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KRISLAI
Pasimatysime.
Garbingi vyrai.
Nužmogėjimo tipas.
Gražus, bet tuščias.
Užtenka dvieju.
Ir čia nelygybė.

Rašo A. Bimba

vekmadieni 
pasimatysime 
Centre. Ten 
važiavimas ir banketas

Lai bė vienam lai 
ne pastoj a kelio nei gei 
blogas oras.

Nereikia galvot 
labai gražus oras, 
siu j laukus pasiv
ba: blogas oras, kur tu čia 
bar trauksi i suvažiavimą 
ba i banketą.

Kiekvieno šūkis privalo 
ti: Būsiu ten, kur reikia būti! 
O reikia būti minėtose sueigo-

Kultūiinianu
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! Prezidentas nesiduosiąs
; siaurinti jo galiaJ o 4

| sutartim daryti
SAKO, BUS IŠVENGTA 
NEDARBO KRIZĖS

Washington. — Pasikal
bėjime su korespondentais 
trečiadienį prezidentas Ei- 
senhoweris užreiškė , jog 
atmes bet kokius siūlymus

šiandien j tituciją, kad būtų apribota 
tai važiuo-
ž i net i. Ar-

ai -

prezidento teisė daryti 
sutartis su svetimais kraš
tais.

Republikonas senatorius 
Bricker ir demokratas sen. 
George ragino taip pataisy-

KĄ DARYT SU 
SVIESTU?

Tarp kitko, jis sakė, jog 
valdžia dar nenusprendė, 
ką daryti su 265 milijonais 
svarų supirkto iš farmerių 
sviesto. Už tą “perviršių” 
sviestą valdžia, yra. sumo
kėjusi apie 200 milijonų do
lerių. Jau genda 1952 me
tų sviestas, sukrautas į 
valdžios sandėlius.

Togliatti reikalauja
Konstituciją, kad būtu priimti komunistus 
lazmtos teisėtomis tik- ,

ki- į Italijos valdžią
pripažintos
tai tokios sutartys su

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

PER MAUDYNIŲ ATLAIDUS įMolotov siūle vokiečiam 
ŽUVO 400 INDUSŲ

Allabahad, Indija. 
400 religiniu indu su 
mirtinai sutrempta bei su-1 trologai. 
trėkšta. kuomet keli milijo- saulė, 
nai žmonių trečiadienį grū- Jupiteris tą dieną sueiną į 
dosi vieni kitiems per 
vas į “šventąsias” 
dyklas, kur 
įplaukia į 
Ganges upę. 1,500 
buvo aplamdyta, ir

— Apie ( na per šimtą metų, kaip pa
tapo i šakojo indusų kunigai - as- 

Jie suradę, jog 
mėnulis ii’ planeta

balsuot; ar jie nori 
karinio vakarų bloko

Emanuel H. Bloch mirt’.< tu
rėtų būti mums vUnyms pro
ga pagalvoti anie <idvokalus.

Taip sako Mrs. Elizabeth 
Curle.v Klynu, viena iš dau
gelio Smith Akto aukų.

Ji sako: perdažnai mūsų 
kairiojoje spaudoje nedrau
giškai išsireiškiamą apie advo
katus. Betgi advokatų tarpe 
yva^-labai drąsių, labai gerų, 
labai garbingų žmonių. iVienu 
jų buvo advokatas Bloch.

Flynn sumini jų daugiau:! 
Harry Sacher, 
Louis McCabe,

šalies Kongresas.
! NEDARBO KLAPSIMAS į

Į korespondentų klausi-
■ mą apie daugėjantį bedar- 
; bill skaičių prezidentas at
sakė, kad šalies ūkis svei
kas. Pasak prezidento, da-1 
bar einąs tiktai persitvar
kymas nuo karinių darbų 
Į civilinius.

Eisenhoweris atmetė net 
j žodį “recesiją,” reiškian-
■ tį pramonės atslūgimą,

ket. John Abu Nathan vvitt„iTaipgi atmetė siūlymus su- 
h vin Codrnan ir daugybė ki-: šaukti konferenciją bedar- 
tų. ; bių reikalais.

JU
Abe
George

Roma. — Komunistų 
dovas Palmiro Tog 
reikalauja, kad Italijos pre
zidentas Einaudi pakvies
tu ir tinkama skaičių ko
munistų bei kairiųjų socia
listų į būsimą jį naują Ita-; 
lijos ministrų kabinetą.

Jų dalyvavimas valdžio
je būtinai reikalingas, no-j 
rint įvesti pastovumą, ūki
niame ir politiniame 
jos gyvenime, kaip 
Togliatti.

. McCarthy Senate pareiškė,, Washington. — Amerika 
kad jis nepaiso, kaip ir kokiais j |abai susirūpinusi naujais 
būdais jis žmones nubaudžia, j yjetnani0 liaudininkų lai-

Jis prisipažino, kad jis ne- , mgjjmajs prieš fraūcŪZUS. 
gali prisegti prie komunistų I 
išdavikų bei Šnipų “medalio.” 
Todėl, girdi, aš juos sodinu 
kalėjimai! “už pažeminimą 
mano komiteto.”

Bet tai 
visiškai 
gaus. Tai

kalba ir principai 
nužmogėjusio žmo- 
kalba Hitlerio.

London. — Anglų moksli- 
į ninkai teigia, kad Anglija 
! “10 metų pralenkė Ameri- 
| ką” vartojime atominės 
jėgos civiliniams reikalams.

Prezidentas Eisenhoweris 
sako, kad .jo misija kiekvieną 
Amerikos šeimą aprūpinti ge
rais, tinkamais, civilizuotis na
mais.

Karo stovis Syrijoje 
ir drūzy sukilimas

Ep’Kis labai gražus ir gar
bingas. Bet kas iš to, kad jis 
tuščias !

Prie .tokios išvados priėjo 
CIO vadovybė. Jis sako, kad 
prezidento pasiūlymas Kong
resui namu reikalais nežada 
lai, apie ką prezidentas iškil
mingai kalba Kongresui.

Vienas Amerikos žmonių 
trečdalis neturi gerų, tinkamų, 
civilizuotų namų. Juos tokiais 
namais 
devynių 
rių, bet 
devynių

aprūpinti reikėtų ne 
šimtu milijonu dole
riai; g daugiau negu 
bilijonu doleriu.

Pilnai
Draugo
Kas turi paslikti 
ilnai čia užtenka

ALTo.
Pilnai užtenka dviejų rake

tų. Trečio atsikraustymas nu
skliaustų anuodu.

Jungtinėse Tautose kelia
mas naudas klausimas.
jose beveik visi aukštieji tar
nautojai yra amerikiečiai?

Profesinių tarnautojų sam
dymas, pasirodo, eina, arba

(Tąsa 6-tam pusi.)

pritariu 
patarimui,

Marijonu

Europoje. 
BALFo ir

Kodėl

Damaskas, Syrija. — Sy- 
rijos prezidentas šišeklis 
įvedė karo stovį jau visoje 
šalyje, malšindamas bruz
dėjimus prieš savo valdžią.

Armija ir policija pleš
kina miestus bei kaimus 
pietinėje Sy rijos dalyje,

sekta
dik-

kur religinė drūzų 
sukilo prieš Šiseklio 
tatūra. 4
DRŪZŲ RELIGIJA

Didžioji dauguma 
jos gyventojų yra mahome
tonai (musulmanai). Drū
zų religija skirtinga. Jie, 
tarp kitko, tiki, kad viena 
“dūšia” per 70 gentkarčių 
vis atgimė su nauju kūdi
kiu, iki tain išsitobulino, 
kad, pagaliau, atsirado 
Kristus.

Indusai taipgi tiki, kad 
mirusiojo siela pereina į 
naujagimį gyvulį ar žmo
gų, žiūrint pagal velionio 
nuopelnus, ir per sekamus 
atgimimus pasinaujina, 
iki galų gale pasiekia nukiš
tą tobulumo laipsnį.

Syri-

gal- tokią gretą, kad apreiškia 
mau- didžiausias dangiškas ma- 

Jumma upė Jonės maldininkams, kurie 
“šventąją” tada nusimaudys Jummos 

kitų i ir Ganges upių susiliejime, 
visaip; Net ir pats Indijos prezi- 

■ dentas -Rajendra Prasad 
Lako je i trečiadienį ten maudėsi, 
aidinę ‘ pagerbdamas senąją indu- 

' su ceremoniją.
Šimtai žmonių žuvo, be- 

sibriaudami vieni per kitus, 
kad gautų palaiminimą nuo 
grįžtančių i š v an d e n s 
“šventųjų.”

Tarp sumindžiotų į dum
blus liko lavonai daugelio 
motinų su kūdikiais ranko-

Kas tų upių santakoje 
nusimaudo per atlaidinę 
Kumbh švente, tai pasak 
indusų religijos, apsiplau
na nuo visų nuodėmių.

Dabartinė “griekų” nu
plovimo .šventė tęsiasi nuo 
sausio 14 d. Tokie atlaidai

i įvyksta, sykį kas 12 metų.
*. Bet trečiadienis, vasario
13, tai buvus švenčiausia die

vą- j_______________________

i Jankių lakiniai “iš tolo”
talkauja francūzams 
kare prieš vietnamiečius

Itali-

Draftuotas McCarthy’© 
šnipas laikomas 
armijoj kaip ponas

Fort Dix, N. J. — Kuo
met buvo draftuotas David 
Schine, ragangaudžio se
natoriaus Joe McCarthy’o 
agentas - patarėjas, tai jis 
išvengdavo mankštos, ku
rią naujokai turį atlikti per 
astuonias pirmąsias savai
tes.

Oficieriai leisdavo jam 
išeiti ar brangiu ‘automobi
liu išvažiuoti iš stovyklos, 
kada tik Schine norėjo. Dėl 
to kiti kareiviai davė val
džiai skundus; tad ji žadė
jo ištirti, kodėl Schine lai
komas kaip ponas, o ne kaip 
kareivis.
Pernai McCarthy pasiun

tė Schine su kitu 
šnipu
rikinius knygynus 
rinėje Vokietijoje nuo ko
munistinių knygų. Tad jie 
ant greitųjų ir ištaškė lau
kan bei įsakė sudegint tūk
stančius nužiūrimų 
kaip komunistines. 
Schine su savo sėbru 
net šimtus paprastų 
kų bei detektyvinių 
ku.

jaunu 
kad apvalytu ame- 

Vaka-

knvgų
Taip 

išvalė 
apysa- 
pasa-

Kairo, Egiptas. — Egip
to vice-prezidentas Nasser 
atsišaukė į visus arabiškus 
kraštus neiti į jokias kari
nes sutartis su anglais - 
amerikonais, iki Anglija iš
trauks savo kariuomenę iš 
Suezo kanalo egiptinio ruož
to.

3 vakari; didieji 
ATMETA PASIŪLYMĄ

Berlin. — Sovietų užsie
nio reikalų ministras Molo
tovas siūle leisti visos Vo
kietijos- gyventojams per 
laisvus visuotinus balsavi
mus pasirinkti, ar jie. nori 
taikos sutarties su buvu
siais kariniais savo prie
šais, ar karo sąjungos su 
Amerika bei kitais vakarų

Sovietai padarė naujas 
prekybos sutartis 
su 6 šalimis

Maskva. — Sovietų vy- 
į riausybė paskelbė naują 
i savo prekybos sutartį su 
i Švedija. Neseniai buvo pa- 
i si rašytos naujos Sovietų 
i Sąjungos prekybinės sutar
tys su Belgija.

Francijos užsienio reika
lų ministras Bidault atsa
kė, geriau būtų vykdyti va
karų sumanymą — leisti 
visiems gyventojams Va
karinėje ir Rytinėje Vo
kietijoje laisvais, visuoti
nais balsavimais išsirinkti 
bendrą valdžią ištisai Vo
kietijai; tuomet jinai galė
tų spręsti, ar palaikyti ka
rinę “apsigynimo” sutartį 
su vakariniais Europos, 
kraštais prieš komunizmą, 
ar atšaukti ta sutarti. < 4-

Amerikos valstybės se
kretorius Dulles ir Angli
jos užsieninis ministras 
Eden taip pat atmetė Mo
lotovo pasiūlymą.

Molotovas tvirtino, jog 
anglų - amerikonų perša
mi “laisvi balsavimai” yra 
tokie, kad pavergtų Rytinę 
ir Vakarinę Vokietiją ka
riniam Amerikos planui 
per 50 metų.

Hanoi, Indo Kinija. - 
Karinė Amerikos pasiun 
tinybė veikia Indo - Kini- čioje Indo - Kinijoje, 
joje, mokydama francūzus 
kariauti 
komunistus

Bent 125 orlaiviniai Ame
rikos inžinieriai bei me
chanikai taiso ir tvarko 
francūzams karinius lėk
tuvus, bet jie. darbuojasi ne 
pačioje Indo - Kinijoje,. o 
kur nors toliau, kaip sako 
Washingtono valdininkai, sias direktorius lėktuvų li-

Francija prašė atsiųsti j n.ijos, kurioj partneriauja 
amerikinius lėktuvų spe- čiang Kai-šekas, kinų tau- 
cialistus tiesiog Indo - Ki- tininkų valdovas Formozo- 
nijon. Bet Jungt. Valsti- je.

jos dar drovisi, nes 
tie specialistai veiktų

jeigu 
pa
tai 

Sovietai bei kiti komunistai 
prieš Vietnamo | galėtų kaltinti Ameriką 

- liaudininkus. į už tiesioginį dalyvavimą 
tame. kare.

Amerikinis generolas 
Chennault savo lėktuvais 
iš Formozos salos jau se
niai talkauja francūzams 
kare prieš Vietnamo liau
dininkus. Jis yra vyriau-

—Luksem- . . „ ....
Francija, Argenti- Anglai neigia Churchillą 

na ir Egiptu. prekybą su Japonija
Dabar daugiau kaip 30 _____

Anglijos fabrikantu - vers
lininku lankosi Maskvoje ir! 
veda derybas dėl prekybos i 
su Sovietų Sąjunga.

Charles Chaplin norįs 
įsiminti Rosenbergų 
našlaičius

kad 
išgarsė- 

ar- 
įsūnint

REPUBLIK. KC 
TEISIAMAS KA

Washington. — Republi
konas kongresman. Ernest 
K. Bramblett per trejus 
metus samdė savo pačią ir 
dvi kitas moteriškes neva 
kaip reikalingas jam rašti
ninkes, traukdamas jų var
du iš valdžios algas po 
$4,000 iki $5,000 per metus. 
Jos visai nieko nedirbo 
Brambletto raštinėje kaip 
kongresmano. Jisai gi su
sidėdavo sau j kišenę di-

WGRESMANAS 
IP SUKČIUS
džiąją daugumą tų mote
riškių algų, tiktai primokė
damas joms už vardų pa
skolinimą jam.

Taip Bramblettą kaltina 
valdžios prokuroras fede- 
raliame apskrities teisme.

(Seniau kitas republiko
nas kongresmanas, ragan- 
gaudis Parnell Thomas 
buvo pasiųstas kalėj iman 
už panašią suktybę.)

Budapest, Vengrija’. 
Vengrų spauda rašo, 
Charles Chaplin, 
jęs judamų paveikslų 
tistas, rengiasi
abudu Juliaus ir Ethelės 
Rosenbergų našlaičius.

Rosenbergai pernai' buvo 
nužudyti, elektros kėdėje 
pagal amerikinių teismų 
sprendimą, kad jiedu “mė
ginę išduoti Sovietams ato
minius Amerikos sekre
tus.” ‘ y

Chaplinas, Anglijos pi
lietis, dabar gyvena Švei
carijoje. Pernai jis išvy
ko Anglijon, ir Amerikos 
valdžia jau neleidžia jam 
grįžti į Jungtines Valsti
jas. Vadina Chapliną “ko
munistinių frontų” rėmėju.

London. — Anglai fab
rikantai, prekėjai ir darbo 
unijų vadai smarkiai kri
tikuoja premjerą Churchi
ll ą ir jo ministru kabine
tą už naująją prekybos su
tartį su Japonija.

Ta sutartis leidžia ja
ponams įgabenti ynač daug 
audeklų ir baltmolio indu į 
Angliją ir anglų imperijos 
rinkas.

Už tai Churchillą peikia 
net jo paties konservato
rių partijos politikieriai.

Unijų viršininkai sako, 
ta sutartis gresia išstumti 
daugelį anglų iš darbo.

Indijos “vilkavaikis”

Ike tyli apie perbėgėli 
iš Sovietu atstovybės

Belaisviai prisaikdinti 
kaip Čiango kareiviai

Washington. — Spaudos 
korespondentai užklausė 
prez. Eisenhowerj, ar 
Amerika jau priėmė į savo 
globą rusą pabėgėlį Jurį 
Rastovorovą, buvusį so
vietinės atstovybės sekre
torių Japonijoj. Preziden
tas neatsakė į tą klausi
mą.

Tuo tarpu neoficiąliai pa
sakojama, kad Amerikos 
karininkai pargabeno Ras-

Formoza. — Čia atgaben
ta iš Korėjos 14,00 kinų, bu
vusių ginčijamų belaisvių, 
kuriuos amerikonai palei
do iš stovyklų.

Čiang Kai-šeko genero
lai tuojau prisaikdino juos 
kariauti, kad atgriebtų Ki
niją nuo komunistų.

tovorovą j Okinavos salą ir 
ten kvočia iš jo karinius 
Sovietų sekretus*

Anglu teismas nusmerkė 
pakart Kenyjos negru vadą

_______ L—

Nairobi, Kenya. — Ang
lų teismas nusmerkė ’ pa
karti antrąjį Mau Mau ne
grų vadą, kuris vadinasi 
“generolu Kinija.” Teismas 
surado, kad iis vadovavęs 
negrų užpuolimams prieš 
anglus dvarininkus.
Pernai anglai septyniems 

metams įkalino žymiau
siąjį Mau Mau vadą Jomą 
Kenyattą, kuris buvo va
dinamas “liepsnojančia je- 
timi.”

New Delhi, Indija.—Pirm 
dviejų savaičių buvo suras
tas “vilkavaikis” preki
niame geležinkelio vago
ne, Lucknow miesto stoty
je. 1

Tas apie 19 metų berniu
kas visas apžėlęs karūnuo
tais plaukais; vaikščioja 
ant visų keturių ir nešne
ka, o tiktai staugia bei urz
gia, kaip vilkas. Mano
ma, kad vilkai jį kur 
miške išauklėję.

Paimtas ligoninėn 
kas godžiai ryja žalią 
są; atmeta virtus ar
tus valgius. O vandenį jis 
laka kaip šuva. Kada slau
gės ligoninėje ateina jam 
patarnauti, tai vilkvaikis 
urgzdamas siekia ranką 
įkasti.

Taip bent rašo Associated 
Press, amerikinė žinių 
agentūra.

nors

vai- 
me- 

kep-

Chicago. — Pasiutę šunys 
apriejo dar 3 žmones.

ORAS. — Giedra ir šil
čiau. i
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PALAIDOTAS DIDELIS ŽMOGUS.
PRAĖJUSĮ ANTRADIENĮ buvo palaidotas Emanue

lis Blochas, advokatas-visuomenininkas, miręs praėjusios 
savaitės gale.

Prie Biocho karsto sake kalbas visa eilė žymiųjų 
amerikiečių, progresyvių veikėjų, profesionalų. Ir tai, 
be abejojimo, yra vienas faktų, liudijančių, kad Blochas 
buvo didelis žmogus, užsitarnavęs plačios visuomenės pa
garbos.

Blochas labiausiai paskilbo,—Amerikoje ir visame 
pasaulyje,—tuomet, kai jis ištikimai gynė Julių ir Ethe- 
lę Rosenbergus. Bet šis jo darbas, šis žygis nebuvo vie
nas,—jis tik buvo paskiausias ir, žinoma, didžiausias. 
Blochas gynė negrą, kurį budeliai nekaltai nužudė, Willie 
McGee, jis gynė tuos Trentono šešius (jaunamečius ne
grus, kurie buvo nuteisti mirti, bet vėliau, visuomenei 
veikiant, išteisinti), jis gynė ir kitus žmones, neteisėtai 
puolamus, persekiojamus.

Kitais žodžiais, velionis Blochas ėmėsi ginti tuos as- i 
menis, prieš kuriuos buvo atsukti teismai, prieš kuriuos : 
jbuvo atsukta spauda ir kiti valdančiosios klasės propa- ; 
gandos organai.

Dėl to adv. Blochas buvo taip ilgai neapkenčiamas 1 
samdytojų klasės, bet dėl to jis buvo mylimas liaudies.

Dėl to, beje, visai neseniai turtingieji advokatai New ; 
Yorke, — advokatai, nusitarę “eiti pavėjui,” — buvo pa- Į 
siryžę per teismus atimti iš Biocho praktikuojančio ju
risto teises, atimti jam advokato laisnius. Bet makar- 
tistai savo tikslo nepasiekė: velionis Blochas juos ap
gavo !

Prie velionio Biocho karsto buvo daug žmonių. 
Kalbas sakė, tarp kitų, Cedric Belfrage, Dr. W. E. B. 
.DuBois, Paul Robeson, prof. Malcolm Sharp, Joseph 
Brainin, Alice Citron, Gloria Agri", John Finerty ir kt.

Tuo pačiu kartu, kai čia, New Yorke, prie Biocho 
karsto, jį eulogavo, Paryžiuje tūli patys žymiausieji 
Francūzijoš advokatai padėjo vainiką prie Justicijos Rū
mų,— vainiką, išreiškianti Francūzijoš advokatų liūdesį 
:dėl Biocho mirties ir pagarbą jam.

Emanuelis Blochas buvo šimtu procentų įsitikinęs. 
;kad jo ginamieji asmenys, — Julius ir Ethelė Rosenber- 
•gai,—yra nekalti. Kol jis buvo gyvas, tikėjosi, kad jam 
pavyks matyti jų vardus pilnai išteisintus, taipgi ištei
sintą ir Sobell’į, nuteistą 30 metų kalėti.

Deja, Blochui nepavyko tai matyti. Bet Amerikos 
.visuomenė, be abejojimo, nenurims, o darbuosis, kad 
Biocho įsitikinimas ir troškimas būtų realizuotas.

KAVA IR JOS KAINOS
ŠIUO METU AMERIKOJE pradėjo pernelyg smar

kiai kilti kavos kainos. Su jų kilimu, plečiasi apie kavą 
visokios kalbos. Vieni spėja, būk kavos taip esą mažai, 
o pareikalavimas toks didelis, kad negalima nei pagal
voti apie kavos sustabilitzuotas kainas. Jos, girdi, turi 

įkilti.
Vakar dienos Laisvėje (pirmajame puslapyje) buvo 

.paduota apie kavą faktinų žinių; skaitytojas jas skaitė, 
'tad mes čia nekartosime.

Tos ir kitos žinios rodo, jog pelnagrobiai yra su
darę sąmokslą kavos kainoms kelti ir jie tą sąmokslą 
vykdo gyveniman, neatsižiūrėdami į visuomenę.

Apie pelnagrobių “suvaldymą” kalba Eisenhoweris. 
kalba republikonų administracija, rašo spauda. Tačiau 
'klysta tas, kuris mano, kad Eisenhowrerio valdžia pel- 
įnagrobius suvaldyt. Mes tuo netikime. Republikonai, 
’atsiminkime, valdžią sudarė iš milijonierių, kuriems liau- : 
dies reikalai nerūpi; jiems pirmiausiai rūpi turčių rei
kalai.

Iš tikrųjų, visuomene esamose sąlygose tegali tik 
vieną priemonę naudoti prieš kavinius plėšikus: boikotą. 
Atsisakyti kavą pirkti, atsisakyti ją gerti! Arbata bei 
kiti gėrimai gali laikinai kavą pavaduoti. Na, o pelna- 
jgrobiai, pamatę visuomenės nusistatymą, tuojau nusileis!

TARYBINI AI TALENTĄ?
PRAĖJUSIAIS METAIS, kaip rašo Tayrbų Sąjun- 

gos spauda, daugelyje Europos ir Azijos kraštų gastro
liavo tarybiniai menininkai ir dailininkai. Visur jie tu
rėjo didžiulio pasisekimo. Tai pripažįsta net ir priešiš
ka Tarybų Sąjungai spauda.

Kaip būtų smagu, jei į Jungtines Valstijas atvyktų 
-tarybinių menininkų, o mūsų šalies menininkai vyktų 
su gastrolėmis į Socialistinius kraštus.

IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

Neseniai Anne Roe para
šė knygą apie mokslininkų 
būdą bei papročius. Kal
bėjosi su 64 įžymiais Ame
rikos mokslininkais ir ty
rinėjo jų gyvenimą. Sura
do sekamus faktus:

34 tų mokslininkų kilę iš 
profesionalų šeimų — gy
dytojų, inžinierių, advoka
tų, protestantų kunigų ir 
kt. Daugiausia mokslinin
kų išėjo iš tokių tėvų, kurie 
mylėjo mokslą dėl mokslo, o 
ne tik dėl pinigų.

5 iš (54 mokslininkų yra 
žydų vaikai, o 59 protes
tantų. Tarp pirmaujančių 
šiandien amerikinių moksli
ninku nėra nė vieno iš ka
talikų kilusio.

Beveik visi gavo pradinę 
apšvietą iš viešųjų (public) 
mokyklų. Privatinės, “po
niškos” mokyklos paprastai 
gana bergždžios kas liečia 
išauklėjimą į mokslininkus.

Kai kurie įžymieji moks
lininkai, lankydami kolegi
jas ir universitetus, užsi- 
darbiavo gyvenimui bei ki- ’ 
toms lėšoms. Kiti tėvų pi-; 
nigais baigė aukštąsias? 
mokslo įstaigas.

Tik labai mažas skaičius į

naikinti })lot.us

MUSĖ TSE-TSE
* •

Iš Londono pranešama 
kad orlaivi jos s 
planuoja iš oro 
nuodingąją musę tse-tse 
kuri po visą centralinę Af- i 
riką užkrečia miegamąja Ii-1 
ga, kaip žmones, taip ii 
gyvulius.

Kur kalbamoji musė gyKur kalbamoji musė gy- P* 
vena ir veisiasi, tas plotas taip:_ 
raistų užima 4,000,000 kęt- Lėktuvas, kuriame jis 
virtainių mylių. Tai ųieti- skrido, sutiko pulką ibisų,-- 
nė 
mos ir vidurys pietinės 
Rhodesijos. Ten yra mili
jonai akrų derlingos žemės, 
bet dėl tos nuodingosios mu
sės nėra naudojama. Da
bar orlaiviniai ekspertai 
bandys mėtyti apnuodintas 
dūmų bombas po tą milži
nišką plotą, idant pada
rius tse-tsei galą. Kaip 
jiems tas visas darbas pa
siseks,—ateitis parodys.-

Lėktuvas, kuriame ji

ė briauna Saharos dyku- juodų ir baltų raisto paukš-
. • n . , . _ I Y* _ ,, X 4- 1 r c\ii i rlirlnlin oil .

ŠALČIAI
Praeitos savaitės pradžio

je taip buvo šalta, kad Šve
dijoje čytuose (pastogėse) 
sušalo1 šikšnosparniai. Mat, 
šikšnosparniai, kaip jau vi
siems yra žinoma, sulenda j 
čytus ir kitas paslaptingas 
tamsias, vietas, ir ten užmie
ga žiemos miegu. Bet pa
sirodo, jog šaltis daugelį jų 
užmigdo ant visados. Ne
reikia jiems daugiau laks
tyti vasaros naktimis ir 
gaudyti naktinius mašalus 
ir peteliškes, kurios suka-

• Roma.— Italija pirko 6,- Maupin, Oreg.— Nugriu- 
-.300 tonų medvilnės (bovel- vo upėn, traukinys, užmu- 
nos) iš Sovietų Sąjungos už šant mašinistą ir ugniakū- 

{$5,280,000. rį
—---- --------1—r«|—■-■■in II ■!! I-BTI 11 J - U 1. _ .1 f -----------------------

2 psl.—Laisvė (Liberty)-- Penktadienis1, Vasario Feb. 5, 1954

Gamta barbariškai žudo 
visus: žmones, paukščius, 
žvėris, gyvulius ir raistų 
šliaužius.

Kadaise A. Brisbanas ra
šė, kad mes jau išmokome 
lakstyti padangėje, plaukti 
po vandeniu; žinome, kada 
saulė užtems ir kokioj da- 
lyj pasaulio jos užtemimas 
bus matomas, o kur ne. Bet 
mes dar esame igno rantai 
suvaldyti gamtos žiauru
mus. Gal kada nors ir bus 
išrastas būdas sulaikyti: jos 
sauvaliavimą. Tačiau dar 
reikės šimtų ir tūkstančių 
metų .

Šiandien šalčiai, sniegų 
pūgos, karščiai, perkūnų 
audros ir visokį uraganai 
daužo mus be pasigailėji
mo. Iš pratrūkusių debesų 

mokslininkų studentaudami 
užsiėmė beisbolu, futbolu 
ar kitais sportais. Jie ne
paisė ir vadinamos “drau
gijinės” veiklos tarp stu
dentų .

Daugeliui moks liniukų 
davė įkvėpimo tokie moky
tojai bei profesoriai, kurie 
patys mylėjo mokslą dėl 
mokslo, taigi ir studentus 
akstino eiti tuo keliu.

Kai kurie pirmaeiliai 
mokslininkai yra ir gana 
geri muzikai, kaip kad pa
sauliniai garsus matemati
nis fizikas Albertas Ein
šteinas ir vienas iš gabiau
siu amerikiniu atomistu — 
Robertas O p p e n h eimeris. 
Jie groja tik sau ir savo 
draugams; neuždarbiauja 
iš muzikos.

Didžioji dauguma moks
lininkų neturi jokių pašali- kolegijose, tai nėra joks ti- 
nių užsiėmimų. Laisvąjį lai- kras mokslas.
ką" daugiausia skaitymui Mokslininkai nemėgsta 
naudo ja. Kai kurie visai I skaitlingų pokilių bei pana- 
nepaiso puoštis. Velionis i šių pramogų.
Charles Steinmetz, genialis ! Paskutiniais laikais ypač 
išradėjas elektros srityje, ■ mažai, mokslininkų daly- 
vilkėdavo n e t sulopytais Į vauja politikoje, nes vengia 
mėlynais marškiniais. Kai. ragangaudiško makartiz- 
kas todėl palaikydavo jį mo. N. M.

AR ŽINOTE. KAD?-
/

1 vanduo nuneša derlingos j 
dirvos viršutinį sluoksnį ir i 
palieka milžiniškus žemės 

‘ • mes 
bejėgiai tatai sustabdyti.

IR LĖKTUVUI NĖRA 
VIETOS

Rašytojas Hemingway 
asakoja savo nuotikį ši- 

I čių, užtenkamai didelių su
daužyti lėktuvo dangtį (ca
nopy). Kad Išrengus susi

 

dūrimų su paukščiais, lėk

 

tuvas turėjo nūsileisti į 
smėlių duobę, kur'šeši kro- 
kodiliai Dries saulę kepinė
si, arba per tankius krūmus 
į dramblių

Matote, 
kelionėje:

kelia.
kas dedasi oro 
aukštai dideli 

žemai krokodi-
liai, ir tenka tūpti į krū
mus, kaip “ant savo reika-

Šis apsakymas primena 
man dzūkų giesmę:

Aukštai musios, 
žemai blusos.
Ant suolelio kieta,
Nėra vietos—gulti...

TABAKAS
Praeitais metais 

kopai sužindo 
svaru tabako, 
m a, kiek vyrų 
rezginėmis pernešti -tą kū
gį tabako iš vienos vietos Į 
kita. L.

ameri- 
40,000,000 
Nepasako- 
reiktu su

VILKAI PRALENKĖ 
MOTORCIKLĮ

Iš Monte Ferrante, Ita
lijos, pranešama, kad du iš
alkę vilkai pasivijo mieste
lio majorą Ė. Belardinelli į 
kalną belekiant motorcikliu 
(skuteriu). Jis iššokęs iš 
motorciklio užsikabino ant 
nulinkusios medžio šakos ir 
išgelbėjo savo gyvastį, įlip
damas medin. Tik po ke
turių valandų jo šauksmų 
pagalbos kaimiečiai nuvijo 
vilkus.

ŠTAI KĄ DARO 
UŽSIMIRŠIMAS

tūlas valkata, vadina- 
Kouldėr Otrld Mustafa

Iš Algerijos pranešama, 
kad 
mas’ 
loterijoje laimėjo $1,400;

“bomu.” Einšteinas, profe
soriaudamas Prince to no 
Universitete, rengiasi taip 
paprastai, kaip “izvošči- 
kas” arba eilinis darbinin- 
k a s šiokiomis dienomis. 
Thomas Edisonas nematy
davo reikalo prosyti kelnes.

Tiktai trys iš (54 minimų 
amerikinių m o k s 1 i n i n kų 
šiek tiek dalyvauja bažny
tinėje veikloje. Visi yra ve
dę ir vidutiniai turi po du 
vaikus.

Fizikai, chemikai, gamt- 
mokslininkai, matematikai 
gerai sugyvena su savo 
žmonomis. Tiktai vienas iš 
kiekvienų dviejų desėtkų 
persiskiria. Bet apie puse 
vadinamų “socialių” moks
lininkų atsiskiria nuo pa
čių. — Kaip kad sociologija 
dabar dėstoma amerikinėse

Sudegino savo senus rūbus 
ir sykiu laimėjimo bilietą.

Laikraščių skaitytojams, 
tur būt, yra atmintina, jog 
kadaise Čekijos kompozito
riui beeinant gatve ausyse 
pradėjo skambėti stebėti
nai gražios polkos muzika. 
Jis Dopierio neturėjo, tai> 
muzikos notas užsirašė ant 
marškinių mankietų. Par
ėjęs namo nusivilko marš
kinius, nunešė skalbyklon 
ir viskas buvo išskalbta. Ir 
taip dingo kažin kokio vėjo 
į ausis atpūsta muzika. Jis 
savo draugams muzikams 
sakė, kad būtų buvus labai 
graži. J. N.

KEISTENYBĖS
ŠILTAS VANDUO
PO POLIUM

Sovietų mokslininkas Pe
tras širšovas surado šiltą 
vandenį 1,200 pėdų gelmėje 
prie pat šiaurinio žemės 
ašigalio (poliaus).

“PATI PER DAUG 
KAŠTUOTŲ”

Kalispell, Montana.—Wil
liam McKinley, 100 metų 
amžiaus, turi 10 namų, bet 
visuomet vengė vedybų, su
rasdamas, kad “pati per 
daug kaštuotų.”

Jisai sako: — Ilgai gyve
nu todėl, kad 40 metų at
gal nustojau rūkęs ir deg
tinę gėręs.

Beje, tiktai du gyvūnai 
te varto j a taboką — žmogus 
ir Afrikos ožys, — pridūrė 
McKinley.

Tarnautojui valia rašyti 
apie savo bosus

Valdinė streiku taikymo, 
komisija New Yorke už
draudė valgyklai pavaryti 
tarnautoją tik todėl, kad 
jis rašė knygą apie valgy
klos savininkų ir jos lan
kytojus.

Uždrausta užsiūti 
pardavinč'cjų kišenes

Georgijus valstijos darbi
nis įstatymas užgina krau
tuvėm užsiuvinėti kišenes 
moterim tarnautojom. Kai 
kurie krautuvininkai buvo 
įsakę užsiūti kišenes, kad 
tarnautojoms būtų ne taip 
lengva vagišiauti.

JAPONŲ “BAKA” BUVO 
ŽMOGUS BOMBA

Seniai žmonės sako: “Bai
mė turi dideles akis.” Taip 
ir yra — naujo karo kurs
tytojai jo nori, bet kartu 
ir bijosi. Tiesa yra, kad pa
sakingas užpuolimas sutei
kia užpuolikui tam tikrų 
pirmenybių. Bet tai nėra 
sprendžiamoji sąlyga karo 
laimėjimui, ypatingai tada, 
kada tokis užpuolimas tai
komas prieš didelę šalį arba 
net kelias.

Hitleris, jausdamas savo 
politinę ir moralę silpnybę, 
tuos pasalingus užpuolimus 
išbandė, bet jis karo nelai
mėjo. Japonijos imperialis
tai tą pat darė, bet jie karą 
pralaimėjo.

Korėjoje trejus metus 
baisus karas siautė.

Prieš Korėjos liaudiečius 
buvo naudota milžiniškos 
sausžemio, jūrų ir orlaivy- 
no jėgos, bet liaudiečiai at
silaikė.

Tai tik su logika atsisky
ręs žmogus gali tikėti, kad 
padarius pasalingą puolimą 
ant demokratinių šalių, jau 
pat karo pradžioje galės 
jas parblokšti. O dar klau
simas: kaip tokis pasalin- 
gas užpuolimas pasisektų? 
Ar jis nebūtų numatytas? 
Ar užpuolamos šalys nepa
darytų priešingų veiksmų, 
kad tą užpuolimą pavertus 
niekais? >

Todėl naujo karo kursty
tojai yra priversti girtis 
baisiais naujais išradimais 
karo srityje. Per kelis me
tus būbnijo, kad jie turi 
atomines bombas, o kiti ne- 
tūri. Paskui pasijuto, kad 
yra kitaip. Tada jau pul
tasi prie garsinimo vande
nilio H-bombos, bet ir čia 
ta pati istorija pasikarto
jo. Garsina naujus įrengi
mus su rakietiniais lėktu
vais, su radaro prietaisais 
arba galimybes paskleisti 
priešingoje šalyje ligų pe
rus. Bet vis tai tik vie
nas lazos galas. Reikia at
minti — mokslui nėra už
tvarų. Jeigu vienur išranda
ma naujos jėgos, tai jos bū
na atidengtos ir kitur.
Hitlerio planai susmuko ..

Pradžioje Hitleris ir jo 
sėbrai tikėjosi karą laimė
ti su pagalba tankų ir karo 
lėktuvų. Kada jiems karas 
pradėjo nesisekti, tai įsakė 
mokslininkams išrasti nau
jus ginklus. Ir buvo šis-tas 
išrasta. Žinoma, kad Lon
doną bombardavo rakieti- 
tiniais lėktuvais — bombo
mis, kurios atskrisdavo apie 
200 mylių be žmonių, su 
mechaniškais įreng i m a i s. 
Bet tas Anglijos neparbloš- 
kė, o Hitleriui nesuteikė 
karo pergalės. Buvo pa
daryta ir kiti išradimai, bet 
naciams karo laimėjimo 
nesuteikė. Ir iki pat hitle
rininkų galo;jie raminosi ir 
vokiečius ramino, kad bus 
surasti “nauji baisūs gin
klai, kurie rusų ir jų tal
kininkų jėgas sunaikins.” 
Jau žinome, kaip tas bai
gėsi.
Nepavyko japonams ir jų 

“stebuklingi” ginklai
Japonijos pasalingas už

puolimas ant Amerikos, An
glijos, Holąndijos pradžioje 
suteikė jai karo pasiseki
mų. Bet karas tęsėsi ilgiau 
ir Japonijos valdovai paju
to, kad jie jo nelaimės.

Tada jie pasinaudojo per 
daugel metų įskiepytu japo
nam fanatišku šovinizmu, 
net nepaisant savęs. Samu
rajai tai buvo plėšikiška ja

ponų grupė, kurie statė s^'- 
vo tikslu — nugalėti kitus 
arba patiems sau galą pa
sidaryti.

Japonijos valdovai, pama
tę, kad jie negalės papras
tu būdu karo laimėti, įsakė 
mokslininkams išrasti “ste
buklingą ginklą.” Tie ir pa
gamino lėktuvą-bombą, ku
ris turėjo apie 20 pėdų il
gio, pilnai buvo prigrūs
tas sprogstančios medžia
gos, su nedideliu vairavime 
įrengimu ir vienam žmogui 
vieta. Tai buvo lėktuvas - 
bomba, kurį japonai vadino 
“baka.” . r 

'• Pagal japonų karo spe
cialistų apskaitliavimą, jo- 
kis laivas negalės ant van
dens paviršiaus išlikti, i 
kurį bus pataikyta “baka” 
bomba. O pataikymą užti
krino žmogus, kuris, aug
damas savo gyvastį, patsai 
veda “baką” į taikinį.

“Baka” negalėjo pati to
li skristi, tai ją nešė dide
lis bomberis ir tik tada, ka
da mato jau priešą arti, 
lėktuvas nešėjas paliuosuo- 
ja “baką,” kaip bombą, o 
jau tolimesnę kelionę “ba
ka” atlieka v a i r u o j a m a 
žmogaus.

Japonijos imperialistai 
daug vilčių dėjo į “baka” 
lėktuvus-bombas. 1(944 me
tų pabaigoje Japonijos val
dovai nusprendė naudoti 
tuos “steb u k 1 i n g u s gin
klus.” Lėktuvai “baka” bu
vo gaminami admirolo Oh- 
niši priežiūroje ir jo vado
vystėje verbuojami lakū- 
nai-saužudžiai. Japonų val
dovai tvirtino, kad nebuvo 
stoka lakūnų - saužudžių, 
būk veik visi lakūnai norė
jo patekti į “bakų” misijaš. 
Ir kada 1944 metų spaliu25 
dieną Amerikos karo laivy
nas prisiartino prie Leyte 
Užlajos, tai apie 100 japo
nu “baka” lėktuvu ataka
vo Amerikos karo laivūs. 
Suprantama, jie padarė 
a m e r i k iečiams nuostolių, 
bet mūšio nelaimėjo.

Vien prie Okinawa salos 
kovų japonų “baka” lėktu- 
vai-bombos pataikė į 250 
amerikiečių ir mūsų talki
ninkų laivų ir padarė daug 
nuostolių. Prie Okinawa 
“baka” sužeidė i)’ užmušė 
11,350 amerikiečių.

Nuo 1944 metų rudens, 
iki Japonija kapi t u 1 i a v o 
rugpjūčio 16 dieną, koman- j 
dierius lakūnu - saužudžių 
admirolas Ohnishi parašė 1 
sekamą raštelį:

“Kreipiuosi į dūšias ma
no buvusių pavaldinių ir iš
reiškiu savo didžiausią pa
garbą ju atliktiems Ur
bams. Mirdamas aš noriu 
atsiprašyti tų drąsių žmo- 

: nių sielas ir jų gimines.”
Ir admirolas Ohnishi taip 

smeigė sau į pilvą samurajo 
rūšies kardu, kad jo kitas 
galas išlindo jam pro nu- 

!garą...
Taip baigėsi japonų uste- 

i buklingų ginklų” istorija, 
i Ne pro šalį rimtai su ja su- 
' sipažinti kiekvienam naujo 
i karo organizatoriui, kiek- 
! vienam, kuris apsvaigęs ki
tų tautų ir žmonių neapy
kanta.

Columbus, Ohio. — Demo
kratas šios valstijos guber
natorius Frank J. Lausche 
žada kandidatuot naujam 
terminui.

New York. — Visose Di
džiojo New Yorko dalyse 
su si registravo pašto stoty
se 221,011 nepiliečiu svetur
ginių.



MONTREAL, CANADA > PASTABOS
Dresmeikeriai laimėjo ligos . 
Pašaipus pakėlimą

Moteriškų suknelių siuvėjai 
(dressmakers) per savo uniją, 
apart to, kad turi Įsteigę bend
rai su darbdaviais fondą, iš 
kurio ligoje gauna pašalpos 
iki $15 į savaitę, per tiesiogi
nes derybas laimėjo šalpos 
pakėlimą ir kitose srityse, bū
tent :

1. Apmokėjimas už ligoninę 
pakelta nuo $5 iki $6.50 už 
dieną per 30 sirgimo dienų 
periodą.

2. Naujas reguliacijas, ku
rio? aprūpina unijos naiius 
padengimui kitų ligoninės iš
laidų ligi $50.

3. Tuberkuliozu sergan
tiems nariams buvo apmoka
ma ligos pašalpa $300. Dabar 
pakelta iki $500. Taipgi ser
gantieji tuberkuliozu nariai 
nebus verčiami rezignuoti iš 
unijos ar atsisakyta nuo kitų 
ujUjos pašalpų.

4. Visos išimtys dėl nelai
mingų atsitikimų pašalpos pa
naikintos, išskiriant, jei narys 
susižeis dirbdamas kitoje in
dustrijoje.
76 vyrai nubausti už neužlai- 
kymą šeimos

Čia bėgyje pastarųjų 12 
mėnesių teismo likosi nubaus
ti kalėjimu nuo šešių mėnesių 
iki vienerių metų 76 vyrai už 
neužlaikymą savo žmonų ir 
šeimos. Teismai pastebėjo — 
bent oficialiai taip sakoma, — 
kad suformavus savivaldybės 
sociali labdarybės skvadą, to
kie pametimai šeimų padaugė
ję, kadangi tas vadinamas 
labdarybės skvadas rūpinasi 
paliktų šeimų užlaikymu.

Kad gali būti tokių atstiti- 
kimų, kurie vyrai sąmoningai 
ir be priežasties palieka savo 
šeimas badavimui, o jie bas
tosi kur nors, tai tiesa, Bet 
kad yra ir tokių, kurie nustoję 
darbo ar sveikatos priversti 
palikti šeimą vargo likimui, 
ta^irgi tiesa. Ir reikia many- I 
ti, kad tokių šeimų palikimai f 
pakilo ne dėl to, kaip polici- Į 
jos galvos sako, kad labdary- > 
bės skvadas suformuotas, bet į 
už tai, kad paskutiniu laiku , 
vis daugiau ir daugiau bėdai*- '

1 bė pasireiškia.
I

Teksmonas suardė savižudys- 
tės planą

Vienas vyras nutaręs papil
dyti savižudystę, pasisamdė 
taksį ir liepė nuvežti jį į Lon-

Kaip lietuviai gyvena 
demokratinei e Lenkijoje

Keliais atvejais Laisvės 
redaktorius R. Mizara, tei
ravosi: kaip lietuviai gyve
na po lenkais, ar jie turi 
kokias kultūrines organiza
cijas ir ar nepamiršo pri
gimtos savo kalbos? Ne tik 
draugą Mizarą domina šis 
kausimas, bet ir daugybę 
kitų.* Tad aš ir bandysiu 
apie tai kiek plačiau pakal
bėti. .

Mano tėviškė — šeši vers
tai nuo Seinų, prie paties 
Galadusio ežero, žagarų 
kaimas. Po pirmutinio pa
saulinio karo pateko po len
kais ir tebėra lenkų oku
puotas. Kaip daugeliui, taip 
ir man, jaunam apleidus tė
viškę, nedaug teko pažinti 
Lietuvos geografiją. Ta
čiau brolio sūnus (dipukas) 
atvažiavęs maždaug paaiš
kino dabartinį rubežių. Tai 
ištisi kaimai lietuviais ap
gyventi dabar randasi po 
lenkais. Štai kiek aš žinau: 
Puodžiškė, Kažaniai, Arad- 
nikai, mano kaimas Žaga
rei, Radžučiai/ Juodeliškė, 
L\ nbiai, Bubeliai ir taip 
traukia net ęer Puncką.

.Man ^apleidus 1912 metais 
Lietuvą, aš palikau seserį 
vos astuonių metų ir ji tuo
met nelankė jokios moky-
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gueuil. Privažiuojant Jacques 
Cartier tiltą, jis pasisakė tek- 

į smonui, kad rūkąs paskutini 
cigaretą. Užvažiavus ant til
to, sustabdė taksi, užmokėjo, 
kiek reikia ir liepė teksmo- i
nui važiuoti, o jis pasiliko ant 
tilto. Teksmonui pasidarė kas 
tokio Įtartino, todėl pavažia
vęs sustojo ir stebėjo paleistą 
vyrą. Pamatęs, kad jo keleivis 
greitai nusirengia, teksmonas 
sugrįžo ir spėjo sugriebti pir
miau1, negu šis persilipo per 
reles, pasiruošęs šokti į upę. 
Juodviem besitąsant ant tilto, 
kitas pravažiuodamas su auto
mobiliu sustojo ir pašaukė po
liciją.

Sulaikytas vyras buvo nu
vežtas i tilto policijos stoti ir 
po ištyrimo paleistas. Policijai 
jis sakėsi tūris piniginių keb
lumų ir už tai norėjęs nusižu
dyti.
Sadistas plausto moterims 
kojas

Vienas, matomai, koks sa
distas ar grupė ju, sausio 22 
d. pradėjo moterims kojas 
pjaustyti ir po savaites laiko 
dar vis nepavyko policijai pa
gauti. Keistas dalykas, bet 
kartu ir baisus teroras. Dau
giausiai taikoma vakare, ka
da žmonės važiuoja iš darbo, 
ten, kur didelis susikimšimas, 
lipant i gatvekarj ar autobu
są, brūkšt su aštriu daiktu, 
veikiausiai skustįivu, ir per
rėžia moteriai blauzdą, taip, 
kad tuo tarpu ir nepajunta 
skausmo, kol kraujas nepasi
pila. Per savaitę laiko jau 
dvylika moterų nukentėjo. 
Kol bus sugautas, neabejoti
na, nukentės daugiau.

Nemalonus, kriminalinis 
“brutas,” bet jis vyksta mūsų 
civili z notoj e ga d y n ė j e.

Apsivedė
Sausio 23 d. sukūre šeimy

nini gyvenimą — apsivedė Ge
novaitė Pažėraitė su najai at- 

j vykusiu lietuvių vaikinu, Sta
siu Remeika. Vestuvių pokily- 
je, kurį jaunosios tėveliai Pa- 

I žėrai paruošė, apart vietinių 
i giminių ir svečių, dalyvavo 
'jaunojo brolis iš Toronto.

Serga
Mečislovas J. Paragys yra 

I susirgęs. Kol kas ligonis ran
dasi namuose, bet kaip tik bus 
vietos, sako, turės išeiti Į li
goninę, tai bus St. Mary ligo
ninėje.

J.

klos, kiek aš atmenu. Da
bar ji rašo man laiškus lie
tuviškai ir ne visai prastai. 
Gi sūnų leidžia į kunigus,
ir nuo jo gavau kelis laiš
kus. Jis daug geriau var
toja lietuvių kalbą, negu 
aš. Tas tik parodo, kad jie 
turi lietuviškas mokyklas.

Antrajam karui pasibai
gus, mes gana dažnai susi- 

| rakinėjome, bet vėliau susi- 
pykome. Iš karto pasiun
čiau pinigų, drabužių ir vis
ką gavo. Tai kaip pradėjo 
siųsti reikalavimus, tai nuo 

1 akinių iki kantičkų. Gal bū
čiau ir pakentęs tuos reika
lavimus, bet daugiausia su
pykau už neatsakymą i ma
no paklausimus. Matomai, 
buvo kunigų įbauginti. Mat, 
iš karto labai puolė savo 
valdžią, bet, matomai, da
bar jau pamatė savo klai- 
da ir iš tamsybės pradeda 
išbristi.

Čia prisiunčiu laišką, ku
rį neseniai gavau, ir ma
nau, kad redakcija patal
pins; gal būtų gerai, kad 
ištisą laišką patalpintumėt.

Jaunutis 
LAIŠKAS

Taurisiškė, 15-XI-53 
Brangus Broli!

Jau praslinko keleri me-

Tarp daugybės sveikini
mų, kuriuos spausdino 30 
metų jubiliejinis “Work- 
er’io” numeris praeitos sa
vaitės pabaigoje, radosi ir 
sveikinimas nuo Airijos pa
žangiečių veikėjo Sean No
kino.

Tarp kito sveikintojas 
prašo perduoti savo geriau
sius linkėjimus geriesiems 
Airijos liaudies draugams, 
Bill Fosteriui ir Elizabeth 
Gurley Flynn.

Abu jie vyriausi Ameri
kos komunistų vadai, abu 
jie airių kilmės, abu airių 
imigrantų vaikai.

• » ♦ •

Airių kilmės yra ir Eu
gene Dennis, dabar kalina
mas Amerikos Komunistų 
Partijos generalinis sekre
torius. Airių kilmės yra ir 
daugelis kitų pažangiečių 
vadu.

Jau tas vienas faktas tu
rėtų prasklaidyti kai kur 
susidariusią nuomonę, kad 
Amerikos Jungtinių Vals
tybių airiai yra monolitiška 
reakcinė klerikalų įtakoje 
esanti masė.

Fosteris, Flynn ir Dennis, 
■— trys vardai, kurie aiš
kiausiai kalba prieš tą nuo
monę.

Bet tai dar ne viskas. Rei
kia atminti, kad Amerikos 
darbininkų judėjimo anks-' 
tyvais pionį&riais buvo dau
gelis airitp Jeigu vokiški 
imigrantai vyravo moksli
nio socializmo pi ė t o j i m c 
Amerikoje, airiai vyravo 
unijiniame organi z a v i m e 
ankstyvose stadijose. Už
tenka atsiminti Knights of 
Labor, pirmąsias angliaka
sių unijas, geležinkeliečius, 
uostininkus.

Iš Maskvos ateina žinia, 
kad tenykščiame meno mu
ziejuje tapo išstatyti Van 
Gogho, Gaugino ir Picasso 
kūriniai, ir kūriniai kitų 
žymių Europos “ Vakarų” 
dailininku.

f Tarybų Sąjunga turi ne
paprastai turtingą rinkinį 
vakarietiško šiolaikinio ta
pybos meno. Kai kurių dai
lininkų, kaip tai francūzų 
Matisse, geriausieji kūri
niai ne Paryžiuje arba ki
tur Vakaruose, o Maskvo
je.

Tie visi kūriniai buvo su
koncentruoti į Vakarų Me
no Muziejaus patalpas Mas

tai, kai nieko apie tave ne
žinau; taigi, parūpo man 
sužinoti, kaip tu gyveni. 
Kaip tavo sveikata, ar dar 
laikosi? Gal jau ir vaikus 
išženijai?

Gal tu, broleli, ką nors 
žinai apie Juozo sūnų Jo
ną, kuris buvo nuvykęs ten 
Ajnerikon? Kur jis dabar 
apsigyveno? Jei žinai, tai 
būk toks geras, atsiųsk 
mums jo antrašą.

Dabar biskį apie save. 
Sveikata dar šiaip taip lai
kosi, tik vyras nelabai svei
kas, serga jaknų nesveika
ta. O šiaip viskas pas mus 
gerėja, nusipirkti visko yra.

Mano sūnus mokinasi ant 
kunigo, vienuolyne. Vyriau
sią dukterį apženijom na
mie, ėmėm žentą. Pernai 
Kalėdomis buvo vestuvės. 
Žentas lietuvis. O dabar 
jaunesnę išleidžiam už vy
ro, išeina iš namų, šiemet 
Kalėdomis bus vestuvės. Ir 
šitas žentas lietuvis. Užtat 
šiek tiek rūpesčių daugiau 
turim.

Prašau atrašyti laišką, 
mes lauksim. Sudiev, bran
gus broleli!

Su pagarba,
Ona ŲTaugeliene 

kvoje . Per ilgus metus tas 
muziejus nebuvo atdaras 
publikai. Dabar šis muzie
jus sujungtas su didžiuoju 
Maskvos Meno Muziejumi, 
ir šie kūriniai vėl išstatyti.

« • * *

Tas nereiškia, kad Tary
bų Sąjungos kultūrinio gy
venimo vadovai atsisako 
kovos už socialistinį realiz
mą. Jis ten vedamas kiek
viename žingsnyje ir toliau. 
Bet matyti, kad ten nutar
ta; jog verta rodyti publi
kai ir tam tikrą kūrybą, 
kuri ne pilnai su realizmo 
nuostatais sutinka, bet kuri 
turi vertės nežiūrint savo 
silpnybių.

Matyti, kad kuomet Cha
čaturianas žurnale “So- 
vietskaja Muzika” rašė už 
platesnį priėjimą prie me
no, jis omenyje turėjo ne 
vien muziką. Ir matyti, kad 
jo balsas nebuvo vienišas.

• • • «

Teko skaityti detales apie 
tai, kaip neutralioji komi
sija, susidedanti iš indų, 
lenkų, čekoslovakų, šveica
rų ir švedų, gyveno neutra- 
lėje Korėjos zonoje belais
vių likimo sprendimo metu.

Pasirodo, kad visa komi
sija negyveno vienoje vie
toje. švedai ir šveicarai 
gyveno palapinių stovyklo
je, kur viskas buvo aprū
pinama amerikiečių, — iš 
jų jie gavo maistą, benziną 
transportui, aptarnavimą ir 
t. t.

Lenkai ir čekai gyveno 
kinų - korėjiečių liaudiečių 
specialiai jiems pastatytuo
se pastoviuose pastatuose, 
namukuose su visais įren
gimais. Lygiai taip ana pu
sė juos aprūpino viskuom.

Indai gyveno atskirai. Ir 
kas juos aprūpino? Ogi, 
kad komisijos neutralumas 
liktų be jokio persvorio vie
non pusėn, 50 nuošimčių jų 
maisto pristatė amerikie- 

j čiai, 50 nuošimčių kinai - 
korėjiečiai...

A. Šilėnais

Knygos - Skaitykite - Žinokite
Naudokitės Nužemintų Kainų Proga

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais pataisymais. 
Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklausomybę. Puslapių 320, kai
na $2.00. DABAR TIK $1.50.. ‘

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė Dr. A. Petriką, 
puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietuvis. Parašė 
Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Prisikėlusi Lietuva
Parašė Antanas Bimbą, kaip po karo aplankė Lietuvą, puslapių 224, kai
na $1.00, DABAR TIK 75c.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su Įdomiais paveikslais, .sutaisė 
Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

POEZIJA
Prošvaistės
Jono Kaškaičio—Dr. J. J. Kaškiaučiaus jaudinanti poezija ir trumpa au
toriaus biografija. 256 puslapių, kaina $1.00, DABAR TIK 75c. 

f

Usnyne
Teofiliaus Tilvyčio gražiausia kūryba, sielą -žavėjanti poema, puslapių 
160, kaina $1.50, DABAR TIK 75c.

t

Pavasario Godos
Stasio Jasilionio gražiausių eilių rinkinys, puslapiu 256, kaina $1.00, DA
BAR TIK 75c.
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YOU NEVER CAN TELL ABOUT THIS 
CREATURE. WHEN YOU ASK HIM >, 
WHETHER HE’S GOING TO REGISTER ' 
ANO VOTE, HE JUST SAYS "WELL. j 
I MIGHT ANO I MIGHT NOT." J

DON'T BE A MITE-HOT? t

REGISTER*. VOTE!

Give a BOCK to PAC
>40 «

Įvairūs išsireiškimai
Idant kuo daugiausiai pa

sinaudot iš skaitymo, ap
mąstymui ir svarstymui 
perskaitytos knygos rei
kalinga pašvęst tiek pat 
laiko, kiek ir pačiam skai
tymui. Tik taip galima su- 
sekt apgaulingas dogmas, 
tuščius pažadus bei tyčia 
išpūstas statistikas.

Dorothy Dix

APYSAKOS
Kelias Į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip Įspūdinga, kai nekartą giliai atsidus
damas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. Parašė Rojus Mizara, pus
kapių 368, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Mortos Vilkienės Divorsas
Tai apysaka, kuri veda istoriniu keliu Amerikos lietuvių kultūrinio, eko
nominio ir politinio gyvenimo.- Parašė Mikas Rasoda—Mizara, puslapių 
314, kaina $1.00, DABAR TIK 75c.

Ūkanos
Jauno lietuvio pastangos atsiekti profesijos, ekonominiai trūkumai, aš
trus šeimyninis gyvenimas, politinės intrigos ir Įvairios kitos bėdos ir. 
vargai. Parašė Mikas Rasoda, pusi. 342, kaina $1.50, DABAR TIK $1.00.

Šliuptarniai
Dr. Jono šliupo gyvenimas, jo darbai del lietuvybės ir kovos už laisva- 
manybę. Puslapių 650, kaina $5.00, DABAR TIK $4.00.

---- --------- r

KNYGOS APIE SVEIKATĄ
Sveikatos Šaltinis
Daug naudingų patarimų apie sveikatą, nurodymai kaip gelbėtis pasi- v 
reiškus kokioms paprastoms ligoms, kaip jas pažinti ir būdai jų praša- 
linimui. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 352. Kaina $2.50 (nėra nuo
laidos) <

Kaip Būti Jaunam Net ir Senatvėje z
Patarimai senyviems žmonėms kaip užsilaikyti, kuomi maitintis, kad 
būti sveiku ir gyventi ilgą amžių. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusla
pių 62, kaina 50c (nėra nuolaidos).

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
Nurodymai kaip gelbėti susižeidus, apslo'bus, staigiai viduriais apsirgus 
pėsant galimybės greit gauti daktaro pagelbos. Paduodama daug recep
tų. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius, pusi. 128, kaina $1.00, DABAR 60c.

Visos aukščiau suminėtos knygos gaunamos Laisvės knygyne. 
Kartu su užsakymais prašome prisiųsti ir pinigus.

LAISVĖ
110-12—ATLANTIC A VE., RICHMOND HILL, N. Y.



San Francisco, Cal.
PASIDAIRIUS PO MŪSŲ 

APIELINKĘ
Laikas nepaprastai greit 

prabėgo, kad per tą poros 
mėnesių laikotarpį praslin
ko daug svarbių dalykų ne
pažymėta mūsų spaudoje. 
Gaila, kad mūsų draugai 
bei draugės nerašinėja j 
spaudą svarbesnių dalykų, 
o tik žiūri į vieną, kad raši
nėtu, v

Man buvo labai įdomus į- 
vykis, kada čia San Fran
cisco lankėsi McCartizmo 
šmėklos. Jų atsilankymas 
manė išgąsdinti silpnadva
sius žmonelius, ir iš to turė
ti sau daug medžiagos, ir 
medžiagos dėl komercinės 
spaudos. Bet neišdegė po
nams šūvis, kaip manė. Pir
miausia jie puolėsi ant lai- 
vakrovių unijos, ir tam 
panašių pirmeivių. Bet lai- 
vakroviai netik neišsigan
do, bet apšaukė streiką ir 
pikietavo juos per keletą 
dienų. Pagaliaiį^ėdos pa
imti ragangauęziai pabėgo 
į kitas kolonijas žioplių ieš
koti. Štai ko reikia: tik ne
nusigąsk, tad šmėklos pra
sišalins nuo kelio.

Panašus atsitikimas buvo 
su advokatu Vincent Hall i - 
nan. Jį teisė ne už taksų 
nedamokėjimą,. bet už tai, 
kad rasti priekabę jį nu
bausti už tai, kad jis dirba 
su darbo masėmis ir atsto
vauja neteisingai teisiamus 
žmones.

Jis turtą buvo padalinęs 
savo šeimynai ir savo anū
kams,— sulyg tuo jis iš- 
sk'aitliavo savo įeigas ir ne- 
damokėjo tiek taksu i val
džios įstaigą. Tai čia buvo 
surasti jį kaltu ir nubausti 
pinigiškai ir kalėjimu. Da
bar girdėjau, kad sumažin
ta jo bausmė.

Kaip visur kitur valdiš
kuose kalėjimuose buvo su
mišimai kalinių prieš pras
tas sąlygas ir prastą, žiau
rų viršininkų elgesį, taip ir 
pas mus visur buvo daug 
kalinių sukilimų. Dabar, 
kad neparodyti žmonėms, 
kad buvo priversti pagerin
ti kalinių būklę ir viršinin
kų elgesį sušvelninti, tai 
apskričių šerifai pradėjo 
save garsinti, kad su jų 
pastangom liko pagerintas 
kalėjimų maistas, valgyk
los, virtuvės ir 1.1. Vienas 
kalėjimas randasi arti mū
sų San Bruno, kalnuose. 
Buvo taip apleistas, kad 
kurie ten buvo kiek laiko, 
tai sakydavo, jog tikras 
pragaras. Dabar šerifas 
Dan Gallagher save taip iš- 
sireklamavo, kad būk per 
jo pastangas tam kalėjime 
(San Francisco County No. 
2) liko viskas pagerinta, ir 
duotos kaliniams geresnės 
sąlygos. Kalėjimas užima 
164 akrus žemės.

VISKO PO BISKĮ
Mūsų mylima draugė Da- 

ratėlė Mičiulienė pasiilgo 
sniego, tad ji išvyko į ryti
nes- valstijas pasisnieguoti 
ir nosį nušalti. Mat, Oak- 
lande niekad sniego nėra, 
tai nieko naujo žiemos su
laukus. Kaip ten nebūtų, 
linkiu jai geros kelionės ir 
turėti gerus laikus.

Oaklandietis draugas Jo
nas Radęs jau, rodos, ket
virtą sykį randasi ligoninė
je San Francisco mieste. 
Gaila gero draugo, kad dar 
negali eiti i darbą veik me
tai laiko. Jam buvo sužeis
ta galva, dabar iš to darosi 
galvos svaigimas, ir negali 
grįsti į darbą. Daktarai 
bando surasti priežastį ir 

pagydyti, t bet dar turi vis 
vargti po namus ir ligoni
nėse.

Jonas Kazlauskas sugrįžo 
iš New Jersey valstijos ir 
jau pilnai susveiko. Buvo 
sulaužyta koja laike jo va- 
kacijų pas savo gimines.

PRAŠALINUS SENUS 
GATVEKARIUS

San Francisco mieste 
nuo senu laiku kalnuo
to s e gatvėse baladojasi 
labai seni gatvekariai trau
kiami ant geležinės vir
vės. Tuos g a t v e k a r i u s 
operuodavo paskira kom
panija. Abelnai busai ir 
gatvekariai yra miesto 
nuosavybė, o tuos senus at
virus užsispyrusiai laikė 
tam tikra kompanija. Du 
metai tam atgal miestas 
nupirko ir tuos senus gra- 
mėzdus už 400,000 dolerių. 
Dabar miesto taryba nuta
rė galutinai prašalinti tuos 
senus daiktus nuo gatvių, o 
vieton jų įdėti gerus busus. 
Man atrodo, tai jau seniai 
tuos suklypusius gatveka- 
rius reikėjo dėti kur į mu
ziejų, o tik dabar dasipro- 
tėjo, kad tas netinka sulyg 
progreso.

Turėsim sveikatos 
paskaitas

Kadangi dabartiniu laiku 
čia lankosi Dr. Borisas iš 
Boston, Mass., tai mums 
bus gera proga plačiau su 
juo susipažinti ir sunaudoti 
gražų laiką naudingai. L. 
L.D. kuopos Oaklando ir 
San Francisco rengiasi pa
imti gražią svetainę ir su
rengti jam paskaitų dieną 
ar vakarą. Iš pasikalbėjimo 
su Dr. Borisu, suprantu, 
kad jis yra aukšto mokslo 
žmogus ir moka nuosekliai 
perstatyti dalyką. Todėl, 
kada bus pranešta, kur ir 
kada įvyks paskaita, malo
nėkite visi dalyvauti. Nes 
retai pasitaiko progų turėti 
lietuvį kalbėtoją kaip Dr. 
Borisas. Visi žingeidaujam 
apie sveikatą, tai galėsime 
pasinaudoti proga.

Alvinas.

Miami, Fla.
Ametftos Darbo Federacijos 
vado^'bės susirinkimas

šiame mieste pradėjo posė
džiauti Amerikos Darbo Fede
racijos Vykdomoji Taryba. 
Posėdžiai, sakoma, tęsis porą 
savaiču. Kviečiamas yra susi
rinkime kalbėti valstybės Dar
bo sekretorių Mr. Mitchell.

šiame Tarybos susirinkime 
būsią daug klausimų apsvars
tyta. Federacijos vadai kalba 
apie unijų įtraukimą į busi
muosius šių metų rudens kong
resinius rinkimus. Jie daugu
moje yra nusistatę už rėmimą 
Demokratų partijos kandida
tų.

Susirinkime taip pat bus 
kalbama apie santykius su 
CIO. Kils ir vienybės klausi
mas; Tai-p pat, žinoma, Fede
racijoj vadovybė nebegali ig
noruoti augančio nedarbo ša
lyje. Nedarbas skaudžiai pa
liečia visas darbo unijas.

Rep.

Elizabeth, N. J.
Smūgis baltajam šovinizmui

Kaip daugelyje kitų mies
tų, tai'p Elizabethe nestokuo- 
ja rasinės diskriminacijos 
prieš negrus. Yra baltųjų šo
vinistų. Bet jiems šiomis die
nomis tapo suduotas skaudus 
smūgis. Tą smūgį jiems nuda
vė aukštesniojo teismo teisėjas 
Mark A. Sullivan.

Diskriminacija prieš negrus 
buvo praktikuojama valdinės 
įstaigos Housing Authority. 
Naujuose namuose ta įstaiga 

diskriminavo prieš negrus. Da
lykas pasiekė teismą ir minė
tą teisėją. Dabar teisėjas Sulli
van išnešė nuosprendį. Jis nus
prendė, kad valdžios pastaty
tuose namuose negrų segrega
cija (atskyrimas) reiškia dis
kriminaciją ir Housing Autho
rity turi greitai atsisakyti to
kio elgesio.

Tiesėjas. Sullivan pareiškė, 
kad rasinė diskriminacija su
laužo tiek Jungtinių Valstijų, 
tiek New Jersey valstijos kon
stituciją.

Teismą prieš Housing Au
thority užvedė trylika negrų 
gyventojų. Jie bylą laimėjo. 
Teisėjas Sullivan susilauks di
delių aplodismentų nuo visos 
pažangiosios visuomenės ne 
tik Elizabethe, bet visoje A- 
merikoje.

Rep.

Clevelando Žinios
LLD kuopu ir Apskr. reikalai

Keletas desėtkų metų atgal 
Clevelande gyvavo ir veikė 
viena LLD 22-ra kuopa. Ji bu
vo gyva, veikli ir gana skait
linga nariais, turėjo virš trijų 
šimtų narių. Jos šaknys buvo 
pačiame lietuviais apgyventa
me centre.

Laikui bėgant, nemažai lie
tuvių, o tuom pačiu kartu n 
minėtos kuopos narių, išsikėlė 
į plataus Clevelando papkraš- 
čius. Tuomet kilo klausimas, 
ar nebūtų naudinga tuose pa
kraščiuose turėt kuopas, ku
rios ten gyvuotų ir veiktų. Tuo 
vadovaujantis buvo suorgani
zuota 57 kuopa Corleto mies
to dalyje, aišku, paimant ke
letą narių iš centrales 22-ros 
kuopos, šioj.i kuopa gražiai 
veikė savo rybose. Ji išaugo 
iki' 65 narių ir daugiau.

Kiek vėliau matėsi reikalas 
ir Co 11 in wood o miesto dalyje 
turėti kuopą ir, štai, 18 cent
rales 22-ros kuopos narių, ku
rie gyveno toje miesto daly
je,' suorganizavo 190-tą kuo
pą. Šioji kuopa irgi gražiai 

■veikė savo rybose. Ji rengė 
nemažai įvairių pramogų — 
prakalbų bei painokų. Toje 
miesto dalyje kuopa greitu 
laiku išaugo į virš šimto na
rių kuopą. Ji ir po šiai die
nai yra skaitlingiausia nariais 
kuopa.

Pastarųjų poros metų bėgy
je visos kuopos šiek tiek su
mažėjo nariais ir netik apsis
tojo veikusios savo rybose, bet 
ir visos persikėlė su savais su
sirinkimais į tą pačią vietą —■ 
mūsų Klubo svetainę. Tokiai 
padėčiai egzistuojant, kilo su
manymas vėlei visas tris kuo
pas suvienyti į vieną didžiulę 
kuopą.

Pabaigoje 1953 metų Aps
krities Komitetas sušaukė visų 
trijų kuopų bendrą susirinki
mą, kuriame plačiai tas Klau
simas apkalbėta ir pavesta pa 
čioms kuopoms tai apkalbėti 
ir nubalsuoti. Kuopų balsavi
mo pasekmės tokios: 57 kuo
pa nutarė vienytis; 22 kuopa 
nutarė gyvuoti savistoviai; o 
190 kuopai, kurios susirinki
mas įvyko vėliausia, nebebuvo 
pasirinkimo. Ji turėjo irgi pa
silikti savistoviai. Tokiu būdu 
nuo dabar Clevelande pasilie
ka tik dvi kuopos: 22 ir 190. 
Nėra svarbos, į kurią kuopą 
ateis 57 kuopos nariai. Jie ga
li ir turi pasirinkti, kur jiems 
geriau ir parankiau. Tik svar
bu, kad nei vienas minėtos 
kuopos narys nepasiliktų už 
Draugijos rybų ir aš tikiu, kad 
Corleto draugai gerai supran
ta Draugijos reikalus ir to ne
padarys.

LLD 190 kuopos sekantis 
susirinkimas įvyks vasario 
26 d., Klubo svetainėje. Visi 
57 k p. nariai, kurie norite 
persikelti į 190 kp., kviečiami 
atsilankyti ir, kaip matote, 
jau laikas ir duokles užsimo
kėti už 1954 metus. Be to, 
190 kuopa rengiasi prie pra
mogos, kuri įvyks kovo 13 d. 
Jeigu geras skaičius 57 kp. 
narių atsilankys ir prisidės, tai

Lawrence, Mass.
M. Burke Memorial ligon- 

butis sutrumpino darbinin
kams darbo valandas. Iki 
šiol dirbo 48, dabar dirbs 
40, nes darbininkai parei
kalavo trumpesnių valandų, 
tai ir gavo. O kaipo mies
to įstaiga, tur būt gėdijosi 
neišpildyti darbininkų rei
kalavimo.

* * *
Keturi jaunuoliai įvažia

vo medin palei Salem, N. H.. 
Visi lawrencieciai: Claire 
Lysowsky, 16 m.; Louis Al- 
vine Jr., 17 m.; Robert Be- 
verdge ir Albert Dayton 15 
m. Vienas gerai pažįsta
mas. Sužeisti pavojingai, 
nugabenti į ligonbutį.

* . * *
Negalėdama suvaldyti 2 

sūnų, motina prašė juos nu
bausti ir patalpinti pataisų 
namuose. Vienas, J. Indy- 
lia ir jo draugutis, 20 metų, 
prisipažino pavogę $54 ver
tės daiktų ir nubausti 30 
dienų šaltojon.

Vargiai ten juos pataisys. 
Išėję, dar daugiau pradės 
daryti blogus darbus. To
kiame nedarbe nebus geru
mo.

X: * *
Moterėlė nuėjo paulioti 

ant Franklin St. Brass Rail 
saliūne. Prie jos prisėdo 
jaunas vyrukas. Kartu ger
dami, sumanė eiti restau- 
ranan kavos įsigerti. Vė
liau eidami per darželį ant 
Hampshire gatvės abu su
simušė. Moterėlė pusėtinai 
apkulta. Turbūt vyrukas 
norėjo meilės paragauti. 
Vyrukas nubaustas $50 pa
baudos. O moteris gavo pa
moką, kad taip darydama 
gali ir gyvasties netekti. 
Turi žinoti, su kuo uliavo- 
ja. 

* * *
Pacific Mill darbininkai 

išrinko UTWA Lokalo 789 
naują valdybą. Raštinė 
randasi 575 A Essex Street. 
Unija garsinasi, bet ne la
bai didelę rolę lošia dirbtu
vėje. Kaip kompanijos vir
šūnės nori, taip jie elgiasi 
su darbininkais. Bet visgi 
geriau, negu būtų be unijos. 
Nors gauna vakacijas ir 6 
šventadienius su alga. Jei
gu unijos nebūtų, už -atosto
gas ir šventes mokesties ne
gautų.

M: * *
Sausio 26 nakties laiku 

pusėtinai lietus lijo. Tele-, 
fonų kompanijos 110 linijų 
buvo sugadintų Fitz Park 
apylinkėje, negalėjo susi
kalbėti iki pataisė.

* H:
Du 14-16 metų jaunuo

liai Methuen e nakti-es lai
ku pasigavo moterį ant 
Cr^ss gatvės ir apiplėšė ant 
$147. Jie sakosi krepšyje 
radę tik $60.50. Abu padėti 
po $1,000 kaucija. Sakėsi, 
kad jiems reikėjo pinigų, 
turėję apiplėšti. Bet su tais 
pinigais už $15 pasisamdė 
taksi ir nuvažiavo Bosto
nan.

* * *
Methunuose, Riverside už

kampyje, Elizabeth Jean 
pašaukė policiją, kuri pri
buvusi rado ją surištą. Ji 
sakė, kad ją surišusieji plė
šikai iš šaldytuvo pasiėmė

šią pramogą galėsime paversti 
j dviejų kuopų vestuvinę puo
ta.
LLD 15 Apskr. konferencija

Apskrities Komitetas yra 
nutaręs turėti Apskrities kon
ferenciją. šiomis dienomis fni- 
nėtai konf. pasirinkta ir die
na, tai yra balandžio 4 d. 
Smulkmenas ir oficialius pa 
kvietimus . kuopos gaus per 
Apskrities sekretorių.

♦ J. Žėbrys 

valgius ir pabėgo, ją palikę 
surištą. Ji prišliaužė prie 
telefono pasišaukti pagalbą.

* * *
Massachusetts Valstijos 

Seimelis prašė Am. Woolen 
Ko. pasilikti su savo dirb
tuvėmis Naujoje Anglijoje. 
Priėmė rezoliuciją, kuri bus 
pasiųsta kompanijos prezi
dentui. Taipgi prašo visų 
šėrininkų, kad jie balsuotų 
už palaikymą dirbtuvių, bet 
nepasako, kokias sąlygas 
duos kompanijoms.

Kaip nebūtų, geriau bū*? 
tų, kad dirbtuvės pasiliktų 
vietoje.

* * *
Defense mobilizacijos di

rektorius Fleming demo
krato kongresmano Lane 
prašymą, kad jis su aukš
taisiais valdininkais ir su 
pačiu prezidentu prašytų 
Am. Woolen Kompanijos 
palikti čia Wood ir Ayer 
Mill dirbtuves. Fleming pa
reiškė, kad jie nenori kištis 
į kompanijos reikalus. Kaip 
kompanija nori, taip daro.

Tai toks atsakymas repu- 
blikonų balsuotojams. Ge
rai atsimenate, pirm balsa
vimų prezidentas prižadėjo, 
kad dės pastangas Lawren- 
ciuje pakelti indutriją. O 
dabar jo leitenantai atsisa
kė bent ką bendrą turėti. 
Kongresmanas Lane sten
giasi kiek galėdamas palai
kyti tekstilės industriją, bet 
republikonai valdininkai 
jam atsako, kad ne jų rei
kalas. Taigi, kai šiemet bus 
kongresiniai rinkimai, ne
siduokite republikonam ap
gauti. Ji-e kalbės ir visko 
prižadės, bet kai taps iš
rinkti, nuo jų gausite lie
tuvišką dūlią.

* ' * X:
American Woolen Co. iš

rinko 4 naujus direktorius. 
Wardall iš New Yorko yra 
kelių didelių kompanijų 
prezidentu, Weissner iš An
dover paliktas visų kompa
nijos dirbtuvių manadže- 
riu, taipgi išrinkti Dumai- 
ne Jr. ir Hanson. Tie visi 
keturi yra pasisakę už pa
laikymą čionai dirbtuvių. 
Ką jie darys tapę direkto
riais, matysime ateityje.

* * s(:
Community Chest virši

ninkai išsigando nustoję 
publikos pritarimo. Fabri
kams užsidarant, žmonės 
prikaišioja valdininkams už 
jų dideles algas, jaunimo 
alkinimą, šeimynų nešelpt
ai ą.

Tai tikra teisybė. Lai
ke rinkliavų visko žmonėms 
prižada. Gi po rinkliavų 
paskiria bažnyčioms ir ki
toms įstaigoms milijonus, 
komiteto nariai gauna po 
$15,000 ir $10,000, ogiems 
nuskurėliams biedniokams 
kaip nėra, taip nėra. Nueik 
raštinėn, nenori nei šnekėti 
apie pagalbą.

* * *
32-jų industrijų kompa

nijos suorganizavo klubą. 
Prigulės visos kompanijos, 
išskiriant Am. Woolen. Ga
lės priklausyti tik superiai, 
bosai, direktoriai, inžinie
riai ir kiti kompanijos vir
šininkėliai. Sako, bus mo
kinami. Suprantama, jog 
juos mokins darbininkus 
daugiau apmulkinti, dau
giau darbo uždėti darbinin
kams. * * *

“Zlpdzięjąi” apvogė šven
tą Teresę. “Skarbonkoje” 
buvę apie $2. Ne tik Tere
sę, bet ir šv. Juozapą' turė
tų pastatyti sergėti bažny
tėlę ir sugauti blogdarius.

L. K. Biuras.

Philadelphia, Pa.
Šių metų sausio 30 d. PTC 

važiuotės kompanija pakė
lė f erą. Dabar važiuojant 
vienu gatvekariu reikia už
simokėti 18 centų. Pirm pa
kėlimo buvo mokama 15c. 
Persėdant ant antro gatve- 
kario reikia primokėti 2 
centai už transfėrą. O jei 
gu kam yra reikalas važiuo
ti dar trečiu gatvekariu, tai 
dabar bus veltui: neberei
kės primokėti vieną centą, 
kaip kad seniau reikėjo.

. Kompanija sako, kad su
teikianti lengvatų, už $1.50 
galima pirktis popierinių 
tikietų. Bet tie tikietai tu
ri savo vertę tik dėl savai
tės laiko. O katras nesu
naudos per paskirtą laiką, 
tai tikietai pasiliks be ver
tės.

Taipgi galima pirkti ir 
tokenų už 171 c.

Miesto majoras J. Clark 
ir kiti aukšti pareigūnai at
kakliai kovojo prieš pakėli
mą fėro. Bet pagaliau pu
blikos aptarnavimo komisi
ja ir aukštesnis valstijos 
teismas leido PTC kompa
nijai pakelti fėrą 3 centais 
aukščiau.

j?: į:

Dar praeitų metų balan
džio 1 d. federalė valdžia 
panaikino savo rendų kon
trolės įstatymą. Tuomet 
mūsų miesto pareigūnai iš
leido savo įstatymą ren- 
doms kontroliuoti, kad be
sočiai dolerio dievaičiai ne
begalėtų legališkai apiplėš
ti miesto biednuomenę, pa
keldami aukštas rendas. 
Tuomet didieji apartmentų 
ir kitų gyvenamų namų sa
vininkai kreipėsi į teismą, 
skųsdamiesi, kad miesto 
valdininkai neteisėtai jiems 
uždraudžia pasipelnyti iš i 
rendauninkų.

Šiomis dienomis miesto 
teisėjas Frank Smith ap
šaukė miesto išleistą ren- 
d ų įstatymą nekonstitu- 
cingu ir nebereik a 1 i n g u. 
Bet miesto pareigūnai sa
ko, kad jie apeliuosią į 
aukštesnį teismą ir prirū
dys, kad miesto rendoms 
kontroliuoti komisija turi 
galią pagal savo nuožiūrą 
veikti.

=š;

Sausio 26 d. netoli nuo 
Philadelphijos, naujame ir 
mod erniškame miestelyje 
Levittown, tapo nužudyta 
jauna ir graži 15-kos metų 
mergaitė Marta Gibbonsiū- 
tė. Ją automobiliu išsive
žė jos kaimynas Jurgis 
Capps į mišką, apie 3 my
lios už miestelio. Tenai jis 
merginą išprievartavo. Mer
gina protestuodama sakė: 
“Jurgi, ką tu man pada
rei?!” Ištrūkusi iš vyro 
glėbio, ji pradėjo bėgti na
mų link, šaukdama: “Aš 
einu ir pasakysiu tavo žmo
nai.” Jurgis Capps, išgirdęs 
tuos merginos žodžius, ją 
pasivijęs smogė kokiu tai 
kietu daiktu merginai per 
galvą. Ji parkritusi ant že
mės pradėjo vaitoti ir rai
tytis. Žudikas, pamatęs, 
kad su smūgiais jis jos 
greit neužmuš, išsitraukęs 
revolverį peršovė merginos 
galvą ir paėmęs ją už kojų 
nutęsė ir įmetė į griovį.

(George Capps dar jaunas 
22 metų vyras ir karo- ve- j 
teranas. Jis 'Vedęs ir jo 
žmona esanti nėščia ir bile 
dieną susilauks gimstant 
kūdikio. Jurgis dabar sėdi 
kalėjime ir laukia teismo už 
pirmo laipsnio žmogžudys
tę. Progresas

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

4 .psl.—Laisvo (Liberty)-Penktadienis, Vasario-Feb. 5, 1964

Springfield, DI.
Tikrai baisi padėtis

štai faktai, pateikei pa-į^ą 
lllinoijaus valdžios. Raportas 
kalba apie gyvenamų namų 
padėtį šioje labai turtingoje 
valstijoje. Kalba apie nesvie
tiškus laužynus miestuose, y- 
pač Chicagoje.

Valdžios raportas kalba a- 
pie tai, kad 700,000 šeimų šio
je valstijoje gyvena namuose, 
kurie netikam; žmonėms gy
venti. Juose veisiasi tiktai li
gos ir žiurkės.

Raportas kalba apie padėtį 
negrų .šeimų. Tarp kitko sa
ko :

“Ne negrai pagimdė laužy
nus (slums). Priverstas susi
kimšimas pagimdo laužynus.’

Toliau :
“žmonės, kurie gyvena juo

dosiose ghetose gyvena pavo
jingai žiurkių priveistuose, li
gų veisimosi, gaisro pavojaus 
namuose.

“Tokie namai ne tik bied- 
nuomenės namai — jie ra 
taip pat namai galimų išveng
ti ligų, galimų išvengti mir
čių ir nežmoniškų kančių.’’

Tokiuose namuose Illinois 
valstijoje gyvena 700,000 
biednuomenės šeimų !

Nereikia manyti, jog tik 
Chicagoje gyvuoja negrų ghe- 
tos. Raportas sako, kad pa
našūs laužynai, tik mažesne 
skale, užtinkami East St. 
Louis, Rockforde, Peorijoje ir 
kituose miestuose.

Kitas dalykas. Raportas pa
brėžia tą svarbų faktą, kad 
nėra jokio pateisinimo negrus 
atskirti nuo baltųjų. Girdi, kur 
gyventojai yra maišyti, padė
tis daug geresnė, atmosfera 
daug sveikesnė, rasinės neapy
kantos nėra.

Rep.

Worcester, Mass
A.L.D.L.D. 155-tos kuopos susirinki
mas įvyks pirmadienį, vasario-Feb. 
S d., pradžia 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėje, 29 Endicott St.

Visos narės malonėkite dalyvauti 
susirinkime ir atsiveskite naują na
rių. Turime daug svarbių reikalų 
aptarimui. A. W.

(24-25)

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
mokyt i duokles į centrą už šiuos 
metus. A. K.

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

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti 
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- P 
j imu i karščio.
KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisvės Įstaigoj
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» <
k «,•<*.••'**.** *>



Dienraščio Laisvės

PRAŠOME IŠ ANKSTO ĮSIGYTI BILIETĄ. KAINĄ $3.00

Banketas Įvyks Sekmadienį

Vasario 7 February
VAKARIENE BUS DUODAMA 6-L-j VALANDĄ VAKARE 

PRAŠOME NESIVĖLINTI

ALHERTY AUOITORIU
110-06 ATLAMTIC AVĖ RICHMOND HILL M Ya S

Aišku, suvažiavime dalyvaus daug svečių 

iš kitų miestų, t) po suvažiavimo jie bus 

bankete. Būkite ir jūs. Pasimatykite su 
svečiais iš tolimesnių kolonijų.

Laisvės B-vės dalininku suvažiavimas pra- 

sides 11-tą valandą ryto. Visi dalininkai 

privalo dalyvauti suvažiavime. Tuojau po 

suvažiavimo bus duodama vakarienė.

5 pusI.-Laiąv© (Liberty)- Penktadienis, Vasario-Feb. 5,



Newarko ir apylinkės 
įvairumai
jau suplanavo veiklą

Po metikės konferencijos

išrinkta nauja valdyba. Tik 
finansu sekretorė d-gė Ma- 
kutėnas naujas, o visi kiti

ko ant toliau darbuotis. Jau 
nutiestas ir šių metų veiki
mas: vasarinis piknikas ir 
pora pramogų svetainėse.

rėš savo p a r engi m u s : 
Brooklyno, Elizabetho-Lin- 
deno ir Newarko - Harriso- 
no-Livingstono.

Šita apskrities propozici
ja labai remtina dėl to, kad 
pakeltų kuopose šiokią to
kią veiklą ir pasidarytų ke
lis, dolerius kuopų reika
lams. A. Albinas

Kalėdų dieną čia mirė 
Agota Miežlaiškienė, širdies 
liga. Bet kažin kodėl nie
kas iš lankytojų ir laidotu
vėse dalyvių nieko ligi šiol 
neparašė. Rodosi, artimiems 
giminėms nelogiška rašyti 
apie giminę, o aš esu jos 
artimas giminė—brolis. Ta
čiau kadangi niekas nepa
rašė, tai nors ir vėlokai pa
rašysiu.

Agney< atvyko į šią šalį, 
rodosi, ( 1907 metais, pas 
brolį Martyna, kuris irgi 
jau miręs keleri metai at
gal . Agotėlė Lietuvoje gy
veno gana vargingai, kaipo 
bežemio dukrelė, bet atvy
kusi šioje šalyje irgi laimės 
neturėjo. Už kelerių metų 
ištekėjo už Mateušo Miež- 
laiškio ir visą laiką vargin
gai gyveno, bet išauklėjo 2 
sūnus ir 2 dukteris. Jau
niausia, Biruta, mirė jau
na, apie 18 metų. Kiti vai
kai apsivedė ir jau trečiąją 
kartą auklėja. Su vyru ne
gyveno jau apie 20 metų.

Šiuo laiku buvo įsigijusi 
puikų namelį su gabalu že
mės Springfield, N. J. Jau 
prasidėjo jai gie d r e s n ės 
dienos jos gyvenime, bet 
nelaboji mirtis ją nuskynė.

Velionė buvo apie 66 me
tų. Turėjo 3 brolius ir dvi 
seseris. Apart vienos sesu
tės Lietuvoje, visi jie gyve
na. Po tėvais ji buvo Ja
nušonytė. Daug gėlių, lan
kytojų ir lydėtojų turėjo.

Ilsėkis 
miai; tu

miela sesute, ra- 
išvargai savo ke-

Brolis George .

Laisvė
savo bendradarbiui George 
ir kitiems velionės Agotos 
giminėms ir šeimai.

reiškia užuojautą

Newarko Sietyno veikla
Šventėms čia susilaukėme 

sniegų ir šalčiu, tai visą 
mėnesį turėjome žiemines 
atostogas . Dabar, per pra
eitas pamokas, nusitarėme 
darbuotis, kad padėjus ai- 
diečiams suvaidinti gražią 
romantišką operetę “Pepi- 
tą,” kurią planuojame pa
statyti Brooklyne ir New- 
arke apie pavasarį.

silankė pamokose ii’ parėmė 
chorą su dešimke dėl jo 
darbuotės, kaip ji sakė. Tai 
nuolatinė choro r ė m ė j a 
Onutė Arlow.

Mūsų gerieji choristai 
Joe ir Arina Staneliai išvy
ko į Floridą pasižvalgyti ir 
pasilsėti. Linkime jiems ge
ros laimės ir vėl kartu dai
nuoti. G. Albinas

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

BMMB

Padarė dar viena
K*

valdininkystę
e w repui)! i konų

pasirašė bilių. ku- 
pastatys vieną asmen.' 
lenktynių priežiūros

riuomi 
arklių 
valdovu. Juomi tuojau paskir
tas buvęs New Yorko miesto 
policijos viršininkas Mona
ghan.

Naujasis valdininkas algo
mis ii- netaksuojama “eksDcn- 
sams” suma gaus virš $21,- 
000 metams. Jis turės visuoti
ną galią nustatyti, kam valia., 
o kam nevalia turėti lenktynių 
savininko šėrus; kas gali ai 
negali dirbti prie lenktynių; 
taipgi Tiška kita surišta su
lenktynėmis.

i imą assemblėjojo balsavę 
94, prieš 47.

Liberty Auditorijoje
Vakario 7-tą Auditorijo.

Laisvės dalininkų suvažiavimo 
dalyviai ir norintieji juos su
sitikti kviečiami čia pietauti.

! Rasite pasirinkimą valgių. Už 
j teks vietos ii’ neva įgautiems, 
j norintiems susitikti su svečiais.
Prašome užeit.

Vedėjas Walter Brazauskas

Nelsonas atvyks i 
New Yorka

prieš fašizmą ' 
Nelson vasario
pin bus New Yorke. Tam jis 
gavo leidimą iš PennsyIvani- 
jos teisminių Įstaigų. Jo atvy
kimo tikslas — pasitarti su 
savo advokatais. Mat, Nelso
nas tebėra po teismu kitoje 
byloje. Kaltinamas, kad jis 
prasižengė minties kontroles 
įstatymui — Smith aktui.

NEW YORK NEW YORK
For classified Advertisements call LO. 3-7291

MALE and FEMALE HELP WANTED F£MAL^

dienomis a- Į .■••u važiavimo. Dar geriau ,atei; 
anksčiau. Suvažiavime bus 

svečių šėrininkų iš kitų mies- 
kurie po vakarienės turės 

Ateikite su si tik -

Kviečiame j Laisves jubilie 
j in į banketą vasario 7-tą!

I’ask iausiomi.s
teinanti bilietu pardavinėtojų Įti 
pranešimai rodo, kad jau gra
žus būrys brooklyniečių yra tų. 
Įsigiję banketui bilietus iš auk- grįžti namo.
šio. Tačiau iš patyrimo žino- iti ju^)S ])irm vakarienės.
ma, kad juo daugiau bilietų 
nupirkta iš anksto, tuo dau-

mis dienomis. Tad
Direktorių komisija ir ban

keto šeimininkės užsakė ne
mažą atsargą bilietų ir maiste- 
tiems, kuriems nesveikatos ar 
kitos rimtos priežastys nelei
do bilietus užsisakyti iš ank
sto.

Visi turintieji bilietus ir ne
turintieji prašomi1 atvykti j 
banketą ne vėliau 6 valandos, 
nes vakariene bus duodama 
anksti, tuojau po užbaigimo

Wagneris sakė, kad 
miestas skriaudžiamas

New Yorko miesto majo
ras Wagneris kaltino guo. 
Dewey administraciją, kad ji
nai apskriaudžia miestą, kad

sau politini 
ir iš taksų

ausančios

ryto.

Kelrodis

Liberty Auditorija, kurioje 
?vyks abi sueigos, randasi 
kampas UlOth St. ir Atlantic 
Ave., Richmond 
Iš visur klauskite 
mond Hill.

Hill, N. Y. 
kelio i Rich-

trau kiniais
Jamaica

Važiuojantiems 
arčiausia vra BMT

j traukinio 111th St. stotis, iki 
salės eiti du blokai. Iš Man
hattan traukinį imti BMT Ga
nai St. stotyje.

Unija nusileido tikslu 
išvengti streiko

Tikslu išvengti pajūriečių 
streiko, trauklių laivukų dar
biu in k ų 
numažino 
Iš karto
procentų priedo. Vasario 2 
ryboso pasiūlė priimti- tik 
proe. priedo.

ekalas 333 OLA) 
savo reikalavimus.

pinigaigautais
miestui jam pri

s a k ė
gyvena 5:

mūsųWagneris 
mieste 
visų valstijos gyventojų, bet 
mokyklų reikalams mieste te
skiriama tik 31 proe. pasky
rų.” ši paskiausią pareiškimą 
padare brooklynietis konsil- 
manas Schupler savo rezoliu
cijoje Miesto Tarybai tame 
pačiame posėdyje, kimiame 
kalbėjo ir majoras.

Bronx gyventojas John M- 
Grath, 25 metų, nuteistas '29 
metus kalėti už apiplėšimą, 
kuriame jis laimėjo $44.

LAISVĖS BANKETAS
Kviečiame visus į šį gražų pokilį ir prašome iš 

anksto įsigyti banketo bilietą, nes labai 
svarbu iš anksto žinoti, kiek bus publikos.

Įvyks Sekmadieni

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

SODAITIS
Užlaiko

PETRAS KAPICKASVINCAS
Puikiai Įrengtą

BAR&GRILL
Brooklyn, N. Y

Telephone E Vergreen 4-8174
32 Ten Eyck St

šiuos žodžius rašant, strei
kas buvo atidėtas iki vasario 
3-čios, o dervbos tebevvkdo- 
mos

DĖL PALAIDO ŠUNIES

New Yorke nugaišus žmo
nes kandžiojusiam šuniui pa
tirta, kad šuo buvo pasiutęs. 
Vienas Įkąstas paštininkas 
gelbstimas skausmingais Įčirš- 
kimais. Bent vienas kitas as
muo buvęs šunies apdraskytas, 
bet nežinoma, ar jis ieškojo
medikams pagalbos. Jeigu ne
ieškojo, jo laukia skausminga 
mirtis.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y.
Visokį valytai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel EV 7-6281

Street
st.

I BARBER SHOP
ANTANAS LE1MONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

Jaugėja reikalavimai 
adidinti apdraudą
Unijų reikalavimai pakelti 

nedarbo apdraudos sumą pa
veikia abiejų valdančiųjų par
tijų įstatymdavystėj. Tai dau
giausia jaučia tie, kurio yra 
išrinkti -iš industrinių centrų.

adm initraeija turės kai

molio .sesijoj’e.

Greta reikalavimų pakelti 
savaitini nedarbo apdraud. če
ki, AFL ir CIO unijos reika
lauja apdrausti ir mažiausių 
darbaviečių darbininkus. Sa
ko, kad tuo būdu dar 500.000 
darbininkų taptų apdraustais.

Veteranai kviečia i 
pergalės mitingą

Linkolno Brigados Vetera
nai i)’ Civiliniu Teisiu Kongre
sas bendrai rengia masini rni-

Nelsono

mieste lapeliuose kviečia vi
sus taikos ir demokratijos ša
lininkus bendrai pasidžiaugti 
laimėjimu.

Rengiamas vasario 5-tos va
karo S vai., Chateau C ai 
105 E. Houston St.. New

V-nas

HAIRDRESSERS

yrai ar moteriškės, patyrę, 

it, $50 j savaitę. Linksmos
N ne

darbo

4931 Broadway (207th SI.) N. V. C.
Tel. LO. 9-9258

N A M V DAR BIN INK E—AI KLft 
Nusimananti valgių gaminime. Vi
si įrengimai elektriniai. Priežiūrai 
2 vaikų. Pasidalinimas maloniu 
kambariu. Gera alga, linksma na
mų atmosfera. Su paliudijimu.

Saukite TR. 3-0002
<25-29)

Yor-

Aido Choras
Choro pamokos Įvyks 

penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti]
ruošti naujoms

v • Slo

nes pradedame pasi 
programoms 

Choro Valdyba .

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 SI.)

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

TROPICAL FISH MARKET 
2892 Nostrand Ave. 
Arli Kings Highway 

NAvarre 8-5069. Atdara 9 
Parakeets—$1.98 

Tik vienas kostumeriui
Swordtails ................
Black Mo)lys ..........
Guppies ....................
Neon;., breeding size 
Zebras ............ '...........
Plattys ......................
Pilnos kiekybės gyvuliukams 

reikmenų, nes niekada 
netruksime.

iki

19c.
19c.
5c.

49c.
19c

14c.

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS 

ŠTAMPŲ 
Iš Visų Šalių
ARTHUR 

FENDLER
112 West 49th Street 

Nrw York 19. N. Y. Tel. CO. 5-7091 
Specializuojamės Lietuvos sUimiornis

Senomis ir Naujomis

BRIDAL & BRIDESMAIDS 
GOWNS 

PATAISYMAI NEMOKAMAI 
1,000 puikiausiu rūšių gowns. 
(Sizų nuo 9 iki 16.) Brides
maids gowns $5 iki $35. Bridal 
gownš $25 iki $75. Taupykite 

pinigus ir vis tiek gaukite 
geriausius pas:

ROYAL BRIDAL GOWN 
SHOPPE

2517 Pitkin Ave., Brooklyn 
Tel. AP. 7-5671 ar DI. 5-4996

(22-33)

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
modernines mašinos vidujinių ligų tyrimui

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

Except Th urs. & Holidays WOODHAVEN, Ų. I., N. ¥.

JANITOR—PORA
Viduramžė pora. Reikalingi dėl 18 
kambarių namo. Vien lik karšiu 
vandeniu šildoma. Išvietė koridoriu
je. Alga $10 j mėnesį. Gesas, elek

tra ir 4 kambarių apartmentas.
Klauskite Janitor.

40 E. 70 St., N. Y. C., ar 
Feuerbach, 205 E. 85th SI.

(25-27)

Pagerbsime penkias 
veiklias gaspadines

Moterų Klubas savo susirin
kime nusitarė pagerbti pen
ias, per eilę motų. Įvairiausiuo
se parengimuose, sunkiai dir-

daugiau tokio pag< rb. vertų 
gaspadinių, bet. nusitarta vie
nu kartu atžymėti tikta: toki 
skaitlių, gi progai pasitaikius, 
planuojama tai padaryti ir ki
toms. Kitai]), nebūt kam ir to
kios pagerbtuvės Įvykdyti.

Mūsų didieji parengimai be 
“mažųjų’* darbo būtų neįma
nomi : artistus bei muzikantus 
kartais galima ir nusisamdyti, 
bet virtuvės ir patarnavimo 
darbai visuomet tiktai dėl rei
kalo ir už visą sunkųjį darbą 
joms- tiktai- “didelis ačiū'”

k.iamasi ir kito tikslo: mūsų 
gražioji Auditorija energingai 
pradėjo skolų likvidavimo 
planą, bet dar toli nuo tikslo. 
Paki bus pasiektas tūkstantis 
garbės narių, visokių bilų mo
kėjimas eina savo keliu, kož- 
nas doleris giliai brangina- 
nas. Gaspadinių pagerbimui

šio mėnesio 28 d. Auditorijos 
patalpose. Bus sekmadienis, 
kur kožnas turės progą už 
$2 pasivalgyti ir gražiai laiką, 
praleisti. Tikimasi svečių iš 1 

į toliau, bet. apie tai bus. praneš- | 
Į ta kitu kartu.

Klabietė

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

• turėtų eiti, pagal sumokėtų 
i duoklių kieki. Amerika tu » * k * 
'duoklių sumoka daugiausia.
Ji turi teisę turėti apie 375 
tarnautojus, o turi 338. Turė
jo pilną savo kvotą, bet ina- 

■ kartistai koletą jų išteroriza- 
vo.

Tarybų Sąjunga, paga
I duoklių mokėjimą, tokių tar 
inautojų turėtų turėti apie 150 
.0 turi tiktai 30!

Tarnautojus, kai])
j samdo generalinis sekretorius.

Netenka abejoti, jog šita

žinia

ta.
Reikia suprasti, kad nusis-

ga, bet ir kitos šalys, sudaran
čios Jungtines Tautas.

šildydamiesi gasu kūrena
mu pečiuku užduso du 87 m. 
senukai New Yorke. Pečius 
užgeso bute išdegus deguo
niui (oksigenui).

Brooklyne suimti trys 11 
metų berniukai kai]) Įtarti ap
vogime kelerių namų Bay

OPERATORES 
moteriškų suknelių.

Nuolatinis
pi'ieDirbt i

(Darbas nuo kavalkų.) 
darbas, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

ZERRILLO DRESS CO. 
151 Atlantic Ave., Brooklyn

Tel. UL. 5-5387
(21-27)

H AIR DR ESSER—I i AIR DYER
Patyrusi. $85-$100 pridedant komisą. 
Dirbti naujai išdekoruotoje dirbtu
vėje. Kreipkitės:

ARTHI7R AND PAUL 
BEAUTY SALON

82 N. Milage Ave., Rockville Center 
Tel. Rockville Center 6-1317

< 25-31)

LAMP 
Patyrusios. 
Nuolatinis 
sąlygos.

SHADE WORKERS
Pilnam laikui ir da^ai. 
darbas, puikios darbo

Kreipkitės:
42 E. 1.37th St., Bronx
(kampas Ryder Ave.)

(21-27)

ITNGERWAVER
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)

N A M V D ARBININKE
Guolis vietoje, malonus kambarys. 
Visi jrengimai elektriniai. Gera mo
kestis. linksma namų atmosfera. 
Reikalingi paliudijimai, šaukite va
karais.

BAyside 9-8400
(24-26)

ITNGERWAVER
Patyrusi, pilnai mokanti, greita.Ge
ra mokestis. Trumpos valandos. Pir
madieniais uždara. Linksmos darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

TEDDY’S BEAUTY SALON

Tel. AI
(24-30)

FT NGERWAVER—MANICURIST 
Pat'yrtisi' - pilnai mokanti; 5 die
nu savaitė, nuolatinis darbas, gera 
mokestis, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
JOHN & ROSE BEAUTY SALON 

1820 Flatbush Ave., Brooklyn
Tel. TE. 7-3788 

(pirmadieniais uždara) 
(23-25)

HAND PRESSER
P?W.yruši rankinė kvalduotoja ir 
preserka. 5 dienų savaitė, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
JULIA NICOLLIER

860 Madison Ave., N. Y’. C. 
(ant antrų lubų)

(23-27)

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
(22-28)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

CANDY—LUNCHEONETTE
I Pilnai įrengta, naujai išdekoruota. 
; Gera biznio vieta prieš mokyklą, 
j Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
j lengvai padidinamas, šią puikiausią 
1 progą savininkas parduoda labai 
į prieinamai.

Šaukite Savininką: 
LU. 8-9796

(25-27)

Pajūryje yra dalinas i 
darbininkų streikas

United Fruit C. prieplauko- į 
se prie North River praėjus] ' 
antradienį 2 laivai tebestovė-
jo neiškrauti. Juos uzstreika- 
vo svėrėjų lokalas 847, seno
sios ILA. Paliečia 200 darbi
ninkų. O kitas streikas yra 
naujosios AFL-1LA.

Streikieriai pagerbia vieni 
kitų pi kieto linijas, tad dar
bas buvo sustabdytas trijose 
prieplaukose.

BUTCHER DEPARTMENT
Veikliame super markete. Pui

kiausia vieta. Daro geras įeigas. 
Biznis lengvai padidinamas. Šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai.
savininką:

TW. 7-8194

šaukite

(24-28)

GROCERY—BUTCHER—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
(20-26)

REAL ESTATE

WHITESTONE
Parduodame Custom Built 

metų senumo. 7 kambariai. Dvi 
vonios. 50x117 plotas.
Skambinkite FL. 8-4212

(25-26)
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