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Pašalino!
Apie Literatūros Draugiją.
Ji ginsis.
Evangelistas Billy Graham.

Rašo R. Mizara

PRAVDA SAKO. VAKARAI 
PRIVERSTI KVIEST x 
KINIJA J KONFERENCIJA

Kinija sveikina penkių didžiųjų
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kaip sovietinį laimėjimų laikai

REPUBLIKONAI MATO 
KAD DULLES PADARE 
NUOLAIDA KINIJAI

Spcciali presbiteri.jonu baž
nyčios komisija Detroite ink- 
V’Lzavo kunigą Du. ('Įaudė 
VVilliamsą, vieną šešių pro
testantu kunigu, kuriuos kon
gresinis ne-amerikinis komi
tetas kadaise buvo apskelbęs 
komunistais ir subvei-šyviais.

Po inkvizicinio teismo, ku
nigas Williams buvo pašalin
tas iš kunigystės, bet pašalin- 

‘ tas ne kaip komunistas, o 
kaip eretikas!

Girdi, Dr. Williams netei
singai supratęs Jėzų Kristą, 
neteisingai aiškinęs bibliją ii 
neteisingai dėstęs presbiteri- 
jonu bažnyčios doktrinas.

Kaij) ten bebūtu, šis presbi
terioną bažnyčios dvasinin
ku žygis yra nusilenkimas rna- 
k artistą m s ’

Kas šiandien nuolankiai i 
klaupia prieš m a k art i žiną, tas 
neigia Amerikos žmonių tei
ses.

Pasaulio žmonės, anot Pravdos, 
prie to privertė Amerika

Maskva.—Pasaulini' žmo-

dies Respublika užgyrė Ke- konferencija 
turiu Didžiųjų nutarimą — 
sušaukti konferenciją. Ge- publikos, 
nevoj, Šveicarijoj, balau- pirmyn 
džio 26 d., kur jie pakvietė tarp didžiųjų valstybių, ei- j

didžiųjų valstybių!
su dalyvavi

mu Kinijos Liaudies Res-
Tai bus žingsnis I j • • TZ* > 1 ••

linkui susitarimo! kvietimų Kinijos į konferencijų
S. Rhee ir čiangininkai smerkia

i nių nuomonė privertė Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
užsienio reikalų ministrus 
p r i i i rrtP'So vietų užsieninio 
ministro Molotovo pasiūly
mą Berlyno konferencijoje 
—pakviesti Kinijos Liau
dies Respubliką į penkių di
džiųjų valstybių konferen
ciją, kuri Įvyks Genevoj, 
Šveicarijoj, pradedant nuo 
balandžio 26 dienos, — kaip 
rašo Pravda, Sovietų komu- 

! nistu laikraštis.
I <

Pravda sakė:
“Žmonės ištisame pasau

lyje tai]) plačiai rėmė šį So
vietų pasiūlymą, kad va
kariniai kraštai surado, 
jog negalima būtų jo at

mesti. Taigi po ilgų disku
sijų (Berlyne) ir buvo su
sitarta, kad Kinijos Liau
dies Respublika dalyvautų 
G e n e v o s konferencijoje,” 
kuri spręs ■ klausimus dėl 
taikos sutarties Korėjai ir 
dėl karo baigimo lndo-Ki- 
nijoje.

“O tai svarbus susitari
mas.

“Berlyno konferencija, ži
noma, būtų galėjus duoti 
dar daug geresnių vaisių, 
jeigu vakarų atstovai, ypač 
amerikonai, būtų norėję iš- 

I spręsti didžiuosius tarptau
tinius klausimus ir pada
lyti kitus susitarimus, pri
imtinus visiems, o ne tiktai 
jiems patiems.”

i ir Kiniją. Ta konferencija
i stengsis įvykdyti taiką Ko
rėjoje ir Indo-Kinijoje.

Valdinis Kinijos radijas | 
dėl to sakė:

“Tai per neatlaidžias So-
I vietų vyriausybes pastan
gas bus suruošta ši labai

nant į atliuosavimą tarp
tautinių įtempimų. Laimi 
sovietine taikos politika.

“Musu valdžia ii- žmonės 
visuomet tikėjo ir tebetiki, 
kad Korėjos ii1 Indo-Kinijos 
klausimus galima derybo
mis išspręsti.”

|6 NUTEISTI MICHICANO 
KOMUNISTAI APELIUOJA
Į AUKŠTESNI TEISMĄ

Šiomis dienomis Įvyko Lie
tuviu Literatūros Draugijos 
centrai i n ib komiteto posėdis.

šią draugiją, kuriai seka
mas metais sukaks 40 metą 
amžiaus, justicijos departmen- 
to vadovas Mr. Brownell Įra
šė į subversyvių sąrašą.

Ką gi C. K. tuo reikalu nu
tarė ?

Teko sužinoti, kad jis nu
tarė eiti j teismą, reikalau
jant, kad Draugija būtą iš
traukta iš to sąrašo.

Be abejojimo, tam reikės 
lėšą, bet Draugija priversta 
gintis ir ryžtasi tai daryti.

•

Abejoju, ar kur nors pašau, 
lyje yra draugija, panaši Lie
tuvių Literatūros Draugijai.

Tai draugija, išleidusi virs 
pusę šimto knygą ir atlikusi 
milžinišku kitą darbą kultū
ros srityje.

Jokio prieš valdiško, jokio 
subversyvaus darbo ši draugi
ja nėra dirbusi. Ji buvo ir te
bėra įkorporuota ir iregistpio- 
ta įvairiose valstijose. eaip 
kultūros organizacija. Jos aV 
li’jb darbai yra visiems atvi
ra knyga.

Kiekvienas Draugijos narys 
turėtų padėti savo išrinktam 
komitetui ginti gerą jos var
dą.

LDS taipgi yra Įtrauktas i 
subversyvių sąrašą.

Ši apdraudos ir savišalpos 
organizacija gyvuoja, jau 25- 
tuosius metus.

Niekas negali prirodyįi, 
kad Susivienijimas kada nors 
kur nors atliko ką nors sub
versyvaus. LDS Centro Val
dyba jau kreipėsi i teismą, 
reikalaujant, kad p. Brownell 
ištrauktų organizaciją iš to są
rašo.

Su kovo 1 diena Anglijoje 
pradės savo “maršrūtą” ame
rikinis evangelistas Billy Gra
ham. ' :

a Londone evangelistas Gra
ham išnuomavo vieną didžiu
lę salę net trims mėnesiams. 
Evangelijos bus skelbiamos 
per šešias dienas savaitėje.

Pasamdyti specialiai auto
busai “biedniems žmonėms“ 
atvežti j ceremonijas, žodžiu,

General Electric žada 
pavaryt 7 darbininkus už 
neatsakymą McCarthy’ui

I
Schenectady, N. Y. — 

(Pranešama, jog General 
j Electric kompanija suspen- 
i duos 7 darbininkus, kurie 
neatsakė į ragang a u d ž i o 
senatoriaus M c C a r t h y ’ o 
klausimus apie savo ryšius 
sų Komunistų Partija bei 
progresvvėmis organizaci- 

i jomis. Bet jie užreiškė, jog 
nešnipmėjo jokiam 'sveti- 

! mam kraštui ir tedarė jo
kiu sabotažo veiksmu.v

Prieš juos liudijo šnipas 
: Jean Arsenault, kurį slap
toji FBI policija buvo įsta
čius į Komunistų Partiją, 
Kvočiamieji darbininkai nu
rodė, kad Arsenault mela
vo pats sau prieštarauda
mas.

i Rytinė Vokietija tikisi, 
Į kad Amerika turės dar 
Į plačiau pripažinti Kiniją

Berlin. — Oficialis Ryti
nės Vokietijos valdžios laik
raštis Taegliche Rundschau 
sakė:

Jungtinės Valstijos per 
Keturių Didžiųjų konferen
ciją Berlyne buvo privers
tos ‘pripažinti Kinijos Liau
dies Respubliką didžia vals
tybe.

“Tai reiškia, kad gal ry
toj bus pripažinta būtinas 
reikalas tartis su Kinija vi
suose svarbiuose tarptauti
niuose dalykuose.”

Armijos sekretorius 
taipgi pasipiktinęs 
ragangaudžiu M’Carthy

Detroit. — Federalis ap 
skrities teisėjas Frank A. 
Picard paskyrė 4 iki 5 me-! 
tų kalėjimo šešiems Michi-i 
gano komunistams pagal | 
Smitho įstatymą, už taria-! 
ma “suokalbiavima varu 
nuversti Amerikos val
džią.” Bet jisai siūlėsi at
leisti kalėjimo bausmę ir | 
pergabenti juos į Sovietų 
Sąjungą, jeigu jie to korė
tų. I

(Teisėjas žino, kad So vie- i 
tų vyriausybė atsisako pri-1 
•imti deportuojamus ameri- i 
kiečius.)

Saul Wellman, vienas iš 
nuteistųjų pareiškė, jog tei

sėjas su tokiu savo pasiū
lymu “nori tiktai pasigar
sinti laikraščių antgaliuo
se.”

Nuteistieji ruošia, apelia
cijas aukštesniam teismui.

Teisėjas Picard paskyrė 
jiem tokias bausmes:

Na t Ganley 5 metus ka
lėti; Helena Winter ir Wm. 
Allan 4 metus; Thomas 
Dennis 4 metus ir pusę; 
Saul Wellman 4 metus ir 8 
mėnesius; Philip Schatz 4 
metus ir 4 mėnesius.

Be to, jie baudžiami pi
niginiai po $10,000 kiekvie
nas. .

Washington.—Nors Ame- 
I rikos valstybės sekretorius 
John Foster Dulles viešai 

i gyrėsi, kad Berlyno konfe- 
: rencijoj “100 procentų” at
laikęs savo valdžios politiką 
prieš Sovietų Sąjungą kas 
liečia. Kinijos Liaudies Res
publiką, bet didžioji daugu
ma republikonų senatorių 
ir kongresmanų suranda, 
kad jis toje konferencijoje

I nusileido komunistams.
Dulles ten sutiko su So- 

! vietų pasiūlymu — sušauk
ti konferencija Šveicarijoj, 
kur Sovietų Sąjunga daly
vaus kaip neutralė valstybė 
ir bus pakviesta Kinijos 

I Liaudies Respublika spręsti 
j taikos klausimus Korėjai ir 
į In do-Kini j ai.
------------------------ s--------

Molotov sakęs, Kinija turėtų 
dalyvaut, svarstant atominį 
Eisenhowerio planą

London. — Anglų sekma
dienio laikraštis People, 
turintis milijonus skaityto
jų, rašė:

—Sovietų užsienio reika
lų ministras Molotovas sa
kė Amerikos valstvbės se-

Pakistanas duos Amerikai karo 
bazes už sinkius ir dolerius

Chrysler paleido dar 
25,000 darbininkų

Detroit. Chryslerio auto
mobilių korporacija uždarė 
tris fabrikinius savo sky
rius — Dodge, De Soto ir 
Chrysler. Paleido dar 25,- 
000 darbininku neribotam 
laikui.

Maskva. — Iš sovietinės 
Gruzijos Komunistų Parti
jos pašalinta 3,011 narių, 
daugiausia už neteisingą 
šeimininkavimą kolektyvi
niuose ūkiuose.

evangelistas Graham ruošiasi 
kasdieną turėti daug publi
kos, daug klausytojų.

Ką gi šis evangelistas, šis 
“dieviškojo pašaukimo“ ple
palas žada ten daryti? Kokias 
evangelijas jis ten žada skelb
ti?

1

Ogi tokias: jis kovos pries 
socializmą!

Už evangelisto nugaros sto
vi milijonieriai,

Washington.— Jungtinių 
Valstijų armijos sekreto
rius Robertas Stevens įsa
kė generolams bei kitiems 
karininkams neklausyti se
natoriaus McCarthy’o įsa
kymų, nepasiduoti ragan- 
gaudiškiems jo kvotimams.

Stevens pareiškė, kad jis 
pats už juos pasikalbės su 
McCarthy’u.

McCarthy, pirmiau kvos
damas generolą R a 1 p h ą 
Z wicker į, ypač dergė jį už 
dentisto Irvingo Peresso 
pakėlimą į armijos majorus 
ir už garbingą jo paleidimą 
iš tarnybos.

Tada McCarthy sykiu 
garbino kaip “puikų patri- 
jotą” buvusį K o m u n i s tų 
Partijoj šnipą, kuris pasa
kojo, kad Peress esąs ko
munistas.

Pirmadienį, Washingtono 
gimtadienio šventėje, ter
mometras rodė 60 laipsnių 
bei daugiau. Tai buvo šil
čiausia Washingtono Diena 
per 29 paskutinius metus*

Karachi, Pakistan. — Pa
kistano premjeras Moham
med Ali viešai prašė kari
nės ir piniginės paramos iš 
Jungtinių Valstijų.

Bet jis jau pirmiau buvo 
slaptai susitaręs su Ameri
kos atstovais, kad Amerika 
naujoviškai apginkluos Pa
kistano armiją ir pastiprins 
jį medžiaginiai. Už tai Pa
kistanas leis Amerikai įsi
taisyti karinių lėktuvų sto
vyklas, iš kurių amerikonai 
galėtų greitai oru pasiekti 
Sovietų Sąjungą bei Kini
jos Liaudies Respubliką.

New Delhi, Indija. — In
dijos valdžia kartotinai 
oro testavo, kad Jungtinės 
Valstijos žada naujaisiais 
ginklais sustiprinti Pakis
tano kariuomenę.

Indija sakė, Pakistano 
ginklavimas sudarytų nau
ją karo pavojų Azijoj.

Bet nei Amerika nei Pa
kistanas n e p a i s o Indijos 
protestų.

Indija bijo, kad jeigu Pa
kistanas būtų gana apsigin-1 
klavęs, tai mėgintų atplėšti Į 
Kašmiro provinciją nuo 
jos. -

kretoriui Dullesui Berlyne, 
jog Rusija yra davus Kini
jos Liaudies Respublikai 
tam tikrus kiekius atomi
nių bombų. Todėl, anot 
Molotovo, ir Kinija turėtų 
dalyvauti Eisenhowerio siū
lomose darybose dėl atomų 
jėgos p r rt-a i k y m o civili
niams reikalams įvairiuose 
kraštuose. ’

Eisenhowerio valdžia 
jau neranda komunistų 
tarp valdininkų

Washington. — Valdine 
Informacijų Įstaiga (pro
paganda užsieniams) pra
nešė, jog “dėl šalies saugu
mo pašalino 31 savo tar-

(Tas Dulleso sutikimas 
prieštarauja, ligšiolinei 
Amerikos politikai, kaip 
plačiau matysite šiandieni
niame Laisvės editoriale, 2 
puslapyje.)

Republikonų senatorių 
vadas Wmt. Knowland, kal
bėdamas New Yorke, pa
reiškė baimę, kad Kinijos 
pakvietimas į tą konferen
ciją veda Ameriką linkui 
Kinijos Liaudies Respubli
kos pripažinimo.

Pirmadienį Dulles pasi
kvietė 15 kongresinių vadų, 
republikonų ir demokratų, 
ir slaptai aiškino jiems apie 
Kinijos pakvietimą, konfe
rencijom

Pasikalbėję su Dullesu, 
tie senatoriai ir kongres- 
manai, paskui sakė, jog 
Dulles “paslydo” berlyniš
kėje konferencijoje, priirn-. 
damas Sovietų pasiūlymą 
dėl Kinijos pakvietimo. Kai 
kurie sakė, tas pakvietimas 
yra žingsnis linkui komu
nistinės Kinijos priėmimo į 
Jungtines Tautas.

Seoul, Korėja. — Pietinės 
Korėjos prezidento Syng- 
mano Rhee ministrai smer
kė pakvietimą Kinijos į 
penkių didžiųjų valstybių 
konferenciją kaip Jungti
niu Tautu nutarimo “sulau
žymą.”

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinu tautininkų politi
kieriai deklamavo, kad 
Amerikos valdžia, kviesda
ma Kinijos Liaudies Respu
bliką į konferenciją, “išda
vė” čiangininkus.

JAPONAI MANEVRUOJI
Tokio, Japonija. — Apie 

6,000 japonų kariuomenės 
daro pratimus Hokkaidoje, 
šiaurinėje Japonijos saloje, 
esančioje arti sov i e t i n ė s 
Sachalino salos. Vartoja 
karinius automobilius, pa
trankas bei kitus ginklus.

Japonijos ministrai 
kaltinami už kyšius

! Viesulas Australijoje 
pražudė 20 žmonių

Tokio, Japonija. — Kai 
kurie Japonijos seimo na
riai kaltina premjero Yoši- 
dos ministrus už kyšių ėmi
mą iš kompanijų, kurioms 
valdžia duoda užsakymus 
statyti laivus bei atlikti ki
tus valdinius darbus.

Progresyvis seimo narys 
Yasuširo Nakasone, tarp 
kitko, nurodė, jog važiuo- 
tės ministras Išii paėmė 
apie $3,000 kyšių iš Namu- 
ra laivų statymo kompani
jos. Kyšius jam įteikė Yo- 
šidos “liberalų” partijos se
kretorius Jiro Arita.

Sydney, Australija.—Vie
sulas sykiu su tvaniškomis 
liūtimis pražudė 20 žmonių 
New South Wales provinci
joj, Australijoj, ir padare 
apie pustrečio milijono do
lerių nuostolių.

Tas gamtos šėlimas su
naikino tūkstančius galvijų, 
suardė daug namų ir tiltų 
ir sužalojo tūkstančius ket
virtainių mylių pievų bei 
derlių.

Hanoi, Indo-Kin. — Fran- 
cūzai sakosi atmuša Viet
namo liaudininkus nuo La
oso sostinės, I

nautoją, bet jų tarpe nebu
vo nė vieno komunisto.”

Valdžia viso paleido iau 
1,002 iš 2,200 valdininku- 
tarnautoiu, kuriuos prezi
dentas Eisenhoweris buvo 
apšaukęs “neišti k i m a i s ” 
(lyg ir “komunistu agen
tais”), užsilikusiais nuo 
Trumano demokratu val
džios.

Bet kai demokratai pri
spyrė Eisenhowerj parodyt, 
kodėl tie žmonės pavaromi, 
tai valdžia dabar paskelbė, 
kad viso tiktai 41 tapo pa
šalintas pagal nuožiūrą, 
kad gal buvo “neištikimas” 
Amerikai.

Indija šaukia stabdyt 
mūšius Indo-Kinijoie

New Delhi, Indija. — In
dijos premjeras Nehru, kal
bėdamas šalies seime, šau
kė francūzus ir Vietnamo 
liaudininkus tuojau sustab
dyti mūšius Indo-Kinijoje. 
Jis priminė Penkių Didžių
jų konferenciją, kuri susi
rinks Šveicarijoje balandžio 
mėnesį ir svarstys kaip 
įvykdyti taiką Indo - Ki
nijoje.

Nehru kreipėsi ir į visas 
Šalis, turinčias ryšių su tuo

ORAS. — Gal bus lietaus 
ar sniego*.

karu, kad pasistengtų su
laikyti karinius veiksnius 
tenai.
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IŠ BERLYNO J ŽENEVĄ
KETURIŲ DIDŽIŲJŲ konferencija nebuvo be pa

sekmių. Kaip skaitytojas žino, ši konferencija nutarė su
šaukti kitą, praplėstą konferenciją į Ženevą (Geneva), 
Šveicarijoj. Tai bus šių metų balandžio 26 d.

Tiesa, Ženevos konferencija nesvarstys tų reikalų, 
kuriuos svarstė Berlyno konferencija.

Berlyno konferencija vyriausiai svarstė Vokietijos ir 
Austrijos klausimus, bet jais nesusitarė. Konferencija 
baigėsi praėjusį ketvirtadienį ir jau atrodė, kad ji nie
ko teigiamo nenutars.

Tačiau konferencija nutarė,—nutarė svarbų dalyką.
Atsiminkime, Panmundžome ilgai buvo ginčytasi del 

sušaukimo politinės konferencijos Korėjos reikalams 
svarstyti, Korėjoje taikai atsteigti, Korėjai apvienyti.

Bet Panmundžomo konferencija nieko gero tuo rei
kalu neatliko. Amerikiniai delegatai, kalbėjusieji Jung
tinių Tautų vardu, atsisakė sutikti, kad konferencijon 
būtų pakviestos neutralės šalys, — sakysime, Tarybų 
Sąjunga ir kitos. $

Be Korėjos klausimo, yra kitas klausimas, taipgi 
labai didžiulės svarbos dalykas — Indokinijos klausimas.

Svarstyti Korėjos klausimą, neliečiant Indokinijos, 
aišku, būtų labai siauras dalykas.

Ir štai dėl to Berlyno konferencija nutaria: su
šaukti konferenciją Ženevos Korėjos ir Indokinijos 
klausimams svarstyti. J konferenciją turi būti pakvies
ta Kinijos Liaudies Respublika, šiaurės Korėja, Pietų 
Korėja; konferencijoj turi dalyvauti Tarybų Sąjunga 
kaip neutrali šalis; konferencijoje gali dalyvauti visos' 
šalys, kurių ginkluotosios pajėgos mušėsi Korėjos kare.

Pasirodo, kad šituo reikalu Berlyno konferencija 
nutarė taip, kaip siūiė Šiaurės Korėja ir Kinija Pan
mundžomo konferencijoje!

Ženevos konferencijoje dalyvaus, kaip sakyta, Ki- į 
nijos Liaudies Respublikos vyriausybės atstovai. Ten i 
dalyvaus Šiaurės Korėjos vyriausybės atstovai. Tai vis • 
šalys, kurios buvo ligi šiol bandoma mūsų vyriausybės 
ignoruoti.

Kinijos Liaudies Respublika šiandien yra milžiniška 
galybė ir tie, kurie nenori su ja skaitytis, bando nema
tyti tikrovės, bando pasislėpti nuo realybės. »

Tiesa, mūsų valstybės departmentas sako: jis ne
pripažįsta ir nepripažins Kinijos, nežiūrint to, kad ji da
lyvaus Ženevos konferencijoje. O mes pasakysim: Že
nevos konferencija dar labiau vers valstybės departmen
ts pripažinti Kinijos Liaudies Respubliką formaliai ir 
oficialiai, negu ligi šiol.

—:—-
DAR PRIEŠ ŽENEVOS konferenciją klykia čiang 

Kai-šekai, klykia Syngmanai Rhee ir jiems panašūs gai
valai, kuriems rūpi karas, o ne taika. Prieš Ženevos 
konferenciją, atrodo, smarkiai suriks ir tūli mūsų ša
lies reakcininkai, kurie nenori matyti viešpataujant tai- 

*ką.
Bet Ženevos konferencija reikš tai, — nori kas ne

nori,—kad taikos trokštančioji žmonija padarė dar vie
ną žingsnį pirmyn į gerąją pusę!

Tie žmonės, kurie tokį dalyką, kaip Ženevos konfe
rencija, siūlė prieš keletą mėnesių, pas mus buvo ap
skelbiami subversyviais. Na, o šiandien tai priima ir 
mūsų valstybės sekretorius!

TAIGI Berlyno konferencija nebuvo be pasėkų, kaip 
tūli plepa. Neišsprendė ji, tiesa, Vokietijos apvienijimo 
klausimo, neišsprendė taikos sudarymo su Austrija klau
simo, tačiau ji padėjo pagrindus kitiems didiems dar
bams, žadantiems taiką mylinčiajai žmonijai gerų vaisių.

Bostono arkivyskupas . žius šaukiasi geriausius gy- 
įsakė Lawrence visoms pa- į dytojus. 
rapijoms melstis už šv. tė
vo (popiežiaus) sveikatą, i

Atrodo keista. Sako, kad 
danguje labai gerai, o pats 
dangaus kapitonas nenori 
ten eiti, bijosi mirti. Jeigu 
man dangus būtų toks ge
ras, ten skrisčiau su visais 
Čeverykais, nelaukčiau nei 
kol graborius į žemę už
kas. Tu r būt visi šventi 
generolai ir jų leitenantai 
netiki į tai, ką žmonėms 
kalba,kad ir patsai popie-
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Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign^countries, per year $10.00 
Foreigncountries, 6 months $5.50

Iš Providence Textron 
Co. mėgina paveikti Ame
rican Woolen kompaniją, 
kad pasiduotų Textron Co. 

i globon. Textron sakosi tu- 
■ rinti gerus planus operuo- 
! t? šapas apskritus metus. Ji 
i nori pasiimti 11 Naujosios 
i Anglijos dirbtuvių, kurias 
; dabartiniai savininkai su
tinka uždaryti, bet dar 
lauks metinės šeri ninku 
konvencijos, kuri įvyks 23 
kovo.

L. K. Biuras

KĄ KABANOVAS 
SIŪLE ANGLAMS 
BIZNIERIAMS

Kaip žinia, Tarybų Sąjun
gą aplankė didelė grupė an
glų komersantų (stambių 
biznierių), vadovaujamų D. 
B. Scotto.

Š. m. vasario 4 d. Mask
voje delegaciją priėmė Ta
rybų Sąjungos užsienio pre
kybos ministras I. G. Kaba
novas. Jis pasakė anglams 
kalbą, kurioje, kaip sako 
spauda, pabrėžė tokius fak
tus:

“Esant atitinka m o m s 
sąlygoms Anglijos —Tary
bų Sąjungos prekybai nor
ma lizuotif tarybinės už
sienio prekybos organiza
cijos galėtų paskirstyti 
Anglijoje į vykdytinus 
1955-1957 metais užsaky
mus laivams bei įrengi- ' 
mams gaminti beveik 3 
milijardų rublių sumai, ta
me tarpe laivams — 1,500 
milijonų rublių sumai, 
energetiniams jėgainiams 
įrengimams — 600 milijo
nų rublių sumai, kalvys- 
tės-presavimo įrenginiams 
bei staklėms — 400 milijo
nų rublių sumai, tekstilės 
ir maisti pramonės įrengi
mams — 375- milijonams 
rublių ir įvairiems kitiems 
įrengimams — 125 milijo
nams rublių, o taip pat 
pirkti per tuos metus ža
liavų, maisto ir pramoni
nių vartojimo prekių maž
daug 1.5 milijardo rublių 
sumai, o iš viso — 4.5 mi
lijardo rublių, arba dau
giau kaip 400 milijonų 
svarų sterlingų sumai.

“Savaime suprantama, 
kad tarybinės užsi e n i o 
prekybos organizacijos pa
sirengusios atitin karnai 
padidinti pardavimą pre
kių, kurias Anglija pa
prastai importuoja iš Ta
rybų Sąjungos.

“Pardundant Anglijai 
per minėtus trejus metus 
atitinkamoms sumoms, ta
rybines prekes, p r e k i.ų 
apyvarta tarp TSRS ir 
Anglijos galėtų pasiekti 3 
milijardus rublių per me
tus, tai yra viršyti maksi
malią prieškarinę Angli
jos — Tarybų Sąjungos 
p r e k y b o s apimtį, kuri 
1937 metais sudarė apie 
2.5 milijardo rubliu.

“Prekybos tarp * TSRS 
ir Anglijos vystymas ati
tiktų abiejų šalių savitar
pio interesus, prisidėtų 
prie savitarpio supratimo 
ir draugiškų ryšių tarp 
dviejų šalių stiprinimo.”

Pasirodo, jog anglų ko
mersantų vizitas Maskvoje 
atnešė apčiuopiamų rezul
tatų: anglai gavo iš tarybi
nės vyriausybės už šimtus 
milijonų dolerių užsakymų, 
—tarp kitko užsakymų pa
statyti nedideliems laivams.

DR. STANISLOVAS 
BANAITIS

Šių metų vasario 3 dieną 
Lietuvoje mirė Dr. Stanis
lovas Banaitis. Jo likusių 
draugų bendradarbių grupė 
paskelbė tokį velionio ne
krologą:

“S. ” Banaitis gimė 1899 
m. Leningrade (Peterbur
ge). Baigęs Raudonosios 
Armijos' Karinės Medici
nos akademiją, S. Banaitis 
pradėjo dirbti gy ryto j u 
chirurgu Novgorodo, vė
liau Ašchabado ir kt. li
goninėse. 1933 m. S. Ba
naitis pradeda dėstytojo 
darbą Leningrado II-jame 
Medicinos kompleksiniame 
technikume, vėliau paski
riamas Karinės Medicinos 
Akademijos katedros vir
šininku.

“Didžiojo Tėvynės karo 
laikotarpiu S. Banaitis ei
na atsakingas pareigas 
Tarybinėje Armijoje.

“Pokariniu laikotarpiu 
S. Banaitis vaisingai dirba 
mokslinį darbą, apiben
drindamas Tėvynės Karo 
medicininį patyrimą ir iš
leisdamas eilę darbų karo 
lauko chirurgijos srityje.

“Nuo 1945 iki 1947 me
tų S. Banaitis dirbo Lietu
vos sveikatos apsaugos 
ministru.

“Tarybinė vyriausybė 
aukštai įvertino. S. Banai
čio nuopelnus Tėvynei, ap
dovanodama jį Raudono
sios Vėliavos, Tėvynės Ka
ro I laipsnio, Raudonosios 
Žvaigždės ordinais ir me
daliais, 

z

“S. Banaičio asmenyje 
tarybinė visuomenė nete
ko ištikimo Komunistų 
partijos sūnaus, karšto tė
vynės patrioto, žymaus 
mokslininko - visuom e n i - 
ninko.

“Šviesus S. Banaičio at
minimas ilgai išliks mūsų 
širdyse.”
Velionis buvo Lietuvos 

Mokslų Akademijos tikra
sis narys ir Tarybų Sąjun
gos Mokslų Akademijos na- 
rys-korespondentas.

Philadelphia, Pa.
Jdės dūmy koštuvą

Ant kampo Richmond St. ir 
Frankford Ave. randasi di
delė bronzo ir misingio-brass 
liejykla, Ajax Metals Division 
of 11. Kramer & Co. Iš tos 
liejyklos beveik nuolat verčia
si gelsvai balti ir tiršti troški
nanti dūmai. Per daug metų 
tie, taip nuodingi ir labai 
kenksmingi žmonių sveikatai, 
dūmai kankino visos apylin
kės gyventojus. Kai kada 
koks oras būna, tai net daug 
gatvių aptemdo dienos laiku. 
Vieną sykį šių žodžiu rašy
tojui teko būti prie lietuvių 
muzikališkos svetainės ant 
Allegheny Ave. ir net tenai 
buvau priverstas skepetaite 
nosį pridengti nuo dvokiančių 
garų.

Tos apylinkės gyventojai, 
ypač biznieriai, daug sykių 
buvo apskundę kompaniją, 
bet kompanija visuomet tapo 
bylos laimėtoja. Tik praeitą 
rudenį užėjus per 3 dienas 
nuodingiems rūkams (smog), 
kuomet tūkstančiai susirgo 
nuo troškinančių nuodingų 
garų, tuomet ir miesto oro 
teršimo kontrolės komisija 
(Air Pollution Control Com.) 
įsikišo į šį reikalą ir privertė 
kompaniją įdėti dūmų koštu
vus (smoke filters). Vienas 
kompanijos direktorius Ben 
Kaufman per spaudą pranešė, 
kad kompanija greitu laiku 
Įdės didelį dūmų koštuvą. Jis 
kainuos apie $175,000 ir galės 
išvalyti 47,000 kvadratinių 
(kubinių) pėdų dūmų per 
minute. Na, tai nors kartą 
tos dalies miesto gyventojai 
gales kiek lengviau atsikvėpti.

Blogi laikai užėjo ir Penn- 
sy van i jos universitetui. Vis tai 
sakoma, kad del „ekonomiškų 
priežasčių. Universiteto ma- 
nadžeris John L. Moorc “ža
da atleisti iš darbo apie 125 
darbininkus. Tai matote, kad 
jau ir mokslo įstaigose sunk- 
laikis pasireiškia. Iždo globė
jai nusiskundžia, kad jiems 
trumpa apie milijono dol. ir 
jie nebegalį pilnai mokslą 
dėstyti universitete.

Philadclphijos bedarbiai 
perkrikštino dabartinį mūsų 
šalies prezidentą Bisenhovve- 
rį. jam davė naują pavardę, 
Eisen Hoover. Gerai pritaikė.

Progresas

Mirštanti industrija
Rašo Ex-Mainiei’ys

Kietoji anglis viena iš 
svarbiųjų pamatinių indus
trijų, kuri ne tik šildė na
mus, bet ir suko industrijos 
ratus. Tai buvo praeityje 
nepavaduojama kurui me
džiaga, nekalbant apie in
dustrijos ratus, kuriuos su
ko tas “Karalius Anglis.” 
Bet šiandien šioji industri
ja randasi apgailėtinoj pa
dėtyj, geriau sakant, miri
mo stadijoj. O jau ypatin
gai aukštesnėj i kietos ang
lies sritis, kuri apima visą 
Lackawanna klonį s u 
Scranton o miestu.

Neperseniausioje praeity
je Scrantonas buvo garsus 
kietos anglies miestas, taip 
sakant, širdis. Net buvo 
ir sakoma: Scranton — 
capital city of anthracite. 
Šiandien čia matosi tik 
liūdnas prisiminimas tos 
garsios šio miesto praeities. 
Jeigu 40-50 metų tam atgal 
tik viename Scrantone dir
bo anglių kasyklose apie 
10 ar daugiau tūkstančių 
mainierių, tai šiandien ga
lima skaityti ne tūkstan
čiais, o tik šimtais. Gi vi
same Lackawanna klonyj, 
anglių kasyklose kadaise 
dirbo daugiau kaip 35,000 
mainierių; šiandien iš viso 
gal tedirba tik apie 10,000 
visame Lackawanna klo
nyj, įskaitant ir Scrantono 
miestą, ir dirba ti po 2-3 
dienas savaitėje.

Scrantonas buvo išaugęs 
iki 140,000 gyventoju mies
tas, o Lackawanna klonis— 
virš 250,000 gyventojų. Bet 
šiandien Scrantonas nupuo
lęs iki 124,000 gyventojų ir 
dar vis puola, o Lackawan
na klonis (apskritis) tiek 
nupuolė gyventojais, kad tu
rėjo prijungti kelias kitas 
mažai Apgyventas apskri
tis, idant padaryti vieną 
kongresinį distriktą. Nors, 
žinoma, čia veikė ir repu- 
blikonų politikierių sky- 
mas, kad pravesti republi- 
koną kongresmaną vieton 
demokrato.

Kodėl taip įvyko, kad kie
tos anglies gamyba taip nu
puolė, taip susitraukė, ypa
tingai jau.Scrantono srity
je? Argi jau iškasė visą 
anglį? Nieko panašaus. 
Tiesa, kad labai ddug jau 
yra iškasta ir nemažai ka
syklų paliko bevertėmis, 
bet dar daug jos yra po 
žeme. Priežastis ta, kad 
anglis nėra kasama visuo
menės naudai, gėriui, bet 
kasyklų savininkų pelnui. 
Savu laiku, visose kietos 
anglies kasyklose, dirbo 
apie 160,000 mainierių, o 
1953 metų pabaigoje tedir
bo tik 48,914 mainierių ir 
iškasė tik 30,534,159 tonus 
anglių. Tai labai didelis ga
myboje nupuolimas, palygi
nus su praeitim. Pavyz
džiui, dar 1898 metais; ka
da anglį kasė dar pusiau 
primityvišku būdu ir tai 
iškasė 48,000,000 tonų. Gi 
laike pirmojo pasaulinio ka
ro anglių gamyba buvo pa
siekusi virš 100,000,000 to
nų. Tai, žinoma, buvo pati 
aukščiausia kietos anglies 
gamyba ir aukščiausias ka
syklų išvystymas. Teisin
giau pasakius, tai buvo ti
kra kasyklų savininkams 
rugiapiūtė; jie tikrai tada 
sėmėsi sau didelius pelnus 
ir apie kasyklų ateitį visai 
nei negalvojo, šiandien jau 
to nėra. Nors, žinoma, jie 
ir dabar nėra ubagais, vie- 
mok tenka pripažinti, jog 
daug kasyklų1 yra išdirbtų 
ii* jau. netinkamos operavi-

mui. Tik per pastaruosius 
dvejus metus visoje kietos 
anglies srityje tokių kasy
klų tapo uždaryta net 70. 
Taipjau dar yra daugelis 
kasyklų privestų prie tokio 
laipsnio, kad jau savinin
kams jos nepelningos ir bi
le dieną bus uždarytos, nors 
ir daug dar tose: kasyklose 
yra anglies ir prie geros 
tvarkos ją būtų galima iš
kasti. Bet čia doleris, biz
nis, viską nusako ir prieš 
tai nieks ir piršto nepa
kels, nors visuomenė dėlei 
to ir nunkentėtų. Kodėl 
daugelis kietos anglies ka
syklų yra privesta prie taip 
apgailėtinos padėties, pa
kalbėsime vėliau. Dabar 
nors trumpai tenka pri
minti, kad, nepaisant kaip 
daug kasyklų yra blogoje 
padėtyje, vistiek daug dau
giau galėtų iškasti anglies, 
jei kompanijos turėtų kur 
tą anglį padėt; jei tik turė
tų plačias rinkas kietos an
glies kurui. Didžiausia čia 
.kaltė, kad anglies gamyba 
taip sumažėjo, o kartu ir 
mainierių skaičius, tai alie
jus, naturalis gasas ir elek
tra tūkstančiam mainierių 
atėmė darbą ir nupuldė an
glių produkciją.

Pavyzdžiui, net pačioje 
kietos anglies srityje tūks
tančiai namų savininkų .su
sidėjo aliejumi šildomus 
namams pečius; tūkstančiai 
elektrinių ir gasinių pečių 
išmetė anglinius pečius iš 
virtuvių ir tuomi, žinoma, 
nemažai pakenkė anglių ka
sykloms. Tūkstančiai pačių 
mainierių tai padarė. Juk 
atėjo moderninė gadynė, 
mainieriai tokie pat žmo
nės, kaip ir kiti, tad ir jie 
susitaisė ir taisosi, kurie 
tik išgali, sau moderniškus Į 

(namelius ir virtuves. Na, I 
jeigu jau pačioje kietos an
glies srityje tas dedasi, tai 
ką ir bekalbėti apie kitas 
sritis ir didmiesčius.

Ir štai mainierių unijos 
vice-prezidentas Thomas 
Kennedy, pabaigoje praeito 
lapkričio men. pareiškė se
nato komitetui dėl strate
ginių mineralų, kad impor
tuojamas kurui aliejus dau
giau pakenkė anglies in
dustrijai — kaip kietos, 
taip ir minkštos. O inter- 
nacionalis mainierių unijos 
komiteto narys John T. 
Jones protestuodamas pa
reiškė tiems patiems po
nams senatoriams, kad kas
dien yra importuojama po 
1,000,000 statinių kūrena
mo aliejaus iš kitų kraštų 
ir tas privertu uždaryti 
šimtus kasyklų. Tačiau po
nai senatoriai tik nusišaipė 
į tokį Jones protestą, pa- 
reikšdami, būk Amerika 
perka aliejų iš tų kraštų, 
kuriems labai r e i k a 1 ingi 
Amerikos doleriai. Reiš
kia, doleris pasilieka dole
riu ir aliejaus importuoto
jams apeina tik jų pačių ki
šenės, o ne tūkstančių mai
nierių likimas. Gi šalies val
džia jų rankose, tai irgi ne
siskubina ką nors daryti, 
idant pagelbėti mainieriams 
ir pataisyti tokią blogą ka
syklų padėtį. Ir kaipgi čia 
šalies valdžia skubinais tai
syti tą blogą kasyklų padė
tį, jeigu pakenks aliejaus 
bizniui. Mat, privatiškos 
nuosavybės šventumas virš 
visko, tai kapitalistinė fi- 
lozofija.

Daugelis net ir pačių mai
nierių kaltina mainierių 
unijos prezidentą John L. 
Lewisa už paskutinį išrei- 
kalavimą pakelti mainie
riams algas. Būk dėlei to

iškilo taip aukšta anglių 
kaina ir tas atidarė vartų? 
į plačią aliejui dirvą, nes 
aliejus esąs pigesnis už an
glis ir dar patogesnis kuras 
šildymui namų. Kiek tame 
tiesos, neisiu su nieku į gin
čus. Vienok nieks nekal
tina kasyklų savininkų už 
aukštą anglies kainą. Ta
čiau, kaip ten kas bebūtų, 
aliejus ir naturalis gasas 
kirto didelį smūgį kietos 
anglies industrijai ir išme
tė tūkstančius mainierių iš 
kasyklų į bedarbių eiles.

Dabar pakalbėsim ir apie 
kitas priežastis ir blogybes, 
kurios privedė kietos an
glies industriją prie tokios 
apgailėtinos padėties. Jei 
sugrįšime 50 metų atgal, 
tai rasime, kad kasyklos 
dar buvo augimo, vystymo
si stadijoj; dar platūs mi
glių klodai buvo neliesti 
(solid) ir plėtėsi pirmaeilis 
(first mining) anglies kasi
mas. Darbo kasyklose ta
da buvo gana daug ir ga
lėjai pasirinkti, arba pa
keisti, kada tik norėjai, ir 
kadangi anglių kasyklos 
buvo pati pamatinė indus
trija, tai kitokia industri
ja čia neaugo, nesivystė,dar 
priešingai — nyko, ypatin
gai Scrantono mieste, nes 
kasyklose darbininkai dau
giau uždirbdavo, tai kito
kiai industrijai nebuvo len
gva gauti darbininkų dirb
ti už pigesnę mokestį. O 
prie to, dar kasyklų savi
ninkai visados vairavo ir 
vaizbos butą (chamber of 
commerce), tai dar ir ken
kė, neprileido kitokiai in
dustrijai vystytis, idant vi
sados turėtų gana liuosų 
darbo rankų kasimui an
glies.

Prasidėjus antrajam pa
sauliniam karui, ponai iš 
Vaizbos buto sušuko visa 
gerkle: “We don’t want the 
war babies.” Kitaip sakant, 
mes nenorime karinės in
dustrijos. Ir daug tokių 
atsitikimų buvo praeityje, 
kada ponai vaizbininkai ne
prileido žymesnei industri
jai prigyti ir vystytis. O 
kadangi tada dar buvo ir 
pirmaeilis anglies kasimas, 
tai buvo ir būtinumas sam
dyti daug daugiau darbi
ninkų kasimui anglies. Bet 
apie mechanizavimą kasy
klų tada dar ir nesapnuota; 
daugelis net samprotavo, 
jog kasti anglį tik darbi
ninkai savo rankomis ir 
spėka gali, o ne mašinos. 
Ir tiesa, kad iki karo kietos 
anglies gamyba buvo pasie
kusi, ir be mašinų, virš 

' 100,000,000 tonų. Tai btyo 
aukščiausias pasiekimas. 
Gi po, karo palaipsniui pra
dėjo pulti žemyn, kartu 
baigėsi didžiumoj ir pirma
eilis anglių kasimas. Ir jau 
1926 metais iškasė tik apie 
86,000,000 tonų, o užėjus 
depresijai susitraukė iki 
pusės tiek. Ir nors antra
jam pasauliniam karui iš
kilus anglies gamyba ir vėl 
pakilo, bet darbininkų skai
čius—ne, nes kasyklos jau 
buvo mechanizuotos. Ir taip 
su kiekvienais metais mai
nierių skaičius mažėjo, kad 
1952 metais jau kasyklose 
tedirbo tik 58,056 mainie
riai in iškasė 39,924,000 to
nų anglies, o 1953 s dar mai
nierių skaičius sumažėjo iki 
48,914 ir pagamino anglies 
tik 30,534,159 tonus, Xūu 
žemiausias nupuolimas kie- > 
tos anglies produkcijoj.

(Bus daugiau)

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei. naują skaitytoją? Jei ne, 
/tai pasirūpink gauti.
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Gėdinga prekyba vaikais
. pavaišina su tuo skanėsiu. 

Manau, kad ir Laisvės skai
tytojos turi teisę geru re
ceptu pasinaudoti.

3 puodukai išsijotų miltų
2 šaukštukai kepamų mil

telių (baking powder)
2 šaukštukai kepamos so

dos (baking soda)
1 šaukštukas druskos
2 šaukštukai cinamonu
1 puodukas sukapotų ra- 

zinku
į puoduko sukapotų bile 

riešutu
2 puodukai cukraus
lį puoduko aliejaus 

(Wesson arba Mazola)
3 ^puodukai sutarkuotų 

žalių morkų (arba du di
dėt; pundeliai)

4 kiaušiniai, neplakti.
Sutaisyti:

Mieruok miltus išsijotus. 
Pridėk kepamus miltelius, 
soda, druska ir cinamonus. 
Persijok kelis kartus. Di
deliame bliūde sumaišyti ii 
gerai išplakti aliejų su cu
krum, pridėti morkas, įmuš
ti po kiaušinį ant syk, ge
rai Išmaišyti ir išplakti.

Dabar, supilk sausąjį mi
šinį. Pilk po biskį ir vis 
gerai maišyk. Pabaigoje 
pridėk razinkas ir riešutus, 
gerai maišydama.

Pyragas keps geriausia 
10 colių blėtoje su triūbele 
viduje, nes tai pagelbsti 
pyragui geriau kepti ir iš
kilti. Kepti 350 laipsnių 
karštyje apie valandą laiko 
arba kol iškeps.

Jei nori pagražinimo ar
ba “frosting,” gerai tiks 
sekamas:

uncijos cream cheese 
lį puoduko cukraus mil

telių (confectionary sugar) 
1 šaukštukas vaniles.
Viską sudėjus, plak kol 

gerai išputos ir lengvai tep- 
sis ant pyrago.

Aš išbandžiau su vienu 
puodeliu aliejaus. Kitos 
vartoja sviestą. Su mažiau 
aliejaus man geriau patiko. 
Pyragas gali ilgiau laiky
tis. Gaspadinė.

Today’s Pattern

Inf
Pattern 9327 (for shorter, fuller 

figures)? Half Sizes 14VŽ. IG’/s, 
WA, 20’4, 22’L. 24>,'2. Size IfiV, 
takes 4 yards 35-inch fabric: 4’4 
yards of trimming.

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

Neseniai iškilo naujas 
skandalas dėl to, kad viena 
grupė prekiaujančių vai
kais pagrobė nuo kitos juo
dojo turgaus prekybininkų 
grupės naujagimę mergytę. 
Jos istorija, kaip ir tūks
tančių kitų, tokia pat:

Kūdikis buvo gimdytas 
neištekėjusios moters, pa
vainikis. Kūdikio jau laukė 
amerikonai būsimi auklėto
jai, norėję gauti sau už 
dukterį. Gabenant į sutar
tą vietą ją įteikti auklėto
jams, kūdikį pagrobė kita 
grupė. Mat, kūdikio gim
dymo iškaščiai jau buvo ap
mokėti. Parduos, — gryną 
pinigą gaus. Taip kūdikio 
likimas, tarsi kokio varga
no kačiuko, sveriamas pa
gal dolerių svorį.

Paskiausias nuotikis įvy
ko Montrealyje. Vienok juk 
ir šioje pusėje “tvoros” pa
dėtis ne geresnė, daugeliu 
atvejų dar blogesnė.

Dėl ko amerikonai ver
žiasi K a n a d o n kūdikių 
pirkti? Ar čia pat trūksta 
kūdikių? Ar kanadietės 
mažiau myli kūdikius, kad 
juos parduoda?

Pradėkime nuo paskiau- 
sio klausimo. Kanada—ma
žiau industrializuota šalis. 
Gyvenimas visada buvo ir 
dabar tebėra sunkus. Dva
siškąja ir jos prietarai gi
liai suleidę šaknis. Tuo pa
timi ir “prasiradusi,” nete
kėjusi motina turėtų paneš
ti daug didesnius sunku
mus dėl ekonominių neda- 

i feklių ir dėl prietaringų 
i tradicijų. Baimė tų sunku- 
1 mų verčia būsimą “nelega- 
lišką” motiną slapstytis. 
Išlaikymas slaptybės, gavi
mas patarnavimo prie gim- 

: dymo ir užkalbėjimas, kad 
i kūdikis gaus turtingus 
amerikonus auklėtojus, jai 
tuo tarpu atrodo išganymu.

Ar ji kūdikio nemyli ? 
Neužtenka kūdikį mylėti, 
dar reikia jam duonos ir 
priežiūros. Kelinta mote
ris pajėgtų viena be keno 
kito pagalbos išauklėti šei
mą? Pagaliau, ar mūsų 
motinos nemylėjo mūsų, kai 
vos iš lopšio iškeltus išlei
do tarnauti svetimiems, J 
visokias rankas? Juk jos 
springo ašaromis, tačiau 
turėjo pasirinkti tarp ba
do ir tarp sotesnio verga
vimo svetur.

Ar čia trūksta kūdikių? ę
Dažnai matomi spaudoje 

pranešimai apie pamestinu
kus vaikus liudija, kad ir 
pas mus randasi dirbtinas 
“perviršis” kūdikių. Jį pa
daro prietarai, nelygybė, 
alkanas skurdas.

Jeigu Valstybėje randa 
vietos ar pritarimo juodojo 
turgaus prekybininkai, tas 
jau rodo, kad mūsų visuo
menė, kad tos visuomenės 
vadovybė kur nors neatliko 
savo pareigų. Gal mūsų 
pažiūros į motinystę ir vai
kus yra dvokiančiai suge
dusios? Kartais tame kalti 
netikę įstatymai. O gal mū
sų valdovai yra žabali ar
ba sugedę? Aišku tas, kad 
kas nors reikia taisyti.

Kožnu sykiu, kada kur 
nors peleninėje ar šiukšly
ne randamas naujagimio 
kūnelis, mano mintis su
vaitoja: “Ar ne geriau bū
tų turėti tą ‘prakeiktą’ juo
dojo turgaus gaują, kuri 
kūdikį paimtų gyvą ir at
rastų jam auklėtojus, nors 
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tai daro ir už pinigus?”
Daugybė kūdikių kas me

tai pametami gyvi prie 
įstaigų ar keno privatinio 
buto durų. Tame matosi 
gimdytojos troškimas, kad 
jie gautų išlaikymą, užaug
tų. Šimtai paaugėjusių vai
kų paliekami dėl to, kad 
nedarbas, nelaimės, ligos 
atėmė galimybę tėvams vai
kus žmoniškai išlaikyti.

Štai, vasario 15-tą turtin
giausio pasaulyje miesto 
New Yorke gyventojai Lo
pez paliko savo sūnelį ir 
dukrytę (3 ir 2 metų) mies
tinės labdarybės stotyje. 
Paliko po to, kai įstaiga 
atsisakė teikti jiems pašal
pos vaikų išlaikymui na
mie. Tėvai buvo priversti 
rizikuoti atsiskyrimą nuo 
vaikų, kalėjimą. Rizikuoti 
tiktai tam, kad vaikai ne
badautu, v

Komercinėje spaudoje, o 
kartais net specialiai tam 
pagamintose afišose skel
biami paieškojimai auklėto
jų našlaičiams, pamestinu
kams. Tūliems ieško tik 
laikinų globėjų, bet trūks
ta ir tokių, kurie norėtų 
auklėtinius paimti i sūnus, 
dukteris. Tūkstančiai vai
kų randasi prieglaudose dėl 
to, kad negauna jiems au
klėtojų.

Tai dėl ko amerikonai bė
ga Kanadon kūdikių pirk
ti?

Priežasčių yra visokių. 
Viena vyriausių yra ta, 
kad‘dauguma nori kūdikius 
visuotinai įsisavinti. Jauna 
pora nežinomą jaunagimį 
gavę gali pasiskelbti ilgose 
atostogose susilaukę savo. 
Tuomi jie visoje giminėje ir 
kaimynuose kūdikį įsisavi
na. Sykiu su kūdikiu jie 
parsiveža gimimo liūdymą 
ir prašalina visokius spė
liojimus, įtarinėjimus kūdi
kiui ir sau. Senesnieji ga
li vaidinti mirusios ar ser
gančios giminaitės kūdikio 
auklėtojais, išvengti sveti
mųjų kišimosi į jų šeimos 
reikalą.

Kita priežastimi kūdikių 
ieškojimo svetur yra “red 
tape.” Tai ta šerenga, per 
kurią J. V. dalyse varomi 
norintieji kūdikį įsūninti. 
Tie nuostatai buvo daromi 
kūdikių apsaugai, kad vi
siškai netinkami į auklėto
jus negalėtų kūdikių paim
ti. Tačiau perdaug kom
plikuoti, ištęsti tyrinėjimai, 
tardymai būsimų auklėtojų 
nėra praktiški. Nėra ir be
šališki. Vargiai šiandien 
gautų kūdikį tas, kas ne
norėtų tapti kokio nors ku
nigo pavaldiniu.

Aplikantas dar 4uri įro
dyti išteklių. Gi į svarbiau
sią kūdikio gerovei sritį, į 
būsimo auklėtojo širdį įei
ti, ją patikrinti, negalima. 
Po visų tų tyrinėjimų pa
davus kūdikį auklėti yra 
buvę tokių padėčių, kur su 
auklėjamuoju žiauriai elgė
si. Apie tūlą taip valdžios 
“gerai prižiūrėtą” ir “lai
mingai” augusį vaiką, apie 
jo pergyventus, žiaurumus, 
sužinome tiktai tuomet, ka
da jis jau tapo padarytas 
nepataisomu kerštinčium ir 
atsidūrė •’pražūties slastuo
se.

Neigi yra saugūs nuo blo
go išauklėjimo tie, kurię 
liekasi auklėti pačiose val
dinėse ar religinėse prie
glaudose. Valdinėms virši
ninkus skiria politikieriai, 
9 viršininkai sau pavaldi

nius vėl renkasi pagal po
litinę kryptį. Religinėse vir
šininkai skiriami pagal 
aukšto dvasiškio nuožiūrą. 
Jose priežiūra vaikų paves
ta vienuolėms. Gi jos pa
čios, daugumoje, ten pate
ko dėl nesugebėjimo ar sun
kiose sąlygose nepajėgimo 
prisitaikyti gyventi jų ge
rovei. Juk tokią meilę ir 
toleranciją išgali net nef 
kiekviena motina ar vaikus 
mylinti auklėtoja.

Mažiau reikėtų ieškoti 
“aukšto kalibro” auklėtojų. 
Užtektų patikrinti, kad jie 
nėra proto ligoniai. Jeigu 
natūralių, gimdytinių vaikų 
likimą galima patikėti ne
turintiems didelio kapitalo 
ar nepriklausantiems jo
kiam kunigui tėvams, tai 
galima patikėti vaikus ir to
kiems pat auklėtojams. Tuo 
būdu trokštantiems būti 
auklėtojais nereikėtų vaikų 
pirkti, o netekusieji tėvų 
vaikai gautų auklėtojus. 
Nesant kūdikiams pirkėjų, 
išeitų iš biznio ir pardavi
nėtojai.

Kaip išleidžiamiems pas 
laikinus globėjus, taip ati
duodamiems įsūninti vai
kams svarbiausia yra glo
bėjų geraširdingumas, vai
kams meilė. O tas neįra
šyta banko knygutėje nei 
randama aukštai .skamban
čioje pavardėje ar turtuo
lio palociuje. M-te< ___

Algų nelygybė irgi 
didina nedarbą

Šių metų sausio mėnesį 
Kongresui įteiktas bilius, 
kuriuomi ragina įvestį įsta
tymą, kad būtų mokama ly
gi mokestis už lygų darbą.

Kalboje už tokio įstaty
mo reikalingumą Ohio re- 
publikonė kongr e s m a n a s 
Frances B. Bolton sakė, jog 

, toks įstatymas pirm visko 
yra reikalingas apsaugai 
^moterų, nes iš 64 milijonų 
dirbančiųjų už algą 19,600,- 
000 yra moterys.

Kita labai svarbi, bet 
daugumai dar neįmatoma 
priežastis reikalavimui ly
gios mokesties yra ta, kad 
nedamokėtą darbą dirban
tieji prisideda priartinti ir 
didinti depresiją. Jeigu 
daugiau uždirbantieji vyrai 
nepajėgia (neturi ištekliaus) 
nusipirkti savo pagamintų 
daiktų, tai juo mažiau te
išgali pirkti moterys, - ku
rios veik visur gauna ma
žesnę mokestį.

Paskiausiais keleriais me
tais kelios iš geriausių uni
jų griežtai pareikalavo vie
nodos mokesties vienoda
me darbe visiems, įskai
tant moteris, jaunuolius ir 
negrus. Tad visur kitur pra
dėjo tą nelygybę šalinti. Ir 
tas bilius kilo tiktai dėka 
u n i j is tams ir pažangie
siems, kurie jau per metų 
metus to reikalauja.

t. l;
Auksorių leidinyje Jewel

ry skaitome,, kad mažėji
mas darbų ir' pajamų jau, 
pernai padarė žymę toje in
dustrijoje. Sako, daug di
desnis procentas jaunuolių 
pirko savo sužadėtinėms 
pigesnius žiedus. Pabran- 
gęs pragyvenimas, pakilu
sios rendos prisidėjo prie 
reikalo taupyti nuo žipdo 
būtiniesiems reikalams.

Reiškiama susirūpinimo, 
kad didėjant nedarbui, o 
pragyvenimui brangstant, 
daug kam prisieis gyventi 
be žiedų ir net be vedybų. 
Suėjimui į porą taipgi daug 
trukdo išsiuntinėjimai vy
riškojo jaunimo po visą 
pasaulį.

Naujosios Anglijos Žinios
Naujosios Anglijos organiza
cijoms ir draugams
Mes turime pranešti, kad 

balandžio 4 dieną So. Bostone 
yra rengiamas koncertas, ku
ri išpildys Aido Choras iš 
Worcester, Mass., kurį vado
vai!: a muzikas Jonas Dirve- 
lis. Tad, mes prašome visų 
Naujosios Anglijos organiza

WORCESTER, MASS.
Vasario 2 d. Įvyko Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų pašaipėlės 
draugijos mėnesinis susirinki
mas. Valdyba ir Įvairios biz
nio komisijos davė ra pertus iš 
draugijos veikimo — viskas 
tvarkiai vedama. -

Metinė^vakarienė 30-tą sau
sio buvo pasekminga. Draugi
jos vardu tariu ačiū Board 
Direktoriams ir gaspadinėms 
už gerą pasidarbavimą vaka
rienės surengime ir laike ban- 
kieto gerame patarnavime.

Apart dažnųjų svočių, buvo 
ir nepaprastų svečių. Tai vi
siems žinomas, lietuvių ger
biamas 'miesto majoras J. 
0’Brain. Jis pagyrė lietuvius 
už aktyvų dalyvavimą politi
kos veikloje ir su pasididžia
vimu pasigyrė, kad jis šian
dien yra Worcosterio miesto 
majoru del to, kad lietuviai 
balsavo už ji. Majoras pasiža- i 
dėjo — reikalui esant ir pa- i 
gelbės mums. Jam gerai visi 
svečiai paplojo) rankomis ir 
palinkėjo geros laimės ateitų - 
je. . i

Antras svečias, lietuviams 
gerai žinomas advokatas J. 
Balcon (Balčiūnas) taip pat 
kalbėjo ir linkėjo d ra u g ge
rų pasekmių. Balcon yra poli
tikierius ir kandidatuoja mies
to rinkimuose. Lietuviai turėtų 
balsuoti už Bacon, kada tik jis 
kandidatuos.

L. S. D. Draugija paauka
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Rankdarbių Paroda<J

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.

Įvyks Kovo-Mareh 13 ir 14 dienomis 
‘ I

Tai bus šeštadienį ir Sekmadienį, šeštadienį prasidės penktą valandą 
vakare. BE ĮŽANGOS. Pasilinksminimas ir pasivaišinimas užkandžiais. 
Pardavimas visokių gražių ir naudingu tdaiktų labai prieinamom kainom.

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

marginimai ir vaikam dovanos. Iki 5-tos vai. be įžangos. Nuo 5-tos valan
dos gros orkestrą ir įžanga tik 50c. Taipgi užkandžiai, pasilinksminimai ir 
visuotinas išpardavimas.

Gros George Kazakevičiaus Orkestrą
KVIEČIAME JAUNIMĄ Į ŠĮ GRAŽŲ PASILINKSMINIMĄ.
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Paroda bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Parodoje lauksime svečių ir iš kitų miestų. Sekmadienyje tiksliai daro
me viską anksti, kad būtu patogiau svečiam pasinaudoti parodos proga.viską anksti, kad būtų patogiau svečiam pasinaudoti parodos proga.B

cijų tą dieną nieko nereng
ti, o ruoškitės atvažiuoti į So. 
Bostoną.

Gi Aido Choras stropiai 
ruošiasi su naujomis daino
mis ir jie nori So. Bostone 
pasirodyti pačioje meno vir
šūnėje — aišku, kad jie tą 
pasieks.

Komitetas

vo $10 Į*March of Dimes fon
dą.

Pastaba draugijos nariams: 
Nors draugija ir turtinga na
riais, bet draugijos susirinki
muose nariai ne taip labai 
skaitlingi. Mūsų visų yra vie
noda užduotis rūpintis draugi
jos reikalais; lankyti draugi
jos susirinkimus ir visus pa
rengimus, kad padidinti drau
gijos iždą.

Tik keletas metų atgal 
draugija praleido keliolika 
tūkstančių dolerių pagražini
mui vasarnamio Olympia Par
ke. O dabar vėl keletas tūlos
iančių kaštuos už aptaisymą 
namo 29 Endicott S. Taigi, čia 
mūsų visų yra bendra užduo
tis lankyti savo Įstaigą ir to
kiu būdu mes lengvai užbaig
sime didesnius savo darbus.

Norintieji Įsirašyti i L. S. D. 
Draugiją malonėkite ateiti j 
sekantį, draugijos susirinkimą, 
kuris Įvyks kovo 2 d., 7:3O 
vai. vakaro, 29 Endicott St., 
Worcester, Mass.

Reporteris

Great Neck, N. Y.
Serga Matthew Pekūnas

Trys savaitės atgal ūmai ir 
sunkiai apsirgo Matthew (Mo
tiejus) Pekūnas. Dabar, jau 
dvi savaitės po operacijos, jis 
randasi Manhasset Medical

fArtVAWWt

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED MALE

AUTO GLASS MECHANIC. Must 
be exp. and must have driver’s lie. 
Steady wk., good wking conditions. 
Apply in person or phone. Mr. Wein* 
stock, Ridgeway Glass, 1235 Ridge 
Ave. ST. 4-2789.

(37-41)

Baltimore, Md.
HELP WANTED—FEMALE

Woman. Live in beautiful surround
ings. Must be thoroughly exper
ienced housekeeper and love child
ren. Some cooking. Call LI. 2-6844.

__________________  -(37-39) ’
FOR SALE< ______

TIKTAI $69, I MfcNESf 
ARBUTUS

NAUJUOSE MŪRINIUOSE 
NAMUOSE

3 dideli miegrūmiai.
Gera šiluma

Limituotam skaičiui veteranų 
nereikia rankpinigių.

Mažas reikalavimas rankpinigių 
nuo ne veteranų.

NATIONAL RLTY CORP.
MO. 4-8500. ARB. 407.

(36-39)

Center ligoninėje, Northern 
Boulevard, Manhasset, Long 
Island, New York (Room 
307). Pekūnas turėjo didelę, 
skaudžią, sunkią operacija 
ant vidurių. Yra dar ir kitų 
komplikacijų, tad reikėsią ki
tos operacijos.

Pekūnas yra ilgametis 
Great Necko gyventojas ir 
per daugelį metų Laisvės 
skaitytojas. Jo rezidencija: 
25 Franklin Place, Great 
Neck, L. L, N. Y.

(ši žinia buvo iš Great Ne
cko išsiųsta vasario 18 d., o 
mes ją gavome tik vas. 23 d.

I Mes linkime gorb. M. Pekū- 
nui greit ir sėkmingai pasveik
ti. — Red.)

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

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?
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Sveiki ir nebrangūs 
pietūs su draugais

kad šeirni-
ruošiamas

2 S-tą būtų
ir kati pie-

Suėjusios i savo susirinkimą 
klubietės nutarė, 
ninkių pagarbai 
banketas vasario 
visiems išgalimas
tūs būtų maistingi ir gražūs.

Sekretų čia negali būti jo
kių: pietūs susidės i& vienos 
keptos mėsos,' apkeptų bulvių, 
šviežių ankštinių pupelių, bu
rokų. žalių kopūstų, su visais 
kitais reikalingais priedais. O 
užbaigai — kavos iš to naujo, 
gražaus puodo ir “sponge 
cake” su pyčiomis. Pietų 
na $2. Rengiami Liberty 
ditorijos restaurane.

Pietūs bus duodami ; 
laiku. lygiai 1 valanda, 
proga pasinaudodami 
lis rimtų
gerbti ir pavaišinti 
mininkes, 
banketą ta dieną padaryti 
joms tikru šventadieniu, pasil
siu ir pasilinksminimo diena. 
Lauksime.

Au

fa 
daugę- 

vyrų planuoja pa
savo šci-

las

Klubietė

Damazas Mičiulis 
sveiksta

Damazas 
Brook ly- 

sekcijoj e.
Dar

po
ne-

Nuo pat rudens 
sunkiai sirginėju 
Mičiulis. gyvenantis 
ne, Williamsburgo
Jį vargina širdies liga, 
prieš naujus metus jis 
savaičių buvo ligoninėje, da
bar vėl išbuvo tris savaites 
Williamsburg General ligoni 
nėjo, šiomis dienomis išej 
ligoninės, bet vis dar yra 
daktaro priežiūra ir dar 
dirba. Tačiau sakosi einąs 
mini stipryn ir turi viltięs 
nai sušiprėti.

Damazas Mičiulis yra 
žangus žmogus, mylintis
svietą ir remiantis finansiniai 
kultūrini lietuviu veikimą. Vi- • * t
si dori žmonės brooklyniečiai 
linki Mičiuliui greito sustip
rėjimo.

pii-

pa- 
ap-

Autoritetas nutarė 
darbininkus bausti

Liudydamas- miešti n. fak
tams rinkti komitetui vyriau
sias miestinės transportacijos 
prižiūrovas McNaly sakė, jog 
jam įsakyta pavartoti pabau
das prieš linijų darbininkus. 
Už ką? “Už sustabdymą dar
bo ir neramybę.’’ O neramy
bės tikimasi dėl to, kad Au- 
toriteas pareiškė, jog algų nu. 
pakels.

Galima apsieiti 
be kavos

Ir vėl kavos kainą pakėlė 
penkiais centais ant svaro! 
Na, o Washingtone mūsų “di
dieji” vis dar veda tyrinėjimą, 
ieškojimą priežasties kavos 
kainos kilimo. Jie jos nesuras. 
Dar ki'ek pakalbės, pasigar
sins ir nutils. . .

Girdėjau vienas krautuvi
ninkas sakė, kad greitu laiku 
kavos svaras kainuos $1.25, 
bet žmones vis tiek kavą 
pirks, kaip niekur nieko. Ne- 
kurie pirkėjai zurza prieš pa
brangimą kavos, vienok jie 
kaip pirko, taip ir tebeperka 
tokį pat kieki.

Jau teko pastebėti angliš
kuose laikraščiuose žmones 
agituojant nepirkti kavos, o 
vietoje jos gerti arbatą ar ki
tokius kavos pavaduotojus. 
Iš tikro, kalbos ir zurzėjimai 
nieko negelbės; pelnagrobiai 
to visai nepaiso. Tik griežtas 
boikotas, atsisakymas pirkti 
kavą galėtų kiek sulaikyti jos 
kainos kėlimą, 
jatr gerti kavą, 
vaites išgėriau 
dūką (Laisvės 
ir nieko blogo 
atsitiko. . . Taip pat būtų ir 
su kitais kavos gėrikais.

Nepirkite kavos. Negerkite 
kavos!

Aš jau susto- 
— per dvi sa- 
tik vieną puo- 
bankete), na, 

su manimi ne

Šeimininkas

NewWto^<M^fe2lnl(»
Plėšikai dygsta, kaip 
grybai po lietaus

Kuo toliau, tuo daugiau N. 
Yorke ir Brooklyne plėšikų ir 
net žudikų atsiranda. Jie. ro
dos, kaip grybai dygsta po 
lietaus. Sekant anglišką spau
dą, retą kurią dieną nebus pa
veikslu ir aprašymų apie api
plėšimus. Nors kai kada poli
cijai pavyksta juos sugaut a- 
piplėšimo vietoje, kitus vėliau, 
vienok apiplėšimai ir užpuoli
mai nei kiek nesimažina. Kai 
kada matai laikraščiuose nuo
traukas, kur visas būrys .tų 
nenaudėlių suimtas; jie visi 
surakinti, kiti ir apdaužyti,— 
vis vien jų negalima išnaikin
ti. Vienus suima, kiti stoja jų 
vieton ir “darbuojasi.

Kai kada plėšikai užpuola 
žmogų prie pat jo namų durų, 
apdaužo ir atima pinigus. 
Dar kiti ateina tiesiai i stubą, 
suriša namiškius ir griozdžia 
po visus 
m i pinigų 
salų. Kai 

k am barius, i eš k o d a- 
ir brangiu papu ti

ku riuose atsitiki
muose jie visai nesiskubina su
savo “darbu” — pertraukia 
“kratą,” išsiverda kavos, už
kanda radę maisto šaldytuve, 
užsirūko cigaretą ir vėl tęsia 
“apvalymą” kambarių. Na
miškiai gi- surišti. suguldyti 
ant grindų ir žiūri kas čia da
rosi. . .

šiuo laiku nepatartina ne
šiotis kišenėje kiek daugiau 
pinigų. Visada galima tikėtis, 

telti galvon ir apkraustvti 
senos. Saugokitės!

Nusižudė konsulato 
sekretorė

Jeane Lord, 25 metų, rasta 
užsidusinusi gasu savo bute. 
Ji sekretoriavo Pakistano kon
sulato ir tos šalies delegacijos 
Jungtinėms Tautoms raštinė
je, New Yorke.

Nassau apskrities policija 
paskelbė paieškojimą buvusio 
savo bendrdafbioį Roy Porter, 
kuris palikęs žmoną su dvie- 
mis vaikais ir pabėgęs su 18 
metų jaunuole savo švogerka.

Staten Islande teisiami 6 
buvę policistai. Teisme liūdy- 
tojas Caru sakė, jog gemble- 
rių viršila D’Alessio turėjo to
kius gerus ryšius su policija, 
jog jis visuomet iš anksto ži
nojo apie būsimas kratas.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

Virginia 9-6128

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

By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

Jauni ieškotojai 
laimės paklydo

New Yorke suimta i 
šalies pietvakarių atvyku- 

graži porelė. Juos 
jie užsiiminėjo api-

inū-
su salios 
si jauna, 
Įtarė, kad 
plėšimais.

Vyrukas, Arthur Wilson, 
25 metų, savo mokykloje bu
vęs žymus futbolės žaidėjas, 
tikėjosi, kad jo laimė randasi 
HoBywoode. Ton jis rado lai
mę, bet ne tą, kurios tikėjosi. 
Rado gražią 18 metų merginą 
ir ją vedė, bet nerado lengvų 
darbų nei pinigų ir duonos 
To ieškoti jie atvyko ir i New 
Yorką, bet ir čia tas pats. 
Bandę pragyvent apiplėšinėji
mais, vienok ir iš to pelnai bu
vę menki. Per tris mėnesius 
čionai Įvykdęs 15 apiplėšimų, 
bet iš visų tų surankioję tik
tai iki $5(T0. Kai juos suėmė, 
tarp jų abiejų buvo tiktai de
šimkė iš to paskiausio apiplė
šimo, kuriame suėmė. Sakėsi 
per dvi dienas buvę nevalgę. 
Juos areštavusieji policistai 
nupirko jiems sandvičių ir ka
vos.

Tą pat dieną suimta ir ki
ta jauna porelė, vietiniai. Pas. 
juos radę $9,718 vertės su
grėbstyto turto.

Veikia už atšaukimą 
Smith Akto

Vasario 17-tą Cornish Arms 
viešbutyje Įvyko masinis mi
tingas, kurio vyriausias tiks- 

: las buvo pagyvinti ir plėsti 
veiklą už atšaukimą Smith 
Akto — minties kontrolės į-

■ statymo.
Kalbėtojai reiškė pagarbą 

I Įstaigai, kuri vykdo persekio
jamų apgynimą teismuose. 
Tačiau žinokim, kad politi
nėse bylose ne viską nulemia 
teisme, dar daugiau svorio tu
ri liaudies veiksmai. Tai ypa
čiai pabrėžė Elizabeth Gurley 
Flynn, kuri yra organizavusi 
šimtų asmenų apgynimą. Da
bar ir jinai pati yra persiekio- 
jama einant tuo Smith Aktu.

Detroit, Mich.
Detroit Lietuvių Kliubo mėnesinis 

ir labai svarbus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario-Feb. 28 d., Kliu
bo name, 4114 W. Vernor H’wy,

Visi nariai dalyvaukite šiame su
sirinkime, nes yra labai žvarbių rei
kalų aptarimui. Kaipo svarbiausias 
dajykas tai vienybės klausimas su 
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubu. 
Turėsime tą reikalą išspręsti.

Valdyba.

87-20 88th Street 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Pavojingai primuštas 
unijos viršininkas

Thomas Rubino, 46 metų, 
1LA Lokalo 1199 finansų se
kretorius,. atrastas pavojingai 
sumuštas' sužalotoje jo rašti
nėje, $ President St., Brook
lyne. Jis. buvo be sąmonės. 
Veidas, galva sudaužyta i vie
ną atvirą žaizdą. Ligoninėje 
ant operacijos stalo ji išlaikė 
virš 6 valandas, tufo tarpu gy
vybę palaikant kraujo perlei* 
d ima is.

Visa tai Įvyko po arti metų 
nuo to, kai Valstijos Seimelis 
padarė Įstatymu gub. Dewey 
pasiūlymą paimti valdžios 
kontrolei! visus pajūriečius 
darbininkus. Buvo sakoma, 
kad tas sustabdys raketierys- 
tę. Nuo gruodžio 1-mos 
norintieji dirbti- pajūryje 
vo suregistruoti, pirštų 
traukos daromos.

visi 
bu- 

nuo-

Autoritetas neleis 
pakelti algas

Gubernatoriaus su buvusiu 
majoru Impellitteri uždėtas 
miestui Transit Authority pa
reiškė, kad jis sti unijos rei
kalavimu pakelti darbinin
kams algas nesiskaitys. Girdi, 
jeigu keltų algas, tuojau vėl 
keltų ir fėrą.

Atsimenate, praėjusį sykį 
keliant fėrą teisinosi, būk tai 
daroma suteikimui darbinin
kams trumpesnių darbo valan
dų ir daugiau mokesties. Bet 
pasirodo, kad daug darbinin
kų vis dar tebedirba virš 
valandų.

40

Virstanti siena vos

na-
Madison

neuzmuse
Apleisto apartmentinio 

mo siena prie 215
St., N. Yorke,1 užvirto ant pa
statyto netoli sunkvežimio ir 
jį sutriuškino. Praeinančią 

.moteriškę su trimis vaikais 
apibėrė tiršta dulkiu mase, 
bet plytų neteko. Išgąstyje, 

'moteris apalpo. Ją atgaivino 
ligoninėje.

Susidūręs su McCarthy auto 
gatvėje Bengt Nordberg nu
baustas pasimokėti $10 už tai, 
kad jo leidimas vairuoti bu
vęs neatnaujintas.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Street 
st.

405 So. 4th
Cor. Hewes

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. 7-62M

< TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas 
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y. 
Gerai Patyręs Barberls

Marininkuose vystosi 
savitarpinė kova

Nacionalės Maritime Unijos 
generalės tarybos posėdyje N. 
Yorke Įvyko aštrių ginčų dėl 
nuomonių pasidalinimo unijįs
tums svarbiais klausimais. Sa
koma, kad šiuo tarpu pasida
linimas yra beveik pusiau, su 
poros balsų persvira i dabar
tinio prezidento Curran po
ziciją. Dėl minčių skirtumo 
gali Įvykti pakaitu 
kurios perrinkimas 
balandžio mėnesi.

valdyboje, 
pi'a si dės

ginčų yra 
Negras 

sa- 
viršinin k ai

Vienas vyriausių 
dėl diskriminacijos, 
marininkų vadas Warner 
ko, kad Curraųo 
vis dar diskriminuoja negrus 
ir kad jiems atsibodo larwktr 
padėties pagerėjimo.

SERGA
ser-Jau trečia savaitė kaip 

ga Valys Bunkus. Jis serga 
plaučių uždegimu. ^vrizi jau 
pergyveno, tačiau vis dar te
bėra ligonis, mažai tepasike- 
Ira iš lovos. Visgi laipsniškai 
jis jau stiprėja.

Vera Bunkienė, susi varginu
si rūpesčiu dėl vyro ligos ir 
suvargusi ligonį aptarnauda
ma, pati apsirgo.

Valys Bunkus yra žymus i 
visuomenininkas, vietos Pilie
čių Klubo direktoriusjir šiaip 
populiarus asmuo lietuviu kul
tūrinėje veikloje. Ja 
liui parūpo, kas atsiliko, kad 
niekuj- nesimato Bankų. Bet 
Bunkai yra dar jauni žmonės-, 
tai niekas nepagalvojo, kad 
jų namus aplankys tai)} sun
kios ligos.

daugo-

SUSIRINKIMAI
LLD 1 kuopos nariams
Svarbus susirinkimas įvyks 

si ketvirtadienį, vasario 25-tą, 
Liet. Am. Piliečių Klubo pa< 
talpope, 280 Union Avė., 
JSrdoklyne. Visi nariai prašo
mi dalyvauti, nes dabar pa
togus laikas apsvarstyti už
baigą šio sezono ir pradėti 
ateinančio sezono darbus. 
Taipgi randasi dar keli neatsi- 
ėmę knygos, ii- laikas pasirū
pinti šiems metams knygos 
leidiniu, o tai galime pagrei
tinti pasimokėjimu 
už šiuos metus tuojau-. Susi
rinkimo pradžia 7:30.

Valdyba

duoklių

Vyriškis 
pasakęs 
paimti.” 
mašinon 
gali būti

Brooklyne ieško švelnialie- 
žuvio jauno vyro, kuris per 
apgaulę įviliojo į auto 12 me
tų mergšę ir išprievartavo. 
Mergšė sakėsi laukusi drau
gės stovėdama prie namų, 

su auto sustojęs ir 
“mane atsiuntė tave 

Mergšė ir Įšokusi 
be apgalvojimo, kad 
apgaulė.

BARBERS—BEAUTICIANS
Pertaisykite Savo Dirbtuves 

(Lengvais išmokėjimais) 
' Geriausios kokybes medžiagos, 

greitas pristatymas ir nepava
duojamai geras patarnavimas.

Matykite
FRANK PERRI

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

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

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

NEW YORK NEW YORK
BUSINESS

OPPORTUNITIES
HELP WANTED FEMALE

CLEANING STORE
Pilnai įrengta. Didelė geroviška jmo - 
nė. Gera, veikli, kampinė vieta. Da
ro gerą pragyvenimą. Biznis padidi
namas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prioina- 
mai. Šaukite savininką:

Tel. G Ė. 9-6533
(34-38)

CANDY STORE-LUNCHEONETTE 
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija. 
2’a 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)

FRUIT & GROCERY STORE
Pilnai įrengta. Gera biznio vieta. 4 
kambariai gyvenimui. Daro gerą 
pragyvenimą. Biznis lengvai padidi
namas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Matykite savininką.

A. MALLUZZO
5606 7th Ave., Brooklyn

(35-37)
GROCERY DELICATESSEN

Pilnai įrengtas. Taipgi parduoda alų. 
Gera biznio vieta. Daro gerą pragy
venimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Žema randa-lysas. 2 kambariai už
pakalyje gyvenimui.
Parduodama labai prieinamai, 
tykite ar šaukite savininką:

534 E. 85th St., N. Y. C. 
Telefonas: LE. 5-3255

(35-41)

Gera proga.
Ma-

CLEANING & TAILORING STORE 
Pilnai įrengtas. Gera veikli sekcija, 
randa $50. Daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. Šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda tik už $1,500. Matykite 

šaukite savininką:
2013 — 60th St., Brooklyn 

Tel. BE. 2-4154
Ar po 6 P. M. SH. 3-2836

(36-40)

ar

BAR & GRILL
Pilnai įrengta. Geras del restauran- 
to. Dabar uždaras. Galima daryti 
puikiausią pragyvenimą. Gerą progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai.

šaukite savininką:
Tel. GEdney 6-1158

(37-43)

BAKERY
Pilnai įrengta. Gera, veikli sekcija, 
5 rūmai gyvenimui. Daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidina
mas. Savininkas parduoda šią pui
kiausią biznio progą labai prieina
mai. Pardavimo priežastis—liga.

99-08 — 37th Ave., Corona
Tel. TW. 8-5200

(37-43)
REAL ESTATE

FRESH MEADOWS 
Blooniing'dale Sekcija

Detached, kampinis mūro namas, 5 
metu senumo, ‘ŽM maudynės, 4 mie- 
grūmiai, pilnas diningrūmas, gara
džius. Gali būt pertaisomas dėl 
šeimų namo.

KAIN/1 $25,000 
Tel. FL. 7-721*7

2

(36-42)

FLATBUSH
Puiki rezidencijinė sekcija. 40x100 
lotas. 8 kambariai. 2 karų garadžius. 
Malkom deginama ugniavietė. Alie
jus. Varinė plumberystė. Skalbiamo
ji mašina. Atvira veranda. Arti vi
sų mokyklų, krautuvių ir transpor- 
tacijų. Kaina $19,500.

NAvarre 8-6821
(36-38)

WESTBURY
$17,500, 4% GI Mortgage gaunamas
2 miegrūmiai ir maudynė 
Cape Cod Namas. Puikiausia 
mūro Terrace. Garadžius ir 
ekstra priedų.

WEstbury 7-5088 J
(37-39)

vi ršu j. 
vieta, 
daug

FRESH MEADOWS
2 Motų Senumo Ranch 

miegamieji, 4 maudynės, ištaisy- 
attic ir skiepas, aliejum šildo-

4 
tas 
mas 50x120, garadžius, daug kitų 
priedų. $28,000.

Tel. AL. 5-0823 darbo dienom. 
BA. 4-6382 vakarais ir savaitgaliai!)

(37-39)

MALE and FEMALE

SUPERINTENDENT—PORA 
Viduramžiaus1 pora. 4 kambarių ap- 
artmentas basement e. Gesas, elekt
ra, $100 
sus. Du 
Anglimis 

1008

j mėnesį priskaitant bonu- 
namai, abu po 8 šeimas, 
kūrenama.
Southern Blvd., Bronx

EN. 2-7694.' Vakarais.
(36-38)

SUPERINTENDENT
Pora. Viduramžiaus ar senesni. Dėl 
16 šeimų apartmentinio namo. Alie
jum šildomas, 3 rūmai ir maudynė, 
pridedama nedidelė alga. Vyras ga
li dirbti kitur.

89 Buena Vista Ave., Yonkers, 
šaukite: YO. 3-9049

(35-37)

Konvencijoms ir svečiams 
įstaigos pirmininkas Gimbel 
ragino miestą išleisti ekstra 
pinigų garsinimui' New York 
kaip atostogoms centro. Jis 
sako, kad tuom miesto bizniai 
gautų milijonus dolerių ek
stra pajamų.

4 pusi.-Laisvė (Liberty)-Trečiadienis, Vasario-Feb. 24, 1954

FINGERWAVER 
pilnai mokantį Nucrl 
ai t ė, trumpos' valai

Patyrusi- •] 
dienų savaitė, 
Gera mokestis, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

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

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

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)

CORSETIERE
Patyrusi. Valandos 10 A. M. iki 7 
P. M. Gera mokestis, nuolatinis- dar
bas, puikios dffrbo sąlygos.

Kreipkitės:
FOUNDATION MODES 

855 Utica Ave., Brooklyn 
Tel. 1)1. 6-7180

(34-38)

V IR ft J A—N AMŲ D A RBI NINK E 
Dėl March 41 h. -.Žemiau 45 metų. 
Guolis vietoje atskirame gražiame 
kambaryje, maudynė ir radio. Pa
liudijimai. Kalbami ir skaitant^šiek 
tiek angliškai. 2 suaugę, $50 * sa
vaitę. Linksma aplinka.

Telefonuokite:
SC'arsdale 3-2730

(35-37)

MERGINOS — MOTERIŠKES
Patyrimas Nereikalingas 

Amžiaus iki 35 motų 
Prie akuratno darbo 

Moderninis, oru vėdinamas Fabrikas 
Darbininkų Apdraudos. Nuolat. 
Kreipkitės: Personnel office 

darbo dienomis 8 -4.
BULOVĄ WATCH CO.

Woodside Ave., Woodside, Qu<vns.
(36-38)

FI NGERW AVER—M ANICURIST 
Patyrusi. 5 dienos. Valandos 9 iki 6 
(vakarais nedirbama). Gera mokes
tis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MAISON JACQUES 

1188 Madison Ave„ N. Y. C.
• (prie 86th St.)

(36-42)

NAMŲ DARBININKE 
Žemiau 40 metų. Guolis vietoje, at 
skinas 
dyne, 
girnai 
liškai.
atmosfera. Su paliudijimu.
Telefonuokite: CEdarhurst 9-0852

(36-37)

malonus kambarys su mau- 
2 vaikai, 2 suaugę. Visi jren- 
elekt viniai. Turi kalbėti ang- 

Gera mokestis, puiki namų

MAKER
Patyrusi prie laundry. Gera r.'^kes- 
tis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
GRANT LAUNDRY

Warren Place, Mt. Vernon*, N. Y.
(36-38)

SEWING INSTRUCTRESS (3)
Nuolatinis darbas. Puikiausia mo
kestis. Ekstra progos, geros darbo 
sąlygos. Bronx, žemutinėje West
chester ar Bronx rezidentės pagei
daujamos. Kreipkitės:

NECCin
336 So. Broadway, Yonkers 

Tel. YO. 8-1500
(36-40)

DIRBTINŲ GELIŲ
SKIRSTYTOJOS

Gera alga. Puikios darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

ESTEI,
585 —- 81 h Avė., N. Y.

(36-37)

FINGERWAVER .
Patyrusi. Darbas naujoje, ultra mo
derninėje dirbtuvėje. 5 dienos, nuo
lat, gera mokestis, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

RAE & SAL’S
7118 — 18th Ave., Brooklyn 

Telefonuokite BE. 6-9656 *
(3jp43)

NAMŲ DARBININKE
Gera virėja. Visi įrengimai elektri
niai. Guolis atskirame maloniame 
kambaryje — televizija. 3 suaugę, 
nėra vaikų. Gera mokestis. Linksma 
namų atmosfera. Darbas Manhasset, 
L. I. Paliudijimai. Darbo dienomis 
šaukite: WAtkins 4-5677. Savaitga- 
liais: Manhasset 7-0648.

(37-39)

PATYRUSI MOTERI&Kft

Virimui — Darymui Salads Dėl 
DELICATESSEN

3327 Fulton St., Brooklyn, N. Y. 
(imkite Jamaica Lino iki Crescent 
Street stoties)

Tel. AJP. 7-3896
(37-39)

Arklių lenktynės irgi 
turėjo labdarybę

New Yorko Valstijos Sei
melio bendroji dvipartinė ko
misija žada tyrinėti Roosevfjt, 
L. L, esančios raceway labda
rybę. Yra įtarimų, ka<^ ta pa
vadinta Roosevelt Raceway 
Charity Foundation tarnauja■* 
ne labdarybei.




