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KRISLAI
Šiemet dar svarbiau.
Guldo vienon lovon.
Gerai, kad pasikeitė.
Kurie smarkesni ?
Susismetonavo patys.
Pavojinga ideologija.

Rašo A. Bimba

’Kovo 13 ir 14 dienomis 
įvyks i v h i vi h tįsi u rankdarbiu 
paroda. Ją organizuoja ir ruo
šia dienraštis Laisve.

Pernai panaši paroda pui
kiai pavyko ir suteikė laikraš
čiui gražios paspirties.

Šiemetinė paroda turėtu 
būti dar didesnė, dar sėkmin
gesnė. O ji bus tokia, jeigu 
tuojau ja susirūpins visi lais- 
vieuiai.

Turite kokį nors naudingą, 
gražu savo ar savo šeimos 
rankdarbi? Paveskite minėtai 
parodai.

Dovanos priimamos ir lau
kiamos iš visos Amerikos.

Republikonu vadovybė se
natoriaus McCarthy lūpomis 
ant visos Amerikos šaukia i 
demokratus: Jūs esate “par
tija išdavystės, subversivystės 
ir baimės!”

Demokratai išsigandę. Ma
tote: jie jau guldomi ton pa- 
čion lovon su komunistais!

jįKiek dar reikės, kad ir 
jiems bus pritaikytas Smitho 
Aktas ?

KBent jau pažangiesiems de
mokratams gali neužilgo atsi
daryti duris i tuos pačius ka
lėjimus, kuriuose šiandien sėdi 
visa eilė komunistu vadu.

Keista tik tas, kad tie demo
kratai to pavojaus dar nesu-’ 
pranta. Jie sušilę tebegieda, 
kad jie esą dar smarkesni ko
votojai prieš komunizmą už 
pati M c Cart h v.

•

Negalima sakyti, kad musu 
Valstybes Depai-tmentas ne
simoko iš klaidą ir nekeičia 
savo ganiu, štai jums įrody
mas: pranešama, kad birželio 
mėnesį Amerikon pribus tary
biniai šachmatistai persiimti 
su amerikiečiais šachmatistais.

Ir šį sykį, sakoma, jiems ne
bebūsią uždėta kvaili suvaržy
mai niekur neiškelti kojos iš 
New Yorko miesto ribą.

Sveikiname Valstybės De- 
pCtrtmentą už pavartojimą 
sveiko proto.

Galima saugiai užtikrinti, 
kad dėlei- šito šachmatistu i 
pasirodymo nei mūsą valdžia 
nugrius, nei mūsą kapitaliz
mas sudrebės iš pamatu.

Tegyvu o j a k a n a d i e č i a i!
Nors vienu dideliu klausimu 
jie supliekia mus amerikiečius.

Proporcionaliai, sako, dau
giau kanadie&ii skęsta svaiga
luose, negu amerikiečiu.

Pas mus tik 70 procentą vy
rų ir 46 proc. moterų neišken
čia neragavę to “velniško” pa
daro, o Kanadoje net 76 proc. 
vyrų ir net 64 proc. moterų 
jame gražiai maudosi.

Ypatingai “nesmagu,” kad 
mūsų moterys užsileidžia ka
nadietėms.

Keleivis džiaugiasi, kad tik 
"įnirtis nutraukė A. Smetonos 
donkichotiškus pa si m o. j im u s 
susmet&nuoti Amerikos lietu
vius.”

Kokius lietuvius?
Jeigu paimsime menševikus 

(keleivinius ir naujieninius ba-
(Tąsa 4—tame puslap.)

FRANCIJA BIJO, KAD
AMERIKA NEISIGALŪTŲ
INDOKINIJOJE
Francūzai todėl abejoja apie 
jankiu armijos kvietimą talkon
Saigon,Indo-Kin.,-Praneši-

mai iš Amerikos gąsdina 
francūzų valdininkus ir ge- 

t nerolus Indo-Kinijoje. Nes 
Jungtinėse Valstijose kal
bama, kad amerikonų ar- 

j mija turėtų įsiveržti Indo- 
jKinijon ir nulemti francū
zų karą prieš Vietnamo 
liaudininkus - komunistus. 
Tuomet gi amerikonai elg
tųsi kaip įsakymų davėjai

■ Prancūzams Indo-Kinijoje.
Francūzai yra dėkingi 

! Amerikai už piniginiai-gin- 
i klinę paspirtį jiems šiame 
kare; sutinka tartis su 
Amerikos karininku komi
sija ir nori amerikonų me
chanikų, bet atsisako pasi
duoti amerikinei komandai.

(Amerika sumoka dau
giau kaip pusę to francūzų 
karo Išlaidų.)

Francūzai prisiimtų ame
rikinę armiją tiktai tokia
me atsitikime, jeigu komu
nistinė Kinija pradėtų siųs
ti savo kariuomene talkon 
Vietnamo liaudininkams, 
kaip teigia New Yorko 
Times korespondentas Till
man Dur din. Bet jeigu jan
kiu kariuomenė pirm to at
vyktų, tai tik paskatintų 
Kinijos liaudininkus eiti 
talkon vietnamiečiams.

Šiuo gi tarpu francūzai 
labiau linkę derėtis su Viet
namo liaudininkais apie pa
liaubas, negu leisti ameri
konams įsivyrauti Indo-Ki
nijoje.

GERĖJA ČEKOSLOVAKI
JOS DARBININKŲ 

GYVENIMAS

Praga. — Čekoslovakijos 
darbininkai 1953 metais ga
vo viso 973 milijonais dole
rių daugiau uždarbio, negu 
1952 metais. Pramonės ug
dymo planas buvo įvykdy
tas i99 procentais.

Einamaisiais gi metais 
liaudiškoji Čekoslovakijos 
valdžia planuoja tiek padi
dinti algas bei numušti 
reikmenų kainas, kad dar
bininkų gyvenimas pagerė
tų 15 procentų.

360 fabrikų statą 
Sovietam lėktuvus?

London. — Anglijos val
dininkai sako, Sovietų Są
jungoj veikia 360 fabrikų, 
gamindami karinius lėktu
vus ir jų dalis.

Anglija taip pat sužino
jus, kad tie fabrįkai stato 
didžiuosius r a k i e t i n i u s 
bombonešius, galinčius 
skristi 7,660 mylių be jokio 
sustojimo. Tie bombonešiai 
galėtų pasiekti karines 
amerikonų bazes įvairiuose 
pasaulio kampuose.

i SENATORIAI SLAPTAI 
| APTARIA PLANUS
DeL INDO-KINIJOS

Washington.—Senato už
sienio reikalų komisija slap
tai svarsto Indo- Kinijos 
klausimą.

Pereitą savaite įtakingas 
demokratas s e n a t o r i u s 
George pareiškė, jog Ame
rika turėtų siųsti savo ar
miją į Indo-Kinija, jeigu 
pasirodytų, kad Vietnamo 
liaudininkai įveikia francū
zų s.

Italijos policija puola 
amerikines protestantu 
bažnyčias; suėmė kunigą

ftoma.— Policija užpuo
lė amerikinę protestantų 
bažnyčią; iškirto iš jos sie
nos vardą “Kristaus Baž
nyčia”; išvijo laukan ita
lus maldininkus. Atėmė iš 
amerikonų korespondentų 
ten pat nutrauktas foto
grafijas ir suėmė italą pro
testantų kunigą, kurį pa- 
klausinėjus paleido. Bet 
nekliudė amerikono kunigo 
Wind. Hudsono.

Policija taip pat išardė 
protestantų pamaldas Li
vorno mieste ir areštavo 
italą jų kunigą Petrinį.

Protestantų bažnyčia Ita
lijoj daugiausia pasilaiko 
gaunamais iš Texas valsti
jos pinigais.

Amerikonai protestuoja,' 
kad Italijos katalikų val
džia laužo sutartį kurioj 
prižadėjo religinę laisvę vi
soms tikyboms.

Rio de Janeiro, Brazilija. 
Traukinys sudaužė važia
vusį skersai gelžkelio busą; 
užmušė 30 žmonių:

Kol vakarai atmeta 
Kiniją, tol pavojus 
taikai, sako Malenkov

Maskva. — Sovietų prem
jeras Malenkovas pareiškė, 
jog “kol vakariniai kraštai 
nepriima Kinijos Liaudies 
Respublikos į priklausančią 
jai vietą pasauliniuose da
lykuose, tol tęsis tarptau
tinis įveržimas ir bus pavo
jus taikai.”

Malenkovas kalbėjo Kini
jos ambasadoje per pokilį, 
minint ketverių metų su
kaktį nuo Sovietų draugiš
kumo sutarties pasirašy
mo su liaudiškąja Kinija.

Halifax, N. S. — Audra 
nuskandino dų. laivukus, 
pražudant 3 žmones.

ORAS.—šilčiau ir gal bus 
lietaus.

Syngman Rhee prašo rakietinių 
Amerikos lėktuvų, karui prieš 
Korėjos liaudininkus

Washington. — Syngman 
Rhee, Pietinėj Korėjos tau
tininkų prezidentas, prašo 
rakietinių lėktuvų iš Jung
tinių Valstijų. Tokie lėk
tuvai jam reikalingi karui 
panaujinti prieš Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ką.

Bet pre^. Eisenhoweris 
nenori Syngmanui duoti ra
kietinių lėktuvų, kaip tei
gia Scripps-Howard laik
raščiai; sako:

“Pietinės Korėjos' tauti
ninkų kariai kartais perei
na į priešų pusę. Taigi bū
tų rizikas duoti jiems ra- 
kietinius mūsų lėktuvus, 
nes jie galėtų su lėktuvu 
perskristi į priešų pusę ir 
jiems atiduoti lėktuvą.”

Syngmano Rhee. tauti
ninkai kol kas turi tik pa- 

' prastų, propeleriais varo
mu amerikiniu lėktuvu, Ii- 
kusių nuo Antrojo pasauli
nio karo. Taigi jie nega
lėtų atsilaikyti ore prieš 
Šiaurinės Korėjos komunis
tų rakietinius lėktuvus, so
vietinės rūšies MIGus.

PATYS AMERIKONAI 
GINSIĄ RHEE

Pasak minimu laikraščiu,

Dideli vakarų laivynų 
manevrai Azijos jūroj

Singapore, Mala j a.—Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
karo laivai išvien darys 
manevrus Pietinės Kinijos 
Jūroje. Kariniai pratimai 
tęsis 10 dienų. Juose daly
vaus 28 laivai ir būriai lėk
tuvu.

Jau 800 jankių mechaniku 
esą pasiusta Indo-Kinijon

Washington. — Neoficia
liai pranešama, jog Ameri
kos valdžia pasiuntė fran
cūzams Indo-Kinijon jau 
800 mechanikų, kad taisytų 
duotus francūzams ameri
kinius lėktuvus ir mokytų 
juos naudoti.

Tie technikai yra regulia
riai Amerikos oro jėgų na
riai, tiktai perrengti civili
niais drabužiais.

Francūzai laiko ameriki
nius mechanikus gana toli 
užfrontėje, saugodami nuo 
Vietnamo liaudininkų.

čiangas lapeliais keikia Ki
nijos respubliką ir žada 

ją atkariauti
Formoza. — Čiang Kai- 

šeko kinų tautininkų lėktu
vai numetė “30,000,000 la
pelių” j Kinijos didmiestį 
Šanghajų, kuomet Kinija 
minėjo savo ketverių metų 
draugiškumo sutartį su So
vietų Sąjunga.

Čiango lapeliai plūdo liau
dininkus, keikė Sovietus ir 
žadėjo “išliuosuot Kiniją 
nuo komunistų.” 

tai Syngmanui Rhee ir ne
reikia rakietinių lėktuvų, 
“nes ten bus mūsų oro jė
gos, kurios ji apsaugos” 
nuo šiaurinių korėjiečių..

Scripps-Howard laikraš
čiai abejoja, ar Rhee, ne
gaudamas naujovinių Ame
rikos lėktuvų, drįstų pa
naujinti karą. Bet jeigu jis 
karą panaujintų, tai Ame
rikos lakūnai jį “apsaugo
tu.” v

ČIANGAS SIŪLOSI JAM 
TALKAUTI 

f
Be to, čiang Kai - sekas 

siūlėsi atsiųsti savo tauti
ninkų pulkus iš Formozos 
salos į talką S y n g m an u i 
Rhee, kuomet jis “pats vie
nas” u ž p uitų liaudiškąją 
Šiaurinę Korėją.

Amerika taip pat bijo, 
kad jeigu Syngma^as gau
tų rakietinių lėktuvų, tai 
gal juos panaudotų prieš 
Japoniją, su kuria jis ki
virčijasi. Kariniai Syngma
no laivai jau šaudė bei gau
de Japonijos žvejų laivu
kus už 60 mylių nuo Pieti
nės Korėjos krantų.

Izraeliečiai įsiveržę 
j Jori, nukovę arabą

Jeruzalė. — Izraelio ka
reiviai peržengė Jordano 
sieną Tulkarm apskrityje, 
apšaudė arabus farmerius 
ir nukovė vieną, kaip sako 
jordaniečių valdžia. Dėl to 
Jordanas davė skundą pa- 
liaubinei Jungtinių Tautų 
komisijai.

Valdininkai nesusikalba 
apie bedarbiu skaičių

Washington.—Darbo de- 
partmentas surądo, kad 2 
milijonai žmonių nustojo 
darbo nuo pernykščio gruo
džio iki šiemetinio sausio 
mėnesio vidurio. Bet valdi
nis cenzo biuras pasakoja, 
būk tik milijonas darbinin
kų tuo tarpu tapo bedar
biais.

O darbo biuras pereitos 
savaitės gale paskelbė,' jog 
dar apie 350,000 žmonių 
per savaitę prašė bedarbiš- 
kų pensijų.

Unijų vadai skaičiuoja, 
kad yra jau daugiau kaip 4 
milijonai bedarbių.

RADIJAS PO 
POLICININKŲ KEPURE

Atlantic City, N. J.—L. 
H. Smithas, radijinis poli
cijos technikas, čia išrado 
mažytį radijo duotuvą-im- 
tuvą, kurį policininkas len
gvai gali nešioti po savo 
kepure. Tas radijukas sve
ria tiktai apie 5 uncijas ir 
toks mažiukas, kaip maši
nėlė cigaretams užsidegti,

3 VAKARINIAI DIDIEJI 
ATMETA MOLOTOVO 
PLANĄ DEL AUSTRIJOS 
Keturių Didžiųjų konferencija 
neišsprendžia jokio klausimo

MOLOTOVOBerlin. — Amerikos vals
tybės sekretorius John Fos
ter Dulles ir Anglijos bei 
Francijos užsieniniai minis
trai atmetė Sovietu užsie
nio reikalų ministro Molo
tovo pasiūlymus taikos su
tarčiai su Austrija. Visi 
keturi ministrai tai pat nu
tarė užbaigti savo konfe
renciją ketvirtadienį.

Teigiama, jog ši konfe
rencija baigsis be. jokio su
sitarimo kas liečia Rytinės 
ir vakarinės Vokietijos bei 

■sutartį su Austrija.

Senatorius perša siųsti 
“civilinių” brigadą talkon 
francūzams Indo-Kinijoje

Washington. — Republi- 
konas senatorius Homer 
Ferguson piršo pasiųsti 
“civilinių amerikiečių sava
norių brigadą (keletą tūks
tančių) į talką francūzam 
prieš Vietnamo liaudinin
kus, Indo-Kinijoje.

Tie amerikiečiai, anot 
Fergusono, turėtų lavinti 
francūzus vartoti’ lėktuvus 
bei kitus amerikinius gin
klus kare prieš liaudinin
kus.

Fergusonas, narys Sena
to užsieninių reikalų ko
miteto, tačiau, pridūrė: 
“Mes neturėtume siųsti sa
vo kareivių nei lakūnų į pa
čius to karo mūšius.”

AMERIKOS LĖKTUVAI 
Iš JAPONIJOS TAL- 
KAUJA FRANCŪZAM
Tokio, Japonija. — Ame

rikiniai lėktuvai iš čia nuo
lat gabena visokius karo 
reikmenis pagalbon fran
cūzam Indo-Kinijoje.

Francijos ministrai 
šaltai žiūri j karinį 
Amerikos planą

Paryžius. — Jeigu prem
jero Laniel’io valdžia tuo
jau siūlytų šalies seimui 
svarstyti karinį Amerikos 
planą, tai gen. de Gaulle’o 
šalininkai pasitrauktų aš 
ministrų kabineto ir tik 
apie pusę socialistų skai
čiaus seime teremtų tą pla
na. Tuomet suirtų Lanie
l’io ministrų kabinetas.

Bendrai imant, Francijos 
valdžia dabar dar labiau at
šalus kas liečia amerikinį 
planą, reikalaujantį atgai
vint vokiečių armiją ir 
įjungt ją išvien su francū- 
zais ir kitais vakariniais 
europiečiais į tarptautinę 
armiją prieš komunizmą,

PASIŪLYMAI
Molotovas davė šitokius 

pasiūlymus:
Sutartis turi uždrausti 

Austrijai dėtis į bet kokį 
karinį valstybių bloką, nu
kreiptą prieš Šov. Sąjun
gą bei draugiškas jai šalis. 
Austrija turi tapti neutra- 
le, demokratine valstybe.

Dar ir po taikos sutar
ties pasirašymo su Austri
ja, Keturi Didieji turi pa
laikyti savo kariuomenę 
Austrijoje, iki per laisvus, 
pačių vokiečių tvarkomus 
balsavimus, Vokietija taps 
suvienyta ir iki bus pasira
šyta taikos Sutartis su Vo
kietija. kuri privalo būti 
neutrale demokratine vals
tybe.

Kol Amerika laikysis sa
vo plano — atgaivinti vo
kiečių armiją Vakarinėje 
Vokietijoje ir įtraukti ja į 
tarptautinę vakarų armiją 
prieš Sovietų Sąjungą, — 
tol nebus nei Vokietijos su
vienijimo nei taikos sutar
ties su jąja. O jeigu būtų 
pasirašyta tuo tarnu taikos 
su ta j’t i s su Austrija ir at
šaukta Sovietų, amerikonų, 
anglu ir francūzų kariuo
menė iš Austrijos, tai an
dai - amerikonai galėtų 
i jungti Austrija i savo ka
rini bloką su Vakarine Vo
kietija, kaip sakė Moloto
vas.
DULLESO
PAREIŠKIMAS

Amerikos valstybės sekre
torius Dulles smerkė Molo
tovo plahą, ypač todėl, kad 
tas planas iš anksto atima 
Austrijai laisvę daryti (ka
rines) sutartis su kitais 
kraštais. O jeigu Austrija 
turėtų laukti, iki bus Vo
kietija suvienyta, tai reikš
tų, kad “Austrija būtų už
imta svetimųjų armijų per 
neribotai ilgą laika,” sakė 
Dulles.

Per liekamas tris dienas 
iki Berlyno konferencijos 
užsidarymui, bus slaptuose 
posėdžiuose svarstoma apie 
kvietimą Kinijos Liaudies 
Respublikos į derybas su 
Keturiais Didžiasiais: bus 
aptariami ir tūli kiti klausi
mai.

Pasiryžusi mokslui 
80 metą senutė

New York.—Frieda Beck
man, 80 metų amžiaus, įsto- 
į New Yorko Miesto Kole
giją, siekdama aukštesnio 
mokslinio laipsnio.

Jinai, pabėgėlė iš Vokie
tijos nuo Hitlerio, lankė va
karais mokyklą (high 
school) New Yorke ir per
nai gavo tos mokyklos di- 
plomą.
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LINKOLN1ŠKI APMĄSTYMAI 
LINCOLNO DIENĄ

ŠITIE ŽODŽIAI RAŠOMI LINCOLNO gimtadienį. 
Nemaža minčių žmogaus galvoje kyla, kai jis pagalvoja 
apie Abraomą Lincolną, apie jo nuopelnus amerikiečių 
tautai ir žmonijai.

Pirmas klausimas kyla tavo galvoje tokis:
Ar A. Lincolnas būtų galėjęs laisvai gyventi šian

dien, jei jis taip būtų galvojęs,’ kaip galvojo?
Kiekvienas. protaujantis žmogus atsakys, kad ne, 

nebūtų galėjęs laisvai gyventi. Makartistai jį būtų su
ėmę, teisę ir įkalinę. Jis būtų buvęs apkaltintas einant 
Smitho įstatymu, — dėl to, kad jis “suokajbiavo mokyti 
nuversti valdžią jėga ir prievarta.”

Argi ne linkolniniai veikėjai šiandien yra teisiami ir 
kalinami? Argi jiems neprimetama tai, ką Lincolnas 
sakė? O Lincolnas būtent, tarpe kitko, sakė:

“Ši šalis su savo įstaigomis priklauso žmonėms, ku
rie joje gyvena. Kuomet jie pasijus pavargsta dėlei gy
vuojančios valdžios, jie galės panaudoti savo konstituci
nę teisę pataisyti ją, bei revoliucinę teisę pašalinti ją 
ar nuversti.”

Pagaliau argi ne Lincolnas pasakė ir tokį dalyką: 
“Jei bet kuris asmuo pasakys, kad jis myli Ameriką ii 
tolydžio jis sakys, jog nekenčia darbininkų judėjimo, 
jis yra melagis..

Lincolnas prešinosi amerikiniam karui prieš Mek-

Lincolnas buvo garbinamas komunistinio judėjimo 
įkūrėjo, Karolio Markso.

Lincolno armijoje (Civilinio Karo metu) karininkais 
tarnavo komunistų vadovai.

Suėmus visa tai i krūvą, kiekvienam darosi aišku, 
jog Lincolnas šiandien nepakęstų makartistų; jis griež
tai, jis rūsčiai kovotų prieš juos. O makartistai jį su
čiuptų ir jam nedovanotų.

Štai, kodėl visi padorieji amerikiečiai, kuriems rūpi 
Lincolno tradicijų išlaikymas, privalo dėti pastangų 
joms apsaugoti, atmetant fašistinį makartizmą.

NEPARDUOS
TARYBŲ SĄJUNGA ir kiti socialistiniai kraštai 

buvo besiryžtą pirkti, iš Amerikos į sandėlius sukrautą 
sviestą. Jie norėjo šį sviestą pirkti ne “ant kreditų,” 
o už grynus pinigus.

Sviestas,—jo milžiniški kiekiai, — yra supirktas iš 
farmerių. Jį supirko valdžia, o supirko tam, kad palai
kyti farmeriams už sviestą aukštesnes kainas. Dabar 
valdžia nežino, ką su šiuo sviestu daryti. Už sandėlius, 
■kuriuose sviestas laikomas, sakoma, valdžia moka pri
vatiniams savininkams po $20,000 už valandą rendos.

Praėjusią savaitę valdiniai organai oficialiai paskel
bė, kad jie sviestd (sūrių ir kitų farmeriškų produktų) 
Tarytų Sąjungai neparduos.

Vadinasi, sviestas, sūris genda sandėliuose, o val
džia atsisako jį parduoti toms šalims, kurios yra pasi
rengusios mokėti už tai grynais pinigais.

TA PAČIA PROGA tenka priminti dar vienas fak
tas, susijęs su visu šituo bizniu.

Tegu nei vienas asmuo nemano, kad Amerikoje yra 
tiek daug sviesto, kad žmonės neturėtų kur jį dėti. Ne, 
taip nėra. Milijonai amerikiečių negali sviesto įpirkti,— 
jis jiems perbrangus. Kiti vartoja visokius substitutus, 
pavaduojančius sviestą.

Jeigu Eisenhowerio valdžia, atsisakydama parduoti 
šį sviestą socialistiniams kraštams, sakytų, kad ji ati
duos sviestą nemokamai tiems amerikiečiams, negalin
tiems jį įpirkti, tai būtų geras žestas. Bet ji to nedaro. 
Ji atsisako atiduoti sviestą savo šalies žmonėms ir atsi
sako parduoti socialistiniių šalių žmonėms.'

Tuo pačiu sykiu sviestas genda!...

Mrs. Chaplin bus Britanijos pavaldine
ĮDOMIĄ ŽINIĄ aną dieną paskelbė Londonas. 

Charlie Chaplino žmona, Oona O’Neill, atsisako nuo 
Amerikos pilietybės ir pasiryžo būti Britanijos paval
dine.

Kas yra Oona O’Neill—Mrs. Chaplin? Tai duktė 
labai žymaus amerikiečio rašytojo-dramaturgo. Tai 
žmona bene paties geriausio kino artisto, Charlie Chap
lino. » ' x

Kodėl ji tai padarė?
Todėl, kad Amerikos makartistai nenorėjo Chaplina 

priimti atgal po to, kai jis buvo išvykęs į Europą ato
stogų. Jis jiems perkairus!

Tuomet Chaplinai apsigyveno Šveicarijoje. Neuž
ilgo Chaplinas žada gaminti didžiulę filmą Anglijoje. 
Abudu Chaplinai ir jų vaikai yra pasiryžę atsisakyti 
Amerikos dėl makartistų siautėjimo.
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Laisves B-vės Suvažiavimui 
Sveikinimai
MONTELLO, MASS.

Mes, spaudos rėlnėjai, sveikiname Laisvės šėrininkų 
suvažiavimą su finansine parama $100. Linkime svars
tyti rūpestingai, kad išlaikyti mūsų darbininkišką spau
dą—Laisvę. Aukoja sekami:

George Shimaitis, $20.
Po $10: Moterų Apšvietos Kliubas, LLD 6 kp., Kon

stancija Kalvelienė.
Po $5: Helen Rindzevičienė, Josephine ir Alphonse 

Skirmont, M. Montellietė, K. J. Vaičekauskai, J. Vaitie-' 
kūnas.

Po $3: K. Beniulis, M. F. Benevičia, J. Vaitaitis.
Po $2: G. Steponauskas, V. Žilaitis, O. Montellietis, 

K. Ustupas.
Po1 $1: L. B., O. Klimienė, M. Potsienė, W. Yurkevi- 

čia, J. Kukaitis, A. Sauka, Alex Lukas, Eis. Kaulakis.
Draugiškai, Geo. Shfrnaitis.”

WATERBURY, CONN.
“Waterburieciai sveikina 35 metų dienraščio Lais

vės sukakties šėrininkų metinį suvažiavimą su $17. Šią 
sumą sudėjo šie prieteliai:

J. ir M. Strižauskai, $5.
Po $2: K. Yenkelun, A. Antanavičius, P. Mažas.
Po $1: K. Danusevičius, K. Krasnitskas, J. Zelenia- 

kas, N. Ch., V. Satula, P. Alenskas. Linkime, kad Laisvė 
nebodama jokių aukų išeidinėtų ilgai, ilgai. Draugiškai, 
P. Bokas.”

PITTSBURGH, PA.
“Šia proga sveikinu Laisvę 35 meilų jubiliejinį šė

rininkų suvažiavimą ir linkiu kuo geriausių ir ilgiausių 
metų. Taip pat linkiu suvažiavimui gerai svarstyti ir iš
dirbti gerus planus ateities gyvavimui mūsų brangaus 
laikraščio Laisvės. Čia randate mažą dovanėlę, $7. Su 
pagarba, Pittsburgho Pilietis.”

HARTFORD, CONN.
“Hartfordo dienraščio Laisvės patrijotai sveikina 

Laisvės B-vės šėrininkų suvažiavimą, ir kad sveį^inimas 
nebūtų sausas, tai prie sausų žodžių prisidedame seka
mai— > ■ , >.

Hartfordo vajininkai, $25. \
Laisvės Choras, $10.
Po $2: Felix J. Repšys, L. Mankienė, J. Beržinis.
V. Staugaitis, $1.
Viso čia randate $42. Draugiškai, L. Žemaitienė.”

WETHERSFIELD, CONN. /
“Mylimi Draugai: Jūs nešėjai šviesos, laimes, ger

būvio ir grožio, mes sveikiname Laisvės B-vės suvažia- 
: vimą ir esame tikri, kad padarysite naudingus tarimus 
dienraščiui gyvuoti 1954 metais. Čia randate aukų $4. 
Draugiškai, M. Lukštienė, J. Lukštas, G. Šilkas ir C.
Šilkienė.

ROCHESTER, N. Y.
“Sveikinu Laisvės B-vės suvažiavimą, vėlindama ge

riausių nutarimų, kad mūs mylimas laikraštis gyvuotų 
ir neštų apšvietą tarp visų laisvę mylinčių. Lai gyvuo
ja Laisvė! Čia randate $2, nors mažai.... bet... Drau
giškai,L.Bekešienė.”

DETROIT, MICH.
“Gerb. Draugai: Man paklausus vieną-kitą draugą 

pasveikinti Laisvės B-vės suvažiavimą, gavau sekamus, 
kurie sveikina dienraštį Laisvę jos 35 metų jubiliejum 
ir vėlina dar daug, daug metų gyvuoti ir lankyti mūsų 
namus. Daug laimės ir sveikatos visam štabui.

P. ir M. Smalsčiai, $2.25.
Po $2: Onutė D., Dominik Grina.
N. Astrauskienė, $1.25.
Viso čia randate $10. Marytė.”

BINGHAMTON, N. Y.
“Mes, grupė žmonių, Laisvės patrijotai, susitarėme 

pasveikinti Laisvės B-vės šėrininkų suvažiavimą ir daly
vius, kurie susirinko vasario 7 d., tik, žinoma, ne tuš
čiais žodžiais, bet su $14, ir su nauju dienraščiui Laisvei 
skaitytoju. Vėliname jums padaryti gerus K tarimus, o 
svarbiausia tai įvykdyti juos gyvenime. Aukojo:

Po $2: J. ir K. Vaičekauskai, A. ir. J. Navalinskai.
Po $1: A. ir L. Mainioniai, P. ir K. Juozapaičiai, A. 

Garuckis, P. Grinius, V. Kapičiauskienė, V. Kaminskie
nė, M. Kazlauskienė, J. ir A. Žemaičiai, Ig. ir H.rVėžiai, 
Ona Wellus. Su linkėjimais, J. K. Navalinskienė.”

INGLEWOOD, CALIF.
“Gerb. Dalininkai ir Dalininkės: Suvažiavime ap

svarstykite ir suraskite būdus, kaip išlaikyt Laisvę dar 
daugelį metų, kad neštų apšvietą į kiekvieno lietuvio 
namus. Linkiu jums geriausio pasisekimo. Malonu gaut 
linkėjimai, bet dar maloniau, kada jie yra nesausi, nes 
vien tik su linkėjimais nieko neatsieksime. Tai čia ra
site $10 čekį. Draugiškai, P. Rępečka.”

NO. FRANKLIN, CONN.
“Gerbiamieji: Sveikinu visą Laisvės štabą ir visus 

dalyvius suvažiavime. Aš gerbiu jus, kad nenuilstan
čiai darbuojatės dėl mūsų švyturio dienraščio Laisvės. 
Geriausių linkėjimų ir ant toliau veikti, kad palaikius 
dienraštį Laisvę. Čia aukoju $10. Draugiškai, J. W. 
Thomsonas.”

BRIDGEPORT, CONN.
“Gerb. Laisvės šėrininkai, sveikiname jūs ir linki- 

me padaryti Laisvutę dar populiariškesnę, kad apšviestų 
kiekvieno lietuvio darbininko bakūžę. Mockaičiai su $5 
ir Jociai su $5.”

Pastabos
ST. PETERSBURG, FLA.

“Gerbiamieji:: Negalėdamas dalyvauti suvažiavime, 
sveikinu suvažiavusius draugus ir drauges nors su ma
ža auka $5. Linkiu geriausio pasisekimo padaryt Lais
vės naudai gerus ir konstruktyvius nutarimus.

Mums visiems reikia daugiau energijos, daugiau en
tuziazmo ir daugiau pasišventimo, idant pastatyt Laisvę 
ant tvirčiausių pamatų. Dar daugiau draugiškumo ir 
šalin pesimizmą iš mūsų tarpo! Peter Butkevitch.”

žemėje.

Pietinėje

WASHINGTON, D. C.
“Brangūs Draugai ir Draugės Laisvės šėrininkai! 

Mūsų dienraštis Laisvė per ilgus sunkius metus be pa
liovos stovėjo .už kovą prieš skriaudą, tamsybę ir iš
naudojimą.

Mieli broleliai ir sesutės, jūs šiame suvažiavime tu
rite nutarti, kad mūsų mylima Laisvė, žvakė šviesybės, 
neužgestų—šviestų be paliovos dėl pavergtų vargdienių 
visame pasaulyje. Čia randate aukų $5. Draugiškai, 
Steponas Joniškietis.”

HANOVER, MD.
“Gerb. Draugai: Šiame laiškelyje rasite fnoney or

derį sumoje $31. Tai bus Laisvės pasveikinimas. Taipgi 
sveikiname visą štabą ir visus dalyvius suvažiavime, 
linkėdami kuo geriausių pasekmių. Juozas ir Ona Del
tuvai.”

METHUEN, MASS.
“Laisvės Dalininkų Suvažiavimui, Richmond Hill, 

N. Y. Gerbiamieji ir Gerbiamosios: Lietuvių Socialė 
Kempės Bendrovė, kitaip vadinama Maple Park,—svei
kiname jūsų suvažiavimą ir siunčiame nors mažą auką, 
nežiūrint, kad ši organizacija praeityj prisidėjo su stam
besne auka dėl palaikymo darbininkiško laikraščio, kurį 
juodosios spėkos bando pasmaugti, čia įdedame $10. 
Draugišikai, Jos. Rudis, pirm.; Vincas Kralikauskas, 
ižd.; Aug. Večkys, sekr.”

Intrygos Romoje merą 
naujas dalykas. ReikYa at
siminti, kad istorijos bėgy
je buvo laikų, kuomet net 
trys popiežiai pretendavo, 
kad kiekvienas yra tikrasis 
Kristaus atstovas
Vienas jų gyveno pačioje 
Romoje, antras 
Francūzijoje, ir trečias dar 
kur.

Dabartinis Vatikanas mo- 
derniškesnis ir tokių skan
dalų .ten į viešumą nepri- 
leidžiama. Bet kas gali abe
joti, kad popiežiaus liga yra • 
iššaukusi kardinolų tarpe 
didžiausią intrygų ir kontr- 
intrygų tvaną?

Kardinolai, arba bent įta- 
kingesnieji jų tarpe, visi 
žino savo šansus, kaip 'tai 
žino kiekvienas Amerikos 
didmiesčio distrikto politic 
kierius. Ir lygiai taip jie 
pasiryžo konspiruoti ir ma
nevruoti, kad patekti Į vir
šų, v.

Visame katalikiškame pa
saulyje varpai gali skambė
ti ir maldos gali būti kal
bamos už Jo šventenybės 
sveikatą, bet Vatikane kar
dinolai sėdi ir kaip tie juod
varniai laukia.

WORCESTER, MASS.
“Laisvės Dalininkų Suvažiavimui: Kadangi šiemet 

sukanka 35 metai kai dienraštis Laisvė išeidinėja ir ka
dangi Laisvė geriausias teisingų žinių šaltinis darbo 
žmonėms ir abelnaį didelė pažangios kultūros nešėja 
Amerikos lietuvių išeivijoje, sveikiname ją 35 metų su
kakties proga ir linkime dar daug daug metų gyvuoti 
ir šviesti dirbančiąja liaudį, sykiu su tarptautine pažan
ga. Priimkite aukų su šiuo sveikinimu $72.

Apart tų aukų, ką buvo skelbta Laisvės 23 numeryj, 
dar čia prisideda sekami:

Po $5: LLD 11 ir 155 kuopos.
Po $2: J. Senkus, Ant. Maliauskas, F. Petkūnas, F. 

Mazurka, C. Vizbaras.
Po $1; J. Kanapkis, J. Traupis, Z. Dvareckas, J. 

Gerdauskas ir M. Mickienė. Worcesterieciai.”

CLIFFSIDE, N. J.
“Mes cliffsidiečiai sveikiname Laisvės B-vės suva

žiavimą, linkėdami, kad' Laisvė gyvuotų ir ant toliau. 
Aukoja sekami:

Po $5: A. Lakštutis (Passaic) ir G. Stasiukaitis.
Po $2: A. ir J. Bakūnai, E. ir W. Petkevičiai, K. 

Derenčius, S. Rusgie, J. Pečiulis.
Po $1: V. Katinas, E. Stephans, J. Ališauskas 

(Englewood), E. Bakūnienė, Z. Valickienė. Viso $25.”

| Keista demonstracija aną
dien įvyko New Yorke: 
prie Izraelio konsulato su
sirinko keli tūkstančiai 
barzduotų religinių žydų, 
kurie bandė įsilaužti vidun, 
apmušė išėjusį konsulato 
tarnautoją, ir tik dideli po
licijos daliniai atsteigė 
tvarką.

Pasirodo, kad fanatiš
kiems ortodoksams nepa
tinka, kad Izraelis stengia
si būti XX-tojo amžiaus 
valstybė, o ne teokratija, 
kaip iki neseniai buvo Tibe
tas. Izraelio valdžia mobi
lizuoja karinei tarnybai 
jaunas merginas lygiai kaip 
vyrus, ir tas ortodoksų yra 
skaitoma didžiausiu nusi
dėjimu. j

Atsakomingi už tą religi- 
; nių fanatikų įžūlumą pačia
me Izraelyje yra socialde
mokratai, kurie nuolat da
ro visokias koncesijas kle
rikalams.

GREAT NECK, N. Y.
“Sveikiname šį dienraščio Laisvės suvažiavimą ir 

linkime rimtai svarstyti laikraščio reikalus, surasti bū
dus, kaip sustiprinti moraliai ir materialiai. Taipgi ir 
mes prisidedame nors su maža auka, kurią teiksitės

LLD 72 kp., $10.
F. Klaston, $5.
Po. $3: Tessie Vezdžiūnienė ir P. Beeis.
Po $2: F. Lideikis, J. Kupčinskas, M. Adomonis.
Po $1: M. Smaidžiūnienė, J. Laužaitienė, V. S. great- 

neckietis, A. Ringis ir nuo vaišių liko $1. Viso $28. 
Draugiškai, P. Beeis.”

LOUISIANA VALSTIJA
“Sveikiname Laisvės dalininkų suvažiavimą. Nors 

mes šiomis dienomis randamos Louisiana valstijoje, vis- 
vien mus lanko Laisvė, ir sužinojome, kad jūs susirink
site apsvarstyti svarbius reikalus. Linkime geriausių 
pasekmių. Čia įdedame $2. Petras ir Ona Giraičiai.”

NORWOOD, MASS.
“Būrelis Laisvės patrijotų sveikiname Laisvės suva

žiavimą ir linkime sėkmingai pravesti naudingus tari
mus. Sykiu siunčiame ir kuklią paramą $10. Lai gy
vuoja liaudies dienraštis Laisvė! J. A.’Krasauskas.”

HOLDEN, MASS.
“Sveikinu Laisvės suvažiavimą, vėlinu jums nuo 

širdies gerai apsvarstyti ir surasti išeitį, kaip.galima 
būtų sustiprinti Laisvę. Siunčiu nors ir mažą paramą 
$2. ’Povilas šiušąs.” ,

HARRISON-KEARNY, N. J.
“Lietuvių grupė sveikiname Laisvės šėrininkų su

važiavimą su $1:0* ik linkime gero1 pasisekimo mūsų dien
raščiui ilgai gyvuoti. Komitetas.”

(Bus daugiau)

New Yorke išeina pažan
gus kinų kalbos dienraštis 
“China Daily News.” Mažo
se kinų skalbyklose, kurios 
išsimėčiusios po šį didmies
tį, tai vienur tai kitur gali 
tą dienraštį pastebėti.

Kinai yra gal labiausiai 
izoliuota Amerikos gyvenw- 
jų dalis. Sunkiai dirbantis 
skalbyklos savininkėlis pa
šaliniam gali atrodyti’kaip 
žmogus, kuris kaip ir skal
biniuose paskendęs. Dėl 
kalbos sumetimų (jo anglų 
kalba dažniausiai labai lau
žyta ir aprūbežiuota) mes 
beveik niekad su juom nesi- 
leidžiame į pasikalbėjimus.

Bet dažnai tas kinas yra 
žmogus, kuris seka kas de
dasi pasaulyje, atydžiai ste
bi savo senos tėvynės įvy
kius, ir yra pilnas simpa
tijų jai.

Kuomet keli mėnesiai at
gal “Stanley” teatre buvo 
rodomas meninis dokumei “ . 
tin.is filmas “Naujoji Kim 
ja,” teatras kas vakaras bi 
vo pilnas kinų. Vieni J 
buvo naujosios Kinijos sau 
tvarkos draugai, kitįl prie
šai, bet jie visi atėjo filmą 
matyti.

Man teko sėdėti šalia ke
lių jaunų kinų, matyti, stu- 
z (Tąsa 3-me pusi.)

•i



Kalėjimuose gauti Įspūdžiai
Rašo

^nthdfny Krchmarek
(Pabaiga)

Bet apskrities kalėjime, 
kuris randasi miesto širdy
je, ant E. 21 gatvės, kalė
jimo autoritetai pasibaisėti
nai laužo visus Teisingos 
Samdos įstatymo skyrius. 
Čia nėra nei vieno negro 
kalėjimo sargu. Čia visiš
kas atskyrimas negrų kali
nių nuo baltųjų ir begėdiš
kai susiaurintos negrų tei
sės.

Čia buvo tik viena speci- 
alė išimtis, Robert Camp
bell, kuris yra Smith Akto 
auka. Jis buvo padėtas su 
kitomis to akto aukomis į 
vieną kalėjimo bloką ir tai 
buvo vienintelis negras mū
sų bloke.

Vienok čia buvo tam gera 
priežastis irgi. Kaip min
čių kontrolės kaliniai ir įro- 
dyįnui mus esant specialiai 
pavojingais individualais, 
mes buvome užrakinti į 
taip vadinama “didžiausio 
saugumo” bloką, skirtą dėl 
daugiausiai pavojingų kri
minalistų. Blokas skaito
mas saugiausiu nuo pabė
gimo, *su dubeltavomis gro
tomis ir dubeltava sargyba. 
O mūsų kriminalystė — tai 
palaikymas ir skleidimas 
idėjų ir įsitikinimų — Ro
bert Campbell buvo padėtas 
į tą specialę tvirtovę su 
mumis.

Kartą į savaitę mes buvo
me leidžiami, surakintomis 
rankomis, pas barzdaskutį 
plaukų apsikirpti, už ką 
reikėjo mokėti $1. Vienok 
kalėjimo viršininkai visiš
kai atsakydavo tą privilegi
ją Campbell’ui. Mes protes
tavome prieš šią diskrimi
naciją žodžiu ir rašydami 
protesto laiškus šerifui 
Sweeney. Bet vienintelis 
atsakymas į tai buvo: 
“Mind your own business.” 
Mes kolektyviai rašėme laiš
ką J. V. Maršalui, kurio 
apsaugoje mes buvome lai
komi. Jis taipgi ignoravo 
visiškai mūsų protestą, tuo- 
mi duodamas oficiali užgy
nimą J. V. valdžios vykdy
mui diskriminacijos kalėji
muose.

Taipgi ypatinga diskrimi
nacija buvo rodoma per J. 
V. autoritetus padedant 
C a m p b e 11 ą į aukščiausią 
kaucijų kategoriją. O fak
tas yra žinomas, kad dėl ne
gro kauciją yra daug sun
kiau sukelti, negu kitiems 
kaliniams, dėl diskriminaci
jos ypatybių jų gyvenime. 
Jie€ps aprubežiuotas darbų 
gavimas ir pasirinkimas, 
žemesnės algos ir įeigos. 
Pakol .kas ir baltieji dar
bininkai turi sunkenybių 
sukelti tokias nesvietiškai 
dideles kaucijas, uždėtas 
ant minčių kontrolės aukų.

Visi tie pabrėžimai, kad 
visi turi lygias teises prieš 
įstatymus, yra beverčiai. 
Tas meta skaisčią šviesą 
ant pamatinio elgimosi ir 
priespaudos Amerikos ne
grams, nežiūrint viso pa
viršiaus išžiūrės ir nudavi- 
mų Amerikos valdančiosios 
klasės.

Drąs u s kove to j as
Mes buvome nepaprastai 

draugiškose sąlygose su ki
tais kaliniais abiejuose 
Pitysburgho ir Clevelando 
kalėjimuose. Nes buvome 
informdbti apie visus išsi
vystymus ir įvykius kalėji
muose — ištikrųjų kalėji
mas yra nepaprasta ir nuo
3 pu«l.—Laisvė (Liberty) - Antradienis, Vasario-Feb.-16,. 1954

stabi įstaiga. Daugelyje nuo- 
tikių netiesioginiu keliu 
mums suteikdavo pagarbos 
jausmą nuo kitų kalinių.

Toks atsinešimas priklau
sė nuo mūsų pirmtakūnų 
politinių kalinių, ypatingai 
nuo draugų Nelsono ir Dol- 
seno. Pasitaikiusieji būti 
abiejuose Workinghouse ir 
apskrities kalė j i m u o s e, 
Pittsburgho kalėjime dau
gelis žinojo juodu ypatiš- 
kai. Vienas iš kalėjimo įna
mių, klastuotojas (forger), 
papasakojo apie tai, koks 
buvo apsiėjimas su Steve 
Nelsonu, kada jis buvo 
pirmu kartu uždarytas ka- 
lėjiman, 1951 metais. Jis 
sakė:

“Iš pradžių nei vienas ne
norėjo nieko su Steve Nel
sonu turėti ir atsisakė kal
bėtis. Nekurie mėgino įvai
riais būdais daryti jam ką 
nors blogo. Per mėnesį lai
ko jis kuone vienas vaikš
čiojo po koridorių. “Aš bu
vau tik vienas,” sakė jis, 
“vaikščiojau ir kalbėjausi 
su Steve. Tuomi laiku ne
seniai buvo prasidėjęs Ko
rėjos karas ir dauguma ka
linių kalbėdavo apie tai. Jie 
žinojo apie karą tiek, ką 
jie prisiskaitydavo iš laik
raščių, o visį laikr a š č i a i 
kaltino raudonuosius. O 
kada ‘raudonasis’ buvo 
įmestas kalėjiman, jie atsi
nešė link jo šiurkščiai ir 
nepadoriai. Žinoma, dabar 
tas viskas yra pasikeitęs. 
Tie žmonės likosi daug dau
giau susipratę. Jie dabar 
dėl Steve padarytų viską,” 
baigė mano sandraugas.

Kai aš kalbėjausi su už
kietėjusiais kriminalistais 
apie Steve rolę ii' patyri
mus klėjimuose, aš pradė
jau dar daugiau įvertinti 
nepalaužiamą valią ir gerą 
širdį to.herojiško žmogaus. 
Jeigu mes dabar buvome 
taip draugiškai kalinių pri
imti, už tai mes turime pa
dėkoti Steve Nelsonui, ku
ris apgalėjo buvusią lin- 
čo ir antagonizmo atmosfe
rą tarp tų žmonių kalėji
muose. Jis paliko užpaka
lyje savęs legendą drąsių ir 
narsių kovų, kas galės pasi
tarnauti įkvėpimu visiems 
politiniams kaliniams, ku
rie bus įmesti į kapitalisti
nius Amerikos kalėjimus.

Steve Nelsono rolė jau da
bar patapo vienu iš skais
čiausių istorijos lapų hero- 
iškų darbininkų klasės tra
dicijų ir kovų mūsų šalyje. 
Valdančioji klasė pamati
nių industrijų plote, Pitts- 
burghe, išstojo visiškai su
naikinti progresyvį judėji
mą. ‘ Pittsburgho laikraščiai 
ir radijas skleidė nuožmią 
neapykantos kampaniją lai
ke teismo eigos. Isterijos 
perpildytame teismabutyje 
jis tapo nuteistas 20 metų 
kalėjimo sulyg valstijos 
priešmaištiniu aktu ir prie
dui 5 metams kalėjimo po 
Smitho aktu. Tuomet Ame
rikos didžiojo biznio vadai 
pamanė, kad jau viskas 
baigta su tuo narsiu darbo 
klasės vadu.

Jis tapo įmestas į Blaw
nox W o r k h o u s e, netoli 
Pittsburgho, į vieną iš ar
šiausių pekliškų urvų Ame
rikoje. Žinios apie jo atve
žimą į kalėjimą atėjo pirma 
jo. Pati laukinė isterija 
prieš raudonuosius buvo 
paskleista kalė j i m e dar 
prieš jo atvežimą. Steve 
staiga suprato to visą pras
mę.

Aišku, ko buvo galima ti
kėtis, kada tokia neapy
kanta kriminalistuose buvo 
paskleista. Jie galėjo pasi
imti dalyką į savo rankas 
ir pastatyti Nelsoną į pa
vojų. Apie tai nebuvo abe
jonės.

Suprasdamas tą pavojin
gą padėtį, Steve greitai 
prisirengė tą pavojų at
remti. Jis turėjo stebėtiną 
žinojimą, kaip lengviausiai 
įsigyti sau draugų pas bet 
ką. Jo pastangos surado 
pagalbos iš netikėtų šalti
nių. Ten buvo keli kaliniai, 
kurie dalyvavo depresijos 
laiku bedarbių demonstra
cijose. Jie atsiminė Steve 
ir pradėjo jį draugiškai 
sveikinti, ir jie ėmėsi speci
alių pastangų supažindinti 
Steve su visais kitais kali
niais, kad nugalėti visą an
tagonizmą. Į trumpą laiką 
Steve patapo geruose santi- 
kiuose su visais kalėjimo 
kaimynais.

Pirmiau Steve įkalinimo 
buvo eilė smarkių sukilimų 
didžiausiuose Jungt. Valsti
jų k a 1 ė j i m uose. Žmonės 
smarkiai protestavo ir ki
lo prieš nežmoniškas sąly
gas valstijų ir federaliuose 
kalėjimuose. Visi tie sukili
mai ginkluotų jėgų buvo 
sutremti ir daug kraujo 
pralieta. Daug kalėjimų su
griauta ir daug žmonių už
mušta.

Kada Steve atvyko įį 
Blawnox kalėjimą, prisi
rengimas jau buvo baigtas 
prie masinio sukilimo su 
tikslu laimėti pagerinimą 
maisto ir kalėjimo sąlygų.

Dėl Steve įsigytų patyri
mų kaipo darbininkų vado 
demonstracijose, jis pažino 
kapitalistų spaudą ir teis
mus. Jis taip pat žinojo, 
kad tokie prievartos pobū
džio sukilimai yra nesąmo
nė.

Todėl Steve greitai prieši
nosi bet kokiam jėgos veiks
mui ir to vietoje patarė 
vartoti darbo unijų metodą 
—komitetas privalo priduo
ti kalėjimo administracijai 
reikalavimus ant peticijos 
su visų kalinių parašais. 
Peticiją paduoti kalėjimo 
viršininkui (Warden) gavi
mui kuo daugiausiai publi
kacijos laikraščiuose apie 
jų reįkalavimus ir gauti 
publikos pasisakymą už ju
dėjimą, kad valstija ištirtų 
kalinių padėtį Blawnox ka
lėjime. Ta publikos veikla 
įgijo tokią spėką, kąd daug 
kalinių užvedė teismo akci- 
ją prieš Penns y 1 v a n i j o s 
valstiją. Pagaliau kalėjimo 
autoritetas nenorėjo’ dasi- 
leisti publikos tyrimo kali
nių padėties. Jis pasidavė 
publikos veiksmui ir kali
niai gavo daug pagerinimų. 
Bet vietoje pripažinti ir 
įvertinti Nelsono rolę pra- 
šalinimui ir išvengimui ka
linių baisių riaušių, kalėji
mo autoritetas ėmėsi siste- 
matiškų bausmių, kad pa
laužti Nelsono valią. Už 
mažiausią sulaužymą tvar
kos, kaip už paskolinimą 
dolerio kitam kaliniui dėl 
nusipirkimo tabako, visuo
met buvo įmetamas į urvą.

Tai buvo negarbingas 
“urvas”: drėgna, mažytė, 
tamsi kamaraitė žemiau že
mės paviršiaus. Kalinys 
įmetamas į tą urvą nuogas 
ir kartais laikomas iki 10 
dienų. Jis yra maitinamas 
2 kartus į dieną su duona 
ir vandeniu. Pakartojamas 
patalpinimas į tą vidtiram* 
žiu požemį reiškia neišven
giamą mirtį. Steve supras
to, kad jis nepajėgs to il
gai atlaikyti tokioje padė
lyje. Jis tikrai buvo padė
tyje sunykimo.

Montello, Mass.
Apie Stanley Baroną

Sausio 31 d. mirė Stanley 
Baronas, šermeninėje pas Ed. 
Waitt, 30 Emerson Avė., lan
kėsi nemažai velionio buvu
sių laisvų draugų ir draugių. 
Atvyko brolis Antanas, bro
lienė Ona ir trys sūnus, Wal
ter su savo žmona, Martin ir 
l aul Baronai iš W. Roxbury, 
Mass. Brolis Augustas su 
žmona iš San Francisco neat
vyko, bet atsiuntė gražių gė
lių, širdies formoje.

Gėlių buvo nuo Liet. Taut. 
Namo Bendrovės, LLD 6 kp., 
Teatrališko Ratelio ir nuo as
menų : W. B. Ambrose, G. 
Shimaičių, J. V. Stoškus.

Pavyzdingos laidotuvės, pa
gal velionio paliktą testamen
tą, įvyko vasario 3 d. Išlydint 
iš šermeninės Julia Stigienė 
pasakė tinkamą prakalbą a- 
p?e velionio nuveiktus darbus 
mūsų organizacijose. Liet. 
Taut. Namo buvo finansų sek
retorius iki sunkiai susirgo. 
Teatrališkame Ratelyje daug 
veikė pastatyme teatrų: suf- 
lioriuodavo ir patsai imdavo 
vaidint 'žymias roles. Vaikų 
žiburėlyje mokino lietuvių 
vaikus lietuviškos gramatikos 
per daugeli motų.

šešiais automobiliais išlydė
jome i Forest Hills kapines. 
Cremation Chapel (koplyčio
je) gražią, tinkamą prakal
bą pasakė angliškai Samuel 
Jaffe apie jo nuveiktus darbus 
tautiniame ir tarptautiniame 
veikime. Iš giminių krematori- 
joje dalyvavo brolis Antanas 
ir sūnus Paul Baronas.

Po šermenų visi dalyviai 
apžiūrėjo kremą tori ją, k u r 
pelenus laiko. Visiems pati
ko šitokios nepaprastos lai
dotuvės.

Velionis buvo tikrai laisvas 
žmogus, gerai išstudijavęs ti
kėjimų istoriją, tautų istoriją, 
geografiją ir nemažai ko kito. 
Jam sergant su viršum 4 me
tus ir būnant ligoninėje pri
siėjo kalbėtis ne Su vienu ku
nigu. Su visais jis mokėjo at
sikalbėti ir gražiai atsisakyti 
nuo jų siūlomos religijos. Vie
tinis kunigėlis Saulėmis buvo 
pas jį Phaneul ligoninėje, il
gai su juomi kalbėjosi. Sa
kė, kad jis mažo mokslo, apie 
tikėjimų istoriją nieko nenusi
mano. Brocktono ligoninėje 
pas ji buvo nuėjęs vietinis ir-

Vienok, vietoje prisiimti 
tokį likimą su pasidavimu, 
jis su pasiryžimu stojo ko
voti prieš tą nežmonišką su 
juo elgimąsi. Jis protesta
vo prieš kalėjimo adminis
traciją, bet tuomi nenuėjo 
toli. Bet kada toks elgi
masis su juomi patapo žino
mas lauko pusėje, tas sukė
lė didelį žmonių susirūpini
mą plačiose masėse per vi
są šalį. Jie drūčiai protes
tavo autoritetam ir reika
lavo atkeisti tokį elgimąsi. 
Laiškai pradėjo piltis iš vi
so pasaulio — neturėjusio 
sau lygaus panašumo..

Iš palengvo jis pradėjo 
laimėti kelis pagerinimus— 
teisę avėti autuvus tame 
urve, toliau marškinius, dar 
paskiau apatinius marški
nius ir net blanketą. Galų 
gale jis laimėjo teisę, gauti 
vieną kartą į dieną karšto 
valgio, kuris tapo žinomas 
kaipo “Nelsono valgis.”

Tie yra maži dalykėliai 
patys savaime; kalėjime jie 
esti stebėtinu atsiekimu ir 
jie yra nuopelnas už lieps
nojantį narsumą darbo 
klasės vadui, už vedimą ko
vos sunkiausioje padėtyje. 
Nelsono vardas patapo sim« 
boliu tokio narsumo ir pa
siryžimo, kuris paliečia šir
dį ir užkietėjusių krimina
listų. Jis turi nustatęs aukš
tą pavyzdį užsilaikymo ir 
kovos dėl Amerikos darbo 
klasės šiame grosiančio fa
šistinio pavojaus periode.

' i 

gi jaunas kunigas Abračins- 
kas. Sakė, kad tas daugiau 
mokytesnis, daugiau žino ti
kėjimų ir tautų istorijos.

Baironas paliko ir raštų te
atrams: “Nepataisoma klai
da,” vienoje veikmėje, 39 
puistapių, jo išversta. Taipgi 
yra vaizdelis “Komunizmo 
naikintojai.” Gal dar ir dau
giau rasis.

Velionis paėjo iš pirmiau 
buvusios Biržų, dabar Šiaulių 
srities, Vabalninku. Ameri
koje liko du broliai: Augusti
nas Baronas ir šeima San 
Francisco, Cal., o Antanas ir 
šeima-W. Roxbury, Mass. Vie
na sesuo yra mirusi Ameri
koje ir brolis Marcelinas įni
ręs Lietuvoje.

Kitu sykiu bus daugiau.
G. Shimaitis

Detroit, Mich.
LLD 52 kuopa bendrai su 

Moterų Klubu rengia banke
tą vasario 14-tą, Draugijų 
Svetainėje, 4095 Porter St.

Kuopa pernai gerai pasižy
mėjo teikimu pagalbos sve- 
turgimių gynimui ir turi gerų 
planų darbuotis visuomenės 
naudai šiais metais.

Gerai darbuojasi ir ISS-.ji 
kuopa. Ji daug nudirbo Vil
nies vajuje.

Moterų Klubas pradėjo siu 
metų veiklą. Pirmame savo 
susirinkime paaukojo $10 
March of Dimes fondui. Klu
bas taipgi atsimena su atviru
tėmis ligones ir pasveikina na
res jų šeimų šventėmis, šiame 
susirinkime gavo padėką nuo 
M. Marshall už lankymą ligo
je ir nuo Ruth Price, kuri dė
kojo už suteiktą dovaną jos 
iia 11 j a g i m i u i sū n e 1 i u i.

__  •__
• 1

Sausio 20 d. mirė Vincas 
Milius, sulaukęs arti 70 me
tų amžiaus. Liko liūdesyje 
žmona, dvi dukterys ir žen
tas, sūnus ir marti, taipgi a- 
nūkai ir tolimesni giminės.

Velionis jaunystėje dirbo 
kasyklose Oklahomoje. O nuo 
1916 metų dirbo ir gyveno 
Detroite. Gražiai išaugino šei
mą, kuri išmoko ir tėvą pa

f:

Rankdarbių Paroda
Kurią Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

3

ą

F:

C; Kovo - March
13 ir 14 d.dK

3

F?
Prašome Parodai

Visokių
Dovanų

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.

F:

Liberty Auditorijoje
1.10-06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill, N. Y.

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

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

i

gerbti1. Velionis gyveno lais
vai ir taip tapo palaidotas 
sausio 23 d., Woodmere ka
pinėse. M. Balčiūnas pasakė 
kalbą koplyčioje ir ant kapi
nių.

Milius sirgo apie porą mė
nesių ir pergyveno dvi opera
cijas, tačiau nuo mirties išgel
bėti nepavyko.

Great Lakes Steel paleido 
iš darbo 1,800 darbininkų. Tai 
yra apie 15 proc. Plieno ga
mybos mažėjimas sekė auto 
industrijose darbų mažėjimą.

Wayne apskrities CIO Ta
ryba ragina miesto valdžią 
duoti pagalbos tiems paleis
tiesiems iš -darbo, kurių ne
darbo apdraudos gavinys iš
sibaigė. Taipgi reikalauja pa
rūpinti darbų.

S. V.

Saginaw, Mich.
Panaikina trečias pamainas

Kaip matyt iš laikraščių, 
kad kituose miestuose tūks
tančius. darbininkų paleidžia 
iš darbų, tai pas mus kolkas 
darbai eina pilną laiką, o tik 
nekurtose .Įmonėse trečia dar
bininkų pamaina panaikinta, 
šiaip dirba neprastai ir Ge
neral Motor korporacija stato 
naują didelę Įmonę, kur, vo
kuoja, dirbs aipe 7,000 dar
bininkų.

Girdėti, kad -ir Fordas yra 
nupirkęs 400 akrų žemės ir 
sako, kad nekuriuos Detroito 
fabrikus čion atkels. Naujų 
išdirb.vsčių skaičius auga.

Kas link lietuvių, tai seno
ji karta baigia išmirti. Pei 
kelis paskutinius metus išmi
rė vrš 40 žmonių, o likusieji 
yra nusenę ir visi beveik ne
galuoja. Vienąm tokia prie
žastis, antram kitokia ir vis 
bėdos. Gi čiagimiai jaunieji 
lietuviai, tai visai nesiskaito 
su lietuviais.

I Apie 30 metų atgal lietu
viai turėjo, kad ir neskaitlin
gas savo draugijas: Kazimie
ro Karalaičio Pašalpos Drau
gystę, švento Jurgio Draugys
tę. SLA, LSRK kuopas ir, pro
gresyviai, L. ir L. Pašalpos 
Draugystę. Visos* suminėtos 
draugijos yra mirę. Gyvuoja

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

nuo 2-ros iki 5-tos vai. 
pietis su pamarginimais

Philadelphia, Pa.
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)
OPERATORS. Exp. Front makers 
on ladies’ dresses. Steady work. 
Apply: Phila Dress Co., 121 N. 8tli 
St., 8th fl.

(32-34)
HAIRDRESSERS. 2; all around 
operators. 1 for 5 days; 1 for wk
end; suburban Salons. Steady posi
tion; gd. surr. Call or app. 4206 
Baltimore Ave. BA. 2-6882. Eve. 
FArragut 9-5439. (mention ad)

(32-34)

HELP WANTED MALE
ENGRAVER 1-mos KLASĖS 

Gorton Pantograph. 
Hermes Engravers.

13-19 University Plac® 
(arti 8th St.) 

Tel. AL. 4-6894

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Klubo 

susirinkimas įvyks trečiadieni, va- 
sario-Feb. 17 d., 7:30 vai. vakare. 
Draugijų Salėje, 4097 Porter St.

Visas nares kviečiame dalyvauti 
šiame susirinkime ir pasimokėti 
duokles už 1953 metus (kinių yra 
užsilikę). Taipgi pasirūpinkite gau
ti Kliubui naujų narių.

(32-33)

tiktai LDS 68-ta kuopa iš 27 
narių. Bet progreso nedaro, 
nes nėra iš kur naujų narių 
gauti.

Lingevičius-Lango per ilgą 
laiką nesijautė gerai, tai da
bar sveikatos pataisymui iš
važiavo Į saulėtą Floridą, pas 
savo brolį Joną pabuvoti po
rą mėnesių. Vėlinu jam kuo- 

. geriausiai susveikti ir sveikam 
ir drūtam sugrįžti navo į Sa
ginaw.

Žiias Stasys

“pastabos
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

dentų, kuriuos gal atsiuntė 
dar Čiango valdžia, ir ku
riems Amerika dabar nelei
džia grįžti* namo. Kurioje 
pusėje buvo jų simpatija, 
buvo pakankamai aišku iš 
jų veidų: jie beveik pašok- 

i davo iš linksmo susijaudini
mo., . .kuomet ekrane,,šųmįr:_ 
gedavo Pekingo ar Šancha
jaus gatvėmis nešamos slo- 
ganų pilnos vėliavos.

Taip, apie jų simpatijas 
nebuvo abejonių.

A. šilėnas

8

dieną, 
Šekma- 

dieną, pradžia 
dieną vaiku po- 
ir dovanomis.

*
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SVEČIAI
Albeit Oaklev (buvu-

tė) šiomis dienomis vieši pas 
savo giminaitę Brooklyne. 
Taipgi pabuvoja ir pas gimi-
nes Geo. j#-

apsigyvenusi Porstmouth.

aplankė Laisvės įstaiga K. Da
nisovičius iš Waterbury, Corm. 
Plačiai pasikalbėjus svarbiai
siais gyvenimo reikalais, jis 
prisiminė ir Laisvės Bendrovės 
ąuvažiavimą. Danisevrčuis. pa

pavyko, įteikė 
tikslui.

Danisovičius
ir Waterburyi<

ką atleidžiama iš darbą At
leistųjų 
(•ariią Waterbury it

kitokio

mažai.
darbi- 

darbo negaliniukai
gauti.
pradės fabrikas dirbti arba 
turi važiuoti i kitus miestus 
ieškoti užsiėmimo.

Susirinkimas
Moterų Klubo labai svarbus 

susirinkimas Įvyks šio ketvir
tadienio vakarą, 18-tą, 8 v*!., 
Liberty Auditorijoje. Moterų 
Dienos, Laisvės 

i parodoje stalo ir 
reikia aptarti.

rankdarbiu 
kiti reikalai

Klubietė

Elizabeth, N. J
Stanley Keturvytis pasidavė 

j Elizabeth General Hospital. 
Jam bus padarvta viduriuose 
operacija,

Keturvytis yra ilgametis E- 
lizabetho gyventojas ir per 
daugeli metu Laisvės skaityto
jas. Jo rezidencija: 231 Ins- 
Jee PI.

Linkiu jam sėkmingai atlai
kyti operaciją.

Prietelius

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

lamūtus), tai surasime, kad jie 
labai gražiai patys susismeto- 
navo. Smetona pats, jeigu bū
tu gyvenęs, geriau darbo būtu 
neatlikęs.-

Mūsų šalies darbo uniją ly
deriai1 pasirodo aršiausiais tar
pe aršiausią ginklavimosi ir 
militarizmo šalininką. Jie vie
šai ir griežtai protestuoja net 
prieš Eisenhoweri, kad būk 
jis pavojingai besimojąs suma
žinti karines išlaidas.

Šitie uniją lyderiai serga 
pa vo j i nga i d eol ogi j a. 
paveikei karinės 
Jie bijosi, kad 
ginklavimosi gali 
darbą.

Todėl, vietoje
rasti kitą išeitį dėl išvengimo 
nedarbo ir depresijos, jie rei- 

, kalauja dar labiau ir daugiau 
ginkluotis.

Jie yra 
ekonomikos, 
sumažinimas 
atsilenti ant

ieškoti ir su-

New York.—Atlėkus Iz
raelio pilietei E s t h e r a i 
•Katz, jinai tuoj suimta kaip 
deimantų šmugeli uotoja. 
Valdžios agentai pas ją ra
do $125,000 vertės paslėptų 
deimantų.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

' ~' - -•-- —■^^1'ir'iiBirii i‘ p.pa^=aag

NPHYorto^/Z^/ffZlnloi
Darbininkų laikraštis 
duos premijas

Pastangose Įpratinti s

dieną, angliškas darbininką 
laikraštis Daily Worker pasiū
lė dvejopas premijas. Viena 
premija bus knygos, kita — 
rekordai, kuriuos Įdainavo 
garsusis pasaulinis artistas 
Paul Robeson. Premijai taiko
masis albumas bus naujas, lik 
dabar gaminamas.

Premijas duos ne visai už 
dyką, reikės damokėti. Pavyz
dys: rekordą albumo regulia- 
rė kaina bus $4, bet sutaupęs 
18 iš eilės numeri uotą laikraš
čio kiuponeliu, gaus albumą 

52. Kitai* premijai duos 
DuBois knygą ‘‘Juodąją 

o trečiajai — 
“Degantis slė-

(abi anglą kalboje), 
pradės vykdyti vasario 

S-jas

Dr.
žmonių vėlės,” 
Bonoskio knyga 
nis” 
Planą 
28-ta.

New Yorko darbiečiai 
užtarė Wells

New Yorko apskrities dar
biečiai (ALP) pasiuntė Kali
fornijos gubernatoriui Knight 
prašymą, kad ;is panaikintą 
mirties bausmę negrui Wesley 
Wells. Wells yra nuteistas 
mirti už metimą su spiaudyk- 
la Į perdėtinį, kuris ji skriau-

Jaunimas ruošiasi 
konvencijai

Darbininką Jaunimo Lygos 
Antroji nacionalinė konvenci
ja Įvyks N. Yorko vasario 19 
d. Skelbimai sako, jog Įvyks 
taip, kaip buvo planuota, ne
žiūrint reakcininką persekio
jimo. Atidarymas—masinė se
sija—Įvyks Hunts\Point 
lace, Bronxe. ProgramTrĮ^ 
lyvaus Paul Robeson.

Jaunieji džiaugiasi entu
ziastišku sveikinimu nuo Ita
lijos jaunimo organizacijos, 
atstovaujančios 500,000 nariu. 
Skelbia, kad gavo ir konven
cijoje skaitys sveikinimus nuo 
jaunimo organizaciją iš 90 
valstybių, nuo 80 milijonu 
jaunimo.

N. J.

Pa-

New Yorke šiomis dienomis 
policijos ' pečiuje sukūreno 
$168,000 vertės narkotiku, 
kuriuos atėmė iš prekiautoją.

ADVOKATAI RAGINO PAKRATYTI IR 
MIESTINIUS FINANSUS

New Yorke vykdoma 
rinkiminė kova

renciją miesto 
klausimais.
raportą.
spręsti, kai

niu, i 
miesto 
i onus

Advokatu Gildijos newyor- 
<dė konfe
ti nansinia is 

Pateikė Įdomiu
ją galima buvo 

ir pačiame mies- 
nepaiiestą šalti- 

būtu galima 
mili-

yra
kuriu 

reikalams gauti

narys Stanley
sakė, kad reikėtų panaikinti 
tokias valdines gūštas, kur ne
dirbami darbo, o algos aukš
tos. Jis taipgi sakė sutinkąs 
su gildijos nuomone, kad teis
mai ‘‘perdaug liberališkai” 
elgiasi su nuolaidomis taksą 
stambiąją nuosavybių valdo
vams. Taip pat jis kritikavo 
palaikymą Queens apskrities 
‘ ‘ m y 1 i m u j ą vaikei i ą. ” 
kad Queens mažiau 
taksą, gauna daugiau 
nią.

David Freedman, Gildijos 
paskirtas konferencijai rapor
tuoti finansiniu reikalu, sake, 
jog dar milijonus doleriu 
miestas galėtu gauti, jei stam
biosios nuosavybės būtą Įkai
nuotos pagal ją tikrąją verty
bę. Mat, taksai mokasi nuo 
kožno šimto ęlolerią Įkainuo

moka 
malo

raporto buvo 
štai kelios iš 
Jos Parodo, 

vėr
ei ab ar 

ją Įkainavimas

Skaitlinės .jo 
tikrai Įdomios, 
ją pavyzdžiui, 
kad nors tą nuosavybių
tybė imant doleriai 
yra aukštesnė, 
ne tik nepadidintas, bet dar 
numažintas. Pirmoji skaitli
nė rodo, kiek ta nuosavybė 
buvo Įkainuota blogiausiais 
laikais, 1 a i k e d i d ž i o j o 
“crak’o,” 1932 metais. Antro
ji skaitline rodo Įkainavimą 
taksavimo tikslams šiais 195 1 
metais :

Stock Exchange 
$22,750,000 

9 Battery Pl<ice 
8,100,000 

Manu facturers 
Trust Company 
55 Broad St.,

$17,000,000

7.000,006

3,250,000
National City?Bank, 
53 Wall Street

8,300,000 6,600,000
Chase National Bank,
15 Broad Street

17,250,000 15,000,000
Wall St. Bldg.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai {rengtą

BAR & GRILL
Brooklyn, N. Y

Telephone E Ver green 4-8174 .
32 Ten Eyck St

Virginia 9-6125

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

By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

87-20 85th Street 
wood: VEN, L. L, N. Y.

26,250,000 19,000.000
National City Bank 

8,000,000 
Stern Bros.

10,800,000

27,250.000
Hotel Statler

13,300,000

6.025.000

7.000,000

500.000

11.150,000
čia pavyzdi: 

stambiąją firmą, 
tūkstančiai siekiančią milijo
nus vertybes nuosavybių, pa
našiai nedakainuotą ir nerta- 
taksuotą. Pridėjus joms tą nu
muštą ji procentą ir toki pro
centą, koks nuo 1932 metą 
buvo pridėtas jūsų namui ar 
klubui, pamatysite, kokia gau
sis pasibaisėtina krūva dole
riu.

ti k kelią
Mieste yra

Tai tokias nuosavybes turi 
mintyje darbininką vadai, ku
rie sako, kad nereikėjo pakel
ti fėro, nereikėtu taksubti au
to, nei takšnoti pirkiniu, jei
gu milijoninės nuosavybės bū
tą pakankamai Įkainuotos ir 

) aptaksuotos.
Tačiau valstijos valdžia, taip 

pat turėtą atiduoti miestui tei
sėtai jam 
iš miesto
va'lst., sakė advokatai.
gi kaltino federalę valdžią, 
kad ji visiškai apleido N. Y. 
miestą.

Konferencija pateikė 9 
punktą programą — pasiūly
mus miesto ir valstijos val
džioms, taipgi visos šalies val
džiai. Advokatą programa 
prielanki eiliniu žmonių rei
kalams.

New Yorko 14-me d istrik te 
ši antradieni, 16-tą. Įvyks spe
cialiai rinkimai. Rinks vieną 
Valstijos Seimelio narį vieton 
llulan Jack, kuris praėjusi ru
deni tapo išrinktas Manhattan 
prezidentu.

Stambioji tautinė grupe 
distrikte, portorikiečiai, tikė
josi, kad jie suvienytomis spė
komis gali išrinkti savo atsto
vą. Darbininkiškos grupės 
juos tame rėmė. Visi pageida
vo, kad demokratai pastatytu 
toki vsiems remtiną kandida
tą, bet demokratai nestatė.

Pagaliau, republikonai pa
state kandidatu Gregorio Do- 
menech. Ne visiškai jis buvo 
priimtinu pažangiečiams, bet 
kaip mažumos atstovą, jie pa
siūlė remti. Vienok republiko
ną partija jam uždraudė būti 
ant mažumu partiją baloto. 
Tačiau mažumos ir pažangie
čiai vis viena nusitarė ji rem
ti.

priklausančią dalį 
sumokamu taksu

Taip-

kcr.i-

Jam nereikės kalėti 
už paneigimą teismo

Gembleriu tūzas Frank E- 
riekson buvo Įkaitintas kaip 
paneigęs Kongresą. Kefauve- 
riui ji tardant 1951 metą pa
vasari, jis neatsakė i 74 klau
simus. Tačiau šiomis dieno
mis tiesėjas McGohey tą kal
tinimą išmetė.

Bronxvilleje iš daktaro ka
bineto išvogta saugioji šėpa 
su $60,000 vertybių Šerais, 
deimantais.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryte

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 kalnas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6281

A TONY’S
: UP-TO-DATE i

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas 
306 UNI0N AVENUE

Į Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

Do
le ad 

lyderiai pasiūlė 
paskirti du

Paskiausiomis dienomis 
pirm rinkimą pasklido žinios, 
kad demokratą politiką 
troliuojanti Tammany 
veikia tą vieningumą už 
menech pakrikdyti. Sako, 
demokratą
portorikiečiams 
portorikonus svarbioms pas- 
kirtinią valdininką pareigoms, 
kad tiktai .jie neremtu rinki
muose Domenech.

Tammanės lyderis DeSapio 
ginčija tokią pažadu davęs. 
Tačiau politikos stebėtojai sa
ko, jog net Wagneris toki pa
žadą žino ir ji pastiprino kal
bėdamas su ispaniško laikraš
čio La Prensa atstovu vasa
rio 1-mą. z

Brooklyne šienavosi 
Plėšikai

Begiu 7 valandą policijai 
raportuota 5 apiplėšimai, visi 
Įvykdyti dienos šviesoje. Ta
čiau pasišienauta ne kažink 
kiek, viso $568.40. Matomai, 
būta mažiuku plėšiką, kurie

licija apsatytas vietas.
Apiplėštieji trys buvo dar

bininkai prie statybos darbo, 
vienas namo prižiūrovas, vie
nas važiuojantis Į darbą, vie
nas duonvežis ir 1 pienve
žis. Pastarieji du buvę apmuš
ti, kai pas vieną rado tik $6, 
o pas kitą 40c.

Padegėliams pažadėjo 
projekte butą

Coney Islande išdegusio na
mo delegacija buvo nuvykusi 
Į miestini butams autoritetą. 
Sekretoriaus padėjėjas Biro 
matėsi su delegacija ir priža
dėjo, kad suteiks pasimatymą 
visiems buvusiems to namo 
gyventojams. Jeigu ją sąly
gos atitiks projektu reikalavi
mams, juos Įleis i projektus.

Du iš buvusią delegacijoje 
ten pat buvo apklausinėti ir 
pripažinta, kad jie yra tinka
mais aplikantais projekte bu
tui gauti.

New Yorke suimta iš Izra
elio atvykusi moteris, pas ku
ria po drabužiais radę $104,- 
655 vertes deimantu.

BRIDAL & BRIDESMAIDS 
GOWNS 

PATAISYMAI NEMOKAMAI 
1,000 
(Sizų 
maids 
gowns

puikiausių rūšių gowns, 
nuo 9 iki 16.) Brides- 
gowns $5 iki $35. Bridal 
$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 NEW YORK
HELP WANTED FEMALE HELP WANTED FEMALE

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

Kreipkitės:
QUAKER RIDGE BEAUTY SALON
J313 North Ave., New Rochelle, N.Y.

Tel. New Rochelle 2-8367
(29-33)

BINDERY
Pat y nisi carbon collate^. Prt^ja 
už sumanymą. Nuolatinis darbas 
Minecla’je. Linksmos darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

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

Tel. Garden City 7-5480
(27-33)

FINGERWAVER

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

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

Tel. TE. 8-8146
(29-35)

SALESGIRLS
Patyrusios prie pastry ir laukan 
siunčiamų maisto užsakinių. 5 dienų 
savaitė, Sekmadieniais nedirbama. 
Gera mokestis ir pašalpos.

Kreipkitės:
COTTAGE PASTRY SHOP
130 West 32nd St., N.Y.C.

(30-32)

HAIRDRESSER
Pilnai mokanti moderninė operato
rė. Puiki proga tinkamai merginai. 
Gera mokestis. Linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:
48 — 5th Ave., North Pelham, N.Y.

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

(29-33)

FINGERWA VER-MANICURIST
Patyrusi, pilnai mokanti, 5 dienų sa
vaitė, trumpos valandos, aukščiau
sia mokestis. Kreipkitės:

THOMAS BEAUTY SALON
220 E. 14th St., N. Y. C.

Tol. AL. 4-6526
(31-32)

FINGERWAVER
Pilnai mokanti operatorė. Gera al
ga, trumpos valandos, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

RE DAVID BEAUTY SALON
5215 Broadway, N. Y. C.

(arti 225th St)
(30-32)

VIRĖJA
Taipgi atlikimui nedidelių kepimų. 
Guolis kitur. Visi įrenginiai elektri
niai. Kalbanti šiek-tiek angliškai ar 
vokiškai. Gera mokestis. ‘ nuolat, 
darbas linksimuose namuose White
stone, L. T. (prisideda kiti dar^nin- 
kai.) Paliudijimai. Telefonuokite:

FLushing 9-8285
(31-35)

FINGERWAVER
Patyrusi—pilnai mokanti. Nuolat. 5 
dienų savaitė, trumpos valandos. 
Gera mokestis, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

ANTONIO’S BEAUTY SHOP
55 \V. .-Fordham Rd., Bronx 

Tel. FO. 4-3090 •

LAUNDRESS
Patyrusi, 40 valandų savaitė, 5 die
nos. Daug pašalpų, su paliudijimu. 
Kreipkitės j Housekeeper ofisą.

HOTEL WELLINGTON
N. Y. C.

(30-36)
NURSES-LICENSED PRACTICAL

Gera Mokestis
HEBREW HOME & HOSPITAL

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

(31-37)

1776 Clay Ave., Bronx
•:175th Street)

(32-36)

CANDY—STATIONERY
VARIETY SHOP

Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija, 
daro gerą pragyvenimą, biznis leng-

NAMŲ DARBININKE
Paprastam valgių gaminimui. Guolis 
vietoje, malonus kambarys. Visi įren
gimai elektriniai. Gera mokestis, 
linksma namų atmosfera. 2 suaugę.

Telefonuokite: WA.3-8196

vai padidinamas. Žema randa, lysas, 
6 krėslai prie fontano. Savininkas 
parduoda šią puikiausią biznio pro
gą labai prieinamai, šaukite savi
ninką.

52-17 — 69th fct., Maspeth 
Tel. HA. 9-9341

(30-34)

NAMŲ DARBININKE 
MOTINAI PAGELBININKĖ

Nėra valgių gaminimo, atskiras ma
lonus kambarys ir maudynė. Gera 
alga, linksma namų atmosfera.

šaukite:
Tel. AX. 7-5184

(32-34)

ITALIJONIŠKA 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. / * 

4432 — 3rd Ave. (arti iSth^St.) 
Bronx, N. Y.

Tel. Wellington 3-1025
(28-32)

ARTISTE — PATYRUSI
Spots, lettering, paste-ups. Gera mo
kestis. Nuolat. Puikios darbo sąlygos

Telefonuokite:
MO. 6-1514

(32-33)

MODERNINĖ KEPYKLA
Puikiausia vieta ir biznis. Pilnai ir 
modeminiai įrengia. Galima daryti 
puikiausią pragyvenimą. Lysas, pri
einama randa. Dėl smulkesnių in-

NAMŲ DARBININKE
Žemiau 35 metų. Turi būti inteli
gentiška. Menkas valgių gaminimas. 
Visi įrengimai elektriniai. Vėlesnė 
atvykėlė (dipuke) priimtina. Turi 
šiek-tiek kalbėti angliškai. Linksma 
namų atmosfera.

Telefonuokite: MO. 6-1514
(32-33)

formacijų šaukite ar matykite:
C. J. PAGANO, REALTOR 

51'2 So. Main St., Port Chester 
Tel. Port. Chester 5-1123

(31-35)

CLEANING STORE
Pilnai įrengtas-didelė krautuvei pa
talpa. Gera veikli sekcija, daro ge
rą pragyvenimą. Biznis lengvai pa
didinamas. šią puikiausią biznio pro
gą savininkas parduoda labai priei
namai. Šaukite savininką:

DEwey 9-9242
(32-33)

MALE and FEMALE

HAIRDRESSER
Vyras ar moteriškė, patyręs, pilnai 
mokantis. Pagelbėjimui vesti Salon. 
5 dienų savaitė, trumpos valandos, 
puikiausia alga. Linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:

ALICE’S BEAUTY CORNER 
245 E. Gunhill Rd., Bronx, N. Y.

OL. 5-9287
(30-32)

HELP WANTED-MALE

BEAUTY SALON
Pikiai modeminiai įrengtas. Gera 
veikli sekcija. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas, šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prinamai. šaukite 
savininką:

TAylor 7-7958
n v

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

TAylor 7-6810
( 3^-36)

REAL ESTATE
TRU-FIT KNITWRAR, INC.

17 Menahan St., Brooklyn
(t arpe Bushwick ir Evergreen Avės.)

Tel. GL. 5-2786 *
(32-33)

YONKERS
485 McLean Ave., kamp. Sedgwick.
4 lotai ir 10 kambarių namas, tin
kamas vienai ar dviem šeimom.

Kampinį lotą galima parduoti arba 
tinkamas pastatymui budinko.
Kaina $16,000 Yonkers 8-1598

(31-33)
Quillą traukia teisman

CIO Transport Workers 
Unijos prezidentas Michael J. 
Quill traukiamas teisman. Ji 
kaltina, kad jis “kriminališ- 
kai apšmeižęs” fėrą pakėlusio 
New York Transit Authority 
viršininką Klein. Sako, kad 
Quillas padaręs “neteisingą”

GREAT NECK
Naujas kostumeriškai statytas mo
derninis 7 rūmų namas. 3 miegamie
ji rūmai, garadžius, pilnas skiepas 
ir kitkas.

Kaina $27,500 
Telefonuokite savininkui

Tel. GR. 2-7827 J.
(31-33)

ir Kleiną “žeminanti” pareiš
kimą.

New Yorke Grand Central 
stotyje suimtos dvi jaunos mo
terys, apie kurią: atsivežtus 
$1,050 policija buvo gavusi 
blogą žinią iš Naujosios Ang
lijos. Iš ten sakyta, kad jos 
tūlą vyriški apvogusios. Jos 
sakėsi, kad gerasis jas apdo- 
vaJiojęs. Tačiau jos nakvojo 
kalėjime.

GLEN DALE

6 RŪMŲ NAMAS, LOTAS 50x100
3 Garadžiai ir Pastogė 

Aliejum šildomas. Kaina $15,500 
Telefonuokite:

HE. 8-5441

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

4 pusL-Laisve (Liberty)**Antradienis, Vashrib-Feb. 16, 1954




