo

Kirk kalba liberališkai, 
būtų, kad tos jo libera
liai bos būtų pagrįstos

Dr. 
Gerai 
liškos 
taip pat liberališkais darbais.
Jis galėtų gražiai padėti Ame
rikos žmonėms kovoti makar
tizma.

MAMARONECK. Naujas sulyg 
diena moderninis namas, Pasta
tytas aukštumoje ant ’2 akro 
Pastatytas aukštumoje ant ’2 akro 
žemės, apaugusios medžiais. Turi 
studio tipo gyvenamąjį rūmą—val
gymui rūmo kombinatą, su viduje 
įrengtu kiemeliu ir įbudavotais ra
kandais, 3 miegrūmiai su įbudavo- 
tais pasidabinimui staliukais ir šė
pų įrengimas savininko miegrūmyje. 
Virtuvė su beržinėmis šėpomis ir 
Formica viršais, Thormidor wall 
oven & range. įrengimas indų maz
gojimui ir šaldytuvas. Covered 
dining terrace & patio. Skaitymui ir 
tarnaitės rūmas, jei pageidaujama. 
Turite pamatyti, kad įvertinti. 
$49,500. Paul Trapinl, OL. 5-2423 
ar Winged Foot Drive nuo Fenlmoro 
Road. Prieš įėjimą į Winged Foot 
Golf Club. (1-3)

PAIEŠKOJIMAI
Brazilijoje gyvenantis Petras čip- 

linskas paieško savo brolio Jono 
Čiplinsko, gyvenančio Amerikoje, 
Manchester, Conn. Prašo atsiliepti 
šiuo antrašu: Petras Čiplinskas, 
Ageneia de Correio Vila Aastaeio, 
Sao Paulo, Brasil.

(2-5)

2 ŠEIMOM MŪRINIS NAMAS 
Pardavimui. Keptuvė, dvigubas ga- 
radžius, 5 rūmų apartmentas tuš
čias, įeigos už rendavojamą apaS I 
mentą (ar įrendavojimas 5 rūrmr 
apartmentas)). Plotas 50x100. Gera 
sekcija —arti visų komunikacijų. 
Savininkas parduoda labai prieina
mai. Pamatykite nuosavybę:

88-06 97th Avė., Ozone Park 
ar šaukite Midway 7-0949

(3-7)

4 psl._ Laisvė (Liberty)“ Trečiadienis, Sausio-J an. 6, 1954
♦




