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KRISLAI
Geras, pigus ir naudingas. 
Kaip kalbama apie Smeto

na?
“Mes mirštame. . .”
Ką jie matė Lenkijoje?
“Slums.”
Kunigai, darbininkai ir

Rašo A. Bimba

Ar žinoti*, kad jus galiu 
Įsigyti 12S puslapiu pilną gerų 
patarimu ir pamokvmų kny
gą tik už 50 centu?

Tokia knyga yra “Vilnies 
Kalendorius’’ 195 1 metams.

rokai pabarti už kasmetini, re
gu 1 i arišk ą pa v ė 1 a v i m ą.

Kalendorių platinimui turė
jo žmonės visur gauti jai: 
gruodžio pradžioje. Mes gi j. 
Brooklyne gavome tik dabar.

Kalendorius platinasi gerai 
daugelis žmonių perka.

, Laisvės skaitytojai Įsigiję.
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DULLES IŠ ANKSTO
ATMETA MOLOTOVO
SIŪLYMUS VAKARAMS

Generolas Chase Akstiną 
Cianga netrukus užpulti 
Kinijos Respubliką

Pabrėžia, kad atsisakys nuo bet 
kokios konferencijos su Kinija

stybės seki’etoriu/s John 
Foster Dulles sutiko, kad 
Keturių Didžiųjų užsieni
nių ministru konferencija 
tik svarstytų sovietinio mi
nistro Molotovo siūlymą 
pakviesti ir Kinijos Liau
dies Respubliką į konferen
ciją. i Sykiu Dulles užreiš
kė, j (rg Amerika atmes Ki
niją nuo konferencijos.

Dulles pakartojo

turės būti nekarine demo
kratinė
Jaltos ii* Pottsdamo 
ferencijų nutarimus.

kon-

Formoza. — Amerikos | nerolas A. C. Wedemeyer. 
generolas William C. Cha- į čia kalbėdamas, siūlė visų-!

])ribrukti knibždy- į 
Korėjos kinus belaisvius, i nūs šnipų į Kinijos Liau-! 
kaip rekrutus Čiang Kai- die^ Respubliką.
šėko armijai Formozos sa-1 pai
loję. ( , Į armiją prieš

o kada armijos 
būtų suardyta, r • vi 1 • •

se sveikino ątgabentus iš ■ pirma

Gen. Chase linkėjo, kad 
j jie sykiu su Čiango armija 
i netrukus įsiveržtu i Kini- 
j ją ir atkariautų ją nuo ko- 
j munistų.

Vokietija. — Va-Į
Vokietijos prem-
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AMERIKIEČIAI IR KITI 
BELAISVIAI AIŠKINA 
KODĖL NEGRĮŽTA NAMO
Smerkia ra^an^audžius; nori 
kovoti už taika ir demokratiją

sKespuniiKą. bano, sni-1 
^turėtų sukurstyti jos j 

savo valdžią, j 
vadovybėm. . ......i Gnai, pietiniai korejieciai ir
tautinin-1vlenas an8las> — yls dar 

■ • į laikydamiesi stovykloje ne- 
• h f.i utraliame ruožte, 

‘ c. pareiškimą, kodėl
\griš namo. Sako: 

, Madricl-IspanHa ir Por- j .. ?Mes- l)iet.iniai. 
ugalija daro benZ?o “ap-1lieciai- .ame'ak’e«ai

Panmuhdžom, 
1 Antradienį 347 
i niai belaisviai

Korėja. — 
komunisti- 

— amerikie-

i kai galėtų iš Formozos įsi- ■ 
veržti Kinijon ir ja “atka
riauti.

padarė 
jie ne-

romi — yra prispaudėjų 
šaika, dvarininkų viešpata
vimas, skurdas ir gyveni
mo prostitucija po valdžia 
Amerikos pastumdėlio.

Amerikoje Veikia ragan- 
gaudystė, makartizmas;

! laukia toks likimas, kurin 
pakliuvo Dickenson ir Bat
chelor (pagaliau, pasirin
kę grįžti amerikiečiai); 
veikia Valley Forge Mental 
Home (belaisvių smegenim 
‘skalbti’), o negrams — 
Ivnčiavimo įstatymas ir iš- 

i ameri-

korė- 
ir ang

Gen. Wcdemeyer perša 
privaryt šnipų į Kiniją.

Toronto, Kąpada. —

ADENAUERIO
PRIŽADAS

Bonn, 
karinės
jeras Adenaueris prižadė
jo, jog kuomet Rytų ir Va- 

! karų Vokietija bus sujung
ta j vieną vokiečių valstybę,1 

, tai nemėgins ginklais at- 
gauti žemes, kurios buvo 

/ atimtos Vokietijai po An- 
trojo pasaulinio karo. Tą 
prižadą įkalbėjo Adenau
eriui Amerika, Anglija ir 
Franci ja.

(O dar neseniai Dulles 
(kartojo, kad Amerika ne-

in- Ge- i sigynimo”
Ls. tencija rekrutuot Vakari

enės Vokietijos armiją ir

Kalbėjausi su vienu 
land iškiu veikėju. Jis pa paša 
"kojo ilgą istoriją apie buvus 
Lietuvos diktartorių A. Sme- ' 
toną, gaisre žuvusi Clevolan- : 
de prieš dešimt metų.

Clevelande niekas netik-i. | 
kad Smetona žuvo nelaimėje. 
Visi tiki, kad jis nusižudė.
•Parėmimui to yra dar ir 

sekamas argumentas: Smeto
nos lavonas buvo iškilminga; 
kunigų ir vyskupų palaidotas . 
bažnytinėse kapinėse. Bet už 
poros mėnesių po to tie patys i 
vyskupai ir kunigai Įsakė tuo
jau Smetoną iškasti ir išmesti 
iš kapinių. Ir jis buvo iškastas I 
ir išmestas, ir palaidotas 
nors nežymiose “snužui 
kapinėse.

i ijungt ją į tarptautinę
i karų Europos armiją

”! sigynimui nuo komuniz-
I mo.” Tuo būdu jis iš anks- 
I to atmetė ir kita sovietini
I pasiūlymą, kad Vokietija

Vyskupai uždraudžia 
francūzŲ kunigams 
priklausyti unijoms

kurie po to karo buvo 
kirsti nuo Vokietijos

at-
ir

Paryžius. — P o p i e ž.iuj h 
' reikalaujant, Frakcijos vy- 
jskupai užgynė kunigams 
i būti darbo unijų nariais ir

i™ Senatas užgyrė karinę 
sutartį su Syng. Rhee

i Republikonai skiria unijų 
priešą j valdinę Darbo 
Santykių Komisiją

las, mylime savo namus, sa- |v<; 
i v o tautą ir savo šalis. Vi 
■ sus mus vienija mūsų troš 
i kimas taikos, tikros denio 
i kratijos ir tautinės Lvgy- skyrimas nuo kitu

Mano kolega Vytautas Sir
vydas sako, kad kada nors 
kur nors pabėgėlis rašytojas 
L. Dovydėnas desperatiška- 
sušukęs:

“Mes, skaitytojai, mirštame 
' vidurdienį baisia dvasinio pa

ralyžiaus mirtimi.“
Dovydėnas skundžiasi, kad 

niekas jų , pabėgėlių, parašy
tų knygų nenori skaityti.

Čia pilnai sutinku su Sir
vydu. Kas gi gali skaityti dva
sinį, dar kaltais ir bianrų fa
šistinį jovalą?

Apie Gliaudos premi juotą 
‘‘.Namelis ant Smėlio“ kūrinį 
Vytautas sako: “Bene kopūs
tų galvos tokiam kūriniui 
miją skyrė.’’

Arba:
“Štai vienas

romaną vardu
gas.’ Jau pats vardas kelia 
abejonę sveiko proto skaityto
jui : kaip gi nepadegamas 
daiktas gali užgęsti?“

Kaip su pabėgėliais 
tais ?

Sirvydas numoja ranka: 
“Apie poetus neverta nei 
bėti.

' darbininkais.
I

Jau 10 metu kai kelios 
dešimtys iki šimto katalikų 
kunigų, persirengę papras
tais drabužiais, dirbo įvai
riose įmonėse kaip unijis- 
tai darbininkai. Jie per as
meninius pasišnekėjimus 
stengėsi atversti bedie
vius atgal į religiją.
’Vyskupų įsakymas 

džia jiems dirbti tiktai 
sę laiko.

Paryžiaus laikraštis 
Monde todėl sako, 
ninkai jau pamatys, 
darbiniai kunigai 
tikri jų draugai.”

Washington. — Senatas 
81 balsu prieš 6 ųžgyrė 
“abipusi šk o apsigyni mo ”
sutartį tarp Jungtinių Val
stijų ir Pietinės
tautininkų valdžios.

i Sutarties tikslas,

’ Washington. — Senato 
komitetas darbiniais rei
kalais dauguma balsų už- 
gyrė fabrikantą Albertą 
C. Beeson, kurį preziden
tas Eisenhoweris skiria į 
Šalies Darbo Santykių 
Komisiją. Už Beesoną bal
savo 7 republikonai komi
teto nariai, o prieš jį 6-ši 
demokratai.

Darbo Santykių Komisi
jai pavesta vykdyti streik- 
laužišką Tafto - Hartley’o

pre-

rašytojas

poe-

)

na-

lei
pų-

Le 
darbi- 

kad 
nėra

Ragangaudis Veide siūlo 
-savo receptą išvalymui 
komunistų iš unijų

Korėjos D
sako- 

Pietinę 
užpuo- 

Korėjos
Korėją nuo “naujo 
limo” iš Šiaurinės 
komunistų pusės. 
Valdininkų aiškinimai.

Eisen howerio valdinin
kai “užtikrino,” kad Jung
tinės Valstijos, pagal tą 
sutartį, nelaikys savo pa
reiga eiti talkon 
nui Rhee, Pietų
prezidentui, jeigu jis pats 
panaujintų karą prieš Š. 
Korėjos Liaudies Respubli-

Beesonas yra direktorius 
Maistinių Mašinų ir Che
mikalų Korporacijos.

Kuomet komitetas svar
stė Beesono skyrimą, prieš

jį protestavo James B. 
Carey, CIO unijų centro 
sekretor. - iždininkas. Ca
rey apibūdino Beesoną kaip 
unijų priešą.

Mainierių Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis at
siuntė senatiniam komite
tui telegramą, kur sako:

Beesonas yra pašėlęs iš
naudotojų smogikas prieš 
darbininkus... ir jis pats 
garsinos! kaip unijų ardy
tojas.”

Demokratas sentorius H. 
Lehman ir tūli kiti pasi
žadėjo pačiam# senate ko
voti, kad Beesonas būtų i 
atmestas. '«

Kodėl gi mes negrįžtame : 
namo?

Mes iš savo patyrimų ži
nome, kas ten dedasi.

Pietinėje (tautininkų) 
Korėjoje — tiems grįžtan
tiems belaisviams, kurie 
n.esušaudomi bei į koncen
tracijos stovyklas nesuva-

Svngma- 
Ko rėjos

Teisėjas nusigando 
raudono Manketo

Rhee kursto Ameriką I Vakarinė Vokietija 
atom bombomis pult 
Šiaur. Korėją ir kiniją

padarė plačią biznio 
sutarti su Vengrija

Francūzijos parlamento 
rių grupė buvo nuvykus Len
kijon pasiviešėti. Visur jie ten 
važinėjo ir viską apžiūrinėjo.

Ką jie ten matė7
. Prancūzai Lenkijoje matė 

didelį žmonių ryžtą, milžiniš
kus statybos projektus ir dar
bus. <

Lenkija pakilo iš karo griu
vėsiu.

Dar štai ką francūzai paty
rė. Jie patyrė, kad “iš Vokie
tijos paimtų sričių lenkai vo-

(Tąsa 3-me pusi.)

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Ha
rold Veide davė savo suma
nymą “iššluoti komunistus 
iš darbo unijų.” Jis, pirmi
ninkas ragangaudiškos ne- 
amerikinės kongresmanų 
veiklos komiteto, perša, kad 
valdžia nepripažintų jokių 
teisių tokiom unijom, ku
rios pasiduoda komunistinei 
vadovybei.

Veide sako, toks įstaty
mas geriau apvalytų unijas 
nuo komunistų, negu Taf- 
to - Hartelev’o įstatymas, 
reikalaujantis, kad unijų 
vadovai- prisiektų, jog jie 
nekomunistai.

Melhourne, Australija— 
Čia* karščiai siekia aukš
čiau 100 laipsnių.

Valdininkai1 taipgi pasa
kojo, kad jeigu pietinėje 
Korėjoje įvyktų sukilimas 
prieš Singmaną Rhee. tai 
Amerika nebūtų įpareigota 
ginti Rhee.

Seoul, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų 
prezidentas Syngm. Rhee 
gailestauja, kad ameriko
nai nevartojo atominių 
bombų kare prieš Šiauri
nės Korėjos liaudininkus 
ir kinus komunistus. Pa
sak Rhee, atom-bombos bū
tų laimėjusios janj pergalę.

“Dabar gi mes turėsime 
iš naujo kariauti prieš 
juos,” užreiškė Rhee.

Plati ginklų prekyba tarp 
Kanados ir Jimg. Valstijų

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos valdžia pa
skelbė, kad padarė preky
bos sutartį su Vengrijos 
Liaudies Respublika dėl 
41 milijono dolerių apyvar
tos.

Vakarinė Vokietija gaus 
21 milijono dolerių vertės 
maisto bei kitų žemdirbinių 
produktų iš Vengrijos; už 
tai apmokės Vengrijai fa
brikiniais vokiečių dirbi
niais, mašinomis, chemika
lais ir kt.

Detroit. — Serganti 
Iena Winter’iene buvo 
goninės atgabenta ir teismo 
salė" įvežta ligoniniu veži
mėliu. Federalis apskrities 
teisėjas Frank Picard pa
matė, kad ligonė apsiausta 
raudonu blanketu, ir iš- 

i gąstingai sušuko: “Šalin 
• tą raudoną vėliavą iš teis
mo salės!”

Winteriene yra viena iš 
šešių Įtariamų komunistų, 
kurie teisiami pagal Smi- 
tho įstatymą, už vadinamą 
“sąmokslą mokyt, kad rei
kėsią varu, nuversti Ame
rikos valdžią.”

Winterienės advokatas 
parodė, kad ligoninė papra
stai naudoja raudonus 
Manketus išvežamiems ligo
niams apgaubti. Bet, tei
sėjui paliepus, vis tiek tas 
Manketas buvo pašalintas 
iš teismabučio.

lie 
iš Ii

Washington. — Jungtinės 
Valstijos nuo 1950 metų iki 
šiol pardavė Kanadai ka
rinių įrengimų už 538 mi
lijonus dolerių, o iš Kana
dos pirko karinių reikme
nų už 405 milijonus dole
rių, kai n praneša kan.adi- 
nė valdžia.

Vadinasi, Kanada 
taip pat yra stambi 
įrankių gamykla.

jau 
karo

. ORAS. — Giedra ir šal
čiau.

ISPANIJOS STUDEN
TAI DEMONSTRUOJA 
PRIEŠ FRANKO

Madrid, Ispanija. — Ma
drido Universiteto studen
tai (Jemonstravo jau prieš 
Franko fašistų valdžią, kad 
jos policija taip kruvinai 
mušė studentus, kurie pir
miau demonstravo, reika
laudami, kad Anglija su
grąžintų Ispanijai Gibral
tarą.

Protestui prieš fašistui Šniukštai veteranai ren- 
Policijos žiaurumus todėl/ka ir siunčia slaptajai FBI 

studentai paskelbė savo 48 policijai tų žmonių vardus 
valandų streiką.

Veteraną kuopa veikia 
Kaip FBI šnipai

Norwalk, Conn.— Vietinė 
ktfopa Užsieninių Karų 
Veteranų šnipinėja visus 
tokius miesto ‘gyventojus, 
kuriuos bent kas įtaria ar
ba nužiūri kaip komunis
tus.

1114- o i yyntnvnnni -iiznv-i

vardus 
ir adresus, kaip kad jie vie
šai pasigyrė.

New Yorko policijos vadai 
išėdė Įžymią policininkę 
kaip buvusią komunistę

New Yorko policijos 
dyba apkaltino policininkę 
Heleną Bloch, kad jinai me
lagingai užsigynė, jog nebu
vo komunistė, kuomet da
vė aplikaciją į policijos tar
nybą.

Helena Bloch, jaunuoliu 
biuro policininkė, matė, kad 
policijos vadai padarys 
nuosprendį prieš ją. To
dėl ji pati pasitraukė iš tar
nybos.

Karo metu jinai buvo lai
vyno moterų skyriausWAV 
ES leitenante.

val-

kiečiu. €
Anglijoj, kuri Amerikos 

okupuota, vyrai buvo draf- 
tuoti amerikiniam karui 
Korėjoje. O kas toliau? 
Anglų draftavimas karui 
Indo - Kinijoje? Gal Pakis-* 
tane?

Čia per ištisus metus mes., 
belaisviu stovyklose patv-

i rėme tikrąją demokratiją 
■ dar pirma syki savo gyve- 
I nime. Mūsų tarne gvvuoja 
I tikra Ivgybė ir tarptautinė 
brolvstė. Mes nesame ko
munistai. nors kai kurie 
mūsų tikisi tapti komunis
tais. čia mes daug ko iš
mokome ir nraren'ėiome, 
ko žmogus n*Mi pasiekti, 
kuomet iis dirba bendra
jam labu L o ne asmeninei 
savo naudai.

Tas laimės tikslas nie
kuomet npgalėtu būti na- 
cmktas. ieio'n taika nebūtu 
išlaikyta. Mes esame įsi
tikinę, ing didžiausias 
mūsų nždavinvs vra išlai
kyti taika ir laimuti demo
kratija mūsų žmonėms. 
Ret jeigu mes su grįžtume, 
tai niūsu balsei būtu nutil- 
dvtj, štai kodėl mes čia pa- 
sib‘M<ame.

Mes gerai žinome ilgaia 
istorija žudvniu. kankini
mu, deginančiu paženklini
mu ir prievartos veiksmu, 
kuriais kit? belaisviai, šiau
riniai korėiiečiai ir kinai 
savanoriai buvo nriversti 
grįžt, nas tuos, kurie iuos 
nelaisvėn paėmė... Dabar 
lie varu rekrutuojami i 
Pietinėm Korėjos tautinin
ku iv Čiang Kai - seko kinų 
armiias.

Ju no-fines Tautos sulai
kė Kinijos bei šiaurines 
Korėios liaudininku na- 
cinntinius. neleisdamos na- 
oiškinti mums, kodėl turė- 
tump gpižt namn. nors mes 
prašėme paaiškinimu.”

šie belaisviai savo na rei
škime taip nat kaltina* ame
rikine komanda už <dnčiia- 
mu belaisviu naleidima i 
Pietine Korėin. Sako, vi
si belaisviai, n^gal naliau- 
hine sutarti, t.urėio hiiH lai
komi stovvklose. ik; biisi- 
moii taikos y konf reneciia 
galutinai išspręs jų likimu
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NELSONO BYLA LAIMIA!
MILŽINIŠKOS REIKŠMĖS visiems amerikiečiams 

turi tai, kad Pennsylvanijos valstijos aukčiausias teis
mas atmetė žemesniojo teismo (Pittsburghe) sprendimą, 
sulyg kuriuo Steve Nelson buv6 nuteistas 20 metų kalėti.

Steve Nelsonas, Ispanijos karo veteranas, vienas iš 
žymiųjų Amerikos komunistų vadovų, buvo terorizuotas 
taip žiauriai, kaip retas kuris kitas Amerikos pilietis 
kada nors buvo terorizuotas!

Prieš jį pradėjo kryžiaus karą teisėjas Musmanno,— 
be gėdos, be žmoniškų skrupulų asmuo, mussolinininkas, 
makartistas. Musmanno, taigi, pradėjo prieš Nelsoną 
bylą, tikėdamasis, kad už tai jis “nagradą,” gaus pa
aukštinimą.

PASTABOS Ukrainos sostine Kijevas
Madrido katalikiškas žur

nalas “Ecclesia” sako, kad 
“persveriama dauguma Is
panijos darbininkų nėra 
praktikuojanti katalikai.”

Kaltę už tą darbininkijos 
atitolimą nuo b a ž n y č ios 
“Ecclesia” meta ant socia
listų, anarchistų, komunis
tų ir protestantų . . .

Vienaip ar kitaip, prisi
pažinimas įdomus. Jis pa
rodo, kad trijose pagrindi
nėse Vakarų Europos šajy- 
se darbininkija vis labiau 
atsirūbežiuoja nuo katali
kiškos bažnyčios, nors ne 
būtinai nuo tikėjimo.

Reikia pasakyti, kad Musmanno neklydo. Po to, kai 
Nelsonas buvo nuteistas 20 metų įkalinimo, Musmanno 
buvo paaukštintas: iš distritko teisėjo vietos perkeltas į 
aukščiausio valstijos teisėjo vietą! Musmanno, matyt, 
tikisi dar aukščiau iškilti, — pasiekti aukščiausio šalies 
teisėjo vietą.

Nelsonas buvo nuteistas 20 metų kalėjimo einant 
Pennsylvanijos “sukilimo” įstatmu, jau seniai išleistu.

Nelsonas ryžosi apeliuoti, jis ryžosi išeiti po belą, 
bet teismas neleido jam išeiti laisvėn—laikė iį kalėjime, 
kur Nelsonas dažnai buvo priverstas ragauti karcerio! 
Tik apeliavus į aukščiausi valstijos teismą buvo paleis
tas iš kalėjimo po bėla.

Barbariškas Nelsono nuteisimas buvo žinomas ne 
tik plačiajai Amerikai, o ir visam pasauliui. Faktinai, 
pasaulio spauda apie Nelsoną rašė daugiau ”egu Ame
rikos komercinė spuda. Visur kilo protestai, visur buvo 
reiškiama pasipiktinimas tuo nuteisimu, ta Nelsonui pa
skirta bausme. Visur buvo reiškiami reikalavimai, kad^ 
Nelsonas būtų išlaisvintas.

Tuomet kai Nelsonas buvo paleistas po bėla iš ka
lėjimo, kai jo byla buvo pasiekusi Pennsylvanijos aukš- 
čiausį teismą, Pittsburghe, federaliniame teisme, jam 
buvo surengta kita byla, — byla pagal Smitho aktą ir 
Nelsonas buvo nuteistas penkeriems metams kalėjimai!!

Įdomų pareiškimą padarė Pennsylvanijos aukščiau
sio teismo teisėjas, Charles Jones, kalbėdamas kitų tri- 
ių savo kolegų teisėjų vardu. Teisėjas Jones sakė, kad 
ji«> perskaitęs daugybę dokumentų, liečiančių Nelsoną, 
niekur nesurado, kad šis vyras būtų raginęs ką nors 
sukilti, kad iis būtų pats daręs kokius nors sukiliminius 
žygius!

Teisėjas Jones uždavė per nosį teisėjui Musmanno, 
pasakydamas, kad šis žiaurus makartistas puolė Nel
soną savo asmeniškais sumetimais, norėjimu ^aukščiau 
pakilti,' norėjimu tuo įsigyti “prestyžą”! ?

Tai žinojo kiekvienas asmuo, sekęs karjeristo Mus
manno darbelius, bet ne kiekvienas asmuo drįso viešai 
pasakyti tai, ką pasakė teisėjas Jones.

_  •___

PRIEŠ NELSONĄ BUVO paleista daug piktų gan- 
dų ir šmeižtų.

Atsimename, ne-amerikinis Kongreso komitetas ka
daise buvo apskelbęs Nelsoną “atominiu šnipu” ir ki
tokiu.
.• Musmanno dergė Nelsoną, kaip tik išmanė blogiau
siai.
* Reakcinė spauda nesigailėjo Nelsonui šlykščiausių

* epitetų.
Bet Steve Nelsonas dėl to nenusiminė. Jis drąsiai 

atkirto savo šmeižikams. Jis teisme pats save gynėsi, 
pats buvo savo advokatu ir ten drąsiai pasakė, kad jis 
yra persekiojamas dėl to, kad kovoja už taiką, kad kovo
ja už žmonių laisvę!

Kadaise pirmojo teismo metu Nelsonas turėjo di
džiulę automobiliaus nelaimę, sunkiai buvo sužeistas,

• tačiau ir tai nepalaužė jo valios ir nepakirto energijos.
• * *

? SULYG TUO PAČIU įstatymu Pittsburghe buvo nu- 
. teisti 20 metų kalėjiman kiti du darbininkų veikėjai 
' Onda ir Dolsen. Steve Nelsonas dabar teisingai sako: 
. judviejų nuteisimas turi būti tuojau atmestas, Dolsenas 
‘ turi būti .išlaisvintas kuoveikiausiai.
u' Šis Pennsylvanijos valstijos aukščiausio teismo 
. >prąndimas\ sakyte sako kiekvienam laisvę mylinčiam 
’ amerikiečiui, kad nereikia nusivilti, nereikia nuleisti ran- 
« kų, bet reikia juo daugiau darbuotis, kovoti už tuos 
-judėjimo veikėjus, kurie yra persekiojami, kurie yra ka- 

* linamL . \
Šiuo metu tenka darbuotis, kad būtų amnestuoti visi 

-'politiniai kaliniai Amerikoje.
1 ' • ■■ —--------------------
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Visų pirma, Francūzija. 
Kad tos šalies miestų prole
tariatas yra anti-klerika- 
liškas, gerai žinomas fak
tas. Paryžiuje darbininkai 
taip persveriam&P ir aiškiai 

; laisvamaniškai/ nusiteikę, 
i kad katalikų hierarchija 
net turi siųsti misionierius- 

; kunigus į fabrikus, lyg į 
1 kokia tolima “netikėliu” ša- 
i lį. . ' .

Pa r y ž i a us prie m i esč i u ose 
! bažnyčios beveik tuščios 
I sekmadienio rytais, nebent 
tie priemiesčiai vidurinės 
klasės ar buržuazijos apgy
venti.

Anti-klerikalizmas sti
prus ir Italijos darbo žmo- 

i nėse. Tiesa, ten tas anti- 
1 klerikalizmas ne toks aiš
kiai laisvamaniškas. Ita
lijoje yra milijonai darbo 
žmonių, kurie save skaito 
tikinčiais katalikais, bet 
kurie tuo pačiu laiku jau
čia tam tikrą antagonizmą 
Vatikanui, aukštajai dva
siškiai ir bažnyčios maišy- 

i muisi į pasaulietiškus rei
kalus.

Kaip Paryžiuje, taip Ro
moje darbininkų dauguma 
nelanko bažnyčių, nors daž
niau ne^u Paryžiuje krikš- J 
tija vaikus, laidojami reli-1 
giniai, ir taip toliau.

- —• I

Ir dabar, — Ispanija. | 
Mes be abejo žinome, kad 
daugiau kaip 15 metų atgal 
įvykęs pilietinis karas toje 
šalyje demaskavo katalikiš
ką klerikaliją ' (išskyrus 
Baskijoje) kaip liaudies ar
šią priešininką. Ta atmin
tis, ir ankstyvesnės anti- 
klerikališkos tradicijos Is
panijos darbo žmonėse, ypa
tingai darbininkijoje, be 
abejo gyvos.

Bet “Ecclesia” straipsnis 
atidengia, kad anti-klerika- 
lizmas Ispanijoje stipresnis, 
negu mes manėme.

Suma to visko: trijose lo
tyniškai - katalikiškose Eu
ropos šalyse katalikų baž
nyčia negali palaikyti savo 
įtakoje darbo mases. Li
kusios katalikiškos šalys 

I (Lenkija, Vengrija, Lietu- 
i va ir kt.) randasi socialis-

Įvairios
' TIBETIEČIŲ AUTONO

MINĖ APYGARDA
PEKINAS. — 1950 mc- 

! tų lapkričio mėnesį Sikano 
provincijoje (Pietvakarių 

Kinijoje) buvo įkurta Ti
betiečių autonominė apy-1 

į garda. Apygarda yra Sika- 
i no-Tibeto plokštikalnės ry- 
I tinėje dalyje. Apygardos 
' teritorijoje gyvena daugiau 
i kaip 500 tūkstančių žmo
nių. 80 procentų iš jų — 
tibetiečiai. Kaip nurodo 
laikraštis “ženminžibao,’’ 
per 3 metus, praėjusius po 
apygardos įkūrimo, čia pa
siekti dideli laimėjimai vys
tant liaudies ūkį, kultūrą ir 
švietimą.

Laikraštis nurodo, kad 

tinėj-e pasaulio pusėje.
Nesakome, kad Vatika

nas jau taip silpsta, bet 
faktas yra, kad jo tvirto
vės dabar yra Naujame 
Pasaulyje, vakarų hemisfe
roje: Kanados Kvebeke, Lo
tynų Amerikoje ir—galin
goje J. V. katalikijoje.

Incidentas su rašytoju 
Hemingway Afrikos džiun
glėse davė mūsų , šalies 
spaudai progą pripilti išti
sas mares rašalo apie to gy
vo klasiko drąsą, avantiūrų 
mėgimą, pasiryžimą ir tt.

Kaip jie vertina drąsą, 
kuomet ji abstrakti! Lyg 
tas žvejys Hemingway pa
skutinėje knygoje “Senis ir 
Jūra,” pats Hemingway 
yra drąsuolis kovoje prieš 
gamtą, prieš gamtos reiš
kinius ir jų galią. Tokia 
drąsa gali būti akstinama, 
vertinama ir 'apdainuoja
ma, neš ji. nekalba apie tei
sybę ir teisėtumą.

Bet drąsa tų, kurie rizi
kuoja Viską kovoje už žmo
nių gerbūvį, ta drąsa pur
vinama, neigiama, užmirš
tama. |

Elizabeth Gurley Flynn 
neskraido virš džiunglių ir 
nerizikuoja papulti tarp ti
grų. s Bet kaip šalia jos ir 
jos ti/dros drąsos Heming
way tampa žaidžiančiu vai
ku !

Jonas Kardelis be abejo 
su nostalgija prisimena 
tuos laikus, kuomet jis Lie
tuvoje redagavo laikraštį. 
Tiesa, jo “Lietuvos Žinios” 
nebuvo toks jau pavyzdinis 
leidinys, bet visgi, laikraš
tis su tam tikra žurnalisti
ne etika.

Kas kita redaguoti tokį 
dalyką kaip “Nepriklauso
ma Liętuva” (Kanadoje), 
kur ta etika.yra tokia, kaip 
buvusių Kauno bulvarinių 
vakarinių šlamštelių.

I Kardelio “N. IŠtai 
dažnai paduoda tam tikras 
žinias 
niaus i 
atskiro 
po užrišti Kaunas, Klaipe
da ir t. t. Viena žinia, pa
vydžiu!, sako, kad “Litek
sas” gamina tiek ir tiek 
drabužių “nudriskusių ru
sų aprengti.”

Ar galima tokias išvadas 
paduotLkaip tam tikro šal
tinio informacijas?

ArbaLKaune parsiduoda, 
sako pranešimas, daug laik
rodžių ■ ir maisto. Daro 
“Nepriklausoma Lietuva” 
geniališką išvadą: žmonės 
parduoda laikrodžius, kad 
pirkti maistą!...

Taip; Kardelis be abejo 
su nostalgija prisimena lai
kus, kuomet jis redagavo 
laikrašti.

po antgalviu “Vil- 
•adiją klausant,” ir 
į žinios paduodamos

ki. Šilenas

Žinios
tarp tautybių, gyvenančių 
tame rajone, dešimtmečiais 
egzistavo nacionalinė nesan
taika. Dabar apygardos gy
ventojai gyvena taikiai ir 
draugiškai.

Žemdirbyste ir gyvulinin
kyste— svarbiausiuoju vie
tinių gyventojų užsiėmimu 
—anskčįau buvo verčiamasi 
primityviais metodais. Sie
kiant populiarinti priešaki
nius žemės ūkio tvarkyme 
metodus Tibetiečių autono
minėje apygardoje organi
zuoti valstybiniai ūkiai ir 
agrotechnikos stotys. Per 
3 metus liaudies vyriausybė 
suteikė valstiečiams dau
giau kaip 120 tūkstančių 
žemės ūkio padargų, daug

Kijevas!
Kokiais žodžiais, ver

tais jo grožio ir didybės pa
pasakoti apie šlovingą Uk
rainos sostinės praeitį, apie 
jos puikią dabartį ir didin
gą ateitį.

Nusidriekęs ant kauluo
to Dniepro kranto, pasken
dęs gausių skverų ir *parkų 
žalumynuose, jis teisėtai 
laikomas vienu iš gražiau
sių pasaulio miestų.

Kijevas žavi ne tik savo 
išorine išvaizda, bet ir savo 
puikia daugiaamže istorija, 
savo darbais ir žmonėmis.

Įžymiomims dienomis, 
kai TSRS tautos iškilmin
gai pažymi 300-ąsias Uk
rainos susijungimo su Ru
sija metines, visų tarybi
nių žmonių žvilgsniai nu
kreipti į išdidžią Tarybų 
Ukrainos sostinę, kur yra 
iškilęs paminklas Bogda
nui Chmelnickiui, kur prieš 
300 metų plevėsavo ukrai
niečių tautos, sukilusios 
prieš svetimšalius paver
gėjus, kovinės vėliavos.

Kijevo istorija nenutrūk
stamai susijusi su visa mū
sų tėvynės istorija.

Kijevas “tebūna motina 
rusu miestams!” —šis vie
no iš Kijevo kunigaikščių, 
Olego, pasakymas tapo 
sparnuotu.

Galinga slavų valstybė

veislinių grūdų ir pinigines i 
paskolas ,o tai įgalino žy-1 
miai pakelti derlingumą., 
Šiemet valstiečiai, pavyz- Į 
džiui, surinko 4,600 ’tonų! 
didesnį derlių, negu pernai.

Pasiekti dideli laimėjimai 
kultūros ir švietimo srityje. 
Apygardoje veikia 83 pra
dinės ir 2 vidurinės moky
klos. Moksleivių skaičius 
mokyklose palygint su 1950 
metais padidėjo 2.7 karto. 
Visose apskrityse atidaryti 

^nedicinos punktai, tolimuo
sius rajonus aptarnauja iš-, 
vykstančios medicinos gru
pės.

Per trejis metus Tibetie
čių autonominėje apygar
doje parengta daug kadri
nių darbuotojų iš tibetiečių, 
kurie dabar užima vadovau
jančius posmus įvairiose or
ganizacijose. Apyg ardos 
liaudies vyriausybės narių 
tarpe ir apskričių valdžios 
organuose 97 procentai va
dovaujančiųjų darbuotojų 
yra tibetiečiai. Raštvedyba 
apygardoje vedama 
kinų, tiek 
b'a.

Kitados 
Čiu tauta
teisis Kinijos Liaudies. Res
publikos broliškosios tautų 
Šeimos narys.

tiek
ir tibetiečių kal-

pavergta tibetie- 
dabar yra pilna-

RUMUNŲ KONSERVŲ 
PRAMONĖ

BUKAREŠTAS. — Ru
munijos konservų pramonės 
įmonės sistemingai didina 
konservų gamybą. Per 10 
šių metų mėnesių pagamin
ta konservų 78 procentais 
daugiau, negu per tą patį 
praeitų metų laikotarpį. 
Pirmą kartą pradėta ga
minti pasterizuotas ir kon
centruotas vaisių sultis, po
midorų sultis, išplėstas' mė
sos konservų asortimen
tas.

Didinamas konservų pra
monės įmonių gamybinis 
pajėgumas. Neseniai stojo 
rikiuotei!: vaisių sulčių ga
mykla Beikulešte mieste. 
Netrukus pradės duoti pro
dukciją konservų gamyklos 
Reureni ir Tekuči miestuo
se. Pertvarkomos ir aprū
pinamos naujomis mašino
mis daugelis veikiančių 
konservų pramonės įmoiiių. 

Kijevo Rusija, valstybė, 
kuri susiformavo IX — X 
amžiais, yra trijų broliškų 
tautų: rusų, ukrainiečių ir 
baltarusių lopšys. Kijeve 
iki šiol išliko didžiausi se
novės paminklai. Kijevo 
lavra, Sofijos katedra, De
šimtinės cerkvės sodyba, 
Aukso vartai — štai toli 
gražu nepilnas sąrašas is
torinių paminklų, kurie 
ryškiai primena mums apie 
amžiną Kijevo šlovę. Šie 
ryškūs senovės paminklai 
artimi ir brangūs kiekvieno 
tarybinio žmogaus širdžiai.

Kijevas visuomet buvo 
stambus politinis ir kultū
rinis centras ukrainiečių 
tautos kovoje prieš savo 
pavergėjus, kaip tik Kije
ve brendo, liaudies mintis 
apie Ukrainos susijungi
mą su Rusija.

Ukrainiečiu tautos 1648 
— 1654 metu išsivadavimo 
karo prieš lenkų šlėktas 
metu Kijevas buvo svar
biausia Bogdano Chmel- 
nickio rezidencija. Iš čia 
driekėsi visi ukrainiečių 
tautos kultūrinių ryšių su 
rusu tauta siūlai. 4.

Kijeve, viename iš stam- 
; blausių carinės Rusijos 
! miestų, stiprėjo liaudies re- 
I voliucinė mintis. Čia ren- 
; gė savo slaptus susirinki- 
i mus dekabristai, skambė
jo rūstus didžiojo ukrai
niečiu tautos sūnaus Tara
so Ševčenkos žodis, čia 
1897 metais buvo,; sukurta 
viena iš pirmųjų darbinin
kų organizacijų Kijevo 
“Kovos sąjunga darbinin
kų klasei išvaduoti,” lei
džiamas socialdemokratų 
laikraštis “Rabočaja Ga- 
zeta.”

Kijevas suvaidino žymų 
vaidmenį kovoje už Di
džiosios Spalio socialisti
nės. revoliucijos pergalę 
Ukrainoje ir kovoje šu vi
daus bei užsienio kontrrevo- 
liucijos jėgomis. Praėjus 
kelioms dienoms po Spalio 
įvykių Peterburge, spalio 
29 d. sukilo arsenalo darbi
ninkai, vadovaujami Kije
vo revoliucinio komiteto.

Po ilgos ir atkaklios ko
vos prieš svetimšalius oku
pantus ir Ukrainos nacio
nalistinę buržuaziją — cen
trinę Radą, skoropadskius 
ir petliūras, — rusų tautai 
padedant, Ukrainoje visiš
kai nugalėjo Tarybų val
džia. Ilgainiui Kijevas ta
po Ukrainos Tarybų So
cialistinės valstybės sosti
ne.

Neatpažįstamai išaugo 
miestas Tarybų valdžios 
metais. Jeigu 1897 metais 
Kijeve- buvo 248 tūkstan
čiai gyventojų, tai Didžio
jo Tėvynės karo išvakarė
se Kijeve gyveno 90 tūks
tančių žmonių. Carizme 
metais Kijeve buvo tik 15 
tūkstančių darbininkų, dir
busių keliose dešimtyse fa
brikų bei gamyklų, dau
giausia, cukraus, tabako 
gamyklose, malūnuose, spi
rito - mielių ir alaus, ga
myklose.

Tarybų valdžios metais 
Kijeve sukurta metalo ap
dirbimo ir mašinų gamy
bos pramonė bei daugelis 
lengvosios pramonės šakų. 
Keletą kartų skaičiaus at
žvilgiu išaugo miesto dar
bininkų klasė.

Vietoj apleistų nešvarių 
užkampių Kijevo' pakraš
čiuose išaugo puikūs gra
žūs priemiesčiai su daugia
aukščiais namais, asfaltuo
tomis gatvėmis.

Vokiškieji grobikai pada

rė Kijevui, kaip ir visai 
Ukrainai, dideles žaizdas. 
Jie išvedė iš rikiuotės be
veik visas pramonės įmo
nes, sudegino ir išsprogdi^j 
no daug gyvenamųjų pa-7 
talpų, pavertė griuvėsių 
krūvomis vieną iš gražiau
sių miesto gatvių—Krešča- 
tika. v

Barbariški fašistiniai van
dalai sunaikino įžymius se
novės paminklus, jų tarpe 
ir puikų XI šimtmečio pa
minklą — Kijevo - Pečioros 
lavros Uspenskio katedrą. 
Jie sugriovė 140 sostinės 
mokyklų, daug teatrų ir 
klubų. Bėgdami iš Kijevo, 
fašistai sudegino vieną iš 
seniausių Tarybų Sąjungos 
kultūros židinių — Kijevo 
T. G. Ševčenkos vardo vals
tybinį universitetą. Jie su
naikino daugiau kaip 6 
tūkstančius gyvenamųjų 
namų. Toli gražu nepilnais 
duomenimis jų padaryti K^ 
jevui nuostoliai sudaro 10 
milijardų rublių sumą.

Bet fašistai nepajungė 
ukrainiečių tautos. Vien 
tik aplink Kijevą ir pačia
me Kijeve veikė 53 parti
zanų būriai, daugiau kaip 
150 pogrindinių grupių, 
jungusių savo gretose ke
liasdešimt tūkstančių liau
dies keršytojų.

Per 10 metų, kurie ski
ria mus nuo tos dienos, kai 
Tarybinė Armija išvadavo 
Kijevą, Ukrainos darbo 
žmonės, visų broliškųjų Ta
rybų Sąjungos tautų pade
dami, atstatė savo mylimą
jį miestą, padarė jį dar 
gražesnį ir didingesnį, negu 
anksčiau. .

Baigiama statyba svar
biausioje Kijevo magistra
lėje — Kreščatike, kuris 
dabar pavirto viena iš gra- 

| žiausių pasaulyje gatv’”' 
1 Atstatytos pramonės įmo- 
j nės, kultūros įstaigos ir gy- 
, venamieji namai, mokyklos, 
■ aukštosios mokyklos, per 
Dnieprą nutiesti nepapras
to grožio tiltai. I

Kijevas auga ir klesti 
broliškai draugaudamas ir 

; palaikydamas glaudžius ry- 
I sius su kitais mūsų'neaprė- 
i piamos šalies miestais. Jo 
' fabrikų ir gamyklų pirmū
nai įsisavina vertingą Mas
kvos ir Leningrado, Sverd- 

' lovsko ir kitų miestų no- 
' vatorių patyrimą ir pasikei- 
' čia su jais savais pasieki- 
I mais. Turtinga rusų tautos 
i kultūra daro vaisingą įta
ka ukrainiečiu kultūros 

i vystymuisi, Kijevo ir kitų 
I miestų mokslininkų, rašyto- 
I jų, dailininkų, kompozito- 
i rių, teatrinio meno meistrų 
' kūrybai. Geriausios ukrai- 
i niečių knygos išeina rųftų 
kalba. Nuo Rusijos Fede- 

' racijos ir kitų broliškųjų 
respublikų teatrų scenų ne
nueina įžymūs Ukrainos 
dramaturgų kūriniai.

I
Visame tame ryškiai pasi

reiškia rusų ir ukrainiečių 
tautų bei kitų. TSRS tautų 
didžioji draugystė, nenu
trūkstami ryšiai ir broliška 
savitarpio pagalba.

Tomis dienomis, kai mū- 
i su Tėvynės pažymi reikš
mingąjį rusų ir ukrainiečių 
tautų amžinos draugystės 
jubiliejų, į Kijevą atvyksta 
svečiai — darbo žmonės iš 
visų broliškųjų respublikų. 
Džiaugsmingai priima šiuos 
brangius svečius, iš visos 
širdies juos sveikina seiro- 
vinio ir amžinai jauųo mies
to darbo žmonės.

—Sveiki atvykę brangieji 
broliai!

Jurijus Zbanackis
» v



A. Navikovas- Pribojus.

LINKSMAS NARAS
Leiskite, jūsų knybe, 

paaiškinti jums viską for
maliu būdu, kaip atsitiko su 
mumis. Gal tada jokio nu
sikaltimo nepasirodys...

— Marš į baką! Stovė
si dvi valandas. Kitą kar
tą negirtuokliausi..

— Juk aš negirtas, jūsų 
knybe, nė trupučio, nė vie
na akimi. O kojų silpnu
mas, tai tas dėl reumatiz
mo. Duok dieve jūros van
deny prisprogti...

— Jei kalbėsi — pridėsiu.
Įsitikinęs, kad sargybos 

viršininkas nepermaldau
jamas, naras Deriuginas, 
žmogus sotus ir sunkiasvo
ris, su iškilia kaip visų na
rų krūtine, mostelėjo ran
ka ir, svyruodamas, tyliai 
nudūlino ant bako. Nepriė
jęs laivo nosies, jis pasisu
ko į užpakalinį galą ir, tar
tum įbestas, sustojo nu
leidęs galvą, prispaudęs 
rankas prie siūlių, prisimer
kęs nuo švietusios tiesias į 
akis vakaro saulės. Jis vi
sas buvo dulkinas, kepure 
nuslinko ant pakaušio, ati
dengdama didelę susivėlu
sią kaktą; kaip sviedinys 
apskritame veide, patam- 
sėjusiame nuo įdegimo, ma
tėsi nudrėkstos odos dėmės.

— Tai Stepą, mano nuo
širdų draugą, sutikome 
kaip admirolą, — murmte
lėjo jis, prisiminęs pečku- 
rį Lukašiovą, kuris išlip
ti į denį galėdavo tik su pa
galba dviejų jūrininkų, pri
laikančių jį už parankių.— 
Kodėl gi po tokios pagar
bos į karcerį?

Kreiseryje “Ugmakal- 
nis” pasigirdo švilpukas ir 
skardus sargybos puskari
ninkio balsas.

Įgula vakarienės!
Vienas paskui kitą, pri

silaikydami eilės, ėjo jū
rininkai prie virtuvės, pri
sipylė varinius indus skys
tos burokinės^sriubos ir, lei
sdamiesi liukais, nuėjo į se
kantį denį, kur tuo laiku 
jau tvarkė pakabinamus 
stalus.

Narą pasiekė sriubos 
kvapas, bet valgyti jam ne
sinorėjo. Jis pakėlė gal
vą ir pažvelgė aplink. Ra
mi, karštais saulės spindu
liais aplieta jūra linksmai 
šypsosi milijonais šviesių 
šypsulių, nusitęsdama mė
lynąjį lyguma iki dangaus 
ribų. Netoli kreiserio sto
vėjo prancūzų karo laivai, 
arčiau prie kranto glaudė
si laibos, burlaiviai, gar
laiviai, o už jų, tropikų au
galų žalumoje, kūpsojo Af
rikos miestas su ypatinga 
Sfivo baltų pastatų archi
tektūra, gražiais mečečių 
minaretai^, turtingais bė- 
jų rūmais.

— Ką, Deriuginai, išsi
džiovinti pastatė? — nusi
juokęs, kreipėsi į narą ži
nianešys, vikrus kaip žylė, 
gudraus veido jūrininkas.

— Nešdinkis, šešiuke, 
kol aš tau Šonukauliu ne- 
surtupinau— atsikirto na
ras.

— Ko koliojies?
— Ne kolipjuos, bet pra

voslaviška kalba sakau. Ar 
gi tu jūreivis? Tavo įsta
tymiškas pavadinimas — 
bliūdlaižys!

— Aš gal daugiau negu 
tu plaukiojau.

— Daugiau negu aš?
— Taip.
— Karininkų kajutėje po 

stalu... nuorūkas rankio- • ♦jai...
— Neavralyk, Deriugi

nai! — iš priešakinio til
telio šūktelėjo sargybos 
viršininkas.

— Klausau, jūsų knybe!

— atsakė naras, pridėjęs 
ranką prie kepurės. — Tik 
kabinėjasi šitas, kuris prieš 
mane devintoji gembė pava
roje.

— Na, gerai, pakaks triu
kšmauti! — įsakė sargybos 
viršininkas.

MONTREAL, CANADA Philadelphia, Pa.
Crane darbininkai susitarė 

su darbdaviais

Crane Co. Ltd., ant Patrick 
Si.., po ilgų derybų, pagaliau, 
susitarta su darbdaviais dėl 
atnaujinimo jų kolektyvės su
tarties. Su lyg atnaujintos su- 
tarties, pasirašyta kontraktas, 
kuriame pripažįstama unijos 
šapa. pakelta bendros algos 
5 proc. (kas reiškia 6 centus, 
7 centus, 8 centus ir 9 centus 
j valandą, priklausant nuo to, 
kas kiek pirmiau uždirbo) ir 
bus atmokėta nuo lapkričio 
1 d., pareitų metų, sutrumpin
ta darbo savaitė viena valan
da ir k t.

įmonėje dirba apie 800 dar
bininkų. Juos atstovauja U- 
nited Steelworkers of America 
unijos 3647 lok al as.

Bedarbių skaičius 
pasiekė 53,000

Oficialiais National Em
ployment Service duomenimis 
sausio mėnesį nedarbas smar
kiai supurtė industriją, būtent, 
iš įvairių darbaviečių atleista 
iš darbo 53,000 darbininkų, iš 
jų 39,000 vyrų/ir 14,000 mo
terų bedarbių. (Tai gana dide
lis skaičius, —\ daug didesnis, 
negu kada nors čia buvo pa
siekęs po Antrojo pasaulinio 
karo.

Tiesa, bandoma aiškinti, 
kad tai vistiek tik sezoninis 
nedarbo reiškinys. Tačiau 
tiems, kurie yra atsidūrę be
darbių eilėse, jau reiškia dau
giau, negu ‘'sezoninį sieką,” 
nes tai reiškia sumažinimą 
maisto ir apšildymo žiemos 
šalčiuose.

Unijos demonstratyviai 
maršuoja į Kvebeką 

i
Kvebeko seimelis svarsto 

Du plėšio valdžios paruoštą 
biaurų priešdarbminkišką įsty 
tymo planą, pavadintą Bills 

j 19 and 20. Jei būtų priimtas, 
bile unija gali prarasti čarte- 
rį, jei valdžios pareigūnų nuo
mone ji palaikysianti nariais 
“komunistus,” ar išves dar
bininkus į streiką, jei, tų pa
čių pareigūnų nuomone, tai 
lies visuomeninius reikalus ir 
panašiai. Todėl visos unijos 
numato, kad gręsia pavojumi 
visų unijų gyvavimui. Už tai 
visos čia didžiosios unijos, 
Canadian and Catholic Con
federation of Labor, Federa
tion of Industrial Unions (CIO 
-CCL) «ir Quebec Federation 
of Labor (AFL-TLC), bendro
mis jėgomis suorganizavo 
masinę savų unijų narių dele
gaciją, pavadintą “March on 
Quebec.” Delegacija vyksta 
■raukiniais, autobusais ir pri- 
vatiškais automobiliais. Ten 
jie demonstratyviai paraduos 
gatvėmis ir paskiau pasieks 
seimelio pastatus, kad išreikšti 
protestą prieš įstatymo priė
mimą.

šiuos žodžius rašant, dar 
nėra žinios, koks delegacijos 
skaičius susidarė, nei kokios 
pasekmės Kvebeke. Tačiau 
galima konstatuoti iš visų gir
dimų žinių, kad platus uniji
nis judėjimas išsivystęs mar
ša vim u i į Kvebeką ir jis turės 
^paveikti seimelio narius prieš 
Įstatymo priėmimą.

Virš $20 mliijonų kainavo 
parkų užlaikymas

Per pastaruosius dešimts 
metų miestas išleido $20,561,- 
169 užlaikymui parkų bei po
ilsio ir žaislų organizacijai 
Taipgi užpirkimui , išvysty
mui ir pagražinimui parkų per 
tą patį laiką išleista $12,801,- 
473.
Išvažiavo žiemos atostogoms

Juozas Teikis su žmona ir 
Vladas Kavalas išvažiavo il
gesniam laikui — žieminėms 
atostogoms — į Floridą.

Buvo susirgusi

Marytė Balakauskienė bu-

Narui buvo apmaudu, 
kad prie dagties ir aplink 
patrankos bokštą taip link
smai kalbėjosi, įnirtingai 
juokavo jūrininkai, o jis, 
negalėdamas prisijungti ir 
papasakoti nuotykių, pri
valo kaip stabas stovėti ant 
bako kitų pramogai. Iš 
paniūrų žvilgčiodamas j 
savo draugus, jis pasipūtė 
ir sušnirpštė nosimi. O čia 
dar virėjas pasisuko, že
mas dručkis su didele barz
da, pliaukšterėjo sau per 
šlaunis ir, atkišęs iltis, rie
biai nusijuokė:

— O tėtuti, motute! Mū
sų narūnas purvūnu tapo!

Deriuginas šnairomis 
permetė jį sunkių drumz
linų akių žvilgsniu, per
kreipė burną ir iškošė pro 
dantis:

— Tu, buljoninė natūra, 
užčiauptume! savo srėbtu
vę — geriau būtų. Pažiū
rėti — tu virėjas, o apver
tus aukštyn kojomis — iš 
tavęs su tokia barzda būtų 
tik švabra deniui su sode 
plauti... Supratai?

Virėjas nusikeikė ir nu
ėjo į savo virtuvę, o jam iš 
paskos, juokdamiesi, jūri
ninkai šaukė:

— Matyt, nėra kuo atsi
kirsti, a?

Deriuginui pakyrėjo 
stovėti, pasunkėjusios ko
jos nuvargo, norėjosi rūky
ti, ir dėl to laikas slinko la
bai lėtai. Laive nuolatos 
pasigirsdavo kokia nors ko
manda, sargybos puskari
ninkio koliojimasis, kas 
pusvalandis mušė stiklinės. 
Apie kreiserį plaukiojo juo- 

Jdi kaip anglis negriukai, 
kažką šūkavo, žybčiodami 
baltais kaip ropė dantimis, 
vikriai nardė vandenyje, 
gaudydami mėtomas iš lai
vo monetas. Tyliame prie- 
uostyje lengviau čiuožė 
šliupkos, greitai lėkė mo
toriniai kateriai. Paskuti
niuose saulėlydžio spindu
liuose, tviskėdamas langais 
degė miestas, o jūra, tar
tum mergaitė, raudonavo 
nuo saulėtos laimės. Iš 
prancūzų karo eskadros, 
kurioje buvo ruošiamasi vė
liavos nuleidimui, lygia 
vandens plokštuma liejosi 
pučiamųjų orkestro garsai.

Po vėliavų nuleidimo, at
stovėjęs savo dvi valan
das, Deriuginas jau sėdėjo 
prie dagties, godžiai rūky
damas vieną papirosą po ki
to. Apsuptas jūrininkų, jis 
iš karto pralinksmėjo ir 
puikiausiai jautėsi, pasako
damas kitiems:

— O viską padarė vado 
žinianešys, kad jo žmona 
visą amžių sirena kauktų...

— Kaip tai? — paklausė' 
jūrininkai.

— Paprastai. Neseniai 
jis sako: “Ką jūs, vyru
čiai, geriate maderą, che
resą, konjaką. Štai aš ži
nau gėralą — anglišką! Jį 
net ponai retai tegeria.” 
Sudomino mane tuo gėra
lu, o kaip vadinasi — neži
no. Davė man buteliuko 
etiketę. Įrašas ne rusiškas. 
2 — LINKSCAS NARAS 
Sulaukėme mes šios dienos 
ir su pečkuriu Stiopa išsi- 
liejome į krantą. Išsipra
šėme dantų gydyti. Aš pa
siėmiau dvidešimt spar
nuočių, o jis, mano drau
gas, dar pridėjo, nes pa-

sakojo, kad mūsų popierga
lių neima. Pavaikščiojome 
po miestą, pasižvalgėme po 
žmones — kur eiti?

(Pabaiga rytoj) 

vo sunkiai susirgusi,-bet po 
kelių dienų liga palengvėjo, 
ji dabar jau sveiksta.

Mirė
Sausio 17 d. mirė Feliksas 

Navickas, sulaukęs 73 m. am
žiaus. Vėlinis paliko nuliūdi
me žmoną Oną Navickienę 
(Jenkevičiutę), penkias duk
teris, Janę (Kleizienę), Hele
ną (Virbalienę), Veroniką 
(Saunders), Anę (Dudėnie
nę), Albiną (Sunborg) ir sū
nų Teodora.

Taipgi tą pačią dieną mirė 
Andrius Vaisnys, sukinkęs 
61 m. amžiaus. Velionis pali
ko nuliūdime žmoną Oną 
Vaisnienę (Zedeliutę).

Abu palaidoti per šv. Kazi
miero bažnyčią, Gote dės Nei
gęs kapinėse.

New Haven, Conn.
LLD 32 kp. laikė susi

rinkimą sausio 19 d. Narių 
nedaug teatsilankė. Mat, 
oras buvo labai prastas. 
Buvusieji visi pasimokė jo. 
Buvo manyta, kad šiame 
susirinkime visi pasimokės, 
bet dar liko keletas. Drau
gai, bandykim užbaigti 
mokėti duokles už šiuos 
1954 metus. Tegul mūsų 
kuopa būna garbės verta.

Kuopa yra nusitarusi tu
rėti parengimą kovo 28 d. 
Bus rengiami pietūs. Mūsų 
kuopa prašo kitų Connecti
cut valstijos kuopų palikti 
ta diena New Havenui. v *-

Amilė Miller ir Vincas 
išvažiuoja į Miami, Fla., 
sveikatos atgauti. Laimin
gos kelionės ir pasveikti! 

, ♦
Mūsų kolonijoje, kaip ir 

kitur, darbai vis mažėja, o 
bedarbių -eilės vis didina
si. Biznieriai taipgi ver
kia, klausia: kas bus toliau.

' •

Gauta žinia per draugą J. 
Kuncą, kad Bridgeporte pa
simirė draugas Jonas Bu
dimas. Jonas buvo New 
Havene gerai žinomas, to
dėl ir čia buvo daug nuliū
dimo. Kuopos nariai reiš
kia Jono šeimai didelę už
uojautą. 

•
Jonas Didžiūnas, kuopos 

raštininkas ir apskrities 
valdybos narys, serga jau 
kelinta savaitė. Kol kas 
geryn neina. Sakė, kad 
mainys gydytoją. Gal kitas 
ras, kaip prašalinti ligą.

Nariai linki Jonui grei
tos sveikatos.

y. s. k.

Shenandoah, Pa.
Uždarys dideles kasyklas

Reading kietųjų anglių 
kompanijos prezidentas ir ge
nera lis manadžeris George 
Clark sausio 22 d. pranešė 
U. M. W. unijos 1 o kai o virši
ninkams, kad kompanija esan
ti pasirengusi uždaryti di
džiausias šioje apylinkėje ka
syklas Maple Hill. Ten.dirba 
apie vienuolika šimtų mainie- 
rių. Prezidentas Clark pareiš
kė, jog jų knygose vedamos' 
skaitlinės parodo, kad praei
tais metais Readingo kom
panija turėjusi vieną milijoną 
ir pusę dol. nuostolių. Tadgi 
kompanija, nesuradusi kitos 
išeities, kaip tik uždaryti ka
syklas, nes jos jau daugiau’ 
nepelningos, bet nuostolingos. 
Kompanija dar nepaskyrė už
darymo laiką. Sako, kad apie 
pej; du sekamus mėnesius 
kompanija ims anglį iš ten, 
kur daugiausiai galima gauti 
ir su mažiausiais iškaščiais.

Tai labai skaudus smūgis 
bus suduotas Shenandoah’rio 
ir apylinkės gyventojams. Se
niau Shcnandoaris buvo vadi
namas Pentisylvanijos lietuvių 
sostine ir mažuoju New Yor-

i

Pradėjome naujus metu*

Praslinko senieji metai, su
sitikome naujuosius. Visi lau
kėme smagesnių, geresnių, 
bet, kaip matyt, šie metai nie
ko nežada geresnio papras
tiems žmonėms. Pragyvenimas 
dar vis brangėja, darbai ma
žėja, taksai irgi daugėja.

Verta bent kiek pažvelgti 
į lietuviškų draugijų gyveni
mą. Pereiti metai visdlns lie
tuvių draugijoms buvo pras
tesni, kaip metai pirmiau. Ku
rių turtas rodo padidėjimą, tai 
visgi mažesnį, kaip metai pir
miau. Nekuriu jau kelinti me
tai turtas mažėja net po kele
tą tūkstantėlių. Priežasčių vi 
su čia. žinoma, nesuvaikysi. 
Narių mirtingumas, kitų suse- 
nimas; neturėjimas tinkamų 
pramogų, kurios keltų drau
gystės reputaciją, sykiu ir pel
ną; kompeticija visokių viso
kiausių “kaimyniškų” klube- 
lių, bažnytėlių; padaugėjimas 
kunigėlių, kurie gana praktiš
ki meškeriotojai doleriukų...

Pavyzdžiui, Lietuvių Tautiš
kas Pašaipiais Klubas turi 
puikią svetainę, suvienijo bū
rį mažesnių draugijėlių, bet 
jų iždas jau kelinti metai 
smarkia? puola.

Lietuvių Muzikalia Klubas 
taipgi turi puikų namą, su sve
taine. Aplinkoje kompeticija 
didelė. Narių amžius senokas. 
Jų finansinė apyvarta perei
tais metais ką tik kiek su pel
nu susibalansavo.

Pažymėtina, kad ir pašai- 
piniai klubai turi labai daug 
visokių taksų, ir leidimų, ir in- 
šiūrinsų išmokėti. Seniau to 
nereikjo.

Muzika lis Klubas metinia
me susirinkime nusitarė vykint 
namo pagražinimų (pataisy
mų), kas kainuos daug. Taip
gi perrinko valdybą. Pirmi
ninku, jau šeštus metus, iš
rinktas Juozas Balinskas, pa
vaduoto j u-pirmininku Tūbelis 
ir Eva Žukauskas, raštihinku 
jau 36 metus tarnaus Juozas 
Ivanauskas, iždininku Ignotas 
Liepa.

Philadelphijos šiaurinės Da
lies Liet. Repub. Susivieniji
mas turi namą tik dėl savo na
rių sueigų. Randasi 1218 Wal
lace St. Jie verčiasi geriausia 
už visus kitus klubus. Jų tur
tas, be namo ir inventoriaus, 
viršija 160 tūkstančių dol. Jie 
jau kelinti metai kai paliuo- 
savo senus narius, sulauku
sius 65 metų, nuo mokėjimo 
duoklių į draugyste. Kuomet 
kitos draugijos dar aptak- 
suoja savo narius už mirusius. 
Jie surengia prieš Kalėdas 
klubo narių vaikučiams parę 
su puikiomis dovanėlėmis. 
Taipgi surengia visiems na
riams metinį pokilį, veltui a- 
lus ir užkandžiai. Šiemet jie 
nusitarė turėti vajų naujų na
rių įrašymui, iki 31 metų am
žiaus priims be jokio įstojimo. 
Tas vajus tęsis iki liepos mč^ 
nėšio.

šis klubas turi keletą darbš
čių narių valdyboje, už tai 
juos vis palieka ant toliau 
darbuotis, šiems metams pa
siliko: pirm. P. Plungės, pa- 
gelbininku E. D. Venckus, 
rast. F. Tamulis, kasieriumi 
S. Buividas, finansų rast. K.

ku.
Ką Shenandoahrio ir apy

linkės gyventojai darys po 
mainų uždarymo, negalima 
pasakyti; Bet atrodo, kad 
dauguma bus priversti apleis
ti miestelį ir vykti kur kitur 
duonos kąsnį užsidirbti; Nes 
kitokių industrijų čia randasi 
tiktai kelios, dėl saujelės dar
bininkų.

Kitas smūgis labai skaudus 
seniems mainieriams, tai nu- 
m u Šimas pensijos iš gerovės 
fondo. Seniau mainieriams bu
vo mokama 100 dolerių į me
nesį, o dabar jau mokama tik
tai 50 mėnesiui. Lietuvių prie
žodis sako: Kai užima viena 
bėda, tai dar nebėda. Bet kai 
užklumpa keletas bėdų vienu 
kartu, tuomet jau pasidaro 
nebepakenčiamos.

Progresas

Buinauskas, gaspadoriumi W. 
Stanionis. Board direktoriais: 
J. Aleksiejus, J. Lankelis, J. 
Green ir J. Nakutis.

Philadelphijoje yra pusė
tinai daug lietuviškų užeigų, 
taip vadinamų saliūnų. Tūli 
iš jų gerokai pažangūs ir sve
tingi, verta ir jų nepamiršti. 
Bet nedėldieniais jie užsidaro, 
jiems nevalia bizniavoti, o 
klubai būna atviri. Tuom tar
pui visi lietuviškieji klubai yra 
draugijų palaikomi, valdomi, 
ir klubuose užpelnyti doleriai 
naudojami sergančių narių su- 
šelpijnui ir už mirusius išmo
kėjimui pomirtinių. Čia jau 
visuomeniškas reikalas, čia 
jau “kooperatyvas,” patys na
riai savininkai ir valdininkai, 
čia galima kaip ir pasimokyti, 
nugirsti kito noumones, kar
tais labai protingai “nukalba
ma.”

štai Muzikaliame Klube se
kretorius Ivanauskas paaiški
na labai vargingą padėtį po
ros narių (senelių). Tuojau 
nutaria iš iždo duoti po $25, 
ir ant vietos sumesta mažne 
tiek pat. Be draugijos, jie bū
tų pamiršti ir apleisti.

Taigi, remkime savitarpos 
draugystes, ir sergėkime jas 
nuo ponų • makliorių. .

Staliorius

ŽINIOSlŠ ŪETUVOS
Naujos dažų rūšys

KAUNAS. — Lakų fabriko 
kolektyvas išplėtė dažų asor
timentą. Pagaminti primieji 
60 tonų naujų lakolinių dažų 
ir 6 tonos geležies lako.

J. Aukštuolis 
Žemės ūkio produktų pertek
lius parduodamas valstybei

SKUODAS. — Rajono kol
ūkiai, atsiskaitę su valstybe 
privalomaisiais pristatymą i s, 
parduoda produktus naujo
mis supirkimo kainomis. 
“Laisvės” žemės ūkio artele 
pardavė valstybei 85 centne
rius mėsos, “Luknės” kolūkis 
— ’ 270 centnerių daržovių, 
'“Aušros” kolūkis pardavė 300 
centnerių bulvių, daug daržo
vių h* kitokių produktų.

P<y keliasdešimt centnerių 
mėsos, pieno, daržovių par
davė valstybei “Taikos,” 
“Aleksandrijos,” “Šarkės” ir 
kiti rajono kolūkiai.

SKUODAS. — “Laisves” že
mės ūkio artelės nariai rūpi
nasi ateinančių metų derliumi. 
Čia iš rudens suartos visos 
vasarojui skirtos dirvos. Iš
vežta į laukus daugiau kaip 
800 tonų durpių. Kolūkiečiai 
įsipareigojo žiemos metu iš
vežti į laukus ne mažiau kaip 
5 tūkstančius tonų durpių trą
šoms. Didelę pagalbą kolūkiui 
teikia Skuodo MTS mechani
zatoriai.

750 tonų durpių išvežė į 
laukus “Pabaltijo” žemės ū- 
kio artelės kolūkiečiai. Ruošti 
durpes trąšoms ii* vežti jas į 
laukus pradėjo taip pat 
“Daukšių,” “Naujojo gyveni
mo” ir kiti kolūkiai.

‘‘Mosėdžio” žemės ūkio ar
telės kolūkiečiai pradėjo vežti 
kalkes į laukus.

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

Hartford, Conn.
Laisvės Choro svarbus susirinki

mas įvyks sausio 28 d. Visi choris
tai prašomi atsilankyti. A. K.

Montello, Mass.
Specialia pranešimas dienraščio 

Laisvės reikalu. Laisvės paramai 
draugiškas vakaras įvyks šeštadie
nį, 30 dieną sausio (Jam.), Tau
tiško Namo Restaurante (bar 
room). Pradžia 7-tą vai. vakaro. 
Turėsime gerų užkandžių, šiitų ir 
šaltų gėrimų. Draugiškai pasikal
bėdami pasitarsime dienraščio Lais
vės suvažiavimo reikalu, kuris įvyks 
vasario 7 d. Šią sueigą šaukia 
tam reikalui spaudos komitetas.

Gco. Shimaitis ((18-19)

3 psl.—Laisve (Liberty)- Ketvirtadicn., Sausio-Jan. 28, 1954

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 Zizzamia, 7451 
Maple Ave., Pennsaukcn, N. J. 
Merchantville 8-4846.

 (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. Phone Norristown 5- 
4585. (13-19)

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

(15-21)

MALE and FEMALE 
UPHOLSTERY OPERATORS. Must 
be exp. Steady work; top wages, 
good working conditions. Apply in 
person or phone Mr. Goldstein or 
Mr. Moses. NEWARK UPHOL
STERY, 2718 Jasper St. Re. 9-4402.

(19-21)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Riečiams niekados nebegrą- 
žins.”

Labai madoje dabar kalbė
ti apie mūsų didmiesčių laužy
nus (“slums”).

Juos žada kovoti ir prezi
dentas Eiscnhoweris. Tam tik
slui ragina Kongresą paskirti 
8900,000,000.

Bet tai bus tik lašas vied- 
ran vandens.

" ■ • 1

Juokinga ir tragiška situa
cija. Pa v., New Yorke vienoje 
vietoje nugriauna laužynus, 
iš jų išmeta žmones, pastato 
gražius namus.

Bet į tuos naujus namus su
leidžia gyventi tiktai pasitu
rinčius žmones, — žmones su 
nuolatinėmis geromis įplauko
mis.

Išmestieji žmonės, vargšai, 
susimeta į kitus laužynus, ar
ba sukuria naujus “slums.”

Ir taip, vietoje laužynams 
nykti ir mažėti, jie dar kasmet “ 
aūga!

Sausio 24 d. komercinėje 
spaudoje tilpo įdomus prane
šimas iš Ispanijos. Kalbama 
apie kunigus, bažnyčią ir dar
bininkus.

Daviniai paimti iš katalikų 
dvasininkų leidžiamo žurna
lo “Ecclesia.”

Ten rašo kunigai, kurie bu
vo paskirti ištirti Ispanijos 
darbininkų atsinešimą linkui 
religijos.

Kunigai ištyrė ir surado, 
kad “milžiniška Ispanijos dar
bininkų dauguma nėra prak
tikuojanti katalikai.” Jie ne
klauso kunigų, jie neina į baž
nyčią.

Kas juos atšaldė bei atstū
mė nuo bažnyčios ir kunigų ?

štai ką surado minėtieji k u 
nigai:

Marksistinė propaganda, 
girdi, darbininkų “sielą suga
dino.”

Antra, darbininkų kartūs 
patyrimai su kunigais. Jie ma
to, kaip Ispanijos kunigai 
galvas guldo už fašizmą, už 
kapitalistus, už turčius.

Trečia, baisiai sunki darbi
ninkų ekonominė būklė. Nei 
katalikų bažnyčia, nei fašisti
nė Franco valstybė nesirūpina 
tos būklės pagerinimu.

Matote, kas darbininkams 
atidaro akis.

: MATTHEW A. i
; BUYUS :
J (BUYAUSKAB) J
5 LAIDOTUVIŲ !
; direktorius ;
! «
• 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-S172 J
» <



Iš kriaučių čermami 
susirinkimo

Sausio 22 d. i vyko lietuviu 
kriaučių dirbtuvių čermanų 
susirinkimas Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo patalpoje. 
Kaip paprastai, dirbtuvių Ger
manai žėdnas iš savo dirbtu
vės pateikė raportus taip, kad 
būtų visiems ai'šku, kas dedasi 
vienoje ar kitoje ^dirbtuvėje.

Pas lietuvius kriančius da
lykai yra prasti, ne taip su 
tais neturėjimais darbų, kaip 
dėl mažėjimo lietuviškų dirb
tuvių. čermanų pranešimai 
rodo, kad dar viena stambi 
dirbtuvė. Atkočaičio. randasi 
ant pardavimo. Kain su ta 
dirbtuve bus. tai ateit’s paro
dys.

Armakausko dirbtuvė pra
deda dirbti. Minėtos dirbtuvės 
kriaučiai turite susisiekti su 
savo dirbtuve, kad žinotumėt, 
kada pradėsite dirbti.

Bobelio dirbtuvė dirba mi- 
litarišką dalbą ir turi jo per
virši.

Diržio dirbtinė dirba be 
pertraukos ir ten darbininkai 
pragyvenimą pasidaro. Bet 
ten visa bėda yra dirbtuvės 
viduje. Gal lokalo valdybai 
prireiks imtis griežtesniu prie
monių toje dirbtuvėje.

Matulio ir Vaiginio dirbtu
vėje darbas yra užbaigtas ir 
nežinia, kada pradės dirbti.

Mičiulio dirbtuvė pradeda 
dirbti ir jos kriaučiai turite 
susisiekti su savo dirbtuve. 
Nors minėta dirbtuvė i r nebu
vo sustojusi, bet tik ant užsa
kymo dirbo. Dabar pradės ga
minti ir “stako.’’

Robert Hali dirbtuvė dir
ba be jokių sustojimų pusėti
nai gerai, ten kriaučiai ir 
kriaučkos pasidaro puikų pra
gyvenimą. Nors minėta dirb
tuvė yra kitataučiu, bet ran
dasi po lietuvių kontrole. Ten 
dirba daug lietuvių ir dirbtu
vės čermanas irgi yra lietuvis 
M. Nazveckas.

Zorlandos dirbtuvė dirba 
be pertraukos ir jos kriaučiai 
nėra nusiminę dėl nedarbo. 
Seniau ta dirbtuvė trūkdavo 
darbo, bet jau kelinti metai 
pusėtinai gerai dirba.

Brooklyno lietuviai kriau
čiai turi 8 dirbtuves. Jų ran
dasi stambesnių ir mažesnių. 
Lietuviškoms dirbtuvėms gy
vuoti daug pagelbėjo atvykę 
naujakuriai, kurie daugiausia 
pradėjo pas kriaučius mokytis 
darbo ir sau pelnytis duoną. 
Tokiu būdu ir lietuvių lokalus 
gali gyvuoti.

Lokalo susirinkimuose 
kriaučiai ir kriaučkos gražiai 
susitaiko, rišdami- unijos klau
simus, o savo politinius skir
tumas pasilieka namie. Teisy
bė, lokale dar randasi kele
tas tokių, kurie nuo baudžia
vos laikų atsilikę su savo po
litika.

J. S. .

George Kairiūkštis 
jau ant pensijos

Pereitą savaitgali aplankė 
Laisvės Įstaigą George Kai
riūkštis. Jis užsimokėjo dien
raščio prenumeratą metams ir 
.suvažiavimo proga paaukojo 
$2. Jis jau sustojo dirbęs ii 
naudojasi pensijomis iš val
džios ir iš siuvėjų unijos.

Geo. Kairiūkštis sakėsi tu
rįs marškų, naudojimui- p rosi- 
j imu i ir kitokių preseriui nau
dingų dalykų, kurie jam jau 
nereikalingi, nori parduoti 
juos žema kaina. Kam reika
linga, galėtų pasinaudoti. Jo 
adresas*: 9714 Glenwood Ave., 
Brooklyn.

Užmigęs rūkydamas cigare
tę, newyorkietis Walter Geh 
rin rastas uždusęs iš rusenan
čios sofos paėjusiais į kamba
rį dūmais.

Majoras Wagneris apsiėmė 
Raudonojo Kryžiaus vajaus 
garbės pirmininku. Vajuje šj 
kovo mėnesį visame mieste no
ri sukelti $5,900,000.

Unijai uždraudė 
pikietuoti firmą

ILGWU nuo sausio 7-tos pi- 
kietavo moterims ir vaikams 
drabužių siuvėjų Ereibergų 
firmos raštinę New Yorke. 
Pikietavo protestui prieš iš
kėlimą iš New Yorko šapos 
Į North Carolina. Firma krei
pėsi i tei'smą. šiomis dienomis 
teisėjas Walter uždraudė pi
kietuoti.

Nuosprendis paremtas tuo, 
kad unijos senasis kontraktas 
su firma pasibaigė gale gruo
džio ir dėl to unija nebeturin
ti nieko bendro su ta firma.

N e wyork i et is Browne
brangiai užmokėjo už stovė
jimą perdaug arti prie subway 
relių. Jis paslido, nuvirto nuo 
platformos prieš ateinantį 
traukini ir neteko kojos.

Mokytojai informavo 
apie negrus

Mokytojų unija savaitinia
me savo leidinyje “Teachers 
News” pridėjo I puslapių 
priedą Negrų Istorijos Savai
tei atžymėti. Greta straipsnių 
iš negrų istorijos, Įdėjo ir 
klausimų atsakymų skyrių. 
Jame nušviesta daug klausi
mų, apie kuriuos mažai yra 
žinoma, arba apie Kuriuos 
yra paskleista visuomenę klai
dinančių nuomonių.

Pen St. gaisre Mrs. Suypor 
apdegė bandydama išgelbėti 
dukterį. Jos 6 metų dukrelę iš
gelbėjo gaisra gesiai.

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

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

Choro Valdyba

BANKETAS
Rengia Laisvės Bendrovė 

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 
9

Užlaiko Puikiai įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174
i

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

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Yra sumanymas palaidoti 
Šv. Jurgio Draugystę

Sausio (> d. Įvyko šv. Jurgio 
Draugystės metinis ir nepap
rastas (ekstra) susirinkimas, 
kadangi ant atskaitų buvo pa
žymėta, kad bus svarstoma, 
kaip pagerinti draugystės rei
kalus ir finansus, ir kaip pa
ilginti' draugystės gyvavimą. 
Tas buvo svarstyta priešmeti- 
niame susirinkime, kuriame 
buvo nutarta šaukti ekstra 
susirinkimą.

Apkalbėjus kitus draugystes 
reikalus, buvo eita prie paties 
klausimo. E. Vaitukaitis nu
rodinėjo, kad draugystę reikia 
likviduoti ir pasidalinti pini
gus. nes pariams yra perdaug 
išmokesčių, kadangi nariai 
miršta.

J. žvairys duoda, sumany
mą, kad draugystės finansus 
reikia taisyti. Jis primena, kad 
1953 metais mirė 27 nariai 
ir 8 narių moterys. Tai paė
mus. kad draugyste turi 450 
narių, sumokant po 50 c. už 
mirusi narį yra tik $225, 
Draugystė turn pridėti $175. 
O už moteris nariai moka 25 
centus, tai sumoka $106.25, 
draugystė turi, pridėti $93.75. 
Sudėjus i krūvą tuos priedus, 
dasideda virš $5,000. Tas ro
do, kad mūsų draugystės iš- 
mokesčius reikia taisyti.

Tuos skaičius pateikęs, J. 
Kairys duoda sumanymą, kad 
reikia vyrams vietoje $400 po
mirtines, mokėti tik $300, o 
moterims vietoje $200, mokėti 
$100.

Draugystės 1 i k vidavimo
klausimu nariai nėra infor
muoti, todėl mažai ir dalyva
vo, apie 60 narių. O kur dar 
400 nedalyvavusių. Advoka
tas S. Briedis irgi priminė, kad 
likvidavimo klausimo nagali- 
ma leisti balsuoti. Bet Vaitu
kaičiui užsispyrus, draugystės 
nau.ias pirmininkas S. Y.ackus 
leido balsuoti, buvo balsuoja

ma. Po to nutarta, kad būtų 
per atvirutes šaukiamas kitas 
susirinkimas ir kad ant atviru
čių turi būti pažymėti klausi
mai taip, kad ir nedalyvauda
mi susirinkime nariai galėtų 
balsuoti. Bus trys klausimai:

1) Likviduoti d ra u g v st ę ;
2) Palikti po senovei;
3) Numušti pomirtinę vy

rams po $100 ir moterims po 
$100. Ir pakeisti duoklę na
riams, kurie yra išbuvę drau
gystėje 20 metų, neėmė ligoje 
pašalpos ir moka tik 25 cen
tus duoklių, tai kad po išėmi
mo pašalpomis $108, turėtų 
vėl mokėti douklę tokią, kaip 
visi nariai moka, po 75 c.

Aš negaliu suprasti, kodėl 
p. Vaitukaitis nori būti šv. 
Jurgio Draugystės graboriu- 
mi. Asmeniškai kalbantis su 
Vaitukaičiu jis visuomet sta
tosi dideliu Lietuvos ir lietu
vybės patrijotu. Bet, kur tas 
jūsų patrijotizmas, jeigu no
rite lietuvių draugystes likvi
duoti? Kai draugystes likvi
duojame, tai ir lietuvių vardą 
žeminau m e. Bet aš manau, 
kad' draugystes nariai supras 
dalyką ir Vaitukaičio siūlomas 
draugystės laidotuves atmes, 
taipgi draugystės reikalus 
pataisys.

J. Kairys

Wagneriai susikraustė j 
oficiali New Yorko miesto ma
jorui butą, Grade Mansion. 
Istorinis namas yra 164 metų 
senumo. Randasi gale 86th St., 
prie East River.

Vadovaujantis 8 metų sū
nelio liūdymu, kad tėvas ji 
mušė skustuvo diržu, Charles 
Porto sulaikytas teismui po 
$1,000 kaucija.

Staten Island atsidarė nau
jas namų projektas, Mariner’s 
Harbor Houses.

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

j....... .............--...... . .............

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Beceptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 741288

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8
I Į Savininkas

306 UNION AVENUE Į
§ Brooklyn, N. Y.
į Gerai Patyręs Barberis

Virginia 9-6125

N. Y. portorikieciai 
reikalauja atstovo

M a n h a tt a n o p ortor i k i e č ai 
delegacija lankėsi pas Tam- 
manės lyderį Desapio ir pas 
majorą Wagneri su prašymu 
statyti portorikieti kandidatą 
i Valstijos Seimeli. Delegaci
ja sakė, kad laike praėjusių 
miesto valdžios rinkimų DeSa- 
pio jiems buvo tą prižadėjęs 
ir kad .jie suprato, jog tą pa
žadą užgiria ir Wagneris.

Portorikiečiai sako, kad jų 
kandidatą remtų ir negrai, su 
kuriais portorikiečiai koopera
vo išrinkti negrą llulan Jack 
į Manhattan prezidentą. Jack 
išrinkus prezidentu, jis turė
jo apleisti atstovo vietą Sei
melyje. Atstovui išrinkti spe
cialiai rinkimai Įvyks vasario 
9 d.

Operos mylėtojams
Gilbert and Sullivan Opera 

Co. gale šios savaitės stato 
scenon “lolanthe.” Vaidins šį 
penktadieni, šeštadieni i)- sek
madieni.

Sausio 29 ir 30 pradžia 
8:30 vai. vak. Įžanga $1.80 ir 
$1.50. Visos sėdynes rezer
vuotos.

Sausio 31 d. vaidins po pie
tų, 2:30, su nupiginta Įžanga. 
Vaikams 90 c., suaugusiems 
$1.50, sėdynės nezervuotos.

Vaidins Textile High 
School, 351 W. 18th St., New 
Yorke.

Vaidinime vienoje vyriausių 
rolių dalyvauja ir lietuviams 
žinomasis solistas Leonas Yor 
nikas.

Rep. _

Sveturgimiams ginti 
konferencijos šaukėjai 
paskelbė programą

Darbui, už atšaukimą sve- 
turgimius persekiojančio Wal- 
ter-McCarran Įstatymo kon
ferencijos šaukėjai paskelbė 
programą.

Konferencija Įvyks vasario 
27 d., nuo 9 ryto iki 5:30 prie
vakarį. O vakarą Įvyks masi
nis banketas, bilietas $3.50.

Konferencijos laikas paskir
stytas taip: nuo 9 iki 10 ryto 
registracija. Delegato ai’ sve
čio registracija $1. Rytinis po
sėdis nuo 10 iki 1 vai. Pertrau
ka pietums nuo 1 iki 2. Popie
tinės sesijos nuo 2 iki 5:30. 
Banketas—vakarienė 7 vai.

Viską vykdys Jugoslavų sa
lėje, 405 W. 41st St. Salė už 
poros blokų nuo Times Sq., 
prie pat 9th Avė.

Delegatų tikisi iš visos 
New Yorko valstijos ir iš apy
linkės. šaukėjuose yra žymūs 
advokatai, profesoriai, rašyto
jai, menininkai, unijistai. Tad 
tikimasi įdomių ir iniormaci 
jomis turtingų raportų ir kal
bų

U. I.

Bronxe, savo bute, nužudy
ta 77 metų našlė Mary Želi 
koff. Ji uždusinta .su pagalve. 
Menama, kad ji pažino plė
šiką ir už tai nužudyta.

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kuopos metinis susi
rinkimas jvyks sausio 28 d., 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo patalpose, 280 Union 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vak.

NEW YORK
help’WANTED FEMALE

MANICURIST—SHAMPOO
Patyrusi visame darbe. 5 dienu sa
vaitė. (Uždara pirmadieniais.) Ge
ra alga. Linksmos darbo sąlygos.

RH. 4-8529

___  (15-21)
BEAUTICIANS

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

BEAUTY SPOT 
588 W. Merrick Rd. 
Valley Stream, L. I.

_____ (13-19)

MOTERIŠKE
Abelnai namų ruošai. G dienos sa
vaitėje. Nereikės virti. Guolis kitur. 
Nuolatinis darbas.

GR. 5-4457 (N. Y. C.)

(18-20)

BEAUTICIAN
Patyrusi—-pilnai mokanti. 5 dienos, 
arba daliai laiko, kaip pageidaujate. 
Gera mokestis. Linksma darbo at
mosfera.

šaukite: BO. 3-1290
(1G-22)

NAMŲ DARBININKE—AUKLE 
Lengvas namų darbas—kiti darbi
ninkailengvas valgių gaminimas. 
Visi įrengimai elektriniai. Nėra 
skalbimo. Prižiūrėjimas 9 mėne
sių kūdikio. Guolis kitur. Gera 
mokestis. Linksma namų atmos- 
fra. Su vėliausiais paliudijimais. 
Telefonuokite:

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

FILE CLERKS
Speedomat Stencel

Patyrusios. Geros darbo sąlygos.
Kreipkitės:

M L A PUBLICATIONS
116 West 32nd St., N. Y. C.

(18-24)

VOKU OPERATORES
Patyrusios prie Rotary Plunger ma

šinos. Turi būt pastovi darbe.
. Kreipkitės:

ENVELOPE MFG. CORP.
z 35 Wooster St., N. Y. C.

(18-24)

NAMŲ DARBININKE—VIRĖJA
Guolis vieloje, atskiras kambarys. 
Lengvi skalbiniai. Mylinti vaikus. 
Yra kiti darbininkai. Gera mokestis. 
Linksma namų atmosfera. Su vė
liausiais paliudijimais. Telefonuokite.

.Great Neck 2-9078
(19-21)

FINGERW AVER—MANICURIST
Patyrusi, pilnai mokanti. Nuolat, 5 
dienų savaitė, $55-$60 j savaitę. 
Vakacijos su alga. Puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

2255 Broadway, N. Y. C.
(kampas 81 st Street)

(19-25)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti. 5 dienų 
savaitė. Nuolat, gera mokestis. Pui
kios darbo sąlygos. Kreipkitės:

HARP’S BEAUTY SALON
231-12 Merrick Blvd., Laurelton, L. I. 

LA. 8-2675
(19-25)

HELP WANTED MALE

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. 8-9151
18-19)'

Policistas Giannattisio gel-| 
bedamas gaisro paliestos šei
mos kūdiki ir kitus pavojin
gai apsirgo nuo dūmų.

Prie Queens General Hos
pital atidarytas polio sužalo
tiems vaikams skyrius. Pagel
bės atsteigti, sustiprinti suža
lotus sąnarius.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

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

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. Labaiį prieinama kaina. Kreip
kitės: 426 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. (14-19)
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RESTAURANT & PIZZERIA B 
Laisniai ant alaus ir vyno. Pilnai 
įrengtas. 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 58, N. Y.

FO. 4-9663
(13-19)

CLEANING & TAILORING
Visi įrengimai visiškai nauji, mo- 

j 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: 
184 W. 116th St., N. Y. C.

Tel. RL 9-9589
(15-21)

MILK ROUTES
FOR SALE

Brooklyno. Puikiausios įeigos. 
Geras Trokas.

Šaukite:
BU. 4-3090

(15-21)

DRESSMAKER SHOP
Gerai įsteigta, pilnai įrengta. Gį^a 
veikli sekcija. Nebrangi renda. Daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią biznio 
progą^ savininkas parduoda lahai 
prieinamai.

šaukite Savininką:
CY. 5-8612 arba 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 įsteigtame maisto markele. 
Daroma geras pragyvenimas dviem. 
Daug biznio dar galima dadėti. 
Puikiausia proga .tinkamam žmogui.

Telefonuokite savininkui:
(Klauskite Mr. Walsh)

BA. 4-1050
(15-19)

CANDY—FOUNTAIN
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.

MU. 2-0015
ar vak. TR. 7-4841

(18< 
_______.____________________ fit—
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

FOR RENT

WILLIAMSBURGE
Nefornišiuoti 4 kambariai. Ant vir
šutinių lubų, apšildomi, refrigera

tion. $30 į mėnesį.
ŠAUKITE IL. 8-0567

(17-19)
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REIKALINGAS PUSININKAS
Didelei lėlių dirbtuvei. Pageidauja
ma salesmano su patyrimu lėlių 
srityje. Gera proga tinkamam vyrui. 
LIBBY-MAJORETTE DOLL CORP,

31 W. 21st St., N. Y. C.
OR. 5-5448

(19-21)

VAISIŲ ir DARŽOVIŲ KRAUTUVE 
Taipgi parduoda frozen foods — 
alaus laisniai. Pilnai įrengta, ercra 
veikli vieta, daro gerą pragyvjt’ni- 
mą. Biznis lengvai padidinamas. 
Prieinama renda—geras lysas. Šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai, šaukite 
savininką:

JE. 6-9688
(19-21)

REAL ESTATE

6 ŠEIMŲ MŪRINIS 
86 Kambarių, Brass Pipes 

Naujai numaliavotas, ’/2 bloko iki 
I. R. T. Barganas. Be Brokerių.

ST. 6-6078 Ar NEwtown 9-9258 
RITTER’S BAKE SHOP 

4009—47th Ave., Sunnyside 
(19-21)

Jauna brooklyni-ete pa
traukta j teismą kaltinimu, 
kad ji bandė vyriškiui užlieti 
akis chemikalais.

Childs restaurane prie 14th 
St. vagys naktį nusinešė sau
giąją šėpą į skiepą, sudaužė 
ir išvogę $3,000.

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




