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KRISLAI
Kviečiami ir prašomi.
Namai, pečius ir moteris.
Pažadai ir prižadai.
Tai kiek bedarbiu?
Gudrūs biznieriai.
Pažadėta—neištesėta.
Štai jums ir moralybė.
f Rašo A. Bimba

Tik jau viena savaitė bepa
liko iki Laisves nuvažiavimo 
ir banketo.

Negerai, kai tūli mūsų drau
gai dienraščio dalininku suva
žiavimus skaito tiktai Brook- 
lyno ir apylinkės reikalu.

Reikalas yra visu laisviečiu, 
—visur ir iš visur.

Visi kviečiami' ir prašomi 
dalyvauti.

žinoma, iš toli atvykti 
paranku ir iškastinga.

Bet kiekvienas laisvietis
Ii pavieniai1 arba su grupe
važiavimą pasveikinti, išreik
šti savo linkėjimus, patiekti 
savo patarimus ir pasiūlymus.

Ir toks su važia v i me daly v 
vimas yra svarbus, i 
jamas ir laukiamas.

lie
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EISENHOWER KETINA 
SUKRUSTI, JEI KILTIJ 
TIKRA NEDARBO KRIZĖ

An glų-amer ikonų blokas atmeta
! Indijos pasiūlymą—sušaukti
\ Jungt. 'rautų seimą dėl Korė jos
i ' v •

United Nations, N. Y. — . Indijos pasiūlymas ii' nu-

MOLOTOVAS SIŪLO 
PLAČIĄ KONFERENCIJĄ 
GINKLUOTEI MAŽINTI

Safco, biznis dabar tik truputį 5 ja pasidarbavo; kad būtų !
Inupuldytas Indijos pasių-i Anglų - amerikonų blo- 
llymas, reikalauiantife® Kn kas paveikė dangun)!} kitųreikalaujantiš ■’ su

i _________

Washington. — Prez. Ei- 
senhoweris pripažino, kad 
ekonominė šalies padėtis 
(biznis, darbai) “pasmuko 
truputį žemyn,” bet jis p ra-, 
našavo, kad viskas “greitai

Metiniame rapor-

28 bilijonus, 800 milijonų mą (i 
dolerių, o už morgičius sko- i dieną, 
lingi 100 bilijonų, 500 mill- I 
jonų dolerių,.

Bet prezidentas dar ne
patarė pakelti darbinin
kams būtinąją, įstatymiš
ką algą, kuri tėra tiktai 75

tautų, kad laikytųsi per
nykščio seimo nutarimo,

Slaptai svarstomas jo planas, 
kurj Dulles ragino atmesti

centai per valandą.

Berlin. — Sovietų už
sienio reikalų ministras V. 
Molotovas “nustebino” Ke
turių Didžiųjų konferenci
ją, duodamas naują pasiū
ti. O tai toks pasiūlymas:

šiemet sušaukti pasauli
niai - plačią konferenciją 
dėl nusiginklavimo. Kon
ferencija būtų laikoma

Jungtinių Tautų vadovybė
je. Konferencijoje turi 
dalyvauti ne tiktai Jungti
nių Tautų nariai, bet ir val
stybės, dar nepriklausan
čios Jungtinių Tautų orga
nizacijai.
Tokia pasaulinė konferen

cija privalo spręsti ne vien 
apie paprasto, senojo gin
klavimosi sumažinimą, bet 
ir apie panaikinimą atomi
niu bei hydrogeniniu gin
klų.
Du lieso /atsiliepimas

Šis planas buvo taip neti
kėtas Dullesui, Amerikos 
valstybės sekretoriui, ir 
užsieniniams Anglijos ir 
Francijos ministrams, kad 
net “žadą jiems užėmė.” 
Jie buvo nepasiruošę atsi
liepti į Molotovo pasiūly
mą.

Bet Dulles, šiek tiek at
sigriebęs, ant greitųjų ėnlė 
smerkti sovietinį planą ir 
išplūdo Kinijos Liaudies 
Respubliką kaip užpuoliką.

Dulles sakė, Molotovo 
pasiūlymas bando įbrukti' 
komunistinę Kiniją pro už
pakalines duris į Jungtines 
Tautas; tai todėl jis perša 
priimti nusiginklavimo kon- 
ferencijon nepriklausan
čias Jungtinėm Tautom ša
lis, svarbiausiai Kiniją.

O pasak Dulleso, dar blo
giau, tai “slaptas” Moloto
vo pasinio j imas sudaryti iš
vien su Kinija tokį valsty
bių bloką, kuris “atsisto
tu-virš Jungtiniu Tautų ir 
užimtų jų vietą.”
Vis tiek bus svarstomas 
sovietinis planas

Dullesui raginant, Angli
jos ir Francijos ministrai 
iš pradžios buvo be svarsty
mų atidėję (po stalu paki- 

’ šę) Molotovo pasiūlymą 
neribotam laikui. Bet pas
kui apsimąstė, kad pasiūly
mo atmetimas padarytų 
blogą įspūdį visam pasau
liui. Tad Amerikos, An- 

’ gijos bei Francijos minis
trai pakeitė pradinę savo 
nuomonę ir jau nusitarė 
svarstyti sovietinį pasiū- 

' lynui pirmadienį, ale tik 
labai, labai slaptoje sueigo
je su Molotovu.

Indija . sake, seimas pri- Taikos konferencijoje ga- 
, valo iš'naujo persvarstyti les dalyvauti tiktai tie kra- 
klausimt kas liečia politinę štai,, kurių kariuomenė tie- 
konferehęiją taikai i" 
Korėjoje'.

Indiją reikalavo, 
Jungtinės Tautos iki 
šio 29 d. atsakytų, ar

daryti ringiai kovojo korėjiniame
■ kare. O jeigu šiaurinės
• Korėjos liaudininkai ir ki
nai komunistai norėtų, tai 
galėtų pasikviesti konfe- 
rencijon ir Sovietų Sąjun
gą, bet tada Sovietai būtų 
laikomi “kariautojais,” o 
ne neutrale valstybe.

, Indija gi siūle konferen- 
cijon priimti ir kelis neu
tralius kraštus, ne vien tik
tai kariavusius.

kad 
sau- 

su-
I tinka šaukti seimą ar ne. 
Sušaukimui reikia bent 31 
šalies pritarimo, tai yra, 
daugiau kaip puses.

O iki sausio 29 d. buvo 
gauta tiktai šitokie atsilie
pimai: Už seimo sušauki
mą 19 šalių, prieš 16. Taip

lies būklę prezidentas spė
jo, kad nebus tikros nedar
bo krizės. Jeigu, tačiau, 
krize pasirodytų, tai val
džia jau iš anksto turi pa- 

1 gaminus planus, kaip at- 
pagcidau- Į Kurti “gerovlaikį,” sake 

j prezidentas.
Jisai žadėjo tokiame at

sitikime atidaryti viešus 
statybos darbus, duoti pra
monėms paskolų, numušti 
bizniams taksus ir tt.

Eisenhoweris siūlė dar
10 milijonų darbininkų 
įtraukti į valdinę nedarbo 
apdrauda ir padidinti be
darbiams pensijas tiek, kad 
jie gautų pusę reguliario i 
savo uždarbio 26 savaitėm !
tarp kitko, nurodė, jbg: i - -

Maistas nuo 1940 metų: “Amerikos tremtinius 
iki šiol pabrango apie 140 
procentų, drabužių kaina į 
antra tiek pakilo, rendos | 
padidėjo 25 nrocentais, ir!

S’a- 
su-

Jungtinės Tautos turi moto
rų komisiją. Ta komisija pra
veri usi platų tyrinėjimą dau
gelyje kraštų.

Visur rado vienodą nuomo- 
ię: sveika ir naudinga vedli
ams moterims išeiti iš namų, 

pasitraukti nuo pečiaus ir pa
dirbėti kur kitur, už algą.

Moters požiūris į gyveni
mą išsiplečia. Ji pasidaro grei
tesnė ir energingesnė.

Sveika jai no tik dvasiniai, 
bet ir fiziniai.

Tai jau labai seniai susipra- 
tusiems žmonėms žinoma isto
rija.

ę Dr. Adenauer irgi išstojo 
su pasižadėjimais Berlyno 
konferencijai. Jis iškilmingai 
pasižadąs nesiekti ginklu pa
galba atsteigimo senųjų Vo
kietijos rubežių, tegu tik jam 
iš naujo apginkluoti!

Bet toks pažadas nevertas 
nė išvalgyto kiaušinio. Hitle
ris buvo davęs šimtus panašių 
pažadų.

Vienintelė garantija: ne
leisti Vokietijos militarizmui 
atsisteigti.

Visokia kitokia “garantija” 
yra apgavystė.

Tai kiek gi iš tikrųjų jau 
turime bedarbių ?

Valdžia meluoja ir apgau
dinėja, sako darbo unijos.

Ar tik tiek turime bedarbių, 
kiek šiandien ima bedarbių 
a pd raudą?

Ne tik tiek, — daug, daug 
daugiau I

O kaip su tais šimtais tūks
tančių, kurių apdrauda seniai 
išsibaigė, tačiau jie tebevaikš
tinėja be darbo?

Negalima ir neleistina
darbius skaityti- tik pagal tą, 
kiek dabar ima bedarbių 
rirau-rios čekius.

be

ri p-

Britanijos biznieriai vėl įro
dė tą faktą, kad jie.visa galva 
gudresni už amerikiečius. Net 
33 ju nuvažiavo Tarybų Są- 
jungon ieškoti biznio. Ir 
maža jo gaus, pamatysite.

Tuo tarpu mūsų biznieriai 
clejuoja sunkiais laikais, ta
čiau bijosi biznio su socialisti
niais kraštais.

ne-

Kalbėdamas Į tuos 
amerikietį karo belaisvį 
gindamas juos grižti

(Tąsa 3-me pusi.)

21-na 
ir ra- 
namo,

Franko fašistai areštuoja 
vadinamus “anarchistus” Siūloma nupeikt ChurchiDą 

už belgiškus šautuvus

tt.
Nauji užsakymai dirbtu

vėms 1953 metais sumažėjo 
29 procentais.

Pernai 39 proc. daugiau 
biznių nubankrūtavo kaip 
1952 metais.

Už pirkinius išmokesčiais 
amerikiečiai yra įsiskolinę

Vietnamo liaudininkai 
bloškia francūzus atgal

Hanoi, Indo - Kinija. — 
Vietnamo liaudininkai per 
keturias paskutines dienas 
atėmė iš francūzų keturis 
miestus bei tvirtoves. Da
bar jie gręsia francūzams 
Seno mieste, didžiausioje 
francūzų lėktuvų stovyklo
je, Laos provincijoje.

Liaudininkai šiuo 
bloškia francūzus 
paliai karinį vieškelį 
Pčepone tvirtovės,

tapru 
atgal 

linkui 
toliau

Filipinai prašo dar 100 
milijonų dolerių

Barcelona, Ispanija.
Studentai ir kiti jaunuoliai 
Barcelonoje vėl .demonstra
vo. Smerkė žygius fašis
tinės policijos, kuri skal
dė galvas Madrido stu
dentams, protestavusiems 
prieš Angliją.

Policija buožėmis blaškė 
ir šią barceloniečių demon
straciją. Grūmojo šaudytu

Anglijos darbietis 
! reikalauja priimti

n

London. — Anglijos sei
mo narys Michael Foote, 
vienas iš kairesniųjų dar- 
biečių, reikalavo priimti 
prieglaudon naujos rūšies 
tremtinius — amerikiečius, 
bėgančius nuo makartiškų 
persekiojimų.

Foote kritikavo Anglijos 
valdžią už atsisakymą pri
imti artistus bei kitus ame-

glaudus nuo makartizmo.

Karinis Anglijos 
laivynas pabūgo 
ispany demonstracijų

JUNGT. VALSTIJOS “JIEŠKO 
PAGRINDO” DERYBOMS 
SV ŠIAURINE KORĖJA

ti

Washington. — Jungtinės 
Valstijos ir jų talkininkai, 
sakoma, stengiasi surasti 

rinkamus pamatus,” ku- 
ais galėtų panaujinti de

rybas su šiaurinės Korė
jos liaudininkais dėl busi
mosios konferencijos tai
kai daryti Korėjoje.

Derybas pernai metų ga
le pertraukė Arthur Dean, 
specialis Amerikos pa
siuntinys, sakydamas, kad

Šiaurinė Korėja “įžeidė” 
amerikonus. Mat, jinai sa
kė, jog tai su “Amerikos 
žinia ir užgyrimu” pernai 
vasarą buvo paleista 27 
tūkstančiai ginčijamų be
laisvių į Pietinę Korėją, 
pas Syngmano Rhee tauti
ninkus.

Amerika reikalavo at
šaukti “įžeidimą,” bet Šiau
rines Korėjos komunistai 
neatšaukia.

AUGA VAKARU PREKYBA SU 
KOMUNISTAIS, NEŽIŪRINT. 
KAD AMERIKA UŽGINA

London. — Darbo Parti
jos atstovai Anglijos sei
me siūlė nupeikti premjerą 
Churchillą už tai, kad jis 
nutarė ginkluoti anglų ar
miją naujaisiais Belgijos 
šautuvais, o ne angliškais 
šautuvais."

Ispanijos jaunuoliai 
tęsia demonstracijas 
prieš Franko policiją

Madrid, — Ispanijos fa
šistai suėmė 18 vadinamų 
“buvusiųjų anarchistų”; 
kaltina, kad prasidėjusias 
prieš Angliją studentų de
monstracijas “anarchistai” 
paskui nukreipė prieš Is
panijos policiją ir pačią fa-

London. — P r anešama, 
jog šalčiai Sibire kai kur 
siekė 53 laipsnių 
zero (nulio).

žemiau

Manila. — Filipinų sena-1 
tas užgyrė sumanymą, pra
šantį iš Amerikos dar “bent 
100 milijonų dolerių,” atly
ginimui už nuostolius, ku
riuos Filipinai nukentėjo 
antrajame pasauliniame 
kare.

Jungt. Valstijos jau pir
miau paskyrė Filipinams 
520 milijonų dolerių kari
nių atpildų*

London. — Anglija pla
navo siųsti savo karo lai
vyną kaip svečią į Ispanijos 
uostus. Bet pabūgo naujų 
ten demonstracijų prieš An
gliją ir atšaukė savo laivy
no “vaišes.”

Anglijos valdžia pasku
tinėmis dienomis pasiuntė 
Ispanijai du protestus dėl 
to, kad studentai ir kiti is
panai savo demonstracijo
mis įžeidė Angliją ir pada
re nuostolių angli 
nuosavybėms.

Demonstrantai 
“sugrąžint Ispanijai 
raltarą!!”
nistrų pirmininką 
chillą niekino kaip 
ožį.”

sutarčių.
Šią savaitę Norvegija ir 

Argentina pasirašė naujas 
prekybines sutartis su So
vietų Sąjunga, o Vakarinė 

i Vokietija padarė sutartį su 
, u Vengrijos Liaudies Respu-

šaukė, 
Gib- 

O Anglijos mi- 
Chur- 
“seną

Madrido studentai pačio
se universiteto patalpose 
smerkė fašistų policijos 
žvėriškumą prieš demons
travusius studentus*

London. — Nepaisant to. 
kad Amerika uždraudžia 
vis tiek didėja vakarinių 
šalių prekyba su Sovietų 
Sąjunga bei kitais komunis
tiniais kraštais.

Anglija, Francija ir 
kitų vakarinių valstybių 
pernai įgabeno į Kinijos 
Liaudies Respubliką 50 
procentų daugiau savo dir- pat 
binių, negu li952 metais. džia sulaiko juos nuo

33 Angli jos fabrikantai-' kybos plačiausioje, 
verslininkai dabar Maskvo- nistinėje rinkoje, turinčio
je veda derybas dėl naujų je 800 milijonų vartotojų.

blika dėl 41 milijono dole
rių biznio apyvartos.

Amerikos biznieriai 
nervuojasi, kad

Syrijos valdovas 
įveda karinį stovi

i Didelis gaisras vėl 
paikino Pusaną

Jugoslavija norėtu tartis 
su Kominterno šalimis, bet 
jos turėtą pradėti..

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia sakė, norėtų 
pagerinti prekybinius ir 
diplomatinius santykius su 
Kominformo kraštais, jei- 

taip gu jie pirmi siūlytų tartis 
vai- su Jugoslavija.
pre- Jugoslavija neseniai pa- 

komu- naujino diplomatijos ryšius 
su Sovietų Sąjunga ir tri
mis kitomis Kominformo 
valstybėmis. Svarbiausiu, 
tačiau, veiksmu Jugoslavi
ja laiko savo “apsigynimo” 
sutartį su Turkija ir Grai-

Damaskas, Syrija. — Sy
rijos prezidentas šišeklis 
paskelbė karo stovį keliose 
apygardose. Uždarė įvai
rias politines partijas ir 
suėmė 12 jų vadų. Visų 
pirm buvo baustinai užgin
ta Komunistų Partija.

Karo stovis įvestas ypač 
maištam slopinti prieš val
džią pietinėjef' Syrijos da
lyje*

Pusan, Korėja. — 
jas didžiulis gaisras 
naikino daugiau kaip 
namų Pusan mieste, 
niame 
tre.

Pernai lapkrityje 
ras išdegino Pusano 
trą, supleškindamas 
tūkstančius namų.

Nau- 
su- 
200 

kari-
Pietų Korėjos cen-

gaiš-
cen- 
kelis

ORAS. — šilčiau ir 
bus lietaus ar sniego.

gal

Tito skiria ginklavimuisi * 
daugumą Jugoslavijos lėšų

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų valdžia šiemet 
skiria kariniams tikslams 
530 milijonų dolerių lėšų, 
o visiems civiliniams reika
lams — 345 milijonus dole
rių.

Jugoslavija turi 16 mili
jonų gyventojų su viršum*

VAGIES MALDELĖ
NewYork. — Policija, 

suimdama plėšiką Harol
dą R. Edwardą, rado tokią 
jo pasirašytą maldelę:

“Mielasis Dieve! Padėk 
man šiandieną. Aš eisiu 
apiplėšti vieną bei kitą vie
tą, nes man reikia pinigų, 
kad galėčiau nusipirkti nar
kotikų (svaigalų). Jeigu 
man šiandien pasiseks, tai 
aš daugiau niekad neplėši
kausiu.”
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UŽPUOLIMAI IŠ VISŲ KAMPŲ
JAU YRA ŽINOMA, kad prezidentas Eisenhowe- 

ris-siūlo Kongresui “pagerinti” Tafto-Hartley įstatymą 
taip, kad jis užkirstų kelią darbininkams streikuoti.

Be to prieš darbo unijas yra sugalvota daugybe 
kitokių sumanymų valstijiniuose seimeliuose.

Štai, New Yorko seimelyje yra įneštas bilius, naga] 
kurį visos darbo unijos; turinčios fondus, iš kųrm/moka 
savo seniems nariams senatvės pensijas-pašalpas, priva
lo atiduoti tuos fondus valstijos valdžios kontrolėn!

Jeigu reakcininkams šis skymas pavyktų padaryti 
.įstatymu, tai galima suprasti, koks smūgis būtų užduotas 
darbo unijoms!

KEISTAS TEISĖJAS i
FEDERALINIAME teisme Detroite tęsiasi šešių ; 

komunistų veikėjų teismas. Teisiamųjų tarpe yra Mrs. 
Helen Winter, kurios vyras, Carl Winter, jau sėdi Lewis- i 
burgo kalėjime, įkalintas pagal Smitho aktą.

Bet Helen Winter serga. Ji serga phlebetis—krau
jagyslių Įdegimu.’ Ji, gydytojų patariama, prašė, kad į 
jos teismas būtų ištrauktas, kad ji būtų palikta nuteisi
mui kitą kartą.

Bet teisėjas Frank Picard atsisako tai padaryti.
Prieš keletą dienų Helen Winter Į teismo salę buvo 

atgabenta ligoninės kėdėje, ant račiukų. Jos kojos bu
vo užklotos raudonos spalvos antklode, — ši ligoninė tos 
spalvos antklodes visuomet tokiems reikalams naudoja.

Na, bet teisėjas Picard, pamatęs tokį “prajovą,” 
rūsčiai suriko: “Išneškite iš teismo salės tą raudoną 
vėliavą!”

Ak, koks “popa” tasai teisėjas! šitaip elgdamasis, 
juk jis žemina mūsų šalies teismą.

Nejaugi jis mano, kad ir šitokiu keliu einant bus , 
galima pasikopėti “į viršų”?

ROOSEVELTO GIMTADIENIS j
ŠEŠTADIENĮ, sausio 30 d., sukaks lygiai 72 metai. ■ 

kai gimė Franklin Delano Rooseveltas, 32-rasis eilinis 
Jungtinių Valstijų prezidentas.

Taigi, jei F. D. Roosevelto nebūtų išplėšusi mirtis ■ 
peranksti, iis 'šiandien būtų buvęs 72-jų metų amžiaus. 
(Šiemet sukaks 9-ri metai nuo Roosevelto mirties.)

F. D. Rooseveltas bene žiauriausiai puolamas šalies į 
prezidentas. Abejojame, ar kitą kurį buvusį prezidentą j 
jo priešai taip ilgai (jam mirus) puolė.

Naujosios Dalybos priešai šiandien žiauriai ėda ne : 
tik patį FDR, o ir tuos, kurie jį rėmė, kurie jo politiką j 
palaikė. . ;

Jį puola, jį šmeižia finansinių rojalistų klikos “did
vyriai,” kurie iš tikrųjų yra tik nykštukai, palyginti su 
vyru, kokiuo buvo Rooseveltas.

Mano vardas yra 
“Didysis Biznis”

Parašė Ervin M. L.
Aš vadinuos Didysis Biz- ■ 

nis, aš neturiu nei širdies, I 
neigi sielos; man nerūpi i 
žmonijos gerovė—vien pel
nai yr’ mano siekis.

Vieni skaito mane esant 
palaima, kiti laiko mane i 
sukčium; šiaip ar taip — - 
man tenka “nuobiros” išti- ' 

i'Sai nuo lopšio lig paties jūs 
kapo.

Aš neturiu darbinių va
landų, dirbu aš lygiai nak
tį, kaip ir rytmetyje; aš 
pelnaus iš jūsų laidotuvių, 
kaip pelniaus ir kai jūs gi
mėte.

O jei jus domina jūsiškis 
tas neturtas — tai kamgi 
jūs balsuojate ir elgiatės 
lyg kvailiai. Juk tai aš ra
šau tas “tekstų knygas”— 
vadovėlius jūsiškėms kole
gijoms ir mokykloms.

Aš padiktuoju editorija- 
. lūs jūsiškei did m i e s č i ų 
spaudai, ir aš gi pateikiu 
jums visas “priežastis,” 
kodėl dabar pasaulis “taip

■ suiro.”
■' Liaudis man moka taikos 
laike, bet daug daugiau ji 
per karą moka; todėl aš

Canada and Brazil, per year $9.00: 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 ' 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

valdau jūs “diplomatus,” 
jūsų kongresą, teismus bei 
įstatymus.

Jeigu gi jums įgris būt 
apvagiamais pelnu, nuo
šimčiais bei raudomis, —■ 
ieškodami pagalbos bei tei
sės, tikrų tikriausiai jūs 
atrasit, jog aš esu jums ir 
valdžia.

(Originale šis rašinėlis 
parašytas eilėraščiu, čia 
išverstas proza.)

Vertė Kas Kitas

Iš Laiškų Redakcijai
Gerbiamas Rojau Mizara! 

Šiemet dar nebuvome susi
tikę ypatiškai, todėl sveiki
nu jus su naujametiniais 
linkėjimais. Linkiu, kad 
būtum sveikas ir drūtas ir 
kad ilgai gyventume, iki 
mūsų idėjos realizuosis.

Turiu pasakyti, kad mūsų 
senesnioji visuomenės dalis 
yra labai susi r ū p i n u ši, 
idant, būtų išlaikytas mūsų 
šviesos švyturys dienraštis 
Laisvė. Tad ir aš imu iš 
sudėtų trupinių penkiolik- 
dolerinę ir siunčiu Laisvės 
šėrininkų suvažiavimui. Ta 
pačia proga sveikinu visus 
suvažiavimo dalyvius ir lin
kiu jiems nuveikti gerus 
darbus! K. Depsas .

Laisvės siivai
Šiuo Laisvės dalininkų su

važiavimu pradėsime atžy
mėti dienraščio Laisvės 35 
metų sukaktį. Pasisekimas 
sukakties atžymėjimo daug 
priklausys nuo pačios pra
džios mūsų darbo tam tiks
lui. Jei vasario (Feb.) 7-tą 
suvažiavimas bus skaitlin
gas, jei daug svečiu turė
sime bankete ir jei suvažia
vimo proga įplauks tinka
mai finansinės paramos 
dienraščiui, tai atžymėji- 
mas jubiliejaus eis gerai 
per ištisus metus.

Suvažiavimas visai arti,, 
bet finansinės para m o s 
dienraščiui tąja proga dar 
m a ž a i tegavome. Tiesa, 
bruzdėjimas eina. Įvyko ir 
įvyksta tam tikslui paren
gimų vienur - kitur. Aišku, 
bus padaryta juose pelno ir 
atsiras geradarių, kurie ne- 
skūpaudami paaukos tam 
reikalui . Tikimės gerų re
zultatų ir nemanome, kad 
tektų nusivilti.

Šiomis dienomis finansi
nės paramos suvažiavimo 
proga suteikė šie prieteliai:

Per K. Čereškienę* (tilpo 
korespondencijoj)

Brockton, Mass. $21.00 
A. A. Buddy, Los, /'

Angeles, Cal. ...£10.00 
John Chelus,

Fords, N. J......... 7.00
J. Kasparavičius,

Baltimore, Md. ... 7.00 
Iš Bethlehem, Pa. .. 6.00 
Rožė Shimkus,

Bridgeport, Conn. 5.00 
May & Joe Merk,

iFlanders, N. J. .. 5.00 
A. Kraujalis,

Pawling, N. Y. ... 5,00 
Nuo Floridos

senų rėmėjų. .... 5.00 
Joe Bakanas, f

Chester, Pa; .......  3.00
L. Prūsaitis,

Gardner, Mass. .. 2.00
P. Keršulis,

Cambridge, Mass. 2.00 
J. Kivesko,

Newark, N. J. ... 2.00
L. Truikienė,

Scranton, Pa........ 2.00
P. Nuikas,

Įvairios Žinios
PASIEKIMAI

SOFIJA. — Per pastaruo- 
soius kelerius metus į Bul
garijos žemdirbystės prak
tiką buvo įdiegti bulgarų 
mokslininko akademiko Me
todijaus Popovo moksliniai4 
pasiekimai. Beveik visą sa
vo amžių M. Popovas pa-' 
skyrė gyvulių ir augalinių 
organizmų gyvybinių pro
cesų aktyvinimo problemai 
ir ypač derlingumo kėli
mui stimuluojant sėklos 
dygimą.

Sekios dygimo stimulavi- 
mo esmę sudaro tai, kad 
paveikiant cheminiais jun- | 
giniais, — o mokslininkas | 
jų atrado apie 60, stiprina- ; 
mas sėklos veikimas. Der-| 
liūs, kuris šiemet gautas iš i 
sklypų, užsėtų stimuluota i 
sėkla, dar kartą patvirtino | 
to metodo praktinę reikš- j 
mę. Ryžių derlius sėjant : 
stimuluota sėkla padidėjo 
vidutiniškai nuo 13 iki 18 i 
procentų, cukrinių runke-1 
lių — nuo 10 iki 17 pro
centų ir maksimum 25 pro- i 
centais,' kukurūzos — nuo ' 
11 iki 15 procentų, tabako— i 
nuo 6 iki 15 procentų.
Gausesni derliai gauti pa- į 

sėjus stimuluota sėkla ir • 
medvilnės augalą, saulėgrą- ! 
žas bei kitas kultūras, i

Bulgarijos vyriausybės I 
nutarimu, 1954 metais sti- j

2 psl.—Laisve (Liberty)-Šeštadienis, Sausio-Jan. 30, 1954

iavimo žinios
N Dorchester, Mass. 2.00 

oJ. M. Masteika,
Dorchester, Mass. 2.00

J. Draugelis,
Huntington, N .Y. 2.00

Walter Cepalis,
Alliance, Ohio ... 2.00

Julius Thomąs, New
Kensington, Pa. 2.00 

Anna Daukšas,
Gr. Rapids, Mich. 2.00

M. Valacka,
Bridgeport, Conn. 2.00

St. Babravičius,
Highland Park ... 2.00

K. Slegeris,
Gardner, Mass.......... 00

R. Didžiulis,
Norwood, Mass. .. 2.00

Br oo klyno
Parapijonas ..... 2.00

P. A. Vizbor,
Lewiston, Me. ... 2.00

A. Bakanauskas,
Portland, Me........ 2.00

B. Zmitraitė, John
son City, N. Y. .. 2.00

A. Valeika,
Chicago, Ill........... 2.00 Į

Frances Eimutienė,
Great Neck,
L. L, N. Y. ..... 2.00

I. ir V. Pranaičiai,
Flushing, L. I. ... 2.00

J. Banaitis,
Flushing, L. I. ... 2.00 

Jonas Vitkūnas,
Brooklyn, N. Y. .. 1.00 |

A. Verdunietis,
Canada ..............  1.00'

P. Rodgers,
Cleveland, Ohio 1.00

Šiuo tarpu aukų įplaukė 
$121.00: iš anksčiau yra 
gauta $84.50. Viso jau gau
ta $206.50.

Visiems aukojusiems dė
kojame už paramą, ir tąja 
proga norime priminti ki
tiems nesivėlinti su savo 
priedu tam gražiam tikslui.

Prašome visų gerai įsitė- 
myti suvažiavimo dieną ir 
būti pasirengusiems daly-Į 
vauti suvažiavime, o po su-' 
važiavimo bankete. Iš 
anksto apsirūpinkite ’ ban
keto bilietais. Bilieto kai
na $3.00. <

Laisves Administracija

LlT€ ratu ri; s 
^'ir flknAs

MENO PASAULYJE
“Stanley” teatre rodomas tarybinis 

meniškas filmas “Admirolas. Ušakovas” 
apart kitos vertės skaitomas labai ver
tingu muzikaliniąi: filmui muziką spe
cialiai sukūrė žymusis kompozitorius 
Chačaturianas.

rinkta iš apie tūkstan.ties dailininkų pa
tiektu.

Virš minėtas dailininkas taipgi daly
vauja pažangių menininkų parodoje De
troite, ir Amerikos dailės parodoje Ne- 
braskos universitete.

Tibeto sostinėje Lhasoje dabar ro
domi ne vien Kinijos, bet ir Tarybų Są
jungos, Lenkijos, Čekoslovakijos bei 
Vengrijos filmai.

Tarybų Sąjunga dabar importuoja 
nemažai naujų realistinių meniškų filmų 
iš Italijos.

Leidykla “Masses-Mainstream” išleido 
mažą brošiūrą - lapelį apie P. Bonoskio 
knygą “Ugnies Slėnys.” Toje brošiūroje 
paduotos Howardlo Fasto, Mike Goldo, 
Charles Humbaldto, Lloyd Browno, John 
Howard Lawsono, V. J. Jerome ir kitų 
nuomonės apie tą knygą.

Fastas sako apie savo jaunesnį ko
legą Bonoskį, kad jeigu jo ateities kū
riniai bus tokio pat aukšto meninio ly
gia, jis taps vadovaujančia figūra Ame
rikos literatūroje.

Lietuvių Meno Sąjungos Centras iš
leido J. Ylos trumpą vieno veiksmo ko
mediją “Slaptasis Ginklas.” šios kome
dijos turinys yra paremtas ant dabar
tinės “ragangaudystės” Amerikoje, ir 
turi skanaus jumoro. Komedijai reika
lingi tik penki dalyviai, ir ji ‘gali būti 
perstatyta kaip trumpa meninė progra
ma mitinguose, susirinkimuose ir tt.

nuduota sėkla bus sėjama 
dar didesniuose plotuose.

Filipinų prezidentas įtaria 
buvusius valdininkus 
kaip sukčius

Manila. — Naujojo Fi
lipinų prezidento Magsay- 
say paskirta komisija kal
tina buvusiojo prezidente 
Quirino valdininkus,kad jie 
per 5 metus nusukę bei su
vogę daugiau kaip 62 mili
jonus dolerių šalies turto.

Melbourne, Australija — 
Australai žvejai protes
tuoja, kad japonai žuvauja 
Australijos pakraščiuose.

LMS Centras taipgi įleido naują sa
vo veikalų, muzikos kūrinių ir dainų 
katalogą. " Veikalai padalinti į dramas- 
tragedijas, komedijas ir vaikų veikaliu- 
kus (du). Muzikos veikalai ir daino? 
dalinti pagal naudojimo tinkamumą. 
Prie kiekvieno scenos veikalo pažymėta, 
kiek vyrų ir moterų jame vaidina, kiek 
puslapių ir tt. Apgailėtina, kad naujieji 
veikalai nepakankamai aiškiai išskirti, 
taipgi, kad veikalai ir muzikos kūriniai 
sudėti ne pagal alfabetą ir^ie chronolo
giniai, kas kiek pasunkina ieškojimą.

< ‘—I—-

New Yorke muzikos-dainavimo aka
demiją lankąs Leonais Jonikas vaidina 
svarbią rolę Gilbert and Sullivan Operos 
ansamblio perstatomoje operoje “lolan- 
the.” i

Ši opera dabar perstatoma vienos vi
durinės mokyklos salėje, New Yorke.

L. Jonikas, kuris gerai žinomas lietu
vių visuomenei kaip nuolatinis dalyvis 
lietuviškų koncertų programose, yra 
nuolatinis virš minėtos operinės kom
panijos narys.

Pietų Amerikos senovės indėnų (an- 
dų) meno paroda dabar atsidarė Mo
derniško Meno Muziejuje New Yorke.

NEBŪKIT NULIŪDĘ
Kol dar gyvi, sveiki, 

Nebūkit nuliūdę, 
Niekad nestovėkit 
Kampe apsnūdę.

Dainuokit laimėj,
Arba nelaimėj, 
Linksminkitės visad, 
Nedrebėki! baimėj.

Kad ir nelaimė
Kada nors ateina, 
Greitai pro šalį 
vėl tuojau nueina.

Vis tai yra niekai
Praeis kaip dūmai
Tos visos kankinės
Visi žiaurumai.

Mikas Detroitietis
Gruodis, 1953

I

/ New^Yorko AGA meno galerijoje ne
trūkus, ryšyje Wmegru istorijos savai- 
te7~~atsidarys\pK^Ba po užvardinimu 
“Penki realistai A Jote tarp kitų daly
vauja žinomasis\\dailininkas Charles 
White ir kapitonasjMulzac.

Dailininkas Mk^čkapetris nupiešė me
nines dekoracijas Chicagos Lietuvių 
Kultūrinio Klubo (buvusio Mildos tea
tro) scenai. Kultūrinis klubas iškilmin
gai atidaromas šios savaitės pabaigoje.

Mockapetris taipgi yra nupiešęs pa
skutinio metinio Vilnies kalendoriaus 
viršelį. < .

Kompozitorius Ęranas Balevičius ver
čia į anglų kalbą ir tvarko muziką ke
lioms lietuviu liaudies dainoms. €-

Dailininkas R. Baranikas buvo pa
kviestas dalyvauti ’Philadelphijoje vyks
tančioje Pennsylvanijos Meno Akade
mijos rengiamoje nacionalėje Amerikos 
meno parodoje. Į tą parodą pakviesta 
200 visos šalies dailininkų, o dar dviejų 
šimtų dailininkų kūriniai komisijos iš

Eilė Kinijos prezidento Mao Tse-tun- 
go eilėraščių buvo išversta į francūzų 
kalbą ir atspausdinta savaitraštyje “Les 
Lettres Francaises.”

Savo jaunystėje Mao rašė nemažai 
poezijos.

Rašytojo Hemingway orlaivių sudu
žimas ir baimė, kad jis gali būt užmuši 
tas, buvo sukėlę daug nerimasties visa
me pasaulyje. Bet, kai paskui buvo su
žinota, kaip Hemingway ir jo rėmėjai tą 
visą reikalą panaudojo pigiam sensacL 
niam garsinimuisi, daugelis Europos 
laikraščių išreiškė savo pasipiktinimą.

Pasirodo, kad Amerikos žinių agen
tūros nekurį laiką vis pranešinėjo, kad 
Hemingway nerastas ir pavojuje, tuo 
tarpu, kai vietoje jau buvo gerai žino
ma, kad jis išgelbėtas ir ramiai laivu 
plaukia upe.

Poetui Teof. Tilvyčiui 
50 metų amžiaus .

Poetui Teofiliui Tilvyčiui 50 metų amž 
Įžymiam lietuvių tarybiniam poetui 

Teofiliui Tilvyčiui šiandien sukanka 50 
metų’ amžiaus.

Teofilis Tilvytis gimė 1904 metais Ute
nos apskr. Tauraekų valse. Gaidžių kai
mo vidutinių, vajstiečių šeimoje. Moky
klą pradėjo lankyti 1917 metais Panevė
žyje, vėliau persikėlė į Utenos gimnazi 
ją, bet 1922 metais iš tos kunigų valę1, 
mos gimnazijos buvo pašalintas už lais
vamaniškų nuotaikų skleidimą mokslei
vių tarpe. Poetas persikėlė į Kauną, kur 
dirbo įvairų darbą ir mokėsi.

Pirmuosius eilėraščius T. Tilvytis iš
spausdino 1923 metais. To laikotarpio 
poeto kūryba buvo smarkiai veikiama 
formalizmo ir kitu dekadentinių buržu
azinės literatūros įtakų. 4926 metais iš
ėjo Tilvyčio parodijų rinkinys “Trys gre
nadieriai,” o 1929 metais “Parnasas pa
rodijose.” Bet talentingas poetas nesi
tenkino šiais lengvo žanro kūriniais. 
Bręsdamas ir arčiau susidurdamas su 
tuometiniu gyvenimu, giliau pajausda- 
mas mūsų liaudies skurdą ir jos geresnės 
ateities didelę viltį ir troškimą, poetas 
savo kūryboje pradeda kritiškiau anali
zuoti gyvenimo reiškinius. 1930 metais 
jis parašo ir išleidžia poemos “Artojė
liai” pirmąją dalį. Tuo pačiu metu jis 
rašo eilę prozos kūrinių, jų tarpe roma
nus “Ministerijos rožė” ir “Kelionė ap
link stalą,” kuriuose atskleidžia buržua
zijos supuvimą. Vėliau pasirodo jo aštri 
satyrinė poema “Dičius,” kurią skaitant 
negalima nematyti tikrai talentingo sa
tyriko rankos. Petras Cvirka, apibūdin
damas šią poemą, rašė: “Reikia pasa
kyti, kad Tilvyčio poemos pažangumo 
elementas tai—aštrus buržuazinės tikro
vės satyrinis piūvis.” Tiesa, sunku jo
je ieškoti pilnutine buržuazinės Lietu
vos paveikslo, kuriame atsispindėtų to
limesne gyvenimo perspektyva, bet tie 
vaizdai, kurie yra pateikti poemoje, pa
rodo buržuazijos valdomos Lietuvos gy
venimo prieštaravimus, jos visuomenės 
nepagydomas opas. Poetas taikliais žo
džiais kandžiai priešpastato buržuazijai 
mūsų liaudies gyvenimą. Jo sukurtas he
rojus Dičius jėjo į mūsų literatūrą, kaip 
išsigimusios Lietuvos buržuazijos atsto
vas.

Poeto kūryboje buržuazijos valdy
mo metais buvo prieštaravimų ir klai
dų. Poetas anuo metu dar giliai nesu
prato Lietuvos darbininkų klasės ir jos 
Komunistų partijos vaidmens ir poliš
kos, ne visada sugebėjo teisingai su
prasti Tarybų Sąjungos politiką, )jos didį 
ir palankų poveikį Lietuvos liaudžiai. 
Didėjąs masių revoliucinis pakilimas, jų 
neapykanta engėjams, vis labiau vei
kia Tilvytį, ir jis daugiau artinasi prie 

(Tąsa ant J3 puslapio)
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Rašo M. Sadovianu,> i i
< (Apsakymas)
Bajoras Kostia Foresku, 

apsivilkęs s t o r u drėbliu 
paltu, peršlapęs, sušalęs, 
mirštąs nuoboduliu, sus
tabdė žirgą prie girios sar
go trobos.

Už durų, priemenės gi
lumoje, degė židinys, šau
dydamas linksmas kibirkš
tėles.

— Gavrila! — irzliai šūk
telėjo bajoras.

Aukštas petingas žmo
gus su žilais, ant pečiu 
krintančiais plaukais išėjo 
i priebuti palenkęs galvą, 
kad nesusi trenktu i viršdu- 
n-

— Klausau, šeimininke!
Bajoras rimbo kotu nu

simetė gobtuvą sau nuo 
galvos, ir išbliškusiame vei
de žybtelėjo kraujais pa
sruvusios akys.

— Imk šautuvą ir eik 
paskui mane! — tarė jie 
ryžtingai.

Skubiai apsisukęs, girios 
sargas įėjo į priemenę, ran
ka pastūmė į šalį kažkokį 
po kojų pasipainiojusį daik
tą ir kampe susiieškojo 
krepšelį, šautuvą ir lazdą 
Greitai užsitraukęs ant pe
čių rudinę, jis užsimaukšli
no seną kepurę, išėjo į kie
mą ir žengė dideliais žings
niais, klimpadamas dumb
lynėje. Šuo, iššokęs iš bū
dos, smarkiai trūktelėjo 
grandinę ir gailiai sustau
gė.’ t

Gavrila neryžtingai sus
tojo, žiū rėdamas į i į.

r- Palik ji namie! — įsa- 
' ė’5 šeimininkas.

Gavrila labiau susisiautę 
rudine ir priėjo prie bajo
ro su lazda rankoje ir šau
tuvu ant peties.

— Kas atsitiko,\ ponas 
Kostia? '

— Ir tu dar klaūsi, kas 
atsitiko? — piktai suriko 
bajoras ir užsitraukė gob
tuvą ant veido. — Tu šil
daisi prie ugnies, kiti dy
kinėja, o svetimi žmonės 
man praneša, kad vagys 
įsibrovė į mano mišką. Ką 
čia kalbėti: šiandien po 
pietų galėjau matyti, kaip 
mane plėšia. Prieš pusva
landį aš pats sutikau vagį...

— Negali būti, šeiminin
ke! Kur? Gal jis įlindo į 
mišką, jau man apėjus?

Šeimininkas gaižiai šyp
telėjo:

1 v— Liaukis tu man dantis 
užkalbinėjęs. Tu net ir ne
galvojai eiti' į mišką tokiu 
oru. Tai taip pat tikra, 
kaip ir tai, kad aš ne po
pas... Pažįstu aš jus!

— Ką jūs, šeimininke, aš 
ėjau, kaipgi neisi?... žiū
rėjau, trimitavau eigu
liams, jie man atsiliepė... 
Nieko nebuvo. Tylu, ra
mu. Tik lietus... Trys die
nos lyja. Kas eis tokiu 
biauriu oru į mišką?

Ba j oras s u s i e r z inęs
prukštelėjo.

— Gal dabar kas... — 
sumurmėjo Gavrila. — 
Vogčiomis... Argi nusau
gosi? ...

— Nusaugosi!... — su- 
niurnėjo bajoras. — lu no- 
>ri, kad jis praeitų pro ta
vo trobą?

Girios sargas tylėjo. Šei7 
mininkas sudavė pentf- 

- nais arkliui, kuris vos ga

VAGIS Poetui Teof. Tilvyčiui 50 metų amžiaus

minimų rašytojas
Įėjo ištraukti kanopas iš 
lipnaus kelio purvo. Girios 
sargas lazda skyrėsi krū
mus, lindo susilenkdamas 
pro šakų apačią pagal me
džių kamienus, čia-nutolda
mas, čia priartėdamas prie 
raitelio. Taip jie tylėdami 
keliavo gana ilgai.

Per mišką ūžčiojo vėjo 
gūsiai .panašūs į atodū
sius. Nuo smulkaus dul
kiančio lietaus buvo šalto 
ūko pilnas oras, viskas/ap
traukta pilku šydu.

Girios sargas skubėjo 
paskui arklį, pasiramsčiuo
damas lazda, mindžiodamas 
paparčius, krėsdamas nuo 
medžių vandenį, kuris 
stambiais lašais krito ant 
jo žilos galvos. Mintyse 
jis keikė bajorą, kiek tik 
galva išnešė. Pasiutėlis, 
žmonių ėdikas. Tegu pats 
mišką prižiūri. Tai ne se
nis amžinatilsį...

—Ko tu juokiesi? — stai
ga paklausė Kostia, pasisu
kęs į girios sargą.

Gavrila mostelėjo gal
va :

— Nagi pagalvojau, kad 
riesta bus tam, kuris .pa
klius mums į nagus. Ne
bus jam pasigailėjimo... 
Tiktai, šeimininke, kurgi 
tie vagys? Turėtų būti 
šviežiai nukirstų medžių.. .

— Štai ten aš mačiau jį 
einant...

— Tada eikime šiuo ta
keliu.

Jie pasileido tiesiai per 
krūmus. Lietus pasmar
kėjo. Tarpais bajoras kaž
ką piktai bambėjo sau pa
nosėje. Gavrila ėjo pirma, 
skirdamas kelią, ir staiga 
užėjo šviežią kirtimą. Sus
toję jie išgirdo žmogaus 
baisa.

— Girdi? — slopinamu 
balsu* sušnibždėjo Kostia, 
keldamas pirštą.

Juos pasiekė kimus šūk
telėjimas.

Gavrila puolė į tankumy
ną, kad sutiktų vagį pagi
ryje, o bajoras, paspaudęs 
arklį pentinais, nujojo tie
siai.

Valstietis su rudine vis 
dar ragino iki kelių klane 
įklimpusius jaučius, kai ba
joras užjojo ant jo arkliu.

— Ką tu čia veiki, niek
še? Vogti sumanei, biau- 
rybe ?!

Valstietis atgręžė į jį že
mėtą veidą su reta barzde
le ir apskritomis, išsigan
dusiomis akimis.

— Ponas Kostia! Pasi
gailėk manęs! — sušuko 
jis nutrūkstančiu balsu.

Bet bajoras suragino 
arklį, prispaudė valstietį 
prie malkų prikrauto veži
mo ratu ir du kartus sudro
žė jam rimbu. Paskui, mi
nutėlę palaukęs, smogė 
jam švinine rimbo rankena 
per galvą. Žmogus suklu
po.

Jo rankos įstrigo tarp ra
to stipinų, ant išblyškusių 
lūpų pasirodė kraujas.

Tuo metu iš girios pasi
rodė sargas.

— Ak, banditas! — sušu
ko jis ir stabtelėjo suakme
nėjęs. — Tai tu, Ilije? Kas 
gi čia? Šeimininke, juk 
tai Ilijė Kovatoru. Kas 
R?

—^Nematai, ar ką ? — at
rėžė bajoras.

(Pabaiga rytoj)

Petro Cvirkos, Salomėjos Nėries, Vy
tauto Montvilos. Jis bendradarbiauja 
tuo metu leistame žurnale “Literatūra,” 
dalyvauja literatūros vakaruose. Netru
kus pasirodo ir jo poemos “Artojėliai” 
II dalis, kurioje autorius su dar didesniu 
pykčiu demaskuoja buržuazinę diktatū
ra, v

Naują lapą T. Tilvyčio kūryboje, pra
deda 1940-tųjų metų įvykiai Lietuvoje. 
Buržuazijos nuvertimas ir tarybinės 
santvarkos įkūrimas Tilvyčio buvo su
tiktas visa poeto širdimi. Kaip tikras 
savo tautos patriotas, sąmoningas jos 
narys- Teofilis Tilvytis įsijungia į naujo
jo gyvenimo statybą. Jisai dirba lite
ratūrinio žurnalo “Raštų” redakcijoje, 
rašo naujus eilėraščius, kurie pilni jė
gos ir užsidegimo, pilni veržlumo į ateitį.

Eilėraštyje “Rytas Kaune” poetas taip 
rašė:

Sugriuvo priespauda, 
išbluks greit liūdnas atminimas

Šviesu Neries ir Nemuno glėby!
Į šviesą gatvėm veržiasi jaunimas
Jo veiduose liepsnoja saulė nuostabi.
Hitlerinė okupacija nutraukia poeto 

vaisingą darbą. Nesuspėjęs evakuotis į 
Tarybų šalies gilumą, poetas lietuviškų
jų buržuazinių nacionalistų tampomas 
po kalėjimus ir konclagerius, su visa tau
ta pergyveno okupantų žiaurumą. Iš 
konclagerio jis išsiunčiamas į kaimą be 
teisės gyventi Kaune. Šie visi pergyve
nimai ir slegiamo okupanto bato kaimo 
vargai poeto širdyje formuoja naujus 
kūrinius — jis rašo “Artojėlių” III da
lį, kurioje rūsčiu poetiniu žodžiu pa
smerkia hitlerinius fašistus ir jų bat- 
laižius buožinius nacionalistus, išreikš
damas gilų tikėjimą Tarybinės Armijos 
pergale ir šviesia Tarybų Lietuvos atei
timi.

Gyvendamas kaime, jis planuoja ir 
naują stambų kūrinį - poemą, kuris vė
liau pasirodė “Usnynes” vardu.

Imtis vaisingo kūrybinio darbo poetas 
tegalėjo tiktai išvadavus Tarybų Lietu
va. Grįžęs į Vilnių Teofilis Tilvytis įsi
jungia į Rašytojų sąjungos darbą. Tuo 
metu išeina jo eilėraščių rinkinys “Bal
tijos vėjas.” Iš to laikotarpio kūrinių 
ypatingai pažymėtina jo satyra “šikšno
sparniai.” Joje jisai atskleidžia ; reak
cingųjų bažnytininkų veidą, kurie, vie
noje rankoje laikydami kryžių, kita ran
ka griebiasi kruvino ginklo.

Šiame kūrinyje poetas įtvirtino mintį:
Nušvis pasaulis liaudies

džiaugsmo jaunatve, 
Jau aušta pusei žemės gaublio

laisvės rytas, 
Naktiniams paukščiams

lemta jau nebegyvent.
Paskutiniųjų metų istoriniai įvykiai 

Lietuvos kaime, masinis kolūkių kūri
masis, perėjimas į naujo socialistinio gy
venimo kelią, rašytojams iškėlė stambius 
ir sunkius uždavinius pavaizduoti šiuos 
pasikeitimus. Teofilis Tilvytis vienas iš 
pirmųjų savo poemoje “Usnyne” ėmėsi 
šios temos sprendimo. Už šį kūrinį po
etui buvo suteikta stalininė premija. 
“Usnyne” yra vienas iš stambiausių ir 
vertingiausių poezijos kūrinių lietuvių 
tarybinėje literatūroje. Ji apima apie

Lietuvos kino teatruose šiuo sezonu 
rodoma visa eilė užsienio filmų: Vengri
jos, Italijos, Čekoslovakijos, Amerikos... 
Lietuvių kilmės britų aktorius John Giel
gud buvo teistas už homoseksualizmą, 
kas visoje Britanijos spaudoje iššaukė 
plačias diskusijas, ar visuomenė turi tei
sę maišytis į tokius asmeniškus žmonių' 
reikalus. Diskusijos eina iki šios die
nos. .. Amerikos Lenkų Kultūros Klubų / 
Taryba praveda kontestą dėl geriausio 
jauno dainininko-dainininkės tarp 18 ir 
25 metų amžiaus. Kontestas surengtas 
Metropolitan© sopranos Marcella Sem- 
brich garbei... Lietuvoje neseniai lan
kėsi Lvovo (Ukrainos vakarinių sričių) 
estradinis ansamblis... Lietuvos Valsty
binis Dramos Teatras perstato “Mergu- 
želės^Lelijėlės” ir “Vėlyvoji Meilė,” o 
Valstybinis Operos ir Baleto Teatras 
“Romeo ir Džiuljeta” ir “Halka”... 
Leidykla “Masses & Mainstream” tik 
ką atspausdino žinomo filmų režisie
riaus John Howard Lawsono knygą 
“Filmas Idėjų Kovoje” (“Film in the 
Battle of Ideas”), kurioje analyzuoja- 
ma, kas dabar vyksta Amerikos filmų 
pasaulyje. i(

Montello, Mass.
Mūsų ligoniai, Laisves 
skaitytojai ir rėmėjai

Peter Klimas, gerai žinomas 
Montello ir Stoughtone (ten 
jis užlaiko barzdaskutyklą— 
“barbernę”), 4 savaitės atgal 
buvo ligoninėje. Ten turėjo 
operaciją, kuri gerai pavyko. 
Dabar gydosi namie. Turės 
pasilsėti keletą savaičių. Jo 
adresas: 443 Crescent St.., 
Brockton, Mate.

Antanas Čerkasas jau tūlas 
laikas kaip nesijautė gerai, 
.bet. dabar galutinai turėjo pa
likti darbą. Gydytojai pata
ria pasilsėti namie. Gal turės 
eiti j ligoninę. Gyvena 87 Wal
do St., Brockton, Mass.

Smagu pranešti, kad Mari
jonos Potsionės operacija at
rodo gerai pavykusi. Jį- turė
jo sunkią operaciją, bet žada 
ne už ilgo apleisti ligoninę, 
pabaigs sveikti namuose. Gy
vena 184 Amos St., Brockton, 
Mass.

Visiems linkiu greito pas-

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

aną dieną (gruodžio 23) ge
nerolas Moor visos valdžios 
vardu pasakė:

“Žiūrėkite i kapralą Ed
ward Dickensoną. Jis sugrįžo 
namo pas savo mylimuosius ir 
džiaugiasi trisdešimt dienų po
ilsiu ir ‘honeymoon.’ Šis fak
tas susprogdina komunistų 
tvirtinimą, kad jūs ir jūsų šei
mos būsite persekiojami, jei
gu jūs sugrįšite namo.”

Todėl, girdi, grįžkite be jo
kios baimės.

Dabar tas atsivertęs, ir su
grįžęs kapralas Dickensonas 
statomas prieš karini teismą.

Pažadėta nepersekioti, o 
persekiojamas.

Švelniausa pasakius, negra
žu, kai valdžia neištęsi savo 
pažadų savo kareiviams.

Detroite Mrs. Winter ant 
neštuvo tiesiai iš ligoninės at- 

veikimo ir būti laimingiems.
,G. Shimaitis

dešimt metų lietuvių liaudies gyvenimo 
laikotarpį, ir joje atsispindi tie vargai ir 
tos kovos, kurias turėjo pakelti mūsų 
liaudis.

Tilvytis moka sugauti gyvenime tai, 
kas yra naujo, kas auga ir kyla< Jo ei
lėraščiuose apie tai kalba ne tik jo ly
rinis herojus, bet kiekviena peizažo de
talė; kiekvienas vaizdas. Savo giliai re
alistiškais, aukštaidėjiškais ir meniš
kais kūriniais Teofilis Tilvytis įnešė di
delį indėlį į lietuvių tarybinės poezijos 
lobyną.

Didelį darbą poetas nuveikė ir vertimų 
srityje. Jo plunksnai priklauso visa ei
lė vertimų į lietuvių kalbą iš Puškino, 
Lermontovo, Nekrasovo poezijos. Daug 
jis yra vertęs ir kitų tarybinių poetų 
veikalus. Bet ypatingai Teofilio Tilvy
čio yra mėgiamas Vladimiras Majakovs- 
kis. Dar ankstyvu kūrybos laikotarpiu 
Majakovskio veikalai darė žymią įtaką 
poeto idėjiniam ir meniniam , formavi
muisi. Ji padėjo jam išbristi iš dekaden
tinio formalizmo balos, ji padėjo jam 
pasukti į progresyviųjų poetų eiles.

VI. Mozūriūnas

Šimtas literatūros 
vakaru

Lietuvos rašytojų sąjunga surengė eilę 
literatūros vakarų. Vilniaus 7-oj-e vidu
rinėje mokykloje ^vykusiame literatūros 
vakare poetas E. Mieželaitis paskaitė 
moksleiviams ištraukas iš savo naujos 
poemos “Tautų draugystė.” Šiame va
kare savo kūrinius skaitė maskvietis po
etas L. Ozerovas, rašytojai J. Baltušis, 
V. Reimeris, A. Baltrūnas.

Literatūros vakarai taip pat įvyko Ro
kiškio rajoninėje vaikų bibliotekoje, Lie
tuvos Žemės ūkio akademijoje ir kt. Iš 
viso šiais metais įvyko apie šimtas lite
ratūros vakarų.

nešta į teismą. Ji, kaip žinia, 
teisiama pagal Smith Aktą.

Ar begali būti žiauriau?
Chicago je 5 metų amžiaus 

Laura Helen Lingo baisiai ap- 
siplikino. Motina, ieškodama 
pagalbos, skubiai, mergaitę 
nuvežė ligoninėn. Bet ten jos 
nepriėmė. Nieko nereiškė mo
tinos kruvinos ašaros ir mer
gaitės vaitojimas. Matote, mo
tina neturėjo šimtinės iš anks
to užmokėti už suteikimą .jos 
dukrelei greitosios pagalbos.

Pakol mergaite nuvežė i ki
tą ligoninę, buvo, pervėlu iš
gelbėti jos gyvybę. -Vargšė mi
rė baisiausiose kančiose.

štai jums kapitalistinis žmo
niškumas. Štai jums kapitalis
tinė moralybė ir teisybė.

NESKAITLINGI AME
RIKIEČIŲ MIRIMAI

Washington. — Valdine 
sveikatos įstaiga paskelbė, 
jog pernai mirė tiktai po 
96 iš kiekvienos dešim
ties tūkstančių amerikie
čių. Tokia pat mirimų pro
porcija buvo 1950 ir 1952 
metais.

Hartford, Conn.
LINKSMA GIRDĖTI, 

LAISVĖS VAJUS 
LAIMĖTAS

Net ir man linksmiau pa
sidarė, kad Hartfordo Lais
vės va j įninka i laimėjo pir
mą dovaną. Ąišku, jog ši 
dovana, neatėjo pati savai
me, draugai įdėjo gražaus 
darbo, kad šį laimikį paim
ti. Šis nuotikis teikia Hart- 
fordui ir jo apylinkei gar
bę, kelia ūpą, jog ryžtin
gai veikiant, sakoma, ir kal
nus galima nuversti.

Man norisi ypač vienai 
draugutei palinkėti tvirtos 
sveikatos už prakilnų dar
bą. Be jos šios garbės bū
tu nelaimėta.

Netoliese nuo Hartfordo 
ir kita draugė, M. Svinkū- 
nienė Waterburyje gražiai 
dirbo. Ji gi pasiėmė antrą
ją dovaną. Tai irgi smagi 
naujiena. Garbė ir tau, 
draugute!

Kiti gi miestai šioje vals
tijoje su punktais žemai 
stovėjo, su aukomis taip 
pat labai menkai. Žymė-
tina, kad B ridgeport o vaji- 
ninkai nėra paprašę nė vie
no doleriuko dėl Laisvės 
paramos. Kažin dėl ko? 
Hartfordiečiai šiais metais 
su dovanomis dėl dienraš
čio gerai pasiprovino. Tuo 
pačiu sykiu parengimai irgi 
gražiai nusisekė dėka są
moningam suplanavimui 
ir ryžtingam draugų ir 
draugių darbui.

Vasaros metu čia neįvy
ko piknikas spaudos nau
dai, dėl to buvome pakri
tikuoti. Tačiau šiuo tarpu 
a t s i 1 y g i nome su kaupu 
dienraščio Laisvės para
mai, pralenkdami visas di
džiąsias kolonijas — Bos
toną, Worcesteri, Waterbu
ri, Philadelphiją ir Brook-, 
lyną.

Kad palaikyti spaudą, — 
tai yra Laisvę, Vilnį, Švie
są, — ir vėl prisieis pla
nuoti, kaip ir kur prisieis 
ruošti sekamą vasarą ir 
rudenį spaudai parengi
mus. Tam, veikiausiai, bus 
sušauktas Laisvės patrijotų 
platokas pasitarimas, kad 
suradus gerus planus. To
kio planavimo lauksime su 
didžiu ūpu.

Laisvės Patrijotas

Reichhold Chemikalų Kom
panijos darbavietėje nuo 
nuodingų dujų (fumes) žu
vo trys gyvastys. Žuvusieji 
darbininkai Julian. C. Ro
gers buvo 26 metų amžiaus, 
Stanley Kus 34 m., Joseph 
Grzybowski 35 m.

Pirmasis darbininkas įėjo

ŽOLELIŲ
ARBATĖLĖ

LS GERIAUSIU HERB I LA
sudžiovindavoMes pamename, kad Lietuvoje mūsų motinos 

įvairias žoleles ir vartodavo jas del tam tikrų ligų gydymo, 
žolelės yra vienas iš geriausių gamtos gyduolių.

Mėtų arbata—1 svaras $1.75, % svaro 90c.
Ramulukų žiedų arbata—4‘ svaras $1.95, ]/j svaro $1.00.
Liepų žiedų arbata—1 svaras $1.00, svaro 65c.
Raudonų dobilų arbata—1 <sv. 1.90, y> svaro $1.00.
Alfalfa arbata—1 svaras 85c, J/2 svaro 55c.
Šalavijų (sage) arbata—1 svaras $2.45, % svaro $1.35.
Thomson’s V-12-V Salt—8 oz. box 40c.
Garden'Green Herb Tea— 4 oz. pak. 55c.
.Golden Wheat Germ, Grade A—1 lb. 45c.

MARIŲ AUGMENŲ Piliukės, turi daug lodino.
Kelp-^500 tablets,'$1.85; 200 tablets,-85c.
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.
J. W. THOMSON, RFD 1. Rd. 32, N. Franklin, Conn.

3 psi.—‘Laisve (Liberty)-šeštadienis, Sausio-Jan. 30, 1954

Philadelphia, Pjį.
HELP WANTED—FEMALE

CLERK (Under 30). Exp. with hard
ware and sheet metal. Must know 
weights and accurate at figures. 
Some typing (no dictation). Apply 
in person or phone 9-11 ’ A. M. 
Only. Ma. 7-1721. PHILA. SIGN., 
305 Brown St.
_______________ (20-22) 

CLERK. Young lady for office of 
retail credit furniture house to do 
cash payment posting to customer 
accts. Also office detail work, 38 
hr. wk. Perm. pos. Pleasant work
ing conditions. Apply DANNEMAN 
FURNITURE, 2737 W. Girard Ave.

(20-22)

HELP WANTED-MALE
PHOTO RETOUCHER. 1st class 
man only. Steady work; good 
workig conditions. Apply in per
son or phone. STILLMUN ART 
SERVICE, 12 So. 12th Str. WA. 
2-4842 (mention ad when applying), 

(21-23)

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

(15-21)

MALE and FEM ALE
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, 2712 Jasper St. Re. 9-4402 

(21-22)'

. į tanką (milžinišką kubilą), 
' į kurį buvo priėję nuodingų 
gasų-dujų. Pirmasis greitai

' žuvo. Pamatęs nelaimingą- 
, jį, kitas bandė gelbėti, bet 
; ir pats gavęs gaso žuvo; 
Trečias pastebėjo, kad d u 
yra nuvirtę, bėgo gelbėti, 
vienok ir tas žuvo. Vienas 
žuvo eidamas davbo parei
gas, o du žuvo gelbėdami

i viens kitą.
Kompanijos darbininkai 

I yra nariais CIO unijos. Jie 
! nusitarė aukoti dienos už- 
! darbi žuvusių darbininkų 
šeimoms. Ukrinas

Detroit, Mich.
Sausio 20-tą mirė Vincas 

I'Milius, sulaukęs 67 metų, 
pasirgęs 2 mėnesius ligo
ninėje. Palaidotas šeštadie
ni, sausio 23 d. Velionis bu- 
vo LDS 52 kuopos narys. 
Lai būna drg. V. Miliui 
lengva žemelė. O jo liūdin
čiai šeimai reiškiame už
uojautą.

Jos. Liminskas
j***V**W*WWWW*VV«*| 

i MATTHEW A. i 
; BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J

I LAIDOTUVIŲ i

J DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. J 
J Newark, 5, N. J. J 
? MArket 2-5172 j
» «

GAMTOS
GYDUOLIŲ
NUO TAM 
TIKRU LIGŲ



Šeimininkės pagamins 
labai gerą vakarienę 
Laisvės banketui

. ..J .žaibai s va
(Dievulis per 
lietus pylė 
nio vakarą. 1 
kurios gamins 
niam banke
griausmų nepa 

švaistėsi, lietuvių 
perkūnas trankėsi, 

’• praėjusio trečiadie-

*s istori-
• karione.

karionė būtų skani, 
pakankamai visiems.

šeimininkės nusitarė visk.' 
pagaminti pačios Liberty An 
ditorijos \irtuvėje. Net de.- 

taipgi tiesi 
nešami a
“stu fingas’’

bus

šeimininkės iš 
tik vieno: įsigyt 
anksto ii’ ateiti 
riene duos ne vi

bent pora dienų iš 
nos, kiek bus sveiči

administracija 
anksto z i- 
, šeiminin- 

prireikusmeso
gaminti
rinktinės
daug dadėti paskutinėmis va
landomis kartais nėra iš ko 
pasirinkti.

Taigi, visi darbuotojai ir bū
simi svečiai prašomi vieni sun-. 
kiau padirbėti pardavime bi
lietu, kiti juos įsigyti artimiau
siu laiku 

mas ir 
vasario 
rijoje.
11 vai.

po io ban Ketas įvvks 
7-tą, Liberty Audito- 

suvaž.iavimo pradžia

^Rep.

Išlaikė garbę
New Yorke pradėjo daužy

ti viešbutį Brevroot, išgyvenu
sį 108 metus. Savo gyvenimo 
jaunystėje jis buvo vienu to 
laiko šauniausių. Prezidentas 
Linkolnas ir daug kitų žymių 
žmonių ten svečiavosi.

Savo garbės viešbutis ne
prarado nei paskiausiais savo 
gyvenimo metais. Kai daugelis 
kitų nusilenkė makartizmui 
atsisakydami įleisti darbinin
kų susirinkamus, šiame vieš
butyje įvyko keletas mitingų 
Ir konferencijų.

Mokykla pageidauja 
daugiau studentų

Darbininkų užlaikoma vi
suomeninių mokslų mokykla 
New Yorke skelbia, jog i.šti- 
■sai' savaitei atidėjo pamokas, 
kad visi mokiniai, mokytojai 
ir priežiūros štabas galėtų 
darbuotis gavimui dar tūks
tančio ai- daugiau mokinių.

Pranešime spaudai ^ąko, 
kad jau susiregistravusiu stu
dentų skaičius (virš tūkstan
tis) nėra pakankamas mokyk
lai išlaikyti. Kad to taip pat 
neužtenka parodymui makar- 
tistams, jog mokykla darbo 
žmonėms yra būtina ir kad 
ji bus išlaikyta, nežiūrint ra- 
gangaudiškų puolimų. Pernai 
šiam semestrui mokykla turė
jo apie 3,000 studentų.

N-tis

Jericho, L. k, farmerys 
Wicks Jr. yra kaltinamas, 
kad jis 1947-49 metų laiko
tarpiu nedamokėjęs valdžiai 
taksais $79,254. Jį paleido iki 
teismo be kaucijos.

WVZ2ZZZZ*VZZZ.'?//ZZ/Z

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje ^tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

NewWto^^feAnlos NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

itle clerks

Rengia džiaugsmo 
mitingą

roga laimėji'mo 
vloje, newyorkiečiai 

Linkolno Brigados Veteranai 
ir Civilinių Teisių Kongresas 
rengia masinį džiaugsmo mi
tingą. Jis įvyks vasario 5-tos 
vakarą, Chateau Gardens, 

1105 E. Houston St., N. Yorke. 
To džiaugsmo proga aiškins 

j visuomenei, kaip to laimė jimo 
atsiekta ir kaip galima pagel
bėti Nelsonui ir kitiems per
sekiojamiems einant Smith 
Aktu

Newyorkietis

Lietuviai soccer 
sportininkai

Lietuviai soccer žaismes 
mylėtojai pernai išsilaikė Big 
Twelve Divizijoje ir dar pa
kilo punktais. Pradžioje šių 
metu stovėjo 6-toje vietoje 
tarpe tų 12-kos. Sausio 31-mą 
tikėjosi persiimti su New Yor
ko vengrais, buvusiais 7-toje 
vietoje.

Veteranas pareikalvo 
milijono atpildo

pa-Korėjos karo veteranas 
reikalavo, kad New Yorko 
miestas sumokėtų jam milijo
ną dolerių atpildo už tai, kad 
policistas jį sumušė.

Veteranas Clifford Hamp, 
21 metų, sako, kad jis 1952 
metų gale buvo parleistas iš 
Korėjos atlankyti sergančią 
motina. Jis gavęs speciali pasą 
lankyti motiną ligoninėje. Bet 
nuėjus į ligoninę, policistas 
jam įsakęs išeiti, atsisakęs pa
žiūrėti į jo rodomą pasą, jį. iš
kovojęs, paskui mušęs, spar- 
dęs ir numetęs laiptais. Po to 
įvykio Hamp turėjo išbūti li
goninėje 50 dienų.

SKELBKITeS laisvėje

BANKETAS
Rengia Laisvės Bendrovė 

Įvyks Sekmadienį

Vasario 7 February

Prašome iš anksto įsigyti bilietus

KVORTA MEDAUS $1.25
Gaunamas Laisves įstaigoj

Vakariene 6-tą vai. vakare. Bilietas $3.00

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Beceptq Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6288

TONY’S

Puikiai ĮrengtąUžlaiko Virginia 9-6125

Telephone E Vergreen 4-8174 By Appointment 
Except Thure. & Holidays

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

BAR & GRILL PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y

Reikalavo sustabdyti 
atiminėjimus namų

irš tūkstančio asmenų

MiniaCity 
perpildė Budžeto Tarybos rū
mą. Pasklido į Miesto Tary
bos rūmą. į kurį iš pirmojo bu
vo įjungti garsiakalbiai. Ta
čiau ii’ čia minia netilpo. Gre-

tnoli
protes- 

šalinimą 
ojų iš vienų namų, kol 

jiems nėra kitų tinkamų na
mų.

Delegacijoms pritarė Mies
to Tarybos narys Stanley Is
aacs. išrinktas darbo žmonių 

■ parama. Jis įspėjo miestinę 
Budžeto Tarybą nežaisti 40,- 
000 šeimų gyvenimu. Isaacs 
sakė, kad buvusieji valdinin
kų suplanuoti “vidutinėmis 
rendomis” projektai nebus 
prieinami vidutiniams rendau- 
ninkams ii- kad .jie ne padau
gins, bet sumažins gyvenami! 
namų skaičių.

tie pro- 

mu i vietos
tu 56.000

statybai tų 
šeimų

padary- 
projek- 

būtų versti
nai prašalintos iš tame plote
esamų namukų. Bet toje vie
toje gyvenamų namų pastaty
tų tiktai 16-kai tūkstančių šei
mų, kitas 40,000 šeimų palie
kant benamiais.

Akyregyje masinio protes,- 
to, taryba nusprendė šiuo tar
pu užgirti statybą tik vieno 
tokio projekto Washington 
Square Southeast srityje, šia
me talpinsią 2,184 šeimos, 
bet tik tokios, kurios išgales 
mokėti po $48 per mėnesį už 
vieną kambarį! Antrojo pro
jekto sprendimą atidėjo seka
miems susirinkimams. O dar 
kitų dviejų, svarstymą atidėjo 
neribotam laikui.

Unija prašalino du 
kaip skaldytojus

Džstriktas 65-tas pašalino iš 
savo eilių •organizatorių Al Re
ger ir jo talkininką James Iso
la, kitą organizatorių. Sako, 
kad jie bandė ištraukti iš tos 
unijos 350 medžio darbininkų 
ir prijugti juos prie AFi, 
Teamsters. Tam tikslui buvo 
sušaukę susirinkimą ir įvykdė 
tarimą.

Unijistai sako, jog tos tų 
dviejų pastangos atrodo keis
tos. Jos pradėtos po to, kai 
distriktui pavyko pasirašyti 
kontraktą drygoods divizijoje 
su priedais algų apie 900 
bin inkų.

(i ar

Darbiečiai išsirinko 
pirmininką

Peter K. Hawley, per 25 
metus veiklus, vadovaujantis 
unijistas, tapo išrinktas Now 
Yorko apskrities American 
Labor Party pirmininku. Tas 
pareigas pirmiau) ėjo Marcan- 
tonio, bet praėjusių metų 
lapkričio 4-tą jis pasitraukė.

Henry H. Abrams išrinktas 
vy k d an či u o j u v ice-pre z i d eli
tu. Abrams buvo lyderiu 7-mc 
A D per 13 metų.

Sobell bylos paramai 
rengia koncertą

rengi a- 
koncertas, 

programoj e d alyvaus
žymiausių liaudies ar

ti reta kitų kūrinių, bus 
Silber’io ką tik parašy-

Vasario 6-tos vakarą Hunts 
Point Palace, Bronxe, 
mas nepaprastas 
kurio 
grupė 
tistų. 
Irwin 
ta nauja “Baladė apie Morton 
Sobell.“ Tai bus informacinis 
ir medžiaginės bylai paramos 
žygis.

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

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

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

s

Spekuliantai išsigando 
pažado tyrinėti

Valdiniuose organuose pra- 

tyrinėti kavos kainų kilimą, 
kainos biskclį apsistojo, o gal 
dar ir apmažės. O tai rodo 
kad kavos netrūko, tik speku
liantai paskelbė dirbtiną sto
ką tikslu kainas pakelti.

Palaidojo su paršiuku
New Yorko biznierius 

Chuck Wu, savininkas poros 
super-marketų ir kelių restau- 
rapų, tapo palaidotas sausio 
27-tą. Apeigos buvo masinės, 
nes kaip pratupėjęs ir kaip 
patrijarkas didelės giminės Jis 
turėjo daug artimų ir pažįsta
nt ų.

Išlydint iš miesto į Cypress 
Hills kapines, procesija sus
tojo prie vieno jo restauranų. 
Iš ten išnešė koptą paršiuką 
ir padėta tarp gelių nuvežė 
su turtuoliu į kapus. Apsirū
pino, kad nuėjęs į amžinastj 
biznierius turėtų maisto “gy
venimo pradžiai.’’

Trenton. — Pernai N. J. 
valstijoj sirgo kūdikių pa
ralyžium daugiau žmonių, 
negu bet kada nuo 1950 me
tu, v

London. — Susidūrus an
glų laivui su švedų laivu 
Thames upes žiotyse, žu
vo 8 asmenys.

3 iki

TROPICAL FISH MARKET 
2892 Nostrand Ave. 
Arti Kings Highway 

NAvarro 8-5069. Atdara 9 
Parakeets—$1.98 

Tik vienas kostumeriui
Swordtails ................
Black Mollys ..........
Guppies ....................
Neon,;, breeding size 
Zebras .................... .
Pl attys ......................
Pilnos kiekybės gyvuliukams 

reikmenų, nes niekada 
netruksime.

9fc

y
19c.
19c.
5c.

49c.
19c

14c.

112 West 49tli Street 
New York 19, N. Y. Tel. CO. 5-70*1

S|H‘cializuojnmės Lietuvos stamporAis

•Senomis ir Nsujomis

TIKRI BARGENAI
KAILINIAI—FUTROS

Minks-Persians-Beavcrs. Jack
ets, Capes ir Stoles. Koutai $50 
ir viršaus. Stoles nuo $25. Nauji 
ir mažai naudoti. Gatavai pasiu
vame—sutaisome ir perdirbame.

MODERN THRIFT SHOP 
347 W. 57th St, N. Y. C.

JU. 2-8476

BARBERS—BEAUTICIANS
Pertaisykite Savo Dirbtuves 

(Lengvais išmokėjimais) 
Geriausios kokybės medžiagos, 
greitas pristatymas ir nepava
duojamai geras patarnavimas.

Matykite
FRANK PERRI

275 Greenwich St., N. Y. C.
(arti Chambers St.)

Tel. RE. 2-7896
(15-16)

Tai yra apsukru sugalvoti ir bū
davot! pačiam sau rakandus. Ir 
taip lengvai su mūsų visam am
žiui parketinėmis kojomis. Pasi
darykite lankstomus Coffee 
tables, T. V. pastatymui staliu
kus, valgymo kambariui stalus ir 
11. (Tikri Phillipine Mahogany 
viršai.)

B. DIEPfER 
Building Materials 

166 Clove Rd.
Port Richmond, S. I.

Tel. GI. 8-0620

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

Speedomat Stonecl
Patyrusios. Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
M L A PUBLICATIONS

116 West 32nd St., N. Y. C.
(18-24)

VOKŲ OPERATORĖS
Patyrusios prie Rotary Plunger ma

šinos. 'Diri būt pastovi darbo.
Kreipkitės:

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

(18-24)
N AM u D A R BI N1N KĖ—VI RĖJA 

Guolis vietoje, atskiras kambarys. 
Lengvi skalbiniai. Mylinti vaikus. 
Yra kiti darbininkai. Gera mokestis. 
Linksma namų atmosfera. Su vė
liausiais paliudijimais. Telefonuokite.

(19-21)
BEAUTICIAN

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

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

LA. 8-2675
ti 9-25)

NAMŲ DARBININKĖ
Patikima. Nuolat. Mylinti vaikus. 
Pagelbėjimui prie virimo. Visi įren
gimai elektriniai. Nauji namai (tė
vai profesionalai). Atskiras gra
žus kambarys ir maudynė. Gera mo
kestis. Linksma namų atmosfera. 
Telefonuokite:

Hempstead 7-9020
ar

Hempslrad 2-4964
(20-22)

ARTIFICIAL FLOWER 
BRANCHERS

Patyrusios. Gera mokestis, pu 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

ACTIVE
5 W. 36th Street

ikios

Tel. LO. 8-.W-I
(20-26)

FINGERWAVER—MANICURIST
(Jauna)—Patyrusi—pilnai mokanti.

5 dienų savaite- nuolat. $50 pride
dant komisą. Linksmos darbo sąly
gos. Kreipkitės:

HARRY’S BEAUTY SALON
134 E. 70th St., N. Y. C.

Tel. BU. 8-9275
(20-24)

OPERATORĖS
Dirbti prie moteriškų suknelių. 
(Darbas nuo kavalkų.) Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios dar-, 
bo sąlygos. Kreipkitės:

ZERRILLO DRESS CO.
151 Atlantic Ave., Brooklyn 

Tel. UL. 5-5887
(21-27)

BONNAZ OPERATORĖ

Patyrusi. Dirbti prie plush toys. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

158 Kings Highway, Brooklyn 
Tel.. ESplanade 3-4380

(21-23)
HAIRDRESSER—HAIR DYER

Patyrusi, $85-$100 pridedant komisą 
Dirbti naujai išdekoruotoje dirbtu
vėje. Kreipkitės:

ARTHUR AND PAUL 
BEAUTY SALON

N. Village Ave., Rockville Center 
Tel. Rockville Center 6-1317 

(21-27)

82

LAMP SHADE WORKERS
Patyrusios. Pilnam laikui ir daliai. 
Nuolatinis darbas, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

242 E. 137th St., Bronx 
(kampas Ryder Avė.) 

Tel. CY. 2-2024
(21-27)

MALE and FEMALE

REIKALINGA PORA 
(BE VAIKŲ)

Dėl gražių naujų namų Great Neck. 
Tinkama pilnam aptarnavimui. (Vi
si įrengimai elektriniai.) Patraukli 
gyvenimui vieta. Gera mokestis pa
tikimai porai. Turi mokėti kiek 
nors auto vairuoti. Linksma namų 
atmosfera.

Rašykite:
Box J. 27A—-Rm. 830

11 W. 42nd St„ N. Y. C.
(20-24)

Siūlo pavesti unijų 
fondus valdininkams

WicksSenatorius Arthur 
įteikė Valstijos Seimeliui bihų, 
kuris įgalintų Albanyje sėdin
čius valdininkus kontroliuoti 
unijų gerovės fondus. Unijis- 
tai yra pareiškę, kad jie prie
šingi valdžios kišimuisi į uni
jų vidujinius reikalus, bet at
rodo, kad Wicks nepaiso jų 
valios.

London. — Nusenęs Ang
lijos premjeras Churchi- 
llas atmetė gandus, kad jis 
rengiasi pasitraukti.

4 psi.—Laisvė (Liberty)-šeštadienis, Saus io-J an. 30, 1954

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
CLEANING & TAILORING U.

Visi įrengimai visiškai nauji, n
• leiniški. 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. RI. 9-9539
(15-21)

MILK ROUTES 
FOR SALE 

Brooklyn?. Puikiausios jcjgos. 
Geras Trokas.

Saukite;
BU. 4-3090

M 5-21)

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. 3-7590
(15-21)

VAISIU Ir DARŽOVIŲ KRAUTUVĖ
Taipgi parduoda frozen foods - 

 

alaus laisniai. 
veikli vie t; 
mą. Bizn 
Prieinama 
puikiausi! 
parduot 
savi n in

parduoda frozen
Pilnai jre 

daro gera pragyVeni- 
lengvai padidinamas, 

renda - geras lysas. šią 
biznio proga savininkas 

labai prieinamai. Saukite

J E. 6-9688
(19-21)

REIKALINGAS PUSININKAS
Didelei lėliu dirbtuvei. Pageidauja
ma salesmano su patyrimu lėlių 
srityje. Gera proga tinkamam vyrui. 
LIBBY-MAJORETTE DOLL CORP.

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

(19-21)

ONE STORY FACTORY 
BUILDING

40x50. Krovimui frontas. Apšildo
mas. Sunkiosios industrijos sritis. 
Ideališka dėl spaustuvės ar mašin- 
šapės, sankrovai. Prieinamai..

Telefonuokite:
YO. 5-0106

(20-22)

GROCERY-BUTCHERr-FRUIT
Alaus laisniai. Gera veikli sekcija. 
Pilnai įrengtas. Daro gerą pragyve
nimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Žema renda—ilgas lysas. šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda už labai prieinamą kainą. 
Šaukite savininką:

TAlmadge 8-0110 >
’ (io-26)

GROCERY—(ALAUS LAISNIAI) 
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija, 
arti fabrikų. Daro gerą pragyveni
mą, biznis lengvai padidinamas. Že
ma renda—lysas. 2 kambariai iš 
užpakalio gyvenimui. Šią puikiau
sią progą savininkas parduoda la
bai prieinamai. Priežastis—atsi
statydina. šaukite savininką:

STagg 2-1999
(20-26)

LUNCHEONETTE & STATIONERY
Jackson Heights, 
dos 7 A. M. iki 
savaitinių jeigu. 
Kaina $22,000.

šaukite: 
RA. 6-9747

6 dienos. Valan- 
10 P. 
Air i

, M. $1,300 
conditioned.

(20-22)

PARSIDUODA RESTAURANTAS
Įsteigtas prieš 15 metų. Pilnai įreng
tas. Gera veikli sekcija. Puikiausia 
proga porai ar pusininkams. Savi
ninkas parduoda labai prieinamai 
Šaukike Savininką:

Tel. TAylor 7-9892

ATLANTIC BEACH, L. I.
Pasirendavoja įsisteigęs, įrengtas, 
aukštos klasės restaurantas, jpck- 
tail lounge, prie žymiausio Kelio. 
Kreipkitės tarp 5 ir 10 P. M.

PEPPER
Cedarhurst 9-4637

J-23-B—Rm. 830, 11 W. 42nd St., 
N. Y. C.

REAL ESTATE

6 ŠEIMŲ MŪRINIS 
30 Kambariu, Brass Pipes 

Naujai numaliavotas, ’•» bloko iki 
I. R. T. Barganas. Be Brokerių.

ST. 6-6073 Ar NEwtown 9-9258 
RITTER’S BAKE SHOP 

4009—47th Ave., Sunnyside 
(19-21)

BROOKLYN
Medinis šingeliuotas namas, drive 
way, gesu apšildomas, $100 mėnesi
nių, jeigu, tuojau užimamas vienas 
aukštas. Sun Set Park, Brooklyn.

$9,500 Cash 
Telefonuokite:

WH. 4-2558 darbo dienom
6-5917 savaitgaliais ir vakarais

(21-22)
TE

Indianajolis, Indiana. —' 
Čalis Featherson, 91 
prašė ir gavo teismo pesky- 
ras nuo pačios, 65 ihietų, to
dėl, kad pati jam per jauna, 
kaip skundėsi Čalis.

įi




