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nusmerkti mirti 
kad būk 1945

komunistų 
neįrodyta.

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sako, jų 
patrankos numušė 4 ame
rikinius lėktuvus.

o me-
A me

kalėj i- 
siekia-

Korėja.—Amerikonai pra
neša, kad nušovė 3 rake
tinius' šiaurinės Korėjos 
lėktuvus.

• James J. Moran Sing 
Sing’e.

L Jis ir politiniai kaliniai.
' RcJ^nbergų dalykas.

SiJuiamasi išgelbėti.
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United Nations, N. Y. — 
Jok. Malikas, Sovietų - at-

Aną dieną Niūjorke įvyko 
didžiulis žmonių mitingas, rei
kalaująs, kad Rosenbergai ne
būtų žudyti.

** Mudu eąame nekalti... ra
šė Julius ir Ethel šiam mitin
gui. Kaip kiti, taip ir tnudu, 
kalbėjome už taiką, n«8 neno
rėjome, kad mū«ų mažieji sū
neliai gyventų kfcro ir mirties 
Šešėlyj...”

sukčiavo, tai 
sumažinta.

svarbu tai, 
buvęs žymus 

didelis žmo-
o šiandien, jau sėdi ka-

jog mūsų 
besivadovau-

Aukštiems politikieriams 
pakliūti į kalėj imą mūsų 
krašte pasitaiko labai retai, 
nes varnas varnui akin neker
ta.

Kiek sukčių, kiek gangste
rių, kiek raketierių ir kitokių 
požemio viešpačių šiandien 
vaikščioja laisvi, turtingi ir

šnipų, 
jami, teisiami, per-

Murray at- 
atidėjimo klausimą 

spręs platusis unijos komi
tetas ateinantį ketvirtadie-

T<y paties Sing Sing kalėji
mo Mirties kameroje sėdi Ju
liau ir Etel Rosenbergai, vy
ras ir žmona, dviejų vaikų tė
vai.

Jie buvo 
neva dėl to,
metais atlikę espionažą, —da
vę “atominius sekretus” Tary
bų Sąjungai, kai ši šalis buvo 
tnūsų krašto talkininkė kare 
prieš fašistinius kraštus.

Tai buvo žiaurus nusmerki- 
mas. Jis parėjo iš siautejan- 
čios karinės isterijos. Teisme 
nebuvo įrodyta jokių apčiuo
piamų davinių, rodančių, kad 
jie tai atliko, kas jiems buvo 
primesta.

Buvo sakyta, kad juodu ka
daise priklausę 
partijai, bet ir tai

Athenai, Graikija.—Jung-1 vadinama “pastiprinta pro 
tinių Valstijų ambasado- porcionalė” atstovybė. Ii

James J. Moran, buvęs Niu
jorko miesto ugniagesių de
partment aukštas pareigū
nas, politikierius, O’Dwyerio 
artimas bičiulis praėjusią sa
vaitę tapo patalpintas Sing 
Sing kalėjiman.

Jis nubaustas už sukčiavi
mą, už raketą, M— nubaustas 
nuo 12-kos iki 25-rių motų.

Tačiau, jei vienerių ‘motų 
bėgyje Moran “dainuos”/jei 
jis sutiks išduoti savo sėbrus, 
su kuriais išvien 
jam bausmė bus

Kaip bebūtų, 
kao, štai, vakar 
politikierius, “ 
gus, 
Įėjime.

Man prisimena senas dzūkų 
posakį*:

—TfiCrbos ir (urmo 
n^V&sirakok!...

laimingi!...
Kas kita su darbininku ju

dėjimo veikėjais, su žmonė
mis, kovojančiais dėl taikos 
išlaikymo, dėl gražesnio ryto
jaus liaudžiai.

Jų nemaža jau sėdi 
muose, o dar daugiau 
masi įkišti.

Jie ^nuolat sekiojami 
JAt areštuoja 
Beicuojami.

Reakcija mojasi sukišti j 
kalėjimus šimtus, jei ne tūks
tančius.

Tačiau tarp jų ir Moranų 
skirtumas milžiniškas: politi
niai kaliniai kenčia dėl idėjų, 
dėl įsitikinimų, dėl to, kad 
jie drįso ginti tai, kas yra 
šventa ir naudinga milijonams 
darbo žmonių.

Gi tokie Moranai — sąva- 
naudžiai, dirbę liaudies ne
naudai.

Politiniai kaliniai gerai ži
no, kad milijonai darbo žmo
nių yra su jais, gi tokie Mora
nai žino, kad liaudis prieš 
juos, nes jie atliko žalingą jai 
darbą.

Atsiminkime, 
krašto teismai, 
darni ne faktais, ne įrodymais, 
o “isterine atmosfera,” yra 
padarę baisių nusikaltimų.

Buvo nekaltai nusmerktas 
mirti Tom Mooney, bet jo gy
vybę išgelbėjo masinis žmonių 
judėjimas visame pasaulyj.

Nekaltai nusmerkti mirti 
*r Vanzetti, tačiau dar

bą žmonėms nepavyko jų iš
gelbėti nuo elektros kėdės; 
juodu buvo nužudyti.

Tikėkime, kad Rosenbergų 
byla bus iš naujo pemagrinė- 
ta aukštesniajame teisme. Ti
kėkime, kad juodu bus išgel
bėti nuo elektros kėdės.

Darbo Žmonig 
Dienraštis 
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Dar 12 Korėjos liaudininkų 
nužudyta belaisvių žardyje 
Pietinėje Korėjoje
Kinijos radijas kaltino Amerikos lakūnus už choleros, 
tifo ir maro bakterijų mėtymą Į pačią Kiniją

Korėja. — Pietinės Korė
jos tautininkų kareiviai- 
sušaudė 12 šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų ir sužeidė 
26 Kodže salos belaisvių 
stovykloje.

Amerikonai, tos stovyklos 
komandieriai, pasakoja, kad 
belaisviai pradėję akmeni
mis laidyti į stovyklos sar
gus, kurie tad ir šaudę.

(Vasario 18 d. ameriko
nai toje stovykloje sušau
dė 74 belaisvius — šiauri
nius korėjiečius bei kinus 
liaudininkus. Sakė, kad jie 
akmenimis ir visokiais brū
kliais užpuolę stovyklos 
sargus.)

šiaurine Korėja ir Kini
jos radijas kaltino ameriko
nus ir jų talkininkus, Pie
tinės Korėjos tautininkus, 
už “kriminališką, žvėrišką 
skerdimą belaisvių toje sto
vykloje. Įtarė, kad žudbmi 
tokie belaisviai, kurie atsi
sako pasilikti Pietinėje Ko
rėjoje po to, kai bus pada
ryta paliaubų sutartis.

Peking. — Kinijos-liaudi
ninkų radijas kaltino ame
rikonus, kad jie iš lėktuvų 
mėtę jau pačion Kinijon 
utėles ir kitus' vabzdžius, 
apkrėstus choleros, tifo ir 
juodojo maro perais.

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai pranešė, 
kad Amerikos lėktuvai bom
bardavo belaisvių stovyklą’. 
Šiaurinėje Korėjoje ir su
žeidė vieną anglą belaisvį.

Kalvis gavo 50,000 rublių 
Stalininę dovaną

Maskva. — Tarp moksli
ninkų, kuriem Sovietų vy
riausybė davė Stalinines do
vanas, yra 100 metų am
žiaus kalvis Mohammedas 
O. Andievas, sovietinio A- 
zerbaidžano pilietis.

Andievas išrado mašini
nį riešutų spaustuvą, “kuris 
100 kartų .greičiau išima 
riešutų branduolius, negu 
senieji spaustuvai. 

stovas Jungtinėse Tautose, 
protestavo ir smerkė ame
rikonus už ligų bakterijų 
skleidimą šiaurinėje Korė
joje ir už žudymą belaisvių, 
laikomų Pietinės Korėjos 
žardžiuose.

Amerikos atstovas užgin
čijo bakterių skleidimą, 
kaip “baisų išmislą.”

Maskva.—Maskvos spau
da minėjo 3 metų sukaktį 
draugiškumo sutarties tarp 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos ir Sovietų Są
jungos.

Sovietų valdžios laikraš
tis Jzviestija pranašavo, 
kad Korėjos liaudininkai 
laimės karą prieš Ameriką 
ir jos talkininkus.

West Point Karine 
Akademija minėjo 
150 mėty sukaktį

West Point, N.
eitą sekmadienį karinė 
West Pointo Akademija iš
kilmingai minėjo 150 metų 
sukaktį. Ji buvo įkurta 
1802 m. kovo 16 d. prie gar
siojo Jungtinių Valstijų 
prezidento Jeffersono.

Sukakties minėjime kal
bėjo generolas ' J. Lawton 
Collins, armijos štabo gal
voj gen. Hoyt S. Vanden
berg, oro jegii štabo vadas., 
ir kiti aukštieji karininkai.

Gen. Collins pabrėžė galy
bę naujųjų Amerikos gin
klu — atom-bombu, robot- C V 7
bombų ir kitų.

West Pointo Akademija 
paprastai priima tik tokius 
studentus, kuriuos reko
menduoja kongresmanaibei 
senatoriai.

Akademijos mokslo kur
sas yra 4 metai po vidu
rinės mokyklos (high s.choo- 
lės) baigimo.

Reuther bando užgrobt 
Fordo Auto. lokalą

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos 
prezidentas Walteris Reu
ther nusprendė pašalint 
viršininkus unijos lokalo 
Fordo fabrike ir paskyrė 
savo administratorių komi
siją tam didžiausiam uni
jos skyriui, turinčiam apie 
60,000 narių. Pats Reuthe- 
ris užėmė komisijos pirmi
ninko vietą.

Jis pasižadėjo “iššluoti” 
tuos ir kitus lokalo veikė
jus, kuriuos Kongresmanų 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetas paskelbė komunis
tais ar dar paskelbs.

Lokalo vadai ketino ne
pasiduoti “ragangaudžiui” 
Reutheriui.

BEVAN PERSPĖJA VAKARŲ 
EUROPĄ PRIEŠ AMERIKĄ

Jarrow, Anglija. — Kai
riųjų Anglijos darbiečių 
vadovas Aneurin Bevan pa
reiškė,1 kad Jungtinės Vals
tijos netinka dvasiniai-dori- 
niai vadovauti pasauliui.

Bevanas, buvęs darbiečių7 v v

valdžios ministras, tvirtino, 
jog medžiaginė, ekonominė 

1 Amerikos politika “daro 
vakarinei Europai daugiau 
žalos, negu Stalinas galėtų 
bet kada padaryti.”

Bevanas smerkė tuos, ku
rie pasakoja, kad Sovietai 
gręsia karu užpult vakarų 
Europą; tokius pasakoji
mus jis vadino “kvailu iš- 
mislu.”

ĮKALINTAS KAIP ŠNIPAS, AMERIKINIS 
.REPORTERIS LIUDIJO CECHOSLOVAKIJOS 
TEISME PRIEŠ 12 KITU ŠNIPU

Praga, čechoslovakija. — 
Amerikonu korespondentas 
William N: Oatis., atvestas 
iš kalėjimo, liudijo teisme 
prieš dvyliką čcchoslovakų, 
kurie buvo tardomi 
šnipai.

Oatis, pats įkalintas 
tams už šnipinėjimą
rikai prieš Čechoslovakija, 
pasakė, kaip jie veikė iš
vien su juo. ’

Jungtinių Valstijų amba
sada Pragoję per savo agen
tus duodavo šnipams - te-( 
roristams daug pinigų, sakė 
Oatis.

Kuomet šnipai patyrė, 
kad Čechoslovakijos slap
tosios policijos oficierius 
pradeda juos sekioti, tai jie 
nužudė jį.

Dauguma šnipų buvo biz
nierių sūnūs ir dukterys, 
tame skaičiuje ir I 
studentai.

Teismas nusmerkė šnipų ir reikalavo paliuosuot.

Suiro pasaulinio banko | Mahometonai įsteigsią 
derybos su Iranu

Teheran, Iran. — Iškriko 
Pasaulinio Banko derybos 
su Iranu dėl aliejaus (naf
tos) pramonės naudojimo 
tame krašte.

Pasaulinis Bankas, valdo
mas amerikonų ir anglų, 
siūlėsi tvarkyti aliejaus‘ga
mybą ir piršo, kad anglai 
technikai vadovautų tai 
pramonei; taip pat reikala
vo, kad Iranas parduotų 
anglams didžiąją daugumą 
pagaminto aliejaus už tam 
tikrą, nebrangią kainą.

Irano valdžia atmetė an
glų - amerikonų pasiūly
mus.

Sniegą audra siaube 
pietinę California

Los Angeles. — Sniegų ir 
ledų lietaus audra siautėjo 
pietinėje Californijoje, šil
tojoje tos valstijos dalyje. 
Pražudė bent tris žmones.

Šalčiai
Kentucky

, zero.

“Vakarinė Europa daro 
labai didelę klaidą, kad lei
džia protinei ir dorinei pa
saulio vadovybei pasprukti 
į Jungtinių Valstijų rankas.

“Aš nesu amerikonų prie
šas, bet suprantu, kad ame
rikonai neturi nei gana pa
tyrimo, nei protinio gilumo, 
nei susivaldymo, — o tai 
dalykai, kurie reikalingi 
pasauliniam vadova v i m u i 
šiais laikais.

“Amerikonai dabar taip 
baisiai, milžiniškai ginkluo
jasi, kaip dar niekas nie
kuomet nesiginklavo visoj 
pasaulio istorijoj. O aš ne
matai jokios prasmės tame 
ginklavimesi.” 

vadą Josefą Pavelką sušau
dyti. Artimiausią jo sė
brą Karelį Hajeką nuteisė 
kalėjimai! visam amžiui, o 
dešimtį kitų Įkalino dvyli
kai iki 25 metų.

Karinė amerikonu žyalgy-, 
ba buvo Įgabenus Čechoslo- 
vakijon ir savo agentą' Ko- 
mareką šnipams organizuo-

respondentas amerikinės ži
nių agentūros. Associated 
Press.

Pirmiau buvo nuteisti 
kalejiman trys kiti čecho- 
slovakai kaip šnipai — Pe
ter Voidinek, Tomas Svobo
da ir Pavel Munz. Dabar 
Oatis taipgi patvirtino teis
me, kad ir jie,- tarnaudami 
Associated Press’ai, šnipi
nėjo prieš Čechoslovakiją.

Amerikos gi valdžia kar
totinai protestavo, kad Oa- 

keturi tis “nebuvo šnipas”; sakė, 
jis “neteisingai įkalintas,”

pasaulinę broliją
Karachi, Pakistan. — Čia 

vyksta pasaulinė mahome
tonų k o n f e r encija. Ra
gina visus mahometoniš- 
kus kraštus išleisti įstaty
mus dėl bendrosios broliš
kos pilietybės,-taip kad vie
nų šalių mahometonai ga
lėtų laisvai keliauti po vi
sus kitus mahometoniškus 
kraštus, be jokių pasportų 
ar vizų;

Tito išvalysiąs 100,000 »
savo partijos narių

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdovas Tito pareiškė, jog 
išvalys iš savo partijos apie 
100 tūkstančių narių. Sa
ko, vieni iš tų narių rodo 
palankumą Sovietų Sąjun
gai, kurią! Tito priešinasi; 
o kai kurie kiti per daug 
garbina Ameriką ir kitus 
kapitalistinius Jugoslavijos 
“geradėjus.”

Amerika ragina Graikiją 
panaikint proporcionalę 
atstovybę rinkimuose
Vice-premjeras Venizelos, liberalas, protestuoja prieš 
amerikonų kišimąsi i vidujinius Graikijos reikalus

nus- John E. Peurifoy įsi
kišo į vidujinę Graikijos 
politiką. Ragino panaikin
ti proporcionalę atstovybę 

?seimo rinkimuose, taip kad 
tiktai viena ar kita iš dvie
jų didžiųjų partijų Graiki
joje sudarytų visą valdžią.
Ambasadorius smerkė pro

porcionalę atstovybę, kur 
mažesniosios partijos gauna 
atitinkama atstovų skaičių 
seime, pagal paduotus už 
jas balsus rinkimuose. Or
ganizuojant valdžią (mi
nistrų kabinetą) tuomet 
skaitomasi su visomis sei
mo partijomis, kaip didelė
mis, taip ir mažomis.

Dabar Graikijoje veikia

Valdžia prašo plieno 
darbininkus dar 
atidėti streiką

Washington. — Valdžia 
ragino Plieno Darbininkų 
Unijos pirmininką Philipą 
Murray dar 16-kai dienų 
atidėti streiką, 
sakė 

nį.
Jeigu komitetas atmestų 

valdžios raginimą, tai 650,-. 
000 darbininkų streikas pra
sidėtu nuo vidunakčio iš 
sekmadienio j pirmadienį.

Unijos vadai, nusileisda
mi valdžiai, jau tris kartus 
pirmiau atidėjo streiką.

Unija reikalauja pridėti 
darbininkams algos po 18 
centų ir pusę per valandą 
ir įvesti tūlus kitus pageri
nimus.

Plieno kompanijos atkak
liai priešinasi; sako, val
džia turėtų visųpirm pakel
ti plieno kainą 5 iki 6 dole
rių tonui; tik po to jos pa
tenkintų kai. kuriuos darbi
ninku : reikalavimus, c.

Morris žada ištirt 
valdininky pajamas

•Washington. Newbol- 
das Morris, prezidento Tru- 
mano paskirtas tyrinėtojas, 
siuntinėja klausimų blan
kas 5 tūkstančiams valdi
ninkų. Reikalauja atsakyt, 
kiek jie turėjo pašalinių pa
jamų, apart gaunamos al
gos išs valdžios, ir kiek tur
to susitaupė per tam tikrą 
laikotarpį.

Kai kurie taksų kolekto
riai kelis kartus daugiau 
“uždirbo,” negu valdinė jų 
alga.

atstovybė. Iš 
tikrųjų tai yra susilpninta 
mažosioms partijoms atsto
vybė.

Amerikos ambasadorius 
pageidavo, kad būtų visai 
nušluota ir tokia šluba 
proporcionalę ats t o v y b ė. 
Jis piršo panašia valdžios 
tvarką, kaip Jungtinėse 
Valstijose, — kur jeigu vie
na partija bent keliais bal
sais laimi daugumą, tai tik 
jinai ir sudaro visą vykdo
mąją valdžią.

Ambasadorius Peurifoy 
sakė:

.Per proporcionalius rin
kimus sudaroma Graikijos 
valdžia būna “silpna, nepa
stovi, o tatai pragaištingai 
silpnina paspirtį,” kurią 
Jungtinės Valstijos duoda

Protestuoja prieš Amerikos 
kišimąsi i Graikijos politiką

Graikijos premjero pava
duotojas Sofoklis Venize
los, Liberalų Partijos va
das, užprotestavo? lead A- 
merika kišasi į vidujinius 
Graikijos reikalus — bando 
nusakyti, kaip graikai tu
rėtu rinkti savo seimą ir 
valdžia. liet protestuoda
mas Venizelos kartu pa
reiškė “giliausia padėką A- 
merikai už didžiąja pagal-

Būsianti panaikinta 
proi>orcionale atstovybe

Sudėtinė liberalų ir prem
jero N. Plastiro monarcho- 
fašistų valdžia planavo siū
lyti seimui, kad įvestų ti
krąją proporcionalę atsto
vybę rinkimuose. Bet kad 
Jungtinės Valstijos smer
kia tokią atstovybę, tai jau 
ir Plastiras stosiąs prieš 
ją. Plastiras serga, ir Ve
nizelos kalbėjo tiktai kaip 
jo pavaduotojas.

Feldmaršalas Papagos su 
fašistiniu savo GraikųGraikų 
Sambūriu ypač priešinasi 
proportionate! atstovybei. 
O Plastiro monarcho - fa
šistai ir Papagoso sambūris 
yra -dvi skaitlingiausios 
seimo partijos. Jos todėl su 
“dvasine” Amerikos para
ma ir galėtų atmesti pro
porcionalę rinkimų atstovy
bę. Tuomet ir Venizeloso 
liberalai būtų nustumti už
pakalin, kaip viena mažųjų 
partijų.

Italy dokininkai neleidžia , 
iškraut Amerikos laivų

Livorno, Italija. — čio- 
naitiniai laivakroviai atsi
sakė iškraut iš amerikinių 
laivų atgabentus ginklus ir 
kitus daiktus.

Italų valdžia pasiuntė 
streiklaužius, bet unijiniai 
laivakroviai atmušė juos.
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Atsišaukimas—paaiškinimas dėl Lindeno 
keturių prašalintų iš unijos ir iš darbo

diniame teisme, neigi uni
jos vykdomajam komitete, 
ir kadangi šitie keturi 
draugai jau veik du metai 
be darbo, tai jie atsikreipė 
į mane, kad aš padėčiau su 
šituo atsišaukimu ir paaiš
kinimu. Tai taip dalyki 
stovi su tais keturįgis rūb

ui a* s

VILKAI AVIŲ KAILYJE

^Praėjusių metų gruodžio nninkai nenorėjo leisti Am- 
25 d. vilniškiame Tėvynės brazevičiui

UŽ- “vyriausybe.” Siekdami likvi
duoti lietuvių tautą ir pavers
ti Lietuvą vien tik vokiečių 
kolonija, jie nenorėjo ilgesnį 
laiką palaikyti tokį erzac- 
gauleitei’l, kaip Ambrazevi
čius. Lietuviškasis Kvislingas 
jiems buvo reikalingas tik 
pirmosiomis karo savaitėmis, 
kai reikėjo sustiprinti 'okupa
cinį režimą Lietuvoje. Atlikęs 
judošiaus darbą, Ambrazevi
čius nebuvo reikalingas savo 
nedėkingiesiems darbdaviams.

Štai, kas do tipas tasai 
Ambrazevičius - Brazaitis, 
kurį klerikalų ir menševikų 
spauda taip garbina!

Amerikoje šiuo me.tu tran
kosi vyskupas Brizgys. Kas 
jis? Kokią rolę jis vaidino, 
kai lietuvių tauta vaitojo 
hitlerininkų okupacijoje?

Laikraštis rašo:
Pirmosiomis Lietuvos oku

pacijos dienomis vyskupas 
Vincentas. Brizgys drauge su 
a rk i vys k u p u -m e tr o p o 1 i tu Juo
zapu Skvirecku ir Kauno arki
vyskupijos general-vikaru pre
latu Kazimieru šauliu per 
radiją paskelbė padėką Hit
leriui už Lietuvos “išlaisvini
mą.” Inkvizitorių ainis, pakei
tęs kryžių į svastiką, ragino 
lietuvių tautą visomis priemo
nėmis padėti Europos bude
liams laimėti karą, ] 
hitlerininkai ketino išnaikinti 
visus lietuvius.

1941 m. lapkričio mėn., kai 
Paneriuose ir IX forte jau bu
vo pralietas dešimčių tūks
tančių nekaltų vyrų ir mote
rų, vaikų ir senelių kraujas,.! 
kai nužudytųjų žmonių liki- j 
mas buvo įspėjimas visai lie
tuvių tautai, kas lankia josi 
Hitlerio laįmėjimo 
Brizgys padėjo savo 
greta arkivyskupo

Balse praskleidžiama i 
danga ir parodoma, kas 
per vieni kai kurie tų, ku
rie šiandien zuja po pasau
lį, skelbdamiesi esą “Lietu
vos laisvinto jais.”

Tėvynės Balsas paima to- 
$4 50i kius gaivalus, kaip Žakevi-

$8.00
$4.00
$9.00

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 
under the Act of March 3, 1879.

KUBOS DARBININKŲ BALSAS
KUBOS LIAUDIES SOCIALISTINĖS PARTIJOS na- 

cijonalinis komitetas išleido atsišaukimą dėl smurtiško 
perversmo, kurį atliko generolas Batista, nuversdamas 
Prio valdžią. Ši partija, nors ji vadinasi socialistine, yra 
pažangi, neturinti nieko bendro su socialistų išdavikiš
komis partijomis.

Partijos komitetas smerkia Batistą ir jo atliktą per
versmą; atsišaukimas sako: Kubos darbininkų judėji
mas, Kubos liaudis būtų pati atmetusi Prio valdžią per 
rinkimus, nuskirtus birželio mėnesį. Bet, štai, Batista, 
su karininkų klika, nuvertęs Prio valdžią, tuos rinkimus 
nukėlė neribotam laikui ir visa tai duoda smūgį darbo 
žmonėms.

Partija šaukiasi į liaudį, kad ji stovėtų savo reikalų 
sargyboje, kad ji tęstų kovą už taikos išlaikymą, idant 
Kubos žmonės nebūtų pašaru imperialistų kanuolėms.

Ši partija stoja ftž vieningą liaudies frontą, kurin įei
tų visokių pažiūrų darbo žmonės dėl kovos už demo
kratiją ir taiką.

Kubos darbininkų laikraščio “Hoy” (Šiandien) re
daktorius, Anibal Escalante, rašydamas niūjorkiškiam 
Daily Workeriui apie Batistos įvykdytą perversmą, iš
kelia kitą įdomų dalyką. Fašistiniai lyderiai, esą Kubos 
darbo unijų aparate, ištikimai rėmė Prio valdžią, rėmė 
ir imperialistų politiką Kuboje. Tačiau, kai Prio valdžia 
buvo nuversta, jie atsisakė skelbti visuotiną darbinin
kų streiką prieš Batistą. Atžagariai: dabar tie patys 
lyderiai, kurie rėmė Prio, laižosi prie Batistos valdžios.

Koks tai prasiradimas! ’

j čius, Daunoras,' Obolėnas. 
Senkus, Reivytis ir kiti, 
šiandien gyveną Anglijoje. 
Kas jie? Pikčiausi lietuvių 
tautos priešai, tarnavę Hit
leriui karo metu, atsako 
laikraštis. Gyvendami An
glijoje, jie jau esą demo
kratai ir darbuojasi už tai, 
kad sugrąžinti Lietuvon 
tai, kas buvo, — išnaudoto
jų, fašistų santvarką, ku
rioje jie viešpatautų!

Laikraštis žymi:
Buržuazijai valdant, Kazys 

Obolėnas buvo uolus tautinin-

Kai mauras atliko savo dar
bą, mauras galėjo eiti.

daugiau

Hitle-

ž aisti

95 DOVANOS
MININT STALINO 60 metų amžiaus sūkaktį, Tary

bų Sąjunga padarė svarbų nutarimą: kiekvieneriais me
tais apdovanoti pasižymėjusius Tarybų Sąjungos moksli
ninkus, rašytojus, menininkus, technikus premijomis.

Premijos pavadintus stalininėmis, dėl to, kad jos buvo 
nutarta duoti Stalino 60 metų sukakties proga.

Ir nuo to laiko, — tiek taikos, tiek karo metu,—kas 
kiekvieneri metai tos premijos buvo skiriamos. Kai 
kurie .mokslininkai, rašytojai ir muzikai gavo jau po 
porą ar daugiau šių premijų.

Dalykais tame: nesvarbu, ar tu praėjusiais metais, ga
vai premiją, ar negavai, jei tik šiemet atliksi didį dar
bą, naudingą mokslui, krašto ūkiui bei kultūrai, tu ir vėl 
gali būti už savo gražų darbą apdovanotas.

Tų premijų jau yra gavę ir eilė Lietuvos muzikų, 
'menininkų ir rašytojų. Kai kurios premijos siekia iki 
200,000 rublių, kitos mažesnės.

Šiemet iš viso buvo paskirtos 95 premijos.
Kol kas žinome tik keletą jų gavėjų—tai žymūs moks

lininkai, kurių vardai buvo atžymėti šeštadienio Laisvė
je. Ilgainiui sužinosime ir kitus, bent tuos, kurie gavo 
didesnes premijas.

. Tenka manyti, jog ir šiemet bus gavę premijų ne 
vienas Lietuvos žmonių.* <

Skyrimas premijų—labai svarbus dalykas. Tai aksti
ną mokslininkus^ menininkus, rašytojus, inžinierius dau
giau dirbti, geriau dirbti, lenktyniuojant tarp savęs. Ne 
tiek premijų gavėjams svarbu tie pinigai, kurie atiten
ka su premijomis, kiek svarbu šlovė, nes. premijos ga
vėjas. yra plačiai to krašto tautose gerbiamas žmogus.

EINA “SAVAIS KELIAIS”
NESENIAI Tarybų Sąjungos vyriausybė pasiūlė mu

sų kraštui, Didžiajai Britanijai ir Francūzijai daug maž 
tokį pasiūlymą: susirinkime ir nutarkime nun.acinti, su- 
demokratinti ir apvienyti Vokietiją, pravedant parla
mentarinius tame krašte rinkimus. į bendrą parlamentą.

Kaip žinia, toks nutarimas buvo padarytas Potsdamo 
konferencijoje, bet jis nevykdomas.

Vakarų Vokietijoje siautėja “naujieji” fašistai, o Ame
rika, Anglija ir Francūzija siekiasi Vakarų Vokietiją 
apginkluoti.

Kiekvienas, kuris seka Vakarų Vokietijoje judėjimą, 
sako: fašizmas ten ne tik< nesusilpnintas, bet jis kas
dien tvirtėja.

Argi nėra svarbu tuo susirūpinti ir mūsų krašto va
dovams? i ,

Bet ne!
Atrodo, šis Tarybų Sąjungos siūlymas pasiliks “balsu 

tyruose,” kiek tai liečia mūsų kraštą. Žinoma, jis. ne
pasiliks “balsu tyruose,” kiek tai liečia Vakarų Euro
pos ir mūsų krašto galvojančius žmones. Jie sielojasi, 
jie nuogąstauja dėl to, kas darosi Vakarų Vokietijoje.

O mūs.ų vyriausybė, nekreipdama į nieką dėmesio, mo
jusi Vakarų Vokietiją ginkluoti ir gana!

Tai bloga, tai pavojinga!

Hitlerininkams okupavus 
Lietuvą, jis su šunišku atsida
vimu tarnauja lietuvių tautos 
budeliams. Buvęs “Kario” re
daktorius tapo hitlerinės “Sa
vaitės” redaktorium-leidėju. 
šiandien Obolėnas vėl redak
toriau,ja. Jis yra Londone 'lei
džiamo lietuvių kalba “Brita
nijos lietuvio” redaktorium. 
Tame pat laikraštyje bendra
darbiauja ir žinomas hitleri
ninkas Daunoras.

O kas gi yra Ambrazevi
čius, vienas Vliko lyderių, 
šiuo metu važinėjąs Ameri
koje ir besivadinąs Brazai
čiu? Paskaitykite:

Hitlerio gaujoms įsiveržus į 
Lietuvą, Ambrazevičius suda
rė “vyriausybę” : išdavikas ti
kėjosi padaryti panašią karje
rą, kaip Hacha Čekijoje if b 
Kvislingas Norvegijoje. “Vy
riausybė” pradėjo savo kovą 
dėl “Lietuvos nepriklausomy
bės” tokiomis priemonėmis: 
jos “aktyvistai” triuškino kū
dikių galvas ir padėjo rudie
siems banditams okupuoti Lie
tuvą. Vėliau ambrazevičinin- 
kai savo žinomame memoran
dume Hitleriui ir Brauchičui, 
kaip didžiausią savo nuopelną 
iškėlė tai, kad “įvykdė visą 
eilę sutartų su vokiečių kari
nėmis vyresnybėmis uždavi
nių”, t.y. Valė hitlerininkams 
kelią į Lietuvą.

Savo 1941 m. liepos men. 4 
d. “deklaracijoje” Ambraze
vičius vadino Hitlerį “Euro
pos kultūros išgelbėtoju.” Ma
tyti, kad toks Hitlerio garbi
nimas atitiko ir Ambrazevi
čiaus “krikščioniškus” princi
pus ir jo ypatingą meilę Lie
tuvos “nepriklausomybei.”' 
Tautos išgama liaupsino Mai
daneko ir Osvencimo kultūrą, 
tikėdamasis mažų malonių iš 
didžiųjų budelių. Ambrazevi
čių mažiausiai jaudino tai, 
kad “Europos kultūros išgel
bėtojas” jau rengė minties 
fabrikus lietuvių tautai išnai
kinti; Ne veltui jo “aktyvis
tai” vėliau vyko savanoriais 
budelių darbui į Maidaneką.

Ambrazevičiaus “vyriausy
bė” gyvavo lygiai 43 dienas. 
Ką ji padarė per tą laiką, 
neskaitant deklaracijų, garbi
nančių fiurerį? Ji “dcųacio- 
n'alizavo” žemę, t.y. grąžino • 
ją dvarininkams ir stambiems 
žemvaldžiams, išvarė iš gini- 
tojo kaįmo vafgu'omonę., gavu
sią tą žemę iš tarybų ^yąlftžios. 
Ji “dehacionali'žavo” fabrikus 
ir namus, siekdama grąžinti 
juos fabrikantams ir namų sa
vininkams. Taip hitlerinių 
okupantų vyriausiasis aktyvis
tas,. nepaisant klastingos “ne
priklausomybės” kaukės, pa
rodė savo tikrąjį Veidą — 
niekšiško dvarininkų ir fabri
kantų samdinio veidą, “Dena- 
cionalizacija” buvo tie 30 si
dabrinių, kuriuos judošius 
Ambrazevičius tikėjosi gauti 
iš rudųjų budelių. Šiems bu
deliams jis troško parduoti j gaubtas amžina gėda. Dangs- 
Lietuvą už parazitų saujelės' tydamasis sutana, šiandien jis 

vėl vaidina dievo avinėlio irki asines privilegijas’.

gumus.
Greit susiuostė su lokalo 

viršūnėmis,- kurie ir pirma 
rodė jai lojalumą.

Lokalo viršūnės su kom
panijos sargais li950 metų 
liepos 31 d. užpuola du ne
ištikimus darbininkus ir, 
sumušę, fiziškai sužaloję, 
išmeta į gatvę. Witkus tuo
met turėjo savo atostogas.

Rugsėjo 25 dieną unijos 
valdyba ir G. M. kompa
nija susitarę tuos keturis 
darbininkus išmeta iš uni
jos ir iš darbo be teisių su
grįžti ir įtraukia į juodąjį 
listą. Rugsėjo mėnesį, 1951 
m., tiems keturiems parei
kalavus savo teisių, įvyko 
neva teismas, kuris, žino
ma, buvo šimtu nuošimčių 
be teisės apsigint prašalin
tiems. Tada tie draugai pa
reikalavo neva to teismo 
rekordų kopijos. Reakci
nis “teismas” atsisakė jiems 
ir tą kopiją išduot.. Pra
slinkus keliems mėnesiams, 
jie gavo žinią, kad jie iš
duosiu kopiją, bet' pareika
lavo 400 dolerių.

Kadangi be šitų rekordų 
negalimą užvest bylą vai-

Kiek laiko atgal buvo 
trumpai pažymėta mūsų 
spaudoj apie keturis darbi
ninkus, išmestus 'iš darbo ir 
unijos. Bet su tuo dalykai 
dar neužsibaigė.

Šią istoriją paaiškinsiu 
kiek plačiau, bandydamas 
kuo trumpiau.

Gerai neprisimenu, ku
riais metais, General Mo
tors kompanija, Lindene, 
N. J., įsikūrė savo naują 
didelį fabriką ir pradėjo 
dirbti automobilių dalis. 
Tuo pačiu kartu darbinin
kai susiorganizavo į CIO 
uniją, lokalą 595. Kadangi 
Frank Witkus (Pranukas, 
kaip mes jį čia vadinda
vom), Calvin De Filipe, 
Louis Ficher ir P. Galagher 
daug veikė suorganizavime 
darbininkų į uniją, tai juos 
darbininkai ir išrinko savo 
lokalo valdybon. F r a n k 
Witkus buvo aukščiausiu 
viršininku - prezidentu.

Viskas gerai buvo. Iškilo 
antrasis pasaulinis karas ir 
mūsų jauni darbuotojai li
kosi pašaukti mušt savo 
priešus' užpuolikus., demo
kratijos naikintojus.

Jiems sugrįžus nugalėto
jais barbariško fašizmo, 

ii' vėl 
viskas ėjo paprasta vaga. 
Tačiau jau neilgai. Kada 
unijos kontraktas su kom
panija pas.ibaigė, o lokale 
buvo jau kita valdyba, pra- 

Į dėjo daugiau kompanijai 
laižytis, o ne darbininkų 
reikalais rūpintis, tada 
kompanija norėjo padaryti 
su unija penkių metų kon
traktą, kad ji būtų per 
penkis metus rami ir ne
reikėtų darbininkams pa
kelti uždarbio.

Ir vėl mūsų Pranukas su 
savo virš minėtais bendrais 
stojo į kovą prieš penkme
ti nį kontraktą, ir kova bu
vo laimėta darbininkų nau
dai. Čia tuo laiku pradėjo 
reakcija galvą kelti, gau
dyti raganas ir bandyti at
sikratyti nuo sau neištiki
mų, kurie daro jai nesma-

akcijos per 
draugais.

Vienas iš jų yra New 
Jersey valstijoje, ypač niū- 
arkiečiams, gerai žinomas 
lietuvis, čia augęs, Pranas 
Witkus, kuris savo jaunys
te praleido kartu su savo 
mamyte Mary Witkus šie- , 
tyniečių eilėse per daug 
metų, kaipo geras tenoras 
ir choro darbuotojas. To
dėl, vardan žmoniškumo, 
kreipiuosi į pažangiąją lie
tuvių liaudį suteikti šiems 
jaunuoliams, kovojantiems 
už visų mūsų bendrą gero
vę, materialę ir moralę pa
galbą įsigyti virš minėtą 
rekordų knygą ir palinkėti 
jiems laimėti savo teises.

te ar vietos draugai asme
niškai galite priduoti šių 
keturių komitetui, kuris tik 
tam tikslui sudarytas: rtikslui sudarytas:

Linden Four
Defense Committee,
264 Fifteenth Ave., 

Newark, N. J.
G. A. Jamison

po kurio i gavo darbus atgal i

Ju širdies ne
likimas, kurį 

rengė lietuvių

Kas tada Kuro

atveju, 
parašą 
parašo. 

Bažnyčios kunigaikščių atsi
šaukimas garbino Hitlerį.

Bažnyčios galvų sąžinė bu
vo visiškai rami dėl tūkstan
čių nužudytų ir gyvų užkastų 
vaikų kraujo, 
jaudino ir tas 
“išvaduotojai” 
tautai.

1943 metai.
poje negirdėjo apie Maidane-r 
ką? Kas nežinojo Lietuvoje 
apie masines - žudynes Pane
riuose? Bet artimo meilės a- 
paštalas Vincentas Brizgys 
turėjo tuo metu kitą rūpesti: 
prie Stalingrado patyrė ka
tastrofą arm,i j a,
nokus ir panerius Visoms tau-

“bolšcvikų aukos” vaidmenį.
Štai, jei norit, jums did- 1 / Z 1 i — • 11

Ragina lietuvius vykti j taikos 
saskridį sostinėje

Tik už kokių dviejų sa- i 
vaičių, būtent, ateinančio 
(balandžio) mėnesio pirmą 
dieną Washingtone įvyks 
platus Amerikos taikos jė
gų delegatų sąskridis. A- 
merikos Taikos Krusiada 
(American Peace Crusade) 
nurodo, kad taikos senti
mentas žmonėse auga kas
dieną, kad taikos judėji
mas atsiekia vis naujus 
laimėjimus. Paskutinis di
dis laimėjimas buvo UMT, 
bendros karinės tarnybos, 
nugalėjimas. , Už visuotiną 
karinę tarnybą stojo abi 
partijos, demokratai ir re- 
publikonai. Trumanas čia 
ir Eisenhoweris iš Europos 
ragino Amerikos žmones 
tuojau sutikti su visuotina 
karine tarnyba. Didi dau
guma spaudos organų iš vi
sų pajėgų rėmė visuotiną 
tarnybą,-sakydami, kad tai 
yra vienintelis “patrioti
nis” išėjimas iš' dabartinės 
padėties. Didi dauguma se-' 
nato ir atstovu buto nariu 
buvo pasirengę balsuoti už 
visuotiną karinę tarnybą, 
jeigu ne—

platus anti-karinis judėji-■ 
mas Amerikos žmonėse. Po i 
žmonių spaudimu didelisĮ 
skaičius senatorių ir atsto- ■ 
vų buto narių pakeitė savo i 
nutarimą ir .balsavo prieš 
visuotinę karinę tarnybą. 
Tas rodė, kad žmonių senti
mentas., jeigu jis pasireiš
kia akcijoje, atneša rezul
tatus. Ir Amerikos Taikos 
Krusiada toje akcijoje su
vaidino svarbią rolę. Bet, 
kaip nurodo patys APC va
dai, tai nebuvo vienintelė 
jėga. Labai-žymią rolę ak
cijoje prieš visuotiną tar
nybą suvaidino protestan
tiškos bažnyčios, ypatingai 
metodistai ir baptistai. Kai 
kuriuose kongre s i n i u o s. e 
distr ik tuose metodistai ir 
baptistai surengė pikietus 
prie kongresmanų butų, pri
rengė nuosavas peticijas, ir 
taip toliau. Daugelyje vie
tų smarkiai pasidarbavo ir 
gan konservatyvė Tėvų ir 
Mokytojų Asociacija.

Ką tas viskas rodo? Tas 
rodo, kad dirva taikos ju
dėjimui Amerikos žmonėse

dabar yra. Iš kitos pusės, 
karo jėgos darosi vis la
biau įžūlesnės ir bandys pa
laužti taikos, judėjimą. Tai
kos jėgų užduotis šiuo mo
mentu yra neišleisti iš ran
kos šio patogaus memento, 
neleistis būti izoliuoto m 
nuo žmonių, nenusiį^ikti 
bauginimui ir gąsdinimui.
Lietuvių komitetas ragina 

grupes rinkti delegatus
Lietuvių Taikos Komite

tas praneša, kad pastangos 
dedamos turėti plačią lietu
vių delegaciją Washingto
ne balandžio pirmą dieną. 
Ten bus delegatai iš Penn- 
sylvan i jos kveikerių grupių, 
iš Kalifornijos senų paci
fistų, iš vidurva karinių 
protestantiškų sektų, iš 
jaunimo ir studentų gru
pių, ten bus delegatų ir iš 
kalbinių grupių, tarp jų ir 
lietuviai.

Sąskridis įvyks balandžio 
pirmą, tai yra, antradienį, 
darbo dienoje. Bet krą reiš
kia vienos dienos praradi
mas prieš tokį svarbų rei
kalą, kaip apsaugoti taiką? 
Atominis karas ištrintų vi
są gyvį ir, aišku, darbavie
tes. Nesigailėkime paau
koti vieną dieną dėl visos 

i ateities, sako Amerikos 
(Tąsa ant 3 puslapio)

nukentėję nuo bol- 
Jų nukentėjimas 

pralošė 
karą, kad jiems teko bėgti 
nuo lietuvių tautos keršto 
sykiu su hitlęrininkais. Da
bar jie čia demokratai, — 
mulkina nesusipratu šiuo- 
sius, kurie dar nežino apie

, nešusi maida- vyriai,
■ ■ • . ševikų”!

toms. 1943 m. kovo mėn. 20 d. tas, kad Hitleris
vyskupas Brizgys ir eilė kitų 
bažnyčios tarnų specialiame 
atsišaukime paragino lietuvių 
jaunimą stoti j hitlerinę ka
riuomenę : fašistams prireikė 
naujos pabūklų mėsos. Vys
kupas siekė tapti pabūklų mė
sos tiekėju1 tiems, kurių pra
laimėjimas kare sudarė lietu
vių tautai vienintelę galimybę 
išvengti parengto jai totalinio 
išnaikinimo.

1943 m. balandžio 5 d. o- 
kupantai surengė Kaune “Lie
tuvių konferenciją,” kad sau
jelės lietuvių tautos išgamų 
Lankomis organizuotų Lietu
voje “totalinę mobilizaciją.” 
Vyskupas Brizgys buvo išda
vikų konferencijos aktyviau
siųjų dalyvių tarpe. Jis ragi
no siųsti į frontą dešimtis 
tūkstančių lietuvių fašistiniam 
žudynių režimui ginti. Jo 
nejaudino ir naujas baisus 
apiplėšimas, kuriuo “totalinė 
mobilizacija” grėsė hitlerinių 
žandarų iškankintiems Lietu
vos valstiečiams. Vyskupui 
nedavė ramybės iškilęs pavo
jus Hitleriui.

Bet užkirsti kelią šiam pa
vojui nebuvo galima. Brizgys, 
kuriam Hitlerio karalystė arti
mesnė už dangaus karalystę, 
bijodamas savo tautos, pabėgo 
iš Lietuvos drauge su išvytais 
iš 'jos okupantais. Jo vardas 
pačioje Lietuvoje liko ap-

Dar vienas didvyris — 
Krupavičius, Vliko pirmi
ninkas.. Tėvynės Balsas apie 
jį tiek paduoda:

Šiandien Krupavičius mėgs
ta pavaizduoti save hitlerizmo 
“auka.” Bet už ką gi jis buvo 
hitlerininkų išgabentas į kon
centracijos stovyklą? Gal jis 
buvo hitlerizmo priešas? Savo 
žinomame m e m o r and ūme 
Rentelnui jis padėkojo hitle
riniams žmogėdroms už Lietu
vos “išvadavimą.” Jis sveikino 
rudąsias gaujas. Jis susiginči
jo su hitlerininkais vien tik dėl 

to, kad jis ir jo draugai norė
jo Lietuvoje daugiau pasipel
nyti. Tačiau nieko blogo hitle
rininkai jam nepadarė.- “Var
nas — varnui akies nekapo
ta.”

Krupavičius šiandien svajo
ja su svetimųjų grobikų pa-' 
galba vėl grįžti į Lietuvą, kad 
atstatytų dvarininkų' ir fabri
kantų “nepriklausomybę.” Jis 
svajoja atstatyti- anti liaudišką 
policinį režimą darbo žmo
nėms smaugti. Tuščios svajo
nės! Tarybinė liaudis turi pa
kankamai jėgų, kad atremtų 
bet kiirį pasikėsinimą į jos 
laisvę.

fo.svttas
įsirašo į

Brooklyn© Dod 
mandos žymusis 
Don Newcotne 
armiją. O visa Dodgers
komanda dabar Floridoje 
ruošiasi vasariniam beis- 
bolės sezonui.

2 pusl.-Laisve ( Liberty)-* An t radien
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(Tąsa)

A-Taip, — pritarė Frederikas, — 
reikia duoti liaudžiai pajusti savo jėgą. 
Paimkime kurį nors departamentą, sa
kysim, Noro. Ten dešimt tūkstančių vo
kiečių, o iš viso gyventojų milijonas, va
dinasi — du trys šimtai tūkstančių vy
rų ir moterų, galinčių nešioti ginklą. Tai 
daugiau negu pakanka, norint susidoroti 
su tiek vokiečių. Štai koks uždavinys. 
Įsivaizduokite, ką galėtų padaryti’ Pary
žius, jei jis sukiltų prieš fašistus, juk 
žinoma, kad drąsus žmogus gali vienas 
sunaikinti tanką. Savaime niekas ne
įvyksta. Tik kasdieninė kova gali paruo
šti sąlygas būsimai pergalei.

Mes dabar netekome labai vertingų 
žmonių, savo mylimų draugų. Tegu tas 
prisidės prie to, kad iš naujo prasiverž
tų liaudies rūstybė prieš bendrą priešą 
— bošą. Tai svarbiausia. Taip pat rei
kia apsaugoti organizaciją nuo nepasi
sekimų, o tam būtinai reikia atidžiai iš
nagrinėti aplinkybes, kuriomis įvyko 
paskatiniai suėmimai, ir iš to tinkamai 

^pasimokyti.
Man staiga toptelėjo mintis. Dabar 

žinojau, kad šiuose namuose sueina di
džiulės organizacijos visos gijos, kad 
neaukšta tvora, už kurios mes esame, yra 
akmeninė siena, neprieinama gestapui. 
Žinojau, kad čia yra vienas iš partijos 
sektorių. Taip pat žinojau, kas buvo 
mums tiedu žmonės — tie, kuriuos mes 
vadinome Frederiku ir Žozefu. Žinojau, 
kad tokių užsigrūdinusių žmonių negali
ma pakeisti. Ir aš pagalvojau, jog mes 
turime viską daryti, kad jie galėtų, to
liau dirbti savo sunkų darbą vadovau
jančiame aparate.

Aš neabejojau Alberu, aš neabejojau 
Emiliu, ir vis dėlto pagalvojau, kad jei 
gestapo budeliams kokiais nors ypatin
gais, dar nežinomais metodais pavyktų 
ištraukti iš jų bent vieną prisipažinimo 

‘Įžodį, tai padariniai būtų baisūs.
Aš pasilenkiau prie Frederiko ir pa

kuždėjau:
— Ar tu vis dėlto nemanai, kad būtų 

protingiau ...
Jis neleido man baigti sakyti.
— Jie nepasakys.
— Nepasakys nė žodžio, — patvirtino 

žozefas.

kulnimis. Jaunas sekretorius su pritep
tais plaukais tarškina mašinėle raštus, 
liečiančius mano bylą.

Aš sėdžiu ant kėdės vidury kambario. 
Antrankių man nenuėmę. Kvota truko 
apie tris valandas. Dabar, tur būt, pusė 
pirmos. Mane kankina alkis. Atmintyje 
iškyla pergyventi vaizdai.

DĖL KO MES KOVOJAME
Kanceliarija de Sose gatvėje Paryžiu

je. Gestapo karininkas žiūri į mane 
griežtu žvilgsniu:

—Vadinasi, jūs daugiau neturite nie
ko pasakyti?

—Nieko.
—Pagalvokite, kol aš valgysiu pus

ličius.
* Karininkas > išeina iš kanceliarijos 

įkartu su savo valdiniu. Du kareiviai, sė
dintieji prie durų, atsistoja, kaukštelėja

Štai kas įvyko prieš aštuonis mėne
sius, 1942 metų gegužės 2 dieną.

šešiomis dienomis anksčiau, kai aš 
ėjau iš savo naujo nelegalaus buto Sen- 
Monde, aštuoni prancūzų policininkai, 
ginkluoti revolveriais ir automatais, su
čiupo- mane. Vėliau sužinojau, kad poli
cija keliskart buvo užtikusi mano pėdas 
ir, apytikriai nustačiusi rajoną, kur aš 
apsigyvenau, be ypatingai vargo rado 
mano butą. Agentai iš eilės klausinėjo 
visas konsjeržes, aprašydami joms mano 
žymes. Iš mano konsjeržes jie, žinoma, 
viską ir sužinojo.

Jie čia pat kruopščiai iškrėtė mane ir 
išrausė visą kambarį, bet nieko nerado. 
Tarp kita ko, aš greitai įsitikinau, kad 
tie ponai dar nuo 1939 metų > pradėjo 
man smulkiausią bylą. To visiškai paka
ko, kad jie atkreiptų į mane savo dėme
sį-

Suėmę mane iš karto nuvedė į Piuto 
policijos nuovadą. Ten mane kvotė kelis 
kartus ,ir dieną ir naktį; pagaliau aš 
užsnūdau budinčiojo kambary ant suo
lo, prie kurio kojos buvau pririštas. 
Apie antrą valandą ankties mane paža
dino ir nuvedė į dar nežinomą man sky
rių.

Nusilpusį dėl nuovargio ir’ smūgių, 
mane pasodino į platų odinį fotelį.- Stam
bus vyras, pasivadinęs Bulonės policijos 
komisaru, pasiūlė man cigarą. Man at-1 
sisakius, jis atsisėdo ant kėdės ir 
mandagiai pasakė:

—Kaip norite, m-sje.
Ji$ ištiesė ranką, paėmė butelį konja

ko nuo stalo, ant kurio buvo neįtikimas i 
chaosas, pripylė stiklelį ir padavė jį 
man.

—Aš negeriu.
— Gaila ,o čia jūsų konjakėlis, iš jū

sų namų. Pas jus rasta daug visokiau
sių dalykų, bet vis ne tas, ko -mums rei
kia.

Komisaras gardžiuodamasis, neskubė- 
. damas išgėrė stikleli, kurio, aš atsisa

kiau, užsirūkiau cigarą, atsikosėjo, nu
sišnypštė ir pasakė be jokių pratarmių:

— Tai tiesa, kad prieš karą jūs ben
dravote su ponu Žaku Diuklo?

—Tikra tiesa. Bet iš to jums turi būti 
aišku, kad toliau kalbėti su manim šia 
tema nenaudinga.

—Galima jus paklausti?
— Žiūrint ko.
— Kaip jūs manote, kam jūs tarnau

jate, tarnaudami komunistų partijai?
—Savo šaliai.
—Jūs manote?

— Įsitikinęs.
—Na, tai jūs, m-sje, klystate.

(Bus daugiau)

Atiduoda paskutini laišką miestelio Ellenton, S. C., 
paštas. Šis miestelis paimtas Į federalines valdžios ran
kas ir bus sunaikintas, Ant jo griuvėsių bus pastatytas 
milžiniškas fabrikas gaminimui H-bombos.

IŠ URUGVAJAUS

MONTREAL, CANADA
darbininkams 
algos

BINGHAMTON, N. Y Montello, Mass
Iš LLD 20 kuopos Moterų 
skyriaus susirinkimo

LLD 20 kp. susirinkimas į- 
vyko vasario 21 d. Narių susi
rinkime dalyvavo nemažai, bet 
galėjo ir daugiau atsilankyti, 
jeigu visoms tikrai rūpėtų or
ganizacijos reikalai. Didelis 
kreditas priklauso toms, ku
rios dalyvaują veik kiekvie
nam susirinkime ir darbuojasi- 
veikia šį bei tą, neleidžia lai
ko veltui.

Buvo išduoti 
komisijų raportai, 
kad buvo daug 
metais, surinkta 
Laisvei. Taipgi
ir V. Andrulio gynimui surin
kta $57.00. Aukotojų vardai 
telpa dienraščiuose.

Vajininkė nusiskundė, kad 
Jei tam tikrų gyvenimo ap
linkybių mažai darbavosi. 
%iip nusiskundė M. Kazlaus
kienė, bet ji pridavė nuošimtį 
$2, A. Žemaitienė .$2.25, J. K. 
Navalinskienė $6. A. Žemai
tienė pridavė narių duokles 
$3.50 už 8 nares.

. Iždininkė Ona Williusicne 
raportavo, kad ižde, yra apie

$5. Nutarta paaukoti į 
dešimties tūkstančių 
fondą $5.
metams komitetas pa-

komiteto ir 
Pasirodo, 

veikta 1951 
daug auką

L. Prūse i k os

$40. Nutarta užmokėti į LMS 
duoklę 
Laisvės 
dolerių 

1952
siliko tas pats: pirmininkė A. 
Maldaikienė, sekr. Mary Kuh 
bienė, iždininkė Ona W.illiu- 
sienė, korespondentė J. K. Na
valinskienė. Ligonių lankyto
jomis išrinkta A. Maldaikienė 
ir J. K. Navalinskienė.

K. Jozapaitiend serga.
’ Ateinantis susirinkimas į- 
vyks pas M. Kulbienę kovo 20 
d., 7:30 vai. vak. Adresas: 
73 Albany Ave., Johnson Ci-

Po susirinkimo drg. Nellie 
Strolienė mus pavaišino kavu
te, alučiu'ir pačios iškeptu 
pyragu. O dalyvės paaukavo 
Laisvės 10 tūkstančių dolerių 
fondui (Vardai tilpo Admi
nistracijos pranešimuose^ — 
Red.). Pradžia padaryta labai 
graži. O ką sakote kiti, kurie 
dar Heaukavote? Narės, ku
rios nedalyvavote šiame •susi
rinkime, o taipgi ir vyrai, ne* 
gi jūs atsiliksite?

Koresp. J. K. Navalinskienė

Ligonių draugijoje ne įfef 
mažai ir visiems pašalpa yra 
išmokama, o pasimirus nariui 
arba narei, pomirtinė taip pat 
išmokama, čia reikalinga pi
nigų. O kad padidinti mūsų 
draugijos turtą, tai visi turi
me draugijos biznio įstaigą 
remti.

Numirė Mikas Zizas, laisvų 
minčių draugas, senas draugi
jos narys. Paliko nuliūdime 
mylimą žmoną ir dvi dukreles. 
L. S. ir D. Draugija reiškia gi
liausią užuojautą velionio šei
mai.

Sekantis Draugijos susirin
kimas įvyks balandžio 1 d., 8 
vai. vak., 29 Endicot St. Visi 
nariai bei narės dalyvaukite.

Reporteris.

NAUJŲJŲ METU 
VAKARAS

MONTEVIDEO. — Ei
nant įsigyvenusiu papročiu, 
gruodžio 29 d. įvyko ULC 
patalpose naujųjų metų 
švente su koncertine, ir ba
leto. programa, kurią atli
ko mūsų žymesnieji solistai 
— dainininkai ir muzikai. 
Publikos dalyvavo nepa
prastai daug.

Su dideliu pasisekimu bu
vo sudainuota 12 gražiau
sių dainų, kai]) solo, duetai 
ir daugiabalsės harmonijos 
tvarka, su. darniu akorde
ono, smuikų ir piaho prita
rimu. Ypatingai pažymėti
ni : chorvedžio Svilainio 
naujai suformuota 4 dalių 
lietuviška polka orkestrui 
ir gražiausių lietuviškų 
melodijų rinkinys valso rit
mu “Miškas ir lietuvis.” 
Kiekvieną atlikimą publika 
lydėjo karštais plojimais.

Antrą programos dalį — 
baletą — išpildė mūsų žy
miosios plastikos jėgos. At
likta nemažai ii' s.u geru 
technišku prisirengimu šo
kių numerių. Ypatingai 
žavėjo publiką mažyčių 
mergaičių vikrūs ir sklan- 
dūš šokiu judesiai. Visus 
baleto dalyvius publika su
tiko su dideliu entuziazmu.

Čia lieka neišvardinti vi
si programos išpildytoj ai, 
dėl jų didelio skaičiaus ir 
dėl to, kad jie lietuvių vi
suomenės yra gerai žinomi 
ir daug pagarbos užsipelnę.

Programai pasibaigus, 
Kalėdų senelis dosniai ap
dalino dovanomis visus ma
žyčius. Po to tęsėsi šokiai 
iki ryto. Dalyvis.

Formoza. — čiang Kai- 
seko kinai tautininkai su
šaudė dar 4 nužiūrimus ko
munistus.

Lig šiol reikėjo važiuoti į Mon- 
trealą.

Adresas: Rentals Board, 
453 Church Ave. Informacijas 
jau dabar galima . čia gauti. 
Bet sprendimas bylu sąryšyj 
su rendomis, prasidės tik po 
balandžio 1 d.

Bravoro 
pakelta

Alaus gamintojai, Canadian 
Breweries (Quebec) Limited 
kompanijos darbininkai, ku
riuos atstovauja International 
Union of United Breweries, 
Flour, Cereal, Soft Drink and 
Distillery Workers of Ameri
ca (CCL-CIO), pasirašydami 
su kompanija sutartį, gavo 
bendrą pakėlimą algų 15 cen
tų į valandą, ir jiems turės 
būti atmokėta nuo pereitų 
metų liepos 1-mos dienos.

Prie to, sutrumpinta darbo 
savaimė nuo 48 iki 45 valandų 
nė kiek nesumažinant algų; 
jei dirbs virš 9 valandų į die
ną, už viršlaikį gaus sykį ir 

" labai !pusę mokėti; taipgi sykį ir 
pusę gaus mokėti, kas bus 
viršaus 45 valandų į savaitę ir 
už šeštadienį; dubeltavai gaus 
mokėti, jei dirbs sekmadienį.

Gaus dvi savaites apmoka
mų atostogų po trijų metų 
tarnybos; pirmiau buvo tik po 
penkių metų. Daugiau1 užmo
kesčio už nakties laiko darbą.

Organizuoti darbininkai į 
darbo unijas visuomet 
sur daugiau laimi.
Statybos darbininkams 
pakelta algos

Kelios savaitės atgal 
bos amato darbininkai, pasira
šydami naują sutartį su Buil
ders’ Exchange kompanija, 
gavo pakelti algų 15 centų į 
valandą. Sutartis apima apie 
50,000 darbininkų. Jų nelai
mei, jie pasidalinę į dvi’ uni
jas.

Didelė dalis statybos darbi
ninkų priklauso prie Building 
and Construction Trades 
Council of Montreal (TLC- 
AFL). Bet ne maža dalis dar
bininkų priklauso prie kitos 
unijos, afilijavusios į Cana
dian and Catholic Confedera
tion of Labor, ši unija buvo 
priešinga tokiam mažam pa
kėlimui algų.

Iš karto abi unijos buvo su
sitarusios statyti kompanijoms 
bendrus reikalavimus, būtent, i 
kad būtų pakelta algos 25 c. 
į valandą. Bet pirmajai pasi
rašius už 15 c., antroji, nors 
buvo priešinga, irgi pasirašė 
tokiomis pat sąlygomis.
Sumažėjo gaisrai, bet gyvybių 
daugiau nusinešė .

Miesto gaisrininkų depart- 
mentas raportavo, kad 1951 
m., nors buvo iššaukta ugnia
gesiai 10,718 kartų (iš jų apie 
7,000 bereikalingai), tačiau 
bendras tikrų gaisrų skaičius 
buvo mažesnis 137-niais, negu 
1950 m.

Kad ir gaisrų skaičius buvo 
mažesnis, tačiau gyvybių, žu
vusių gaisruose, nunešta dau
giau. žuvo 47 žmonės, paly
ginant, kad 1950 m, žuvo tik 
45.
Verdune rendų raštinė

Išrišimui bet kokių netikslu
mų, kilusių tarp namų savi
ninko ir nuomininko, rendų 
kontroles raštinė šią ., savaitę 
atidaryta Verdu no mieste.

mes

Kas naujo po mūsų 
lietuvių koloniją?

Niekeno neraginami 
jau pradėjom vajų sukėlimui
dešimties tūkstančių dolerių į 
Laisvės fondą. Po $10 pridavė 
A. J. Skirmontai ir Uršulė Za- 
leskaite. Tai pradžią jau turi
me. Neužilgo tam reikalui su
sišauksime draugišką vakarą. 
Tada mes lengvai sukelsimc 
apie porą šimtų dolerių.

Girdėjau, kad jau sugrįžo 
iš Californijos < drauge ..Julia 
Stigienė. Sakosi smagiai pra
leidus laiką Californijoje. Su 
ja pasimatysime mūsų paren
gimuose — per prakalbas, 
kurios įvyks kovo 23 d., 2 
vai. po pietų, Lietuvių Tautiš
ko Namo žemutinėje svetainė
je. Kalbės A. Bimba apie šių 
metų prezidentinius rinkimus. 
Gal jau jis ir numano, kokį 
prezidentą turėsime 1953 me
tais.

Kovo 29 d. irgi turėsime 
gražų parehgimą. Bus suloš
tas veikalas “Geriau dainelė 
negu šposai.” Paraše if sumo- 
kino Ona Mineikytė. Bus 
Norvvood Vyrų Choras.

Žolynas.

ii* vi

irgi

staty-

Plepis kaltas, bet ne 
kaip žmogžudys

Martinas Plepis, kuris Nau
jų Metų vakare mirtinai nušo
vė savo bendrininką Antaną 
Milerį, po trijų dienų Court 
of Queen’s Bench bylos perei
tą savaitę, d žiūrės buvo pr i pa
žintas kaltu, bet ne kaip žmo
gžudys.

Teisme pasirodė, kad 
vie jų ginčai tęsėsi ilgą 
už namelį, kurį juodu 
nusipirkę i]- sykiu jame 
no. Tragedijos dienoj 
ginčai dar daugiau paaštrėję, 
Mileris Plepį varęs išeiti ir 
net su peiliu* grąsinęs, todėl 
pastarasis pasiėmęs medžiok- j 
linį šautuvą ir dviem šūviais 
nušovęs. Atsižvelgiant Į tai, 
Plepis ir nepripažintas pirmo 
laipsnio ž m o g ž u d žiu.

Plepis teisme nestojo save 
j teisintis. Tylėjo. Todėl nebu- 
1 vo iššaukti ir jo liudininkai. 
Jį gynė miesto paskirtas ad
vokatas A. Chevalier, Q. C.

Kokia teismo bausmė jam 
bus uždėta, šiuos žodžius i 
šant dar nežinoma. Nuosprc 
dis bus pranešta kovo 1
Serga

K o ros ]) o n d e n t u i teko 
kyti jau senai sergantį 
tai Praną Admonį, kuris ran
dasi Grace Dart Home ligoni
nėje. Ligonis jaučiasi, neblo
gai, bet skundžiasi nuobodu
mu. Ten yra ir daugiau lietu
vių ligonių : A. Navardauskas 

atvykęs į Kanadą 
Matusevičius. I X
Budreikienė buvo 

susirgusi, berods savaitę išbu
vo Royal Victoria ligoninėje ir 
po operacijos grįžusi namon, 
sveiksta.

A. Milaknienė randasi Ro
yal Victoria ligoninėje, aplan
kiusi operaciją.

Kazys Radeckas susirgo šio
mis dienomis, taipgi S. Dudė
nienė, bet apie juodu neteko 
patirti, kokia liga serga.
Mirė

ir naujai
lietuvis A.

Uršule

Tas specialus 
taipgi sustos

juod- 
laiką 
buvo

m-
! d.

ligonį,

sulau-

Juozą 
dvi se-

Po ilgos ir sunkios ligos, ko
vo 2 d., mirė Katrina 
kūnienė (Vonskaitė), 
kusi 52 m. amžiaus, 
nuliūdime savo vyrą 
Vaitiekūną, du sūnus, 
šeri ir tris brolius.

Velione buvo nuoširdi, ra
mi moteris. Todėl jos lavoną 
aplankė daugybė lietuvių, o 
karstas ir aplink jį galybės 
buvo apstatyta vainikų ir ge
lių, nuo giminių, draugų ir pa7 
žįstam ų.

Palaidota Gote De Neigęs 
kapinėse, per šv. Kazimiero 
bažnyčią. J.—

GARSINKITĖS LAISVĖJ1
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

Worcester, Mass
Iš Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugijos veikimo

Aš manau, kad mūsų drau
gijos nekurie nariai ir narės 
pusėtinai apsileidę, susirinki
mus bei draugijos parengimus 
netaip skaitlingai lanko, kaip 
kad turėtų lankyti. Nors drau
gijos biznis netaip prastai stovi, 
bet galėtų būti daug geresnis, 
jeigu nariai skaitlingai lanky
tų susirinkimus ir draugijos 
parengimus.

RAGINA LIETUVIUS 
VYKTI Į TAIKOS 
SĄSKRIDĮ SOSTINĖJE

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
Taikos Krusiada. Lietuvių 
Taikos Komitetas ragina 
visas lietuvių organizacijas, • 
draugijas, kuopas ir kitas 
grupes paskirti delegatus,' 
kurie vyktų į Washihgtoną. 
Sąlygos ne tokios jau sun
kios:
. Kelionės kaina (į abi pu
si) 13 dolerių. Specialus 
traukinys apleis New Yor- 
ką tą dieną anksti rytą ir 
sugris tą patį vakarą, reiš- 
kia, tik viena diena bus 
prarasta, 
traukinys
Newarke ir Philadelphijoje, 
tad tenykštės delegacijos 
galės prisidėti.

Lietuvių delegacijos ža
da atvykti ir iš Vidurva- 
karių, ypatingai Chicagos. 
Jei laikas ir sąlygos leis, 
visi lietuvių delegatai turės 
bendrą pasitarimą. Smul
kesnės detalės apie laiką ir 
traukinio bilietus bus pa
skelbtos vėliau. Tuo tarpu 
kiekviena grupė, kuri yra 
paskyrusi delegatą, turėtų 
apie tai pranešti 'Lietuvių 
Taikos Komitetui.

Ateinančiame pranešime 
bus plačiau apšviesta, kokia 
bus programa pačiame są- 
skridyje Washingtone.

Lietuvių Taikos 
Komitetas

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamiršta Švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis 
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu -tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr. 15 Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos lig”: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. 
Greit jirašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. Šita 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau photo liga.

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie* manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110
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New Jersey Naujienos
zTik ką aplaikiau ir poržiū- 

T'pjau naujai išleistą Literatū
ros Draugijos knygą “Sveika
tos šaltinis“. Knyga susideda 
iš 352-jų puslapiu, tai pusėti
nai didelė. Apart dvieju dide
liu knygų sveikatos klausimo, 
turime dar ir Įvairių brošiūrų.

Turėdami apsčiai žinių svei
katos klausimu, turėtume tuo- 
mi pasitenkinti, tik reikia jas 
skaityti. Skaitydamas nieko 
nepralaimėsi, bet daug ką lai
mėsi. Bet tai klausimas, ar 
mūsų organizacijos nariai tuo- 
mi naudojasi? Sveikatos klau
sime knyga nėra taip sklan
džiai skaitoma, kaip kokia 
apysaka, kuri patraukia skai
tyto jaus dėmėsi. Ypač kuomet 
žmogus yra sveikas, kartais 
sveikatos klausime knyga jam 
nėra Įdomi.

Tačiau, štai mano viena 
pastaba Centraliniam Litera
tūros Draugijos komitetui; 
gerai būtų jis padaręs, atsi
klaupdamas narių, kurie būtų 
pageidavę knygos su tvirtais 
apdarais. Ir tie, kurie būtų 
norėję, galėjo patys pasimokė- 
ti už tvirtus viršelius.

Dabar gi knyga didoka ir 
popieriniai viršeliai nėra taip 
patogūs dėl knygos švaraus 
užlaikymo ir savo knygyno 
padailinimo.

—o—
New Jersey Turnpike pasi

darė nelaimių kelias. Turnpi
ke atidarytas pereitų metų 
lapkričio penktą dieną ir iki 
vasario 29-tos šių metų Įvyko 
172 nelaimės, devyni žmonės 
užmušti, 131 sužeisti ir 94 į- 
vairūs automobiliai sužaloti. 
Kelias pasidarė svarbus dėl 
važiuotojų todėl, kad juomi 
galima visu greitumu važiuo
ti. Ištikus daug nelaimių, pa
didinta kelio sargyba. s

Bayonnės miesto metinės iš
laidos už 1952 metus bus 
$11,162,837.26. Namų savi
ninkai turės mokėti už tūks
tantį dolerių po $76.19 taksų.

Nedaug tokių miestų yra ne 
tik New Jersey valstijoje, bet 
ir kitose valstijose. Bayonnie- 
čiai turi šiais metais mokėti 
$1.75 ant tūkstančio dolerių 
daugiau negu pereitais metais 
mokėjo.

Jau esu pirmiau rašęs, kad 
Bayonnėje pristatyta tiek ir 
tiek myterių dėl karų pastaty
mo, kur reikia mokėti už kiek
vieną pusvalandį, valandą ir 
daugiau. Ir štai dabar pa
skelbtos pasekmės. 1,733 pa
kvietimai įteikti tiem, kurie 
karus išlaikė ilgiau, negu pi
nigų sumokėjo pagal laikro
džio nustatytą laiką. Iš jų 
kiekvienas sumokėjo po dole
ri bausmės, ir tik nuo spalių 
pirmos iki gruodžio mėnesio 
pereitų metų likosi pašaukta Į 
teismą 1,073 už taisyklių per
žengimą. Esą propaguojama 
bausti daugiau negu doleriu 
tuos, kurie antru kartu bus 
pašaukti Į teismą.

—o—
Tik ką perskaičiau žurna

lą “šviesa“ už šių metų pirmą 
bertainį. žurnalas svarbus 
straipsniais ir patraukiantis 
skaitymui. Tai jau bus mūsų 
draugijos nariams antra šių 
metų dovana iš mūsų centraii- 
nės įstaigos. Ir nuo Literato-
roš Draugijos įsikūrimo 1915 
metais iki šių 1952 metų, ko
ki tai gražų apšvietos šalti
nį galėjo Įsigyti draugijos na
riai! Reikia priminti ir tai, 
kad didžiuma narių, tik ačiū 
šiai apšvietos draugijai, gerąf 
prasilavino.

Esu Įsitikinęs, kad didžiu
ma dabartinių organizacijos 
narių yra veteranai šios ap
sviltos ir kultūrinės organiza
cijos, ir jie gali ja didžiuotis.

Turime imti domėn, kad 
mūsų žurnalo “šviesos“ re
dakcinis štabas ir Centralinis 
Komitetas dirbą organizacijai 
veltui be jokio atlyginimo. 
Tai ar nėra būtina pareiga 
kiekvieno draugijos nario pa- 
simokėti savas duokles be di
delių raginimų iš Centro pu
sės ?

Mes, New Jersey valstijoje 
šios garbingos organizacijos 
nariai, būkime pirmutiniai pa-

Sveturgimiams ir 
visiems svarbi 
konferencija

I

Kovo 19-tos vakarą, Yugo- 
slaw-American Home, 405 W. 
41 th St., New Yorke, Įvyks 
nepaprasta konferencija. Ją 
šaukia Amerikinis Sveturgi
miams Ginti Komitetas. Pra
džia 8 vai. vakaro.

Konferencijos svarbiausias 
tikslas yra išaiškinti darbinin
kų ir liaudies organizacijų at
stovams, ką reiškia kovo 10-tą 
padarytasis Jungtinių Valsty
bių Aukščiausiojo Teismo nuo
sprendis. Ir išsiaiškinti, kas 
daryti ? Kaip išsaugoti orga
nizacijas, jų vadovybę nuo 
pražudymo. Ir tuo patimi sėk
mingai vykdyti darbą už at
šaukimą darbininkus smau
giančių įstatų.

Iš virš pasakyto galėtų būti 
i kiekvienam aišku, kad konfe
rencija svarbi kiekvienam, 
kam rūpi savo organizacijos, 
savo Įstaigų ir savo paties ge- 
rovė.

Sustreikavo biskvitų 
kepyklos darbininkai

Kovo 13-tą sustreikavo apie 
j 1,800 Sunshine Biscuit Co. 
I darbininkų Long Island City 
išapose. Reikalauja daugiau 
mokesties ir pagerinto gero- 

! vės plano. Streikuoja kepėjai, 
‘ vyniotojai ir kiti.

Dabartinė jiems mokestis 
' yra po $1.53 už valandą. Bu- 
i vę pasiūlyta pridėti po 5.3 
centus, bet unija toki priedą 
atmetė.

I

Pagerbs mokyklos 
viršininkus

Kovo 19-tos vakarą, Hotel 
: Capitol, New Yorke, rengia- 
i mas masinis bankietas pami- 
' nėti darbininkų ir liaudies 
’ mokyklos sukaktį. Jefferson 
, mokyklai suėjo aštuoneri me
tai.

Sykiu -nori pagerbti keturis 
mokyklos trustistus. Jais yra 
Frederick V. Field, W. Al- 
phaeus Hunton, Dashiell Ha
mmett ir Alexander Trachten
berg.

Kadangi bankieto bilietas 
brangokas ($7.50)', tad .pada
ryta įžanga $1 ir paskirta 
vieta norintiems vien tiktai 
pasiklausyti programos.

Brooklyno policija radio 
mašinoje vijosi per 30 mylių 
kitu auto nuo jų bėgusį Ches
ter Wiberly, 19 metų. JĮ su
gavo dasiviję pakankamai ar
ti ir pašovę užpakalinių ratų 
padangas. Mašina buvusi vog
ta.

simokėjime metinių duoklių. 
Kuopų sekretoriai nors kartą 
parodykite kitų valstijų mūsų 
organizacijos sekretoriams, 
kad mes esame pirmoje vieto
ję, pasimokėjime metinių 
duoklių.

—o—
Sausio mėnesį 55 žmonės 

užmušti New Jersey valstijoje. 
Pereitais metais tuo pačiu lai
ku buvo užmušta 42. 1951 
metais mūsų valstijoje ant 
kelių buvo užmušta 764. Tai 
gana didelis skaičius nelai
mių, ir kaip pasirodo, tai jų 
kiekvienais metais vis daugiau 
Įvyksta.

Visai New Jersey valstijai 
ir didžiajam New Yorkui yra 
žinoma, kad Medical Centre 
ligoninė yra viena 
iš didžiausių šio j e 
apylinkėje, ir 26 dieną kovo 
nuo 9-tos vai. ryto iki 9-tos 
vakaro bus atdara dėl visų 
žmonių inspekcijos. Nepraleis
kite progos nematę.

Pilietis.

Tūkstantine publika protestavo 
prieš nuteisimą Rosenbergy

Kovo 12-tos vakarą Rosen- 
bergams ginti sušauktame ma
siniame mitingo Į Pythian 
Hall, New Yorke, susirinko 
virš tūkstantis žmonių. Išklau
sę kalbėtojų pranešimų, atro
do, visi dalyviai atsinešė į Ko- 
senbergus simpatingai ir sten
gsis padėti gauti jiems naują 
teismą ir laisve.

Kalbas sakė žymūs visuo
menininkai. Ir gauta daug 
sveikinimų nuo organizacijų ir 
asmenų.

Tarpe kitų kalbėtojų buvo 
Mrs. Helen Sobell, Mortono 
žmona. Morton Sobell yra nu
teistas iki 30 metų kalėti toje 
pačioje tariamosios šnipystės 
byloje, kurioje Rosenbergai 
nuteisti mirtin. Daugelis žmo
nių verkė jai kalbant. Jinai 
jautriai pareiškė savo įsitiki
nimą, kad Rosenbergai ir jos 
vyras nuteisti nekaltai. Ji sa- 
kė:

“Man nereikia svarstyti 
faktų šioje byloje. Aš juos ži
nau. Aš žinau tiesą. Aš žinau, 
kad mano vyras nebuvo jo
kiame suokalbyje papildyti 
šnipystę... Nuo to momento, 
kai paminėta žodis ‘komunis
tas,’ prasidėjo jų žudymas...“

Ką žinote apie Leonardą da Vinčį?
Šiemet visas kultūriškasis 

pasaulis mini Leonardo da 
Vinci 500 metų sukaktį nuo jo 
gimimo.

Kas gi jis buvo? Kodėl pa
saulis mato reikalo apie jį ra
šyti, kalbėti, jį pagerbti?

Leonardas buvo didis žmo
gus, “renesanso saulė.’’ Jis bu
vo mokslininkas ir didis dai
lininkas.

Deja,- apie Leonardą da 
Vinci lietuvių kalboje litera
tūros neturime; mažai kas 
apie jį plačiau tenusimano.

Leido kelti telefono 
kainas vartotojams

Valdinė. Public Service 
Commission leido New York o 
Telefonų firmai kelti kainas. 
Rezidencines kels po 25 cen
tus per mėnesį, biznio po 75 
c. Stotelėse vietiniams pašau
kimams pasiliks kainos tos 
pačios. Bet pašaukimai į ki
tus miestus kainuos daugiau. 
Tais pakėlimais firma surink
sianti apie arti 21 milijoną 
dolerių per metus daugiau, 
negu dabar surenka. Aiškino
si turinti kelti kainas pakėli
mui algų ir padengimui pakel
tų federalių taksų.

Visame mieste pradėta kam
panija pardavinėti Izraeliaus 
bonus. Sumobilizuota apie 
20,000 savanorių eiti po na
mus.

Admirolas Lynde D. McCormick (viduryje) paskirtas Šiaurinio Atlanto Sąjungos lai
vyno variausiu komandiėriumi. Jo dešinėje pusėje stovi jo padėjėjas francGzas 
Andre Lemmonier. 4 gusl.-UdavČ (Libcrty)-Antradien.t Kovo-March

Kalbėtojai nurodinėjo, kad 
Rosenbergai buvo nuteisti re
miantis vien tiktai valdžios 
liudytojo žodžiu, būk jie suo- 
kalbiavę. O tuo liudytoju bu
vo David Greenglass ir jo pati, 
su kuriais RosenPergai buvo 
prastuose santikiuose ir kurių 
pažiūros skyrėsi nuo Rosen- 
bergų.

Kiti kalbėjo: Mary Van 
Kleek, William Reuben, Jo- į
seph Bramin, Albert E. Kahn, 
Mrs. Bessie Mitchell, B. Z. 
Goldberg, kunigas Spencer 
Kennard.

Susirinkimas vienbalsiai 
priėmė rezoliucijas, kuriose 
prašoma prezidento Trumano 
ir generalio prokuroro Mc
Grath nekliudyti Ronsenber- 
gams gauti naują teismą. Ti
kimasi, kad akyregyje dabar 
jau žinomų visuomenei faktų 
jie taptų išteisinti.

Buvęs gaisragesybos aukšto 
valdininku, o dabar nuteistas 
už prievarta ėmimą kyšių iš 
kontraktorių, James Moran 
nugabentas į Sing Sing kalė
jimą.' Jį gali laikyti net 28 
metus, bet niekas nesitiki, 
kad jį tonai tiek laikys.

O žinoti apie jį reikia kiek
vienam, besidominčiam žino- j 
nijos progreso vystymusi, žen- j 
girnų pirmyn.

Lietuvių Meno Sąjungos 
trečioji apskritis ruošia apie šį 
didį žmogų paskaitą-referatą, 
kurią skaitys Rojus Mizara.

Paskaita įvyks sekmadienį, 
kovo 23 dieną Lietuvių Kul
tūriniame Centro, Richmond 
Hill, N. Y.

Prasidės 3 v. po pietų.
Rengėjai kviečia visus atsi

lankyti.

Ragina veikti prieš 
kėlimą fėro

Namams draperijų ir kitų 
reikmenų siuvėjų lokalas 140- 
tas kreipėsi į Miesto Tarybos 
prezidentą Halley. Jo prašė, 
kad jis šaukti! nepaprastą 
konferenciją veiklai prieš kė
limą fėro.

Halley yra pasisakęs prieš 
kėlimą fėro. Darbininkai tiki
si, kad jo stojimas veikti galė
tų visą fėro klausimą pasukti 
geroj on pusėn. '
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Policija saugoja 
Sultono teisėją

' ... "■ «

Laukiant Willis Sultono 
teismo, pastatyta sargyba prie 
teisėjo Peter Farrell namų, 
ė s a n č i ų J a m ai c a E statos, 
Queens. •

Teismas prasidės kovo 18- 
tą, Long Island City. Ten bū
sianti gausi sargyba, kuri net 
pašauktuosius į džiūrimanus 
perkratinėsianti pirm įleidi
mo į toismabutį.

Suėmė vieną pagyrą
Ieškantiesiems to, kas nušo

vė SchuklcPfr-pagaliau pavyko 
sučiupti vieną “paukštelį.“ 
Jis telefonu policijai pasigy
ręs, kad jis esąs tuo ieško
muoju. Policija jį greit atrado, 
New ark e. Bet... buvęs koletą 
paėmęs perdaug ir norėjęs 
pasirodyti daug galinčiu.

Už $32 nuteisė 30 
iki 60 metą kalėti

Thomas Kancar, 24 metų 
amžiaus, gyvenęs 391 E. 10th 
St., Now Yorke, kovo 13-ta 
tapo nuteistas praleisti 30 iki 
GO metų Sing Sing kalėjime.

Kancar buvo, teisiamas už 
apmušimą Lietuvių Atletų 
Klubo bartenderio John Kent 
toje įstaigoje, 168 Marcy
Avė., Brooklyne. Ir pasigrobęs 
iš kasos $32.- Tai įvyko 1951 
metų birželio 16-tą.

Nuteistas, vedamas į kalė
jimą, Kancar ryžosi pabėgti, 
įkąstas rankon, sargybinis jį 
paleido. Kalinys leidosi bėgti 
žemyn laiptais. Sargybinis jį 
vėl sučiupo. Besigrumdami 
abu jie nusirito nuo 7 ant 6 
aukšto, čia kalinys vėl ištrū
ko ir spėjo nubėgti laiptais 
žemyn. Sargybinis jį vijosi 
šaukdamas jį sulaikyti. Jis 
dar prabėgo pro kitą sargą 
ir išdūmė lauk. Bet lauke 
pasitaikęs detektyvas parsime- 
tė jį ant žemės. Atbėgę teis
mo sargybiniai pabaigė jį su
imti.

Kūnas 14 metų jaunuolio 
ITarry Lupton rastas ant gelž- 
kelio bėgių Creedmoor, L. I. 
Nėra žinios, kaip jis pateko 
po traukiniu'. Spėlioja, kad 
gal bandė užlipti ant prekinio 
traukinio pasivažinėti ir nu
krito.

Su imant plėšikus sužeistasis 
policistas Campazzi gal išlik- 
siąs gyvas, sako New York 
Hospital pranešimai.

Kritikavo, kad mažai 
testoja savanoriais

Civilinių Savisaugos Queens 
apskrityje pirmininkė Mrs. 
Jean Smalbach kritikavo aps
krities gyventojus, kad ver
bavimas savanorių toms pa
reigoms atsilikęs.

Ji sakė, kad vis dar trūks
ta labai daug savanorių (dirb
ti be mokesties, be algos) 
slaugėms padėjėjų, skalbėjų, 
raštinėse pagelbininkų ir vi
sokiu* kitu talkininku. *. * *

Daugiau asmeny gavę 
grąsimmus

Policija paskelbė, kad pra
dės nutylėti kai kuriuos Įvy
kius ieškosenoje asmens ar as
menų, kurie nužudė Schusterį.

Paskelbimas atėjo po to, 
kuomet daugiau asmenų gavo 
grąsinimus kaipo ką nors gir- 
dėjusieji ar mačiusieji. Tie ką 
nors pasakiusieji ar parodžiu- 
sieji asmenys ir jų namų ar 
darbavietės adresai buvo iš
garsinti spaudoje.

Bronxe areštuoti « 8 jauni 
vyrai, 21 iki 30 metų. Juos į-

RANDAVOJIMAI 
PARDAVIMAI

PARSIDUODA ARBA 
IŠSIRANDA  VOJA

15 Cabins ir Trailer Park, taipgi 
Grocery Store ir 3 gyvenimui kam
bariai, visi įrengti ir išfomišiuoti. 
Gerai eina biznis. 5 akrai žemės, 2 
karam garadžius. Viską išrendavoja
me visiems metams, .nes savininkas 
atsitraukia nuo biznio poilsiui. Atda
ras biznis apskritus motus.

Kreipkitės:
FRIENDLY INN CARINS 

Box 72, North Branch, N. J. 
Tel. Somerville 8-7251 

• (50-54)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Šaunus banketas, rengia LDS 5-ta 
kuopa, šeštadienį, balandžio 26 d., 
pradžia 7-tą vai. vakare, Ruba Hali, 
414 Green St., dovanos prie įžangos. 
Lyros Choras duos gražią dainų 
programą. Užš įsakymas $2.00 asme
niui. (54-55)

WORCESTER, MASS.
Ko reikia iš vaistinės, pirkite iš 

Ideal Pharmacy, 29 Kelly Square. 
Čia galite nusipirkti ir dienraštį 
Laisvę paskiromis kopijomis.

(44-54)
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PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

l

•>

»>

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial 

tarė, kad jie vieni vogę ir 
apiplėšinėję, o kiti priiminėję 
vogtus daiktus, jais prekiavę, 

s usir inkTmaI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ros kp. susirinkimas įvyks 
kovo 26 d. trečiadienio vakare, 
vai., LDS Klubo svet. Draugės 
draugai! Esate kviečiami dalyvauti, 
nes turėsime apkalbėti kasnnk pa
rengimo ir išsirinkti komisiją tam 
parengimui. Parengimas jvyks ba
landžio 26 d. Taipgi, kurie nepasi
mokė jote duokles už šiuos metus 
ateikite ir pasimokėkite. Kuopos 
Komitetas. (54-55)

ALDLD 185 kp. susirinkimas 
jvyks March 19 dieną, 8 vai. vaka
ro, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, Liberty Auditorijoj. Kurie dar 
nepasimokėję duoklių už 1952 me
tus, malonėkite ateiti j susirinki
mą ir užsimokėti. Mitingas svarbus 
tuomi, kad knyga jau gatava ir vi
si galėsite pasiimti. Atsiveskite 
naujų narių — Valdyba

(53-54)

LIETUVIŲ TAIKOS KOMITETO 
IR ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS
Sekmadieni, kovo 23, Liberty Au

ditorijoje, Richmond Bill, N. Y., 
jvyksta Lietuvių Taikos Komiteto 
ir draugijų atstovų ir visų tų, ku
riems taika rūpi, susirinkimas. Pra
džia 1 vai. po pietų. Rus rinkimas 
delegatų į Washingtono suvažiavi
mą. Malonėkite visi laiku pribūti, 
nes susirinkimas bus trumpas, tik 
iki 2:30 vai. po pietų. — LYIjjA. Val
dyba. (52/?7)

REIKALAVIMAI^
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga mergina lengvam fa
briko darbui. Kreipkitės:

Ross Watch Kay Corp., 
2130 44th Drive, Lond Island City.

(54)

Reikalinga namų aptarnautoją, 
nusimananti apie valgių gaminimą, 
lengvi skalbiniai, vienas vaikas 14 
metų, atatinkamai liuoslaikių. Rei
kalingas paliudijimas; mokestis $40 
į savaitę. Tel. TE. 6-9005.

(50-54)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Streit
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6231

>

>

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Streep
BROOKLYN, N. Y. * , 

TeL Evergreen 7-6868

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




