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KRISLAI
Rūpestingi draugai.
Kodėl?
Nauja inteligentija.
Kairieji socialistai.
Visus laukan.

Metinė alga.
Rašo A. Bimba

Dar žodis kitas apie ('sto
rio laisviečius. Jie turėjo ge
rą delegaciją Laisvės dalinin
kų suvažiavime.

Jie dabar. vasario 21 d., 
ruošia pobūvi išklausymui He

mo.

lio rūpestingumo.
Kapp daug tvirčiau mūsų 

darbininkiška spauda stovėtų, 
jeigu panašių kolonijų būtų 
koletas desėtku !

Visuomeniškojo švietimo 
galvos turi galvosūki. Blogai, 
girdi, kad tik apie puse visų 
mūsų vaikų, Įstojusių į viduri
nes mokyklas, jas tepabaigia. 
Kiti pameta kur nors \idury-

School) labai žemas mokslas 
šiais laikais.

Kodėl tiek daug mūsų jau
nimo negali pabaigti nei to 
žemo mokslo?
jaluos sutrukdo medžiaginiai 

nedatekliai. Vaikai turi eiti 
duoną užsidirbti.

O taip neturėtų būti, šis 
turtingas kraštas galėtu ište
sėti kiekvienam jaunam žmo
gui bent jau kolegijos mokslu 
suteikti.

Pabėgusioji senoji iš Lietu
vos inteligentija galvojo ir 
kalbėjo :

Et. jie ten nieko napadarys 
be mūsų. Kur jie gaus moky
tojus, inžinierius, profesorius, 
menininkus, rašytojus?

Taip jiems tada atrodė.
Bet kaip dabai- stebi Lietu

vos liaudies pastangas, tai at
rodo, kad dideli sunkumai jau 
beveik nugalėti. Mokyklos jau 
davė tūkstančius nauju jaunu 
mokytojų, profesorių, laikraš
tininkų, rašytojų, inžinierių, 
gy d y to. j ų, meniniu k ų.

Lietuva jau dabar beveik 
gali sakyt: Et, pabėgote, žino
kitės: mes jau turime naujus 
n* Jaunus žmones užimti jūsų 
vietas.’

Ląrbai tvirtai laikosi Italijos 
kairieji socialistai. J?e atsisa
ko sutraukyti ryšius su komu
nistais ir visais kitais kairiai
siais.

Petro Nenni kovingai jiems 
vadovauja.

Mūsų šalies Agrikultūros 
Departmento galva Benson 
pareiškė: Visi demokratai ne
ištikimi valdžiai. Visi turės 

.. eiti laukan iš to departmento 
tarnybos.

O tų
daug. Iš 
tojų gal 
kratai.

Tik republikonaū pasilieka 
ištikimais ir pasitikimais. Ir, 
pamatysite, tik McCarthy ce- 
^tlaižiai ilgainiui skaitysis iš
tikimais, jeigu nebus pastotas 
laiku įtelias isterijai.

demokratų ten yra 
apie 75,000 tarnau- 
visa pusė yra demo-

Dulles sako: Jeigu po pasi
rašymo taikos sutarties dar 
paliksime savo armijos dalinių

.(Tąsa 3-me pusi.).

DŽIŪRE GREIT SURADO
KALTAIS ŠEŠIS
DETROITO KOMUNISTUS

bedarbių, negu buvo paskelbus

Komunistai pareiškė, kad jie 
kaltinami už kova dėl taikos

jog reikėsią varu

Detroit. — Federalio ap- dijo Fordo automobilių fa- 
skrities teismo >džiūrė ant | briko šnipai bei. makartiš- 
greitųjų surado šešis vado-1 ki ragangaudžiai.
vaujančius komunistus kai-į Komunistai sakė, kad jie 
tais pagal Smitho įstatymą, iš tikrųjų teisiami tik už 
kad jie“suokalbiavę skelbti,! tai, jog kovoja už taiką, už 

nuversti konstitucines laisves, už 
darbo unijų teises ir už ly-

Teisėjas Frank Picard i gybę negram, žydam bei ki- 
ketino penktadienį paskirt ■ toms tautinėms mažumoms, 
jiems bausmę. ! Byla tęsėsi 14 savaičių,

Jie yra Saul Wellman, I bet parinkta džiūrė, klausy- 
Thomas Dennis, Nat Gan-; dama teisėjo patvarkymų, 
ley, William Allan, Phi] j viso per 6 valandas ir 23 

I Schatz ir Helena Winter, i minutes surado tuos komu- 
i Prieš kaltinamuosius liu-1 rustus kaltais. y

Francūzti generolas tarsis | Anglija Spėlioja apie
su Ike apie Indo-Kiniją komunistines armijas

Washington. — žada at- 
i vykti Francijos ^karinių šta- 
i bų vadas generolas Paul 
Ely, kuris dabar apžvalgi- 
nėja francūzu karo fron- 

: tus priešzVietnamo liaudi- 
I ninkus, Indo-Kinijoje.

Ely tarsis su prezidentu 
į Eisenhoweriu, kaip su Ame- 
i rikos pagalba “galutinai 
sumušti” Vietnamo komu
nistus.

i Angly darbiečiai ragina
i Churchilla sueigon su y 
Malenkovu ir Eisenhoweriu

London. — Anglų darbie- 
čių laikraštis Daily Herald 
vėl ragina Anglijos premje
ra Churchilla suruošti tie- V C
siogines savo derybas su 
Sovietų premjerų Malenko- 
vu, prezidentu Eisenhowe
riu ir Francijos premjeru 
Laniel’iu.

Nors dabartinė Keturių 
Didžiųjų užsieninių minis
trų konferencija Berlyne 
žlunga be jokių teigiamų 
pasekmių, tačiau Daily He
rald spėja, kad jeigu Ei- 
senhoweris, Churchillas ii’ 
Malenkovas sueitų akis 
akin, tai gal išspręstų tūlus 
ginčijamus klausimus kas 
liečia Vokietiją, Austriją 
bei kitus tarptautinius ke
blumus.

Sovietai kviečia visų 
šalių sportininkus

Falun, Švedija. — Atvy
kęs Sovietų užsienio reika
lų ministerijos pareigūnas 
Romanoavs Kiselevas sakė:

Sovietų Sąjunga kvies vi
sų šalių sportininkų grupes 
į svečius ir dalyvauti 
tynėse su sovietiniais 
tininkais.

Sovietų vyriausybė, 
vo pusės, norėtų, kad jos 
sportininkai būtų pakviesti

rung- 
spor-

iš sa-

Washington. — Valdžia 
dar tik pirm keleto dienų daugiau kaip 4 
skelbė, būk šiuo laiku Jung- bedarbių.)

apie 2,359,000 bedarbių. I RAMUNES SMUKIMAS
Dabar gi, vasario 16 d., i 

valdinis prekybos depart- 
mentas pripažino, kad be
darbių yra jau 3 milijonai, 
87 tūkstančiai, taigi 728 
tūkstančiai daugiau, negu 
valdžia buvo suskaičius 
pereitą savaitę.

(Darbo unijos skaičiuoja 
milijonus

Federalė Rezervo Komisi
ja surado, jog fabrikinė ga
myba per paskutinius 7 mė
nesius nupuolė 10 procentų 
ir pasmuko žemyn iki tokio 
laipsnio, kaip kad buvo 
1048-49 metais.

Naujasis Italijos prem jeras 
Scelba šaudo streikierius

Roma. — Generalė Itali
jos Darbo Unijų Konfede
racija paskelbė visuotiną 24 
valandų streiką, reikalau-

i jaut pakelti darbininkams
" nlo'iic Mnninaic Ttuliins

London. — Anglų karo 
ministerijos atstovas Nigel 
Birch, kalbėdamas, šalies 
seime, spėliojo, kad Sovie
tų Sąjunga turi “4,750,000 
kariuomenės, o kiti komu
nistiniai kraštai dar 12,- 
250,000, taigi viso 17 mili
jonų ginkluotų vyrų.”

Filipinų partizanai 
tęsia kovą, nepaisant 
valdžios grūmojimų

Manila. — Filipinų prezi
dentas Magsaysay su savo 
generolais griežtai Įsakė 
valstiečiams suk i 1 ė H a m s 
(hukbalahapams), kad “ne
gaišuodami pasiduotų val
džiai” ir sudėtų ginklus. 
Žadėjo jų vadus “žmoniškai 
teisti, o kitus be bausmės

naujo gyventi.”
Jau 7 metai kai sukilėliai 

partizaniškai kariauja 
prieš valdžią, ypač reika
laudami padalint dvarų že
mes mažažemiams ir beže
miams valstiečiams.

Partizanų vadovas Luis 
Taruc slaptai kalbėjosi su 
atvykusiu pas jį patikimu 
korespondentu. Taruc už- 
reiškė:

“Mes ir toliau kovosime, 
net iki paskutinio savo 
žmogaus, kad priverstume 
valdžią patenkinti valstie
čių reikalavimus ir užti
krinti jiems pilietines tei
ses.”

'Maršalas Timošenko bus 
Komunistu Partijos centre

Maskva. — Maršalas Ti
mošenko, vienas iš Antrojo 
pasaulinio karo didvyrių, 
tapo išrinktas į Baltarusi
jos Komunistų Partijos cen
tro komiteto biurą.

sportininkai būtų pakviesti Jungtinėse Valstijose ir ki- 
į lenktynes bei rungtynes | tuose, kraštuose,

VIETNAM LIAUDININKAI
SMERKIA AMERIKOS
“ĮSIKIŠIMĄ KARAN”
Amerika žada lavini indo-kinus 
karui prieš liaudininkus

Hanoi, Indo-Kin. — Viet
namo (Vietminho) liaudi
ninkai per radiją kaltino 
Ameriką, už “begėdišką įsi
kišima” i francūzu karą 
prieš liaudininkus. Radijas 
sakė, jog Amerika, siųsda
ma savo orlaivinius “me
chanikus” francūzams, iš 
tikrųjų pradeda įsiveržimą 
prieš Vietnamo liaudį.

Vietnamo liaudininkų pre
zidentas Ho Či Minh jau 
trečią sykį pakartojo savo 
siūlymą derėtis su francū- 
zais apie karo baigimą.

algas. Naujasis Italijos 
premjeras, nuo seniau žino
mas kaip kruvinasis Scel-Į 
ba, iš anksto paruošė poli
ciją, kad slopintų streikie- 
rių demonstracijas.

Taip kariškai ginkluota 
policiją ir ’ užpuolė tūks
tančius streikierių, mar
guojančių link šalies seimo 
rūmų. Policininkai, raiti, 
pėsti ir važinėdami kari
niais automobiliais, mušė 
streikierius buožėmis, šau
dė ir bombardavo ašarinių 
dujų bombomis. Bent vie
ną demonstrantą nužudė, 
50 sužeidė ir 500 areštavo. 
Tarp areštuotų yra ir ko
munistas seimo narys Gian. 
Pajetta. Darbininkai gin-‘rių.

Washington.— Jungtinės 
Valstijos pasisiūlė francū- 
zams nusiųsti Indo-Kinijon 
gana daug amerikinių ofi- 
cierių, saržentų bei techni
kų, kad išlavintų šimtus 
tūkstančių Vietnamo, Lao
so ir Kambodijos “tautinin
kų” kariauti prieš Vietna
mo liaudininkus - komunis
tus.

Generolas John W. O’Da- 
niel skiriamas tų lavintųjų 
komandierium.

Prašoma pakelt algą

damiesi apkūlė 12 policinin
kų.

Streikieriai, gatvėmis 
traukdami linkui seimo, 
šaukė atmesti klerikalą! 
Scelbą kaip prezidento pa
skirtą premjerą.

Scelba jau seniau pasižy
mėjo kaip budeliškas triuš- angly seimo nariams 
kintojas darbininkų demon-! _____ ,
stracijų, kuomet jis buvo 
vidaus reikalu ministras, v

Scelba. ’ šį * ketvirtadienį 
prašys, kad seimas užgirtų 
jį ir visą naująjį ministrų j gauna tik po $2,800 algos 
kabinetą, sudarytą iš krikš- į per metus. Bet seimo na

riams leidžiama uždarbiau
ti advokatavimu bei kitais 
pašaliniais užsiėmimais.-

London. — Anglijos sei
mo komisija siūlė $1,400 
padidinti metinę algą sei
mo nariams. Iki šiol jie

čionių demokratų, dešinių
jų socialistų ir “liberalų.”

Iš anksto buvo abejoja
ma, ar seimo daugumą pa
tvirtins Scelbos valdžią. 
Prieš Scelbą stoja kairieji 
socialistai, komunistai ir 
dalis dešiniųjų seimo na-

SENATORIAI ŽADA 
PRANCŪZAM DAR 
1,200 MILIJONU DOL. s

Washington. — Amerika 
šiemet duoda francūzam 1' 
bilijoną, 200 milijonų dole
rių dėl karo prieš Vietna
mo liaudininkus.

Republikonas senatorius 
Alexander Smith, pirminin
kas Senato užsieninių rei
kalų k o m i t e t o, pareiškė, 
jog “tiek pat turės būti 
duota” tam francūzu karui' 
ir per 12 mėnesių, prade
dant nuo 1954 metų liepos

Indijos policija nužudė 4-ris 
mokytojų streiko demonstrantus

Kalkuta, Indija.— Strei
kuoja 25,000 mokytojų, rei
kalaudami daugiau algos. 
Mokytojams paremti susi
darė daugiau apie 100,000 
žmonių demonstracija prieš 
vietinės valdybos rūmus. 
Policija atakavo demon
strantus, šaudydama ir 
bombardų o d a m a ašarinė
mis bombomis. Taip nužu
dė keturis ir sužeidė 65.
Demonstrantai puola 
amerikines įstaigas

Dėl kruvinų policijos žy-»kąip Indijos priešas.)

gių d e m o n s t r a ntai taip 
įnirto, kad užpuolė Ameri
kos konsulatą, išdaužė lan
gus amerikinio Informaci
jų knygyno, išmėtė laukan 
daug knygų bei ląikraščių 
ir mėgino padegti knygyno 
patalpą.

(Indušai pyksta ant Ame
rikos y]%č dėl to, kad jinai 
žada n a u j o v i š kai apgin- 
kluot Pakistano armiją, o 
Pakistanas dažnai elgėsi

Japonai stato didžiausia 
pasaulyje prekybos laivą

Norvegija bandė paviliot 
Sovietų atstovybės narį

Prancūzai sako, jų 
būrys ištrūkęs iš 
apsuptos Fu tvirtoves

Jungt. Tautų pareigūnas 
stoja už vakarų prekybos 
plėtimą su Sovietais

Kure, Japonija. — Japo
nai čia baigia statyti di
džiausią pasaulyje preky
bos laivą Ore Chief. Tai 
bus 795 pėdų ilgio ir 160 
pėdų pločio laivas. Jis lė- 
šuos 7 milijonus, 70b tūks
tančių dolerių.

Ta pati Kure laivastaty- 
kla buvo pastačius Japoni
jai ir didžiausią pasaulyje 
karo laivą Yamato, 72,800 
tonų.

Amerikonai J.945 metais 
nuskandino 
baisiuosius mūšius arti Oki- 
navo,s salos*

Oslo, Norvegija. — Sovie
tų Sąjungą oficialiai kalti
no karinės nbpvegų polici
jos vadą Asp/Bryhną, kad 
jis kurstė vieną sovietinės 
ambasados narį atsimesti 
nuo Sovietų Sąjungos ir 
šnipinėti vakarams prieš

amato per

Salem, Mass. — Burton 
Fitch, buvęs boksininkas, 
pasmaugė Morrisą Levy to
dėl, kad šis atsisakė anam 
paskolint $30. Už tai Fitch 
dabar nuteistas visą amžių 
kalėti.

Hanoi, Indo-Kin.—Pran
cūzų komanda skelbia, kad 
jų būrys per smarkias kau
tynes prakirto sau kelią ir 
paspruko iš Dien. Bien Fu 
tvirtoviško miesto.

Vietnamo liaudininkai, 
tačiau, tebelaiko visomis 
pusėmis apsupę didžiąją 
daugumą francūzu kariuo
menės tame mieste, pasku
tinėje francūzu tvirtovėje 
šiaurvakariniame Indo-Ki- 
nijos kampe. Aplink Fu, 
sakoma, susibūrę 36,000 
liaudininku kariuomenės. c

Prancūzai, naudodami 
amerikinius lėktuvus, nuo
lat bombardavo ir apšaudė 
Vietnamo liaudininkus ir 
Laos provincijos partiza
nus, kurie išvien veržiasi 
artyn Luang Prabango, tos 
provincijos sostinės.

Maskva. — Gunnar Myr- 
dal, Jungtinių Tautų ūkinės 

i komisijos * sekretorius Eu
ropai, per savaitę tarėsi su 
Sovietų valdininkais apie 
prekybą tarp rytinių ir va
karinių kraštų.

Myrdal, žinomas Švedi
jos ekonomistas, linkėjo 
palaipsniui ugdyti prekybą 
tarp Sovietų Sąjungos, jos 
draugu ir Anglijos. Ame
rikos bei kitų vakarinių 
valstybių.

Republikonai mojasi 
nuskriausti bedarbius

85 PROCENTAI VAGIŲ 
PASPRUNKA NUO 
N. Y. POLICIJOS

New York.—Apskaičiuo
ta, kad šio mėnesio miesto 
policija suseka bei suima 
tiktai 15” iš kiekvieno šim
to vagių bei plėšikų. Pik- 
tadaris paprastai atlieka 
keturis plėšimo žygius ir 
tiktai penktame būna su
gautas.

Kas liečia vagių gaudy
mą, tai New Yorko polici
ja daug prasčiau pasirodę 
už FBI ir kitų miestų po-

Albany, N. Y. — Repu
blikonai New Yorko valsti
jos seimelio nariai Alban 
P. Sill ir tūli kiti sugalvo
jo šitokią suktybę prieš be
darbius. Jų sumanymas sei
meliui sako:

Bedarbis negalės gauti 
valdinės nedarbo pensijos, 
jeigu jis per 5 savaites po j 
savo darbo praradimui ne
suras darbo keturiom .die
nom kas savaitę.

Manoma, jog seimelio re- 
publikonai atidės šį pasiū
lymą iki po ateinančio ru
dens rinkimų. Nes jeigu 
dabar užgirtų tokią sukty
bę, tatai pakenktu republi- 
konams rinkimuose.

ORAS. — Giedra ir šilčiau.
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KANADIEČIŲ KONGRE
SAS TAIKAI GINTI
Kanadiškiame Liaudies 

Balse skaitėme:
“Sausio 30 - 31, dienomis 

čia įvyko Kanados žmonių 
Kongresas Už Taiką per 
Derybas, 
dos vietų 
delegatai, 
tojai ir 
delegatai, 
ėmė
Visi su didžiausiu rūpestin
gumu reiškė savo mintis, 
kaip atradus geriausius bū
dus atsiekimui ir gynimui 
taikos.” 

Iš įvaikių Kana- 
žmoniu išrinkti 

kongreso stebė- 
korespondenciniai 
skaičiuje 2,513, 

dalyvumą kongrese.
APIE LIETUVĄ

PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ priešiški Lietuvai žmo
nės rengė pramogas “vasario 16-tai paminėti.” Kai kur 
tos pramogos buvo vidutinės, o kai kur jos visiškai bu- 
Vo menkos-menkutėlės. Be to, šiemet tos rūšies jomar- 
kų buvo kur kas mažiau negu pernai.

Bet ne apie tai mes norime kalbėti. Mums svarbu 
priminti tai, jog šitos pramogos buvo ruošiamos tuo 
tikslu, kad juo daugiau pamazgų, juo daugiau melų iš
lieti ant dabartinės Lietuvos, ant mūsų tėvų krašto.

Pasamdyti oratoriai, įsismaginę “Lietuvos vadavi
mo” darbe, visaip niekino, visaip puolė Lietuvą tik dėl 
to, kad juo daugiau pamazgų, juo daugiau melų iš- 
to, kad lietuvių tauta pasiryžo kurti naują gyvenimą ir 
jį kurti be ponų, be išnaudotojų, be kapitalistų ir fašistų.

Šia proga, mūsų nuomone, pravartu pateikti kai ku
rių faktiškųjų davinių apie dabartinę Lietuvą.

Ar mūsų tėvų kraštas yra kuo nors panašus į tai, 
ką tie lietuvių tautos neprieteliai kalbėjo? Žinoma, ne!

Lietuva, ypatingai per pastaruosius ketverius me
tus, padarė milžinišką progresą visose gyvenimo srity
se: ekonomikoje ir kultūroje.

Visa eilė naujų industrinių šakų tapo atidaryta ir 
jau veikia Lietuvoje. Štai, keletas jų: dviračių fabrikas, 
saldainių dirbtuvė “Pergalė,” Nevėžio rūbo siuvimo fa
brikas, “Čerpės” ir “Laisvės” plytų ir koklių dirbimo 
fabrikai, ir tt.

Per pastaruosius ketverius metus sekami fabrikai 
tapo rekonstruoti ir padidinti, praplėsti: Trinyčių med
vilnės verpimo fabrikas, Kauno Audiniai, kuriuose au
džiami šilkiniai audeklai; Drobės vilnonių audimo fa
brikas. Be to, gerokai praplėstas statybinių medžiagų 
gaminimo dirbtuvės: Daugeliuose, DvarČeiniuose, Ak
menėje ir kitur. 1

Išdirbamos naujos mašinos, turbinai, dviračiai; sta
tomi pasažieriniai laivai upėmis plaukioti, ir tt.

Lengvosios pramonės gamyba 1953 metais, paly
ginti su 1950 metais, padvigubėjo.

Šiandien Lietuvoje veikia 13Ž" mašinų ir traktorių į’ 
stočių, — tai didžiulės dirbtuves' savaime. Ir jų skai- ’ 
čius vis didėja.

Lietuvos žemės ūkį šiandien jau dirba tūkstančiai 
traktorių, tūkstančiai kombainų ir kitokių mašinų. (Ži
noma, tai dar nepasako, kad Lietuvoje šiuo metu arkli
nė jėga jau nereikalinga, kad ten mašinos atlieka viso
kį darbą.)

Kolektyviniuose ūkiuose vyksta milžiniška statyba: 
statomi nauji kolektyviečiams gyvenamieji namai, sta
tomos savos elektrinės; milžiniškas dėmesys kreipiamas 
į moderniškų tvartų statybą.

1951-1953 metų bėgyje kolektyviniuose ūkiuose pa
statyta: 659 arklidės 24,510 arklių; 979 karvidės 92,000 
karvių; 9i?4 kiaulidės 119,312 kiaulių ir tt., ir tt.

Pastatyta 193 plytinės, kuribse dirbamos plytos mū
ro namams statyti.

120 kolektyvinių ūkių aprūpinami elektros energija.« 
Šiemet pradėta statyti dar keletas didesnių elektrinių,» 
•kurios aprūpins elektros energija po keletą kolektyvinių 
ūkių kiekviena.

Kitais žodžiais: Lietuva kasdien vis darosi labiau 
pramoninga, jos žemės ūkis kyla, gyvulininkystė plečia
si ir tolydžio materialis žmonių gerbūvis didėja.

Apšvieta ir kultūra taipgi plečiasi. Praėjusių metų, 
biudžeto buvo 
buvo 30,000,000

nadiečiai yra ryžtingai įsi
jungę į kovos už taiką fron
tą ; tai geras pavyzdys 
mums, amerikiečiams.

Tame Kongrese dalyvavo 
mokytojai, rašytojai, me
nininkai, sportininkai, žur
nalistai ir, žinoma, vyriau
siai darbininkų atstovai.

Buvo atstovauti ir Kana
dos farmeriai. Apie tai įdo
mių davinių pateikia Liau
dies Balso korespondentas:

“Buvo ūkininkų delega
tai iš Albertos ir Saskatch
ewan provincijų. O nuošir- 
dusis visuomenininkas, tai
kos g y n. ė j a s lietuvis A. 
Plečkaitis, šiaurės Albertos 
ūkininkų atstovas ir ap
skrities tarybos narys, pa
sakė puikią prakalbą kon
grese. Jis, perdavęs "kon
gresui linkėjimus nuo jo at
stovaujamų ūkininkų, pa
brėžė: ‘Mes turime padi
dinti veiklą, kad pastovi 
taika būtų atsiekta ne tik 
tarp valstybių, ne tik tarp 
tautų, bet ir tarp visų ir

Chicagoje gražiai atidarytas 
Lietuvių Kultūrinis Centras

1

šiomis dienomis įvyko ne
paprasta naujienyė 
cių publikai atidaryta durys 
naujojo kultūrinio centro, Mil
dos pastato.

Pati svarbiausia iškilmingo 
atidarymo diena įvyko sekma
dienį. sausio 31 d., su turinin
ga koncertine programa di
džiojoje teatro salėje*. -

Svečių . ir viešnių prisirinko 
tiek daug, jog užpilde ne tik 
didžiąją auditoriją, bet bal
konus, galerijas ir visus kam
pus. Nuotaika visų, k?ek teko 
pastebėti iš linksmų veidų, bu
vo kuo geriausia. Salės naujai 
išdekoruotos. Spalvotos švie
sos daro jaukų efektą. O es
trados < dekoracijomis skait- lietuvaite Frances

pavyzdžiui, 23J proc. viso Lietuvos 
paskirta apšvietus reikalams; tai, beje, 

, rublių daugiau negu 1950 metais.
Apie 400 naujų mokykloms pastatų iškilo Lietuvos 

respublikoje. Moksleivių skaičius pakilo 115,000 asmenų. 
Apie 3,000 mokytojų buvo apdovanoti medaliais' ir or
dinais.

ATŽYMĖJĘ TAI, pabrėžiame, jog tai nereiškia, kad 
mūsų tėvų kraštas jau pasiekė laimingojo gyvenimo 
čiukurą. Toli gražu ne! Niekas geriau nežino, kaip pa
ti mūsų tauta, jog visa tai, ką> ji pasiekė, tebėra tik 
pradžia, — pati pradžia, sakytume,—į didesnius pasieki
mus.

Mes niekad nesakėme ir nesakome, jog Lietuvoje jau 
yra tasai pasakiškas rojus, kurį žmonėms siūlo dvasiš- 
kija. Į tokį rojų, kokį mums piešia kunigai, pagaliau 
darbštus, teisingas žmogus netiki. Nes rojus skiriamas 
tik tinginiams, bijantiems darbo. Darbštus, teisingas, 
artimą gerbiąs žmogus tiki į darbą, į savo darbą,—bus 
jis fizinis ar protinis. Darbas jam—viskas. Lygiagre
čiai ten su darbu eina apšvieta, eina mokslas.

Kiekvienas, kuris ką nors mato, kuris ką nors su
pranta, gerai žino, jog šiandien, tiek Lietuvos, tiek visos 
Tarybų Sąjungos gyvenime vyrauja tokis šūkis: dirbk 
ir mokykis! Kas visuomeniškai naudingo*Wlarbo ne
dirba, tas nevalgo. Kas nesimoko, tas liekasi gyvenimo 

.uodegoje.
Tokiu principu besivaduodama, kiekviena šalis darys 

milžinišką pažangą.
O dėl to, kad Lietuvoje žmonės dirba ir darbą stato

mūsų gerbiamo
Moc-m e n i n i n k o- pi esė j o I ’ ralio 

kapetrio nuopelnas.
Vos tik Įėjus į teatro prie

angį (lobe) tuoj akin metasi 
švara, išpuošimas, didžiausia 
puokštė geliu. Įeini per durxi 
teatro salėn, estrada apdėta 
gyvų gėlių bv'ketais — net 
kvepia!

Tarpe vietinių svočių >r vieš
nių, matyti atvykusių iš to
liau. Jie atvyko pasidžiaugti 
įsigyta nuosava kultūrine įstai
ga. Daugelis jau esti prisidė
ję prie Klubo, kiti prisidės. 
Prisidėjusioj i nesigailj, bet 

dalininkai 
negalėjo atsi- 

4

didziuOrasi esą 
anga publika 
įstaigos, kuri gali lygintis o- 
peros pastatui.

Didžiojoje salėje apie .1.500 
sėdynių. Vicos užpildytos. Pra
sideda koncertinė programa, 
atidarymo iškilmės. Pirminin
kaująs T. ž^ebraitis pakviečia 
Estelle Bogdan sudainuoti

2 psl.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Vasario-Feb. 18, 1954

švenčiausiu uždaviniu, liaudies priešai ją ir puola. Jie 
nori grąžinti ten išnaudotojišką santvarką, kurioje mi
lijonai varge skęstų, o vergėjai, išnaudotojai tinginiau
tų ir lėbautų, kaip darė seniau.

To jie, ^žinoma, niekad nesulauks!

viso pasaulio žmonių.’" To
liau kalbėdamas apie Kana
dos ūkininkų padėtį pažy
mėjo: ‘Mūsų ūkių produk
tais perpildyti sandėliai. 
Grūdai supilti ant atviros 
žemės genda, kuomet dviem 
trečdaliam pasaulio žmonių 
jie labai reikalingi — jie 
badauja dėl jų. Kanados 
valdžia bando išspręsti per- < 
teklių rubežiuodama, kad 
ūkininkai gamintų tik po 
penkis bušelius grūdų iš 
akro lauko. Tas stumia 
ūkininkus į nubiednėjimą. 
Mes ūkininkai tikime ir pa
siryžę kurt geresnį gyveni
mą, o ne atgal žengti.’ 
Baigdamas kalbą atsikreipė 
į jaunimą, kad jie nepasi
duotų pražūtingai karinei 
propagandai, bet kad veik
tų už ateitį sau ir būsian
čioms kartoms. A. Plečkai
čio padarytą pr a n e š i m ą 
kongresui tvirtai parėmė 
Saskatchewan provincijos 
ūkininkų delegatė, dviejų 
vaikų motina. Ji pareiškė: 
‘Aš esu šiame kongrese, nes 
man rūpi, kad mano vaikai 
nebūtų nužudyti atominių 
sprogimų, kad išgelbėjus 
nuo pražūtingo biednėjimo 
kviečių augintojus ūkinin
kus.’ Ji dramatiškai kal
bėjo: ‘Mūsų ūkininkai, pri
pildę sandėlius kviečiais ir 
prisipylę milžiniškas krū
vas grūdų 
mės, kur 
kaip kokie 
kad negali
mirštantiems badu kituose 
kraštuose žmonėms, ūki
ninkai apsipylę kviečiais 
negali net valstybinių že
mės mokesčių apsimokėti. 
Mūsų provincijoj įsteigtas 
gražus sveikatos saugumui

ant atviros že- 
pūsta, jaučiasi 
ž m o g ž u džiai, 
sutėikti duonos

Amerikos himną — The $tar 
lietu- Spangled Banner. Seka meni

nė programa ir sveikinimai iš 
kolonijų.

Jausmingai kalba
G ustaitis, detroitietis.

ranas 
is at

stovauja progresyvius Detroi
to
F-e to, ką jau pirmiau prisi'un-

lietu.vius — ir ne tuščiom:

atvežęs čielą glėbi “žaliu-

Kalba milwaukietis veikėjas 
Neuman. Jis ir ne tuščiom at
vyko Į iškilmingąjį atidary
mą.

Programos vedėjas pakvie
čia ant estrados Dailės ir 
Dramos Klubo direktorius. Ją 
priešakyje išstoja amerikietė

> Jurgeliutė, 
Klubo prezidentas. Visi di
rektoriai yra įdėję daug dar
bo įsigyjant ir išpuošiant Mil
dą. Keturi ar penki net pa
šaukti negalėjo pasirodyti 
publikai, nes tuom. laiku buvo 
užimti svarbiose pareigose. 
Frances jausmingai prakalba 
į susirinkusius ir trumpai pa
aiškina ką reiškia Chicagos 
ir apylinkės lietuviams įsigi
jimas tokio centro, kaip Mil- 

. Jei ta?p būtų galima išsi
reikšti, iškilmingasis Mildos 
atidarymas buvo kaip ‘‘visuo
tini atlaidai.” žinau, ne visus 
teko pamatyti tokioje didelė
je spūstyje, bet netrūko pa
žįstamų biznierių, profesiona
lų ir svečių iš toliau.

Apie koncertinę programą 
galima būtų daug kas pasa
kyti. Solistės ir solistai, kaip 
Ipuvęs chicagicčių mėgiamas 
Stogis, taip vietiniai Pažars- 
kaitė, Bogden, Dauderis, Ro
nald Pove Ion is (armonikjs- 

planas turės nueiti niekais,! 
nes ūkininkai negali užsi-! 
mokėti žemės mokesčiu’.” c

Po išsamių diskusijų ir 
svarstymų, kanadiskis Kon
gresas padarė nutarimus, 
kurie, suėmus trumpai, se
ka:

“1. Visi tarptautiniai ki
virčai gali ir privalo būti 
išspręsti derybomis. Pir
mu žingsniu turi būti su
sitarta penkių didžiųjų jė
gų, ant kurių atsakomybės 

, rymo pasaulio taika.
“2. Kanada turi pasisa

kyti ir pasmerkti tą, kas 
imtųsi pirmas naudoti ato
minius pabūklus, ir kad 
veiktų į kitas valstybes, 
jog ir jos tą patį padary
tų. Tas būtų pirmu žings
niu prie uždraudimo var
toti tuos pabūklus. Ir kad 
būtų einama prie mažini
mo ginklavimosi ir prie 
tarptautinio tikrinimo ir 
kontrolės.

“3. Dėl Kanados saugu
mo, taikos Pacifike ir su
mažinimo tar plautinio 
įtempimo, reikalinga, kad 
Kinija būtų įtraukta į 
tarptautines derybas ir 
atsteigta jos teisės Suvie
nytų Tautų Taryboje.

“4. Užbaigimui taikos 
sutarties su suvienyta ir 
nusiginklavusia Vokietija 
privalo būti susitarta, kad 
būtų užtikrinta Vokietijos 
nepriklausomybė ir apsau
gota Europa nuo bile ko
kio atgimimo Vokietijos 
agresijos.

“5. Kanadiečių intere
sai ir pasaulio taika turi 
būtį siekiama su panaikini
mu rubežių dėl kelių į at- 
steigimą pasaulinės preky
bos. -

tas).-* K wain, Joyce H ay nes 
(pianistė) — visi puikiai atsi- 
rekomendavo.

Iš chorų pirmiausiai sudai
navo Roselando Aidas, vado
vybėje jaunos direktorės Mil
dred Keller (Čipiutčs). Cice
ros Moterų Choras, vadovau
jamas Dorothy Yuden, kaip ir 
Eks-Mainierių Choras, vado
vaujamas Anno Tilvikienės, 
abu labai mėgiami chicagie- 
čių. Daug aplodismentų iššau
kė Anne Petrutienės vadovau
jamas AžVD chorelis, sudai
nuodami kelias daineles su 
priemaiša solo ir duetų ir pui
kiai pašokdami grupinius šo
kius.

Koncertinę programos dalį 
užbaigė LKM Choras, diriguo
jamas muziko Clem. Deffner.

Programos pertraukose pir
mininkaująs Tex žebraitis iv 
Jurgis Montvilla perskaitė 
daug sveikinimų iš tolimų ko
lonijų' ir perstatinėjo naujai 
įsirašiusius j Meno ir Dramos 
K) ubą narius. Pabaigoje trum
pai kalbėjo Mildos manadže- 
ris ir daugiausiai darbo Įdė
jęs įsigyjant šį kultūrinį cent
rą, G. K. Bud pis.

Nors programa buvo turi
ninga ir ilgai užsitęsė, bet 
publika nenorėjo skubintis na
mo. Tik bėda, kad klubrumis 
ant antro aukšto, kur įrengta 
moderniška valgykla ir bufe
tas, pasirodė per mažas sutal
pinti skaitlingą minią. Kas ga
lėjo sutilpti, tie ilgai vaišinosi 
ir dalinosi įgytais įspūdžiais 
atsisėdę prie puošnių staliukų.

Ben Paivio orkestras užgro
jo polkas :v valcus, bet šokiu 
mėgėjus trukdė per didelis su
sikimšimas. Nepaisant tūių 
trūkumų, per didelės spūsties, 
niekas nerūgojo. Jautėmės vi
si kaip vienos šeimos nariai 
savo locnoje kultūrinėje ištai
goje.

R. š.

Washington.—Kavai per 
daug pabrangus, valdžia su
laikė naujos kavos pirkimą 
armijai; naudoja senąją ka
vą iš sandėlių.

-> PASTABOS
Užtenka vieno faktoriaus, 

kad matyti, kaip mūsų da
bartinis prezidentas Eisen
howeris nemėgsta savo 
posto, kaip jis neranda in
telektualinio pasitenkinimo 
savo dabartiniame darbe: 
jo atostogų dažnumas.

Nespėja žinių agentūros 
pranešti, kad jis grįžo iš 
savaitės pabaigos golfo lo
šimo, kaip kita žinia atei
na, kad jis rengiasi savai
tei žuvauti. Nespėja jis 
grįžti iš žuvavimo, kaip jau 
planuojamos sekančios ato
stogos, — medžiojimo. Vos 
vos pasibaigė tos, kaip jis 
vyksta paprasčių papras
čiausiai ilsėts kalnuose, gal 
bent kiek ir patapyti prie 
drobės ir molberto...

• • • •

Arčiau prie Baltojo Na
mo esantieji asmenys daly
ką aiškina labai paprastai: 
Prez. Eisenhoweris retai 
daro tarimus be ilgų pata
rimų eilės; jo visi pareiški
mai yra kitų sudaryti; jis, 
labiau negu bet koks prieš 
jį ėjęs pareigas šalies pre
zidentas, jaučia, kad jį su
pantieji patarėjai ir padė
jėjai pralenkia sugabumais, 
taktu ir žinojimu; spaudos 
konferencijose jis kartais 
net nesupranta laikrašti
ninkų klausimų, kuomet jie 
statomi bent kiek labiau 
komplikuotoje formoje (pa
našus incidentas įvyko tik 
dvi savaitės atgal).

Kuomet žmogus taip jau
čiasi, jis negali būti paten
kintas savimi ir savo dar
bu, būk tai ir aukščiausios 
šalyje pareigos. Tad, ko
kia išeitis gali būti geres
nė už dažnas atostogas?

• * • •

Linkolnas kadaise pasa
kė, kad “Dėdės Tomo Tro
belė” (“Uncle^ Tom’s Ca
bin”) laimėjo Šiaurei pilie
tinį karą. Anądien skai
čiau W. Z. Fosterio nuo
monę, kad ta B. Stowe kny
ga buvo galingas ginklas 
prieš vergiją, gal vienas 
galingiausių.
- Ta knyga pasirodė trum
pas laikas prieš pilietinį 
karą. Per pirmus mettfs jos 
parsidavė 300,000 kopijų, 
begalinis skaičius anuome
tinėje Amerikoje. Neėmė 
ilgai, ir ji-buvo išversta į 
daugumą pasaulio kalbų. 
Kiekviename žemės rutu
lio kampe žmonės liejo aša
ras skaitydami apie Tomą, 
Elizą ir kitus neužmiršta
mus charakterius.

Iš literatūrinio taško “Dė
dės Tomo Trobelė” nėra 
toks jau aukšto lygio kūri
nys. Jis sentimentalus, sty- 
lius nepasižymi ypatingu 
vaizdingumu. Bet turinys 
palietė tokias pulsuojančias 
problemas, kad sujudino ir 
sujaudino visą Ameriką, ir 
plačiai nuaidėjo po visą pa
saulį.

Tas aiškiai rodo, kad tu
rinys, esmė, mintys, yra 
svarbesnės ir stovi virš sty- 
liaus, virš formos, nors ir 
paskutinio negalima neigti.

• • • •

Spauda pranešė, kad Va
sario 16-tos minėjime, ku
ris įvyko Vasario 14-tą 
New Yorke, profesorius 
Pakštas kalbėjo “keturių 
lietuvių sroviu vardu.” Tos 
keturios srovės, kaip žino
me, yra tautininkai, kleri
kalai, socialdemokratai ir 
sandariečiai.

Kas pats Pakštas? Kle
rikalas. Kitaip ir būti ne
galėjo: klerikalai nesulai
komai ir galutinai paėmė 
reakcinės lietuviškos emi
gracijos hegemoniją. Iki to 

laipsnio jie vyrauja, kad 
kiekvieną laisvam a b ė Šte 
pasireiškimą su įtarimu 
traktuoja kaip “kripto-ko- 
munizmą.”

• • « •
Apie 50 metų atgal ir 

prieš tai vyriausias pasida
linimas Amerikos lietuviu 
tarpe buvo tarp religinių 
elementų ir laisviau galvo
jančių. Laipsniškai ta ryba 
nyko ir linija tarp kairės ir 
dešinės tapo ryškiausia: su 
laisvaisiais kairėje, ir deši
nėje su laisvu ir klerikališ- 
ku sparnp.

Dabar, kaip atrodo, visa 
dešinė vėl identifikuojasi 
su klerikalizmu. Ir būdin
ga, kad tame identifikavi- 
mesi tautininkai - fašistai 
nėra taip skubūs mestis į 
klerikalų glėbį, kaip yra 
taip vadinamieji sociald^ 
mokratai! /

A. šilėnas

Jordano sargai nušovė 
dar vieną izraelieti

Jeruzalė. — du ginkluoti 
Jordano sargai įsibriovė 
per sieną į Izraelio žemę. 
Izraeliečiai juos apšaudė. 
Tad jordaniečiai nušovė 
vieną Izraelio sargą ir pa
bėgo į savo pusę. Taip sa
ko Izraelis savo skunde pa- 
liaubinei Jungtinių Tautų 
komisijai.

Švedijos delegatas nemato 
susitaikymo Korėjoje

Panmundžom, Korėja. — 
Jan Stenstrom, Švedijos de
legatas neutralėje penktą 
šalių komisijoje, sakė: “Vi
sai nematyt, kaip galima 
būtų įvykdyti taiką Korė
joje, nes Jungtinės Tautos 

I savaip aiškina paliaubų su- 
! tartį, o Šiaurinės Korėjos 
i komunistai bei kinai skir- 
• tingai ją aiškina.”

Penkių neutralių šalių ko
misija buvo paskirta tvar
kyti “atsisakančius namo 
grįžt belaisvius.”

McCarthy neklauso prezi- 
dento patarimo—per daug 

nedergti demokraltų
Washington.—Nors prez. 

Eisenhoweris patarė repu- 
blikonams per daug neplūs- 

į ti demokratų; tačiau ragan- 
gaudis sen. McCarthy už- 
reiškė, “vadinau ir vadin
siu juos išdavikais.” 

' Prezidentas sakė, reikės 
demokratų paramos, kad 
Kongresas priimtų jo su
manymus.

POPIEŽIUS SIRGDAMAS 
KALBĖJO LIGONIAMS
Roma. — Popiežius Pijus 

XII tebesirgdamas sekma
dienį kalbėjo kelias minutes 
per radiją ligoniams “visa
me pasaulyje.” Tai buvo 
šventė “Marijos, sveikatos 
ligonių.” Kitas perskaitė 
likusiąją dalį popiežiaus 
vardu parašyto pareiškimo.

Popiežių tebevargina sun
ki vidurių liga.

KAVOS KLAUSIMAS 
GUATEMALOJE

Guatemala. — Galingai 
Progresy vė G u a t e m a ha s 
Partija ragino piliečius ne
pirkti Jungtinių Valstijų 
dirbinių, jeigu Washingto- 
no valdžia užgins įgabenti 
kavą iš Guatemalos, kaip 
kad grasina.



UKRAINOS SUSIJUNGIMO SU RUSIJA 
1654 METAIS ISTORINĖ REIKŠMĖ

V r
Rašo

V. DIADIČENKO
1954 metų sausio mėnesį

valstybė, kuri suvaidino 
milžinišką pažangų vaid
menį visų slavų tautų is
torijoje. Visais sunkiaisiais 
savo gyvavimo laikais ukrai
niečių tauta žvelgdavo į 
Maskvą, kreipdavosi į bro
liškąją rusų tautą. Ukrai
nos gyventojų tarpe sti
priau reiškėsi siekimas su
sijungti su broliškąja rusų 
tauta.

Ypatingai smarkiai pasi
reiškė ukrainiečių tautos 
siekimas išsivaduoti iš len
kų šlėktų jungo ir susijung
ti su broliškąja Rusija an
trojoje XVI amžiaus ir pir
mojoje XVII amžiaus pusė
je. Tuo laiku Ukrainoje at
siranda ir sustiprėja kazo- 
kijos centras — Zaporožjės 
Siečė, kuri vaidino žymų 
vaidmenį ukrainiečių tau
tos išsivadavimo kovoje .

Šioje plačiųjų liaudies 
masių išsivadavimo kovoje 
aktyviai dalyvavo ištikimas 
savo tautos sūnus Bogda
nas Chmelnickis. Dar ilgai 
prieš išsivadavimo karą jis 
kovojo už Ukrainos išvada
vimą nuo Lenkijos šlėktų ir 
prašė Rusijos vyriausybę 
priimti Ukrainą į Rusijos 
sudėtį. Kai įsiliepsnojo ga
lingas 1648-1654 metų išsi
vadavimo karas, Bogdanas 
Chmelnickis, įžymus valsty
bės veikėjas ir karvedys, 
atsistojo šio didžiojo liau
dies judėjimo priešakyje.

Sunkioje kovoje prieš 
šlėktinę Lenkiją , sukilusi 
ukrainiečių tauta pasiekė ei
lę puikių pergalių. Mūšiuo
se prie Geltonųjų vandenų 
ir Korsūnės (1648 m.), Zba- 
ražo ir Zborovo (1649 m.), 
Batogo (1652 m.) ukrainie
čių kariuomenė smogė siek
tinos Lenkijos kariuomenei 
triuškinančius smūgius. Iš
reikšdamas seną ir nepaju
dinamą ukrainiečių tautos 
valią, Bogdanas Chmelnic
kis savo 1648 m. birželio 8 
d. laiške paprašė Rusijos 
vyriausybę sujungti ukrai
niečių tautą su broliškąja 
rusų tauta Rusijos vadovy
bėje.

Labai svarbus išsivadavi
mo karo ir viso ukrainiečių 
tautos gyvenimo įvykis bu
vo Zemskio soboro Mask
voje nutarimas ’priimti 
Ukrainą į Rusijos valstybę 
ir paskelbti Lenkijai karą.

Ukrainos susijungimas su 
Rusija turėjo būti nuspręs
tas Perejaslavo Radoje, ku
ri buvo sušaukta 1*654 m. 
sausio 8 (18) d. Ji buvo ti
kra liaudies Rada. Joje da
lyvavo visų gyventojų 
sluoksnių — eilinių kazokų, 
seniūnų, miestiečių ir vals
tiečių atstovai.

Rados dalyviai garsiais 
šūkiais “kad visi per am
žius vieningi būtume!” iš
reiškė savo valią — susi
jungti su rusų tauta.

Ukrainos susijungimas 
su Rusija, nepaisant to, 
kad Rusijos priešakyje ta
da buvo caras ir dvarinin
kai, turėjo milžinišką pro
gresyvią reikšmę visai to
lesnei ukrainiečių bei rusų 
tautų istorijai, jų politi
niam, ekonominiam ir kul
tūriniam vystymuisi.

Ukrainai įėjus į Rusijos 
valstybę, jos gamybinės jė
gos, išvaduotos iš šlėkti- 
nės Lenkijos sun k i o s i o s 
priespaudos pančių, pradė
jo žymiai greičiau vystytis. 
Ukraina vis labiau įsitrauk
davo į visos Rusijos įtinką,

sukanka 300 metų nuo tos 
dienos, kai liaudies Rada 
Perejaslavle paskelbė isto
rinį Ukrainos susijungimą 
su Rusija. Nuo tos reikš
mingos dienos ukrainiečių 
tauta nenutraukiamai ir vi
siems laikams sujungė savo 
istorinį likimą su broliškąja 
rusų t ą u>t a. Rusijos ir 
Ukrainos darbo žmonės, pe
tys į petį, kartu su kitų tau
tų darbo žmonėmis, kovojo 
prieš dvarininkų bei kapi
talistų priespaudą, atrem
davo užsienio priešų puoli
mus. Dviejų broliškųjų tau
tų draugystė augo ir stiprė- • AJO.
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Kusu ir ukrainiečių tau
tas riša vienoda kilmė ir vi
sas ją istorinis vystymasis. 
Jų bendra istorija prasidė
jo tais tolimais laikais, kai 
Rytų Europos teritorijoje 
gyveno senovės slavų gen
tys. . IX šimtmetyje atsira
do galinga senovės rusų 
valstybė — Kijevo Rusija. 
Ji tapo istoriniu. lopšiu, iš 
kurio vėliau kilo 3 broliškos 
rytinių slavų tautos — ru
sai, ukrainiečiai ir baltaru
siai. Senovės rusų valsty
bėje susidėjo senovės rusų 
tautybė. Rytinių slavų gen
čių susijungimas į vieną 
valstybę ir senovės rusų 
tautybės susidarymas prisi
dėjo prie jų visuomeninio - 
ekonominio, politinio ir kul
tūrinio išsivystymo, stipri
no jas kovoje prieš užsie
nio priešus, padėjo joms to
liau artėti.

Senovės rusų tautybės pa
sidalinimą sąlygojo naujos 
visuomeninės - ekonominės 
sąlygos — tolesnis feodali
nių santykių išsivystymas, 
vietinių politinių centrų su
stiprėjimas, feodalinis susi
skaldymas.

Iš šios bendros istorinės 
šaknies—senovės rusų tau
tybės, ryšium su naujomis 
visuomeninėmis - ekonomi
nėmis sąlygomis feodalinio 
susiskaldymo laikotarpiu, 
atsirado 3 broliškos rytinių 
slavų tautybės. Nepaisant kai 
kurių jų *ekonominio, poli
tinio ir ,kultūrinio vysty
mosi skirtingumų, šios bro
liškos tautos sudarė tris ry
tinių slavų šakas, nepapras
tai artimas ir giminingas. 
V. I. Leninas pabrėžė ben
drumą šio istorinio vysty
mosi, ypač rusų ir ukrainie
čiu tautų, “tiek artimų ir 
W?ba ir gyvenamąja vieta, 
ir būdu, ir istorija.”

XIV-XVI amžiuose ukrai
niečių ir baltarusių tautos 
atsidūrė Lietuvos, o vėliau 
ir Lenkijos feodalų valdžio
je, jų istorinis likimas buvo 
nepaprastai sunkus. Žiau
rus išnaudojimas ir prie
spauda jungėsi su nacionali- 
niu-religiniu engimu, ukrai
niečių tautos kultūros bei 
kalbos persekiojimu. Dide
lius vargus atnešė ukrai
niečių tautai ir niokojantie- 
ji turkų bei totorių antplū
džiai. Vakaruose vykdė 
agresyvią politiką vokiškie
ji grobikai, kurie siekė įves
ti savo viešpatavimą viso
je Rytų Europoje.

Tais laikais rusų tauta 
htu turėjo savo stiprų vals
tybingumą ir savo politinį 
centrą^.— Maskvą. XV am
žiaus pradžioje — XVI am
žiaus pabaigoje susiforma
vo centralizuota Rusijos

3 pusl.—Laisvė (Liberty) -Kctvirtad., Vasario-Feb. 18, 1954

augo ir stiprėjo ekonomi
niai ryšiai tarp Ukrainos ir 
Rusijos žemių . Labiau išsi
vysčiusi Rusijos ekonomika 
darė Ukrainai vis didesnę 
įtaką. Čia atsirado eilė nau
jų didelių miestų — Cher- 
sonas, Jekaterinos lavas, 
(dabartinis Dniepropetrovs- 
kas), Mariupolis (dabarti
nis Ždanovas), Nikolajevas, 
Odesa ir kt. Į Ukrainos 
pietus išvykdavo mokslinin
kų bei inžinierių žvalgymo 
būriai, kurie tyrė akmens 
anglies, geležies rūdos, spal
votųjų metalų klodus.

Nepaprastai didelę reikš
mę turėjo susijungimas ir 
dviejų broliškųjų tautų ko
vai su užsienio priešais. Tik 
rusų tautos dėka Ukraina 
buvo išgelbėta nuo grėsusio 
jai pavojaus, nuo svetimša
lių grobikų pavergimo. Jau 
pirmaisiais po susijungimo 
metais Rusijos kariuomenė, 
kurioje veikė ir Ukrainos 
kazokų pulkai, atrėmė Len
kijos agresiją. Tai privertė 
šlėktinę Lėhkįja, — pagal 
Andrusovo 1,667 m. sutartį 
ir 1686 m. “amžinos taikos” 
sutartį, galutinai išsižadėti 
savo pretenzijų į kairiajame 
Dniepro k iįą n t e esančią 
Ukrainą. Tame pat XVII 
amžiuje buvo ryžtingai at
remti sultonjinė Turkija ir 
jos vasalas — Krymo cha- 
natas, kurie-puolė Ukrainą 
iš i pietų .

l Zip’ i
XVIII amžiaiis pradžioje 

Ukrainai grės® pragaištin
gas švediškųjų grobikų ant
plūdis. Mūšiuose prieš sti
prią švedų armiją rusų ka
riuomenė vėl buvo; ta lemia
ma jėga, kuri sutriuškino 
priešų antplūdį M h išvadavo 
visas Rytų Europos tautas, 
jų tarpe ir ukrainiečių tau
tą, nuo sunkaus svetimša- 
1 i ų pavergimo \ grėsmės. 
Antrojoje XVIII amžiaus 
pusėje rusų armija laimėjo 
puikią pergalę karuose 
prieš Turkiją ir galutinai 
išvadavo pietines Rusijos ir 
Ukrainos žemes iŠ Sunkios 
nelaisvės.

Ukrainos susijungimas su 
Rusija 1654 -metais nulėmė 
ir tolesnį dešiniajame Dnie
pro krante esančių Ukrai
nos žemių likimą . XII am
žiaus 60-aisiais metais prie
varta atplėštos nuo Rusi
jos, jos dar pusantro šimt
mečio vilko sunkųjį ponų 
Lenkijos jungą.

Padidėjusi Rusijas vals
tybės galia’ XVIII amžiaus 
pabaigoje > sudarė sąlygas 
išvaduoti dešiniajame kran
te esančias Ukrainos žemes 
ir susijungti su kitomis, 
Ukrainos žemėmis Rusijos 
valstybėje.

Ypatingai didelę reikšmę 
turėjo Ukrainos susijungi
mas -su Rusija tolesnei 
Ukrainos darbo žmonių ko
vai už savo socialinį ir na
cionalinį išsivadavimą. Ru
sijos darbo žmonių asmeny
je Ukrainos darbo žmonės 
susilaukė galingo ramsčio 
kovoje prieš savo engėjus. 

.Tai rodo dideli valstiečių 
karai, kuriems vadovavo 
Stepanas Razinas (1667 - 
1671 m.), Jemeljanas Puga- 
čiovąs (1773-1774 m.). Su
jungti bendro siekimo nu
versti neapkenčiamą dvari-* 
ninku jungą, Rusijos ir 
Ukrainos valstiečiai sukil
davo į bendrą kovą prieš 
feodalinę priespaudą.

Kiekviena nauja istorinė 
epocha vis labiau gilindavo 
ir stiprindavo šių dviejų 
broliškų tautų draugystę. 
XVIII amžiaus pabaigoje ir 
pirmojoje XIX amžiaus pu

sėje Rusija tapo didžio re- 
voliucinio-demokratinio ju
dėjimo gimtine. Tokių įžy
mių šio judėjimo atstovų, 
kaip A. Radiščevo, V. Bie- 
linskio, N. Černyševskio, 
idėjų galinga įtaka ryškiai 
pasireiškė išsivysiant 
Ukrainoje išsivadavimo ju
dėjimui.

Priešakiniai Rusijos vei
kėjai visada gerbė ir mylė
jo ukrainiečių tautą, pripa
žino ir gynė jos teisę į nači- 
onalinę nepriklausomybę. 
Geriausieji rusų ir ukrai
niečių tautų sūnūs kovojo 
prieš gėdingąją politiką, 
kurią vykdė carizmas ų‘ 
buržuazija bei jų pakalikai 
— didžiavalstybiniai rusiš
kieji šovinistai ir ukrainie
čiu buržuaziniai nacionalis
tai, politiką kiršinti vieną 
tautą prieš kitą.

Sunkiai ir ilgai teko Ukrai
nos darbo žmonėms kovoti 
už Tarybų valdžios pergalę.

Pergalinguose mūšiuose 
su vidaus ir užsienio prie
šais stiprėjo ir grūdinosi 
didžioji ir neišardomoji 
Ukrainos darbo žmonių 
draugystė su broliškąja ru
sų tauta. Ukrainos darbi
ninkai ir valstiečiai visada 
atsimindavo pranašiškus 
savo didžiojo mokytojo Le
nino žodžius: “Vieningai 
veikiant Didžiosios Rusijos 
ir Ukrainos proletarams, 
laisva Ukraina yra galima, 
be tokios vienybės apie ją 
ir kalbos negali būti.”

Haverhill, Mass.
VIEŠA PADĖKA

Praeitų metų gruodžio 
mėnesį pergyvenau antrą 
sunkią operaciją.

Lapkričio 20 d., susirgęs 
darbe, kreipiausi medikalės 
pagalbos pas mano gydyto
ją1 (Arnold. P.4.Gęorge). Gy
dytojas, ištyręs mano ligos 
priežastį, patarė man pasi
duoti į ligoninę dėl operaci
jos. /Nors gydytojo toks 
patarimas manęs nedžiugi
no, tačiau turėjau jį priim
ti. Gruodžio 9 d. pasida
viau į vietos ligoninę (Hale 
Hospital), o sekančią dieną 
buvo man padaryta pasek
minga operacija.

Man bfinant ligoninėje, 
mano geri draugai ir drau
gės ir giminės pareiškė 
man savo užuojautą "atlan
kydami mane ligoninėje ir 
namuose ir prisiųsdami už
uojautos laiškus ir atviru
tes ir apteikdami įvairio
mis dovanomis. Kadangi 
daugelio mano gerų priete- 
lių buvau aplankytas, tai 
nėra galimybės kiekvienam 
atskirai pareikšti mano 
nuoširdžią, padėką. Tad vi
siems išreiškiu mano nuo
širdžią padėką per dienraš
tį Laisvę.

Taipgi tariu širdingą pa
dėką sekamiems už suteik
tas man dovanas: drau
gams B. ir L. Gumaus- 
kams (haverhillieč i a m s), 
seserėnui Damazui Kučins
kui (atholiečiui), broliui 
Augustinui už dovaną ir 
brolienei Marcelei už pui
kų gėlių bukietą.

Tariu širdingą padėką 
broliui Augustinui ir sese- 
rei Elenai Ručinskienei už 
suteiktą man pagalbą na
muose, pargrįžusiam iš li
goninės.

Reiškiu didžiausią padė
ką draugui Aleksandrui 
Berželioniui už jo suteiktą 
man nuoširdžią visokią pa
galbą namuose, per visą 
mano sirgimo laiką.

Jūsų visų, geri mano prie-- 
teliai, pareikšta man užuo
jauta ir suteikta pagalba 
pasiliks mano širdyje, neuž
mirštama ant visados.

Albinas P. Dambrauskas

LOWELL, MASS.
Bus gražus parengimas
Šį kartą rengia vietinės 

kuopos bendrai ir grynai 
lietuviškai. Tai bus savo 
darbo skanių dešrų, rau
gintų kopūstų ir kitų prie
skonių, kas sudarys gerą ir 
naudingą sveikatai bankie- 
ta. v

Šis puikus bankietas įvyks 
sekmadienį, vasario 28 d., 
klubo svetainėje, 14 Tyler 
St. Prasidės 4:30 vai. po
piet. Nutarta nedaryti 
aukštos kainos, bet sureng
ti skoningą bankietą ir su 
kultūriniais pamarginimais, 
kad iš to būtų naudos kū
nui ir dvasinio sustiprinimo 
dalyviams. Todėl širdingai 
prašome kaimyninių lietu
vių mums suteikti labai ge
ros daugmeniškos paramos 
ir dalyvavimu paįvairinimo 
kas kuo gali pačiame pa
rengime.

Mes prašome našviečių, 
haverhilliečių, lawrencieciu 
ir worcesteriečių dalyvauti 
ir prisidėti prie meninės 
programėlės i š p i 1 d y m o . 
Mes jums karštai už tai dė
kosime.

Jūs, mieli kaimynai, ži
note, jog mes, lowellieciai, į 
turime gerus norus ir geras 
širdis, bet neturime jėgų 
ką nors geresnio sukurti 
be. jūsų širdingos paramos. 
Už tai mes pilnai pasitiki
me jumis ir rengiame šį 
bankietą sakydami, jog jis 
bus tikrai gražus!

Vasario 28 d. Lowellyje 
bus tokia iškilmė, kurioje 
išsireikš mūsų draugiškumo 
mintys ir mūsų troškimai.

Turėsime dalį programos, 
kurioje svečiai galės iš
reikšti savo mintis įvai
riais kultūriniais klausi
mais bei mūsų išeivijos rei
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Įvyks Kovo-March 13 ir 14 dienomis
Tai bus šeštadienį ir Sekmadienį, šeštadienį prasidės penktą valandą 

vakare. BE ĮŽANGOS. Pasilinksminimas ir pasivaišinįmas užkandžiais. 
Pardavimas visokių gražių ir naudingų daiktų labai prieinamom kainom.
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Rankdarbiu Paroda
Kurią Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Ar tamsta įteikei savo dovaną parodai? Rengėjai laukia dovanų iš visų 
apšvietą branginančių žmonių. Nes pelnas nuo šios parodos yra skiriamas 
paramai dienraščio Laisvės. Jei dar nedavėte dovanos^ tai pasiskubinkite, 
paroda arti.

K B • 
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Paroda bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

me
Parodoje lauksime svečių ir iš kitų miestų. Sekmadienyje tiksliai daro- 

viską anksti, kad būtų patogiau svečiam pasinaudoti parodos proga.

Gros George Kazakevičiaus Orkestrą
KVIEČIAME JAUNIMĄ Į ŠĮ GRAŽŲ PASILINKSMINIMĄ.

X

Sekmadienį, Kovo 14 d. Šokiai
Pradžia 2-rą valandą po pietų. Nuo 2 iki 5 vai. bus vaikų popietis. Pa- 

marginima.i ir vaikam dovanos. Iki 5-tos vąl. be įžangos. Nuo 5-tos valan
dos gros orkestrą ir įžanga tik 50c. Taipgi užkandžiai, pasilinksminimai ir 
visuotinas išpardavimas. - ‘
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kalais. Tas viskas bus svar
bu visiems prisiminti. O 
jeigu pas mus atvažiuotų 
žavėjantis ir visų mylimas 
Broadway Kvartetas iš 
Bostono, tai tuomet jau vis
kas būtu atsiekta!

Mes, lowellieciai, labai 
norėtume, kad kvartetas po 
gana ilgų atostogų sudai
nuotų pas mus vasario 28 
dieną. Jeigu Stasiukas pa
norėtų, o Bob jam pritartų, 
Na, o Petras ir Leo niekad 
tam nesipriešintų, tai mes 
turėtume puikiausią pro
gramėlę !

Ką sakote, dainų mylė
tojai ir nugalėtojai? Jeigu 
visi tą dieną mušime į vie
ną tašką, tai galima laukti 
ir tikėtis daug ko gražaus 
lowelliečių parengime. Sta
sys Pankus iš Lawrence ti
krai rengiasi pas: mus da
lyvauti tame bhnjkiete ir 
kai ką svarbaus atlikti. Jis 
ruošiasi su svarbių praneši
mu, kuris bus neilgas, bet 
labai įdomus visiems.

Na, tai ruoškimės ir mes 
visi ir iš visur!

Pasimatysime February 
28. J. M. Kįarsonas

P. S. Būtų ’laBai gerai, 
kad kas nors (gal ūsterie
čiai) padarytų pranešimą 
iš Laisvės dalininkų suva
žiavimo. Čia mes laiko tru
putį turėsime svarbiesiems 
reįkalams. J. M. K.

SOUTH BOSTON, MASS.
Balius,, kurį rengia Amerikos Lie

tuvių Piliečių Kliubas, įvyks šį sek
madienį, vasario-Feb. 21 d., prasi
dės 4 vai. vakare, bus 318 Broadway, 
So. Boston, Mass, Tai yra metinis 
pasilinksminimas Kliubo, kuris už
laiko patalpą visiems lietuvių reika
lams. Kviečiame atsilankyti. Gražon 
pateiksime gardžius pietus. Priedu 
bus tinkamų smulkių apcigėlių.

kviečiame vietinius ir iš toliau.
Rengimo Komitetas.

(34-35)
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Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE
OPERATORS. Exp. Front makers 
on ladies' dresses. Steady work.
Apply: Phila Dress Co., 121 N. 8th 
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. 2-6382. Eve. 
FArragut 9-5439. (mention ad) 

(32-34)

HOUSEWK. Gen. Settled woman. 
Live in or out. Sit 2-nights wk; must 
be fond of child. Sub. sec. Steady 
pos. Good home and sal. for right 
woman. GR. 6-5655 for interview.

(34-39)

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

Austrijoje, tai Austrija pasi
liks okupuota šalimi.

Molotovas sako: Jeigu taip, 
tai Francūzija ir Italija yra 
okupuoti kraštai, nfes juose 
Amerika laiko karinius dali
nius.

šitaip pasiargumentavę Ber
lyne Keturi Didieji neprieina 
prie jokios sutarties.

Bet ar tas reiškia, kad šita 
visa konferencija buvo nieko 
□ (“vertas dalykas?

Taip negalima sakyti. Nau
dos vistiek davė. Dabar visiem 
aiškiau, kaip kur kuri pusė 
stovi tiek Vokietijos, tiek Ausv 
trijos, tiek visoje eilėje kitų 
reikalų.

Ar yra metuose bent viena 
savaitė, bent vienas mėnuo, 
kada darbininkas ir jo šeima 
galėtų apsieiti be duonos, be 
drabužių, be pastogės?

Nėra.
Tai kodėl neturėtų būti į- 

vesta garantuotos metinės al
gos sistema? Turėtų būti įves
ta ir kada nors bus įvesta.

Bet ji neateis automatiškai, 
geruoju. Darbininkams prisi
eis išsikovoti.

Labai gerai daro CIO uni
jos, kuomet jau visiškai rimtai 
stato metinės algos klausimą.
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Visiems lietuviams 
svarbu žinoti.

Ar žinote, kad mūsų šalies 
prezidentas yra galingiausias 
valdovas visame pasaulyje? .

Bet ar visuomet jis tokiu 
buvo? Kain prie to buvo pri
eita ?

Ir šitie klausimai bus nu
šviesti paskaitoje apie Ameri
kos prezidentus. Paskaitą 
duos A. Bimba. Jvyks ši sek
madieni, vasario 21 d., 3 vai 
po pietum Todėl nepamirškite 
būti Kultūrinio Centro Muzi- 
kalėje salėje.

Rengėjai

Ne $5.00, o $50.00
Praeito trečiadienio (vasa

rio 17-tos) numeryje adminis
tracijos straipsnyje “Pavasa
rinis vajus Laisvei stiprinti“ 
buvo patiektas gražus pavyz
dys: skaitytojas .Juozas Ste
ponaitis. atsiliepdamas i su
važiavimo nutarimą, žada au
koti penkius dolerius.

Tai ir taip būtu buvusi gra
ži auka, bet. pasirodo, kad 
techniška klaidd -Juozą Stepo
naiti dešimteriopai nuskriau
dė. nes šis Laisves patriotas 
žadėjo ne penkius, o penkias
dešimt doleriu !

Vienas nulis mažas dalykė
lis ant popieriaus, bet didelis 
skirtumas gyvenime, ir tegul 
Steponaičio pažadas (lygus 
“aukso valiutai.” sakė straip
snelis) tarnauja pavyzdžiu 
kitiems rėmėjams ’r priede
liams.

Suėmė Įtartą motery 
užpuldinėjime

Brooklyne suimtas Stanley 
Friedman, 2 1 metu, Korėjos 
karo veteranas. Ji Įtaria, kad 

yra tuo teroru, kuris Įbau
gindavo moteris net užsis
klendusias savo bute. Anot 
policijos, bent, šešios ji atpa
žinusius kaip užpuoliką ir 
prievartautoją.

Friedmanas, turis pačią ir 
porą vaiku, vyriausia šie kęs is 
tinto. Tačiau nepraleidęs pro
gos ir išprievartauti. Bėgiu 
keliu mėnesiu jis susigrobstęs 
apie $100,000 vertės brangu- 
mynais ir nemažai pinigu. 
Juos praleisdavęs ant arkliu
ku, o kai parsinešdavęs dau
giau, žmonai sakydavęsis lai
mėjusiu lažybose. Pastaruoju 
laiku ji gaudyti buvę pasta
tyta 100 sekliu.

V/oodsidėje suimti williams- 
burgiečiai Jim liusso, gyve
nantis 273 Maujer St., ir Ed
ward Burkhart, 218 Johnson 
Ave. Vyrukus kaltino, kad jie 
bandė Woodsides ištaigoje at
plėšt.' saugiąją šėpą. Išgązdin- 
ti, jie iš ten pabėgo, bet prie 
šėpos paliko auto raktą, o au
to prie Įstaikos* Juos suėmė 
sugrįžusius pasiimti auto.

Aido Choras
Choro pamokos jvyks šio 

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

Choro Valdyba

Vww*w**w«***»**vv<

MATTHEW A.:
BUYUS :

(BUYAUSKAS) f

LAIDOTUVIŲ <
DIREKTORIUS !

J

426 Lafayette St. ;
Newark, 5, N. J. J

MArket 2-5172 J

Reikalautojai ligoninės 
vėl beldžiasi i duris

Brooklyne- atsinau jino sąjū
dis už gavimą Bedford-Stny- 
vesant sričiai ligoninės. Ta sri
tis yra daugiausia apgyventa 
Brooklyne ir biedniausia, bet 
miestinė ligoninė, kur biodnio- 
kas galėtu rasti vietos, iš čia 
toliausia.

Srities delegacija vėl lankė
si Miesto Salėje prašyti ligo
ninės. Ją susitiko majoro pa
vaduotojas H. Epstein. De
legacija reikalavo,' kad val
džia darbais Įrodytu savo susi
rūpinimą žmonėmis. Prašė 
tuojau paliuosuoti ligoninės
plotui Įgyti ir planams pada
ryti pinigus $1,460,000, kurie 
buvo paskirti nuo seno, kuriais 
tai rinkimu metais. Pernai 
tuos pinigus sulaikė majoras 

j Impellitteris.
Delegacija priminė, kad li

gonine .pastatyti pažadas bu
vo duotas dvieju pirmesnių 
miesto administracijų ir kad 
Wagnerio duotasis pernai 
pirm rinkimu pažadas jau bu
vo trečiosios administracijos 
pažadu.

Epštein prižadėjo delegaci
jos reikalavimą Įteikti majo
rui.

Unija smerkia naujai 
užtariamą paskubą

I New York o Viešbučiu Arna- 
i tą Taryba smerkia viešbučiu 
! savininku užmojį panaudoti 

plintanti nedarbą sunkinimui 
viešbučiu darbininką sąlygą.

Unijos leidinyje “Hotel” ra
šo, kad unijos viršininkai ne- 

j spėja net išklausyti visą skun- 
i du apie atstatomus iš darbo 

viešbučiuose. Nors darbas ir 
9 t

nemažėja, tačiau tūli savinin
kai stengiasi atstatyti darbi
ninkus, o atstatytą darbą už
krauti ant likusią arba pa
samdyti neunijistus, už ma
žesnę algą.

Vėl pakėlė kavos 
kainas 5 centais

A & P kompaniškose krau
tuvėse pradžioje šios savaitės 
kavos kainos pakeltos po 5 
centus svaras. Gatavai susver
tuose maišeliuose Bokar ir 
Red Circle parduoda po 95 c. 
svarą, Eight O’Clock po 94 c. 
Vacuum uždarytuose induose 
po 99 c. Į

VINCAS SODAITIS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Ver green 4-8174

Virginia 9-6125

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

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

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

Smagi žinia brooklyniečiam
Ateinanti šeštadieni, vasario 

20 d., vai. vakare, Lietuviu 
Piliečiu Klube, 280 Union 
Avė., Brooklyne Įvyks Lietuviu 
Darbininku Susivienijimo pir
mos kuopos bankietas-vakarie- 
nė.

šitas bankietas pirmai kuo
pai yra kaip kokia metinė vi
su nariu sueiga, kaip kokia 
metinė šventė, kurioje kiek
vienas kuopos narys deda vi
sas pastangas būti. O kadan
gi ši kuopa turi net kelis šim
tus nariu, tai sueiga bus didelė 
ir mišri.

liet pirmos kuopos nariai 
turi draugu ir pažįstamu. Jie

Marcantonio ragina 
atšaukti rinkimus 
varžanti Įstatymą

Buvęs kongresmanas Vito 
Marcantonio iššaukė guberna
torių Dewey įrodyti, kad jis 
atviruose rinkimuose galėtą 
išstatyti ir išrinkti savo repub- 
likonus kandidatus. Marcan
tonio sako, kad jeigu guberna
torius nesibijo liaudies balso, 
jis turėtą panaikinti Wilson- 
Pakula Įstatymą, kuri jisai su 
savo republikonais Įvedė.

Wilson-Pakula Įstatymas 
uždraudžia užsirašiusiems re- 
publikoną ir demokratu bal
suotojais nominuoti kandida
tą, kuris nėra užsirašęs tos 
partijos balsuotoju. Tuo būdu 
negali būti pastatyti ant tu 
partijų baloto nepriklausomi 
kandidatai, nors .jie ir geriau
si būtu. Tuo patimi vadovau
jantis gali tu partiją pasta
tytiems kandidatams uždraus
ti priimti mažumu partiją vie
tą ant ją baloto.

Marcantonijus pareiškė, 
kad tas Įstatymas buvo spe
cifiškai padarytas ii- yra pa
laikomas tam, kad neįleistu 
Marcantonio i Kongresą.

MIRĖ
Felix Janul'evičius, 34 metu, 

bus laidojamas šio antradienio 
rytą, vasario 23 dieną, Aly
vą Kalnelio kapinėse. Velionis 
gyveno 60-30 61st St., Mas- 
peth e.

Liko gailiai liūdinti motina 
Mary, 3 broliai ir J sesuo.

SKELBKITeS laisvėje

PETRAS KAPICKAS

-ai. t- ~~~ « — . . - ---------------

irgi stengsis šioje vakarienėje 
-bankiete dalyvauti. Todėl šis 
bankietas bus ištikruju įvai
rus, linksmas ir kiekvieną at
silankiusi patenkinantis.

Jeigu dar kurie neturite Įsi
giję šios vakarienės tikintų,'tai 
tuojau Įsigykite — tik $3. Ti
kintus galima gauti pas bile 
LDS pirmos kuopos narį* O 
jeigu nei vieno kuopos nario 
nepasitaikytu, tai tikintą visa
da galima gauti bile laiku pas 
Petrą Kapicką, 32 Ten Eyck 
St., Brooklyne; taipgi' pas Klu
bo gaspadorių Juozą Zaka
rauską.

A. Gilmanas

Demokratai laimėjo 
visas 3 vietas 
Valstijos Seimelyje

Didžiojo New Yorko trijuo
se distriktuose Įvyko specialiai 
rinkimai vasario 16-tą. Laimė
tojai :

Brooklyne tapo išrinktais 
John A. Monteleone ir Krank 
S. Samansky, o Manhattane— 
Kenneth M. Phipps, negras. 
Visi demokratai.

Prokuroras atsisakė 
tyrinėti kitą

CIO transportininkų prezi
dentas Quill kreipėsi i valsti
jos general! prokurorą, kad 
jis ištirtą Brook lyno grand 
džiūres sistemą. Quillas sakė, 
kai ji yra “netinkamai naudo
jama,” kad traukimas jo 
teisman kaip “šmeižiko” yra 
politiniu kerštavimu.

I Prokuroras Goldstein atsisa
kė tyrinėti. Jis sako, jog pro
kuroru tyrinėjimas esąs ne jo 
dalykas.

Brooklyne gasas uždusino 
2 savaičių kūdikį. Gaso kra
nelis buvo atdaras kambariui 
šildyti, kūdikis užduso liep
snai išvartojus kambaryje ok- 
sigeną (deguonį).

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868

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

PEIST LANĖ 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-6281

A TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 ‘ £

Savininkas ?
306 UNION AVENUE l 

Brooklyn, N. Y. ' 
Gerai Patyręs Barberte
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BINDERY
Pageidaujama patyrusi ir rankom 
siuvėja ant. library book. Nuolatinis 
darbas, 40 valandų savaitė, geros 
darbo sąlygos. Kreipkitės:.

SPINK & GABORC
26 E. 13th St., N. Y. C.

(34-38)

FINGERWAVER — MANICURIST
Nuolat, valandos 10—7 P. M. (užda
ra trečiadieniais.) Gera mokestis. 
Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

PARISIAN
321 — 9th St., Brooklyn

Tel. SO. 8-4692
(34-36)

FINGERWAVER
Vien tik patyrusios tesikreipkite.

■ Pilnam ar daliai laiko, kaip pagei- 
į daujate. Aukščiausios algos. Links- 
! mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

LEON’S HAIRSTYLIST
394 Utica. Ave., Brooklyn 

Tel. PR. 2-9102
(34-35)

! Trafiko teisme tikrai 
šienautas!

Vasario 15-toji- trafiko teis
me buvo už vis turtingiausia 
lankytojais ir pajamomis. At
kviesti 11,174 “prasikaltimu” 
savininkai sunešė pabaudomis 
$61,575. Kasinink. prakaituo
dami vos spėjo žaliukus pri
imti ir surekorduoti. Niekad 
pirmiau tiek nebuvo čia lan
kytoją nei pajamų vieną die
ną.

Dvasiškis užtarė 
aplupamus

Kaimynijos konferencijoje, 
susirinkusijoje svarstyti ap
saugą buto Washington 
Heights srityje, kalbėjo vieti
nis dvasiškis Perez. Jis minė
jo, kaip skirstymas žmonių i 
tokius ir anokius, diskrimina
cija, padeda aplupti biednuo- 
sius.

Dvasiškis sakė, kad |O pa
ties. parapijonai vieni lupa, ki
ti yra aplupami. Kada jis su
žino, jog biedniokas yra pri
verstas mokėti už purviną 
kambarį $70 iki $100 per mė
nesi tik dėl to, kad jis neįlei
džiamas kitur, jam skauda 
Širdį už apiplėštąjį.

Tarp policijos viršininko 
Adams ir policininkų draugi
jos viršininko Carton tęsiasi 
žodžiu karas dėl panaikini- 
ino policijos beno ir choro.

Miesto iždininkas Gerosą 
nori sudaryti iždo rezervą. 
Sako, kad nepastoviais laikais 
sunku atsidėti metais iš ank
sto aprokuojamomis pajamo
mis ar išmokesčiais.

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisvės Įstaigoj

BRIDAL & BRIDESMAIDS 
GOWNS 

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

pinigus ir vis tiek gaukite 
geriausius pas:

ROYAL BRIDAL GOWN 
SHOPPE

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

(22-33)

NEW YORK
BUSINESS ’ 

OPPORTUNITIES
CANDY—STATIONERY 

VARIETY SHOP
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija, 
daro gerą pragyvėnimą, biznis leng
vai padidinamas. Žema randa, lysas, 
6 krėslai prie fontano. Savininkas 
parduoda šią puikiausią biznio pro
gą labai prieinamai. Saukite savi
ninką.

52-17 — 691h St., Maspeth 
Te). HA. 9-9341

(30-34)

MODERNINE KEPYKLA’
Puikiausia vieta ir biznis. Pilnai ir 
modeminiai įrengta. Galima daryti 
puikiausią pragyvenimą. Lysas, pri
einama randa. ’Dėl smulkesnių in
formacijų šaukite ar matykite:

C. J. PAGANO, REALTOR
511; So. Main St., Port Chester 

Tek Port Chester 5-1123
(31-35)

G RO C ERY—S ELF SER V’ ICE 
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
Valandos 7:30—6:30 P. M. 6 dienos. 
Jeigą viršija $1,500. Biznis lengvai 
padidinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką:

Tei. UL. 5-4950
(34-36)

CLEANING STORE
Pilnai įrengta. Didelė geroyiška įmo - 
nė. Gera, veikli, kampine vieta. Da
ro gerą pragyvenimą. Biznis padidi
namas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Šaukite savininką:

Tei. G E. 9-6533
<34-38)

CANDY S’rORE - LUNCHEONETTE 
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
2’,2 rūmai užpakalyje. Daro $600 į 
savaitę. Biznis lengvai padidinamas. 
Šią puikiausią biznio progą savinin
kas parduoda labai prieinamai. Šau
kite savininką:

Tel. ESplanade 7-9807
(34-40) t

MEAT MARKET — GROCERY 
švarus-moderniškas-pilnai įrengtas, 

geros jeigos, biznį galima padidinti. 
50 metų kai įsteigtas. Ukrainiečių 
sekcija N. Y. C. Savininkas apleidžia 
valst. Turime parduoti!

Savininko tel. TR. 9-3693 
T'-15 Rm. 830 — 11 W. 42nd St.

N. Y. C.
(34-36)

Paskelbė Raudonojo 
Kryžiaus vajų

Majoras Wagneris, šio va
jaus pirmininkas, oficialiai 
paskelbė, kad v'kjus prasidės 
kovo 1 d. Bus bandoma mies
te sukelti $5,900,000. Pra
kalboje jisai sakė,' kad ncw- 
yorkiečiai turi daugiau saviš
kių militarinėse jėgose, ku
rioms daugiausia išleidžiama 
aukomis surinktų' pajamų.

Penktai! šeštai! SEKMAD.l Pirmai!

GARSUS FURRIER

LAUK-IS-BIZNIO!

ATDARA KIEKVIENĄ DIENĄ iki 8 P.M.

p. rr>.

sandėlį Sample Style 
nuostolių ar kaštų.

turi būt išparduoti iki nuogų 
sienų—nepaisant nuostolių!

Mes likviduojame visą 
Furs, Ine. nepaisant

Labiausia Stebinančios Kainos 
Nupuolusios Kailinių Istorijoje!LICENSE

449539

Ištisas 5-tas Aukšta#
Tūkstančiai žvilgančių kailinių

Iki Mes Išparduoslme!

Atdara sekmad, nuo 9:30 iki 6

Iki Mes Viską Išparduosime!
Kartą Visame Gyvenime Viskas Turi Išeiti!

ĮVAIRŪS FUR COATS.
^90 Paprastai

tpOv j^ioO aukščiau

$3-$5-$9-$19-$29-$59-$79>99-$119

Add Tax

FURS’JAYSON
Imkite eleveiterj tiesiai J mūsų 5th. floor Dirbtuvės Salesroom!

Rankpinigiai 
priimama

500 FUR COATS 
CAPES & STOLES

Regu! ia rėš 
Kainos

$290 Juodai dažytų

E" S49
Importuoti Furs 

Labeled

ir 
Aukštyn

Turi būt parduota 
greit mokant 
mažiau negu

Paprastai $50 -$75-$100:$200-$300-$400-$500-$600 Aukštyn
DABAR! DABAR! DABAR! DABAR! DABAR! DABAR!

158 West 29th St. * Arti 7th Avė. N. V. C

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Vasąrio-Feb. 18, 1954

Mouton, P.ersian, Mink. 
Muskrat, Beaver, Raccoon

Kaip Yra
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VIRĖJA
Taipgi atlikimui nedidcMj keptoj 
Guolis kitur. Visi įrengimai eleJcrri- 
niai. t Kalbanti šiek-tiek angliškai ar 
vokiškai. Gera mokestis, nuolat, 
darbas linksimuose namuose While
stone, L. T. (prisideda kiti darbinin
kai.) Paliudijimai. Tolefonuokhc:

FLushing 9-3235-
(31-35)

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

ANTONIO’S BEAUTY SHOP
55 W. Fordham Rd., Bronx 

Tel. FO. 4-3090
(31-37)

NAMŲ DARBININKE
Patyrusi, amžiaus 30-45. Mylinti 

! vaikus, nėra skalbinių, atskiras 
kambarys ir maudynė. Guolis vieto
je ar kitur. Aukšta alga. Visi įren
gimai elektriniai. 5 minutės nuo 
263rd St., N.Y.C.

Yonkers 3-9470
(33-35)

FINGER WAVER

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

Kreipkitės: u
831 Lexington Ave., N. Y. ( .

Tel. TE. 8-3146
(29-35)

LAUNDRESS
Patyrusi, 40 valandų savaitė, įdie
nos. Daug pašalpų, su paliudijimu. 
Kreipkitės į Housekeeper ofisą.

HOTEL WELLINGTON
N. Y. C.

(30-36)

NURSES-LICENSED PRACTICAL
Gera Mokestis

HEBREW HOME & HOSPITAL
1776 (’lay Ave., Bronx

(175th Street)
(32-36)

DRAPER
Ant necklaces, patyrusi. Tipping, 

clasping, ringing. Nuolatinis dar
bas, 5 dienų savaitė. Oru vėdinama 
dirbtuvė. Gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Turi kalbėti angliškai.

Kreipkitės:
DE MARIO

435 _ 5th Avė., N. Y. C.
(34-40)

( ORSETIERE
Patyrusi. Valandos 10 A. M. iki 7 
P. M. Gera mokestis, nuolatinis dar
bas, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
FOUNDATION MODES

855 Utica Ave., Brooklyn
Tel. DI. 6-7180

* (34-38)

Bronx ligoninė pradeda 
eksperimentą sergančius vė
žiu biednįokus nesiųsti Į ligo
nines', belMteikti modikališką 
pagalbą namie.




