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veteranų yia vedę ir turi kūrįma visiems šioje šaly-

perlėkdins a usseią ) rieti- mo teisėjus.
nio Pacį/iko Vandenyno; Musmanno yra gavęs ad- 

j salą Tahiti arba į Madagas- i vokato diplomą iš fašisti- 
’ nūs teisių mokyklos Ronio-

Guatemala. — Dvarinin
kai, karininkai ir Jungtinių 
Valstijų agentaL^ėUmojo- 
si nuversti progresyvę Gu- 
atemalos prezidento Ja
cobo A. Guzmaho valdž 
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įlies Konstituciją, kad bū
metu riniu valstijų farmeriai bei

venti — dirbti Keleivyje

Mas

kitų
taikos konferencija galuti- Į fabrikantai ir kt. 

• 1 1 •
ir
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kanalo
ir gal

Bendrai.
man atrodo

riausybe apie prekybos pa
platinimą tarp tų dviejų ša-

ORAS. — Nešalta 
bus lietaus.

95 dol.
Prieš 40 metu. ,

pareiš- 
vieno

Fran- 
“šalin

Kerėjos1 
Kinijos

LAISVĖ-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje

rytiniame 
demons- 

vakarinius

Progresy vi ą lietuvi u. 
riais teko kalbėtis, 
visko,

Laisvės jie 
šta.

madleninės pramogos, — do
vanomis, prenumeratomis ir 
kitkuo, — parvežiau dienraš
čiui virš $300.

Didelė padėka rengtnoms ir 
visiems! *

Kairo, Egiptas. — Egip
to valdžia dar griežčiau už
blokavo laivus, kad užkirs
tų gabenimą Izraeliui rei
kalingų dalykų.

mūsą ša
pas 1(01 bt i 

M anghamo 
priimami.

Pennnsylvanijos 
teismas saus. 25 

;d. panaikino Allegheny ap
skrities teismo sprendimą

“saldainis.”

i'ams bus užtikrinta

SU KU- 
neziūrint 

ūpas geras.
taipgi nepamir- Jeigu liaudininkai užim

tu Dien Bien Fu, tai lai- 
metų ir derlingąjį 20,000 
ketvirtainių mylių plotą.

iburgho komunistų vadovą.
i Pripažino, jog apskrities

nai nuspręs, ką daryti su 
visais ginčijamais belais- 

i viais.
Jie smerkė generolą Thi- 

mayją ir amerikinę komam

nustatė, jog 
būti a t steigta 
kratine, nok;
bA

je.”

Kodėl taip?
Todėl, kad dvasiniu k 

Johnsonas kovoja už taiką.
Todėl. kad šis vyras,

itų uzsie- vakarų Europos 
'ras Mo-i prieš komunizmą — 
ė į Jung-'Jaltos ir Pottsdamo 
Angliją ir'mų laužymas.
imas vyk- Molotovas sykiu

New York. — Columbia. 
Universitetas suteiks at
vykstančiam Turkijos pre
zidentui Bayarui “teisių 
garbės daktaro” laipsnį.

nėra ku’ltūri-

21 amerikini belaisvį karei 
vi, kuine

jungoje
kraštuose,
cialistinio pasaulio liaudis at
lieka, ką ji kuria.

Kaip ten bebūtu : abiem ju- 
biliejatam ilgiausio amžiaus!

Berlin. — Sovietų vyriau
sybė uždraudė 
Berlyno ruožte 
tracijas prieš 
kraštus, kol tęsis Ameri
kos, Sovietų Sąjungos, An
glijos ir Francijos užsieni
nių ministrų konferencija.

los Smith, United 
mokslo skyriaus i

metai, kai

Kas gi mums tenka atsakyti 
į tokį sveikinimą?

Yra tik vienas ats-ikvmas:
— Nuoširdžiai dėkojame

Patrijotei už stambią auką ir 
mes ’
i .etą, geriausios sveikatos! ,. ..

ri voką su tokiu

—Sukanka 35
Laisvė pradėjo eiti dienraščiu 
o man pačiai sukanka 60 me
tų amžiaus. Taigi šia proga 
aukoju dienraščiui $95 — pc 
vieną doleri už kiekvieneriut 
savo išgyventus metus ir pc 
vieną doleri už kiekvienerius
dienraščio išgyventus metus. I 
Linkiu dienraščiui Laisvei ii- ; 
giausio Amžiaus! . . .

guminėmis buožėmis vaikė 
‘ demonstrantus ir grūmo
dama šaudė oran. Sužei- 

i dė apie.30 studentų, o jie

lia daryti sutartis su sve-

Meksikos valdžia 
i: “Neleisime nė

Respubliką į šią konferen

riuomenę Suezo 
ruožte, tol Anglija laikys 
ten savo armiją.

bliką į šiąpO.000 
Anot jo, čir i

iš tų pinigą, jei 
nio judėjimo?

Tie, kurie South Bostone 
gyvenote prieš 10 metu, atsi
menate, kas tuomet buvo!. . .

ir socialistiniuose 
užgiria tai. ka so-

is ameriki
“dėl apsigy

senhoweris griežtai 
prieš senatoriaus

Tada atrodė South Bostonas 
gražus, šviesus miestas.

Sekmadienį ėjau Broad we 
ir stebėjau: didesnė pusė na
mu tebėra tie patys, koktu 
buvo 1914 metais, o ir tuomet 
jų tūli jau atrodė pabuvę.

Kai kurios gatveles jierne- 
1 y g siauros—siaurutėlės.

Organizacinis lietuviu judė
jimas labai sumenkėjo.

—-Tik klubas daro biznį. — 
sakė man draugai, ’ turėdami 
galvoje didžiulį klubą.

ta tarp prezidento Koose- ; mo pu 
velto, Sovietų premjero J.'nimo.” 
Stalino ir Anglijos prem-; “nelog

mokėdavo m e k s i k i e č i a m s,

Praėjusi sekmadieni pralei 
<lau Bostono.

South bostoniečiai surengi 
pažmoni Laisvės nauda*.

Valgome, šnekučiuoiamūs.
Štai, viena draugė. Iairi at

Prieš lo

tai.
Rašo R. Mizara

Du. Johnsono neįsileidžia i 
j mūsą sali, gi Maughanuii du- 
Į i'vs visuomet atdaros.

Johnsono rasta 
j Iv.je makartistu

Šiomis dienomis Anglijoje “subversyviais, 
murTjo savo 80 metu amžiaus I— visur 
sukaktį du žymūs žmonės^

Canterburio djekanas Dr.
Hewlett Johnson ir rašytojas 
-novelistas William Somerset

* Maugham.
Johnson yra dvasininkas, 

taigi tikintysis, o Maugham 
— netikintysis, agnostikas.

Bet ar jūs matote, kaip ši
tuodu vyru traktuoja mūsų 
valstybės departmentas ?

Anglijos biznieriai 
Keliauja Maskvon

London. — Išvyko 
kvon 33 stambūs Anglijos
fabrikantai ir verslininkai. 
Tarp jų yra mašinų gamin
tojai, elektrinių įrengimų

Bostoną ir “atsimu lino”
Brooklyna.

Ten, kur Laisvė buv<» iku 
nykuma.

South Bostonas 
ncrdaU‘2- “apšo-

Kitame 
miestyje, I;

: tūkstančiai 
. monstravo
į konsulatą, šaukdami
; grąžint Gibraltarą. J 
(kelias valandas mušėsi su 

visi linkime jai ilgiausių , policija, iki demonstracija 
buvo išblaškyta.

namo.
žada apsigyven

ti pas Šiaurinės 
liaudininkus bei 

so sąlygose dirbti ir’ lauki-! komunistus.

kaimynų.
Francijos užsienio rei

kalų ministras Geo. Bl
iauk atsiliepdamas parei-

reiviai
'tabdvtu meksikiečius nuo I 
ėjimo

v
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PUOLĖ ŠTURMUOT
ANGLIJOS AMBASADA

Madrid. Ispanija. — Ke
liolika tūkstančių ispanų 
studentų apspito štur- 
muot Anglijos ambasadą 
Madride, rėkdami: “Su
grąžinkite mums Gibralta
ru!” “šalin Churchilla, ta

Bereitą savaitę ispanai 
Granados mieste kerštin
gai demonstravo prieš Ang
liją. Tuo tarpu “pasipai
niojo” ir Amerikos 
kis H. R. Jackson 
Demonstrantai apspjaK,... 
generolą, kumščiais grū
modami jam ir pačiai,

Meksika reikalauja tokjo 
pat uždarbio meksikiečiu, 
kaip ir amerikonam

Y/o/olor raKin« ,-vk<ln Jallos ir !TEISMAS PANAIKINO 
Polisdam,, konferencijų "'^'"'-' ŽIAURŲJĮ SPRENDIMU 

iZi’i PRIEŠ STEVE NELSONĄ 
nutari-1

uz maišto
Pennsyl-

i
jero Churchillo, o pokari-! Kinijos Res 

| niai susitarimai Pottsdamo I konferenciją. 
Išdaryti prezidento Tru-įtupi būti svarstoma, tiktai jFrancjja |ė|(dma savo 
; mano, Stalino ir Anglį jos1 europiniai klausimai vnac i 3 
i premjero.)

M o 1 o to v as, k a 1 bė.d a m a s-
Keturių Didžiųjų užsieni
nių ministrų sueigoje sau-

I šio 25 d., sakė.: 1

ir Austrijos da-1 ištremtą Morokko sultaną
, , i tolimąją salakalbėjo pagal:'

Hanoi, Indo - Kinija. — 
' Prancūzai skelbia, kad at- 
| griebę Thakheką, Laose, 
I nustūmė Vietnamo komu- 
| nistus - liaudininkus apie 
100 mylių tolyn į šiaure. 
Garsinasi, kad nuo 1950 
metų sausio jki šiol už
mušė 93,357 liaudininkus 
ir suėmė nelaisvėn 113,978.
VIETNAMIEČIAI APSŪ- Amerikietės kaip vyru 

i lyties erzintojosTVIRTOVE
Vietnamo liaudininkai 

tęsia apsupimo žygius ■ 
prieš Dien Bien Fu mies
tą, svarbiausią francūzų 
tvirtove šiaurvakarinia
me Vietnamo kampe.

Prancūzai naudodami 
amerikiniu lėktu- 
per 5 savaites be

šimtus
vu, jau
jokios atlaidos, dieną 
naktį, bombarduoja ir 
šaudo Vietnamo liaudiniu 
kus, mėgindami juos iš

New Work, N. Y. — De- 
I Press 
redakto- 
kritikuo- 
merginu 

papročius.

neva 
prieš 

van i jos valdžią.
Aukščiausias 

van i jos teismas
“Visame didžiuliame nuo- 

įraše (šnipų) liudijimu prieš alsyvm nusmerke I Ne, mes ne,.adome n5 
-° me4 ka'etl ,,r i vieno žodžio, kur jis būtų 
lumganes baudos Į Į)a(al.ęs veiksmą

A u k šč i au si o j o valstijos 
j teismo narys Charles Jo
nes, reikšdamas penkių to 
teismo narių nuomone prieš 

l vieną, taipgi priminė, kad 
j kas nors “kerštu, neapy- 
į kanta bei mėgindamas auk J 
• štyn pakilti” .taip klasti”- 
i gai nuteisė Nelsoną.
Į
; (Suprantama, jog Jones 

Mohamedą \ turėjo galvoje Allegheny 
U apskrities teisėją Musma- 

.ii nno, kuris savo sprendimu.
; Nelsoną bandė pra-

r • • ' ‘ i

Karinis I Amerikos valstybės sekre- i Paryžius. — Francija 
rekču-i toriam Dullest! ir su Ang-i jo, kad Morokko mahome 

Nuoti vakarinių vokiečių ar- lijos užsieniniu ministru j tonai neišlaisvintų buvus 
i savo tautinį ir religinį vai 
i dovą, sultaną 1 
j Ben Yussefą iš Korsikos! 
! salos, kurion francūzai 
ištrėmė ir laikė kaip belai- prieš 
qvi- v skinti sau kelią į Jungtinių

i Francijos \valdžia todėl Valst. Aukščiausiojo Teįs- 
ussefą j Pieti- nio teisėjus.

Amerika negarbingai 
paleidžia” 21 janki 

. komunistini belaisvi

Eisenhower nesutinka 
apriboti prezidentų 
stabą sutartim daryti

ja amerikiečių 
išauklėjimą ir 
Sako, jos “tyčia 
si, kad sujaudintų lytinį 
vyrų gašlumą; erzina bei 
gudo vyrus,” bet dažnai 
drovisi juos patenkinti, nu
duodamos “nekaltas pa
neles.” Tuo tarpu jos taip 
puošiasi ir elgiasi,. kad at
rodytų vyrams kaip lytinis c]a

I KOMUNISTINIAI BELAI- 
I SVIAI VIS DAR LAIKO
SI STOVYKLOJE

Pan m u n d ž o m, Korėja.— 
Nors indusų generolas 

'Thimayja, pirmininkas ne
utralių šalių komisijos gin
ei jamiem belaisviam glo
boti, jau pereitą savaitę 
paleido visus juos “keliau
ti, kur norite,” bet 453 ko
munistiniai belaisviai dar 
neina iš stovyklos. Sako, 
turime laukti, iki politine

so tižgyrimo.
Eisenhoweris sakė, tokia 

Konstitucijos pataisa “at
imtų mums galimybę susi
tarti su draugiškomis šali
mis dėl bendro apsigynimo 
ir kitu bendru reikalu.”* * ».

Ištremdama
Franci ja pas
sultan u
Arafą.

Francūziškos ir Ispaniš 
ko Morokko tautiečiai, de 
monstruodami prieš 
ei ja, svkiu šaukia, 
Aha fa!”

Daugėja bedarbių 
skaičius New Yorke

New York. — ši mėnesi 
207,812 bedarbių visose 
didmiesčio dalyse ima pen
sijas pagal nedarbo ap- 
draudos įstatymą, tai 50,- 
000 daugiau kaip pernai 
sausyje. Čia dar nepri- 
skaitoma tūkstančiai 
bedarbių, neturinčių 
sės į nedarbo pensiją.
Veteranų skundai

Iš Korėjos sugrįžę 
teranai skundžiasi, kad 
gali surasti darbo bent
vidutinėmis algomis. Jiems 
paprastai siūloma $32 iki i 
$35 per savaitę ir retai ka
da iki $40. Daugelis tųDabar užginta demonstruot 

rytu Berlyne prieš vakarus

mą ginčijamų korėjiečių 
bei kinų. Tai buvę paliau- 
binės sutarties laužymas.

Taip stovykloje vis dar 
laikosi 453 komunistiniai 
belaisviai: 21 amerikonas, 
1 anglas, 327 pietiniai korė/ 
jiečiai ir 104 šiauri m a i ’ko
rėjiečiai.

ANGLAI DAR LAIKYS 
SAVO ARMIJA SITEZO 
RUOŽTE

London. — Anglijos val
stybes ministras LLoyd 
sake šalies seimui, kol egip-

Prezidentas siūlo paremt 
gyvennamitj statybą

Washington. — Prez. Ei
sen howeris siūlė Kongre
sui, kad daugiau pinigų 
skirtų paskoloms bei tiesio
ginei paramai, reikalingai 
gyvennamiams statyti.

Prezidentas ragino pra
tęsti esamąjį įstatymą, 
taip kad būtų kasmet pa
statoma po 35,000 naujų 
gyvenamųjų patalpų per 
ketverius sekančius me
tus. Tas Įstatymas skyrė 
$250,000,000 miestams tie
sioginės paramos ir $700,- 
000,000 paskolų namam sta
tyti.

savo pastumdėlį į PAREIŠ'

Pittsburgh. — Išteisintas 
i Nelsonas viešiai pareiškė:

Pennsylvanijos auk š- 
■ čiausio teismo sprendimas, 
panaikinęs man 20-metinę 
kalėjimo bausmę, yra žmo-

gis vietiniams nįakartie- 
čiams, kuriems vadovavo 
Musmanno, sudarydamas 
teisminį sąmokslą prieš 
mane, ši pergalė taip pat 
praskina kelią į panaikini- 
ma sprendimų prieš Ondą 
ir Dolseną.

“Dolsenas yra Įkalintas 
20-čiai metų ir turėtų būti 
tuoiau išlaisvintas.

“ši pergalė nebūtų lai- 
imėta, jeigu skaitlingi ma- 
' no draugai ir šios šalies 
! žmonės, taip pat ir žmonės 

ve*; visaųie pasaulyje, nebūtų 
ne' Į protestavę, reikalaudami 
su man teisybės.

“šis sprendimas sykiu 
yra pirmoji pergalė kovoje 
prieš Smitho įstatymą ir 
už demokratiniu teisiu at-

vaikų. Negaudami geriau 
apmokamo darbo, tad ir 
skursta iš bedarbiškos 
pensijos — $26 per savai
tę. O motinos bei žmonos 
dar juos uja, vadindamos

Guatemala nuslopino, 
reakcininkų maištą

mais
tą ir suėmė kelias dešimtis 
jo vadų.
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“...Visa laisvojo pasau
lio spauda, kaip didžiau- 
sias sensacijas, skelbė ir 

1 tebeskelbia paaiške jusiu 
! tardymo duomenis...”

Tai}) apie Kerstėno ty- 
. rinėjimus ir atsiliepimą ra-

Drauge” S. Stravins-

chtktuoja kai kurias dabar
tinėj (tarybinėj) Lietuvo
je leidžiamas knygas, bet 
nepaduoda nei šaltinio nei 
prašo leidimo. Plagiaravi- 
mas eina visu garu, kopi
juojama, keičiami užvardi- 
n ima i, maskuo jama.

MOTERŲ KAMPELIS
MAČIAU NAUJOSIOS
GEORGUOS VEIDĄ

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

teigimą 
pasaulio

apie

KONFERENCIJA PRASIDĖJO
ILGAI LAUKTOJI Keturių Didžiųjų užsieninių 

reikalų ministrų konferencija Berlyne prasidėjo sausio

Ši konferencija yra septintoji tokia eiline konfe
rencija pū antrojo pasaulinio karo.

Pirmoji Keturių Didžiųjų užsienio reikalų ministrų 
konferencija įvyko Londone 1945 m. rugsėjo 11 d. ir 
spalio 2 d. d.; šeštoji—Paryžiuje 1949 metų tarp gegu
žės 22 ir birželio 20 dd.

Berlyno konferencija vyriausiai Vokietijos

gos atstovas Molotovas nori, kad čia būtų imami ir 
pasauliniai klausimai svarstyti ii' kad konferencijon 
tų įsileista Kinijos Liaudies Respublika.

lAiškus dalykas, būtų daug sveikiau, jei Kinija 
dalyvautų, ir jei būtų svarstyti ne tik Vokietijos ir Au
strijos, o ir kitų šalių reikalai, ypatingai Azijos.

Įdomu, ką gi Berlyno konferencija nutars? Beje, 
ar ji iš viso ką nors konkretaus nutars?

Kai kurie amerikiniai “visko žinovai” jau rašo, būk 
ši konferencija nieko svarbaus neišspręs dėl to, girdi, 
kad Tarybų Sąjungos atstovas nenorės nieko išspręsti.

Pagyvensime—pamatysime. Tačiau vieną privalome 
žinoti: mūsų šalies vyriausybė, ypatingai Mr. Dulles, ši
tos konferencijos labai nenorėjo. Dar visiškai neseniai 
iis sakė, būk tokios konferencijos iš viso dabar nerei
kalingos. Mūsų vyriausybę privertė dalyvauti šitoje 
konferencijoje milžiniškas pasaulio žmonių, kovotojų už 
taiką, reikalavimas, kad būtų tartasi. Anglijos ir Fran- 
cūzijos vyriausybės, spiriamos žmonių, taipgi griežtai 
reikalavo, kad tokia konferencija įvyktų. Visa tai rodo, 
kokią didžiulę galią turi tasai žmonių judėjimas už taiką.

♦Mūsų valstybės sekretorius i šitą konferenciją bu
vo lyg ir priverstas vykti. Na, o lietuviškas priežodis 
sako: “Prievarta nuvarytas bažnyčion—poterių nekal
ba.” Labai galimas daiktas, kad ir Mr. Dulles atsisakys 
“poterius kalbėti” šitoje konferencijoje. O visgi, kiek
vienas sutiks: smagu, kad tokia konferencija įvyksta.

• Jei mūsų krašto žmonės griežčiau pasisakytų už 
taikos reikalą visame pasaulyje, tuomet, aišku, ir Mr. 
Dulles kitaip elgtųsi.

bū

‘DEMOKRATIJOS” ATSTOVAS
AMERIKON ATVYKSTA Celal Bayar, 70 

amžiaus Turkijos prezidentas.
Apie šį asmenį ir kraštą, kurį jis atstovauja,

Jis reklamuojasi
gardžiai vaišina-

metu

daug
rašo mūsų ■ krašto komercinė spauda, 
kaip “demokratijos atstovas,” jis bus 
mas; Kolumbijos universitetas žada jį 
tu garbės laipsniu.

Kodėl visa tai daroma? Ar bent 
tų laikraščių, kurie Bayarą taip garbina, tiki tuo, ką 
rašo? Žinoma, ne. Skelbimas, būk Turkijoje yra demo
kratija—tikri, monai, daugiau niekas. |

Jau prieš tūlą laiką Turkijos vyriausybė prisiuntė 
Amerikon savo agentą, kad jis garsintų atvykstantį pre
zidentą, kad jis jį čia populiarintų.

Mūsų valdžia ir komercinė spauda Gėlai Bayar’ą ke
lia Į padanges dėl to, kad jis atstovauja šalį, besirūbe- 
žiuojnčią su Tarybų Sąjunga, — šalį, ginkluotą Ameri
kos ginklais, šalį, kurioje yra Amerikos karinės bazės, 
šalį, kuri skaitoma “didžia tvirtuma prieš komunizmą.”

Štai, kame visa to paslaptis!
Celal Bayar atstovauja Turkiją, kuri žiauriai išžudė 

tūkstančius armėnų; jis atstovauja Turkiją, kuri ir šiuo 
metu tebelaiko žiaurioje priespaudoje Armėnijos plotus 
su daugybe armėnų tautos sūnų ir dukrų.

Dėl to Amerikos Armėnų Taryba šiomis dienomis 
pasiuntė laišką prezidentui Eisenhoweriui protestuo
jant prieš pakvietimą Turkijos prezidento į Jungtines 
Valstijas.

vienas redaktorių
„ G

Šypsenos
Kam portfelis reikalingas?

—Žinote, kodėl tūli dipu
kai nešiojasi į darbą ir r 
darbo portfelius, — vienas 
užklausė savo draugo.

—Todėl, kad į darbą eida
mi gali sandvičius nusineš
ti, o iš darbo eidami apgau- 

' dinėja kitus, pasirodant esą 
svarbiais žmonėrms, — ga
vo atsakymą. \

i miai miegoti, sunkiausia
i yra užmigti, — vienas paci
entas pasiskundė savo dak-

i tarų i.
—Kodėl neskaitai avelių? 

' —klausia daktaras.
— Bandžiau skaityti, bet 

man prisimena aukšta avie
nos kaina, tai dar labiau .ne-

Aviena trukdo miegą 
—Aš naktimis negaliu

Kas ją erzina .
Viena senyva aktorė jau

nai aktorei piktai priminė:
—Daugiausia ko aš nega

liu pakęsti, tai jūsų veido.

paremia ta j 
viso laisvo 
ą”? Ar apie 

komisiją kiek , 
•ašė Londono į

“Times” arba “News Chro
nicle”; Paryžiaus “Le Mon-

Kokicde” ar “Figaro”?
Romos, Stokholmo, 
Briuselio arba Oslo 
raščiai tuo reikalu rašė?

P. Stravinskas savo be- ; 
galiniam entuziazmui ran-; 
da vienų pavyzdi: Ąmei4l^a|,gaunapti 

i keliolika €J.V. gan sensacini, di- 
tiražo bet menkos

rimtos 
šiuose žmbnėse turintį 
ilustruotą žurnalą “Life”..

Pradeda nuo viso pašau 
lio — ir baipTi vienu žur 
na

vi

Laiks nuo laiko užsuku į 
“Gabijos” knygyną. Pir
mas paviršutiniškas įspūdis 
yra, kad pabėgėlių kultūri
nis 'gyvenimas yra net bu
jojau tis:
šokiu įvairaus formato ir 
storumo žurnalų, 
ui Inos šviežiai išleistu 
A. G

gu, ° dailininku darbu 
77 C 7 C
p roduei j ų, bar i e lef ų, 
n i a t U r i n i ų s k u 1 p tu r ų.

Bet pirmas žvilgsnis 
is. Užtenka 
minučių pastudi-

lentynos i
kny-1

nu-

ti, kame reikalas.
Didelė dalis knygų yra 

išleistos ne skaitymui, bet 
todėl, kad tam tikri fondai

K ai, 1.
lu. ' remia jų išleidimą.

• « . . ; kurios knygos yra !■
'Paine pačiame “Drau 

go” straipsnely ie (sausii 
18 d.) pasakojama, kaf 
“Lietuvių Teisininkų D-j:

“Lietuvos Sovietizacija.

“Deja, tik 
tekstą ii’ nepaskelbusi 
toriaus vardo.”

Dipiškoji emigracija 
na tokių plagiarizmų, 
pi j avimų, 
falsifikavimu ir tt. ir tt.

“Lietuviškoji Encikl

seniau 
ruožtu 
Kam 
laidas?
kus:

savo
nerado pirkėjų, 

reikėjo leisti naujas 
’ Atsakymas 
pa si pel n i j imu i. 
•nalai atrodo

kiek pataisius’1 jų puslapių padvelkia 
realizmo, don-kichotiška 
mosfera.

a u

gerai 
iš 

ne

braižiniai

pretendavimų, i riai jie neturi vilties maty

1954-tų metų 
reakcinis lie- 

knygynas Ame- 
straips-i rikoje: blizgantis burbulas, 

1*11 • « • t Y - 1 < . V t • 1

yra
pedija” kopijuoja žodis žo- emigracinis
din seniai Lietuvoje išleis- i tuviškas
tos enciklopedijos :

. aius, ir pretenduoja esanti| kuris bile kada* gali subliul 
! originališka; Leidyklos fo- ; šti.
' tograviuros būdu repro- A. Žilėnas .

UKRAINA ŠIANDIENĄ
(Pabaiga) j

>e kalnakasybos ko m- i’
bainų,

vus, įr uolienos pakrovimo 
mašinas, ir liuminescenti- 
nes lempas, ir mechaninius 
ramsčius.

Ukrainoje smarkiai išsi- : 
vysčiusi mašinų gamyba. Ji 
buvo beveik visa sukurta 
jau tarybų valdžios laikais. 
Yra čia ir daug metalo rei
kalaujančių mašinų gamy
ba, duodanti didelės apim
ties mašinas; I " 
garvežius, traktorius. Yra 
Ukrainoje ir sud ė t i n g ų. I 
tiksliu mašinų bei 
gamyba.

Ukrainos, kaip 
Tarybų Sąjungos, 
remiasi galingu 
energetikos pagrindu, čia 
yra daugybė stambių . elek
trinių ir jų tarpe Dniepro 
Lenino vardo hidroelektri- 
n ė—sta m bia usia E u ropo j e.

f pietus nuo Dnieproheso, 
taipogi prie Dniepro, dabar 
statoma kita galinga hidro- 
elek t r i n ė—K ac h o vkos.
Ukraina — vienas pagrin

dinių Tarybų Sąjungos že
mės ūkio aruodų. Ji duoda 
didižulį kieki maisto pro
duktų gyventojams ir že
mes ūkio žaliavos — pramo
nei. Ukrainos žemės ūkis 
.labai įvairus.

Lygiai" kaip ir. pramonę, 
taip ir žemės ūkį hitlerinin
kų kariuomenė ’ (.Ukrainoje 
nepaprastai smarkiai nu
niokojo. Bet Ukrainos kol
ūkiai, valstybės padedami 
greitai likvidavo priešų įsi
veržimo padarinius. Ukrai
na gamina dabar 
daugiau grūdų, 
runkeliu, i

(Pabaiga)
.Štai ir Georgijus kapito- 

liaus laiptai!
Mes susigrupavome Į bū

rį ir. einame link laiptų, iš- 
vy modamos milžinišką 10 
pėdų iškabą. O užlipusios 
ant laiptų mes ją atsukome 
i gatvę miesto gyventojams 
pamatyti. Ant jos jie skai-

Išlaisvinkite Mrs. Rosa

įėjome į vidų. Ten mes 
patyrėme, kad nors Atlan
tos miesto žmonės prispyrė 
juos atidaryti mums duris, 
Talmadge ir jo valdininkai 
nepasikeitė. Tik viskas 
“strymlainiuota.” Šiemet į 
mus atsukti fotografijų 
aparatai, Tie šautuvai.

Jie išsidirbę sud ė t i n g ą 
rutiną mus kiršinti ir gąz- 
dinti. Gubernatoriaus iš
laukinėje raštinėje sekreto
rė pareikalavo mūsų vardų 
ir miestų. Mums tai rapor
tuojant, sekretorė mašinėle 
juos surašinėjo ant kortos, ’ 
kuri. buvo paduodama sar
gui, sergstinčiam guberna
toriaus vidinę šventovę.

Taraso Ševčenkos kūriniai i 
per tarybų valdžios metu? 
yra išėję 8 milijonų egzem
pliorių tiražu .

1953 metais U k r a i n o s 
aukštosios mokyklos ir 
technikumai išleido 76 tūks
tančius jaunų specialistų.

nei vieno 
Ntir nebūtų moky-

Ukrainoje nėra 
kaimo 
klos.

į Kultūra pasidarė prieina- 
j’ ma visiems gyventojams.

ašimi - traktorių parko 
pajėgumas jau žymiai pra
lenkė prieškarini lygi.

Ukrainos kaimuose 
keletą paskutinių metų pa
statyta ir atstatyta1 daugiau 
kaip milijonas namu.

Naujos priemonės žemės 
ūkiui toliau kelti, kurių vy
riausybė ėmėsi 1953 me
tais, žada Ukrainai dar di
desni žemės ūkio suklestė
jimą. Per artimiausius 2-3 

■ metus Ukrainos valstiečiai- 
bliumingus, kolūkiečiai žymiai pakels 

• Yra Savo, jau ir šiandien aukš- 
gyveninio lygį.

Tarybų Ukraina pasiekė 
įžymius laimėjimus, vysty
dama savo nacionalinę kul
tūrą.

Iki Spalio revoliucijos 
Ukrainoje beveik .nebuvo 
vykdoma jokio mokslinio ti
riamojo darbo. Dabar res
publikoje veikia 580 moksli
nio tyrimo institutų bei

prietaisų :

ir visos 
pramonė 
elektro-

per

„ 1953 metais Ukrainos 
respublikos Mokslų akade
mijoje buvo 90 tikrųjų na
rių ir 105 nariai-korespon
dentai. Ukrainos mokslinė
se įstaigose dirba apie 15 
tūkstančiu nioksliniu dar-

C G -

ir sėkmingai dirba daugiau 
kaip 700 tūkstančių inžinie
rių, agronomų, gydytojų, 
m o ky to j ų. U k i *a i n a t u r i 
gausingą grupę meno dar-

ku, muzikantu

kaip turintys tikrą talentą. 
Respublikoje leidžia m a 

Pavyzdžiui,-
žymiai

cukrinių daug knygų.
gyvulininkystes garsiojo ukrainiečių "'poeto

Kai jis po vieną, kožną 
atskirai, perskaitinėjo var
dus, jis praverdavo tarpdu
ryje siaurutį tarpą, tik to
kį, kad delegatė šiaip taip 
galėtų prasiskverbti. Kai 
atėjo mano eilė, pamačiau 
dėl ko taip.’

galės gaujos Mississippi 
valstijoje. Girdėjome At
lantos g y v e n t o j o s Mrs. 
Walker pareiškimą: 
diena pažymi kitą zings* 
moterų pakilimo kaip mo
terų.” v

Prieš mus stovėjo baltoji 
moteris, apsirengusi pa
prastu dvinyčiu ploščium. 
Ji sakė:

“Atstovauju Atlantos Tai
kos Tarybą. Aš esu buvusi 
tarnaitė. O dabar dirbu ša- 
poje.” Atsikreipusi Į ne
gres ii dadėjo: ‘Ar jūs ma
note, kad Didieji Vyru
kai paiso manęs daugiau, 
negu jūsų? Taip, jie elgia
si su jumis blogiau, bet jie 
taip pat neįvertina nei ma
nęs.

“Paliaukime užsiiminėti 
mažais dalykėliais! Reikia 
veiksmo Mrs. Ingram išlais
vinimui . Sudarykime mūsų 
valstijos valdžiai rūpesčiu, 
pikietuokime, jeigu reikia! 
Aš prižadu teikti paramą!”

Po darbo, vietos negrų 
vadovybė mus maloniai vėl 
pasveikino Įr gerai pavai
šino. Žinojome, jog įvyko 
istorinis dalykas. Taip pat 
žinojome, jog naujoji At
lanta nėra koks priepuolis, 
iš nieko meteoriškai neiški
lo nauja pajėga. Tam buvo 
planuota, sudėta viltys. 
Jauna negrė, kuri į Pietus 
atvyko dešimtimi dienų 
anksčiau mūsų, tam daug 
darbavosi. Tam darbavo
mės mes visos.

Tikriausia, mes galime iš
laisvinti Mrs. Ingram ir iš
laisvinti greitai.

Viduje žaibuojančias švie
sos momentui mai^ 
no ir išgirdau bals* 
sau sukti i kairę.” šviesos 
nutrūko ir aš pamačiau tą 
patį fotografą, nuo išlauki
nių laiptų nustatant tą pa
čią filmų kamerą ant durų. 
Tikriausia, jokia kita žinia 
negavo tokiu malonių pa
tarnavimų.

Dr. Terrell vadovavo mū- 
i sų grupei. Kadangi turėjo- 
i me laukti, mes gavome jai 
kėdę ir pastatėme ją tie
siai priešais tas duris, pro 
kurias turėjo ateiti guber
natorius Talmadge. Vėliau 
išgirdome paskėlbimą:

“His Honor, the Govern
or of the State of Georgia!”

Jis savo vizitą nutraukė 
greitai. Atsisakydamas iš
klausyti ųet mūsų peticijos, 

, pasakė : : “Eikite i Parole 
'Board.”";

Du apsiblausę, bejaus
miais veidais vyrai iš Pa-

i role and Pardons Board tu
rėjo išklausyti to, ko klau-

! sytis gubernatorius Tal
madge atsisakė.

Per pusvalandį negrės, 
daugelis iš pačios pietinių

i valstijų širdies, kalbėjo taip 
pajėgiai, kad net į tuos 
snaudaliais veidais ,___ __ __________e
šiek tiek paveikė šiais rin- j kad tas kenktų plaukų "au-

■ kimų metais. girnų i. Dabar ekspertai
“Aš atstovau j u 1,600 ■ sako, kad juo daugiau plau- 

1 Gėorgijos Negrių 
.jos Klubo narių,
■ Mrs. Mamie Reese.
. SOs negalėjo Čion atvykti, . Jei Tamsta dar neprenu- 
| bet aš kalbu vardu kiekvie-i meruoji dienraštį Laisvę, tai

tuojau užsisakykite. Jis kas> 
dieną atneš jums į namus

I svarbiausias žinias iš viso pa- 
į šaulio.

apaki

* ..7
vyrus| dievas

Plaukų šukuosena
Seniau buvusios Lietuvo

je moterys atmena, jog kai 
kur vyravo nuomonė, būk 
plaukus negalima daug šu
kuoti. O nuo kirpimo IV

; ■ saugo! Manyta,

Federci- kams mankštos, saulės 
t a r ė oro, tuo geriau. ♦

“Jos vi-_____________

nos iš jų!”
Gal būt jie pažino blondi

nę filmų aktorę Karen 
Morley, kuomet ji sakė: i 
“Jeigu aš būčiau buvusi

I atrai, 16 tūkstančiu valsty
binių ir apie^9 tūkstančiai 
kolūkinių klubu, 84 muzie
jai ir anie 19 tūkstančių 
masiniu bibliotekų.

Naujas gyvenimas neregė
tai pakėlė visų gyventojų 
kultūrinį lygį. Tarp Ukrai
nos valstiečių - kolūkiečių ! 
mes matome gamybos no- ■ 
vatorius, išradėjus, knygų i 
autorius, savo 
pasakojančius v i s a i 
apie savo gamybir 
mėjimus.

Seniau vidutinis kukurū- ■ dgj0 "kalbėti, ju 
zos derlingumas Ukrainoje ,.eįškėsi nuostaba, .... 

| sudarydavo 20-30 centnerių, kalba teikė jiems pamoka.
Mūsų dienomis Ukrainos j jį sakė: 
kolūkietis Markas Ozernas i 

i nuima daugiau kaip- du: 
i šimtus centnerių kukurū- į 
zos iš hektaro. Šis valstie- ■ 
tis ne tik kad gauna gau- 

| sius kukurūzus derlius, bet j 
j dar ir narašė knygą apie 
I tai, kaip reikia auginti šią ' 
' kultūra.

Kartu su Marku Ozernu 
jo grandmyje dirba vienuo
lika merginų. Kai Ozernas 
rašė savo knygą, vyriausia
jai iš jų ėjo 21mi metai. Ii' 
visos šios merginos yra iš
ėjusios vidurinį mokslą. Tai 
paprasčiausias Ukr a i n o s 

j kaime reiškinys.
Parašė knygą apie save 

' gyvenimą Paša Angelina) 
' garsioji .ukrainietė trakto
rininke. Ji buvo pirmoji iš 

i merginų, sėdėjusių už trak- 
, toriaus vairo.

Prieš karą rekordinius 
i cukrinių runkelių derlįus 
i U k r a i n o j e gavo Marija 
1 Gnatenko. Tada ji buvo 
i paprasta valstietė - kolūkie- 
tė. Paskui ji išėjo aukštą
jį mokslą ir tapo Visasą
junginio cukrinių runkelių 
instituto moksliniu darbuo
toju. Toks būna daugelio 
tarybinių žmonių likimas.

. vokaluose) Į ^.s Įngram vietoje, aš bū- 
J. tapčiau buvusi paleista be 

ębinius lai- 1 bausmės!”
. O kada Mrs. Terrell pra-

, jų veiduose Į 
, nes jos■

“Keturi penktada
liai pasaulio gyventojų yra 
ne baltieji, ir jie žino, kad 
šis nuosprendis yra parem
tas ne ant prasikaltimo, bet 
ant nusistatymo prieš ’kita- Į 
spalvins žmones!”

Vėlai po pietų sugrįžusį 
Y mums padeklamavo nau
ją poetės Miss .Beulah 
Richardson poemą “The 
Revolt of Mrs. Rosa Lee In
gram.” Viena klausytojų 
buvo Ingramienės duktė 
Geneva Rushin. Jos veidu 
riedėjo ašaros.. Visuotiną 
tylą hutraukė pasipylę tai 
galingai negrei poetei gau
sūs aplodismentai.

Mes buvome suvykusios 
iš daugelio vietų ir atstova
vome daug skirtingu pobū
džių organizacijų: Miamės 
Taikos Konferenciją, Geor- 
gijos metodistų, ir baptistų 
bažnyčias, New Yorko Civi
linių Teisių Kongresą, gelž- 
keliečių lokalų 606 iš Mis
souri, kailių ir odų darbi

ninkus.
Girdėjome Mrs, Rosalie 

McGee, kurios vyras Willie 
McGee buvo nužudytas le

2 psl.—Laisve (Liberty)-

Today’s Pattern

9138
SIZES

M- 36 33
L-40<»44

Lx. L- 46eo50

Pattern 9138: Women’s Sizes 
Medium (36-38); Large (40-44) 
Extra Large (46-50). Medium sizg

.takes 2% yards 35-inch. -H

pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite.* Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,
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A. ‘Novikovas-P r i bojus

į atsargą
(Pabaiga)

Kosyrevas ir Galkinas, 
pasiėmę po čemodaną, vyks
ta į garlaivį. Tuom tarpu, 
užstodama jiems kelią, išei
na iš minios moteris.

—Na ką, G riša, išvažiuo
ji, a? -7- klausia ji, žiūrė
dama tiesiai Į Kosyrevo 
akis.

Kosyrevas krūptelėjo ir, 
sustojęs, nuleido čemodaną. 
Žiūri į moterį ir netiki savo 
akimis: prieš jį Fėnia. Pra
bėgo aštuoni mėnesiai, kai 
jis, išvažiuodamas į kelio
nę užsienin, su ja persisky
rė ir jau buvo pradėjęs ją 
pamiršti. Dabar viskas iš 
karto prisiminė. Prisiminė 
jauna patraukli mergaite, 
tarnavusi kambarine pas 
vi^ną jūrų kapitoną; prisi
minė pasivaikščiojimai į už
miestį, kur ant jūros kran
to, viena šilta vasaros nak- 
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tį, lydima bangų ūžesio, ji 
pirma kartą atsidavė jam...

—Taip, išvažiuoju...
Ir, pastebėjęs prastą suk

nelę, žemos spalvos veidą, 
įdubusias akis, klausia:

—O tu daugiau netarnau
ji?

—Ne, tavo kūdikį baigiu 
nešioti!.. — tvirtai atsako 
ji, nenuleisdama nuo Kosy
revo pilnų paniekos ir nea
pykantos akių.

Jis žiūri i atsikišusį pil
vą ir, visas paraudęs, nulei
džia galvą, tartum pakišda
mas ją smūgiams.

Galkinas stovi nieko ne
suprasdamas.

Vyrai ir moterys apsupa 
juos, smalsiai sekdami, kuo 
viskas baigsis.

O Fėnia, nieko nesivaržy
dama, rėžia:

—Prisiekei tu man, G ri
ša, prisimeni? Pažadėjai 
visą gyvenimą būti ištiki
mas. Kur gi tavo sąžinė? 
Jūros vėjas išpūtė, a?

Jos žodžiai, tarsi ugnis, 
degino Kosyrevo sielą.

—Chuliganas tu! . .
—Nutilk! Sudraskysiu! 

—šaukia jis, gniauždamas 
kumščius.

Ji prieina arčiau išbalu
si, perkreiptu veidu.

—Gėda, a? Suduok . . . 
Mušk per tą vietą . . . Čia 
tavo vaikas. Mušk, apgavi
ke .. .

Žaibuodama akim.i^, ji 
smarkiai muša delnu per 
savo didelį pilvą, o Kbsyre- 
vas, išsigandęs ir nežino
damas kur akis dėti, pra- v so:

—Fėnia, nustok . . .
Minia juokiasi, kursto. 

Kai kurie jūrininkai bara 
Kosyrevą.

Fėnia nori išpasakoti vi
są skriaudą, kuri nukanki
no jos širdį, bet galvoje vis
kas susimaišė, tarsi drumz
lina banga užliejo. Svyruo
dama, ji nesąmoningai ka
binasi į’ Kosyrevą, o jis, 
pagavęs už parankės, veda 
ją į šalį nuo žmonių.

Galkinas pasilieka prie 
Čemodanų.

Fėnia, atsipeikėjusi, plė
šias! iš rankų.

—Nusiramink, mieloji, 
veltui tu taip . . . Nori — 
duosiu pinigų?

Ji išsitiesia ir žiūri j jį 
judančiu žvilgsniu.

—Bėk po velniii! Nepa
imsiu iš tavęs nė kapeikos. 
Geriau badu mirsiu. Ap
gavikas tu! Ką tu su ma
nim padarei? . .

—Nepyk, Fėnia, palū
kėk . . .

Tačiau Fėnia, neklausy

dama, rėkia savo:
—Galvojau — radau sau 

draugą. Džiaugiausi, sielą 
tavimi raminau ... O čia 
štai kas . . . Kur daba r 
dingsiu?.. Kaip gyvensiu? 
Man vienas kelias — tap
ti gatvės merga...

Ji užsidengia veidą ir, 
kukčiodama, karčiai rauda.

Kosyrevas (p risi m e n a 
prostitutes, sutiktas pake
lyje. Gali iRiti, ir Fėnia, 
jo būsimo vaiko motiną, 
taip pat varys į medicinos 
apžiūrėjimą ir taip pat iš 
jos tyčiosis kiti. Ir viskas 
dėl jo, tik dėl jo! Kažkas 
trenkė į širdį, apvertė sielą. 
Jis apkabina Fėnia, spau

džia prie krūtinės.
—Ne, ne, prie to nepri

leistu.
Fėnia nesipriešina, paju

to jame pirmykštį draugą.
—Griša, tu tik pagal

vok. Vaikai be tėvų... Ko
kia jų dalia? Viešpatie! Ir 
su tavuoju taip bus... Taip, 
taip...

Jis prašo taip nekalbėti, 
jausdamas, kad jo krūtinė
je viskas virpa, tartum 
įtemptos stygos. Pagaliau, 
krestelėjęs galvą, nuspren
džia :

— Ech, matyti, toks liki
mas, gyenti mums kartu!

Ore ištąsiai švilpia gar
laivis.

Galkinas, m a t ydamas, 
kati Kosyrevas vis dar te
bestovi su Fėnia, ima če
modanus ir vyksta pas juos.

—Na, laikas.
—Ne, Savka, pasilieku. 

Duokš vežiką.
—Kodėl? v
—Už savaitės maloniai 

kviečiame į vestuves.
Galkinas žiūri nustebęs, 

nepatikėdamas. Paskui, su
pratęs, pritaria:

—Teisingai!
Ir pasišokėdamas bėga 

vežiko...
O garlaivis jau stumiasi 

nuo krannto, ta šy rimas 
vandenį dideliais sunkiais 
ratais. Nuo krantines, pri
laikydami plaukimą, pas
kui laivą kaip žalčiai šliau
žia ilgi lynai. Viršutiniame 
denyje — linksmi, džiūgau
ją jūrininkai. Vieni moja 
skarelėmis, juokaudami, su
sišaukdami su pasilikusiais 
krante; kiti,, susispietę bū
reliu, darniu choru dainuo
ja jūreivišką dainą. Dai
nuoja apie savo bastyriiąsi 
tolimuose vandenynuose, 
apie narsumą jūreivių, ku
rie, susiėmę su audra, iš
eina nugalėtojais. Ritmin
gai plaka jūra, o jos spin
dulingoje platybė j e, po 
ąkaidriai mėlynu rudens 
dangumi, toli sklinda jauni 
stiprūs balsai, pilni tikėji
mo žmogaus jėga ir drąsu
mu.

Kosyrevą traukia prie iš
plaukiančiųjų, norisi savo 
balsą'sujungti su jų balsu, 
bet vežikas jau pasiruošęs 
—reikia sėsti. Trise va
žiuoja atgal į miestą. Ko
syrevas atsargiai prilaiko 
Fėnia, o ji, spausdamosi 
prie jo, tyliai verkia 
džiaugsmo ašaromis.

—Pragyvensime mudu... 
—sako jis nušvitęs.

Paskutinį kartą pažvelgė 
'Užpakalin: garlaivis pilnu 
greičiu plaukia į šviesią to
lumą. Akimirkai šmčžtelc- 
jo, kaip juodas debesis, il
gesys. Bet tuojau krykš
taujantis džiaugsmas už
tvindė krūtinę.

Wilkes-Barre, Pa. “Tūkstantis po šimtą!”
LDS 7 kuopos banketas, 

kuris įvyko sausio 17 die
na, Lietuviu Tautiškos Baž- V 7 L
nyčios svetainėje, Parish 
St., puikiai pavyko. Pusė
tinai daug žmonių buvo, jų 
tarpe ir geras skaičius biz
nierių dalyvavo. Jie, ypa
tingai prie baro, darė gerą 
biznį. Vakarienę už dolerį 
davė labai gerą, kurią su
ruošė bei pagamino šios 
d raugės: Grušalionienė, 
Balukonienė ir Dzingelienė. 
Taip pat jų vyrai, ypatin
gai Grušai ion is daug dar
bavosi, viską karu su vežio
damas. Prie barčekių P. 
Jozokas; už baro Ivanaus
kas ir kitas komiteto narys, 
kurio pavardės nesužinojau, 
mikliai darbavosi. Vienu 
žodžiu sakant, visi gerai 
darbavosi, už tai viskas ir 
ėjosi sklandžiai.

i
Taigi pasirodo, kad nėra 

jau taip bloga šioje apylin
kėje, kai Į) kai kas mano. 
Geresnio pavyzdžio nerei
kia, kaip kad šitas parengi
mas. Jeigu bile organizaci
jos tik keli draugai tinka
mai pasijudina, tai pasek
mės būna puikios. Bet Įsi
kalbėti sau, kad nieko ne
galima, irieko nebus, neap
simoka, ir dar ant magary
čių pasigązdinti—tai jau ir 
pasiteisinęs, mano sau, tik 
reikia numoti ranka ant 
visko, tai viskas ir bus už
baigta. N<b o kur nors pa
sislėpęs kad filosofuoja, tai 
f i losof uoj a; nežinodamas 
gali manyti, kad koksai 
mokslininkas. Galima būti 
tikriem, tkad jeigu tik 
\viIkes-bayriečiai su apylin
kėmis sukrustų, tai yra, su
rengtų tinkamą perstaty
mą, tai pamatytumėte, kad 
net didelės i svetainės sienos 
braškėtų — publikos turė
tume ivalias. €- j

Taigi, inieli broliai ir se
sės bei draugai, sukruski- 
me, o vaisiai bus geri. 
Meskime tuos visus nonsen
sus į šalį, kuriais ligi šiol 
mes vadovavomės! K.

Beje, šia*me parengime 
teko susitikti svečius iš 
Richmond Hill, N. Y., drau
gus Vincą ir Oną Globičius, 
kurie, rędoši, apie po de
šimties luotų buvimo New 
Y o r ko a.|iy 1 i n kė j e pa rgr įžo į 
Pe n nsy 1 v a n i j ą. P r i ežod i s 
sako: girinis paukštis, kad 
ir gana ilg'ąi būna prijau
kintas kur kitur, bet pa
leisk jį, tai tik purpt į gi
rią atgal, ir tu jo nepagau
si. Malonu buvo čia drau
gus Globičius susitikti, o 
dar maloniau, kad jie žada 
čia apsigyventi, susitvarkę 
dalyvauti Į progresyviame 
judėjime. Tp mes pilnai ti
kimės ir džiaugiamės.

Užklausiau Onos Globi- 
čienės, kaip jautiesi čia su
grįžusi? Ji pakratė galvą: 
Ne, nepatinka. Aš kada 
supyktįsi bėgsiu iš čia j 
Richmond Hillį atgal. Aš 
čia labai nerimstu. Vincas 
Globičius irgi sako: Iš da
lies tiesa, ir su manim pa
našiai yra, bet jau per vėlu, 
o kaltinti neturime ką, kaip 
tik patys save. O gal ir čia 
bus geraj.

Aš patarčiau draugams 
Globičiams būti ramiems. 
Čia mes draugausimos, kar
tu dalyvausime visuomeni
niame judėjime, kuris čia 
labai apleistas, tai nebus 
nuobodu ir tuo pačiu kartu 
bus naudinga. ' V. Ž.

t

Norintieji pirkti bizni, na
mą ar ūkj, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Organizuokime pažadus
Paskutiniu kartu po šia 

antrašte rašydamas pasiū
liau Lietuvių Namo B-vės 
valdybai išimt iš mano pa
skolos antrą šimtinę į namo 
skolų likvidavimo fondą, ir 
valdyba tatai padarė.

Bet, gerbiami dalininkai, 
aš negaliu vis po šimtinę 
duot kiekvienu į jus atsi- 
kreipimu, nes jeigu aš ir 
paskutinę šimtinę atiduo
čiau, tikslas vis tiek nebūtų 
pasiektas. Šimto tūkstančių 
dolerių fondo sukėlimas — 
taį ne vieno ir ne kelių as
menų ištekliais padaryti. 
Tam reikia masinio rūpes
čio.

Jeigu kuriem nepatogu 
su šimtine prisidėti tuojau, 
jūsų pažadas bus skaitomas 
lygiai geru. Taigi, visi da
lininkai esate prašomi pa
siųsti namo valdybai savo 
pažadą — prisidėti šiam di
džiam tikslui su šimtine ta
da, kada jums tatai padaly
ti bus patogu — kada nors 
prieš sekamą suvažiavimą.

Praėjusiame suvažiavime
taip: jei jums nepatogu 
duoti šimtinę dabar, tai 

“tūkstantis po šimtą” įnešė- j duokite širdingą p a ž a d ą 
jas kaii) tik ir. dėstė savo' padaryti tai tada, kada 
įnešimą šitaip: i jums bus patogiausia.

Stengtis suorganizuoti ' S. Maksimiškis

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Parama kolūkiams

K A U N A S. — I) a u gu m a s 
Lietuvos žemes ūkio akademi
jos katedrų yra padariusios 
bendradarbiavimo .sutartis su 
kolūkiais ir teikia jiems nema
žą paramą. Pereitais melais a- 
kademijos darbuotojai paren
gė koiūkiams 20 vidinės žemė
tvarkos projektu, 29 gyvenvie
čių projektus, paruošė 5 staty
binius planus. Akademijos la-

Plymouth, Pa.
B. Navickas pilnai jau 

pasveiko ir sugrįžo į darbą.
LDS 60 kuopa atlaikė me

tinį susirinkimą sausio 9 d. 
Gražiai pavyko. Kuopa ne
skaitlinga, bet tvarkinga; 
taip vyriausiai dėl to, kad 
kuopos valdyba yra tinka
ma. Taigi ir šiems metams 
visa senoji valdyba vien
balsiai užgirta. Po kuopos 
reikalų atlikimo, skaitytas 
laiškas ir nominacijų blan- 
kos iš Centro. Nominacijų 
reikalas atliktas ant vietos.

Po to buvo dar svarstyta 
parengimų reikalai. Ka
dangi svetainių nedideliems 
parengimams čia negalima 
gauti, tai nutarta šį žiemos 
sezoną praleisti be parengi
mų. Bet vasarai atėjus 
manoma ir vėl surengti ke
lis piknikėlius.

Beje, dar pakeltas klau
simas, ar nebūtų galimą su- 1 
rengti kad ir nedidelį per
statymą bei veikaliuką, ku
rį būtų galima gauti iš, 
Richmond Hill, N. Y. Pa
siūlymas buvo labai pagei
daujamas, bet manoma, kad 
mūsų čionaitinės jėgos yra 
per mažos. Tuomet buvo 
pasiūlyta, kad mes kreiptu
mės į wilkes-barriecius’ ir 
tartumės su jais kartu su
rengti ką nors panašaus. 
Pasiūlymas paremtas, ^ap
kalbėtas ir nutarta pasiųs
ti komisiją pasitarimui su 
Wilkes-Barres organizaci
jomis. Į komisiją keli apsiė
mė savanoriai. Kol kas ti
krų žinių apie tai šių žodžių 
rašytojas dar neturi; bet 
kai kurie komisijos nariai 
man jau pareiškė, kad su 
wilkes-barrieciais susitarti 
nebus galima. Bet dar, ban
dysime'- progai pasitaikius 
su jais pasitarti.

P. Z.

tūkstantį asmenų,, sutin
kančių paaukoti po $100 
skolų likvidavimo . fon
dui. Neprašyti iš jų pinigų 
tuojau, nes kiekvienas gali 
pagalvoti, kad aš ir dar 
keli duosime, o kiti gal 
neduos; mes nusiskriausi- 
me, o tikslas vis tiek nebus 
pasiektas. Taigi, pinigų pa
prašyti pas pasižadėjusius 
tik tada, kai turėsime tūks
tantį arba arti tiek paža
dų. Ir tada vienu mostu 
visas namo skolas nuo re
kordu nubrauksime, v

Tačiau suvažiavimo daly
viai įnešimą priėmė tokiu 
entuziazmu, kad išstojo ne 
vien su pažadais, bet tuojau 
su šimtinėmis. Ir šiandien 
jų skaičius siekia jam 77!

Tik įsivaizduokite, kaip 
tie žmonės manytų apie ki
tus dalininkus, jeigu į tą gi
lų jų nuoširdumą, pasiauko
jimą, kiti dalininkai numo
tų šalta ranka!

Nesuvilkime jų! Prabil
kime visi — vienaip ar ki

bora to rijose atlikta 150 dii- 
vožemin ir durpių analizą. 
Garliavos MTS mechanizato
riams atremontuota H* siurb
lį \i.

V. Bakučionis

N(tujoj e biblio teko j

ŠIRVINTOS. — “Auksinės' 
varpos“ kolūkyje neseniai bu
vo įsteigta biblioteka, f Jauta 
daugiau kaip 1600 tomu po
litinės, mokslinės ir grožinės 
literatūros.i Naujoje biliotc- 
koje jau aplankė ISO kolū- 
kiečių-skaitytojų. \ edeja A. 
Kudelvte ■.'sąžiningai atlieki, 
savo pareigas. Ji rengia kol
ūkiečiams garsini laikraščiu 
skaitymą, pasikalbėjimus. Re
guliariai išleidžiamas bibliote
kos sieninis laikraštis Paruoš
ti foto-montažai temomis — 
“Menas—-liaudžiai,*’ “Mes no
rime taikos’’ ir knygų žemės 
ūkio klausimais paioUelč.

M. Naraiikevjčjus

Rajono pirkėju konferencija

KĖDAINIAI. — Čia įvyko 
rajono pirkėjų konferencija. 
Pranešimą apie rajono preky
binių organizacijų darbą pa
darė rajono vartotojų koope
ratyvo sąjungos pirmininkas 
I. Gauza. Pranešėjas nurodė, 
jig rajono prekybininkai 1953 
metais pasiekė nemažus lai
mėjimus, stengdamiesi greit 
ii* gerai aptarnauti pirkėjus.

, i j?i rėkiu apyvartos planas žy
miai viršytas. Atidalyti šeši, 
nauji prekybos taškei, tarne 
tarpe keturi kolūkiuose ir 1.1.

Konferencijos dalyviai, pa
žymėję pasiekimus' savo dar
be, iškėlė ir kai kuriuos trū
kumus.

J. Petraitis

Respublikos statyboms

ŠIAULIAI. — Al ?ba;;tr<) 
fabriku kolektyvas išsiuntė di
deli kiekį gipso i u kalkių, pa
gamintu j 954 mel u sąskaita, 
naujosioms statybom; Kaune, 
Vilniuje, Biržuose ir kituose 
miestuose Jau pakrautą kele
tas vagonu kalkių ir gipso 
Veisiejų MTS statyboms. Ne
seniai statybinės medmagos 
buvo išsiųstos Kazlų Rūdos, 
Tau rag es m a š i 11 ų -t i *a k tori ų
st ot i ms. V i ršu m m et: n ės . u
d uolios Įmonė pagaminę šim
tus torų alebastro, gips • ii' ne
maža kiekį kolkių.

Siuvinėti rūbai

VILNA-. — Prieš l.el.-t.i 
mėnesiu “iiaudonsios žvaigž
des’’ siuvimo įimmėje pirmą

ja prodelic ją davė lUiujas iš- 
s’uvinė.iimo cechas, šiame ce- 

.uhe pradėjo 'dirbti būrys jau
nuolių. ūk ką čia pat įmonėje 
baigusią, išsiuvinėtoji! kursus. 
Pradžia buvo nelengva.

I šsi u '■ i 11 etoj os special y 1-ė
reikalauja daug kantrybės, 
kruopštumo ii- miklumo.

V. Saulius

Rekonstruojamas fabrikas

Dideli rėkonstruavm’o dar
bai atliekami “Vilu.” baldų 
fabrike/ Poliravimo ir surinki
mo ceche tapo erdviau, čia pa
keltos lubos, sumontuoti nauji 
įrengimai: šlifuojamosios
staklės.-, spygliapioves ir kiti.

šalia remmstruavinio darbų 
fabrike. Poliravimo ir surinki- 
spintas, stalus ir kitus baldus.

Pirmoji premija — J. Janonio 
vardo fabrikui

KAUNAS. —Juliaus Jano
nio vardo popieriaus fabriko 
kolektyvas, išvystęs socialisti
nį lenktyniavimą, pasiekė ne
mažus gamybinius laimėjimus.

Bendrosios produkcijos ga
mybos planą per trečiąjį 1953 
metų ketvirtį fabrikas viršijo, 
žymiai viršyta ir pirmos ‘-ūšicf 
produkcijos išleidimo užduo
tis. Savikaina sumažinta 5 
procentais, tai yra dvigubai 
daugiau, negu kad numatyta 
plane. Fabrikas neturėjo nė 
vienos reklamacijos. Savo laiš
kuose vartotojai išreiškia pa
sitenkinimą puikia gaminamo
jo popieriaus kokybe.

Jaunųjų dailininkų projektai 
tekstilės pramonei 

r

Vilniaus Dailės institutu 
tekstilės katedros studentai 
savo diplominius darbas riša 
su tekstilė', pramonės gamyba. 
Diplomantės M alačiūnaitė, 
Žemaitytė, Aloksiutė kuria 
naujų rasti) projektus sukne
lėms bei chalatams lietuvių 
liaudies, o taip pat augalinių 
ornamci-.tų motyvais. Dekora
tyvinių. audinių, kaip langams 
užuolaidų, takebų ir įvairių 

I apmušalu, projektu--, sudaro 
Į diplomanlai Stulg\.> ir Kėžytė.

J, Bernotas

Vilniaus atlikėjų koncertai 
Lvove

Prieš kurį laiką Vilniuje 
:r Kaune gastroliavo Lvovo 
Valstybinės ’ filharmonijos sim
foninis orkestras, šiuo metu 
i Lvovą. išvyko mūsų i esu pub
likos jaunieji atlikė.iai-art is- 
lai.

I. Kr«nneriis
1 . --------------------------

Tematiniai stendai skaitykloje

Vilniaus viešosiom bibliote
kos Nr. 1 skaitykloje yra pa
ruošta visa eile tema1 imu sten
dų, sk'rtu pavaizduoti žymes
niems I iuiuvos gyvenimo įvy- 
k įams. ‘

(Viena, Autsrija. — Ben
droje duobėje tapo palai
doti 50 Blons kaimo žmo
nių, kuriuos pražudė snie
gynai, griūdami nuo aus
triškų Alpių kalnų.

ŽOLELIŲ ARBATA
j Mes pamename, kad Lietuvoje mūsų motinos sudžiovindavo : 
j įvairias žoleles ir vartodavo jas dėl tam tikrų ligų gydymo. : 
jk žolelės yra vienas iš geriausių gamtos gyduolių.
f Mėtų arbata—1 svaras .$1.75, tč svaro 90c.

Ramulukų žiedų arbata—1 svaras $1.95, svaro $1.00. ;
;! Liepų žiedų arbata—1 svaras $1.00, Ve svaro 65c.
j: Raudonų dobilų arbata—1 .,sv. 1.90, ’/^ svaro $1.00.
!’ Alfalfa arbata—1 svaras 85c, Yj svaro 55c.
f šalavijų (sage) arbata—1 svaras $2.45, !£• svaro $1.35. į
!• Thomson’s V-12-V Salt—8 oz. box 40c.
j; Garden Green Herb Tea— 4 oz. pak. 55c. j
j Golden Wheat Germ, Grade A—1 lb. 45c. !

MARIŲ AUGMENŲ Piliukės, turi daug lodino.
f Kelp—500 tablets, $1.85; 200 tablets, 85c. !
f Dulse-Kelp—500 tablets, $1.95; 200 tablets, $1.00.

Garlic and Parsley—300 tablets, $2.95; 75 tablets, $1.15. ;
10 Minerals in one—200 tablets, $1.90; 100 tablets, $1.00.
Siųskite tuojau užsakymus. Persiuntimą apmokame. : 

į J. W. THOMSON, RFD 1, Rd. 32, N. Franklin, Conn.
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

BEAUTICIAN. Cap. of mang. shop. 
Must be thoroughly exp. St. po
sition for right girl. Apply in per
son or phone Nick Zizzamla, 7451 
Maple Ave., Pennsauken, N. J. 
Merchantville. 8-4346.

(17-21)

HOUSEKEEPER. Gen, & cook. 
Settled woman. Live in; own rm. 
Good salary. Ref & exp. req. Steady 
position and good home for the 
right woman. Phono 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, (ieorge B. Newton 
Coal Co., 58r<l & Baltimore Ave., 
Phila.
____________________________(16-18) 
DRAFTSMEN, DESIGN. Expert- 
cnced in heating, ventilation, air 
conditioning, plumbing; for com
mercial and industrial tj^>c build* 
ings. Apply in person to Mr. 
Vandei'slice. IT. L. SHAY, Archi
tects, 1801 Packard Bldg.

(15-21)

ATTENTION AUTO MECHANICS. 
Exp. for truck maintenance and re
pairs. Steady work; good working 
conditions, union wages. Apply in 
person. See Mr. Carr. GEORGE B 
NEWTON COAL CO., 53rd & Balti- 
more Ave.

(16-18)

: MATTHEW A. I
: BUYUS ;
J (BUYAUSKAS) J
i LAIDOTUVIŲ I
J DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 J
» <

Montello, Mass.
VIEŠA PADĖKA

Pirmiausiai dėkojame 
draugei J. Stigienei už tin
kamą kalbelę, pasakytą El
la (Markevičiūtę) Chepo- 
nis išleidžiant iš šermeni
nės. Dėkojame visiems už 
skaitlingą lankymą šerme
ninėje, už gėles, už skait
lingą palydėjimą į kapus ir 
už draugišką suraminimą 
mūsų liūdnoje valandoje. 
Jūsų draugiška užuojauta 
sustiprino mus. Dar kartą 
dėkojame visiems.

Velionės vyųas
Charles Cheponis 

Tėvas F. Markevičius 
Pamotė

M. Markevičienė*

Montello, Mass.
Spccialis pranešimas dienraščio 

Laisvės reikalu. Laisvės paramai 
draugiškas vakaras {vyks šeštadie
ni, 30 dienn sausio (Jan.), Tau
tiško Namo Restaurant c (bar 
room). Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Turėsime gerų užkandžių, šiltų ir 
šaltų gėrimų. Draugiškai pasikal
bėdami pasitarsime dienraščio Lais
vės suvažiavimo reikalu, kuris fvyks 
vasario 7 d. Šią sueigą šaukia 
tam reikalui spaudos komitetas,

(ico. Shimaitis ((18-19)

l
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šv. \ incento ligonine-

W.
Iš Moterų Klubo 
susirinkimo

HELP WANTED FEMALE
MANICURIST—SHAMPOO

Patyrusi visame darbo. 5 dienų

hą, sūnų ir daugeli giminių.
Daugiau in formacijų, kada

Sausio 2 1-ma susirinkome

ialit <•

I>a\ enport

Susirinkimas

i inkima-
Lietuviu
Klubo i

suomet. Klubietūs skaitlingai 
lankome susirinkimus, l’ž tai 
m-gali iškėsti jas nepagyrus 
už jų tokį pasiryžimą daly- 
\ a ut i.

Pirmiausia nutarėme pas- 
.-veikinti Laisves suvažiavimą 
<u dovana, kurią įteiks mūsų 1 
gabi di'augė šmagorieuū.

Aesime 
7 d., t; 
su už.k

Moterų Dieną 
prelekeijomis kovo 
gi turėsime bu fotą

s ii

IlUI

mas-

s i’iliečiu 
280 Lnion 

7 :•’>(> va), va k. 
Visiems nariams 

oiau būti čia dėl t(
mes ateinančiu pas mim 
pethiečių ir ridgeweoi 
draugų. Girdėt.i, kad nemaža 
grupė ruošiasi ateiti i šią kuo
pą dėl to. jog ji susirenka 
Brooklyno lietuviu < entralinė-

lengvai iš \ isur privažiuojama 
Tad sueikime visi pasitikti 
a t e i n a nč i ns d ra ug us.

Taip pat visi prašomi paši- 
rnokėti duokles už šiuos me
tus. Mūsų kuopa, nešiojaiiti 
gaibingą Pirmosios numerį, 
negali tame atsilikti. Susirin- 
kime taipgi galėsite gauti 
draugijos pernai išleistą kny
gą \ isi, kurie dar neatsiėmėte.

Valdyba

įvyko pasidalinimas 
namų klausimu

Korni-
sijos nuomonės p.asidalino 
daug ginčijamų gyventojų 
perkėlinėjimo klausiniu. Taip
gi apsiribota dėl to daug kal
bėto Moses raporto. Pagaliau 
nutarta ji viešai paskelbti vi
suomenės žiniai, kaip to rei
kalavo lendaumnkų, vartoto-
jų ir kitos liaudies orgauiza-
ei jos.

Trys komisijos u.triai paši
sakė už atmetimą lo raporto.
kaip “isteriško,’’ “desperatiš-

binejimo 
e in inkus

politik i” sulaikė val- 
nuo paskelbimo to

Kokia šiol veikianti

noi

ma
kur

Gyventojams tu neva 
mų panaikinti laužynu 
koma išsikraustyti. Bet 
žai kam suteikiama \ieta.
kraustytis. Pagrąisinli versti
nu prašalinimu is buto, tie 
žmonės susiduria si: nepriei
namomis rendoim.s tokiose pat 
kitose laužynėse. Tuo būdu 
priverčiami imti dar bloges
nes lavžynes už aukštesnes 
rendas ir prisidėti rendu kė
limui, Pagaliau nustumiami i 
bad uolių padėtį.

Liaudis reikalauja šalina
miems iš laužynų duoti pasto
vų butą ir ne aukštesne kaina, 
kaip ta. kokią jie mokėjo lig 
šiol.

Meno profesijų 
vadų konvencija

Sausio 29-31 New Yorke 
Įvyks metinė Meno. Mokslu ir 
Profesijų Tarybos šaukiama 
konvencija. Ji prasidės masi
ne sesija penktadienio vaka
rą, The Pythian auditorijoje, 
135 W'. 7oth St. O atskiros 
sesijos šeštadienj ir sekmadie
ni Įbus vykdomos Steinway 
Dali, 113 W. 75th St.

įdomaujantieji girdėti vado
vaujančių meno, mokslo ii' 
profesijų žmonių' pranešimus, 
daugiau informacijų ir sesi
joms tikietus gali gauti Arts, 
Sciences ir Professions raštinė
je, 35 W. 61th St., New Yor-

diena, . pagerbsime pen-

sidarbavimą visuomenės la 
bui. Mūsų išrinktųjų vardu-

su įvau 
mynais.

ir skanu-

su progresu pirmyn
žengiame
Taip ir Šį

savo susirinkimus, 't ra drau
giu, kurios mano, kad apvaik-

kimo vakarais jau atgyveno 
savo amžių, tai reiškia, pase
no. Mes sumanėme ką nors 
jaunesnio. Įdomesnio, pamoki
nančio turėti, kad sugrįžusius 
iš susirinkimo turėt.umėme sa
vo mintyse naujas idėjas

Po susirinkimo viena drau
gė mus visas pavaišino, kajp 
ir visuomet, kad pasivaišinda
vome.

kad nelaimė ir

rnūsų kelios klubiofos, gyve
nančios Maspethe. Labai ap
gailimo, 
vargina
čia atsilankiusios linkėjome 
jums, draugės, greit nugalėti 
tą ligą, skausmą ii- sugrįžti 
sykiu su mumis prie darbo.

Klubietė

SKELBKITeS LAISVĖJE

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

I )oimhiinkai Alksninienei
{ ,1

(Nalivaikaitei)
Toronto, Canada, Sausio 23 d., 1954 m.

Reiškiame gilią užuojautą vyrui, sūnums 
ir dukrai. Velionei amžina atilsi! 

*• c

R. Grabauskas

P. Selickas
A. Deikus

K. Mitkus

(Brooklyniškiai)

Negrui pavyko apginti 
teisę turėti butą

Iškovojo teisę išvykti 
Į pasirinktą šąli

newyorkieti
Trent buvo iškelta 
prašalinimui iš buto, 
prieš ji neturėjo kitokio kaliu 
nimo. kaip tik tai, kad jis ėstis, 
“sub-tenant.’’
parėpdavojusj jo

is Diaz šią savaitę is- 
i Guatemala. . kurios

Teisme

Mat, butą buvo 
žmona, kuri 

as ne pripaži
no vvrą žmon. “sub-tenantu,” 
nežiūrint, kad jo odos spalva 
iamsensė.

apsigyventi. Jam leidimą ton 
išvykti iškovojo Amerikinis 
Komitetas Sveturgimiams Gin
ti. Mūsų šalies valdžia pir
miau buvo nusprendusi ji de
portuoti į fašisto diktatoriaus 
Franco naglis.

pasižymėjo laike is-

už teisę turėti, pastogę gavo 
daug paramos iš tos srities 
rendauninkų organizacijos ir 
!o namo gyventojų.

.Xe\\ 1 orke 2 1 šeirių na
me 13 asmenų tapo susargdin
ti iš sugedusio pečiaus priėjus 
i butus pavojingų anglies du- 
j u •

Sausio

Pabrangintos kavos parda
vimui iš sandėlių sumažėję 
50 nuošimčių.

Rengia Laisves Bendrove'
Įvyks Sekmadieni

Vasario 7 February

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

Vakariene 6-tą vai. vakare. Bilietas $3.00

Prašome iš anksto įsigyti bilietus

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai Jrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Anglų kalba lavintiems 
kitakalbiams

New York City College 
skelbia specialius vakarinius 
anglų. kalbos kursus jau pra- 
lavintiems kitakalbiams Spe
cialiu dėmesio kreipiama tar

as reikia nloke- 
antradieiii'ii 

vakarais.
t i. Jas vykdy 
ketvii'tad ieni u

vakarais nuo 7

ir

iki 8:3(1, Boom 
gton Avė Pir-

Darbininkų mokykla 
dar ima studentus

Darbininkų Mokykla New 
Yorke skelbia, kad .ii dar tu
ri vietų’ daugelyje iš apie 8<i 
vakarinių klastų, kuriu pamo- ! 
kos vykdomos tik vieną kartą 
per savaite... per 10 savaičių.

na r

gauti 1,500 daugiau studentų.
Mokykla randasi 575
Avė., prie 16th St.

N. S.

Padėka

Sixth

ir Albiną. Vazniai 
vo vadybines 25 me-

(sidabrines)

(Uždara pirmadieniais.) G< 
Linksmos darbo sąlygos.

R II. 4-8529

REGISTRUOTOS

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

Telefonuokite:
NA varto 8-4600

(12-18)
HEALTH IANS

Pilnai mokančios operatorės dėl sa
vaitgalių. Nuolatinis darbas, gera 
mokestis, puikios rlarbo sąlygos'. 
Kreipkitės:

BEAT TV SPOT
5.38 W. Merrick Rd.
Valley Stream, L. I.

(13-19)

MOTERIŠKE

Abelnai namų ruošai.

Nuolatinis "darbas.

6 dienos sa-
Guolis kilu r.

BEAl !TK 'I AN

<18-20)

Patyrusi pilnai mokami. 5 dienos, 
arba daliai laiko, kaip .pageidaujate. 
Gera mokestis. Linksma darbo* ai- 

Į mosfera.
išaukite: BO. .3-1290

06-22)

N AMŲ D ARBI N INK L—Al K L fc 
Lengvas namų darbas -kiti darbi
ninkai • lengvas valgių gaminimas. 
Visi įrengimai 
skalbimo, 
šių kūdikio, 
mokėsi is. 
fra. Su v
Telefonuokite: .

BU. 4-5.369 ar IN. 2-6316
(17-19)

elektriniai.
Prižiūrėjimas 9 

Guolis kitur.
Linksma namų

ineno-

atmos- 
paliudi jimais.

panijos liaudies 
Šizmą, Jis Eran< 
va. at komandavo 
Komitetas argumentavo, 
tokio politinio 
Erancui reikštų
kalėjimą arba mirtį ir du 
sūneliai liktųsi riašlaiči.i.is.

RESTAURANT & PIZZERIA J 
Laisnini ant alaus ir vyno. Pilnai 
įrengiąs. Gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Puikiausia proga dėl 
šeimos ar pusininKų. Savininkas 
parduoda labai prieinamai.

TOM’S RESTAURANT
49 W. Burnside Ave., Bronx 5.3. N. Y.

FO. 4-960.8
<13-19)

( LEANING & 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:
1.34 W. H61 h SI., N. Y.

Tel. RI. 9-9539

MILK ROUTES
FOR SALE

Brooklyne. Puikiausios i<-ir<r 
Geras Trokas.

Saukite:
BU. 4-.8090

■ 15-21)

DRESSMAKER SHOP .
įsteigta, pilnai įrengta. G*i 

sekcija. Nebrangi renda. Darn 
pragyvenimą. Biznis lengvai 

Šią puikiausią biznio 
savininkas parduoda labai

Gerai 
veikli 
gerą 
padidinamas, 
proga
prieinamai.

Šaukite Savininką:
(Y. 5-8612 arba LU. 4-78)2 

' (15-191

HOl'SEFURNISIIINGS STORE
Gera veikli Bronx sekcija, daro ge
rą pragyvenimą. Biznis lengvai, pa
didinamas. šią jaukiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką:

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

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

Telefonuokite savininkui: 
(Klauskite Mr. Walsh)

BA. 4-1050

lyvavo apii1 20(>. Svočia buvo 
jaunosios sesutė Marijona Su- 
bačienė, piršlys jaunojo brolis 
Antanas Vaznis. Parę surengi 

pasiųstajam I sesutė ii- .švogeris Morkųnai 
j Petras ir Marijona . Petroniai 
su pagalba Anelės ■ l’sienės,

karini lai-
lojal istams.

kad
pasiuntimas

Brooklynietis biznierius

tikrinimiu mirties, jjs buvo 
suvalgęs nemažai pi linkių ir 
dar atsisukęs gasą. Bet 'jis pa 
šaukė savo biznio dalininką 
jam pranešti. Pagal tą tele
foną jį susekė ir išgelbėjo -nuo 
mirties.

Ta proga žemiau pasirašiu
sieji jubiliejatai pareiškia sa

NA M U DARBININKE—AUK Lft
Guolis puikiame kambaryje. Pil
nam pi'ižiūrčjimui kūdikio. Biznie
rių pora (nėra skalbinių)). Visi 
įrengimai elektriniai. Lengvas val
gių gaminimas. $40-$45, remiantis 
patyrimu.. Linksma namų atmosfe
ra (Queens). Su paliudijimais.

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

FOR RENT

WILLI AMSIU RGE

EILE CLERKS

<15-19)

Nefornišiuoti 4 kambariai. Ant vir-

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel, Evergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
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. 7-6281

Street
st.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

3 Savininkas >
I 306 UNION AVENUE i
I Brooklyn, N. Y. t
5 Gerai Patyręs Barberls j

Virginia 9-612S

Dėkavojame svočiai už gė
les ii' puikų tortą, kurie puošė 
\ isą stalą, ir piršliui už ska- Į 
uitis gėrimus. Tariamf' širdin-Į 
g;i ačiū visiems ir visoms-utž 
puikias dovanas ir' malonius

H* SiH‘edomat Stencel
Patyrusios. Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
M L A PUBLK’ATIONS

116 West 32nd SL, N. Y. C.

^ulinių lubų, apšildomi, refrigera
tion. $30 į menesį.

SAUKITE IL. 8-0567

(17-.o)

(18-24)

pasveikinimus.

toriai Jenetai1 Morkūnaitei už 
pasitikimą su puikiu gelių bu
kietu, taipgi mūsų mylimam 
sūnui Pctrukui ir jo sužieduo
tinei panelei1 Natalijai Yenku-
tei už puikias gėles; dėdei 
Kairiui, vakaro vedėjui, už 
gražią programą.

Gaspadinėms tariame labai 
ačiū už pagaminimą skanių 
valgią : brolienei Wazmenei, 
Marijonai Petronienei ir Ane
lei Ūsienei. I stalus patarna
vo sesutė Morkūnienė, krikšto 
duktė Marytė Peikus, Natali
ja Yenkus, Diloris Pells, Ste
la Petraškaitė, Dolores Sten
dą, švogeris Morkūnas, Petras 
Petronis, Lionginas Petronis, 
Eddie Peikus ii- Walter Pells.

Jonas ir Albina Vazniai

SOFA—$10.00 
KEDfi-$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
CARTER-COHĖN

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

(15-18)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KEPYKLA

Parsiduoda kepykla tirštai lietu
viais ir lenkais apgyventoje vietoje, 
Per daugelį metų įgyvendintas biz
nis, puikios įeigos. Gerai įrengta 
vieta. Savininkas atsistatydina po
ilsiui. Labai prieinama kaina. Kreip
kitės: 426 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (14-19)

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

By Appointment
Except Thure. & Holidays

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

VOKŲ OPERATORES

Patyrusios prie Rotary Plunger ma
šinos. Turi būt pastovi darbe.

Kreipkitės:
ENVELOPE MFG. CORP.

35 Wooster St., N. V. C.

C A N D Y—FOU N TAIN
Taiipgi parduodama greeting 

cards, toys ir kitkas. Pilnai įreng
ta. Gera veikli Bronx sekcija. Daro 
puikiausią biznį. Biznis lengvai pa
didinamas. Prieinama renda—5 me
tų lysas. Savininkas parduoda šią 
puikiausią biznio progą už $2,200.

M U. 2-0015
ar vak. TR. 7-4.341

(18-20)

(18-24)
HELP WANTED MALE

Mrs. Ingram apginti 
masinis mitingas

Sausio 28 d. vakarą New 
Yorke ruošdamas masinis mi
tingas, kuriame bus parodyta

jos maršavimo i Georgijos ka
pitelių. Delegacija buvo nu
vykusi reikalauti, kad išlais
vintų Mrs. Rosa Lee Ingram. 
Ji yra nuteista visą amžių ka
lėti dėl nelaimingo Įvykio ap
siginant nuo baltojo faftnerio. 
Mitingo vieta 310 Lenox Ave.

Uostui gresia streikas
jų senoji sutartis su firmomis 
baigiasi gale sausio. Derybos 
jau yra pradėtos, tačiau* uni- 
j i st a i 
nijos nerodo noro 

baigti ir sutarti

kompa- 
derybas 
pasira-

25 cen- 
po dvitus mokesties priedo;

atostogų su alga] už 
24 išdirbtas dienas;

šventa d i e n i ų v ręton 
l)er

dienas 
kožnas 
devynių
dabar gaunamų 6; po $2
darbininką kas savaitė j ap- 
draudos fondą ir po $4 i pen
sijų fondą.

North Bellmore du nepilna
mečiai staiga pralobo. Kol jie 
dažnai gėrė, valgė saldumy
nus, mažai kas paisė. Bet kai 
jie nusipirko po auto, visi su
sidomėjo. Juos Įtarė vagystė
je ir areštavo.

TOOL & DIEMAKER
Patyręs prie estimates ir layout 
darbo. Skaitantis blueprints. Pro
ga tinkamam asmeniui.

G. M. TITTMANN, INC. 
63-49 60th Place, Ridgewood, N. Y.

Tel. HE. 3-9151
18-19)

Teroru privertė ji 
parduoti namus

Brooklynietis negras fabri
kantas Wilson buvo nusipirkęs 
vienos šeimos nameli Coapia- 
gue, L, 1., kaime. Už ji mokėjo 
$16,000. Tačiau trumpu lafhi 
Ku-klusiniai elemntai du kar
tus namuką padegė. Ir gavęs 
grasinimą šeimą išžudyti. Jis 
pabijojo rizikuoti savo 
ir trijų mažų sūnelių 
namuką pardavė.

Nuskriaustasis sako, 
padegimus nei už grasinimus 
dar nėra areštuotu nei nu-

žmonos 
gyvybe,

•baustu.

NEPILIEČIAMS
ši savaitė yra paskutinė ne- 

piliečiu persiregistravimui. Jis 
yra Įsakytas vadovaujantis i.š-

ter-McCarran įstatymu. Blan-

turite asmeniškai sugrąžinti 
po išpildymo.

automobilistams
Paskutinė diena vairuoti 

auto su 1953 metu leidL-rų 
lentele yra sausio 31-ma. va
sario 1-mą privalo užsidėti 
1954 metų lentelę arba nevai- 
ruoti, nes brangiai kainuos 
vairavimas.

4 psi.—LaisVg (Liberty)- Trečiadienis, Sausio-J an. 27, 1954




