
IAISVE--LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose ..........._.... |8.0t
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) _ 9.00
Kanadoje ...........      9.00
Kitur užsienyje _______________ 10.00

Pavienio egy.empl. kaina 5 centai

LAISVE--LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States
110 12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

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

No. 27 Richmond Hill 19, N. Y. Antrad., Vasario (Feb.) 9, 1954
——............. ............... .... ............... .....

Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tieji.

KRISLAI
Jei pradėsime, gausime ir 

mes.

Kas bus toliau?
Kortos ant stalo..
Naujas padaras—“transi

tion.”
Kodėl negalima?

> Rašo A. Bimba

Įžymusis mokslininkas Du. 
Harold Urey persergsti: Jeigu 
mūsų šalis pradės švaistytis 
su atominėmis bombomis, mes 

. irgi jų gausime. Apie tai lai 
nebūna jokios abejonės!

šis žmogus žino, ką jis kal
ba. Jis pats daug prisidėjo 
prie atominės bombos išvys- 
♦ vmo.

“Laisvė žmonėms v ra le
nai, kur žmogus gali, jei nori, 
apleisti vietą, kurioje jisai gy
vena arba dirba.’’

Puiku! Bet tiktai teorijoje.
Kaip su praktika? (lauk 

šiandien butą New Yorke ar
ba Chicagoje, pamatysi, kiek 
ta teorija tegaliunja.

AMERIKOS ŽVALGAI 
SKRAIDO LIETUVOS IR 
UATVIJOS PASIENIAIS

laisvės dalininkuV4

suvažiavimas 
gerai pavyko

Dar daugesią susikirtimai tarp 
i Amerikos ir Sovietų lėktuvų

Į Howard laikraščiai rašo 
į apie dažnėjančius Ameri- 
' kos lėktuvu susidūrimus su 
sovietiniais lėktuvais virš 

; jūrų netoli Sibiro bei Alas- 
I kos ir Balti jos Jūros srity-

I susirūpinus mūsų oro žval 
gaiš virš Baltijos Jūros. So 

j vietai turi labai slaptas gin

I vijoj Taigi

AUKŲ SU SVEIKINIMAIS 
GAUTA VIRŠ $1,800

BETURČIU LĖŠOMIS
REPUBEIKONAI ŠELPIA
TURČIUS, SAKO TRUMAN
Jie šinkuoja trustam šalies 
turtą, numuša pelnam taksus

amerikiečiai ten laiks nuo 
laiko ir praranda po vieną 
kita lėktuvą.

Amerikinių oro jėgų ko
manda tvirtina, jog reika
lingi mūsų lakstymai iki 
rusu rubežiu, kad mūsų v € 7 u

žinių ir kad galėtume pati
krinti oro sąlygas.

Taigi mūsų lakūnų susi
dūrimai su Sovietu lėktu
vais daugėja ir, tur būt,
dar daugės.

siautėja Jungtinėse Valstijose

Nutarta sukelti $10,000 fondą 
Laisvės dienraščiui paremti

darbininkais, arba trimis mi
lijonais bedarbiu, paklausk jų, 
kiek jie turi laisvės vieną dar
bą apleisti ir susirasti kitą. 
Milijonai darbininkų prilipę.

dar turimų darbų ir dre- 
baSš baimės, kad jų gali 
tekti.

ne-

štai dar viena laistė: “ 
ve yra tenai, kur žmogus 
Ii eiti, kur jam patinka.”

Bet pabandyk išvažiuoti i.- 
Amerikos pavandravoti po pa
sauli, pamatysi. kiek tu to:: 
laisvės praktikoje turi. Net to
kiam dainininkui, kaip :L>be 
šonui, nebeleidžiama išvažiuot 
koncertavimui Europoje ar

ga-

Washington. — Slaptosios I Hooveris apskaičiavo, kad 
FBI policijos direktorius J., kriminaliniai žygiai pernai 
Edgar Hoover j 
jog pereitais metais kas ke-' 
turios minutės buvo atlikta ' 
po vieną didžiųjų krimina- 
liniu prasikaltimų, kaip kad turn per visas amerikiecuj 
žmogžudy stė, lytinis iš
prievartavimas bei žmogžu
diškas užpuolimas.

Hooveris parodė, jog 1952 
metais j aunuoliai žemiau 
18 metų amžiaus pavogė 53 
procentus visų dingusių au
tomobiliu, o’ 1953 metais to- 
kie pusberniai bei pusmer
gės padarė 48 procentus-vi
sų apiplėšimų.

raportavo, j |)ac]are apįe 20 bilijonų do
leriu nuostoliu, arba tiek, i.- 4 7 1

kad jeigu lygiai padalin-

šeimas, tai kiekvienai šei
mai išeitų po $495.

Kur mokyklinė apšvieta 
lėšavo $1, tai kriminalinės 
nedorybės bei kova prieš 
jas sueikvojo $1.82. . 
darystės 
riopai daugiau, negu visos 
bažnyčios gavo pajamų 1953 
metais, kaip suranda FBI 

■ sekliu vadas Hooveris. c.

Sekmadienį įvyko 40-tas 
metinis Lie.tuv. Kooperaty- 
vės Spaudos Bendrovės - 
Laisvės suvažiavimas Li
berty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y.

Suvažiavimas buvo visais 
atžvilgiais sėkmingas.

Aukų su sveikinimais su- 
* plaukė bent $1,819, bet tai 
Į dar ne viskas. Nes pirma
dienį atėjo daugiau laiškų 
su aukomis dienrašiui Lais
vei . Stambiausia auka gau
ta iš Chicagos per Leoną 
Prūseika — $210.

Delegatai iš New Yorko, 
New Jersey, Pennsylvani- 
jos, Massachusetts, net iš 
Chicagos, ryžtingai svarstė 
Laisvės reikalus ir, tarp 
kitko, nutarė sukelti $10,- 
000 fondą savo dienraščiui 
išlaikyti iki 1955 metų su
važiavimo. Dalininkai - šė- 
rininkai įsitikinę, kad pasi-

New York. — Buvęs pre
zidentas Trumanas pareiš
kė, jog Eisenhowerio vai- 

į džia apleidžia darbininkus 
( ir farmerius, užtat dar

buojasi, didindama, korpo
racijom pelnus.

Kalbėdamas Roose vėl to 
Dienos pokilyje pereitos 
savaitės pabaigoje, Truma
nas nurodė, kad:

Republikonų valdžia pa

yra teisė 
nepatinka.'

1 Didieji slaptai 
tariasi apie Kiniją

.ici ga
ls a pita-

“Laisvė 
žmogui

Daugeliui nepatinku, 
bas, bet pamesk tu j j, 
Ii. Daugeliui nepatinka
lizmas. Pabandyk tu jo nusi
kratyti, ir atsidursi už grotu, 
kaip jau daugelis yra atsidū
rusiu. Tam yra Smith Aktas.

Vadinasi, laisvė teorijoje it 
laisvė praktikoje yra du skir
timi dalykai.

! Berlin. — Keturiu Didžiu-I v
jų užsieniniai ministrai pra
dėjo slaptus posėdžius. Ko-

Pikta- 
dešimto-

į Ozarskis paskirtas 
Lietuvos premjero 
pavaduotoju

siekti ta tikslą, v c-
Pereitais metais buvo va- j 

jus dėl $8,000 fondo, bet į 
Laisvės rėmėjai viršijo tą 
sumą.

Leonas Prūseika, Vilnies 
redaktorius, davė naudingų 
savo patarimų, kaip žmo
niškais priėjimais * galima 

i gauti paramos mūsų spau-! 
dai.

turėjęs sustoti. Jis dirbo 
ilgus viršlaikius, neimda
mas už tai priedinio atlygi
nimo.

Kuomet du redakcijos na
riai turėjo praleisti spaus
tuvėje pusę bei daugiau lai
ko, tatai labai trukdė re- i dovanojo trustams milžiniš- 
dakcinį darbą, ir nebuvo ki- kus naftos - aliejaus šalti- 
to^ išeities, kaip tik laikinai 
sumažinti dienrašti iki 4 
puslapių.

Trūkstant techninių dar
bininkų, taip pat spaustuvė 
turėjo atsisakyti nuo ne
šančių pelną tūlų pašalinių 
darbų. Bet sirgęs linotipi
ninkas jau pradeda dirbti. 
Spaustuvė galės atsigrieb
ti todėl Laisvės draugai iš 
kolonijų turėtų siųsti įvai
rius sapudos darbų užsaky
mus.

Vajui dėl naujų skaityto
jų kenkė reakcija ir dipukų 
liežuviai; taip pat neigiamai 
atsiliepė žmonių senėjimas 
bei mirtys. Kas liečia au
kas, tai pernai šiek tiek

nius po pakrantiniais jūrų

Vis keisčiau nuklega 
ragangaudis McCarthy

Canton, Ohio. — Ragan- 
gaudžių “karalius,” republi- 
konas senatorius McCarthy 
nušnekėjo dar keisčiau, ne
gu bet kada.

Kalbėdamas Lincolno Die
nos bankiete, McCarthy 
taip nudardėjo, kad Roose- 
velto ii’ Trumano demokra
tų valdžias apšaukė “išda
vikų valdžiomis,” tarnavu
siomis komunistams 
20 metų...

per

FBI kaltina taikos 
reikalautojus 
kaip komunistus

daug lėktuvų. Erancūzai rei
kalauja atsiusti technikų. Pre
zidentas atsako- taip, tuojau 
prisiusime.

Kiek bereikia, kad vieni} 
gražią dieną išgirstumėme, 
jog gelbėjimui Indokinijoje 
francūziško kudašiaus jau 
siunčiame laivyną ir armiją?

Juk panašiai prasidėjo Tru-

vargiai jis Įvyks, — bent jau 
šioje konferencijoje sunku jo 
laukti. v

Susitaikymui reikia smarkių 
nusileidimų iš abiejų pusių. 
Bt>v nesimato, kad juos viena 
ar kita zpusė būtų pasirengusi 
padaryti.

mano “policinis” 
joje.

' žygis Korė-

• •
Berlyne jau viskas aišku :

abi pusės jau paklojo savo
kortas ant stalo.

Susitaikymo nesimato ii

Prezidentas Eisenhoweris 
iškepė naują oficialų padarą. 
Jis pavadintas “transition.”

4—tame pvelap.)

Vilniaus radijas pranešė, 
respondentai praneša, kad j kad Edvardas^ Ozarskis ta- 
Amerikos, Anglijos ir Fran
ci jos ministrai bandys .pa
tirti tikrąsias Sovietų mi
nistro Molotovo intencijas 
kas liečia derybas su Kini
jos Liaudies Respublika ir 
link taikos sutarties Korė-

1 po paskirtas Tarybų Lietu
vos premjero pavaduotoju. 
Iki šiol jis buvo antrinis 
sekretorius LietuVos Ko
munistų Partijos centro 
komiteto.

London.—Associated Press

Sakoma, jeigu Sovietų Są
junga padarytų vakarams 
nuolaidų Vokietijoj bei Au
strijoj, tai Amerika, Angli
ja ir Franci ja gal sutiktų 
eiti į derybas su Kinija kai 
kuriais reikalais.

Trys Vakariniai Didieji, 
tarp kitko, reikalauja, kad 
Kinija sulaikytų ginklinę 
paramą Vietnamo liaudi
ninkams, kariaujantiems 
prieš francūzus Indo-Kini- 
joje.

rie valdininkai tarybinėse 
Moldavijos ir Kazachstano 
respublikose.

Nužudytas rašytojas Max
Bodenheim su žmona

Sprogus kariniam lėktuvui,
10 amerikonų dingo ar žuvo

Anchorage, Alaska. — Su
dužo kal.nan ir susprogo 
karinis Amerikos transpor
to lėktuvas, kuriuo skrido 
16 kariškių, šeši jų surasti 
gyvi. Apie 10 kitų spėjama, 
kad jie žuvo ar dingo4

ko nenaudėlio, kuris nušo
vė poetą - rašytoją Max 
Bodenheimą, 64 metų, ir 
oeiliu nudūrė jo žmonų 
Ruthą, 33 metų: Jųdviejų 
lavonai rasti šiukšliniame 
kambarėlyje, kur jiedu gy
veno' kaip Bowery gatvės 
pavargėliai.

Trys jaunos mergšėfe bei 
moterys rašytojos, tada įsi
mylėjusios jį, net nusižudė 
todėl, kad jis niekino jų 
raštus.

Bodenheimas smarkiai 
gerdavo ir valkataudavo^

metais, įskaitant palikimus.
REDAKCIJOS 
RAPORTAS

Redakcijos raportą davė 
Rojus Mizara. Kreipė dė
mesį į trigubą Laisvės jubi
liejų — 40 metų nuo Lais
vės persikėlimo iš Bostono

SUVAŽIAVIMO EIGA į Brooklyną, 40 metų nuo 
Suvažiavimo pirmininku inkorporavimo kaip Koope- 

išrinktas Skliutas iš Wor- ratyvės Spaudos Bendrovės, 
cester, Mass., o jo pava
duotoju J. Bimba iš Pater
son, N. J.

Vienbalsiai priimtas ko
operatyvo sekretoriaus ra
portas, taip pat knygedės 
raportai.

Administratorius F. Buk- 
nys savo raporte atžymėjo, 
kad:

Pereitais metais didžiau
sia kliūtis buvo — tai sto
ka techninių spaustuvės 
darbininkų, ypač linotipi
ninkų raidėms rinkti. Kai 
kurie pasišalino, jieškodami 
daugiau algos amerikinėse 
bei kitose spaustuvėse, ar
ba kitais sumetimais. Vie
nas paskiau gautas turėjo 
laikinai pasitraukti dėl ope
racijos ir pasveikimo po 
jos. Tad patiems redakto
riams teko eiti prie maši
nos ir rinkti raides. Taip 
R. Mizara dirbo linotipo 
mašina pusę laiko, o A. 
Bimba renka raides 'jau ir 
visą laiką.

Bet Laisvės leidimą dau
giausia atlaikė vienas iš 
senųjų linotipo operuotojų. 
Jeigu ne jo pasišventimas 
darbui, tai dienraštis būtų

kur dalyvauja tūkstančiai 
akcininkų su lygiu balsu, ir 
35 metai nuo Laisvės tapi
mo dienraščiu.

Šį trigubą jubiliejų reikė
tų atžymėti įvairiomis pra
mogomis, ypač meniškomis 
—vaidinimais, koncertais. .

Laisvės politinė linija jau 
gerai žinoma' dalininkams 
ir skaitytojams. Tai kova 
už taiką, už konstitucines 
amerikiečių laisves, prieš 
ragangaudišką makartiz- 
mą, už ateivių ir darbo uni-: 
jų teises.

Kai kurie senieji bendra
darbiai bei korespondentai 
nesveikuoju; nuseno bei pa
vargo, o gal kai kas ir ap
tingo. Jų vieton turėtume 
pasistengti daugiau naujų 
korespondentų gauti arba 
senuosius atgaivinti. Juk 
nuo korespondentų žymia 
dalimi priklauso ir Laisvės 
skaitytojų plitimas koloni
jose.

(Kitą kartą bus apie su
važiavimo diskusijas, o vie
tos žiniose apie bankietą.)

ORAS.— šaltoka ir dali
nai apsiniaukę. ;6 0

Washington.—Edgar 
ver, FBI šnipų vadas, 
ko jo kongresiniam lėšų ko
mitetui, kad komunistai pa
laiką vadinamą “stiprią 
penktą koloną” Jungtinė
se Valstijose, slaptai veik
dami trijose dešimtyse ap
skričių.

Pasak Hooverio, svar
biausi komunistų siekimai 
šiuo laiku yra tokie: Dery
bomis užbaigti karą Korė
joje; atšaukti Amerikos ka
riuomenę iš užjūrių; reika
lauti penkių didžiųjų vals
tybių konferencijos, įtrau
kiant jon Kinijos Liaudies 
Respubliką, ir atsteigti pre
kybos laisvę tarp Jungtinių 

| Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos bei kitų komunistinių 
kraštų.

Naminėje gi politikoje 
komunistai reikalauja: Pa
naikint Smitho įstatymą 
prieš tariamus svetimų 
kraštų agentus; atmest 
( s t r e i k 1 a u žišką) Tafto- 
Hartley’o įstatymą ir pa
naikint McCarrano viduji
nės savisaugos (ragangau
dišką) įstatymą.

Taip sakė FBI direkto
rius, reikalaudamas 
lėšų savo veiklai.

' Brazilija taip pat didina 
savo prekybą su Sovietų 
Sąjunga.

Hoo- 
pasa-

naujų

vandenimis ir atidavė jiems 
didžias vandens - elektros 
jėgaines, kurios buvo sta
tomos valdžios lėšomis.

Republikonai numuša 1 
bilijoną,500 milijonų dole
rių taksų nuo kompaniškų 
pelnų, o visiem kitiem ame
rikiečiam ketina tiktai 10 
milijonų dolerių sumažinti 
taksus, neva paremiant mo
tinas bei gydymosi lėšas.

Jie sumažino lėšas ap- 
švietai, sveikatai ir beveik 
naikina gyveniman staty
mą valdinėmis lėšomis.

v-

Republikonai atsisakė pa
kelti įstatymišką valdinę 
darbininkų algą, kuri tėra 
tik 75 centai valandai.
DOVANA BANKAMS

Jie padidino bankinin
kams mokamus procentus 
už jų pirktus valdinius bo
nus. Tuo būdu republiko
nai padovanojo bankams 
dar kelis šimtus milijonų 
dolerių, kurie turės būti iš- 
kolektuoti taksais iš p pa
prastų amerikiečių.

Republikonų valdžia mė
gina užslėpti prasidėjusią 
pramonės depresiją ir nie
ko nedaro bedarbiams šelp
ti.
MILIJONIERIŲ
VALDŽIA

Eisenhoweris sutelkė sa
vo valdžion 8 milijonierius, 
ir nors buvo priėmęs vieną 
plumberį kaipo darbo se
kretorių, bet netrukus pri
vertė jį pasitraukti.

Mėgindama pridengt savo 
nelemtus veiksmus, republi
konų valdžia dabar sklei
džia moną, būk Trumano 
valdžia laikius 2,200 ‘‘neišti
kimų,” kuriuos Eisenhow
eris dabar išvalęs. Tikru
moje gi republikonai politi
kieriai politiniais sumeti
mais prikiša “komunizmą” 
tiems buvusiems valdžios 
tarnautojams.

Taip Truma.nas kalbėjo 
pramogoje, suruoštoje De
mokratinio Ame r i k i e č i ų 
Veikimo.

Ar prezidentas remiasi 
religija ar ginklais?

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris, kalbėda
mas Amerikinio Legiono 
programoj per televiziją, 
ragino amerikiečius grįžti 
prie religijos. Sakė, tai bū
tų “tikriausia mūsų stipry
bė.”

Tuo tarpu valdžia skiria 
44 bilijonus dolerių tiesio
ginėms karo lėšoms per 
metus, neskaitant šalutinių 
karinių išlaidų.
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VIENAS PRIEŠ TRIS
ANGLIJOS ŽINIŲ AGENTŪRA REUTERS piane- 

ša iš Berlyno tokį anekdotą: Tuomet, kai Dulles, Eden 
ir Bidault su savo artimaisiais buvo pakviesti į sovietinę 
ambasadą pas Molotovą pasisvečiuoti, tai Mrs. Dulles, 
valstybės sekretoriaus žmona, prašė Molotovą, kad jis 
parodytų jai tą salę, kurioje praėjusią savaitę vyko Ke
turių Didžiųjų konferencija. Molotovas mielai sutiko 
patenkinti ponios Dulles’ienės prašymą.

Rodydamas sale Molotovas, šypsodamasis, tarė vieš
niai:

—Tai šitoje vietoje, poniute, tamstų vyras daro man 
tiek daug nesmagumų!...

—Aš esu įsitikinusi, kad tamsta galite atsilaikyti,— 
“ramino” Mrs. Dulles.

—Nepamirškite, kad aš esu vienas prieš tris.
Ar tokis pokalbis tarp Mrs. Dulles ir Molotovo įvy

ko ar ne, mes tikrai nežinome. Vieną žinome—ir tai ži
no visas pasaulis,—kad Molotovui Berlyno konferenci
joje tenka atsilaikyti vienam prieš tris.

Tai nėra lengva. Atsiminkime, tiek Dulles, tiek 
Eden, tiek Bidault yra “seni paukščiai.” Tai vėtyti ir

Kam yra tekę panašios rūšies konferencijose daly
vauti, gali lengvai įsivaizduoti, kaip Molotovui tenka 
suktis, dirbant be poilsio, kad “atlaikyti savo.”

Blogumas tame: Dulles, Edenas ir Bidault iš anks
to nusitarė, kad jie privalą laikytis vienybėje.’ Ką vienas 
pasako, tą kiti remia, palaiko, užgiria. Netgi jei, sakysi
me, kuris iš šitų trijų ir “nelabai cekavą” dalyką pa
sakys, tai, einant sutartimi, kiti tai turi užgirti.

/Molotovui tenka sekti kiekvieną jų žodį, reikia 
jiems atsakyti, reikia savo šalies poziciją tuo ir kitu 
klausimu pristatyti ir apginti. Visa tai sudaro milži
nišką naštą, kurią,Tarybų Sąjungos užsienio reikalų mi
nistras privalo nešti.

Konferencijos stebėtojai, tačiau, pripažįsta, kad 
Molotovas pajėgia savo poziciją apginti, nežiūrint to, 
kad jis yra vienas prieš tris.

Ragina atmušti visokius pasikėsinimus
■ GUATEMALOS PREZIDENTAS Jacob Arbenz 

Guzman aną dieną buvo pakviestas i vienos pažangio
sios organizacijos pietus. Kalbėdamas, jis, tai']) kitko, 
pabrėžė, iog šiandien prieš Guatemalos respubliką yra 
vedama aštri, žiauri šmeižtų kompanija. Kas tą kam
paniją veda? Ją veda, sakė Guatemalos prezidentas, 
Jungtinių Valstijų valstybės departmentas, senatas, 
stambioji spauda ir bendrai stambieji turčiai. Toji kam
panija vedama ne tik Jungtinėse Valstijose, o ir visame 
pasaulyje. v

Erevanė - Armėnijos sostine
Ore skraidė auksinės dul

kelės, kai du žmonės iš 
Kondos viršūnės žvelgė į 
miestą. Praeivis iš karto 
galėjo pastebėti, kad jie-yra 
nevietiniai. Ir iš tikrųjų, 
vienas iš jų buvo leningra
dietis architektas Tamania- 
nas, o kitas — kompozito
rius Spendiarovas iš Kry
mo.

— Nuo šios vietos, iki 
anos vienišos tuopos, ma
tai, Aleksandrai, lygiagre
čiai su Aboviano gatve nusi
ties naujas prospektas... 
Tai bus puikus, platus pro
spektas, kuriuo vėžinės 
tramvajai. Netoli Abovia
no gatvės bus aikštė, ku
rioje pastatysime Vyriausy
bės rūmus, o šalia prospek
to iškils Armėnijos Kultū
ros namai. Juose skambės 
mūsų nuostabios dainos, 
tavo kūriniai, mano brangu
sis Aleksandrai ... Erevanė 
bus didelis, gražus miestas.

Praslinko daug metų. Ar
mėnijos architektas Mar
kas Grigorian as su įkvėpi
mu kalba anie miesto sta
tybas, prisimena puikiuo
sius Tamaniano planus, da
vusius pradžią naujajai Ere- 
vanei. Samvelas Safarianas, 

' Markas Grigorianas, Tira- 
j pas Mušegianas, Ana Ave- 
11ikian ir kiti talentingi res
publikos architektai sukūrė

pastatyti rūmai dabar puo
šia miestą.

Lygiai kaip geras artis
tas, dainininkas ar pianis
tas įkvepia į kompozito
riaus kūrybą aistrą ir ug
nį, kaip statybininkai įdva
sina architektų kūrybinius 
planus. Kas gi galėtų ne- 
sigrožėdamas praeiti pro 
Lenino aikštę, pro Vyriau
sybės rūmus? Koks puikus 

i savo forma ir meniniu sti- 
i liumi šis pastatas!

Priešais Vyriausybės rū
mus, išmūrytus iš rausvo 
akmens, iškyla kiti puikūs 
armėniško stiliaus 
Lori
akmuo puošia 
skliautus, kolonadą. Meis
tras Arutiunas Ovanesia- 
nas, jo padėjėjai Sergiejus 

I Antonianas, Serioža Ovane- 
sianas ir Aleksiejus 
kis savo stipriomis 
mig suteikė šiems

namai.
- Kalagerano baltasis 

jų fasadą,

' Dėl to, kad Guatemalos žmonės išsirinko demokra- i nims formą 
tinę vyriausybę, dėl to, kad jie palaiko savo krašte lais
vę organizuotis, susirinkti, kalbėti ir spausdinti laisvą 
žodį, prieš juos daromi visokie sąmokslai.

Sąmokslai yra visokių formų. Štai, tik neseniai 
Guatemalos vyriausybė buvo priversta išvaryti iš savo 
krašto du amerikinius korespondentus už tai, kad jie 
dirbo ne laikraštininkų, o “negeistinų svečių” darbą. 
Toji pati vyriausybė išvarė iš Guatemalos pranciškoną 
broliuką, Sebastianą Buccellato, Jungtinių Valstijų pi
lietį. Šis “broliukas” ten buvo pasiųstas neva misijo- 
nieriaus darbui dirbti, bet jis, iš tikrųjų, varė juodą, 
fašistinę politiką, kišosi į vidujinius Guatemalos reika
lus. Už tai jis buvo iš ten pašalintas.

> Dėl viso šito Washington© reakcininkai dar labiau 
įsiuto. Senatorius Wiley suriko: tai pavojaus signalas,

- . turime ką nors daryti !
Ką daryti?
Republikonas Wiley kol kas savo kazirių neparodo, 

bet jis, matyt, turi galvoje tai: darykime, ką darė Hoo- 
veris Nicaraguoje. O tai reikštų ginkluotą kišimąsi į

Tarytum visa tai nujausdamas, Guatemalos prezi
dentas minėtuose jam pagerbti pietuose sakė: Akiregyje 
visų šitų mums grąsinimų, mes neprivalome klaustis,— 
laimėsim ar nelaimėsime. Mes esame įtinai įsitikinę, 
kad laimėsime, kadangi mes atstovaujame tautos inte
resus ir interesus visos žmonijos.

Šis prezidento Guzmano pasisakymas, be abejojimo, 
dar labiau sukiršins Amerikos makąrtistus. ir jie dės 
didesnių pastangų ką nors drastiško daryti prieš Guate
malos liaudį, prieš jos vyriausybę, kuri Washingtone 
jau yra pakrikštyta komunistine. <

Į sąmokslus prieš Guatemalos vyriausybę, sakoma, 
yra įsivėlęs ir kardinolas Spell manas. Katalikai turė
tų prieš tai užprotestuoti.

2 psl.—Laisvė (Liberty)- Antradienis, Vasario-Feb. 9, 1954

puikių plono darbo orna
mentų, iškalė jame mūsų 
pergalės prieš fašizmą sim
bolį — “Pergalės” ordino 
ženklą.

Temsta. Ties miestu įsi
dega tūkstančiai elektros 
lempučių ir žibintuvų. Ma
šina nusileidžia plačiuoju 
Stalino prospektu, šitoje 
vietoje anksčiau stovėjo 
maži, iš molio plūkti name
liai. Erevanė yra vienas iš 
seniausių miestų—jo istori
ja siekia beveik tūkstantme
tį, jis tik savo pavadinimu 
tebuvo miestas. Didžiau
sias pastatas čia buvo dvi
aukštis Ter-Avetikovų na
mas. Iki Tarybų valdžios 
metų mieste nebuvo nei 
elektros šviesos, nei kanali
zacijos. Pelkėti miesto pa
kraščiai buvo tikras malia
rijos ir kitų ligų židinys. 
Fabrikų ir gamyklų, tokių 
kaip šiandien, nė ženklo ne
buvo. Čia veikė tik. šus- 
tovo konjako gamykla, ne
didelė Ter-Avetikovų me
chaninė įmonė ir kailių rau-

MARIJAMPOLE nika ir kitos kultūros-švie
timo bei gydymo įstaigos.

Kasmet auga ir gražėja 
rajono centras. Pokariniais 
metais mieste pasthtytd^j“ 
apie 1,000 gyvenamųjų na
mų, nutiestos naujos gat
vės. Gražūs dviaukščiai na
mai išaugo Černiachovskio, 
Kauno, I. Laukaitytės ir ki
tose gatvėse. Šiuo metu 
statomi naui gyvulininkys
tės technikumo rūmai. Mie
sto centre įrengiamas pui
kus skveras. 1954 m. mies
te numatoma pastatyti eilę 
naujų gyvenamų namų, ki
no teatrą ir tt.

Žymius laimėjimus tary
binės santvarkos metais pa
siekė rajono kolūkiai. “Šeš
upės,” Černiachovskio var
do, J. Janonio vardo, “Pa
vasario,” “Balsupių” ir ki
tos žemės ūkio artelės per 
praėjusius metus sustiprė
jo ūkiniu ir organizaciniu 
atžvilgiu, pasiekė nemažu^ 
laimėjimus, keldamos koL 
ūkinių laukų derlingumą, 
vystydamos gyvulininkystę. 
1953 metais rajono kolūkiai 
iš laukininkystės ir gyvuli
ninkystės gavo milijonus 
rublių pajamų daugiau, ne
gu 1952 metais.

Nemažus laimėjimus ma
rijampoliečiai jau yra pa
siekę, bet dar šviesesnis ir 
laimingesnis jų gyvenimas 
ateityje.

Gražiame Šešupės slėnyje 
yra vienas iš įžymių Tary
bų Lietuvos miestu — Ma
rijampolė. Jis ėmė augti 
tik apie XVIII amžiaus vi
durį. Anksčiau čia buvo ne
didelis žvejų kaimelis—Sta- 
rapolė. Gyventojų skaičius 
Marijampolėje ypač pra
dėjo gausėti po to, kai pro 
miestą buvo nutiesti keliai 
iš Kauno į Virbalį ir į Su
valkus. XIX šimtmečio an
troje pusėje Marijampolėje 
buvo atidaryta gimnazija. 
Miestas tapo Suvalkijos 
kultūriniu centru.

Marijampolėje gyveno, 
dirbo visa eilė įžymių žmo
nių. Marijampolėje mokėsi 
Kudirka, čia gyveno ir yra 
palaidota lietuvių liaudies 
rašytoja Julija žemaitė. 
Dar ir dabar mieste stovi 
tas namas, kuriame gyveno 
poetas Vytautas Montvila.

Marijampolė garsi savo 
revoliucinėmis tradicijomis. 
Jau praėjusio šimtmečio pa
baigoje čia ėmė organizuo
tis pirmieji marksistiniai 
rateliai. Didelį darbą, or- 

; revoliucinį 
šešiaaukščio balto pastato: judėjimą, atliko įžymusis 
su bazalto kolonada. Kol- i kovotojas už Tarybų val- 
ūkietis Jegiazarianas užėjo džią V. Mickeviči^is-Kapsu- 
pąs pažįstamą architektą. | kas, kuris čia gy 
Architektas svečio apsilan- i kėši ir dirbo. Jis vėl atvy- 
kymu nuoširdžiai apsi-; ko į Marijampolę 1905 metų 
džiaugė. Pavakarieniavęs 
Jegiazarianas apibėrė ar
chitektą klausimais, c 

—Daug žmonių gyvena 
mūsų sostinėje?

—Tarybų valdžios metais 
Erevanės gyventojų skai
čius padidėjo 11 kartų, o 
pats miestas išaugo šešerio- 
pai. Seniau Erevanė baig
davosi štai šičia, — parodė 
architektas į pietinę mies
to dalį, plane, — o dabar 
čia prasideda industrinis 
Stalino rajonas. Erevanėje 
išleidžiama iki 2C0 pavadi
nimų pramonės gaminių: 

■ metalo pjovimo staklės, 
tikslieji prietaisai, elektros 
įrengimai, motorai, kom
presoriai, laikrodžiai, auto
mašinų detalės ir tt.

Architektas kiek patylėjo, 
o paskui, nusišypsojęs, to
liau pasakojo:

—Šiuo metu Erevanė tie
kia 19 kartų daugiau pro
dukcijos, negu visa Armė
nija iki Tarybų valdžios 
metu. Erevanė—ne tik Ar- 

j meni jos pramonės, bet taip 
j pat mokslo bei kultūros 

saulės j centras. Sostinėje veikia 13 
| aukštųjų mokyklų, 45 moks
liniai - tiriamieji institutai. 
Mokslų akademija, 71 mo
kykla su 52,800 mokinių. 
Anksčiau čia iš viso tebuvo 
tik 13 mokyklų ir nė vie
nos aukštosios.

Dešinėje nuo Lenino pa
minklo yra didžiuliai ryši
ninkų namai. Šalia aikštės 
prasideda plati asfaltuota 
Amiriano gatvė. Čia stato
mas naujas didelis viešbu
tis, Profesinių sąjungų na
mai, o netoli nuo centro 
Spaudos k o m b i natas, ši 
gatvė dar visai neseniai bu
vo siaura, lyg skersgatvis. 
Tarsi stebuklingu rankos 
mostelėjimu dingo pusiau 
sugriuvę seni n a m e 1 iai. 
Gatvė išplėsta, šalia pasta
tyti 4-6 aukštų gyvenamieji 
namai.

Netoli baltų, kolonomis 
papuoštų Knygos rūmų yra 
puikus rausvo tufo pasta
tas. Tai Valstybinė Miąs- 
nikovo vardo viešoji biblio
teka. t%čia kasdien apsilan
ko šimtai darbininkų, &įu*. 
dentų,, moksleivių. Per^30 
metų bib 1 i o t e k o s knygų, 
fondas išąugo nuo 40 tūks5 
tančių. iki 3: milijonų. Čia 
yra knygų visomis pasaulio

I —. ,
Automobilis sustojo prie i ganizuodamas

mo-

i revoliucijos metu, kada Su-
! valkijoje buvo paskelbtas 
karo stovis. Mickevičius -

| Kapsukas užmezgė ryšius 
i su mieste buvusia karine 
įgula, organizavo darbo 
žmonių demonstracijas, ap
linkiniu kaimu valstiečiu

i mitingus, smerkiančius ca- 
i ro patvaldystę, išnaudoto-

Kazic- 
ranko- 
akme-

Blyškūs žiemos 
spinduliai žybčiojo 
Mašina 
priekį* 
kietis Galustas Jegiazaria
nas, vieno Erevanės staty
bininko tėvas. Už posūkio 
prieš jo akis atsiskleidė 
Kanakeris. Seniau tai bu
vo nedidelis kaimelis, už de
šimties kilometrų nuo Ere
vanės. Dabar čia atsirado 
nauji kvartalai su gražiais 
aukštais namais. Prie kiek
vieno namo — sodybinis 
sklypas ir darželis. Visas 
plotas tarp Kanakerio ir 
Erevanės iš esmės jau yra 
tas pats miestas su naujo
mis gamyklomis, tekstilės 
fabriku, dirbtuvėmis, . mo
kyklomis ,gydymo įstaigo
mis. Viršum naujojo rajo
no iškilo milžiniška aliu
minio gamykla* Visa tai— 
Mikojano vardo rajonas, 
išaugęs pčr pastaruosius 10 
metų.

Mikojano vardo kultūros 
ir poilsio parke stovi didin
gas Stalino monumentas. 
Šis monumentas yra puikus 
architektūros meno- kuri? 
nys. Jo aukštis apie 80 me-, 
trų. Monumehtą sukūrė 
skulptorius Merk u r o v a s. 
Talentingasis meistras, be

sniege, 
skriste , skrido į 

Joje važiavo kolū-

Darbo žmonių kova už lai
mingą rytojų 1940 metais 
buvo apvainikuota pergale.

Dideli pasikeitimai Mari
jampolės mieste ir rajone 
įvyko tarybinės santvarkos 
metais. Pokariniais metais 
čia smarkiai išaugo pramo
nė, išsiplėtė įmonių tinklas. 
Iš griuvėsių atstatytas cu
kraus fabrikas dabar paga
mina 4į karto daugiau pro
dukcijos, negu buržuazijos 
valdymo laikais. Anksčiau 
buvusi menka baldų dirbtu
vėlė dabar yra stambus 
“Miško” baldų fabrikas, ku
rio pajėgumas palyginti su 
1945 metais padidėjo 8 kar
tus. Smarkiai plečiamas ir 
rekonstruojamas linų ap
dirbimo fabrikas “Linas,” 
“Šešupės” vilnonių audinių 
įmonė. Be to, Marijampo
lėje veikia plytinė, kapitali
nio mašinų remonto dirbtu
vės, sviesto-sūrių gamykla, 
eilė pramonės 
įmonių, kuriose 
įvairūs, plataus 
reikmenys.

Marijampolė — stambus 
kultūrinio gyvenimo cen
tras. Mieste veikia 4 vi
durinės, septynmetė, dvi 
pradinės ir pedagoginė mo
kyklos, gyvuli ninkystės 
t e c h n ikumas. Mokyklose 
mokosi daugiau kaip 7,000 
mokinių. Mieste yra dide
lis parkas ,kultūros namai) 
dvi bibliotekos, kraštotyros 
muziejus, ligoninė, polikli-

kombinato 
gaminami 
vartojimo

J. Kalvaitis
Marijampolės 
vidurin. mokyklos 
mokymo dalies 
vedėjas

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Revoliucinis judėjimas tę
sėsi ir Lietuvos buržuazijos 
valdymo metais. Kova už 
Tarybų valdžią išugdė eilę 
revoliucionierių - didvyrių, 
atidavusių visas savo jėgas 
ir gyvybę už darbo žmonių 
šviesią ateitį. Marijampo
lės darbo žmonės niekuo
met neužmirš didvyriškų 
kovotojų už Tarybų valdžią 
—Izabelės, Adelės, Elžbie
tos Laukaityčių, žuvusių 
nuo niekšiškų budelių ran
kos. Čia dirbo revoliucinį 
darbą ir žuvo nuo hitlerinių 
okupantų Petrikas.

šiais metais
perdavė darbo

tūkstančių
gyvenamo-

uostamies-

UŽVENTIS. — Rajono kol
ūkiuose ’prasidėjo mokslinių- 
populi-arinių ir žemės ūkio fil
mų festivalis. Pirmasis festiva
lio seansas buvo pademons
truotas “Paryžiaus Komuno*" 
kolūkyje, kur daugiau ka.p 
200 kolūkiečių žiūrėjo kino 
žurnalą “žemės ūkio naujie
nos” bei trumpametrinius fil
mus “Tarybinė sėklininkystė” 
ir “Mičiurino keliu.”

Festivalis truks iki šių me
tų balandžio 1 <1. Viso bus 
pademonstruota 6 I seansai.

tautų kalbomis. Rūpestingai 
saugoma pirmoji spausdin
ta knyga armėnų kalba, ku
ri buvo išleista 1912 metais.

—Erevanė — žalumynais 
papuoštas miestas, — pasa
koja architektas. — Vien 
tik pereitais metais žaliųjų 
sodinių plotas padidėjo 50 
hektarų. Visi miesto par
kai ir bulvarai sudaro 320 
hektarų plotą. Jų medžių 
pavėsyje Erevanės gyven
tojai ilsisi karštomis vasa
ros dienomis.

Šviesi Erevanės ateitis. 
Armėnijos vyriausybė su
darė dešimteti miesto iš
vystymo planą, per arti
miausius metus mieste bus 
sukurti nauji parkai, bulva
rai, miškai, vėjų apsaugos 
juostos. Iki 1960 metų dvi
gubai išaugs miesto trans
portas . Numatoma nutiesti 
naujas tramvajų, troleibusų 
linijas. Per artimiausius 4 
metus bus pastatyta 19 
naujų mokyklinių pastatų 
Dešimtmečio pabaigoje tik 
vienoje Erevanėje bus 62 
tūkstančiai moksleivių.

Bus įsteigtas Mechaninis- 
mašiųų gamybos, Chemijos 
ir Automobilių - kelių insti
tutai, dešimtys naujų tech’ 
nikumų.

Babken Karapetian. 
Erevanė,
Armėnija:

Nauji namai darbo žmonėms

KLAIPĖDA. — 1953 metais 
valstybinė komisija priėmė 
naują 180 vietų bendrabutį 
Gogolio gatvėje. Jaukiuose 
bendrabučio kambariuose Įsi
kūrė jaunieji valstybinio sta
tybos tresto Nr. 5 darbininkai.

Naujuose namuose, kuri'c 
pastatyti Monies, Janonio, 
Melnikaitės ir Mažvydo gat
vėse, neseniai Įkurtuves šven
tė laivų remontininkai, duonos 
kombinato ir kitų miesto Įmo- 
ni'U darbininkai, 
statybininkai
žmonėms apie 15 
kvadratinių metrų 
jo ploto.

Tarybų Lietuvos
jtis per metus žymiai pakeitė 
savo išvaizdą. Neatpažįstama 
tapo pietinė miesto dalis, kur 
statoma žvejų gyvenvietė. Čia 
pastatytos dešimtys trijų auk
štų gyvenamųjų namų po 27 
butus, ištisi kvartalai užsta
tyti standartiniais namais. Gy
venvietėje neseniai pradėjo 
veikti naujas kino teatras 
“Aurora.” Dvi naujas viduri
nes mokyklas 1953 metais ga
ro jaunieji klaipėdiečiai.

1954 metais gyvenamųjų 
namų statyba žymiai padidės. 
Vien tik žuvies pramonės dar
buotojai gaus daugiau kaip 
10 tūkstančiu kvadratiniu me- i * * 
trų gyvenamojo ploto.

Šviesa prie Varduvos

MAŽEIKIAI. — čapajevo 
vardo kolūkio statybininkai 
užbaigė statyti hidroelektrinę 
prie Varduvos upės. Elekrtą 
gaus gyvulininkystės fermos, 
plytinė, bus elektrifikuota 
apie 300 kolūkiečių butų.

Kolūkis jau Įsigijo keletą 
elektromotorų, kurie bus pa
naudoti kūlimo, pašarų smul
kinimo ir lentpiuvės darbams 
mechanizuoti.

Naujos tarpkolūkinės hidro
elektrinės statyba prie Lūšės 
upės užbaigė “Gegužės Pir
mosios” ir Latvijos TSR “J?j^ 
nojo Komu naro” kolūkių na
riai. Paleidus šią hidroclektri 
nę, elektros energiją turės ke
turi rajono kolūkiai.

Valtys žvejų artelėms

ŠAKIAI. — Kriukių laivų 
remonto gamyklos kolektyvas 
1953 metais Įsisavino žuvinin
kystės valčių statybą. Dabar 
čia gaminamos “Dori” tipo 
valtys žvejams^ šešiairklės jo- 
lės, plokščiadugnės ir ežerų 
valtys.

Žemės ūkio filmų festivalis

RAMYGALA, L 8. — Ra
jono kino teatre prasidėjo že 
mes ūkio filmų festivalis. Kol
ūkių pirmininkams, propagam 
dininkams, fermų darbuoto
jams, žemės ūkio specialis
tams buvo pademonstruotas 
filmas “ Kvad rat i ni s-1 i z d i n is 
bulvių sodinimus.” Vėliau žiū
rovai buvo praktiškai supar 
žindintį, šu bulvių sodinimu 
JRanįygąJp£ MTS
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Naujuose butuose

KURŠĖNAI. — Daugelių 
plytinės darbinvnkų gyvenvie
tėje pastatyti 5 nauji gyvena
mieji namai, šiomis dienomis 
naujuose, puikiai Įrengtuose 
2—-3 kambarių butuose apsi
gyveno aštuoniolika Įmonės 
darbo pirmūnų šeimų. Įkurtu
ves atšventė mašinistas B. Šu
kys, plytų degikas K. Pike ir 
kiti darbininkai.

A. Būtėnas

D1RBINIAIS UŽVERSTI 
SANDELIAI

Washington. — Prekybos 
departmentas praneša, jog 
dabar Amerikos sandėliuo
se sukrauta $46,900.000,009 
vertės gatavų dirbinių, tai 
yra, 2 bilijonais, 400 milijo
nų dolerių daugiau, negu. 
11953 metų pradžioje. O pir
kėjų skaičius sumažėjęs..



Laisvoji Sakykla
KAS BUVO 35 METAI TAM 

<) / ATGAL

Pažvelgus, kas buvo 35 me
tai tam atgal ir kaip dabar 
atrodo, yra didelis skirtumas.

Amerikos 
buvo di- 
būdavoti 

judėjimą.

savo parengimus myli ir juos 
lanko. Todėl faktai sumuša 
tuos, kurie mano, kad parom 
girnai jau išėjo iš mados ir 
kad jų nereikia.

Aš manau, kad šios apylin
kės pažangiosios organizaci-

Tada tarpe visų 
progresyvių lietuvių 
delis pasišventimas 
lietuvišką kultūrinį
Buvo dedamos pastangos tver
ti kultūrines apšvietus organi
zacijas, ir darbas buvo nuo 
širdus. Kiekvienas apšvietus 
organizacijos narys arba narė 
stengėsi šiek tiek prasilavinti, 
kad galėtų suprasti dalykus 
politiniai ir ekonominiai, taip-, 
gi ir prasisiekti kultūriniai. 
Tie, kurie neeikvoja laiko vel
tui, prasisiekė visapusiškai. 
O tie, kurie tik žiūrėjo savo 
asmeninių reikalų, padarė la
bai mažą progresą ir senat
vėje apsižiūrėjo, kad jie atsi
likę yra nuo kitų vienminčių 
savo draugų prasilavinime.

7* uos dabar paima pavydas 
ir jie pradeda stumti į šalį 
tuos, kurie daug atidavė sa
vo brangaus laiko dėl visuo
menės gerovės. Na, ir atsiran
da tokių, kurie pritaria to
kiam darbui ir padeda skaldy
ti mažas spėkas, ir kabinėtis 
prie nekaltų žmonių. Pradeda 
kabinėtis asmeniškai. Jeigu 
nekreipi domės, tai bando ei 
ti į spaudą, kad kaip nors už
kabinti del tokių mažų daly
kėlių, kuriuos galima labai 
lengvai asmeniniai pataisyti, 
pasikalbant. Nereikėtų užim
ti vietos laikraštyje dėl kokio 
mažos vertės dalykėlio. Jeigu 
kartais būna kokia politinė 
pastaba, tai kitas klausimas.

Nekaltinu už tai redakcijos, 
kad talpina spaudoje tokius 
rašinėlius, ieškančius prieka
bių. Tik tiek kaltinu, kad to
leruoja tokius asmenis, kurie 
pradeda kabinėtis bereikalin
gai.

30 metų tam atgal niekas 
nežiūrėjo, kiek tu turi turto, 
kokios išdirbystės tavo autmo- 
bilis, kiek ir kokių nuosavy
bių turi. Bet dabartiniais lai
kais tai jau visai kitaip. A- 
nais laikais rūpėjo apšvieta, 
kultūra, draugiškumas tarpe 
idealistų. O dabar nekuriu bu 
vę idealistai sugedo. Tai dėl 
to pasidaro visokių nesusi pra
timų, nes toks netikęs pasiel
gimas atima gerą, nuoširdų 
ūpą, energiją. Tokie pasielgi
mai, žinoma, iš gero nusista- ; žangioji lietuvių

tymo žmonių neatims idėjos 
ir nepakeis minčių. Bet kurie 
negali' tai pakęsti, tai pasi
traukia iš judėjimo.

Suprantama, jeigu jau ma- Į jos turėtų susirūpinti bei pa
tai, kad esi nepageidaujamas, 
tai nereikia po kojų maišytis. 
Bet nereikia palikti idėjos 
priešu, nes idėja nekalta, tik 
blogos valios žmonės kalti.

žmogaus gyvenimas palygi
namai labai trumpas. Tik pa
žiūrėkime, į trumpą laiką 
kiek netekome gerų, nuošir
džių draugų. Rodos, turėtume 
pagalvoti, kad nereikia kan
džioti vienas kitą, nes jau iš 
mūsų kartos gamta šaukia 
vieną po kitam. Taipgi raganų 
gaudytojai sunkina gyvenimo 
sąlygas. Rodos, reikėtų pagal
voti rimtai, kad žmonės yra 
spaudžiami iš visų pusių, —• 
ypatingai nukenčia tie, kurie 
visą laiką kovojo už geresnę 
ateitį.

Geriau ieškokime būdų pa
daryti gero sau ir visuomenės 
gerovei. Labai negražu kan
džioti vienminčius draugus, 
nes jau mūsų eiles ir taip re
tėja. Geriau rūpinkimės, kad 
kaip nors galėtume matyti pa
stovias taikos pasekmes, kad 
tas baisus suvaržymas butų 
nuimtas nuo darbo žmonių 
sprando, kuris dabartiniu lai
ku spaudžia be pasigailėjimo. 
Rodos, turėtų būti draugiški 
ryšiai tarpe darbo žmonių, nes 
pasidalinimo taktika nieko 
negalima laimėta.

Bemokslė

Wilkes-Barre, Pa
Iš parengimo

S. L. ,A. kuopa turėjo pa
rengusi banketą, kuris įvyko 
sausio 31 d., Lietuvių Nepri- 
gulmingos Bažnyčios svetai
nėje. Pavyko gena gerai, žmo
nių buvo nemažai. Vakarienę 
tik už vieną dolerį davė labai 
gerą. Taip pat reikia pasaky
ti, kad abiejuose LDS ir SLA 
susivienijimuose dalyvauja be
veik tie patys žmonės.. Ypatin
gai biznieriai
kurių ir mes, minėtų organi 
zacijų nariai, 
miršti, ir reikalui esant, 
juos užeiti.

Minėtų organizacijų paren
gimų pasekmės rodo, kad 
VVilkes-Barrės ir apylinkės pa- 

visuomenė

visi tie patys,

neturime už
pus

;A. Vaičyte y

SEKRETORIAUS SESUO
) ■

(Apsakymas iš dabartines Lietuvos 
darbo' inteligentijos gyvenimo)

sitarti apie kokį gerą paren 
gimą. Nes, kiek yra žinoma, 
šioje apylinkėje jau per daug 
metų nebuvo surengta jokio 
didesnio veikalo. Kiek teko 
patirti, šios apylinkės žmonės 
labai pasiilgę vaidinimų.. Na, 
ir kodėl jiems neduoti?

Mes galime gauti gerus vai
dintojus iš Richmond Hill, N. 
Y., su labai lengvomis išlygo
mis. Mes tai galėtume pada- 

pavasarį, — prieš Ye
ar po Velykų. Gcrbia- 
pagalvokime!
Klaidos pataisymas

L. D. S. 7-tos kitopos paren
gime, kuris atsibuvo sausio 
17 d., buvo suteikta dovanų 
kuopos naudai: Marijona 
Sienkiewicz, — brangių kve 
palų bonkutę ir kitų gražmo- 
žių, ir Kasparienė — namie 
keptą tortą (keiką). Minėtos 
dovanos, be abejonės, davė 
kuopai naudos.

Atsiprašau už nepažymėji- 
mą jūsų vardų Laisvėje t lipu
sioj c korespondencijoje.

lykas 
mieji,

Mainierių bėdos

Apart daugelio mainierių 
bedarbių, atsirado naujos mai
nierių bėdos. Tiems, kurie 
gaudavo šimtą dolerių į mėne
sį, be jokių ceremonijų, — 
šmaukšt! ir nukirto per pusę. 
O daugelis mainierių kitų jei
gu ’neturi, nes dar neturi 65 
motų. Na, tai ir gyvenk su 50 
dolerių į mėnesį!

Paliesti mainieriai plūsta, 
nervuojasi. Kaltina unijos va
dus, kam jie taip nežmoniš 
kai elgiasi; rodos, kad jie ne
žinotų, jog pragyvenimo kai
nos tos pačios kaip ir buvo.— 
jei dar ne aukštesnės. Unijos 
vyriausybė sako,, kad unijoje 
pinigų nėra; bet 
žino, kad unijos 
milijonais dolerius 
kur nereikia.

Mainieriai rengiasi į kovą 
prieš tokį unijos elgimąsį.

mainieriai 
vyriausybė 
duoda ten,

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

Rankdarbiu Paroda
Kurią Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Kovo-Mareh
13 ir 14 d.d.

šeštadienį, Kovo-March 13-tą dieną, 
pradžia 5-tą valandą vakare. Sekma
dienį, Kovo-March 14 dieną, pradžia 
2-rą valandą- po. pietų. Prašome tai 
įsitėmyti ir nesivėlinti i ši gražų pasi
linksminimą.

Prašome Parodai
Visokių
Dovanų

Kas. tik galite parūpinti ką nors, me- 
niškef, rankdarbiais ar piešiniais, pray 
some kurti ir į laiką prisiųsti parodai! 
Labai svarbu dovanos pinigais ir pirki
niais. Kokią tik dovaną kas suteiks, 
būsime dėkingi.

Liberty Auditorijoje
1.10*06 Atlantic Avė. 

Richmond* Hill; N. Y.

Visa paroda eis ■ Kultūrinio Centro di
džiojoje auditorijoje, kur erdvu ir- vis
kas gražu. Kviečiame ir iš kitų mies
tų į šią gražią parodą. Čia pasinaudo
site- gerais daiktais žemomis kainomis. 
Karšti valgiai per abi dienas.

MM

< I.
(Apsakymas iš dabartinės 
Lietuvos darbo inteligenti

jos gyvenymo)
Rajono komiteto sekre

torius Sabutis, tik ką at
sikėlęs, skutosi. Apskrita
me veidrodyje katėsi jo 
aukšta kakta, žilstelėję 
smilkiniai, saulėje nudegęs 
veidas, stambus smakras.

Nelauktai sučirškė durų 
skambutis.

— Čia dabar kas taip an
ksti? — paskubomis nu
braukęs nuo skruosto mui
lo putų likučius, pagalvojo 
sekretorius ir, peržvelgęs 
savo- viengungišką butą, 
nuskubėjo atidaryti durų.

Tarpduryje šmėkštelėjo 
dailus veidukas su ryškiu 
apgamu ant kairiojo skruo
sto ir išlenktais, tarsi kreg
ždutės sparnai, antakiais. 
Sabučiui nespėjus ištarti 
žodžio, jo- kaklą apsivijo 
liaunos rankos, abu skruos
tus įgnybo tvirtas pabučia
vimas, nuskambėjo skar
dus juokas.

— Ką? nelaukei? O. aš 
tyčia nerašiau, norėjau pa
daryti staigmeną! Gal su
trukdžiau?— mergina, juo
kais mirktelėjusi viena aki
mi, žvilgterėjo pro praviras 
duris į virtuvę. — Vis dar 
vienas ? Vargšelis!...

— Vienišas, Viktutė, kaip 
matai, — santūriai nusišyp
sojo sekretorius. — Nusi
mesk paltą, jauskis kaip na
mie.

Jis iš koridoriaus vieną 
po kito sukėlė tris lagami
nus, maišelį, drobe apsiūtą 
dėžę ir portfelį. — Nežino
jau, būčiau pasitikęs stoty
je.

— Nieko. Mane toks 
žmogelis iš stoties pavežė
jo. Įsiyaizduoji, už atveži
mą dešimties rublių pa
prašė. Sumanė kolūkio ar
kliais pasipelnyti! Bet kai 
pasakiau, kad vežtų pas 
rajono komiteto sekreto
rių, taip kaip mat atlyžo: 
ne tik nieko nepaėmė, bet 
dar ir daiktus padėjo į ko
ridorių sunešti.

— Na, mat... — lyg ir 
nepatenkintas pratarė Sa
butis, bet staiga jo veidas 
pragiedrėjo. — O kaip na
miškiai, sveiki? Gerai, 
kad atvažiavau paviešėsi. 
Gaila tik, kad nebeilgai, — 
jau rugsėjis, darbas tau 
.prasideda...
• — Ką tu ?! Paviešėsi!... 
Juokdarys! Na, ko išplėtei 
akis?

; .Sabutis tylėdamas žiūrė
jo į jos smailą papudruotą 
nosytę, ryškiai nudažytas 
lūpas. Jis net ir pastaruo? 
ju metiL Viktę vis dar atsi
mindavo išaugtiniu, atspu
rusiomis ^rankovėmis pal
tuku, kai motulė norėjo lei
sti “mergučę” pas kaimo 
siuvėją pasimokyti. Beje, 
tai buvo senokai — vos nu- 
griaudus paskutiniems pa
trankų šūviams, kai vieto
je jo gimtojo miestuko riog
sojo nuodėgulių krūva, o 
Pranas niekaip negalėjo 
įtikinti senosios, kad kai- 
mynistėje artimiausiu lai
ku bus įsteigta vidurinė 
mokykla. “Kur, ar žeminė
je vaikai mokysis?” — 
klausdavo ji.

Praną Sabutį, demobili
zuotą iš Tarybinės Armi
jos, paskyrė čia> į Daugai
lius, toli nuo gimtinės. Gal 
iš dalies tai ir buvo geriau: 
gimtinėje kiekviena vietelė 
primindavo netolimą pra
eitį,. pirmuosius po vedybi
nius metus, žmoną Salome-

ją, buvusią okupantų sto
vykloje. Vidurinę mokyklą 
tėviškėje tikrai įsteigė, ir 
Viktė suskato mokytis. Bet 
kaip greitai slenka laikas! 
Tiesa, seserį jis matydavo 
retai — kada pravažiuoda
mas užsukdavo pas namiš
kius, vėliau pats mokėsi 
partinėje mokykloje. Mer
gaitė netigėdavo rašyti 
laiškų, kuriuose kruopš
čiai aprašinėdavo • kaimo 
naujienas, namiškių svei
katą, savo pasiekimus mo
ksle. Pradžioje dar nelygi 
rašysena tolydžio darėsi 
tvirtesnė, vėliau — kada 
Viktė mokėsi jau mokyto
jų institute — net truputį 
įmantri, keistai suraityto
mis raidėmis. Pranas, pen
kiolika metų už seserį vy
resnis, jei ir ne visada at
sakydavo į laiškus (nes ką 
gi tai “mažytei” rašysi), 
tai pinigų niekados neuž
miršdavo nusiųsti. “Tegul 
bent apsirengia 1 mergaitė 
padoriau, — galvodavo jis, 
— gana vaikystėje visokio 
vargo patyrė.”

Ir štai dabar jį buvo čia. 
Netrukus Sabučio vien
gungiškas butas pakvipo 
odekolonu , ant • drabužių 
pakabos išsirikiavo dvi 
skrybėlaitės; ir kelios ga- 
zinės skarelės, 
tarp kostiumų 
žydros, rausvos
vos suknutės, šen atsidarė 
langas, ten trinktelėjo du
rys, kampe radosi moteriš
ki batukai, prie veidrodžio 
plaukams surišti tinklelis... 
Viktori ja nardė tarp atida
rytų lagaminų, kaukšėjo 
aukštais batų kulneliais — 
nedidelė, retais dantukais, 
apvali.

— Gerai, kad šiandien 
sekmadienis, bent išsikalbė
sim! iki valios! — be persto
jo čiauškėjo mergina, dė
liodama lėkštė.n atsivežtus 
iš tėviškės obuolius. — Ma
tai, baigiau institutą ir ga
vau paskyrimą į Šilėnų sep
tynmetę.
sidairyti

mo, kur visa juda, kunku
liuoja. .. Na, aš ir nenusi
menu perdaug — nepavy
ko dabar, gal pavyks ki
tais metais. — Viktorija 
staiga nutilo, nukreipė akis 
kažkur pro langą. — 0 vis
gi kaip būtų gera, kad 
gyventum Vilniuje ar 
Kaune...

Philadelphia, Pa,
MALE and FEMALE

t

tu 
bent

vėl šyptelėjo 
nuo stalo, 
vienas'. — 
mergiotė. ,,

11’, 
pagalvo- 
“ Greitai 
Gal net

įsimaišė
ir žals-

— Aš? Žinai, jeigu man 
dabar reikėtų pasirinkti, 
greičiausia likčiau čia. 0 
kodėl — tai ilga šneka. 
Kiekvienas mes, be abejo, 
turim1 savų argumentų. — 
Sabutis 
pakilęs 
jo sau 
išpruso
kiek per daug...

II
Rytojaus dieną 

ja išsiruošė apžiūrėti mies
telį ir ta pačia proga pri
sistatyti mokyklos vado
vybei. Perėjo vieną, antrą 
gatvę, pasuko upelio kran
tu, praėjo turgavietę.

“Provincija, — nuspren
dė ji.— Gilus užkampis...” 

Pro jos abejingą žvilgs
nį slinko aptverti sodeliai 
ir daržai; tvorų tarpeliuose 
kyšojo gatvėn, išlindusios 
nubraukytais lapais ’ ser
bentų šakutės, kiemuose 
krypavo ilgus kaklus ištie- 
susios žąsys, karkė vištos.

“Apkerpėsi čia žmogus... 
— vėl pagalvojo Viktė ir 
su apmaudu prisiminė Kau
ną. — “Ech, būtų ten kam 
paremti, stipresni pečiai!...

Nueini švietimo skyriun, 
klausi darbo, o tave peržvel
gia nuo kojų iki galvos, pa
klausia pavardės ir ramiau
siai pasiūlo kokius Šilėnus 
ar Paliepius. Ir kaip tu 
jiems išaiškinsi, kad norė
tum gyventi mieste, kad tu 
ne toks žmogus, kuriam 
galima tupėti kaime, kad tu

Viktori-

tru nuo 
nėra

Nuvažiuoju ap- 
— kur tau! Už- 
Dvylika kilome- 
stoties, elektros 

vaikai žemaičiuoja
— išmokysi tu tokius ra
šyti be klaidų!... Be to, 
aš tikėjausi dėstyti litera
tūrą, vadovauti būreliui, o 
septinmetėje kas — vien 
gramatika ir sintaksė! 
“Ne jau, — galvoju sau, — 
gal kas ir mėgsta tokią ap- 
linką> bet aš — ačiū — ne
noriu !” Apsidairiau mies
tuose. Kaune jau vos neį
sitaisiau, bet, įsivaizduoji, 
mano kurso draugė pamai
šė: gal prieš mėnesį ište
kėjo už kauniečio daktariu
ko. O tokioms, žinai, pir
menybė — šeimyninės ap
linkybės, visa kita... O ma
ne vėl pradėjo raginti į kai
mą. Aš ir vienur, ir kitur, 
paklibinau, o čia jau ir rug
sėjis. Visos geresnės vie
tos užimtos... Tai dar 
laimė,kad ministerijoje ge
ras pažįstamas pasitaikė: 
padėjo bent tais Šilėnais at
sikratyti, o paskui išrūpino 
paskyrimą čia, pas tave.

— Be reikalo taip bijaisi 
kaimo, — šyptelėjo Sabu
tis. — Aš štai dirbu čia jau 
gana seniai, — Nuobodu? 
Nepasakyčiau. Darbo, tie
sa, labai daug. O gal... 
Gal, žinai, todėl man čia 
■gyventi ir patinka, kad dar
bas darbą veja.

; z— Ne, čia žymiai geriau, 
negu Šilėnuose; rajono 
centras. Bet vis dėlto no
rėtųsi linksmesnio gyveni-

' nori gyventi veržliai, lanky
ti teatrą, koncertus... Jie 
jau mokės tau atsakyti. Bet 
kuo gi geresnės kitos, ku
rios lieka .. Kad ir ta pa
ti Alė: mergina kaip ir vi
sos, dargi egzaminus vos 
vos išlaikė, o dirbs mieste— 
daktarienė, mątai...”

Užsimąsčiusi Viktorija nė 
nepajuto, kaip atsidūrė 
prieš naują, dviejų aukštų 
vidurinės mokyklos pasta
tu.

Mokytojų kambaryje už 
stalo sėdėjo mokymo dalies 
vedėjas — nedidukas, jau 
senstelėjęs, akiniuotas žmo
gus. Įsikniaubęs į popierių 
krūvą, jis nė nekilstelėjo 
galvos ir, atrodo, labai abe
jingai atsakė į Viktorijos 
sveikinimą. Tik po valan
dėlės, lyg ką prisiminęs, ap
sižvalgė ir, pamatęs prie
šais tebestovinčią merginą, 
nusiėmė akinius.

(Bus daugiau)

ŽOLELIŲ 
ARBATĖLĖ 
YRA VIENA 
IŠ GERIAUSIŲ

NCR Bookkeeping machine opera
tor, 3100. Accts payable dept. Eve
nings 5 to 10 P.M. Near Center Ci
ty. Steady position. Call WA. 2-0341 ’ 
(mention ad when applying).

(27-29)

HAIRDRESSERS. Malo or female. 
Full or part time; must be exper
ienced in styling. Highest sal. Stea
dy wk. Apply in person. Marie’s 
Beauty Salon, 1441 Vernon Road 
(mention ad when applying).

(26-31)

HELP WANTED—FEMALE

FIGURE CLERK. 20-30 yrs. of age. 
Knowledge of typing, assist book
keeper: 5 day wk. Center City. Stea
dy position. Call Mrs. Dee, LO. 
0580 (mention ad when applying).
HAIRDRESSER. All around opera
tor. For Bush shop. Sal. plus comm. 
St. wk.; gd wking conditions. Apply 
in person. 2nd fl. Bachmann, 1410 
Chestnut Street.

(26-32)

ir

įvyko visai įiesc- 
suėjo 33 metai, 

vaši trys buvome 
pilni energijos.

Waterbury, Conn.
Aną dieną užeinu į klubų 
randu porą seniai pažįsta

mų iš Oakvillės. Pasispaudus 
po dešinę, susėdome prie sta
lo, pasišaukėme gėrimo ir pra
dėjome kalbėtis apie praeitį. 
Kaip paprastai, prie gėrime 
atsiranda daugiau kalbų. Iš
sikalbame, kaip mums prisi
ėjo suorganizuoti SLA kuopą 
Oakvillė jo.

Rodos, tai 
niai, o jau 
Ta's laikais
jauni žmonės, 
Pas visus buvo gero noro dirb
ti. N ars ir dabar nesame ligo
niais. Atrodome dar “gražės* 
Aliais.” kadangi tais laikais vi
si buvome juodbruvi, o šian
dien jau esame blondėmis ar
ba, geriau pasakius, balta
plaukiais. Tame ne ką galime 
padaryti, nes tai gamtos daly
kas. Bet mes visi trys esame 
gi linking), kad dagy venom iki 
to amžiaus. Daugelio mūsų 
amžiaus draugų negalime su
sieiti ir pasikalbėti, nes jų nė
ra. O mes vis krutame, links
mi būname ir būsime links
mais. Kol gyvi būsime dar vis 
kai kas iš mūsų turi kokią 
naudą, o‘ kada mūsų nebus, 
tai tada iš mūsų jokios naudos 
nebus.

Vienas draugas išsitraukė 
iš kišenės tikietą ir sako: Ve, 
žiūrėki, mūsų LDS 31 kuopa 
rengia šaunią vakarienę, kuri 
įvyks 13 dieną vasario, sve
tainėje 
bury, 
džia 7

dieną vasario,
103 Green St., Water- 
Conn. Baliaus pra- 
vai., va kriene 8 vai. 
$3 asmeniui. Sakau: 

duoki ir man porą tik i etų.
Aš tikiu, kad ši vakarienė 

bus pirmos klasės. Oakvillie- 
čiai visada surengdavo geras 
pramogas. Taigi ir ši vakarie
nė bus gera, kadangi jie yra 
draugiški žmonės ir netingi 
pavaišinti svečius. Kurie bu
vote jų parengimuos, tai žino
te. O kurie nebuvote — par 
bandykite dalyvauti ir būsite 
patenkinti;

GAMTOS 
GYDUOLIŲ 
NUO TAM 
TIKRŲ LIGŲ

sudžiovindavoMes pamename, kad Lietuvoje mūsų motinos 
įvairias žoleles ir vartodavo jas dėl tam tikrų ligų gydymo.

žolelės yra vienas iš geriausių gamtos gyduolių.

Mėtų arbata—1 svaras $1.75, !Zj svaro 90c.
1 Ramunėlių žiedų arbata—1 svaras $1.95, ’/•; sv. $1.00. 

Liepų žiedų arbata—1 svaras $1.00, V2 svaro 65c. 
Raudonų dobilų arbata—1 .sv. 1.90, % svaro $1.00. 
Alfalfa arbata—1 svaras 85c, % svaro 55c.
Šalavijų (sage) arbata—1 svaras $2.45, Vj svaro $1.35.
Thomson’s Vr12-V Salt—8 oz. box 40c.
Garden Green Herb Tea— 4 oz. pak. 55c.
Golden Wheat Germ, Grade A—1 lb. 45c.

MARIŲ AUGMENŲ Piliukės, turi daug lodino.
Kelp—500 tablets, $1.85; 200 tablets, 85c.
Dulse-Kelp—500 tablets, $1.95; 200 tablets, $1.00.
Garlic and Parsley—300 tablets, $2.95; 75 tablets, $1.15.
10 Minerals in one—200 tablets, $1.90; .100 tablets, $1.00.

Siųskite tuojau užsakymus. Persiuntimą apmokame.
J. W, THOMSON, RFD 1, Rd. 32, N. Franklin, Conn.

4 psl.—Laisvė (Liberty)- Antradienis, Vasario-Feb. 9, 1954
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Gaisragesiai gelbsti 
narsų berniuką
— Bronx i et i Gerard Muller 
su jo sesute išgelbėjusieji 
gaisragesiai davė kraujo ber
niuko gyvybei gelbėti. Tas 11 
metų vaikas sujaudino visus 
savo narsa. Jis gal būtų galė
jęs išbėgti iš užsidegusio namo 
pats. Bet jis pirmiausia bėgo 
iškelti iš lovytės mažą sesutę 
ir ją išnešti. Tuo laiku ugnis 
jau užtvenkė laiptus. Vaikui 
bėgant su sesute glėby j e link 
gaisrinių kopėčių, ant jo kas 
nors užkrito. Pavirtęs ant as
los, svaigdamas, berniukas 
mergytę užklojo savimi ir iš
saugojo ją nuo didelio apdegi- 
mo iki atėjo gaisragesiai juos 
abu išgelbėti.

Pavojingai apdegęs vaikas 
randasi Lincoln ligoninėje, kur 
jau 16 gaisragesių ir 11 kitų 
asmenų davė kraujo berniuko 
gyvybei gelbėti.

Dovaną vėl dovanojo 
Kultūriniam Centrui

Atsimenate tą grupę stalų 
ir didelį, linksmą būrį žmonių 
palangėse ties balkonu Liberty 
Auditorijoje laukiant Naujų 
Metų ?

Auditorijos direktoriai tą 
būrį pripažino didžiausiu ir 
nusprendė pagerbti įteikimu 
nors nedidelio prizo, $5. Di
rektorių vice-prezidentas Jo
nas Katinas prizą įteikė vy
riausiai tos gi upės organizato
riai ' Marijonai Sprainiertei. 
Bet Mrs. Sprain is, per savo 
vyrą Juozą, tą laimikį atsiun
tė atgal kaipo dovaną Kultūri
niam Centrui. Ji Kukliai aiški
nosi :

“Netiktų man pasilaikyt do
vaną. Ne aš viena rengiau sta
lus. Su manimi dirbo ir prie 
tų stalų mobilizavo svečius 
kelios kitos mano prietelių 
šeimos. Tad lai ši dovana bus 
nuo mūsų visų.“

- —....... ■■■■■■ I

Piliečių komitetas 
šaukia mitingą

Newyorkinis Nepaprastas 
Piliečių Apsigynimo Komitetas 
skelbia, kad šaukia masinį mi
tingą vasario 1 d., Cornish 
Anns patalpose, 23rd St., ne
toli 8th Ave., New Yorke. 
Kalbės apie amnestiją Ameri
kos politiniams kaliniams ir 
kaip iškovoti atšaukimą Smith 
Akto. Yra pasiūlymų, kad 
prieš tą minties kontrolės įsta
tymą būtų užvesta byla teis
muose.

Kalbėtojais numatyti advo
katas Frank Serri, paskilbęs 
senukas visuomenininkas Dr. 
W. E. B. DuBois ir Elizabeth 
Gurley Flynn, kuri yra perse
kiojama einant tuo aktu.

Demokratai reikalaus 
balsuoti nedarbo 
apdraudos bilius

Demokratai Valstijos Sei
melio nariai žada reikalauti, 
kad nedarbo apdraudos biliai 
būtų išleisti iš komisijų ir pa
teikti Seimeliui balsuoti. Biliai 
yra*

Reikalavimas apdrausti dar
bininkus ir ten, kur dirba tik 
1 ar 2-3. Lig šiol yra apdrau
džiami tik ten, kur dirba ne 
mažiau L

Pakelti davinį nuo esamo 
aukščiausio $30 iki $36 savai
tei.

Duoti ir apdraustojo išlai
kytiniams po $4 savaitei, bet 
ne daugiau, kaip trims.

Jei tie biliai visi būtų pri
imti, prisidėtų apie 500,000 
daugiau apdraustųjų. Gi vi
dutinės šeimos g a vinys būtų 
$48 savaitei.

New Yorke suimtas Leon 
Knapp, atvykęs iš Oaklando. 
Kaltina, kad jis čia paskleidė 
pluoštą beverčių Čekių.

NewWto^fc^Zinlos
t I

Sakė, kad Dewey 
skandina miestą

AI ajeras Wagneris pareiškė, 
kad kol Dewey sėdės guber
natoriaus kėdėje Albanyje, 
tol miestas bus skandinamas 
nedatekliuose. Jis sakė, kad 
republikonų valdžia Albanyje 
mūsų miestą laiko posūniu.

Paklausęs, ką republikonai 
davė mūsų miestui per 15 mu

itų savo valdžios, jisai pats at
isakė. kad:

“Mes dabar turime perpil- 
i dytas klases, nedamokčtus 
mokytojus ir ligonines be pa
kankamos priežiūros. Mūsų 
žmonės mato 15 centų (erą, 
15 procentų vendų pakėlimą, 
3 procentus sales taksų ir 
daug kitų vartotojui uždėtų 
sunkumų. .

Wagneris kalbėjo demokra- 
I tų vadovybei, susirinkusiai į 
pokilį, suruoštam šių rinkimų 
riekalams. Dalyviai mokėjo 

' po $50 už vakarienę. I %
i Krautuvių darbininkai 
Į neleis ardyti unijos
I

Tarpe krautuvių ir sandė
lių darbininkų paskleistas “at- 

i viras laiškas’’-lapelis, kuris at
sišaukia į narius neleisti su- 

Į draskyti uniją. Padėtis yra 
; maždaug tokia:

Darbininkų dauguma yra 
nariais Distrikto 65-to. Jie at
sikreipė į CIO, pasiūlydami 
susivienyti su CIO. Bet CIO 
prezidentas Reųtheris pastate 
sąlygą, kad unija turi save lik
viduoti. Tik atskiros grupės 

Hr lokalai būtų priimti į CIO. 
Unija atsisako tokios vieny
bės. Tuomet tūli Reutherio pa
sekėjai 65-me distrikte bandė 
ištraukti savo skyrius iš dis
trikto, o jei negali ištraukti 
visą skyrių, tai jį suskaldyti.

Lapelis pasmerkia abiejus: 
Reutherio tatktiką ir tuos, ku
rie tą taktiką remdami bandy
tų suskaldyti uniją. Pareiškia, 
kad iš tokios taktikos pasi
naudotų tik darbininkų prie
šai.

VAIKAI UŽJAUČIA
Bronxe prie pat vidurinės 

mokyklos tapo pasivyti ir su
imti trys 16-19 metų vyrukai, 
važiavę vogtu auto. Minia 
vaikų buvo paleista pietums 
kai suimtuosius sueiliavo prie 
mokyklos tvoros. Ką darė vai
kai ?

Tik kur ne kur tūlas šyp
telėjo. Jų veidukuose reiškėsi 
rimtis. Didelės daugumos aky 
se galėjai išskaityti gailestį 
tiems, kurie norėjo pasivaži
nėti neturėdami tam ištek
liaus ir pakliuvo.

Trūkusi 12 colių storio van
dens dūda prie Lexington ir 
57th St., buvo pavertusi gat
ves į upelius. Skiepuose pada
rė daug nuostolių.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai frengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Veikia atšaukimui 
McCarran Įstatymo /

W alte r- M c C a rra n į staty
mas,, išleistas persekiojimui 
sveturgimių, turi būti atšauk
tas. Tat pažymi organizacijose 
gautas žymių amerikonų pa
reiškimas.

Pareiškimas išsiuntinėtas 
organizacijoms ryšyje su šau
kiama konferencija, kurios 
vyriausias tikslas bus planuo
ti v ciklą už atšaukimą to įsta
tymo. Kitu konferencijai svar
styti klausimu yra parama jau 
persekiojamiems pagal tą įsta
tymą.

Konferencijos šaukėjai žy
mi, kad virš 50 newyorkieciu 
sveturgimių jau yra buvę a- 
reštuoti deportavimui. T rys iš 
tų tebebuvo Ellis Islande be 
kaucijos. O dešimčiai grasina
ma nupilietinimu už tolimos 
praeities veiksmus. Apgyni
mui tų ir užtikrinimui apsau
gos nuo persekiojimo tūkstan
čiams kitų ir šaukia konferen 
ei ją.

Konferencija įvyks vasario 
27 d., nuo 9 ryto ligi 5:30 po 
pietų, užbaigiant su masiniu 
banketu 7 vai. vakaro. Posė
džiai ir banketas bus Yugosla- 
vų salėje, 105 W. list St., 
New Yorke.

G. R.
New Yorke, iš vidaus užra

kintame bute, atrasta mirusi 
Helen Atoria, 3 mažų vaikų 
motina. Tyrinėja mirties prie
žastį.

Rengiasi perstatyti 
menišką komediją

Pas mus jau buvo rašyta, 
kad Brooklyno Lietuvių Liau
dies Teatras š. m. balandžio 
11 d. Liberty Auditorijoje 
statys linksmą Ostrovskio ko
mišką dramą — “Ne visada 
katinui užgavėnes.“ Pridėsiu 
tiek: veikalas reikalingas še
šių aktorių, kuriais yra: Ele
na Brazauskienė, Eva Mizarie-' 
nė, A. Rainiene, O. Rušinskic- 
nė, J. Budrevičius ir J. La
zauskas. Keturios moterys, 
du vyrai.

Sekama repeticija įvyks 
ketvirtadienį, vasario 11 d.

Ar jau rengiate ką L^vės 
paramai?

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185-tos kuopos susirinkimas 
įvyks trečiadienj, vasario-Feb. 10 d., 
Libetrty Auditorium, 110-06 Atlan- 
tik Avė., prasidės 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite.

(26-27)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Kriaučių Neprigulmin- 

go Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks Vasario 12, Lietuvių piliečių 
kliube, 280 Union Ave., Brooklyn. 
7:30 vai. vakare.

Būtinai būk jame ir užsimokėk 
duokles.

Pirmininkas J. Peterson.
(26-27) į

Reikalaus panaikinti 
diskriminaciją

Hew Yorko Valstijos Seime
liui įteikiami trys skirtingi bi
liai, kurie uždraustų diskrimi
nuoti tautines ir ’-asines 
mažumas išrenduojant butą. 
Vienas reikalauja įkarti dvi- 
partini komitetą diskrimina
ciniams veiksmams ištirti. Ki
tas įgalintų komisiją prižiurę 
ti visuomeniškus namus. O 
trečiasis uždraustų diskrmi- 
nuoti ir privatiniuose namuo
se, kurtėms yra duota taksų 
nuolaidos ar valdinės pasko
los.

Sulaikė graiką veikėją
Nic Silas Tsermegas tapo 

areštuotas deportavimui va
dovaujantis Walter-McCarran 
įstatymu. Jisai yra buvęs Hel
lenic-American Draugijos na- 
cionalis sekretorius. Ameriko
je išgyvenęs 38 metus. Šiuos 
žodžius rašant tebebuvo Ellis 
Islande.

Panaikino policijos 
chorą ir beną

Komisijonierius Adams pa 
skelbė, kad departmentas savo 
lėšomis' nebepalaikys beno nei 
choro. Sakėsi tą darąs neno
romis, stoka finansų verčianti 
tai daryti. s

Apie 65 vyrai buvo nariais 
beno ir 31 choro. Jie dalyvau
davo miestinėse iškilmėse, 
taipgi įvairių labdarybių pro
gramose.

New Yorko suimtas kalėji
muose “pataisytas“ Herbert 
Kaminski kaip skleidėjas be
verčių čekių. Jis gaudavęs ir 
“cash” nuo fabrikantų. Jiems 
prisistatydavęs unijos organi
zatorių ir grasindavęs iššaukti 
streiką, jei neduos kyšio.

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. 7-6281

TONY’S

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas 

306 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberls

UP-TO-DATE

BARBER SHOP

Virginia 9-6126PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

By Appointment 
Except Thun. & Holidays

Gubernatorius atmetė 
miesto reikalavimus

Majoras Wagneris buvo nu
vykęs į Albany pas gub. Dew- 
ev. Jis prašė, kad valstijos 
valdžia suteiktų miestui bū
tiną ir pagal čia sumokamus 
taksus priklausomą šėrą pini
gų. Bet gub. Dewey ir vėl at
sisakė.

Su majoru buvo nuvykę jo 
• patarėjai finansiniais reika
lais: adminitratorius Gulick, 
direktorius Beame, iždininkas 
Gerosa ir advokatas Burke.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

Lietuviškai jis reiškią “perėji
mą.“

Girdi, mes gyvename “per
ėjimo“ laikotarpį.

Kokį? Neaišku.
Kai)) ten nebūtu, prezi

dentas sako, kad per ši “tran
sition’’ laikotarpį negali būti 
nė kalbos apie pakėlimą mi
nimum algų skalės.

Darbo unijos reikalauja, 
kad dabartinis minimum 75 
centų per valanda būtų pa
keltas iki $1.25. Tas padėtų 
sulaikyti fabrikų kraustymasi 
iš šiaurės į pietus.

Čia ir vėl turime ropukliko- 
nų atsižadėjimą savo pažadų 
sudėtų prezidentiniuose rinki
muose. <

Pasiteisinimas: mes dabar 
gyvename “perėjimą,“ todėl 
turimo stovėti ant vietos, tai 
yra, pamirškime tai, ką žadė
jome 1952 metų rudenį ’

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

BARBERS—BEAUTICIANS
Pertaisykite Savo Dirbtuves 

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

Matykite
FRANK PERRI

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

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

SCHMIDT’S FARM
Fort. Hill Rd. — Scarsdale

Tel. Scarsdale 3-1204
Geriausi valgiai, likeriai, ir ap
tarnavimui patogumai banketams 
dėl 600. šeštadieniais šokiai. At
dara kasdien išskiriant pirmadie
nius.

(26-27)

i MATTHEW A. i
■ BUYUS •
J (BUYAUSKAS) J
i LAIDOTUVIŲ !
J DIREKTORIUS J
» «
{ 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-5172 *
» «

BRIDAL & BRIDESMAIDS 
GOWNS 

PATAISYMAI NEMOKAMAI 
1,000 puikiausių rūšių gowns. 
(Sizų nuo 9 iki 16.) Brides
maids gowns $5 iki $35. Bridal 
gowns $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. 5-499G 

(•22-33)

87-20 8Sth Street 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

j

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED FEMALE

KNYGVEDfc

Patyrusi.
5 dienos. Linksma Aplinka. 

Kreipkitės:
LAQUER CORP. OF AMERICA 

857 Meeker Ave., Brooklyn 
(26-28)

FINGERWAVER

Pilnai, mokanti—Patyrusi. Nuolat ar 
3 dienom, kaip pageidaujate. Gera 
alga, linksmos darbo sąlygos. Dirbti 
Brooklyne.

Telefonuokife: BU. 4-9789
(26-27)

RHINESTONE PASTERS
Pilnam ar daliai laiko, patyrusios.

CARDERS IR WRAPPERS
Patyrimas nereikalingas. Pilnam ar 
daliai laiko. Kreipkitės:

235 South 1st St., Brooklyn 
(Vienais laiptais j viršų)

Tel. EV. 7-4892
(26-28)

REIKALINGOS DARBININKES 
MOTERIŠKES

Amžiaus 20—40 Metų
Lengvas fabriko darbas. Nuolat — 5 
dienos. Unijinės ligoje pašalpos ir 
apmokamos šventės. Netelefonuoki- 
<e. Pasitarimai pirmadieniais, tarp 
2—4 P. M. Kreipkitės:

SELCIIOW & RIGHTER CO. 
976 Kent Ave., Brooklyn

(arti DeKalb Ave. 1 lubos j viršų)
(27-28)

BATŲ DARBININKES
Patyrusios beading and folder. Taip
gi patyrusios floor girls. Nuolatinis 
darbas, gera mokestis. Puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

ST Y LECR ĖST F O O T W E A R 
143 Roebling St., Brooklyn 

(27-28)

PAPER BOX
S. & S. OPERATORES

' Pilnai patyrusios --- Aukščiausios 
algos.

PRESSMAN TOY CORP.
1 i — 43rd St., Brooklyn 

Tel. HY. 9-2031
(27-29)

BINDERY
Patyrusi carbon collator. Premija 
už sumanymą. Nuolatinis darbas 
Mineola’je. Linksmos darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

H. A. TRAUTMAN CO., INC.
122 E. 2nd St., Mineola, L. I.

Tel. Garden City 7-5430
(27-33)

MANICURIST-—S HAMPOOIST
Vien tik patyrusi. Nuolatinis darbas.
Gera alga. Linksmos darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

JOSEPH’S BEAUTY SALON
2266 Broadway, N. Y. C.

(arti 82nd St)
Tel. TR. 7-2807

(27-31)

MALE and FEMALE

HAIRDRESSER
Vyras ar moteriškė. Pilnai mokanti 
dėl žymios plaukų dabinimo įstai
gos. 5 dienų savaitė. Gera alga. 
Linksma darbo atmosfera. Kreip
kitės:

FRANCOIS DE PARIS
37 W. 8th St, N.Y.C.

(26-30)

REAL ESTATE

FLUSHING 
STEBĖTINAS PIRKINYS

Naujas 2 šeimom namas, visas gry
nų plytų, du 5 rūmų apartmentai. 
Erdvus skiepas, su ektsra išeinamą
ja, 2 karam garadžius, šiltas van
duo. Kaina $27,500. Statytojas vie
toje.

34-54 192nd St
Tel. FL. 8-9349

(27-29)

FLATBUSH — 1 šeimai mūrinis na
mas, 5 rūmai, Hollywood maudynė, 
ištaisytas skiepas, garadžius, geso 
šiluma (garu apšildomas), parkay 
grindys, atviri porčiai, daug kitų 
įrengimų. Iš vidaus puikiausiose są
lygose. Arti prie transportacijos, 
mokyklų ir bažnyčių. Prašo $14,000. 
2301 Utica. Avė. Tel. ES. 7-3232, 
CL. 2-4592.

(27-28)

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

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

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

KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

6 pusi.—Laisve (Liberty)- Antradienis, Vasario-Feb. 9, 1954

JANITOR—PORA
Viduramžė pom. Rcikalįrjgi 
kambarių namo. Vien tik. karsrii 
vandeniu šildoma. Išvietė koridoriu
je. Alga $10 į mėnesį. Gesas, elek

tra ii- 4 kambarių apart meni as.
Klauskite Janilor.

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

(25-27)

OPERATORES
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. 5-5387
(21-27)

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

ARTHUR AND PAUL 
BEAUTY SALON

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

(25-31)
LAMP SHADE WORKERS

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

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

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

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

Kreipkitės:
JULIA NICOLLIER

860 Madison Ave., N. Y. C. 
(ant antru luhų)

(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
Pilnai įrengta, naujai išdekoruota. 
Gera biznio vieta prieš mokyklą. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Šią puikiausią 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai.

Šaukite Savininką:
LU. 8-9796

(25-27)

BUTCHER DEPARTMENT
Veikliame super markete. Pui

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

TW. 7-3194
(24-28)

CANDY — LUNCHEONETTE
! Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija 
i arti mokyklos. Žema randa—lysas.

Įeigos $600. Biznis lengvai padidi
namas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina-

• mai. Šaukite savininką:
JE. 6-9629

(26-32)

SMALL LOFT BUILDING
Į Su ofisu ir garadžiu. 2000 ketur- 
i kampių pėdų, tinkantis lengvai dirb

tuvei, sandėliui ar išvežiojimui. Ge
ra sekcija. Nužeminta kaina dėl su
tvarkymo nuosavybės. Šaukite prieš 
7 P. M.

JOHN A. LIAMMARI 
Yonkers 5-1492

(26-27)

GROCERY & DELICATESSEN
■ Alaus laisniai. Pilnai įrengta. Got
i biznio sekcija Coronoje. Ilgas lys? 

4 inimų apartmentas užpakaly 
$1300 jeigu į savaitę garantuo 
Lengvai padidinama įeigos. šią p 
klausią biznio progą savininkas’ 
duoda labai prieinamai, šaukite * si 
vininką.

Tel. NE. 9-8887
(26-28)

PARSIDUODA RESTAURANTAS

Įsteigtas prieš 15 metų. Pilnai įreng
tas. Gera veikli sekcija. Puikiausia 
proga porai ai’ pusininkams. Savi
ninkas parduoda labai prieinamai 
Šaukite Savininką: i y

Tel. TAylor 7-9892 / /

BUTCHER SHOP
Pilnai įrengta, gera veikli sekcija 
Jamaica. Daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. Prieina
ma randa—lysas. Šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką:

Tel. RE. 9-6527
(27-31)

Chicago. — Per daug pa
brangus kavai, todėl arba
tos pirkimas pada u g ė j o 
apie 12 procentų Čia ir ki
tuose miestuose. T

Boston.—American Wool
en kompanija planudja par
duoti 11 savo audeklinių 
fabriku, v




