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KRISLAI VAKARU EUROPA SAKO,
Vacius Banevičius.
Šv. Jurgio Draugystė 

vieluota.
SLA rinkiniai.
Kodėl jie nerašo?

k Rašo R. Mizara

Kk- MAKARTIZMAS-TAI 
AMERIKOS FAŠIZMAS

Prancūzai prašo daugiau 
lėktuvu karui Indo-Kinijoj

Numatoma Irano sutartis 
su anglais dėl naftos

Ųrugua.jaus Dalbas prane
ša* kad ten š. m. sausio II 
d. mirė žymus ir veiklus lie
tuvių darbininkų veikėjas Va
cius Banevičius. Jis mirė šir
dies liga, tesulaukęs vos 16 
metų amžiaus.

Mūsų nuoširdi užuojauta 
velionio šeimai ir visai pa 
žangiajai Montevidejau> lie
tuvių visuomenei!

MAKARTIZMAS PARC- įkydavo mums pamokslus 
"" apie demokratiją, dabar pa

sirodo nė kiek negeresni 
mus.”

Sekretorius Charles Ne- 
čiunskas su širdgėla prane
ša, kad Brooklyno lietuvių 
Sv. Jurgio Draugystės nariai 
nutarė draugystę likviduoti.

Tai didelis smūgis Brookly
no lietuvių visuomenei.

Šv. Jurgio Draugystė sena. 
Kadaise joje buvo, rodosi, a- 
pie 1,200 narių. Nors drau
gystė vardą nešiojo šventojo, 
tačiau joje sutilpo visokių pa
žiūrų žmonės. Tolerancija 
draugystėje visuomet buvo.

Kadaise ši draugystė savo 
mitingus ^laikydavo Laisvės 
salėje, Brooklyne: vėliau 
persikėlė į Piliečių Klubo pa
talpas.

Su kovo 17 d. ši draugystė 
liovėsi išmokėjusi nariams 
pašalpą ir pomirtines.

Man 
galėjo 
bet jei 
vi duoti,

Iš. didesnių draugijų, kurios 
moka savo nariams pašalpas 
ir pomirtines, Brooklyne da
bar tepasiliko tik vienas A- 
merikos Lietuvių Piliečių Klu
bas.

Nemaža iurginės narių, tie
sa. priklauso šiam klubui.

Liūdna, kai miršta geras 
žmogus, bet dar liūdniau, kai 
miršta ilgus metus gyvavusi 
draugija!

1)0 PROTINĮ AMERI
KONŲ SILPNUMĄ .
Paryžius. — Francijos 

laikraščiai sako, makartiz
mas tai yra amerikinis fa
šizmas. Visokių politinių 
nuomonių spauda rašo, jog 
ragangaudžio McCarthy’o 

■ įsigalėjimas parodo, kaip 
' Amerika per silpna proti
niai; todėl ji negali vado
vauti “laisvajam pasauliui.”

Frąncijoj paplitus nuomo
nė, kad McCarthy briausis 
į Jungtinių Valstijų prezi
dentus.

uz

EISENHOWERIS 
NUOLAIDAUJA 
McCARTHY’UI

London. — Anglijos poli
tikai seime ir spaudoje, reiš
kia panieką ragangaudžiui 
McCarthy’ui. Nužiūri, kad 
jis mojasi tapti aukščiausiu 
Amerikos valdovu. Jie nei
gia prezidentą *Eisenhowe- 
rį, kuris nemėgina pažabot 
McCarthy’o šėlimą.

Washington.—Atlėkė ge-Į 
nerolas Paul Ely, visų ka-; 
rinių Francijos štabų va
das; prašo jš Amerikos 
daugiau lėktuvų karui prieš 
Vietnamo " liąudininkus-ko- 
munistus.

A menkos valdžia, žada i 
duoti daugiau lėktuvų, bet kais generolais 
prašo, kad francūzai leis- premjero Mossadegho vai
tų amerikiniams oficie- džią svarbiausiai todėl, kad 
riams muštruoti Vietnamo Mossadeghas atsisakė pri£ 
tautininkus prieš liaudiniu- imti anglus atgal į Irano 
kus. ! naftos

Teheran, Iran. — Irano 
i premjeras gen. Zahedi sa
kė, jo valdžia stengsis su
sitarti su anglais, kad jie 
panaujintų naftos - aliejaus 
gamybą Irane.

Zahedi su kitais karališ- 
n u v e r t ė

- gazolino pramonę.

rodosi, draugyste dar 
keletą metų gyvuoti, 

jos nariai nutarė lik- 
— nieko nepadarysi!

MAKARTIZMAS— 
HITLERIZMAS

Bonnn, Vokietija.— žmo
nių dauguma Vakarinėje 
Vokietijoje teigia, kad 
Amerikos makartizmas la
bai panašus į buvusįjį Vo
kietijos hitlerizmą. Sako, 
McCarthy vaidina tokią ro
lę su silpnu prezidentu Ei- 
senhoweriu, kaip Hitleris 
vaidino su nusenusiu Vo
kietijos prezidentu Hin- 
denburgu, iki užgrobė Vo
kietijos valdžią.

New Yorko Times kores
pondentai paduoda tokias 
vokiečiu mintis: v

“Mes niekuomet nesitikė
jome, kad taip galėtų atsi
tikti Amerikoje. Jeigu ma
kartizmas galutinai paims 
viršų, tai bus smūgis lais
vei ir visur kitur.

“Nuomonių laisvė Ameri
koje šiandien taip 
ma, kaip ir nacių 
joje.

“Tie amerikonai,

Hydrogenine bomba, 
sakoma, sunaikino 
kitą Pacifiko salą

Pro-Japonija. — 
M a s a o Tsuzuki,

naikina-
Vokieti-

kurie sa-

RYTINIO PAKISTANO
BALSAVIMAI SUMUŠĖ
AMERIKOS ŠALININKUS

RINKIMĖS LAIMĖJO 
BENDRAS KAIRESNIŲ

PARTIJŲ FRONTAS
I )akka, Paki stan.—J u n g. 

tinis frontas penkių demo
kratiškesnių partijų laimė
jo rinkimus Rytiniame Pa- 
Listane prieš viso Pakista
no valdžios ka n d i d a t u s .
Šiame fronte yra ir komu-Į n? 
n.istai. !mo

Į Rytinio Pakistano šei-' ori 
m.ą išrinkta 237 bendrojo Kinijos Liaudies Ręspubli- 
fronto žmonės ir tiktai 72 
kandidatai pro-a menkinės

(m a h o meto n ų) Sąjunga.
Taigi šie rinkimai sudaro 

pavojų valdžiai Mohamme- 
do z\li, viso Pakistano 
premjero. Ali gi, vyriau
sias Musulmanų Sąjungos 
vadas, yra Jungtinių Vals
tijų draugas.

Jis neseniai padarė kari- 
tarpsavinio apsigyni- 
sutarti su Amerika k

Sukčius Parnell Thomas vėl 
prašosi į Kongresą kaip 
komunistų persekiotojas

T
Indijos valdžia protesta- 

). kad premjeras Ali gali 
kistaniečin M usnį m a n u i nukreipti amerikinius gin

Baigiasi SLA balsavimai už 
pildomosios tarybos narius.

Vyksta ten nemaža kova.
Vieni agituoja, kad adv. 

Kalinausko vieton būtų iš
naktas adv. Laukaitis.

Jie agituoja, kad iždinin
ko vieton būtų išrinktas Sta
sys Gegužis vieton adv. G il
gio.

Jie nori, kad Mikužiutė 
būtų išrinkta sekretore vie- 

•ton M. J. Viniko.
Na, o 

tarybos 
tai, kad 
nieji. .

Kaip 
neužilgo.

Man rodosi, kad siūlomieji 
pakeitimai mažai ką Susivie- 

' nijimui padėtų, mažai ką 
nauja įneštų. Veikiausiai 
ko neįneštų.

Žuvo 22 jankiai su 
kariniais lėktuvais

Annapolis, Md. — Suspro
go didelis karinis lėktuvas, 
užmušant 18 lakūnu. 4.

senosios pildomosios 
šalininkai stoja už 

būtų išrinkti visi se-

ten bus, matysime

me-

siū- 
pri-‘ 
na-

Dabartinė pild. taryba 
. lys sekamam SLA seimui 

imti jos projektą, Įvedant 
riams “senatvės pensijas.

Bet man rodosi, kad iš to 
nieko neišeis.

Atsįftninkimc: SLA taipgi 
mažėjai nariais. Mirimai 
skaitlingi, o jaunimo įrašo la
bai mažai.

SLA vadovai turėtų realiai 
žiūrėti gyvenimui į akis.

(Tąsą 3-me, pu»L)

Amelia, Virginia. — Nu
krito ir eksplodavo bombo
nešis B-26, sudeginant bei 
užmušant visus 4 buvusius 
jame lakūnus.

Jankiai lekdina ginklus 
apsuptiems francūzams

Hanoi, Indo-Kin. — Ame
rikinio generolo Chennaul- 
to lėktuvai iš Formozos sa
los gabena ginklus bei ki
tus karinius reikmenis 
francūžams, kuriuos Viet
namo liaudininkai apgula 
Dien Bien Fu tvirtovėje, 
šiaurvakariniame. Indo - Ki
nijos kampe. Tuos lėktuvus 
vairuoja 24 vadinami “civi
liniai” Amerikos lakūnai.

Gen. Chennault turi ke
leivinių lėktuvų liniją glo
boje Čiang Kai-šeko, For
mozos kinų tautininkų val
dovo^ *

Tokio 
fesorius 
įžymusis japonų atomistas, 
sako, hydrogeninė' Ameri
kos bomba, išsprogdinta ko
vo 1 d., gal visai supleški
no bei nuskandino salą, kur 
įvyko sprogimas. Nes bom
bos užnuodyti pelenai krito 
kaip kalkių karbonatas ant 
žvejinio japonų laivo Fuku- 
ryu, už 80 mylių nuo tos 
salos, ir tokiomis atominė
mis šiukšlėmis apnuodijo 
23 žmones laive.

Kalkių karbonatas — tai 
medžiaga Eniwetok, Bikini 
ir kitu koralinių salų, esa
mų toje Pacifiko Vandeny
no srityje, kur išsprogdinta 
hypdrogeninė bomba.

Pirmasis hydrogeninis 
Amerikos sproginis 1952 
metais ten visiškai suardė 
bei sudegino vieną kelių 
mylių pločio ir 12 mylių il
gio salą.

Atomistai smerkia Chemikų
Draugiją už francūzu 
mokslininkės atmetimą

Chicago. — A to ųiinių 
Mokslininkų Bulletinas kri
tikuoja Amerikinių Chemi-, 
kų Draugiją, kad ji atsisa
kė priimti atominę francū- 

mokslininkę Ireną Joli- 
ot-Curie į savo narius. Ta 
draugija yra priėmus •įvai
rių kitu kraštu moksliniu- C 4. k,
kus.

Bulletinas rašo:
“Atmetimas Irenos Joliot- 

Curie gali pažeminti 
rikinio mokslo vardą 
vajame pasaulyje.”

Chemikų Draugijos
dai surado, kad ta moksli
ninkė būtų “kenksminga 
kaip komunistinė.”

Mokslinės anglų ir fran- 
cūzų organizacijos priima 
ir komunistus mokslinin
kus.

ame- 
lais-

va

ORAS.—Giedra ir šilčiau

Newark, N. J. — Repu-1 kius, už kuriuos jis ii 
blikonas J. Parnell Thomas, | imdavo pinigus, 
pirmiau būdamas kongres- 
manu, apvogė valdžią ir už j sigynė, ir buvo 
tai buvo įmestas kalėjiman. 
Dabar gi jis vėl peršasi 
kandidatuot į Jungt. Vals
tijų Kongresą, 
dar karščiau 
komunistus. .1

Seniau Parnell Thomas 
pirmininkavo ragangaudiš- 
kam Kongresmanų Neame- 
rikin.es Veiklos Komitetui, 
aršiai persekiojo komunis
tus ir tuo pačiu laiku suko 
pinigus iš valdžios. Jisai 
samdė sau tarnaites,«namų 
ruošos darbininkes, ir va
dino jas “sekretorėmis, pa- 
dedahčiomis jam atlikti 
kongresinį darbą.” V a 1 - 
džia siuntė algos čekius 
toms Thomaso kambarių 
valytojoms, kaip jo “rašti
ninkėms.” Thomas privers
davo šias savo tarnaites 
užrašyti jam valdinius če-

žadėdamas 
kovoti prieš

Įžymūs episkopatų 
dvasiškiai vadina

Eisenhoweris klausė 
gen. MacArthuro, kaip! 
sumušti vietnamieč’n?1,I *

RYTINIS PAKISTANAS 
TURI DAUGUMĄ 

GYVENTOJŲ
Rytinis Pakistanas, suda- 

ytas iš atplėštos nuo In- 
ijos Bengalijos provinci- 
os, turi 42 milijonus gy

ventojų, o Vakarinis Pakis
tanas — tiktai 34 milijo
nus, nors Vakarinio Pakis
tano nlotas šešis kartus di
desnis už Rytinio.

Premjeras Ali su sa^o 
sostine Karachi, Vakarinia
me Pakistane, viešpatauja 
viqam Pakistanui nuo 11947 
ii-C'-ų. kada Anglija nepa
žino -Pakistanui “nepriklau
somybę,” tačiau, palaikyda- 

gangaudiško kongr e s i n i o i uuot įr Kinijos Liaudies ima ji anglų imperijos rė- 
komiteto. ’ R e s p u b liką. Prezidentas į muose.

Dabar, vėl kandidatuoda-! Trumanas tuomet nayarėi Tai Anglija iš tikru-’ų ir 
mas į Kongresą P a r n e 11 i MacArthurą už prie bumą- ptskėle Pakistaną nuo In- 
Thomas skleidžia atsišauki- i valdžios įsakymams, 
mus su anuo Nixono ir ben-! PASITARIMAI SU DUL- 
dru laišku; esą,v“žiūrėkite, i LESU JR WILSONU
kaip mane užgiria net! Prez. Eisenhoweris per
jungti Valstijų vice-prezi-i 2itos savaitės gale pasPau- 
dentas Nixonas.” ikė valstybės sekretorių-

Dullesą, gynybos sekretorių i 
i Wil šoną ir visų karinių 
1 štabų vadą admirolą Rad- 
ifordą ir slaptai svarstė su ; “■ 
jais, kokiais'būdais dai’ rei-! 
ketų pastiprinti francūzus. i 
kad jie laimėtų karą prieš P 
Vietnamo komunistus.

• pasi-

Teisme Thomas visai ne
pasiųstas

Būdamas kalė- 1
I

todėl baus-
kalėjiman. 
jime “susirgo,” 
me jam patrumpinta.

NIXONO ROŽĖS PAR
NELL THOMASUI
Kada Parnell Thomas į ti jos turėtų padėt francū- 

1948 metais nuėjo į_ ligoni- j za^s sumušt Vietnamo 
nę, tai jam atsiune užuo-; liaudininkus Indo - Kinijo- 
jautos laišką ir rožių bu-' m 
kietą Richardas Nixonas, Kuomet MacArthur buvo 
dabartinis Jungtinių Vals- j vyriausias amerikonu ko- 
tijų vice-prezidentas, ir 71 niandierius Korėjos fron- 
kiti nariai minnimojo ra- i tui, tai reikalavo bomba r- 1 • v 1 1 • • I« v « Z . I » I » r-, 1 1/> 1 1 . • T T • • • T

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris pereitą 
savaitę pasikvietė gene-’olą 

i MacAarthuhą į svečius ir 
i tarėsi, kaip Jungtinės Vals-

čijos, sudarydama atskira 
valstybę, tiktai todėl, kad 

'dauguma pakistaniečių yra 
, mahometonai, skirtingos re
ligijos žmones, negu Indi-

Amerika duoda dar 
$1,784,000,000

McCarthy apgaviku Francijai ginkluoti

GINČAS DĖL KALBOS
Tarp Vakarinio ir Ryti- 

' nio Pakistano yra 1,000 
! mylių Indijos žemės; taigi 
dvi Pakistano dalys tiktai 

!per Indiją tegali susisiekti.
Rytiniai pakista n ie č i a i 

I vartoja indišką kalbą, pa- 
i našesnę į senovinį sanskri- 
‘tą. Vakarinių pakistanie- 
j čių kalba, vadinama urdu, 
i yra labiau sumaišyta ir su
darkyta. Urdu mažuma, 
i tačiau, užkorė visam Pa- 
i kistanui savo kalba kaip 
, vienintelę oficialę kalbą.

Rytiniai pakistaniečiai 
šiuose rinkimuose, tarp kit- 

prieš amerikonu karine? ko-, reikalavo pripažinti sa- 
stovyklas-bazes tuose kraš- < v%ka‘b? i-V^atexse su urdu. 

i įU0Sg ! Rytinis Pakistanas yra
vienintelė tos valstybės da- 

Sovietų vyriausybė taip lis. kurios prekyba gauna

Paryžius.—Francijos sei
mas 403 balsais prieš 203 i 
priėmė valdžios sumanymą, |

B. Šayre, velionio preziden- reikalaujantį 3 bilijonų, 57 į Amerikos karines stovyklas; 
to Wilsono anūkas, pareis- milijonų dolerių valstybi- j e , „ .
kė: nem išlaidom per metus, j Holandijoje ir Graikijoje

Ne\y York. — Atvykęs 
Washingtono episk opalų 
katedros klebonas Francis Sovietai protestuoja prieš

“Mūsu amerikinė visuo
menė yra velniškai apsilei- 
dus, kad leidžia tokiam ap
gavikui kaip McCarthy 
strakčioti prieš armiją, ku
ri sėdi nuleidus rankas.

“Ant mūsų visū krinta klais. 
kaltė už tai, kad mes lei- -----

doleriu valstybi-1 . .
M itil 1 • • • •

&.1.VJL1& 1U11A1V4VA11 &&v IMAM V JV a* a B >• j v j W

388 milijonai dolerių iš tos | _ .___
sumos skiriama karui prieš ' London. — Maskvos radi-
Indo-Kinijos liaudininkus. į jas pranešė, jog Sovietų Są-'

Bet Jungtinės Valstijos j iunga pasiuntė protestus1
Holandijai ir Graikijaiduoda Francijai dar bilijo-. 

ną, 784 milijonus dolerių, 
skaitant pinigais ir gin-

džiame šarlatanams vaikyti A. Pike, .St. John the Di- pat protestavo prieš Turki- j0]eriu visam Pakistanui.
velnius iš mūsų tarpo” (va- vine katedros klebonas, sa- Į jos planuojamą karinę
dinasi, pavedama makartiz- 
mui apvalyt šalį nuo komu
nistų).

Taip sakė kun. Sayre per 
savo pamokslą didžiojoj 
New Yorko katedroj 
John the Divine.

st.

McCarthy ardo
AMERIKINĮ KELIĄ”

Washington; — Iš New
Yorko*atvykęs, kun, James

kydamas pamokslą epiško- j tartį su Pakistanu, 
palų katedroj Washingto- j 
ne, smerkė McCarthy kaip 
“ardytoją amerikinio gyve
nimo kelio.”

Kun. Pike reikalavo pa- 
varyt McCarthy iš pirmi
ninkavimo senatinei tyrinė
jimo, komisijai. Pike sakė:

“Senatas privalo aiškiai 
parodyti, ar jau pavedė' 
McCarthy’o komisijai val
dyti Ameriką, ar dar ne.”

Jungtinės Valstijos 
staruoju laiku pasirašė 
rinę sutartį su Pakistanu; 
pasižadėjo naujoviškai ap
ginkluoti jo armiją prieš 
komunizmą, c

su- __________ i__
LAIVO GAISREJSUDEGe 

3 ŽMONES
Philadelphia.—Per gaiš 

prekiniame Danijos laive 
sudegė bei užtroško 3 jūri
ninkai; du kiti sužeisti, o 6 
likusieji paspėjo pabėgti 
nuo laivo.

pa- 
ka-,

Frankfurt, Vokietija. — 
Viena vakarinių vokiečių 
kompanija pirko 30,000 to
nų grūdų iš Sovietų.

Washington. — Valdžia 
dar nemato reikalo gelbėti 
bedarbius.

rikin.es
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JOHN WILLIAMSONO DALYKAS
PRIEŠ VIRŠ 30 METŲ į Ameriką iš Škotijos atvy

ko jaunas vaikinas John Williamson.
1922 metais, jam gyvenant Seattle, Washington, 

Win. Z. Fosteris sakė kalbą, ragindamas žmones stoti į 
Komunistų Partiją. Jaunas Williamsonas tai ir padarė, 
—įstojo į šią partiją.

Neužilgo jis patapo veikliu darbuotoju. Norėjo gau
ti Amerikos pilietybę, bet negavo.

Nežiūrint to, jis darbavosi, dirbo įvairiose pramo
nėse ir per tą visą laiką buvo vienos ar kitos darbo 
unijos narys.

Ilgainiui jis patapo žymiu komunistų partijos va
dovu. Buvo išrinktas į tos partijos Nacionalinį Komi
tetą ir ten ėjo atsakingas pareigas.

John Williamson—gabus kalbėtojas ir žurnalistas.
1948 metais Williamsonas, kaip nepilietis, buvo areš

tuotas ir patalpintas į Ellis Islandą. Atsimename, ten 
buvo ir daugiau veikėjų ir jie paskelbė bado streiką; 
neužilgo buvo iš ten paleisti.

Bet kaip greit John Williamson buvo išleistas, jj 
tuojau areštavo, kaltinant, būk jis suokalbiavo mokyti 
žmones jėga nuversti valdžią. Kitais žodžiais, jis buvo 
areštuotas pagal Smitho aktą. Tuoj įvyko teismas,—jį 
su kitais dešimčia komunistų veikėjų teisė New Yorke 
federaliniame teisme. Visi buvo surasti kaltais ir nu- | 
teisti kalėti. John Williamson buvo nuteistas penke- 
riems metams įkalinimo.

Jau treti metai, kai John Williamson sėdi Lewisbur- 
go federaliniame kalėjime Pennsylvanijoje.

Nežiūrint to, kad jis įkalintas, prieš jį ėjo deporta
cijos byla ir tapo nuspręsta, kad Williamsonas turi bū
ti išdeportuotas atgal į Škotiją.

Dabar štai kas žinotina: Kaip greit Williamsonar 
bus iš kalėjimo paleistas, taip greit jis bus išdeportuotas.

New Yorke gyvena Williamsono žmona su dviem 
vaikais.

Škotijoje gyvena 80, metų Williamsono motina, naš
lė, Mrs. Elizabeth Williamson.

Kalinio žmona ir motina dabar sako:
—Kam jūs jį laikote kalėjime; paleiskite ir jis kuo- 

veikįausiai pats išvažiuos į Škotiją.
Senutė motina norėtų prieš mirtį pamatyti savo 

sūnų.
Williamso vaikai ir žmona norėtų sykiu su juo 

vykti į Škotiją taip greit, kaip tik galima.
Tai kam dabar John Williamsona laikyti kalėjime? 

Kodėl jo tuojau nepaleisti? Argi tai nėra nedovanoti
nas žiaurumas laikyti žmogų kalėjime, kuomet jis, išti- 
krųjų, niekuo mūsų kraštui nenusidėjo?!

Williamsonas pernai davė prašymą Parole Boardui 
(tarybai), kad jį išleistų iš kalėjimo, bet prašymas buvo 
atmestas.

Dabar, šiuo laiku, Williamsono prašymas paan
trintas.

Williamsono žmona, motina ir draugai ragina ame
rikiečius, kad jie siųstų raginimus aProle Board’ui, kad 
jis išleistų iš kalėjimo John Williamsona tuojau, 
rikiečius, kad jie siųstų raginimus Parole Board’ui, kad

Lai būna leista jam gyventi jo gimtojoje šalyje, kur 
jis, be abejojimo, bus su džiaugsmu darbo žmonių pri
imtas taip lygiai, kaip su liūdesiu jis bus iš Amerikos 
pažangiosios visuomenės išleistas.

ATMETĖ
KONGRESO ATSTOVŲ BUTAS praėjusią savaitę 

atmetė sumanymą, kad būtų numažinti darbo žmonėms 
taksai už pajamas.

Sumanymą davė demokratai. Už jį balsavo 204 at
stovų buto nariai, o prieš — 210.

Dabar tasai sumanymas bus svarstytas senate.
Šį nutarimą smerkia Amerikos Darbo Federacijos 

prezidentas George Meany; jį smerkia kiekvienas, ku
riam rūpi darbo žmonių gerbūvis.

Tik platus žmonių reikalavimas tegali priversti 
- Kongreso narius klausyti jų balso.

Atsiminkime, kad prieš taksų sumažinimą darbo 
žmonėms kovoja ir visa prezidento Eisenhowerio admi- 

: nistracija.

BUVĘS TEISĖJAS STOJA GYNYBON
• BUVĘS FEDERALINIS teisėjas Honolulu mieste, 

Hawajuose, Delbert E. Metzger, neseniai pasisakė, kad 
: jis stojąs gi”ti 13-ką Kalifornijos komunistų vadovų, 
; nuteistų (pagal Smitho aktą). Jis gins juos US Court 
' of Appeals teisme balandžio 7 d.

Teisėjas Metzger stoja komunistų gynybon dėl to. 
kad, kaip jis sako, džiūrė, kuri surado juos kaltais, bu
vo renkama nekonstituciniu būdu; be to, jų nuteisimas 
stato pavoju” šalies konstituciją.

Nedaug tokių žmonių, kaip teisėjas Metzger, mes 
kol kas Amerikoje turime .

Kas Ką Rašo ir Sako
LENKIJOS DARBI
NINKŲ PARTIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
»m*. ',«■» ■ . i ■■ ■ ■ ■' - • ■■—».  J —it ■ ■

Ši mė”esį Varšuvoje įvy
ko Lenkijos Jungtinės Dar
bininkų Partijos Il-rasis 
suvažiavimas.

Vyriausį raportą suva
žiavimui pateikė (kovo 10 
d.) Boleslavas B i e r u t a s, 
partijos pirmininkas ir ša
lies premjeras.

Be kitko, Bierutas pažy
mėjo, kad šiuo metu ši par
tija turi 1,297,000 narių. Jų 
socialė sudėtis:

48.3 procento sudaro 
darbininkai, 13.2 procento 
— darbo valstiečiai, 18.8 
procento — techninė ir 
kūrybinė inteligentija, mo
kytojai, besimokantis jau
nimas, visuomeniniai-poli- 
tiniai darbuotojai, 17.6 
procento — pramonės, pre
kybinių ■ organizacijų ir 
įstaigų tarnautojai, 2.1 
procento—kiti.
Kalbėdamas apie šalies 

ūkio vystymąsi, B. Bieru
tas, kaip praneša Elta, da
vė visapusišką jo vaizdą, 
Elta sako:

Bierutas kalba apie tai, 
kad pastaraisiais metais 
Lenkijoje sukurtos laivų 
statybos pramonė, trakto
rių pramonė, šiuolaikinė 
žemės ūkio mašinų gamy
bos pramonė, automobilių 
pramonė, organizuota guo
lių gamyba, sėkmingai 
vystoma sunkiųjų staklių, 
kalnų pramonės įrengimų, 
sunkiųjų elektros mašinų 
gamyba, plečiama sinteti
nės chemijos, tiksliųjų op
tikos prietaisų pramonė ir 
t.t. Sėkmingai vystoma 
taip pat kokybinio plieno 
rūšių gamyba, pradėta ir 
vystoma vario rūdų gavy-1 
ba ir vario lydymas. 1954 i 
metais šalis pirmą kartą 
gaus savos gamybos aliu
mini. Šalies gynybos po
reikiams užtikrinti reika
lingose ribose sukurta ir 
išvystyta šiuolaikinė gy
nybinė pramonė.

Vartojimo reikmenų ga
myba, nors ir nepakanka
ma dėl ”uolat augančių 
gyventojų poreikių, virši
jo 1953 metams užplanuo- 
tą lygį.

Pranešėjas nurodė in
dustrial! žavi m o laimėji- 
mus, kurie pasiekti atsili
kusiose ir apleistose ūki
niu atžvilgiu rajonuose, o 
taip pat didelius pasieki
mus atstatant pramonę 
sujungtose žemėse, kur 
pramonės produkcija be
veik keturis kartus virši
ja 1947 metų produkciją.

Dabar, pasakė Bierutas. 
svarbiausia yra tai,- kad 
būtų maksimaliai paleng
vintas žemės ūkio produk
cijos augimas, paspartin
tas plataus vartojimo reik
menų produkcijos augimas, 
paspartinta gyvenamųjų 
namų ir kultūrinė sta
tyba darbo žmonėms ir 
tuo būdu pasp artintas 
miesto ir kaimo darbo 
žmonių gyvenimo lygio ki
limas.
Na, o kaip gi su žemės 

ūkiu, kaip su žemės ūkio 
kooperatyvais?

Elta nurodo:
Priešingai pramonei, ku- 

. rios augimas vyko socia
listiniu pagrindu, pasakė 
jis, žemės ūkis per pir
muosius ketverius šešia
mečio plano metus vystėsi 
daugiausia pavienininkų 
ūkio pagrindu. Šio veiks
nio, lygiai kaip ir eilės ki
tų veiksnių, išdavoje buvo 
silpni žemės ūkio vysty

mosi tempai, ir tarp pra
monės bei žemės ūkio iš
sivystymo atsirado dides
nė proporcija, kuri stabdo 
tolesnį liaudies ūkio išvys
tymą.

Pereidamas prie žemdir
bystės gamybinės koope
racijos išsivystymo, MTS 
ir valstybinių žemės ūkių 
išsivystymo, Boleslavas 
Bierutas pasakė: 1953 me
tų pabaigoje žemdirbystės 
gamybinių koope r a t y v ų 
skaičius viršijo 8,000, o 
valstiečiu skaičius šiuose 
kooperatyvuose jau siekia 
200 tūkstančių. Žemdir
bystės gamybinių koope
ratyvų žemės’ naudmenos 
jau sudaro apie 9 procen
tus visų žemės naudmenų, 
kurias užima valstiečių 
ūkiai. Partija, toliau pa
sakė Bierutas, teikia le
miamą reikšmę žemdir
bystės gamybinės koope
racijos išvystymui, įžiūrė
dama joje kelią, vedantį j 
pagrindinį Lenkijos žemės 
ūkio pertvarkymą ir pa
grindinį darbo valstiečių 
ir visos liaudies gyvenimo 
lygio pakėlimą.

Be kitų žymių užsienini- 
nių svečiu, suvažiavime da
lyvavo ir Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos pirma
sis sekretorius N. S. Chruš
čiovas. Jis buvo sutiktas, 
sako Elta, entuziastiškai ir 
pasakė ilgą kalbą.

C

Kalbedaihas apie rusų, 
ukrainiečių, lenkų • ir kitų 
tautų draugystę, Chruš
čiovas, Elta rašo, priminė:

Daug yra praeityje prieš
akinių Rusijos, Lenkijos, 
Ukrainos žmonių asmeni
nės draugystės pavyzdžių. 
Tie žmones, remdamiesi 
liaudies interesų bendru- 

1 mu, siekė j užmegsti drau- 
I giškus santykius tarp mū

sų tautų.
Didysis rusų poetas 

A1 e k s a n d r as Puškinas, 
pritardamas savo artimo
jo draugo didžiojo lenkų 
poeto Adomo Mickevičiaus 
pažiūroms, kartu su juo 
svajojo apie tuos ateinan
čius laiku,, “kai tautos, 
vaidus užmiršusios, i di- 
džią šeimą susivienys.”

Bet toms geriausiųjų 
Lenkijos ir Rusijos žmo
nių svajonėms apie tautų 
draugystę ir brolybę ilga 
laiką nebuvo lemta tapti 
tikrove. Pernelyg didelės 
buvo kliūtys, kurias darė 
bajoriškoji - dvarininkiš- 
koji ir buržuazinė san
tvarka tautų suartėjimo 
kelyje.

f Didysis ukrainiečių poe
mas Tarasas Ševčenko savo 
eilėraštyje ,skirtame lenkų 
revoliucionieriui Bhmisla- 
vui Zaleskiui, vadino*^Į$ 
savo draugu bei broliu ir 
rūsčiai rašė, kad gobšūs 
lenkų magnatai ir ukrai
niečių dvarininkai skleidė 
nesantaiką tarp lenku ir 
ukrainiečių broliškųjų tau
tų, kurios siekė gyventi 
taikoje ir draugystėje.

Nuo pirmųjų Lenkijos 
darbininkų klasės gimimo 
dienu ji petys petin su 
Rusijds darbininku klase 
kovojo prieš bendrą prie
šą — Rusijos patvaldyste, 
prieš kapitalistus ir dvari
ninkus. Leninas dar prieš 
pusę amžiaus, laikotarpiu, 
kai rusų ir lenkų darbinin
kai kovojo prieš carizmo 
priespaudą, prieš kapita
listus ir dvarininkus, nu- 
rpdc: “... Mes vis u o m e t 
sakysime lenkų darbinin
kui : Tik pilniausia ir glau
džiausia sąjunga su Rusi
jos proletariatu gali pa
tenkinti reikalaviipus ei

namosios, duotosios politi
nės kovos prieš patvaldys
tę, tiktai tokia sąjunga 
duos visiško politinio ir 
ekonominio išsivadavimo 
garantiją.”

Ryškus Rusijos ir Len
kijos darbo žmonių ben
dros kovos prieš buržua
zinę dvarininkiškąją san
tvarką pasireiškimas yra 
tas reikšmingas faktas, 
kad vienas iš Rusijos re
voliucijos vadų, Spalio did
vyris, kaip jį vadina ta
rybiniai žmonės, buvo įžy
musis revoliucinio darbi
ninkų judėjimo veikėjas, 
šlovingasis lenkų tautos 
sūnus Feliksas Dzeržins- 
kis.

ESTI IR ŠITAIP
Uruguajiečių Darbas ra

šo:
Neperseniai vienas uru

guajiečių fabrikas gamino 
elektrinius motorus ir vi

daus rinkai pardavinėjo 
po 60-90 pezų; amerikonai 
užvertė rinką tokiais pat 
motorais po 23 pezus ir 
vietinę įmonę subankruti- 
jo. Šiandien jankiai tuos 
savo motorus jau pardavi
nėja ne po 23 pezus, bet 
po 120-140 pezų.

Tai žinomas imperialistų 
“dumpingas,” kuriuomi jie 
atsiekia: vietinių įmonių 
uždarymą, savo gaminių 
pabranginimą ir vietinių 
darbininkų išmetimą Į 
gatvę.;

iš Laišku Redakcijai
Gerb. R. Mizara:

Aš šiandien (kovo 17 d.) 
skaitau Laisvėje ir Vilnyje 
“Krislus” apie St. Patricką 
ir galvoju: kaip jūs ir L. 
Prūseika galėjote taip sū
puojamai parašyti, tarytum 
būtumėte rašę prie to pa- j 
ties stalo.

Tik štai ką aš noriu pa
žymėti: Jūs, minėdamas 
apie J. Larkino ironišką 
posakį, kad šv. Patricko iš
vytos iš Airijos gyvatės-at
šliaužė Amerikon ir čia pa
tapo “policmanais, detekty
vais, teisėjais ir kalėjimų 
sargais,” gyvatėmis ir va
dinote. Na, o su L. Prūsei-1 
ka aš nesutinku, nes jis pa-1 
vadino “žalčiais.”

Mūsų dzūkų žalčiai yra 
tikri Lietuvos karalaičiai su 
geltonais ženklais ant gal- i 
vų, ir jie niekam blogo ne
daro. Man rodosi, L. Prū
seika . truputėlį Lietuvos j 
žalčius įžeidė...

Draugiškai,
J. Gaidis.

Valdžia duoda gelžkeliams 
dar 49 milijonus dolerių

Washington. — Valdinė 
prekybos komisija sutiko 
10 procentų pakelti mokestį 
geležinkeliams už pašto 
siuntinių išvežiojimą. Ta
tai padidins geležinkeliams 
pelną 32 su puse milijonais 
dolerių per metus.

Komisija taip pat nuta
rė pridėti geležinkeliams 16 
su puse milijonų dolerių už 
paštinių siuntinių išvežioji
mą per 6 pereitus mėnesius.

Taigi valdžia apdovanoja 
geležinkelių komp a n i j a s 
dar 49 milijonais dolerių.

Tokio, Japonija. — Naf
tinių laivų savininkas Ken-( 
sukę Matano areštuotas už 
papirkinėjimą Japonijos 
seimo narių.

Moteriškė tai lyg tavo še
šėlis — sek ją, ji begs to
lyn; bėk nuo jos, ji seks 
tav,e. Ispanų patarle

Dešiniųjų socialistų senasis 
vaidmuo šiuose laikuose,

Visi mes- atsimename, kad ' 
po Pirmojo karo Vokietijos j 
socialdemokratai išgelbėjo 
buržuazijos viešpatavimą,! 
kaip jie buržuazijai padėjo i 
sutriuškinti darbininkų re
voliuciją. Atsimename taip
gi, kaip jie padėjo Vokie
tijoje Hitleriui įsi g a 1 ė t i. 
Rezultatai buvo pasauliniai, 
buvo baisūs.

Kaip tik kur darbas ir 
kapitalas rimtai susikerta, 
socialistai deda visas pa
stangas kapitalui padėti 
darbą nugalėti. Taip buvo 
seniau, taip tebėra šian
dien. Jie ir šiandien kiek
viename rimtame susikirti
me talkauja kapitalistams, 
reakcijai, atgimstančiam 
fašizmui.

Tą savo rolę jie labai aiš
kiai ir “šauniai” šiomis die
nomis pavaizdavo Prancū
zijoje. Štai kaip tas atsi
tiko:

Svarbiame Seine et Oise 
distrikte įvyko rinkimai. 
Buvo renkamas narys į par
lamentą. Pirmuosiuose bal
savimuose buvo daug kan
didatų. Daugiausia balsų 
gavo komunistų kandida
tas Andre Stil, surinkda
mas virš 90 tūkstančiu bal
sų. Bet- kadangi jis nega
vo balsavusių ab s o 1 i u t ė s 
daugumos, tai nebuvo iš
rinktas,—turėjo įvykti per- 
balsavimas. Ir įvyko praė
jusį sekmadienį.

Svarbiausias Stil oponen
tas buvo Prancūzijos bur
žuazijos kandidatė, pirmuo
siuose balsavimuose gavusi 
viso labo tiktai apie 29,000 
balsų,, ponia Peyrolles. Ap

linkui jos kandidatūrą da
bar susivienijo visos buržu
azinės reakcinės grupės. 
Pasidarė rimta kova.

Ką padarys socialistai? 
Jų vadai išsigando: Jeigu 
jie ištrauks savo kandida
tūrą, apie porą desėtkų 
tūkstančių balsų gavusį 
pirmuosiuose balsavimuose, 
Paul Mazurier, eiliniai soci
alistai balsuotojai balsuos 
už komunistą Stil ir komu
nistas Stil bus išrinktas. 
Eiliniai socialistai nebal
suos už reakcijos kandida
tą . O socialistų lyderiai 
nori, kad ponia Peyrolles 
laimėtų rinkimus. Tuo bū
du jie paliko savo kandida
tą ir antruose balsavimuo
se. •

Ii” įvyko* tas, kas bty’o 
numatoma. Socialistų ly
deriai išgelbėjo situaciją 
Prancūzijos kapitalistams, 
Prancūzijos reakcijai.

Balsai pasidalino seka
mai: Peyrolles gavo 138,394 
balsus, komunistų kandida
tas Andre Stil 125,957, o so
cialistas Mazurier — 20,- 
803.

Reakcija nesitveria 
džiaugsmu. Mūsų šalies ko
mercinė spauda irgi krykš
tauja ir sveikina Prancūzi
jos dešiniųjų socialistų ly
derius, kad jie šiame svar
biame susikirtime padėjo 
kapitalui supliekti darbą!

Salietis

Mt. Rainier Park, Wash.- 
Dolores Van Paryš, 17 metų 
mergaitė, nukrito 175 pė
das žemyn i krioklį, bet bu- 

i vo išgelbėta.

Vacius Banevičius
Montevideo, Uruguay. — 

Sausio 14 d., ketvirtadienio 
rytą, tarp Montevidėjaus 
lietuvių pasklido žinia: stai
gios ligos ištiktas mirė, 
jaunas, darbštus mūsų vi- 
klos, žmogus, Vacius Bane
vičius.

Iš vistį miesto rajonų rin
kosi tautiečiai, draugai ir 
pažįstami į nelaimės ištik
tus namus, vis lyg abejoda
mi. Sunku buvo patikėti, 
kad žmogus, kurį buvome 
pratę sutikti visose sueigo
se ir visuose darbuose, jau 
būtų išsiskyręs iš mūsų 
tarpo.

Deja, liūdna žmonių mi
nia, ties Banevičiaus na
mais, blaškė paskutines 
abejones.

To nelaimingo trečiadie
nio vakare, V. Banevičius, 
dar sveikatoje ir geriausia
me ūpe, pažaidęs su vaiku
čiais, pasikalbėjęs ir atsi
sveikinęs su buvusiais sve
čiais, atsigulė poilsio. Pa
jutęs staigų smūgį sniege
li y s e, paliepė žmonai: 
“... šauk greitai daktarą— 
dar noriu gyventi.” Tai bu
vo paskutiniai jo žodžiai. 
Nei gydytojo pagalba na
mie, nei ligoninėje, nepajė
gė sugrąžinti gyvybės—mi
rė sekančioje dienoje. Mi
rė pačiam gyvenimo bran
dume, voš tesugyvenęs 46 
metus amžiaus.

Lietuvoje velionis buvo 
kilęs iš Vilkenų, Babtų vals
čiaus. Į Uruguajų atva
žiavo 1928 metais. Ir, kaip 
kiekvienas emigrantas, nu
ėjo pelnyti sau pragyveni
mą į frigorikus. Čia dirb
damas drg. Vacius pirmą 
kartą, gyvenime pastebėjo,

kokią mažą vertę turi ne
organizuotas žmogus kapi
talistų įmonėje, suintere
suotų vien didesnių pelnų 
suokimu. Gyventi išsvajo
tos Amerikos gyvenimu, pa
daryti santaupų, — nors ir 
visas dienas išdirbant, — 
nebuvo galima.

1935 m. V. Banevičius su
kūrė šeimos židinį su tokios 
pat dalies ateive Veronika 
Šimanskaite. Laimės pa- 

! mėginti jaunoji pora buvo 
nuvažiavusį į Argentiną, 
bet radę tenai tokį pat var
gą — sugrįžo į Montevidė- 
jų. Tais laikais čia darbų 
buvo, tad abu dirbdami 
prasisiekė ekonomiškai. A.

Taigi nuo čia prasideda 
šios pavyzdingos šeimos vi
suomeninis vaidmuo musų 
organizacijose. I ULC V. 
Banevičius įstojo 1946 m. 
m. “Darbo” skaitytoms ir 
radijo pusvalandžio rėmė
jas buvo nuo pat jų įsikū
rimo.

Paskutiniais metais V. 
Banevičius buvo išrinktas į 
ULC Cerro skyriaus valdy
bą, pirmininko pavaduoto
ju. Čia dirbo daug: posė
džiai, namo remontas, pa
rengimai. Ir visuose tuose 
darbuose mūsų pažangioji 
visuomenė susitikdavo Ba
nevičių šeimą ir pamilo ją. 
Staigi, netikėta mirtis — 
kiek liūdesio visiems...

Liūdnai, liūdnai žingsnia
vo žmonės paskui grabą,— 
liūdnai apklojo jį svetinga 
Uruguajaus žemele. Ra
miai ilsėkis, drauge Vaciau 
mes nudirbsim darbus, ku
rių nudirbti tu neįspėjai, 
mes tavo mielą vardą nešio
sime širdyje. J. Geglys 

(Iš “Darbo”)

2 psl.—Laisvė (Liberty)- Antradienis, Kovo-March 23, 1954
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M. Gorkis

Dvidešimt šeši ir viena
(Poema)Mūsų buvo dvidešimts šeši žmonės — dvidešimts šešios gyvos mašinos, uždarytos drėgname pogrindyje, kur mes nuo ryto ligi vakaro minkėme tešlą, darydami riestainius ir traškučius. Mūsų pogrindžio langai rėmėsi į duobę, išdėtą pažai i a v u s i o m i s nuo drėgmės plytomis; iš oro langų rėmai buvo užtverti tankiu geležiniu tinklu, ir saulės šviesa negalėjo prasiveržti pas mus pro stiklą, apneštą miltų dulkėmis. Mūsų šeimininkas dėl to užkalė geležimi langus, kad mes negalėtume paduoti riekės jo duonos elgetoms ir tiems savo draugams, kurįę, neturėdami darbo, badavo — mūsų šeimininku vadino mus sukčiais ir pietums vietoj mėsos duodavo ' mums pašv i n k u s i ų dublių...Mums tvanku ir ankšta buvo gyventi toje akmens dėžėje po žemomis ir sunkiomis, nurūkusiomis, voratinklių apraizgytomis lubomis. Mums buvo sunku ir abuoja tarp tų storų sienų, išmargintų purvo bei pelėsių dėmėmis... Mes kėlėmės penktą valandą ryto, nespėję dar išsimiegoti, ir — apstulbę, abejingi — šešiomis jau sėdome prie stalo daryti riestainių iš tešlos, paruoštos mūsų draugų, kol mes miegojome. Ir taip ištisą dieną nuo ryto ligi dešimtos vakaro vieni mūsų sėdėdami už stalo ir linguodami, kad nesusting-kiti tuopnetu maišė miltus su vandeniu. Visą dieną ktltile mąstingai ir liūdnai burbuliavo vanduo, kuriame virė riestainiai, o kepė-bruožinėjo krosnies dugną, nušviesdama slidžius virtos tešlos gabalus ant įkaitusių plytų. Nuo ryto ligi vakaro vienoje krosnies pusėje degė malkos, ir raudona liepsnos atošvaistė virpėjo ant dirbtuvės sienų, tarsi nebyliai juokdamasi iš mūsų. Didžiulė krosnis buvo panaši į biaurią pasakiškos baidyklės galvą, — ji, tartum išlindusi iš po grindų ir pražiojusi savo plačius nasrus, pilnus žėrinčios ugnies, alsavo į mus kaitra, žiūrėdama į mūsų nesibai- < giantį darbą dviem juodais dūmtraukiais viršuje kaktos dvi gilios įdubos buvo tartum akys — negailestin- (Jbs ir beširdės baidyklės akys: jos spoksojo į mus visada vienodu tamsiu žvilgsniu, lyg būtų nuvar- gu«os bežiūrėdamos į vergus ir, nesitikėdamos iš jų nieko žmogiška, niekino juos šalta išminties panieka.Dieną iš dienos miltų dulkėse ir purve, prineštame iš kiemo mūsų kojomis, su- dususiame, tvankiame ore mes tąsėme tešlą ir darė- mie riestainius, mirkydami juos savo prakaitu ir aštria nėapykanta neapk ę sd a m i savo darbo, mes niekados nevalgėme to, ką darėme savo rankomis, bevelydami geriau juodą duoną, negu riestainius. Sėdėdami už ilgo stalo, vieni prieš kitus, ^devyni prieš devynis,—mes ilgas valandas nesąmoningai L Judinome rankas ir. pirkias, būdami taip pri-1 pratę prie darbo, jog nie-1 kados nebesekėme savo judesių. Ir taip buvome įsi-į žiūrėję vieni į kitus, kad.

kiekvienas mūsų žinojome visas raukšles savo draugų veiduose. Mes neturėjome apie ką kalbėti ir, pripratę prie to, tylėjome, jei nesi- plūdome, — nes visados yra už ką išplūsti žmogų, o ypač draugą. Tačiau ir plūsdavomės mes retai — kuo gali būti kaltas žmogus, jei jis pusgyvis, jei jis —it stabas, jei visi jo jausmai prislėgti darbo naštos? Tačiau tylėjimas baisus ir kankinantis tėra tik tiems, kurie jau viską pasakė ir nebeturi daugiau apie ką kalbėti. O žmonėms dar nepradėjusiems savo kalbos, — tylėti yra paprasta ir lengva... Tačiau retkarčiais mes dainuodavome, ir mūsų daina prasidėdavo šitaip: kuris nors dirbančiųjų staiga atsidusdavo sunkiu nuvargusio kuino atodūsiu ir tyliai užniūniuodavo vieną tų tąsiųjų dainų, kurių švelniai graudi gaida visada palengvina dainuojančio širdį. Dainuoja vienas.mūsų, o mes visi; tylėdami klausomės jo vienišos dainos, ir ji gęsta ir blėsta po sunkiomis pogrindžio lubomis, it mažas ugniakuro žiburėlis drėgną rudens naktį stepėse, kai šėmas dangus nukabęs viršum žemės, it švininis 
, * *J P-Z LA* * KZ LA A A_z • VZ A A * A A A A A J A A W <stogas. Paskui prie darni- lengvesni. Ir viskas pas ninko prisideda kitas, ir mus — del jos ypatinga,- štai jau du balsu tyliai ir Kepėjas išima iš krosnies ližę pakepusių ir užraudu- sių riestainių ir vikriai sumeta juos Tanei į prijuostę.—Žiūrėk, nepatek šeimininkui! — visados perspė? jame ją. Ji išdykusiai nusijuokia ir linksmai šūkteli mums:—Sudiev, areštantėliai!—., ir greitai, it peliukė, išnyks-, ta.Tik tiek... Tačiau, jai išėjus, mums malonu kalbėtis tarpusavy apie ją—kalbame vis tą patį, ką kalbėjome vakar ir dar anksčiau, nes ir ji, ir mes, ir, viskas aplink mus tas pat, kaip buvo vakar ir dar anksčiau... Tat labaį sun- 1 ku ir kankina, kai žmogus gyvena, o aplink jį niekas nesikeičia, ir jei tat galutinai neužmuša jo sielos, tai juo ilgiau jis gyvena, juo labiau kankinantis pasidaro jį supančios aplinkos sustingimas.;.. Mes visada apie moteris kalbėdavome’ taip, jog kartais mums patiems koktu būdavo klausytis savo begėdiškai grubių šnekų, tačiau tat buvo suprantama, nes moterys, kurias mes pažinome, gal būt, ir nebuvo vertos kitokių kalbų . Tačiau apie Tanią mes niekados nekalbėjome blogai; niekas mūsų ne tik nedrįso prisiliesti prie jos ranka, bet ir riebesnio juoko ji nebuvo iš mūsų niekados išgirdusi. Gal būt, taip buvo todėl, kad ji niekados nelikdavo pas mus ilgėliau: švystels, it krentanti nuo dangaus žvaigždė, mūsų akyse ir išnyks, o, gal būt, todėl, kad ji buvo mažute ir labai graži, o visa, kas gražu, sukelia sau pagarbos jausmą net ii’ labai šiurkščiuose žmonėse. Ir dai* — nors mūsų katologiškas darbas ir 1 pavertė mus rambiais jaučiais, vis: dėlto mes likome žmonės ir, kaip visi žmonės, negalėjo-: me gyventi, ko nors negarbinę.' Mes nieko neturėjome geresnio ūž ją, ir niekas, išskyrus ją, nekreipė į mus, gyvenančius po£rin-‘ dyje, dėmesio,—niekas, nors

■ . f

ninko prisideda kitas, ir — graudžiai banguoja mūsų ankštos duobės sudusiame ore. Ir staiga iš karto keli balsai šoka pritarti dainai, —ji pakyla, it banga, tampa vis stipresnė, vis garsesnė ir tartum plėšia drėgnas, sunkias mūsų akmeninio kalėjimo sienas...Dainuoja visi dvidešimts šeši, skardūs, seniai susidainavę balsai pripildo dirbtuvę; dainai ankšta joje: ji mušasi į sienų akmenis, verkia, vaitoja, sukelia širdyse tylų, graužiantį skausmą ir žadina ilgesį ... Dainininkai sunkiai ir giliai dūsauja; kitas ūmai paliauna dainavęs ir ilgai klausosi draugų dainos, o paskui vėl įlieja savo balsą į bendrą bangą. Kitas,* skurdžiai šūktelėjęs: —ech — dainuoja užsimerkęs, ir, gal būt, sodri, plati garsų banga vaidenasi jam, it kėlias, nusitiesęs kažkur į tolį, it platus kelias, nušviestas žėrinčios saulės, ir jis mato save, einantį tuo keliu...Liepsna krosnyje vis tebevirpa, vis tebebruožinėja plytas kepėjo ližė, tebebur- buliuoja katile vanduo, ir ugnies atošvaistė, nebyliai juokdamasi, vis taip pat tebedreba ant sienų... O mes svetimais žodžiais išdainuojame savo nedalią, savo sunkų saulės netekusių gyvų žmonių ilgesį, vergų ilgesį. štai kaip gyvenome mes, dvidešimts šeši, didelio mūrinio namo pogrindyje, ir mums buvo taip sunku gyventi, tartum visi trys šio namo aukštai būtų buvę pastatyti tiesiog ant. mūsų pečių...Tačiau be dainų, mes turėjome dar kai ką gera, kai ką mūsų mylima, kas, gal būt, atstovaudavo mums saulę. Antrajame mūsų namo aukšte buvo aukso siuvinėjimo dirbtuvė, kurioje, tarp dąugelio darbininkių mergaičių, gyveno šešiolikametė kambarinė Tania. Kas. rytą prie langelio, iškirsto duryse iš priemenės 

į mūsų dirbtuvę, prisiglausdavo mažas, rožinis veidelis, su Žydriomis, linksmomis akimis, o skardus, malonus balsas šūktelėdavo mums:— Areštantėliai! duokite riestainiukų 1Mes visi grįžtelėdavome i šio mums pažįstamo tyro balso pusę ir džiaugsmingai, geraširdiškai žiūrėdavome į nekaltą, mums besišypsantį mergaitės veidą. Mums malonu būdavo matyti prisiplojusią prie stiklo nosį ir smulkius, baltus dantukus, žvilgančius iš po rožinių, šypsnio pravertų lūpų. Mes stumdydamiesi, vieni per kitus, puldavome atidaryti jai durų, ir—štai ji, — tokia linksma, meili, —■įeina pas mus, atkišusi savo prijuostę, stovi prieš mus, šiek tiek palenkusi į šoną galvutę, stovi ir vis šypsosi. Ilga ir stora jos kaštaninių plaukų kasa, nukarusi per petį, guli ant jo-, sios krūtinės. Mes, purvini, pajuodę, pasibiaurėtini, žmonės, žiūrime į ją iš apačios į viršų, — durų slenkstis keturiais laipteliais aukščiau kepyklos grindų, —mes žiūrime į ją, pakęlę. aukštyn galvas, sveikinamės su ja, sakome jai kažkokius ypatingus žodžius,— juos surandame tik jai vienai. Kalbant su ja ir mūsų balsai švelnesni ir juokai

Mes visada

DETROIT, MICH.

ATMINČIAI
JULIJOS DAUKUSKovo 23-ji visuomet nemaloniai mums primena tą gailų 1950 metų pavasarį, kuriuo ankstyba mirtis pasiėmė Juliją į kapus. Tačiau atmintis jos neišdildomai liekasi su mumis.

parodo,

John Daukus.

kaip mūsų 
Board 

' čia praėjusį ru-

Great Neck, N. Y.
Namų savininkų ir taksų 

mokėto’u organizacija 14 d. 
vasari. t a^asmočių svetainėje, 
vykdė masinį susirinkimą, su 
prakalbomis. Žmonių dalyva
vo nemažai.

To susirinkimo tikslas buvo 
patirti plačiau 
miestas ir valdininkai 
o Trustees 
denį teikėsi ’p-ataisyti kelius, 
Šaligatvius ir t. t., daugiausia 
lietuviais apgyventose vietose. 
Buvo užkviesti majoras ir du 
trustistai, kurie kalbėjo, pla
čiai išaiškino kelių pataisymo 
problemą. Taipgi atsakinėjo 
į užduotus klausimus.

Si draugija gyvuoja virš 12 
metų. Savo laiku yra sutosusi 
vaidmenį namų savininkų ge
rovei.

Po susirinkimo buvo drau
giškas pasivaišinimas.

Pas mus ligonių ir mirimų 
taip pat netrūksta.

Senas Great Necko gyven
tojas Nikodemas Hamsky pa 
simirė 8 d. vasario, po 9 mė
nesių sunkios ligos. Paliko nu
liūdime moterį ir jau užaugu
sius sūnų ir dukterį, Buvo ru-1 
sų kilmės. Savo laikais buvo 
veiklus progresyviame judė
jime. Te būna jam amžina ra^ 
m y be!

Sunkiai sergfa jonas Punze- 
vičiufe. Jonai, stengkis su pa
vasariu atgyti!

Taipgi po sunkios operaci- 
jos, bet po valiai sveiksta M. 
Pikiūnas, Laisvės skaitytojas. 
Mikolai, skubėk pasveikti, nes 
pavasaris, darbai tavęs lau
kia! ■

Nors neilga liga, tačiau 
taipgi buvo apsirgusi A. Li- 
deikienė. Bet dabar vėl svei
ka. Ji yra LDS 24 kp. finansų 
sekretorė.
♦ F. Varnauskienė, LDS 24 
kupos narė, buvo susirgusi, 
bet ir jinai jau pasveiko.

Pavasaris jau artėja. Atė
jus, teiks daug saulės sveikų 
spindulių ir jėgos, pastipusius 
atgaivins. . . •

F. Kl-ton

Ir pagaliau,—tat’ ’ ' visitame name gyveno daug1 žmonių.buvo svarbiausia, mes ją laikČfhe kažkuo tokiu savu, kas tartum gyveno tiktai dėka mūsų riestainių, mes laikėme sava- pareiga dubti jai karštų riestainių, ir tai pasidarė mums kasdienine auka mūsų stabui, tai pasidarė mums šventąja apeiga, kaskart vis labiau • prirašančia mūs prie jos. Be . riestainių mes davinėjome Tanei daugybę patarimų — šilčiau apsivilkti, nebėgioti per greitai laiptais, nenešioti pęr sunkių malkų, šūsčių. Jii šypsodamasi išklausydavo mūsų patarimų, atsakydavo į juos juoku ir niekados, mūsų neklausydavo. > Tačiau mes dėt to neužsigau- davorne: mums •* tereikėjo parodyti, jog; mes rūpinamės ja.? ■■■/, , (Bus daugiau)
r .v. ■

2 ir .3 
kad (li
kus no-
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nauja
Holy

bet

Nashua, N. H.
įvairios žinutes

Mūsų mieste ir apylinkėse 
pereitais metais pastatė viso
kių būdingų už virš 4 milijo
nus dolerių, Pasatytos 224 
stubos 1 šeimai, 159 dėl 2 
šeimų ir pastatyti 39 garažai 
automobiliams. Išimti 663 
leidimai statyboms. Daugelis 
stubų pertaisyta iš vienos di
delės stubos padaryti 
butai, nes pasirodė, 
deles stubas no labai 
ri rendavoti.

Pradėjo statyti 3 
las. Pastatyta viena 
bažnyčia, pavadini a 
Infant Jesus vardu.

Pastate didelį telefonų 
dingą. Dar negatavas,
kai bus pabaigtas, su naujais 
įrengimais ir visokiais page
rinimais, kai pradės operuo
ti tą naują telefonų sistemą, 
tai virš 40 darbininkų bus pa
leisti iš darbo. Paleis dėl to, 
kad mašinos dirbs pačios vie
toje darbininkų.

Tai tokia darbininkams ge
rovė. Fabrikantai nori maši
nos darbo, o darbininkai ei- 

; kite, kur norite, jums darbo 
nėra. Ponams neapeina, kad 
tie darbininkai turtus jiems 
sukrovė ir tas mašinas įgali
no nupirkti, bile tik jiems 
bus daugiau pelno. Jiems ne
apeina, kas atsitiks 
ninkais, ar jie turės 
venti, ar turės badu

Dar to negana, 
darbininkų atleis, bet maga
ryčioms dar pakėlė kainą ir 
už telefoną. Kožnas vartoto
jas turės mokėti. Jeigu dveji 
vartoja vieną liniją, tai kož
nas turės sumokėti po 40 cen- 

. tų daugiau kas antras mė
nuo, o kai katrie ir daugiau.

Mat, kam geri laikai su 
republikonų valdžia, bet dar
bo žmonės kitaip žiūri. Jie 
sako, kad kitą sykį mes pa
tys žinosime ir kitiems pasa
kysime, kad tokius turime vy
ti laukan iš valdžios, o jų 
vieton išrinkti geresnius,, dar
bininkams prielankius.

su darbi- 
iš ko gy
mi rt i.
kad tiek

Išimti 93 leidimai mieste 
įvesti tokius gasolines ir alie
jaus tankus, kurie bus sukas
ti žemėje. Tie kubilai turės 
nuo 20,000 iki 25,000 galio
nų talpos. Viso šiame mieste 
leidimų išimta 857 ir aplink 
miestą 130.

šiame mieste būna daug 
apiplėšimų ir vagysčių. Dėl 
jų daugiausia suimami jauni 
berniukai ir mergaitės, nuo 
12 metų ir daugiau, dažniau
sia biednų tėvų vaikai. ’Mat, 
biedni tėvai neišgali savo vai
kams duoti pinigų, nes pa
tys neturi. Biednųjų vaikai 
mato, kad kitų vaikai turi pi
nigų ir perkasi sau visokius 
saldumynus, o jie neturi už 
ką nusipirkt. Tas juos pastū
mėja imt viską, kas papuola, 
kad galėtų nusipirkti visokių 
vaikams taip svarbiais atro
dančių smaguriavimų.

Vienas iš vi»ų

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Youngstown, Ohio. _ Philadelphia, Pa
HELP WANTED FEMALE
HOUSEWORK. Gen. and cook.

No laundry. Sleep in, own rm. Must

and good home for right woman.
Tel. Welsh Valley 4-7660.

(53-58)

HELP WANTED-MALE

Nedarbą* plieno pramonėje

Šiomis dienomis United
Steelworkers Unija paskelbė be fond of children. $35 per wk. 
informacijas apie darbų padė- Exę- 
tį plieno pramonėje šiame dis- 
trikte. Pasirodo, kad (padėtis 
su darbais labai rimta. Tik
rai blogi dalykai.

Unijos raportas
kad šiame d i strik te yra 65,000 
plieno darbininkų. Iš jų 7,950, 
arba apie 12 procentų, jau 
atleista iš darbo, jau randasi 
bedarbių eilėse.

Toliau raportas sako, kad 
11,172, arba apie 17 proc., 
dirbančiųjų dirba nepilną lai- ’ 
ką. Kai kurie dirba keturias, ! 
kai kurie tik tris ar dvi die
nas savaitėje.

Kas taip pat labai svarbu, 
jog unija nenumato padėties i 
pagerėjimo. Vis ženklai rodo, . 
kad ne tik šiame distrikte, i 
bet visoje Amerikos 
pramonėje nedarbas 
dar daugiau pakilti.

Rep.

Minersville, Pa.
VĖL SUPILTAS NAUJAS 

KAPAS
8d. kovo staiga, nakčia, mi- 
nuo širdies atakos Kazimie- 
žukauskas. Dar nebuvo la-

re 
ras 
bai senas, tik 62 metų, ir buvo 
tvirtas vyras. Niekas netikė
jo, kad jis taip greit atsiskirs 
iš gyvųjų tarpo.

Draugas K. Žukauskas buvo 
laisvas nuo religinių prietarų. 
Laisvę skaitė per ilgą laiką, 
iki mirties. Išgyveno Miners- 
villėje 30 metų ir visą laiką 
dirbo anglių kasyklose. Gyveno 
pavieniu visą savo gyvenimą.

Palaidotas 11 d. kovo, lais
vai, iš V. Tucino šermeninės, 
Mount Pire kapuose. Palydėjo 
gražus būrelis draugų ir pažįs
tamų, net 12 mašinų, šių 
džių rasėj ui teko ant kapų 
sakyti prakalbą-

K. Žukauskas iš Lietuvos 
ėjo nuo Panemunės, Suvalkų 
rėdybos. Giminių jis čia netu
rėjo apart vieno pusseserės sū
naus, pavardė J. Jurkonis.

Ilsėkis, drauge, ramiai 
šalies žemelėje. O mes, liku
sieji gyvi, aplankysime tavo 
kapą ir ištarsime žodį, kad čia 
ilsisi mūsų idėjos draugas Ka
zimieras Žukauskas, pabaigęs 
gyvenimo kelionę.

V. Rarnan&uskas.

zo- 
pa-

pa-

šios

ŠYPSENOS/ Dvi moteriškės nuvyko gretimam miestelyje gyvenančią savo draugę aplankyti. Draugė pasitaikė išėjusi krautuvėn, tai vieš- nes pasitiko jos maža dukraitė ir pakvietė palaukt motinos. Lūkuriuodamos, viešnės, kritiškai margaitę stebėdamos, viena kitai pusbalsiu pastebėjo: “Nelabai ji g-r-a-ž-i.” (Nenorėdama, kad mergaitė suprastų, ji paskutinįjį žodį atskiromis raidėmis pasakė — suspeli- .]<*•)Bet mergaitė tuojau atsiliepė: “Gal ir negraži, bet labai g-u-d-r-i.”Pastarąjį žodį ir ji atski- somis railėmis pasakė—parodė, jog spelijimas jai jau nepaslaptis.zGera gyduolėLengva moteraitė, draugiškame parengime išgėrus stiklinę alaus, kurio jinai sakėsi dar niekad neragavusi:- “Nagi, šis gėrimas lygiai tokio skonio, kaip manojo vyro gyduolės, kurias jis jau per 30 metų diena dienon naudoja.”
Sutaisė kas kitas

Ar Tamsta Jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

3 pusi.'-Laisve (Liberty) -Antradienis, Kovo-March 23, 1954

CLERK. Gen. office work in ship
ping rm. $40 to start. Pleasant. 
Permanent position. JEFFERSON 
DENTAL SUPPLY CO., 1824 VV. 
Allegheny Ave. BA. 9-9808.

(56-58)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

LUNCHEONETTE. Center City.

Short hours. Net $100 weekly. Same 

! owner 10 years. Musi leave city.

Make offer.

For appointment call MA. 7-7899
(55-57)

plieno . 
ketina

Baltimore, Md
FOR SALE

BABY CHICKS as hatched or sexed. 
Poultry Equipment—Feeds. 

MILFORD HATCHERY 
Liberty Rd., Randallstown, Md, 

OL. 3-5075 
(41-60

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Amerikiniai komercinės 
spaudos korespondentai Mas
kvoje dažnai nusiskundžia:

—Neturime žinių, neturime 
apie ką rašyti.

Bet štai. . .
Per dešimt dienų . Maskvo

je buvo daugiau kaip tūks
tantis Lietuvos menininkų, ra
šytojų.

Lietuvių 
festivalio 
lietuviškų 
lių; įvyko 
rodą.

literatūros ir meno 
metu įvyko daug 

koncertų, spektak- 
lietuvių meno pa-

newyorkiskeje ko- 
spaudoje apie tai 

nei žodelio!
mercinėje 
nematėme 
,k O tai buvo svarbus įvykis, 
vertas dėmesio.

Tiesa, galėjo koresponden
tai apie tai rašyti, bet redak
toriai galėjo jų koresponden
cijas čyščiun pasiųsti. . .

Worcester, Mass.
A.L.D.L.D. 155 ir 11 kuopos ren

gia linksmą vakarą, įvyks kovo- 
March 28 d., prasidės 5 vai. vaka
re, lietuvių salėje, 29 Endicott St.

Visus kvieCiame'^dalyvauti, turė
sime skanių valgių ir gėrimų. Po 
vakarienės bus rodomi įdomūs pa
veikslai iš įvairių vietų ir visokio 
sporto. Rodys J. K. Pelnas nuo šio 
parengimo yra skiriamas del A.L.D. 
L.D. apsigynimo.

A. W.
(56-57)

Cleveland, Ohio
L.L.D. 22ra kuopa šaukia susi

rinkimą trečiadienį, kovo 24 d., 7:30 
vai. vakare, L.D.S. Klubo svetainė
je. .. .

Tame susirinkime bus išduotas 
raportas 'nuo pereito parengimo, ko
kios buvo pasekmės.

Tame susirinkime bus renkami 
delegatai į L.L.D. 15-tos Apskrities 
konferenciją, kuri atsibus balandžio 
4 d., ir bus renkama komisija dėl 
parengimo, kuris atsibus šeštadienį, 
balandžio 24 d.

Kviečiame ateiti L.L.D. 57tos kp. 
buvusius narius ir prigulėti prie L. 
L.D. 22-ros kuopos.

Esate kviečiami visi kuopos na
riai dalyvauti tame susirinkime ir 
įsitemykite datą, kad nepamirštu
mėte ateiti. Kp. Valdyba.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

MArket 2-5172
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Pranešimas Šv Jurgio 
Draugystės nariams

Šiuomi pranešu Brooklyno 
šv. Jurgio Draugystės na
riams, kad kovo (March) 17 
d., 1951 m., tapo suskaityti 
balsavimai. Pasirodė, kad di
džiuma balsu buvo už likvi
davimą Draugystės. Tad pra-1 
nešu nariams, kad nuo kovo į 
17 d. pasinaikina ligos pa
šalpa ir pomirtinės apdrauda.

Narys skaitysis gerame sto
vyje, kuris bus užsimokėjęs 
už kovo (March) mėnesi.

Sekr. Charles Nečiunskas

MIRĖ
Motiejus Kvietkauskas, 

Marijonos Kalvaitienės bro
lis. bus pašarvotas Aro
mišku) šermeninėje, 423 Met
ropolitan Ave., Williasmbur- 
ge. Laidos ketvirtadieni, kovo 
25-tą. Daugiau informacijų 
rasite sekamose laisvės lai
dose.

Susirinkimas
LLD 1 kuopos nariams

Mūsų susirinkimas įvyks 
kovo 25-tą, 7 :30 vakaro, Liet- 
Am. Klubo patalpoje, 280 U- 
nion Avė., Brooklyno. Visi 
nariai prašomi atvykti, o ypa
čiai tie, kurių duoklės dar 
nemokėtos. Mes, nešiodami 
garbingą pirmosios kuopos 
vardą, negalime atsilikti, kuo
met daugelis kitų kuopų jau 
yra garbės sąrašuose, visi na
riai pasimokėję. Kuopos veik
lumui taipgi svarbu, kad daug 
narių lankytų susirinkimus.

Lauksime su visais pasima
tymo šį ketvirtadienį.

Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių kriaučių mėnesinis ir 

kartu Extra susirinkimas įvyks ko
vo 24 d., trečiadieni, punktualiai 5 
valandą vakare, 11-27 Arion Place, 
Brooklyn, N. Y.

Visi nariai būkite, nes bus rinki
mai atstovų j kriaučių konvenciją.

John Stockwell.
(55-56)

PARDAVIMAI
OT, JUMS PROGA!

Parsiduoda Photo Art Studio, ar
ba priimtinas partnerys, vyras ar 
moteriškė. Jei ir nemokantys to 
amato, tai išmokysiu.

Studija gražiai įrengta, gerojo 
vietoje, vienas blokas nuo Jamaica 
Ave. linijos traukinio, Norwood 
Ave. stoties.

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis tau
tomis. Tame bloke randasi lietu
viška bučernė ir lietuviškas statio
nery storas. 2 vokiškos bučernės, 2 
kriaučių Cleaning krautuvės, vais
tinė ir likerių krautuvė, batų taisy
mo Storas ir skalbykla. •

Photo—Art Studio randasi 271 
Ridgewood Ave., Brooklyn 8, N. Y. 
Nutraukia ir išdirba paveikslus, 
parduoda rėmus ir stiklus, kenjo- 
rus, filmas ir visokius kitokius Pho
to studijo reikalingus dalykus.

Art—Photo Studio 
parsiduoda labai pigiai arba priim
siu pusininką labai lengvom sąly
gom. Kreipkitės greit:

Tel. AP. 7-1145
Šaukite vakarais nuo 6:30 P. M.
Šeštadieniais ir sekmad., 8 A. M.

Servel išdirbystės šaldytuvas, 5 me
tų senumo, 6 kubiškų pėdų talpos, 
gasinis, parsiduoda už prieinamą 
kainą. Yra apdraustas, kompanija 
priežiūrą ir pataisas (jei reikėtų) 
atlieka nemokamai. Daugiau infor
macijų klauskite telefonu 

EVergreen 6-5856.
(55-56)

PARSIDUODA GERA 
MĖSINĖ

Williamsburge
Tikrai geras pragyvenimas

Parsiduoda tirštai lietuviais apgy
ventoje vietoje mėsinė — Butcher 
Shop. Kostumeriai daugiausia ge- ' 
riausios rūšies mėsą naudoja. Yra j 
gerų kostumerių ir iš kitų tautų. . 
Čia daroma tikrai geras pragyveni
mas, puiki proga porai ar pusinin
kams.

Savininkas atsitraukia nuo biznio 
del senatvės. Nemokanti to biznio 
pirkėją savininkas pats išmokys. 
Čia yra tikrai geras pirkinys.

Parduoda biznį su namu arba ir 
be namo, kaip pirkėjas pasirinks. 
Šaukite vakarais po 7tos valandos.

Tel. HAvemeyer 6-0333
(52-56)

Pasitarimas apie visus 
Social Security skyrius

Balandžio 4 d., sekmadienį, 
2:30 po pietų, Liberty Audi
torijoje, yra rengiamas labai 
svarbus aiškinimas apie So
čiai Security ir jos šiuos sky
rius :

Senatvės pensija;
Nedarbo apdrauda;
Labdarybė;
Veteranų pensija.

Tie klausimai yra labai 
svarbūs ir mums visiems bū
tinai reikia su jais susipažin- 

! ti. Juos aiškins žmonės, kurie 
yra gerai susipažinę šjais 

: klausimais. Mūsų pareiga ge
rai įsitėmyti dieną ir dalyvau
ti. Klausimus bus galima 
klausti raštu ar žodžiu. Šios 
progos nepraleiskime nei 
vienas, dalyvaukime.

Įžanginės mokesties nebus., 
Kviečia,

. Rengėjai

Planuoja darbininku 
gegužinės eiseną

Unijistai ir kitu organizaci
jų atstovai jau Įvykdė pirmą 
susirinkimą ir . šaukia plačią 
visų organizacijų konferenci
ją gegužinės reikalams svar
styti. Įvyks balandžio 3-čios 
popietį, Jugoslavų Salėje, 
New Yorke.

Virginia 9-0125

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.
-________...------------------------------- ---------------------------- ------------- ;-------- ..... ... . ..........., i»

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
3? Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174

Balandžio 11 April
Tai bus didele iškilme Brooklyno lietuviams, 
čia bus suvaidinta labai juokinga komedija:

‘NE VISADA KATINUI UŽGAVĖNĖS’
Su šia pramoga brooklyniečiai pradės vaju sukėlimui 
Laisvei $10,000 fondo. Kiekvienas apšvietą branginantis 
žmogus turi išanksto nusistatyti, jog jo pareiga yra būti 
šiame parengime.

Įėjimas Nemokamai
Nemokamai pamatysite puikią komediją, kurią suvaidins 
mūsų žymiausi vaidintojai. Pasinaudokite proga.

Perstatymas įvyks

Liberty Auditorium 
v

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 3-čią Valamdą po Pietų
Vaidinimas prasidės lygiai paskirtu laiku, tad nesi vėli li

kite.. Labai svarbu pamatyti veikalą iš pat pradžios.

Nariai ragina ištirti 
unijos kortų raketą

Eiliniai marininkai per sa
vo laikraštuką “Pilot” parei
kalavo, kad unijos viršinin
kai patys išvalytų raketizrną 
iš savo unijos. Ragino nelauk
ti ir neatsidėti, kad ragangau- 
džiai tą padarytų. Kaltina 
Curraną i]- jo visą administra
ciją už įleidimą raketierizmo.

Marininkai sako, kad unijos 
nario knygelės išduodamos 
raketaeriškiems elementams. 
Tie siautėja laivuose ir uos
tuose, visokias šelmystes ir 
blogdarybes pildo unijos ne
garbei ir nenaudai.

Sako, kad ta padėtis unijo
je įsigalėjo raudonbaubizmui 
padėjus prašalinti iš vadovy
bės demokratinius ir kovingus 
pažangiuosius. Ragina atsteig- 
ti unijoje demokratinę savi
valdą kaip priemonę raketie- 
rizmui suvaldyti.

Batsiuviai išrinko 
eilinių kandidatą

New Yorko Batsiuvių Tary
bos vedėju išrinktas eilinių 
narių pastatytas kandidatas 
Sal Marano. Prieš ji buvo pa
statyti du kandidatai: esamo
sios administracijos užgirtas 
Steve Ocuto ir lokalo 129-to 
pastatytas Cannistraro.

NEW YORK
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REGISTRUOTOS SLAUGES 
Dieniniams ir naktiniams šiftanls. 

LICENSED PRACTICAL NURSES 
TAIPGI PAGELBININKĖS 

Darbas — Bayside Nursing Home 
Tel. BAyside 9-4989

(56-62)

NAMŲ DARBINlrtlTfc
Virš 35 metų subrendusi moteriškė, 
maloniems daktaro namams. Guolis 
vietoje atskirame kambaryje. 2 su
augę ir 2 vaikai amžiaus 10 ir 15 
metų. Alga $150. Linksma namų at
mosfera.

Telefonuokitc: Laurelton 8-0.826
(56-60)

NAMŲ DARBININKĖ
Guolis vietoje atskirame maloniame 
kambaryje su maudyne. Kiek nors 
valgių gaminimas. Visi įrengimai 
elektriniai. Mylinti vaikus. Puikiau
sia alga. Linksma namų atmosfera. 
Su vėliausiu paliudijimu.

Telefonuokitc:
Great Neck 2-2075

(5G-60)

MEGSTINIŲ FABRIKE 
Reikalingos patyrusios Loopers prie 
Model P mašinos, taipgi reikalinga 
operatorės ant Marrow mašinos, 
prie moteriškų sVeterių. Aukštas 
mokėjimas. Nuolatinis darbas.

S A. 2-2155 tarpe. 5 ir 7 v. v.
(56-58)

Laivakroviai pikietave 
Hearsto laikraštį

Streikuojantieji ILA nariai, 
apie 200 ar daugiau asmenų, 
kovo 18 d. pikietavo Daily 
Mirror pastatą prie 235 E. 
45th St., New Yorke. Pikie- 
tuotojai ir delegacija reika
lavo atšaukti prieš streikie- 
rius atsuktą to laikraščio ve
damąjį. Sako,,, kad neteisin
gas ir įžeidžia darbininkus ir 
uniją.

GRAŽIOM MOTERIŠKĖM
Tęskite apsidairymą sau ge

riausio. Atsilankykite pas mus ir 
gėrėkitės dailių (ir originaliu pa_- 
dabinimu už prieinamą kainą per 
mūs,U aukštai išsilavintus beauti
cians. Hair Štyllhg; Hali* Tinting; 
Manicuring.; Permanents. Specia
li sekmadienį .sutartis' nuotakom.

DANTES CAPRI
2562 Hempstead Turnpike, 

East Meadows. 
Levittown 0-6440.

?OR

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL BV. 74211

I .. ............... ....
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NAMŲ DARBININKĖS 
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
STALŲ APTARNAUTOJOS 

Daug darbų gražiuose rezortų vieš
bučiuose. Gerai apmokami, kamba
rys ir valgis. Pageidaujama paty
rusių. Kreipkitės tuojau;

JUPITER AGENCY
162 E. 62nd St., N. V. C.

(56-58)

FINGERWAVER—MANICURIST
Patyrusi, pilnai mokanti, 5 dienu, 

savaitė—vakarais nedirbama. Aukš
ta alga, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
LOU — ANN

1225 Madison Ave., N. V. C.
(88th SI.)

(56-57)

SLAUGĖS
Registruotos, operavimui slaugės, 

popietinė prižiūrėtoja, staff nurses.
Kreipkitės:

SWEDISH HOSPITAL
1350 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. MA. 2-1300
1(56-62)

FI N G ERW AVER—STY LI ST 
Patyrusi- pilnai mokanti operatorė. 
Darbas ketvirtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį. Trumpos valandos nuo 10 
iki 6:30 P. M. Gera alga. Puikios 
darbo sąlygas (Pirmadieniais užda
ra). Kreipkitės:

MINA’S BEAUTY SALON 
242 DeKalb Ave., Brooklyn 

Tel. NE. 8-1888
(56-58)

MALE and FEMALE

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

G Palmer Ave. Scarsdale .3-6160
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 3-8033

i Greit reikalingos poros $400. Na
mų darbininkai $50 ir aukštyn. Die
niniai darbininkai, auklės, virėjai, 
governankos. Darbas gražiuose na
muose su puikiausiu apmokėjimu.

Kreipkitės tuojau.
(43-73)

PORA
Virėja-Namų darbininkė; Daržinin- 
kas-aptaisytojas. Nuvežimas į stoti. 
Apskritų metų darbas. Brewster, 
N. Y.

Telefonuokitc Rytais:
MRS. WOLFSON
Tel. MU. 5-7674

(56-62)

HELP WANTED MALE

DUONOS KEPĖJAS 
Reikalauja patyrusio. Aukšta alga, 

nuolatinis darbas.
BAER BROS. BAKERY 

155 North Wellwood Ave., 
Lindenhurst, L. I.

Tel. Lindenhurst 5-0257
(54-56)

REAL ESTATE

CUNNINGHAM PARK SEKCIJA
2 .šeimų mūrinis namas, 2 po 412 
rūmus apartmentai, 1 tuščias užėmi
mui, 2 karam garadžius, screens, 
blinds, storms. Skalbiamoji mašina, 
refrigerator. Arti mokyklų, krautu
vių ir transportacijos

Kaina $23,000.
Tel. HOllis 8-0612

MASSAPEQUA PARK. 100x100. Er
dvi centralinė hall Colonial. 4 dideli 
miegrūmiai, 2 Ii maudynės, 29 pėdų 
gyvenamasis rūmas. Atskiras didelis 
valgymui kambarys ir prisideda vai- 
.gymui nook. Screened porčiai, 2 ug
niavietės, pilnai ištaisytas skiepas, 
pilnas Attic, aliejum šildomas, kar
štas vanduo, cirkuliuojanti šiluma, 
dvigubas garadžius. Daug priedų. 
Manoma, nauji namai bus pabaigti 
bal. 15, tad turiu parduoti greit. 
Prašo $22,000. Mažas įnešimas pa
gelbės finansavimą, šaukite del pa
simatymo: MA. 6-1405.

(56-61)

LAKE RONKONKOMA — 6 rūmų 
namas, 2 akrai žemos, bungalow, 
garadžius, kampas main highway. 
Skillman, 79 Union Place, Hemp
stead. Tel. Hempstead 2-56.36^.

(55-56)

PELHAM
103 3rd Avenue Kampas 

50x100; 2 karam garadžius, 7 rūmai, 
1 maudynė, naujai išdekoruotas iš 
vidaus ir lauko. Modeminė elektri
niai įrengta virtuvė. Prieinamai. 
Pamatykite įvertinimui,

Tel. Pelham 8-2838
(55-60).

BROWNSVILLE
4 šeimynų visas mūrinis namas. Vė
liausi įvedimai. Du apartmentai 
gaunami. Puikiausiose sąlygose. Tu
rite pamatyti, kad įvertinti.

Kaina $16,000.
Tel. E V. 5-4796

(55-57)

BELLEROSE — kampinis, 2 šeimų 
mūrinis namas. 2 gyvenimui apart
mentai tušti, 2 karam garadžius, 
ekstra įrengimų. Arti subway, mo
kyklos ir krautuvių. $22,500.

Tel. HO. 8-2009.
(55-56) I
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FINGERWAVERS
Patyrusios -pilnai mokančios opera
torės. Pilnam ar, daliai laiko. Geros 
valandos. Aukščiausia mokestis.

Kreipkitės:
FRANK A ALBERT BEAUTY

SALON
85-10 3rd Ave., Brooklyn

Tel. SH. 8-4800
(51-57)

NAMŲ DARBININKĖ
Abelnai namų darbas — paprastas 

valgių gaminimas. Visi įrengimai 
elektriniai ir moderniniai įrengta. 
Guolis vietoje, atskirame malonia
me kambaryje ir maudynė. Priežiū
ra 2 jaunamečių vaikų. Gera alga. 
Vėlesniai atvykusios priimtinos.

Linksma namų atmosfera.
šaukite: Great Neck 2-10475

(52-56)

100 STALŲ PATARNAUTOJŲ
100 KAMBARIŲ ’TVARKYTOJŲ 

Reikalingos vasaros rezortams. Ge
ra mokestis. Sujungkite savo darbą 
su vakacijomis. Kreipkitės:

SIGMUND STERN EMPL. 
AGENCY

157 E. 4th St., N. Y. C., 
Tel. G R. 7-9676

(53-57)

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖ 
Guolis vietoje atskirame maloniame 
kambaryje su maudyne. Nedaug pa
prasto valgių gaminimo. Visi įren
gimai elektriniai. 2 suaugę, 2 mo
kyklos vaikai. Gera alga, linksma 
namų atmosfera. Su vėliausiu jki- 
liūdijimu.

YOnkors 5-3075
(53-57)

MAN ICŲRIST—SH AM PO OER
5 dienų savaitė, nuolat $50 pradžiai. 
Geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

RINALDO’S BEAUTY SALON
90 Washington Ave.

Cedarhurst, L. I.
Tel. CE. 9-7477

(53-59)

BEAUTICIAN
Patyrusi—pilna operatore, 5 dienų 
savaite, nuolatinis darbas, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
MICHAEL’S BEAUTY SALON 
19 Main St., Hempstead, L. I.

Tel. Hempstead 2-4458
(53-59)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė, 
5 dienų savaitė, vakarais nedirba
ma, $55 į savaite pradžiai. Puikios 

darbo .sąlygos. Kreipkitės:
NICK’S

8.36 Hempstead Ave., 
West Hempstead, L. I. 
Tel. Hempstead 2-9502

(53-59)
FINGERWAVER

Patyrusi—pilnai mokanti operatorė, 
del vyeekends. Gera mokestis, geros 

valandos, puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

BETTY’S BEAUTY SALON 
1971 Westchester Ave., Bronx, N. Y.

TA. 2-6030
(53-59)

HAIRDRESSER
Pilnai mokanti operatorė, pilnam 

ar daliai laiko. Gera alga, priside
da komisas. Kreipkitės:

VILLAGE CENTER BEAUTY 
SALON

900 Pelhamdale Ave.,
Pelham Manor, N. Y.

Tel. PE. 8-9805
(54-58)

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA
Guolis vietoje atskirame malonia
me kambaryje. Mylinti vaikus. Vi
si įrengimai elektriniai. Laikoma ir 
kiti darbininkai. Gera alga, linksma 
namų atmosfera. Su vėlesniais pa
liudijimais.

Tel. FRanklln 4-4821
(55-56)

ABELNAI NAMŲ DARBININKĖS 
$45—$50. 
POROS 

$350
Geri darbai, puikūs klijentai. Tuo
jau duodami darbai. Kreipkitės:
SANDS POINT EMPLOYMENT 

AGENCY K
10 Haven Ave., Port Washington 

Tel. Port Washington 7-0998
(55-61)

HAIRDRESSER
Patyrusi, pilnam ar daliai laiko. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

ANNA’S BEAUTY SALON
34-11 Edgemere Ave., 

Far Rockaway
Tel. Far Rockaway 7-5199

Kasdien arba MI. 7-0028 Sekmad.
, - ir Pirmad.

(54-60)

FINGERWAVER
Patyrusi—pilnai mokanti. Alga ne 
kliūtis. Nuolatinis darbas, puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

STEEN’S BEAUTY SALON
1266 Lexington Ave. (at 86th St.) 

N. Y. C.
Tel. AT. 9-6762

(53-54)

FINGERWAVER—MANICURIST
Patyrusi, pilnai mokanti. Darbas sa
vaitgaliais; ketvirtad., penktad. ir 
šeštad. ar pilnam laikui. Gera mo
kestis, trumpos valandos, puikios 
darbo sąlygos.

Kreipkitės.
ADIAN’S HAIRDRESSER 

1252 Flatbush Ave., Brooklyn 
Tel. UL. 6-9743

(56-58)
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NEW YORK
DO IT Y-o-u-r-s-e-l-f *

Savo valuable dollars and Ai»e 
S-p-a-r-e Timo by—"Doinpr it ’yourselfi^

REPAIR and MODERNIZE* at n»ifT- 
mu.n '-orts and oijoy the thrill of Rav
int* those valuable dollars 1 The tuaineM 
firms listed lielow are anxiom to s.-rve 
you. Patronize them to-day I

REMODELING?
Mes turime visokio dailiausio buda- 
vojimui materiolo. Knotty Pine pan
eling, red wood paneling, Celotex, 
Sheetrock, Ceiling fine, homosote ir 
file board del virtuvių ir maudynių. 
Taipgi hardware ir patterson — Di
džiausias (B.P.S.) malevų sandėlis. 
Ateikite, apsidairykite ir taupykite.

WESTCHESTER LUMBER CO.
52 metai po No. 1 Agar St. 
Saw Mill River Rd., Yonkers 

Tel. Yonkers 5-0525
(Atdara šeštadieniais iki pietų) 

(45-58“)

BUSINESS
OPPORTUNITIES

MEAT MARKET —GROCERY
Su alaus laisniais gerojo veiklioje 
sekcijoje, Hungtjngton, L. I. $900 

savaitinių jeigu, biznis lengvai padi
dinamas. Puikiausia proga porai ar 
pusininkams. Savininkas parduos 
prieinamai-atsitraukė poilsiuu

MRS. PARISI
31-32 — 14th St., Astoria, L. I.

Tol. RA. 8-34.31 V
(51-57)

WOODWORKING SHOP
Pilnai įrengta, puikiausia vieta, įs
teigta 31 metai. Tinkantys asmuo 

gali daryti puikiausią pragyvenimą. 
Žema randa, 4 rūmai tušti. Šią pui
kią biznio progą savininkas parduo
da labai prieinamai; priežastis-liga, 

Matykite ar Šaukite Savininką:
Mr. Thomas

427 — 3rd Aye., N. Y. C.
(arti 30th St.) Tol. MU. 3-2521

(51-57)

KEPYKLA
Pilnai įrengta. Gera veikli vieta, 
įsteigta virš 40 metų. Daro $550 iki 
$600 į savaitę. Biznis lengvai padi
dinamas, Savininkas parduoda šią 
puikiausią biznio progą tik už 
$2,000. ($500 įmokėjimas.)

šaukite ar matykite savininką: 
" 531 East 156thSt., Bronx, N. Y.

Tel. M O. 5-9472
(54-60)

( LEANER & LAUNDERETTE 
STORE

Pilnai įrengtas—Hoffman X maši
na, Bendix mašinos, extractor. Gera 
veikli sekcija. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas, šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai iš prie
žasties kitų investment!?, šaukite ar 
matykite savininką:

145-109 New York Blvd, r
'■ Laurelton, L. I.

Telefonai: LA. 8-9.398 ar LA. 8-3937
(55-59)

PIZZERIA — RESTAURANT
Su vyno ir alaus laisniais. Pilnai 

įrengtas, gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Prieinama randa—ly- 
sas. Šią puikiausią biznio progą sa
vininkas parduoda labai prieinamai. 
Matykite ar šaukite savininką.

CARUSO PIZZERIA & 
RESTAURANT

6721 Fort Hamilton P’kway 
Brooklyn. Tel. SH. 5-1502

(55-61)

MEZGIMO DIRBTUVĖ
įsteigta 10 metų. Pilnai įrengta, 

gera veikli vieta, Flatbush sekcijo
je. Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Šią puikiau
sią biznio progą savininkas par
duoda tik už $2,900, pridedant la
voną.

Telefonuokitc savininkui:
ES. 5-1028

(56-60)»

REAL ESTATE

PROFESIJOMS OFISAI
Rinktinė vietos dėl rinktinių profjg- 
sijonalų, naujausiame Westbury pirn- 
fesijiniame centre, greit augančioje 
susiedijoje. Budinkas jungiamas su 
išimtinai nauja namų budavojimo 
ir arti ligoninių, didžiųjų kelių ir 
L. I. R. R. stoties. Užėmimą?. \ apie 
balandžio 1 d. Optometrist, Pedia
trician, Real Estate ir Insurance. 
Chiropodist, Podiatrist ir kitiem.
824 Post Ave., Westbury, L. I. Du 
blokai į pietus nuo Northern State 
Parkway. Post Ave. Exit. Tel. WE. 
7-6280, FL. 4-8300 arba rašykite del 
informacijų: Mr. R. Bloom, 91 Tulip 
Ave., Florai Park, L. I.

(52-58)

FLUSHING
Gražus plytiniai šingeliuotas, 1 šei
mai. pilnai detached namas. 10 kam
barių prisideda pilnas skiepas. 3 
maudynės. Screen ir kiti priedai. 
Arti visų komunikacijų. Aliejum 
šildomas. Graži rezidencijinė sekci
ja. Tikras pirkinys už prieinamą 
kainą. Matykite ar šaukite savinin
ką:
88-22 — 145th St., Flushing, L. I.

Tel. FL. 8-9849
(55-61)

EAST FLATBUSH
Kampinis mūro namas, 5 rūmų, alie
jum šildomas, garadžius, Variniai 
plumbing. Storm screens, blinds. 
Arti krautuvių, mokyklų ir fctrans- 
portacijos. J

Turite. Pamatyti įvertinimui. 
Kaina $13,750.

Tel. HY. 8-9640
(55-57)
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