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KRISLAI
Dvi draugijos mirties 

lovoje. \
Kaip su 1WO?
Mil jonas doleriu '

“perorganizavimui.”
Registruotis.

Rašo R. M1ZARA
. ................ ........................

Bostone tuoj likviduojąs.
dvi lietuviškos draugijos: V y- 

r

tautinė ir Balso Draugija.
Pirmoji susiorganizavo art 

prieš 60 metu, o antroji — 
1916 metais. Vyta utinėj c šiuo 
metu tėra apie 10 nariu ij; arti 
du tūkstančiai doleriu ižde, 
o Balso Draugija dar teln tnr 
arti -10 nariu ir biskj daugiau 
kaip du tūkstančiu doleriu iž 
de.

Kadaise abidvi draugijos 
buvo didelės ir galvojo apie 
skaisčią ateiti. Bet amžius pra
dėjo narius lenkti ir. lenkt i že
myn; mirtis skvnė vieną po 
kito, o jaunimo Įtraukti i se
niu vietas nieks neįtraukė.

š’tai, to viso liūdna paseka..

Mūsų skaitytojams jau yra 
žinoma, kad New Yorko vai 
stijojo Insurance departmen- 
tas uždarė 1WO — didžiule 
fraternal ę organizaciją, turė
jusią apie 160 tūkstančiu na
rai ir virš septynis milijonu.1' 
doleriu tinto.

šiai organizacijai priklausė 
daug Įvairiu tautiniu grupių 
žmonių, palaikiusiu ten savi' 
tautinius skyrius. Pavyzdžiui, 
ukrainiečiai IWO draugijoj! 
kadaise turėjo apie 2u,<iOU 
žmonių !

. Organizacijos vadovybė oje 
i teismus, bet teismai palaikė 
Insurance department!) pusę. 
Na, ir tvirta, didelė, gaji, gra
ži draudimosi ir savišalpos or
ganizacija tapo visiškai likvi
duota 1

IWO nariams dabar siūlo
ma •

(a) jie gali apsidrausti —
už tuos pačius mokesčius ii 
ant tų pačiu sumų — Vūloji 
chicegiškėje Insurance k J|m pa
nikoje, *

(b) jie gali atsiimti (pro- 
porcionalę sumą, aktuariškai 
apskaičiuotą) dali savo surjio- 
kėtų pinigu.

Naujieji valdytojai pasky
rė vieną milijoną dolerių IWC 
‘ perorganizavimui”! Kitai? 
žodžiais: ekspertų algoms.

Bet tai ne viskas.
Nors IWO jau likviduota, 

pasmaugta, tačiau poną. 
Washingtone tik šiomis dieno
mis oficialiai pripažino, kad 
ji yra subversyvė ir dėl to pri
valo užsiregistruoti 1

Ar buvo pasaulyje kaili, 
nęrs kas nors panašaus ?1

Aną dieną kalbėjausi su il
gamečiu IWO veikėju, kuri, 
tarp kitko sakė:

—Mes raginame kiekvieną 
IWO narį pilnai Ji užsimokėti 
savo mėnesinius mokesčius. 
Nes tas narys, kuris susispen- 
duos, neturės jokios teisės prie 
pirmiau sumokėtų i IWO iždą 
savo pinigų.

IWO nariai tebelaiko save 
centrini komitetą, kuris sau
goja jų reikalus, kovoja už 
tai, kad ją sudėtas turtas ne
būtų visiškai iššvaistytas.

šių' metų vasario 6 d. New 
Yorke saukiama plati visų 
IWO narių konferencija.

Apsvarstę savo reikalus, su-

Sovietų Sąjunga susitarė
i su vakarais del vietos 
Į

4-riti Didžių j ų sueigai
[Posėdžiaus pakaitomis rytinėj 
I bei vakarinėj Berlyno dalyse

*■ u./

Berlin. — Ankstieji komi-1 savaitę posėdžiai bus lai- 
Įsionieriai Jungtiniu Vals-J komi sovietinėje ambasa- 
j tiju, Sovietų Sąjungos, An- ; doj rytiniame Berlyno ruo- 
I glijos ir I' rancijos, paga-jžte. Trečiąją savaitę mi- 
Į litui, susitarė laikyti bū- j nistrai tarsis anglų - ame- 
i simosios savo užsieninių į rikonę pastogėje vakari- 
■ ministrų konferencijos se- į niame Berlyne. ‘ 0 jei kon- 
j sijas pakaitomis — vakari- | ferencija ilgiau užsitęstų, 
•niame ir rytiniame ruož-I tai ketvirtąją savaitę vėl 
tuose. Konferencija pra-Į grįžtų į rytinę, sovietinę 
sides sausio 2;> d. ir dau- j miesto dalį, 
ginusia svarstys klausimus i 
apie .Vakarinės ir Rytinės i 
Vokietijos sujungimą. į vie- i

- na valstybę ir apie taikos. 
; sutartį su Austrija, Bet 
konferencijoj galės būti i 
aptariami ir kiti pasauli-i

i niai - svarbūs klausimai.
Pirmąją, savaitę Ketu- i 

rių Didžiųjų ministrai po- 1 
sodžiaus anglų - amerikonų i 
valdybos patalpoje vakari
niame Berlyne. Antrąją

Harvardo profesoriai i 
atsisako šnipinėti 
ragangaudžiams

i

Boston. — Ragangaudis; 
senatorius McCarthy pats 
vienas kaip “komisija” kvo- I 
tė Harvardo Universiteto į 
profesorius W. H. Furry ir į 
L. J. Kaminą apie jų ryšius i 
su Komunistų Partija. Jie- i 
du prisipažino, jog seniau j 
priklausė tai partijai, bet.j 
ne dabar.

Tad McCarthy reikalavo ■ 
išduoti kelis kitus Harvar- 1 
do bei Mass. Technologijos j 
Instituto profesorius kaip į 
įtariamus komunistus. Bet j 
Furry ir Kamin atsisakė 1 
jam šnipinėti. McCarthy ■ 
todėl pareiškė, kad trauks 
jus teisman už “paniekini
mą Senato.” v

Kuomet MsCarthy grū
mojimais bandė terorizuoti 
kvočiamus profesorius, tai 
trejetas žmonių iš, publikos 
sušuko: “šalin ragangau- 
dį! Tu esi padaręs?' są
mokslą su General EĮectric 
kompanija — apšaukti ko
munistais ir išėsti iš> "darbo 
tuos unijistus, kurie reika
lauja geresnių algų.”)

Federaliai maršalai iš
metė tuos žmones iš kvoti
mu salės, v

[sijusius su ju organzacijos už-
I * ■

i darymu, jie, be abejojimo, nu
sitars kurti kitą organizaciją 
i (ar organizacijas) savo kultū
riniams poreikiams patenkinti.

Tasai 1WO veikėjas sakė:
—Tie, kurie likvidavo mūsą 

organizaciją, tikėdamiesi būk 
jie pastos kelią mūsą žmo
nėms i savišvietą, didžiai kly
do.! ...

Kaip Kanutas nesulaikė jū
ros bangavimo, taip p. Brow
nell nesulaikys žmonių judė
jimo ’

Nuleidžiama vandenin 
širmasis atominis 
suhmarinas '

Broton, Conn. — Ketvir
tadienį čia bus nuleistas 
vandenin pirmasis atomi
nis Jungt. Valstijų sub- 
marinas Nautilius. Sub- 
mariną varys atominė me
džiaga uranium 235,

Nautilus lėšuos 55 mi
lijonus dolerių. Galės plau
kti ,30 mylių per valandą ir 
ištisas savaites išlaikyti 
po vandeniu. ,

Atominis pečius gamins 
karštį, kuris darys garą: 
garas suks turbinas, o jos 
varvs visą submarine maši
neriją. Pečiui kūrentis ne
reikės jokio oro.

Šis suhmarinas yra 2,800 
tonų svorio ir 300 pėdų il
gio.

Smarkiai daugėja 
N. Jersey bedarbiai

Trenton, N. J. — Pereitą 
mėnesį 88,678 bedarbiai 
New Jersey valstijoj parei
kalavo valdinės pensijos pa
gal nedarbo apdraudos 
įstatymą, tai yra, daugiau 
negu bet kada nuo 1954 me
tu.

Valdininkai skaičiuoja, 
kad šį mėnesį pakils iki 
100,000 skaičiaus reikalau
jančių apdraudinės pensi
jos.

Numatoma, jog darbai 
greit nupuls taip, kaip bu
vo nupuolę pirm korė j in io 
karo.

Žiema pražudė šimtus 
vakarinių europiečiu

London. — Žiemos šal
čiai ir pūgos pražudė bent 
pustrečio šimto žmonių 
vakarinėje Vokietijoje, Au
strijoje, Belgijoje, Italijo
je bei kitur vakarų Euro
poje.
Nuo kalnų griūdami, snie

gynai ypač daug žmonių 
gyvus palaidojo Austrijoje, 
Šveicirijoje ir kt.

ORAS. — Jau netaip šal
ta, ir sniegas ar lietus.

i LAISVES VAJUS DEL 
j NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
JAI UŽBAIGIĄS

1953 metų kontestas gavimui Laisvei naujų skaity
to jų pasibaigė. Premijas gavo- sekami vajininkai:

Punktai:
1- mą dovaną*'— $50.00 laimėjo:

Hartfordo vajininkai................   5656
2- rą dovaną — $40.00 laimėjo:

|M. Svinkūnienč, Waterbury, Conn.........................4039
i 3-čią dovaną — $35.00 laimėjo:
j D. G. J tįsius, Worcester, Mass.................  3897
i 4-tą dovaną — $30.00 laimėjo:
Philadefphijos Vajininkai......................   3515

5- tą dovaną-*-$25.00 laimėjo:
Eliza hetho vajininkai . ......................... v..........  3492

6- tą dovaną — $20.00 laimėjo:
j Brooklyno vajininkai.............................................  2871

7- tą dovaną — $15.00 laimėjo: i
! Geo. Šhimaitis, Brockton, Mass...................  2539
į 8-tą dovaną—$12.00 laimėjo:
i S. Penkauskas, Lawrence, Mass.............................   2144

9-tą dovaną — $10.00 laimėjo:
L. Prūseika, Chicago, III......................................... 1958
į. 10-tą dovaną — $5.00 laimėjo:
i J. Krasauskas, Norwood, Mass.............................. 1742

Žemiau paduodame sąrašą visų dalyvavusių konteste 
ir po kiek kuris turi punktų. Visoms kolonijoms, kurios 
prisiuntė aukų laike vajaus, yra priskaityta punktai.

L. Tilwick, Easton, Pa................................................................... 1.5Ū2
Rochester, N. Y., Vajininkai ................................................ 1.3S2

(Tąsa 3-me pusi.)

TITO PARTIJA PASALINO 
VICE-PREZIDENT^ DŽILASA 
IŠ SA I O KOMITETO

Belgrad, Jugoslavija. —Rištinę Sąjungą, masinę 
I “Komunistinės Sąjungos” Tito politinę organizaciją. 
' centro komitetas išbraukė i Teigiama, kad Džilas to
ils savo tarpo Milovaną Dži- dėl bus pašalintas taip' pat 
pasą, Jugoslavijos vice-! iš vice-prezidento ir seimo 
prezidentą ir jos seimo pir- j pirmininko vietų.
mininką. i Teisindamasis, Džilas

Komitetas, o sykiu ir pre- i kritikavo senuosius Tito 
zidentas Tito apkaltino Į valdžios biurokratus. Savo 
Džilasą, ' kad jis, rašyda-1 sraipsniuose jisai sakė, biu- 
mas oficialiame žurnale! rokratai tramdo demokra- 
Borba, per daug pataika- tiją. Džilas rašė, kad ir 
vo vakarinių kraštų bur- ’rbe komumstų galmia įvyk- 
žuazijai ir siūlė pritaikyti j dyti socializmą. Jis taip 
jai Komunistinės Sąjun- ■ pat kliudė biurokratų pa
gos politiką. Be to, Džilas > čias, kad jos “per daug ne
norėjęs suskaldyti bei už-1 čia nosį” prieš naujesnių 
daryti vadinamąją Sočia- • politikų žmonas.

Anglija sakosi patobulinus 
atominius savo ginklus

London. Anglijos val
džia išleido knygelę apie 
atominius savo fabrikus. 
Knygelėje rašoma apie 
ji au j u o si u s, patobulintus 
atominius Anglijos gink
lus*, ir tikimasi, kad už 20 
metų atominė jėga paga
mins visą Anglijai reika
lingą elektrą.

Boston. — Naujosios An- 
i glijos Eksportų Klubas rei- 
klauja atidaryti plačią 
Amerikos prekybą su So
vietų Sąjunga bei kitais 
komunistiniais kraštais.

Izraelyje taip pabrango 
mėsa, kad svaras vištienos 
lėšuoja 2 dolerius.

Žymiai padidėjo bedarbių 
i skaičius New Yorke i

New York. Tūkstan- 
I čiai bedarbių kasdien apgu
li la valstijines darbų sųradi- 
I mo raštines.

Dabar bent 25 procentais 
i daugiau bedarbių prašo 
darbo, negu pernai sausio 
mėnesį, kaip pripažįsta raš
tinių viršininkai.

Šalčiai Mich. ir kitose 
vidurvakarinėse valstijose

I

Chicago. — Sekmadienį 
čia buvo 7 laipsniai šalčio 
žemiau zero (nulio).

Michigane, Minnesotoj ir 
North Dakotoj šalčiai sie
kė nuo 25 iki 34 laipsnių ze-

l Amerikonai paleis indusų 
grąžinamus ginčijamus 
belaisvius Korėjoje

į -------------------

Amerika priešinasi specialei 
hmgt. Tautų sesijai dėl Korėjos

l’anmundžom, Korėja. — 
j Vyriausias amerikonų ko- 
1 mandierius gen. Hull už- 
i reiškė, jog naktį iš penkta- 
i dienio į šeštadienį paleis iš 
’ stovyklę neutraliame ruož
te į Pietinę Korėją pas 
tautininkus 22,000 ginčija
mu belaisviu, kinu bei šiau- 
rinių korėjiečių, kurie “at
sisaką grįžti namo.”

Amerika siunčia 
atomy robot-bombas 

į Į vakaru Vokietiją
Washington. — Jungtines 

Valstijos siučia į Vakarinę 
i Vokietiją du būrius auto- 
! matinių bombonešių, arba 
robot - bombų, vadinamų 
Matadorų. Jie gali būti už
taisomi atom - bombomis 
bei paprastais sprogimais.

Matdoras lekia pagal nu
statymą iš anksto, be jokio 
lakūno jame. Skrenda dau-

• giau kaip 300 mylių ir pats 
susprogsta sykiu su savo 
bomba.

Matadoras lekia pagal nu- 
; tų naikinti sovietinę ka- 
i riuomenę užfrontėje bei ar- 
■ dyti su savo bomba.

Amerika jau pirmiau nu- 
i siuntė Vakarinėn Vokieti- 
i jon patrankų, galinčių šau-
• dyti atominiais sviediniais.

! Pakeistas Gruzijos 
vice-premjeras

___________ \

Maskva. — Tapo pavary
tas sovietinės Gruzijos pa
vaduotojas Viliau Zodela- 
va. Jo vieton paskirtas M. 
I. Kučą va.

Iš pranešimų Maskvos 
spaudoje matoma, kad Zo- 
delava buvo sekėjas Lav- 
rentijo^ Berijos, kuris nu- 
smerktas ir sušaudytas 

, kaip Sovietų Sąjungos iš
davikas.

i

i Įspėjimas buržuaziniams 
Ukrainos tautininkams

i
Naujasis sovietinės Uk

rainos premjeras Nikifo
ras Kelčenko įspėjo bur
žuazinius Ukrainos tau
tininkus, kad slopins jų 

-kurstymus prieš rusų tau
tą. Savo pareiškimuose per 
radiją ir spaudą jisai ragi
no ukrainus laikytis drau
giško istorinio bendradar
biavimo su rusais.

Tokio. — Japonijos ban
kininkas Shiego Horie pra
našavo rimtą krizę Ame
rikoj.

ro.
New Yorke tuo tarpu 

termometras rodė 9 laips
nius aukščiau zero.

Generolas Hull laužo 
! įsakymą Indijos generolo 
i Thimayjos, pirmininko ne- 
! utralių šalių komisijos, pa- 
į skirtos globoti ginčijamus 
belaisvius. Gen. Thimay- 

: ja buvo įsakęs grąžinti sau- 
: šio 20 d. visus tokius be- 
I leisvius tai pusei, kuri juos 
Į buvo suėmus, ir laikyti ten 
stovyklose, iki busimoji po- 

i litinė taikos konfrencija 
nuspręs, ką daryti su tais 
belaisviais.

Amerikonų gi komandie- 
; rius pabrėžė, kad paleis 
Į juos pas Pietų Korėjos 
! tautininkus, nelaukdamas 
jokios konferencijos.

ANGLAI - AMERIKONAI 
ŽADA SPECIALE

I SESIJĄ
United Nations, N. Y.-— 

' Amerika priešinasi šauki- 
i mui specialūs Jungtinių 
Tautų sesijos dėl belaisvių 
bei kitų korėjinių klausi
mu.

Jungt. Tautų seimo pir
mininke Vijaja Lakšmi, In- 

i dijos premjero Nehru se- 
I šuo, iš pradžios siūlė su- 
i šaukti specialę seisiją sau
sio 22 d., tai yra, diena pir- 

‘ miau, negu amerikonai ža- 
, dėjo paleisti ginčijamus be- 
1 laisvins.

Siūlymą parėmė Sovietų 
| Sąjunga. Bet prieš jį sto- 
‘ jo Amerika su savo talki- 
; nikais; sakė, tai būtų per 
i greitai. Tad seimo pirmi- 
; ninkė atidėjo specialę sesi- 
i ją iki vasario 9 d.

Anglų - amerikonų blo- 
! kas, tačiau, tariasi atmesti 
ir atidėtos sesijos šaukimą. 
Anot jų, tai jau pereitoji 
Jungtinių Tautų seimo sesi
ja “išsprendė” klausinius 
apie belaisvius ir apie poli
tinę konferenciją taikai*da

iryti Korėjoje.
i

Vietnamo premjeras žada 
i reikalaut nepriklausomybės 
i

♦ .

Saigon, Vienam. — Viet
namo tautininkų premje
ras, kunigaikštis Buu Lok 
pareiškė, jog Francija turi 
pripažint Vietnamu! visiš
ką nepriklausomybę. Anot 
Loko, tai Francija turės 
tartis su Vietnamu jau 
kaip “lygus su lygiu.”

Prancūzų komanda kar
toja, jog duos Vietnamui 
tiktai tokią “nepriklauso
mybę,” kad jis liktųsi su
dėtine francūzų imperijos 
dalimi.

•Vietnamo liaudininkai 
komunistai per virš 7 me
tų karą atėmę7 iš francūzų 
daugiau kaip pusę to kraš
to?
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DEL PREKYBOS SU TAR. SĄJUNGA
SAVO PRANEŠIME KONGRESUI prezidentas Ei- 

scnhoweris sakė, jog Amerikos vyriausybė turi supi r- 
kusi valgomųjų produktų už bilijonus dolerių. Tie pro
duktai supirkti iŠ farmerių tam, kad padėti farmeriams, 
kad pastarieji turėtų kokių nors pajamų, idant galėtų 
toliau verstis. Jei vyriausybė nebūtų tų produktų—javų. 
sviesto, visokių aliejų, etc., — supirkusi, tai farmeriai 
u'būtų galėję niekur jų iškišti. O tai būtų buvęs jiems 
didelis ekonominis smūgis.

Ką daryti su tais supirktais produktais? Preziden
tas sakė, jog dali jų, apie pusę, galima būtų išdalinti kai 
kuriems labai nubiednėjusiems kraštams, gamtos nelai
mių paliestiems: galima būtų sudaryti ir duoti moky
kliniams krašto vaikams nemokamus užkandžius, ir tt.

Bet štai atsiranda krapštų, kurie yra pasiryžę tuos 
produktus pirkti,—žinoma, ne visus, bet gerą jų dalį.

Neoficialiai paskelbta, kad Tarybų Sąjungos vyriau- 
sybe (ir gal kai kuriu liaudiškų respublikų vyriausybės) 
nori tuos produktus pirkti ir žada už juos mokėti nema
žas kainas.

Šis pasiūlymas, tegu jis bus ir neoficialus,—sukėlė 
Įdomių diskusijų.

Musu vyriausybė kol kas nedrįsta sakyti nei taip nei 
šitaip. Pagaliau tūli Washingtono valdžios pareigūnai 
urimena, jog valdžia visvien negalėtų vesti prekybos su 
Tarybų Sąjunga,—ji turėtų tuos produktus pervesti pri
vatinėms firmoms, kad pastarosios galėtų parduoti so
cialistiniams kraštams. Tie patys pareigūnai primena ir 
tai: ar bus gerai, girdi, jei sutiksime tuos produktus 
larduoti socialistiniams kraštams? Ar kas nors (pav. 
McCarthy) neapkaltins mūs, pasakant, kad mes remiame 
komunizmą? v

Kiti turi kitokią nuomonę, — jie sutiktų tuos pro
duktus parduoti, bet ar tai nesutvirtins komunizmo?!

Tuo pačiu kartu asmenys, kurie atstovauja pieno 
pramonę, farmerių reikalus, mielai stoja už tai, kad Ta
rybų Sąjungai ir kitiems socialistiniams kraštams būtų 
parduota visokiausių farmų produktų, kiek tik jie nori, 
ypatingai sviesto.

Šiuos žodžius rašant, dar nežinia, kuo visa tai baig
sis.

Gali būti taip, kad nemaža tų, valdžios sandėliuose 
esančių produktų supus, suges, bot nebus niekam parduo
ti arba atiduoti.

Mums rodosi, jog Tarybų Sąjungos pasisiūlymas (jei 
tokis yra) supirkti sviestą ir kai kuriuos kitus produk
tus, vyriausiai pareina iš to, kad ji nori pralaužti tą 
boikoto prekyboje sieną, kurią pastatė makartistai ir 
jiems pataikautojai/

Aiškus dalykas, jei būtų padaryta gera pradžia ši
tame reikale, tuomet būtų einama ir toliau: Tarybų Są
junga pirktų mašineriją ir kitokius pramoninius daik
tus, gi Amerikai duotų tos žaliosios medžiagos, kurios 
mūsų šalis nori, kurios ji reikalinga.

Mums patiko šituo klausimu neseniai CIO National 
Maritime Unijos organo “Pilot” pasisakymas. Laikraš 
tis griežtai reikalauja, kad Amerika pradėtų vesti pre
kybą su visais kraštais, su visu pasauliu. Kodėl nepar
duoti Tarybų Sąjungai 150,000,000 svarų sviesto, kurio 
ji nori pirkti? Kodėl jai neparduoti 150,000,000 sv. sėkli
nio aliejaus? Tarybų Sąjunga ir kiti socialistiniai kraš
tai galėtų pirkti įvairių panašių produktų, rašo laik
raštis, už $150,000,000.

Teisinga nuomonė!
Šiandien, kai nedarbo krizė beldžiasi į mūsų šalies 

duris, tai vyriausybė ir kiekvienas pilietis juo labiau 
turi susirūpinti tuo, kad daugiau daiktų parduotame 
pasauliui, kad turėtume daugiau darbų, daugiau pajamų.

Senosios longšormenu (doku darbininkų) unijos vadai kon 
feruoja ir tariasi, kaip atremti gub. Dewey investigacijas dėl 
praėjusiu rinkimu, kuriuose naujoji AFL unija gavo mažiau 
Palšų, negu senoji.

2 py]. — Laisvė (Liberty)-Antradienis, Sausio-Jan. 19, 1954

Kas Ką Rašo ir Sako Kl N. ANT. MACKEVIČIUS
ir Miuncheno bei vokiško
sios okupacijos laikais, da
bar keliamas mažiausios 
blogybės argumentas. 1938 
metais Sudetų srities per
davimas (hitlerinei Vokie
tijai.—Red.) galėjo kai ku
riems pasirodyti mažiausia 
blogybė. 1940 metais pa
liaubų pasirašymas taip pat 

į galėjo apsirodyti mažiausia 
' blogybė. Kai tik mažiau
sios blogybės politika atve
da į sandėrių sudarymą na- 

j cionalinių interesų sąskai- 
1 ta, jį įgauna politinės ka- 
| pituliacijos formą.

“Sutikimas su Vokietijos 
apginklavimu reikštų Pran
cūzijos kapituliaciją. ‘Ne
priklausoma’ ir ‘europinė’ 
šio apginklavimo forma 
mažai kuo skiriasi tarp sa
vęs. Oficialus arba pagrin
dinis vokiečių generalinis 
štabas gali lengvai pereiti 
nuo vienos formos prie ki- !

i tos.’ j
‘ “Manifesto autoriai pa-1 
; brėžia, kad vokiškojo mili-1 
! tarizmo atgaivinimas ‘ga- 
i Ii artimiausioje ateityje at- j 
. vesti pasaulį į nepataiso- ' 
mas nelaimes.’ Jie pareiiš- ! 

... v . . I kia apie pasiryžimą'kovoti ;augo pasaulinis žmonių ju- ; . V t . 1 v - i---- ,,_5 1 - , ‘ ’• pries liūdnai pagarsėjusia i •deiimas uz taika, apimantis'/, /. . .v ninkus nv.J v . Europos gynybinę bendri- rsimtus milijonų žmonių. J J v 
Pasaulinė opinija dar toliau ; 
atšaldė Amerikos agresy- 
viškumą. To pasėkoj Ame
rika buvo priversta atsisa- Į 
kyti nuo plėtimo Korėjos ■ 
karo į Kiniją’ nuo blokados.

“Per pastaruosius mėne
sius Britanijoj, Kanadoj ir! 
visoj eilėj kitų šalių buvo į 
jau gana drąsiai kalbamu 
prieš Amerikos netaktišku 
mą, už didžiųjų jėgų suar

KODĖL OPTIMIZMAS?
Kanados lietuvių laikraš

tis Liaudies Balsas rašo:
“Pasitinkant Naujus Me

tus, visa eilė aukštų lydė-' 
rių išreiškė mintį, kad ka- j 
ro pavojus sumažėjęs, kad i 
taikos reikalas pagerėjęs. 
Tų lyderių tarpe yra ir mū
sų prem jeras St. Laurent ii ! 
užsienio reikalų ministeris! 
L. B. Pearson. Tai geras į 
ženklas. Padrąsinantis reiš
kinys. Tas reiškia, kad tai
kos frontas laimi.

Kuo remiantis reiškiamas 
optimizmas? Galima leng
vai apčiuopti. Žvilgterėki
me ir pamatysime. Štai ke
letas faktų, kurie pailius
truos kalbamą reikalą .

jos turėjo atominių bombų 
monopolį, jų imperialistai 
buvo labai agresyvūs ir la
bai atkakliai siekė savo 
tikslu. Dėl to buvo išsi
gandusios ir pačios geriau
sios Amerikos sąjunginin
kės. Bet tas neilgai truko. 
Atsirado kita šalis su ato
minėmis bombomis*. Ameri
kos pirmenybė žlugo.

tuvos valstiečių pradėjo i 
rinktis miškuose ir ten or-1 
ganizuoti ginkluotus bū-

i rius, veikusius prieš dvari- 
r valdininkus.

Rusijos valstiečių revo
liucinėje kovoje prieš 

kietijos^ viešpatavimą su ’ dvarininkinę 1861 metų re- 
visais iš čia išplaukiančiais formą ypač didelį vaidme- 
politiniais ir ekonominiais: nį vaidino rusų revoliuci-l 
padariniais’.” niai demokratai su N. G. *

PASTABOS
Ar žinote, kas vadovauja į tai. 1952 metais buvo pa

ir darbuojasi ragangaudžio | daryta virš 18 bilijonų dole-
i McCarthy kandidatūrai pa-! rių.
' ruošti prezidento vi-etai? ! Eisenhowerio vyriausybė

ma. To pasėkoj pradėjo di- 
i dėlę kampaniją už didžiųjų 
jėgų pasitarimą britų prem
jeras W. Churchillas. Ir 
štai šio mėnesio pabaigoj

■ ivyks keturių didžiųjų kon-'cock sukėlė jam $5,000.00. 
' ferencija Berlyne užsienio Dabar jis darbuojasi, kad 
j ministrų, lygyje. 1 sukelti kelis sykius didesnę

“Būtų galima paminėti! pinigų sumą ir paskleisti 
į daugiau faktorių, kurie ro- į Ku Klux Klano išleistos li
do, kad karo kurstytojų ' teratūros už MacCarthy 
įkarštis atšaldytas ir dabar 
yra daugiau galimybių tai-

! ką išlaikyti. Tad mūsų 
l premjero ir užsienio reika- 
į lų minister™ ir kitu lyderių 
i optimizmas nėra be pama- 
• to.

“Žinoma, tas nereiškia, 
' kad dabar nebereikia dar- 
; buotis už taikos palaikymą. 
Taika dar pavojuje. Reikia

Į tvirtinti ją ir toliau.”

das Austin F. Hancock, San i cijų naudai.
Antonio, Texas. Kai Me I ---------
Carthy kandidatavo senato- Prez. Franklin D. Roose 
riaus vietai, minimas Han-1 veltas 2-rojo pasaulinio ka 

ro metu perspėjo publiką: 
—Nors mes ir nugalėsi 

me priešus karo lauke, bet! 
jei leisime reakcijai įsigalė- 
ti Amerikoje, tai mes pasi- i 
duosime fašistinei dvasiai 
ir prarasime laimėjimus.

Dabar panašiai ir dedasi 
Reakcija siautėja, fašizmas!
McCarthy ir McCarran va-i , ., .
dovybeje' terorizuoja publi- *ezI° . aPskritę’e:

kurstytojų į teratūros
’■ prezidento vietai.

Šį dalyką iškėlė “Daily 
Workerio” kolumnistas Art 
Shields, kuriam teko daly
vauti Hancock sušauktame 

i susirinkime ir taipgi su 
juo pasikalbėti.

Klanietis Hancock atvirai i 
kalba, kad Eisenhoweris!

ką ir ruošia demokratijai 
kapus.

Laikas tai pamatyti, Roo-i 
suvelto Įspėjimą prisiminti i 
ir reakcijai kelią pastoti,! 
kol dar nevėlu.

PRANCŪZUOS INTELI
GENTIJA PRIEŠ VAKA
RŲ EUROPOS ARMIJĄ

Arti šimtas Paryžiaus 
i universiteto literatūros, tei- 
sės, medicinos ir kitu fakul- 

I tetų profesorių pasirašė po 
i manifestu, nukreiptu prieš 
organizavimą “Vakarų Eu
ropos armijos.”

Elta dėl to praneša:
“Manifeste sakoma, kad 

jį pasirašiusieji asmenys 
atstovauja įvairiems politi
niams įsitikinimams, ir kad 
dauguma iš jų niekuomet 
neužsiiminėjo politine vei
kla, bet tai nekliudo jiems 
susivienyti kovoje už Pran
cūzijos ir taikos reikalo iš
gelbėjimą.

“Vienintelė problema, ku
ri čia keliama, — sakoma 
toliau, — yra Vokietijos 
apginklavimo pro b 1 e m a. 
Ryšium su priešiška visuo
menės pažiūra i Vokietijos 
apginklavimą liūdnai pa
garsėjusios ‘Europos’ rė
muose šiandien teigiama, 
kad toks Vokietijos apgin
klavimas padės mums iš
vengti savarankiško ver
machto atgaivinimo. Kaip

! norį Ameriką nusilpninti ir 1 
i tuomi komunistams pasi- j 
I tarnauti.

“Aš manau, kad Eisen- 
Awweris yra pražuvęs,” sa
ko Hancock. “Žydai jį turi. 
Štai kodėl’ mes norime Mc
Carthy” turėti prezidentu.

Pasirodo, kad apie Mc
Carthy spiečiasi visos juo
džiausios jėgos.

CIO New Jersey valstijos

Holderman įspėjo publiką, 
kad šioje valstijoje bedar
bių skaičius su sausio 19 d. 
pasieks 100,000. Tai reiš
kia labai žymią “didžiulės 
depresijos” pradžią.

Unijos ragina valdžią su
daryti tam tinkamą pro
gramą, kad bedarbiai galė
tų gauti valdiškus darbus, o 
nedirbantieji, kad gautų 
tinkamą, paramą.

Reikia žinoti ir tai, kas 
pasireiškia N e w J e r s e y 
valstijoje, tas pats -mato
mas ir jaučiamas visose ki
tose valstijose.

Korporacijų 
1953 sieks virš 
dolerių, taksus 
Tai rekordiniai

pelnai už 
20 bilijonų 
atmokėjus.

ŠYPSENOS
Geriau negu tas

“Vėl pasivėlinai,” skun
dėsi bosas, kuomet jo se
kretorius Jurgis įsmuko į 
raštinę.

“Labai atsiprašau,” pra
dėjo aiškintis sekretorius, ■ 
“bet pereitą naktį mano i 

l apdovanojo mane;
sūneliu.” i

“Būtų buvę geriau, jei ji j 
būtų p a d o v a n o j u si tau ' 
aliarminį laikrodį.”

“Aš manau, kad jis bus 
dar geresnis budintojas, 
negu aliarminis laikrodis.” i

Konservą to požymiai
Mokytoja norėjo patirti, 

kiek išsilavinę jos vaikai 
politiniai.

“Kuris iš jūsų galite pa
aiškinti man, kas yra kon-

Vienas berniukas tuojaus 
pakėlė ranką. ■

“Prašau,” tarė mokytoja, i
“Konservatas, tai žmo- į 

gus, kuris per bailus kovo- ' 
ti ir per riebus bėgti,” pa- j 
aiškino jis. I

CJJVu. I vPo..i žmona

' mą, žymų laiko tarpą vado
vavo visiems Kauno guber-

(Ryšium su 90-osiomis mė
tinėmis nuo jo žuvimo) 
1861 m. vasario 1(9 d. ca

ro valdžia paskelbė bau
džiavos panaikinimą ir iš
leido valstiečių žemės per
tvarkymo Nuostatus. Ta
čiau baudžiavos panaikini
mo sąlygos, parengtos dva
rininkų, faktiškai užtikri
no dvarininku žemėvaldos 
stiprinimą ir įteisino vals- i 
tiečių apiplėšimą ir nuskur-1 
dinima.

Baudžiavinė reforma vi
siškai neatitiko valstiečiu 
interesų, valstiečiai buvo 
pilnutinai apgauti. Todėl, 
paskelbus 1861 metų refor
mą, visoje Rusijoje valstie
čių judėjimas ne tik nenu
rimo, bet, atvirkščiai, dar 
labiau išplito, vietomis pe
reidamas į atvirą pasiprie
šinimą.

>■ Drauge su visos Rusijos 
valstietija prieš dvarinin
kinę - baudžiavinę refor
mą ryžtingai išstojo ir Lie
tuvos valstiečiai. Į 1862

Černyševskiu priešakyje.
1863 m. pradžioje Lietu

vos valstiečių judėjimas, ne-! 
tarpiškai veikiamas Rusi-■ 
jos valstietijos kovos ir ru
sų revoliucinių demokratų 
idėjų propagandos, peraugo į * 
į atvirą valstiečių sukilimą, ’ 
nukreiptą prieš dvarininki-' 
nę 1861 m. reformą, prieš! 
dvarininkus iš viso ir prieš' 

! caro valdžią.
i Lietuvoje, kaip ir Balta- • 
' rusijoje, nuo pat pradžios i 
valstiečiu sukilimui vado
vavo įžymiojo rusų revo-; 
bucinio demokrato N. G. I 
Černyševskio pasekėjai Ko- 1 
stas Kalinauskas, Zigmam' 
tas Sierakauskas ir Anta- i 
nas Mackevičius.

Ant. Mackevičiaus (1826 
-1863) gyvenime reikšmin
giausią etapą sudaro jo vei
kimas valstiečių tarpe, jų, 
sąmoninimas, rengimas su
kilimui prieš dvarininkus ir 
pagaliau vadovavimas su
kilusiems valstiečiams.

A. Mackevičius gimė val
stiečių šeimoje, Žemaitijo
je, apie Tytuvėnus. Būda
mas dvylikos metų, pėsčias 
išvyko į Vilnių, kur, sava
rankiškai versdamasis i" 
be galo skurdžiai gyvenda-' 
mas, mokėsi gimnazijoje.! 
Paskui išvyko Į Kijevą ir 
dvejus metus mokėsi Ki-! 
jevo universitete. Universi
tete arčiau susipažino 
rusų literatūra, su 
priešakine 
politine mintimi.

Besivystančio 
judėjimo ir 
nes 1

nijos sukilėlių būriams.
Oficialūs šaltiniai skel

bia, kad Mackevičiaus va
dovaujami būriai buvę de- 

j šimti kartu kariuomenės 
į sumušti ir kad jis dešimtį 

j iš naujo formavo sa
vo būrius.

1863 m. balandžio mėn. 
i Kauna atvyko Z. Siera
kauskas, dar 1862 m. pa
skirtas sukilusios Lietuvos 
vaivada. Sierakauskas su
jungė didelę dalį iki tol vei
kusiu sukilėliu būriu i ben
dra sukilėliu kariuomene. 
Į tą kariuomenę pirmoje ei
lėje įsijungė Mackevičius. 

’ j kuris nuo to laiko iki Sie
rakausko suėmimo veikė 
vadovaujant Sierakauskui.

Dvarininkai ir caro valdi
ninkai buvo įbauginti dėl 
valstietiško sukilimo išsi
vystymo. Vilniaus general 
-gubernatorius Nazimovas > 
pasiuntė iš Vilniaus spe- 

! cialų 3000 gerai ginkluotos 
| kariuomenės dalinį prieš 
į sukilėlius. Sužinojęs apie 
Į pavojų, Sierakauskas pa- 
i skirstė sukilėlius į tris da- 
• lis ir žygiavo į Biržų pusę, 
j Centrinę sukilėlių grupę 

. j vedė Sierakauskas, kairio- 
ir! jo sparno grupę — Kolyš- 

! ka, o dešiniąją — Mackevi- 
i čius. Ties Medeikiais Ko- 
i lyškos grupė drauge, su 
i Sierakausko grupe susidū
rė su carinės kariuomenės 
daliniu, kurį nugalėjo.

Tačiau tuo tarpu priartė
jo generolas Ganeckis su 

valstiečių pagrindine kariuomene ir 
r rusų priešakį- miške netoli Gudiškių 

__ visuomeninės - politi- džiaus gegužės 8 d. užpuo- 
nės minties įtakoje Macke- 1® Sierakausko ir Kolyško 
vičius galutinai išsiugdė j būrius, 
pasiryžimą stoti į aktyvią i landas, 
pagalbą dvarininkų ir ca 
rizmo engiamiems Lietu 
vos valstiečiams,

SU 
rusų 

visuomenine-

so

vietus galutinai
Sukilėliai, apgin- 

daugiausia dalgiais 
nedaugelis turėję 

rengti šautuvus, atkakliai gynėsi' 
juos kovai prieš išnaudoto- i tačiau buvo nugalėti ir iš- 
jus. /

i jam atrodė,
! prie liaudies prieiti ir jos 
i pasitikėjimą įgyti galįs 
i kunigas. Su tokia išvada , 
! A. Mackevičius paliko Ki
jevo universitetą ir Įstojo į 
Varnių kunigų seminariją,

l o vėliau pradėjo kunigauti, \
| iš pradžių Krekenavoje, o buvo pakartas.

Sukilėlių pralaimėjimas 
prie Gudiškių ir Sierakaus
ko suėmimas buvo skau
dus smūgis Lietuvos vals
tiečių sukilimui.

Po Sierakausko suėmimo 
A. Mackevičius tapo visų 
Kauno gubernijos sukilėlių 
vadovu, Kauno 
viršininku.

(Pabaiga rytoj)

kluoti
i ir til

Ano meto sąlygomis i blaškyti. Be to, buvo sun- 
kad arčiausia i biai sužeistas ir paimtas į 

nelaisvę S i e r a k auskas. 
Taip pat buvo-suimti Ko- 
lyška ir kai kurie smulkes
nių būrių vadovai. Siera
kauskas buvo nugabentas į 
Vilnių, kur Muravjovo-ko- 
riko įsakymu birželio 27 d.

paskui Paberžėje, Pane-
. Šį savo i 

gyvenimo posūkį pats A. ‘ 
Mackevičius kategoriškai 
pabrėžė: “Ir kunigo parei
gų aš ėmiausi su tikslu pri-' 
eiti prie mano liaudies ir j 
turėti daugiau pagrindo jos ■ 
pasitikėjimui.” Savo veiki- i 
mą per 12 metų A. Macke
vičius apibūdina kaip nuo-1 
latini darba su valstiečiais,' 
keliant jų susipratimą.

A. Mackevičiaus veiki
mas kurstant liaudį ir ren
giant ją į sukilimą paga
liau pasidarė žinomas ir * 
policijai, kuri apie tai infor- į 
mavo aukštesnes valdžios 
instancijas. Ir jau 1862 m. 
pradžioje, būtent, vasario 6 
d., Vilniaus general - gu
bernatorius N a z. i m o v as 
kreipėsi į vyskupą Valan
čių, siūlydamas jam imtis 
priemonių prieš Mackevi-

vaivadijos

Mackevičius, apeidamas 
policijos ir dvasinės vyres
nybės priežiūros priemo
nes, ir toliau dirbo tarp val
stiečių, kaip jis pats sako
si, “nurodydamas liaudžiai, 
kad atėjo visuotinio sukili
mo valanda” Mackevičius, 
kuris liaudies vargo ir 
skurdo priežastimi laikė 
tai, kad liaudį engia “admi
nistracinis valdymas, poli
cija ir ponai dvarininkai,” 
stojęs į atvirą ginkluotą 
kovą prieš carinę kariuo-

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už p.y 

< skelbimą kaina žema.

Nicaraguos gražuolė Anrta 
Ramirez gavo karūną Ccntra- 

menę, derino savo žygius i lines Amerikos gražiuolių ka- 
SU kitais sukilėlių būriais, j ralienės Costa Rica mieste 
telkė naujas jėgas į sukili- San Jose ceremonijose.
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J. Zebrys, Cleveland, Ohio ..............    226
V. Kvetkas. Cambridge, Mass....................... .................................  202
M. Paulauskas, Pittsburgh. Pa..................... ................................... 208
J. Purtikas, McKees Ęocks, Pa..................... .................................... 196
A. Kubilskis, Coal Center, Pa. ...........................:....... 173
LLD 77 kp„ Cliffside. *N. J............................ .................................... 136
Ig. Karlonas, Tuckahoe, N, Y...................... ..... 136
A Gudzin Scotia, N. Y.................................. ................... 128
Geo. Urban, N. Braddock. Pa........................ .................................... 110
Geo. A. Bražinskas, So. Boston, Mass........... ...................................... 100
A. P. Dambrauskas, Haverhill, Mass........... .... ............................... 88
J. Daujotas, E. St. Louis, III....................... .................................... 64
Aranuk M Detroit Mich. .................. ............................ 6-1
H. Žukas, Binghamton. N. Y.......................... .............   58

šie miestai stovi aukomis sekamai:
Išlaikymui Laisvės dienraščiu 1954 metais budžeto 

sukėlimui kolonijos pasidarbavo sekamai:
Hartford, Conn.....................
Worcester, Mass.________
Brooklyn, N. Y.--------------
Waterbury, Conn.------------
Philadelphia, Pa._________
Elizabeth, N. J.__________
Lawrence, Mass.____ -------
Norwood, Mass. _________

San Francisco, Calif............
Rochester, N. Y.-------„-----
So. Boston, Mass.------------
Brockton, Mass. _________
Chicago, Ill. ____________
Harrison, N. J.----------------
Cleveland, Ohio --------------
Binghamton, N. Y. -----------
Baltimore, Md.----------------
Pittsburgh, Pa.----------------
Wilkes-Barre—Plymouth, Pa
Newark, N. J.___________
Grand Rapids, Mich................
Paterson, N. J- y-------------
Shenandoah, Pa/_________
Easton, Pa......................... ... .
Great Neck, N. Y.------------
Chester, Pa...................... ...
Stamford, Conn......................
Scranton, Pa. -----------------
Mexico, Me._____________
New Britain, Conn................
Detroit, Mich.-------- - -------
Los Angeles, Calif................
New Haven, Conn.................
Haverhill, Mass......................
Bridgewater, Mass. ---------

... $603.33 
___  38150 
.___ 365.20

173.00
___ 149.50 
___ 138.00 
.___ 134.00 
___ 119.00
.... 102.00

101.00
___ 100.00 
___ 99.50 
___ 91.00
____ 85.00 
___ 81.00

___ 68.50 
___ 68.00 
___ 54.00 
___ 41.00 
.... 37.00 
__p^&00 

_ r 33.00 
.... 31.00 
___ 28.00 
... 27.00

27.00 
25.00 
20.00 
20.00 
18.00 
17.00 
12.00 
12.00

Pittston, Pa.--------
Hudson, Mass............

_________ _________ 9.00
.............................................8.00

No. Braddock, Pa. .. . ........................................... 7.00
Coal Center, Pa....... ...................................   6.40
Cambridge, Mass. ... .......................................... 6.00
Minersville, Pa.......... ............................................. 4.00
Cliffside, N. J........... .......................................... 4.00
Tuckahoe, N. Y.......... ........................ 4.00
Girardville, Pa. .
McKees Rock, Pa

. 2.00
. 2.00

Vajui baigiantis aukų gauta sekamai:
Nuo parengimo gruodžio 6 d., Waterbury, Conn. $30.

’ Iš Binghamton, N. Y. (tilpo koresp), $17.
Viktorija Bullis, Rochester, N. Y., $10.
J. .Zaveckas, Perth Amboy, N. J., $7.

• Po $5: Antanas Stripeika, Elizabeth, N. J.; Gelia 
rėmėja, Maspeth, N. Y.; M. Janis, Cleveland, Ohio; LLD 
43 kp. (per V. Žilinską), Plymouth, Pa.

K. Bogužas, Avalon, Pa., $4.
Po $2: M. Nechunskas, Maspeth, N. Y.; A. Aude- 

jaitis, Royalton, Ill.; J. Ella, Butte, Mont.; J. Skirus, 
Tacoma, Wash.; St. Kuržinskas, Mahanoy City, Pa.; A. 
Shurkus, Nashua, N. H.; J. Papartis, Bellevue, N. J.; 
A. Simonaitis ir A. Wenslow, Pittsburgh, Pa.; A. Trep- 
kus, Moline, Ill.; F. Jokubonis, Billerica, Mass.; J. Ged- 
min, Triadelphia, W. V.; Geo. Pranskus, Gardner, Mass.; 

. J. Daubaras, Athol, Mass.; M. Genaitienė, Detroit, Mich.;
A. Kamzura, Nanticoke, Pa.; S. Bartas, Baltimore, Md.; 
Pauline Kušlevič, Burlington, N. J.; W. Baltrušaitis, 
Brooklyn, N. Y.; K. Ruškys, Elmhurst, L. I.; E. Naujo
kas, New Auburn, Me.; Paul Martin, Trumbull, Conn.; 
S. Petruškevičius, Methuen, Mass.; R. Kirk, Seattle, 
Wash.; J. Grayson, Summit, N. J.; J. Miliauskas, Mc
Kees Rocks, Pa.; Mrs. H. Savukas, Portage, Pa.; Geo.

i

Mack, Frankfort, N. Y.; J. Lapeika, E. Greenville, Pa.; 
K. Saviškas, So. Barre, Mass.; A. Kaziukaitis ir J. Ži
lionis, Kearny, N. J.; A. Juknevičius, Carrolltown, Pa.;
M. Shlave,,Gardner, Mass.; A. Macijauskas, Waterbury, 
Conn.; Thos. Teluns^ W. Orange, N. J.; Mrs. S. Skers- 
ton, Bridgewater, Mass.; W. Diamond, Mass.; A. Bak
šys, Chelmsford, Mass.; B. Losnok, Lowell, Mass.; M. 
Masys, Detroit, Mich.; Clifford Pozar, Hannacroix, N. 
Y.; Jurgis Kriščiūnas, Pittston, Pa.; Wm. Stodolnik, W. 
Lynn, Mass.; R. Skuja, Tacoma, Wash.; D. Derkintis, 
Wilkes-Barre, Pa.; Mike Petinskas ir Ant. Globich, New
ark, N. J.; Michael Milbut, Tamaqua, Pa.; Stanley Pe
tronis, Athol, Mass.; Anna ir Paul Jay, Brooklyn, N. Y.; 
Charles Cherka, Woodhaven, N. Y.; Eva Cibulski, Nan
ticoke, Pa.; J. Sherman, Plymouth, Pa.

Po $1: M. Sienkiewicz, Wilkes-Barre, Pa.; A. Gus
taitis, Woodhaven, N. Y.; Juozas Palionis, Sioux City, 
Iowa; L. J. Kasper, Cleveland, N. Y.; J. Grinevičius, 
TJiroop, Pa.; J. Domkus, Baltimore, Md.

Iš Rochester, N. Y.—C. Snyder, $5. Po $2: F. Ma
nelis ir J. Rinkevičius. Po $1: P. Malinauskass (Pen- 
field) ir J. Vilimaitis. t

Iš Philadelphia, Pa.—A. Bakšys, $5. Po $2: Vero
nica Wasiloski, F. ir P. Walant, P. Puodis, P. Zaleskas, 
C. Banionis, J. Shaskas, “Juozas” ir M. Puskus.

Iš Lawrence, Mass.—Po $2: F. Zula, M. Balevicius 
ir J. Rudis. *

Is Brooklyn, N. Y.—Po $2: K. Sabaleskis (Elm
hurst), P. Kukonis, Frank Bush, F. Varaška.

Is Elizabeth, N. J.—F. šiaulis, $7. Po $2: B. Kru- 
tienė (Roselle), S. Liutkus ir K. Čiurlis.

Iš Norwood, Mass.—G. Martin (W. Roxbury), $5.
N. Grybienė, $3. Po $2: Wm. Žilaitis, J. Preibis, R. 
Niaura (Dedham), J. Pasternak (E. Walpole).

Iš Shenandoah, Pa.—Senas Shenandoahrietis, $5. Po 
$2: P. Čižauskas ir K. Motuzą.

Iš Worcester, Mass.—Po $2: J. Lietuvninkas, J. 
Pattison,J. J. Green, J. Rudnickas (Millbury).

Iš Brockton, Mass.—Pq $2: M. Budrikis ir J. Mi- 
neikrs. Po $1: Ch. Urban ir senas parapijonų draugas.

Iš Kanados: M. Motiejūnas, East Coulee, Alta., $5. 
J. Chichinsk'as, Maurice, $3. Po $1: A. Kmieliauskas, 
A.Balchunas, A. Morkevičius, Montreal; M. Gudas, Ver
dun; Charles Jaselun, Clyde, Alta.; G. Račys ir F. Jan
kus iš Toronto.

širdingai dėkojame visiems vajininkams ir kitiems, 
.kurie darbavosi šiame dienraščio platinimo ir finansiniai 
sustiprinimo darbe. Laisvės Administracija

CHICAGOS ŽINIOS
Iš Cicero

meti-

kuo-

LDS 109-tos kuopos 
niame susirinkime buvo 
nešta liūdna žinia: mirė 
pos narė Kizlaitienė.
iaitienč apie 12 metų atgal ne
teko abiejų kojų. Vėliau jai 
nupjauta ir viena ranka. Tai 
baisus pergyvenimas.

Kitas narys. Frank Valai
tis, irgi sunkiai sergo. Pergy
veno operaciją. Bet linksma, 
kad draugas jau sveiksta.

Užbaigus organizacijos rei
kalus susirinkime, narius ge
rai pavaišino George Kaziū- 
,ias, Eva Stulgaitienė ir daini
ninkė C. Stanevičienė. Ilgai 
dar po susirinkimo nariai šne
kučiavosi ir diskusavo svar
bius Įvykius. Išsiskirstė geriau
sioje nuotaikoje.

Mirė

Sausio 8 d. mirė bridgepor- 
tietis Frank Pilitauskis, kuris 
gyveno po num. 931 VV. 33rd 
Place. Gimęs Raseinių apskr., 
Skaudvilės parap. Liko brolis 
George su šeima, sesers vyras 
su šeima, kuris gyvena Gary, 
Ind., i)’ artimas draugas-kai- 
mynas Tom Dabulskis.

Velionis buvo sunkaus dar
bo žmogus ir pastarais keliais 
metais buvo ant pensijos.

Geras susirinkimas

Sausio -7 d. įvyko LDS 53 
kuopos metinis susirinkimas, 
kuris buvo skaitlingas narių 
atsilankymu.

K n ygų pe r ž i ū re j i m o k o m i- 
si.ja raportavo, kad mokesčių 
nariai .1953 m. sumokėjo virš 
$6,000 ir knygos 
nansų raštininkės 
tvarkoje.

Buvo nominuoti
į LDS Centro valdybą. Ligonių 
kuopoje randasi 5 ir gruodžio 
mėnesį du nariai mirė, kurie 
pagerbti atsistojimu.

Susirinkimui pasibaigus bu
vo pasivaišinimas, kur ilgokai 
nariai šnekučiavosi vienas ki
tą vaišindami.

i

kuopos fi
ve damos

k and i datai

Kaip

Visi 
išmoka

bankieriai
Kore«p. 

šienaujami 
kiek miestasžinome, 

nuošimčiais bankam

Washington, D. C.
Paskaitos Ratelis I Ant paklausimo, iždo globė-

ja davė atskaitą. Kasoje ran- 
Trys mėnesiai atgal Wash- | šimtas dvidešimt penk: 

ingtonc susibūrė Paskaitos Ra-. J ' . .
i 11 v/ I V- J. J i •

Daugumas tarė savo nuomo 
ne, kad remti žydų pažangią 
spaudą. Matote, visi Paskaitos 
Ratelio nariai yra žydų tau
tos žmonės.

i Bet vienas iš narių paprašė 
balso: Seserys ir broliai! Čia 
tarpe visų mūsų yiAa vienas 
lietuvis narys Steponas Joniš
kietis. Kiek man žinoma, jis 
priklauso prie Lietuvių Lite
ratūros Draugijos, remia ir 
skaito dienrašti Laisvę, ir ra
šo iš Washingtono korespon
dencijas.

Tai manau, kad mes turime 
be abejojimo paremti broliš
ką', pažangią lietuvišką spau-

telis. Tikslas: skaitoma anglų, 
žydų ir rusų kalbomis pažangi 
literatūra.

Kožną šeštadieni visi nariai 
susirenka pas kitą narį na
muose, ne vėliau kaip devin
tą valandą vakaro, čiela va
landa atiduodama dėl paskai
tos. Baigus paskaitą, atidaro
ma diskusijos. Nariai gauna 
čia progą išreikšti savo nuo
monę ir kritiką.

Po diskusijų, šeimininkė pa
prašo visus narius eiti prie 
stalo pasivaišinti su skaniais 
užkandžiais ir su puoduku 
karštos kavos. Pasivaišinę vi
si nariai eina i talką padėt' 
gaspadinci apvalyti stalą, iš
mazgoti indus ir sudėti ant 
lentynų.

Atlikus tą darbą, moterys 
’susėda Į ratą, kalbasi' apie die
ninius atsitikimus ir šeimyniš
kus reikalus.

Vyrai ir kitos moterys susė
da prie stalo lošti, kortomis.

Visą pelną iš paskaitos va
karų atiduoda i Paskaitos Ra
telio Uždą.

Buvo padarytas klausimas 
ką daryti su pinigais? Kiek 
pinigų turime kasoje?

JsTiltarta vienbalsiai paremti 
žylių kalbos dienraštį “Mor
gen Freiheit.’ 100 doh, o 
lietuvių kalbos pažangų dien
raštį Laisvę su 25 doleriais

Ačiū jums, Paskaitos Rate
lio Dariams, už toki išmintin- 

J gą pasi'clgimą. Remti pažam 
!gią spaudą yra labai svarbus 
reikalas. Progresyviška spau- 

, da atremia reakcijos puolimą 
1 ant tų, kas eina pirmyn.

Steponas J°njškietis

DETROIT, MICH
Mano padėkavonė ir pageida 
vimas

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE
CLERK TYPIST. Knowledge of 
bookkeeping. 5’2 days. Steady work: 
good working conditions. Apply in 
person or phone Mr. Rogers. Be- 6- 
1865. KEMPF. INC.. 51st &.Grays 
Ave., Philadelphia, 43.

(12-141
CLERK TYPIST. Exp. Exc. position: 
Central City location, with Company 
benefits. Stenography helpful, but 
not nec. Steady work. Phone Mr. 
Kraber, WA. 2-7060 for appt.

(815)
HAIRDRESSER. Shampoo Girl. Al
so needed exp. Manicurist; must be 
good. 5 day wk. Pd. Vacation. 
Steady wk for right girls. Apply 
in person or phone Clearbrook 9- 
5528. BERNARDS BEAUTY SA
LON, 707 Burmont Rd., Drexel Hill, 
Pa. (944)

HOUSEKEEPER. Woman 35 to 40. 
For general hscwk and cooking. Live 
in. Exc. sal. Perm, home in sub
urbs. Fond of children. Reef. req. 
Write: MRS. WM. SILVERMAN, 
724 E. Allegheny Ave.

(1045)
OPERATORS-PRESSERS. Exp. on 
Ringio needle machine. Children’s 
skirts.

ROVINS
6 S. 4th St., 3rd floor

(12-13)
BOOKKEEPER. Automotive. Exp. 
pref. Good working conditions, 
Steady work; good starting salary. 
Apply in person or phone Mr. I*a- 
nichelli. RL 6-6496. CONTINENTAL 
AUTO SALES. 2130 Market St.

(1243)

Baltimore, Md
For Sale

ttž paskolas. Bet ne visi žino
me, jog miestui bankai nemo
ka nei cento nuošimčių už pa
dėtis pinigus. Tą šiomis die
nomis iškėlė apskrities iždi
ninkas John Brenza.

Apskritis turi rezervo fonde 
$75,000,090. Tie pinigai padė
ti dvidešimtyje bankų, bet jo
kio procento neneša. Jei tie 
pinigai būtų investuoti nors ir 
ant žemiausio nuošim. ir taip 
per metus apskr. gautų apie 
$200,000, sakė Brenza.

Beje, Brenza yra direkto
rių pirmininkas Metropolitan

me. Tik turime darbuotis, kad 
Įrašyti daugiau nauju nariu. 
Aš pradedu savo darbą įrašy
dama savo anūką i LDS. No
rėčiau. kad tai būtu laiminga 
pradžia Įrašymui nauju nariu.

Visiems geriausiu linkėjimą.
Uršulė Palevičienė

APPLIANCES
January Clearance on famous 

makes. Refrigerators 8.2 cu. ft. 
?170. Refrigerators 10 cu. ft. $250 
Washers, 8 lb. automatic wringers, 
$79. Ranges, apt. size $70. Televi
sion, 17 inch table models $140. 
Television 21 inch console, $220. 
Deep Freezers, 7 cu. ft., $215. Irons, 
dry $8.95. Irons, steam or dry, 
$11.95. Dishwashers, $150, fully 
automatic. Range, cluster burners, 
large, $89. LANDAY’S FURNITURE 
& APPLIANCES, 1602 W. Baltimore 
St. El). 6-5931-W. Free Delivery 
anywhere. ' (12-14)

džiaukimės su- 
Tai bus naujas

aš negaliu šiuo

liet tame banke nesą padėta 
nei cento apskrities pinigu.

Išvažiavo Floridon

Ašmenskų šeima Chicagojc 
žinoma kaip daktarų šeima. 
Jū sūnus ii' duktė, taipgi ir 
žentas yra daktarai.

Šiuo tarpu jų sūnus 
na Tuscon, Ariz.

Motina su dukra ir
išvažiavo į Fort Lauderdale, 
Fla., net trims mėnesiams ato
stogauti. Jie turi ten 
didelį plotą žemės.

Geriausios kloties 
jiems atostogauti.

ryve-

žentu

visiems

Rep.

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

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

I

c

įuriu pasakyti, kad as da
bar jaučiuos daug geriau. Tai 
noriu kelis žodžius parašyti.

Nors liga dar. vis mane var
gina, ypač kai oras mainosi, 
bet jaučiuos gerai, kad galė
jau ligoninę apleisti ir namo 
parvykti.

Mes taipgi 
laukę anūką. 
LDS narys.

Gaila, kad
metu darbuotis LDS vajuje, 
kadangi mane liga kankina 
jau nuo 1953 metų balandžio 
mėnesio. ,

Skaitau “Tiesą” ir V Lt 
ir man atrodo, kad LDS 
pos nesidarbuoja vajuje, 
turėtų darbuotis. Mano 
pa taipgi nesidarbuoja.

Nesmagu man, kuomet per 
daugelį metų dirbau dėl LDS, 
Įrašinė,jau naujus narius nuo 
pat LDS susikūrimo, o dabar, 
kuomet LDS minės savo 25 
metų sukaktį nuo įsikūrimo, 
negaliu Susivienijimui pagel
bėti.

Todėl aš nuoširdžiai prašau 
visu LDS 21 kuopos narių ir 
visų tų, kuriuos aš Įrašiau, 
kooperuoti su kuopos valdyba, 
ypač naujų sekretorium ir 
bandyti Įrašinėti naujus nar- 
rius, kad mūsų kuopą uždė
ti ant vajaus sąrašo ir Chica- 
gos Seime pasirodyti, kad 
Detroitas darbuojasi.

Aš pasižadu taip greit stoti 
vajaus darban, kaip greit ma
no sveikata pasitaisys. Bandy-

kuo-

Worcester, Mass.
Sausio 5 dieną Įvyko Lietu

vos Sūnų ir Dukterų ir Darbi
ninkų Klubo ir Apšvieto? 
bendrovės pirmas š. m. susirin
kimas, kuriame tapo prisiek
dinta nauja valdyba,. Ji pasi
žadėjo energingai j$rbti per 
ištisus metus. Taipgi kvietė ii 
draugijos narius dirbti sykiu, 
kad padaryti 1954-tus metus 
pasėkmingėsiais ir pelningos- 
niais už praėjusius senus mo
tus.

Sekretoriai — finansų ir 
protokolų — ir Įvairios biznio 
komisijos išdavė raportus iš 
pereitų metų veiklos. Iš rapor
tų pasirodo, kad valdyba ir 
Įvairios biznio komisijos veikė 
sutartinai, todėl ir pasekmės 
buvo geros.

Bankietas

šeštadienį, sausio 30 d., 6 
vai. vakaro, 29 Endicott St., 
Įvyks Lietuvos Sūnų ii- Dukte
rų metinis bankietas. Bus ge
ra muzika ir šokiai, skanių 
valgių ir gardžių gėrimų. To
dėl L. S. D. Draugija kvie
čia visus, kaip vietinius, taip

ė

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Detroito Lietuvių Kliubo metinis 
susirinkimas įvyks sausio (Jan.) 24 
d., 10 vai. lyto, Kliubo name.

Šis susirinkimas yra labai svar
bus, tad visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes yra daug svarbių, da
lykų aptarimui. Taipgi čia išgirsite 
valdybos raportų iš 1953 metų.

DLK Valdyba
(12-14)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kuopos pasilinksminime 

vakaras įvyks sausio (Jan.) 22 d.. 
vakare, 29 Endicott St., aukštutinė
je salėje. Bus priprasti žaislai, atsi
žymėjusiems žaisluose skiriama do
vanos. Taipgi bus šokiai ir už
kandžiai. Kviečiame visus dalyvauti

Kuopos Korespondentą*
(1243)

WORCESTER, MASS.
Sausio (Jan.) 24 d., sekmadieni 

įvyks graži užkandžių pare. Ka
dangi Laisvės metinis suvažiavimas 
jvyks 7 d. vasario, tad čia besisve
čiuodami pasikalbėsime, kaip pa
sveikinti suvažiavimą ir finansiniai 
paremti dienraštį Laisvę. Kviečia
me visus vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame parengime. Pra
džia 5 vai. vakaro. Rengia LDS ir 
LLD kuopų komitetas.

(12-14) 
ir iš apylinkės mūsų gerus 
draugus ir drauges dalyvauti 
bankiete. Aš užtikrinu, kad 
visi būsite pilnai užganėdinti.

Reporteris

Aš taipgi noriu nuoširdžiai 
padėkoti visiems ir visoms, ku
rie linkėdami man greitai pa
sveikti atsiuntė gražius atvir
laiškius ir laiškučius. S. Karo- 
šiene iš Californijos, Sasna iš 
New Yorko, Neumanai iš Wis- 
consino, daugelis iš Chicago’s, 
Clevelando, St. Louis, Herrin, 
111. ir kitu vietų 
čių.

Mano geri 
draugai-draugės
siuntė atvirlaiškius ir dovanas. 
Visiems širdingai ačiū.

Visiems noriu atsimokėti sa
vo veikimu LDS labui.

Labai gaila, kad aš negalė
jau dalyvauti K. Petrikienės 
prakalbose, nes tuo laiku bu
vau ligoninėje. Bet manau ją 
susitikti 
jo, jeigu 
vauti.

Linkiu
riausio pasisekimo kovoje už 
savo teisių apgynimą. Tie, ku
rie kovoja už tiesą, galų gale 
visada laimi. Mes irgi laimėsi-

South Boston, Mass
Kviečiame Visus ir Visas į

■

gavau laišku-

detroitieėiai 
mane lankė,

LDS Seime Chicago 
tik galėsiu ten daly

Susivienijimui . ge

9

3

n
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BANKETĄ
Paramai Dienraščio Laisvės

Įvyks Sekmadienį

SAUSIO 24 JANUARY
Piliečių Kliubo Saleįe

318 Broadway, So. Boston

Čia pasiliksminsime ir tuo pat kartu paremsime 
dienraštį Laisvę. Mūsų dienraščio finansinė padė
tis yra sunki. Visi rūpinkimės kiek išgalėdami pri

sidėti finansiniai dienraščio išlaikymui.

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Antradienis, Sausio-Jan. 19, 1954
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Naujoji Vilnia. — Vienas ta 
žymiausių dažymo aparatų 
gamybos racionalizatorių v ra 
mechaninio cecho šaltkalvis E.

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED—FEMALE

OPERATORĖ

mat įgalino įmonę šutau 
per metus dauginu kaip 
tūkstančių rublių. Neseniai

Mokytojams Įkyrėjo 
laukimas priedų

Kiti miestui naudingi 
jiiiai Seimelyje

Iškrėtė dvi gemblerių 
stotis New Yorke

NEW YORK
HELP WANTED—-FEMALE

.'Ui 
bu-

Mokytoju Unijos preziden

Prie upholstered day beds. Nuolat i-’i 
nis darbas. Puikios darbo sąlygos.

nas Noviko pasail.\ nias. Ra
cionalizatoriaus su k oust ruoto 
naujo prietaiso dėka trys da- 
žosvaidžio pamato angos da
bar išgTežimos vienu metu. 
Tai leido, gaminant kiekvie
ną detalę, šutu pyti po se
kundės darbo laiko.

>'ė miestinės Board oi’ Educa
tion raportą, kuriame pasaky

Albanyje denio 
k ė d ai- tris miestui 
bilius. Jeigu taptų

naudingus
Dešimt 

vaujami pirmojo policijos 
inisijoiiivriaus

BAR MAID

Kreipkitės:

749 —
(pirmos lubos)

E. 137th St., Bronx

NAMU DARBININKE •
Lengvas namų darbas. Prižiūrėti \j<-. , 
ną vaiką, lankantį mokyklą. Visi 
elektriniai įrengimai. Nuosavas kam
barys, guolis vietojo. Gera alga.

Linksma namų atmosfera 
L. L Skambinkite:

7 720 ar Freeport 9-1662
(11-13)

Nuolat.
Merrick

Or. :

pat pateikė liejikas Jermola- 
vičius, šalta kalvis Seniui is ii 
daugelis kitų.

jos mokytojų algų priedams 
30 milijonų dolerių per metus, 
'račiau sykiu kritikuoja, kad 
tam atsidedama ant to. ką 
gaus iš valstjos valdžios.

Ledermanas pijmena, jog 
: gerų raportų ir pasiūlymų 
i valdžia buvo kartkartėmis pa

1 finansiniai.
Brook lyn iečiai 

; Harry Gittleson ir 
' nas .John J. Ryai 
grąžinti miestui i:

į renkamų taksų 2
■ dolerių daugiau, 
I grąžina.

Brooklynietis senatorius M. 
'M. De Optatis ir Queens a-

assemlyma-

mieste sū
ri milijonus 
negu dabar

ir medaliais

VILNIUS. — “Motinos sie
ve” I laipsnio ordinu apdova
notos kolūkietės:

Dūkšto rajono — A. Juch- 
nevičienė. A . Karlavičienė.

Priekulės rajono — A. De- 
ringienė, E. Paulauskienė,

nė, B. Norcikienė. O. Pocienė.
S. Pocienė,

Švenčionių rajono — K. Go-

Tauragės rajono — N. 
Kairevičiene. E. šneideraitienė 
ir kitos.

“Motinos šlovė” II laipsnio 
ordinu apdovanotos kolūkie
tės :

Dusetų rajono — A. Fili
monova, F. Kudelovo, G. Va
leikienė.

Kybartų rajono — '1. Savic
kienė, O. šunskienė, T. Vens- 
Jovienė, M. Žebrauskienė.

Vievio rajono — S. Sėdi- 
niaujskienė, V. Steponavičienė.

Šakių rajono — O. Didžba- 
lienė, M. Dobi 1 ienė, O. Jesevi-

maitienė.
rajono — M 
Bud reck ienė, 
E. Ručinskienė,

Anno
nienė, B.
vickienė.
Nevardauskienė. B. Nevelkie- 
nė, J. Vidutienė ir kitos.

“Motinos šlovė” ill laipsnio 
ordinu apdvanotos kolūkietės:

Riet va rajono — J. G i rč le
ne, Z, Girčienė, A. Grikšienė, 
V. Rupeikienė.

Maletų rajono — P. Droz- 
dov’enė, O. žundienė.

Žiežmarių rajono — M. Kri- 
Masalskienė, B.

A. Miseliūnienė,Melkūnienė

nė, O. Sedleckionė, F. Semen- 
kovienė. \

Eišiškių rajono — J. Biek- 
šienė, S. Novikevičienė.

Tytuvėnų rajono J Z. Ka- 
maitienė, A. Masalskienė.

Vilijampolės rajono — O.
Kulišienė, A. Mai’i’ničiovienė,

Raseinių rajono — B. Lat
vienė, M. Mažintienė ir kitos, 

medalio’’ 1 
apdvanotos 
motinos ir

medalio” antro 
258 dati-

“Motinystės 
laipsnio medaliu 
84 daugiavaikės 
“Motinystės
laipsnio medaliu 
giavaikės motinos.

Naujos Įmonės statyboje

kit) pažadu, kuris jiems tuos 
priedus užtikrintu praktikoje.

Protestuoja prieš 
didinimą pabaudų

sse.mblymanas Fitz{ 
kalauja, kad valst. 
tų .davinį dieninėms 
ž i ū re t u v ė m s. T u o m i 
miestui 2 milijonus

Brooklyn iečiai senatorius H. 
I. Sorin ir assemblymanas A.

sutaupyti) 
doleriu.

vado
je o- 

pavaduotojo 
dvi tariamą

sias gemblerių stotis. Suėmė 
kelis eilinius gemblerių ('.gen
ius. Bet didžiųjų žuvelių, ne-

Patyrusi. Asmeniškai pasikalbėjimas 
tarp 5-7 P, M. Kreipkitės:

.MATTY’S TOWN C REST
123 W. 19th St., N. V. ('.

Patyrusi, pilnai mokanti Operatorė. 
Geros valandos, gera mokestis, nuo- . 
latinis darbas. Linksmos darbo są- ’ 
lygos. Kreipkitės:

ir SLAUGĖS—REGISTRUOTOS 339 Avenue U, Brooklyn 
Tel. ES. 2-9056

BEAUTICIANS 1
Patyrusios pilnai mokančios. Nuola
tinis darbas, 5 dienų savaitė, geros 
valandos. Aukščiausia alga, linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:
RAY A VINCENT 11 AIRSTYLISTS
6302 Bay Parkway (kamp. 63rd St.) 

Brooklyn—Tel. BE. 6-7093
(10-16)

’ Stotis buvusi Įrengta apart- 
mantiniame name. , 1.840 Se-

ž.ovių krautuve,

Vielinei ligoninei- -3-11, 11-7 valan
dom. Taipgi slaugos pavadavimui sa
vaitgaliais.

Telefonuokito:
NAvąrrc 8-4600

BINDERY SEAVER

13)

Patyrusi ant Smythe Mašinos. Pil- 
mokest is.

BEAUTICIAN
Patyrusi - pilna operatorė. Nuola
tinis darbas. 5 ar 3 dienom, kai}) 
pasirinks. Gera alga, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

Auto Klubas kreipėsi i mies
tini teisėją protest not pries pa
kėlimą parking pabaudą iki

timų nesumažins. Tiesa, tas 
papildys miesto iždą, bet er- 
zihs motoristus, kurie tuos 
prasižengimus daro ne iš no
ro, bet dėl esamų sąlygų. Ra
gino atidėti naujų pabaudų 
skyrimą. Jeigu naujų pakaitų

ateinančia savaite.

Astorijoje prie 35th St. ap.-

ragesiai tapo sužeisti ar pri- 
duso dūmais. Nuostolių pada-

Jaunuolė pasišovė
Yorke suimta Nelida 

1 G metų, kai i i at sidū- 
rė ligoninėje su kulkos zaizda 

i pilve. Taipgi suimtas jos vy- 
į ras Ralph, už kurio ji išėjo 
prieš porą mėnesių. Moteriškė 

• sakėsi pasišovusi netyčia. Bet 
kad ji neturėjo revolverio, 
juos sulaikė kalėjime kaip 

j valkiozus, kol viską ištirs.

p;

ma neprižiūrėtų

Jeigu visuomenė masiniai 
susidomėtų tais kiliais ir ge-

biu juos pad a 
nežiūrint, kad 
valdo valstijoj

republikonai

yra valstijos rinkimų 
Atstovai yra labai 
žmonių delegacijoms, 
kams, rezoliucijoms ir 
gramoms.

metai, 
jautrūs

Vėl gresia streikas
New Yorko uoste dirbantie

ji prekių svėrėjai ir kiti gre
timų darbų dirbėjai pagrasi
no streikuoti, jeigu firmos tuo
jau neišpildys reikalavimo. Jie 
reikalauja užtikrinimo, kad 
mokesties priedai, koki bus 
duoti, būtų išmokėti nuo se
nojo kontrakto pasibaigimo 
dienos, o no nuo tada, kada

teismas atidėtas 
j, kad teisiama-

Rengia Laisvės Bendrovė
/ Įvyks Sekmadieni

Vasario 7 February

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

ranžiai.” Pagal rastus tos die
nos “botus” spėliojama, kad 
stotis galėjusi daryti apie ll 
milijonus dolerių metinės apy-

Ragina šalinti iš 
valdžios Moses

Brook lyno rendauninkų 
vartotojų

n
organizacijos krei-

šymu atmesti du dabartinius 
valdininkus. Prašo, kad jis 
neatnaujintų tarnybos P. J. 
Cruise, kuris yra miestinio 
Housing Authority pirminin
ku. Taipgi ragino atstatyti iš 
Miesto Planavimo Komisijos 
dabartini jos n ari Robert Me

Rendauninkai sako, kad tie 
abu nori patarnauti stambiojo 
biznio interesams.

Brooklyne specialiai 
rinkimai vasiario 16
cialius rinkimus užpildyti vie
tas assemblymanų. kurie tapo 
išrinkti ar paskirti i kitas val- 

Rinkimai liečia 
5 ir 19 assemblio 
Manhattan o 14-tą, 

ą. •

Brook lyno 
d ist i kt us. 
Onondaga 2-r

SKELBKITeS LAISVeJE

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

REAL ESTATE

EAST NEW YORK

2 šeimų ant kampo mūrinis namas. 
Yra 6’.2 tušti kambariai. Aliejum 
šildomas. Gerose sąlygose. Turi par
duoti labai prieinamai.

608 New Lots Ave., Brooklyn

(12-11)

i Ragino sustabdyti
| ragangaudžius

American Labor Party krei- 
! pėsi Į majorą Wagneri su pa- 
' raginimu, kad jis uždraustų 
| toliau vykdyti ragangaudyste 
i prieš miestinių Įstaigų darbi
ninkus. Laiške majorui primo-

“šio miesto balsuotojai pra
lojusi rudeni jus išrinko pasi- 
■ tikėdami, kad jūs buvote prie
šingas ragangaudystei ii- bųvo- 

j te pasišventęs Teisių Bi’iiaus 
. idealams.

“Mes raginame jumis pa
naudoti jūsų pareigose turimą 

. galią atšaukimui City Civil

Dr. Palevicius kalbės 
apie sveikatą ši 
sekmadieni

Detroitietis. Dr. M. D. Pale
vicius brooklyniečių prašymą 
prclekcijos apie sveikatą iš
klausė. Jis kalbės šį sekma- 
dieni, sausio 21-tą, 3 vai., Li
berty Auditorijoje. Kokioje 
temoje? Atsakydamas J. Ga
šlūnui j kvietimą, daktaras ra
šo :

“Kadangi dabar yra žiema 
ir slogos labai tanki žiemos 
viešnia, tai ir kalbėsiu apie 
slogas, paprastą šalti. Antra 
tema tegul bus ši: .

nam ar daliai laiko. Gera 
Kreipkitės:

Tel. <11.
Y. C.

BINDERY COLLATORS

Patyrusios ant 
latinis darbas 
darbo sąlygos.

HARDING
162 Greenwich St., N. 

TeL BO. 9-1590

carbon forms. Nuo- 
Gera alga. Puikios 
Kreipkitės: 
A HEAL, Ine.

Y. C.

(11-12)

BARMAID
30 iki 35 metų amžiaus. Patyrusi.
Patikima, su paliudijimais. Kreipkj-

GEORGE’S BAR A GRILL 
773 Grand St., Brooklyn 

T. l. EV. 4-8825
(11-13)

REIKALINGA 
VIDURAMŽĖ MOTERIŠKĖ 

Prižiūrėjimui vieno vaiko. Guolis
gražiame rūme. Turi būt katalikė. 
Reikalinga mokėti auto 
(Nereikia namų valymo, 
tus.) Puikiausia mokestis
namųatmosfera. Puikiausia 
Reikalingi paliudijimai. 
Box J- 14. Room 830,. 11 
St., N. Y. ('.

ASSISTANT

CAPUTO'S BEAUTY SALON 
.3305 Church Ave., Brooklyn 

BU. 4-9789 dienom 
ar t'L 6-4185 vakarais

< 10-14)

HAIRDRESSER.
Moteriške. 5 dienų 
valandos, nuolatinis 
darbo sąlygos, graži 
madieniais uždara.)
EMILY A SAL BEAUTY SALON 

2485—65th St., Brooklyn
(9-15)

savaitė. Geros 
darbas, puikios 
mokestis. (Pii • 
Kreipkitės:

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BAR A GRILL
Pilnai įrengtas. Gera veikli kampinė 
sekcija Brooklyne. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Nuošalus savininkas; parduoda 
šią puikiausią biznio progą už labai 
prieinamą kainą.

Šaukite rytais ir vakarais:
BU. 2-2696

(9-15)

vairuoti, 
turime ki- 

Linksma 
seekeija. 
Rašykite 
W. 42nd

BOOKKEEPER

Mokanti typing.
Puikiausia proga
Kreipkitės:

22 James St., N. Y
Tel. CO. 7-25)28

Wholesale Grocers 
tinkamai

S
merginai.

C.

(11-17)

ASSISTANT BOOKKEEPER A 
TYPIST

Priimsime apsukrią mokinę, turi bū
ti gera skait liavimuose. Puikiausia 
proga išmokti knygvedystės. Kreip
kitės:

(Mr. Stern) 
METROPOLITAN 

EMBROSSING CO.
123 Blecker St., N. Y. 

Tel. Al,. 4-1160

OPERATORĖS

Su viena adata prie custom made 
brassiers ir girdles. Patyrusios. Nuo
latinis (laibas.

I1ILLBRUN, INC.
14 W. 58th Street. N. Y.

(12-16)

STATIONERY—FOUNTAIN 
luncheonette:

Pilnai ir moderniniai įrengtas 
Air conditioned. Gera veikli sekcija 
Row Gardens. Jeigos $1,500. Biznis 
lengvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai, pardavimo priežas
tis asmeniški 
mokėjimai.) 
pasimatykito:

7748
Kov Garden Hills, L. I.

Tel. RE. 9-9719

keblumai (Patogūs iš
kaukite savininką ar

Vleigh Place

(10-16)

Pumpuoja 12,000 galionų per me
nesį. Gera veikli sekcija, prieinama, 
renda. Tinkama pusininkams. I/i 
liška mechanikui. Daro gerą pragys 
venimą, biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikiausią biznio progą parduo
da labai prieinamai, šaukite savi
ninką :

SHore Road 5-2457
(8-14)

G AS STATION
8 karam ga rodžius. Ideališkas me
chanikui. Gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas, šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda už labai 
prieinamą kainą. Šaukite savininką:

MA. 4-9187 arba
MA. 4-1540 po 8 P. M.

(8-14)

LUGGAGE STORE
Taipgi parduoda handbags, lietsar
gius, wallets, ir tt. Gera biznio sek
cija, . daro gerą pragyvenimą, 
nis lengvai padidinamas. .3 
apartment as tučias. 
valia.

PANEVĖŽYS. — Toje vie
toje, kur dar prieš metus te
bebuvo plynas laukas, dabar 
išaugo naujo pastato sienos. 
Tai busimasis Panevėžio linų 
apdirbimo fabrikas. Jau iš to
lo matosi pagrindinis kerpa: 
ir 19 metrų aukščio vanden
tiekio bokštas.

Dauguma daug darbo rei
kalaujančių procesų naujosios 
įmonės statyboje yra mechani
zuoti. Čia veikia transporte
riai, skiedinio, betono maišy
tuvai ir kitos mašinos.

Visose statybininkų briga
dose jaučiama garbinga nuo
taika. Stengiamasi dirbti ge
rai ir greit, kad kuo greičiau 
perdavus eksploatacijai nau
jąją įmonę.

A. Savickas

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS

Puikiai JrengtąUžlaiko

BAR & GRILL
Brooklyn, N. Y32 Ten Eyck St

Telephone E Vergreen 4-8174

405 So. 4th
Cor. Hewes

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. 7-4I2M

Street
st.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

I
 ANTANAS LEIMONAS

Savininkas E
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y. t
s Gera! Patyręs Barberis

Virginia 9-6125

žeidimui? Ką daryti susižei
dus ar matant sužeistą? . .

Dr. Palevicius kalba visiems 
suprantamoje lietuvių kalboje 
ir aiškiai išdėsto kalbamą 
klausimą. Tarp pat neskūpi 
atsakinėti i paklausimus iš 
publikos. Tad visiems yra pui
ki proga praturtinti 
nias apie sveikata..

Rengėjai kviečia 
j imas nemokamas.

NAMŲ DARBININKĖ 
LENGVAS VALGIŲ GAMINIMAS 

Guolis vietoje, atskiras kambarys ir 
televizija. Visi įrenginiai elektriniai 
washer, diycr,
6 rūmai ant pirmų lubų, 
house. Antradieniais ir 
sekmadienį nedirbama.

Jamaica 6-2718

mangle, dishwasher.
Ranch 

kas antrą 
Gera alga.

Biz- 
rūmų 

Akcijos laisva 
Šią puikiausią biznio progą

savininkas parduoda labai prieina
mai. Pardavimo priežastis liga. Ma
tykite ar šaukite savininką:

831 Saratoga Ave., Brooklyn 
Tel. HY. 6-6007

(9-13)

(12-13)

savo

vysti s.

Rep

Te

SUSIRINKIMAI
Moterų Klubo susirinkimas 

įvyks sausio 21-mą, 8 vai. va
karo, Kultūros Centre. Drau
gės, ateikime šį sykį visos, 
kurioms tik sveikata pavėlins, 
lies turėsime daug dalykų ap
tarti, gad mūsų užsibrėžti dar-

padaryti, jei skait’ 
lankysime.

Po susirinkimo 
pavaišinti gražiame 
Centro restaurane.

atsi

žada mus
Kultūrinio

Klubietė

HELP WANTED—MALE
PLUMBER S<

Nuolatinis darbas, su Driving 
cense. Naujai konstrukcijai ir 
taisymams.

Skambinkite 6. v. v.
Fort Washington 7-2116

(10-12)

MĖSININKAS

pa-

Dirbti penktadieniais ir šeštadieniais.

Gera alga.

WAVERLY MĖį\T MARKET 
49 West 8th &., N. Y. C.

GR. 3-3685. Klauskite Mr. AI.
V (11-13)

BIAS BINDING MAN

Pilnai mokantis ant JudeRhon wind- 
ing & cutting mašinos. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis.

VENUS TRIMMING A 
BINDING CO.

39 W. 19th St., N. Y. C.
(12-14)

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

I

z By Appointment 
Except Thin*. & Holidays

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

v VYRAI
Nauja Programa. Turi viso amžiaus 
progą vyrams, kalbantiems LIETU
VIŠKAI arba kitomis kalbomis. Iš
mokysime. 76 metų senumo Insur
ance kompanija; Neew Sales Dcpt. 
Komisas sų garantijomis.

MU. 2-1631
(12-14)

PARSIDUODA GROSERNĖ
Taipgi parduoda frozen foods ir alų. 
Gera veikli sekcija. Neša Į $1,200 
iki $1,400 j savaitę. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią biznjfc 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką:

Tel. Mo. 5-8640
((10-16)

BEAUTY SALON
Seniai įsteigta ir pilnai įrengta. Ge
ra veikli vieta. Biznis lengvai pa
didinamas. Savininkas apleidžia 
miestą, parduoda šią puikiausią biz
nio progą tik už $800. Matykite ar 
šaukite savininką:

JOE’S BEAUTY SALON
383. E. 195th St., Bronx

v Tel. FO. 5-2209

LUNCHEONETTE
Pilnai įrengta. Gera veikli 
Daro gerą pragyvenimą, 
lengvai padidinamas. Mažos

puikiausią biznio 
parduoda labai

Šaukite ar maty-

geras lysas. Šią 
progą savininkas 
prieinama kaina, 
kito savininką.

337 E. 23 SL, N. Y. C.
Tel. MU. 4-9325

(12-17)

sekcija.
Biznis 

išlaidos.

LUNCHEONETTE A 
CANDY STORE

Gera veikli sekcija Astorijoje. Pil
nai įrengta. Daro gerą pragyvent 
mą. Biznis lengvai padidinamas, šfą 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai. Parda
vimo priežastis liga šeimoje. Ma
tykite ai’ šaukite savininką:

34-56 33rd St., Astoria 
Tel. RA. 8-9679

(12-17)
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