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KRISLAI
So long, poete!
Slidus ir pavojingas kelias.
Prasideda ruošimasis.
Ar jie dovanotu?
Keistas protestas.
“Karalius anglis.” 
Vakar vienaip, šiandien

Ragangaudžiai nieko 
nesužinojo iš Kanados 
rusiško šnipo

ISsenhowerio "mechanikai" galį įvelti 
Jungi. Valstijas į karą Indo-Kinijoj

Sovietų sutartis su 
Afganistanu dėl. 
statybos darbų

Rašo A. Bimba

Šiomis dienomis Aew įni
ko prie Bowery baisiam lau
žyne rastas nužudytas Max
well Bodenheim ir )<> žmona.

Rašau apie Bodenheim to
dėl, -kad ji gerai pažinau.

Ottawa, Kanada. — Ra-' 
Į gangaudžiai Jungt. Valsti-1 
i jų senatoriai buvo atvykę 
'ir slaptai klausinėjo rusą 
! Igorį Guzenką, Kanados 
šnipą, bet “nė per nago juo
dimą negavo iš Guzenkos 

i jokių naujų žinių” apie nu- 
I žiūrimus sovietinius agen-

Demokratas senatorius reikalauja atšaukti karinius 
lakūnu s-mechanikii s, franc ūzų talkininkus tame kare

Maskva. — Sovietų vy-

:u. New Yorke ant
. Greenwich \ illagv 1

sėtkų me
Sixth Avi 
pašonė j e turėdavome 
sios inteligentijos klu 
vadintą John Reed GI' 
rių jis turėjo nemažai,
kaitas, diskusijas bei iteratu- 
rinius vakarus žmonių susi
rinkdavo dąug.

Maxwell Bodenheim bu\c 
vienas iš didžiai gerbiamu pre
legentų bei deklamatorių, kai
po rašyto jas-poetas. Dažnai 
jis skaitydavo bei deklamuo
davo savo eilėraščius ir ištrau
kas iš savo kūrinių.

Washington. — Demokra
tas senatorius John Sten
nis smerkė prezidentą Ei- 
senhoweri už sauvališka 
pasiuntimą 45 0 karinių 
Amerikos lakūnų - mechani
kų į Indo - Kiniją, talkon, 
francūzams kare prieš 
Vietnamo liaudininkus - ko
munistus. Sen. Stennis sa
kė, Jungtinės Valstijos per 
tuos mechanikus gali būti 
palaipsniui įveltos į tą ką
rą. Todėl Stennis reikala- 

, . ... . vo negaišuojant a t sau k t
, karines stovyklas Anglijoje juos iš indo-Kinijos.
i tol, kol jos bus “reikalin-1'______________ ________

Tai)) rašo Canadian Press, 
! kanadinė žinių agentūra.

j Churchill vis dar palaikys
Amerikos bazes Anglijoje

London.— Anglijos prem-
1 jeras Churchillas pareiškė 
šalies seimui, jog leista 
amerikonam palaikyti savo į

gos pasaulinei taikai ir sau- 
i gurnui.”

Profesorius išradęs
4.

atomini lokomotyvą
V«

Sučiupta 839,149 
slaptieji ateiviai

Tai buvo labai audringi A- 
merikos literatūriniame gyve
nine laikai.

Bodenheim buvo vienas iš 
pačiu žymiausiu sukilėliu 
prieš kapitalistini komercia
lizmą, prieš kapitalistini žmo
gaus išniekinimą.

Bet ir tada jis 
nuturėjo 
m ės.
smarkiai

, man atrodo, 
abiejų kojų ant že- 

Jo kūryboje dažnai ir 
sudvolgdayo anar

chistiniai požiūra?, dažnai ir 
sentimentalizmas nustelbdavo 
blaivų protą.

Savo asmeniškame gyveni
me poetas -rašytojas Boden
heim buvo taip vadinamas bo
hemiškas tipas, — plaukai 
jam ilgi-, drabužiai apleisti, ne 
visada jis blaivus, atsiskyręs 
nuo kitų.

Pagaliau, laikui bėgant, 
kai)) dabar paaiški, Boden
heim pasidarė beviltišku al
koholiku :T valkata!

Salt Lake City. — Utah 
Universiteto profesorius 
Lyle Borst padarė planus 
atominiam geležinkelio lo
komotyvui. Sako, tas loko
motyvas galėtų per ištisus 
metus važinėti, naudoda
mas tiktai 11 svaru atomi
nės uranium medžiagos.

Prof. Borst, buvęs narys 
valdinės Atomų Jėgos Ko
misijos, teigia, kad atomi
nis lokomotyvas duotų to
kią jėgą, kaip 7 tūkstan
čiai arklių, tai yra, būtų ke
turis kartus galingesnis už 
naujovišką dyzelinį trauki
nio inžina.

Wash i ngton.—Ame riki nė 
! pasienių sargyba 1953 me
tais suėmė 839,149 asme
nis, kurie slaptai bei apgau
lingai atvyko į Jungtines 
Valstijas per Meksiką ir 
Kanadą. Daugelis kitų pra
smuko pro rubežių sargų 
rankas.

Ateivybės viršininkai la
biausiai bijo, kad per tuos 
kraštus neprigužėtų “ko
munistu ir svetimu šalių 
agentų.” Todėl reikalauja iš 
Kongreso daugiau pinigų, 
kad galėtų apstatyti Meksi
kos ir Kanados sienas rada
rais, kariniais automobi
liais, žvalgybiniais bokštais 
ir tūkstančiais naujų sar
gu.

Stennis, narys ginklinės 
Senato komisijos, sykiu kri
tikavo prezidentą už pasi
žadėjimo laužymą. Eisen- 
howeris buvo žadėjęs iš 
anksto pasitarti ir su de
mokratais pirma, negu siųs 
amerikonus kaip karinius 
padėjėjus svetimiems kraš
tams. Bet šiame atsitikime 
prezidentas nepranešė net 
ginklinės komisijos nariui 
demokratui Stennisuų kad 
talkon f rancūzam duoda ka
rinius Amerikos oro mecha
nikus.
ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO 

Į NAUJA KARA
“Aš bijau, — sakė sena

torius Stennis nuo Senato 
pagrindų,—kad mes žings
nis po žingsnio traukiame 
į tą karą. Aš bijau, kad 
mes prieisime tokį punktą, 
nuo kurio jau nebus sugrį
žimo. Mes važiuojame kie-

vojančių Įgulų ameriki
niams bombonešiams,” ku
riuos francūzai v a r t o j a 
prieš Vietnamo komunis
tus. “Tai jie palaiko tų 
bombonešių ski•aidymus.

(Vietnamo“Na, jeigu 
liaudininkai) ten bombar
duotų mūsų
Leiskime, kad mūsų mecha
nikai būtų užpulti. Tuo
met, suprantama, jie turė
tų kovoti ir gintis. O jei
gu tie mūsų žmonės būtų 
paimti nelaisvėn, tai mes 
turėtume įsikišti. Mes jau 
iš anksto būtume užsidėję 
sau tokią pareigą.”
Amerikonai nėra apsaugoti

Buvo užklausta Francijos 
ambasada. Washingtone, ar 
Vietnamo liaudininkai ga-

mechanikus.

daro tokius staigius ir ne
tikėtus žygius, kad galėtų 
užklupti mechanikus.

Gynybos sekretorius Wil- 
sonas tvirtino, kad ameri
konai nebus siunčiami į 
karo mūšius Indo-Kinijoje, 
kad nepasidarys ten “antra 
Korėja.” Bet senatorius 
Stennis nurodė, jog tai tuš
čias tvirtinimas.

Wilsonas taip pat 
kad francūzai, galų 
laimėsią ta karą.

2 milijonais pakilo 
bedarbių skaičius

lėmė, 
gale,

Afganistanu, kad padės jam 
į tiesti geležinkelius, statyti 
■ elektros jėgaines, išvystyti 
i fabrikines pramones ir pa
kelti žemdirbystę. Sovietų 
Sąjunga tuo tikslu suteikia 
Afganistanui piniginių pa
skolų - kreditų ir bargan 
duoda reikalingų medžiagų.

Sovietų valdžia jau siun
čia savo inžinierius ir me
chanikus į Afganistaną 
įvairiems statybiniams dar
bams.

Maskvos spauda neseniai 
kaltino Jungtines Valstijas, 
kad jos, siūlydamos Afga
nistanui piniginę paspirtį, 
mojosi paversti tą kraštą 
karine amerikonų stovykla 

j prieš Sovietų Sąjungą.

Amerika įgyja naujas 
karo bazes Libijoje

Azijos kraštai kviečiami 
prekiauti su Sovietais

imti amerikinius mechani
kus. Ambasados atstovas 
atsakė, jog francūzų armi- 

tu keliu, kuris mus veda ja Vietnamo užfrontėje 
tiesiog įsikišti į karą Indo- “apsaugo” tuos ameriko

nus. Tačiau, jis pridūrė, 
Šie vyrai yra dalis ko- kad Vietnamo partizanai

Amerika kursto rytinius
* vokiečius prieš Sovietų
) _ _______ ________

planą Vokietijai suvienyt
Molotov siūlo, kad vokiečiai 
balsuotų be svetimų komandos

Libijos valdžia, šiaurinėje 
Afrikoje, gavo daugiau pi
nigų iš Jungtinių Valstijų. 
Už tai leido amerikonams 
įsitaisyti naujas karinių 
lėktuvu bazes.

Amerika jau nuo pirmiau 
yra pasistačius didžiulę oro 
jėgų bazę arti Tripolio, va
karinėje Libijos dalyje.

Tais senais laikais Boden
heim buVo pro) i f iškas rašyto
jas. Daug jis parašė novelių, 
apysakų, daug jis sukūrė po
ezijos. Buvo vienas iš mėgia
miausių ir gabiausių autorių 
Amerikoje. Kai kurie jo kū
riniai buvo “best sellers.”

Žmogus jis buvo didžio ta
lento. ,Bet nemokėjimas gy
venti. pasidavimas svaigalų 
vergijai, ]
ir kaipo talentą, ir kaipo Žino- I gjau kaip 121,000 bedarbių, 
gų! j-----------------------------------------------

Detroit. — Pati valdžia
pražudė Bodenheim i pripažįsta, jog čia yra dau-

Maskva. — Sovietų val
džia kviečia Burmą, Indo
neziją, Pakistaną, Thailan- 
dą, Japoniją, Malają, Ceilo- 
ną ir angliškąją Borneo sa
los pusę atsiųsti Maskvon 
po penkis delegatus — tar
tis apie prekybos išvystymą 
tarp šių kraštų ir Sovietų 
Sąjungos.

Bogota, Kolombija.—Trau
kiniam susikūlus vienam į 
kitą, užmušta 13 žmonių.

Laisvi suvapa- [SOVIETŲ SĄJUNGĄ TURI 
ATOMINIŲ PATRANKŲ 

nansinį dienraščio vajų.
Šiemet dienraščio 

mui reikės mažiausia 
ties tūkstančių dolerių 
sinės paramos.

To ir bus siekiama.
Vajus prasidės apie 

balandžio mėnesio.
» Dabar visur turėtų prasidė- 
vj vajui pasiruošimo darbai.

Prašome viMir laisviečius 
apie tai rimtai pagalvoti ir 
pradėti ruoštis.

dešim-
Tinan-

vidur’

Tolimam ir šaltam Mur
manske palaidota keletas de-

(Tą»a 4—tam« pus lap.)

Maskva. — United Press, 
amerikinė žinių agentūra, 
rašo, jog Sovietų armija 
neseniai išbandė atomines 
savo patrankas. Iš jų bu
vo šaudoma per kariuome
nės manevrus europinėje 
Sovietų Sąjungos dalyje.

Atominės Sovietų patran
kos yra su skirtingo pločio 
gerklėmis. Vienos šaudo 
didesniais sviediniais, o ki
tos mažesniais.

Washington* — Kariniai

Amerikos žinovai pripažįs
ta, jog Sovietų mokslinin
kai galėjo išvystyti atomi
nes patrankas. Sako, hv- 
drogeninės bombos išradi
mas buvo painesnis darbas, 
bet Sovietų Sąjunga jau 
pirmiau pasigamino hydro- 
geninę bombą.

Jungtinės Valstijos per
nai nusiuntė pustuzinį ar 
daugiau atominių savo pa
trankų į Vakarinę Vokie- 
tiją. • i

Washington. — Valdinis 
darbo biuras praneša, kad 
nuo pernykščio gruodžio vi
durio iki šių metų sausio vi
durio paleista viso 2 milijo
nai darbininkų bei tarnau
tojų iš fabrikų bei kitų 
pramonės įmonių, iš valdi
nių įstaigų, iš geležinkelių 
ir visokiu bizniu.

Vien tik fabrikai per tą 
vieno mėnesio laikotarpį 
paleido dar 380 tūkstančių 
darbininku.

Valdžios biuras, 
neskaito bedarbiais

. kuriuos samdytojai palei
džia “tiktai kokiam 
siui.”

!’ Valdinis biuras pereitą 
' savaitę skelbė, kad viso esą 
12,360,000 bedarbių. CIO 
i unijų vadai gi surado dau- 
į giau kaip 4 milijonus 
I darbiu, i

Syng. Rhee žada pats 
užpulti Šiaur. Korėją

tačiau, 
tokiu,

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas Syngmanas Rhee vėl 
grūmojo:

—Jeigu per derybas Šiau
rinė Korėja nebus prijung
ta Pietinei Korėjai, tai mes 
patys, net be amerikonų 
pagalbos, atakuosime Šiau
rinės Korėjos komunistus, 
iki suvienysime visą šalį.

mėne-

be-
Berlin. — Anglų - ameri-1 kė amerikinį planą kaip ‘‘____________

konu agentai prigrūdo j' svetimu šalių diktavima vo- i i • >. . . v
kiečiams. Jisai siūlė Ketu- Jan«ls "USmerktaS mirt UZ 
rių Didžiųjų konferencijai vokietukiu prievartavimą 
Rnrlvnn cinvinfini nlana Viii’ i

Rytinę Vokietiją šimtus 
tūkstančių lapelių, šaukian
čių užgirt amerikinį planą, 
kaip per visuotinus balsa
vimus reikėtų suvienyt Ry
tinę ir Vakarinę Vokietiją 
ir išrinkt visai šaliai vieną 
valdžią.

Lapeliai ragina vokiečius 
streikais bei demonstraci
jomis smerkti Sovietų pla
ną dėl Vokietijos suvieniji
mo ir valdžios sudarymo 
per pačių vokiečių tvarko
mus visuotinus balsavimus.

Vakarų spauda pasakoja, 
kad Rytinės Vokietijos po
licija ir Sovietų kariuome
nė gaudo amerikinius lape
lius ir.areštuoja jų skleidė
jus.

SKIRTINGI PLANAI
Anglų - amerikonų planas 

perša, kad Keturi Didieji— 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja, Sovietų Sąjunga ir 
Franci j a — išleistų patvar
kymus, kaip įvykdyti rinki
mus ištisoje Vokietijoje. 
Sako, galima būtų dar pri
imti ir porą pašalinių kraš
tų, kad padėtų rinkimus 
tvarkyti.

Sovietų užsienio reikalų 
ministras Molotovas smer-

Berlyne sovietinį planų, kur 
patys vokiečiai tvarkytų sa
vo rinkimus. Molotovas sa-

Turėtų būti sudaryta lai
kinė visai Vokietijai val
džia iš Vakarinės ir Ryti
nės Vokietijos šeimų atsto
vų. Ta valdžia privalo tvar
kyti balsavimus Vokietijai 
suvienyti ir reguliarei val
džiai išrinkti. O pirm bal
savimų .reikia ištraukti vi
sas okupacines svetimųjų 
armijas iš Vokietijos, kad 
svetimoji kariuomenė nega
lėtų daryti vokiečiam spau
dimo vienaip ar kitaip bal
suoti.

Anglai-amerikonai atmetė 
šį Molotovo pasiūlymą.

Augsburg, Vokietija. — 
Amerikinės armijos teis
mas nusmerkė mirt savo 
kareivį Henry Parkerį, ku
ris išprievartavo dvi vokie
taites ir užpuolė trečią prie
vartauti.

Parkeris yra vedęs ir 2-jų 
vaiku tėvas, c

Benares, Indija.—Nuvir
to traukinys nuo bėgių, už
mušant 32 žmones.

Kodėl McCarthy rėkia, 
neduot Anglijai dolerių?

W ashington.—Ragangau- 
dis senatorius McCarthy 
reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos daugiau neduotų 
Anglijai jokių pinigų, jeigu 
anglai nesiliaus prekiavę su 
Sovietų Sąjunga bei Kinijos 
Liaudies Respublika*

Gen. Hull sako, “nebus 
panaujintas karas 

Korėjoje”
Tokio, Japonija. — Gene

rolas Hull, Amerikos ko- 
mandierius Tolimies i e m s 
Rytams, pareiškė: “Aš ne
matau, kad galėtų pasinau- 
jinti karas Korėjoje.”

Taip Hull sakė, nepaisant, 
jog Pietinės Korėjos prezi
dentas Rhee žada pats pa
naujinti karą prieš Šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publiką.

Hull dabar išlėkė į Wash- 
ingtoną tartis apie politi
niai karinius reikalus.

.Washington. — Valdžia 
per dvejus metus pakele 
$10,000,000 rendas gyven- 
namiuose, statytuose val
dinėmis lėšomis.

ORAS. — Giedra ir vešu.

DAUGIAU ANGLŲ ATVYKO 
MASKVON - .ĮIEŠKO BIZNIO

Maskva. — Atvyko dar 
dvi anglų fabrikantų gru
pės, norinčios pardavinėti 
savo dirbinius sovietinei 
valstybei. Tebėra Maskvoj 
ir 33 pirmiau atvykę Angli
jos fabrikantų atstovai.

Anglų pramonė nori pa
sinaudoti Sovietų pasiūly
mu — už $1,200,000,000 
pirkti iš Anglijos mašinų, 
techninių įrankių bei kitų 
fabrikinių dirbinių.

London. — Anglijos fa
brikantai daro spaudimą 
savo Churchillo valdžiai, 
kad leistų pardavinėti So
vietams ir tokius dalykus, 
kuriuos Amerika uždrau
džia, ypač fabrikines ma
šinas, įrengimus elektros 
jėgainėms, -geležinkeliams 
ir kt. Amerika varžo jų 
pardavinėjimą, sakydama, 
kad tai “strateginiai” daik
tai, kurie stiprintų karinę 
komunistų galybę.
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UŽ NAŠTOS PALENGVINIMĄ
EISENHOWERIO administracijos iždo sekretorius 

George Humphrey praeitą savaitę daugiau negu aiškiai 
parodė, kokiu būdu valdžia planuoja reaguoti į dabarti
nę krizio pavojaus ekonominę padėtį: ne lengvinant 
žmonių įeigos mokesčių naštą arba užtikrinant per vie
šus darbus, kad bedarbių skaičius nepasidarytų dar di
desnis, bet duodant dar didesnius palengvinimus (ir 
pelnus) korporacijoms. Esą, tas paskatins ir įgalins 
kompanijas labiau kelti gamybą, kas sulaikys nedarbo 
plėtojimąsi, laisvosios iniciatyvos sistema gaus naują 
įšvirkštinimą į savo gyslas, ir viskas vėl eis kaip svies
tu patepta...

Nei sakyti nereikia, kad ne iš to galo pradėta. Ko 
daugiau, mes labai abejojame, ar didžiojo biznio intere
sai iš viso nori suvaldyti besivystantį krizį. Daugelis di
džiojo kapitalo atstovų ir jų skaitomi organai, kaip dien- 
Taštis “Wall Street Journal,” atvirai išsireiškė, kad 
“švelnus krizis” būtų gan geras dalykas. Tą švelnų kri
zį jie dabar vadina visokiausiais vardais: recesija, tran- 
zicija, stabilizacija ir tt., bet kaip jie to nevadintų, 
tikslas tas pats: leisti nedarbui vystytis, kad numušti 
ir dirbančiųjų gerbūvio lygį, suduoti smūgį unijomis, 
kelti savo pelnus.

CIO dabar pareiškė per savo tyrinėjimo direktorių 
S. Ruttenbergą, kad unijos reikalaus ir kovos už įei
gos mokesčių sumažinimą neturtingiems sluoksniams, o 
ne kompanijoms, kaip tai siūlo Eisenhowerio sekretorius.

CIO nurodė, kad 25 metai atgal Herbertas Hoove- 
ris vystė panašias teorijas, ir, deja, jas naudojo gyve- 

. nime. Jis ir aiškino, kad “naujas kraujas” fabrikantų 
gyslose pagyvins visą ekonominę mašineriją, ir, su lai
ku tas atsilieps į visų gyventojų sluoksnių gerbūvį.

Ne, sako CIO, mes nepasitenkinsime nuotrupomis, 
ir mes net abejojame, ar tos nuotrupos ateis. Vietoje 
to, kad leisti kompanijoms mokėti mažiau įeigos mo
kesčių (taksų), vietoje to, kad dovanoti joms milijonus, 
—numušti mokesčius žmonėms, įvesti viešų projektų 
darbus, pakelti nedarbo pašalpos minimumą iki sumos, 
ant kurios darbininkas ir šeima bent galėtų pradėti pra
gyventi.

To reikalauja CIO. To reikalauja ir AFL. To rei
kalauja nepriklausomos unijos. To reikalauja, pagaliau, 

’milžiniška Amerikos žmonių dauguma.
Mes manome, kad Hooverio laikų įvykiai paliko 

Amerikos žmonių atmintyje tokią ryškią pamoką, kad 
dabartiniams Hooverio ideologijos ainiams nebus taip 
lengva tą patį šposą iškrėsti.

(Pabaiga)
Rugiai, miežiai ir avižos 

—štai tos grūdinės kultū
ros, kurios augo anksčiau 
valstiečių laukuose. Dabar 
kolūkiuose kultivuojama 
daug naujų augalų. Paly
ginus su 1950 metais ketu
ris kartus padidėjo kviečių 
pasėliai. Pirmą kartą šį 
pavasarį rajono laukuose 
pasirodė tokia svarbi tech
nikinė kultūra, kaip cukri
niai runkeliai. Rajone pra
dėjome auginti tokius svar
bius silosinius augalus, 
kaip kukuruzą ir saulėgrą
žas.

Viena iš svarbiausių prie
monių yra sėjomainos įve
dimas visuose rajono kol
ūkiuose. Be sėjomainos 
negalima kalbėti apie dir
vos našumo pakėlimą. Nuo
lat auga visų kultūrų der
lingumas. Šiais metais 
kiekvienas hektaras že
mės davė 3,7 centnerio grū
dų daugiau, negu praeityje. 
Rajone yra 
na iš jų — 
įvykdo 60 
darbų savo

dvi MTS. Vie- 
Žemaitkiemio— 
procentų visų 
zonos kolūkiuo-

nors minutei, kad 
metų į Ukmergės

Paklauskite kiekvieną 
valstietį, ar galėjo jis, sa
kysime, 1939 metais įsivai
zduoti 
po 1<
laukus išvažiuos apie šim
tą traktorių apie dvidešimt 
kombainų dešimtys kitų 
mašinų tokių kaip linų rau
tu vės, bulvių sodinamosios 
mašinos, linų kombainai? 
Ar galėjo jis įsivaizduo
ti, kad ariamasis sluoksnis 

; per tą laiką taps 5—6 cen- 
itimetrais gilesniu, kad pri
prastais savime supranta
mais, tokie agrotechnikos 
metodai, kaip jarovizacija 
ir šiluminis sėklų apšildy- 

skutimas, 
panau- 

prieš- 
- lizdi- 
būdas. 

sė-

kytis. Neatpažįstamai pa
sikeitė Lietuvos kaimo vei
das.

APGAILĖTINAS PRIEŠTARAVIMAS
TUO TARPU, kai Amerikos Darbo Federacija ša

lia CIO imasi žingsnių, kad neleisti užkrauti krizio vi
są naštą ant Amerikos žmonių pečių, ta pati AFL vi
sai kitą giesmę gieda, kai reikalas liečia kitos šalies 
žmones.

Mes turime omenyje AFL vadovybės nutarimą 
Guatemalos atžvilgiu.

Kas, pagaliau, įvyko Guatemaloje? Per paskutinius 
kelius metus tenykštė plačios liaudies koalicijos valdžia 
(į kurią įeina bent keturios partijos) pravedė žemės 
reformą, išdalino didžiules latifundijas (plantacijas-dva- 
rus), pagerino miestų darbo žmonių buitį. Kitais žo
džiais, sunki našta buvo nuimta arba palengvinta nuo 

, Guatemalos žmonių pečiu.
• Atrodo, — kaip tas gali kenkti Amerikos darbo 

žmonėms? Bet štai apkerpėję šiuo atžvilgiu Federaci
jos vadai, susirinkę Floridoje, kartu su United Fruit 
Company ir kitais interesais muša trevogą, kad Gua
temala “patenka į priešų rankas.” Faktas, kad liau
diškoje koalicijoje ten dalyvauja ir komunistai, tam su
daro pagrindą.

Galutinoje išvadoje AFL vadų nusistatymas gal 
kenkia Amerikos darbininkams labiau negu Guatema- 

. los darbo žmonėms. Guatemaliečiai, kaip atrodo, žino, 
kas gali atsitikti, ir pasirengę savo sunkiai iškovotus 
laimėjimus, savo žemės sklypus ir savo kiek geresnį gy
venimo lygį, apginti.

Bet čia pat, mūsų šalyje, toks AFL užsilaikymas tik 
atitraukia dėmesį nuo degančių vietinių problemų ir di
džiai kenkia kovai už žmonių interesų apsaugą.

Štai kame to prieštaravimo AFL politikoje trage
dija, ir štai kodėl eiliniai žmonės AFL eilėse turėtų kel
ti savo balsą prieš savo vadų interventiškus planus.

PIRMOJI LIETUVIŠKA OPERA
PRAEITĄ SAVAITĘ jūs skaitėte Meno-Literatūros 

skyriuje Banaičio straipsnio apie pirmąją lietuvišką 
operą pradžią. Šio šeštadienio skyriuje tilps pabaiga.

Pirmos pilno ilgio meniškos lietuviškos operos “Ma-

2 psl.—Laisvė (Liberty)- Ketvirtad., Vąsario-Feb. 11, 1054

veidas sukietėjo iš neapy
kantos. Jame buvo galima 
įmatyti didelis minčių susi, 
kaupimas, kaip atsilygint 
su policija, kuri jį 
ir kankino.

Čia kiti žmonės, kuriais 
jis buvo apsuptas, buvo se
na medžiaga ir jie gyrėsi 
savo pasisekimais: apie ko- 
vimąsi šautuvais su polici
ja, kada jie buvo užklupti 
prie jų pamėgto darbo, ir 
kaip jiems pavyko pabėgti, 
ir apie kitus jų pasisekimus, 
o geresnio pasirinkimo čia 
matydamas, patapo žalia 
medžiaga perdirbimui į kri
minalistą. Amerikos kalėji
muose visa atmosfera -yra 
tokia, kuri išmokina ir pri
rengia prie tos rolės, kada 
ji išeis iš kalėjimo. Tas bu
vo vienas iš skaudžiausių, 
širdį veriančių mano patė- 
mijimų Pittsburgho kalėji
me, matant perdirbimą dar
bo klasės jaunuolį į krimjl- 
nalistą . Tai tiek Pittsbur
gho valdančiajai klasei ape
ina jaunuoliai, kada jie pa
puola bėdon.

(Bus daugiau)

darni $50, kad užmokėti 
bonsmanui už užstatymą 
$500 kaucijos už jį, jo tėvai 
paliko jį kalėjime. O jo 
nors ir retas pasikalbėjimas 
su kitais kalėjimo įnamiais 
didžiumoje sukdavosi apie 
kriminalystes ir lytį. Jam 
nebuvo kito perspektyvo, 
nei pagalbai rankos, apart 
patyrusių prasikaltėlių, kri
minalistų. 'Tai buvo atmos
fera, aplinkybės, kurios 
traukė jaunuolį vien tik 
kriminalystes ir aklo sukili
mo prieš šią draugiją, ku
ri taip elgiasi su juomi.

Kada mudu arčiau susi
draugavome, jaunuolis iš 
palengvo pradėjo atskleisti 
savo jauną istoriją. Jis pa
eina iš darbo klasės šeimos 
ir mokinosi amato. Jis taipgi 
buvęs nariu jaunuolių or
ganizacijos . Bet su juom 
buvo, kaip ir su dauguma 
tokių jaunuolių, ką sako — 
nėra kas daryti, nei kur nu
eiti, nėra pinigų nueiti kru
tamu paveikslų pamatyti, 
nei nusipirkti pakučio ciga- 
retų. Niekas ištikrųjų ne- 
siinteresavo tuo, ką jis da
rė, ar kur ėjo. Taip jis ir 
pateko į bėdą.

Policija suėmė kelis jau
nuolius ir jį kartu kaipo nu-

Raso
Anthony Krchmarek 

(Tąsa)
Kalėjimas tik atkeršijimo 

ir bausmių įstaiga
Amerikos kalėjimai yra 

fabrikai kriminalistų, su 
masine produkcija. Juose 
yra šimtai tūkstančių įna
mių ir tos skaitlinės daugi
nasi kas metai. Vienas iš 
užsigrūdinusių ir patyrusių 
kriminalistų pareiškė su 
nemažu atvirumu: “Kalėji
mų sistema Amerikoje ry
mo ant atkeršijimo ir baus
mių. • Kalinių atitaisymas 
lošia visai mažą rolę.”

Šis pareiškimas yra išau
gęs iš to fakto, ką ir mes 
šiandien galėjome įmatyti. 
Visa kalėjimo atmosfera 
yra vien išlavinimui ir pri- 
rengimui prie kriminališko 
gyvenimo. Žiaurus bruta- 
liškumas yra nuogas kalėji
mo gyvenimo reiškinys.' Bė
gyje 1952-jų metų dešimtys 
tūkstančių žmonių 25-se di
džiausių J. V. kalėjimų bu
vo sukilę. Sukilimai įvyko 
žiaurūs prieš ant jų uždė
tą nežmonišką padėtį. Dau
gelis jų buvo išžudyti, kiti 
gavo pailginimus bausmių 
ir tik mažas pagerinimas

aužė'

užeiti i 
k o 1 k kį.

tiktai 
mokėsi 
artelės

vardo 
čia buvo 
kurioje
Dabar

dirba 6 me- 
agronomas, 
gydytojas, 

27
mokosi trime- 

agr o z o o t ech n i k os 
Į 117 kiemų kol-

Laiškas iš Lietuvos
(Tąsa)

Antras laiškas 
Brangus dėde!

tebuvo laimėtas. Vienok pa- žiūrimus atėmusius iš kito 
matinių pakeitimų, kalinių jaunuolio $5. Jiems' prime- 
užlaikymo pagerinimų ne- timą užsiginus, policijos

tapo nuvežti į stotį ir buvo mą. Mano vaikai negali pa
ilgai apklausinėjami. Jie :...........
nuolatos atsakinėję nesą 
kaltais. Detektyvai, negau
dami iš jų prišipažinimo, 
vienas iš jų, diktas vyras, 
atsigrįžęs į jaunuolį, sako: 
“Mes eisime ženlyn į skie
pą.” Vaikinas sakęs: O. K.
ir eina su detektyvu. Detek
tyvas užsįdeda ant rankų 
skūrinius k r u m p 1 i us 
klausia vaikėzo: “Ar tu ži- 

, nai, dėl ko šitie?” Vaikinas 
gi prie kiekvienos ' progos ; atsako: “Ne.” Detektyvas 
pareiškia panašią neapy- paaiškino: “Be šitų ant ta- 
kantą prieš policiją ir šni-1 vo kūno liktų ženklai.” De- 

! tektyvas uždaręs stabdžiai 
duris, paliepė jaunuoliui 
nusivilkti marškinius ir iš 
naujo pradėjo klausinėti ir 
kiekvieną kartą, kada jau
nuolis sakėsi nekaltas, smo
ge jam į kūną, specialiai 
aplink pilvą. Neužilgo pri
sako jaunuoliui nusigrįžti 
ir rankas iškėlus sudėti ant 
sienos ir pradėjo iš naujo 
klausinėti, liepdamas prisi
pažinti ir ant kiekvieno at
sakymo, kad jis nėra kal
tas, smogė į inkstus iki jau
nuolis pradėjo agoniškai 
rėkti ir nualpo. Tuomet de
tektyvai užvilkęs jį viršun, 
sako kitam, jaunuoliui: 
“Tau bus geriau, jeigu tu 
prisipažinsi, nes jis jau vis
ką papasakojo.”

Tas nebuvo vienintelis at
sitikimas. Mes patyrėme, 
kad šis taip -vadinamas 
“third degree” brutališku- 
mas buvo praktikuojamas 
ypatingai miestų policijos, 
kad išgauti ? prisipažinimą. 
Mes girdėjome nuo apie 
pustuzinio kitų kaliniu pa- 
sakojimus apie tokius, ką Turky-amerikonu manevrai 
vargiai galėtum tikėti, bru- 
tališkus policijos kankini
mus. Žinoma, pirmiau, ne
gu tokie kankiniai tampa I 
paleisti, jie turi pasirašyti tinės Valstijos išvien 
ant jų Raporto, kur sakoma, Turkija pradėjo manevrus, 
kad prisipažinimas buvo iš
gautas be jokios prievar
tos. 1

Šitoks brutališkas elgima
sis su jaunuoliu yra jo pir
mas žingsnis prie pasirinki
mo kriminališko gyvenimo.

Kada man jaunuolis pasa
liojo apie savo niuotikius, 
mudviem einant greta iš lė
to pro koridorių, kuriame 
radosi policija, jo kalbos to- suokalbiavimą ' 
nas pasikeitė. Bet jo akys diktatoriaus - prez. Batis- 
kietai žibėjo ir io ,vaikiškas tos valdžią.

buvo padaryta.
Mums bebūnant Pitts- 

buvo at-

jame jum už laišką ir už 
gražų kalėdinį pasveikini-

Kalinino 
Anksčiau 
mokykla, 
40 vaiku, 
teritorijoje dirba klubas -
skaitykla, biblioteka su 
4,000 knygų, radijo maz
gas, ambulatorija, ryšių 
skyrius, parduotuvė. Dir
ba septynmete ii* kolūkinio 
jaunimo vakarinė mokyk
los.

Kaime, kur buržuaziniais 
laikais visą inteligentiją 
sudarė du mokytojai, kur 
pusė gyventojų buvo be
moksliai, skurdo dvasinėje 
tamsybėje, dabar išaugo 
didelis kultūros darbuoto
jų būrys. Čia 
chanizatoriai, 
zootechnikas,
akušerė, 15 mokytojų, 
kolūkiečiai 
čiuose 
kursuose, 
ūki ateina 416 laikraščių ir 
žurnalu, v

Ryškų pavyzdį puikių 
kultūrinių p a s įkeitimų, 
kurie įvyko lietuviškame 
kaime, rodo kolūkiečio Lap-
kos šeima. Čia mokosi vi- burgho kalėjime, 
si. Duktė Laima — Vii- vežti keletas darbo klasės 
niaus universiteto studen- jaunuolių. Pakol jie buvo 
tė, jos sesuo Nijolė preky
bos technikume, sesuo Al- Į nl°ke 
dona baigia vidurinę mo-j 
kyklą ir pagarsėjo respu
blikinio rekordo pastaty
mu trumpų distancijų bė
gime. Išsimokslinimą gavo 
ir seno kolūkiečio sūnūs: 
Juozas baigė pedagoginę 
mokyklą ir šiandien vado
vauja mokyklai. Rimantas 
šiais metais pradėjo mo-

kartu viename kamaraičių 
s, jie n.epral e i s d a v o 

| progos išreiškimui jų gi
liausios neapykantos prieš 
abelną policiją. Kadangi jie 
visai jauni, aš pamaniau, 
kad jie tik pamėgdžioja nu
sistatymą tų jau užkietėju
sių kriminalistų, kurie taip-

I pus.
• kytis pedagoginėje moky-1 Paskiau tie jaunuoliai ta

po išskirstyti ir tik vienas 
penki žmonės pasiliko mūsų bloke. Aš jį 

neakivaizdinėse tėmijau. Su augančiu ma- 
’ nyje susirūpinimu stebėjau 
eigą jo doros nupuolimo ir 
demoralizacijos augimą, ta-

Artelėje 
mokosi 
aukštosiose mokyklose ir; 
technikumuose, 7 mergai
tės — medicinos, seserų mo- .. . . ,
kykloje " me’ 8ahma sakyti, kūdiky-

Kalinino vardo kolūkis- Je- Ten lam- l)ačiame
ne išimtis. Šaltiniu trykš
ta kultūrinis gyvenimas

mas, ražienų 
granuliuotu trąšu 
Jojimas*, arimas su 
plūgiu. kvadratinis 
uis bulvių sodinimo
siauraeilė ir kryžminė 
ja?

Ištisos kartos svajojo apie 
tai, kaip paversti balas lau
kais. Tačiau tiktai tarybų j visuose rajono kampeliuo-
valdžios sąlygose atsirado ! se. Pas mus yra kultūros 
galimybė įgyvendinti šią i namai, 35 klubai - skaityk- 
svajonę, paversti ją realia ! los, 15 bibliotekų. 350 mo- 
tikrove. Paskutiniuoju lai- > kytojų auklėja 6,500 moks- 
ku rajone nusausinta šim- t leivių.ku rajone 
tai hektaru žemės. Ir ten, 
kur anksčiau augo tiktai 
meldai bei pelkių aumeni- 
ja, dabar “Leninio keliu,” 
“Tatkūnų” ir kiti kolūkiai 
gauna aukštą šieno derlių.

Rudenį Ukmergėje buvo 
surengta rajoninė žemės 
ūkio paroda, 
vo 15 kolūkių 
ūkių, dvi MTS? 
pilnasvorėmis kviečių var
pomis, rinktinėmis bulvė
mis, kopūstų galvomis, pui
kiais veisliniais gyvuliais 
paroda . dar ir dar kartą 
papasokojo žmonėms apie 
kolūkines santvarkos jėgą 
ir galybę. Pirmūnų atsie- 
kimai atžymėti 32 premijo
mis.

Kolūkinė santvarka žy
miai praplėtė valstiečių 
akiratį, iššaukė juose gy
venimišką būtinumą mo-

rajoninė
Joje dalyva- 
į, tarybinių 

Sunkiomis}

gyvume jaunuoliui, visiškai 
nebuvo kas veikti. Nieko 
geresnio pasiskaityti apart 
juokų knygpalaikių ir pasa
kų apie žmogžudystę nebu
vo. Nei vienas iš kalinių su 
juomi neužsiėmė, nei neuž
kalbino jo. Didesnę dalį lai
ko jis miegodavo. Neturė-

LIETUVIŲ KI I TŪRINIO 
CENTRO REIKALAIS

Šiomis dienomis vėl gavo- 
jne finansinės paramos. Įsi
rašė j garbės narių skyrių 
sekami:

K. W. Richmond ietis, su
simokėdamas $250.

Petras Pcškaitis, Brook
lyn, N. Y., 80 metų “jau
nuolis,” susimokėjo šimti
nę.

A. Ccdronienc, Brooklyn, 
N. Y., įrašė į garbės narių 
skyrių savo mirusią motiną 
Eleųą Vitkauskienę, užmo
kėdama už ją šimtinę.

A. Kalakauskienė, Ridge
wood, N. Y., prisimindama 
25 metų sukaktį nuo mir-

rytės” sukūrimas yra svarbus etapas lietuviškame kul
tūriniame gyvenime. Kada nors gal ir mums, Ame
rikos lietuviams, teks ją pamatyti. Tuo tarpu, su visa 
lietuvių tauta,—abiejose vandenyno pusėse,—Lik pasi
džiaugti galime šiuo žymiu įvykiu.

ties sav'o mylimo vyro Mo
tiejaus Kalakausko, įrašė jį 
į garbės narių skyrių; pa
skirdama šimtinę iš savo 
paskolos.

L. D. P. Klubas, Eliza
beth, N. J., įsirašė į garbės 
narius, paskirdamas iš savo 
paskolos šimtinę.

J. Gasiūnas, mirusio Jono 
Urbono likusio turto admi
nistratorius, pridavė J. Ur
bono skirtos dalies $850.

N. Y. farmerys pridavė 
$25; Frank Varaška prida
vė $16.

Širdingai dėkojame vi
siems tiems, kurie prisidėjo 
prie paskolų mažinimo.

Visais šiuo klausimu rei
kalais malonėkite rašyti se
kamu adresu: Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

LNB Direktorių Valdyba

sidalinti taip gražiai spal
vuotu paveikslu. Šį pasvei
kinimą ir laišką aplaikėme 
antra diena kalėdų, v v v

Pas mus dabar pati žie
ma ir dikčiai šalta. . Jau 
praleidome visas žiemos 
šventes, tai dabar jau lauk
sime pavasario, nors jis dar 

j labai toli. Prieš kalėdas pas 
ir mus nemažai žmonių sįr- 

go gripu, bet dabar jau ne
girdėt apsirgimų. Turėjo
me labai prasto oro.

Šiemet mes atremontavo
me savo gyvenamą namą: 
įdėjome naujus langus, o 
pavasarį dėsime naują sto
gą ir lentomis sienas apkal
sime. Turime radijo apa- 
rata, tai žiemos laiku labai 
linksma,— girdime gražių 
dainų ir muzikos.

Dėde, ar negalėtum pri- 
siųst mum sieninių kalen
dorių su paveikslais, tokių 
kai seniau atsiųsdavai ma
no tėvui ir kitiem. Mes no
rime ant vasaros papuošti 
savo butą.

Martyno sūnus Donatas 
jau išėjo kariuomenės tar
nybon.

Rudeni aš buvau nuva
žiavus Kaunan pas tetą 
(jūsų seserį) Oną Kacienę. 
Mūsų Ona seniau, kąifp 
žmonės sako, nemokėjo de
šimt suskaityt, o dabar ji 
dirba didelėj krautuvėj už 
pardavėją. Gerai gyvena.

Linkime dėdei laimingų 
1954-tu metu.

D. Mickevičienė. 
Lepelionys, 1954-1-9.

prieš Sovietų Sąjungą

Istanbul, Turkija.—Jung- 
su

Lavina abiejų šalių kariuo
menę, laivynus ir oro jėgas, 
kaip sutartinai “gintis” 
nuo Sovietų Sąjungos.

Pati Turkija ir Amerika 
davė knistą vardą šiems ma
nevrams — pavadino juBs 
“turkų šnipo” veiksliu.

"______________L
Havana. — Kubos polici

ja suėmė 52 asmenis už 
nuversti
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A. Vaičyte

SEKRETORIAUS SESUO
(Apsakymas iš dabartines Lietuvos 

darbo inteligentijos gyvenimo)
(Tąsa)

—Tai kam gi tada jums 
dėstymo planas? Ar ne jūs 
pats priminėt, kad juo anks
čiau paruošiu, tuo geriau?.. 
—staiga atsisukdamas nuo 
lango tarė Motiejūnas. — 
Pagaliau jūs pats visados 
buvote tos nuomonės, kad 
naudinga 
pačiomis 
ruošiausi 
prantate,
dabar mane 
kitus mokiniu:

dirbti su tomis 
klasėmis. Aš gi 
tam darbui, su- 
ruošiausi! 0 jūs 

siunčiate pas

bickas atsikrenkštė, kurį 
laiką tylėdamas šluostėsi 
akinių stiklus. — Bet tam 
yra visa eilė priežasčių. 
Jčjgu taip kalbėti oficialiai, 
be kita ko ir mokinių ne
pažangumo procentas...

Motiejūno veidas staiga 
ėmė pliekstis raudoniu. Vėl 
ta nemaloni istorija su an- 
tramečiais. Tačiau ką gali
ma pasakyti prieš faktą, 
kuris Virbickio rankose ta
po šmaikščia vytine. Motie
jūnas atvirai pasisakė prieš 
kėlimą. Su atsiliekančiais 
jis dirbo dvigubai, trigu
bai, bet savo reiklumo vis- 
tiek nemažino. Tai laikė jis 
principiniu dalyku. Už tai 
mokslo dalies vedėjas kri
tikavo Motiejūną rajoninia
me laikraštyje, mokytojų 
konferencijoje ir pagaliau 
kiekviena pasitaikiusia pro
ga.?

—Su mažaisiais tau bus I 
lengviau dirbti, aš esu gi- I 
liai įsitikinęs, — vedėjas ti
riamai žiūrėjo pro akinių 
viršų į paraudusį mokytoją.

—Bet jūs tai galėjote man 
ir anksčiau pasakyti,—pra
tarė'Motiejūnas ir pasuko 
į duris.

trybės,—lyg ir teisindama
sis pridūrė jis. Paėmęs už 
atramų dvi 
kas prinešė 
nies.—Mūsų 
visai nebrangina, prisėski
te. — Pats pusiau atsisėdęs 
ant sofos volelio, pasisuko 
į Viktoriją. — Ar jau ma
tėte, kokį gražutį sienlaik
raštį išleido rsokiniai? Bū
tinai perskaitykite — savi
kritiškas ir visa kita. La
bai veiklūs vaikai. Nesu
prantu, ko tas švietimo 
skyrius vis zirzia dėl užkla
sinio darbo. Na, tamsta pa
ti sakyk, ar taip jau pas 
mus blogai dirbama?..

Ką jūs? Aš visuomet sa
kiau, kad mūsų mokykla pa
vyzdinga,- ir broliukui aną
dien pasakojau...

{Sučirškė skambutis į pa
moką, ir Viktorija, greitai 
pakilusi, ėmė dairytis žur
nalo, taip ir nebaigusi sa
kyti, ką gi ji papasakojo 
broliukui. Ak, kad tas bro
liukas būtu 
lipšnesnis!
tų pakalbėti dėl geresnio 
buto Rimkevičienei arba 
švietimo skyrių sudrausti? 
Juk matosi aiškiai, kad Vir
bickas stengiasi, bėgioja, 
bet pasakyk tu Pranui...

Pasibaigus ketvirtajai 
pamokai, Motiejūnas pavijo 
Viktoriją lipančią laiptais 
žemyn.

—Kaip sekasi, drauge, 
dirbti su mano vaikais? — 
paklausė jis.

Viktorija kažkaip sutri
ko. Stabtelėjo.

—Kodėl su jūsų vaikais? 
Aaa... O kodėl man turė
tų nesisekti —jos lūpos at
kakliai susispaudė.

—Na, pripratau aš juos 
'savaisiais vadinti...— Mo-

kėdes, Virbic- 
jas prie kros- 
damos kojyčių

nors truputi 
Ką jam reikš-

-Ctiejūnas kalbėjo rimtai, lyg 
ir truputį juokaudamas. — 

1 Ką padarysi, jei jau atėmė- 
j te. Tik štai kas, — pri- 
| dūrė jis po valandėlės, — 
(girdėjau, kad jums medžia- 
gos stinga. Ruošdamasis 
per vasarą prisirinkau 

sudariau kon- 
man visa 
O kam,

Viktorija, atsišliejusi nu 
gara į pirmą kartą šį rude
nį pakūrentą krosnį ir tru
pučiuką į šoną palenkusi 
galvą, klausėsi mokytojos 
Rimkevičienės, kuri, prisi
kišusi prie merginos veido, 
kažkuo ją pusbalsiu įtikinė
jo, protarpiais papurtyda- į straipsnių, 
ma garbanas ir giliai atsi-1 spektus. Dabar 
dusdama. Tokių atodūsių tai nereikalinga, 
metu Motie jūną pasiekdavo i sakau, gulės be reikalo stal- 
sakinių nuotrupos.

— ... jau nebegali būti 
blogiau, kaip bendra virtu
vė... aną butą gaučiau, jei 
ne tas invalidas... Žinoma, 
jam būtų geras ir manasis, 
kas jam... O man—proti
nis darbas... nė klausyti 

' nenori, bet jei kas nors pa
kalbėtu. /.

-*-Na, nežinau, broliukas 
taip užimtas... — Viktori
ja jai atsakinėjo santūriai, 
lyg ir nenoromis, tačiau 
tuo pat metu padrąsinan
čiai šypsojosi. — Su komu
nalinio skyriaus . vedėju aš 
pakalbėsiu. Labai malonus 
žmogus: per vieną pobūvį 
susipažinau.

Girgžtelėjo durys. Ant 
slenksčio stovėdamas Vir
bickas dar kartą atsigręžė 

/} raštinėje sėdinčią sekreto
rę.

čiuje. Šį tą aprinkęs atsi- 
1 nešiau...

Viktorija žaibiškai galvo
jo. Tiesa, medžiaga, o ką 
‘ jau bekalbėti apie kokį 
konspektėlį, jai buvo labai 
pravartu. Bet imti iš Mo-

tuojau pat nuspręsti. Nau
dotis jo paruoštais konspek
tais ir iš viso paslaugomis 
bent jau Virbicko akyse 
būtų... Ir iš viso...

—Ačiū, nereikia. Aš jau 
viską turiu pati. Be to, pas 
mano broliuką knygų ir 
laikraščių komplektų—dau
giau, negu reikia...—Ji 
užbaigė išdidžiai ir, įėjusi j 
mokytojų kambarį, 
pati nepastebėdama 
ko prie Virbicko.

4.

dargi 
pasu-

—- Nepakęsiu, kartoju 
tamstai, nepakęsiu! Kokie 
čia juokai su švietimo sky

riumi? Pasirašytas raštas 
f—ir siųsk tą pačią minutę. 

O taj vėl užgrius vizitaci
jos...— ir, smarkiai trink- 

. telėjęs durimis, įėjo į mo
kytojų kambarį.

—Kad ir išveda iš kan-

grįžo iš mokyklos na-. 
Ranka prilaikydama 

vėjo gūsių vos patį
mo.
nuo 
viršugalvį dengiančią žalią 
skrybėlaitę, susit raukusi 
plačiame, vėjo plaikstoma
me apsiauste, V i k t o r i ja, 
kaip bebūtų keista, nesku
bėjo namo.

“Kaip čia reikėtų susi-

3 pusl.-Laiavė (Liberty) -Ketvirtad., Vasario-Feb. 11, 1954

tvarkyti?” —nedavė jai 
ramybės mintis.

Ne, ji niekados nemanė, 
kad mokykla pareikalaus 
tiek daug darbo. Tiesiog 
nebelieka laiko. Tos pamo
kos mokykloje ,0 ir namie 
antra tiek darbo, kol joms 
pasiruoši. Žinoma, jeigu ka
da nueini ir taip — paklau- 
sinėji mokinius, nu rodai
kurią knygą perskaityti,— 
praeina. Gerai, kad dar va
dovybė nieko. Virbickas ne
maloniai jaučiasi, kai ten
ka vizituoti jos pamokas, 
lyg ir atsiprašinėja, kad 

egalįs. Direktorius 
karta buvo — nie- 
per tarybos posėdį 

Nors jis ir ne li
gi rdi, tačiau jauna 

jo manymu, vi- 
. ir

irgi vos 
ko ,dar 
pagyrė, 
te ratas, 
mokytoja,
siškai įrodė sugebanti..
11. Pats jis nuolat ūkio 
reikalais užsiėmęs. Nieko, 
skųstis negalima ... Tik 
kad pati Viktorija dažnai 
sau prisidaro nereikalingų 
rūpesčių. Kad ir ta parodo
moji pamoka — baisiai ne
malonus reikalas . Ir kaip 
greitai: kitos Savaitės gale, 
Kaip ji taip nepagalvojusi 
pasisiūlė. Dar Motiejūnas 
norėjo sudrausti — girdi, 
pirmus metus dirbant, 
naudingiau pasimokyti iš 
didesnį stažą turinčių mo
kytojų. Tada ji ir išsišoko: 
“Nemanykit, kad iš jauno 
negalima nieko išmokti” ir 
dar kažką panašaus. O da
bar — ruoškis, atlik tą ne
lemtą pamoką viso rajono 
literatūros dėstytojų aki
vaizdoje...

Brolis dar nebuvo grįžęs. 
Viktorija užkūrė ugnį ir 
ėmė sukinėtis virtuvėje.

—Kad nors ne tas nuo
latinis sąsiuvinių taisymas: 
nuobodžia usias darbas! 
Viktė nežinia kodėl vis ati
dėlioja, stumia nuo savęs 
rašomųjų taisymą. Štai ry
toj pagal planą aštuntosio
se vėl reikia rašyti, o ji dar 
mokiniams negrąžino sąsiu
viniu su ankstesniais dar
bais. Atidėti rašomąjį, kai 
mokiniai ateis pasiruošę 
rašyti—lyg ir nepatogu.

Ij viso rytoj būtų geriau
sia į mokyklą visai neiti, 
bet užtai kaip reikiant pa
siruošti pamokoms. Atsi
liks nuo darbo plano? Nie
ko, kaip nors išlygins: ke
letą dienų truputį po dau
giau paaiškins.

Viktorija, norėdama iš
blaškyti niūrią nuotaiką, iš
sitraukė iš spintos neseniai 
pirktus rudus žieminius ba
tukus “vengerkas,” paskui 
—vilnonę medžiagą išeigi
nei suknutei. Medžiagą iš
sklaidė, pamatavo platumą 
ir, atsistojusi prieš veidro
dį, bandė derinti prie veido.

“Gaila, kad nepalikau siū
ti- Kaune, — galvojo ji sau 
viena. — Čia dar pagadins 
tos kaimo kriaučkos.”

Bet Kaune nesutiko grei
tai pasiūti, o Viktorija no
rėjo į aprodomąją pamoką 
ateiti su nauja suknute. Te
gul bent pasižiūri rajono 
mokytojai, kaip rengiasi 
elegantiškos motervs.

kaip rengiasi

prieangyje pasigirdo va
lomų kojų šlamėjimas.

—Pranas, — pag a 1 v o j o 
Viktorija ir, greitai įkišusi 
pirkinius į spintą, atsisklei- 
dėį naują laikraštį. — Rim
tu 61is, mat. Vėl sakys kaip 
anąkart: “Ko tu, Vikte, 
taip dažnai staipaisi prieš 
veidrodį?”

\Pietaujant Viktorija il
gai pasakojo apie nelengvą 
darbą mokykloje, apie įky
rų sąsiuvinių taisymą. Bro
lis buvo kažko susimąstęs 

visusir vargu ar girdėjo 
žodžius.

(Bus daugiau)

ATMINČIAI

pasveikęs.
Nastutė Venskaitienė buvo 

dabar 
baigia

Philadelphia, Pa
MALE and FEMALE

(M it-

POVILO JATUUIO
Nuo gegužės 9 d., 1948 m., aš netekau myli

mo gyvenimo draugo, o ypatingai lietuvių vi
suomenė neteko uolaus veikėjo-visuomenininko. 
Nelemta mirtis ne laiku tave, Povilai, išplėšė 
iš mūsų tarpo. Ilsėkis, mielas drauge, ramiai, 
o mes tęsime tavo nebaigtus darbus.

MARIJONA J AT V LIS.

MONTREAL, CANADA
Deginimas gnygų — “didžiau
sia kriminalystė žmonišku
mui”

Kaip žinia, paskutiniu lai
ku Kanadoje kaip kur pasi
reiškė, ypač Britiš Kolumbi
joje, karštagalvių, kurie pra
dėjo kelti minti, kad vadybi
nėse skaityklose būtų sude
gintos, kaip jie pavadina, vi
sos komunistines knygos.

Šiomis dienomis čia gyvuo
janti per 56 metus St. James 
Literatūros Sąjunga Queen’s 
viešbutyje laikė savo pietus. 
Laike pietų, tarp kitų kalbėto
jų, buvo pakviestas kalbėli 
mokslininkas, radaro atradė
jas, Sir Robert Watson-Watt. 
Jis kalbėdamas literatūriniais 
klausimais palietė ir kartu 
pasmerkė tokią biaurią mintį, 
kaip knygų deginsimą kokios 
jos nebūtų, pavadindamas to
kį darbą “didžiausia krimina- 
lyste prieš žmoniškumą.”

Sudeginimas 
Manifesto” ar 
rių ra n k ve d žiu 
knygų yra, jis
geriau, kaip sudeginti kokio 
jstatymdavio raštus Jungtinė
se Amerikos Valstijose, “ku
rie turėtų net mažesnę vertę1.”

Vėliau, Sir Robert atsaky
damas Į pakėlnią stikliuko už 
literatų ir menininkų sveika
tą, pakartotinai pabrėžė lais
vės svarbą — “išegzaminuoti 
dalykus atvirai ir be baimes” 
— sake jis, yra pagrindinis 
dalykas mokslo ir technologi
jos, taip lygiai' literatūros ir 
meno.

šio mokslininko žodžiai 
skardžiai nuskambėjo per au
sis ne tik svečiams, pietų da
lyviams, bet ir visiems laisvę 
mylintiems Kanados žmonėms.

Katalikų mokytojams siūlo 
balsavimą

ketvirti metai kaip te
teisėta Rymo katalikų

, Catholic Tea-

‘‘Komunistų 
kitokių kai- 

bei moksliškų 
pareiškė, no

Jau 
gali š'i 
mokytojų unija 
chers Alliance, yra praradusi 
čarterį. Net ir pats Aukščiau
sias Kanados Teismas pripaži
no tą organizaciją, bet ji vis 
dar neatgauna čarterio. Vieto
je to, mokytojams primesta 
kita unija ir ji dabar veda 
“derybas” su Montreal o Kata
likiškų Mokyklų Komisija del 
mokytojų sąlygų jų pareigose. 
Aišku, mokytojai tam priešin
gi, bet bejėgiai.

Jiems į pagalbą atėjo dvi 
didžiosios unijos, Catholic 
Confederation of Labor (Syn
dicate) ir Quebec Federation 
of Industrial Unions (CCU 
C1O). šiuodvi unijos reikalau
ja, kad mokytojams būtų leis
ta išsireikšti slaptu balsavimu, 
prie kurios unijos jie nori pri
klausyti.

Palikes kelnes ir batus sveti
moje stuboje, išteisintas

Vienas jaunuolis, palikęs 
kelnes ir batus svetimoje stu
boje, pagaliau papuolė į po
licijos rankas ir paskiau į teis
mą. Teisme prisipažino “kal
tu,” prisiekdamas, kad visa 
tai įvyko per1 klaidą. Sakėsi 
buvęs “biskųtį įsigėręs” ir 
n akli nežinoję^ kad Įėjo ne į 
savo stubą, bęjį pas kaimyną. 
Kaimynai įmigę jo negirdėjo, 
o jis, nusireiigęs gulti, atsikvo
šėjo, kad esąs svetimoje stu-

pu.s- 
par- 
na- 

savo

klubiečių

seniausias
D. L. K.

boje. Išsigandęs, išlėkė 
nuogis ir pasigavęs taksį, 
važiavo (už kelių durų) 
mon. Pasisakė motinai 
“bėdą.” Motina privertė jį ap
sirengus nueiti ir atsiprašyti 
kaimynds. Tuo tarpti kaimy
nas jau buvo pasišaukęs po
liciją ir jį ten pat ant vietos 
areštavo už įsilaužimą į sve
timą stubą.

Išsiaiškinus teisme dalykus, 
teismas jaunuoli išteisino.

Sako: smagi buvo 
vakariene

čia gyvuojantis 
Montrealo lietuvių
Vytauto Neprigulmingas Klu
bas savo nariams-šėrininkams 
sausio 30 d. surengė vakarie
nę. Įžanga buvo veltui.

Kadangi vakarienė rengta 
tik nariams-šėrininkams, tai 
ne klubiečiai negalėjo Joje da
lyvauti. O ne visi ir klubiečiai 
dalyvavo, —vieni gal dėl vie
nokių, kiti dėl kitokiu prie
žasčių—todėl abi sales užė
mus neišrodė labai skaitlinga 
dalyviais vakarienė, tačiau 
žmonių atvyko daug. Dalyva
vusieji pasakoja, kad vakarie
nė buvo labai puiki. Svečiai 
gerai pavaišinti ir nuotaika 
buvo linksma ii* smagi iki sve
čiai išsiskirstė vidurnaktyje 
namon.

Fenomeną Nakienė jau se
niai susižeidė rankos pirštą, 
taip, kad turėjo būti net su
gipsuotas ir dabar dar nėra
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sunkiai susirgusi, bet 
jau pasveikusi ar 
sveikti.

Helena' Petrauskienė
čeliutč, Anės Paragięnės sesu
tė) ligoninėje aplaikė opera
ciją, bet dabar jau namuose, 
pasveikusi.

N C R 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)

Philadelphia, Pa.
Sausio 30 d., pietinėj dalyje 

miesto, ant Cantrel St., Ona 
Zabrano nuėjusi pas savo ma
žos dukrelės lopšį norėjo pa
žadinti ją valgydinti pusryčių. 
Bet jokiu būdu negalėjusi ją 
prikelti. Tuomet ji pasišaukė 
savo vyrą. Atėjęs tėvas paėmė 
mergaitę Leną (metų ir pusės 
amžiaus) ant rankų, pakratė, 
mažytė vis miega i r. n cat i d aro 
savo mažų mėlynų akelių.

Tėvai, nebežinodami ką da
ryti, pašaukė policiją. Atvy-

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).

(26-31U

HELP WANTED—FEMALE

HAIRDRESSER. All 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)

mui kriminalystės neseniai iš
davęs raportą. Jie surado, 
kad didelė dauguma apiplėši
mų ir kitokių užpuolimų buvo 
atlikta narkotikų. Girdi, kada 
narkotikams pritrūksta svąi-

Kusi policija su savo daktaru , galų (dope), o ypač opiumo 
tuojau apžiūrėjo kūdikį ir at- į cigaretų ir kitokių svaigalų, 
rado, kad ji buvo numirusi j tuomet jie užmoka labai auk- 
jau daug'valandų. Policijos' 
daktaras' E. L. Keyte spėja, 
kad mergaitė mirė nuo plau
čių uždegimo. Motina teisinosi ] šia arba net nužudo, kad tik 
policijai, kad jos dukrelė per . gavus pinigų pirkiniui svaiga- 
porą dienų sirgusi slogomis. Jų.
Bet jai nesuteikusi medikališ-Į pažino, kad jis 

po 10 dol. 
c i gare tą.

1 štas kainas už tuos nuodus ir 
taip praleidžia pinigus. Tada

■ vėl eina užpuldinėti, apiplė-

porą dienų : ‘
Bet jai nesuteikusi medikališ- 
kos pagalbos dėl to, kad netu
rėjusi už ką.

Vienas policijautas, besidai
rydamas pamatė kitame kam
baryje dar du mažus vaikus, 
— Philomena 4 metų ir Jo.se- 
phiną dviejų ir pusės. Šios, dvi- 
mei’gaitės irgi buvo labai su
nykusios', purvinos ir sukan
džiotos kokiu vabalų (insects 
bites). Jas abidvi išvežė j 
miestinę General ligoninę.

Moteris polici jautė, apžiū
rėjusi Zabranų apartmentą, 
pareiškė, kad kambariai esą 
labai purvini, rakandai labai 
seni, puišini ir apiplyšę. Kam
bariai ■ tik ’ pusiau apšildyti ir 
nėra šiltesnių lovose užklodų. 
Policija sako šauksianti tėvus 
į teismą. Jie bus kaltinti už 
apleidimą vaikų. O tėvai tei
sinasi, kad jie nebeturi iš Ro

I . ’ . • 1 .

žmoniškai gyvent ir maitintis.
Kaip ten nebūtu, bet tas vis
kas dedasi turtingiausi joe pa-

šiais laikais pas mus labai 
pasidaugino visokį užpuolimai 
ir apiplėšimai. Miesto tarybos 
išrinktoji komisija tyrinėji-

i ūmo

ienas suareštuotas prisi- 
sumokėjęs po 
už vieną opi-

Pregresa;

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieskokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Cleveland, Ohio
LLD 22-ra kuopa rengia pramo

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

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

Rengimo Komitetas *

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

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

Draugai, girdėsime raportą iš 
Laisvės metinio šerininkų suvažia
vimo. Prašau nesėdėti namie, atei
kit į susirinkimą.

Sekr. J. M. Lukas.
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Rankdarbių Paroda
Kurią Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Kovo - Mareli
13 ir 14 d.cL

Prašome Parodai
Visokių
Dovanų

Liberty Auditorijoje 
lt 0-06 Atlantic Avė. 

Richmond Hill, N. Y.

a

i G

.Šeštadienį, Kovo-March 13-tą dieną, 
pradžia 5-tą valandą vakare. Sekma
dienį, Kovo-March 14 dieną, pradžia 

nuo 2-ros iki 5-tos vai. dieną ^aiku po
pietis su pamarginimais ir dovanomis.

Sekmadienį Šokiai nuo 5 vai. po pietii
George Kazakevičiaus Orkestrą. Įžanga 50c. (taksai įskaityta.)

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

Kas tik galite parūpinti ką nors me
niško, rankdarbiais ar piešiniais, pra
šome kurti ir i laiką prisiųsti parodai. 
Labai svarbu dovanos pinigais ir pirki
niais. Kokią tik dovaną kas suteiks, 
būsime dėkingi.



Protestuoja prieš 
persekiojimą jti 
organizacijos

Vasario 22-rą. Washingto- 
no gimtadieni. \ow Yorke 
Saukiamas masinis mitingas 
prieš persekiojimą didžiosios 
darbininku pašalpos ir ap- 
draudos organizacijos, IWO,

Organizacija buvo saugi fi
nansiniai. tintą skaitė milijo
nais doleriu, o narius — šim
tais tūkstančiu. Nariuose san
taika buvo geriausia. Bet .ii 
buvo konkurentė apdraudę 
kompanijoms. Dabar .jau eilė 
metu ją persekioja kaip dar
bininkišką ir nori uždaryti. 
Persekiotojai naudojasi Mc- 
Carran įstatymu. atsuktu 
prieš sveturgimius. Dėl teršia
me susirinkime bus stiprina
mos pastangos tą įstatymą at
šaukti.

Susirinkimas bus 7 vai. va
karo Chateau Gardens, prie 
Houston St. ir 2nd Ave.. New 
Yorke. Ragina visus narius 
dalyvauti ir kviečia prietelius.

Kaimynas

Gavo darbininkams 
mokesties priedą

Distriktas G'-tas gavo sutar
tį su popieriniu (con-ugated) 
dėžių dirbėjais, kurie samdo 
apie 1.1(H) darbininku. Samdy
tojai sutiko pridėti po 5 cen
tus per valandą mokesties. 
Bet grąžon už tą priedą, unija 
sutikusi leisti firmoms Įvesti 
“incentive’’ sistemą. Tai leidi
mas įvesti apmokamą pasku
bą, kuri dažnai paskiau pa
virsta į algų kapojimą.

Taipgi gavo biskeli 
nimi.i gerovės fondui.

pageri-

Sako, kad pajūrio 
tyrimas nelegalus

Buvusio laivakroviu “kara
liaus“ Ryano advokatas Wald
manns kreipėsi Į teismą, kad 
panaikintu prieš Ryaną už
vestą bylą. Kreipimesi sako, 
jog byla nelegali dėl to. kad 
gub. Dewey paskirti tyrinėto
jai neturėjo teisės kištis ne i 
savo darbą. Sako: jeigu tyri
nėjimas buvo reikalingas, tai 
jį turėjo atlikti teisminės Įstai
gos, o ne Deweyaus paskirti- 
niai. Teisėjas Stevens žadėjo 
nuosprendi pateikti vėliau.

Ryhnas tyrinėjimuose buvo 
įtartas išgavinėjime nuo fir
mų kyšių. Tačiau oficialiai jis 
yra kaltinamas suvartojime li
nijos fondų saviems reikalams.

Valstijinis komitetas 
tyrinės TV programą

“Strike lt Rich” programai 
televizijoje buvo Įsakyta išsi
imti iš valdžios aukų rinkėjo 
leidimą. Programos vedėjai to 
leidimo neprašo, neima. Jie 
sako, kad jie aukų neprašo. 
Jie pripažįsta, kad jie be pra
šymo gauna pinigų. Bet jie 
tuos pinigus ii- daiktus gauna 
kaip dovaną. O dovanoms 
gauti ar duoti dar nėra reika
laujama laisnių.

Programos vedėjai tai pa
darė ne be pasitarimo su ad
vokatais. Sakoma, kad įstaty
mu atžvilgiu jie teisūs, tad 
prieš juos kova vedama tyri
nėjimų keliu.

Gelžkeliečiai nori 
lygybės darbuose

G e 1 ž k e 1 i c č i ų o rga n i z a c i j o s 
komitetas kovai prieš diskri
minaciją darbuose pasiuntė 
Long Island gelžkelių firmos 
viršenybei laišką. Laiške pa
reikalavo paskirti laiką virše
nybės pasikalbėjimui su komi
tetu. Komitetas žada pasiū
lyti priemones panaikinimui 
darbuose diskriminacijos prieš 
negrus.

N0HY0ll(k>Z^/Ž/afe72llll(>4
Specialiai rinkimai 
vasario 16-tą

Kings apskrityje, Brookly- 
ne, IG-tą Įvyks specialiai rin
kimai dviejuose distriktuose, 
5-me ir 19-me. Tuose* distrik
tuose ėję assemblymenu pa
reigas asmenys pasitraukė. 
Penktojo atstovas Morr išėjo 
teisėjui Į sekretorius, o 
Schupleris tapo išrinktas mies
to kaunsilmanu.

Taipgi Įvyks rinkimai New 
Yorko 11-me distrikte, iš ku
rio llulan Jack tapo išrinktas 
Manhattan prezidentu. 'Palp 
pat rinks up-state 2-me dis
trikte, Onondaga apskrityje, 
kur vieta pasiliuosavo atstovą 
išrinkus Syracuse majoru.

Perdaug jauni ir 
biedni vestis

New Yorko subway trauki
nyje tapo suimtas Jack K ley- 
ling iš Phillipsburg, N. J., su 
11 metų mergaite Loretta 
Snow iš gretimo Kaštono. Jie 
norėję apsivesti, tad apleidę 
namus su $12 kišenėje abiejų 
pragyvenimui ir kelionėms. 
Vyrukas jau yra 21 metų ir 
Korėjos veteranas. Kaip vete
raną, ji paleido be bausmės.

Mergaitę iš New Yorko na
mo išsivežė jos tėvas. O pra
radęs savo užkariautą “tur
tą“ i)- sužieduotinę vyrukas iš
ėjo namo pėsčias, tikėdama
sis, kad gal geri žmones ji pa
veš.

New Yorko policijos virše
nybė buvo prižadėjusi “line
up” transliuoti televizijoje. 
Tačiau atėjus transliavimo 
laikui parodyta tiktai suvai
dintas line-up, o ne tikrieji 
dalyviai.

i Šaunus Pokilis Williamsburge ■

BANKETAS
I I
B I

1 Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 1-ma Kp. Į ■ ... . ....... ...... ....... -..............  ■
Bankietas prasidės 7:30 vai. į 

vakare. Po gausios vakario- J 
nes bus ir muzikos svečių |

M 

palinksminimui. Būkite ma- Į 
loniam vakaro praleidimui. !

l Šeštadienį
į Vasario-Feb.
■ 20 Dieną
■ 
■

I Bus duodama paukštienos 
I vakarienė, o apetito paaksti-
I nimui gausite degtinės ir pu- 
Į tojančio alaus. Nepralėiski- 
į te šios progos.
■

j Amerikos Liet. Piliečių Kliubo Salėje i 
Į 280 Union Ave., Brooklyn, N. Y. ■
■ Banketo bilietai gaunami Kliube ir pas platintojus |

Bilietas
Tik $3.00

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

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

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

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

Smagus ir masinis įvyko 
Laisvės banketas

Vasario 7-tos vak. po ma
sinio ir entuziastiško Laisvės 
dalininkų • suvažiavimo, Įvyko 
Laisvės metinis banketas. Jis 
buvo tui'tinga.s svečiais ir gau
sa gerų vaišių, taipgi šeimy
niškai šilta nuotaika. Dar dau
gelis kitų laisviečių negalėjo 
dalyvauti' dėl žieminių atosto
gų Floridoje, o kiti dėl slūgi
nių “atostogų” lovoje čia pat 
namie. Dėl pastarosios prie
žasties net keliolika iš anksto 
turėjusių bilietus negalėjo at
vykti.

Po vaišingos ir gausios va
karienės, buvo pakviesti tarti 
žodi keletas svečių iš tolimų 
miestų. Tarpe kalbėjusių buvo 
Laisvės skaitytojas nuo j’os 
pirmojo numerio Kalauskas iš 
Pennsylvanijos: Jusius ir
Skliutas iš Worcester; Prūsci- 
ka iš Chicagos; jaunas Ame
rikos lietuvis autorius Phillip 
Bonosky-Baranauskas. Susipa
žino su juomi, daugelis svečių 
Įsigijo jo vėliausią knygą 
‘Degantis slėnis.” Programai 
pirmininkavo P. Buknys.

Bankete susitikau viešnią 
net iš Kalifornijos. Tai Ona 
Cedar iš Bakersfield. Ji pa
staruoju laiku vieši pas wor- 
cesteriečius. Iš ten jinai su 
Jusiais ir Skliutais atvažiavo 
i suvažiavimą ir banketą. Iš 
Pittston buvo atvykęs fotogra
fas SI. Rauduvė.

Skanių valgių gamintojo
mis dirbo žinomosios banketų 
ir vestuvių šeimininkės Anelė 
Kanopa ir Mary Wilson, taip
gi Marijona Krunglienė. Prie 
maisto su gabenimo i Audito
riją ir kitų šeimininkėms pa
galbinių darbų dirbo Wareso- 
nas, Grybas, Večkys.

Auditorijoje prie stalų ir 
padavimo valgių — Buknienė, 

Mizarienė, Lilija K-tė, Mary 
Ann Wilsonaite ir jos draugė, 
Use Bimbienė, V. ir O. Kaz
lauskai, Stakovas. O po vaka
rienės Waresonui kovoti su 
indais pagelbėjo Benderis, A-

I leksynas.
St ir Ona Titaniai* atliko vi- 

jsą tų skanių dešrų pagamini- 
■ m o darbą.

Jiems visiems, kai]) kad ir 
įdirbusiems pardavinėjime ii- 
kietų iš anksto, priklauso pa
dėka už ši sėkmingą banketą. 
Tuo patimi rengėjai dėkingi 
ir visiems atsiliepusiems i pa
kvietimą dalyvauti. Užuojau
ta tiems, kuriuos liga uždarė 
lovoje. Linkime, kad sekan
čioms Laisvės iškiloms jie būtų 
sveiki ir stiprūs.

Rep.
______ _______ i

Bodenheimą laidoti 
paimsiąs sūnus

Poeto Bodenheimo sūnus, 
žadėjo paimti tėvą palaidoti, 

| kad valdžiai nereikėtų ji lai- i 
doti pamestinių-elgėtų kapinė
se. Sakoma, poetas labai no
rėjęs sūnų susitikti, bet dabar 
Linėjų padėtyje būdamas ne
drįsęs.

Bodcnheim, buvęs savo lai
ku garsus poetas, seniau šuni
niai pagyvenęs. Bet paskiausiu 
laiku gyveno beverčiu, bevil
čiu ir baisiai skurdinu ir gir
tu gyvenimu; Girtu tik tada, 
kada turėjo doleri. Kai ji ir 
jo žmoną' rado nužudytus 
skurdžiame, šaltame kamba
ryje, bute nebuvo nei trupinio 
jokio maisto, nei lašo gėrimo. 
Nerado nė pinigų.

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Te!. EVergreen 7-6868

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

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. 7-62BS

* i

I MATTHEW A.:
: BUYUS ’
J (BUYAUSKAS) ]

5 LAIDOTUVIŲ !
J DIREKTORIUS J

J 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. Į
J MArket 2-5172 ’
» <

--------- -------------------

TONY’S
UP-TO-DATE ;

Į BARBER SHOP
į ANTANAS LEIMONA8
5 Savininkas ?

306 UNION AVENUE Į 
į Brooklyn, N. Y. Į
> Gerai Patyręs Barberis

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 ii’ vis tiek gaukite 
geriausius pas:

ROYAL BRIDAL GOWN 
SHOPPE

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

(22-33)
1 —

Arbatos perka daugiau, 
bet ir kava brangsta

New Yorke įvykusiame me
tiniame arbatos ragavimo, rū
šiavimo i]- garsinimo pobūvyje 
buvo skelbiama, kad arbatos 
parduodama 10 iki1 20 procen
tų daugiau. Arbatos biznis pa
kilo 10 iki 20 proc. po pas
kiau si o pakėlimo kavos kainų. 
Tačiau kavos kainos tebėra 
aukštos ir kalbama, kad jos 
nemažės, jeigu visuomenė ne
pradės vieton kavos vartoti 
daugiau’ pieno ir arbatos.

Paragino svarstyti 
bedarbių reikalus

Demokratai N. Yorko Val
stijos Seimelio nariai pareika
lavo, kad Seimelis tuojau svar
sčių tris bilius. kurie palie
čia nedarbo apdraudę.

Jeigu tie Diliai taptų Įsta
tymu, visi valstijos darbinin
kai būtų prileisti prie apdrau- 
dos; pakeltų savaitini davinį 
bedarbiui ir sumažintų turi
mi.) Įdirbti savaičių skaičių.

Brooklync areštuota tūla 
panelė, kuri jos šuniui Įkandus 
kaimynų kūdiki bandė pasis
lėpti nuo atsakomybės po ne
samu antrašu.

Ką planuojate rengti ši ru
denį? Laisves spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams.

TROPICAL FISH MARKET
2892 Nostrand Ave.
Arti Kings Highway 

NAvarre 8-5069. Atdara 9 iki
Pa rakeet s—$ 1.98 

Tik vienas kostumeriui
Swordtails ...................... 19c.
Black Mollys ................ 19c.
Guppies ....................
Neons, breeding size
Zebras .......................
Plattys ......................
Pilnos kiekybės gyvuliukams

reikmenų, nes niekada 
netruksime.

5c.
49c.
19c 

14c.
bI
j

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS 

ŠTAMPŲ 
Iš Visų Salių
ARTHUR 

FENDLER
112 West 49th Street

New York I», N. Y. Tel. CO. 5-7091 
Speciiilizuojiimės Lietuvos stampomis

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

HAIRDRESSER
Pilnai mokanti operatore. Valandos 
9-5. Gera alga,. linksmos darbo są
lygos. "Pirmadieniais uždaryta.

Kreipkitės:
FRED’S BEAUTY SALON

19 Chatsworth Ave., 
Larchmont, N. Y.

Tel. Larchmont 2-2287
(29-35)

MANICURIST-SHAMPOOIST
Patyrusi. Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaitė, trumpos valandos, gera al
ga, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
QUAKER RIDGE BEAUTY SALON
1313 North Ave., New Rochelle, N.Y.

Tel. New Rochelle 2-3367
(29-33)

FINGERWAVER
Pilnai mokanti. Pilnam ar daliai lai
ko, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
831 Lexington Ave., N. Y. C.

Te J. TE. 8-314 G
(29-35)

HAIRDRESSER
Pilnai mokanti modernine operato
rė. Puiki proga tinkamai merginai. 
Gera mokestis. Linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:
48— «th Ave., North Pelham, N.Y.

(Klauskite Mr. Steve)
Tel. Pelham 8-9812

(29-33)

HELP WANTED MALE

JAUNAS VYRAS 
Inteligentiškas. Kalbantis angliškai 
Dirbti prie išsiuntinėjimo ir abelno 
darbo Mezgimo firmoj. Gera proga 
išmokti darbą.

TRU-FIT KNITWEAR, INC.
17 Menahan St., Brooklyn 

(tarpe Bushwick ir Evergreen Avės.)
Tel. G L. 5-2786

DELICATESSEN—GROCERY— 
CLERK

Su ar be patyrimo 
Kreipkitės: 883 Columbus Ave., 

arti 103 St., Manhattan.
Tel. ACadcmy 2-6866 — ar 

45-15 Laurelhill Blvd., Woodside, L.I. 
Tel. STilhvell 4-0370

(29-31)

REAL ESTATE

FLUSHING
STEBĖTINAS PIRKINYS

Naujas 2 šeimom namas, visas gry
nų plytų, du 5 rūmų apartmentai. 
Erdvus skiepas, su cktsra išeinamą
ja, 2 karam garadžius, šiltas van
duo. Kaina $27,500. Statytojas vie
toje1.

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

(27-29)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

sėtkų jūrininkų, žuvusių Ant
rajame pasauliniame kare. Jų 
tarpe esą trys amerikiečiai.

Aš galvoju: jeigu šitie mū
sų didvyriai prisikeltų ir pa
matytų mūsų vyriausybės pas
tangas iš naujo apginkluoti 
Vokietiją, ką jie pagalvotų?

•
žydai ortadoksai surengė 

didelę ir triukšmingą demons
traciją prie Izraelio konsula
to New Yorke. Jiems nepatin
ka, kad Izraelio valdžia ver
buojanti moteris i militarines 
šalies jėgas.

Šių žydų religija esanti prie
šinga tokianj Izraelio žygiui.

Kaip atrodo, tai fiems de
monstrantams norėtųsi moterų 
neišleisti iš virtuvės. Bet tie 
laikai praėjo.

Kodėl militarinū tarnyba tu
rėtų būti “dievo” paskirta tik 
vyrams ?

Mes turime du baisiai ser- 
gačius sutvėrimus. Jais yra 
anglies kasyklos ir tekstilės 
fabrikai. Kadaise anglis bu
vo skaitoma “karaliumi.“ Da
bar vos kojas bepavelka.

Tūkstančiai mainierių ne
tenka darbo. Tas pats su teks
tiles pramone.

O kas, žinoma, liūdniausia, 
kad nesimato jokin' gydytojo 
tuos ligonis išgelbėti.

New York Times sako: Bū
tinai į Keturių Didžiųjų dery
bas turi būti pakviesta Austri- 
fą.

Bet kodėl tas pats komerci
nis dienraštis tai piestu stojo 
prieš pasiūlymą į tas derybas 
pasikviesti Rytinę ir Vakari
nę Vokietiją?

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

4 pusl.-Laisvė (Liberty)—KetvirtacL, Vasario-Feb. 11, 1954

HELP WANTED FEMALE
HAIRDRESSER— HAJ^ DYl^t x 

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

ARTHUR AND PAUL 
BEAUTY' SALON

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

(25-31)

PARDAVftjA KEPYKLOJ
Patyrusi. Gera alga. Puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės asmeniškai.

K. F. BAKERY
1554 Watson Ave., Bronx

(28-30)

PAPER BOX 
S. <fc S. OPERATORĖS

Pilnai patyrusios — Aukščiausios
algos.

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

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

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

H. A. TRAUTMAN CO., 15^.
122 E. 2nd St., Mineola, L. T. 

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

MANICURIST—SILXMPOOIST
Vien tik patyrusi. Nuolatinis darbas.
Gera alga. Unksmes darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

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

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

(27-31)

N I KSE - SLAUGĖ
Patyrusi, einanti pareigas namuose, 
dienom tarnyba. Kreipkitės:

PARK VIEW NURSING HOME 
295 Pelham Rd., New Rochelle 

New Rochelle 6-4167
(29-31)

NAMU DARBININKĖ
Motinos Pagelbininkė

Nereikia valgių gaminti
Atskiras kambarys ir maudynė.

Geri namai, gera alga.
Tel. AX. 7-5134

^ALE^nd~FEMALE

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

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

(26-30)

BUSINESS
OPPORTUNITIES
GROCERY STORE ’

Taipgi parduoda frozen foods, su 
alaus laisniais. Pilnai įrengta. Gera 
veikli sekcija. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas, šia 
puikiausią biznio progą našlė par
duoda su nuostoliais, šaukite sa
vininką:

R. MODUGNO
2244—1st Avė. (arti 115th St.) 

N.Y.C.
Tel. SA. 2-8180

(29-31)

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 & 
TRAVEL ASSN.

4482 — 3rd Ave. (arti 18th St.) 
Bronx, N. Y.

Tel. Wellington 8-1025
(28-32)

PORK STORK
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. GL. 8-2124

(28-32)

CANDY — LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija 
arti mokyklos, žema randa—lysas. 
Jeigos $600. Biznis lengvai padidi
namas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. šaukite savininką:

JE. 6-9629
(26-32)

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)

PARSIDUODA RESTAURANTĄS
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




