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KRISLAI
valdant.

Nedarbo pavietrė Kanadoj. 
Geras kunigo patarimas.

Rašytojas Hamingway 
išliko gyvas po 2-jų 
lėktuvų sudužimo

Traukiamas teisman Kinijos delegacija 
belaisvis, sugrįžęs 
iš Šiaurines Korėjos

atvyko i Berlyną
8 MILIJONAI ŠEIMYNŲ ŠIOJE

General Motors.
Rašo A. Bimba

He-

dienomis atvyko dešimties 
/žmonių delegacija, iš Kirti

ŠALYJE NEIŠTENKA GYDYMUISI 
LĖŠŲ IR DEL TO ĮSISKOLINA

Pranciškonu I >arbinink u»

ir meiisi

ko: Vyskupas Paltaroka.- 
“Maskvos užsuktas” (už

Bendras frontas

Darbininkas iš vysk 
loko suradęs, kad prie 
nos diktatūros bažu

Smuto 
č ia i ii

Sutinkame. Mat. tais įnikai:
Lietuvą valdė parazitai. Da

Darbininką,s taipgi suradęs 
kad prie Smetonos buvę dau 
giau ir kunigu ir .klieriku

ni

tik 7o.
Bet, matyt,

perdaug
PaltamBent jau vysku 

kas nesiskundžia.
Kai žmonės šviečiasi, ma

žiau vietos belieka kunigams 
ir klierikams. Juk ateis laikai, 
kai jų “patarnavimu” visiškai

Kanados ekonomika, kaip 
žinia, kietai susieta su Jung
tinių Valstijų ekonomika. Ten 
jau irgi, matyt, plinta n -dar
bas — ir dar kaip plinta!

- Tik vieneriais 1953 metai.' 
Kanados bedarbių armija pa
augusi ant lm>,87:’>. Tik pas
kutiniais trimis menesiais dar
bo netekę 72,87”

Prasti pyragai 
Kanadai. Kenčia 
nes.

Kanados, kaip
lies, valdovai užtrenkė save 
pramonės ir žemės ūkio pro
duktams dilus Į socialistinius 
kraštus. Dabar tą kvailybę už
moka ekonominėmis kančio
mis.

ir mūsų sa-

Powell siūlo praduti

pasiūlymas. Aš už jį 
visomis keturiomis,—

Presbiteri jonu 
kunigas 
takšnoti

Geras 
balsuoju
ne tik rankomis, bet ir kojo
mis.

Ypatingai kataliku bažny
čios turtai nesvietiškai dideli. 
Je netaksuojami. Skriauda pi
liečiams — .ypatingai tiems, 
kurie netiki ir moka nesvietiš
kai aukštus taksus.

Marijonų organas Draugas 
praneša, kad su Kalėdomis 
popiežius Pijus XII paskelbęs 
karą “technikos dvasiai” — 
automobiliams, lėktuvams, šal- 
duytumas ir 
moderniško 
matnybėms.

“Technikos
- • ržinąs

dvasios.’
Bet kodėl popiežius nepra

deda tos vainos konkrečiu pa
vyzdžiu ?

Kodėl jis nepradeda “švai
styti“ savo milijonų ? Būtų

(Tąsa 3-me pusi.)

visoms kitom 
gyvenimo pras

dvasia”
priešas “ži

I mingway 
' nukritę

ir jo žmona buvo I man korporalą
S. Dickensona, 

.šiaurinės Korčj 
i Jis nelaisvėje i
atmetė Amerika

Afrikos raistus, 
sudužo, bet4 jie-

binis lėktuvus 
I lemingway’us.

ir paėmė

I Hemingway ir žmona

Hemingway atvyko 
Ižioti afrikiniu žvėrių.

.\apanee, Kai
; daužė traukinys

me-

sovietinę Berlyno 
Del to pasklido gan- j

• saae ap- ; jl( užsieninių ministrų kon- 
Šiaurinės i ferpnciją.

nistus. Bet, pagaliau, pa- j 
keitė savo nuomonę ir grj-

Dickensonui 
kad belaisvių

komunis-
i tams sargams prieš kitus 
amerikiečius belaisvius.

Dickensonas dabar nu-

valdiny sveikatos apdraudą visiem amerikiečiam
Vien tiktai .1953 metais $205 per metus.
!ymasis amerikiečiams Trys su puse milijonų šei- 
vo 10 bilijonu 200 mili- mynu sumokėjo už e'vdy-ma-

KAS TATAI SURADO

Žydų protestai prieš 
arabų ginklavimą

drame
Amerikos genero- protestavo, kad

(ongresas ir B’nai 
organizacija ben- 

savo susirinkime

automo- lų prižadais, kad nebūsią Valstijom

ležinkelio, užmušdamas
■ asmenis, tarp kurių buvo Iniunistų ir gri

3 vaikai. 'sius.

ciai, kurie atsimos nuo ko
pas savuo-

kitiems

siųsti

Susirinkimo priimta re

jonų dolerių. ■ si po dau
8 milijonai šeimynų neiš- < ^tekviena.

šeimynų per
rams, ligoninėms bei den- metus išleido gydytojams 
tistams ir įsiskolino 1 bili- bei ligoninėms pusę visų 
joną dolerių. i ‘

Jungtinėse Valstijose yra i daugiau.
apie 128 milijonai šeimynų.;

Vidutinis šeimynos įsis-i išleido gydymuisi visą me- 
kolinimas gydymuisi siekė1 tini savo už< 
nuo $137 iki 8195, bendrai į giau. 
imant.

Lygiai padalinus visų šei-i cių 
mynų išmokėjimus už gy-1 dat 
dymąsi, kiekvienai išėjo po ! visų metinių

y rado Chicagos Universiteto 
Tyrinėjimų Centras

Tyrinėjimams lėšų davę 
newyorkine Sveikatos Žinių 
Įstaiga (Health Informa
tion Foundation), kurios

įmetimų savo pajamų arba pjrniinmkas yra Herbertas 
Hooveris, buvęs Jungtinių 

\ šeimynų valstiju prezidentas.500 tūkstančių Jungtinių

TRYS VAKARŲ DIDIEJI 
SUSITARĖ ATMEST ■ 
SOVIETŲ PASIŪLYMUS

suvienyt, almėta Kiniją ir kt
Berlin. — Pirmadienį pra- džiami tiktai Vokiet 

sidėjo Keturių Didžiųjų Į Austrijos klausimai, 
užsieninių ministrų konfe-, Angli jos užsienio 
rencija — Jungt.

gos ir Francijos.
Sovietu užsienio reikalu V k

lotovas pirm konferencijos 
pareiškė, kad konferenci
joj turėtų dalyvauti ir Ki
nijos

“Kruvinasis

tvo intenciją sunaikinti

Amerika, tikisi, kad, gin- i 
i klupdama arabišku šalių 1 L < !

i remia senąjį Morokko sultaną 
kurį franeūzai ištrėmė

valdovus, padės jiems gin- i Paryžius. — Francija už- 
tis nuo komunizmo. Bet tie Į protestavo, kad Ispanija 

kursto Morokko mahometo
nus (moslemus) neklausy
ti sultano Sidi Muhamedo

riniuose Rytuose tokius 
susidūrimus, kurie tik 
tarnautų komunizmui

11’ i
to
re-

zoliucija.

lų ministras Anthony Eden Anglaj džiUURiasi, kad_______ ____ _ nu- 
ir Francijos užsieninis mi-U0Vg dai. 6 Malajus partiza-

me Dullesą prieš Kinijos

Liaudies Respubli-j lantį pakviest 
atstovai, nes Kinija | jon atstovus 
vienas iš-svarbiausių i Vokietijos ir 1

' lines santaikos.
Amerikos valstybes sek- 

i retorius John Foster Du
lles tuojau atmetė kalbas

! pat iš anksto susitarė at
mesti sovietinį planą, siū- 

konferenci- 
Va karinės 

tinęs De-
I mokratinės Vokiečiu Res
publikos; sudaryt bendrąją 
laikina Vakarinės ir Ryti- 

I nes Vokietijos seimų val
džią, kuri tvarkytų busi
muosius balsavimus del, apie _____  .. ____ .. t __ „__  _________

konferenciją. Užreiškė,, Vokietijos sujungimo-.Į vie-

Pravda peikia vakarų 
susitarimą iš anksto

Maskva. — Pravda, So
vietu komunistu laikraštis, A V .2
kritikuoja Amerikos, An-

reikalų ministrus. Sako, jie, 
i suvažiavę į vakarinį Berly- 
! na, slaptai iš anksto susi
tarė išvien laikytis prieš 
siūlymus, kuriuos duos Mo
lotovas, Sovietų užsieninis 

i ministras .
Ju susitarimas, anot Prav- 

dos, >, siekia aštrinti tarp
tautinius įtempimus, o ne 
švelninti. Slaptai susiderė
dami, be to, jie laužą di
plomatinio padorumo taisy
kles.

Tokio Japonija. — Čionai 
prisnigo 12 su puse colių.

nūs.

Irano žandarai suėmė 
dar 30 demonstrantų

Teheran, Iran. — Kuo
met sekmadienį Abadane, 
Irano naftos pramonės 
centre, buvo balsuojama už 
kandidatus i - šalies seimą, 
progresyviai darbininkai ir 
buvusiojo premjero Mo- 
ssadegho šalininkai išvien 
demonstravo prieš kara
liaus - generolų kandidatas 
vadindami juos Anglijos 

i pastumdėliais.
Kariuomene ir policijaBėgliai ragina vakarus

! nenusileisti Sovietam ■ ardė demonstraciją ir suė- 
j me 30 jos vadovų.

New York. — Vadmamo-

ropos Konferenc. pasiuntė 
Berlynan atsišaukimo tele
gramą į Jungtiniu Valsti
jų, Anglijos ir Francijos 
užsienio reikalu ministrus. 
Ragina juos atmesti bet ko
kius siūlymus, 
člus Sovi 
jo\j, Bul 
vakijoj, 
ioj, L; 
Lenkijoj.
Jugoslavijoj.

Ta pabėgėlių sueiga kar
tojo, kad Sovietai “tik lai
kinai įsigalėjo” minimuo
se kraštuose.

Sovietu Sąjunga paplatina 
prekybos sutarti su Kinija

stiprinan- 
galia Albani

joj, Čechoslo- 
tiioj, Vengri
joj, Lietuvoj, 
Rumunijoj ir

ORAS. — Apsiniaukę ir 
šalčiau.

Maskva. — Sovietu Są
jungą pasirašė sutartį su 
Kinijos Liaudies Respubli
ka dėl prekybos paplatini
mo. Siųs Kmijai daugiau 
fabrikinių mašinų, elektri
nių įrengimų, kasyklinių 
įrankių, automobilių, trak
torių, geležies, plieno ir 
spalvuotų metalų, naftos, 
gazolino ir cheminių pro
duktų.
Kinija atmokės Sovietams 

savais dirbiniais bei me
džiagomis. Tuo tarpu gaus 
bargan daugumą sovietinių 
mašinų ir kitų produktų.

Bombos prieš francūzus
Kasablanka. — Mahome- ’ 

tonai čia, francūzų Morok-i 
ko mieste, kėlė riaušes prieš 
Francija. Mėtė bombas į 

ben Arafos, kurį franeūzai i francūzų įstaigas, 
paskyrė savo Morokko ko-! --------

i lonijos karaliuku ir reli-' ARABŲ SĄJUNGA 
giniu galva visų tos tikybos! PRIEŠ FRANCIJĄ 
morokkieeių. Francija pa- i Kai). E . t _ Ara. 

jsodmo jį vieton buvusio i bi-ku šaliu‘sajungos komi. 
Isultami \useffo, kuri is-,tetas pl.itarimą
, trėmė kaip tautm, Morokko nspanijai) kuri remia buvu. 
jiati įjotą. i sįji, francūzų: ištremtą Mo-

Ispanija valdo kitą jų rokko sultaną, kaip religinį 
žemės plotą, šiaurvakari- • visų morokkieeių mahome

tonų vadą. Arabų sąjunga 
atmeta Francijos paskirtą 
naująjį sultaną Arafą.

niame Afrikos kampe, 
kaip Ispaniškąją Morokko.

v*

Demonstrantai ' Ispaniš
koj Morokkoj atmeta Ara- 
fą ir pareiškė ištikimybę 
ištremtam sultanui.

Dabar šiai įstaigai pirmi
ninkauja Kari T. Compton,

, .... x i Massachusetts Technologi-
1 milijonas, p>0 tu s : jOs Instituto mokslininkas, 

šeimynų tam r mo -pjo j q periamojo komiteto na
šiau kaip ketvn a a 1 j rj.ų yra i)()na]d Douglas,

■ galva D o u g 1 a s lėktuvų 
j kompani jos; Allan B. Klirtį.
pirmininkas A m e r i k i n iiy 

i Farmų Biuro Federacijos;
Lewis L .Strauss, pirmini!)-/ 

j kas valdinės atomų jėgo^ 
• komisijos, ir kiti aukštojo 
i luomo atstovai . Tai tokie 
! asmenys, kuriems net Ma

munizmą.
PER SILPNAS EISEN- 

H0WERI0 PLANAS
Prezidentas Eisenhoweris, 

kalbėdamas sausio 18 d., 
pripažino, kad gydymosi 
reikalams amerikiečiai iš
leidžia daugiau kaip 9 bili
jonus dolerių per metus, ir 
sakė, jog vidutiniai skai
čiuojant kiekviena šeimyna 
tam išmoka po $200 kas
met.

Tačiau prezidentas smer
kė kaip “socializmą” suma- 

- >, siūlančius įvesti pri
valomą valdine apdraudą 

■ visiems amerikiečiams. To 
1 vieton jis piršo apsidrausti 
sveikatą privačiose kompa
nijose, o tokiai andraudai 
paremti ragino Kongresą 
paskirti tiktai 25 milijonus 
dolerių.
Kom paniška a pd ra ūda 
neužtikrina pilno gydymo

I Viso 89 milijonai, 500 
pagal nedarbo i tūkstančių yra apsidraudę 

gydymą Blue Cross, Blue 
Shield bei kitose kompani
jose. Bet tos kompanijos 
tiktai keturiems iŠ kiekvie
no šimto apsidra u d u s i ų 
žmonių beveik pilnai apmo
kėjo auž gydymąsi ligonine- 

; se ir už operciajs, kaip su
rado minimoji tyrinėjimų 
įstaiga. Taigi 96 iš kiekvie
no šimto apsidraudusių pri
vačiose kompanijose turėjo 
dar nuo savęs mokėti už li
gonines ir operacijas.

O dar blogiau 39 milijo
nam vargingųjų amerikie
čių šeimynų, kurioms trūks
ta lesų apsidrausti sveikatą 
net privačiose kompanijose.

Visa tai rodo būtinąjį rei
kalą išleisti įstatymą dėl 
privalomos sveikatinės ap- 
draudos visiems amerikie
čiams.

Michigano CIO reikalauja 
bedarbiams paramos

siuntė savo karo laivus j i T .jūra valiai Ispaniška Mo! i Mich. - CIO
• unijų konferencija svars- 
. tė bedarbių reikalus. Su
rado, kad Michigano vals
tijoje yra 167,000 bedar-

rok ko.

Mossadegh -kandidatas 
Į Irano senatą Į bių. Dau 

g ė pensija 
į įstatymą.

Teheran, — Iran. —Tau-i 
tinio Pasipriešinimo Ju Konferencija pasiuntė 
... i i, - i ••• atsišaukimą Eisenhowerio
dėjimas paskelbė buvusįjį va|(]£iai) ragindama susi- 
premjeią Mossadeghą ir | rūpinti bedarbiu reikalais. 
74 kitus kandidatus i Irano : *. I . . . ... — ■ . ...
SeS'diškoji premjero R-e- Meksika ne,eidžia sav0 

nerolo Zaheidio valdžia darbininkų Į J. Valstijas 
yra įkalinus Mossadeghą 
trejiems metams už m ėgi 
nimus išvyti karalių kai] 
Anglijos pakaliką.

KLAIDOS ATITAI
SYMAS
šeštadienio Laisvėje 

dingai atspausdinta, 
prez. Eisenhoweris 
vietiniams kraštams” 
ręs $5,275,000 prieš komu
nizmą.

Turėjo būti svetimiems 
kraštams ir tt.

klai- 
kad

Meksika apstatė kari
niais sargais savo rubežių 

Į su Jungtinėmis Valstijo- 
I mis, kad sulaikytų meksi- 
| kiečius nuo keliavimo dar
ban į Californijos farmas 
bei daržus.

(Žymėtina, kad jankiai 
niekina meksikiečius, “šlap- 
nugariais” vadina. Bet kai 
prireikia farmom ar dar
žam darbininkų, tai ir kvie
čia meksikiečius.)

n y mus
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ir pažangiečius
•- i veikslai, kurie aiškiau kal- 

! ba už tam tikrą tikslą (kaip 
jo du dideli muraiiai “Tai- 

! ka” ir “Karas”) tikriausiai 
i nepriimtini. Pasirenkami 
' “neutrališki” kūriniai, tie, 
| kuriuos galima lengviau vi
saip aiškinti, mažiau turi
ningi .

\ Spauda praneša, kad gar
susis Čilės poetas Pablc 
Neruda nedavė leidimo Wa- 
shingtono domin u o j a m a i

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879.

įjungti kelias jo poemas į 
poezijos antologiją. Ta or
ganizacija, ktiri stengiasi 
platinti konservatyvią kul
tūrine itaka visose Ameri- C t k ;

l j kad jis norėtu kurti taip, 
i kad priešas nei viena ma- 

• į no eilute negalėtų pasinau- 
įdoti.” Bet nėra abejones,

Rašo
N. MICHAILOVAS

pramonės atžvilgiu atsiliku
si šalis.

keteros rytuose,

PROGRESYVIŲ PARTIJOS 
PROGRAMA 1954 METAMS

PRIEŠ VIRŠ SAVAITĘ laiko New Yorke įvyko 
Progresyvių partijos nacionalinio komiteto suvažiavi
mas, kuriam pirmininkavo buvęs kongresmanas Hugh 
DeLacy, o vyriausią pranešimą-raportą pateikė tos par
tijos sekretorius C. B. Baldwin.

Kadangi šiemet. įvyks kongresiniai rinkimai, tai ii 
ši partija, josios vadovybė, visapusiškai svarstė, ką ji 
veiks rinkimų metu, kokia josios bus programa, ir tt.

lyse, buvo paprašiusi 
leidimo išvNerudos.

N.t Mttii rl n I-on l.rn •

“Lotynų Aiųerikos 
nū m s, ir 
žmonėms, 
ja atstojauja Washingtonc tis. Tai)) ir su 
Valstybės Departmento po-' žangiais kūrėjais.

ypatingai Čilės j eilėraščių tarpe yra ir to- 
jūsų organizaci-. kių, kuriuos visi gali savin-

litikos įnagį.”.

kariuose, į šiaurę nuo Juo
dosios ir Azovo jūrų, tarp 
Karpatų vakaruos ir Done- 
co kalnu
driekiasi Ukrainos Tarybų
Socialistines Respublikos 
žemės. Po Rusijos Tarybų 
federacijos Tarybų Ukrai
na pagal savo teritoriją 
(577 tūkstančiai kvadrati
nių kilometrų) — didžiau-

Progresyvių partija statys savo kandidatus į Kon
gresą ir kitokias vietas tik tam tikrose rinktinėse vie
tose. Daugelyj vietų, tačiau, progresyviai žiūrės vyriau
siai to, kad būtų nugalėtas kiekvienas kandidatas į Kon
gresą, kuris seka makartinę politiką. Progresyvių par
tija naudos visas priemones ir resursus nugalėjimui ma- 
kartistinių kandidatų.

Konferencija pasisakė prieš visokius ragangaudžių 
siautėjimus; ii pasisakė prieš prezidento Eisenhowerio 
siūlymą Kongresui, ^kad politiniams mažuminių partijų 
veikėjams būtų atimtos pilietinės teisės.

Konferencija pasisakė už pravedimą įstatymo, ga
rantuojančio lygias teises visuose darbuose negrams,— 

‘ už FEPC; ji pasisakė už tai, kad rasistas South Carolina 
gubernatorius James F. Byrnes būtų pašalintas iš Jungt. 
Valstijų delegacijos, atstovaujančios mūsų šalį Jungtinė
se Tautose.

, Pažymėdama, jog nedarbas vis didėja, konferencija 
reikalauja, kad mūsų šalies vyriausybė nuimtų “šaltojo 
karo embargo” (drausmę) nuo prekybos su Sovietų Są
junga, Kinija ir Rytų Europa.

Progresyvių partija reikalauja, kad Kongresas pri
imtų įstatymą, garantuojantį kiekvienam darbininkui 
?emažiau kaip $1.25 per valandą algos.'

Kiti reikalavimai: padidinti senatvės pensijas, padi
dinti nedarbo metu paša-lpas-išiDokėjimus, apvienyti Vo
kietiją į vieną tautirię, demokratinę ir taikią valstybę; ei
ti prie visuotinio nusiginklavimo visame pasaulyje.

Beje, Progresyvių partija siūlo, kad Kongresas pri- 
’imtų deklaraciją, pakartojant, jog tik jis, Kongresas, te
gali ir teturi teisę paskelbti karą bei nutarti padaryti i 
kurią šalį ginklouotą įsiveržimą be karo paskelbimo.

Toliau Neruda nurodo, 
kad jis negali bendradar
biauti su taisf kurie veikia 
prieš Amerikinio kontinen
to žmoniti laisvę, kurie lai-

jui sunkoka spręsti, kuomet

Ukrainoje gyvena dabar 
daugiau kaiįr 40 milijonų 
žmonių. Savo gyventojų 
skaičiaus ir ūkinės galios 
atžvilgiu Ukraina užima 
Iš-irybų Sąjungo je antrą vie
tą po Rusios.

Ukrainiečiai — 
spigiausių slavų

kurie persekioja 
priverčia išvyk 
ir tt.

pirmas toks 
re j o žingsnis.

Robeson a

niams tikslams. Pavyzdžiui, 
trys metai atgal Amerikos 
a m b a s a d o s F r a n cū z i j o j e 

atašė surengė 
Amerikos meno 

Paroda vvko am-
grafinio

formacijos 'tarnybos globa.

v o į kitas Europos sostines.

viena gau
ta u tų. Jie 
istoriją ir 
Ukrainie-aukšta kultūra

čia i ir rusai giminingai bro
liškos tautos, surištos kil
mės vieningumo ir istorinio 
v y s t y m o si bendru m u.

Tas faktas, kad šiemet

Šį siūlymą Progresyvių partija daro dėl to, kad už
kirsti kelią tokiam žygiui, kokį atliko prezidentas Tru- 
manas, kaip jis be Kongreso žinios pradėjo karą Korė
joje.

1 Konferencijos dalyvius paakstino pasisakyti už tai 
ir tas faktas, kad neseniai tiek prezidentas Eisenhoweris 
tiek valstybės sekretorius Dulles pareiškę viešai, būk 
mūsų šalies vyriausybė bet kada gali ginkluotai užpulti 
kitą šalį “atkeršijimo tikslu.”

Tokie buvo svarbesnieji šitos konferencijos tarimai. 
Jie, be abejojimo, bus smulkiau aprašyti vėliau. O kai 
prisiartins rinkiminė kampanija, tuomet Progresyviu 
partija išleis brošiūrų ir lapelių, aiškinančių jos nusi
statymą įvairiais svarbiasiais klausimais. •

Konferencijoje dalyvavo 85- veikėjai iš 15-kos vals
tijų ir iš Kolumbijos Distrikto.

CONNECTICUT DARBININKŲ 
KLASES BALSAS

NESENIAI Bridgeporte (Conn.) įvyko CIO metinis 
suvažiavimas.

Jame, be kitko, buvo pasisakyta už tai, kad valsti
jos gubernatorius sušauktų specialę seimelio sesiją ne
darbo reikalams gvildenti.

Pasirodo, jog Connecticut valstijoje nedarbas ple
čiasi gal būt (proporcionaliai) smarkiau negu kur kitur. 
Tai verčia organizuotus darbininkus rimtai rūpintis tuo. 
kas bus, ką reikia daryti krizei mažinti.

Suvažiavime dalyvavo ir gubernatorius Lodge; jie 
sakė kalbą, tačiau jo kalbą delegatai šaltai pasitiko ir jį 
net kritikavo. Lodge, kaip žinia, yra republikonas.

Buvęs valstijos gubernatorius Chester Bowles (de
mokratas) taipgi čia šalie kalbą. Bowles buvo labai šil
tai sutiktas. Jis yra rooseveltinis demokratas.

Šypsenos
Jis nakvoja ‘ 
penkiose vietose

metu ateina penkios tele
gramos, kuriose visi penki 
jo draugai sako, kad jis pas 
juos nakvoja.

Nesulaukdama savo vyre
lio pareinant namo, žmona 
pasiuntė penkiems jo drau
gams po telegramą, k Į 
siant, ar pas juos nesįr. 
da jos vyras. Pagaliau 
vidurnakties jos vyr 
pareina namo.

Gyvenimo istorija
Žmona skundžiasi savo vy

rui :
—Kai Marytė aiškina 

apie savo gyvenimą, man

au-
an- 

Po . ----- •
elis • atrodo, kad jūs esate to gy-

Tuo pe čiu 1 venimo dalimi.

eūzijos poetą S\ Aragonas, 
kuomet ir jis buvo kviestas 
prisidėti su savo kūriniais 
prie amerikiečių oficialių 
organu leidžiamos antologi
jos. Dailininkai Pablo Pi
casso, Guttuso, Portinari ir 
kiti pakartotinai kviečiami 
prisidėti prie parodų, ku
rios tarnauja Vakarams 
Šaltajame kare, ir jie atsi-

ri. tam tikrą ideologines ko
vos vaidmenį “už Vakarus.“

mūšiai Kasto knygos iki

yU AmeriKos įmoi
Tarnybos užsienyje 
nu lentynų.

kultūriniai strategai tur 
kreiptis į pažangiuosius kū 
rėjus, turį didelę svarbą

---— » — -- 7 / J 
nenorėtų, jie- tų kū-!

negali, nes .
jie to 
rėjų ignoruoti 
jie perdideli, i 
nomi, pergarsi

Pablo Neruda šiuo metu 
yra netik Čilės bet viso 
ispaniškai kalbančio pasau
lio pirmas gyvenantis poe
tas, o tas^reiškia, kad,jo po
ezija žinoma Argentinoje, 
Bolivijoje, Urugvajuje ir

Amerikoje, Guatem a 1 o j e, 
Hondūre ir kt. Centralinėje 
Amerikoje, Meksikoje, ispa
niškai kalbančiose salose 
Karibų jūroje, kaip Puerto 
Rico, Kuba ir, žinoma, pa
čioje Ispanijoje, nors fašis
tinė valdžia Nerudos raštus

Išleisti Amerikos poezi
jos antologiją- ignoruojant 
Neruda, būt’ų lyg leisti an
glu kalbos dramatine anto
logiją ignoruojant Šekspy
rą.

Panašiai, nagrinėjant ar
ba sudedant i antologiją 
Vakarui Europos poeziją, 
niekas negali ignoruoti Ara-

savo šalies komunistų parti
jos vadas (vyriausio komi
teto narys), turi būti pra-

Panašiai- ir su kitais kū
rėjais. \

Klausimas gali kilti:Vai]? 
su kūriniais? Ar gali’ to
kių pažangių kūrėjų kūri
niai būti naudojami šaltaja
me

tie,
jas,

kūrinius savo išstojimuose
ir užsimojimuose, reakcija
stengiasi sudaryti įspūdį,.
kad ji “neutrališka,” “tole-

“demok ratinė.”
Pažangūs kūrėjai tai žino, j
Kartais jie jaučia, kadver- j

kūrinius H()iiizatorinę

ran tiška,

ukrainiečių dėl sunkių ma
terialinių sąlygų .buvo pri
versti emigruoti. Dabar 
Ukrainos darbininkai ir j 
kolūkinė valstietija gyvena i 
pasiturinčiai, ir niekas ne
siekia apleisti savo tėvynę. 
Didžiulė statyba, apėmusi 
visą Ukrainą, reikalauja 
naujų ir naujų, darbininkų, 
inžinierių, technikų, moky
tojų, gydytojų, meno veikė- 
jų.y

Tarybiniais laikais Ukrai
noje išsivystė pirmarūšė 
daugiašalė pramonė. Prieš 
antrąjį p a saulinį karą 
Ukraina, sudarydama vie
na keturiasdešimtadali Ta-< 
rybų Sąjungos savo teritori-'

Lenkijoje vystoma maist# 
pramone ,

VARŠUVA. — Rūpinda
masi tolesniu darbo žmonių 
gerovės kilimu, Lenkijos 
Liaudies Respublikos vy- 

! riausybė skiria daug dėme- 
I šio maisto pramonės vysjty- 
' mui. Per pirmuosius šešia
mečio plano ketverius me
tus liaudies vartojimo mais
to ir pramonės prekių ga- 

! myba padidėjo beveik dvi- 
i gubai palyginti su 1949 me- 
‘ tais.

Per kelerius pastaruosius 
metus šalyje buvo pastaty
tos arba atstatytos stam
bios pramonės įmonės.

šiuo metu sparčiu tempu 
statomi stambus riebalų 
kombinatas Klem e n s u v e. 
pieninės Gdanske, Garvoli- 
;ie, Bialystoke, Kališe, že- 

i šuve ir kituose miestuos^ 
daržovių ir vaisių konservų 
gamyklos Porkovivuose ir 
Kliučkovcuose ir tt.

gai pažymimos Ukrainos, 
susijungimo su Rusija 300- 
osios metines, nurodo gilius 
istorinius šių dviejų didžių
jų slavu tautu — rusų ir 
ukrainiečių — ryšius, jų 
monolitnį vieningumą šian
dieną.

Istoriniu likimu bendru
mas ir bendra kova su iš
orės priešais davė giliai įsi-

tadalj gyventojų skaičiaus 
atžvilgiu, duodavo Tarybų 
Sąjungoje pusę anglies, 

; apie du trečdalius ketaus, 
; šeštadalį mašinų, apie tris 
' ketvirtadalius cukraus.

Antrojo pasaulinio karo i ninku partijos Centro ko
rnetu Ukraina buvo hitleri- miteto devintojo plenumo 
ninku nepaprastai nunioko- tezėse numatoma padidinti 
ta. Per metus, praslinkti-1 kapitalinius įdėjimus į mais- 
sius po antrojo pasaulinio Į to pramonės išvystymą per 

artimiausius dvejus metus. 
1955 metais, asignavimai 
liaudies vartojimo prekes 
gaminančiai pramonei vys
tyti padidės 38 procentais 
palyginti su šiais metais.

ores priešais uavv guuu i&i- i 
šaknyti ukrainiečių tautos I 
sąmonėje siekimui susivie
nyti su rusu tauta.

Ukraina susijungė su Ru
sija prieš tris šimtus metu. 
1654 metų sausio mėnesį. 
Ukrainiečių tautos valią su-

ciau
naudoti, nes galutinėje iš
vadoje “kūriniai kalba už 
save.” Bet kuomet kūrini 
planuojama vartoti labai 
aiškiai politiniai priešin- 

i gam tikslui, kai]) tai buvo
Nerudos eilių atsitikime,

ukrainiečių etmonas Bog
danas Cmelnickis, vadova
vęs ukrainiečiu liaudies iš
sivadavimo kovai prieš ko- 

dvarininkiško- 
politiką. Su

sijungimas su Rusija išgel
bėjo Ukrainą nuo jos pa
vergimo iš grobikų pusės, 
išgelbėjo ukrainiečių naciją 
ir padėjo pagrindą toles
niam Ukrainos ir * Rusi jos

teisingiausias.

į i/? TMs ird ' ' ■■■

WE-H0T

YOU NEVER CAN TELL ABOUT THIS 
CREATURE. WHEN YOU ASK HIM 
WHETHER HE'S GOING TO REGISTER 
ANO VOTE, HE JUST SAYS "WELL, 
I MIGHT AND I MIGHT NOT? 
oohT be a mitb-not/ i

i

REGISTERS VOTE!

Give a BUCKioPAC
D i d i ', i a knygų p :i ) c 1 a u s a

kare priešingoje pusė- 
Atsakymas tame, kad , 

kurie sudaro antologi- Į 
parodas, chrestoma- į 

>, turi pasirinkimo tei-I
sę. Eilėraščiai, kuriuos Wa- 
shingtono kultūriniai stra
tegai norėjo įdėti į antolo
giją, tikriausiai nekalbėjo 
apie streikus, priespaudą, 
kovą už taiką. Picasso pa-

. nyg.\ n; ; m c 
/('Ulė:

.:kio ii1 grožines 
uaniiiola uz 12T 
nib!iu — 27 tūlo 
Ši.i daug.a.n, negu 
;)eu visus mętiis.

metai

darbo z m omu broliškos 
draugystės stiprėjimui.

Rusų tauta padėjo ukrai
niečiams nusikratyti lenkų 
šlėktomis ir išsivaduoti nuo j tomis ‘TSRS tautomis, 
grėsmės būti turkų sulto-' 
nu bei totoriui chanų pa
vergtiems. Ji dusyk padėjo . 
ukrainiečiams pašalinti; 
grėsmę Ukrainai būti vo-; 
kiškųjų imperialistų koloni
zuotai. Ji padėjo ukrainie- ■ 
čiams paversti Ukrainą ga-,

karo, Ukrainos liaudies i 
ūkis^ buvo ne tik atkurtas, 
bet ir toliau išsivystė. Su
kurta daug naujų pramo
nės šakų, nebuvusiu ten 
anksčiau: dujų, rusvųjų an
glių, rutulinių guolių, au
tomobilių, motociklų, pasta
tyta eilė galingų gamyklų, 
kurios gamina naujų rūšių 
statybines medžiagas. Au
dringai vystosi maisto pra
monė ir kultūriniu - buiti
nių reikmenų gamyba.

. šiuos laimėjimus tikrai- i Siekdamos visiškai likvi- 
niečių tauta įstengė pasiek-! duoti neraštingumą, šalies 
ti todėl, kad jai teikia bro- j kultūros - švietimo ir vis? " 
lišką pagalbą kitos tarybi- medinės įstaigos organi
nės tautos, visų pirma di-1 vo gausius kursus beras- 
džioji rusų tauta 

! binė sąjunga ir
I kultūrinis bei ekonominis 
j Ukrainos bendradarbiavi
mas su Rusijos Federacija, 
su visomis tarybinėmis res- i 
publikomis yra gyvybinis i 
jos egzistavimo pagrindas, i 
Šiuo tvirtu tarpusavio inte- j včjo. 
resų pagrindu auga ir sti-' 

! prėja draugiški, nuoširdūs , 
; pasitikėjimo kupini ukrai- 
i niečių ryšiai su rusąis ir ki-

Kultūrinis pakilimas 
Albanijoje

i TIRANA. — Kelti kultū
rinį gyventojų lygį — vie
nas iš svarbiausių Albani-

■ jos Liaudies Respublikos 
penkmečio plano uždavinių. 
Siekdamos visiškai

' duoti neraštingumą,

Valsty- čiams; šiuose kursuose da- 
glaudus bar mokosi daugiau kaip 66 

tūkstančiai žmonių. Mies
tuose ir kaimuose svarbų 
darbą dirba kultūros ir liau
dies kūrybos namai, o taip 
pat liaudies skaityklos. Jų 
veikla šiais metais suakty- 

Švietimo ir kultūros 
irijos d u o m e n imis, 

per pirmuosius devynis šių 
metų mėnesius x vien tik 
valstiečiams buvo perskai
tyta beveik 15 tūkstančių 
paskaitų mokslinėmis, poli
tinėmis ir kitomis temomis, 
organizuota 6,500 meno va
karu ir meninės saviveiklos 
oklektyvų pasirodymų.

Kultūros namų ir skaity
klų organizuotas priemones 
aplankė apie 2,560 tūkstan
čių žmonių ,tame tarpe kai- 

žmo-

Stambiausias U k r a i n ų i 
j pramonės rajonas — Done-, 
’ co akmens anglies baseinas, 1 
i arba, kaip jį sutrumpintai ;

. i vadina, Don basas. Industri-1 
, jos gausumo atžvilgiu jį ga
lima lyginti su Ruhru arba : 
su Pennsylvania. Visur i 
matyti anglies kasyklos,. I 
stiepiasi tuščios padermės :TĮe 1,670 tūkstančių 

rv , 2 ..... .kūgiai — terikonikai. Ty-l-^0-
11 nų kai tą istcn i]o.)e; | S(-a mašjnU, metalurgios, I 

tarybiniais laikais, tikrai- - •• •- ■ 1
niečių tauta susivienijo vie- I

I ningoje Ukrainos valstybė-- 
I jo, tuo užbaigusi istorinį 
i nacionalinio atgimimo pro-; 
: cesą. 1939-40 metais prie ! 
i Tarybų Ukrainos iirisijun-! 
i gė Vakaru Ukrainos žemės. I ' . ‘ . VI buvusios iki tol dvariniffcis- | 
kosios Lenkijos ir bajoriš- i 
kosios Rumunijos sudėtyje.; 
1945 metais, Čekoslovakijos 
respublikai sutikus, senoji 
ukrainiečių žemė — Užkar-

jungine respublika TSRS

tarybiniais, laikais,

tau- ; 
igy< 
tau-

sijungė su Ukrainos Respu
blika . Šitaip,'rusų tautai ir 
visoms kitoms TSRS 
toms pacįedant, buvo 
v c n d i n t o s ■ u k r a i n i e č i u 
tos ilgaamžės viltys.
UTSR gyventojai, kaip vie
ninga šeima, darbuojasi sa
vo tėvynės labui. • \

Nežiūrint nepaprastai di
delio gamtos turtų gausu
mo, Ukraina iki 1917 metų 
Spalio revoliucijos buvo

sai.
Per tarybų valdžios me

tus Donbase įvyko tikra 
techninė revoliucija. Tary
biniai konstruktoriai poka
riniais metais sukūrė dau
giau kaip 130 nauju tipų 
mašinų ir mechanizmų an
glies pramonei. Dabar Don- 
baso šachtose pagrindine 
mašina tampa kalnakasybos 
kombainas. Jis įgalina kom
pleksiškai mechanizuoti an-

Kombainas dusdėda- 
mas slenka po klodą ryš
kioje prožektorių šviesoje. 
Jis vienu metu paima nuo 
klodo? pusantro metro an
glies, pakerta ją, atskelia ir 
pats užverčia ant transpor
terio. Iš kombaino be pa
liovos liejasi anglies srovė į 
vagonėlius, ■ o jie paskui

Pakilus raštingumui, pa
didėjo skaitytojų skaičius 
bibliotekose. 1938 metais 
buvo 5 miesto bibliotekos, 
kurias lankė apie 40 tūks
tančių skaitytojų. Dabar 
12 miesto bibliotekų (be 
liaudies bibliotekos) lanko 
161 tūkstantis skaitytojų.

Svarbūs įvykiai Albanijos 
kultūriniame gyvenime bu
vo nacionalinės m e n i n ė s 
olimpiados surengimas, 
Dargomyžskio operos “Un
dinė” pastatymas liaudies 
teatre, filmo “Skanderbeg” 
pasirodymas kino teatrų 
ekranuose.

elektrovežj bėga prie kejįiu- 
vo. Į viršų pakelta aiiglis 
slenka prie bunkerių ir su
byra į geležinkelio vagonus. 
Visame kelyje žmogaus 
ranka anglies nepaliečia...

2 psl.—-Laisve (Liberty)- Antradienis, Sausio-Jan. 26, 1954



A. Novikovcts-Pribojus

Į ATSARGĄ Wyoming, Pa.
Naujoj vietoj, nauji

Oakland ir San Leandro Montello, Mass.

* Lauke rugsėjis. Diena 
aiški, šilta, su permato
mom tolumom. Iš mėlyno 
dangaus, šildydama žemę, 
gausiai beria spindulius vi
durdienio saulė. Kaip visa
dos, gatvėje, kurioje stovi 
eilė laivyno ekipažų, vaikš
čioja daug jūriūįnkų. Pro 
atidarytus pigių užkandi
nių langus viliojamai kve
pia kepsniai. Kažkur kariš
kas orkestras, užliedamas 
visą miestą linksmais gar
dais, griežia žygio maršą.

—Pavaryk, nes i garlaivį 
pavėluosime — sako veži
kui mašinų kvartirmeiste
ris Kosyrevas.

—Suspėsime — atsiliepia 
vežikas, ragindamas liesą 
arklį.

Sparčiau bėga arklys, pa
sagomis išmųšdamas iš ak
menų kibirkštis, smarkiau 
tarška vežimas.

Greta Kosyrevo sėdi jau
nas rusvokas jūrininkas Se- 
velijus Galkinas, važiuojąs 
iki prieplaukos palydėti sa
vo kaimyno. Pasilenkęs, jis 
žiūri į gulinčius prie kojų 

.. čemodanus, prikimštus ru
siškų ir užsieninių daiktų, 
o jo girtoje galvoje knibž
da neramios mintys.

Kosyrevas, prieši n g a i, 
linksmas ir džiugus. Jis 
baigė tarnybą ir dabar, 
kaip ‘ atsarginis, vyksta į 
savo gimtinę. Apsivilkęs 
puošniu ir naujutėliu jūri
ninko švarku su paauksuo
tomis sagomis; jo kepurėje, 
piktai nusmauktoje ant šo
no, atlasinis kaspinas su 
įrašu: “Nesiartink.” J o 
energiškas gražus ve.idas 
įkaitęs, tartum karščio nu
degintas, po rusvais pu
oliais ūsais žaidžia šypse
na. Karo tarnyba, nors jam 
ir nesunki, bet priverstina, 
su kieta jūreiviška discipli
na, su nuolatine baime už 
menkniekį patekti į teismą, 
į paniekintus žmones, pali
ko užpakalyje, kaip prisi
minimas; o ateityje jau 
vaidinosi naujas gyveni
mas, pilnas geriausių vil
čių. Žįūri į saulę, ir jam 
atrodo, kad ne ruduo, bet 
pavasaris prasideda.

—Netupėk tu, kaip varna 
darganoje!—sako jis drau
gui, pliaukštelėjęs delnu Į 
jo nugarą.

—Tarnauti ilgai,— atsa
ko tas, pakeldamas išgertos 
degtinės sudrumstą galvą.

—Atmaksosi.
—Aplenkia prostitučių bū
rį, miesto sargų lydimą į 
medicinos apži ū.r ėjimą. 
Jaunos moterys, dar nesu- 
'.^Dėjųsios ištvirkti, eina gė
dingai nuleidusios galvas, o 
senos, viską išbandžiusios, 
laikosi įžūliai, niekuo nesi
varžydamos.

—Ei, paukštytės, kur ke
liaujate? — juokaudamas, 
klausia jas Kosyrevas.

Atsakymui pasigirsta 
biaurus keiksmas, šlykštus 
juokas,> o viena, nužlebusi, 
tartum-sukramtytu veidu, 
šuniškai atkišusi pažaliavu
sius dantis ir išvertusi pū
lingas akis, įnirtingai 
šnirpščia.

Atsisukęs, kvartirmeiste
ris raukia antakius.

—-Na ir tegu, jas vel
niai . . .

Neuž|<abink be reikalo,— 
pamoko Galkinas.

< Priekyje ir užpakalyje 
tarška kiti vežimai su iš
vykstančiais į atsargą jū
rininkais.

— Ką perduoti nuo tavęs 
giminėms? — klausia Ko
syrevas.

—Aš jau sakiau . ..Svar

biausia, nepamiršk primin
ti tėvui, kad baltakoję nė 
už ką neparduotų. Geriau 
tegu visus' galvijus par
duos, tik n.e kumele. Žiemą 
gal į puskarininkius pakčls 
—padėsiu. Nepaklausyk— 
pyksiu...

—Gerai — viską pasaky
siu.

Galkinas dar kažką lie
pia, bet kvartirmeisteris 
jau neklauso, džiaugdama
sis.

—Savuša, drauge'!. Juk 
gimtinėn važiuoju, a!'

— Žinau, — su apmaudu 
atsako tas.

—Laisvė! Dabar aš pats 
sau ponas! Susiieškosiu ge
rutę karalienę ir gyvensiu 
dainuodamas...

—Popo dukterį
—Būtinai. Su kraičiu...
—Tokia piauti neis..
— Ir nereikia! Pradžiai 

aš turiu atsargėlę, o toliąu 
—užsidirbsiu. Tarnyba lai
vyne veltui nenuėjo—mari
nistu tapau...

Išvažiuoja į miesto pa
kraštį. Oras čia geresnis— 
jūrinis, stiprus. Dešinėje, 
karo uoste, matosi laivų 
stiebai, kairėje — medžiai 
nuo lengvo vėjo barstantieji 
mirusią lapiją. Čia aiškiau 
pastebimas vystančio, bet 
dar gražaus rudens tylus 
liūdesys. O priešakyje, vos 
vos banguodama, žaismin
gai blykčioja jūra, sušildyta 
saulės spindulių, ir, rodos, 
šaukia liūdinčią sielą, žadė
dama paguosti. Prieplauko
je, rūkdamas, stovi jau vi
siškai pasiruošęs pilvotas 
garlaivis. Apie jį būriuoja
si žmonės.

Sustoja. Atsiskaitęs su 
vežiku, Kosyrevas teirauja
si, kada išeina garlaivis. 
Atsako, kad greitai.

Atrieda nauji vežimai su 
jūrininkais ir keleiviais.

Kelio pakraščiuose parda
vinėja obuolius, arbūzus, 
vynuoges, pyragėlius. Vie
ni jūrininkai jau girti, ki
ti dar pumpuoja degtinę, 
siurbdami ją tiesiai iš bute
lio kaklelio. Čia taip pat 
stumdosi moterys, išlydin- 
čios atsarginius, o tie, su
sijaudinę ir įraudę, bučiuo
jasi su jomis, prisiekdami 
amžiną ištikimybę.

Aukštas komendorius ap
kabino per taliją kūningą, 
ilgadantę merginą ir, pa
lenkęs galvą prie jos pa
klaus kaip pieniškas pyra
gas veido, karštai kalba:

—Ech, Niutka- Perskro
dei tu mano širdį tartum su 
patranka. Neatsipeikėsiu 
aš dabar iki karsto lentos...

Vieną išsipučiusį raštinin
ką pasitinka iš karo dvi 
meilužės. Nespėjo pasibu
čiuoti su viena, atbėga an
troji. Varžovės barasi, pa
sirengusios išdraskyti viena 
kitai akis, mosuoja ranko
mis, pamiršusios kaltinin
ką, o jis, lyg vagis, pagrie
bęs savo čemodanus, sku
biai bėga į garlaivį.

—Pasitrauki, rašaluotoji 
siela! — rėkia jam iš pas
kos jūrininkai.

Ištysėlis vairininkas, ap
suptas būrelio žmonių, 
skambina balalaika ir, vai
pydamasis dainuoja:

Sušvilpė mūs 
bocmanas dūdele, 

Mes užmiršome Maželę...
Minioje pasigirsta nu

trūkstantis juokas.
Ritmingai plaka jūra, tar

tum pritardama girdi
miems garsams ,o tolumoje 
maištingai kaukia sirena.

(Bus daugiau)

Nors vienu atžvilgiu jaučia
mės laimingi, tai kas liečia 
mūsų kelionę šio menesio S d. 
iš Rihcmond Mill į Pennsylva-
niją, buvo veik vasariška die
na. Visi keliai buvo laisvi nuo 
sniego ir ledų. Bet ant ryto
jaus gamta pasirodė gana rūs
ti. Sniegas užklojo visą Wyo- 
mingo kloni ir nubaltino visus
kalnus.

Vos mums apsistojus pas 
savuosius ir tą patį vakarą 
mūsų seni draugai -pasaukė 
per telefoną ir pranešė liūd
ną žinią. Diena prieš tai mirė 
šioje apylinkėje visiems gera; 
žinomas lietuvis Antanas 
Škarmulis. Velionis buvo šioje 
šalyje ganęs ir tik 15 metų 
amžiaus. Jis buvo plačiai at
sižymėjęs tuomi, kad jis buvę 
plačiai mąstantis vyras. Jis 
priklausė -daugelyje lietuviš
kų organi/acijų. žjnau. kad 
jis bu/> nariu LDS.

Senesniais laikais jis pildy
davo lietuviškas radijo pro
gramas ir dainuodavo. Velio
niui viskas gerai vydavo, pa
kol jis buvo paprastas- darbi
ninkas. Bet .galima sakyti, kad 
pas ji buvo gana (alento ii 
sugabumų ir jis dūr jauna.1) 
būdamas įsisteigė biznį. gė
rimų užeigą. Tame ir bv.vo jo 
nelaime. -Jis ėmė perdaug 
ūžti ir vartoti likerius, tas n 
prisidėjo prie sveikatos pakri
kimo ir priartino mirti. Kas 
gi kitas gali apsaugoti žmo
gaus sveikatą, jei jis pats to 
nedarys!

Šio mėnesio 17 d. wilkesba- 
rriečiai turėjo pramogą, vaka
rienę. Diena pasitaikė labai 
šalta. Ir buvo manyta, kad 
niekas neišeis, žmonės nesu
sirinks. Bet publikos pagal to
ki orą susirinko neblogai. 
Mums kaipo seniai Wilkes- 
Barriuose nedalyvavus iš kar
to viskas atrodė žingeidi!, 

i Publika atrodė daug skirtin
gesnė nuo mums gerai pripra. 

j stos ir aristokratiškai atrodan
čios publikos Richmond Mil! 

; Lietuvių Auditorijoje. Wilkes- 
Barriuose žmones daugiau yra 
panašūs i proletarus, nors, 
tikrenybėje taip nėra. Daug 
mainierių matėsi vienaip ar 
kitaip apžalotų, ne kurie serga 
mainierių dusuliu. Moterys at
rodo daug geriau. Jų daugiau 
ir dalyvavo,. Kiek man teko 
patėmyti, tai čionai yra ma
žiau griežtumo, kas liečia 
sroves tarpe lietuvių.

Rodos, kad Wil kes-Barrių 
pažangieji lietuviai laiko vi
sas jų pramogas ir susirinki
mus lietuvių tautiškos parapi
jos svetainėje. Svetainė neturi 
moderniškų apšildymo įren
gimų. Viename kampe ran
dasi senas pečius, bet ir jis 
mažai šilumos ten rodė, žmo
nos tik tuomet pradėjo apšilti, 
kai armonika ėmė groti pol
kas ir valcus. O kurie nešoko, 
tai sėdėjo su overkotais.

Atrodo, kad toje parapijoje 
reiškiasi sunkūs laikai. Vienas 
draugas pasakojo, kad ir ku
nigas pasitrankė.

V. Globičius

Kodėl rašoma “Ike?”
Kuomet Eisenhoweris 

buvo išrinktas prezidentu, 
reporteriai užklausė jo 
žmoną Mamie:

— Kaip galima būtų 
trumpiau rašyti jo vardą? 
Ištisai rašant, būna per il
gas antgalviams laikraš
čiuose. Bet gal nemanda
gu būtų spaudoje vadint 
Ike, kai]) kad jis buvo vadi
namas armijoje? Ar ne ge
riau būtų vartoti pirmą
sias raides jo vardo - pa
vardes — DDE?

Eisenhoweriene paaiški
no:

•Verčiau rašykite Ike. 
Nes DDE yra panašu į 
DDT ir kitus chemikalus, 
kuriais nuodijami tarako
nai bei kiti parazitai.

(Keista, kad tūli lietuviai

Daratelė Machuliene iš
vyko pasisvečiuoti į rytines 
valstijas. Pirmiausia ji su
stos Chicagoje praleisti po
rą savaičių su tenai gyve
nančia sesute. O paskui va
žiuos į Worcester, Mass. 
Ten mano praleisti kelias 
savaites su draugėmis ir 
draugais, su kuriais sykiu 
augo, veikę, 
dainavo 
worcesterieciams 
matyti sū seniai matyta

ra savaiči

viešnia.

Aido Chore 
Bus smagu ir 

pasima*

Laimingos keliones Dara- 
tėlci, linksmai praleisti lai
ką ir laimingai grįžti na
mo ! 

■ •
Sausio 16 d., bendrai su 

šanfranCiskiečiais, turėjom 
surengę šokius, Serbų sve
tainėj, San Francisco. Gra
žiai ir linksmai praleistas 
laikas. Oras buvo lietingas, 
bet žmonių susirinko skait
lingai.

šiame parengime teko pa
simatyti sii tolimo krašto 
svečiais, Dr. Borisu ir jo 
žmona Anria, iš Bostono. 
Daktaras Borisas rūpinasi 
susirasti užsiėmimą ir ap
sigyventi čia. Jiedu atvy
ko taip sušalę, kad dar ne
spėjo apsišildyti; o šiuo 
metu ir čia oras neperši 1- 
čiausias. Linkime ir pagel
bės! me svečiams čia įsikurti 
ir apsigyventi.

Praėjusiais naetais iš ry
tinių valstijų syečių netu
rėjome. Bet į pačia pabai
gą metų atvyko iš Byookly- 
no Jonas Gužas, o su pra
džia metų — Dr, Borisas su 
žmona. ' A

Abi ėjus svečius teko išsi
vežti ir parodyti dar velio
nio Roosevelto laikais Joa
quin (ištark Vokyn) Mil
ler parke, gražiame pušy
ne, išbudavotą po atviru 
dangumi puikų Amphithe- 
atrą, su be galo gražiais

vandenpuoliais ir fontanais. 
Taipgi parodyti garsiojo 
rašytojo Jack Londono aikš
tę ir prieš 72 metus pasta
tytą ir įruoštą aludę, ku
rioje Jack Londonas ir kiti 
tų laikų jauni rašytojai su
eidavo pasitarti, praleisti 
laiką, stiklą alaus išgerti. 
O aludės savininkas gelbė
jo medžiaginiai, ypatingai 
neturtingam, bet be galo 
gabiam rašytojui - mokslei
viui Jack Londonui.

Šią aludę atlanko dauge
lis žymių žmonių. Kuriems 
tenka būti šioje apylinkėje, 
nepraleidžia progos neat
lankę.

Anais metais šioje šalyje 
besilankantys So v. Sąjun
gos rašytojai atlankė ją. 
Britanijos ministrų pir
mininkas Churchillas taip
gi yra atlankęs šią vietą.

Bevažinėdami su svečiais 
.Borisais pasivėlinome visą 
valandą sugrįžti pietų pas 
dd. Karosus. Dėl to gavo
me labai apibarti nuo drau
gės Kavosienės; ji a<nt pa
skirto laiko iškepusi net 
pustuzin. laukinių ančių 
turėjo laukti visą valandą 
iki sugrįžome. Ji yra labai 
gera kepėja, dėl to ir iškep
tas antis išlaikė visą valan
dąneperkepinusi ir neat- 
šaldžiusi. Labai, labai at
siprašome. 

<*■ .

Draugas Karosas yra 
entuziastiškas ir gabus me
džiotojas; kiekvienais me
tais laike sezono jis prišau
dė ančių, žąsų, tetervinų ir 
daug kitokių paukščių. Jis 
ne vien dėl savęs prisišau- 
do, bet dar apdovanoja ir 
daugelį savo artimų drau
gų ir kaimynų.

Su viduriu sausio baigėsi 
šaudymo sezonas ir Juozas 
gaus atsilsėti iki kito rude
nio, iki vėl prasidės šaudy
mo sezonas.

T.

Šių metų sausio 16-tą d. 
mirė jauna moteris Ella 
(Markevičiūtė) Chaponis, 
tik sulaukusi 35 metų. Pa
liko dideliame liūdesyje sa
vo vyrą Charles Chaponis, 
taipgi tėvelius Frank ir 
Mary Markevičius.

Velionė gimė ir augo 
Montelloj. Laisvai auginta 
ir laisvai palaidota Mel
rose kapinėse.

Mes, draugai, užuojautai 
vyrui ir tėvams perkam vai
niką Laisvėje. Aukojo:

F. ir K. Čereškai, J. ir 
M. Gutauskai, W. ir A. 
Kelly, P. Sinkevičienė, B. 
Navickienė, M. Potsienė, J. 
Stigienė, E. Zaleckaitė, A. 
Kukaitienė, I. Glodenis, K. 
Butkienė, T. Kaminskienė, 
M. Benevičienė, M. Tamu- 
levičienė, K. Beniulis, . P. 
Baronas, F. Kaulakis, M. 
Masteikienė (iš Dorchester, 
Mass.).

/<. Čereškienė

Philadelphia, Pa?
HELP WANTED—FEMALE
BEAUTICIAN. Cap. of mang. shop. 
Must bo thoroughly exp. St. po
sition for right ghrl. Apply in per
son or phone Nick Ziz.zamia, 7451 
Maple Ave., Pennsauken, N. J. 
Merchantville 8-4846.

(17-21)

CLERK-TYPIST. High School Grad. 
Cap., exp. for Main Office. Select 
N. Phila. Co. Good hrs., transporta
tion and working conditions. Phone 
Mr. Nace, FR. 7-8500.

(14-16)

HOUSEKEEPER. Gen. & cook. 
Settled woman. Live in; own rm. 
Good salary. Ref & exp. req. Steady 
position and good home for the 
right woman. Phone Norristown 5- 
4585. (13-19)

HELP WANTED-MALE

AUTO MECHANIC

Experienced for Truck maintenance 
and repairs. Steady wk; good work
ing conditions. Apply in person. 
See Mr. Carr. George II. Newton 
Coal Co., 58r<l & Baltimore Ave., 
Phila.
____________________________(16-18) 

DRAFTSMEN, , DESIGN. Expert- 
enced in heating, ventilation, air 
conditioning, plumbing; for com
mercial and industrial type build
ings. Apply in person to Mr. 
Vanderslice. H. L. SHAY, Archi
tects, 1801 Packard Bldg.

(15-21)

Coal Center, Pa.
Pranciška Kubilskienė 

mirė Kalėdų rytą, gruo
džio 25. Liga tęsėsi nuo 3 
iki 4:30 ryto, valandą ir 
pusę. Tur būt buvo šir
dies ataka. Gydytojo ne
galėjome prisišaukti laiku, 
pribuvo jau per vėlai. Ve
lionė Pranciška mirė nebai
gusi 72-rų metų amžiaus.

Paliko dideliame nuliūdi
me savo gyvenimo draugą 
Antaną, du sūnus, vieną 
dukterį ir penkis arnikų- 
čius.

Iš Lietuvos paėjo Suval
kų r ėdy bos, Vilkaviškio ap
skrities, Lankeliškių kaimo. 
Šioje šalyje išgyvenę 50 
metų, Coal Centeryje. Bu
vo Laisvės mylėtoja per 
daugelį metų. Palaidota 
gruodžio 28, su bažnytinė
mis apeigomis, M t. Calva
ry kapinėse, Coal Center, 
Pa.

Ilsėkis, mano brangi gy
venimo drauge. Tegul tau 
būna lengva šios šalies že
melė! A. Kubilskis

Pakilo bausmė už auto, tai
syklų laužymą New Yorke

New York. — Bausme 
automobilistams už mažus 
taisyklių peržengimus New 
Yorke tapo pakelta nuo bu
vusiųjų $2 iki $5, pradedant 
nuo šios savaitės pradžios. 
Didesnės bausmės gi pasi
lieka tos pačios, kaip iki 
šiol.

dar neišmoksta ištarti, kaip 
reikia, AIK, ir sako “Ike,” 
lyg tai būtų lietuviška ra- 
šyba.)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

pavyzdys visiems katalikams 
apsidirbti su “techhnikos dva
sia.”

Bet čia vėl turime seną 
posakį: Nežiūrėk, ką kunigas 
daro, bet klausyk, ką iis tau 
įsako!

—: —
General Motors kol poraci- 

lj;*. išleisianti visą bilijoną bo
ileriu praplėtimui savo fabriku 
ji) gamybos.
! Skamba gana gražiai, bet ir
I ■

Įkeistai. Kam dar plėsti fabri- 
i kus, kuomet ir esamieji pra- 
i deda užsidarinėtį ?

Depresijos juk' laukiame ne 
todėl, kad permažai pas mis 
būtu gamybos priemonių.. De
presija ateina todėl, kad pa
daroma daugiau, negus mes 

įgalime išpirkti.

Kalbos (>ina apie auksą. So
vietai auksą parduoda Angli
jai. Už jį perkasi naudingus 
vartojimui daiktus. Protinga 
ekonomija.

Daugiausia aukso turi mūsą 
šalis — daugiau kaip du treč
daliu viso pasaulio aukso. Tai 
vis supirktas kituose kraštuo
se auksas.

Kas liečia aukso gamybą, 
tai Amerika pagamina aukso 
daug mažiau už Tarybų Są
jungą.

Amerikos aukso metinė pro
dukcija tėra 70 milijonu do
leriu vertės, o Sovietai — 200. 
milijonų.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Detroit, Mich.
Buvusio sen a t o r i a u s 

Stanley Nowak gimtadie
niui minėti rengiamas ban
ketas kovo 7 d., 2 vai, Club 
Supinu, 5 12 1 Oakman, 
Dearborn.

Rengėjai sako, kad tą 
progą panaudos pagalbai 
Amerikos pilietybės, kuriai 
grasina Walter - McCarran 
įstatymas ir Eisenhowerio 
pasiūlymas atimti pilieybę 
tiems A m e r i k o j e gimu
sioms, kurie nepatiktų nia- 
kartistams.

Detroite tam banketui 
Vtikietai gaunami 920 Char

levoix Bldg. 
_  •

Fordo darbininkas Wil
liam Shew’chuck laimėjo 
bylą fed-eraliame. teisme. 
Teisėjas Lederle pareiškė, 
kad valdžia neturi pakan
kamai argumentų, kurie 
pateisintų Shewchucko nu- 
pilietinimą. Jis buvo pir
masis CIO automobilistų 
unijos narys, kurį ragan- 
gaudžiai buvo pasinioję nu- 
pilietinti. Jį gynė paskil- 
bęs civilinių teisių advoka
tas George Crockett, Jr. 
Crockettas veikia su Michi- 
gano Sveturgimiams Ginti 
Komitetu.

Shewchukas yra 62 metų. 
Atvykęs į šią šalį 1908 me
tais ir gavęs pilietybę 1931 
metais.

Jį gynusio komiteto se
kretorius Sūul Grossmanas 
sako, kad teisėjo Lederle 
nuosprendis yra nepapras
tai svarbus. Tačiau tas 
dar nepastojo kelio ragan- 
gaudžiams iš naujo perse
kioti Sehew’chuka. Jis ra
gino visuomenę kreiptis į 
generalį prokurorą Brow- 
nellį, Washingtone, reika
laujant sustabdyti Shew- 
chucko persekiojimą.

Pilietis

A'rTENTION AUTO MECHANICS. 
Exp. for truck maintenance and re
pairs. Steady work; good ^working 
conditions, union wages. Apply in 
jxn'son. See Mr. Carr. GEORGE B. 
NEWTON COAL CO., 58rd & Balti
ni orc Ave.

(16-18)

gą ir tuščiavidurius blokus 
statant naujas patalpas, o taip 
pat paspartinti statybos dar
bus. Turėdamos lygų pavilgtų, 
plytos nereikalingos tvnka- 
vimo ir Įgalina iš karto vyk
dyti dažymo darbus.

Graži dovana besimokančialnp, 
jaunimui .

šiomis dienomis gražią do
vaną gavo Šiaulių besimokaii- 
tis jaunimas: iškilmingai bm 
vo atidaryti nauji ll-sios;\> 
dūrinės mokyklos rūmai. Tai 
— didžiulis keturių aukštų j>a- 
statas su puikiai jrengtoRjis 
klasėmis, mpkslo kabinetais, 
vestibiuliais ir kitomis patal
pomis. Naujoje mokykloje yra 
apie tūkstantį vietų. Ji gerai 
aprūpinta Įvairiu inventorium; 
vien tik šiam tikslui buvo a- 
sigiluota apie ketvirtį milijono 
rubliu. €

Naujieji mokyklos rūmai 
statyti pagal tipinį projektą. 
Toks pat pastatas yra iškilęs 
ir Vilniuje: čia Įsikurdino Sa
lomėjos Nėries vardo vidurinė 
mokykla. Tarybų Lietuvos sos
tinėje, žvėryno rajone, stato
mi ir antri tokie pat rūmai. .

Premjera ‘Erelio Phmsknos”

Kauno Vakstybiivo muziki
nio teatre kolektyvas pastatė 
Kašuto premijos laureat) Fe- 
i’enso Karkaso romantine mu 
zikinę komedija “F,»’elio 
PI u nsn os, ” va i z d u oj a n či ą ve n g 
rų liaudės išsivadavimo ko
vą iš.aud riškųjų grobikų f 7<\5 
metais.

ŽINIOS E LIETUVOS
Nauja produkcija

Lietuvos Statybinių medžia
gų pramonės ministerijos įmo
nes sėkmingai Įsisavina naujos 
produkcijos išleidimą. Radvi
liškio stiklo fabriko kolekty
vas pradėjo gaminti skystą 
stiklą. Systas stiklas, arba sili
katiniai klijai, anksčiau nie
kad respublikoje nebuvo ga
minamas. Jis plačiai naudoja
mas buitiniams reikalams ir 
techiniams tikslams,

Šiaulių alebastro gamykla 
pradėjo gaminti gipso-šlako 
pertvarų plytas. Gipso-šlako 
plytų panaudojimas įgalina 
taupyti plytas, miško medžią

Pranešimas t
NEW YORK CITY IR 

NEW JERSEY
Šiuonii pranešame, kad LDS 34ji 

Apskritis rengia banketą, kuris 
įvyks šeštadieni, kovo (March) 20 
d., Elizabeth, N. J.

šį banketą suruoš Bayonnės i\ 
Elizabetbo kuopos. Prašome kita 
organizacijų minėtose kolonijose nic\ 
ko nerengti tą dieną' ir kviečiame 
Visus dalyvauti mūsų rengiamame j 
bankete. ’

Rengimo Komisija (15-17)

: MATTHEW AJ
: buyus :
J (BUYAUSKAS) J
I LAIDOTUVIŲ !
J DIREKTORIUS t

; 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. J
I MArket 2-S172 !
» 4

3 psl.—Laisve (Liberty)-Antradienis, Sausio-Jan. 26 1954
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BUSINESS
OPPORTUNITIES

Tėvas nušovė silnu

minius reik.-ii':
vaukite imne

New Yorko teisme įvykę 
vpatinga byla. Dr. Foldman 
per teismą ■ pareikalavo, kad 
Rabinovičiutė sugražintu jam

Iš Aido Choro veiklos Į >ii o k cl a m iesi po praktiku Tliroggs

Patyrusi visame darbe. 5 dienų sa 

( Uždara pirmadieniais.) G< 

Linksmos darbo sąlygos.

R H. 4-8529

Vaite.

11 /. i 11 g 11.

Hl.’ime. V’i- 
slisirim ime.

• Bus raportų ir prune omų 
darbav ieč; 
litis šiuo

me. gal bus pram 
geresniu. gal bis 

. padėtis su darbais.

pranešim us

Turėkite ui 
ir social sei’ir: 
taip jūsų ro;h i.' 
Dalvvankite * -

nr

i.tukia-

Visu

mu

si's'iin k ima.

Susirinkimas

susi

Piliečiu
Union 

L va k.

tiki
ni as-

paaugo nariais.
sužadėtuvėms. Jis sakė, kad 
kai jiedu nutraukė sutartį ves
tis. abu sutiko grąžinti vienas 
kitam duotas dovanas. Jis su
grąžinęs apie poros šimtu ver
tės * dovanų, o ji pasilaikiusi

apie 
vestu

vėms. kurioms buvo jau viskas 
prirengta. Bet pastebėjus, kad 
jos sužadėtini tebukont izo
liuoja motina. Jis nepaklau
sęs jos prašymo pasiliuosuoti 
nuo tos kontrolės ir dėl to jis 
kaltas, kad vedybos neįvyko.

rgma sako. Kad p 
išleido pasiruošti

I
i \ c v a |

( Teisė jas nusprendė

Gasas nužudė moterį
je Įvedamas gasas nubuvęs ge
rai Įjungtas. Pajutę Į namus 
einanti gasą gyventojai ra
portavo kompanijai. Ji pasiun
tė taisytojus. Tačiau tie ėjo 
tiktai Į tuos namus kur namiš-

vakarą nas

būrelis. Ir dabar jau. 
dainuoja, tai vra ko p;

liet, žinoma, da
vajus gavimui

nepasibaigė, jis dar te-
Mat, kiekvienas ehoris-

iiariu

už-

kad gausime dar ir dau- 
uauju dainininką. Prie 
a prašomi būtinai atvyk-

\’i(’ną
mes.
ginu
lo, .vi
Ii šie draugai: A(b-mas Dagis
Kazys Juknys ir Jonas Velič

basso balsu, i į
ug trūksta

lu visiems — kaip jaunimui, 
taip ir senimui. Mes dabar 
chore juokdamiesi mokinamos, 
juokdamiesi dainuojame ir

AFL “kooperuos” su 
gubernatoriumi

Yorko

vieną va.karą i savaitę 
p::sil inksmint i. jiasisve-

.ą geriame. lai gi, laoai yra 
linksma dabar pas mus. Ir ne
žiūrint. kiek kas esate “Dizi,” 
v ištiek 
galite 
čiuot;
O tokio dalyko nėra, kad, oi, 
iK'tiiriu balso. Mūsų mokyto
ja Mildutė yra tokia gabi, kad 

■ ir naujas dar narys, o jau ge
rai dainuoja.

J'ajgi, gerbkimie.ii draugės 
ir draugai, nesiiu.uskiie. nerū
dykite namie visuomet, bet 
penktadieniu vakarai va].

pamoKas ir dainuokite su mu
mis kartu. Dainavimas gi žmo
gui labai sveika, nes žavej’a jo 
sielą, priduoda gyvumo ir stip
rina jėgas. Pamokos būna Li
berty Anditor’jes Muzikos rū-

Tik nepainu 
lauksime.
/ Naujasis Sekretorius

mos jūsų.

•Gelžkeh'ečiai balsavo 
už streiką

eijos už nušovimą pamišusio 
sūnaus liaus.

liaus seniau buvo paimtas j 
laivyną. Už 15 dienų jį palei
do kaip pamišusi. Po to jis

šino tarpu buvęs namie. Bet 
namie tiktai jo brolis galėjęs 
suvaldyti Hansą, 210 vy
rą. Broliui Paul nesant namie. 
Ilans puolęs ant. savo motinos.

šovė sūnų. Sakosi norėjęs tik 
pagązdinti, iššovęs netyčia.

New Yorko CIO remia 
gerus bilius

Seimeliui.

darbo apdrauda. taipgi ligonių 
ir darbe sužeistų apdraudas. 
Pagina darbe sužeistiems (la

vaite asmeniui ir pridėti po

ASSISTANT BOOKKEEPER A 
TYPIST

Priimsimo apsukrią mokinę, turi bū
ti gera skaitliavimuose. Puikiausia 
proga išmokti knygvedyslčs. Kreip
kitės:

LUNCHEONETTE A > 
(ANDY STORE

Gera veikli sekcija Astorijoje. Pil
nai Įrengta. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas. Šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai. Parda
vimo priežastis liga šeimoje., Ma
tykite ar šaukite savininką/

84-56 33rd St., Astoria
Tel. RA. 8-9679

(12-17)

(Mr. S(ern) 
METROPOLITAN 

EMBROSSING CO.
123 Bleeker St., N. Y. C.

Tel. AL. 4-1160
(11-17)

SLAUGES—REGISTRUOTOS

Vietinei ligoninei 3-11, 11-7 valan 
don?. Taipgi slaugės pavadavimui sa 
vait galiais.

Tolefonuokite:
NAvarre 8-4600

(12-18)
BEAUTICIANS

Pilnai mokančios operatorės -dėl 
vai! galių. Nuolatinis darbas, j 

mokestis, puikios darbo sąly 
Kreipkitės:

BEAUTY SPOT
533 W. Merrick Rd.
Valley Stream. L. I.

MOTERIŠKE

(13 T9)

RESTAURANT & PIZZERIA
Laisniai ant alaus ir vyno/ Pilnai 
Įrengtas. Gera veikli sekcija, daro 
gerų pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Puikiausia proga dėl 
šeimos ar pusininkų. Savininkas 
parduoda labai prieinamai.

TOM’S RESTAURANT
49 W. Burnside Ave., Bronx 53, N. V. 

I'O. 4-9603
113-191

CANDY—STATIONARY

Gera, veikli sekcija Brooklyne. Pil
nai Įrengtas, iš užpakalio virtuvė, 
5 metams lysas. daro $500 Į savai
tę. Biznis lengvai padidinamas, šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai, šaukite 
ar matykite savininką.

294 Union Ave., Brooklyn 
Evergreen 4-8412 'W

i inkimas p yks sausio 
Lietuvių ’ Amerikos 
Klubo patalpose. 280 
A ve. Prad žia 7 :”(> v;

Visiems nariams juo 
oiau būti čia dėl to. kad 
mes ateinančių pas mus

• pethiečių i)' ridge\voo(
draugų. Girdėta, kad nemaža 
grupė ruošiasi ateiti į šia kuo
pą dėl to, jog ji susirenka 
Brooklyno lietuvių < entralinė- 
ie Įstaigoje, kuri yra patogi ir 
lengvai iš \isur privažiuojama 
Tad sueikime visi pasitikti 
ateinančius d įaugus.

Taip pat visi prašomi pasi- 
inokėti duokles už šiuos me
tus. .Mūsų kuopa, nešiojanti 
garbingą Pirmosios numerį, 
negali tame atsilikti. Susirin- j

ta šeimą atvyko užkviesti va 
karionės svečiai, ir negalėj( 

pašaukta policija. Mote- 
rado jau numirusia, o jo- 
be sąmonės.’

kooperuot i

Įeiti,

I vyra

fondų tyrinėjime.
dėjo susitikime

n uosi r- 
su val- 
ir gero- 
Jie tai 

su g u b.

ninkai beveik vienbalsiai nu
balsavo streikuoti, jeigu firma

niams. Taipgi reikalavo tą ap- 
draudos šaką praplėsti, kad 
.apimtu visus dirbančius. Da
bartinė sužeidimo apdrauda 
neliečia tų, kur dirba 4 ar ma
žiau darbininku.

Abelnai namų ruošai, 
vaitojo. Nereikės virti. 
Nuolatinis darbas.

6 dienos sa-
Guolis kitur.

Y. C.)
(16-18)

De wev

kalavimu. Uniios viršininkas!*'’^’ ^)(>1 sava
Weil skelbia, kfl<l balsavime :i<i

Rime taipgi galėsite gaut 
draugijos pernai išleistą kny 
gą visi, kurio dar neatsiėmėte 

Valdyba

Daugiau sveikinimų 
chicagiečiams

I

Negrą paskyrė aukštu 
' valdininku

fdens tiekimo
I mi.lyra

nowyorkietj negrą inžinierių 
I miestui van- 
komisi jonieriu.- 

departmente
$15,000 metams. Fordas 

yra pirmuoju negru paskirtin- 
iu komisi.jonieriaus pareigoms 
New Yorko mieste. Gvvena 
(juodus apskrityje.

Atsiremti i traukinio 
duris yra pavojinga

Subway traukinio užpaka
linėms durims atsidarius, iš
krito ir pavojingai susižeidė 
mokinė Rose Smedley, 14 m.

mergaičių, kai traukiniui štai1 
ga pasisukant durys atsidarė.

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
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
(15-17)

tymą kaip

i dalyvavo 90 procentų visų
I darbininkų. Už streiką 
Ivo 1.300. prieš — IS.

ba Iša

Gilijos viršininkas rė iš ko
i vilti, kad toks solidarus• ’■ darbi-'
i ninku pasirodymas gal teiks
j galimybę susiderėti su firma

SKELBKITĖS LAISVĖJE^'

Bresloff pranešė raštinei, kad 
jis apleidžia kambarį, eina nu
sižudyti. Iki viešbučio pasiun
tiniai nuskubėjo į 12-tą auk
otą, jis jau buvo iššokęs per 
angą ir miręs.

vaitui priedo trims 
nia ms.

's. viet.on 
savaičių.

po $4 sa- 
išlaik vti-

v FINGERWA.VER
į Pilnai pat y rus i- greita- - dirbti salo

ne, Įsteigtame 17 motų. Park Ave
niu1 klientai. 5 dienos trumpos va
landos. Viršiausia alga. Linksmos 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

126 E. 34 St. (pirmos lul>os)
(Tarp Park ir I>?xington Avės.)

CLEANING & TAILORING
Visi Įrengimai visiškai nauji, mo
derniški. Gera veikli sekcija. 
$.350 iki $400 savaitinių jeigu. Biz
nis lengvai padidinamas. Šią pui
kiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai.

Matykite .arba šaukite savininką: 
134 W. 116th St., N. Y. C.

Te!. R I. 9-9589
(15-21)

(16-17)

tai)) pat

statanti pavojui) 
raudos saugumą

silpninant rezervus.” Nurodo, 
kad sumažintas, silpnas ne-

lės būti stipria atspara 
depresiją.

Automobilistams

Staff duti’. Mažai Bronx ligoniniu.

3-11 P. M.
Tolefonuokite Miss Lagace

MILK ROUTES
FOR SALE

Brooklyne. Puikiausios įoigos. 
Geras Trekas.

Šaukite:
BU. 4-3090

9-1100 (15-21)

M A N K11 m 1S T—S H A POOI S T
pries Nuolat. Aukščiausia alga. 5 dienos.

Linksma darbo atmosfera.
Kreipkitės:

212 W. 23rd St. (prie

Sekmadieni Dr. Palevičiaus 
labai sėkmingoje prelekcijoje 
buvo proga susitikti visa eilę 
duosnių pažangiečių. Be dide
lės agitacijos jie prisidėjo prie 
pasiuntinio clMcagiečiams pa
sveikinimo proga jų Kultūri
nio Centro atidarymo. Atida-

baigoje.
šie draugai ir prieteliai 

sveikina chicagiečius: Su vie
nu doleriu • S. Večkys, O. Stel- 
mokaitė, S. Griško. -J. ir S. Vi- 
nikaičiai, V. ii- O. Čepuliai, 
Levanai. Juozas Ruseckas, K. 
Janeliūnas. Gražys. Joe Mur- 
mokas, Mary Kreivėnienė, V. 
Mikelėnas, Baltrušaičiai, Gav 
rilovičius. Mažyliai.

lis doleriais svėi’- 
M. Lopai, A. Bal- 

Lideikis, V. ir V. 
Jurgis Varisonas

kiną : E. ir 
čiūnas, F. 
Bunkai. O 
sveikina su

Visiems
aukas ir gerus chicagiečiams 
linkėjimus.

Laikraštis atidėjo 
jubiliejini numeri

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker atidėjo 
savo jubiliejini leid 
31 dienos sausio. Buvo 
ję leisti už 2 1-tą, kada 
30 metų sukaktis. Bet pradė
jus ateiti gausiai sveikinimų, 
nespėję juos priruošti spau
dai pirm 24-tos.

Laikraštis New Yorke ir ar
timose apylinkėse yra plato
kai paplitęs. Miesto centre ir 
daugelyje darbininkais apgy
ventų sričių gaunamas ir ant 
standų. Tūlose vietose, kur 
gauna daug skaitytojų arti 
vienas kito, atnešama ir j na
mus. Kur mažiau skaitytojų, 
ton siuntinėjama tik paštu.

BANKETAS
Rengia Laisvės Bendrovė

Įvyks Sekmadienį

Vasario 7 February

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

Vakariene 6-tą vai. vakare. Bilietas $3.00
Po vakarienės šokiai. Vien šokiams įžanga 75c

George Kazakevičiaus Orkestrą
Prašome iš anksto įsigyti bilietus

.. 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

LANE
S, Ine.

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y

Street
st.

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 BV. 7-628J

Jei kurio auto yra įklimpęs 
siege ar lede po vienu 
statyti leistojo gatvėje, 
kubkite iš ten ištraukti, 
džia juos ištraukinė ja.

(16-17)
šonu
sus- BEAUTICIAN

$15 ir už savo darbu dadeda 
pabaudos $10.

Patyrusi — pilnai mokanti. 5 dienos, 
arba daliai laiko, kai)) pageidaujate. 
Gera mokestis. Linksma darbo at
mosfera.

šaukite: BO. 3-1290
(16-22)

Nužudė senuką
Ne\\ Yorke apartmentinic 

namo prižiūrovas Jotui Good
man, 75 metu, tapo atrastas 
negyvas sklepiiiiamo bute 
namo, kurį j ir- prižiūrėjo, 
kūnas sudaužytas, burna 
rišta, rankos ir kojos surai 
tos vielomis.

to

uz-
iio-

NAMŲ DARBININKE
Priežiūrai 2 vaikučių. Paprastas 
valgių gaminimas, abelnai namų 
darbias. Atskiras puikus kambarys. 
Maudynė. Visi Įrengimai elektri
niai. Gera mokestis, linksma 
mų atmosfera. Su vėliausiais 
liudijimais.

Tel. IIO. 5-4286 
ar SP. 6-1846.

na-
pa-

(17-18)

Valdinės butams komisijos 
posėdyje buvo pasiūlyta ap- 
taksuoti kožną telefoną po $2, 
o tuos pinigus pavartoti staty
bai namų.

NĄM Ų DARBININ Kft—AUKI.E 
Lengvas namų darbas—kiti darbi
ninkai —- lengvas valgių gaminimas. 
Visi Įrengimai elektriniai, 
skalbimo, 
šių kūdikio, 
mokestis, 
fra.
Tolefonuokite:

BU. 4-5369 ar IN. 2-6346
(17-19)

Guolis
Linksma namų

kitur.

Nėra 
mene-

atmos-
Su vėliausiais paliudijimais.

LUNCHEONETTE
Fountain. Alaus leidimas. Prie dido. 
ho kelio. Tiaimpos valandos, 6 die
nos. Mažos išlaidos. Ilgas lysas. Ge 
ri parkinimo patogumai. $50,000 * 
tinių jeigu. Biznis lengvai padidina
mas. Savininkas parduoda su nuo
stoliu iš priežasties ligos. $17,000. 
(Puikiausi išmokėjimai.)’

Greenlee, Broker 
Tel. FR. 9-0186

(16-17)

DRESSMAKER SHOP
Įsteigta, pilnai Įrengta. Gera 
sekcija. Nebrangi ronda. Daro 
pragyvenimą. Biznis lengvai 

Šių puikiausią biznio 
savininkas parduoda labai

Gerai 
veikli 
gerą . ... 
padidinamas, 
progą 
prieinamai.

Šaukite Savininką:
CY. 5-8612 arha LU. 4-7812

(15-19)

HOUSEFURNISHINGS STORE 
Gera veikli Bronx sekcija, daro ge
rą pragyvenimą. Biznis lengvai pa
didinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Šaukite savininką:

Tel. LU. 8-7590
(15-21)

REIKALINGAS PUSININKAS
Gerai {steigtame maisto markete. 
Daroma geras pragyvenimas dviem. 
Daug biznio dar galima dadėti. 
Puikiausia proga tinkamam žmogui.

Tolefonuokite savininkui:
(Klauskite Mr. Walsh)

BA. 4-1050

i

ačiū už

TONY’S

PETRAS KAPICKASSODAITIS
Puikiai įrengtąUžlaiko Virginia 9-6125

ŠAR& GRILL
MODERNINES MASINOS

Brooklyn, N. Y
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays

306
Brooklyn, N. Y.

/Gerai Patyręs Barberls

ANTANAS LEIMONA8
Savininkas
ION AVENUE

SOFA—$10.00 
KEDft—$5.00

Pertaisyti Kaip Nauji 
Jūsų Namuose 

New heavy Webbing Springs, 
Retied, Interlocked, New dust

proof Linings. Kaipo dėl geriau
sio darbo ir ilgo laikymo 

Matykite l
CARTER-COHEN

1052 Anderson Ave., Apt. 4 A 
Bronx. Tel. JE. 7-7486

(15-18)

FOR RENT

VINCAS

32 Ten Eyck St
Telephone E Vergreen 4-8174

AUKLE
Pil-

NAMU DARBININKE
Guolis puikiame kambaryje.
nam prižiūrėjimui kūdikio. Biznie
rių pora (nėra skalbinių)). Visi 
įrengimai elektriniai. Lengvas val
gių gaminimas. $40-$45, remiantis 
patyrimu. Linksma namų atmosfe
ra (Queens). Su paliudijimais.

Telefonuokitc: TW. 7-5743
(17-18)

WILLIAMSBURG E

Nefornišiuoti 4 -kambariai. Ant vii
šutinių lubų, apšildomi, refrigera

tion. $30 j menes j.
ŠAUKITE IL. 8-0567

(17-19)

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
HELP WANTED MALE

PARDAVIMAI
5 PARSIDUODA KEPYKLA
Parsiduoda kepykla tirštai lietu

viais ir lenkais apgyventoje vietoje. 
Per daugeli metų Įgyvendintas biz
nis, puikios Įeigos. Gerai Įrengta 
vieta. Savininkas atsistatydina po
ilsiui. Labai prieinama kaina. Kreip
kitės: 426 Lorimer St., Brooklyn, 

(14-19)

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

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

SUPERINTENDENT
3 hallways, No. 6 oil, 3 
su 1 vaiku. Alga iki $250 
žmogui. Reikalingi pa- 

Stand investigation.

Veteranai vykdo kursą 
apie politines partijas

Visuomeniškų mokslų mo
4 aukštų, 
rūmai, tik 
tinkamam 
liudijimai.

MORRIS REALTY SERVICE 
CORP.

2109 Mott Ave., Far Rockaway, L. I.
(17-19)

MALE and FEMALE

APTARNAUTOJAS—PORA

Dėl mažo apartmentinio namo arti
Central Park. Puikus pilnas apart- 

mentas tuščias jūsų rezidencijai.
Šaukite:

UN. 5-1310
(16-17)

klausimas

ranai pradėjo vesti kursą te
moje: “Trečioji Partija ir Ko
alicijos Politika.” Kadangi 
yra nepaprastos svarbos rin
kimų metai, tas
darbo žmonėms rūpi. Pamo
kos tęsis per 20 savaičių, Iš
virta dieniu vakarais.

Mokytojai yra jauni praė
jusio karo veteranai, bei seni 
darbininkų judėjime, Charnis 
ir Gersonas.
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