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KRISLAI
Gerai ir džiugu.
Žmogaus bejėgybė.
‘Apie chicagiečius.
Nepaprastos viešnios.
Išmintinga mintis.
Ir ten griovikai.

Rašo A. Bimba

Tenka pastebėti, khd šie- į 
met dienraščio Laisvės dali- ; 
ninku suvažiavimas buvo vi- j 
sapusiškai geras. gražu® ir : 
konstruktyvus. Taip pat la- ' 
bai gerai pavyko ir metinis j 
banketas.

Shvažiavimui buvo prisiųsta 
daug nuoširdžių sveikinimų I 
su gausia finansine parama. .

šis suvažiavimas dar kartą 
storai pabrėžė tą faktą, jog 
Laisvės šaknys yra labai giliaF* 
Amerikos lietuvių pažangiojo
je visuomenėje. Visuomenei 
ji tarnauja ir ta visuomenė ją 
gausiai remia.

Mirti bijos? ir popiežius, 
žiūrėkite, kiek specialistų su
šaukta jo gyvybės gelbėjimui.

Be to. Įsakyta visoms baž
nyčioms melstis už jo sveikatą.

Joks kitas žmogus, kad n 
didžiausias griešininkas. nėra 
gavęs tiek dvasinės paguodos 
ir fizinės paramos.

Šis faktas gali patarnauti 
įrodymu žmogaus silpnybės 

gamtą!
* O kardinolai Vatikane sėdi 

ir išalkusiai laukia popiežiaus 
mirties. Kiekvienas tikisi tos 
aukštos vietos.

•
Labai smagi žinia iš f’hica- 

gos. Jau gerokai susveiko ri
jau pradėjo dirbti Jonas Jo- 
ktibka.

Nuo jo praėjusį savaitgali 
gavau laiškuti. Man labai rū
pėjo jų Kultūrinio Centro ati
darymo parengimas. Drg. Jo- 
kubka ir apie tai rašo:

“Pirmučiausia turiu pasi
džiaugti, kad turėjome ne
paprastai pasekmingą Mildos 
‘grand opening.’ Tai antras 
toks grandioziškas ir entuzias
tiškas parengimas, kaip aš gy
venu Chicagoje. Pirmas bu\o, 
tai Prūseikos jubiliejus, kai 
rengėme anais metais Lietu
vių Auditorijoje. Kaip tada 
vos tilpo Auditorijon žmonės, 
taip dabar vos tilpo Mildon. 
Tai dar vienas įrodymas mū- 
sG priešams, kad mes esame 
didelė žmonių masė. Taipgi 
ir mums patiems didelė pa
moka, kad mes nesami* išmirę 
ir nebaigiame išmirti ir ne
same jau taip pasenę, kaip 
manome. Publikos mūsų pa
rengimuose gali dar ilgai lūž
ti pilnos svetainės.

“Dabar mes juokaujame, 
kad mums reikės dar po šim
tinę dolerių sudėti ir statyti 
didesnės patalpos už Mildos 
patalpas, nes Milda permaža 
mums. Be to, daugelis pesi
mistų įsitikino, kad Mildos 
patalpų pirkimas nors ir su
vėluota, bet labai gerai, kad 
susiprasta, ir duoda po šimti
nę.“

•
Londone lankosi keturios 

nepaprastos ir tolimos vieš
nios. Jas pasikvietė darbietis 
f šlamento narys Sidney Sil
verman ir jo žmona.

Viešnios yra iš Kinijos, iš to
limojo Peipino, Kinijos sosti
nės.

Kinietės Londone susilaukė 
gražaus, šilto priėmimo.

(Tą*a 4—tame puslap.)

Generolai tardo lakūnus. / 
liudijusius apie ligų 
peru skleidimą Korėjoj
Gresia bausme ir tiem, kurie 
atšaukė savo liudijimus

Washing-ton. — Penki oro mą komunistams belaisvis- 
jėgų generolai varo per še- koše stovyklose.
rengą daugiau kaip 50 su- Jau pirmiau pranešta, 
grįžusiu lakūnų, buvusių į kad bent dauguma tų lakū- 
nelaisvėje pas Šiaurinės Ko- nų atšaukė savo liudijimus 
rėjos komunistus. apie bakterijas, sakydami,

Tarp tų lakūnų yra 33, kad buvę priversti taip liu- 
kurie pasirašė liudijimus, j dyti.
kad amerikonų komanda Tačiau ir atšaukusiems 
įsakė jiems mėtyti pavojin- gręsia karo teismas su 
gų apkrečiamųjų ligų bak-*ba tisinėmis kaip “išdavi- 
terijas į šiaurinę Korėją, j kams bei priešo bendradar- 
Kiti tardomi už pataikavi-i biams.”

Demokratai grasina jau 
' neremt Eisenhowerio, nes 
republikonai juos šmeižia

Washington. — Kongre- 
i so demokratai pirmiau bu- 
: vo pasižadėję remti kai ku- 
' riuos “tinkamus” Kisenho- 
werip sumanymus. Bet Mc
Carthy bei kiti repūblikonų 
vadai ėmė taip “niekšiškai 
dergti Demokratų Partiją,” 

1 kad ji gal turės nustoti rė- 
, mus Eisenhowerio pasiūly- 
| mus, kaip sakė Sam Rey- 
j burn, demokratų kongres- 
I manų vadovas.

—McCarthy ir aukšti Ei
senhowerio valdininkai taip 
pašėlo, kad jau kiekvieną 
demokratą apšaukia “ko
munistiniai susitepusiu ar
ba šalies išdaviku,”— skun
dėsi Rayburn, prašydamas 
prezidentą sustabdyti tuos 
šmeižtus.

Demokratas senatorius 
St. Symington reikalavo, 
kad Eisenhoweris atšauktų 
ypač riksmus savo padėjė
jo Shermano Adamso prieš 
demokratus.

Adams pereitą savaitę 
rėkavo, kad demokratai no
rį sukelti depresiją, nedar
bo krizę, nes tuomet jiems 
būtų džiaugsmo, kad su
kniubo repūblikonų valdžia.

Auto, fabrikai Įvedineja 
14 dienu darbo savaite 4- w

New York. — Wall Street 
Journal praneša, jog Chev
rolet, Nash ir tūli kiti au
tomobilių fabrikai įvedinėja 
keturių dienų darbo savai
tę. Nes jeigu pilną laiką 
dirbtų, tai turėtų paleisti 
daugelį atliekamų darbinin
ku, v

Šiaurine Korėja sako, jog 
“Amerika ardo paliaubas”

Tokio. — Šiaurinės Korė
jos liaudininkų premjeras 
ir komandierius Kim II 
Sung per radiją kaltino 
Ameriką, kad “ji provoka
toriškai laužo paliaubas ir 
stengiasi užkirsti kelią tai
kai,”

Vėjais eina pletkai apie 
rytiniu vokiečiu “maištus i
prieš Sovietu vyriausybę” '

—
Berlin.— Amerikonai jau | 

seniai skleidžia iš rytinio 
Berlyno pasakas apie Vo
kietijos darbininkų riaušes, 
sabotažą bei demonstraci
jas prieš Sovietų kontrolę. •

Ypač smarkiai zvanijama 
apie esamas ar būsimas ry
tiniu vokiečiu riaušes nuo 
to laiko, kai prasidėjo Ke
turių Didžiųjų užsieninių 
mini st rų kon f e re nei j a.

Dabar gi New Yorko 
Times (vas. 9) korespon
dentas Walter Sullivan ra
šo, jog visa tai yra tiktai 
tušti paskalai, kurių “nepa
tvirtina jokie atsaking i žmo
nes bei valdininkai.”

Aukšč. Teismas atmeta 
Remingtono apeliaciją
Washington.—Šalies Aukš

čiausias Teismas atmetė 
apeliaciją Willi amo Re
mingtono, buvusio pareigū
no valdiniame prekybos de- 
partmente.

Remingtonas įkalintas 
trejiems metams užtai,kad 
“melavęs” žemes n i a j a m e 
teisme, kur jis prisiekė, jog 
niekuomet nebuvo Komu
nistų Partijos narys.

Anglai ugnim kankino 
Kenyjos negrą

Nakura, Kenya. — Anglų 
policija ugnim kankino seną 
negrą farmerį, versdama jį 
prisipažint, kad jis padaręs 
Mau Mau priesaiką “žudy
ti anglus bei kitus baltuo
sius.”

Kai negras gynėsi nieko 
bendra neturįs su Mau Mau, 
tai anglai guldė jį ant ža
rijų bei įkaitintų virtuvinių 
akmenų.

London. — Streikuoja 8,- 
000 anglų elektrininkų; rei
kalauja pridėt uždarbio.

ORAS. — Vešu ir dalinai 
apsiniaukę.

Dulles pageidauja naujų 
riaušių rytiniame Berlyne
2-30) Dulles pageidauja na 

Berlin. — Anglai - ameri
konai iš vakarinio Berlyno 
skleidžia gandus, kad paki
lęs gyventojų bruzdėjimas 
Rytinėje Vokietijoje, kuri 
yra sovietinėje kontrolėje. 
Pasakojama, kad bruzdėto- 
jai reikalauja užgirti ame
rikinį planą dėl visuotinų 
balsavimų, kurie turėtų iš
rinkti vieną bendrą valdžią 
ištisai Vokietijai.

Tuos gandus žymia dalim 
įkvėpė Dulles, Amerikos 
valstybės ministras, daly
vaudamas Keturiu Didžių
jų konferencijoje.

Iš vakarinio Berlyno pri- 
šmugeliuota tūkstančiai la
pelių Į rytinę, sovietinę 
miesto dalį. Lapeliai kurs
to rytinius vokiečius prieš 
Sovietų Sąjungą ir šaukia 
remti amerikinius planus.

Iš vakarinio Berlyno taip
gi plinta pasaldai, kad ko

ŽANDARAS SCELBA BANDO 
SUDARYT NAUJ4 ITALIJOS 
MINISTRU KABINĖTA

Romav — Italijos prezi
dentas Einaudi pakvietė M. 
Scelbą sudaryti naują mi
nistrų kabinetą, Scelba, bu
vęs vidaus reikalų minis
tras ir policijos komandie
rius', kruvinai triuškino dar
bininkų demonstracijas po 
Antrojo pasaulinio karo.

Dabar Scelba mėgina su
kurti toki ministru kabinė
ta, kad remtu Amerikos v z v
planus prieš komunizmą. 
Tikisi įtraukt į savo kabi
netą krikščionis demokra
tus, jo paties partijos poli
tikierius ; respublikiečius, 
dešiniuosius socialistus, va
dinamus liberalus ir kt.

D. Federacija skelbia kovą prieš 
fabrikų kraustymą j pietus

Miami Beach, Fla.—Dar
bo Federacijos komitetas 
nutarė ir toliau remti 1,500 
skrybėlinių darbininkų 
streiką prieš Hat Korpora
ciją S. Norwalke, Conn. Jau 
6 mėnesiai kai darbininkai 
streikuoja prieš kompani
jos bandymus perkraustyti 
šią pramonę į pietines vals
tijas, kur nėra unijos arba 
pigiau galima gauti darbi
ninkus.

Kompanija samdydavo 
tiktai dalį darbininkų ir da
rydavo pasiruošimus per
kelti darbus į pietines vals
tijas. Tuo būdu jau pir
miau perkraustė savo šiau
dinių skrybėlių skyrių į 
Tennessee valstiją.

Darbo Federacija reika
lauja kompanijos užtikrini
mo, kad per trejus metus 
palaikys veltinių skrybėlių 
gamybą South Norwalke.

Federacinė Skrybėlininkų 
Unija yra davus tiem strei- 

munistinė policija rytinia
me Berlyne “suėmė kelis 
šimtus priešsovietinių vo
kiečiu.”

šnekama, jog Sovietų ko
manda telkia savo armiją 
bei tankus, besiruošdama 
malšinti n a u j a s vokiečių 
riaušes, jeigu jos kiltų.

Amerikos valstybės se
kretorius Dulles, kalbėda
mas Keturių Didžiųjų už
sieninių ministrų konferen
cijoje, pats pranašavo nau
jas riaušes; gyrė rytinius 
vokiečius už pernykščias 
birželio 17 d. riaušes prieš 
Sovietus.
Molotovas, Sovietų užsie

nio reikalų ministras, atsi
liepdamas pareiškė, jog an
glų - amerikonų agentai ta
da sukurstė naciškus žy
gius rytiniame Berlyne — 
kruvinus užpuolimus, sabo
tažo streikus ir fabrikų bei 
kitų įstaigų deginimus.

Jeigu Scelbai pavyktų su
lipdyti tokį sudėtinį minis
trų kabinetą, tai šalies sei
me jis neturėtų 19 atstovų 
daugiau, ne’gu pusė visų sei
mo nariu. 4.

United Press, tačiau, abe
joja, ar Scelbai pasiseks. O 
jei ne, tai prezidentas Ei
naudi pašauksiąs seniati 
buvusįjį premjerą de Gas
per j suorganizuot naują 
valdžią.

Jeigu visi bandymai su
smuktų, tuomet Einaudi tu
rėtų paskelbti naujus rinki
mus. Bet aukštieji politi
kieriai bijo, kad komunistai 
nelaimėtu rinkimu.4 4

kieriam ŠI,200,000 para
mos.

Sykiu Federacija skelbia 
platesnę kovą, kad sustab
dytų audeklinių f a b r i k ų 
kraustymus iš Massachu
setts bei kitų Naujosios An
glijos valstijų į pietines 
valstijas. Tokiais perkraus- 
tymais fabrikantai jau pa
vertė “šešėliais” kai ku
riuos aūdimo p r a m o n ė s 
miestelius Naujojoje Angli
joje.

ABEJOJAMA, AR 
POPIEŽIUS PASVEIKS

Romaa. — Jau dvi savai
tės kai sunkiai serga po
piežius Pijus, 77 metų am
žiaus. Jį kankina kokia ten 
dar slepiama vidurių liga.

Pranešama, kad ' popie
žius truputį pasitaisęs ir 
jau galįs nuryti vieną kitą 
gurkšnį pieno ar kitų skys
čių. Bet abejojama, ar iš
liks gyvas.

Bijoma, kad vietnamiečiai 
gal apsupa 450 jankių 
mechanikų Indo-Kinijoįje
Kilo klausimas apie Amerikos 
armijos siuntimų Indo-Kinijon

W a s h i n g t o n . — Ame
rikos generolai bijo, kad 
Vietnamo 'komunistai- 
liaudininkai gal jau ima į* 
spąstus 450 amerikonų me
chanikų. Tie mechanikai 
buvo nusiųsti į Vietnamą 
bei Laosą, Indo-Kinijoj, kad 
taisytų francūzams ameri
kinius lėktuvus ir mokytų 
kaip juos naudoti kare 
prieš liaudininkus. Ameri
kinių mechanikų yra vieto-

'Pravda kaltina 3 Vakaru 
Didžiuosius už Berlyno 
konferencijos ardymąI

Maskva. — Sovietu komu- i • *■
nistu laikraštis Pravda kal
tina Jungtinių Valstijų, 

; Francijos ir Anglijos užsie- 
i ninius ministrus, kad jie 
“nenori teigiamai spręsti 
klausimą apie Rytinės ir 

; Vakarinės Vokietijos su- 
| jungimą į vieną demokrati
nę, nekarinę valstybę.”

Todėl, sako Pravda, jie 
bandys suardyti Keturių 
Didžiųjų ministrų konfe
renciją ir jau skleidžia kal
bas, kad negalima bus su
sitarti su Sovietais ir “tu
rėsime. grįžt namo.”

Žuvo 4 jankiai su 
atominiu homberiu

U. Heyford, Anglija.—Ra- 
kietinis Amerikos bombo
nešis B-47 susprogo, mėgin
damas nusileisti, užmušant 
visus keturis savo lakūnus.

Nelaimė įvyko begrįžtant 
jam iš pratimų, kur lakūnai 
lavinosi, kaip reikėtų laidy
ti atom-bombas į Sovietų 
Sąjungą.

Tos rūšies bombonešiai 
skrenda iki 600 mylių j)er 
valanda, v

Sovietą žmonių būklė 
dikčiai pagerėjo

Maskva. — Pernai Sovie
tų piliečiai išpirko 36 pro
centais daugiau mėsos, 43 
procentais daugiau vaisių 
ir 23 procentais daugiau 
cukraus, negu 1952 metais. 
O drabužių, naminių įrengi
mų, automobilių, radijų ir 
televizijos imtuvų pirkimai 
padaugėjo 26 procentais.

Tikrosios darbininkų al
gos per metus pakilo 13 
procentų, skaitant uždarbio 
priedus bei reikmenų papi- 
ginimus.

Hanoi, Indo-Kin.—Daugė
ja vokiečių nacių pabėgimai 
iš francūzų Užsieninio Le
giono.

se, kurias jau apsupo liau
dininkai.

(Pataisę lėktuvus ameri
konai, suprantama ,turi iš
bandyti juos ore ir “gintis,” 
jeigu liaudininkai imtų šau
dyti.)

Klausimas apie jankių 
armijos siuntimą

Franci j a prašė Jungtinių 
Valstijų armijos talkos 
prieš Vietnamo komunis
tus, ir pasklido gandai, kad 
Amerika planuoja pasiųsti 
dvi divizijas savo kariuo
menės francūzam Indo-Ki
nijoje.

Demokratas senatorius 
Mike Mansfield todėl už
klausė:—Ar tiesa, kad val
džia rengiasi permesti dvi 
amerikonų divizijas iš Ko
rėjos į Indo-Kiniją?

William K nowland, repu- 
blikonų vadas Senate, atsa
kydamas “užtikrino, kad 
amerikinė armija nebus ten 
siunčiama.” Bet nieko ne
sakė apie Amerikos lakūnų 
ar karo laivų siuntimą.

Burke smerkia siūlymą 
uždraust Kom. Partiją

Washington. — Demokra
tas senatorius Thomas A. 
Burke priešinasi ragangau- 
džių sumanymams visai už
drausti Komunistų Partiją^ 
Jis kritikavo Kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
miteto reikalavimą laikyti 
visus komunistus “išdavi
kais bei suokalbi ninkais 
prieš valdžią.”

Vietnamo liaudininkai 
atakuoja Laos sostinę

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo liaudininkai - komu- , 
nistai drauge su Laos parti
zanais jau pasiekė prie
miesčius Luang Prabango, 
kuris yra sostinė Laoso ka
raliuko, Francijos pastum
dėlio. Blpkšdami francūzus 
atgal liaudininkai užėmė 
Pakseng miestą, į šiaurę 
nuo L. Prabango.

Pietiniame Vietnamo J 
kampe jie tebelaiko apgulę 
francūzus tvirt o v i š k a m e 
Dien Bien Fu mieste. Pran
cūzai ginasi patrankomis ir 
amerikiniais lėktuvais. 
Amerika atsiuntė jiems dar 
tuziną bombonešių.

Francijos ministras išlėkė
Indo-Kinijon

Paryžius. — Francijos ka
ro ministras Pleven išlėkė 
Indo-Kinijon. Ten tarsis su 
francūzų ir amerikonų ge
nerolais, kaip laimėti karą 
prie/ Vietnamo liaudinin
kui
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“RIAUŠES” RYTŲ VOKIETIJOJE
PRAEITOS SAVAITĖS pabaigoje labiau sensacinės 

komercinės spaudos organai sužydėjo didžiuliais ant
galiais apie riaušes Rytų Vokietijoje, ypatingai Berly
no rytiniame sektoryje. Labiau atsakomingi konserva
tyviai laikraščiai, kaip tai New Yorko “Times,” tai ži
niai nedavė tokios svarbos ir trumpai padavė vidujiniuo
se puslapiuose.

Dabar, kelioms dienoms praslinkus, aišku darosi, 
kad tos žinios buvo paprastos “žurnalistinės antys,” pa
remtos ant visai nepatikrintų gandų.

Bet tie gandai ir jų sinchronizavimas su Berlyne 
vykstančia Keturių Didžiųjų Pajėgų užsienio reikalų mi
nistrų konferencija rodo daug ką. Jie rodo, kad tie, ku
rie nepageidauja taikos ir įtempimo švelninimo, ieško 
įvairiausių Jnidų naudoti vidujines Vokietijos proble
mas tam reikalui.

Vokietija nori vienybės. Ji jos nori karštai ir jos no
ri visi gyventojų sluoksniai. Nuo darbininkijos iki kon
servatyviausių nacionalistinių sluoksnių, ir nuo Reino iki 
Oderio, — vokiečiai pageidauja, kad, pirm visko, Vokie
tija taptų vieninga valstybe.

Pasiūlymas tuojau sudaryti reprezentacinę Vokie
tijos valdžią, paremtą ant abiejų dalių (Demokratinės 
Respublikos ir Bon^o Federalinės Respublikos) parla
mentų, rado didžiulį atgarsį Vokietijoje. Net labiausiai 
pro-amerikietiški Vakarų Vokietijos laikraščiai nepuolė’ 
tiesioginiai to siūlymo, nes jautė, kad persveriamas ša
lies sentimentas už jį.

Tad,—reikėjo ką nors padaryti. Kokia geresnė prie
monė, negu parodyti riaušėmis, kad Vokietijos Rytų zo
nos valdžia nepastovi?

Bet riaušės negali būti fabrikuotos taip jau lengvai. 
Praeitą vasarą jos buvo provokuotos, bet dabar Rytų 
Vokietijos ir žmonės ir saugumo organai budresni, čir 

. pirmi nesileidžia taip lengvai apgaunami, antri labiau 
apdairūs.

Tad, jeigu riaušių negalima pravesti pačiame Ber
lyne, Weimare arba Dresdene, reikia pasitenkinti riau
šėmis Hearsto ir panašioje Amerikos spaudoje. 1

Taip gimė ta paskutinės savaitės žurnalistinė antis.
Ji nei kiek nepakeičia fakto, kad vėliau ar anks

čiau vokiečių tautos noras būti vieningoje valstybėje 
privers prie vienybės prileidimo ir tuos, kurie dabar 
stoja kelyje.

SUVAŽIAVIMAS “SU SIELA”
Daug dar bus rašyta mūsų laikraštyje apie praeitą 

Laisvės akcininkų suvažiavimą, daug kas rašte ir žo
džiu dalinsis įgautais įspūdžiais. Mes tiek norime pa
sakyti, kad šis suvažiavimas buvo įkvėpiantis, inspiruo
jantis, priduodantis energijos darbuotis ateičiai.

Nes jis buvo suvažiavimas “su siela.”
Jis parodė, kad sveikos šaknys, iš kurių išaugo mū

sų laikraštis daugiau kaip 40 metų atgal, dar yra svei
kos, akd .pagrindinės liaudiškai-demokratinės idėjos, ku
rios buvo tų šaknų dirva, lieka iki šios dienos.

Nuo 85 metų amžiaus senuko angliakasio-mainierio 
iš Pennsylvanijos, kuris kalbėjo ir simboliškai lyg at
stovavo pačią seniausią ankstyvųjų skaitytojų kartą, iki 
tų, kurie dabar sudaro dienraščio šeimos nugarkaulį, 
prisirišimas ir atsidavimas lieka tokie pat stiprūs.

Nors dėl natūralių priežasčių, o tai yra, lietuviškai 
kalbančios ir skaitančios kartos nykimo, mūsų bazė re
tėja, suvažiavimas parodė, kad mūsų skaitytojai, dali
ninkai, veikėjai, vajin.inkai ir darbuotojai yra pasiryžę 
laikraštį ne vien išlaikyti, bet gerinti ir tobulinti, sti
printi ir skleisti.

Ir, be abejo, mūsų visų mintis išreiškė svečias iš 
Chicagos, kuomet jis nurodė, kad dabartiniais sunkiais 
laikais mūms labiausiai reikia įsitikinimo ir įsisąmoni
nimo, kad mes atstovaujame kas geriausia ir sveikiausia 
Amerikos gyvenime, kad mes labiausiai atsidavę Ameri
kos žmonių reikalams.

“Mūsų laikraščio leidime 
nugalėdami daugybę sun
kumų, pagaliau, baigiame 
senus ir ruošiamės sutikti 
Naujus Metus...

“Bendrai brangstant pra
gyvenimo reikmenims, šia
me mėnesyje už Darbe 
spausdinimą spaustuvė pa
kėlė mokestį 25%. x Vadina
si, tik už atspausdinimą tu
rime mokėti buvusios kai
nos vienu ketvirtadaliu 
brangiau ,negu lig šiol mo
kėdavome. Bet nepaisant 
to ir visokiu kitokių sunku
mų, bus dedamos visos pa
stangos, kad Darbas eitų 
1954 metais.

“Nepaisydami tų 25% pa
branginimo Darbo kainą Į 
paliekame seną, pasitikėda-' 
mi mūsų sąmoningaisiais 
skaitytojais, kad nė kiek ne- 

, delsiant, labai rimtai susi
rūpins tolesniu Darbo leidi
mo reikalu, laiku apsimo
kant prenumeratą ir prie 
to sulig išgalės paaukojant 
pabrangimo išlaidų paden
gimui.

a

visų pažangiųjų mūsų bro
lių ir sesių organizuota ir 
individuali pagalba, kad 
Darbas nei kiek nešlubuo
damas toliau eitų pirmyn.

“Tiesą sakant, juk būtų 
ne tik gėda, bet ir nusikal
timas prieš kultūringąjį pa
saulį, jei šioje laisvo spau- 

■ dos žodžio šalyje pažangieji 
I lietuviai nepajėgtų išlaiky- 
' ti savo pažangaus laikraš
čio ! Juo labiau neturėtu 
susitrukdyti jo leidimas, 
kuomet kitose Pietų Ame
rikos šalyse progresyvioji 
spauda yra žiauriai perse
kiojama ir tų šalių (ypatin
gai Brazilijos lietuviams) 
Darbas yra vienintelis švie
sos spindulys, prasiskver
biąs pro tamsius reakcijos 
debesius.

“Tolesnis Darbo leidimo 
reikalas įgauna dar didesnę

reikšmę, kuomet pažvelgia
me į aplinką ir matome, 
kaip mūsų tarybinės Tėvy
nės ir darbo liaudies prie
šai, padėję į šalį visokius 
ideologinius skirtumėli u s, 
išvien didina šmeižto ir 
mulkinimo propagandą ma
žiau informuotų tautiečių 
tarpe. Tokios rūšies propa
gandą darbo žmonių prie
šai nepaliaujamai varo per 
savo spaudą Argentinoje ir 
Brazilijoje, kur jie turi po 
du savo laikraščius. Tuo 
tarpu darbininkiška lietu
vių spauda Pietų Ameriko
je, lyginant su prieštarybi- 
ne, randasi santykyje: 2 
prieš 4.

“Jau vien iš to matome, 
kaip reikalingas yra Dar
bas. Ir jis privalo ne tik ei
ti, o ir tvirtėti, tobulėti ir 
pasiekti vis didesnį skaity
tojų skaičių.”

TRYS MILIJONAI 
GYVENTOJŲ

MOTERŲ KAMPELIS
Ką sako moterys apie savo 

rolę politikoje?
Neseniai CIO sušaukė 

unijisčių ir unijistų žmonų 
konferenciją Washingtone. 
Ten atvyko apie 200 mo
terų iš šapų, raštinių ir na
mų? Kalbėtoja pakviesta 
buvusi kongresmanu Helen 
Gahagan Douglas iš Kali
fornijos, aktoriaus žmona 
ir aktorė.

Konferencijos tikslas: su
dominti visą unijistų šeimą 
dalyvauti politikoje.

Vienu vyriausių klausi
mų, kuriuos moterys pasi
statė savo diskusijoms, bu-

Mo
čiau-

m i n-

matę įstaigą perpildytą ir 
stovėjo atdarose duryse iš
sižioję. Gi kožnas efbijukas 
ir šnipelis į juos sužiūru 
taip keistai, beveik pąsistKV; 
pę šokti juos pasitikti, kad 
vyrukas ir jo žmona persi
gando, griebė vaikus, apsi- 
grįžo ir leidosi bėgti.

“Restaurano savininkas 
viską išvalė, kaip kad bu
vo aprokavęs, net ekstra 
jis iš jų pasiėmė. Gudruo
lis! Jis žinojo, kad jie nė
ra jo reguliariai kostume- 
riai. Bet juokingiausias 
dalykas tame, kad ta šei
ma, kuri atėjo ir persigan
do, visai nebuvo radikalai, 
sako jis. Jie to skelbimo 
nebuvo matę, tik jų pečius 
namie sugedo ir jie buvo 
atėję vakarienės pavalgy
ti.” O. T.

“Ar sunku sudominti 
| moteris politika?”

Atrodo, kad vieningo ir 
; visuotino tam klausimui at
sakymo nesiranda. Dalyvės

spauda pripažįsta, kad šian
dien Lietuvoje yra “apie 3 
milijonai” gyventojų, Lat
vijoje — apie 2,100,000, o 
Estijoje — 1,200,000.

Vilniuje, sako toji spauda, 
gyventojų yra apie 240,000. 
Vienas laikraštis prideda:;

.; pusė
Labai leikalinga skubi yra lietuviai

Net ir priešiška Lietuvai veik kiekviena turėjo skir-

Vilniaus gyventojų)

Atsiminkime, šitaip rašo 
ta spauda, kuri per eilę 
metų tauškė, būk iš Lietu
vos esą vežami žmonės i 
Sibirą, būk ten neužilgo ne
beliks lietuviu. 4.

Na, o šiandien, kai toji 
spauda sako, kad Vilniuje 
esą net 240,000 gyventojų ir 
pusė jų — lietuviai, tai tas 
tik parodo, kaip ji, toji 
spauda, kadaise melavo!

Įdomu tai, kad Vilnius 
yra smarkiai atlietuvina
mas. Atsiminkime: per 
šimtmečius Vilniuje lietu
vių gyveno labai mažai, — 
daugumą jo gyventojų su
darė baltarusiai, lenkai, žy
dai. Tik tarybiniais laikais 
imtasi. žygių Vilniui atlie
tuvinti.

Lietuvos sostinė sparčiai 
auga gyventojais.

tingus t a m e patyrimus. 
Priklausant nuo jų gyveni
mo ir darbo sąlygų, skirtin
gos buvo ir išvados, štai 
kelios tipiškos mintys:

“Moterys paprastai sėdi 
ir klausosi. Jos bijo, kad 
vyrai jas pašieps, jeigu jos 
netiksliai išsitartu.”

“Vyrai kalti. Jie su sa
vo ž m o n o m i s nesikalba 
apie politiką; tūli net neno
ri,' kad jos į susirinkimus

“Unijos nekreipia pakan
kamai dėmesio specialiams 
moterų interesams.”

“Moterys* yra dirbėjos, 
ne klausytojos. , Politinės 
lekcijos joms nuobodžios. 
Duokite joms veiksmų kai
mynijoje.”

“Moterys susidomi poli
tika sunkiasiais laikais. 
Kada padėtis pakrypsta at- 
virkščion blogojon pusėn, 
kaip kad atstatinėjant iš 
darbo, jos pabunda.”

“Jūs visi klystate, 
terys domisi politika 
giau už vyrus.” 

* * *
Nežiūrint skirtingų

čių, jos visos sutiko tame, 
kad konferencijos ir jų vi
sų užduotis yra sudominti 
CIO narių šeimas politine 
veikla savo kaimynijoje.

Konferencija pareiškė, 
kad tik visos šeimos veikla 
politikoje užtikrins išrinki
mą darbininkams prielan
kių kongresmanu šių metų 
lapkričio 2 įvyksiančiuose 
rinkimuose.

Konferencijoje pateikta 
davinių, kad 1952 metų 
rinkimuose vidurvakarių 
šeimininkės ir bendrai dar
bininkės, daugumoje, balsa
vo už Eisenhoweri, kai tuo V 7 
pat laiku ir tose pat vieto
se jų vyrai balsavo už de
mokratus. Čia atvykusios 
tarėsi veikti, kad 1954 me
tų rinkimuose moterų bal
sai nenuklystų stambiojo1 
biznio atstovams. I

Mrs. Douglas patarė mo- Į laiku įsigyk storus, gerus, 
terims nesitenkinti vien vei
kla, bet ir politiniai prasi
siekti. Ji sakė: “Pati pri
valai būti savo minties kon- 
troliumi — pati, ne kas 
kitas.” O kai balsuotojai 
susipras, makartizmas ne
bebus pavojumi, sakė ji.

Šeimininkėms
Baltiniams plauti soda 

.(washing soda) išima 7š 
emaliuotų puodų įrudimą 
juos pavirinus stiprokame 
skiedinyje.

Nepatartina pirkti tokių 
puodų, kurių kožno užkam- 
piuko nepasiekia ranka. 
Užkampiuose susidaro kie
tų nuosėdų. Jos primirksta 
ir perduoda vieno viralo 
skonius ir kvapsnius ki
tam. Ypačiai būna biaurus 
skonis kavos, kuri virė ne
išvalomu kranu ar snapu

Jei turi ištekliaus, už vis 
anksčiausiu savo gyvenimo

nerūdijančio plieno (stain
less) puodus. Jie apsimo
kės nesugadintu svilėsiais 
maistu ir paliuosavimu nuo 
nuolatinio šveitimo.

Mano kaimyno restauranas
/

Atitinkamai laikams gims
ta ir apsakymai. Jais pa
siremdami rašytojai suku
ria noveles, dramas, kome
dijas. Man patiko Lesterio 
Rodnio apsakymas apie ma
no k a i m y n o restauraną, 
tad noriu ir jums parody
ti, kas jame dėjosi. Lai jis

Verda gyvenimas Ukmergės 
rajono kolūkiuose

čerpės. Pasitaiko sutikti 
kolūkių auto mašinas su 
grūdais, bulvėmis, trąšo
mis, žemės ūkio invento
riumi.

Kur nepažvelgsi, kievie- 
name žingsnyje, matyti pa
sikeitimai, kurie įvyko ra
jone paskutiniuoju laiku. 
Nauja ryžtingai skverbiasi

UKMERGĖ. — Abejose 
plento pusėse drieki* si 
siekiantieji horizontą žiem
kenčių javų laukai, ir vien
kiemiai šioje žalioje jūroje 
atrodo lyg salelės. Dažnai 
sutinkamos naujų namų 
statybos. Tolumoje rau
donuoja naujų gyvulinin
kystės pastatų, mokyklų

2 psl.—Laisvė (Liberty)- Trečiadienis, Vasario-Feb. 10, 1954

į gyvenimą, nugali seną. | apdirbimo stambiuose 
Ten, kur buvo siauri žemės 
rėželiai, dabar driekiasi 
platūs kolūkių laukai. Ten, 
kur vienintele traukiamoji 
jėga, vieninteliu žemdirbio 
padėjėju buvo arklys, da
bar dirba galingi trakto
riai.

■Ukmergės rajoną gali
ma priskirti prie tu rajo
nų, kuriuos priimta vadin
ti vidutiniais. Čia dar nė
ra kolūkių - milijonierių, 
daug trūkumų žemės ūkio 
kultūrų auginime, gyvuli
ninkystės vystyme. Tačiau 
mūsų rajono, kaip ir bet 
kurio kito respublikos kam
pelio ' pavyzdyje, 
matyti tas naujas 
mas kolūkiuose, 
keitimai, kuriuos 
dė tarybų valdžia.

Buržuazinės 
laikais Ukmergės 
ties teritorijoje 
daug varguomenės. Iš
sklaidyti į daugybę nykštu
kinių ūkių, valstiečiai gy
veno skurde ir dvasinėje 
tamsybėje, daugelis dirbo 
buožėms ir dvarininkams 
nusigyvendavo, eidavo Į 
miestus, išvažiuodavo į už
sienį ir ten žūdavo beieško
dami tariamos laimūs.

Dabar valstiečiai perėja 
pri'e visuomeninio žemės

aiškiai 
gyvem- 

tie pasi- 
pagim-

Lietuve

gyveno

i vikiuose.
Rajone yra 29 kolūkiai. 

Įdomu pateikti keletą cha- 
i rakteri.ngų skaičių. Vidu- 
I tiniai kiekvienam valstie
čio kiemui tenka dabar 11 
hektarų žemės. O buržua
ziniais laikais tūkstančiai 
valstiečių apskrityje vi
siškai neturėjo sklypų. Ko- 

i lūkime santvarka pažadino 
valstiečius aktyviai dar
bo veiklai, davė galimybę 
kultūringai ir pasiturinčiai 
gyventi.

Didžioji mūsų kolūkių 
dauguma — tai stambūs, 
jau pasiekę pirmuosius 
laimėjimus daugelio šakų 
ūkiai. Užtenka pasakyti 
tai, kad palyginus su 1950 
metais 
septynis 
stambių
čius, dvyliką kartų išaugo 
kiaulių skaičius, avilį — 
dešimt kartų. Visos že
mės ūkio artelės turi po ke
turias gyvulininkystės fer
mas, i

Mes dabar turim teisę 
kalbėti apie rajono žemės 
ūkio augmenijos pasaulio 
ir dirvos atnaujinimą, apie 
tikrą technikinę revoliuci-

rajono kolūkiuose 
kartus padidėjo 
raguočių skai-

(Pabaiga rytoj)

h*
“Tas žmogelis turėjo ma

ža restauranuka netoli nuo V / v
čia. Biznis blogai ėjo per 
ištisus tris vakarus* dėl ki
lusios pūgos ir ledų. Žmo
nės sėdėjo namie. Bjznie- 
rėlis turėjo susipirkęs daug 
maisto, kurio dalis buvo 
greit gendančio. Jis despe
ratiškai rūpinosi. .

“Tretįjį blogą vakarą, po 
užrakinimo įstaigėlės, jis 
paplojo žmonai per petį ir 
pasisakė, kad jam atėjo 
nauja mintis. Gal ji atro
dys kvaila, bet ji tikriausia 
atneštų vienam vakarui ge
riausią biznį. Kas ta per 
mintis? Suprask: įdėsime 
į rytmetinį laikraštį mažą 
skelbi mėlį, tik už porą do
lerių. Įrašysime restaura- 
ho vardą, adresą ir dadėsi- 
me:

“ K1t r si t -s h •e'i i ka i 'adi ka • 
lai”

“Jo žmona, žinoma, klau
sė jo: kas atsitiko, kibą tu 
sukvailiojai? Ar tu nori 
prarasti kostumerius ir 
dar susilaukti bėdos?

“Vyras tikrino, jog tame 
klaidos nebus. Labai ma
žai, o gal ir niekas iš jo re
guliarių košt u m erių ne
kreips dėmesio tam skelbi
mui, prie to, jie tokiame ore 
į restauraną valgyti neis. 
Bet FBI, policininkai ir vi
si šnipeliai bėgte subėgs. 
Kai jie ateis, atsisės ir no-

rėš stebėti radikalus, jie 
turės pirkti valgį. Mes iš- 
parduosime viską.

“Jo žmona vis dar manė, 
kad,jis kvailioja, bet jis ne
buvo vėpla. Jis buvo taip 
užsitikrinęs, kad sekamą 
dieną jis net savo brolį at
sivedė patarnauti prie sta
lų. Jo tiesa. Vietelė pri
gužėjo kupina. Apsirėhgę 
civiliniais policistai, biuro 
vyrai, reporteriai iš Hears- 
to ir Scripps-Howard laik- i 
raščių ir kiekvienas tos sri- 
t i e s šniukštelis. Niekad 
pirmiau čia to nėra buvę 
matyta. Tūli iš jų stovėjo 
už durų eilėje 8 laipsniuose 
šalčio, kad galėtų įeiti. Jie 
spaudė savo nosis prie lan
go, bet langas buvo visas 
apg'aravęs.

“Viduje kiekvienas žiūrė-'7 
jo į kitą, išskyrus vienas 
kitam pažįstamus. Visi jie i 
pakišę pastalėn mažyčius ! 
bloknotus darė apybraižas Į 
jiems nepažįstamų žmonių, ; 
tame bandydami pasirodyti j 
šiaip sau braižinėjančiais. 
Kiekvienas stengėsi užvesti 
pokalbius apie taiką ar 
konstituciją bei panašius 
dalykus. O paskiau, supra
tę, kad ir anas atėjęs to:! 
kiam pat tikslui, nusivylu-į 
šiai bruko z savo bloknotą į 
kišenę.

“Well, žinote, kas turėjo 
atsitikti už kiek laiko. Su-1 
sipratimas plito nuo vieno 
prie kito ir iki apie 10:30 
vakaro visi susiprato, kad 
čia nėra nė vieno radikalo.

“Pasitaikyk tu man! Ar
ti vienuoliktos plačiai atsi
vėrė durys ir į vidų suėjo 
reguliarių kostumerių šei
ma su visais vaikais. Įvyko 
netikėtumas. Vyras su žmo
na nustebo tokį vakarą pa-

Planavimas ir vienu kar
tu pirkimas visai savaitei 
maisto yra gera praktika. 
Su dabartiniais šaldytuvais 
galima pirkti veik viską, 
daugmeniškai. Tarpe ne
daugelio išimčių yra sal
džiosios bulvės. Tos kartais 
per vieną naktį sugenda.

Kenuotos pjaustytos ga
balais pyčios yra pigesnės 
ne dėl to, kad jos būtų 
prastesnės. Pusiau plau
tas parduoda brangiau 
dėl to, kad ilgiau užtrun
ka vienodas puses atrankio- 
ti ir sudėti.

Today’s Pattern

r* 7 1/1 12—20; 30—42

InĮ
Pattern 9171: Misses’ Sizes 12, 

14. 16, 18, 20; 30, 32, 34. 36, 38, 40, 
42. Size 16 takes 4% yards 39-inch.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,



A. Vaičyte

SEKRETORIAUS SESUO
r (Apsakymas iš dabartines Lietuvos 

darbo1 inteligentijos gyvenimo)
(Tąsa) keitė Virbickas. Ir balsas

—Jūs pas mane? — pa
klausė jis kažkaip labai sku
biai, lyg sutrikęs, kad štai 
svetima akis stebėjo jo dar- 
bą. ’

—Aš paskirta į šią moky
klą dėstyti lietuvių kalbos 
ir literatūros.

—Malonu, — vedėjas san
tūriai šyptelėjo ir, pakilęs 
iš užstalės, priėjo prie Vik
torijos.— Galima susipažin
ti 4 Virbickas. Malonu... 
Prašyčiau prisėsti. Trupu
čiuką uždelsėte atvykti, o 
mes, tiesą pasakius, čia lau
kėme. Aš pats ministerijo
je teiravausi... Vilniaus 
pedagoginį- baigėte? Ak, 
mokytojų institutą... Taip, 
*tiip... Na, kaip mūsų ap
linka patinka? Nelabai?.. 
Gal būt. O aš jau ir pamo
kų tvarkraštj baigiu suda
ryti, — Virbickas mostelė
jo Į didelį lapą, ant kurio 
buvo išdėstytos įvairių spal
vų popieriaus juostelės. 
Kiekvieną spalva reiškė at
skirą mokytoją. Popierėliai 
buvo perstatinėjami, deri- ' 
narni, kai kurių klasių pa- : 
mokos perrašomos i atski- j 
ra lapą.

—Įdomu. O man kurias i 
klases numatėte? — Viktė 
paklausė kimiu balsu, gal 
net su ironijos priegaide: 
merginą erzino mokslo da- i 
lies vedėjo abejingumas jai. i

Vedėjas vėl užsidėjo aki- ■ 
nius, atsikrenkštė.

—Taip... Jūs jaunutė vi- Į 
sai — na, tai su jaunučiais 
ir dirbti duosime. Mes jau 
čia paskyrėme naujam mo
kytojui tris penktąsias ir 
^ieną šeštąją klasę. Ir pa
vardėlę tuojau įrašysim, 
kad nepasimirštų...

—Bet palaukite, — Vikto
rija išpūtė lūpas. — Aš no
rėčiau dėstyti literatūrą. 
Jei kaip, tai ir literatūros 
būreliui vadovauti. InstituAį 
te mano atliktas literatu- 1 
ros pamokas labai gerai■ 
įvertino. Ir iš viso....

—Iš viso jauniems moky-( 
tojams patariama bendra; 
tvarka pradėti buo žemes-1 
niųjų klasių ir dirbti su tais ! 
pačiais mokiniais keletą j 
metų, — šaltai pastebėjo ’ 
Virbickas. — Be to, jūs ne-5 
įsivaizduojate, kaip sunku 
sudaryti pamokų tvarkraš- l 
tį, kad visiems būtų gera. į 
Aš gi ne vieną naktį prie , 
jo 'prasėdėjau. Ar dabar į 
vėl kaitalioti? žinote, aš I 
nematau pagrindo... — jis 
skėstelėjo rankas ir ener

gingai papurtė galvą.
' —Iš tikrųjų? O mano bro-

pasidarė taikus, minkštas.
“Nieko, nepražūsim,. — 

pagalvojo ji, laisvai atsiloš4 
dama į kėdės atramą.—Aš 
jau mokėsiu laikytis...”

—Taip, žinoma, broliukui 
reikia savo žmogaus, kuris 
juo rūpintųsi, — Viktorija 
išsitraukė prikvėpintą no
sinaitę ir ėmė vėduotis. Ji 
jautė, kad dabar kiekvienas 
jos judesys ir juo labiau žo
dis Virbicko priimamas su 
ypatingu dėmesiu.

—Pavargote iš kelionės, 
praverstų tamstytei porą 
dienų pasilsėti, —- pastebė
jo vedėjas, žiūrėdamas į jos 
apgamą ant skruosto. Pra
džioj erzinęs jį, dabar tas 
šlakelis atrodė netgi savo
tiškai mielas, gražutis... 
“Kaip beržo pumpuriukas 
balandžio mėnesį,” — prisi
minė jis kažkur skaitytą pa
lyginimą ir jau garsiai tęsė 
toliau: — Mes tai čia dir
bame įtemptai, atostogų be
veik ir nematome... Pla
nai, apyskaitos... Ką pa
darysi... Ugdome jaunąją 
kartą. Hm... O kai dėl pa
mokų — na, gal ir galėsim 
padaryti mažutį pakeitimą. 
Kaip jums patiktų, pavyz 
člžiui, aštuntosios ir de
vintosios klasės? Ramūs, 
darbštūs mokiniai. Galėtu
me ir dešimtąsias, bet ten 
šioks toks nepažangiųjų 
procentas, o be to, — kla
sės labai didelės, dėstytojai 
skundžiasi. Aš manau, mo
kytojas Motiejūnas sutiks 
pasikeisti. Aišku, sutiks — 
aš dar šiandien su juo pa
sikalbėsiu.

Viktorijai išėjus, Virbic
kas stovėjo valandėlę mo
kytojų kambario ’viduryje, 
galvojo. Paskui, priėjęs prie 
stalo, pasikniausė popie- 
rįųose, užsidėjo akinius, tą- 
čiau dirbti nebesisekė. Ži
nia, kad mokykloje dirbs 
rajono komiteto sekreto
riaus sesuo, ji nuteikė ne
maloniai.

“Pasakos broliui kiekvie
ną smulkmeną, paskui tik 
laikykis...” Dar kad bent 
nusakytų taip, kaip yra, o 
tai, žiūrėk, kas patiks, iš
girs, o jei ne — peržegnok. 
Vis bobiškas daiktas... 0 
Motiejūno klasės reikia jai 
duoti. Dviguba nauda: ir 
katytė paglostyta, ir tam 
“kritikų karaliui” ne pro 
šalį per nosį brūkštelėti. 
Taip, taip...

Pastaroji mintis Virbic
ką staiga išjudino, ir jis, 
nieko nelaukdamas, pasuko 
direktoriaus kabineto link.

vau, rodos, nieko ypatin
go?..” Toks jau Virbicko 
įprotis: užmiršo pamokų 
metu pranešti, kad po sa
vaitės bus organizuojamas 
mokiniams kino seansas, 
arba pamatė koridoriuje 
nenusiėmusį kepurės ber
niuką, — žiūrėk, ir siunčia 
kurį nors iš sporto aikštės 
mokinį pas klasės vadovą 
su rašteliu arba žodiniu nu
rodymu.

Motiejūnas neskubėda
mas šukomis perbraukė gar
banuotus plaukus, įsimetė 
švarko kišenėn dėžutę ciga
rečių ir pasuko mokyklos 
link.

Vaikščiodamas iš vieno 
mokytojų kambario galo į 
kitą, Virbickas regimai ne
kantravo. Valandėlę susto
damas, jis žvilgterėjo į tik
sintį sieninį laikrodį.

“Greičiau užbaigus tą 
nemalonų reikalą su Motie
jūnu . Žinia, pasišiauš, už
pyks... — pagalvojo jis.— 
Na, ką gi...”

Virbickas širdies gilumo
je nemėgo šito jauno moky
tojo, kuris, jo nuomone, tik

Lawrence. Mass
Įvairios naujienos

Policija i'cško vagių, kurie 
eina po saliūnus ir vagia tuos 
bakselius, kuriais renkama 
aukos kovai prieš paralyžių. 
Tokių nenaudėlių atsiradę, ir 
And o very j e.

Elizabeth Theberge, divor- 
suota, 30 metų, nuteista pen- 
keriems metams į pataisų na
mus už mėginimą nunuodyti 
savo Vyrą su arseniku. Ji pri
sipažino, kad jam davinėjo to 
nuodo. Kai vyras nesijautė ge
rai, ji pradėjo ieškoti persis
kyrimo. Tik vėliau surasta jos 
makliorystė.

Antru kartu apvogė Kee
gans marketą So. Broadway, 
šį kartą paėmė $400.

daug namalonumo 
jams. Praranda ir 
2 svaru zuikelį.

medžioto- 
gyvastį už

Susitinku vieną 
Klausiu: ar dirbi? 
“Ne.

lis, priešingai, sakė... Jūs 
tikriausiai pažįstate mano 
brolį: partijos rajono komi
teto sekretorių Sabutį? — 
Ji atidžiai pažiūrėjo, kokį 

’ įspūdį padarė šie pastarie
ji žodžiai. — Tai jis kaip 
tiK sakė, kad mokykloje bū
sią galima...

\ Virbickas vėl nusiėmė 
akinius ir, išsitraukiu dide
lę mėlyną nosinę, ėmė juos 
įnirtingai šluostyti. — Žino
ma, kaip gi tamstos broliu- 

i ko nepažinsi! Gavau aną
dien iš švietimo skyriaus 
raštą apie jūsų paskyrimą 
ir net pagalvojau: Jkoks pa
vardžių sutapimas. Saky
kit. O ir panaši tamstelė į 
jį. Panaši, tikėkit man. Tik 

& žymiai jaunesnė . Tai jis čia 
* ir parsikvietė tamstą?
.Taip? Suprantama. Ge
riau vienoje vietoje...

Viktorija su pasitenkini
mu stebėjo, kaip staiga pasi-

Tos pačios dienos popietę 
mokytojo Motiejūno buto 
tarpduryje pasirodė švie
siaplaukė berniuko galva, 
rudas, saulėje įdegęs vei
das.

—Mokytoją prašė užeiti 
į mokyklą, — mokinys buvo 
tiesus, gražiai išaugęs, bet 
Motiejūnas, užvers damas 
įpusėtą skaityti knygą, pa
stebėjo, kad vaikas kaž
kaip dirbtinai slėpė rankas. 
Mokytojas nejučiomis šyp
telėjo, — jis ir pats kadaise 
prieš savo mokytojus šitaip 
slėpė nuo sviedinio įjuodu
sias rankas,

—Gerai, aš tuojau atei
siu.

Mokinys, vikriai apsisu
kęs, nėrė pro duris.'

“Kam čia dabar manęs 
staiga prireikė? — Pagal
vojo Motiejūnas, ieškoda
mas knygai ankstyvesnės 
vietos spintoje. — Rytą bu-

3 plftl.--Laisve (Liberty) -Trečiadienis, Vasario-Fcb. 10, 1954

prikibus, ką iškėlus viešu
mon. “Blogas paukštis, ku
ris savo lizdą teršia,”—kar
tą tiesiai į akis Motiejūnui 
pasakė Virbickas, kada šis 
konferencijos metu iškėlė 
eilę trūkumų jų mokykloje. 
Ir nuo to laiko jis pats ėmė 
atkakliai stebėti Motiejūną: 
nuolat lankydavo jo pamo
kas, kontroliuodavo planus 
ir rašomųjų darbų taisymą. 
Pastebėjęs kad ir mažiau
sią n e t i k s 1 u m ą ar nepa
brauktą stiliaus klaidelę ra
šomajame darbe, pirma pa
sitaikiusia proga — per po
sėdį ,darbo aptarimą, atsi
lankęs į mokytojų pirminės 
komjaunimo organizacijos 
susirinkimą ar švietimo 
skyriuje, — lyg tarp kitko, 
žvilgterėjęs į savo užrašų 
knygelę, išskaičiuodavo vi
sas Motiejūno klaideles, ne
retai tas pačias kartodamas 
$>o kelis kartus. Kritikuo
damas jauną mokytoją, pats 
Virbickas kalbėdavo nesku
bėdamas, tarsi gardžiuoda
masis savo svariais žo
džiais, o pabaigoje visada 
pridėdavo: “Kaip gi po vi
so to mes, mokytojai, gali
me reikalauti iš moki
nių?..”

Pamatęs įeinantį Motiejū
ną, vedėjas skubiai atsisė
do už stalo, pajudino popie
rius.

—A, draugas Vytautas! 
Sveikutis. Dovanok, kad 
sutrukdžiau, — reikalas ne
atidėliotinas, — jis lyg ir 
galvojo atsistoti, paspausti 
ranką, bet vėl klaktelėjo už 
stalo į savo įprastą vietą.— 
Pasitarę su direktorium, 
mes truputį pakeitėm jums 
klases... Teks dirbti su 
penktom iv šeštom. Aš štai 
kaip tik baigiu sudaryti 
pastovų tvarkraštj. Jeigu 
turi kokių pageidavimų, 
prašyčiau paskubėti. Dėl 
klasių, aš manau, pačiam 
juk vistiek?

—Ne, man ne vistiek, — 
Motiejūnas trūktelėjo pe
čiais, laukdamas tolimesnių 
paaiškinimų. Bet vedėjas, 
nepakeldamas .galvos, skre
bino plunksna.

Mokytojas. sustojo prie 
praviro lango. Lėkšti besi
leidžiančios saulės spindu
liai nušvietė jo pailgą, įdu
busiais skruostais veidą.

“Kaip jie lengvai spren
džia tokius klausimus,” — 
galvojo Motiejūnas.

Grįžęs iš Vilniaus po ne
akivaizdininkų sesijos, jis 
visą likusį laiką iki mokslo 
metų pradžios ruošėsi dar
bui su aštuntosiomis ir de
vintosiomis klasėmis, 
ištisas dienas sėdėjo

Moterys savanorės per vie
ną valandą arba vakarą surin
ko kovai prieš paralyžių aukų 
$18,641.56. Jos leidosi eiti į 
kožną stabą. Pasėkos buvo : 
Lawrenciuje $9,597.45, Me
iliūnuose $3,423. 36, Andove- 
ry.je ir No. Andoveryje $3,- 
695.07.

Gerai pasidarbavo motinos. 
Niekas negali žinoti kieno vai
kučiai gali tapti tos ligos iš
tiktais. Jos darbavosi tam, kad 
tokių atsitikimų nebūtų.

Am. Woolen Co. savininkų 
nuomonės pasidalino. Viena 
grupė nori parduoti 11 dirb
tuvių, kita—palaikyti, trečia 
— visai likviduoti, ketvirtoji 
nori Įsileisti Textron, Inc., 
kompaniją. Textron turi dau
giau pritarimo. Sako, kad su
ėjus kartu biznio vedimui pa
sidarytų $30,000 kapitalo ir 
daug pigiau atsieitų biznio ve
dimas. Jie tikrina, kad tada 
darbas eitų, darbininkai pil
nai dirbtų per ištisus metus.

Pasiūlymas palikti Ijg kovo 
23 d., kuomet bus metinis šė
rininkų suvažiavimas.

Viena moteriškė turi dau
giausia Šerų, tad be jos nieko 
negalėjo daryti. Turėjo siųsti 
lėktuvą į Bostoną, kad ją par
vežtų. Ji Įsake suturėti balsa
vimus iki ji savotiškai padarys 
savo pareiškimą. Lauksime to
liau.

liūtų gerai, kad susidėtų su 
Textron. Gal tada pasiliktų 
dirbtuvės čia, ypač Lawrence 
esančios, kaip Wood Mill ir 
Ayer.

L. P. Klubas turėjo “insta- 
lation parę.” Svečių prisirin
ko pūna svetainė. Taipgi buvo 
atėjusi ir miesto valdyba su 
majoru. Pirm pradedant val
gyti, pirmininkas J. Urbonas 
padėkavojo svečiams ir klubo 
nariams už atsilankymą.

Po vakarienės, pasakė pra
kalbas. Uždavė Am. Woolen 
Co., kad baido Lawrence žmo
nes su iškraustymu ir uždary
mu dirbtuvių. Aldermanas pa
reiškė, kad kaip greičiau iš
sikraustys ta kompanija, tai 
Lawrenciui bus geriau nes 
dabar tik veltui turi vietą už
ėmusi, negali kitos kompani
jos atsikraustyti. Jis sakė, kad 
yra tokių industrijų, kurios 
nori atsikraustyti į Lawrence.

Po valgių, prisiekdino komi
tetą.

Jaunuolis Vito Ansladi, 20 
metų; medžioklės sezonu buvo 
išėjęs su tėvu medžioti. Neži
no, kas paleido šūvį į zuikį, 
bet šūvis papuolė į jaunuolio 
akį. Atvažiavo specialistai, 
padarė operaciją. Daktarai 
sako, kad nepraras regėjimo.

Tie nekalti zuikeliai pridaro.

Jis 
prie

stalo, apsikrovęs parsivež
tomis iš Vilniaus knygomis, 
vartė jas, rinko straips
nius ir ištraukas, tvarkė 
konspektus. Bet užtai buvo 
patenkintas, kad jam vėl 
teks dirbti su tais pačiais 
mokiniais, su kuriais dirbo 
jau trejus metus.

(Bus daugiau)

pažįstamą.
Atsako: 

Pasidariau ponu, kaip 
dijfukai. Bet mano ‘šulderis’
jau pradeda medin lipti, nes 
jau antri metai, kai nedirbu. 
Taksus vistiek turėsiu damo- 
keti už dirbtąją praėjusių me
tų dalį, o pats turėsiu būti ne
valgęs. Gi mūsų valdininkai 
siunča Europos raketieriams 
pinigus. Tie uliavoja už mūsų 
taksus. Atsibalodojo Turkijos 
prezidentas. Paverkė Baltaja
me Name, kad jam reikia do
lerių. Šu mūsų doleriais bai
dys turkus raudonbaubizmu, 
o mums nė darbo, nė pinigų. 
Na, ir gyvenk.”

Lawrenciu.je tokių “ponų” 
pradėjo atsirasti apie 20,000. 
Kas dieną ramina ir ponais 
vadina. Tiktai bedarbiams 
blogai būti ponais, kad pie
vas traukiasi. Bedarbiai ne to
ki ponai, kuriems visko pilna. 
Maklioriams bepigu būti po
nais, bet bedarbiams geriau 
būti darbininkais.

L. K. BIURAS

(netoli St. Petersburg)^
Petras ir Magdute Tarai 

prieš porą mėtų persikėlė gy
venti iš Elizabeth, N. J., Į 
Clearwater, Fla. Petras jau 
nuo seniau nesijautė gerai, bet 
vis dirbo. Tačiau liga pasida
rė gana rimta ir dėl to, sausio 
23 d., pasidavė ligoninėn.

Jo draugai ir draugės, kurie 
galite, aplankykite ligonį. 
Lankymo valandos: 2 iki 3 P. 
M., ir 7 iki 8 vakare. -

Niekas nežino, kaip ilgai 
Tarui teks išbūti ligoninėje, 
bet yra viltis, kad neužilgo 
gryš namo. , Būtų gerai, kad 
jo draugai ir pažįstami pa
siųstų užuojautos laiškelius li
goniui, kad ir jo namų 
su. kuris yra sekamas:

Petras Taras,
1460 Pierce St., 

Clears ater, Fla.
Nuo savęs ir nuo draugijos 

draugų ir draugių linkiu d. 
Tarui kuogreičiausia išsveikti.

Piknikas

Philadelphia, Pa
MALE and FEMALE

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. Male 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

adre-

HAIRDRESSER. AH around opera
tor. For Busy shop. Sal. plus comm.' 
St. wk.: gd wking conditions. Apply 
in person. 2nd fl. Bachmann, 1410 
Chestnut Street.

(28-34)

St. Petersburg, Fla.
ligonis, piknikas

laiku, t. y. vasario
pradžioje bene tirščiau- 

iš šiau- 
čia pa-

Nepamirškite ir kitiems pa
sakykite, kad mūsų Literatū
ros Draugija vėl rengia labai 
gerą pikniką, kuriame bus 
puikūs pietūs ir įsigėrimo.

Piknikas įvyks 28 d., 12-tą 
vai. dien, prie gražaus ežero 
— Lake Maggiore, 9th St., 
South ip 38th Ave. So.

Kviečiame visus geros va
lios lietuvius dalyvauti pikni-

Lebanas reikalauja 
tinkamo atlyginimo iš . 
svetimų naftos kompanijų

Beirut, Lebanon. — Le- 
bano seimas vienbalsiai 
nutarė reikalauti didesnių 
atlyginimų iš svetimųjų 
naftos - aliejaus kompani
jų, kurios naudoja Lebano 
žemę.

Tarp jų yra amerikinė ir 
angliška kompanijos. Jos 
milžiniškais vamzdžiais iš 
Saudi Arabijos ir Irako 
plukdo naftą per Lebaną.

pasimatymo 28 d. vasašiuomi
men.
šia yra privažiavusių 
rinių valstijų turistų.
žymėsiu man pažįstamus kelis 
lietuvius,\ kurie apsistoję pas 
mūsų gerą laisvietę Natalie 
Lėni gan. štai jie: Jurgis Ru- 
silaš, iš Wilkes-Barre, Pa.; 
Kasparienč su dukra Elena iš 
Pittsburgh, Pa.; E. Paulaus
kienė, iš Worcester, Mass.; 
E. Matuzienė ir F. Pikūnienė, 
iš Shenandoah, Pa.

Šią žinią berašant, virš pa
žymėti svečiai vos po kelias 
dienas čia išbuvę, bet jiems 
(joms) kaip miestas, taip' ir 
klimatas bei skirtingi gamtos 
vaizdai patinka. Nors, tiesa, 
vasario pradžia pasirodė 
šalta, kaipo dėl Floridos.

Petras Taras ligoninėje

per

Visiems progrėsyviams lie
tuviams gerai žinomas d. Pet
ras Taras šiuo laiku (vasario 
6 d.) randasi Martin Plaut 
Hospital, Clearwater, Fla.

«

rio !
Svieto Pereiga

Shenandoah, Pa
Vasario 1 d. Emilija Matu- 

zienė ir F. Piku hi eilė išvyko 
i Florida kelioms savaitėms ‘ t *■ į
atostogų.

Linkiu abiems svočioms sa
vo atostogas praleisti linksmai 
ir parvažiavus mums papasa
koti apie gražią Floridą ir 
savo kelionę.

LDS 31-tos kuopos susirin
kimas Įvyks sekmadienį, 14 d. 
vasario, 1 va. po pietų Mainie- 
rių Svetainėje. Prašau visų 

ir
Prašau 

narių dalyvauti susirinkime 
atsivesti naujų narių.

S. Kuzmickas

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.
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Automobiliai per metus 
užmušė 38,300 žmonių

Washington. \— Kitą sa
vaitę įvyks prezidentiniame 
Baltajame Rūme konferen
cija, kuri svarstys, kaip su
mažinti mirtis nuo automo
bilių.

Pernai automobiliai Jung
tinėse Valstijose užmušė 

‘38,300 žmonių, sužeidė 1 • 
milijoną, 350 tūkstančių ir 
padarė medžiaginių nuosto
lių 3 bilijonus, 750 milijonų 
dolerių.

Worcester, Mass
L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas, 

jvyks 14 d. vasario, 10:30 ryto, 29 
Endicott St.

Draugai, girdėsime raportą iŠ 
Laisvės metinio šėrininkų suvažia
vimo. Prašau nesėdėti namie, atei
kit j susirinkimą.

Sekr. J. M. Lukas.
(28-29)

Rankdarbių Parada
Kurią RengiaDienraščio Laisvės Bendrovė

Kovo - March
13 ir 14 d.d.

Prašome Parodai
Visokių
Dovanų

Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Avė. 

Richmond Hill, N. Y.

3

Šeštadienį, Kovo-March 13-tą dieną, 
pradžia 5-tą valandą vakare. Sekma
dienį, Kovo-March 14 dieną, pradžia 
2-rą valandą po pietų, 
įsitėmyti ir nešivėlinti į 
linksminimą.

Prašome tai 
pasi-ši gražy

ką norsKas tik galite parūpinti 
niško, rankdarbiais ar piešiniai 
šome kurti ir i laiką prisiųsti * parodai. 
Labai svarbu dovanos pinigais ir pirki
niais. Kokią tik dovaną kas suteiks, 
būsime dėkingi.

me- i 
pra-

Visa paroda eis Kultūrinio Centro di
džiojoje auditorijoje, kur erdvu ir vis
kas gražu. Kviečiame ir iš kitu mies- 

«. tų j šią gražią parodą. Čia pasinaudo
site gferais daiktais žemomis kainomis. 
Karšti valgiai per abi dienas.

J
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Laiškas iš Lietuvos
Šiomis dienomis aptei

kiau du laiškus iš Lietuvos 
nuo brolio dukters Damės
M icke viči enes, gy ven a n č i os 
Lepelionių kaime, netoli 
Stakliškių miestelio. Pir
mas laiškas išsiųstas praė
jusių metų gruodžio 2 d., 
siųstas paprastu keliu, ma
ne pasiekė i 28 dienas. An
tras — išsiųstas šių metų 
sausio 19 d., oro paštu, — 
mane pasiekė i 8 dienas 
(Stakliškių pašte antspau
duota sausio 19, o Brookly- 
no pašte — sausio 27). Ap
leidžiant sveikinimus ii* 
grynai asmenius dalykus, 
čia telpa viskas taip kaip 
parašyta, pataisant kai ku
rias rašybos klaidas.— P. 
Šol omskas.

Pirmas laiškas
Brangus dėde!

Skubinu jum pranešti, 
kad jūsų laišką su Vytauto 
nuotrauka apteikiau. Šis 
jūsų laiškas mane pasiekė 
labai greit, tik i 9 dienas.

Dėdė klausi kaip gyvena 
jūsų seserys ir jų šeimos, 
taipgi ir broliai. Taigi čia 
nors trumpai parašysiu a- 
pie juos.

Brolis Martynas dirba 
Lentvaryje prie valdiško 
ūkio, buvusio grafo Tiške
vičiaus dvare. Vasaros lai
ku jisai dirbo toje apielin- 
kėje užvedime arba sodini
me naujo miško. Martyno 
sūnus Donatas turi gerą 
darbą,— jis dirba Lentva
ryje kaipo hidro-elektros 
stoties monteris. Martyno 
duktė Bronė apsivedė ir gy
vena kol kas ten pat. Bro
lis Antanas gyvena tėviškė
je — Užuguostyje. Jo sūn
us Vilniuje mokinasi šofe
riu.

Jūsų sesuo Kaluževičienė 
išleido abi dukteris už vy
rų, o sesers Antosės duktė 
mokytojauja. Sesuo Ona 
dirba Kaune už pardavėją. 
Švogeris Antanas Kaluževi- 
čius yra Lentvario malūno 
vedėjas; jisai gerai gyvena. 
; Mirė jūsų pusbrolis Vin
cas Degutis, Sevelionių kai
me. Tai tiek dabar turėjau 
parašyt apie mūsų gimines.

Mes ne už ilgo gausime 
atlyginimą grūdais už savo 
darbadienius; jau baigia 
kult javus. Bulvių šiemet 
nemažai prisikasėme. Ro
dos, esu jum rašius, kad 
mūsų kolūkio vardas yra 
“Piliakalnis”. Mat, netoli 
Lepelionių kaimo yra gra
žus nuo senovės užsilikęs 
piliakalnis. Laukus aria 
traktoriais. Mano vaikai 
myli važinėtis traktoriais, 
kai aria laukus. Jau užbai
gė budavoti mūsų kolūkio 
arklidę. Gyvename visi kas 
savo namuose.
Kitu kartu parašysiu dau

giau apie mūsų gyvenimą.
Damė Mickevičienė.

(Antras laiškas tilps rytoj)

Transportininkai 
Neužleis unijos

Mašinistų unija paskelbė, 
kad ji bandys užgriebti kon 
trolę Pan-American Airlines 

.darbininkų, kurie per 12 metų 
buvo tarnsportininkų unijos 
nariais. Tai išgirdęs, transpor
tininkų viršininkas Quill pa
smerkė anos žygį kaip “norą 
patarnauti kompanijoms” ir 
“sabotuoti darbininkų intere
sus.”

Aido Choras
Choro pamokos j vyks šio 

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

Choro Valdyba
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Nelsono laimėjimo 
vakaras pavyko

Nelsono byloje laimėjimu 
pasidžiaugti susirinko virš 
tūkstantis laisvės gynėjų i 
Chateau Cardens vasario 5 d. 
vakarą. Salė perpildyta.

Creta šio, jau iš anksto ži
noto džiaugsmo, mitingas iš
girdo naują džiuginančią ži
nią. Pranešta, kad kitas tos 
pat bvlos dalyvis Dolscnas iš
kovojo teisę būti Pleištu po 
kaucija.

Kalbėtojai užtikrino, jog di- 
dėjantieji sąjūdžiai prieš ma- 
kartizmą ir už išlaisvinimą 
Amerikos politinių kalinių už
tikrina ateityje turėti daugiau 
panašių laimėjimų. Tarpe 

I daugelio kalbėjusių buvo keli, 
j kurie yra patys persekiojami 
i arba, kuris iš jų šeimos narių 
yra persekiojami. Kalbėjo Eli- 

izabeth Gurley Flvnn, Peggy 
i Dennis, William L. Patterson, 
I Howard East,Clifford T. Mc- 
i Avoy, Louis Weinstock, Mi s. 
I Margaret Nelson, Theresa On- 
i da ir keli kiti.

(Mitingui pirmininkavo Moe 
Irishman, Abraomo Linkolno 
i Brigados Veteranų veikėjas

Bradley žada vienyti 
mažus lokalus

Kapitonas Bradley sako, 
kad jis suvienijimu daugelio 
smulkių 1LA lokaliukų Į kelis 
didelius galėsiąs iš tų lokaliu
kų viršenybės išjungti raketie- 
rius,

Brooklyne jis noris iššluoti 
iš viršininkų Anthony Anasta
sia ir jo broli Gerardo. Astuo
ni lokalai čia būsią sujungti 
Į du, žinomus numeriais kaip 
5-tas ir 6-tas. Į tuos du Įeisią 
ir Anastasijų valdomieji. 
Jiems čarteriai būsią gauti ne 
vėliau kovo 8 ir nariai iš tų 
mažų lokaliukų turės persira
šyti Į tuos du naujuosius,

Lokalai priims naują konsti
tuciją. Viršininkai bus nomi
nuoti kovo 18-tą, išrenkami 
balandžio 29 ir prisiekdinti 
gegužės 3-čią.

Manhattane iš trijų mažų 
lokalų daryti vieną, iš ten iš- 
šluoti brolius Bowerius. Gi N. 
Jersey šone Hobokcne esan
čius 4 lokalus jungs i vieną.

Susilaukė dukrelės
Dailininkas Ad Reinhąrdt 

ir jo žmona susilaukė pirmagi
mės dukrelės sausio 12-tą d. 
Jai vardą davė Anna Lisa. 
Jauna motina ir dukrytė svei
kos, tėvas linksmas. Sykiu su 
jais džiaugiasi Frank ir Olga 
Reinthardtai susilaukę naujos 
anūkės. Reinhardtai senukais 
tapo jau trečiu kartu. Kitas 
jų sūnus ir marti aukli dvi 
dukreles.

Linkime laimingai auklėti.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 
♦ 

Užlaiko Puikiai Jrengtą

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 87’20 8Sth 8treet

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

Amerikos Darbo Partijos 
siūlymai žmonių gerovei

Amerikos Darbo Partija 
(ALP) per savo viršininką P. 
L, Loss visiems Valstijos Sei
melio nariams pasiuntė tos 
partijos planą kovai prieš de
presiją. Grota kitų, yra toki 
pasiūlymai: ,

Sugražinti subways mies- i 
tui ir sugrąžinti H) centų fėrą. į

.Leisti miestui užsidėti tak- Į 
sus pagal išgalę mokėti, tak- į 
suoti stambias nuosavybes pa
gal vertybę.

Pakelti iš valstijos iždo I 
miestui teikiamas 'paskyras j 
nuo dabartinių $6.75 per as- į 
meni iki $10.

I
Atšaukti 15 proc. rendų pa

kėlimą, taipgi ištirti ir už
drausti tokius pakėlimus Į 
kur nuo biednuomenės jma i 
$25, $.35 ir daugiau už vieną j 
kam bari per savait ę.

Padauginti statybą pigio
mis rendomis namu. Taipgi

Garnio balsai buvę 
pusiau numažinti

Kandidatavusio i New Yor- 
ko apskrities prokurorą dar
bininkų vado komunisto balsų 
tuojau po rinkimų buvo pa
skelbta 2,200. Tą skaitlinę 
spauda labai garsino, šiomis 
dienomis paskelbti patikrintų 
balsų daviniai. Carnio balsai 
paaugo daugiu'', negir kita 
tiek : gavęs 4,975.

Jis kandidatavo People’s 
Rights Partijos tikietu, tačiau 
visur jo ir už ji agitacijoje 
buvo aiškiai pabrėžiama, kad 
jis komunistas.

Kitas tame pat distrikte ir 
toms pačioms pareigoms kan
didatavęs asmuo Ira G.ollo'oin 
gavo 9,486 balsus. Gollobinas 
buvo ant Am. Labor Party ba
loto.

žinoma, rinkimus laimėjo 
Hoganas, kuris buvo ant abie
ju valdančiųjų partijų — re- 
publikonų ir demokratų ba
loto.

Laivukų unija priėmė 
pasiūlymus

Trauklių laivukų unijos vir
šininkai priėmė firmų pas
kiausią pasiūlymą, tad strei
ko šiuo tarpu nebus. Balsai 
pasidalino beveide pusiau : 363 
balsavo priimti 6 proc. priedą, 
342 balsavo nepriimti. Dar 
17 balotų paskaityti sugadin
tais.

Gav6 mažus priedus ir ge-„ 
rovės fondui, po apie 1 centą 
Į valandą. Gi piniginis prie
das algoje nebus visiems ly
gus — mažiausias po 10 cen
tų per valandą, tūliems po 
daugiau.

leisti miestams patiems vyk
dyti pataisas galimų pataisy
ti namų.

Bedarbiams pagalbos srityje

Nedarbo apdrauda padeng
ti visus darbininkus ir pakelti 
(lavini iki $10 per savaitę.

Atšaukti Hughes-Brees Įsta
tymą.

Pakelti darbe sužeistų ir 
sergančių davinį.

Vykdyti visuomenišką sta-' 
tybą paėmimui i darbą atsta
tytų iš privatinės industrijos.

Priminti Kongresui, kad jis 
prašalintų stabdžius preky
bai su užsieniais ir kad tuomi 
padaugintų darbus tokioms 
dėl nedarbo esančioms kritiš
koj'e padėtyje sritims, kaip 
Long Island, Albany, Schenec
tady, Rome, Ithaca, Syracuse, 
Rochester ir Buffalo.

Prašalinti d i s k r i m i n a ci j ą
buto išnuomavimo srityje.

Policijos beno 
paskutinis maršas

Policijos benas, kuris buvo 
miesto iškasčiais užlaikomas 
per 51 metus, tapo paleistas. 
Jame buvę muzikantai, groję 
64 instrumentais, vieni išeis 
ant pensijos, kiti turės eiti 
paprastų policistų pareigas.

Paskiausias beno maršas 
buvo nuvesti berniukus skau
tus i šv. Patricko katedrą va
sario 7-tą. Per eilę paskiausių 
metų benas ir tebuvo naudo
jamas daugiausia tarnauti Ro
mos katalikų dvasiškijai ir 
Įvairiems iš užsienių ponams, 
atvykstantiems elgetauti A- 
merikos doleriu. Darbininku 
reikalams tarnauti benas ne
būtų buvęs prileistas.

šokdamas iš užsidegusio na
mo New Yorke jaunas vyras j 
nusilaužė abi kojas.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. T. 

Tel. Evergreen 7-6868 

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

.................. ■-............  -i

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. 7-4281

Advokatai tarsis 
miesto reikalais

Advokatų Gildijos newyor- 
kiškis skyrius šaukia konfe
renciją svarstymui' miesto fi
nansinių reikalų. Kalbėti kon
ferencijai pakviestas ir suti
kęs Miesto Tarybos narys S. 
M. Isaacs.

Konferencija Įvyks vasario 
10-tą, Hotel Grasvernor.

Pa s k e 1 b damas, k on fe i -e n c i j ą. 
advokatų organizacijos prezi
dentas Frank Serri paskelbė 
ir programą, kurią pasiūlys 
konferencijai svarstyti. Joje

Reikalavimas padidinti val
stijos pagalvini d avini miestui.

Kad valstija atiduotų mies
tui dali tų pajamų. kurias 
mieste surenka iš prekybos se
rais. Taksavimo tikslams pil
nai Įkainuoti komercines ir 
industrines nuosavybes.

Atšaukti auto vartojimo 
taksus.

Taipgi .keliama eilė pasiūly
mų pagerinimui mokyklų, vai
kų maitinimo mokylosc, taip
gi vaikams našlaičiams, senu
kams, pabėgusiems žmonėms.

---------z---
MIRĖ

J ieva Matas, po antrojo vy
ro pavarde Kisielius, 79 metų 
amžiaus, mirė sausio 6-tą. Pa
šarvota Walter B. Cooke Fu
neral Home, kampas 156th St. 
ir Hillside Ave., Jamaica. 
Laidotuvės Įvyks trečiadienį, 
vasario 10 d. Išlydės 1 vai. pu 
pietų.

Duktė Eva prašo jos drau
gus ii' pažįstamus atvykti Į 
šermenis i)- palydėti.

Velionė buvo gimusi Lietu
voje. Paėjo iš Kruopių, po tė
vais Kristin aite. Paskiausiu 
laiku daug metų gyveno Man
hattane ir buvo dienraščio 
Laisvės skaitytoja.

Paliko dukterį Evą, New 
Yorke, ir sūnų Joseph, gyve
nanti P h i 1 a d e 1 p h i j o j e.

Mary Blue, 55 metų, buvu
si slaugė, užsimušė begaudy- 
dama savo bute papūgą. Ji 
iškrito per langą nuo 3 aukš
to.

Woodhavene prie 87th St. 
vienas Įtartas bandyme apip
lėšt d e gt i n i ų k r a u t u v ę v y i-u k as 
nušautas, o kitas sužeistas.

i MATTHE’
; BUYUS
J (BUYAUSKAS)

A
c

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 1

426 Lafayette St
Newark, 5, N. 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. 5-4996

(22-33)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

KNYGVEDfc
Patyrusi.

5 (Uenos. Linksma Aplinka. 
Kreipkitės:

LAQUER, CORP. OF AMERICA
857 Meeker Ave., Brooklyn

(26-28)

RHINESTONE PASTERS
Pilnam ar daliai laiko, patyrusios.

CARDERS IR WRAPPERS
Patyrimas nereikalingas. Pilnam ai' 
daliai laiko. Kreipkitės:

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

Te). EV. 7-1892
(26-28)

REIK A LINGOS DARBI NIN K fiS 
MOTERIŠKAS

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

SELCHOW & RIGHTER CO.
976 Kent Ave., Brooklyn

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

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

STYLECREST FOOTWEAR 
143 Roebling St., Brooklyn

(27-28)

PAPER BOX
S. & S. OPERATORES

Pilnai patyrusios Aukščiausios 
algos..

PRESSMAN TOY CORP.
11 — 43rd St., Brooklyn

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

BINDERY
Patyrusi carbon collator. Premija 
už sumanymą. Nuolatinis darbas 
Mincolą’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—SHAMPOOIST 
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)
SUPERINTENDENT — PORA

22 šeimų namas; anglim šildomas;
West 80's. Reikalingas patyrimas 
prie pataisymų. Su paliudijimu. Al
ga ir 4 gražūs išlaukiniai kambariai 
(skiepas).

Tel. S A. 2-8981

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Aną dieną per radiją pla
čiai buvo diskusuotas ekono
minių lenktynių klausimas.

Ekonominės lenktynės eina 
ir vis smarkiaus eis tarpe so
cializmo ir kapitalizmo.

Išvada buvo: tokios lenkty
nės sveikas reiškinys; jos galų 
gale nulems vienos ar kitos 
socialinės santvarkos likimą.

Taip ir bus. Mes, senieji, 
tos gadynės gal nebesulauksi
me. Bet ji ateis, turės ateiti.

•

Atsirado blogos valios su
tvėrimų, kurie pradėjo griau
ti Japonijos darbo unijų vie
nybę. Jie mojasi sunaikinti 
Generalinę Darbo Unijų Tary
bą, kuri jau atstovauja tris 
milijonus organizuotų Japoni
jos darbininkų.

Tai darbas svetimiems die
vams tarnaujančių škurninkų.

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 r gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves įstaigoj

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Trečiadienis, Vasario-Feb. 10, 1954

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

}1AIRDRESSER—-H AIR D Y
Patyrusi, $85-$100 pridedar^ kom 
Dirbti naujai išdekoruotoje dirbtu
vėje. Kreip'kitės:

ARTHUR AND PAUL
BEAUTY SALON

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

(25-31)

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)

NAMŲ DARBININKfc
Visi Įrenginiai elektriniai. Priežiū
rai vaikų. Guolis vietoje, atskiras 
gražus kambarys. Gera mokestis, 
linksma namų atmosfera, su paliu
dijimu. j

Telefonuokite:
Great Neck 2-6081

(28-30)

PARD A VAJ K EPYK LOJ
Patyrusi. Gera algą. Puikios darbo 

sąlygos. Kreipkitės asmeniškai.

K. & F. BAKERY
1554 Watson Ave., Bronx '

(28-30)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

ITALIJONISKA KEPYKLA 
IR PASTRY

Pilnai moderniškai Įrengta, gera 
veikli sekcija. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas. Šią 
puikią biznio progą parduoda labai 
prieinamai.

COMMERCIAL SERVICE A 
TRAVEL ASSN.

4432 — 3rd Ave. (arti 18th St.) 
Bronx, N. Y.

Tel. Wellington 3-1025 '
(28-32)

PORK STORE
Pilnai Įrengtas, gera veikli sekcija. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis leng
vai padidinamas. Savininkas par
duoda šią puikiausią biznio progą 
labai prieinamai. Matykite savinin
ką:

1163 Broadway, Brooklyn 
Tel. G L. 3-2124

(28-32)

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

Tel. TAylor 7-9892

BUTCHER DEPARTMENT
Veikliame super markete. Pui

kiausia vieta. Daro geras Įeigas. 
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 
arti mokyklos. Žema randa—lysas. 
leigos $600. Biznis lengvai padidi
namas. Šią puikiausią biznio progą * 
savininkas parduoda labai prieina-' 
inai. Šaukite savininką:

JE. 6-9629
(26-32)

GROCERY & DELICATESSEN
Alaus laisniai. Pilnai Įrengta. Gera 
biznio sekcija Coronoje. Ilgas lysas, 
4 rūmų apartmentas užpakalyje. 
$1300 jeigu j savaitę garantuota. 
Lengvai padidinama leigos. Šią pui- \ 
kiausią biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai, šaukite sa-v 
vininką.

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

BUTCHER SHOP
Pilnai Įrengta, gera veikli sekcija 

Į Jamaica. Daro gerą pragyveninją. 
I Biznis lengvai padidinamas. Prieina

ma randa—lysas. šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką:

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

REAL ESTATE

FLUSHING
STEBfcyiNAS 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
lygosi. Arti prie transportacijos, 
mokyklų ir bažnyčių. Prašo $14,000. 
2301 Utica Ave. Tel. ES. 7-3282, 
CL. 2-4592. ,

(27-28)

6 metų berniukas išbu^t 
keliolika minučių p.ągautas 
keltuve Smith Houses fprojek- 
te, keltuvui sustojus tarp 12 
ir 13 aukštų.




