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KRISLAI
Žmonijos nelaime.
Linkui socializmo

Maria ir Ivan.
40 metų.

Rašo A. Bimba

Ginklavimasis ir militariz- 
mas yra didžiausia visos žmo
nijos nelaimė. Štai ir dabar 
naujame mūsų šalies budžete 
C5 centai iš kiekkvieno dole
rio paskirta militariškiems rei
kalams. Jie vadinami “apsigy
nimo” reikalais.

Tokiems pat reikalams mil
žiniškos sumos išleidžiama ii’ 
socialistiniuose kraštuose. O 
tiek čia, tiek ten yra tiek daug 
svarbiausių kitų reikalų, ku
riems trūksta lėšų'

Štai kodėl taip opus, grei
tas ir svarbus socialistinių 
kraštų keliamas Jungtinėse 
Tautose ginklavimosi sumaži
nimo reikalas. Ji turėtų pa
remti kiekvienas blaivus ame
rikietis.

Didžiosios Indijos lyderis 
Nehru save skaito socialistu. 
Dabar Indijos Kongreso parti
jos programon. įrašytas punk
tas, kuris sako, kad Indija 
turi eiti linkui socializmo.

** Puikūs troškimai. Visa žmo
nija palinkės Nehru pasiseki
mo žygiuoti pirmyn. Tik labai 
rimtas klausimas bepalieka, ar 
jo pasirinktasis kelias tikrai 
veda linkui socializmo.

Mums atrodo, kad Kinijos 
kelias greičiau ir tikriau tą šą
li prives prie socializmo.

Labai svarbus pranešimas iš 
Varšuvos. Valdžia nutarė iš
mesti laukan iš viešųjų moky- 

. klų religines pamokas.
' Prie to turėjo būti prieita 
anksčiau ar vėliau. Tikrai lais
voje šalyje, tikrai liaudiškoje 
demokratijoje jaunimo proto 
negalima pavesti kunigams. 
Jau ir taip perdaug ilgai Len
kijos vyriausybė toleravo dva
sininkijos ponavimą mokyklo
se.

Maria ir Ivan Kilin vadina 
saVe baltarusiais pabėgėliais. 
Kažin kaip jie buvo atsidūrę 
karo metu Korėjoje ir pateko 

^į Šiaurinės Korėjos karių ran- 
Dabar iš ten sugrįžo ir 

piškina ilgus straipsnius, rie
biai apmokamus, žinoma, N. 
Y. Tribune.

Iš jų tilpusių atvaizdų neat
rodo, jog jie ten badu buvo 
marinami. Paveikslai parodo, 
kad Ivanas labai panašus į pil
votą Lietuvos kleboną, o Ma
ria — į gerai nusiteikusią ir 
vos savo skūron sutelpančią 

• klebono gaspadinę.

Amalgameitų Rubsiuvių uni
ja šiemet švenčia 40 metų su
kaktį Tai viena iš didžiausių 
industrinių unijų. Jos įkūrė
jais buvo Joseph Scolossberg 
ir Sidney Hillman. Abudu ge
rai pažinojau. Abudu jau se
nokai mirę. Su abiems tekda
vo nekartą plačiai įsikalbėti, 
kai anais senais laikais reda
gavau lietuvių rubsiuvių orga
ną “Darbą”.

Ypaį Joseph Schlossberg bu
to didelis idealistas. Jis iki 

pat mirties išbuvo Socialistų 
Darbą Partijos nariu. Jis ėjo 
unijos generalinio sekreto
riaus pareigas.

Gerai pažįstų ir dabartinį

KINAI SUNKIAI BOMBARDUOJA C1ANG0 KARO BAZES
Wilsonas už prekybą 
su socializmo šalim

Atėmė nuo jo mažą 
saliukę Tachenuose

Washingtonas. — Karo 
reikalų sekretorius Charles 
E. Wilsonas pasisakė už 
platesnę prekybą su socia
lizmo kraštais, tai yra, su 
Tarybų Sąjunga, Kinija, 
Lenkija ir kitais. Jis pri
dėjo, kad mes neturėtume 
prekiauti su tais kraštais 
“kariniai - strateginėmis 
prekėmis,” bet visomis ki
tomis galėtume prekybą 
plėsti, o tas prisidės prie 
pasaulinės taikos tvirtini
mo.

Wilsonas pridėjo, kad 
anksčiau ar vėliau tas (pre
kybos platinimas) visvien 
pasidarys neišvengiamas.

Savo pareiškimą Wilso
nas padarė Kongreso atsto
vų buto komitetui. Su juom 
radosi dar trys kabineto 
nariai: prekybos sekreto
rius Sinclair ’Weeks, iždo se
kretorius George M. Hum
phrey ir darbo reikalų se
kretorius James P. Mitch
ell.

Jų buvimas su Wilsonu 
I skaitomas įrodymu, kad 
•Wilsono išreikštos nuomo
nės atstovauja ne tik jį as
meniškai, bet Eisenhowerio 
administraciją. Pribūdami 
kartu, keturi kabineto na
riai norėjo parodyti Kon
gresui, kad administracija

Mire Dr. Sheppardo ievas
Clevelandas. — čia mirė 

Dr. Richardas Sheppardas, 
daktaro Šamo Sheppardo 
tėvas. Samas Sheppardas, 
kaip yra žinoma, neseniai 
buvo nuteistas amžinam ka
lėjimui už savo žmonos nu
žudymą. i

Keliolika dienų atgal nu
sižudė Sheppardo motina, 
negalėdama pakelti šeimą 
užgriuvusios tragedijos. Tė
vas dabar mirė nuo plaučių 
ligos. Jis turėjo 64 metus 
amžiaus.,

unijos prezidentą Jacob Po- 
tofsky. Jis tais laikais buvo 
Schlossbergio pagelbininku. Ir
gi rimtas vyras.

Tais laikais Amalgameitų 
unija buvo daif palyginti jau
na ir maža organizacija. Tik 
tebekovojh už išlikimą. Buvo 
labai kovinga organizacija. 
Lietuviai joje gerai pasižymė
jo. Lietuvių skyriai Brooklyne,' 
Chicagoje, Bostone, Baltimo
re j e buvo unijos pasididžiavi
mu. šiandien jie suliesėję ir 
tokio vaidmens nebevaidina.

Amalgamejtų Rubsiuvių uni
ja buvo įkurta 1914 metais. 
Ją suorganizavo Schlossberg, 
Hillman ir kiti sukilėliai prieš 
United Garment Workers 
gompersinę uniją.

Jų žygį pilnai pateisino is
torija. šiandien Amalgameitų 
unija turi apie 400,000 narių. 
Beveik visi vyriškų rūbų pra
monės darbininkai jai priklau
so.

prekybą su socialistiniais 
kraštais skaito neišvengia
mu dalyku, jeigu ir nelabai 
pageidaujamu.

1953-iais metais Wilso- 
nas buvo išreiškęs kaip tik 
priešingą nuomonę. Jis ta
da sakė, kad bile kokia pre
kyba su socialistiniais kraš
tais stiprina juos kariniai 
ir nuo bile kokios prekybos 
reikėtų, ant kiek tai gali
ma, susilaikyti j

Paskutiniai
pranešimai
Londonas. — Sniegas izo- 

zoliąyo daugelį Škotijos kai
mų ir miestelių ir maistas 
ten dabar pristatomas heli
kopteriais. Francūzijoje iš 
savo krantų išsiliejo Sena.

Taipei. — Formozos žinių 
agentūra sako, kad Čiango 
orlaiviai bombardavo kinų 
bazes sąusžemyje atsakyda
mi į Tačheno šąlu b'ombar- 
davimą.

Seoulas. — Pietinės Ko
rėjos karininkas majoras 
įsiveržė į kambarį, kur ame
rikietis generolas Maxwell 
D. Tayloris konferavo su 
aukštais korėjiečiais kari
ninkais. Majoras atstatė 
pistoletą prieš Taylorį, bet 
sargai spėjo jį sulaikyti.

Jis aiškino, kad neturėjo 
omenyje šauti, o tik norėjo 
“pagrasinti jam, kad duo
tų daugiau pagalbos Korė
jai.”

Panama. — Teismas ne
teis Ramono Guizado, kuris 
kaltinamas dalyvavime suo
kalbyje prieš buvusį prezi
dentą Remoną. Po Remo- 
no nužudymo Guizado buvo 
tapęs prezidentu, bet tik 
trumpam laikui.

Teismas jo neteis, bet 
parlamentas svarstys jo li
kimą, f

Hamburgo darbininkai 
išstojo prieš nacius '

Hamburgas^ — Vietinės 
unijos surengė demonstra
ciją, kurioje dalyvavo de
šimtys tūkstančių darbinin
kų. Demonstracijos tikslas 
buvo protestuoti prieš nau
jos nacinės partijos įsteigi
mą. c

Ta partija yra neo-nacinė 
grupė, kuri bando apimti 
visus pro-nacinius elemen
tus. Ji laikė savo mitin
gą vienoje miesto salių. 
Kuomet unijistai norėjo lai
kyti protesto mitingą gre
timoje salėje, jie negavo 
leidimo nuo miesto valdžios, 
nors ta valdžia socialdemo
kratų rankose.

Lattimore vėl išteisintas, 
atmetė valdžios kaltinimą

Washingtonas. — Teisė-1 paneigė esąs “komunistinės 
jas Luther W. Youngdah
las vėl atmetė pagrindinį 
valdžios k a 11 i n i m ą prieš 
profesorių Owen Lattimore. 
Lattimore valdžios^ kaltin
tas, kad, liudydamas 1952- 
rais metais senatiniam ko
mitetui, jis melavo. Jis me
lavęs, sako valdžia, kai pa
neigė, jog jis yra komunis
tinės linijos sekėjas.

Praeitų metų spalio 7 d. 
tas pats teisėjas atmetė tą 
valdžios kaltinimą prie š 
Lattimore. Jis sakė, jog 
kaltinimas, kad Lattimore

Gota Ricoje vėl kaunamasi., 
užpuolikai išsodino jėgas
San Hose. — Po vienos 

beveik ramios dienos Cos
ta Ricoje eina kau
tynės. Sakoma,’ kad su
kilėliai - įsiveržėliai išso
dino 2 Šimtus savo kareivių 
Limone. Mūšiai^na į šiau
rę nuo La Cruzo. Nors pra
nešimai kalba apie “aštriu? 
mūšius,” juose dalyvauja 
tik mažas kareiviu skaičius 
iš abiejų pusių.

Co^ta Ricos valdžia pra
nešė, kad jos jėgos suėmė 
Miguel Ruizą, sukilėlių va
dą, kuris buvo užėmęs Villa 
Quesada.

Kol kas nežinoma, kas pa-

Užsibarikadavę kaliniai dar 
laiko suimtuosius 5 sargus
Bostonas. — Keturi des

peratiški kaliniai, kurie lai
ko su savimi uždarytus pen- 
kius sargus, trečiadienio 
rytą dar laikėsi ir atsisa
kė pasiduoti. Jie atsisakė 
pasiduoti, nes valstijos mi
licija prie kalėjimo pasta
tė ne vien kulkosvaidžius, 
bet ir bazukas, anti-tankinį 
ginklą, kuriuomi lengvai 
galima pragriauti sienas.

Kudmet per garsiakalbįKudmet per garsiakalbį tą sukilimą, reikalaudami 
kaliniams buvo duotas ui-1 geresnio apsiėjimo su jais.

Montello, Mass.
MIRĖ J. GUTAUSKAS
Staiga nuo širdies smū

gio mirė Jonas Gutauskas, 
virš 70 metų amžiaus, gy
venęs 571 Cary St. Antra
dienį 5 vai. popiet Jonais 
Gutauskas krito gatvėje ir 
mirė. Liko žmona, duktė ir 
sūnus. Velionis pašarvotas 
Jakavonio šermeninėje ant 
Main St.

(Šią žinią telefonu 'pra
nešė Mrs. Čereškienė.)

Laisvės redakcija reiškia 
mirų- .nuoširdžią užuojautą 

tąsiojo šeimai, I ’

a

linijos sekėjas,” yra per
daug platus ir neaiškus, ne
gali būti įrodytas daikti
niai. Nuomonė, kas yra ko
munistų sekėjas, gali būti 
įvairi, sakė teisėjas Young
dahlas.

Dabar, valdžiai ta nuo- z v

sprendi apeliuojant, teisėjas 
Youngdahlas išnešė tą patį 
sprendimą.

Valdžia dar gali kreiptis 
į apeliacijos teismą, bet tas 
teismas jau praeityje palai
kė Youngdalho nuosprendį.

Šnipai prieš darbo unijas 
byloje prieš C. Lightfootą

Chicago. — Claude Light- 
footo byloje liudijo du FBI 
agentai, kurių paprastos 
užduotys yra šnipinėti prieš 
unijas. Anton R. Czarnows-!
ki, kitaip žinomas kaip Ste- go laikomų salų išlaisvini- j. 
ve Czenvin, karo metu dir- mo ir grąžinimo prie Kini- 
bo General Motors fabrike jos.

Jie turėjo trijų Į prie Chicagos. Jis vienu 
m metu nuėjo pas FBI agen

tus, kad informuoti juos 
apie pro-nacinę veiklą tame 
fabrike. Bet vietoje prašy
ti jo tęsti nacių stebėjimą, 
FBI jam patarė įstoti į ko
munistų partiją ir šnipinė
ti prieš ją bei darbo uni-

sidarė su sukilėliu trečiu 
orlaiviu.
orlaivių “aviaciją,” bet du 
tų orlaivių išskrido į Nica
ragua, kur gavo prieglaudą 
po “internavimo” ’ vardu. 
Kur trečias, nežinia. Cost? 
Ricos valdžia, pirmiau ne
turėjusi orlaivių, dabar tu
ri keturiu senu Amerikos 
jai duotų orlaivių “aviaci
ją.”

Sukilėlių radijas, kuris 
veikia prie Nicaraguos pa
sienio, vakar įspėjo San Jo
se gyventojus evakuotis, 
nes “miestas bus bombar
duotas.” Bet niekas nekrei- 
pė/lėmesio.

tirhatumas pasiduoti, jie at
sakė, kad už kiekvieną pa
leistą šūvį nužudys vieną 
sargą. .

^Kaliniai įleido daktarą, 
kad traktuoti vieną sergan
tį sargą, kuris arti plaučių 
uždegimo.

Kalėjimo viršininkas sa
kė, kad su kaliniais nebus 
derėtasi ir jiems nebus da
rytą nuolaidų. Jie pravedė

Hartford, Conn
Antanas D. Beržinis 

(Berch), apie 70 metu am
žiaus, mirė sausio 18 d. Pa
šarvotas pas Taylor and 
Modeen, 233 Washington 
St. Laidotuvės bus penk
tadienį, sausio 21 d.

Velionis buvo ilgametis 
Laisvės skaitytojas. Paliko 
dideliame nuliūdime sūnų 
Albert Birch ir dukterį Al
doną Dudinhofer ir 5 anū
kus, brolį Juozą Beržinį 
Hartforde ir kelis brolius ir 
seseles Lietuvoje.

Šeimai ir giminėms reiš-

Hong Kongas. — Liau
dies Kinijos radijas prane
ša, kad kinų,jėgos buvo iš
sodintos Yikiahgo saliukėje 
Tachenų salyne, kuris ran
dasi apie 200 mylių į šiaurę 
nuo Formozos. Dar prieš 
tai, kai Pekinas padarė šį 
pranešimą, patys čianginiai 
paskelbė tai.

Kinų jėgos jau pilnai oku
pavo tą saliukę, nugalėda
mos tenykštį 2,000 kareivių

Kitas informatorius, John 
Ondrejka, metai atgal buvo 
išmestas iš komunistų par
tijos už anti-unijinį veikb 
mą .Milwaukee’je.

Komitetas be McCarthy’o,- 
švelnina savo taisykles

Washingtonas. — Senati
ms tyrinėjimo komitetas 
kuriam iki šiol vadovavo 
McCarthy ir kuriam dabar 
vadovauja senatorius Mc- 
Clellanas, sušvelnino savo 
taisykles.

Visų pirmiausįa nutarta, 
kad vienas komiteto pirmi- ’ 
ninkas negalės vesti tyrinė
jimo be-kitų narių, kaip tai 
praeityje nuolat darydavo 
McCarthy, šauktieji liudir 
ninkai turės teisę viešuose 
ir slaptuose apklausinėji
muose tartis su savo advo
katais, komitetas negalės 
staiga šaukti apklausinėji
mus užu Washingtono ribų 
ir tt.

Ankara.—Turkijos prem
jeras Menderes norėtų vyk
ti į Kairą, kad tartis apie 
karinį paktą su Egiptu. Bet 
Egiptd valdžia nesiskubina 
jį kviesti.

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris atšau
kė iš Pietinio Vietnamo ge
neralinio štabo viršininką 
gen. Collinsą. ♦

kiame užuojautą.
Žinią telefonu pranešė ve

lionio duktė Aldona savo 
giminaičiui Walter Bra- 
zauskui Liberty Audi tor i jo- x
je.

čianginių įgulą. Taipei ra
dijas Formozoje, betgi, pra
neša, kad kai kurie čiangi
niai kariai dar laikosi toje 
saliukėje.

Tuo tarpu pranešama, 
kad 200 Kinijos orlaivių 
borpl^ardavo Tacheno salas. 
Čianginiai bijo, kad tai gali 

/b'ūTi\ prisiruošimas prie li- 
1 kusių Tacneno salų invazi
jos. Čiangas sako, kaa Ta- 
chenai yra “vartai į For- 
moza.”

Taipei praneša, kad orlai
viai, kurie bombardavo Ta- 
chenus, yra “Sovietų Sąjun
gos gamybos.”

Pekino radijas vakar sa
kė, kad Yikiąūgo išlaisvini
mas yra tik vienas ir pir
mas žingsnis link visų Čian-

Dulles mina save 
Otonas. — Sekre- 
lles pareiškė va-torius 

kar, kad mažiukės Čiango 
bazės kritimas nėra labai 
svarbus dalykas. Jis sake, 
kad jis pats dėl to nesijau
dina, ir ragino kitus nesi
jaudinti.

Šiandien (trečiadienį) 
Dulles turėjo konferuoti su 
Jungtinių Tautų generali
niu sekretorium Ham- 
marskjoldu. Manoma, kad 
jie tarsis ir apie padėtį, ku- » 
ri susidaro pilietiniam ka
rui labiau įsiliepsnojant Pa- 
cifike.

Kita konferencija, kuri 
turėjo įvykti trečiadienio 
rytą, tai pasikal b ė j i m a s 
tarąLp^ezidento Eisenhowe- ’ 
rio ir senatoriaus Know- 
lando. Knowlandas yra 
k r a š t u t i n io republikonų 
sparno vadas ir stoja už 
griežtus žingsnius pNeš Ki
niją.

Knowlandas, kaip mano
ma, raginęs prezidentą ig
noruoti Jungtines Tautas ir 
blokaduoti Kiniją.

[Togliatti traukiamas 
teisman “už panieką”

Roma. — Italijos valdžia 
traukia teisman komunistų' 
partijos vadą Paljniro Tog- 
liattį. Jis yra kaltinamas 
“paniekos parodyme” vals- _ 
tybės prezidentui Luigi Ei- 
naudi.
• Togliatti pasiunta rašytą 
pareiškimą Rimini mieste
lio savivaldybei, kai valdžia 
tą J komunistų -.socialistų 
vadovaujamą savivąldybę 
išvaikė. Tame pareiškime 
Togliatti vartojo griežtą 
kalbą prieš valdžią ir prezi
dentą Einaudi. Ant to re
miantis jis dabar traukia
mas atsakomybėn.

ORAS NEW YORKĘ 
Giedra ir šalta.

i
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KAS KA RAŠO IR SAKO

vei-

BIUDŽETAS
PREZIDENTAS EISENHOWERIS įteikė 84-tajam 

Kongresui biudžeto sąmatą, pasiūlymą. Ilgame savo 
pranešime prezidentas smulkiai nurodė, kiek sekamiems 
metams bus išleista, kiek tikimasi pajamų, ir tt. Šis 
biudžetas skiriamas 1955-1956 metams. Mat, mūsų ša
lies fiskaliniai (finansiniai) metai prasideda ne su sau
sio 1 d., bet su liepos 1 diena.

Prezidentas apskaičiuoja, kad sekamiems metams jo 
administracija (šalies valdžia) išleis $62,408,000,000.

Per tą patį laika prezidentas tikisi gauti pajamų 
$00,000,000*',000.

Vadinasi, numatyta, jog išlaidoą bus didesnės negu 
pajamos (įeigos).

Deficito, pagal apskaičiavimą, bus $2,408,000,000. 
• Kaip bus padengtas deficitas? Paskolomis.

Šiemet deficitui padengti valdžia naujų skolų už
traukė $4,504,000,000. Sekamais metais skolų numatoma 
užtraukti tik pusę tiek, bet tai tik “numatoma.” Tūli 
spėja, jog skolų reikės užtraukti daugiau negu dabar 
numatoma.

Mūsų šalis šiandien turi apie 80 bilijonų dolerių 
skolų. Jos kas metai vis auga. Skolų augimas, aišku, 
deda sunkesnę naštą ant mūsų visų. Tenka pagalvoti, 
kiek tik palūkanomis už skolas kas metai žmonės- turi 
sumokėti! O kur pati suma? Kada ji bus atmokėta, 
kuomet kas metai ii vis ne mažėja,o didėja, auga?

Bet eisime toliau.

lais-

KAS BUVO 
IR KAS YRA

Chicagos Sandara rašo:
“Br. Vargšas (Laucevi

čius), nusipelnęs Amerikos 
lietuvių scenos veikėjas, 
prieš penkiasdešimt metų, 
t. y. 1904-5 metais, Šiaulių 
mieste, Lietuvoje, vadovavo 
vietos slaptam chorui, ku
riame, tarp kitų, dainavo ir 
Rapolas Skipitis, vėliau ad
vokatas ir visuomenės 
kėjas.

“O dabar, kai mūsų 
vijoje chorus galima 
vai tverti ir išlaikyti, tai jų 
mažai kur berną tome.”

Taigi, taigi! Toje pačioje 
Chicagoje, po Sandaros no
simi, kadaise gyvavo Biru
tės Choras. Kur jis šian
dien? Nėra, miręs. Ar Chi- 
eagoje permaža lietuvių 
kad jie negalėtų palaikyti 
Birutės Choro?

Ne, ten jų daug. Pažan
gieji chicagiečiai, tie, ku
rie tęsia Br. Vargšo (Lau
cevičiaus) tradicijas, palai
ko, rodosi, net keturis liau
dies chorus. O skipitinin- 
kai-sandarininkai — nė vie
no ! ‘

Tai parodo, kam rūpi 
tu viską liaudies daina, 
tuvių tautinis menas.

lie
lie-

imi-

APSIGYNIMUI, ginklavimuisi prezidentas ragina 
Kongresą paskirti $34,000,000,000. Tai taip vadinamoji 
oficialė suma. Tai tik militarinei aviacijai, armijai ir 
laivynui.

Prie šitos sumos nėra priskaityta bilijonai, kurie 
bus išleisti atominiams “ginklams” gaminti, atominėms 
ir hydrogeninėms bomboms daryti ir tt. Nėra priskai
tyta ir tie bilijonai dolerių, kurie bus išleisti kitiems 
kraštams ginkluoti.

Sudėjus viską į krūvą, “apsigynimo” reikalams nu
matoma išleisti $40,500,000,000. Vadinasi, apie du treč
daliai biudžeto numatoma išleisti ginklavimuisi arba, 
kaip mandagiai sakoma, “tautiniam saugumui užti
krinti.”

’ Tai milžiniška pinigų suma, skiriama militarinia^ns 
reikalams!

i atsakė.

V. ANDRULIS VĖL 
‘PAŠAUKTAS”

Vilnis rašo:
“Teko sužinoti, jog

/■racijos departmentas vėl 
buvo pašaukęs apklausinė
jimui V. Andrulį. Klausi
nėta jo visokių dalykų. Į 

į klausimų jis ne- 
Jo advokatė Pearl

M. Hart tvirtino, kad tie 
klausimai netari nieko ben
dro su jo byla, ir kad nei 
šis departmentas, nei gene

li alinis piokliroras neturi* pa^jau reikia pripažinti tą ' 
■teisės paneigti konstituciją. į faktą, kad išėjus į streiką, 
j Remiantis penktu ir pirmu : kompanija pasiūlė tam tikras 
! amendmentais, klausinėja-! sąlygas, patiekiant 11 punktų, 
mas turi teisę neatsakinėti, būtent: kompanija sutiko pri- 

“Apklausinėjimas buvo pažinti ilgiau išdirbusiems už
tikrintą darbą (arba, reikale 
paleidimo iš darbo, kad -būtų 
paleisti, kurie vėliau priimti).

Kompanija sutiko, kad būtų 
pertvarkyta darbas nuo šmo
tų, būtent: jeigu' darbininkas, 

’dirbdamas nuo šmotų, negali 
pasidaryti tinkamo užmokes
čio, kad būtų pertvarkyta va
landinė mokestis.

Taipgi kompanija pripažino 
uniją ir unijai priklausančius 
narius.

Kompanija sutiko mokėti 
už 7 šventadienius per metus.

Apart kitko, kompanija su
tiko pakelti algas nuo 4 iki 
8 centų per valandą, bet tik 
tiems darbininkams, kurie 
gauna žemiau dviejų dolerių 
per valandą (Underwoode, 
formaliai, jųi padėjėjai ir 
aukščiau lavinti darbininkai 

dėm išdėsto savo skausmus. ■ bei Vool-makeriai gauna virs 
dviejų dolerių — ir tokie su
daro beveik vieną ketvirtada
lį visų darbininkų).

Taigi po ilg-o streiko sugrįž
ta į darbą ant tų pačių sąly
gų, kokias pasiūlė kompanija, 
pradėjus streiką, išskiriant kai 
kuriuos mažmožius, kurie bu
vo padaryti prieš pabaigiant 
streiką. Tiesa, unija laimėjo 
tai, kad kompanija atšaukė 
savo skundą, kuriame reikala
vo puses milijono dolerių iš 
unijos už padarytus kompani
jai nuostolius.

Beje, Ųndervvoodo kompa
nija vėlesniu laiku paleido di
doka skaičių darbininkų iš 
darbo ir nebuvo atsižvelgta, 
kaip ilgai darbininkas buvo 
išdirbęs. O vėliau priimti tie 
darbininkai atgal į darbą užf 
mažinę mokestį ir atimant 
senatvės privilegijas; Tad 
toks kompanijos pasielgimas 
ir privedė darbininkus 
streiko. 4

Korespondentas

I ketverge prieš pietus.
i “Kaip jau žinoma, Andru
lis nes veiklioj a po daugiau 
kaipo vienos širdies atakų.KAIPGI SU TAKSAIS? Ar prezidentas siūlo pa

lengvinti darbo žmonėms gyvenimą, sumažinant taksus Ji& tik dalį laiko dirba ir 
už pajamas? 
/Ų Ne! ’ . .

Prezidentas siūlo palikti tuos pačius taksus, kokius 
žmonės moka dabar. Gal sekamais metais ir būsią ga
lima taksus sumažinti, bet ne.šiemet, sako prezidentas.

Paliekami ir taip vadinamieji “excise” taksai,—tak
sai ant likerio, tabako, gazolino, automobilių.

Kitais žodžiais, ta pati taksų našta, kurią žmonės 
sunkiai velka, paliekama ir ant toliau.

O tai reiškia, kad, ypatingai žemesniojo uždarbio 
žmonėms, gyvenimas tebebus Šimkus.

a

Praėjusis Kongresas, kaip žinia, pasiskubino su
mažinti korporacijoms taksus. Jis panaikino mokėjimą 
taip vadinamu “excess profits” taksus. Iš viso korpora
cijoms buvo tuo būdu duota apie $2,200,000,000 dovana. 
Dėl to korporacijos padarė milžiniškus pelnus. O darbo 
žmonėms, kuriems buvo truputėlį sumažinti (praėjusio
jo Kongreso) taksai, buvo pakelta mokesčiai į Social 
Security fondą taip, kad jie to taksų sumažinimo nė 
nejautė!

Biudžete numatyta finansuoti 35,Q0O gyvenamųjų 
namų pastatymų. Tai vra lašas jūroje, palyginti su tuo 
trūkumu, kurtis dar vis gyvai jaučiamas gyvenamųjų 
namų trūkumuose.
v Žodžiu, šis biudžetas yra turčiams naudingas, o ne 
varguomenei, ne darbo žmęnėms.

tik namie.
“Užklaustas, kaip jis jau

tėsi po apklausinėjimų, sa
kėsi jis nepaiso, tatai jam 
^ėra nauja.

“Vis dėlto nesveikam 
žmogui tai neina geram”

VISŲ GALŲ SUIRIMAS
L. Prūseika rašo Vilny:
“Vaclovas Biržiška, iš

guitas iš Lietuvių Enciklo
pedijos redaktoriaus vietos, 
rašo Jaišką ‘Naujienoms,’ 
kuriame juodžiausiom rai-

AIŠKUS DALYKAS, šis biudžetas yra prezidento 
biudžetas, prezidento siūlymus.
' * Kongresas gali jį pakirpti arba ištiesti, gali padi

dinti arba sumažinti. Kongresas yra šiuo atžvilgiu bo
sas. Jis gali nutarti net ir taksus sumažinti, ir preziden
tas negalėtų nieko padaryti. Jis gali vienas sumas su- 
amžinti, kitas padidinti. Jis gali, pavyzdžiui, paimti i$ 
siūlomųjų ginklavimuisi pinigų ir pridėti prie sumų, ku
rios tarnautų liaudžiai, keliant jos gyvenimo lygį.

Ką Kongresas su šiuo prezidento siūlymu darys, 
mes nežinome. Pagyvensime—pamatysim^

awaaitaana

2 pusi.—Laisvė (Liberty)* Ketvittad., sausio (Jan.) 20, 1955

Jis sako: ‘Per visą ilgą ma
no gyvenimą man netekda
vo susidurti su tokiom kiau
lystėm ir šunybėm/ kokias 
jam reikėjo pergyventi Bo
stone, kai jis susipešė su 
kitais ‘enciklopedist’ais.’

“Taigi: kiaulystės ir šu
nystės ir tai pačiose viršū
nėse dipukiško literatūrinio 
elito!

“Dar didesnė smarvė jų 
oolitinėj gūštoj, vadinamam 
VLIK’ e. Lozoraitininkai 
nutarė VLIK’ą sugriauti ir 
steigia savo fondą. Krupa- 
vičiniai susekė ir paskelbė 
privatines instrukcijas, ku
rios iš Amerikos buvo siun
čiamos tūlahi šidiškiui. ši
diškiui siųstas laiškas buvo 
išvogtas. Šidiškis apsiskun- 
dė vokiečių kriminalinei po-

“ ‘Dirva’ ir ‘Vienybė’ rė
kia, kad tai kriminalizmas.

Krupavičiniai rėkia, kad su
sekė konspiraciją.

“Jų tarpe, iš tikrųjų, pra
sidėjo varijavojimas, pana
šus į lunatikų klumpakojį.

“Bet pamatysite, kaip tie 
visi maklioriai, kurie dabar 
drapstosi' purvais ir paga- 
tavi vienas kitą suėsti, pra
bils aniuolų ir arkaniuolų 
balsais, kada ateis vasario 
šešiolikta.

“Tą dieną jie užmirš apie 
kiaulystes, šunybes, laiškų 
vogimą, kriminalizmą, kon-1 
spiracijas ir, susivieniję 
bendroj isterijoj, svaidysis 
prakeiksmais prieš Tarybų 
Lietuvą ir šauks, kaip 
pakvaišę: duokite dolerių, 
duokite dolerių!”

Bridgeport, Conn.
Į 

a Kas naujesnio pas mus > £
Mes visi lietuviai mylime 

matyti lietuviškus veikalus, o 
dar labiau komedijas. Tai ot 
dabar ir bus proga pamatyti 
gražią komediją, trijų veiks
mų, parašytą St. Pilkos, kuris 
buvo vienas žymiausių Lietu- 
\os artistų,

Komedija “žemės Rojus” 
bus suvaidinta (January) sau
sio 29 d., šeštadienį, 1955 m.; 
pradžia lygiai 6-tą vai. vaka
re. Įžanga vienas doleris. Vai
dinimas ruošiamas Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugijos arba 
vietinio Lietuvių Klubo vardu 
— klubo sagėje: 407 Lafayette 
St.

Po vaidinimo bus šokiai, o 
prie baro bus įvairūs užkan
džiai ir gėrimai. Tikimės, kad 
turėsime svečių
kinių miestų, o mes 
dam, kad visus svečius pasi
tiksime broliškai.
Underwood streikas baigtas

Po dešimties savaičių Un- 
clerwoodo darbininkų streikas 
jau baigtai. Unijos vadai skai
to streiką dideliu laimėjimu.

ir iš apylin-
• pasiža-

kad išėjus į streiką,

sąlygas, patiekiant 11 punktu,

prie

Antanas Venclova >

Nepamirštamos dienos praleistos 
Kinijos sostinėje Pekine

Su dideliu džiaugsmu Ki
nijos liaudis sekė savo ka
rinių jėgų paradą; tvirtai 
žinodama, kad šie rūstūs 
ginklai, kuriuos pademon
stravo kovoje užgrūdinta 
Liaudies išsivadavimo ar
mija, niekam negrasina. Jie 
stovi taikios Kinijos liau
dies darbo ir laimėjimų 
sargyboje, pasiryžę duoti 
griežtą atkirtį visiems, kas 
kėsintųsi prieš Kinijos lais
vę ir nepriklausomybę.

Po karinio parado prasi
deda šventinė Pekino dar
bo žmonių demonstracija. 
Jos pradžioje žygiuoja 1,- 
300 darbo žmonių, į viršų 
iškėlę raudonas vėliavas su 
penkiomis žvaigždėmis 
kampuose. Lyg žydinčios 
aguonos, vėliavos banguo- 
damos plaukia per aikštę, 
plasnodamos lengvame šil
tame vėjuje. Markso ir En
gelso, Lenino ir Stalino, Ki
nijos ir Tarybų Sąjungos 
partijos ir vyriausybės va
dų portretai plaukia mi
nioje, apkaišyti jurginais ir 
kitomis Kinijos rudeninė
mis gėlėmis.

Staiga visą aikštę nuo 
vieno iki kito galo užplūs
ta pionieriai. Tamsiaplau
kiai berniukai ir mergytės 
su baltais marškiniais ir 
raudonais . kaklara i š č i a i s 
rankose neša įvairiaspal
vius balionus. Prie krūti
nės prispaudę ir narveliuo
se. jie neša taip pat nesu
skaitomą daugybę taikos 
paukščių—balandžių. Stai
ga į orą iškyla tūkstančiai 
mažų ir didelių raudonų, 
žalių, mėlynų, geltonu ba
lionų, prie kurių prikabinti 
ilgi šilkiniai kaspinai. Kas
pinuose ieroglifais įrašyti 
šūkiai: “Tegyvuoja Kini
jos Liaudies Respublika!,” 
“Tegyvuoja Kinijos ir Ta
rybų Sąjungos amžina 
draugystė-,” “Mes būtinai 
išvaduosime Taivanį!.” Ma
tai taip pat daug šūkių, iš
reiškiančių jaunosios Kini
jos kartos džiaugsmą, ga
lint laisvai mokytis ir ruoš
tis dirbti savosios tėvynės 
gerovei. Kada pionieriai 
atidaro narvelius ir palei
džia iš jų balandžius, jų 
tiek daug, tų balandžių, jog 
atrodo, kad jie valandėlei 
uždengia saulę. Tartum si
dabriniai krislai, jie mirga 
saulėtame Pekino ore, skris
dami į viršų pro aukštus 
raudonus Tiananminio var
tus, pro buvusių imperato
rių rūmus, kurie šiuo metu 
priklauso liaudžiai.

Darbininkų eisena
Pekino darbininkų eiseną 

atidaro Kinijos geležinkeli
ninkai. Po jų eina anglių 
kasyklų darbininkai, nešda- 
miesi rankose savo darbo 
įrankius, žygiuoja teksti
lės fabrikų darbiriinkai ir 
darbininkės, nešdami savo 
gaminių pavyzdžius. Mi
nioje n e p a p r aš t ai daug 
transparantų su sveikini
mais Tarybų Sąjungos ir 
liaudies demokratijos kraš
tų darbo žmonėms; pade
dantiems Kinijai jos darbe 
ir kovoje. Praeina Pekino 
studentų kolonos, priešaky
je su įžymiais mokslinin
kais, visas savo jėgas-ati
duodančiais naujajai Kini
jai. Eina rašytojai, ir kino 
bei teatru aktoi’iai. Ištisa 
jūra’ sportininkų ryškiomis 
spalvotomis bliūzemis, ir vėl 
jaunuomenė, rankose laL

(Iš kelionės įspūdžių)
kanti žydinčias persikų ša
keles, pati panaši į tuos žie
dus. Į orą iššauti lekia maT 
ži parašiutėliai, kurie aukš
tai padangėje išsiskleidžia. 
Nuo jų driekiasi žemyn 
spalvoti šilko kaspinai su 
įvairiais šūkiais? Žiūrovai 
iš tribūnų seka, kaip tie 
parašiutėliai ilgai laikosi 
ore, o vėliau nuplaukia kaž
kur pavėjuj į tolumą. Vie
nas parašiutėlis su šūkiu 
“Būtinai išvaduosime Tai
vanį!” leidžiasi žemyn ir 
užsikabina už drakono ant 
obelisko, stovinčio aikštėje 
netoli tribūnos. Žiūrovams 
atrodo, kad šis drakonas, 
tartum tamsiųjų jėgų įkū
nijimas, pagauna kaspiną 
su šūkiu ir nenori, jo paleis
ti. Tačiau pūsteli smarkes
nis vėjas, kaspinas atsikabi
na nuo drakono, vėl pakyla 
į orą ir nuplaukia link Tia
nanminio vartų, kur stovi 
šypsodamasis Mao Cze-du- 
nas.

Demonstracijos eisena ne
paprastai spalvinga. Čia 
matai praeinant ištisus Ki
nijoje gyvenančių tautybių 
— mongolų, kazachų, uigu- 
rų, tibetiečių, tautybių dun, 
tai, miao, i ir kinų dainų 
ir . šokių ansamblius, apsi
rengusius be galo spalvin
gais savo nacionaliniais ap
darais, atliekančiais tuos 
šokius; kuriuos šoka vals
tiečiai Vidurinės Mongoli
jos ganyklose ir po Kinijos 
pietų palmėmis, tarp aukš
tų kalnų Kinijos vakaruo
se ir žaliuose Rytų Kinijos 
slėniuose.

Ypač didelį įspūdį visiems 
padaro tibetiečių liaudies 
šokiai, šokami su vaizdin
gais geltonos spalvos apda
rais, kupini originalumo ir 
grakštumo. Žiūrovus suža
vi vadinamasis kaspinų šo
kis, žinomas daugelyje Ki
nijos provincijų. Iš told at
plaukia didžiulis lotoso žie
das, kuris aikštėje išsisklei
džia, iš jo išeina šokėjos, 
taip pat panašios į žiedus, 
ir šoka vadinamąjį lotoso 
šokį.

Labai gražiai ir meniškai 
paruoštą Kinijos Liaudies 
Respublikos konstitucijos 
maketą neša drauge darbi
ninkų ir valstiečių atstovai. 
Jie neša taip pat reikšmin
gą šūkį: “Mobilizuokime vi
sas jėgūs tarnauti liau
džiai!” Meno darbuotojai 
neša milžinišką transpa
rantą, kuriame įrašyta: 
“Mūsų menas tarnauja dar
bininkams, valstiečiams ir 
kariams.” Be pertraukos 
aikštėje aidi šauksmai: 
“Van sui;” (“Tegyvuoja!”).

Reikia pasakyti, kad labai 
retai kur tenka matyti de
monstracijas, tokias nepa
prastai spalvingas ir gyvas, 
kokia’buvo ši demonstraci
ja. Kada matai tūkstančius 
Kinijos darbo žmonių ei
nant savo kolonose; negali 
nesistebėti tuo, kaip šven
tės džiaugsmą pergyvena ši 
milijoninė masė visa iš kar. 
to ir kiekvienas jos dalyvis 
skyrium. Džiaugsmą ir en
tuziazmą matai kiekviena
me veide, jslūti jį trykštant 
is kiekvieno kūno judesio. 
Tas užkrečiantis džiaugs
mas sklindk liaudyje kaip 
nematomos elektrzuojan- 
čios bangos, jis auga, ple
čiasi, didėja ir vėl; daug 
kartų sustiprėjus, grįžta at
gal) išsiliedamas bendru 
šauksmu: ‘'ženminčžungo 
Van sui!”

Ši nuostabi demonstraci
ja per milžinišką, saulės už
lietą Tiananminio aikštę, 
pro aukštą tribūną, įruoštą 
ant Tiananminio vartų, ne
nutrūkstančia ir nesulaiko
ma srove ėjo apie keturias 
valandas. Tai buvo labai 
impozantiškas, niekad neuž
mirštamas vaizda^Tai bu
vo tikras Kinijos liaudies 
triumfas, liaudies, visa sie
la supratusios ir pajutusios 
laisvės džiaugsmą, pasiry- 
žusios nepasigailėti nieko 
savo krašto laisvei ir nepri
klausomybei apginti, socia
lizmui savo šalyje sukurti. 
Šita demonstracija galingai 
pArodė didžios valstybės 
darbo žmonių pasiryžimą 
apginti savo laimėjimus, iš
vaduoti Taivanio salą ir 
drauge su visomis taik^ 
mylinčiomis tautomis kovo
ti dėl taikos išsaugojimo 
Azijoje ir visame pasaulyjįe.

Saliutų ugnys naktį \ *
Kada viršum Pekino su

temo vakaras ir danguje 
užsidegė stambios žvaigž
dės, stovėjome toje pat tri
būnoje, stebėdami fantas
tiškas saliutų ugųis. Mah 
niekad neteko matyti tokio 
nuostabaus išradingumo ir 
grožio, kokį mačiau tą va
karą Pekine. Žiūrėdami į 
įvairiaspalvių raketų nu
šviestą dangų, atsiminėm, 
kad kinai jau seniai garsė
ja kaip išradingiausi pasau
lyje pirotechnikos specialis
tai. Danguje žiebėsi ir gę- 
so tūkstančiai raketų. Vie
nos raketos skleidėsi kaip 
milžiniškos vėduoklės, su 
įdomiais, ; nepakartojamais 
piešiniais, kitos sprogo dan
guje kaip žvaigždės, sutiy- 
redamos šimtais spindulių, 
o tie spinduliai vėl sprogo 
naujomis žvaigždėmis ir 
žvaigždelėmis, išlakstydami 
į visas puses tamsiame va
karo danguje. Ištisi lieps
nos fontanai iš artimų par
kų lėkė į dangų, išsiskleis- 
darni; tartum milžiniškų 
tulpių ir lelijų žiedai. Dar 
kitos/akėtos buvo pana< 
šios į’ gintarinius jūros pur
slus, žibančius saulėje. Ne
paprastas nakties šviesų 
įvairumas tiesiog stebiiio 
vaizduotę savo nepralenkia
mu ir nepalyginamu grožiu. 
Milijonai Pekino gyventojų 
žiūrėjo į džiaugsmingų ži
burių nušviestą dangų, ir 
drauge su jų širdimis plakė 
milijonai draugiškų širdžių 
visame ‘pasaulyje;

Visame Pekino mieste dar - 
ilgai plevėsavo vėliavos, va-1* 
karais degė gausios žiburių* 
girliandos miesto gatvėse^ 
parkuose žibėjo būdingos 
kinietiškbs lemputės; pada
rytos iš spalvoto šilko arba 
popieriaus. Dar ilgai jų 
šviesoje vakarais vaikščiojo 
Pekino gyventojai, atsimin
dami šią neuž mirštamą 
švente, v

Šventės dienomis Pekino 
gyventojus sudomino ir pra
džiugino dar viena staigme
na. Pekino šiaurės vaka
ruose, anapus SičžiminiO 
vartų, aukštai danguje vir
šum paauksuotos smailu
mos sužibėjo didelė rubino 
spalvos žvaigžde. Ši žvaigž
dė rodė kelią į milžiniškus 
baltus TSRS ekonominių ir 
kultūrinių laimėjimų paro
dos rūmus; ■

(Bus daugiau)

Ar Tamsta jau ga^ai Lais^ 
vei naują skaitytąją? Jai na, 
tai ifcuitapitik gauti.
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A. VIENUOLIS CLĖVELANDO ŽINIOS
"Inteligentu" palata

1 (Tąsa)
Daktaras giliai pažvelgė Žuravliovui 

j akis ’ir įsitikinęs, kad jis visai ramus 
ir blaivus, tarė:

— Bet ji gi ligonė, beprotė, ir, be to, 
be jokios vilties, kad kada nors pa
sveiks !

— Tai kas, daktare. Juk ir aš pats, 
kaip tamsta sakei, ne visai sveikas. Jau 
daug geriau pačiam ligotam vesti tokia 
pat ligota Verutė, negu kad sugadinti 
gyvenimas kitai kokiai visai sveikai 
mergaitei. Juk vis dėlto, daktare* aš 
invalidas, ir kas mane tokį pamils; No
riu aš kitaip pradėti gyventi. Noriu su 
žmonėmis susitaikinti ir būti naudingas 
pilietis... Šiandien daktare, aš atsikė
liau anksti rytą ir išėjau į laukus. O 
kokia tai šventė! Vieversėliai gieda, 
po krūmus paukštytės kliauga, o saulu
tė, saulutė. Kvėpavau, kvėpavau, net 
galva apsvaigo... Kai vesiu, būtinai ir 
Verutę išsivesiu kartu į laukus... O kas 
ten ramumas! Juk ir ji grafo rūmuo- 

) se nedaug saulės tematydavo. Išsivesiu, 
daktare, atsisėsim kur nors ant kalnė
no... — ir Žuravliovas, užmerkęs akis 
ir atmetęs galvą, užsimąstė ir nutilo.

Abu kiek laiko tylėjo. Pirmutinis vėl 
prašneko žuravliovas:

— Kažin ar ji mane pamils?
— Iš tikrųjų, ką tamsta kalbi, ir iš 

kur 'tai įsidėjai sau į galvą?
— Man prisisapnavo, daktare.
— Kas prisisapnavo — vesti Verutę? 
Žuravliovas linktelėjo galva. J 
— Maža kas kada prisisapnuoja ! O 

) t tamstai kada nors neprisisapnavo Kinų 
karaliumi būti?

Žuravliovas pakratė galvą.
— Tai įsikalbėjimas. Tai tamstos ki

ta liga, nuo kurios patarčiau kuo grei
čiausiai gydytis.

/ — Koks įsikalbėjimas? — vėl nusi-
I gando Žuravliovas.

— Tai tamsta pats sau Įsikalbėjai. 
Taip, nesapnavai, o įsikalbėjai... Įsikal
bėjai. '

—- Ne, daktare, neįsikalbėjau, o su
maniau ir nusprendžiau ir atėjau tam- 

* WOS prašyti tik padėti man išgauti Ve
rutę.

Daktaras ilgai jam pažvelgė į akis ir 
atsistojęs tarė:

— Jei tamsta man dar kartą pakar- 
l tdsi savo sumanymą, aš ir tamstą greta 

Verutės pasodinsiu! Ponas Žuravlio- 
vai! Tamsta nesergi? Negirtas. Aš, 
regis, nesapnuoju... O tamsta miegi ge
rai?

/ — Ponas daktare! Kol kas aš kalbu
su tamsta incognito, i Jei tamsta manai, 
kad aš esu girtas’’ar... ar... pamišęs, tai 
prašau įsitikinti — juk tamsta dakta
ras. Verutę aš Uorių vesti! Aš ją se
niai myliu. Myliu dar iš anų laikų!

Rytojaus dieną, prieš einant į klubą, 
užėjo daktaras pas Verutę. Ligonis sė
dėjo atsišliejusi sienos , ir, pasidėjusi 
ant staliuko ranką, gėrėjosi žiedu. Pa
mačiusi daktarą, ji tuojau atsistojo, 
vietoj kad pultų po kojų ir prašytų do
vanoti ir teisintųsi, kad ji esanti nieko 
nekalta, kaip visuomet darydavo, pribė
go prie daktaro ir pakišo jam su žiedu 
ranką.

— Kas tau, Verut, padovanojo tokį 
gražų žiedą?

— Žuravliovas padovanojo, — nu
džiugo Verutė. — Rytoj mūsų sutartu
vės, o sekmadienį jungtuvės. Kažin gra
faitė ar padovanos man vestuvėms sa
vo baltąją suknelę?

— Ar myli gi tu, Verut, Žuravliovą?
-— Myliu, labai myliu,— linksmai 

sučiauško i Verutė. Paskui greit atsi
klaupė, džiaugdamosi sunėrė rankas ir 
ėmė kalbėti, kad ji esanti nieko nekalta 
ir kad Žuravliovas dabar tai žinąs.

XI
Visą vakarą daktaras buvo keisto ūpo 

ir eidamas į klubą galvojo apie Verutę 
ir Žuravliovą.

Daktarui jau buvo virš 40 metų, o jis^ 
dar neturėjo savosios šeimos ir vis ren
gėsi vesti. Bet jo sumanymai vesti, kaip 
greit pakildavo, taip greit ir nuslūgda
vo, ir' daktaras vėl užsidarydavo savyje 
ir savo kabinete. Dabar Žuravliovo pir
šlybos vėl priminė jam, kad jis nevedęs, 
ir kad jo .gyvenimas, kaip kadaise ir 
Žuravliovo, slenka be meilės, be džiaugs
mo, be svajonių, vien tos dienos rūpes
čių pilnas. Ne taip seniai, kai į ligoni
nę atvažiavo nauja sesuo, daktaras Kal
vaitis pasitampė, pradėjo dažniau skus
tis, dažniau mainyti apykakles ir visai 
buvo pasidaręs džentelmenas, bet paga
liau bekritikuodamas ir beanalizuoda
mas vėl apsileido ir pradėjo ir į naują 
seselę kreipdamasis Vadinti ir ją, kaip 
ir kitas, — “jūs”.

Kad Žuravliovas nebe visaip sveikas, 
daktaras n-eabejojo; bet juk ne taip se
niai, atvažiavus naujai seselei, ir jis 
pats buvo tokioje pačioje ekstazėje, taip 
pat, kaip dabar žuravliovas, buvo gy
vesnis, energingesnis, puošdavos, raity
davo ūsus ir net kartą buvo nusiuntęs 
seselei gėlių puokštą. O tačiau jo už tai 
niekas nepalaikė nei keistu, nei nesvei
ku.

— Tiesa, — galvojo daktaras, — Žu
ravliovas peršasi beprotei ligonei, bet... 
kiekvienas savaip iš proto kraustos! — 
ir daktaras, mostelėjęs ranka, pradėjo 
žingsniuoti po savo kabinetą.

Nuėjęs į klubą, rado Žuravliovą Drau
gijos kambary; sėdėjo jis prie stalo, ir 
kaip paprastai, kažką skaičiavo. .

— Čia tamstai, ponas daktare, yra po
ra laiškų, ir štait va, šitie rašta'i pasi
rašyti, ~ kaip nieko nebuvus, prabilo į 
daktarą Žuravliovas.

Daktaras pasirašė raštus ir atplėšė 
laiškus.

žuravliovas pradėjo taukšėti skaity
tuvais. Daktaras įsižiūrėjo ir į jį ir tik 
dabar pastebėjo, kad Žuravliovas užsi
movęs jungtuvių žiedą, naujais gelto
nais pusbačiais, naujomis sulaidytomis 
kelnėmis... nauju kaklaraiščiu...

— Ponas Žuravliovai, šta’i čia mums 
rašo, kad vienas asmuo nori paaukoti 
mūsų draugijai penkis tūkstančius auk
sinų.

— Bravo, bravo! Labai malonu.
— Malonu tai malonu, — negreit at

sakė daktaras, vis sekdamas Žuravlio
vą* — bet kad kartu ir savo reikalavi
mus stato, o aš nežinau, ar priimsim 
mes?

— Kokius reikalavimus?
— Reikalavimus tokius, kad pinigus 

paaukos tik ta sąlyga, jei mes kiekvie
name apskrities valsčiuje suruošime nor 
po vieną paskaitą apie Veneros ligas ir 
apskirtai apie dorą.

— Labai puiku! — nudžiugo Žurav
liovas ir greit su visa kėde atsigręžė į 
daktarą, — mes priimsim: nors mūsų 
įstatuose tokios paskaitos ir nenumaty
ta, bet .pirma pastaba ketvirtojo para
grafo mes galime ruošti įvairias pra
mogas, pasilinksminimus...

Daktaras patylėjo ir tarė:
— Ną, mes apie tai dar pakalbėsime, 

o šiandien aš noriu tuojau išeiti — kaž
kas ne visai sveikas esu, ir miegu blo
gai, ir be ūpo.;. Ak tu senyste, senystė
je!

(Bus daugiau)

IS LLD 15-TOS APSKRITIES 
SUSIRINKIMO

LLD 15-tos Apskrities Ko
miteto susirinkime, apart pa
prastų susiriilkimo dalykėlių, 
buvo skaitytas laiškas nuo 
Vilnies administracijos. Jis pri
minė apie Vilnies fondo vajų. 
Laiškas tapo priimtas ir pas
kirta $10.

Nutarta sukviesti apskrities 
metinę konferenciją kovo 20. 
Todėl kuopos ir pavieniai na
riai turės dar apie porą mėne
sių laiko prisirengti su gerais 
sumanymais dėl kuopų, aps
krities ii' abelnai dėl mūsų ap- 
švietos draugijos labo.

Taipgi nutarta patiekti ge
rus pietus konferencijos dele
gatams ir svečiams, ir išrink
ta tam reikalinga komisija.

Komiteto pirmininkės Onos 
Gendrėnienės nei liga ne
nesulaikė nuo atėjimo į susi
rinkimą, kad jam pirminin
kauti. Susirinkimo dalyviai pa
linkėjo Onutei greito pasvei
kimo.

Kita geroji komiteto narė, 
Mariutė, susirinkimo dalyvius 
gardžiai pavaišino savo ran
komis pagamintais skanumy
nais, ir tai jau nebepirmaS 
kaitas. Už tai reikia palinkė
ti mūsų gerajai Mariutei ge
ros sveikatos ir ilgo amžiaus.

MŪSŲ NESVEIKUOJANTI 
DRAUGAI

Jurgis Gabriūnas randasi 
sunkioje padėtyje. Pirmiau 
Cleveland© žiniose buvo rašy
ta, kad Gabriūnas buvo išvež
tas į Grace ligoninę, 2307 W. 
14th St., ištyriihui ir kad gal 
reikės pasid.uotif operacijai. 
Dabar jau padaryta gan 
_____________________ L--- --

MONTREAL, CANADA

Daktaras vėl ilgai į jį pažvelgė ir pa
matęs, kad žuravliovas jau daug ramiau 
kalba, negu kad pirma, ką tik atėjęs, 
pasakė:

— Gerai. Jei tamsta ik'i ryt dienos 
nepakeisi savo nusistatymo, tai prašau 
vėl pas mane užeiti, ir mes pasikalbėsi
me. O ddbar iki pasimatymo. Tamsta 
rytoj klube būsi?

I — Jei daktaras nori, aš galiu suskai
dyti iki šimto* iki dviejų* iki tūkstan- 
ejo... 0 Verutę aš noriu vesti, nes tai 
apgalvojau ir nusprendžiau. O dabar, 
daktare, iki pasimatymo! — ir žurav
liovas, linktelėjęs daktarui, greit išėjo.

— Keista,' — gūžtelėjo pečiais dakta
ras* išėjus Žuravliovui, — kalba, regis, 
visai kaip sveikas, o sumanymas tikrai 
beprotiškas.

— Sesuo! — riktelėjo pro langą dak
taras,- pamatęs kieme seserį* ir paklau
sė, ar buvo šiandien pas Verutę žurav- 
liovas.

— Ne tik buvo* bet ir žiedą padova- 
.atsakė sesuo, — Verutė dabar

“Raudodamas’' apipiešė 
graboriiį

L

Vyras, “raudodamas savo 
artimo giminės,pasišaukė 
telefonu graborių Maurice 
Guilbeault ir paprašė, kad 
jis atvažiuotų į jo kambarį* 
viešbutyje, susitarimui pa
laidoti jo giminaitį, kurid 
miręs St* Agathoj. Jis gra- 
boriui persistatė esąs iš 
Teaneck, N. J.

Nuvažiavus graboriui į 
nurodytą viešbutį, “būsimas 
klientas” pasivadino jį į sa
vo kambarį. Įsivedęs į kam
barį, smogė sunkiu įrankiu 
graboriui galvon. Jį par- 
kirtęs, surišo rankas ir ko
jas, atėmė iš jo $1,500 ir 
asmeniškus popierius. Ta
da pabėgo., Vėliau tarnai
tė pastebėjo ir jį paliuosa- 
vo.

Provincijoj gimimai 
padidėjo

M 
f
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Įlojo, — .atsake sesuo, — Verute dabar 
begali atsidžiaugti: vis jsuAri i :ži^ed^i* ii 
vis šypsosi.

—Žiedą padovanojo?! — nustebo dak
taras^
— Taip, žiedą, pats ir užmovė.

—- Ką gi sakė, kalbėjo ką?
—• Kaip paprastai: paglostė, patylėjo,

J gatoą pMbtičiavo...
r —3b žiedą kaip užmovė?

Pats, užmovė, ir taip rimtai* tary
tum susižiedavo. Net juokas ima. Ma- 
tyk ir jam jau nebe visi namie!
—- Keista, — vėl prašnibždėjo dak

taras- ir uždarė langą. i

Kvebeko provincijos sta
tistikos departmento duo
menimis, per pirmuosius 11 
pereitų metų mėnesius pro
vincijoje gimimų skaičius 
padidėjo, palyginus su tuo 
pat laikotarpiu 1952 metų. 
Tačiau vedybų buvo ma
žiau.

»
Pereitais metais buvo 

120,096 gimimai, o 1953 m, 
per 11 mėnesių — tik 110,- 
314. Vedybų buvo 31,669, o 
1953 m.—34,988.

Žmonių mirė 1952 m. 30,- 
063* o pereitais metais — 
29,743, arba 1.1% mažiau.
Jauniems automobilistams 

sumažinta diaudos 
mokestis

Nuo sausio 1 d., automo-* 
bilių vairuotojai žemiau 25 
metų amžiaus* kaip ir suau
gusieji, mažiau, mokės ap- 
drįudos (insurance) mo
kesčių, jei jie neturės pa
darę jokių neliimių su au
tomobiliais, irČ u sąlyga, jei 

skaudi operacija. Bet nuo 
operacijos skausmai būtų 
greitai perėję, jeigu ligoninė
je būtų buvusi geresnė prie
žiūra. Paprastai, po sunkios 
operacijos ligonis daug pra- 

I kaituoja, o Gabriūną, esanti 
tokioje padėtyje, paguldė ar
ti prie lango ir nuo to jam 
išsivystė sloga ir kosulys. O 
tie, kurie jau yra turėję pana
šias operacijas, dėl kurių bu
vo reikalinga perplauti pilvo 
viršutinius raumenis, žino, ko
kie yra nepakenčiami skaus
mai, kuomet yra priversti ko
sėti, čiaudėti, arba, kad ir 
juoktis.

Linkėtina Gabriūnui ištver
mės ir greito pasveikimo.

Onutė Rodgers, nors išpa- 
lengvo, jau eina geryn, atsike
lia iš lovos, po biskutį pavaikš
čioja. Bet vis dar jaučiasi silp
noka.

Juozas BagUžis, buvęs gan i 
pavojingai sužeistas, jo deši
nė koja nuo viršaus iki pirštų 
sudėta j kestingus, jau pa
jėgia pajuokauti su atėju
siais jį atlankyti. Taip ir rei
kia, Juozai — linksmas bū
das prisidės prie greitesnio pa
sveikimo — ko Juozo drau
gai vėlina jam nuoširdžiai.
ST. SAIMONAS SKAUDŽIAI 

SUŽEISTAS
Automobilius sunkiai užgau

damas parbloškė Saimoną ant 
gatvės, nuplėšdamas odą niro 
rankos. Nu vežtis į University 
ligoninę i tapo padaryta plias- 
tiška chirurgija, kurioje būna 
imama oda nuo kitos kūno da
lies, pridengimui žaizdos.

Linkiu draugui Saimonui ge
ros ištvermės ir greito pasvei
kimo.

J. N. S.

išlaikęs vairavimo leidimą 
paeiliui per trejus metus.

Sulyg naujo patvarkymo, 
jaunas vairuotojas gali gau
ti sumažinimą draudos mo
kesčio, jei jis net ir neturi 
savo automobilio, bile tik 
jis turėjo vairuotojo leidi
mą per trejus metus. Ta
čiau tas padengia tik pra
bangos važinėjimą; neliečia 
tų, kurie važinės profesijos 
ar verslo reikalais.
Nauja pašalpinės draugijos 

valdyba
Montrealo Lietuvių Sūnų 

ir Dukterų Pašalpinė Drau
gija išrinko naują valdybą 
1955 metams. Dauguma val
dybos narių perrinkti tie 
patys. Kiti nauji. Tie pa
tys įeina: pirmininkas An
tanas Janušis, protokolų 
raštininkas — Jonas Brak- 
nys, iždininkas — Mykolas 
Gudas; finansų sekretorius 
—Jurgis Pelakauskas, i r 
valdybos narys —- Vaclovas 
Šapelis. Nauji išrinktai: 
vice - pirmininkas — Anta
nas Mat j ūkas* ir valdybos 
narys — Jonas Petronis.

Taipgi revizijos komisi
joj, vienam nariui atsisa- 
kiu, prie dviejų senųjų, 
naujas išrinktas — Mykolas- 
Martusevičius.

GIMĖ \
Peter ir Alice (Murphy) 

Kazlauskai susilaukė svei
kos ir gražios dukrelės. Gi
mė Herbert Reddy Memori
al 'ligoninėje. . Motina ir 
naujagimė jaučiasi gerai.

Daugiau inoiitreal iečių 
Floridoj

Pradėjus čia žiemos šal
čiams gerokai spausti, ku
riems sąlygos leidžia, tie 
išvažiuoja karštais saulės 
spinduliais pasikaitinti į 
Floridą.- šalia tų, kurie jau 
pil’ftiiau yra išvažiavę, teko 
sužinoti, kad paskutiniu lai
ku išvažiavo namų statytė* 

jas Alesius Naginionis su 
visa šeima ir Elena Tamo
šiūniene.

SERGA
Stefanija čičinskienė su

sirgus ir ji randasi Maison- 
neuve ligoninėje.

Pijušas Kilikevičius aplai- 
kė sunkią vidurių operaciją. 
Ligonis randasi St. Luc li
goninėje.

Marytė Pelakauskiene ne
sijaučia gerai. Manė, kad 
reikės eiti į ligoninę ant 
operacijos, bet gydytojas 
nusprendė bandyti pagydy
ti be operacijos, tik vais
tais. Ligonė randasi na
muose. J.

Walingford, Conn.
Kadaise čia buvo labai gra

ži lietuvių kolonija. Miestelis 
turi virš 2,500 gyventojų. Dau
giausia išdirba sidabro peiliuš, 
šakutes ir kitus prie stalo 
reikmenis. Kai gyveno daug 
lietuvių šeimų, buvo sutverta 
draugija po vardu Lietuvių 
Klubas. Pagyveno keletą 
metų* ir turėjo sugriūti, nes 
daug lietuvių išvažinėjo kitur.

Dabar randasi apie keletą 
lietuvių šeimų. Viena tų yra 
Elenora Stonkus. Ji turi savo 
namą, ten gyvena su dukrele 
Anna. Ten galima rasti pir
meiviškus laikraščius. Taipgi 
randasi keletas gerų ūkininkų, 
kaip Joe Klišis ir jo brolio 
moteris, kuri turi gražų gyve
nimą, tai Mary Klišis, ir C. 
Stiga. Pas juos nuvažiavus 
kartais randi daug lietuvių. 
Jie atvažiuoja pasipirkti lietu
viškai gamintų valgių ir dar
žovių.

Nekurie iš šios srities lietu
vių priklauso prie LLD ir kitų 
pirmeiviškų draugijų, taipgi, 
nors užimti darbais, bet ran
da progą atlankyti mūsų, pa
rengimus. Nors New Haven as 
randasi 12 mylių nuo mūsų, 
bet norint susitikti gerus drau
gus, tai visai arti.

J. S. K.

Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Kapinių Draugijos meti

nis mitingas bus" laikomas sekma
dienį. 23 d., sausio-Jan., 1:30 vai. 
dieną Visi šėrininkai ir lotų savi
ninkai malonėkite pribūti j šį mi
tingą ir būkite nurodytu laiku. Mi
tingo vieta: Liet. M. D. Svetainėje, 
142 Orr Street.

Po mitingo bits paruošta skani va
kariene. Taigi komitetas kviečia 
visus atsilankyti.

J. Urbonas

Detroit, Midi.
D.L. Klubo metinis susirinkimas 

įvyks sekmadienį, sausio-Jan. 23 d., 
prasidės 10 vai. ryto, Kliubo name.

Visi nariai ir narės būtinai daly
vaukite šiame susirinkime, girdėsi
te valdybos raportą iš veikimo 1954 
metais ir taipgi randasi svarbių rei
kalų aptarimui.

D.L. Valdyba

IT Dieną Sausio-Jan
Visi Traukime i

So. Boston, Mass
čia įvyks šaunus bankietas su gražia dainų progra
ma. Bus šoki, duetų, na ir priprastai vadinamas 
“didysis Bostono Choras”. Pelnas nuo šio parengi
mo yra skiriamas paramai dienraščio Laisvės.

šio gražaus pokilio vieta

318 Broadway, So. Boston, Mass
Bankieto pradžia 5:30 vai. vakare

6 d. vasario Brooklyn© įvyks Laisvės bendrovės dali
ninkų metinis suvažiavimas. Bostoniečiai turime pa
sveikinti suvažiavimą ir įteikti Laisvei finansinę do
vaną. Tad visi būkime bankiete ir sukeikime gražią 
dovaną.

BINGHAMTON, N. Y.
MIRŠTA DAUG LIETUVIŲ

Antanas Krivickas mirė 19- 
54 m., lapkričio 30 d., nuo šir
dies ligos; Sirgo kelerius ilgė
tus. Paliko nuliūdirtie dbkrą 
Shirley, sūnų Joe, brolį PbVIįą 
ir kitus gimines. Buvo lalUvH- 
manis, bet, jam mirus, palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis. •

Ona JoniOnienė mirė sau- ~ 
šio 1. Nuliūdime paliko sūrių . 
ir dukrą su jų šeimomis. BUVO 
rimta katalikė. Jau pagyvenu
si, apie 70 m. Mirė staigia . 
mirčia, nesirgusi. Palaidota 
su bažnytinėmis apeigom^, 
kuriose patarnavo 3 kunigai. ,

J. Ališauskas mirė sausio- . 
8-tą. Nuliūdime paliko žmo- 1 
ną, sūnų ir marčią, taipgi anū
ką ir kitus artimus giihineš; 
Velionis su žmona užlkikė :* 
karčiamą per kelerius metus .* 
Sherburne, N. Y., apie 50 my
lių nuo Binghamtono; Jiš prL 
klausė prie LDS 6 kuopos.

Jokūbas Džidulioriiš, 70 mė- 
tų amžiaus, mirė 9-tą sausio. 
Jis buvo operuotas ir ligtoli
nėje išgulėjo apie 10 savaičių. 
Po operacijos nebepasveiko. 
Per visą amžių į bažnyčią nė- 
jo, bet palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis, su 3 kuni- . 
gų pagalba. Sakoma,jog užra
šė turtelį vienam iš tų, klirįs 
gyvena Mass, valstijoje. Už 
tai ir patarnavo kaip “geram 
katalikui.”

Binghamtono Reporteris

Philadelphia, Pa.
L.L.D. 10 kuopos susirinkimas 

Įvyks sausio-Jan. 22 d., pradžia 7:30 
vai. vakarė, po adresu: 1150 N. 4th 
Street.

Visi nariai esate kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių reika- 
lų aptarimui. Išgirsite raportą 13 
pereito parengimo ir 6-tOs apskrities 
konferencijos delegatai išduos ra
portą. Taipgi jau bus laikas užsi
mokėti duokles už 1955 metus. Ku
rie dar negavote knygos “Amerikos 
Prezidentai” ateikite ir gausite'. 
Lauksime visų narių susirihkime it 
prašome atsivesti naujų narių.

Valdyba

Montello, Mass.
Draugiškas vakaras Laisvės rei* 

kalais ir paskaita apie sveikatą, ku
rią paruošė Dr. F. J. Borisas, įvykš 
šeštadienio vakare, sausio-Jan. 22 
d., Lietuvių Tautiško Namo salėje, 
pradžia 7:30 vai. vakare. Paskaitą 
skaitys vietinė atsižymėjusi veikėja. 
Taipgi bus aiškinama kaip išvirti 
“Alfalfa”, arbatą, kuri palengvina 
skausmus nuo artritis.

Vėliau turėsime užkandžių, biskĮ 
Įsigerti nuo šalčio pasilengvinimui. 
Tai bus pirmas šiemet draugiškas 
suėjimas. Kviečiame vietinius ir i3 
tolimesnių kolonijų atsilankyti, visi 
būsite patenkinti.

Rengia L.L.D. 6-ta kuopa 
(11-13)

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš frisb pte 
šaulio.

Rengėjai

g psL—Laisvė (Liberty)- Ketidrtad., satišib (Jah;) 20,



Unijos pasiruošia 
apginti ir gerinti 
nedarbo apdraudą

AFL ir CK) unijų New Y o r- 
ko valstijoje vadovybė pa
reiškė, kad unijos yra pasiry- 
žusios iš peties kovoti apgyni
mui nedarbo apdraudos ir jos 
gerinimui.

Išgirdus apie kompanijų už
mojį per Valstijos Seimelį ap
draudą varžyti ir mažinti, CIO 
vykdantysis sekretorius Ha
rold Gamo, greta kitko, sakė: 
“Mes turime greitai atsakyti... 
Mes to tikėjomės.’’
/Panašų užtikrinimą veiksmo 

pareiškė AFL unijų sekreto
rius Hanover. Jis sakė, jog 
tuos visokius neva piktnaudo- 
jimus apdraudos stambusis 
biznis skelbia tikslu1 pridengti 
savo užmojį atimti apdraudą 
nuo teisingų bedarbiui.

“Prašvilptos laimes” 
autoriui

Siunčiu jumis nuoširdžius 
linkėjimus už jūsų nenuilstan
tį darbštumą, už sukūrimą ir 
pastatymą scenoje komedijos 
' ‘ Praš v i 1 p t a Laimė.’’

Tai vienas tinkamiausias 
veikalas dabartiniu laiku sta
tyti scenoje.

Sykių gerbiu visus veikale 
dalyvavusius aktorius. Jie sa
vo uždavinius, roles sir kaupu 
gerai atliko.

Aš tėmijau visą veikalo ei
gą; stebėjausi iš jų sugabu- 
mų vaidyboje.

KAIMIETIS (A. M.)

Bandys patirti žmonių 
nuomonę apie lažybas

Gubernatorius I larrimanas 
sako, jog jis nėra nusistatęs, 
ką daryti su lažybomis (bo
tais), legalizuoti ar ne. Ban
dys patilti žmonių nuomonę.

Jis sako, jog abi pusės turi 
blogumų: legalizavus, prasi
loštų ir kai kurie tie žmones, 
kurie dabar nelošia. Tačiau ir 
nelegalus lošimas vis viena 
įvyksta, o tas gundo policiją.

S. Zuckekandel, išgyvenęs 
78 metus, tapo užmuštas au- 
tomobiliaus. Vairuotojo Ber
nard Rudes neareštavo.

Pašildė stiprinti kovą 
pries diskriminavimą

Manhattan demokratai se
natorius Zaretski ir assembly- 
manė Bessie Buchanan įteikė 
Valstijos Seimeliui bilius pasti
prinimui įstatų prieš diskrimi
naciją.

Tie biliai, jei taptų įstaty
mais, uždraustų apdraudų fir
moms ir privatinių pastatų sa
vininkams diskriminuoti žmo
nes dėl jų rasės. Taipgi atim
tų čarteriirs toms mokykloms, 

"kurios mokytų diskriminaci
jos, skelbiant baltuosius aukš
tesne rase.

Ragino komunistus 
pasinaudoti mokykla

New Yorko valstijos komu
nistų organizacijos įstatymda- 
vystei atsovas Simon W. Ger- 

*son ragino komunistus lankyti 
darbininkų užlaikomą visuo
meniškų mokslų mokyklą 

* (Jefforson) New Yorke.
Raginime pareiškė, jog mū

sų šalies žmonės stato daugy
bę svarbių dienos klausimų: 
apie depresiją, karą ar taiką, 
taipgi vietinės visašališkosios 
ir pasaulinės politikos srityje. 
O to visko, sako jis, niekias 
negali teisingai atsakyti be 
gero pažinimo teorijos;

Aido Choro Koncertas
Sausio 23-čią Liberty Audi

torijoje įvyksiančiam koncer
tui choras sutraukė smarkią
sias esamas jėgas, kad atiduo
ti publikai tą, ką garsina, ką 
žada. Mokytojos Mildred 
Stensler pastangomis yra mo
kinama daug dainų, iš kurių 
yra keletas naujų, publikai 
dar nedainuotų, žinoma, jos
yra labai gražios.

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ
Vaidina-dainuoja daktaro ro
lę, taipgi duetuose ir su choru.

Bus duetas, kurį dainuos 
Elena Brazauskienė ir Augus
tinas Iešmantą. Eleną jau esa
me girdėję dainuojant. Ieš
mantą pas mus pasirodys pir
mu kartu. Jo balsas yra ste
bėtinas. Taigi, neturime pra-

Dalyviai pasitenkinę Dr. Boriso 
patarnavimais sveikatai saugoti

Richmond Hill LDS 13-sios 
kuopos surengtoji prolekcija 
apie sveikatą sausio 16-tą į 
Liberty Auditoriją sutraukė 
daug klausovų. Mūsų žmonės, 
daugumoje, dabar gyvena tą 
amžių, kuomet patarimai svei
katai saugoti yra irž vis svar
biausi. Gi teikiančiųjų tekias 
pamokas gydytojų eilės žy
miai praretėjo mirtims ir są
lygoms ištraukus kelis vetera
nus prelegentus.

Dr. Borisas, regis, čia kal
bėjo pirmu kartu. Jis trum
pai palietė labai daug klausi
mų. Visa jo prolekcija, su at
sakymais į klausimus, užtruko 
apie porą su virš valandų, šil
ta ovacija jam užbaigus pre- 
lekciją rodė, jog dalyviai pa
sitenkino.

Daktarui užbaigus kalbą, 
moterys klubietės tuojau jį pa
kvietė kitai prelekcijai. Ji

Susirinkimas
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Klubo svarbus meti

nis susirinkimas įvyks sausio 
20-tos vakaro 8 vai., Liberty 
Auditorijos patalpose. Visos I 
narės prašomos atvykti. Kvie
čiame ir ne nares.

' Valdyba

Jaunas Richmond Hill gy
ventojas, garbingai atitarna
vęs militariškoje tarnyboje, ve
dęs ir būsimas tėvas, tapo su
stabdytas nuo tapimo policis- 
tu dėl to, kad jis, būdamas 12 
metų, pavogė iš krautuvės 
saują blizgučių.

— a .T* , Ja r -T. - ■* .T. ... -—e ... * Ba*,a.
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ieisti progos išgirsti tą žavin
gą duetą.

Grupė rinktinių . dainos so
listų ir veikalų vaidintojų at
liks ištrauką iš operos “Bailus 
daktaras.’’ Ir visą koncertą 
mokytoja Stensler suformavo 
taip, kad jis bus labai įvairus. 
Dalį programos pildys visas 
choras. 'Atskirai, dainuos mo
terų ir vyrų chorai.

Iš pažymėtų programos da
lių aiškiai suprantamo, kad 
šis koncertas bus vienu iš pui
kiausiai žavėjančių. Jam su
linkta pasižymėjusių jėgų. 
Jam energingai rengiasi ir pa
tys ryžtingieji dainos menui 
choristai. Turimo tikėtis, kad 
programą išpildys gražiai ir 
maloniai.

Mes, kiekvienas lietuvis, 
jengkimės į šį konventą, kaip 
iš arti, taip ir iš toli. Tuomi 
paremsime chorą finansiniai, 
kad jis galėtų ir toliau vairuo
ti dainų ir vaidybos brangų 
meną. Mūsų visų atsilankymas 
į šį koncertą kaip tik tą ir pa
darys, suteiks choriečiams 
progų duoti daugiau koncertų, 
vaidinimų. Choras tuomi užsi
ima, specializuojasi, tam vi
suomet pasirengęs.

Atsilankymas į koncertą 
duos mums patiems gražu įs
pūdį : malonios dainelės pasi
liks mūsų atminčiai ilgam lai
kui. Prašome ateiti. V. K.

įvyks kovo 6-tą, toje pačioje 
salėje.

Pertraukoje tarp prelekci- 
jos ir atsakymų, Aido Choras 
sudainavo trejetą dainų. 
Akompanavo Pranas Balevi- 
čius-Ballwood, kuris tą visą 
dieną darbavosi pagelbėda
mas chorui ir jo grupėms pri
siruošti koncertui. Jo talka 
paliuosuoja nuo skambinimo 
pianu choro mokytoją Mil
dred Stensler, kad ji galėtų 
daugiau teikti dėmesio daina
vimui. šio išstojimo proga, 
chorvedė Stensler atsikreipė į 
dalyvius su prašymu atvykti 
į koncertą Auditorijoje sausio 
23-čios popietį.

Popiečio vedėjas K. Jankai
tis paprašė publikos 'prisidėti 
salės iškaščiams ir prelegen
to kelionei. Tikimasi, kad da
lyviai bepaliko kuopą skoloje.

Dal.

Klaidos pataisymas
Vakar dienos Laisvėje šioje 

vietoje straipsnyje “Aš irgi 
noriu’’ ‘Pamokinti’ ” įvyko 
viena labai nemaloni techniš
ka klaida, korektoriaus nepa
stebėta. Kur pasakyta, “tai 
nepaskubėkime jiems atiduoti 
kerditą,” turėjo būti “tai ne- 
paskupėkime jiems atiduoti 
kreditą.’’

Matote, tik viena raidė visą 
prasmę pastatė • aukštyn kor 
jomis.

Smėlis vos nepalai
dojo darbininką

Thomas Notarantonio ir jo 
sūnus kasė grabę pravedimui 
rynų ties 83-17 lOlst Avė., 
Woodhavene. Staiga stovintį 
12 pėdų gelmėje tėvą apgriu
vo smėlis-žemė. Sūnui pavyko 
ant greitųjų prarausti nuo tė
vo žemių tiek, kad jis galėtų 
kvėpuoti. Tuomet nubėgo pa
galbos šaukti. Pribuvusi iš po
licijos gelbėtojų grupė jį iš
traukė. Tikimasi, kad pasveiks.

Du 19 metų vyrukai sulai
kyti teismui kaltinimu, kad jie 
sumušė ir apiplėšė newyorkie- 
tį Virgil io Cardone jo na
muose.

7

Laivakroviai Įspėjo 
komisiją, kad jiems 
nediktuoty sąlygas

New Yorko laivakrovių uni
jistų delegacija lankėsi pas 
valdinę Waterfront Komisiją, 
įkurtą buvusio gubernatoriaus 
Dewey. Jie kaltino komisiją, 
kad jinai trukdo laivakro- 
viams užbaigti unijos su kom
panijomis sutartį. Reikalavo 
palikti unijos reikalus ramy
bėj'c.

Delegacija pareiškė, jog 
darbininkus jau perilgai kirši
no ir kad kantrybė yra taip 
išsekusi, ‘jog net “numetimas 
skrybėlės” gali iššaukti strei
ką.

Pareiškime protestuojama 
prieš daugeli tos komisijos 
veiksmų, ypačiai prieš jos dik
tavimą laivakroviams, kas ga
li dirbti, o kas ne. Sako, kad 
tūkstančiai ilgus metus dirbu
sių laivakrovių komisijos da
bar skaitomi “nekvalifikuo
tais” prieplaukose dirbti.

Unijos vyriausiu reikalavi
mu yra, kad būtų pačiai uni
jai leista bent per 90 dienų 
susitvarkyti uoste samdos rei
kalą visai be tos komisijos įsi
kišimo. Sakoma, kad ir kom
panijos tam pritaria. Kaip bū
damos arčiau darbininkų, ne
gu ta komisija, kompanijos ge
riau pažįsta darbininkų nuo
taikas, nori išvengti streiko.

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

SUVAŽIAVIMAS 
ir 

BANKIETAS
Visi Laisvės bendrovės dalininkai rengkitęs į suva
žiavimą. O po .suvažiavimo "vakare bus banketas. 
Taipgi bus ir graži dainų programa, kurią duos žy
mūs menininkai. Suvažiavimas prasidės 11 vai. ryto.

Vakarienė bus duodama 6 vai. vakare.

Vasario 6 February
Liberty Auditorijoje

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GRILL
32 Ten Ey ck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone: E Vergreen 4-8174

Laisvės Bendrovės Dalininkų

*!• *1* 4* 4* 4*

❖
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❖
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‘Labai prašome visus atsilankyti i bankietą, o būsite 
dėkingi už išanksto įsigijimą bankieto bilietų. Ren
gėjams svhrbu žinoti kiek bus publikos Rankiote, kad 
tinkamai vjsuis aprūpinti maistu. *

Bilietas $3.00 asmeniui
Bilietai gaunami pas platintojus ir Laisvės raštinėje.

' i

Atpildas už suga
vimą žmogžudžio

Komikas Jerry Lewis pa-
siūlė $10,000 atpildo tam, ku
ris suteiks informaciją apie tą 
ar tuos, kurie nužudė jo gimi
naitę Mrs. Judith Lanzner, 30 
m. Lanznerienė tapo nužudy
ta sausio 14-tos vakarą, už pu
sės bloko nuo namų. Spėjama, 
kad ją užmušęs plėšikas. Ji 
gyveno 60 Bedford Terrace, 
Irvington, N. J.

Apiplėšė ligoninę
Brooklyno Beth-El Hospital 

paslas Henry Spellit tapo plė
šiko pasitiktas nešant į banką 
padėti trijų dienų pajamas, 
$5,000 pinigais ir $25,000 če
kiais. Paslas bandęs atsikalbė
ti, bet plėšikas parodė nuogą 
revolverį ir taip pasiėmė jo 
portfelį.

Tą pačią dieną tapo api
plėšti namai savininko puoš
naus restaurano Brooklyno 
centre, esančio prie 386 Flat
bush Ave. Extention. Atrodo, 
kad plėšikai buvo gori pažįs
tami ar geri sekliai, nes savi
ninkai Rosen gyvena toli nuo 
biznio, net Forest Hills, 67-57 
Groton St.

Suspendavo mokytoją
Dudley Davis Straus, anglų 

kalbos instruktorius Queens 
Kolegijoje, suspenduotas iš pa
reigų po atsisakymo valdinin
kams eiti išpažintį apie savo 
politines pažiūras. Straus tar
navo kolegijai nuo 1938 motų.

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

❖

Masiniame bankete 
pagerbė rašytoją

ame

Sausio 14-tą New Yorke įvy
ko .masinis banketas pagerbti 
darbo unijų reikalais rašyto
ją George Morris. Sykiu pa
gerbti 13 naujai įkalintųjų už 
gynimą darbininkų reikalų. 
Greta to, pagerbta ir ta spau
da, kuri gelbsti darbininkams 
apginti savo teises, darbą ir 
duoną.

Didelė Beethoven banketų 
salė buvo pripildyta keliais 
šimtais unijistų ir jų draugų, 
kurie buvo užsimokėję po $3.- 
50 už vakarienę. Priedams, 
dar sudėta $838 paramai dar
bininkų dienraščio Daily Wor
ker, kurio rašytoju yra George 
Morris, specialiai pakviestas 
pagerbiamuoju tame bankete.

Kiti L3rka tapo pridėti spe
cialiam pagerbimui po to, kai 
juos staiga įkalino vyriausiam 
teismui atsisakius svarstyti jų 
bylą. Nors tiktai vienas tega
lėjo asmeniškai bankete daly
vauti, tačiau kalbose 
juos, priejautoje reiškėsi jiems 
tokia pagarba, kokia, jaučia
ma tiktai labai mylimiems 
žmonėms.

Bankete iš 13-kos dalyvavo 
tiktai Louis Weinstock, unijų 
vadas, nes jis dar nebuvo įka
lintas dėl to, kad prieš jį Wa
shingtone vykdoma kita byla. 
Kiti čia pagerbtųjų buvo at
žymėti kalbėtojų kalbose kaip 
didžiai pasitarnavę darbo uni
joms ypatingai ir darbinin
kams bendrai. Jais yra: Eliza
beth Gurley Flynn, Pettis Per- 
ly, Claudia Jones, Alexander 
Bittelman, Alexander Trach
tenberg, Victor Jeremy Je
rome, Albert F. Lannon, Ar
nold S. Johnson, Betty Gan
nett, Jacob Mindei, William 
W. Weinstone, George Blake 
Charney.

Gavo sveikinimų iš dauge
lio miestų ir Kanados. Greta 
eilės unijistų kalbėtojų, meno 
programoje dalyvavo kompo
zitorius ir dainininkas Earl 
Robinson, taipgi solistai Leon 
Ribb ip Sylvia Kahn.

Rep.

Kailiasiuviai išvyksta 
Į specialę konvenciją

Kailių ir Odų Darbininkų 
Unijos visi lokalai New Yorke 
sausio 18-tą vykdė rinkimus 
delegatų į specialę konvenci
ją. Ji įvyksta Atlantic City 
sausio 20-tą. Vyriausias jos 
tikslas yra aptarti sąlygas uni
jos apsivienijimui su AFL 
Amalgamated Meat Cutters 
and Butcher Workmen.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys pavieniui 

vyrui, garu apšildomas. Gali ir valgį 
pasigaminti. Kaina prieinama. K. 
Lipniskienė, apart. 21, 350 Keap 
St., Brooklyn 11, N. Y. Galima ma
tyti bile laiku.

(14-15)

HA A Q 209 East 87th Street 
/A O New York City, N. Y.

t
Netaksuojftma; Paštas nemokamai, apdrausti dovanų 

siuntiniai j Lietuva, Latvija ir Estonija
1,000 gramų Santos kavos, kepintos, 2 svar. cocoa, 1 svar. 
medaus (blokinė), 1 svar. pieno powder (blekinė), 850 gr. 

jautienos (blokinė), 500 gr. Nestle čokolado. — $20.95.
500 gramų Santos kavos (kepintos), 1 svar. cocoa (blokinė), 400gr. 
nesaldinto pieno (blekinė), 430 gramų jautienos (blokinė), 250 gr. 
Nestle čokolado, 1 svar. medaus (blekinė). — $14.50.
500 gramų Santos kavos (kepintos), 1 svar. cocoa, 500 gr. Nestle 
čokolado, 1 svaras pieno powdei’ (blekinė), 1 svar. medaus, 850 gr. 
jautienos ((blekinė), 850 gr.*kiaulienos (blokinė). — $18.50. a

830 gramų sviesto (blekinė), 912 gr. cukraus, 450 gr. Nestle čoko- 
lado, 456 gr. cocoa (blekinė), 456 gr. Maxwell House kavos (bleki- 
nėja), 456 gramų ryžių, 200 gr. arbatos (2 pakeliai). — $17.50.

Kainų surašai del Lenkijos, Vengrijoj ir Čekoslovakijos.

4 pusi. Ėaisvė |Liberty) Ketvirtad., sausio (Jan.) 20, 1955

NEW YORK
HELP WANTED —MaLE

FORMANAsRDUONOS KEPIMUI

šeštadieniais.^ 
darbas, gera

Tik penktadieniais ir 

Naktimis. Nuolatinis 
mokestis. Kreipkitės:

KUNKEL QUALITY BAKERY 

78-06 101st Ave., Ozone Park, L. I.
(13-15)

NAMŲ DARBlNIINKfc

Biznierių Porai

8 metų vaikas, 3 rūmų apart man

tas, 5 dienas j savaitę, guolis kitur.

Telefonuokite: RE. 2-8724

(14-16)

ofouajAiioiii seuiB^jodou NOAV 
krautuvėje. 75,000 motorų ištisai U. 
S. tenkinasi nuolatinėm jeigom ves
damos nuolatinį Avon biznį iŠ savo 
namų, šaukite del pasitarimo:

II L. 6-J800 — O L. 8-4561

AUKŠTAI ATSAKOMINGA Moti
niška Namų Darbininkė. Su vėliau
siais paliudijimais, priežiūrai 2 vai
kų ir namų biznierių porai. Pora 
dabar sunkiai dirba Jackson Heights 
o vėliau kraustysis į Great Neck. 
Gera alga tinkamai ypatai $45 į sag*, 
vaitę. šaukite rytais su pirmad;$I 
.iiu jimantpenktadienį: Miss Mager. 
BRyant 9-9800.

REAL ESTATE

RICHMOND HILL 
1 ŠEIMOS $10,700

GI. Nereikia įmokėti. < 
$3,000 įmokėjimo. 8 rūmai, 
detached ir šingeliuotas. 
skiepas, cementuotas patio, 
Essex, 143-01 Hillside Ave.

Tel. AX. 7-7900

Civiliams; 
pilnatį 
Pilnas
A-117,

• (8-14)

PARDUODA SAVININKAS. Tuo
jau užimama. Randasi Levittown, 
1949 ranch, prisideda 12x25% at
tached garadžius. 2 miegrūmiai-ąnt 
apatinių lubų, didelis attic su pa
talpa dar del 2 rūmų. 6x12 melste-; 
rystei rūmas, 12x20 sandėliam rū
mas (ant viršaus garadžius). Daug 
ekstra dalykų (jimant indam maz
goti mašiną). Gražiai aptaisytas 
kiemas, rustic tvora. Greitam par
davimui tik $14,500. Kviečiame pa
matyti tik rimtai norinčius pirkti.

LE. 3-7518
(12-14)

HUNTINGTON, L. I
Pardavimas su nuolaida, paties sa
vininko, tuojau užimtinas, -3 mieg- 
rūmiai, su rūmu žaidimui, skiepas ir 
patio su tvora iš užpakalio. LabgjĮl 
patogu su mokyklomis. Ideališka 
del šeimos su vaikais. Greitam par
davimui tik $18,500. Pamatymas 
pagal sutartį, kviečiame pamatyti 
tik rimtai norinčius pirkti.

Tel. HAmlIton 1-2166
(12-14)

HUNTINGTON, LONG ISLAND 
Parduoda savininkas, užimama į 60 
dienų, 3 miegrūmiai, ranch, attached 
garadžius, pilnas skiepas, Flagstone 
patio, 18x15, su Awnings, combina
tion aluminum storms ir screens. 
Daug ekstra priedu. Ideališka del 
mokyklų, bažnyčių ir transportaci- 
jos. Greitam pardavimui $16,000. 
Pamatymas pagal sutartį. Kviečia
me tik rimtai norinčius pirkti.

HUntlngton 4-7222
(12-14)

ELMHURST —2 FAMILY 

$14,400 

Owner Selling 

4258 79th St., Elmhurst

(13-19)

WLADYSLAW 
SZACHACZ

REAL ESTATE. INSURANCE
NOTARY PUBLIC

65-06 Grand Ave., Maspeth, N. Y."
DAVENPORT 6-0719 t

Newyorkiete Mrst Ida Kess
ler, 67 .m., norėjusi nusižudy
ti dėl silpnos sveikatos. Ji iš
šoko iš savo buto nuo 3 aukš
to. Tačiau tik susižeidė ir da
bar turi kentėti daugiau ne
sveikatą.

S#
Aria




