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Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

gimiai gaus iš Washington© 
nepageidaujamą kalėdinę do
vaną.

Tą dieną įeina galion Mc
Carrano-Walterio įstatymas, 
kuris specialiai atkreiptas 
prieš tris milionus nepiliečiu, 
taipgi vienuolika milionu na- 
t u ra 1 i z u otų p i 1 i eč i u.

Netiesioginiai jis palies net 
kitus 26 milijonus žmonių, 
kuiie sudaro šeimas su svetur- 
gimiais.

★

šis įstatymas turi 302 pus
lapius aiškinimu ir nurody
mų, kaip turi but jis pildomas.

Kiekvienas nepilietis, 1 I 
motų amžiaus ar senesnis, turi 
užsiregistruoti ir registracijos 
kortas visada su ■savimi nešio
tis. Persikėlę gyventi naujon 
vieton, tuojau turi pranešti 
naują adresą. Tai nepadarę, 
bus baudžiami kalėjimu ir pi
nigine bausme. Kasmet turi 
registruotis sausio mėnesį.

Minimas įstatymas taipgi 
suteikia galią valdžios orga
nams daryti žygius prieš jiem 
nepageidaujamus naturalizuo- 
tus piliečius, per teismus jų 
pilietybę panaikinti, paskui 
juos deportuoti.

Amerikos Darbo Federaci
ja, CIO ir kitos unijos, taipgi 
daugelis civiliu organizacijų 
ir žymių amerikiečių . pasmer
kė tą įstatymą ir reikalauja jį 
atšaukti, panaikinti.

Kongresai yra patiekta ke- 
\**tas pasiūlymų šį įstatymą 
"atšaukti.

Dr. Otto Bickenbach, bu
vęs Heidelbergo universiteto 
profesorius, francūzų militari- 
niame teisme prisipažino ka
ro metu naudojęs koncentra
cijos kempės kalinius nuodin
gų gazų išbandymui.

Jis taipgi prisipažino nau-C 
dojęs nuodingų gazų eksperi
mentą su astuoniais čigonais, 
kurie nuo to ir mirė. Jis tei
gia, kad Hitlerio valdininkai 
vertę jį tai daryti.

Tokiu žmonių skerdikų hit
lerinė Vokietija buvo pilna. 
Bet dabar, už kelių metų nuo 
Hitlerio valdžios sudaužymo, 
amerikiečiai paleidinėja hit- 

JfTinius skerdikus iš kalėjimų 
p dar jiems suteikia garbin
gas vietas Vakarų Vokietijo
je.

★
Amerikietis inžinierius Ro

bert Bowen, nuvykęs su rbiz- 
nio reikalais į Vakarų Vokie
tiją, pakliuvo kalėjiman. Pa
leistas iš kalėjimo jis Frank
furte pareiškė, jog Amerikos 
armijoje esą komunistai pa
darę sabotažo sąjungininkams 
net už 20 milionu dolerių.

Taip, komunistai kalti, kad 
jis pakliuvo kalėjiman už ne
legalius dokumentus ir ten iš
buvo net penkis mėnesius. .

Tyrinėjimai ir komunistų 
ieškojimai eina Washingtone, 
eina kituose miestuose ir vi
suose valdiškuose depart- 
mentuose. Armija gali būti 
next.

b ★
Detroito dienraštis Free 

Press patalpino Margaret 
Rasch laiškutį, kuriame jinai 
bara Amerikos valdžią, kodėl 
ji nesutinka pertraukti Korė
joje mūšius pirma, o paskui 
derėtis dėl karo belaisvių.

Jeigu Rusija sutinka tuoj 
■ftrtraukti mūšius .Korėjoje ir 
'derybas vesti paskui, tai man 
atrodo, kad tik to mes ameri
kiečiai taipgi norimo”, rašo 
Rasch.

Jinai stebisi, kodėl ameri
kiečiai atmeta tokį Rusijos

Gromyko reikalauja 
pasmerkt jankius už 
belaisvių žudymą

United 'Nations., N. Y. — 
Sovietų delegatas Andrius 
Gromyko reikalavo, kad 
Jungtinių Tautų seimas 
(asamblėja) pasmerkt ų 
amerikonus už belaisvių 
žudymą, ypač už 84 sušau
dymą ir 180 sužeidimą Pon- 
gam salos, stovykloje gruo
džio 14 d.

Anglų - amerikonų blo
kas. 44 balsais prieš 5 at
metė Gromyko reikalavi
mą. Azijinių-arabiškų ša
lių delegatai susilaikė nuo 
balsavimo.

Gromyko sakė, kad “ame
rikonai žudo norinčius na
mo grįžti belaisvius” — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus. ir kinus, “sistema- 
tiškai naikindami juos.”

Jis taip pat kaltino ame
rikonus už “atominių ban
dymų darymą belaisviams.”

Amerikos ir Anglijos at
stovai, atsakydami Gromy- 
kui, pareiškė, jog kitaip ir 
negalima elgtis su “kelian
čiais riaušes” belaisviais, 
kaip tik šaudyti juos.

Atmetęs Gromyko pasiū
lymą, Jungt. Tautų seimas 
užsidarė iki 1953 m. vasa
rio 24 d.

* 11 "t;? ’ ♦ #
Nuteistas laivakroviu
gengsteris Florio

Washington. — Federalis 
/teismas priteisė 18 mėnesių 
\ kalėjimo Edwardui Flo

rianui,' gengsteriškam fede
racinės Laivakroviu Unijos 
organizatoriui iš Hoboken, 
N. J.

Florio prisipažino, kad 
jis spalio mėnesį du sykiu 
melagingai prisiekė grand 
džiūrei New Yorke, būk ne
paėmęs $2,000 kyšių iš tū
los kompanijos.

Už kreivas priesaikas bū
tų galėjęs gauti iki 20 metų 
kalėjimo, bet teisėjas pasi
gailėjo to raketieriaus.

Tunisiečiai atmeta 
Francijos grasinimą

Tunis, t— Tautiniai tuni
siečių vadai pareiškė, kad 
Francija tiktai gąsdinimais 
privertė pasirašyti arabiš
kąjį Tunisijos kunigaikštį 
Sidi M; ei Miną, būk jis už
ginąs Francijos pasiūly
mus neva, dėl platesnės sa
vivaldybės tunisiečiams. 
Todėl jų vadai atmeta tuos 
pasiūlymus ir tęs kovą už 
Tunisijos išvadavimą nuo 
Francijos imperialistų.

pasiūlymą. Argi mes norime 
“išnaikinti visą jaunųjų ame
rikiečių generaciją”?

Dienraščio Laisvės vajaus 
beliko tik kelios dienos. Pasi
baigs gruodžio 31 d.

Paskutinėse dienose reikė
tų visiems smarkiau pasidar
buoti, kad gauti daugiau nau
jų skaitytojų .

Š| trečiadieni įeina galion reakcinis 
McCarr an o-Walter i o įstatymas dėl 

ateivybės ir įsipilietinimif
Washington. — Nuo šios 

savaitės trečiadienio prade
da veikti naujasis McCar- 
ran - Walterio įstatymas 
dėl ateivybės ir dėl svetur- 
gimių jsipilietinimo Jung
tinėse Valstijose.

Priima nacius-faŠistus
Naujasis .įstatymas jau 

leidžia priimti šion šalin 
fašistus bei nacius, bet 
griežtai uždraudžia įsileis
ti komunistus bei komunis
tinių reikalavimų rėmėjus.

Verčia naujesnius 
piliečius šnipinėti t

McCarrano-Walterio įsta
tymas grūmoja atimti pilie
tybę iš tokių sveturgimių, 
kurie per 10 metų laikotar
pį nuo amerikinės piliety
bės gavimo atsisakys duoti 
atsakymus Į tyrinėj'ančiojo

Stalininės dovanos 
pagerbė 7 žmones 
už kovą dėl taikos

Maskva. — Sovietų vy
riausybė, minint Stalino 73 
metų amžiaus sukaktį, pa
skyrė stalinines dovanas 
septyniems skirtingų tautų 
asmenims, pasižymėjusiems 
kovoje už taiką. Kiekvie
na dovana yra 100,000 ru
blių (arba 25 tūkstančiai 
dolerių).

Taip apdovanoti tapo šie:
Amerikietis Paul Robe- 

son’as, didis dainininkas - 
artistas, kovotojas už taiką 
ir už negrų teises Jungtinė
se Valstijose.

Kanadietis James Endi
cott, United Bažnyčios ku
nigas, Kanadinio Taikos 
Kongreso pirmininkas. — 
Jis, pereitą pavasarį sugrį
žęs po kelionės Kinijoje, 
tvirtino, kad amerikonai 
vartoja karines ligų bakte
rijas Korėjoje.

Uja Erenburgas, įžymu
sis Sovietų rašytojas - žur
nalistas.

Eliza Branco, audėja, 
Brazilijos Moterų Sąjun
gos veikėja.

Saifuddiri Kichlu, pirmi
ninkas Indijos Tarybos dėl 
Taikos.

Johannes Becher, garsus 
poetas rytinės Vokiečių De
mokratinės Respublikos.

Yves Farge, francūzų 
l a i k r aštininkas, pirminin
kas Francūzų Kovotojų Ju
dėjimo už Taiką.

Beirut, Lebanas. — Pu
siau lūžta didelis Francijos 
laivas/užplaukęs ant pojū- 
rin^s uolos, netoli Lebano. 
Pavojus laivo keleiviams..

Belgrad, Jugoslavija. — 
Susikūlus dviem trauki
niam, užmušta 13 žmonių. ' c

ORAS.—šaltoka ir gal dar 
bus lietaus.

kongresinio komiteto klau
simus apie “neištikimą” 
(s.ubversyvę) veiklą.

Vadinasi, jei toks pilie
tis neatsakytų į klausimą 
apie komunistinę ar šiaip 
progresyve savo veiklą ar
ba atsisakytų išdavinėt ki
tus įtariamus “neištiki- 
mus,” tai galėtų prarasti 
amerikinę pilietybę, o po to 
jis galėtų būti ir deportuo
tas iš šios šalies.

Griežtai sijoja 
ateivius

McCarrano-Walterio įsta
tymas, tarp kitko, nusako, 
šitokias taisykles dėl sve
turgimių priėmimo:

50 procentų viso priimti
no skaičiaus ateivių iš bile 
šalies privalo būti aukštai 
apsišvietę, turėti specialius 
amatus bei profesijas arba 
parodyti nepaprastus ga
bumus, taip kad jie būtų 
naudingi ekonominiams bei 
kultūriniamszAmerikos rei
kalams.

Šios rūšies ateiviai, gali 
būti priimami tiktai to
kiuose atsitikimuose, jeigu 
kas nors iš gyve n a n č i ų 
Jungtinėse Valstijose prašo 
juos priimti ir paliudiją, 
kad jiems dabar yra čia 
atitinkamo darbo.

Ateivybės ir įpilietinimų 
valdvba, tačiaus, turės vi- 
sose valstijose tam tikras 
darbines įstaigas, kurios 
spręs, ar reikalingi specia
liai ateivio gabumai ir ar 
būtų jam darbo. Tuo bū
du ateivybės Įstaiga galės 
užgint sveturgimiui atvyk
ti, nepaisant prašymų bei 
užtikrinančių liudijimų.

Amerikos atstovai svetur 
gali pastot kelią

Jeigu ateivybės valdyba 
Jungtinėse , Valstijose ir 
duoda leidimą sveturgimiui 
atvykti kaip specialistui bei 
mokytam asmeniui, tačiaus 
Amerikos konsulai bei kiti 
atstovai užsienyj gali ji su
laikyti. .Jie darys kvotimus 
ir šiems parinktiniams kan
didatams į Ameriką. Ame
rikinė atstovybė galės ne
duoti jiems vizų - leidimų

ORLAIVIUI NUKRITUS.
ŽUVO 86 KARIŠKIAI

Moses Lake, Wash.—Vos 
pakilęs nuo 'aikštės, eksplo- 
davo, nukrito ir sudegė 
milžiniškas karinio trans
porto lėktuvas C-124 Globe- 
master, užmušant 86 karei
vius, oficierius ir lakūnus. 
30 kitų išliko gyvi, bet su
žeisti, kai kurie pavojingai. 
Tai aršiausia iki šiol lėktu
vinė nelaimė.

Tuo lėktuvu kariškiai ke
liavo namo į kalėdines ato
stogas. Daugelis buvo grį
žę iš Korėjos, karo fronto.

C-124 Globemaster yra 

dėl tokių priežasčių, kaip 
politinė’s nuomonės, doros 

• klausimai, sveikatos stovis 
i ir kiti dalykai.

Jei su priimtinu Ameri
kon vyru keliauja jo žmo
na bei vaikai, tai ir jie 
įskaitomi į pirmuosius 50 
procentų visos ateivių kvo
tos iš to krašto.

“Antrosios” rūšies 
ateiviai

Kiti 50 procentų ateivių 
kvotos yra skiriami to
kiems sveturgimiams, ku
rie turi aidimi] giminių 
Jungtinėse Valstijose, pi
liečių arba jau pastoviai 
apsigyvenusių nepil iečių. 
Tačiaus bus priimami tik
tai tie, kuriuos ateivybės 
valdyba pripažins naudin
gais bei reikalingais Ame
rikai.

Ateiviu registravimasis
Priimti į Jungtines Vals

tijas ateiviai turi kasmet 
u žsi i ‘egistr u o ti a ti t i n kam o j 
valdinėj įstaigoj ir praneš: 
ti jai kiekvieną savo adre
so. permainą, nors žmogus 
tik trumpam laikui kitur 
išvyktų, manydamas' grįžti 
senojon gyvenimo vieton. 
Jie taip pat turi kas 3 mė
nesiai raportuoti, kur bū- 
na tuo laiku.

Kurie kiekvienais metais 
: neužsiregistruoja, tai gali 
I būti deportuoti iš Jungti- 
! nių Valstijų.
| Jūreiviu varymas
I per šerengą

Bus griežtai kvočiama 
! “ištikimybė” ’ visų nepilie- 
i čių jūrininkų kiekvieno at
plaukiančio į' Amerikos 

Į uostą laivo, pirma negu bus 
I leista išeiti jiems krantan, 
i kol laivas stovės prieplau- 
I koje. Kiekvienas jūrinin
kas bus. kvočiamas lygiai, 
kaip kad iki šiol buvo at- 

’keleiviai kvočiami. Kvoti
mai bus pakartoti kiekvie
ną sykį, kada tik tas jūri
ninkas laivu atplauks į 
Jungtinių Valstijų uostą.

Kiekviename laive vra iš e * I anksto įstatytas amerikinis 
I inspektorius. Beplaukiant ♦ .

jau devintas didelis karinis 
lėktuvas, nukritęs per 6 
paskutines savaites. Viso 
su tais lėktuvais. Alaskoje, 
Montanoje ir kitur žuvo 
300 kariškių.

Washington. — Kai ku
rie Kongreso nariai reika
lauja ištirti, kodėl taip 
daug karinių transporto 
lėktuvų susprogsta ore bei, 
nukrinta. Įtariama, kad 
pefnagaudžiai fabrikantai 
per silpnus lėktuvus stato 
valdžiai. ' 

laivui link Amerikos, in
spektorius apklausinėja vi
sus nepiliečius jūrininkus. 
Inspektorius sužymi, kaip 
kiekvienas jūrininkas, atsa
kė ar nesutiko atsakinėti į 
jo klausimus.

Kuomet laivas atplaukia 
uostan, tai inspektorius 
vietiniams valdininkams į- 
teikia jūrininku sąrašą ir 
ju atsakymus. Tie dar per- 
klausinėja “abejotinus” jū
rininkus, kurie “blogai” at
sake į inspektoriaus klausi
mus a.rba jokio atsakymo 
nedavė. Tada valdininkai ir 
uždraudžia krantan išlipti 
jūrininkams, blogai atliko- 
siems “s.paviednę.”

Kiečiausiai per šerengą 
varomi Francijos laivų jū
reiviai, nes daugelis jų pri
klauso unijoms, kurioms 
vadovauja komunistai bei 
kiti kairieji.

Eisenhoweris paskyrė 
dar 4 fabrikantus 
savo ministrais

New York. — Busimasis 
prezidentas Eisenhow e r i s 
pasirinko savo ministrais - 
valdžios department!] se
kretoriais dar 4 fabrikan
tus. Jie yra:

Roger M. Kyes, General 
Motors automobilių korpo
racijos vice - prezidentas, 
paskirtas apsigynimo se
kretoriaus pavaduotoju. O 
apsigynimo sekr e t o r i u m 
Eisenhoweris jau pirmiau 
pasirinko Charlesą E. Wil- 
soną, tos korporacijos gal
va.

Robert Ten Br. Stevens, 
audimų fabrikantas, kelių 
korporacijų direkt orius, 
bus armijos sekretorius.’ ..

R. B. Anderson, vienos 
gazolino kompanijos pirmi
ninko pavaduotojas, taps 
karinio laivyno sekreto
rium.

Harold E. Talbott, buvęs 
North American lėktuvų 
kompanijos * pirmininkas, 
paskirtas oro jėgų direkto
rium.

Suprantama, kad Senatas, 
užgirs visus šiuos paskyri-* 
mus.

Prieštaraują pranešimai 
apie pergales ore

Washington.—Karinė val
dyba skelbė, jog pereitą sa
vaitę amerikonai sunaikino 
6 rakietinius Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų lėktuvus, 
o savo prarado tiktai 2 lėk
tuvus.

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai gruod. 21 
d. pranešė, jog per dieną 
nušovė 7 Amerikos lėktu
vus.

Nagoya, Japonija. — Hy- 
drogeno dujų s-a n d ė I i s 
sprogdamas užmušė 21 Ja
poną ir sužeidė S'ft).

1,000 žmonių ties 
kalėjimu šaukia 
riežudyt Rosenbergy

Ossining, N. Y. — Apie 
1,000 vyru ir moterų sek- 
madienį suvažiavo “Pasi
gailėjimo Traukiniu” ir au
tomobiliais iš New Yorko ir 
apylinkių, reikalaudami nu
žudyt politinių kalinių, Ju
liaus ir Ethelės Rosenber- 
gų.

Jiedu yra Sing Sing ką* 
lėjime, nusmerkti mirtelek* 
tros kedėje, esą, už tai, kad 
“perleidinėję atominius A- 
merikos. sekretus Sovietų 
agentams.”

Miestinė ir valstijinė po
licija užblokavo vedančias 
linkui kalėjimo gatves,' 
taip kad pasigailėjimo de
legatai buvo sulaikyti už 
ketvirtadalio mylios nuo 
kalėjimo.

Ossining miesto valdyba 
sulaužė savo žodį, kur buvo 
žadėjus leisti delegatams 
maršuoti iki kalėjimo sie
nų. K

“Rosenbergai neturi 
mirti!”

Delegatai, nepaisant lie
taus, maršavo artimomis 
gatvėmis, nešdami iškabas 
su šūkiais: “Gelbėkime Ro- 
senbergus!” Jiedu neturi 
mirti!” Maršuotojai taip 
pat sutartinai šaukė: “Ro- 
senbergaį neturi mirti!”

Policija, pagaliaus, leido 
šešiems delegacijos na- 

i i’iams nunešti milžinišką 
■ gyvų gėlių-vainiką ir padė
ti prie kalėjimo sienos su 
^sveikinimą is R o s. e n b e r - 
ganis. Buvo ir mažesnių 
vainikų.

Vainikus nešė judamųjų 
pa veiksli] žvaigždė Karen 
Morley, Civilini ų Teisių 
Kongrėso sekretorius Wil
liam L. Patterson ir kt.

Prie geležinkelio stoties, 
netoli kalėjimo kalbėjo įžy
musis rašytojas Howard 
Fast, Karen Morley ir ki
ti, reikalaudami, kad pre
zidentas Trumanas dovano
tų Rosenbergams gyvybę.

Jungtinių Valstijų 
skola jau arti 267 
bilijonų dolerių

Washington. — United 
Press a>p skaičiavo, kad 
Jungtinės Valstijos yra įsi
skolinusios jau 266 bilijo
nus, 94i9 milijonus dolerių. 
— Bilijonas yra tūkstantis 
milijonų.

Trumanas per 7 savo pre
zidentavimo metus padidi
no šalies skolas 8 bilijonais, 
267 milijonais dolerių.

Italas atidavė $16,000 
laimėjimo Kom. Partijai

Roma. — Reculo Monari, 
šoferis italų komunistų va
dovo Palmiro Togliatti, Ita
lijos seimo nario; laimėjo 
$86,400 lažybų už “sokker” 
futbolą ir iš to laimėjimo 
padovano j o K o nųu n i s t ų 
Partijai $16,000.
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IR PROF. LATTIMORĖs*JKALTINTAS
PRIEŠ SAVAITĘ laiko federalinė grand džiūrė įkai

tino Johns Hopkins Universiteto profesorių Owen Latti
more. Jis tapo įkaitintas “melavime,” neteisingame liu
dijime apie save. Lattimore bus. atiduotas teismui.

Tai dar viena McCarran-McCarthy šėlimo auka,—au
ka, paimta iš intelektualų .tarpo.

Prieš prof. Lattimore “liudijo” parsidavėlis Budenz, 
kuris iš “liudijimų” susikrovė dešimtis tūkstančių dole
rių. Sakoma, prieš jį “liudijo” ir Bentley,—kita negar
bingos praeities asmenybė.

Per ilgą laiką Lattimore buvo tąsomas po įvairius 
kongresinių’ komitetii tyrinėjimus. Jis buvo kaltinamas 
padėjime Kinijos komunistams. Nežiūrint to, fakto, kad 
Lattimore ne kartą aštriai kritikavo Tarybų Sąjungą ir 
komunistus, jis bus teisiamas už neištikimybe mūsų 
kraštui! * >

Komercinės spaudos rašeivos pranašauja, būk Latti
more teisme iškilsią sensacingų dalykų daugiau, negu 
jų buvo Hisso teisme.

Netenka nei sakyti, jog Lattimore priešai dirba ir jie 
atneš į teismą glėbius “tikrų faktų,” nukreiptų prieš 
Lattimore.

ŽMONIŲ PINIGAI PAS 
BUVUSĮJĮ KONSULĄ

Dirva rašo, jog buvusis 
Lietuvos konsulas New 
Yorke, J. Budrys, turįs 
apie 100,000 dolerių žmonių 
pinigų, — pinigų, kurie pri
klauso žmonėms, gyvenan
tiems Lietuvoje.

Dii•vos lupomis:
Apie 100,000 dolerių Ame

rikoje mirusių lietuvių turto 
■ dabar yra Lietuvos Generali
nio konsulo J. Budrio globoje. 
Tai palikimai, kurie turėtų a- 
titekti Lietuvoje likusiems 
mirusiųjų giminėms, bet kurie 
dėl esamų aplinkybių tiems 
įpėdiniams negali būti įteikti, 
(f šią sumą neįskaityti toki 
patys palikimai, globojami 
Lietuvos konsulo Chicagoje).

Daug kartų tokiose paliki
mų bylose prisistato Sovietų 
konsulatų pasamdyti 'advoka
tai ir bando atstovauti Lietu
voje tikrai ar tik tariamai 
esamiems įpėdiniams. Mūsų 
konsulatai rūpestingai seka 
tokius atvejus ir visada įsiki
ša, kaip teisėti Lietuvos pilie
čių atstovai. Patiekdami Val
stybės Department© atitinka
mus pareiškimus ir jau esa
mus teismų sprendimus, jie vi
sada atstovavimo teisę laimi.

Ką visa tai pasako? Tai

Kas Ką Rašo ir Sako IŠ UNIJŲ VEIKIMO

būtent pasako, kaip sknau-į |)et savaitraštis. Pereitą savai- 
džiami Lietuvos žmonės, ] tę “Glos Ludowy” pranešė, 
kai Amerikos vyriausybė i kad jo skaitytojai pasekmin- 
dar vis tebepripa žįsta Lie-I gai sukėlė laikraščio fondan

Taipgi sakoma, jog po Lattimore seks kiti intelektua
lai, švietėjai,—jie bus inkvizuoti, persekioti, teisti.

Pažangioji visuomenė,—ypatingai darbo unijos — ne
turėtų prieš tai užsimerkti. Gynimas intelektualų—gy
nimas civilinių Amerikos žmonių teisių!

KALBANT APIE RAGANGAUDŽIUS, verta prisi- 
fninti ir tai, kas darosi su ‘amerikiniais tarnautojais 
Jungtinėse Tautose.

Vienas žymus, amerikietis JT tarnautojasĮ Abraham 
Feller, kaip žinia, nepakeldamas ragangaudžių “tyrinė
jimų,” nusižudė. ' *■ x i

Kibi tarnautojai,’ kaip’ aną diena rašė* New York 
Times, dreba dėl savo ateities. Nei vienas jų nežino, ką 
su juo ar ja darys. Jie nėra komunistai, daugelis jų 
nepritaria komunizmui, bet jie buvo kadaise newdeale- 
riai, Naujosios. Dalybos rėmėjai, rooseveltiniai. Juos 
čia tarnauti įstatė rooseveltinės administracijos parei
gūnai. Na, tai dabar, kai eina rooseveltinių galvų kirti
mas, tie žmonės nežino, kuris iš jų bus next.

Trygve Lie, generalinis Jungtinių Tautų sekretorius, 
nuolankiai klausydamas MącCarranų, jau keletą tar
nautojų atstatė. Kiti tūli tarnautojai patys pasitraukė, 
nenorėdami pakliūti į inkvizitorių šerengą. Treti,- kaip 
sakėme, dirba ir dreba.

Vargas tiems, kurie nuoširdžiai rėmė Franklin D. 
Rooseveltą, kurie ’pasiliko ištikimais rooseveltiniams 
idealams! / '

NEKLAUSO IR GANA!
’ PRAĖJUSIĄ SAVAITĘ Paryžiuje baigėsi North At
lantic Tarybos posėdis, kuriame dalyvavo (paskutinį 
kartą) ir mūsų valstybės departmento sekretorius. Dean 
Acheson.

Ši Taryba padarė apžvalgą to, kas buvo nuveikta gin
klavimosi srityje. Pasirodo, kad praėjusių metų kon
ferencijos, įvykusios Lisabonoje, nutarimai toli gfažu 
nebuvo pravesti. . Europinės valstybės, priklausančios 
North Atlantic Treaty Organization. (NATO), atsisakė 
išleisti pinigų karo reikalams tiek, kiek buvo Lisabonos 
konferencijoje nutarta, kiek Amerika reikalavo.

Įdomus dalykas atsitiko šitame Paryžiaus posėdyje. 
Amerikos vyriausybė ir gen.-Ridgway būtinai reikalavo, 
kad būtų paskirta karo reikalams nemažiau $473,000,- 
000; tie pinigai turėtų būti išleisti 1953 metais militari- 
niams aerodromams statyti, na, ir kariuomenėms gin
kluoti. ,

Tam reikalavimui iškilo griežtas/pasipriešinimas. Va
karų Europos šalys dar vis tebėra ant bankrūto slenks
čio, nežiūrint to, kad joms buvo sukišta (pagal Marshal- 
lo planą) bilijonai dolerių! Jos negali daugiau piinigų 
'paskirti ginklavimuisi.

Pagaliau buvo nutarta išleisti 1953 meteis ginklavi
muisi $2213,000,000, tačiau dali tos sumos,—$91,840,000,— 
pridės Amerika!

Vakarų Europos valstybių valdžios mato, j6g joms 
jokio karo pavoitus iš Tarybų Sąjungos pusės nėra, tad 

’jos ir nenori klausyti Achesono gąsdinimų. Pagaliau 
kiekvienoje tų šalių yra tvirtas žmonių judėjimas už 
taiką, su kuo valdžios priverstos skaitytis.
” Kai kurie pranašai dabs r spėja, jog. girdi, NATO ga
ji sužlugti. »BeV kiti sako: tenka palaukti, kol Eiseh- 
;howeris užims prezidento vietą, ir žiūrėti, ką jis tuo 
Reikalu pasakys.

Sekamas NATO tarybos posėdis ‘žada įvykti kada 
nors pavasarį; tuomet jame dalyvausi jau nebe Achėšo- 
nas, bet Dulles.

tuvos konsulais tokius, kaip 
Budrį ir Žadeikį. Abudu 
jiedu yra buvę konsulais, 
bet šiuo metu nėra, nes Ta
rybų Lietuvos vyriausybė 
jų tokiais nepripažįsta. Jie 
su Lietuvos žmonėmis ne
turi jokio ryšio. Lietuva 
yra tarybinė respublika ir 
įstojusi į Tarybų Sąjungą. 
Todėl Amerikoje dabar Lie
tuva faktinai yra atstovam 
j a m a tarybinių įstaigų 
(šiuo metu ambasados).

Numiršta., sakysime, lie
tuvis amerikietis.. Jis palie- 

i ka $1,000 pomirtinės apdrSu- 
| dos, aprašytos savo vaikam, 
; bei giminėm, esantiem 
Lietuvoje. Norint, kad. tas 
palikimas tektų tam, kam 
;mirusis buvo aprašęs, jis 
turėtų būti įteiktas Tarybų 
Sąjungos ambasadai, pasta
roji pasiųstų jį Lietuvon, 
tam asmeniui, kuriam jis

I priklauso.
Na, o kaip tokį palikimą 

i gauna, sakysime, Budrys 
ar Žadeikis, tai jie jo ne
gali pasiųsti Lietuvon, bet 

: laiko, “globodami.”
Kas gi, pagaliau, su tais 

pinigais, su tais palikimais 
atsitiks? Kas juos ilgai
niui sunaudos.?

Kai Tarybų Lietuva bus 
Amerikos pripažinta, tuo
met, aišku, Budriai ir Ža
deikiai turės tuos “globoja
mus” pinigus pervesti tary
binėms įstaigoms. Bet, jei 
Tarybų Lietuva ilgai nebus 
Amerikos vyriausybės pri
pažinta, tai kas bus tuo
met? Kur tuos palikimus 
Budriai bei ’Žadeikiai pa
dės? !... - •

Taffy 'Rięhars, laimėjusi grožio kontestą ir tapus 
š. m. <4Miss USA”. Ji pribuvo Londonan ir teh dalyvaus 
konteste už “Miss World.” ,

Jeigu taip, tai kiekvienas 
lietuvis, turįs apdraudą, ap
rašytą ant asmens, gyve
nančio Lietuvoje, turėtų 
gerai pagalvoti apie jo, — 
palikimo aprašymo, — pa
keitimą.

Kyim gi savo naudą pa
likti “globoti” tiems po
nams., kuriais nei lietuvių 
tauta, nei Amerikos lietu
vių visuomenė » nepasitiki, 
kurie lietuvių tautos neat
stovauja ?

APIE MŪSŲ SPAUDĄ
Dienraštis Vilnis aną die

ną parašė įdomų editorialą 
apie progresyvūs spaudos 
reikalus.'. Tarp kitko Vil
nies redaktorius sako:

Ypač sunkioj padėty yra 
ateivių spauda. Ypatingai 
sunkioje padėtyje randasi ta 
dalis ateivių spaudos, kuri gi
na progresyves idėjas. Nenu
ginčijamas faktas yra tas, 
kad ateivių progresyvė spau
da pasilaiko ačiū paramai, a- 
čiu duosnumui savo skaityto
jų, kurie ją brangina ir myli.

Paimsime kelis pavyzdžius:
Amerikos progresyviai len

kai turi tik vieną gefd savo 
laikraštį “Glos Ludowy”'’. 
“Glos Ludowy” ne dienraštis,

320,000. “Glos Ludowy” lei
dimas būtų neįmanomas be

■ tos stambios ir labai širdingos 
paramos.

Rusų progresyvis dienraštis 
“Ruskij Golos” nesenai buvo 

Į sušaukęs savo aktyvistų kon
ferenciją. Konferencijoj entu
ziastiškai nutarta sukelti dien
raščio paramai $30,000. Per
nai irgi buvo surinkta tokia 
pat suma.

Tą patį reikia pasakyti ir 
apie ukrainų dienraštį “Ščo- 

; dieni Visti”. Jo reikalams su- 
i keliama dar daugiau, rodosi, 
j $40,000.

Mūsiške “Vilnis” ir “Lais- 
j ve”, vargais negalais, laikosi
■ savo pozicijose, visaip ekono- 
mizuodamos ir mokėdamos

I v! savo įstaigų žmonėms mažes
nes algas negu būtų reika
las, negu kiti kad moka.

“Vilnies” skaitytojų aukos 
mūsų biudžete yra labai svar
bus faktorius. Pernai ‘Vilnies’ 
paramai, visokiais būdais, bu
vo sukelta $17,000. Šiemet, 
rudeniop, šio dienraščio di
rektoriai irgi prabilo į dien
raščio patriotus. Pasiryžome 
sukelti finansų fondan $10,- 
000. Bet. turime tik trečdalį

j tos sumos.
Didžiumai ‘Vilnies’ šeriiiin- 

kų ir skaitytojų visuomet bu
vo arti širdies savojo dienraš
čio rėmimas, šimtai mūsiškių 
rodo didelį duosnumą. Laik
raštis jiems, kaip ir jų šeimos 
reikalas, kaip brangus drau
gas ir mokytojas, kuris diena 
iš dienos teikia jam politinę, 
apsvietą ir visapusiai jį infor
muoja apie visa tai, kas skai
tytojui svarbu žinoti .

Mes prašome visus mūsų 
skaitytojus rimtai įsigilint į 
šią svarbiausią progresyviams 
lietuviams problemą.

Laivakroviai reikalauja 
apvalyti uniją

NEW YORK. — Eilinių 
laivakrovių komitetas reika
lauja, kad jų unija būtų apva
lyta nuo sukčių, kyšininkų, 
gengsterių, kurie šiuo metu 
turi unijos vadovybę savo 
rankose.

Kriminalysčių tyrinėjime 
pasirodė, kad unijos amžina
sis prezidentas Ryan taipgi 
ėmė kyšius, buvo laivų kom
panijų paperkamas. Tai ką 
jau kalbėti apie žemesnius 
viršininkus ir visokius unijos 
agentus.

. r4*1“Duonkepiai gina Rosenbergus

, NEW YORK. -- Amerikos 
Darbo Federacijos duonkepių 
lokalas 1 pasiuntė preziden
tui Trumanui telegramą ragi
nant jį pamainyti mirties bau- 

, smę Rosenbergams, kurie nu
teisti elektros kėdėje sude
ginti apie sausio mėnesio vi
durį.

Lokalo valdyba pareiškė iš
studijavusi visą tą teismo pro
cedūrą ir suradusi, kad Ro- 
senbergai nekalti ir kad jų 
teismas buvo šališkas.

. —[t].~ Keturių dienraščių 
darbininkai streikuoja

MOLINE, ILL. — Gruodžio 
*15 d. International Typogra
phical Unija paskelbė streiką 
prieš keturis dienraščius, išei
nančius Moline, Rock Islande, 
III. ir Davenport, Ja.

170 spaustuvininkų reika
lauja didesnių algų ir geres
nių darbo sąlygų.

Raudonbaubiai prakišo 
rinkimus UE lokale

PHILADELPHIA, PA. — 
UE elektros darbininkų unijos 
lokalo 155 rinkimuose rau
donbaubiai gavo tik 202 bal
sus, o progresyviai gavo 542 
balsus.

Lokalo prezidentu išrinktas 
progresyvis Charles Fluhrer: 
rinkimus pralaimėjo Michael 
Giardino, kuris vadino unijos 
vadovybę komunistais.

Stiklo darbininkai 
laimėjo streiką

DETROIT. — Vieną savai
tę pastreikavę 200 ADF uni
jos nariai stiklo darbininkai 
laimėjo pergalę.

Jie gavo pakelti algas iki 12 
ir pusę cento į valandą. Da
bar jie laukia, kada Algų 
Stabilizacijos Taryba Washin
gtone jų naują sutartį patvir
tins.

Gerų žmonių balsas
Dvidešimt gerų žmonių, žy

mių veikėjų ir visuomenininkui 
pasiuntė telegramą Washing- 
tonan prokurorui James P. 
MęGranery. Jie reikalauja, 
kad suareštuoti'ir laikomi ant 
Ellis Island astuoni seni ame
rikiečiai nepiliečiai, būtų pa
leisti po užstatu. Vienas tokių 
persekiojamų žmonių laiko
mas kalėjime Crown Points, 
Indiana.

Butų gerai, kad daug pla
tesne visuomenė tuo klausimu 
susirūpintų ir štotų ginti sve- 
turgimių amerikiečių teises.

Minėti amerikiečiai savo 
telegramoje prokurorui sako;.

“We urge the immediate 
release 6n bail of Frhnk Bo- 
rich, Andrew Dmytryshyn, 
Paul Juditch, Sam Nilgrbm, 
Michael Nukk, Jack Schnei
der, Joseph Siminoff and Har
ry Yaris, of New York; and 
Katherine Hyndman, of Gary, 
Ind.

“We are alarmed that the 
right td baiil is in jeopardy by 
the cancellation of bail tb 
these nbh-čitiždhs. We urge 
you use the power of your 
office to grant bail to these 
people.”

Telegramą pasirašė seka
mi žmonės:

Rev. Paul J. Allured, Lah- 
sing, Michigan.

Matydamos, kad stiklo dar
bininkai išgavo algų pakėli
mą, kitos firmos taipgi pakėlė 
po penkis centus savo darbi
ninkams.

—[*]- 
Atšaukė penkių 
mėnesių streiką

NASHUA, N. H. — Laik
raštininkų Gildijos lokalas 
217 atšaukė savo streiką prieš 
Nashua Telegraph. Streikas 
atšauktas be jokio laimėjimo.

Streikas tęsėsi penkis mėne
sius. Minimo laikraščio savi
ninkai, pasinaudodami Taft- 
Hartlėy įstatymu, galėjo išsi
laikyti neišpildę unijos reika
lavimu.

—[★]-
Mūrininkai gaus didesnes 
algas

ANN ARBOR, MICH. — į 
čionai derybos vestos tarpe 
Washtenaw apskrities (Ann 
Arbor ir. Willow Run) kont- 
raktorių ir lokalo 14, Brick
layers Tilesetters Plasterers 
& Cement Finishers Inti. U- i 
nion (AFL) baigėsi susitari- . 
mu. Darbininkams pakelta al- I 
ga $1.20 dienai.

Dabar aukščiau suminėti 
darbininkai gaus $3.15 va
landai ir cemento darbo dar
bininkai $2.60 valandai. Taip
gi pridėta eilė pagerinimu.

—[★i—
Reikalauja bausti vaikų 
darbo įstatymo laužytojus

TRENTON, N. J. — Ameri
kos Darbo Federacija pasiun
tė New Jersey valstijos gu
bernatoriui reikalavimą baus
ti tuos, kurie nesilaiko vaikų] 
darbo įstatymo.

Paaiški, kad tūli darbda
viai New Jersey valstijoje 
samdosi nepilnamečius vaikus 
ir moka jiems visai mažas al
gas. O tai neleistinas dalykas. 
Tai laužymas vaikų darbo į- 
statymo.

INDIJA NEPRIPAŽĮSTA 
VIETNAMO LIAUDIES 

VALDŽIOS
New Delhi, Indija. — 

Premjeras Nehru sakė sa
vo seimui, kad Indija at
meta “komunistų prašymus 
pripažinti Vietnamo Liau
dininkų Respubliką.”

Indija nepripažįsta ir 
francūzų įkurtos neva tau
tinės Vietnamo valdžios.

Londono Daily Express 
rašo: Jeigu amerikonai 
pirks. Irano naftą - aliejų, 
tai bus “vogtos iš anglų 
nuosavybės pirkėjai.”

Dr. Dorothy Brewster, New 
York.

Prof. Charles F. Brooks, 
Milton, Mass.

Rev. haymond Calkins, 
Cambridge, Mass.

Prof. Ephraim Cross, New 
York.

Prof. Arnold Dresden, 
Swarthmore, Pa.

Dr. W. E. B. Du’Bois, New 
York.

Rev. Kenneth Ripley For- 
bes, Philadelphia. ’

Hon. Člemens J. France, 
Providchce, R. I.

Prof. Royal W. France, 
New York.

Hugo GČllcft, New York. 
‘ Dr. Ralph IT. Gundlach,

New York.
Robert Gwathmey,' New 

York.
William Harrison, Boston, 

Mass.
Rev. Prof. Fleming James, 

Sr., North Haven, Conn.
Dr; Paul H. Lavictes, New 

Havbn, Conn.
, Rev. Donald G. Lothrop, 

Boston, Mass.
Miss Mary S. McDowell, 

Brooklyn, N. Y.
Or. 11. H. WilSon, Prince

ton, N. J.
Dr. Hafry F. Ward, Palisa-

dc, N. J.
į i ** •_ '
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Svarbu nepiliečiams 
sveturgimiams

Waltėr - McCarran įsta
tymui įėjus gallon, gruo
džio 24,. 1952 metais, visi 
nepiliečiai sveturgimiai pri-{ 
valo:

1) Visuomet nešiotis su sa
vimi Alien Registration Re
ceipt Card registracijos 
kortą, kuri yra įrodymu, 
kad nepilietis yra užsire
gistravęs sulyg to įstatymo 
reikalavimo.

Kurie nepiliečiai pames 
registracijos kortas, priva
lo tuojau įsigyti naują kor
tą. Galima tuo reikalu 
kreiptis į vietos pašto Im
migration and Naturaliza
tion Service, informuojant 
juos, kad pametėte kortą.

Šiuo tarpu jau reikės mo
kėti $1 už gavimą naujos 
kortos, vieton pamestos. Po 
gruodžio 24 dienos jau teks 
mokėti $5.

2) Po gruodžio 24, bile 
nepilietis, persi k eidamas 
kitur gyventi, privalo pra
nešti Generaliam Prokuro
rui apie savo antrašo pęfc 
mainymą. Tam reikalui są- 
vo pašte galite gauti tam 
tikras kortas.

3) Sausio mėnesį, 1953 
metais, visi nepiliečiai pri
valo pranešti generaliam 
Prokurorui savo ^ąntrašą. 
Tam reikalui reikia ?ęąuti 
pašte specialę formą aK- 
hlanką. Kitaip sakant, kas 
metai sausio mėnesį, bėgy
je 10 dienų, reikalinga nau
jai persiregistruoti.

Nepildant šių reikalavi
mų, Walter-McCarran įsta
tyme nustatytų, gali būti 
baudžiami nuo trijų iki še
šių mėnesių kalėjimo, taip
gi pinigine bausme arba 
deportavimu.

Laisvės skaitytojai, pei^f 
skaitę šias informacijas, 
perduokite visiems nepilie
čiams., kad jie žinotų, nes 
daugelis, nežinodami to 
įstatymo, gali susilaukti 
bausmių ar didelio nesma
gumo.

Lietuvių Komitetas 
Gynimui ’Sveturgimių

JVAWINIOS
250,000,000 metų 
amžiaus sutvėrimas

Delaware, Ohio. — Ohio 
Wesleyan universiteto studėn-
tai rado dalį kaukolės žu-
vies, kuri gyveno 250,000,000 
metų atgal! Taip spėja moks
lininkai. Tokio sutvėrimo mtfr 
sų žemė nematė jau be galo 
ilgai. <

Liekaną surado Miss Thel
ma Cook, studentė iš Wa
shington©. Ji pasirinko* geo
logijos mokslą ir bestudijuo
dama akmenis, viename iš jų 
surado tą nepaprastą lieka
ną. Mokslininkams ši liekana 
labai svarbi.

Brito milijonai Amerikoje

Londonas. — Rugsėjo 30 
d. pasimirė Viscount Astor. 
Pasirodo, kad apart milžiniš
kų turtų Anglijoje, jis turė
jo nuosavybės ir Amerikoje. 
Apskaitoma, kad jo nuosavy
be čia Amerikoje verta apie 
$2,729,000. Jis buvo Ameri
koje gimęs lordas. Mirė su
laukęs 73 metus amžiaus. Jis 
išleidinėjo savaitraštį “The 
Observer.”

Padėkavonės diena Kuboje

Havaną. — Kubos prezi
dentas Batista patvarkė, kad 
nuo dabar Kubojb kas jnet 
butų švenčiama'Padėkos Imc- 
na. Ji kas met įvyks lapkrjB 
čio ketvirtą ketvirtadieny 
Batista nepasakė, Už ką ir 
kam Kubos žmonės turetQ 
dėkavoti.



Newark, N. J.
Ačiū už paramą

LDS Trečios Apskrities ir 
LDS 8-tos kuopos bendra ren
gimo komisija taria nuoširdų 

» ačiū tiem biznieriam ir pavie
tiniam, kurie aukojo degtines 

ir vyno del parengimo, kuris 
įvyko 30 d. lapkričio, Ukrai- 
nų svetainėje, 57 Bacon St., 
Newark, N. J.

Per V. J. Kaspar aukojo 
sekami biznieriai: F. Paval- 
kis, 170 Feming Ave., W. 
Morkus, 13 Adam St., G. 
Yuodelis, 239 Elm St., ir P. 
Pub, 140 Elm St.

Per J. Stanelį: T. Luckaus- 
kas, 195 Ferry St ir per Ch. 
Anuškį: G. Tunkus, 88 Pas- 
sig Ave, Kearny, N. J.

Per A. Matulį: A. Zavisus, 
138 Wayne St., Jersey City ir 
pavieniai A. S. Matuliai bon- 
ką stipriosios ir Kasparai 2 
svaru kavos.

Tad prašomi LDS nariai ir

mūsų simpatikai reikalui e- 
sant paremti tuos biznierius, 
kurie remia LDS parengimus 
su auka. ų

Bendra Rengimo Komisija.

Hartford, Conn.
Mūsų naujienos

ALDLD 68 kp. metiniame 
susirinkime narių buvo ne
daug, bet dalykus svarstė 
rimtai. Kuopos valdyba pasi
liko ta pati sekantiems 1953 
metams. Taipgi beveik trečda
lis narių pasimokėjo duokles 
už 1953 metus. Norėtume, 
kad ir visi kiti nariai'pasimo- 
kėtų savo duokles. Tokiu bū
du mūsų kuopa galėtų įeiti į 
garbės sąrašą.

Nutarta turėti parengimą 
po naujų metų. Draugas Ka
nopa pasižadėjo aukoti bačką 
alaus. Tadgi pradžia jau yra. 
Gal kas daugiau atsiras auko
tojų?

Taipgi girdėjau, kad Simų

ir 'Dukterų Draugija nusitarė 
surengti kortų parę po naujų 
metų. Nežinau, kada tas bus. 
Sekite spaudos pranešimus.

Kita naujiena

Kaip jau girdėjote, Namo 
Bendrovė rengia Naujų Metų 
balių, kuris bus labai geras. 
Bus daug ‘ ir gerų valgių bei 
gėrimų, taipgi gera linksma 
lietuviška muzika kuri užsi
tęs iki vėlai nakties. Tikietai 
tik po $3. Bet kiekvienas tu
ri įsigyti iš kalno.
. Laiko beliko mažai. Tadgi, 
prašome paskubėti, kadangi 
pagal šio laiko brangumą 
yra būtinas reikalas žinoti 
dalyvaujančių parengimo as
menų skaičių.

-()•□-
Dar vienas dalykas

, Mūsų svetaine nėra didelė., 
I Yra leista joje susirinkti ne 
daugiau kaip 150 žmonių. 
Jeigu būtų daugiau, tai mes 
negalėtume leisti. Tokiu būdu 
kaip sakiau, reikia tikietus

gauti iš anksto.
Tikietus galite įsigyti Lais

vės Klube, 157 Hungerford 
St. arba pas draugus.

Taipgi tikietai arba pinigai 
turi būt grąžinami kelios die
nos pirmiau, kad būt galima 
maž daug žinoti, kiek žmonių 
bus.

Taigi, nelaukite paskutinės 
dienos. Įsigykite tikietus, 
Namo Bendrovė užtikrina kad 
būsite patenkinti.

Tad visi dalyvaukite Naujų 
Metų baliuje. Pasidžiaugsime 
ir pasitiksime naujus 1953 
metus.

Pasimatysime Naujų Metų 
baliuje. A. Kiškiunas.

Chicago, Ill.
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UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —40—

AŽVD gyvuoja gerai

Nebeturiu mažų vaikučių, 
bet apie Ateities žiedo Vaikų 
Draugijėlės veiklą žingeidąu- 
j u. Nešimatant žinių spaudo
je, pasiteiravau pas mokyto
ją Onutę Petrutienę, kaip šį 
rudenį gyvuoja AŽVD. Nuste
bau gavus atsakymą, kad

Sveikiname su Kalėdomis ir Naujais Metais 
visus Laisvės ir. Vilnies skaitytojus, visus abie
jų dienraščių darbininkus, višus draugus ir 
drauges, kaimynus ir pažįstamus, arti mūs gy
venančius ir taipgi tuos, su kuriais Lietuvoje 
kartu augome/

Būtų malonu, jeigu ir kiti draugai taip pa
darytų, vietoje siųsti atvirutes. Smagu būtų su
sirašyti ar susitikti su senovės draugais.

Taigi, mieli idėjos draugai, malonėkite pri
imti šį mūsų jausmingą ir šiltą sveikinimą.

PETRAS ir MARIJONA SMALSČIAI,
10029 Littlefield,
Detroit 27, Mich.,
Tel. TE. 4-4293.

Marijona Smalsticnč 
Suvalkų rėdybos, 
Igliaukos parapijos, 
Pielkavos kaimo, 
duktė Tamošiaus ir 
Ievos Bulotų.

Iš Lietuvos paeiname: 
Petras Smalstis 
Kauno rėdybos, 
Kamajų parapijos, 
Vaičionių kaimo.

&įa fcas fcįn

Waterbury, Conn.
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dina Lilian Graunas, jauna 
mergaitė, gal būt trylikos ar

Už segregacijos pariaikinirtią

Washingtonas. — Teisingu
mo Department© advokatai 
pataria, kad Aukščiausias 
Teismas priverstų visose A- 
merikos mokyklose panaikin
ti rasinę segregaciją (atsky
rimą). Jie nurodo, kad toks 
daugybės mokyklų elgimasis 
yra nesuderinamas su Ameri
kos Konstitucija.

Utility darbininkams pakelta 
alga $1.60 dienai

THREE RIVER, MlOH. — 
Darbininkai Michigan 'Gas & 
Electric Co. rekomendacija 
gubernatoriaus faktų ieškdji- 
mo komisijos laimėjo* pakili
mą algos $L60 dienai.

Dalykas buvo sėkmingai 
perstatytas per Distrikto 50 
lokalą 13672, United %frte 
Workers, kuris sekdamas 
prez. John L. Lewis tradici
jas darė pastangas ištaišyftiui 
nelygybės šių 'darbininkų al
gose. /

(Tąsa)
Ji jau buvo laikoma namų dukra, nepa
kankamai dresiruota, kurią reikėjo su 
viskuo supažindinti. Ji buvo supažindi
nama su tvarka ir eiga dienų, mėnesių 
ir Briso sezonų, su jų provincijos.santy
kiais, su jų Paryžiaus santykiais, 
su jų giminystės prievolėmis, su 
jų vizitais, su jų pietumis, su begaline 
virtine tų bendruomenės baudžiavų, dėl 
kurių moterys dejuoja ir kuriomis jos 
labai didžiuojasi, nes šis amžinas judėji
mas, jas nualindamas, sudaro joms iliu
ziją, kad jos kam nors pasitarnauja. 
Toks mechaniškas gyvenimas, tasai san
tykių melagingumas, tas amžinas taiks
tymasis buvo Anetai nepakenčiamas. 
Visa ten atrodė nustatyta iš anksto: dar
bai, malonumai — nes buvo taip pat ir 
malonumų, bet iš anksto nustatytų!.. 
Tegyvuoja nenumatyti < nemalonumai, 
kurie išeina iš programos!.. Beveik ne
buvo vilties iš programos ištrūkti, netgi 
dėl nemalonumų. Aneta pamatė esanti 
užmūryta kaip akmuo sienoje! Su smė
liu ir kalkėmis. Cementas romėniškas. 
Grūstuvas Briso...

Ji perdėjo šio gyvenimo griežtumą. 
Atsitiktinumas, .netikėtumas ir čia vai
dino savo vaidmenį kaip ir kiekviename 
gyvenime. Ponios Briso buvo baisesnės 
žodžiuose negu tikrovėje; jos turėjo pre
tenzijų viskam vadovauti; bet nebūtų 
buvę negalima, paėmus jas už silpnosios 
jų vietos, jas patepant, pasmilkant, ve
džioti jas už nosies; sukta mergaitė, 
įvertindama jas tikruoju mastu, būtų 
galėjusi sau sakyti:

— Kalbėkite, kiek tik norite! Aš visa 
j darysiu tik savo galva!

’ Reiktų manyti, kad tokia atspari ener
gija kaip Anetos nebūtų buvusi niekados 
užgniaužta. Bet Aneta pergyveno šią 
nervišką karštligę moterų, kurios, per 
daug žiūrėdamos į joms rūpimą objektą, 
mato jį nebe tokį, koks jis iš tikrųjų yra. 
Iš keleto išgirstų dieną žodžių ji vakare, 
pasilikusi viena, nusikaldavo pabaisas. 
Ji baiminosi kovos, kurią jai reiktų am- 

. žinai kovoti, ir ji sau kartojo, kad jai
• niekados nepasisektų apsiginti prieš juos 

visus. Ji nebesijautė pakankamai tvir
ta. Ji abejojo savo energija. Ji bijo
jo savo pačios prigimties, tų netikėtų 
svyravimų, kurie jos neramią dvasią 
nuolatos blaškė, tų staigių vėjo sūkurių, 
kurių ji neišsiaiškindavo. — Ir tikrai, 
jie kilo iš sudėtingumo turtingos jos bū
tybės, kurioj-e nauja harmonija galėjo 
tik. iš lėto įsigyventi; bet, balaukiant, 
tie vėjai galėjo ją išstatyti visokioms 
piktumo, silpnybės, kūno, minties staig
menoms, klastingiems atsitiktinumams 

< likimo, slypinčio po kelio akmenimis vie
nos valandėlės posūkyje...

Jos nerimo pagrindas buvo tas, kad ji 
nebebuvo tikra savo meile. Ji nebežino-

- jo... Ji nebemylėjo, ir ji vis dar mylėjo. 
Jos protas su širdimi — jos protas su 

. gausmais — kariavo. Protas matė p-er- 
aiškiai: jis buvo išsiblaivęs. Bet 

L' širdis visai nebuvo to padariusi; kūnas 
širdo, matydamas, kad praranda būtybę, 
kurios jis geidė; meilės jausmas grūmo-

> jo:
ų . — Aš nenoriu atsisakyti!..
\ Aneta jautė tą maištą, ii* tai ją žemi

no; jos įgimtas smarkumas priešinosi, 
kietai šaukėsi jos įžeisto išdidumo. Ji 
sakė:

; — Aš jo nebemyliu!..
I Ir jos priešiškas žvilgsnis dabar šni
pinėjo pagrindus .Rože nebemylėti.
'<4įože--nieko nematė. Jis supo Anetą 
meilumu, gėlėmis, riterišku atidumu. 
Jis tikėjosi partiją laimėjęs. Nė valan
dėlės jis negalvojo apie laukinę, išdidžią 
sielą, kuri prisidengusi jį stebėjo, deg
dama noru, bet tik tam, kuris pasakytų 
mistišką slaptažodį; įrodantį, kad vienas 
antrą yra pažinę. Rože jo nepasakė; ir 
ne be priežasties. Priešingai, Jis sakė 
neapgalvotus žodžius, kurie įžeidė Ane
tos širdį, nors ji to ir neparodė. Po va
landėlės jis jau nebeatsimindavo, ką bu
vo pasakęs. Bet Aneta, kuri atrodė ne
išgirdusi, būtų galėjusi juos jam pakar
toti po dešimties dienų, po dešimties me
tų. Jai tai paliko gyvą atsiminimą ir 
atvirą žaizdą. Tai vyko prieš jos norą: 
nes ji buvo kilni ir sau priekaištaudavo 
nemokėjimą pamiršti. Bet ir visų mo- 
terų geriausioji gali atleisti intymius 
įžeidimus, bet jų niekados nepamiršta.

Kasdien vis atsirasdavo įplyšimų plo
nytėje, meilės austoje drobėje. Tai visai 
nebuvo pastebima. Drobė pasiliko iš
tiesta, bet mažiausias pūstelėjimas čia 
sukeldavo nerimą keliančius virpėjimus. 
— Aneta, stebėdama Rože jo šeimos ap
linkoje ir jo paveldėtus šeimynos bruo
žus — šiurkštumą, kai kurių jo išsireiš
kimų^ sausumą, jo niekinimą prastų žmo
nelių, kalbėdavo sau:

— Jis blunka. Iš to, ką buvau jame 
mylėjusi, po kelerių metų nebeliks nie
ko.

Kadangi ji dar jį mylėjo, ji norėjo iš
vengti kartaus nusivylimo, žeminančių 
tarpusavio nesusipratimų, kuriuos ji nu
matė, jei jiedu susirištų.

Prieš Velykų išvakares ji apsisprendė. 
— Žiauri naktis. Daug reikėjo nugalėti 
geismų, paminti po kojomis užsispyru
sią viltį, kuri nenorėjo mirti. Mintyje ji 
buvo susukusi lizdą su Rože. Tiek laimės 
svajonių, kurias ji tylutėliai šnabždėjo! 
Jų atsisakyti! Prisipažinti, kad apsirik
ta! Pasisakyti, kad nesi sukurta lai
mei!..

Ji sau tai kalbėjo nusiminusi. Kita 
jos vietoje nebūtų jo atmetusi. Kodėl ji 
nesugebėjo jo priimti? Kodėl ji nėgalėjo 
paaukoti savo prigimties dalį?.. Bet,,ne, 
to ji negalėjo! Koks nevykęs yra gyve
nimas! Negalima apsieiti be abipusės 
meilės ir tuo labiau negalima apsieiti be 
nepriklausomybės. Pirmoji tiek pat 
šventa, kiek ir Antroji. Ir viena, ir ki
ta reikalinga mūsų plaučiams alsuoti. 
Kaip-jas sutaikyti? Jums sako: “Auko
kitės! Jei jūs nepas laukoj ate, jūs nepa
kankamai mylite...” Bet beveik visados 
labiausiai gabūs meilei taip pat yra ’la
biausiai ištroškę nepriklausomybės. Nes 
juose viskas reiškiasi stipriai. Ir jei jie 
paaukoja meilei savo išdidumo princi
pus, jie jaūčiasi smukusiais net ir savo 
meilėje, jie išniekina meilę... — Ne, tai 
nėra taip paprasta, kaip mus norėtų įti
kinti nusižeminimo arba puikybės mora
lė — krikščionys arba Ničės pasekėjai.]

/ (Bus daugiau) I

draugijėlė jau veikia nuo rug
sėjo mėnesio. Vaikučiai šešta
dieniais, kaip ir seniau, susi
renka pamokoms Goodfellows 
salėje, 45th ir Fairfield.

Draugijėlė esanti skaitlin- 
✓gesiiė , nariais šiemet. Daug 
mažučių, priaugančių vaiku
čių, nuo keturių metų amžiaus 
šiemet atvedami tėvo ar moti
nos gražiai mokinasi, kartu su 
didesniais. Koletas lankiusių 
mokyklėlę praėjusiais metais, 

'kol kas dar nesugrįžo. Moky
toja ir mokiniai laukia'jų su
grįžtant. Tėvai turėtų pasirū
pinti tuomi.

Neseniai įvykusiam susirin
kime išrinkta nauja draugijė
lės valdyba, gal geriau pava
dinus draugijėlės globos ko
mitetas. Sąstatą, tikiu, pas
kelbs pats komitetas ar ko- 
responclenai. Angliško sky
riaus korespondentė išrinkta! 
Valerija Urbi kas, kuri net 
tris savo vaikučius prirašė 
prie draugijėles. Ketvirtas 
taipgi atsilanko su mamyte, 
bet dar permažas imti daly- 
vumą.

Mokytoja Onutė Petrulienė i 
džiaugiasi vienu pasireiškimu, 
būtent, tuom, kad Ronnie Po
vilionis, kuris praėjusią vasa
rą lankė LMS vasarinę mo
kyklą, rodo entuziazmo dau
giau veikti mokyklėlėje. Jis 
jau mokina mažus vaikučius 
šokių.

Kaip žinome. Ronnie yra 
geras akordionistas. Kada iš
mokins vaikučius šokių, pats 
galės jiems muziką suteikti. 
Galime tikėtis gražaus vaizdo 
vaikučių parengime.

Sena Motina

Įvairūs išsireiškimai
Bile turguje vienas juo

kas yra tiek pat vertas, 
'kiek šimtas dejonių.

Ch. 'Ettrtib.
I

Norint ilgai gyventi, rei
kia gyventi letai-nesiskubi- 
n.ant. Cicero.

Surinko žėhiaitrs

Iš suvaidinimo ‘Trys Mylimos’

Waterbury, Conn, buvo su
vaidinta komedija “Trys My
limos” 14 d. gruodžio, ši vai
dyba visais atžvilgiais pavy
ko. Pavyko todėl, kad akto
riai buvo gerai pasiruošę.

Aktoriai rolės atliko taip 
gerai, kad geriau ir negalėjo 
būti. Užtai reikia atiduoti 
jiems ir jų • režisieriui Juškai 
kreditas. Reikia pripažinti, 
kad draugas J. Juška įdėjo 
daug darbo ir laiko kolei tin
kamai buvo paruošti aktoriai 
kurie du iš jų čiagimiai. Bent 
keli iš atsilankiusių klausė 
manęs, ar tie du jaunuoliai 
yra dipukai, kad taip gražiai 
lietuviškai kalbą. Kaip pasa
kiau, jog jie yra čiagimiai, tai 
anie klausiusieji nusistebėjo.

Negaliu praleisti nepaminė
jęs vardų aktorių i]- pagirti 
juos, už jų pastangas.

“Trys Mylimos” — tai vie
nos šeimos gyvenimo vaizdas. 
Perstato motiną našlę ir jos 
dvi dukteris. Visos trys įsimy
li į vieną jaunikaitį.

Vaikino rolę atlieka jau
nuolis Edwardas Da^ys, ku
ris taip gabiai išvilioja iš įsi
mylėjusių p i n i g us ir prasi
šalina.

Motinos rolę atliko Magda
lena Juškiene, kuri taipgi yra 
Įsimylėjusi į tą patį jaunikaitį, 
į kurį įsimylėję ir abi dukte
rys. Esu matęs Juškienę vai
dinant ir pirmiau, tačiau šioj 
komedijoj jinai geriau savo 
rolę atliko, negu ankščiau.

Vyresnės dukters rolę atli
ko Ieva Graunieilė. Ją galima 

’pavadinti profesidnale aktore. 
-Pas ją nestokuoja energijos, 
nudavimų ir artistiškai“išreik- 
štų jausmų.

Šio veikalo intriga yra šiaip 
supinta, kad visos trys myli 
tą ;patį vaikiną ir visos trys 
galvoja su juomi apsivesti.

Vaikinas gi savo ruožtu vi
sas apgaudinėja. -

Antros ’dukters ’rolėje vai-

keturiolikos metų amžintos., 
Vaidina taipgi labai gerai, tik 
vietomis pritrukdavo jausmin
gumo. Bet kaip tokiai jaunai 
mergaitei geriau ir nebuvo 
galima. Aš nuo savęs vėlin
čiau ir pageidaučiau, kad ši 
jaunuolė ir toliau lavintųsi 
vaidyboje, ii’ jeigu ji ir toliau 
vaidinime dalyvautų galėtų 
daug ko pasiekti vaidyboje.

Vaikino rolę, kurį mergi
nų motina parinko savo vy
resnei dukteriai, atliko Jonas 
Grybas ir suvaidino gerai, tik 
kad jo rolė ne taip jau svar
bi buvo, tai ne tik mano, bet 
ir kitų atsilankiusių nepatrau
kė atydos. Sakau, kad J. Gry
bas yra geras aktorius. Jisai 
puikiai pasirodė po “TM” 
vaidybos, kaip atliko rolę di
alogui. i

Publikos buvo gana daug ir 
visi buvo užganėdinti, prisi
juokė, kiek tik norėjo.

Buvo atėję du dipukai, bet 
kaip tik vaidinimas pasibaigė, 
tai ir išėjo. Tik ant rytojaus, 
pirmadienį vieną susitikau, 
kuris manęs klausė ar aš bu
vau pamatyti vaidinimų. Sa
kau, taip, buvau. Tada ir aš 
jo paklausiau, ar jisai buvo. 
Sako, taip, ir aš buvau. Tad 
klausiu kaip patiko. Sako, la
bai gerai, nemaniau, kad iš 
seniau atvykusių lietuvių bū
tų tokių gerų aktorių.

K. Krasnitskas.

Komisijos noru yra pakelti 
darbininkams algas skaitant: 
atgal nuo rugpjūčio 15 d. Kai 
Dist. 50 paėmė šių dąrbiįin- 
kų dalyką, tuomet rado Three 
Rivers algas 44c. valandai 
žemesnes, kokias gauna apy
linkės miesteliuote darbinin
kai. 20 centų pakėlimas va-' 
landai yra žingsnis prie ame
rikietiško gyvenimo.

Teismas prieš segregaciją

Richmond, Va. — T’edėtąli- 
nis teismas čionai potvarke, 
kad nelegališka bt&ižbsc, 
kurie važinėja iš vienos vals
tijos į kitą, atskirti riektos 
nuo baltųjų. Tokia se'^re^ąfci- 
ja priešinga šalies Kdhštįtu- 
cijai. Bušų kompanijos neža
da pasiduoti. Jdš eis j aukš
tesnį teišmą.

SVARBUS PRANEŠIMAS
M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėmutė

je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje 11.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų. *T .

No. 1 M. ŠVILPA SALVE (for Skin Irritation). Ši mostis pagelbsti 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Athlete’s Foot. Išgydo žaizdas 
burnoje ir nosyje (tik ne nuo vėžio). Kainb $1.50 už 3 oz.

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis huo^jvąi- 
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz. , ' . ■ >

No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dohtų
skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz.

No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit hUo 
! Poison Ivy. Kaina $1.50.

No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mostis 
naujai išrasta, peašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagfcl nurody
mu

’OM'egdno senatoriu's WayKe Morse kalbasi su CIO 
vadais CIO kohvericijojc. Senatorius Morse, atšimetęs 
iitio rcįitiblikotių, ‘pafeiške, k&d šiuo laiku taika Korė
joje yra svarbiausias klausimas. ’ w „

Su užsakymais siųskite Moncy-Ordcrius. Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt 30c stampomis.

IJartfordc galite gauti vaistinėse ant; Park ir Hudson; Governor Ir 
on gatvių. .

Adresuokite: M. ŠVILPA, T. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn.;< 
arba: 597 Broad St., Hartford, Conn.

PASARGA: Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj raSy 
kite: M. Švilpa,

SL, Hartford, Conn.

597 Broad St., Hartford, Conn.
m.

3 puri.-Laisvė (Liberty)-’Ah'trKd;‘,
/

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie jnahęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai. įruošta 
mūsų šermenine. Mūsų patarnavitnu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 lifct. Vernon St, Phila., Pa.
Telefonas Poplar 411Q

4 ’
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Mechanizuotoje kelio 
distancijoje

Įsijungdamas į socialistinį 
lenktyniavimą Visasąjungines 
geležinkelininko dienos gar
bei, Vilniaus kelio distancijos 
kolektyvas pasistatė sau už
davinį užtikrinti savo distan
cijoje visas galimybes masė 
nistų-pen k iaši m ti n inkų j u d e- 
jimui plėstis; To siekė dirbda
mi priešakiniais darbo meto
dais, visokeriopai mechani
zuodami darbo procesus.

Šiuo metu kelio distancija 
pilnai mechanizuota: visus 
daug darbo reikalaujančius 
procesus atlieka mechaniz
mai. Kelininkai gerai įvaldė 
naująją techniką, ir darbo na
šumas dabar žymiai aukštes
nis, negu anksčiau. Distanci
joje išaugo nemaža nauju 
puikių specialistų.

Visa distancija iškovojo 
labai gerus d a r b o 
rodikliu s. Ypač gerus 
laimėjimus šventės garbei pa
siekė kelio meistro Kunickio 
vadovaujamas pirmojo kelio 
ploto kolektyvas. Antroje vie
toje — antrasis kelio plotas, 
kuriam vadovauja kelio meis
tras MolČanovas. Be to, labai 
gerus darbo rezultatus pasie
kė brigadininkų žickio, Ozer- 
nycb ir Stanulevičiaus vado
vaujamos brigados. Jų žinio
je esantieji kelių plotai laiko
mi pavyzdingoje tvarkoje.

Laimėjimai — nemaži. Ta
čiau distancijos kolektyvas 
pasiryžęs ateityje pasiekti 
dar geresnius darbo rezulta
tus nuolat plečiant socialistinį 
lenktyniavimą.

Pasikeitimai Pietryčių 
Lietuvoje

’ Antri metai Pietryčių Lietu
voje, Vilniaus srities rajonuo
se dirba Lietuvos Mokslų aka
demijos kompleksinė ekspedi
cija. Ji tiria melioracijos, miš
kų ūkioS^smėlynų apželdini
mo ir kitas problemas.

Ryšium su numatomais pla
čiais darbais šių vietovių gam
tai pakeisti, ekspedicijų daly
viai, atlikdami mokslinį tyri
mą, tuo pat metu vykdo plar 
tų propagandinį darbą gyven
tojų tarpe. Gyventojai supa
žindinami su numatomais dar
bais.

Švenčionėlių rajono Kreto- 
nių kolūkyje įvyko viena to
kių konsultacinių konferenci
jų. Melioracijos, Miškų ūkio, 
Chemijos ir cheminės techno
logijos institutų moksliniai 
bendradarbiai padarė prane
šimus pievų ir pelkių nusausi
nimo bei įsisavinimo, durpių 
trąšų panaudojimo, nenaudo
jamų smėlynų apželdinimo ir 
kitais klausimais. J. Ziberkas

Geležinkelininkų < įkurtuvės
RADVILIŠKIS. Lietuvos ge

ležinkelio Kelių statybos 
Šiaulių ruožo statybininkai 
perdavė eksploatacijon naują 
dviejų aukštų gyvenamąjį 
namą, pastatytą K. Požėlos 
gatvėje.

Now V)ri®£^/6(52fe7lnlov 
Mokykla pradeda 
registraciją

Jefferson School of Social 
Science New Yorke skelbia, 
jog žieminio sezono kursams 
registracija atdara, šaukia vi
sus norinčius mokytis socialių 
mokslų (ir daug ko kito) tuo
jau registruotis. Priims 4,000. 
Pamokas pradės sausio 10-tą.

Pasėka perdidelio 
jos amžiui darbo

Ridgewoode įvyko iškilmin
gos šermenys Al. Grudzinskių 
dukrytei Dorothy, 10 metų. 
Mergytė užsimušė nukritusi 
nuo gaisrinių kopėčių, kur ji 
buvo išėjusi džiauti baltinius, 
užvaduodama ką tik iš ligoni
nės su naujagimiu sugrįžusią 
motiną.

šeima gyvena 246 Stockholm 
St., ketvirtame aukšte.į

Dirbtiniai dantys 
ji išgelbėję

Anthony Maslanka, barten- 
deris, buvęs plėšiko pasitiktas 
prie pat namų Brooklyne, 240 
Warren St., sugrįžus iš darbo. 
Įsakyta iškelti rankas. Iki jis 
apgalvojęs, ar čia nebus tik 
juokavimas, plėšikas paleidęs 
šūvį jam į veidą.

Sužeistas, jis sėdęs j auto 
ir bandęs nuvažiuoti policijos 
stotim Bet tik pasiekęs kar- 
čiamą, iš kur prisišaukęs tak- 
siką. Kada ligoninėje jį apžiū
rėjo, sakė, kad kulkos atsi
mušimas į dantis sulėtino kul
ką ir išgelbėjo jo gyvybę.

—————— 

Pradės apklausinėti 
aplikantus butams

Yonkerse, Nepperhan Avė., 
sausio 5-tą atsidarys raštinė, 
kurioje apklausinės norinčius 
gauti butą naujai statomame 
miestiniame namų projekte. 

! Naujieji namai bus prie Pali
sade Ave. ir Garden St.

Stalininę geležinkelininko 
} dieną čia švęs įkurtuves gar- 
; vėžių mašinistų Grisaičio ir 
. Kiloniko, mašinisto padėjėjų 
Stankaus ir Danilovo, manev- 

I ravimo dispečerio Aglinsko ir 
kitu šeimos.

Iki šventės bus baigtas sta
tyti dar vienas dviaukštis gy
venamasis namas. Tai trečia- 

I sis -8 butų namas, pastatytas 
‘ pastaraisiais metais Radviliš
kio mazgo geležinkelininkam. 

; Visi trjfs pastatai pastatyti 
' centrinėje miesto gatvėje ir 
I sudaro vieningą ansamblį.

LAISVĖS BANKETAS
Prašome visų jsiitemyti, kad Laisves metinis 

banketas įvyks

Sekmadienį, Sausio-Jan. 25
Visi rūpinkimės, kad banketas būtų skaitlingas 

publika, visi darbuokimės bilietų platinimu.
Bilietai jau dabar išduodami platinimui.

Banketas bus

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

Vakarienė bus duodama lygiai 6-tą vai. vakare

Iš toliau atvykusieji galės pavakarieniauti ir 
dar bus gana laiko sugrįsti namo.

' PO VAKARIENES RUS ŠOKIAI.
Banketui bilietas $3.00; vien tik šokiams 75c

PRANEŠIMAS

Tyrinėjime įvardijo unijisto 
Pele Panto nužudytojus

Gruodžio 18-tą valdinės 
State .Grime Komisijos posė
dyje dramatiškai pasitvirtino 
tas, ką angliškas darbininkų 
dienraštis Daily Worker per 
13 metų parodinėje. Pasitvir
tino, kad gabus ir mylimas ei
linių laivakrovių vadas Pete 
Panto tapo nužudytas raketie- 
rių, susisukusiu sau guštas p i- 
jūrio kompanijose karaliuko 
Ryano valdomoje unijoje.

Tapo parodyta, kad tiesio
giniu žudytoju buvo Mendy 
Weiss, Kad žmogžudys buvo 
žinomas O’Dwyeriui, tuomet 
buvusiam prokurorui. Kad jo 
įsaku tie faktai buvo nutildy
ti, nuslopinti ir kad, pagaliau, 
dokumentai su tais faktais bu
vo prašalinti iš vykdomųjų są
rašų.

žmogžudys pirmu
viešai tapo įvardintas dabai', 
posėdyje skaitant buvusio jo 
bendro Albert Tannenbaum’o

kartu su

liūdymą, buvusį duotą O’
Dwyeriui, kaipo distrikto pro
kurorui, 1941 metų vasario 7 
dieną.

Tame liūdyme Tannenbaum 
atpasakoja savo pokalbį su 
Mendy Weiss. Wcissas jam 
papasakojo, kaip jis prieš ke
letą dienų, sykiu su Jimmy 
Ferraco ir Albert Anastasia, 
per apgaulę nusišaukė Pante į 
Ferraco namus., pagrobė ir 
n užu d ė.

Nužudyti jį turėję, nes “Al
bertas turėjo su juo daug bė
dos pajūryje ir jis grasino 
Albertą įtraukti į daug bė
dų. Jis grasino iškelti aikštėn 
viską, ir tik vienas dalykas, 
ką Albertas galėjo daryti, tai 
jį prašalinti. Jis bandė viso
kiausius būdus jį užgerinti, jį 
nutildyti, bet jis nieko negalė-

SERGA
L. Verkutis ligoninėje

L. Verkutis per kelias-die
nas nesveikavo namuose ir ke
letą gydytojų turėjo, bet ne
simatė pagerėjimo. Tai prisi
ėjo kreiptis į ligoninę, kurio
je ir dabar randasi-—Queens 
General Hospital. •

Dabar pranešama, kad svei-

Sekami Rosenbergams
gelbėti veiksmai

jo jam padaryti. Jis turėjo jį 
užmušti.”

Tas liūdymas apie nužudy
mą unijistų eilinių narių vado 

į buvo nuslėptas, žmogžudžiai 
' nutylėti, neliesti tuomet buvu- 
| šio prokuroro O’Dwyerio. To 
paties, kuris vėliau tapo mies
to majoru, o dabar baigė sa
vo tarnybą kaipo ambasado
rius Meksikai.

žmogžudys Mendy Weiss 
1944 metų kovo 4-tą buvo nu
marintas elektros kėdėje už 
kitą žmogžudystę. Tannen
baum, sakoma. gyvena kur 
nors pietinėse valstijose. Vei
kiausia, turi gražų palečių ir 
kito turto. Anastasia niekad 
nebuvo nei įkaitintas, nors jis 
liūdyme buvo įvardintas kai
po žmogžudystės dalyvis. Jis

Emil Camarda, kaip buvo,
taip ir tebepasiliko unijos ka
raliaus Ryano valdovais šešių 
unijos lokalų ir viso rakete
Brooklyno pajūryje?

B’klynas tai ta vieta, kur 
Panto buvo išvystus masinį 
veikimą apvalyti pajūrį nuo 
raketierių ir išgauti darbinin
kams goresnes sąlygas. Į jo 
šaukiamus eiliniu nariu susi-
rinkimus sueidavo po virš 
tūkstantį laivakrovių. Rake- 
tieriams kompanijose, unijoje 
jau vaizdavosi aukso gadynės 
galas. Dėl to jie nužudė eili
nių unijistų vadą, išterorizavo 
iš darbų kitus vadus, o val
džia jiems padėjo • tą viską 
nuslėpti, užglostyti. Rake- 
tieriai likosi karaliauti dar ke
liolika ar daugiau metų. .

Panto buvo nužudytas 1939 
metų liepos 10 d. Nęgesyto- 
mis kalkėmis užpiltas jo kū
nas'buvo atrastas New Jersey 
keliais mėnesiais vėliau. L S.

Helikopteris laiškams 
išnešioti

New Yorke jau senokai 
pradėta vartoti lengvasis, laiš
kams išnešioti po apylinkę 
lėktuvas. Mažiau trijų valan
dų bėgiu jisai, pakilęs iš La 
GuardiaGtoties, nugabeną lai;

kata eina geryn, bet ne spar- skus į Yonkers, Norwalk, 
čiai. Ligoninės daktarai bando Stamford, Bridgeport, Plea- 
surasti jo nesveikatos prie- santville, Port Chester, ir iš 
žastį. ten -sugrįsta.

Viršuje Japonijos geležinkelių darbininkai, prašyda
mi publikos paramos savo streike, sugulę prie Trans- 
portacijos Ministerijos raštinės ir kaukes užsidėję nuo 
gazą apsaugai. Apačioje geležinkeliečiu protesto de
monstracija.

Delegacijos į Sing Sing ka
lėjimą raporto mitingas įvyks 
šio antradienio vakaro 8 vai. 
Manhattan Towers viešbutyje, 
Broadway ir 76th St., New 
Yorke. Kviečia visus. \

Masinė delegacija gruodžio 
21-ma važiavo atlankyti Ro- 
senbergus Sing Sing kalėji
mo.

„ —o(•jo—
Sekamą šeštadienį, sausio 

3-čią, nuo 1 :30 iki 5 po pietų, 
Bronxe rengiamas banketas 
su įdomia programa. Vieta: 
Hungarian Restaurant, 2141 
Southern Blvd., netoli 181st 
St.

Kalinių lankytojus 
pasitiks mitinge

Laisvėje buvo minėta, kad 
Civilinių Teisių Kongresas 
mobilizuoja masinę delegaciją 
atlankyti Sing Sing kalėjime 
uždarytus Rosenbergus. Dele
gacija išvyks šio sekmadienio 
ryto 10:30, iš Grand Central 
stoties.

Delegacijos raportui išgirs
ti, jai pasitikti rengiamas ma
sinis mitingas ateinančio ant
radienio vakarą, 8 vai., gruo
džio 23-čią. Įžanga $1.25. 
Vieta: Manhattan Towers Ho
tel, Broadway ir 76th St., 
New Yorke.

Miestas leido statyti 
milžinišką salę

New Yorko Miešto Budže- 
to Taryba užgyrė 4 0 milijonų 
paskyras miesto pagerinimo 
reikalams. Vienu tų pagerini
mų yra planas statyti milži
nišką/ konvencijoms salę—co
liseum—prie Columbus Circ
le.! Kitą dalį toms statyboms 
fondų tikisi gauti iš visašališ- 
kosios valdžios.

Salės auditorijoje būtų 6,- 
000 pastovių sėdynių, su vie
ta bile kada pastatyti 12,000 
laikinųjų sėdynių. Taipgi būtų 
pakankamai . mažesnių salių 
ir kambarių mitingams ir raš
tinėms. O po auditorija, pože
myje, būtų dvejos patalpos 
(viena virš kitos) pastatymui 
800 automobilių.

Busy kompanijoms 
siūlo koncesijas
' Transporto Unijai pareika

lavus, kad būtų įvykdyta jau 
seniau pažadėta (bet nevyk
doma) penkių dienų, 40 va
landų darbo savaitė, busų o- 
peruotojai pagrąsino skelbti 
streiką Naujų Metų šventės iš- 
vakaryje.

Firmos sakosi to ncišgalin- 
čios. Reikalauja pakelto fė
ro. Bet gyventojai prieš kėli
mą fėro yra sujudę. Ir valdi
ninkai prisibijo perdaug atvi
rai fėro kėlimui pądėti. šį ru
denį, kaip žinia, įvyks majo
ro ir kitų miesto valdininkų 
rinkimai. Kėlimas fėro galė
tų atsiliepti į rinkimus. Dėl 
to majoro patarėjai pasiūlė 
daryti busų firmoms nuolai
das taksuose.

Ko nesumokės busų firmos, 
turėsime sumokėti aš ir jūs.

T-as.

Albany miestų centro di
džiosios krautuves būsiančios 

'Uždaromos pirmadieniais, nes 
tomis dienomis permažai da
roma apyvartos.

t-------------------------------------- -—

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

HARTFORD, CONN.
Didelis balius, rengia Namo Ben

drovė, 157 Hungerford Si., tai bus 
pasitikimas naujų metų, įvyks gruo- 

I džio-Dec. 31 d., bus Įvairių valgių 
skani vakarienė ir visokių gėrimų. 
Šokiai tęsis iki 1-mos vai. ryto, bus 
gera muzika. Už viską, tik $3.00 
asmeniui. Kviečiame visus atsilan
kyti smagiai laiką praleisti užbai
giant. senus metus ir sulaukiant 
naujus. 'Pas viskas bus Laisvės Cho
ro Svetainėje, 157 Hungerford St.

Rengėjai.
(250-251)

Philadelphia, Pa.
Help Wanted—Female

OPERATORS. Singer single needle 
machine. Experienced. Making com
plete garment on ladies Sun Dresses 
and Sportswear. Excellent wages 
and working conditions. Apply in 
person. CABANA BEACHWEAR, 
642 N. Broad St.

(250-1)

WEAVERS & TWISTERS. For 
narrow fabric loom. Experienced.

Steady work; good working condi
tions; good pay. Apply in person. 
PENNA RIBBON, 701 Somerset 
Street.

(249-255)

CLERK-TYPIST for accounting 
department. Experienced preferred. 
Steady position; good surroundings; 
good working conditions. Opportu
nities for advancement. Phone Miss 
Miller—LO. 3-3208. LANDIS & CO.

(246-252)

MALE and FEMALE
Knitters. Experienced on Tomp

kins machines. Male or Female. 
Steady positions with paid Company 
benefits. Apply: BEAUN1T MILLS, 
Beverly, N. J.

(250-252)

WEAVERS. Narrow loom. Wil
ton & Velvet weaving. Position 
open. Apply: THOMAS L. LEEDOM 
CO., Bristol, Pa.

Plione: Bristol 7878.
(250-252)

HELP WANTED —MALE
AUTO MECHANIC. Warm shop, 

steady work. Good working condi
tions; good pay. Apply in person. 
SABATH GARAGE, 1735 Wakeling 
Street.

(250-252)

AUTO MECHANIC
Experienced. Now Car. DeSoto- 

Plymouth Dealer. Steady work; 
good working conditions; good pay. 
See Mr. Smedley.

HENDRI MOTORS 
4718 No. Broad Street 

(250-1)

PLATING FOREMAN. HELPERS 
& POLISHERS. Foreman. Must 
know all phases of plating. Complete 
charge of job shop. Best wages. 
Phone VI. 4-4005. East Falls Plating 
Co., 5033-39 Portico St., German
town.

(250-253)

PENN AUTO CO. Now has open
ings for AUTO BODY & FENDER 
MEN. We offer steady work, good 
working conditions; good pay^kpply 
in person. 574 Lancaster Ave., 
Bryn Mawr, Pa. Or phone: Bryn 
Mawr 5-2574. Ask for Mr. Helm.

(246-252)

BAKER, 2nd hand. Sweet dough 
and cakes. Steady employment; 
good pay. Night work. Apply in 
person: LISS BAKERY, 4810 Spruce 
Street.

(249-255)

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

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

KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

Aktore Janice Rule ga
vo Amerikos Artistų In
stituto pirmą dovaną už 
šią pozą.

Jau dabar pasižymėk ant 
kalendoriaus, kad Laisvėj 
banketas bus sausio 25-tą. Tf 
bilietą įsigyk tuojau. >

Baltimore, Md.
HELP WANTED

MALE and FEMALE
MATTRESS CUTTERS. Exper

ienced. 40 hour week; steady work; 
good pay. Vacation-Bonus.

ALLIED BEDDING MFG. CO. 
930 E. 22nd Street.

(250-1)

MACHINISTS -1ST CLASS
Day or night shift. 48 hour week; 

good working conditions and top 
rate of pay.

Apply to MR. BALLARD.
CATON MACHINE CO.

Dutton Ave. & Frederick Rd. 
CA. 0561 
(248-252)

jDr. A. Petriką^
DANTŲ GYDYTOJAS 

| 221 South 4th Street | 
į BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-G868 S
1 VALANDOS:
/ 9—12 ryte; 1—8 vakare ;

Penktadieniais uždaryta

ii/ TONY’S į
I UP-TO-DATE 1
j BARBER SHOP
į ANTANAS LEIMONAS
■ Savininkas
1 306 UNION AVENUE
į Brooklyn, N. Y.
• Gerai Patyrę Barbenai ?

E--------------------------------------- P

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283
E--------------------------------------------- G

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-Antrad., Gruodžio-Dec. 23, 1952/

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

BAR & GRILL
fen Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174




