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Įdomi būtybė.
Lenku kalba Lietuvoje.
Visko gausėja.
J. Paleckis

Rašo
apie .švietimą.
R. MIZARA

SUGRIS VI PREMJERO
TELLOS MINISTRŲ
ĮKABINĖTAS ITALIJOJ

I Net republikonai norį I Ceilonas nori parduot 
pažabot McCarthy Kinijai daugiau gumo

metU< r 
joje, mirėn riesto, i 

mot m-išk ė.
1 'e r ra ros kunigaikštienė.

atmetė monarchista ministrą

Washington. — ne 
i demokratai, bet jau ir

1 McCarthy’o
1 tyrinėti visas darbo

tūli

ragangaudžio 
pasi mojimą 

unijas, 
us ir

London. — Ceilonas, sa
vavaldi n is anglų imperijos 
kraštas, siūlosi parduoti 

15,000 tonuKinijai
daugiau gumo (robo) mai- 

! nais už rvžius.

sus buvo jos tėvas. — pirmiau 
kardiifolas Borgia (1ark:J‘>or- 
džiia), o vėliau popiežine

Roma. — Pasitraukė Ita- mažažemiams valstiečiams 
irmiau buvęs premje-

Garsi ji ir tuo. kad garbiu 
buvo josios brolis. (’izara> 
Borgia, ano meto baisus bu 
delis, tarp kitko, nužudęs ii 
vieną Lukrecijoj vyrą.

Šiomis dienomis tapo suras
ti kai kurie tos moteriškės

lijos premjeras Giuseppe 
Pella, kuomet Krikščioniu 

i Demokratu *
■ mitetas atme
' riama

ščionių demokratų vada

mi-

tori* Aldisio. Taip 
dieni ir sugriuvo 
ministrų kabinetas, 
ves tiktai 5 mėnesius.

antra-

mą su tokiais 
riais, kurie šie 
žiu t karalių.

: įvairias organizacijas, be- • 
1 jieškant komunistų.

Republikonas senatorius i 
i Mundt ir kai kurie kiti ra- 
'gina griežtai sumažinti lė-1 
šas makartiškų tyrinėjimų 1 

i komisijai,
į tyrinėjantį I 

Senato Komitetą.

davo
3,000

šiol Ceilonas parduo- 
Kinijai po 5,001) iki 
tonų gumo kas mėne-

Amerika bandė paveikti 
Angliją, kad sulaikytų Cei- 
lono gumą nuo Kinijos, 
kaip karinę medžiagą.

ip pat buvo pei-1 
kad nepasistengė

Italijai Triesto1

AMERIKA NORĖTŲ 
PANAUJINT DERYBAS 
SU ŠIAURINE KORĖJA
Bet sako, komunistai turėtų 
“atsaukt įžeidimą Amerikai”

O Eerraros mieste vyksta 
judėjimas už tai. kad l.ukro- 
cijos karstas būtų atidengtas 
patyrimui, kaip ji buvo palai
dota; karstas su jos palaikais 
randasi Corpus Domini klioš- 
toriuje.

Iš tikrųjų, būtų Įdomu su
žinoti smulkiau apie tos mo
teriškės gyvenimą, kuris “bu
vo visko pilnas.’’

Kai Lukrecija pasiekė 12 
r*.etų amžiaus, jos tėvas, po
piežius Aleksandras Vl-tasis, 
surado jai vyrą ir su.tuokdino.

Pirmiau negu ji pasiekė 
22 metų amžiaus, Lukrecija 
buvo turėjusi tris vyrus. , ■

Kai kurie istorikai teigia, 
jog ir patsai Lukrecijus tėvas. 
-— tasai 15-tojo amžiaus 
baisa, — buvo Į ją labai 
mylėjęs!

sei omų 
nui.

žemės ruožtą
lai-amerikonai

koresponden-
dentai

manymų dalinti kai kurias eina, ir I 
dvaru žemes bežemiams ir'kratų P:

Demo-

1)3 
isi

Egipto valdžia išvijo Valdžia suranda tik
Turkijos ambasadorių 1,850,000 bedarbiu

Egip- į Washington. (—
Turkijos ; prekybos departmentas nu- 

Fuadą Tog-j rodo, jog pereitą gruodžio 
| mėnesį Jungtinėse Valsti
jose buvo 1,850,000 bedar-1 
; bių, tai 400,000 daugiau ne- _ 
|gu lapkrityje.|

O 195Ž metų gruodyje 
buvo 1,425,000 bedarbių.

to valdžia išvijo
i ambasadorių Fuadą Tog-1 rodo, jog pereitą 
j hay, vedusį pačią iš buvu
I siojo egiptinio karaliau: 
Faruko giminės. Nes Fu

valstybės i 
buvusias '

Vilniuje yra leidžiamas 
kų kalboje dienraštis “( 
wony Sztandar” — Raudonoji 
Vėliava.-

Taipgi- leidžiami . (Įmiki; 
kalba) du žurnalai jaunuo
liams ir vienas moterims.

i<'ii

i kad jinai painia į
i nuosavybę visas
; karališkas žemes.

Teigiama, kad
i keršyjj1 už jos ambasado 
; riaus išvijimą.

Paulekiūte Rockefelleriene 
atmeta savo vvro siūloma 
sutarti kaip apgaulingą

New York. — Jievutė
I

i Paulekiūte Rockefellerie- 
j ne sakė, kad jos vyras mi- 
’ Ii jonierius Winthropas Ro- 
| ckefelleris pernai spalio 
j mėnesi pagamino klastingą 
sutarti, žadėdamas įsteig
ti penkių su puse- milijonų

v aminis dolerių fondą jai ir jųdvie-

Turkija į Sugautas vagis $160,000 
valdžios pinigu

Teismas priima apeliaciją
į policija suėmė Jamesą R.
Landisą, kuris naujųjų

I metų išvakarėse pasiglem-
Viename Lietuvos komu n is- .

tu sambūryje kalbėjo N. Vii- apskrities teismas 
nios mokytojų instituto direk
torius Zajončkovskis. Jis ten.
be kitko, pasakė:

“Eilėje respublikos rajonų 
veikia, mokyklos su dėstomąja 
lenkų kalba, šių mokyklų mo
kytojų kadrams paruošti Įs
iteigtas specialus institutas', ku
ris jau išleido 85 mokyto
jus. .

Visa tai parodo, jog Lietu- 
voje lenkiškai kalbančiųjų dar 
yra nemaža.

įdomu būtų žinoti, kaip 
yra su tais lietuviškai kalban
čiaisiais, kurie pasiliko Lenki
joje: ar ten mokyklose dėsto
ma lietuvių kalba, kur lietuvių 
vaikai sudaro nemažą moks
leivių skaičių ?

Vilniške Tiesa praneša, kad 
šių metų vasario 10 dieną Vil
niuje atsidarys eilinis VIII 
Lietuvos Komunistų Partijos 
suvažiavimas.

Praėjusių metų gruodžio 24 
dieną. Vilniaus Tiesoje ištisas 
puslapis buvo užpildytas gra
žiai nupieštomis reklamomis, 
sūriose ragina skaitytojus 

pirkti šventėms: saldainius, 
limonadą, alų, šampaną, viso
kio maisto produktus ir tt.

žiemos švenčių proga, Vil
niuje, Kaune, taipgi kituose 
Lietuvos miestuose buvo atida-

(Tąsa 4—tame puslap.)

Washington. — Jungtinės j paleido Pietinės Korėjos 
L„__________1. Todėl Dean

p- ■ reikalavo, kad Šiaurinės 
i_r Korėjos komunistai - liau- 
- I dininkai atšauktu kaltinan

ti 
' jeigu ne, tai jis nepanau- 
i jins derybų su šiaurinės 
Korėjos liaudininkais bei 
kinais. ' ,

Pranešama, kad Kinija 
bei Šiaunnė Korėja sutin
ka išbraukti tą kaltinimą 
iš oficialio pareiškimo. 
Tuomi būtų dalinai paten
kintas amerikinis reikala
vimas “atšaukti įžeidimą.” 

Antradienį šią savaitę 
jau ir pats Dean sakė, “ti
kimasi neužilgo panaujinti 
derybas.” *

Tatai būtų paspirtis pre
zidento Eisenhowerio pa
reiškimui pirmadienį, kad 
jo valdžia “baigė karą” Ko
rėjoje.

Minimose derybose buvo 
kad i diskusuojama, kur ir kada 

valdi-1 sušaukti politinę konferen- 
, ' i taikai daryti Korėjoje. 

r ... v. i Ypač ginčytasi dėl to, kas 
aiestuot piliečius Į.ur-įu dalyvauti konferen- 

prisipa- j ei jo je.‘

Valstijos geidauja panau-' kariuomenė, 
jinti derybas su šiaurinės ; reikalavo, 
Korėjos liaudininkais i. 
kinais Panmundžome. Del |
to Amerika per savo tarpi- • tį amerikonus įtarimą, 
ninkus jau tarėsi su : Kini-1

Tas derybas pertraukė 
Amerikos pasiuntinys Ar- 
thuras H. Dean gruodžio 10 
d., protestuodamas, kad 
šiauriniai korėjiečiai sakė, 
jog su Amerikos užgyrimu 
pereitą vasarą buvo Pieti- 
nėn Korėjon paleista apie 
27,000 ginčijamų belaisvių 
iš stovyklų. Amerikonai 

kad tuos belaisvius
felleriene A ..
syti sutarti kaip apgauliu-! teigė, 

į
Ji taipgi sakė, jog po to,^* i ’ nX

kai atmetė' vadinamąją su-;ūdUOZia UZ 
— • v • , 1 į neteisinga arešta vo ne vieno dešimtuko. O ° ‘

pinigų jai taip stokuoja,;
jinai gal turės sugrą-! 

elektrini
i (vacuum cleanerį), 
! išmokesčiais pirko už
žiau kaip $100. •

Ji, pagaliau, pakeitė 
ligšiolini savo advokatą

■ Nizori. €
i Rockefelleris, iš savo
i sės, kaltina 1

galėtų ją y.anai- kad ji “sulaužius sutartį, 
panorėtų.1 mėgindama išgauti lOjnili- L) z^l r 1 v* J Lm m

jų sūnui ir dar primokėti 'žinti 
po $70,000 per metus. į 

l Jinai, lietuvio angliaka-1 
į šio duktė gražuolė, buvu- i 
i šioji aktorė, pareiškė, kad | 
j jos vyras toje neva sutar- į 
tyje iš tikrųjų žadėjo ma- į 
žiau kaip pusę $5,500,000.: 
Dar blogiau. Sutartis taip į 
gudriai sutaisyta, kad Ro- i 
ckefelleris 
kinti, kada tik ] 
Todėl Paulekiūte Rocke-1 jonų dolerių.

Maskva. — Generalis So- 
valytuvą j vietų Sąjungos prokuroras 

kurį I Rudenko pakartojo, 
ma- i stropiai baus tokius ■ 

’ ninkus, kurie mėgintų 
:teisėtai 
i arba verstu juos 
žinti kaltais.

ir

$

Pau-iekiūtę, Lewis žada daugiau pinigu
senajai laivakroviu unijai

Amerikonai sakė, politi
nė konferencija privalo su- 

| sidėti tiktai iš atstovų nuo 
i valstybių, kurių karinome- 
i nė tiesiogiai kovojo korė- 
■ jiniame kare. Kinai ir Ko-

New York. - Teigiama, i ‘ėjos liaudininkai reikalavo 
kad John L. Lewis, Mainie- i Priimti konferencijon ir ke- 

■ rių Unijos prezidentas, pa-1 neutralius kraštus, 
žadėjo senajai Laivakroviu e 
unijai milijoną dolerių pa- Į Amerika davė Indijai 
,™,». je,P. , paskelbt,; $25M(K|() ,

senoji, unijai --------
streikuos, jeigu valdinė! Washington. — Jungtinės 
Darbo Santykių Komisija1 Valstijos davė Indijai dar 
užgirs naująją Darbo Fe-p25 su puse milijonus dole- 
deracijos 1 
ją, kaip darbininkų 
va derybose su 
jais.

Oficialiuose balsavimuo
se pirm poros savaičių se
noji unija gavo 9,060 balsų, 

i o naujoji 7,568. Be to, pa- 
i duota 4,397 abejotini bal-- 
|sai. )
| Naujoji unija Tvirtina, 

Taip pat laikinai sugrįžo, kad senoji sudarė sau dau- 
ambasadoriai iš Į gumą balsų, tiktai vartoda

ma gengsterius, papir 
tojus bei klastuotojus.

Vietnamiečiai gresia 
apsupi francūzus 
dviejuose miestuose

Washington. — Federalis žė $160,000 tik ką atspaus- 
priėmė dintų pinigų - dvidešimti- 

uijančia | nių. Pi;ie/o Landis prisi
taikė, būdamas tarnautoju 
valdiniame Engraving and 
Printing Biure, kur spaus
dinami pinigai. 
Uošvio išduotas

Vogtus pinigus Landis 
nuvežė farmon pas savo 
žmonos tėvą Irvingą Gran
tą, negrą farmos tarną. 
Prašė slaptai palaikyti pi
nigus ir už tai davė savo , . n
uošviui Grantui $3,000. BetlPone »' Savannakhet nues- 
Grantas, o ypač jo pati, ituos®' Jle talP Pat smal'kb 
•taip nusigando, kad' patele-1 "a ™.s .Pn.e* 
fonavo policijai. | Kambodijoj, pietinėj Indo-

i Kinijos provincijoj.
Valdžios agentai atgavo 

$128,300. r ‘ 
700, kuriuos vagis nežinia 
kur nudėjo.

Jis teismui laikomas ] 
$50,000 kaucijos, o žmona 
— po $10,000.

Suimtas ir kitas vyras, I 
kaltinamas kaip vagies pa
dėjėjas.

j apeliaciją, rei 
laikinai paleist Amerikos

I kareivį' Richardą T* Keefe, 
kurį Franci jos teismas nu
teisė 5 metus kalėti už tak-

' si automobilio pavogimą, 
Apeliacija taip pat ragi

na panaikint teisminę Ame-

i bei kitais Atlanto sąryšio 
kraštais. Nes sutartis lei-

1 džia jiems teisti nusikals-
tančius amerikinius ka-

i rius, esamus tuose kraš-

i Japonija dejuoja, kad Kinijc 
Neperka, ko jai nereikia

i nu Prekybos Rūmų pirmi
ninkas Pudžijama dejavo, 
kad ĮGnijos Liaudies Res
publika perka iš japonų tik
tai dalykus, kokių jai rei
kia, bet ne tuos, kuriuos 
Japonija nori Kinijai par
duoti.

(Taigi Fudžijama padarė 
“naują atradimą,” — kad 
žmonės paprastai perka tik 
reikalingus sau dalykus...)

ORAS. — Giedra ir šal
čiau.

Sovietų Sąjunga rems 
Egiptą, jeigu jis neis 
į priešingą bloką

Hanoi, Indo - Kinija. — 
Vietnamo komunistai-liau-' nai 
dininkai atakuoja f 
žus Į pietus nuo vietos, kur1 
pirmiau pusiau perkirto 
Laosą, vieną iš trijų Indo- 
Kinijos provincijų.

Liaudininkai stengiasi iš 
šonų apeiti ir apsupti fran
cūzus tvirtoviškuose Tče-

Liaudininkams padeda 
Jiesko dar $31,- partizanai, * puldami fran- 

; vagis nežinia cūzus iš užnugario.

Kairo, Egiptas.
iš Maskvos sugrįžęs,

f ranch-1 Egipto ambasadorius ge-
1 nerolas Aziz EI Masry sa
kė, Sovietų Sąjunga žadė
jo pristatyti Egiptui maši
nų bei kitų reikalingų daik
tų, jeigu Egiptas nesusidės 
i karini bloką su Amerika 
ir Anglija prieš komuniz
mą. Ambasadorius pa
stebėjo, kad prekybos su 
Sovietais reikėtų ypač to
dėl, kad Anglija varžo savo 
prekybą su Egiptu.

— Laiki-ll Manoma,

laivakroviu uni- riu, kurie skiriami žemdir- c- *.7
atsto- bystei, geležinkeliams ir 

samdyto-! fabrikinei pramonei išvys- 
' tyti. Pirmiau Amerika da
vė 89 milijonus dolerių to
kiems Indijos reikalams.

Amerika tikisi, kad • In
dija už tuos pinigus pirks 
iš Amerikos gelžkelinius 

maėi- 
įran-

įrengimus, fabrikų v • v — — 1 •nas bei žemės 
kius.

P° Mirė mokslininke, partizanu 
' vadovė K. M. Roznieckienė

Plėšikai pagrobė $20,000 
iš turtingų gemblcrių.

Cushing, Okla. — Keturi 
apsimaskavę plėšikai, gin
kluoti revolveriais ir kulko
svaidžiu, užklupo 20 turtin
gų gemblerių; pasigrobė 
iš jų $20,000 ir pabėgo.

Miami, Fla.— Mirė mok
slininkė Karena M. Roz- 
niecki’enė, 64 metų. Jinai, 
Danijos pilietė, padėjo iš
vystyti insuliną, svarbiau
sią gyduolę sergantiems 
cukralige (diabetes).

Antrojo pasaulinio 
ro metu Roznieckienė 
kė Norvegijoje prieš
eitis įsiveržėlius. Ji vado
vavo grupei kovojusiųjų

egiptiniai ambasadoriai iš 
Jungtinių Valstijų ir Angli
jos. Egipto valdžia taria
si su jais, kokius reikalavi
mus statyti Anglijai būsi
mose derybose su ja.

Pamatinis Egipto reika
lavimas yra — ištraukti 
anglų armiją iš Suezo ka
nalo ruožto.

ka- 
vei- 
na-

prieš Hitlerį partizanų. 
Be to, Roznieckienė išvogė 
slaptosios nacių 
dokumentus ir 
juos partizanams 
riavusiems prieš 
talkininkams.

policijos 
perleido 

bei ka- 
vo k iečių s

New Delhi, Indija. — In
i’ jog 

! Amerika naujomis doleri
nėmis dovanomis nori už- 
I gerinti Indiją, kad nesiprie- 
! šintų karinei Amerikos su
tarčiai su Pakistanu.

Indija jau kartotinai pro
testavo, kad Amerika žada 
naujoviškai apgikluot Pa
kistano armiją. Tame In
dija mato sau karinį pavo
jų iš Pakistano pusės.

kine-• dijos politikai spėja
A • 1 * *

! ŠILTAS GRUODIS 
I NEW YORKE

Pereitas > gruodžio 
nuo New Yorke buvo 
tesnis už visus kitus gruo
džius per ; paskutinius 30 
metų. Vidutinė tempera
tūra buvo apie 41 laipsnio. 
Tik porą sykių pasirodė 
mažas biskelis sniego, ku
ris tuojau pranyko. O pir- 
mesniuose gruodžiuose pa
prastai prisnigdavo apie 6 
su puse colius.

mė

Chicago. — Čionaitinė 
valgyklų sąjunga žada pa
branginti kavą iki 12 ęentų 
puodukui.
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(Pabaiga)
Komitetas paskyrė tarp- tautų kov 

tautinę premiją puikiajam 
anglų mokslininku\jžymia- 
jam visuomenės veikėjui

Didelius laimėjimus kirgi
zų tauta jau pasiekė tapy
bos, muzikos, teatrinio me
no srityse. Plačiai yra žino
mi respublikoje Kirgizijos ‘ 
TSR nusipelniusio meno 
veikėjo dailininko • Gaparc

• Aitijevo nutapyti paveiks-
• lai. Remdamiesi gausia 
kirgizų liaudies kūryba,

, Įsisavindami rusų muziki
nę kultūrą, kirgizų kompo- 

i zitoriai kuria operas ir kd- 
i tus muzikos kūrinius. Ne- 
i seniai Kirgizijos Lenino or- 
! dino operos ir baleto teatras 
pastatė naują jauno kom- 

i pozitoriaus N. Abdrajevo 
operą “Jaunosios širdys;” 
kuri yra skirta šiuolaikinio 

: Kirgizijos jaunimo gyveni
mui pavaizduoti. Šio teatre 
repertuare — kirgizų ope- 

!ros: “Ai-Čurek,” “Aidais ir 
1 Aiša,” “Ant Isyk - Kulio 
krantu”; baletai — “Čiol- t 7
pon,” “Anar.” Mieste taip 
pat veikia Kirgizų dramoj 
teatras, Krupskos vardo ru
sų dramos teatras, Toktogu- 
lo vardo filharmonija, keli 
muziejai, kino teatrai, bibli
otekos ir kitos kultūrinės 
įstaigos. Tuo pat m e t u < 
Frunzėje statomi nauji fa
brikai ir gamyklos, moky
klos, technikumai, gyve
namieji namai ir adminis
traciniai pastatai. Kyla į 
viršų nauji operos ir baleto 
teatro rūmai. Šio teatro 
žiūrovų salė sutalpins dau- 

komu-'giau kaip 1,000 žmonių. 
Muš- i nizmą. T. Sydykbekovui už ; Šalia statomi daugiaaūkš-

moninis ir administracinis 
respublikos centras, bet ir 
jos kadrų kalvė. Mieste jau 
seniai įgyvendintas visuoti
nis septynmetis, o šiuo me
tu įgyvendinamas visuoti
nis vidurinis mokymas. Ta
rybų valdžios; metais Frun
zės mieste sukurtas ištisas 
aukštųjų ir specialių vidu
rinių mokyklų tinklas. t Du 
pedagoginiai, į medi c i n o s , 
žemės ūkio institutai jau 
paruošė respublikai tūks
tančius kvalifikuotų specia
listų. Vis plečiamas prieš 
dvejus metus įsteigtas Kir
gizijos Valstybinis univer
sitetas. Šiemet universite
te atidarytas naujas tech
nikos fakultetas, kuris vė
liau išaugs į savarankišką j 
Politechnikos institutą.

Didėja sFrunzės moksli-! 
nių - tiriamųjų įstaigų tin
klas. Priėš kurį laiką res
publikos sostinės darbo žmo
nės pažymėjo TSRS Moks
lų akademijos Kirgizijos fi
lialo dešimtmetį, ę

Tauta, kuri iki Spalio re
voliucijos neturėjo rašto, 

; valdininkai, pirkliai, amati-! dabar sukūrė savo origina- 
ninkai ir jemdirbiai. ■ • lią literatūrą ir meną. Kir

vis dėlto Pišpekas, suda- gizijos tarybinių rašytojų 
ras tarytum Centrinio Ti- sąjungai priklauso dešim- 

moterų judėjimo j an-šanio vartus, jau nuo se- tys rašytojų ir akynų, ku- 
. ! vaiz-

Nuo 1930 metų d-■ tojų - švietėjų dėmesį. Čia Į duoja respublikos darbo 
Andreen nuolat! lankėsi Semionovas.— Tian- I žmones, statančius 

Kairi a j a i i Šanskis, Severcevas,
ketovas, Fedčenko. Per Piš-1 romaną “Mūsų dienų žmo- 
peką sugrįžo iš- ketvirto- ! nės” :
sios kelionės po Centrinę j mija. Kirgizijos valstybinė

ja, Lotynų Amerikos šalių 
ir ne- 

priklausorhybę — visa tai 
jaudina poetą, kuris šiems 
įvykiams paskyrė savo ryš
kiausius kūrinius. Po ka
ro išsiplėtusiame tautų ju
dėjime. taikai ginti mes ma
tome Pablo Nerudą pirmo
siose gretose; jo publicisti
nis ir poetinis žodis skam
ba iš pasaulinių kongresų

Bernalo asmenyje mes ma
tome priešakinį mokslo vei
kėją, kuriam ne vis viena, 
kokiam tikslui panaudojami 
mokslo pasiekimai. Tai yra 
mokslininkas, kuris' ne tik 
nuolat rūpinasi tolesniu pa-1 tribūnų, iš spaudos leidinių 
ties mokslo vystymu, bet ir | puslapių, įkvėpdamas mili- 
laiko savo pareiga kovoti,! jonus vyrų ir moterų ko- 
kad mokslas tarnautų žmo-ivai už taikos išsaugojimą 

Pablo .Nerudos vardas yra 
tarp įžymiausiųjų pažan
giųjų dabarties rašytojų; ir 
ta aplinkybė, kad tokie žo
džio menininkai, kaip Pablo 
Neruda, šiandien yra akty
vių kovotojų už taiką tarpe, 

i rodo, kaip didžiai teisus 
tarptautinis taikos gynėjų 

"judėjimas, vienijąs savo 
1) riešą-

Tarybų Kirgizijos sostinė 
Frunze garsi savo žaliu ap
daru. Tai — tikras miestas- 
sodas. Vasarą, kai suža
liuoja dešimtys tūkstančių 
ąžuolų, guobų, karagačų, 
vaismedžių, namų beveik 
nesimato. Tik kur-ne-kur 
iš žalips medžių jūros kyšo 
aukščiausių pastatų stogai, 
įmonių kaminai;C v-

Tačiau Kirgizijos sostinė 
pasižymi ne tik vešlia aug
menija. Kai žmogus arčiau 
susipažįsta su miestu, jis 
pastebi jame Didžiojo Spa
lio atgaivintos laisvos ir 
laimingos tautos šįrdį. 
Frunze auga ir gražėja kas 
metai, kas mėnuo.

O juk prieš keletą dešimt
mečiu šio miesto visiškai 
nebuvo. 1878 metais derlin
go Ču slėnio centre atsira
do nedidelis apskrities mies-

GERI IR BLOGI PASKYRIMAI
NAUJASIS New Yorko miesto majoras, "Robert 

Wagner, padarė blogą žingsnį, paskirdamas teisėju bu
vusįjį miesto majorą Impęllitterį.

Šis Mr. Wagnerio žingsnis didžiai nustebino, tiesiog 
:upurtė tūkstančius darbo unijų narių ir bendrai pažan
gių žmonių, kurie už jį balsavo.

Atsiminkime, kad Impellitteris, be kitko, buvo ir 
Wagnerio oponentas; jis jį visaip niekino ir niekino tuos, 
kurie už AVagnerį agitavo ir balsavo.

Na, o dabar ima Wagneris ir paskiria Impellitterį 
teisėjo vieton,—riebiai apmokamon vieton!

Darbo unijų vadovai ir visi galvojantieji žmonės 
privalo nuolat budėti: ką miesto administracija atlieka 
negero, tuojau jai pasakyti, ją kritikuoti. Tik budėji
mas, nuolatinis pasisakymas visokiais svarbiaisiais rei
kalais tegali miesto majorui, tarp kitko, padėti orien
tuotis. ! mas, kad

Tiesa, be šito blogo paskyrimo, Mr. Wagneris atliko ! glaudžiai surištas su prieš-, Stokholmo klinikinės labo 
i akinių visuomenės jėgų ko- ratorijos vyriausiajam gy- j 

dytojui, žinomajai demo
i. Prof. D. Bernalas yra sa- 
i vo mokslinės ir visuomeni- 
i nės veiklos suklestėjime; jis' 
i duoda pavyzdį mokslininko, 
I kuris laikosi pačių priešakį-. 
! nių mokslo pozicijų ir yra 
' pačioje visuomeninės kovos 
ugnyje.

Tarptautinių stalininių' 
premijų laureatų sąraše 

lyra labai žymaus lenkų ra- 
' šytojo Leono Kručkovskio 
i vardas. Dar prieškariniais 
metais L. Kručkovskis Pa-[ pašalinta iš Švedi jos soči a 1- 
sirode, kaip talen t i n g a s. 
naujos, pažangios sroves | narys jį ilga. laiką buvo. 
lenkų literatūroje, nušvies-! 
damas savo r o m a n u o s e ■ 

i “Kordįanas ir Chamas,” 
“Povo plunksnos,” “Spas-'* 
tai” esminius Lenkijos vi
suomenės gyvenimo klausi-!' 
mus įvairiais jos istorijos* 
laikotarpiais.

Antrojo pasaulinio karo ■ 
i metu rašytojas kartu su!! 
■ daugeliu pažangiųjų Lenki-'! 
! jos žmonių eilę metų buvo! j 
hitlerinėje koncentra c i j os', 

: stovykloje. Pasibaigus ka- i į 
I rui, L. Kručkovskis grįžta 
1 į tėvynę ir stoja į aktyvių |' 
naujosios, liaudies Lenkijos! 

' kūrimo dalyvių gretas. Po-! 
kariniu laikotarpiu jis pa-į ^'Įį^^šiu'žinon'iTat 

Isirodo literatūroje, kaip i--; laiW į;)|inlnk.n oi 
Jis rašo pje-!ipą 

’ir “Vokie-I
... ... i . • i , , . n . ,^am. t^lse!'al I premijų laureatų tarpe-

gijos ir jis dar nekantriau lauks tos konferencijos re-I suteikė įžymiausiojo Lenki- į ypgfT sekretorius Anti 
zultatlJ- |j®s di-amaturgo^rbęj fašistinio tarybinio’moterų! . ,

............................... Vokie-1 komiteto pirmininkas A'. K p>«'?s ir kitos žemės ūkio

’ n i jos pažangai, padėtų išva- 
| duoti žmogų. Prof. D. Ber- 
i nalas yra daug padaręs su- 
l telkiant ne tik jo šalies, bet 
ir kitu šalių mokslininkus

I ginti mokslo, kovoti prieš 
mokslo atradimų panaudoji
mą karo tikslams. Jis, žy- j 
mus mokslininkas - fizikas, 
ginąs ir propaguojąs pa-' 
žangias pažiūras moksle, ne gretose geriausias, 
kartą ėmėsi plunksnos, kad kines žmonijos jėgas, 
pasisakytų opiais visuome-, Tarptautinė stalininė pro 

i ainiais klausimais, siekcla- mįja pirmą kartą paskiria 
i mas, kad mokslas būtų ma Skandinavijos atstovui-

Spalio revoliucijos Pišpekas 
buvo tolijaias užkampis. Iki

■ stoties reikėjo važiuoti šim- 
i tus kilometrttrČia gyveno 
daugiausia carinės Rusijos

ir gerą: jis paskyrė negrę moterį veikėją Mrs. Anna 
Arnold Hedgema^’ienę savo padėjėju. Šis tai geras 
žingsnis, nes tai padės negrams greičiau prasiveržti Į 
priešakį ir padaryti juos lygiateisiais piliečiais.

KAS AIŠKU, KAS NEAIŠKU
TAIGI DĖL BERLYNO KONFERENCIJOS, paga- 

•iau, tapo susitarta visais pagrindiniais klausimais, — 
dėl to, kada konferencija turės prasidėti, ir dėl to, kas 
nuskirs jai vietą, etc.

Kai dėl laiko,—konferencija prasidės sausio 25 die
ną, tą dieną, kurią pasiūlė Tarybų Sąjunga.

Konferencijai vietą nuskirs visų keturių didžiųjų 
valstybių komendantai Berlyne.

Trečias klausimas ir svarbiausias: ką konferencija 
tars ir ką ji nutars?

Be abejojimo, joje bus svarstyti Vokietijos ir Au
strijos reikalai. Bet kaip svarstyti? Ko bus siektasi?

Dėl Austrijos—aišku: bus norima sudaryti su ja 
taikos sutartį ir ištraukti iš tos šalies okupacines armi
jas. Austrijos problema, mūsų nuomone, nėra labai di
delė ir opi, nes ir pati Austrija maža šalis.

Vokietijos klausimas—kitas dalykas. Kaip Vokieti
ją suvienyti į vieną tautinę valstybę? Tuo klausimu jau 
buvo debatuota, bet nieko konkretaus nepasiekta.

Iš Paryžiaus, iš Londono, iš Berlyno atplaukia daug 
spėliojimų būtent tuo klausimu: ką Tarybų Sąjungų, 
darys? Ką Molotovas siūlys Vokietijos klausimu?

Spėjama, kad jis siūlys visųpirmiausiai tai: nežiū
rint, kaip Vokietija būtų apvienyta, ji, po apvienijimo, 
privalės 
Vakarų

Jei
Žinoma,
baigos stovėjo už tai, kad Vokietija privalo būti nufa- 
sistinta, sudemokratinta ir ji neprivalo niekad turėti 
savo didelę armiją, kad galėtų užpulti savo kaimynus, dramaturgas. J 
kaip darė praeityje. sės “Atpildas’ ir

Taip, pasaulis nekantriai laukia Berlyno konferen- i čiai,” kurios

būti neutrali. O jeigu taip, tai ji neįeis į jokį 
Europos militarinį bloką.
Molotovas tai siūlys, ar tai stebins pasaulį? 
ne! Tarybų Sąjunga- juk nuo pat karo pa-

AMERIKA UŽDARĖ 
RUMUNŲ AMBASADOS > talo 
LEIDINIUS

Washington. — Ameri
kos valdžia uždarė Rumu
nijos . ambasados laikraš
tukus už tai, kad Rumunija 
uždraudė amerikinės am
basados laikraštį “žinios 
iš Amerikos,” kuris buvo 
leidžiamas Bucharaste, 
Rumunijos sostinėje.

-------------------------------- --- Kručkovskio pjesės ”
Tokio. - Didžiojo kapi-i?iai,” Prirodymas buvo 

,„.o laikraščiai Japonijoje d'^kis Europos, literatūroje, 
vadina tenaitinę amerikonų i $avo kūrinio 
armiją “saugančiais nuo 
komunizmo, talkininkais.”

Washington. — Gegužėje 
Amerika išbandys naują 
hydrogeninę bombą.

Point Pleasant, W. Va.—
Ohio upėje susprogo didele 
naftinė-aliejinė valtis, už
mušant 6 dirbusius joje 
žmones.

Kriminalis kvailiotojas 
užmušė N. J. berniuką

Newark, N. J. — Suimtas 
Joseph Fisher prisipažino, 
jog pereito šeštadienio nak
tį be jokios priežasties už-. 
mušė Harry R. Powellį, 16; francūzų spauda šaukiasi iš 
metų berniuką, 
N. J., parke.

žnuųržudis Fisher seniau namo liaudininkus, 
buvo įKaintas kaip krimi-' 
nalis pamišėlis, bet paskui į 
paleistas neva kaip pasitai-! 
sęs.

Paryžius. — Dešiniųjų

Belleville, Amerikos daugiau pinigų 
i bei ginklų, karui prieš Viet-

Bhatinda, Indija. — Nu
virtus traukiniai į kanalų, 
žuvo 15 žmonių.

2 psl.—Laisvė (Liberty) - Ketvirtadienis, Sausio-Jan. 7, 1954

kratinio
veikėjai d-rui Andreai Ar?-i no patraukė įžymių kėliau-i rie savo kūriniuose 

idreen. i
ras Andrea
pirmininkauja
Švedijos moterų sąjungai, 
kuri 1945 metais prisijun
gė prie Tarptautinės demo-

i kratinės moterų federacijos
i ir nuo to laiko kartu su ki
tų šalių moterų organizaci
jomis kovoja už moterų in
teresus ir teises. Keikia
pažymėti, kad dėl šio įvykio

čiai respublikinės partinės
suteikta stalinine pre- mokyklos namai ir tt..

Neseniai didžiausio “Ala-
Aziją didysis rusų kėliau- j leidykla leidžia ne tik kir- Too” kino teatro fojė veikė

Su mei- : gižų rašytojų knygas. Įtojas Prževalskis.
le prisimena senieji Frun- į kirgizų kalbą išversti Mark- 
zės gyventojai kariuomenės | s0> Engelso, Lenino, Stali- 
felčerį Vasilijų Michailovi-i no raštai, geriausi rusų 
cių Frunzę, kurio sūnaus, klasikinės ir tarybinės lite- 
ižymiojo revoliucionieriaus- ratūros kūriniai. Neseniai

demokratų partijos, kurios leniniečio, talentingo prole- Frunzėje įsteigta Pedagogi- 
tarinio karvedžio M. V. ngs literatūros leidykla.

1952 metais, kaip. Tarp- Frunzės vardu dabar pava- 
tarinio karvedžio M.

Ii n ta Kirgizijos sostine.tautinės mokslines komisi
jos bakteriologinio karo 
faktams tirti narys, d-ras pd<as 
Andrea Andreen aplankė '^?s 

į Korėją ir Kiniją. Savo aki
mis pamačiusi amerikiečių
kariuomenės piktadarybes, i Padėkime nuo Pišpeko. Tai 
Andrea Andreen, kaipo do- paskutinė stotis įvažiuojant 
ras žmogus ir gydytoja, bu-H runz§- Geležinkelis čia 
vo sujaudinta-iki sielos gi- buvo nutiestas pirmojo 
luinos. Objektyvaus žmo-1 penkmečio metais. Dabar 
gaus, koks yra d-ras An-J 
drea Andreen, pasakoj i ima i 
įtikino d a u g e 1 į žmonių 

j Skandinavijos šalyse, kad 
j liaudies judėjimas taikai
ginti yra teisus ir galingas,

Frunze tarybinėsĮ 
> metais. Pasi-! 

vaikščiokime šiandieninio 
Frunzės miesto gatvėmis, i

kelio mazgas, bet ir stam-1 
bus pramonės centras.

Frunzės pramonė per vie
ną dieną duoda šaliai žy
miai daugiau produkcijos,J 
negu kad jos pagamindavo, ‘ 

įėjima i taikos šalininku ei-1 Per_ metųs visos i-------- - .
ęineje Kirgizijoje buvusios i 

Tarptautiniu stalininiu i imon®s- ■^>er Pišpeko stotį L 
v 1 visus mūsų šalies kraštus i 

i siunčiamos Frunzėje paga
mintos javapiūvės, šiena-

branduoliu 
dramaturgas pasirinko tai
kaus demokratinio Vokieti-! 
jos atkūrimo problemą ir iš- i 
sprendė ją tarptautinės v/! 
sų taikingųjų ir laisvę my- i 
linčių žmonių brolybės dva- į 
šia. ,

Eile metu Leonas Kruč- i v *, I
kovskis vadovauja Lenkijos i 
rašytojų sąjungai, plačiai i 
veikia publicistikos srityje, ■ 
kovodamas, kad būtų su-! 
kurta priešakinė, taikos ir! 
pažangos idėjomis persi-! 
sunkusi literatūra.

Tarptautinė stalininė pre-s 
mija paskirta visame pa
saulyje žinomam poetui Pa
blo Nerudai. Didžiausi tau
tų kovos įvykiai pastarai
siais dešimtmečiais talen
tingai pavaizduojami šio 
įžymiojo žodžio meistro kū
riniuose. Didvyriška ispa-

Popova, kuri žymi visuome-1 
nes veikėja, aktyviai daly-! 
vaujanti tarybinės liaudies' 

j kovoje už taikos visame pa- 
! šaulyje išsaugojimą N. V. 

tbj Popovą taip! pat žino dauge
lio šalių demokratinė visuo
menė, kaip Tarptautinės 

! moterų federacijos vice
pirmininką,! kuri dirba ran
ka rankon su kitų nacijų ir

I tautų moterimis už kilnių
jų federacijos tikslų bei už-

i davinių įgyvendinimą.

j mašinos, staklės, medvilni- 
niai ir šilkiniai audiniai, 
trikotažas, avalynė, įvai-

’ r i ausi konservai
kitokių plataus 
orėki u. 4 C

j Frunzės miesto rekonstrua- 
vimo projektų parode. Šio
je parodoje buvo vaizduoja
ma sostinė, kokia ji bus po 
penkerių metų. Puiki Kirgi
zijos sostinė dabar, bet dar 
puikesnė ji bus ateityje.

B. Kiirgcmovaf

LIETUVIU kultūrinio 
CENTRO REIKALAIS

Šiomis dienomis sekami įsirašė į Lietuvių Kultūri- 
Centro garbės narių skyrių, sumokėdami po šim-

Kolūkio statybos

PAKRUOJIS. — “Gegužės 
Pirmosios” žemės ūkio arte- 

I lės nariai J 953 metais ture,jo 
milijoną rublių pajamų. Gau- 
ūįus pajamos leido išplėsti vi- 
suomeninių-ūkiniiį pastatų sta
tybą. Jau baigiama statyti 200 
vietų kiaulidė ir 325 vietų 
karvidės, kurios bus pilnai 
mechanizuotos. Artelėje taip 
pat statomos patalpos ambo

nų tautos kova trečiajame baterijai, vaistienei, krautuvei 
šio amžiaus dešimtmetyje, ir kitoms visuomeniams reika- 
didžioii Stalingrado epopė- lams. ' .

nio
tinę:

Huntingtono farmerys
Alice Šidlauskaitė, Brooklyn, N. Y.
Franas Krunglis, Woodhaven, N. Y.
Vera Bunkienė, Brooklyn, N. Y.
Juozas Kunigonis, Brooklyn, N. Y.
Krunglis ir Bunkienė pridavė po šimtinę naujų me- 

j pasitikimo parengime. Jie kartu linkėjo, kad šie 
______ .^naujieji metai būtų laimingesni ir Lietuvių Kultūriniam 
ikirevoliu-1 Centrui, kad daugiau garbės narių įsirašytų ir kad di-

■ I džiąją paskolų dalį būtų galima atmokėti.
Su aukomis taipgi keletas prisidėjo.
Brooklyno Moterų Apšvietos Klubas paskyrė kū- 

sueigos pelną $26.64.
Jurgis Daugėla, Richmond Hill, N. Y., aukojo $10.
A. Bimba pridavė aukų nuo savo naujų metų past x 

tikimo stalo $38.33, W. Brazauskas—$7.08.
Connecticut farmerys pridavė $50, F. W.—$25.
Lietuvių Namo Bendrovės šėrininkų suvažiavime 

vartojimo K. Joneliūnas, Brooklyn, N. Y., įmokėjo $50. Tai pusė 
lumos įsirašyti į garbės narių knygą.

K. Petrikienė parvežė chicagiečio dainininko Povi
lo Dauderio $20, kaip įmokėjimą įsirašymui į garbės 
narių skyrių. Vėliau jis žadėjo prisiųsti likusią sumos 
dalį.

Iš šėrininkų suvažiavime pasižadėjusių beliko tik 
penki nepridavę savo šimtinių. Kiti visi jau savo paža
dus ištesėjo. Tai puiku. Manome, ir paskutiniai tai 
padarys. Lauksime.

Smagu priminti, kad nuo šėrininkų suvažiavimo 
(1953 metų lapkričio 28 d.) 44 įsirašė į garbės narių 
skyrių. Tai graži vajaus pradžia.

Tenka visiems atsiminti, kad šis vajus buvo paskelb
tas tam, kad visas Lietuvių Kultūrinio Centro skolas lik
viduoti. O tai bus galima likviduoti įrašant tūkstantį 
garbės narių.

Prašome tad nieko nelaukiant siųsti šimtines ir 
įsirašyti į garbės narių skyrių, kad jūsų vardas irgi bwv<A 
ant Kultūrinio Centro sienos uždėtas.

Širdingai ačiū visiems tiems, kurie prisidėjo prie 
paskolų mažinimo.

Visais šiuo klausimu reikalais malonėkite rašyti 
sekamu adresu: Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

LNB Direktorių Valdyba

Frunzės' 
eina vosstoties traukinys 

keletą minučių. Tuoj iš sto
ties mes patenkame į asfal
tuotą aikštę. Nuo čia pra
sideda viena iš gražiausių 
miesto gatvių — Dzeržins
kio gatve. Ji kerta visą 
miestą. Tai—platus ir pa
vėsingas bulvaras, pasipuo
šęs skulptūromis ir pamin
klais.

Miesto centre, Dzeržinskio 
gatvėje, iškyla didingas V. 
1 Lenino paminklas, 
yra aikštė, kurioje 
įvairiausi augalai.
puikus yra aikštės gėlių ki
limas, kuris vasaros mėne
siais mirga visomis vaivo
rykštės spalvomis. Aikštės, 
centre stovi J. V. Stalino 
paminklas.

Frunze yra ne tiktai pra-

Šalia 
auga

čiu



A. Čechovas

Nuo vilko ant meškos ALDLD Reikalai
(Pabaiga)

—Bet ką jūs pagaliau? 
Jūs atsiprašykit, o ne plūs- 
kit!

—Kaip gi man dar atsi
prašyti? Aš atsiprašiau! 
Tik kad va dabar “nesujuk- 
sėjau,” tai vis per užsimir
šimą. Negi ant kelių turė
čiau klauptis . . . Atsipra
šau ir net dėkoju dievui, 
kad tau pakako proto šiai 
bylai nutraukti. Aš neturiu 
laiko po teismus tąsytis . . . 
Per visą amžių nesibylinė- 
jau, nesibylinėsiu ir tau ne
patariu ... tai yra jums.,.

—Žinoma! Ar nenorite 
išgerti už sanstefaniška tai
ką?

—Ir išgerti galima . . . 
Tik tu, brol, Osipai, kiaule 
esi . . . Aš nesiplūstu, o 
šiaip... pavyzdžiui . . . 
^viaulė, brol! Atsimeni, 
kaip tu prie mano kojų vo
liojais, kai tave iš archijere- 
jaus choro išmetė? A? Ir 
tu drįsti savo geradari? 
Snuki, tu snuki! Ir tau ne 
gėda? Ponai svečiai, ir jam 
ne gėda?

—Atsiprašau! Juk tai 
vėl plūdimas!

—Koks čia pldimas? Aš 
tau tik kalbu, aiškinu . . . 
Susitaikinau ir paskutinį 
kartą sakau, aš nemanau 
plūstis . . . Argi aš su ta
vim, nelabuoju, susidėsiu 
po to, kai tu savo geradari 
apskundei ? Trauk tave vel
niai! Ir kalbėti su tavim 
nenoriu! O jeigu aš tave 
kiaule netyčia išvadinau, 
tai tu ir esi kiaulė . . . Vie
toj to, kad už geradarį am
žinai melstumeis, kad jis 
tave dešimtį metų maitine 
ir iš gaidų išmokė, tu kvai
lą skundą paduodi ii’ viso
kius velnius advokatu s 
Juntinėji.

—Atsiprašau, Dosifiejau 
PetroviČiau, — įsižeidė Ka- 
liakinas. — Ne velniai pas 
jus buvo, o aš buvau! Pra
šau jus atsargiau!

—Bet argi aš apie jus? 
Vaikščiokit nors kasdien, 
labai prašau. Tik man nuo
stabu, kaip tai jūs kursą 
baigėte, mokslą išėjote, o 
užuot pamokę šį kalakutą, 
palaikote jį. Jūsų vietoj 
būdamas, aš jį kalėjime su- 
pūdyčiau! Ir paskui, ko jūs 
pykstate? Juk aš atsipra
šiau. Ko jums dar iš ma
nęs reikia? Nesuprantu! 
Ponai svečiai, jūs būkite 
liudininkai, aš atsiprašiau, 
o antrą kartą atsiprašyti 
kokį nors kvailį aš nema
nau !.

—Jūs pats kvailys! — 
prašvokštė Osipas ir pasi
piktinęs sudavė sau i krū
tinę. ■

—Aš kvailys? Aš? Ir tu 
gali man tai sakyti? ..

Gradusovas paraudo ir 
sudrebėjo . . .

—Ir tu drįsti? Še tau!.. 
Ir be to, kad aš tau . . . 
niekšui, ką tik antausį da
viau, aš dar tave į teismą 
paduosiu! u Aš tau parody
siu įžeidinėti! Ponai, bū
kit liudininkai! Pone poli
cijos viršininke, ko gi jūs 
stovite ten ir žiūrite? Ma
ne įžeidinėja, o jūs žiūrite? 
Atlyginimą gaunate, o tvar
kos žiūrėti — ’tai ne jūsų 
reikalas? A? Jūs manote, 
kad prieš jus ir teismo nė
ra?

Prie Gradusovo priėjo po
licijos viršininkas, ir prasi
dėjo istorija.

Po savaitės Gradusovas 
stovėjo prieš taikos teisėją 
ir buvo teisiamas už įžeidi
mą Dereviaškino, advokato 
ir policijos viršininko, pa

. ............ .............. .. . ........................ i

J psl.—Laisve (Liberty)- Ketvirtadienis, Sausio-Jan. 7, 1954

starajam einant savo tarny
bines pareigas. Pradžioje 
jis negalėjo suprasti, kal
tintojas jis, ar kaltinama
sis, gi paskiau, kai taikos 
teisėjas nuteisė jį “iš sudė
ties” dviem mėnesiam areš
to, jis karčiai nusišypsojo ir 
suurzgė:

—Hm . . . Mane įžeidė, ir 
aš dar sėdėti turiu... Nuo
stabu . . . Reikia, pone tai
kos teisėjau, pagal įstaty
mus teisti, o ne gudragal- 
viaujant. Jūsų mirusi ma
mytė, Varvara Sergiejevna, 
dieve duok jai dangaus ka
ralystę, tokius, kaip Osipas, 
plakti įsakydavo, o jūs 
jiems pataikaujate . . . kas 
gi iš to išeis? Jūs juos, 
šelmius, išteisinsi t, kitas 
išteisins . . . Kur gi tada 
eiti skųstis?
—Sprendimą galima skųs

ti dviejų savaičių laikotar
pyje . . . ii* prašau nekal
bėti! Galit eiti!

—Žinoma . . . Šiandie juk 
iš vienos algos nepragyven
si, — tarė Gradusovas ir 
reikšmingai mirktelėjo. — 
Jeigu valgyt norisi, kartais’ 
ii* nekaltą žmogų į šaltąją 
l/asodint . . . Taip yra . . . 
Ir kaltinti negalima . . .

—Ką?!
—Nieko... Aš tik šiaip... 

apie habenzy gevezen . . . 
Jūs manote, kad kai jūs su 
aukso grandine, tai jums ir 
teismo nėra? Nesirūpinkit... 
Iškelsiu aikštėn!

Tučtuojau prasidėjo’ byla 
“dėl teisėjo įžeidimo”; bet 
užstojo soboro protorėjus, ir 
bylą šiaip taip numarino.

Perkeldamas savo bylą į 
apygardos teismą, Graduso
vas buvo įsitikinęs, kad ne 
tik jį išteisins, bet net paso
dins Osipą į kalėjimą. Taip 
jis galvojo ir bylos nagrinė
jimo metu. Stov ėdamas 
prieš teisėjus, jis laikėsi 
taikingai, santūriai, nekal
bėdamas nereikalingų žo- 
žodžiu. Tik viena karta, 
kai pirmininkas pasiūlė 
jam sėsti, jis įsižeidė ir pa
sakė :

—Argi įstatymuose para
šyta, kad chorvedys greta 
savo giesmininko sėdėtų.

O kai apygardos teismas 
patvirtino taikos teisėjo 
sprendimą, jis primerkė 
akis/. . .

—KKaip? Ką? — paklau
sė jis. — Kaip turėčiau tai 
suprasti? Ką gi jūs čia?..

—Apygardos teismas pa
tvirtino taikos t e is ė j o 
sprendimą. Jeigu jūs ne
patenkintas, tai galite pa
duoti į senatą.

—Taip? Jausmingai dė
kojame jums, jūsų prakilny
be, už greitą ir teisingą 
sprendimą. Žinoma, iš vie
nos algos nepragyvensi, tai 
aš puikiai suprantu, bet, 
atleiskite, mes nepaperka- 
in ą teismą rasime . . .

Neminėsiu čia viso to, ką 
Gradusovas prikalbėjo apy
gardos teismui /. . Šiuo me
tu jis yra teisiamas “už 
apygardos teismo įžeidimą” 
ir nenori girdėti, kai pažįs
tami stengiasi išaiškinti 
jam, kad jis yra kaltas . . . 
Jis įsitikinęs savo nekaltu
mu ir yra tikras, kad anks
čiau ar vėliau pasakys jam 
ačiū už jo iškeltas aikštėn 
piktadarybes.

—Nieko su kvailiu nepa
darysi!—sako soboro klebo
nas, beviltiškai numodamas 
ranka.—Nesupranta!

Su pradžia mėty pranešame 
biznieriams, kad Laisves 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1954 me
tams.

SPALI, LAPKRITĮ IR GRUODI
1958 METU

Įplaukos Spalio Mėnesį 
Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma

2 D. Marciulaitis, Roslindale,
Mass., duoklės ............ $2.25

J. Žilinskas, Worcester,
Mass., auka .................. 5.00

2 J. Shukis, So. Boston,
Mass., duoklės .............. 17.50

155 II. Žilinskienė, Worcester,
Mass., auka .................. 30.00

32 J. Didjun, New Haven,
Conn., auka .................. 10.50

29 K. Lawdanskas, Rockford,
Ill., auka ...................... 10.00

43 F. Kuklis, Wilkes-Barre,
Pa., duoklės ................ ’ 16.25

V. Rudzinskas, Baltimore,
Md., už knygą ........... 1.00

145 K. Pečiulis, Los Angeles,
Cal., auka ....................... 30.00

11 J. Dovidonis, Worcester,
Mass., duoklės ...........  32.00

Anna Kuklis, Detroit,
Mich., už knygas ........ 2.50

1 J. Gužas, Brooklyn. N. Y.,
duoklės ...’..........................12.25

J. P. Chepulis, Southbury,
. Conn., duoklės ............. 4.00
auka ............................... 1.00

68 B. Muleranka, Hartford,
Conn., auka .... ..........  38.00

L. Kavaliauskaitė,
Richmond Hill, N. Y., 
už knygas ...................... 3.00

John Paska, Ulhclstonc,
Wis., už knygas ........... 2.50

I Apskritis, A. Grigas,
Chicago. Ill., auka ..... 50.00

39 Šlekaitis, Scranton, Pa.,
auka ............................... 20.00

49. j. J. Daujotas, E. St.
Louis, II., duokės ........  16.25
aukos ............................. 16.00

86 Mida Chesnienė, Chicago,
111., aukos .................... 50.00

Geo. Polockas, Higganunr,
Conn., aukos ................... 3.00

50 P. J. Anderson, Rochester,
N. Y., duoklės ................. 4.00
auka ............................... 1.00

J. Gudeliauskas, Pottsville, t
Pa., duoklė ...................... 2.00

86 M. Chesna, Chicago, III.,
duoklės ....... ’................... 14.75

68 B. Muleranka, Hartford,
Conn., aukos ................ 10.00

W. H. Baltimorietč,
j Baltimore, Md., auka 5.00

190 J. Žcbrys, Cleveland,
Ohio, aukos .................. 102.00

S. Rauduvė, Pittston, Pa., 
duokles ...........  4.00
aukos ............................... 3.00

Peter Grabauskas, Richmond
Hill, N. Y., už knygas 3.50

P. Valukonis, Buckner,
111., už knygas A.......................  1.00

6-ta Apskritis, A. Lipcius,
Eddystone, Pa., auka 30.00

Connecticut Apskritis.
Eva Valley, New
Britain, Conn., auka 65.00

19 K. Matdkaitis, "
Chicago, Ill., aukos ....... 67.00
duoklės .....  18.50

6 Gx Shimaitis, Brockton,
Mass., aukos ................ 72.00
duoklės ..........  18.40

Viso spalio mčn. $794.15
Spalio Mėnesį Išmokėta:

K. Depsui už kelionę j kLD
CK susirinkimą ....... *.... $5.00

L. K. už stencelių numušimą 6.00 
Registruotas laiškas pasiųsta .30 
Renda už knygyną ir raštihę

už spalį, lapkritį ir gruodį 60.00 
Štampu pįrkta už .................. 1.00
Knygiui ir sekretoriui už spalį 50.00

Viso ...................... $122.30
Sutrauka:

Balansas buvo ................ $1,323.60
Spalio įplaukos ............ 794.15

Kartu ................ $2,117.75
Išmokėta ............ 122.30

Balansas .......................... $1,995.45
Lapkričio Mėnesio Įplaukos:

160 Wm. Mitchell, Benld, III., 
duoklės ............... $5.50

U. Chesnas, Cleveland,
Ohio, už knygas ............ 125

188 Adele Wardo, Detroit,
Mich., auka .................... 25.(X)

79 J. Urmanaš, Chicago, Ill.,
auka ......... '.................... 28.00

.1 J. Gužas, Brooklyn, N. Y.,
auka ................. .............. 17.00

219 H. Gulbin, Forest City,
Pa., duoklės .................... 1.50

75 S. Mcison, Miami, Fla.
auka ............................... 20.00

Moterų Klubas, Rochester,
N. Y., auka ................... 20.00

M. A. Bcrscnas, Coldwater,
Mich., auka .................. 6.00

198 Oakland, Calif., auka 50.00
104 Chicago, Ill., duoklės ........ 12.75

auka .............................  10.00
86 M. Chesna, Chicago, Ill.,

duoklė ....... -................... 2.00
Ursulia Paich, Strabanc,

Pa., auka ..................*... 10.00
92 Per L. Prūsciką, Cicero,

III., auka .................... 28.00
Per J. Žcbrį, Cleveland,

Ohio,''aukos .................. 135.00
68 B. Muleranka, Hartford,

Conn.,- aukos .................. 5.00
Per Marytę Smalstis, 

Detroit, Mich., auka . 3.00
52 Joe Liminskas, Detroit,

Mich., duoklės ................ 2.25
aukos ........ '.................... 10.00
už knygas ...................... 1.50

Antanas Gabalis, Brooklyn,
N. Y., auka ...... ;............ 2.00

V. Bunkus, Brooklyn,
N. Y., auka .................... 5.00

136 P. Ramoška, Newark,
N. J., auka  ............. 10.00

2 Moterų kuopa, H. Thomas,
So. Boston,. Mass., auka 10.00

J. Ragaukass, Shelton,
Conn., auka .................... 10.00

Per B. Zmitraitę, Johnson (
City, N. Y., aukos ..... 7.00

Antanas Literskis,
Worcester, Mass.

už knygas .............  2.36
7 A. Gudauskas, Springfield,

Ill., aukos .................... 27.00
187 A. Yuris, Chicago, Ill., 

aukos ...........   40.00
91 A. Gudzin, Scotia, N. Y., 

duoklės ..... -.......... 9.00
Per A: Balčiūną,

Montreal, Canada, auka 8.00
11 J. Skliutas, Worcester, 

Mass., aukos ........ 67.00
1^55 II. Žilinskienė, Worcester, 

Mass., duoklės ..... 14.75
145 M. Lewis, Los Angeles,

CaliL, duoklės ................ 4.00
auka ..................... 5.00

A. Davis, Bridgewater, 
Mass., už knygas ..... 2.50

Per V. Zc»lin, Plymouth, 
Pk.J'ąukos ... 17.00

84 P. Dįinniš, Clifton, N. J., 
duokloj.j,.................. 2.00

V VisJ’ .........  $636.36

Lapkričio Mėnesį Išmokėta:

C. Staneslow kelionės išlaidos $7.00
Laisvės metiniame koncerte 

pasiskelbimas ............ 25.00
Knnygiui ir sekretoriui 

už lapkritį ................ 50.00
Phillip Bonosky už knygas $162.00

Viso ...................... $244.50
Sutrauka:

Balansas ......................... $1,995.45
Lapkričio įplaukos ........ 636.36

Kartu'.......... $2,631.81
Išmokėta ........ 244.50

Balansas .......................... $2,387.31
Gruodžio MfcNESIO ĮEIGOS:

153 J. K. Alvinas, San
Francisco, Cal., aukos $33.00 

92 K. Yurgon, Cicero, III.,
auka ............................. 5.00

37 S. Penkauskas, Lawrence,
Mass., aukos .................. 30.00

2 Apskritis, Frank Bunkus,

[

■

Newark, N. J., auka 15.00
Per K. Čiurlį Bayonne,

N. J., aukos ................ 15.06
Per K. Čiurlį, Elizabeth,

N. J., auį<os .......... ?...... 14.(Xj
A, Matulcvich, W. Va.,

duoklė ................................ 2.06
auka .................................. 3.06

K. J. Abakan, už knygas 2.00
K. J., auka ........................... 2.00
V. Marcinkevičius,

Naugatuck, Conn., auka 1.06
50 .J, Stanley, Rochester, 

N.. Y., duoklės ..........  30.06
185

I
Ch. Balčiūnas, Richmond 

Hill, N. Y., duoklės . 2.25
19

1

K. Matukaitis Chicago, ill., 
duoklės ...................... 12.75
aukos ............................. 10.00

i 25 A. Žemaitis, Baltimore, 
Md., duoklė .............. 2.06

72 Frank B. Lideikis, Great
N. Y., duoklės .........  ... 6.06

28 K. Krasnitskas, Waterbury, 
Conn., duoklės ........... 10.06

J. Jordan. Flushing, N. Y., 
auka ........................... 10.06

6 G. Shimaitis, Brockton,
Mass., aukos .................. 7.0G

1 S. Sasna, Brooklyn, N. Y., 
duokle ...................... '2.00

Per L. Tilwick, Easton, Pa., 
aukos  .................... ’30.06

Mrs, Elizabeth Wicinas,
Munhall. Pa., už knygas 2.50 

S. ir E. Vrublauskai,
DeKalb, Ill., duoklės 5.0G

10 J. Ivanauskas, Philadelphia,
Pa., duoklė ........... 2.00

79 I. Urmanas, Chicago, III.,
duoklės .......... ............... 22.00

45 J. Greblik, St. Petersburg, .,
Fla., aukos .................. 25.00

8 V. Kvėtkas, Cambridge,
Mass., aukos    44.06

185 Ch. ..Balčiūnas, Richmond
Hill, N. Y., duoklė ........ 2.00
S. Sasna, už knygas ......... 1.00
Ohio smarkūs ūkininkai.

aukos .,........................... 25.00
24 J. Mikulskįs, Brooklyn,

N. Y., duoklė ............... 2.00
., aukos ............................... 3.00
V.54 K. Čiurlis, Elizabeth, N. J..

y duoklės ............................ 4.00
i, A. Staniulis, Hampton,

N. J., auka .................... 5.00
’44 per J. M- $Karsoną,

Lowell, Mass., aukos   55.00 
i i 50 P. J. Anderson, Rochester,

N. Y., Auka ..:............. 10.00
218 Mary Sisko, Ludington,

Mich., dyoklė .............. 2.00
> $5 A. Račkauskas, Haverhill, 

į Mass., duoklės ... . 18.40
<».|2 M. Kazlauskas, So. Boston,

0 Mass?, aukos ................ 40.00
p Parengime surinkta,

Waterbury, Conn............ 24.16
53 A. Glebavičius, Gardner, 

. Mass., duoklė .............  2.00
' j J. Sabaliauskas, Valhalla,

N. Y., .duoklė ................ 2.00
Juoz. Salomon, Schuylėr,
N. Y., auka ...................... 2.00

Mrs. George Mcllulis,
East St. Louis, HL, 
už knygas .................... 2.50

185 Ch. Balčiūnas, Richmond
Hill, N. Y., duoklės ..... 4.50

P. Babarskass, Kailis, N. Y., 
už knygą ................ 1.50

5 V. J. Casper, Newark,
N. J„ duoklė ................ 2.00

11 J. Dovidonis, Worcester,
Mass., duoklė  r.......... 6.00

Ignas Lisajus, Semour,
Conn., auka  ................ 5.00

72 P. Bechis, Great Necck,
N, Y., aukos .......... 10.00

Per S. Kairį, Seattle,
Wash., aukos ................ 23.00

185 Ch. Balčiūnas, Richmond
Hill, N. Y., duokes ....... 4.00

19 K. Matukaitis, Chicago,
III., duoklės ................... 52.50

1 S. Sasna, Brooklyn, N. Y.,
duoklė ....:.... ... ...... ........ 2.00

F. Lašinukas, Philadelphia,
Pa., auka ..........  2.00

Mike Kalauskas, Suscan
Avoca, Pa., auka L......  2.00

188 A. Wardo, Detroit, Mich.,

A. Gudauskuos, Springfield,

Ill., už knygas .:........... 1.00
J. Gataveckas, Camegie, 

Pa., duoklė ................ 2.00
auka ............................. 1.00

J. Krasauskas, Norwood,
Mass., už knygą ............ 1.00

G. Rakauskas, E. Chicago, 
Ind., už knygas ........ 3.96

43 V. Zelin, Plymouth, Pa., 
auka .  :........... 5.00

218 Per Anna Stakėnas,
Freesoil, Mich., auka 5.00

55 P. Grabauskas, Richmond
Hill, N. Y., auka ......... 17.00

Gruodžio Mėnesį Išmokėta:
Viso ...................... $704.21

Phillip Bonosky už knygas 
Knygiui ii' sekretoriui

$7.50

už gruodžio mėn............ .. 50.00
Laisvės Kooperatyvui

už popierą dėl būsiančios
knygos ........................... 378.00

Štampų pirkta ..................... 1.00
“Vilniai’ ’už patarnavimus 25.00
"Laisvei’’ už pa t alma vinį us 25.00
K. Depsui kelionės išlaidos .5.00
“Šviesos” No. 4 išleidimas
“Laisvei” už kalėdinius

397.62

patarnavimus ................ 10.00
Smulkių išlaidų .................... ■5.00
“Liaudies Balsui" su Naujų

Metų sveikinimu .......... 25.00

$929.12
Sutrauka:

Balansas .......... ............... $2,387.31
įplaukė ............................. 704.21

Kartu .......... $3,091.52
Išmokėta .......... 929.12

Balansas yra ,................. $2,162.40

Per sp,alį, lapkritį ir gruodį
atėjo aukomis .......
Duoklėmis ..................

$1,672.10
426.05

Knygų- parduota už 36.57

?■ Viso pajamų .... $2,134.72
Išmokėta: v

Spalio mėn..................... . $122.30
Lapkričio mėn.............. . 244.50
Gruodžio mėn................ 929.12

Viso .................. $1,295.92
leigų turėta .................... $2,134.72
Išmokėta ......................... 1,295.92

u-
✓ p Lieka ................... 838.80

M- Buvęs balansas 1.323.60

Dabar yra ..... .*............. $2,1.62.40
ALDLD Sekretorius

John Grybas
Iždininkas Paul Berilis

Širdingai ačiū už gausias aukas 
apsigynimui.

Meldžiu smarkiai darbuotis ir 
toliau. Ypatingai metų pradžią 
turime pradėti veikliai. Būtinai rei
kalinga pirmus šių metų susirinki
mus sukviesti skaitlingus ir kad 

J visi nariai metų pradžioj susimokė-. 
! tų savo metines duokles po $2. Tai 

Centro Komitetas tuojau imsis nau
jos knygos išleidimo šiems metams 
Kaip kuopos, taip ir pavieniai LLD 
nariai mokėkit duokles .metų pra
džioj^

Taipgi visų LLD kuopų susirin- 
kinitiose turi būti ant dieno!varkio 
darbininkiškos spaudos išlaikymo 
klausimas. Mūsų spaudos rėmimas 
turi, būti kasdieninis reikalas.

Lai gyvuoja darbininkiška vei
kla po visas LLD kuopas!

LLD Sekr. J. Grybas 
110-^12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

Minersville, Pa.
Gruodžio. 20 d. mirė Juozas 

Ne vora usk ašį buvo našlys. Jo ■ 
moteris yra 'mirusi keli metai 
atgal. Palikįo nuliūdime 4 sū
nus, vieną dukterį, žentą ir du 
anūkus. Pas dukterį ir mirė, 
išsirgęs porą, mėnesių. Vienas 
sūnus yra išleistas į kunigus. 
Taipgi paliko savo žmonos se
serį. J. Bobino žmona yra se- ■ 
šuo J. Neverausko mirusios 
žmonos. Bobinai yrą laisvi 
žmonės, Laisvės skaitytojai.

Paėjo iš Suvalkijos, nuo Ig- į 
liaukos apylinkės, Marijam
polės apskrities. Į šią šalį at
vyko 1905 metais. Palaidotas 
23 d. gruodžio, su bažnytinė
mis apeigomis.

Ilsėkis, drauge, nuėjęs pas 
savo žmoną, pabaigęs visus 
vargus!

V. Ramanauskas

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

•MATTHEW AJ• buyus :
J (BUYAUSKAS) J
1 LAIDOTUVIŲ »
» DIREKTORIUS 1
J j
; 426 Lafayette St. J
* Newark, 5, N. J. . «
! MArkat Zfil72 a

Lowell, Mass.
Mūsų būsianti sisirinkimai

Ateinantį sekmadienį, sau
sio 10 d., po pietų, įvyks Lie
tu vost, Sūnų ir Dukterų Drau
gystės susirinkimas. Kurie pri
klausote prie jos, dalyvaukite 
ir nevėluokite. Prasidės 2 v.

Tuoj po virš minėto susirin
kimo, prasidės L. D. Susivieni
jimo 110-tos kuopos susirinki
mas. čia visiems yra labai 
svarbu dalyvauti ,nes bus da
rytas galutinas tarimas, kokio 
turinio rengsime bankietą, ku
ris yra nutarta surengti ir pro
poli u oj amas turėti vasario 28 
dieną. Bankietas bus rengia
mas kaitų su LLD 44-ta kuo
pa. Geram prisircngiimui rei
kia visiem susirinkt ir nusta
tyti patį reikalą, kaip geriau
sią ir rengtis visiems energin
gai, kad parengimas išeitų 
šimtu nuošimčių gerai.

Tuojau po po šito susirinki
mo turėsime LLD 44-tos kuo
pos susirinkimą. Tai bus pir
mas šių metų ir kaipo tokis 
reiškia labai daug. Jog šiuomi 
pradedam veikimą šiame sezo
ne. Jei rengiame bendrai su 
LDS kuopa bankietą, tai rei
kia pilnai prisidėti ir nuošir
džiai kartu vei'kti. Todėl ir 
šios kuopos nariai visi priva 
lo dalyvauti susirinkime. Čia 
bus kas nors ir daugiau svar
baus pakelta.

Draugai ir draugės, man 
rodos, buvo laikas mums ei
nant pažangiuoju keliu pa
siekti kiek aukštesnį lygį kul
tūrinio supratimo, sulyg ku
riuo mūsų gyvenimas turėtų 
eiti. Mes turime tą suprasti 
ir išmokti, jei iki šiol dar ne
išmokome.

Būtinai suraski me laiką ir 
ir būdą kultūringesni am gyve
nimui. Aš tą jau nesykj pabrė
žiu į laikraštį. Į ką gi pavir
to jau ir mūsų susirinkimai, 
neskaitant kitų netaktišku
mų ?

Todėl ir sakau, bent jau 
tokiuose, kaip LLD ir LDS su
sirinkimuose sueikime visi, bū
kime draugiški ir praveskime 
kultūringesnius parengimus ii' 
visą veikimą. Gal tas kiek nu
slėgs kitus nerimtumus. '

Aš pilnai pasitikiu, jog virš 
minėtų kuopų gerai apgalvo
tas ir rimtai vedamas veiki
mas išlaikys lygsvarą ir nu
teiks mus visus kultūringiau. 
No’*s jau senstelėjome, bet 
reikia mums mokintis, kaip 
išlaikyti organizacijas sveikai 
ir garbingai.

Susieikime, draugai ir drau
gės, visi į šiuos susirinkimus 
ir čia apsvarstyk i me rimtai 
savo būsiantį veikimą ir nusi
teikimą ateičiai.

J. M. Karsonas

Kolūkio automašinos
VILIJAMPOLĖ. — “Nevė

žio” kolūkis vienas iš pirmųjų 
atsiskaitė su valstybe. Už tai 
žemės ūkio artelė buvo pre
mijuota. Kolūkiečiai gavo 
sunkvežimį. “Nevėžio’’ kolūkis 
dabar jau turi dvi nuosavas 
automašinas.

J. Palavintas

652 puslapių, Drabužiniais Apdarais Knyga.

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

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

Perskaitykite knygą ŠLIUPTARNIAI ir 
žinosite tiesą apie Šliupą.

Knyga Šliuptarniai gaunama Laisvės Knygyne.

ŠLIUPTARNIAI
Parašė Algirdas Margeris

Amerikos Lietuvių Tautinio Atgimimo Laikų
’ Istorinis Romanas

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED-MALE

AUTO MECHANICS
Experienced. Must be 1st class. Ex
cellent working conditions. Vaca
tion with pay aftcr_l year. Steady 
work. All Benefits. Apply in |X'r- 
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; good work
ing conditions. Apply in person. Sec 
Mr. Wood. WING CORPORATION. 
620 Viola Street, Camden, N. J.

' (2-8)

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

(4-6)

AUTO PAINTER
1st class. Good working conditions.

Vacation with pay. Bonus. Apply:
SPECK—CADILLAC—OLDS.

148 Garrett Rd., Upper Darby, Pa.

or call AL. 4-1522
(1-7)

HELP WANTED FEMALE

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

(4-7)
COOK. Exp. 6 days per wk. Good 
wages, steady wk. Good wking cond. 
Apply in j>erson. CLEARFIELD 
LUNCH, 16v0 W. Clearfield St.

(256-6)

FOR SALE
TURKEYS, live or dressed. Nichols 
& Christie Chicks. Pullorum clean. 
BECKS HATCHERY, MT. AIRY 
116, MD. .
_____________ v , (250-7)

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

Jei jūs norite parduoti na- 
i mą ar biznį, paskelbkite Lais- 
I včje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

i SUSIRINKIMAI
HARTFORD, CONN.

ALDLD 68 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 11 d 
sausio (Jan.). Šis susirinkimas bus 
metinis, todėl kiekvienas narys pri
valo dalyvauti. Turėsime išrinkti 
šiems metams kuopos valdybą ir 
reikia užsimokėti duokles už Šluos 
metus. A. K. (4-5)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, Sausio-Jan. 11 d., 
prasidės 7 vai. vakare, Lietuvių sa
lėje, 29 Endicott SI. Yra svarbių 
reikalų aptarimui; malbnėktc visos 
dalyvaut.  A^ V.(-4)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyk 

10 d. sausio, 29 Endicott St., 10:3(1 
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 

i Yemans, Hamtramcke. Taigi visi 
būkime. Apart kitų svarbių dalykų, 
jau turime užsimokėti ir duokles j 
LLD centrą. Valdyba. (3-4)



Iš Kūčių vakaro KRISLAI
$ųkuryje švenčiu 

neatžymėta retai kul
koje vykdoma puota

Kūčias minėti į .Auditoriją 
Puvo susirinkęs gražus būrys 
entuziastų. O rengėjos pavai
šino labai gerai pagamintais 
tradiciniais valgiais. Jvykdė 
viską žadėtu, d.ir ir su kaupu. 
Tradiciniai duodama 
tiekalų. šioje puotoje
tėme bene 18. Dėka bendrom* 
moti rų klubiečių pastangoms 
ir visuomenės atsiliepimui pa
daryta dar ir finansinės nau-

f 2 pa- 
priskai-

Kultūrinio Centro reikalams 
h- klubui, kuris jau turi lai 
sumai numatyta vietą.

Klubo pirmininkė K. I’etri-

viešnių kai 
išsireiškimų 
m a is.

Kadangi 
kiu lyg ir 
ir Vincui <

išleistuvėmis Onai 
Globičiams. tad ir

n (‘užmiršti, 
įloti ir išv;

ą pasakyti. Buvo 
įvairiais klausi-

nepasila i-

(ličiai neišvažiavo, kaip buvo 
žadėję. Juos dar matėme dir
bant sekamose pramogose Au
ditorijoje. Globičumė dirbo ii

Taipgi buvo pristatytos mū
sų klubo ilgametės ir labai
geros seKrelores ir nauja iž
dininkė. f) programai pasibai
gus. V. Kazlauskas pagrojo 
armonika.

Moterų Klubo
susirinkime klubietės tikriau
sia pašvęs daug laiko gerai 
pasiruošti būsimai parodai ko- 

po susirinkimo 
narių ruošiama 
oagerbti arba-

vo mėnesį. O 
įvyks eilinių 
savo valdybai

kviečiamos atei-Visos narės
ti sausio 21-mą ir savo drau
ges atsivesti. ■ Vyrai taipgi ne
bus atmesti.

’miršome. kaip
pavaišino pirm

• nota, jog tam 
net 22 vyrai.

Juk dar neuž- 
jie mus šauniai 
Kalėdų. Suži-

Klubiete

Vieša padėka
Per virš metus laiko aš 

sijaučiau kaip reikia, bet 
turėjau viltį, kad su laiku 
•si taisysi u, vienok 
jo. Kreipiausi 
d y to jų ir nuo 
patį pasakymą 
jos neapseisi. .

Kadangi šį rudenį jau veil

ne

pa
tai p neišė- 

prie keliu gy-

operaci

viau ligoninėj, km- ir buvo pa
daryta gana rimta operacija. 
Apie tai mano draugai parašė 
Laisvėje ir Vilnyje žinutę. Na

suose šalies kampuose, tai ma
no pažįstami atsiuntė kelis tu
zinus linkėjimu greit pasveik
ti — gražiu tam tikslui laišku-

lis mano draugų aplankė ma
ne gražiais linkėjimais.

Taigi, esant dar netvirtam, 
neišgaliu kiekvienam atskirai

dėl šiuomi širdingai dėkoju 
visiems ir visoms, kurie neuž
migo mane esant ligos par
blokštam. Taipgi dėkoju 
brook lyniškiams, kurio paš
ventė keletą valandų aplan
kymui manęs ligoninėje ir 
dabar namuose.

Laimingų naujų metų vi
siems .'

P. M. Šolomskas

Žada nestatyti valdžion 
politikieriy

Majoras Wagneris savo pir
moje spaudos konferencijoje 
sakė, kad jis partijos aukštųjų 
lyderių nestatys j aukštų val
dininkų pareigas. Sako, kad 
jie “neturėtų laiko” komisijo- 
nierių pareigoms.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Ameri
— Ku

M______  _ ________________________________________________________

NPHYork(i^zž/y/zf Zlnlot
KMSR

Atlankius ligonę
Marijoną Juškienę

Tūliems jau gal žinoma, į 
kad mūsų veikėjo Zigmanto 
Juškos žmona Marytė, kuri 
gyvena 121 Wethersfield 
Ave., Hartford, Conn., jau tre
čias mėnuo kaip serga. Ji,
rn at,

Dar
ir pradėjo jos nevaldyti.

ir dabar nevaldo. Bet, ži- 

nes jau biskutį pradeda koją

yra d ar bi
ll

Draugai Juškai 
ninkiškov judėjimo rėmėjai 
vpač Marytė, kuri dainuodavo 

same kame.
Taigi, kaipo savo brolienei 

aš ir, žinoma, visi kili liuke- 

biuitis darbininkiškame judė
jime.

Jonas Juška

pė r 
na- 
ra-

Esama žmonių, kurie nesis
kubina mokėti taksus. V aldžia 
samdo 20,000 kolektorių 
tris mėnesius vaikščioti po 
mus ir įstaigas asmeniškai 
ginti užsimokėti taksus.

BANKETAS
Rengia Laisvės Bendrovė

Ivvks Sekmadieni V. • i.

Vasario 7 February
• • • t L

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

Vakarienė 6-1 ą vai. vakare. Bilietas $3.00
Po vakarienės šokiai. Vien šokiams Įžanga 75c

George Kazakevičiaus Orkestrą
Prašome iš anksto įsigyti bilietus

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai įrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

vzzzzzzzzzzzz

NEW YORK CITY

Ar norite skaniai pavalgyti, kai nuvyksiu* į New Yorko Miestą?

Tad užeikite j lietuvio CIIARLF2S GLENN puikią užeigą.

Glenn’s Restaurant & Bar
STYGŲ ORKESTRĄ PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

VIENA JAUKIAUSIŲ VIETŲ NEW YORKE

Salė vestuvėms, krikštynoms, susirinkimams nemokamai

. 219 Second Ave. (Greta u-os gatvės) New York City 
Telephone: GR. 8-9865 t

PILNAS RESTAURANTAS ŽEMOMIS KAINOMIS
Atdaras kas dieną, tik antradieniais uždaras

i Container šapoje 
I tęsiasi streikas

American Can Co. šapoje 
ie 43rd St., Brooklyne, strei- 

I kas tęsiasi jau 5-ta savaitė.

iną gauname pusiau maišoliuo- 
se. O kai kurios firmos pra
dėjo sugrąžinti ir bonkas.

šiomis • dienomis vienas Į 
kompanas bandė įvairuoti i ' 
fabriką traukmi per pikietą. ! 
Pikietuotojai neleido. Polici- i 
ja visą grupę areštavo. Tačiau |

Streikienai bandė gauti lai 

bosai juos uždėjo į juoduo 
sius sąrašus. Kai tik sužino, | stalais susiję 
kad jie streikieriai, jų nesam 
do.

Darbininkai

unijistams ir neimijistams, vy
rams ir moterims, taipgi auk- 
štesnėsnės ■ mokestios pradi
niams.

grasino nusižudyti iššoki-

me

Naujieji Metai 
Auditorijoje

Nepaprastai sėkmingas įvy
ko Naujų Metų laukimas Li
berty Auditorijoje gruodžio 
31-mos vakarą.

Pilna salė prisirinko publi
kos. Didelę jos dalį sudarė 
gražusis jaunimas.

O tie stalai 
jų nerastum?

stalai! Ko ant 
Tikriausia net 

savo bankiete 
patiekalu, kiekneturėjo tiek 

buvo čia.

Bandžiau suskaityti, keno 
stalai turtingesni svečiais. Ne
žinau, ar pavyko tą padaryti 
teisingai. Svieto daug, stalai 

'. Vieni pas ki
tus svečiousna eina, vieni ki
tiems neša savo vaišių para-

svečių. Vienų tiktai 
savo šeimos narių ir

• I,viliote Marijona Sprainienė 
su savo dukra Autose Walters 
vėl visus sukirto, turėjo dau- 

į ginusia 
; iaunujų 
giminių 
ilgą stalą ir pačios priežiūro
je vaišinimą. Girdėjau, kad 
prie jų stalų prisiskaitė ir gru
pės Vitkauskienės, Kazakevi
čių, Navikų, Kalvaičių ir kai 
kurios kitos. Nors vaišėmis 
tos grupės pačios apsirūpino, 
tačiau bendrai su Sprainili gi
mine sudarė vieną didįjį būrį.

Kiti didelius būrius svečių 
turėjo čepulių-Vinikaičių-Bim- 
bų, taipgi Kazlauskų, Bra
zauskų ir keli kiti stalai. Kai 
kurių net šeimininkų nesužino- 

d id el is būrys jaunimo, o gre
ta jų dar ir jaunukų grupe. 
Tarp jų matėsi choristų, boli- 
ninkų, buvusių Ateities žliedo 
mokyklėlės narių ir jaunųjų 
fraternalistų. Prie jų pasisu
ka ir jaunieji Auditorijos va
dai. Visiems džiugu juos 
tyti.

Po apžiūros visu stalų, 
sprendžiau : nei vieno stalo, čia 
nebuvo per mažo. Visi sudarė 

ma-

mi

ir h a u dingą pobūvi. Kiekvie
nas atvykęs tam prisidėjo. 
Garbė ir ačiū visiems, o ypa
čiai 'toms šeimininkėms, kurios 
savo darbu daro grupėmis da-

j Tarpe vietinių, matėsi gru
pė svečių net iš Waterburio.

šalto ir smarkaus vėjo pablo
gintos tolimos kelionės.

Šokiams smagiai grojo Jur
gio Kazakevičiaus orkestras, 
šokėjų šį kartą netrūko iki ge- i 
rokai įpusėjo šių ^netų naktis, i 
Ne tik jaunimas, bet ir seni- Į 
mas nenorėjo skirstytis.

Rep. Į

šio
Aido Choras

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

Choro Valdyba

1 TONY’S'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANA8 LEIMONAS

? Savininkas ?
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
5 Gera! Patyręs Barberis

Virginia 9-6125

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

Brazilijoje gyvenantis Petras čip- 
linskas paieško savo brolio Jono 
Ciplinsko, gyvenančio Amerikoje* 
Manchester, Conn. Prašo atsiliepti 
šiuo, antrašu: Petras Ciplinskak, 
Ageneia de Correio Vila Aastaeio, 
Sao Paulo, Brasil.

By Appointment 
Except Tliura. & Holidays

Darbiečiai kritikavo 
gubernatorių

Amerikos Darbo Partijos 
darbuotojas L. Boss kritikavo 
gubernatorių Dewey už ne
kreipimą dėmesio į New Yor
ko miesto finansinius reika
lus. Jis sako, majoro Wagne- 
rio atsikreipimą tinkamų pa- 

miestui gubernatorius 
su “negirdėta pasku-atmetė

Boss sako, jog primetimas 
Wagneriui “žaidimo politika” 
visai netiko. Jis kaltina, kad 
gubernatoriaus taksų progra
ma jau 
centų 
Įima 
ta ksu

užkorė miestui “15 
lerą, 15 procentų‘pakė- 
rendos ir 3 procentus 

ant pirkinių (sales

Užmušė žmona
1 lealyBrooklynietis James 

plaktuku ir lempofnis mirtinai 
sudaužė savo žmoną ir sužei
dė 5 metų sūnelį. Kvočiamas, 
jis sakė, kad jam “iržėjo Ti
pas ją užmušti.” .

Tyrinėtojai spėja, kad- ne
normalumas jame buvo iškilęs 
jau pfrmiau. Naujų Metų va

rovo darbą 650 
Pasiieškojęs butą, 
žudystę Įvykdė 
bute Manhattąne,
v o laikinai apsistoję

Crown St.
Bet žmog- 

savo sesers 
kur jie bif-

Viename New Yorko bran
giame naktiniame klube jau 
figūruoja iš vyriškio perdirb
toji .mergina Christine Jorgen
sen. Kritikas sako, jog “jos 
talentai kaip dainininkės ir šo
kėjos yra siauri. . .” tačiau 
vėpsoti) jų netrūks!a.

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

ketvirtadieni, sausio 7
LDS 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, sausio 7, 
Liberty Auditorijoje. Pradžia 8 vai. 
vakare. Susirinkimą s pęr k 
trečiadienio į ketvirtadienį 
kad kai kuriems nariams 
nio vakaras yra užimtas, 
susirinkimuose dalyvauti, 
riai kviečiami dalyvauti.

as iš 
todėl, 

t rečiadie- 
tai negali 

Visi na- 
Va klyka.

(1-4)

TELEVISION SERVICE

T. V. SERVICING
Dėl puikiausio atlikimo darbo, grei
to pribuvimo ir puikiausia žemos 
kainos už’patarnavimą ant jūsų te
levizijas 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)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialia tai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL KV. 7-6288

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

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
rytos naujos krautuvės, kurias 
Lietuvos spauda vadina “par
duotuvėmis.”

Visa tai rodo, jog Tarybą 
Sąjungoje ne juokais pasimeta 
pakelti aukštyn žmonių gyve
nimo lygi.

Aną dieną Justas Paleckis, 
kalbėdamas apie žmonių švįe

se lo“Dabar .vidurinėse ir 
tynmetėse mokyklose yra 
kartų daugiau mokinių, negu 
buržuazinės santvarkos me
tais. Valdant buržuazijai, na
cionalistai rėkavo, kad Lietu
voje perdaug inteligentų. Ta
rybų Lietuvoje gali mokytis 
kiekviena darbo žmogus ir 
inteligentų niekuomet nebus

Triksy vakaras jau 
; visai artimas

sausio 
gautas

Triksorių rengiamas 
dalykas artėja, įvyks

' 9-ta, ši šeštadieni. Jau
i triksorių gražus atsiliepimas.
‘Yra pranešta, kad bus’tikrų 
1 .-tebūkiu '

į triksų vakarą esate kvie
čiami visokį triksoriai ir žaislų

■ mylėtojai. Galima sudaryti 
[grupes 'žaidimų šachmatais.
I čekeriais. Prie to viso turėsi- 
: me užkandžių. Bus bačkutė 
(sodės ir tas viskas bus nemo-
■ karnai, žinau, j’og tą vakarą 
| nebūsime namie, bet ateisime 
i i Liberty Auditoriją.

Įrengėjai kviečia jaunus ii 
Į visus, katrie tik galite, ateikite 
!į šį naują parengimą. Pažai- 
ksite. pasižiūrėsite, kaip kiti lo- 
|Ma ir trik sus daro.
! Triksorius •

'Dienraštis minės 
30 metu sukakti

dien-
Wbrker šiemet 

sukaktį.

Angliškas darbininkų 
: rastis Daily 
mini savo 30 metų 
Ta proga sausio 2J-tą
jubiliejinį numerį, žada jame 
atspausdinti peržvalgą to lai
kraščio veiklos visuomenei 
svarbiais klausimais. Taipgi 
talpins organizacijų ir asilė
nų sveikinimus.

Now Yorko mieste ir prie
miesčiuose laikraštis gauna
mas ant daugelio standų. Par
siduoda po 10 centų.

Laivakrovių protestas 
prieš Dewey

unijaSenoji laivakrovių 
per savo viršininkus įteikė Na- 
ciojialei Darbo Santikių Tary
bai skundą prieš gub. Dewey. 
Kaltina, kad jis neteisėtai įsi
kišo į laivakrovių balsavimus 
p a s i r in k i m ui u 11 i j o s.

Greta gubernatoriaus, kalti- 
na ir AFL viršenybę, jog 
-1LA pasirinko Dewey’u 
organizatoriumi. Dėl to, 
Bradley, daleistina, kad
niai laivakroviai gali staiga, 
niekeno neliepti, apleisti dar
bą, išeiti į streiką.

AFL 
sau 

sakė 
eili-

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieskokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

RANDAVOJIMAI
PASIRENDAVOJIMAI

Pasirendavoja du kambariai su ra
kandais (furnished). Pageidaujama 
mergina arba vedusi pora. Mokestis 
prieinama. Dėl daugiau informacijų, 
kreipkitės pas: Mrs. Bertha Swan
son, 78 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI

(2-5) miręs gatvėje, Ridgewoode.

4 p si.— Laisvė (Liberty)- Ketvirtadienis, Sausio-Jan. 7, 1954

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MANICURIST
Po naujų molų. Nuolatinis darbas. J 
dienų savaite, gera mokestis, geros 
darbo sąlygos. Saukite ar ateikit, 
-ią savaitę.

ROBERT KING STUDIOS
27 W. 72n<l St,, N. Y. C.

Tel. TR. 4-6867
<1-5)

BINDERY GIRLS
Pilnai patyrusios. Nuolatinis darbas, 
gera mokestis, puikios darbo sąly- 
gos. Kreipkitės:

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

Tol. RE. 2-0981
(t 1-5)

PARDAVĖJA
Patyrusi prie kepyklos. 4 dienų sa
vaitė, nuolatinis darbas, gera mo
kestis. Puikios darbo sąlygos. Kreip
kitės:

69-85 Myrtle Ave. 
Glendale, L. I.

(256-41

OPERATORE nt PRIE ŠTAI.t 
DARBININKE

Patyrusi. Nuolatinis darbas. Gera 
mokestis. puikios darbo sąlygos 
Kreipkitės: "s

BLAU UPHOLSTERY
589 E. 81st St., N. Y. <’.

< 3-5 i

SODA GIRL
Patyrusi prie sandwich darymo. Va
landos 4 P. M. iki 12 A. M. Gera 
alga ir tipai. Nuolatinis darbas, pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės as
meniškai.

CAPITAL DRUG
755—9th Avė., N. Y. C.

Tol. CO. 5-8217
i 3-1)

BINDERY—CARBON COLLATORS
Proga užsidirbti $50 j savaitę ir vir
šaus. Puikios darbo sąlygos. Kreip
ti i t ės:

HARDING A HARDING
16 Jay St., N. Y. C.

(4-10)————

OPPORTUNITIES
/BEAUTY SALON

Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija. 
Kambariai užpakalyje, daro gera 
pragyvenimą. Biznis lengvai padi
dinamas. šią puikiausią biznio pro
gą savininkas parduoda labai ptriei- 
namai. Matykite ar šaukite savi
ninką :

LA BOHEME
1159 Flatbush Ave., Brooklyn 

Tel. UL. 6-9777 W
(3-7

BEAUTY PARLOR
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Renda $50. - Lysas. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai iš priežasties ligos. Uždara tre
čiadieniais.

Tel.
šaukite savininką: 
EVergreen 4-9025 
vakarais šaukite 
STagg 2-6970

(3-7)

PARSIDUODA BARBER SHOP
Pilnai įrengta, 3 vyrams dirbti. Da
ro gerą , pragyvenimą, biznis lengvai 
padidinamas. Gera veikli sekcija. 
Šia puikiausią progą savininkas par
duoda^ labai prieinamai. Šaukite ar 
matykite savininką:

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

Tel. OR. 5-7828
(256-4)

BAR & GRILL
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija.
Padaro gerą pragyvenimą. Mažos 
išlaidos. Savininkas parduos labai t 
prieinamai.

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

(252-4)

PARSIDUODA RESTAURANTaJ} ' 

įsteigtas prieš 15 metų. Pilnai įreng
tas. Gera veikli sekcija. Puikiausia 
proga porai ar pusininkams. Savi
ninkas parduoda labai prieinamai. 
Šaukite Savininką:

Tel. TAylor 7-9892
(4-6)

REAL ESTATE

50 x 100. Ckma 
komunikacijų

2 ŠEIMOM MŪRINIS NAMAS 
PardavimUi. Keptuvė, dvigubas ga- 
radžius, 5 rūmų apartmentas tuš
čias, įeigos už rendavojamą apart- 
mentą (ar įrendavojimas 5 rūmų 
apartmentas)). Plotas 50x100 ~ 
sekcija —art it visų 1 ..
Savininkas parduoda labai prieina
mai. Pamatykite nuosavybę:

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

(3-7)

Tyrinės mirusio 
palikimą gatvėje

įsakyta tyrinėti dėl 
Queens policija atrado mašt’ 
noje girtu atrodantį asmenį ir 
ten jį paliko. Tas asmuo, 
Brook lyno bi znierius Lemmer- 
mann, vėliau buvo atrastas




