
' LAISVĖ-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose .................... $8.00
Dalia Queens apskrityje (N. Y.) _ 0.00
Kanadoje ...........    — 0.00
Kitur užsienyje _________ ...____ J 0.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

i II Mį -■■■■ — . ■■■■ .... . t—.— ------------ - -- -

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States
11012 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY

No. 23 Richmond Hill 19, N. Y.Trečiad., Vasario (Feb.) 3, 1954 *¥¥¥ Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

KRISLAI
Aišku, kaip diena.
Kiauras maišas.
Perplačiai išsižiojo.
Korupcija ir dar kas?
Ekonominiame raiste.
Ieško doleriu.
Kaip su tokiais?

Rašo A. Bimba

1936 metais. Smetonos lai
kais, Lietuvoje buvo SS .gim
nazijos ir progimnazijos.

šiandieną Lietuvoje yra net 
1,200 viduriniu ir septynme
čiu mokyklų.

Šiandien yra 1 l.ooo studen
tų — lygiai keturis kartus 
daugiau, negu būvi* anais lai
kais.

Tais laikais buvo ąoo.ooc 
suaugusių beraščių. Dabar j u 
nebeliko.

Tada buvo viso labo tik 66 
kino teatrai, šiandien ju yra 
370 !

Anais laikais Lietuvoje be
veik buvo nežinoma tokia 
įstaiga, kaip kaimo klubo 
skaitykla, šiandien ju pilna, 
net 3.500!

Tai mūsų vyriausybė šiemet 
dar sušers dangui $100.000,- 
000. Pinigai eis čiango gink
lavimui.

Galo nesimato. Kasmet į tą 
kiaurą maišą ant Formozos pi

lama šimtai milijonu doleriu.
•

Užteko vienuolikos dienu 
Italijos krikščioniu demokratu 
lyderiui Fanfani premjerauti. 
Jo nelaimė buvo tame, kad 
jis ir pergreitai ir perplačiai 
išsižiojo. Jis pasakė, kad jo 
vadovaujama vyriausybė pra
dėsianti visuotiną karą prieš 
visus kairiuosius.

Niekas iš to jo karo neišėjo. 
Pats Fanfani išdulkėjo iš 
premjerystės. O kairiesiems 
nei plaukas nuo galvos nenu
krito.

Žinoma, gerai, kad New 
Yorko demokratai veda karą 
su republikoniška gub Dew
ey korupcija.

Bet štai kur pavojus: šis 
alasas apie korupciją gali nu
stelbti visus kitus klausimus— 
daug svarbesnius ir opesnius 
klausimus.

Tie patys demokratai be
veik nė neprisimena apie au
ganti New Yorko valstijoje 
nedarbą.

Kanadiečiai dejuoja, kad 
amerikiečiai atima iš ju teks
tilės darbus.

Britanijos tekstilės pramonė 
protestuoja prieš atgaivinimą 
Japonijos tekstilės pramones.

Štai jums kapitalistinės e- 
konomijos raistas.

Soc i a 1 ist i n ė j e s a n t va r k o j e 
tokio raisto nėra ir negali 
būti. Visi žmonės nori ir turi 
teisę gyventi. Ekonomika pa
remta mokslu ir planu.

Jau kelinta diena po mūsų 
šalį trankosi Turkijos prezi
dentas Celal Bayar. Aną die
ną mačiau nuotrauką, kurioje 
Bayar pasilenkęs bučiuoja 
mažą mergaitę.
^Dalykas yra tame, kad Bay- 
a> ieško daugiau doleriu. Už 
dolerj jis sutiktų pabučiuoti 
ir patjvelnią.

Nesuprantu, todėl, kam rei
kėjo nekaltą mergaitę taip 
negarbingai išniekinti. Paro
dymui savo nusižeminimo Bay-

.(Tąsa 3-mę, pusi,)

D. FEDERACIJA RAGINA
ATIDARYTI VALDINIUS
DARBUS BEDARBIAMS

’ Federacijos komitetas suranda 
apie pusantro milijono bedarbių

Miami Beach, Fla.—Ame- 
' rikos Darbo Federacija rei- 
i kalavo, kad valdžia negai
šuojant atidarytų didelius, 
naudingus viešuosius dar
bus, kur bedarbiai galėtų 

i gauti užsiėmimo.
Darbo Federacijos vykdo

: masis komitetas surado, jog

Advokatu vadai abejoja 
apie išbraukimą komunistu

New York. — Katalikiš
kųjų Karo Veteranų orga

nizacija ragino Advokatų 
, Sąjungą išbraukti tokius 
i advokatus, kurie neatsako Į 
• ragtmgaudžių klausimus:— 
Ar esi komunistas? Ar bent 

■ kada priklausei Komunistų 
Partijai?

Išbraukimas reikštų atė
mimą advokatiškų teisių.

Advokatų Sąjungos vadai 
abejoja, ar tai galima būtų 
padaryti, kol Komunistų 
Partija tebėra legaliai pri
pažinta politinė organizaci- 

I ja.

Guatemalos unijos stoja 
už ryšius su Sovietais

Guatemalos Darbo Unijų 
Kongresas priėmė rezoliu
ciją, kuri ragina prbgre- 
syvę Guatemalos valdžią 
sumegsti diplomatijos ir 
prekybos ryšius su Sovietų 
Sąjunga ir visomis liaudies 
demokratijomis.

Unijų Kongresas pasmer
kė “Jungtinių Valstijų va
dovaujamą” karinį sąmoks
lą su Niakragua bei kito
mis Centrinės Amerikos ša
limis, siekiant nuversti 
progresyvę Guatemalos val
džią.

Jungtinės Valstijos griež
tai atmetė šį kaltinimą.

Montello, Mass.
Mire St. Baronas

Naktį iš sausio 31 į va
sario 1 d. mirė Stanley Ba
ronas. Kūnas pašarvotas 
pas graborių Ed. Waitt, 30 
Emerson Ave., Montello. 
Laidotuvės įvyks vasario 
(Febr.) 3 d., 1 valandą po
piet. Bus nulydėtas į Fo
rest Hill kapinių kremato- 
riją, Boston, Mass.

Jo laidotuvių komitetas: 
< G. Shimaitis,

W. Ambrose, 
Samuel Yaffie.

Pranešėjas
G. Shimaitis

Laisvė pareiškia apgailes
tavimą dėl savo bendradar
bio mirties.

ORAS. — Giedra ir nešalta

mu) pereitos vasaros iki 
šiol buvo paleista daugiau 
kaip 5 procentai darbinin
kų. Taigi dabar yra bent 
3 milijonai, 349 tūkstančiai 
bedarbių.

Komitetas sykiu Įspėjo, 
kad darbai tolyn dar labiau 
sumažės.

Vengiant didesnės krizės, 
federacinis komitetas taip 

■ pat ragino pakelti darbi
ninkams algas, ir įstatymiš
kai nusakyti, kad būtų mo
kama ne mažiau kaip po 
$1.25 už darbo valandą. Da
bar gi nustatyta tiktai 75 
centai valandai kaip būtinai 
mokėtina alga.

Nusižudė išradėjas 
majoras Armstrong

New York. — Užsimušė 
armijos majoras Edwin 
Armstrong, 63 metų, didis 
išradėjas radijo ir elektro
nikos srityje, nušokdamas 
žemyn nuo tryliktojo River 
House aukšto. Jo paliktas 
raštelis rodo, kad Arm
strong buvo nusiminęs dėl 
atšalusios nuo jo pačios.

Armstrong buvo Columbi- 
jos Universiteto inžinerijos 
profesorius.

Pradedant nuo kristalinio 
radijuko, Armstrong išvys
tė šiandieninį radijo imtu
vą ir Frequency Modula
tion (FM), kuris grynai 
perduoda garsus be statiš
kų gergždimų. Televizija 
taip pat naudoja FM radi
ją.
• Antrojo pasaulinio karo 
metu Armstrong pagerino 
radarus ir tuo būdu padėjo 
amerikonams užpulti nacius 
iš vakarų pusės.

Syrijos armija naikina 
sukilėlių miestus

Beirut, Syrija. — Pra
nešama, jog pietinėje Sy
rijos dalyje 60,000 drūzų, 
religinių fanatikų, pakilo 
į atvirą kovą prieš diktato
rių šišeklį, Syrijos prezi
dentą.

šišeklio pasiųsta armi
ja supleškino tris drūzų 
miestus. Suėmė daugelį 
drūzų vadų.

N. Y. DEMOKRATAI 
REIKALAUJA ATSAUKT 
RENDŲ PAKĖLIMĄ

Albany, N. Y.— Demo
kratai New Yorko valsti
jos seimelyje reikalauja pa
naikint pakėlimus rendų, 
kurias republikonai padidi
no 15 procentų.

Rabat. — Amerika at
siuntė į Morokką dar 45 
rakietinius bombonešius*

Reikalaujama atlyginimo už 
nužudytus A-bombomis japonus

Hirosima, Japonija. — 
! Sąjungą japonų, nukentė- 
I jusiu nuo Amerikos atomi- 
j nių bombų, rengiasi reika- 
i lauti per Jungtinių Valsti
jų teismus po $2,777 atly
ginimo šeimynoms Zž kie.k- 

, viena tomis bombomis nu- I V T *■ j žudytą japoną.
Amerikos lėktuvai 1945 

metų rugpjūtyje numetė 
viena atomu bomba i Hiro- V € V <,
Šimą ir Nagasaki, nužu
dant 152,034 žmones tuo
se Japonijos miestuose ir 
sužeidžiant kelis šimtus 
tūkstančių civilinių gy
ventojų. Apart nužudytų, 
dar “be žinios dingo” apie

Religinis Irano vadas 
kaltina valdžią už 
rinkimų klastas

Teheran, Iran. — Religi
nis mahometonų vadas, ku
nigas Ajatola Kašani kal
tina premjero Zaheidio ge
nerolu valdžia už klastas 
ir smurtą, einamuose sei
mo rinkimuose. Valdžia 
suėmė Kasamo sūnų už 
.priešingą jai veiklą.

Irano sostinėje Tehera
ne kartojosi demonstraci
jos prieš karališkąją ge
nerolu sauvalia. Demons
trantai reikalavo paleisti 
buvusįjį premjerą Mossa- 
deghą iš kalėjimo. Mossa
degh įkalintas 3 metams 
už mėginimus išvyti ka
ralių.

Policija ir kariuomene 
blaškė nuolat pasikarto
jančias demonstracijas.

James Roosevelt per daug 
moteriškių mylėjęs

Los Angeles. — Antroji 
James Roosevelto pati šio
mis dienomis viešai paskel
bė laišką, kuriame jis “pri
sipažįsta” turėjęs lytinių 
ryšių su 9 pašalinėmis mo
terimis bei merginomis.

Dabar jis, vyriausias ve
lionio prezidento Roosevel
to sūnus, atšaukė tą prisi
pažinimą, kaip melagingą. 
Sako, kad pati “juodrankiš- 
kais,” įkyriais spyrimais 
privertė jį atlikti neteisingą 
išpažintį.

Dabar pati naudoja tą 
laišką, mėgindama iš jo iš
veržti per daug pinigų, kaip 
teigia James Roosevelt, i

BUS TYRINĖJAMAS
KAVOS PABRANGIMAS

Washington. — Valdžia ir 
Kongreso komisija ketina 
ištirti, kodėl kavos kaina 
pakilo virš dolerio svarui.

Yra parodymų, jog Bra
zilija, didžiausia kavos au
gintoja, tyčia sulaikė de- 
sėtkus milijonų maišų ka
vos, idant ją dar labiau pa
brangintų. j (

! 20,000 hirošimiečiu ir na- 
gasakiečių. Abudu mies
tai liko beveik sunaikinti.

i Amerikos teismai atme- 
jsią reikalavimus 
I

Tokio, Japonija. — Įžy
mieji japonų advokatai sa
ko, Amerikos teismai tik
rai atmes bylas, reikalau
jančias atlyginimo už atom 
-bombomis nužudytus ja
ponus. Teismai, supranta
ma, pareikš, kad atomi
niai bombardavimai buvo
teisėti karo veiksmai, 
kuriuos priešai negali 
kalanti jokių atpildų.

_

Prancūzu rekrutuoti 
“talkininkai” urmu 
bėga iš jų armijos

už 
rei-

Sa i go n, I n d o -K i n.—Fra n- 
cūzū rekrutuoti vietnamie
čiai masiniai bėga iš armi
jos. Gana daug jų persime
ta i Vietnamo komunistų 
pusę ir kovoja prieš fran- 
cūzus.

Patys francūzų oficieriai 
i praneša, kad vadinami jų 
’ “talkininkai” vietnamiečiai 
apleido dar 38 ginkluotas 
francūzų pozicijas.

Italai bruzda prieš 
Amerikos ambasadorę

Roma. — Miesto sienos 
buvo aplipintos* paveiksli- 
niais plakatais, smerkian
čiais ir pašiepiančiais Clare 
Boothe Luce, Amerikos 
ambasadorę Italijai. Pla
katai sakė: “Luce apsirin
ka, manydama, būk mes 
esame Amerikos kolonija.”

Policija plėšė plakatus 
nuo sienų, v

Paplito šūkiai gatvėse: 
“Luce, važiuok sau namo”

Komunistų vadovas Tog
liatti, kalbėdamas Italijos 
seime, kritikavo valdžią 
už leidimą Lucei kištis i na
minius italu reikalus. Ra
gino neklausyti tos mote
riškės įsakymų.

Amerikos armijos vadas 
tariasi su Magsaysay

Manila, Filipinai. — Čia 
lankosi Jungtinių Valsti
jų armijos sekretorius Ste
vens. Tariasi su Filipinų 
prezidentu Magsaysay apie 
nustatymą plotų, kuriuos 
Amerika naudos kaip savo 
jėgų bazes bei armijos sto
vyklas Filipinuose.

Stevens taip pat svarsto 
su Magsaysay vaidmenį, 
kurį Filipinai turėtų vai: 
dinti kovoje prieš komuniz
mą pietiniai - rytinėje Azi
joje. Filipinų valdžia už 
tai prašo daugiau pinigų iŠ 
Jungtinių Valstijų.

MOLOTOVAS SIŪLO 
ATKURT VOKIETIJĄ 
KAIP NEUTRALĘ ŠALĮ
Reikalauja atmesti amerikini 
planą dėl vokiečių armijos

Berlin. — Sovietų užsie
nio reikalų ministras Via
česlavas Molotovas pirma
dienį įteikė Keturių Didžių
jų ministrų konferencijai 
planą, pagal kurį Vokietija 
turėtų būti suvienyta ir at- 
Steigta jau kaip neutrale 
demokratinė valstybė.

Tuo tikslu Molotovas rei
kalavo : - °

Atmest amerikini suma
nymą, peršantį rekrutuot 
vakarinius vokiečius ir 
įjungt juos į tarptautinę 
vakarų Europos šalių armi
ją, nukreiptą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Ne vėliau kaip po vienų

Vietnamiečiai žygiuoja 
link Laoso sostinės

Hanoi, Indo - Kinija. — 
Vietnamo liaudininkai ap
statė savo kareiviais Dien , 
Bien Fu miestą, paskutinę | 
francūzų tvirtovę šiaurva- ■ 
kariniame Indo - Kinijos ! 
kampe. Kiti liaudininkų 
pulkai, maršuodami nuo 
Fu į pietus, užėmė Muong 
Khoua miestą ir žygiuoja 
linkui Luang Prabango, se
nosios Laos sostinės. Lu
ang Prabang stovi prie 
Mekong upės, plaukiančios 
rubežium tarp Indo-Kini- 
jos ir Thailand© (Siamo).

Vietnamo liaudininkai 
jau užkirto francūzams 
vieškelius į L. Prabangą. 
Prancūzai todėl oru gabe
na maistą bei kitus reik
menis tam miestui.

Fu mieste apsupti fran- 
cūzai ginasi patrankomis 
ir amerikiniais lėktuvais.

Valdžios pranešimas 
apie darbų mažėjimą

Washington. — Valdžia 
raportavo, kad paskutinį 
pereitų metų mėnesį gamy
ba fabrikuose s u m a ž ė j o 
pusantro procento, o nuo 
1953 metų vidurvasario fa
brikiniai darbai n u p u o 1 ė 
apie 5 proc.

Gamyba labiausiai su
siaurėjo metalinėse, elektri
nėse ir audeklinėse pramo
nėse.

Egiptas teisia 44 kaip 
valdžios priešus

Kairo, Egiptas. — Aukš
čiausias Egipto teismas 
tardo 9 valdininkus ir 35 
kitus egiptėnus. Kaltina 
juos už sąmokslą nuversti 
prezidento Naguibo val
džią ir įvesti komunistinę 
santvarką.

metų ištraukt visas okupa
cines svetimųjų armijas iš 
Vokietijos ir panaikint ka
rines anglų, amerikonų ir 
francūzų. bazes - stovyklas 
Vokietijoje.

Molotovas sykiu siūlė, 
kad d

Amerikos, Anglijos, So
vietų Sąjungos ir Franci- 
jos užsieninių ministrų pa
vaduotojai per 3 mėnesius 
paruoštų planą taikos su
tarčiai su Vokietija.

Turėtų būti leista Vaka
rinės ir Rytinės Vokietijos 
atstovams pareikšti savo 
nuomones apie gaminamą 
sutarti.

Taikos konferencija pri
valo būti sušaukta šiemet 
spalio mėnesį.

Leisti Vokietijai tiktai 
tiek apsiginkluoti, kad ga
lėtų apsiginti.

Uždrausti jai daryti kari
nes sutartis, nukreiptas 
prieš bet kurį iš buvusiųjų 
talkininkų, kariavusių prieš 
hitlerinę Vokietiją.

Patvirtinti rubežius, ku
riuos nustatė Potsdamo 
konferencija — prezidentas 
Trumanas, Sovietų premje
ras Stalinas 'ir Anglijos 
premjeras.

Valdinius rinkimus suvie
nytai Vokietijai atlikti lais
vais balsavimais (be ko
mandos iš anglų-amerikonų 
pusės).

Užtikrinti laisvę spaudos, 
žodžio, religijos, susirinki
mų ir politinių nuomonių.

Įvykdyti veikimo laisvę 
visoms demokratinėms par
tijoms bei organizacijoms, 
uždraudžiant tiktai priešin
gas demokratijai ir taikai 
organizacijas.

Sugrąžinti pilnas politi
nes teises visiems buvu
siems Vokietijos kariams, 
tiktai apart tų, kurie bau
džiami kaip kariniai krimi
nalistai.

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos ministrai dar 
ruošia savo atsiliepimus į 
Molotovo pasiūlymus.

Philadelphia, Pa.
Mirė Zigmontavičienė

Sausio 30 d. mirė Anta
nina Zigmont - Zigmonta
vičienė, gyvenusi 2106 So. 
57th St. Pašarvota bus na
muose trečiadienį, vasario 
3. Ketvirtadienio ryto 9:30 
išlydės į Šv. Kazimiero baž
nyčią, o iš ten į šv. Kry
žiaus kapines. Liko vyras 
Liudvikas ir šeima. Laido
tuves prižiūri direktorius 
Charles Roman (Rama
nauskas), 1113 Mt. Vernon 
St.

Reiškiame užuojautą Zig- 
montavičiui ir jo šeimai*
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SAKO: GUATEMALA YRA PAVOJUJE
CENTRINĖJE AMERIKOJE, į pietus nuo Meksikos, 

stovi nedidelė šalis, Guatemalos respublika.
Šiandien apie šį kraštą daug rašoma mūsų šalies 

spaudoje vyriausiai dėl to, kad ten veikia pažangi val
džia, dėl to, kad toji valdžia leidžia laisvai veikti darbo 
unijoms, politinėms darbininkų partijoms bei grupėms ir 
dėl to, kad toji valdžia pasiryžo aprūpinti Guatemalos 
mažažemius valstiečius ir lauko darbininkus žeme .

Tokie Guatemalos valdžios žygiai, aišku, yra Wall 
stryto viešpačiams kaulas gerklėje. Ir Wall strytas ,ma
tyt, pasiryžo Guatemaloje “tvarką padaryti,” — tokią 
tvarką, kokia liaudies priešams patiktų.

Vėliausieji pranešimai iš Guatemalos ir Meksikos 
skelbia, jog Wall strytas ir Washingtonas planuoja “ką 
nors daryti” Guatemaloje. Jie tai žada daryji, jsako 
pranešimai, su Nicaraguos valdžia, — Nicaragua yra 
■viena iš Centrinės Amerikos respublikų. (

Tiesa, tie gandai bandoma užginčyti; bandoma sa
kyti, jog nei Washingtonas, nei Wall strytas, nei Nica
raguos Samoza nieko nesiryžta daryti Guatemaloje, bet 
visko ten gali būti, visko galima tikėtis.

Privalome atsiminti, jog laisvesnis žmonių gyveni
mas Guatemaloje gręsia kitų lotynų kraštų liaudies 
priešams, tokiems, kaip Nicaraguos Somoza.

APIE SOMOZĄ IR JO VIEŠPATAVIMĄ pateikia 
smulkesnių duomenų savaitraštis “Time Magazine.”

Nicaraguos prezidentas Anastasio Somoza įsisėdo į 
prezidento kėdę prieš 20 metų, kai iš Nicaraguos buvo 
ištraukti Jungtinių Valstijų marininkai.

Per tą laikotarpį Somoza spėjo pralobti labai gerai. 
Sakoma, šis politikierius ir jo šeima šiandien turi savo 
nuosavybėje 10 procentu visos Nicaraguos dirbamos 
žemės

Somozos šeima šiandien turi apie 60 milijonų dolerių 
turto, priplėšto iš savo šalies gyventojų, kurių iš viso 
tėra tik biskeli daugiau, kaip vienas milijonas asmenų.

Anastasio Somoza yra šalies prezidentas, o jo vienas 
sūnus yra Nicaraguos parlamento prezidentas, gi kitas 
sūnus—kariuomenės štabo viršininkas.

Kaip matome, Somozos šeima Nicaraguoje yra vis
kas. Ir ši šeima gerai žino, jog nicaraguiečiai darbo 
žmonės anksčiau ar vėliau patirs apie Guatemalos liau
dies gyvenimą ir jie darys ką nors, kad nusikratyti to
kius siurblius, kaip Somozos.

Štai, kodėl šiandien Guatemalos liaudis, patyrusi 
apie sąmokslus, daromus prieš ją užsienyje, skelbia apie 
tai pasauliui, įspėdama jį. Guatemaliečiai yra pasiryžę 
ginti savo laisvę.

GAMYBA PADIDINTA 12 PROCENTŲ
PRAĖJUSIAIS METAIS, skelbia sovietinis statisti 

kų biuras, Tarybų Sąjungos pramoninė gamyba 12 pro
centų buvo didesnė negu 1952 metais.

Tiesa, tūlos pramonės šakos, sako tas pats biuras, 
pilnai neįvykdė pasibrėžto plano, bet kitos pramonės sa
kos tą planą kur kas pralenkė.

Kiekvieneriais metais Tarybų Sąjungoje pramonės 
gamyba vis didėja, vis auga ir ji auga, plečiasi dideliais 
žingsniais. O tai garantuoja, kad to krašto žmonių gy
venimo lygis vis kils ir kils aukštyn.

Kalėjimuose gauti įspūdžiai
Rašo 

Anthony Krchmarek
' ria ir beprotiška disciplina 
i bei brutališku sargų atsine- 
|šimu į kalinius. Bet viena 
ypatybė kalėjimo tvarkos 

i yra labai įvertinama, ku- 
i rios mes laukdavome kas 
diena. Mes buvo išleidžia
mi į kalėjimo kiemą po pu
sę valandos kas diena pa
lošti bolėmis. Tas pusvalan
dis buvo dideliu dalyku mū
sų gyvenime. Pakol kas 
Clevelande, Cuyahoga Ap
skrities kalėjime žmonės sė
di per mėnesius nematyda
mi dienos šviesos.
Mūsų sandraugai kalėjime

Sekamas, dienas po mūsų 
arešto greitai susipažinome 
ir susidraugavome su ka
lėjime rastais įnamiais. 
Kalėjime visi kalba atvirai, 
nesivaržydami, apie savo 
bėdas, jų turimus kalėjimo 
rekordus ir jų patyrimus. 
Pas juos yra savotiškas 

(Tąsa)
Du kartus j dieną, per 

pietus ir 5-tą valandą va
karo, eidavo suskaitymas 
visu kalinių. Kamaraitėse 
visi turi sustoti iki sargai 
suskaito. Tai daro patikri
nimui, ar kartais kuris nė
ra ištrūkęs krutamu pa
veikslų pasižiūrėti. Vieną 
kartą į savaitę mus nuves
davo į shower kambarį nu
siprausti ir nusiskusti. Kar
tą j savaitę įvyksta sąjū
dis, kada sargai daro visuo
tiną kratą kamaraitėse, ir 
jeigu ką suranda, kas yra 
uždrausta turėti, tas eis į 
urvą, kur jis turės stovė
ti tamsoje, nuogas ir gaus 
tik du kartus į dieną po 
šmotuką duonos ir vandens.

Šis Bittsburgho kalėji
mas yra pagarsėjęs žiau-

pasididžiavimas jų krimina
liniais atsiekimais ir pasi
gyrimais. Be pas juos yra 
ir bendros simpatijos žmo
nėms, patekusiems į tokią 
padėtį, kokiais jie patys 
yra. Pas juos randasi sa- j 
votiškas bendras frontas į

pusėje

rūšies 
kaimy-

link policijos, kalėjimo sar
gų ir teismų brutališkumo.I 
Pas juos būna nuoširdus i 
susirūpinimas tų žmonių i 
bėdomis su giliu supratimu ; 
ir simpatija, n e a t s i ž v e 1- ■ 
giant, kokiais jie buvo ar j 
yra būdami lauko 
už kalėjimo sienų.

Mūsų bloke buvo 
m arai tės. Kokios 
žmonės buvo mūsų 
nais? Jie sudarė pilną pa
vidalą kriminališkos žmoni
jos Amerikoje — žmogžu
džiai, gengsteriai, bankų 
plėšikai, žmonių holdape- 
riai, vagišiai, klastuotojai, 
apgavikai, auto vagys, ža
gintojai, ištvirkėliai, savo 
žmonų mušeikos ir skirti 
deportacijai. Išskyrus išde- 
portavimui skiriamus, jie 
visi buvo Amerikoje gimę. 
Dauguma iš jų turi pama
tini tikslą uždėti savo ranka 
ant kito pinigų, kaip grei
tai jie pajėgia ir be jokio 
darbo. Tarpe jų buvo keli 
teisingi darbininkai ir jau- 
namečių.

Nebuvo m u m s 1 e n g v a 
jiems išaiškinti, už kokią 
kriminalystę mes esame su 
jais. Kada mes sakome esą 
sufrėmuoti, nekalti, vienas

kiekvienas žmogus čia pa- 
nekaltas. Bet 

čia? Atsakome 
jie mus kaltina

dėl ko jūs 
jiems, .kad 
prasižengime prieš Smitho 
Aktą. Mūsų kalėjimo san- 

. draugai atsargiai pastudi- j 
I jave ir negalėdami pritaiky-! 
i ti nei prie vienos jų papil-' 
domų kriminalysčių, t... ‘ ~

i plačiau jiems paaiškinti, i 
Tuomet mes jiems sakome,! 
kad mes <

i pasikėsinime m o k y t i 
remti reikalingumą nuvers
ti J. V. valdžią per spėką 
ir prievartą, kada nors at
eityje.

Vienas elegantiškai apsi
rengęs ir apsišvarinęs nuo 
galvos iki kojų, čia papuo
lęs už gemblerystės biznį, 
purtindamas galvą, sako: 
“Tai jie ynj šitokie paukš
čiai! Jie jums neduos dau
giau užsidirbti teisingo do
lerio!” Mat, ir gembleris 
nuduoda uždirbąs dolerius 
teisingai.

Už ka valdžia turėtu mus 4- c-

areštuoti, tie žmonės tęsia 
savo galvosena. Jie pasi
žiūrėjo į mus ir netikinčiai 
sako: 
kurie 
džia? 
savęs.
vęs patenkinimui išriša tą 
jiems neišrišamą klausimą 
sekamai: Mes mėginame 
nublokšti banką ar pinigus 
vežamu algų išmokėjimui. 
Bet jūs kėsinatės nublokšti 
visą biznį. Tai tik toks tų 
veik nuolatinių kalėjimo 
įnamių supratimas apie 
litinius kalinius ir jų 
kaltinimus.

Vaikams lopšeliuose pri- 
esame kaltinami į žiūrėti ir jiems vaikų dar- 

- mokyti ii’ Į želiuose auklėti reikalingi 
darbuotojai, turį specialų 
medicininį ir pedagoginį 
mokslą. Tokius darbuoto- . 
jus rengia vaikų darželių 
auklėtojų skyrius prie Kau
no pedagoginės mokyklos. 
Be to, įsteigti specialūs 
kursai, kuriuose mokosi 
mergaitės, išėjusios viduri
nį mokslą. Baigusios kur
sus, jos gauna vaikų darže
lių auklėtojų kvalifikaciją.

Tarybų valstybė nieko ne
sigaili vaikams. Vaikai — 
tai šalies ateitis. Jiems ski
riama viskas, kas yra ge
riausia.

Mes—Vilniaus vaikų dar
želyje Nr. 8. Viena už ki
tos tysoja aukštos, švarumu 
žybsinčius salės. Pirma iš 
jų — muzikos salė. Kam
pe stovi pianinas. Prie jo 
sėdi auklėtoja ir skambina 
linksmos dainelės melodiją, 
o dešimtys mažyčių dainuo
ja.

Paskui prasideda žaidi
mai. Niekas nežino tokios 
daugybes puikių žaidimų 
ir ratelių, kaip vaikų dar
želių auklėtojos. Vos tik 
baigė mažyčiai žaisti “Bi
telę,” o auklėtoja tuoj pat 
pradeda naują žaidimą — 
“Tiltą,” paskui “Kirvelį” ir 
taip be galo.

Užeiname į lėlių salę. Pa
lei sienas stovi mažos spin
tos. Jose pakabinti lėlių 
rūbai. O pačios lėlės sėdi, 
ant mažyčių kėdžių, susta
tytų eilėmis, nelyginant te
atre. Tai mėgstamiausias 
vaikų kampelis. Jeigu nie
kur nerandi Liudytės Čer
niauskaitės ar Aldonos Ju
rėnaitės, tai žinok, kad jų 
reikia ieškoti pas lėles. Jos 
lėles ir paguldo, ir valgy
dina, ir dainuoja joms dai
neles. O Rimantelis Lauri
naitis labiau už viską mėgs-

Jūs tokie paukščiai, 
manote nuversti val- 

ir nusijuokia tarpe 
Galų gale vienas ša

po- 
ap-

Įvairūs išsireiškimai
Cinikas tai asmuo, kuris, 

suodęs kvietkų kvapą, žval
gosi, kur čia tas grabas su 
numirėliu.

H. Mencken

Daugelis vaikinų pirm 
susituokiant savajai mer
ginai žada dangų ir žemę 
pajundint, jei ji to norėtų. 
Apsivedus gi — tegu jinai 
paprašo 'jį bent kurią kėdę 
kiton vieton pakelti — ir 
tai pasirodys neįveikina-

moterOampelb 
r

PATIEMS MAŽIESIEMS
Rašo

Viktorija Bartuškaitė
Rytą, dar prieš praside

dant darbui fabrikuose ir 
gamyklose, įstaigose ir mo
kyklose, Vilniaus gatvės 
jau pilnos žmonių. Jų tar
pe žvaliai žengia raudon
skruosčiai mažyčiai su savo 
tėvais. Tai tėvai ir moti
nos, eidami i darba, veda 
savo mažyčius į vaikų dar
želius ir lopšelius. Kai tė
vai stos prie staklių ar pa
silenks prie knygų, jų vai
kai, prityrusių auklėtojų ; kai,

■ prižiūrimi, žais, dainuos, 
: mokysis.

Vaikai darželiuose ir lop
šeliuose gauna puikų mais
tą, prideramai prižiūrimi, I 
ir tėvai ramiai dirba, nesi-1 
rūpindami dėl savo mažy-: 
čių.

Tarybų šalyje vaikų dar- j 
želių ir lopšelių tinklas la- j 
bai platus. Lietuvos res- I 
publikoje jie įsteigti ne 1 
tiktai dideliuose miestuose, i 
bet ir miesteliuose, kolū- ' 
kiuose, atskirose įmonėse, i 
Keturiasdešimt stambiau- ! 
siu respublikos kolūkių tu- : 
ri savus vaikų darželius. į 
dvidešimt penki vaikų dar
želiai įsteigti prie fabrikų 
ir įstaigų. Antai, vaikų ; 
darželiai yra prie “Lelijos” | 
siuvėjų fabriko, cemento ! 
gamyklos, cukraus fabriko, I 
prie Vilniaus universiteto j 
ir tt. ;

Artimiausiu laiku nu- . I
| matyta respublikoje žymiai . 
, padidinti priešmokyklinio i 

prašo , amžiaus vaikų įstaigų skai- |

ta arklius. Čia jis įkinko 
bėrį į brikelę, sėdasi ant jo 
raitas ir supasi. O ant ki
limo Laimutė, Leonas ir 
Jonelis stato iš nedidelių 
medinių kubų įmantrų pa
statą. Namas—ne namas, 
pilis — ne pilis, o gal būt 
tvirtovė. Pritrūko sienoms 
kubu, ir Laimutė nutarė 
paimti jų iš pamato, bet pa
statas, netekęs pamato, su
griuvo. Tačiau mažyčiai 
nenusiminė. Jie griebėsi 
statyti namą iš naujo.

Vaikai, viskuo domisi, 
viską nori žinoti. Auklė
toja paima spalvotą pa
veiksliuką ir rodo jiems.

—Tai karvė! — šaukia 
vaikai, perrėkdami vienas 
kitą. Štai jau ir yra tema 
pasikalbėjimui. Vaikai iš
aiškina, kur “karvės gyve
na, ką jos ėda. Ir šviežią 
šiltą pieną, kurį vaikai kas 
rytą ir vakarą gauna vai
kų darželyje, irgi, pasirodo, 
duoda karvė. #

Šitaip praeina pirmoji 
dienos pusė. Po pietų vai
kai miega. O kol jie miega, 
pažiūrėkim, kas guli šioje 
didelėje stiklinėje spintoje, 
kuri stovi salėje. Pasiro
do, tai vaikų darbai. Vir
šutinėje lentynoje guli al
bumai su piešiniais. Vie
ną dieną jie piešia namą, 
kitą — gėles, grybus . . . 
Kitose lentynose išdėstyti 
darbai iš plastelino, iš kaš
tonų, raižiniai. Štai iš plas
telino išlipdyti geltoni an
čiukai, arkliukai, žmogu
čiai. Netobulos jų formos, 
bet vaikams ir auklėtojoms 
jie atrodo kaip tikri kūri
niai. Vaikų darželis visa 
tai rūpestingai saugo. Kai 
auklėtiniui sukanka sep- 
tyneri metai ir ateina lai
kas eiti į mokyklą, auklė
toja įteikia jam visus jo 
darbus.

Temsta. Linksmai ir įdo
miai praleista diena eina j 
pabaigą. Užsidega name 
elektros šviesa, ir visa šei
ma susirenka prie bendro 
stalo. Suaugusieji dalijasi 
naujais įspūdžiais, pasako
ja vieni kitiems apie savo 
pasiekimus darbe. Turi ką 
papasakoti ir mūsų Riman- 
tėlis, Liudytė, Leonas. Per 
dieną jie sužinojo daug ką 
nauja ir savo ramiame, ne- 
drumsčiame gyvenime pa
kilo viena pakopa aukščiau.

Perkant šaldytuvą
Tūli turintieji “self - de

frosting” šaldytuvą sako, 
kad jie tokį šaldytuvą ne
skaito praktišku. Jie ge
riau vertina tą, kurį reikia 
pačiam sustabdyti ir ledą 
ištirpyti. Dėl ko?

Patsai atsiliuosuojantis 
tai daro reguliariai, atėjus 
jo laikui. Atliuosuojamąjį 
atleidi tada, kada jame ma
žiausia turi maisto, arba 
visai neturi.

Mankšta naudingiau
Bandančios nutukimo pa

sėkas šalinti ankštais ap
valkalais (girdles) mote
rys save apgaudinėja 
Pritaikyta mankšta ir pa
rinkimas maisto daugiau 
pagelbėtų. Dauguma pri
pažintų mankštos formų 
tinka pagyvenusioms, kaip 
ir jaunoms, tik senosios pri
valo veikti lėčiau ir mažiau. 
Pagyvenusios privalo man
kštoje neskubėti ir perdaug 
nęprivargti.

Net “mažas nedarbas 
nėra geru daiktu”

Demokratų moterų dar
bo vedėja Mrs. Lougheim 
kalbėdama Springfielde sa
kė, jog demokratai net ma
žo nedarbo neskaito geru 
daiktu. Ji sakė, jog- val
džia turį veikti, kad darbai 
nemažėtų.

Ji taipgi kritikavo val
džios bandymą taupyti pi
nigus nevykdymu potvinių 
kontrolės. Sakė, kad pai
ka būtų taupyti kelis mili
jonus dolerių nuo aptvir- 
tinimo paupių, kuomet vie
nas potvinis nuneša į van
denynus daug vertingesnį 
derlingą žemės paviršių. 
Girėjusieji jos kalbą Nau
josios Anglijos farmeriai 
sako, jog ta moteris žino, 
ką jinai kalba.

Jei būčiau žinojusi...
Sakoma, kad prietikiai 

yra išradėjais ir atradėjais. 
Namų ruošoje man pasi
taikė keletas tokių. Štai 
vienas paskiausių:

Daug metų aluminiams 
puodams šveisti vartojau 
muilą, vadinamą brillo, ir 
svietui gyriau, kad labai 
geras. Bet juk ne aš viena • 
gyriau. Net ant dėžutės > 
yra uždėtas paskilbusios i 
įstaigos užgyrimas. Ta- ' 
čiau . . .

Kartą man prireikėjo su j 
tuo muiluku sykiu įdėtos . 
vielinės vilnos (steel wool) j 
mediniam padarui nušlifuo- ! 
ti ir suvartojau visą. Kai . 
priėjau prie puodų šveiti- ! 
mo vien tik tuo muilu, puo- i 
do rusvumas nei krust. O | 
kai vėl nusipirkau tos vie-; 
lines vilnos, pabandžiau su 
ja viena puodą šveisti be to 
muilo. Mano puodas pra
švito. Dabar tą “vilną” 
perku be muilo ir gaunu 
keleriopai daugiau. Jei tą 
būčiau žinojusi seniau, ge
roka sauja dolerių tebebūtų 
mano kišenėje.. P-te.

Karalienių rinkimai.
Dabar visur renkamos ka

ralienės. Miami mieste 
neseniai buvo renkama ko
legijų karalienė. Bet po 
rinkimu kilo skandalas. Mi- 
chigano Universiteto stu
dentė paskelbė spaudoje, 
kad rinkimai buvę sufik- 
suoti iš anksto pagal biz
nio reikalavimus.

Šeimininkėms
NORINTIEJI MESTI 
SVORĮ NEPRIVALO 

BADAUTI
Jauniems, fiziškai vei

kliems žmonėms gydytojai 
j neužgina turėti daugėliau 
; svorio. Tačiau pagyvenu- 
1 siems ir senstelėjusiems nc- 
: pataria prisikrauti per- 
į daug.

Svarbiausia, jie įsako, jog 
norintis riboti s\rorį nepri
valo badauti, bet turi val
gyti maistingą ir mišrų 
valgį, kad gautų visus rei
kalingus proteinus, mine
ralus ir vitaminus. Pirm 
pradėjimo vartoti svoriui 
mažinti dijetą liepia pasi
tarti su patikimu gydytoju.

Svoriui mažinti dijetos 
klausimu buvo vykdytos 
specialės studijos. Vieną 
tokių studijų vykdė daktarė 
Margaret Ohlson Michigan 
Valstijos Kolegijoje. Kitą, 
atskirai’nrto anos< vykdė 
daktarė Charlotte Young, 
Cornell Universitete. Jų 
studijoms pasirem d a m a

2 Laisvė (Liberty)-- Trečiadienis, Vasario-Fcb. 3, 1954

Nacionalė Pieno Produktų 
Taryba išleido lapelį, kuria
me pažymi visai savaitei 
dijetą. .

Jų raportas sako, kad dif 
jetos tyrinėjime koopera
vusieji riebučkiai studentai 
gėrė pieną, valgė sviestą, 
sūrį, šaltainę, tačiau sukon
troliavo savo svorį.

Štai jų nustatyta vienai 
dienai dijeta, viso sudaran
ti 1,800 kalorijų:

PUSRYČIAMS
Pusė p u o d u k o šviežio 

grapefruit
2 virti kiaušiniai
riekelė ir pusė plonai at

plautos duonos
ketvirtainiukas ir pusė 

sviesto
puodukas (pusė pantės) 

viso pieno (tai yra, su visa 
grietine, kur tokio galima 
gauti).

PIETUMS
1 didelis cheeseburgers 

(prieš ugnį spragintas mal
tos jautienos blynelis su 
priemaiša sūrio)

1 plona riekelė duonos ar 
pusė bandukės

pusė ketvirtainio sviesto
1 šviežia tomatė ar pu

sė puoduko virtų
puodukas viso pieno
pusė puoduko saldžiųjų 

vyšnių.
VAKARIENEI

1 didelis porkčiapas
4 šaukštai obuoliu tyrės 
pusė vidutinės keptos 

bulvės
pusė ketvirtaini ūko svies

to
iki soties salotų ir citri

nos sunkos
puodukas viso pieno.
Šis kiekis yra nustatytas 

vidutiniam žmogui. Mažo 
ūgio, smulkučiam žmogui 
to galėtų būti daug, o stam
biam, ūgingam, mažai, ūk
čiau vidutinis tą dijetą iš
bandęs pasijustų sotus ir 
netuktų. Sekretas yra ta
me, kad čia duota pakanka
mai kiaušiniu, sūrio, mė- v z 1

sos, pieno, kurie suteikia 
kūnui pasilaikyti ir atsi- 
stęigti medžiagų. O nu
traukta arba visai suma
žinta davinys krakmolinių, 
cukrinių patiekalų, kurie 
kūne sukrauna riebalų at
sargas.

Today’s Pattern

Inj Ulk*
Pattern 9387: one yard 54-inch? 

fabric for skirt, one yard for wes- 
kit in Misses' Sizes 12. 14, 16, 18 
and 20,

Užsakymą su 35 centąį$ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite r Fat- 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.



HARTFORD, CONN.
. Šiuo žiemos laiku oras bū- 
Ąd praustas ir dėl to susi- 
trukdo veikimas. Ypatin
gai į susirinkimus mažai 
lankosi. LLD kuopos pora 
susirinkimų neįvyko — vie
nas dėl draugo mirties, o 
kitas dėl prasto oro. Todėl, 
draugai, visi būkite susirin
kime 8 d. vasario, nes turė
sime išrinkti šių metų val
dybų.

LDS pereitame susirinki
me taipgi mažai narių at
silankė, apart komiteto. Ne
žinau, ko jie laukia. Tur 
būt mirties. Draugai, ne
būkime gyvais nabašnin- 
kais. Žinoma, kai kada bū
na oras prastas, bet ne vi
sada toks jau prastas, kač 
negalėtume į susirinkimą 
ateiti. Palikti organizacijos 
reikalus keliems draugams 
yra apsileidimas,

/Tūli apsileidimų pateisi
na pasakymu: “Pasenom.” 
Žinoma, mes visi jau esame 
pasenę. Bet tai dar nereiš
kia, kad mes turime sėdėti 
pas pečių ir laukti mirties. 
Amerikonui sako, kad dar
binė bitė niekad prie avilio 
nebūna. Reiškia, dirba. Tai 
ir mes būkime kaip tos bi
tės, kurios gerai dirba. Jos 
ir medaus turi įvalias. Tai
gi, visi į darbų!

Laisvės Choras v ra nuta
ręs surengti koncertų. Bet 
chorui reikia daugiau dai
nininkų, vyrų ir moterų. , 
Mano manymu, reikėtų kad 
iL senesniems stengtis dau-

CHICAGOS ŽINIOS
DAILĖS IR MENO 

KLUBAS TURI GERŲ 
PATRIJOTŲ

Įkuriant tokį Kultūros 
gŽentrą daug ko reikia. O 

laukti nėra kada. Dabai 
vaidinimų, koncertų ir pra
mogų sezonas. Štai, artė
jant atidarymui, jo šau
niam koncertui, norisi pasi
rodyti visame gražume, sv. 
naujomis scenerijomis. 
apie tai, kas atsitiko, lai 
pasako Vilnies korespon
dentas :

Atėję į koncertų visi ma
tysime puikias Mildos tea
tro scenoje dekoracijas. 

. Viena iš jų spindės puikiu 
gamtovaizdžiu. Visai prieš
akyje tyvuliuos ežerėlis, 
ežerėlio krantuose pamiš
kės, prižėlę gėlių, o kiek 
toliau miškeliai ir kulti
vuojami laukai žaliuoja ir 
driekiasi iki pat horizonto 
linijos. Tai nepaprastai
žmogaus siela masinantis ; 
vaizdas, platus ir tarsi ne 

teaprėpiamas akimis, "ra
čiau svarbiausia visiems 
žinoti, kad šia dekoraciją 
Dailės ir Dramos Klubui 
užfundijo visiems žinomu 
Kaziūnienė-Vėšienė ir Sta
sys Vėšys. Jų pinigais bu
vo nupirkta dekoracijai me
džiaga, pakviestas dailinin
kas Mockapetris ir padeng
tos visos išlaidos. Tai ga
na didelė ir brangi dova
na Klubui. Gerai būtų, 
kad atsirastų ir daugiau 
panašių donatorių, kaip Vė
žiai. Tokios dekoracijos pa
gaminimui kaina maždaug 
nuo 200 iki 500 dolerių ir 
daugiau.

Dailininkas Kranas Moc- 
kapetris Mildos pastate jau 
darbuojasi nuo praėjusios 
•savaitės. Jis nuo ryto iki 
vakaro gabioj ir talentingoj 
savo rankoj laikydamas 
teptukų piešia scenai deko
racijas ir kitokius pastate 
pagražinimui paveikslus. 
Mockapctrio gabumai vi- 

giau dainuoti; gal gautume 
viena kita ir jaunesnių 
žmonių. Ir reikia daugiau 
draugiškumo. Draugystė 
tik tada gerai gyvuoja, ka
da draugai jaučiasi kaip 
vienos šeimos vaikai.

Turiu priminti, akd Lais
vės Choro svetainė tuojau 
bus pertaisyta, pagerintos 
lubos ir lempos. O po to va- 
dama surengti balių.

Draugijų susirinkimai
LDS kuopos susirinkimas 

įvyks 4 dienų vasario. Yra 
svarbus, nes bus balsavimai 
Centro Valdybos.

O Literatūros draugijos 
susirinkimas bus 8 d. vasa
rio. Visi susirinkimai yra 
svarbūs, tad pasižymėkite 
ant kalendoriaus, kad atsi- 
mintumėt diena.

Viena Laisves Choro dai
nininkė šiuo laiku chorą 
apleidžia, kadangi laukiasi 
kūdikio. Ji yra švedų tau
tos, bet mūsų chore dalyva
vo jau kelerf metai. Chorai1 
surengė jai parę ir dovanų 
davė, o draugūs dar ir nuo 
savęs dovanų įteikė. Ka
dangi buvo miglotas vaka
ras, mokytoja ir nekurie iš 
toliau negalėjo pribūti, tad 
tų vakarų nedainavom. Ta
čiau bvuo apie 20 draugų. 
Turėjome vakarienę: gero 
kugelio su priedais ir įsi
gerti, visi linksmai pralei
dome laikų.

Choro koresp. A. K.

siems žinomi; kur tik jis 
pabrėžia teptuku, ten akį 
<avi. Jis Mildoje žada dar
buotis, kol jam bus užsaky- ! 
to darbo.

Primintina, jog Mocka- 
petrio gaminti paveikslai 
puošia Vilnies Kalendorių 
viršelius. Tie viršeliai la
bai gražūs, nors daryti 
tiktai dviejose spalvose. 
Galima įsivaizduoti, kokio 
nuostabaus grožio turi jo 
tapytos šcenerijos, kurias 
jis gamina gamtoje mato
momis naturalėmis spalvo
mis.

Jau aišku, kad kiekvieno 
atvykstančio Chicagon lie
tuvio pirmuoju užmoju bus 
pamatymas Dailės ir Dra
mos Klubo ir tų gražuolių 
scenerijų. A". C.

Baltimore, Md.
NEDARBUI DIDĖJANT, 

PLINTA KRIMI- 
NALYSTĖ

Policijos pateiktame vie
nos savaitės raporte skaito- 

I me sekamas kriminalystes:
Arthur Adams, 33 metų, 

buvo mirtinai perdurtas 
prie Pratt ir President St.

Vėlai naktį einanti iš 
darbo 30 metu moteris ta
po užpulta ir išprievartau
ta prie 1100 Race St. Mrs. 
B dello w tapo užpulta arti 
jos namų. Plėšikas atėmė 
749 dolerius, kuriuos ji 
nešusi iš vyro likerių krau
tuvės. Kita moteris nete
ko pocketbooko su $40 už 
pusės bloko nuo policijos 
stoties. Mr. Parker skun
dėsi policijai, kad jis buvo 
užpultas ir apiplėštas, at
imta $82 prie Mulberry ir 
Parrish Streets. Nuo Mrs. 
Dutton atėmė pocketbooka 
su $1.50.
Groserninkas Foland buvo 

apiplėštas, atėmė $200 ir 
peršautas dviemis šūviais. 
Mrs. Imhoff buvo nuvežta į 
ligoninę. Jai sumušta bur

na, nosis, galvos kiauše 
skylės. Po to, kai piktada
riai atėmė iš jos pocket
booka, ji vijosi plėšikų siau
ra, tamsia gatve. Tas su
stojo ir ja žiauriai sumušė. 
Taksi ko vairuotojas Fifler 
buvo apiplėštas keleivio, 
kurį jis vežė į gelžkelio sto
tį. A

Apie savaite laiko pir
miau Miss Honeyman, 67 
metų, buvo jos mažoje 
krautuvėlėje apiplėšta, iš
prievartauta ir nužudyta. 
Kiek grobio žudeikos išsi
nešė, nepatirta. Krautuvė
je prekės ir lentynos buvo 
išvartytos, išmėtytos. Reiš
kia, moteris kovėsi iki pa
skutinei savo spėkai.

Tai tiek kriminalysčių 
paskelbta yiešai vienos sa
vaitės laiku. Rep.

Waterbury, Conn.
United States Time Cor

poration pranešė savo dar
bininkams ir spaudai, kad 
nuo vasario pirmos dienos 
paleidžia 700 darbininkų.

U. S. T. Corp, turi astuo
nias dirbtuves. Waterbury - 
je ir apylinkėj yra penkios, 
kitos Škotijoje. Išdirba laik
rodžius, mažus ir didelius. 
Prie šių dar išdirba tam ti
krus mechaniškus “time 
fuses,” kuriuos naudoja 
prie bombų. Kompanija sa
ko, kad dabar, karui pasi
baigus, neturi orderių ant 
“fiūzų,” tai ir darbinin
kus paleidžia iš tų depart- 
mentų.

Kompanijai viso dirba 7,- 
000 darbininkų.

American Brass Kompa
nija paskelbė, kad dirbs tik 
tris dienas į savaitę. Prie
žastis: nėra užsakymų.

•

Waterbury Paper Box 
Co. iškabino notas, kad 
dirbs tik po keturias die
nas. Pastaroji yra maža 
dirbtuvė, viso dirba apie 
150 darbininkų, didelė dau
guma moterys, vyrų vos ke
letas.

Tiek apie dirbtuves.

Laikraščiai agituoja žmo
nes nekalbėti apie ne
darbu tiek daug. Sako, ka 
žmonės šneka, tas ir ateina, 
pasirodo praktikoje. Rašo, 
kad geriau ir sveikiau yra 
šnekėti apie sportų: beis- 
bolę, kumštynes, apie namų 
statymo projektus ir tam 
panašiai, tai nedarbo nie
kad nebus. Val-zas

Rockford, III.
Andrew Lasky, gyvenęs 342 

□giIby Rd., mirė sulaukęs 74 
metu amžiaus. Liko dideliame 
nuliūdime sūnus Joseph ir jo 
seimą, dvi dukterys: Katie A- 
kelaitinė ir jos šeima ir Mrs. 
B. Mickevičienė su šeima; 7 
anūkai ir du proanūkai.

A. Lasky buvo ilgametis 
LDS kuopos narys ir visą lai
ką skaitė dienraštį Vilnį. Jo 
žmona mirė tą patį mėnesį 7 
metai atgal.

Jo karstą puošė daug gė
lių vainiku. Palaidotas sausio 
9 d, prie skaitlingo būrio pa
lydovu Greenwood kapinėse. 
Po laidotuvių visi palydvai bu
vo pakviesti ir pavaišinti Ake
laiti ones namuose.

Sergantį kuopos nariai

C. čekaučius buvo ūmai su
sirgęs pradžioje gruodžio mė
nesio. Pabuvęs ligoninėje, da
bar randasi namie, po gydy
tojo priežiūra. Sveikas būda
nčias jis kiekviename parengi
me nuoširdžiai dirbdavo.

Taipgi nesveikuoju P. žoly
nas. Jis randasi namie, po gy
dytojo priežiūra.

Linkime biem ligoniams 
greitai susveikti.

M. R.

Pereito sezono Meno veiklos 
peržvalga Naujojoj Anglijoj
Neklysiu pasakęs, kad 

Naujoji Anglija neturėjo 
tokios dailios meninės pro
gramos, kokių mes turėjo
me. pereita sezonų. Bet 
pirma negu eisime prie ap
kalbėjimo, turiu pasakyti, 
jog susidūrčiau su tūlais 
keblumais. Mat, ne visi 
vienodai supranta, kas yra 
menas. Neseniai klausiu 
gana smarkių diskusantų, 
kam mes vadiname “kar- 
pendarius” dailydėmis? Tū
li taip nuėjo į kraštutinu
mus, kad neverta nei minė
ti.

Į klausima, kas yra me
nas, mes turime atsakyti, 
kad menas yra taip platus, 
kad jis vyrauja kiekvienoj 
šakoj mūsų gyvenimo. Me
nas arba menininkai sutvė
rė dailę ir už tai kas yra 
dailu, tai reikia atiduoti 
kreditų menui. Pavyzdžiui 
paimkime paprastų veži
mų — galime nevadint dai
le tik dėl to, kad tokį gruz
da menkai prasilavinęs 
amatninkas gali sutverti. 
Bet paimkime Anglijos ka
ralių karieta, tai jau reikia 
giesmė. Čia jau reikia 
šauktis meno. Arį>a paim
kime šeimyninį gyvenimų. 
Nuėję į stuba kur tik nepa- 
žvelgk, visur betvarkė, šei
mininkė susivėlusi, pilvas 
taukuotas, šuva po stalu 
sapnuoja kaulus, ant stalo 
pamestas šolderis verkia 
taukų ašaromis. Aišku, čia 
meno nerasi nei su žiburiu.

Dabar nueikime skersai 
kelia pas kita kaimynų, vi
sai kita atmosfera. Kur tik 
nepažvelgsi, visur tvarka, 
šeimininkė pasipuošus, jos 
prijuostė gėlėmis išsiuvi
nėta, tarsi ji prie savęs 
nešioja gėlių darželį; ant 
stalo vaza gėlių, paprasti 
kopūstai tarkuotomis mor- 
kvomis apibarstyti, maisto 
nedaug, bet įvairus. Tad 
mes ir nesakome, kad daili 
pora gyvena, bet mes sako
me, kad dailiai gyvena, nes' 
šiuose namuose yra menas. 
Tas pat ir su daina. Meni
ninkas parašo eiles, kompo
zitorius pritaiko gaidas, 
o dainininkas jas snaudžia 
—sudainuoja. Nėra nei 
klausimo, kad daina, muzi
ka ir teatras, tai yra pati 
meno viršūnė, bet tai pa
reina iš to, kas atlieka. Pa
vyzdžiui, piknike dainuoja 
girti ir ta pačių daina su
dainuoja choras ant estra
dos: vienur išeina menas, 
o kitur meno išgvoltavoji- 
mas.

Kas yra įdomiausia, kad 
ne tik necivilizuotos tautos 
įvertina mena, bet net že
miausios rūšies rėpliai pa
žįsta mena. Karta Vaka
rų Indijose jauna mergaitė 
išėjo iš namų; bežaisdama 
ir skindama gėles, pavargo 
ir ant uolos užmigo. Išlin
dęs už upės krokodilius, 
pradėjo prie mergaitės ar
tintis, šliaužti. S e n u k as, 
pamatęs, kad mergaitė žus 
ir nieku būdu nebus galima 
ja išgelbėti, paėmė smuikų, 
ir pradėjo griežti. Baisū
nas apsistojo ir pradėjo 
klausytis smuiko, o tuo 
tarpu mergaitė atbudo ir 
laimingai grįžo namo.

• -

Dabar pakalbėsime apie 
pereitų metų mūsų koncer
tus. Bet atleiskite man, 
jeigu ka praleisiu, nes ne
seniai važiuojant gavau 
taip vadinamų “stikap,” tai 
su pinigais žuvo ir mano 
juodraštis.

Pirmutinis pereito sezo
no koncertas buvo Worces- 

ter, Mass. Koncertų išpil
dė Aido Choras po vado
vybe muziko Jono Dirve- 
lio, Brooklyno Grupė Me
lodija (kvartetas) ir So. 
Bostono Broadway kvar
tetas. Rodosi šis koncer
tas buvo pirmas Jono Dir- 
velio pasirodymas su Aido 
Choru. Koncertas labai 
gražiai pavyko, o kitaip ta
riant, graži buvo sezono 
pradžia. Nuo čia Jonas 
Dirvelis su savo Choru pra
dėjo gastroliuoti. Labai 
gražiai atsirekome n d a v o 
Montello piknike. Tiesa, 
piknikuose chorui labai 
sunku pildyti programų, 
bet vis viena čia jau klau
sėsi ne tik Naujosios Ang
lijos pažangiečiai, o ir iš to
limų kolonijų žmonės.

Piknikams pasibaigus, 
mus aplankė brooklyniečiai 
—Juška su aktorių trupe. 
Visi aktoriai ne naujokai, 
bet įgudę, tad publika pri
juokino iki to laipsnio, kad 
pilvuose sukėlė revoliuci
jas. Brooklyniečiai nepa
mirškite mus ir šį metų ap
lankyti, mes būsime geriau, 
pasiruošę.

Montelliečių koncertas,— 
jį išpildė Liuosybės Choras. 
Pats Choras atidarydamas 
programa, vykusiai sudai
navo keletu dainų, o po Cho
ro vSekė trio: Albert Pot- 
sius, Rose Stripinis ir W. 
Yodeikis; dalį programos 
išpildė taip jautriai, kad 
publika, siųsdama aplodis
mentus, nenorėjo juos pa
leisti nuo estrados. Juos 
pasekė duetas: Aldona Wa- 
len ir kitatautis jaunuolis 
(jo pavardę pražudžiau). 
Jiems pradėjus dainuoti, 
salėje pasidarė jauku; jie 
taip dailūs — jauni, it .pra
žydę neskintos gėlės, o jų 
aiškūs ir skardūs balsai ku
tena klausovu širdis. Dar 
ir po antro išstojimo publi
ka nenorėjo juos paleisti 
nuo estrados. Manau, kad 
visi sutiks, jog šis koncerto 
posmas buvo labai vietoj, o 
abelnai visas koncertas dai
lės atžvilgiu, buvo kons
truktyvus ir davė daugiau 
negu kas tikėjosi. Didelis 
kreditas priklauso mokyto
jui Potsiui!

Liuosybės Choras savo 
sudėtimi yra labai1 skystas, 
bet kadangi jame dalyvau
ja geras1' skaičius solistų, 
tai vis viena yra ko pasi
klausyti. Žinote, kodėl jis 
yra skystas? Ogi todėl, 
kad daug dainininkų pasi
traukė iš jo. Gal sakysite, 
kad jie mirė? Nereikės tų 
baikų. Jie gyvi ir sveiki. 
Jie ne tik kad pasitraukė 
iš choro, bet net neateina Į 
choro parengimus. Tai tra
gedija! Kaip jaučiasi likę 
choristai? Kaip jaučiasi 
rengėjai? Tik pagalvokime, 
kiek tai triūso ir energijos 
buvo įdėta; kiek vakarų bu
vo pašvęsta lankant pamo
kas, kad išlavinus balsų, o 
kuomet jau balsas išlavin
tas, tuomet dėl kokio asme
niškumo numoja ranka ant 
visko. Vietoj ateiti į pa
rengimų, tai savo namuose 
maudėsi nervų baloje. Kuo
met momentas šaukia bur
tis į krūvų, tai mes Įtrin
kame.

Choristai, daini n inkai, 
taip kukliai pasiruošę atė
jo palinksminti publikų, 
bet salė apytušte. Ir vėl 
kyla tas pats klausimas: 
kaip jaučiasi r engė j a i ? 
kaip jaučiasi choristai ir 
solistai, dainuodami sie
noms ?

Jaunutis
(Pabaiga rytoj)*

Worcester, Mass
Sausio 24 d. Laisvės skai

tytojų ir rėmėjų vakaras bu
vo gražus, kokį jau seniai 
worcesterieciai yra turėję. 
Abi vyrų ir moterų LLD 
kuopos bendrai surengė 
šaunia “čapsų” ir kugelio 
vakarienę, su visokiais gė
rimais ir pyragais.

Besivaišinant, vakaro ve
dėjas pasakė, kad šis pa
rengimas įvyksta todėl, kad 
mes galėtume pasveikint 
metini Laisvės suvažiavi
mų, kuris yra ir 35 metų 
j ūbi Įėjiu is su važi avimas 
nuo to laiko, kai Laisvė ei
na dienraščiu. Vietoj sve
čiai sudėjo $38. Aukojo šie: 
J. Raulušaitis $5; po $2 — 
J. Jaškevičius, J. Deksnis, 
J. Lukas, L. Ausėjienė, D. 
Jusius, J. Žilinskas; po $1 
—H. Kalakauskienė, ‘P. C., 
J. Skliutas, M. Žukienė, M. 
Deksnienė, B. Bernotienė, 
svečias, A. Vasil, P. Bacevi
čius, P. Grinevičienė, O. 
Stonkienė, A. Sidar, J. Ur
bon, P. Sadauskas, A. Pil- 
kauskass, J. Bendoris, C. K. 
Urbon, F. Bagalik, Kriau- 
čius, Patent Maker, L. Va- 
lančauskas..

Draugai Jusius ir Jaške
vičius dar renka daugiau 
sveikinimų.

Čia girdėjom gražų ra
portų, kurį patiekė D. G. 
Jusius, iš Laisvės vajaus. 
Raportas gražus tuo, kad 
Laisvės skaitytojai įvertina 
sunkų darbų mūsų vajinin- 
ko, nes d. Jusius sakė, kur 
tik nuėjau, visur buvau 
draugiškai priimtas ir vai
šinamas. Skaitytojai s u 
prenumeratomis ir aukomis 
sudėjo $725. Svečiai nesi
gailėjo aplodismentų mūsų 

, vajininkui. Taipgi d. Ju
sius likosi išrinktas į dien
raščio Laisvės suvažiavi
mą, kad atstovautu abi 
LLD kuopas ir visus ir vi
sas laisvi-ečius.

Čia taipgi turėjom sve
čia S. Penkauska iš Law
rence, Mass. Jis ka tik su
grįžo iš ateivių gynimo 
konferencijos, įvykusios 
Chicago, Ill., tai ir mums 
čia raportavo, kaip yra 
puolami ateiviai, kurie jau 
yra įsipilietinę daug metų 
atgal ir kadaise yra veikę 
unijose. Už tai primeta 
jiems visokias neištikimy
bes ir kankina po kalėjimus 
žmones, kurie yra jau virš 
60 metu amžiaus. Atskir
ti tėvai nuo vaikų ir žmo
nos nuo vyrų. Tai šitokios 
padėkos susijaukė senatvė
je žmonės, kurie teisingai 
dirbo per 40-50 metų išbu- 
davojimui Amerikos gerbū
vio. Ateivių gynimo komi
tetas per visų šalį ateina 
tiems žmonėms į pagalba, 
veda jų bylas teismuose. 
Tas darbas reikalauja bai
siai daug pinigų.

Suprasdami reikalų, sve- 
■ čia i dar sudėjo $41.50. Au- 
i kojo šie: G. Patrick— $10; 

G. Patrick; po $5 — J. 
Skliutas, B. Bernotienė; po 
$2 — svečias, J. Lukas, P. 
Baceviče, J. Senkus; po $1 
— J. Raulušaitis, P. S., M. 
Deksnienė, J. Bendoris, L. 
Ausėjienė, A. Vasil, D. Ju
sius, M. Šiupetrienė, P. Sa
dauskas, E. Pilkauskienė, 
C. K. Urbon, F. Bagatik, L. 
Valančauskas; A. Sidar 50 
centu.

Didelis ačiū visiems už 
atsilankyma ir aukas.

J. M. L.
Jei Tamsta dar neprenu

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

3 psl.—Laisvė (Liberty)- Trečiadienis, Va&ario-Feb. 3, 1954

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED-MALE

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

(21-23)

Baltimore, Md.
HELP WANTED—FEMALE

WOMAN. German. Gen. house
work, cooking. Must be fond of 
children. Live in. Pri. rm. & bath. 
Good salary. Refs. HO. 7-9415 
after 11 A. M.

(22-24)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

ar juk galėjo pabučiuoti bile 
“bomą” nuo Bowery.

Kasmet mūsų šalyje atsi
randa 250,000 naujų paliegė
lių. Vieni netenka rankos, kiti 
kojos, treti akių, dar kiti klau
sos. Baisi žmonėms nelaimė. 

Bet jie nėra amžinais palie
gėliais, Jie gali labai geiai at
likti tani tikrus darbus.

Bėda tik tame, kad jiems 
tų darbų pramonė ir įstaigos 
nenori duoti. Numoja ant jų 
likimo ranka. Ima tik pilnai 
sveikus ir tvirtus.

.... • .... • 1
Turėkite, draugai, mintyčjc 

ateinant) sekmadienį. Būkite 
Laisvės šėrininkų suvažiavime 
ir Laisvės metiniame bankete.

•
Nereikia laukti, kad kas 

prieitų ir paragintų užsimokėti 
duokles j Lietuvių Literatūros 
Draugiją. Padaryk pats savo 
noru ir iniciatyva.

__  •_•

Brooklyno šv. Jurgio Drau
gija dar turinti 400 narių. Bet 
pastebėjau, jog tūli jos nariai 
jau siūlo draugiją likviduoti, 
paleisti. Sunku tuos žmones 
suprast).

Lawrence. Mass, z
Moterų Piliečių Klubas 

surengė narėms vakarienę 
sausio 23. Narės moka 
duoklių $1.20 į metus, tai 
klubas padaro narėms vel
tui banketų. Valgį pačios 
pasidaro ir gerai, padoriai 
pasilinksmina.

Cleveland, Ohio
LLD 22-ra kuopa rengia pramo

gą, pavadinta “VALENTINE.'’ Bus 
duodama labai gera ir skani va
karienė, pagaminta mūsų patyrusių 
šeimininkių. Bus lietuviškų dešrų 
ir kitų lietuviškų valgių. Parengi
mas įvyks šeštadienį, vasario (Feb.) 
13 d., salėj 9305 St. Clair Avenue. 
Taipgi bus muzika šokiams ir bus 
duodamos dovanos tiems, kurie ge
riausia šoks polką ir kitus šokius.

Vakarienei bilietas tik $1.00 Kvie
čiame visus atsilankyti linksmam 
laiko praleidimui.

Rengimo Komitetas (22-23)

Hartford, Conn.
ALDLD 68 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį vasario (Feb.) 8 
d., prasidės 7:30 vai. vakare, Lais
vės Choro salėje, 155 Hungerford 
St. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turėsime išrinkti Šiems 
metams valdybą ir turėsime pasi
mokė) i duokles j centrą už šiuos 
metus. A. K. (22-23)

Elizabeth, N. J.
LLD 54 kuopos susirinkimas įvyks 

penktadienį, vasario (Feb.) 5 d., 408 
Court St. Sis susirinkimas yra 
šaukiamas svarbiu reikalu, visi na
riai dalyvaukite. Pradžia 8 vai. vak.

'A. S., sekr......  (22-23)

iMATTHEW A.i 
■ buyus i
J (BUKAUSKAS) J
1 LAIDOTUVIŲ «
{ DIREKTORIUS !
; 40. - !
• 426 Lafayette St. J
J Newark, 5, N. J. «

I MArket 2-S172 «4

L



Drįsta teisint 
Didi skandalo
krėsta, kuomet penkių me
tų kūdikis mirė Chicagoje, 
nes jis laiku nebuvo priim
tas į vieną privatinę ligoni
nę, kur motina ji paskubo
mis nuvežė, kuomet pavo
jingai nusišutino karštu

Vaikas mirė, — spauda 
daug rašė apie ši skandalą, 
ir dabar dalykas beveik pa
mirštas. Bus tyrinėjimas, 
bet gerai žinome, kas iš te

Bet, gal dar didesnis 
skandalas už pati atsitiki
mą yra faktas, kad atsira
do žmonių, kurie ligoninės 
elgesį gina, teisina. Tokie 
žmonės yra Chicagos AM A 
(Amerikos Medikalio Susi
vienijimo) vadai. Riebias 
praktikas turi AM A virši
ninkai Chicagoje pareiškė, 
kad

..jeigu visos ligonines 
atidarys savo duris betur
čiams, tas suduos smūgį vi
sai mūsų ligoninių siste
mai. ..

Kitais žodžiais, ligoninė 
gerai pasielgė, kad reikala
vo iš motinos šimto dolerių 
užstato. Neturėjusi tiek 
su savimi (arba iš viso ne
turėjusi) panikoje esanti 
motina skubinosi su savo 
kūdikiu glėbyje Į nemoka
mą miesto ligoninę, bet bu
vo pervėlu.

Tad, — smūgis bus su
duotas, sako A M A dakta
rai. Smūgis kam? Vienai 
sistemai būtų suduotas 
smūgis: begailestingo pel- 
nijimosi žmonių sveikatos 
sąskaitom AMA viršinin
kai dažnai yra “pirmaujan
ti Amerikos daktarai.” Bet 
pirmaujančiais dabar skai
tomi ne geriausi specialis
tai, ne geriausi gydytojai, o 
riebiausias praktikas turin
tieji, turtingiausius pacien
tus sutraukusieji. Dakta
ras, kuris Įsikurdina iš pat 
pradžios turtingame kabi
nete turtingame kvartale, 
kuris susiriša su privatine 
ligonine ir sugeba ten siųs
ti “vertus” pacientus, yra 
“pirmaujantis” gydytojas. 
Tokie daktarai ir tokios li
goninės yra pelnagaudiškog 
įstaigos, ir bet koks žygis 
už žmonių sveikatos apsau
gą, už lygią arba bent pa
našią medicinišką pagalbą 
neturtingiems, jų akyse yra 
didžiausias smūgis, prieš jų 
kišenes.

Taip toli jie nuėjo savo 
ciniškame, kad net drįsta 
teisinti ligoninės tarnauto
jus, kurie leido kūdikiui 
mirti baisiose kančiose, nes 
motina neturėjo šimtinės.

Kiekvienas gydytojas 
baigdamas mokslą sudeda 
tam tikrą priesaikąVbūti etiš
kam savo profesijoje, gel
bėti sergantiems pagal savo 
išgales, ir taip toliau.

AMA vadovaujanti dakta
rai ne tik tos priesaikos ne
silaiko, bet yra aiškiausi 
žmonių interesu priešai.

» M.

Majoras vėl pašaukė 
pajūriečius tartis

Majoras Wagneris pirma
dienį buvo sušaukęs i pasita
rimą prieplaukos prekių svė
rėjų ir firmų atstovus. Posė
dyje turėjo dalyvauti ir val
džios atstovai. Stengiasi iš
vengti pajūriečių streiko.

Vienai mergšei teatre gar
siai pliaukšint kramtoma gu
ma, kita 
“čiaumoja,
to kilo jaunuolių 
Trys areštuoti.

pastebėjo, kad ji 
kaip karvė.” Dėl 

muštynės.

NewWto^K^Zlnlos
NEW YORK

FILE CLERKS

Sutkai vyksta Į 
Florida

ta į šiltąją Floridą tūlam lai
mi poilsiauti.

Sutkai vra savininkai Re-

Brook lyne. Antanas Spu- 
su Sutkais yra artimi

tu dėl malonesnės kompanijos.
Tik antras mėnuo kai Mrs 

Sr.tkieiiė turėjo sunkią opera
ciją. jai išimta tulžis ir apen- 
dikas. Operacija buvo sėkmin
ga ii* Mrs. Sutkionė labai 
džiaugiasi atsikračiusi sunkios 
ligos, kuri ją vargina per dau
geli mdtų. Dabar ji jaučiasi la
bai gerai. Daugelis valgių 

ginta, dabai* jau .ii valgo, 
tik jai patinka ir niekas 

biaus sustiprėti.

Sutkus ii* Antanas

tačiau ir jiems bus i sveikatą 
šUtas Floridos klimatas ir sau-

1W0 konferencija 
ši šeštadieni

konferencija į- 
G-ta. Dalyvaus

IWO Apdraudų Savininku 
Apsaugos Komiteto šaukiamo
ji na čionai ė 
vyks vasari< 

pateiktos informacijos apie iš 
naujo apsidraudimą tai. kad 
nariu teisės ii* pašalpos nenu
kentėtu.

Konferencija bus Yug 
vu Salėje, 405 \V. list St., 

bile
kokių informacijų jas gali 
gauti IWO Policyholders Pro
tective Committee raštinėje, 
SO E 11th St., New York 13.

N. N.

Jau Sį Sekmadienį Įvyksta 
LAISVES BANKETAS

Kviečiame visus į šį gražų pokilj ir prašome iš 
anksto įsigyti banketo bilietą, nes labai 
svarbu iš anksto žinoti, kiek bus publikos. x

32 Ten Eyck St Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4*8174

Įvyks Sekmadienį

Vasario 7 February
DIDŽIOJOJE

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

Vakariene 6-tą vai. vakare. Bilietas $3.00 
Pasirūpinkite atsilankyti paskirtu laiku

/

VINCAS SODAITIS PETKAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL

Iš Kriaučių Susirinkimo

su ir
k' nygų

o 27 d. Įvyko lietuviu 
i metinis susirinkimas 
Xrion PI., unijos sve-

Po perskaitymo užra- 
f ? n ausin ės a tsk a i to s,

dažiūrėtojai P, Gra- 

notas sutiko, kad knygos yra 
vedamos tvarkoje, šie trys li- 

metais.
Lokale svarbios pakaitos

Lietuvių lokalus per laikų 
laikus turėdavo dvejus rinki
mus lokalo valdybos, birželio 
ir gruodžio mėnesiais. Bet šis 
metinis susirinkimas gruodžio 
mėnesio rinkimus panaikino, 
šiais metais ir visuomet visuo
tinį lokalo rinkimai įvyks tik 
birželio mėnesi.

Taigi, kriaučiai ir kriauč- 
kos, nepamirškite, kad atei
nančio birželio pabaigoje i- 
vyks delegato ir visos lokalo 
valdybos rinkimai.

Antras svarbus nutarimas 
panaikinimas senos 
Lokalo mėnesiniai

susirinkimai visada buvo lai
komi 7 :3b vai. vakaro, po va
karienes. ‘Bet dabar, pagal šį 
tarima, susirinkimai visada 
įvyks tuojau po darbo, 5 vai. 
Tiesiai iš dirbtuvių keliausime 
į svetainę.

Laikai Keičiasi ir mes savo 
tradicijas turime keisti. Kriau
čiai. daugumoje, apsigyveno 
šalia miesto. Jiems parvažia
vus namo iš dirbtuvės vėl grįž
ti atgalios į svetainę yra be
reikalinga sugaištis ir iškaštis 
dėl pabrangintos važiuotos.

Taigi, šio vasario menesio 
pabaigoj’e tiesiai iš dirbtuvių 
trauksime i svetainę, į lokalo 
susirinkimą.

Trečias dalykas irgi pasi
keitė. Praėjusių metų biržei) 
pusmetiniame susirinkime lo 
kalas nutarė, kad dirbtuvių 

komitetai nebūtų šaukiami i 
susirinkimą sykiu su dirbtuvių 
pirmininkais. Kad vien tik 
dirbtuvių pirmininkai turėtų 
susirinkimus. Tai padarė tiks
lu sutaupyti lokalo 
kad galėtų daugiau 
bereikalingiems 
mums” aukoti.

pinigus, 
kokiems

metinis susirinkimas 
vienbalsiai tą buvusį birželio 
mėnesio

laiko komitetai bus
tarimą

šio 
su
mi

p i i *m i n i n kais ša u k i a-

at lygiu imą, kokį gauda- 
pirmiau už lankymą Susi-

patiko tas at-
Vaitukaitis

VO 
rinkimu. <

Ne visiems 
šaukimas. Pranas 
iššoko, kaip tas Pilypas iš ka
napių. Jis sakė: darbuokimės 
visi veltui dėl organizacijų ir 
unijų gerovės. Nereikalaukime 
tų užmokesčių. Pavydumas 
Praną ima. Jis neturi' unijoje 
jokio darbelio ip negauna jo
kio centelio. Jeigu Pranas tu
rėtų tikrą nuoširdumą organi
zacijoms, tai Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klube būdamas 

i sekretoriumi negriebtų viršaus 
Įš50 i metus, matydamas, kad

sun-

S V.

Įkioje padėtyje. Sakytų: 
rukai, dirbkime veltiri.’

Pranas nusigando ir 
Jurgio Draugijos padėtimi, 

i kad jam neliks pinigų. Jis ten 
šurik’b: uždarykime draugiją 
ir pasidalinkime pinigus. Nuo
širdūs žmonės taip nesielgia!

J. S.

čiuosna, pasiturįs kasyklų fir
mos viršininkas Christopher 
Taylor rastas viešbučio pa- 
1 angeję susižeidęs.

Newyorkieč?ąi dabar perka 
arbatą vieton brankios kavos, 
sako krautuvių savininkų or
ganizacijos p ra n esi m a s.

SKELBKITeS laisvėje

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th 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.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-628*

r TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barbeiis

Virginia 9-6125

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

By Appointment 
Except Thure. & Holidays

Pajūriečiai iš naujo 
pagrasino streiku

Prekių svėrėjai su laivų ir 
prieplaukų komanijomis dery
bos vėl buvo nutrukusios gale 
praėjusios savaitės. Tūluose 
kituose uostuose jie jau buvo 
paskelbė streiką. New 5 orke 
dar nebuvo pastatyta pikietų. 
nors darbas ir čia daug kur 
buvo sustabdytas. Tačiau ti
kėtasi, kad pi kieta i bus pasta
tyti', jeigu neatsinaujins dery
bos su unija. Tai]) pat mano
ma, kad kitos unijos rems 
streiką ir pagerbs svėrėjų pi
ki eto linijas.

Svėrėjų streikas turėjos pra
sidėti sausio 1-mą. Tada tapo 
atidėtas iki sausio 15-tos, vil
tyje susiderėti* be streiko.

Prašome atvykti Į tą 
šaunu banketą!

Pagirtinas skaičius brookly- 
niečių jau įsigijęs bilietus 
Laisvės banketui,' kuris 
šį sekmadienį, . /-tą. 

ank- 
žinomų svečių, kad banke- 
būtų pilnai tokiu, kokiu 
turėtų būti. O šaunus jis

sto

Jis
bus

Jis yra 35 metu sukaktyje 
nuo Laisvės pradėjimo eiti 
dienraščiu ;

Jam yra gauta grupė ge
sinusių šeimininkių ir užtikrin
ta gera vakarienė;

Jame dalyvaus lietuviu at
stovai iš daugelio kitu miestu. 
Tačiau : 

pavykęs ir dienraščiui naudin
gas, jei visi vietiniai lietuviai 
dienraščio prieteliai jame da
lyvaus ir tą užtikrins iš anksto 
■įsigytais bilietais, šiame visko 
brangume šeimininkėms labai 

išsvarbu apytikriai žinoti 
anksto, kiek bus svečių.

Elzbieta Zizienė vėl 
ligoninėje .

Elzbieta Zizienė jau nuo se
niai vargsta su skaudančia ko
ja. Silpnai tąja koja tecirku- 
liuoja 
vietomis 
skau da. 
bet vėl 
zienė dabar yra ■ 
General ligoninėje, 
Avė. ir 17th St

kraujas. Pėda tinsta, 
prakiursta ii* labai 

Buvo kiek pagerėjusi, 
pablogėjo ir Mrs. Zi- 

Manhattan 
, ant 2nd 
New York'

Daktarai buvo 
nuplauti tą koją, 

dar nori išbandyti

Mr.

patarę jai 
bet ligonė 

vis dar nori išbandyti visus 
gydymo būdus ir išgelbėti ko
ją, nesiskubina operacijai. 
Zizas 
geriau 
k o j o j e 
vilties

džiaugėsi, kad jau 
pradeda kraujas 
cirkuliuoti ir vėl 

koją išgelbėti.

toje 
yra

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. 0 slo
gom apsirgus, tai* tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

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

HELP WANTED FEMALE

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

Speedomat Stencel
Patyrusios. Geros darbo sąlygos.

Kreipkitės:
M L A PUBLICATIONS

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

VOKŲ OPERATORES

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

Kreipkitės:
ENVELOPE MFG. CORP.

35 Wooster St., N. Y. C.
(18-24)

ARTIFICIAL FLOWER 
BRANCHERS 

Patyrusios. Gera mokestis, puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės: 

ACTIVE
5 W. 36th Street 

N. Y. C. 
Tel. LO. 3-5841

(20-26)
FI NG ER W A VE R—M A NTCURI S3'

(Jauna)...Patyrusi pilnai mokant i.
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. 5-5,387
(21-27)

BONNAZ OPERATOR.fi

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

153 Kings Highway, Brooklyn 

Tel. ESplanado 3-4380
(21-23)

HAIRDRESSER—HAIR DYER
PatyrUsi, $85-$100 pridedant komisą 
Dirbti 
vėjo.

naujai išdekoruotoje dirbt u- 
Kreipkitės:
ARTHUR AND P AUT.

BEAUTY SALON
Village Ave., Rockville Center 

Tel. Rockville Center 6-1317
(21-27)

LAMP 
Patyrusios. 
Nuolatinis 
sąlygos.

WORKERS 
laikui ir daliai, 
puikios darbo

SHADE
Pilnam 
darbas, 

Kreipkitės:
242 E. 187th St, Bronx 

(kampan Ryder Avė.) 
Tel. CY. 2-2024

(21-27)
PRESSERS

Patyrusios. Dirbti prie bliuskučių ir 
cotton dresses. Nuolatinis darbas. 
Taipgi reikalingos singer operatorės.

Kreipkitės:
JOHN LAUREDA CO.

20 St. Nicholas Ave., N. Y. C. 
(matykite Jo Anna)

(22-24)

FINGERWAVER
Pilnai mokanti. 5 dienos, gera mo

kestis, puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

JAMES CAESER BEAUTY SALON
48 E. 49th St, N. Y. C.
(uždara pirmadieniais)

(22-28)

Nušovė 15 mėty 
mergaitę

Benedict McGuckin, 19 me
tų, nušovė kaimynų mergaitę 
Arlene Nelson, 15 metų. Mer
gaitė buvusi atėjus pas jį į na
mus, kur sykiu buvo ir trečias 
jaunuolis Patrick B'urke, 17 
metų. Guckino vyresniojo bro
lio ir jo žmonos tuo tarpu ne
buvo namie.

Pašautą mergšę gal būtų 
buvę galima išgelbėti- po pašo- 
vimo. Bet vyrukai ją paliko 
uždarytą drabužių šėpoje, kur 
ji ir mirė, šovėjas aiškinasi 
pašovęs netyčia, jis į ją taikęs 
“tik pagązdinti.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 2 d., 7:30 
vai, vakare Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti nes šiame su
sirinkime turėsime LDS Centro 
Valdybos nomnacijas. Valdyba

RICHMOND HILL, N.
13 kuopos mėnesinis 
įvyks ketvirtadienį,
4 d., Liberty Auditorium, 

Atlantic Avė., prasidės 7:30

L.D.S. 
kimas 
(Feb.) 
110-12 
vakare.

Visi kuopos nariai dalyvaukite su
sirinkime, nes yra prisiųstos iš cen
tro blankos nominacijoms j centro 
komitetą. Taipgi nepamirškite už
simokėti duokles, kad nebūtumėte 
suspenduoti atsitikime ligos ar mir
ties.

susirin- 
vasario

Komitetas.
(23-24)

4 psl.—Laisvė (Liberty)- Trečiadienis, Vasario-Feb. 3, 1954

FIN G ER W A V E R—M A NI ęUR LS'tjT 
Patyrusi pilnai mokanti. 5 di<^ 
nų savaitė, nuolatinis dalbas, gera 
mokestis, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
JOHN & ROSE BEAUTY SALON 

1820 Flatbush A ve., Brooklyn
Tel. TE. 7-3733

(pirmadieniais uždara)
123-25)

HAND PRESSER
Patyrusi rankinė kvalduotoja ir 
preserka. 5 dienų savaitė, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
JULIA NICOLLIER

860 Madison Ave., N. Y. C. 
(ant antri; lubų)

(23-27)

FINGERWAVKR-MANK T RIŠT
Patyrusi, pilnai mokanti, trumpos 
valandos, 5 dienos. Aukščiausia mo
kestis. Park Avenue klientai. Links, 
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

LARIAN BEAUTY SALON
126 E. 341 h St. (pirmos lubos) 

N. Y. C.
(tarp Park ir Lexington)

(22-23)
RELIEF MAID

Dėl sveikstančiųjų namams. Pagei
daujama gyventi vietoje. Daug du
bininkų pašalpų. Kreipkitės:

MARY HARKNESS HOME 
King St., Port Chester, N. Y.

Tel. Port Chester 5-1213
(22-24)

HAIRDRESSER
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė 
ar manicurist shampoo. 5 dienų 
savaitė. Nuolatinis darbas. Aukš
čiausia alga. Kreipkitės:

ALBERT’S HAIRDRESSER
257 Wolfs Lane, Pelham. N. Y.

PE. 8-2841
(22-2R)

Prie
EMBROIDERERS—(RANKOM) 

sweaters. Vien tik patyrusios.
Nuolatinis darbas, 

gera mokestis.
Kreipkitės:

41 E. 11 th St., N. Y. C.
(ant 7-tų lubų) \

(22-24)

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—Km. 830

11 W. 4 2nd St., N. Y. C. .
(20-24)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES
DAIRY—GROCERY 

DELICATESEN '
Alaus laisniai, gera veikli sekcija 
Washington Heights. Ideališka porai, 
daro gera pragyvenimą. Biznis leng
vai padidinamas. Našlė turi parduoti 
su nuostoliais — labai prieinamai. 
Šaukite savininką.

Tol. LO. 7-6748
(22-23)

laisniai. Gera veikli sekcija, 
įrengtas. Daro gerą pragyve- 
Biznis lengvai padidinamas, 
renda—ilgas lysas. Šią pui-

GROCERY—BUTCHER—FRUIT
Alaus
Pilnai 
nimą.
Žema 
kiausią biznio progą savininkas par
duoda už labai prieinamą kainą.
šaukile savininką:

TAlmadge 8-0110
(20-26)

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-SS)

nauju užmoju ant 
teisių yra bandymas 

mokytojams gauti 
organizacijų leidv-

Nori iš mokytojų 
atimti dar vieną teisę

Mokytojų Unijos susirinki
me buvo pasmerktas dar vie
nas mokyklų viršenybės užmo
jis ant mokytojų teisių ir lais
vių. Tuo 
mokytojų 
uždrausti 
mokytoj ų 
nius mokytojams laiškų dėže
lėse. Lig šiol makytojai tuo 
naudojosi be jokių cenzūrų.

Majoras Wagner kas dieną 
gauna po apie 50 užkvietimų 
dalyvauti įvairių fondų sukė
limui apeigose. Jis iš anksto 
atsiprašė visų, sakydamas, 
kad jis negali apleisti miesto 
reikalų dėl dalyvavimo polęk 
liuose.

Virš 100 detektyvų ėsą pa
skirti sekioti buvusius ILA 
viršininku^ ir stebėti jų įkur
tą klubą prie 341 Court St.

OPERATOR.fi



