
“Ramybė...” — kur ji? 
Kovos, mūšiai.
Sveturgimiai ir ramybė.
Sing Sing kalėjime.

' Nauja valdžia.
Rašo R. M1ZARA

Kalėdos ’...
“Garbė Dievui 

ir ramybė geros 
nėms žemėje...”

aukštybėje 
valios žmo-

Tai obalsis, kuris skambės 
Kalėdų dieną visame krikščio
niškame pasaulyje.

Bet tai bus tik žodžiai.
“Krik šč i on išk osi os ei vii iza- 

cijos” vadovai tos ramybės 
geros valios žmonėms nenori 
ir jos nepaiso.

Ir tos ramvbės nėra.
Kristus, sakoma, gimė “Be

tliejaus .stoinelėje.” o tiea ku
rie šiandien “krikščioniškąjį 
pasaulį’’ valdo, nori palociu, 
nori vis daugiau tintu, užka
riavimu. Todėl nėra ir negali 
būti geros valios žmonėms ra
mybės.

^Korėjoj c tebeverda žiaurus 
karas, — ramybės ten nėra 
ptfr pastarųjų pustrečių metų.

Indo Kinijoje tebeverda 
žiaurus karas, vedamas prieš 
Fra ne ū z i j os i m pei• i a 1 i st u s.

Tunisijoje ir Morokke tie 
patys Prancūzai imperialistai 
areštuoja, muša, šaudo pabi
jotus, trokštančius savo tau
toms laisvės ir ramybės.

Kenyjoje anglai ginklu mal
šina žmones, atsisakančius gy
venti žiaurioje priespaudoje.

Tokią ramybę neša “krikš
čioniškos civilizacijos’’ vado
vai geros valios žmonėms, 
besiryžtantiems pasiekti lais
vesnio, ramesnio, žmoniškes
nio gyvenimo.’...

★

Su Kristaus gimimo diena 
ijfcfūsų krašte įėjo galion žiau- 

—ris Walter-McCarran įstaty
mas, kuris neduos ramybės 
milijonams Amerikoje gyve
nančių geros valios žmonių, 
girųusių kituose kraštuose.

“Šis naujasis Įstatymas,” ra
šo New/Yorko Times kores
pondentas Luther A. Huston, 
“atmeta visus imigracinius į- 
statymus, kurie buvo išleisti 
per pastaruosius 154 metus.”

Tai labai žiaurus įstatymas, 
liečiąs lygiai nepiliečius ir na- 
turalizuotus piliečius.

Prieš šį įstatymą kovojo vi
sa pažangioji Amerikos visuo
menė, jį buvo vetavęs prezi
dentas Trumanas, tačiau Kon
gresas jį antrą kaitą praleido 
ir gana!

Dėl to kiekvienas žmogus 
ffiįivalo, žiemos švenčių proga, 
susirūpinti ir veikti, — veik
ti, kad busimasis mūsų krašto 
Kongresas, kuris susirinks 
sausio mėnesio pradžioje, šį į- 
statymą atmestų!

★

žiemos švenčių proga kiek
vieno galvojančio amerikie
čio pareiga atsiminti, kad

• Sing Sing kalėjimo mirties ka
meroje sėdi du žydų kilmės, 
*— tos pačios kilmės, kurios 
buvo Kristus, — asmenys, Ju
lius ir Ethelė Rosenbergai.

Reikia prašyti prezidentą 
Trumaną, kad jis pareikštų 
jiems prezidentinį susimylėji- 
mą, kad jie nebūty elektros 
kėdėje nužudyti, kad jie ga
lėtų įrodyti mūsų kraštui ir 
pašau 1 i u i sa v o n e k a 1 tu m ą.

★

Kristus gimė!... -
Mūsų krašte gimė nauja 

valdžia, naujas Kongresas.
Kongresas pradės veikti už 

dviejų savaičių, gi naujas pre
zidentas, nauja valdžia— už 
keturių savaičių.

I<ą visa tai duos Amerikos 
/inonėms ?
IfJei žmonės apsileis, jei jie 
neveiks, jų teisės visuomet bus 
pavojuje.

Net ir krikščionių šventraš
tis sako: Dunksnokit, o jums 
vartai bus atidaryti!...

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Queens Apskrity $8.00

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c, 
PRICE 5c A COPY

Busimoji Social Security 
valdininkė mojasi darkyt 
senatvės apdraudos įstatą
Perša gudrybę, kur valstijos 
dilintų senatvės pensijas

Washington.—Busimasis 
prezidentas Eisenhow e r i s 
yra paskyręs Oveta C. Hob- 

administratore. O jinai ir 
pasiūlė žingsnį, kuris grū
moja naikinti esamąją val
dinę senatvės apdraudą.

Oveta perša, kad vietinės 
valdybos (paskiros 
jos ir miestai) “kuo labiau
siai kontroliuotii Social Se
curity.” Jinai pasakoja U.

valsti-

žurnale, būk vietinės valdy
bos “geriau a p r ū p i n t ų ” 
ž m o n e' s, negu “tolimasis, 
biuras” Washingtone.

Busimoji Social Security 
administratorė, kaip ir ki
ti republikonų vadai, su
pranta, kad jeigu senatvės 
apdraudos įstatymas būtų 
perdirbtas i vietinius pensi
jų įstatymus įvairiose vals
tijose, tai valstijų politikie
riai jau galėtų palaipsniui

| jantis* kongresmanu 
a i w m • v tetas sakosi “suradę.,.Aukse. 1 eismas mažina Sovietų kariuomenė k 

metais n u ž u d ž i u s. 
lenku oficieriu bei 
gentų Katyn miške, Smo
lensko srityje. i

(Tyrinėjančioj) Sovietų- 
komisija jau seniai paskel
bė parodymus, kad naciai 
mižudė tuos lenkus, 
da Sovietų armiia 

kaip *darbi-> blokšti nacius atgal, tai jie 
prikaišiojo rusiškų daiktų i 
palaidotų lavonų kapus; ta* 
būsiąs ženklas., kad. “Sovie
tai juos nužudę.”) 

Kongresiniai tyrinėtojai 
andai 
siojo

baudas skriaudikam
Washington.—šalies Aukš

čiausias Teismas dešimte
riopai sumažino baudas, i 
kurias žemesnis, teismas 
buvo paskyręs Universal , 
Consolidated 
Kansas City,
ninku skriaudikei.

Ta kompanija nemokėjo 
darbininkams nė 75 centų 
per valanda, kaip kad įsta
tymas reikalauja. Jinai 
suko ir atlyginimą^ už virš
laikius. Vietinis, federalis 
teismas todėl uždėjo kom- : so.njb 
pan i jai $320,000 pabaudų.

Dabar gi Aukščiausias 
Teismas numušė pabaudas 
viso iki $30.000.

nEisenhower “nežinąs 
negrą skriaudą

New York. — Grupė’ ne
grų kunigų lankėsi pas bu
simąjį prezidentą Eisenho- 
werį ir skundėsi, kaip bal
tieji niekina ir skriaudžia 
negrus. '

Eisenhoweris sakė “nu
stebęs,” kai tie kunigai pra
nešė iam, kad tūli viešbu
čiai vis dar atmeta negrus 
koštumerius. Todėl jis ke
tino paskirti komisiją, kad 
“surinktu visus faktus” 
api daromas skriaudas ne
gram piliečiam.

r fKTUVŲ SUSIKūLIME 
UŽMUŠTA 14 JANKIŲ

Korėja.—Susikūlus dviem 
kariniam Amerikos lėktu
vam į kits kitą pačioje sto
tyje, tapo užmušta 12 ka
reivių kr dvi slaugės.

Kaip ten bebūtų: linkiu 
linksmų žiemos Švenčių vi
siems Laisvės skaitytojams!

f
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naikinti tas pensijas. Nuse- 
nusiems, pagaliau, liktų tik 
ubagnamiai.

Kuomet republikonai no
rėjo nušluot rendų kontro
lę, tai .jie su reakcinių de
mokratų talka Kongrese iš
leido įstatymą, pervesdami 
rendų tvarkymą į atskirų 
valstijų bei miestų rankas.' 
Taip ir prasidėjo 
rendų kėlimas ii 
jų kontrolės naikini m a s 
daugumoj e valsti j ų.

Ovetos Hobby’ienės pa
siūlymas. dėl valstijinio se
natvės pensijų “tvarkymo” 
dvokia tokia pat gudrybe.

staigus

Kongresinis komitetas 
prikiša Sovietams 
“žudymą lenku”

Washington. — Ty ri ne
ko m i- 
” kad 

: a r o 
15,000 
inteli- 

ėmė

klausinėjo Aukščiau- 
Teismo teisėją Jack- 
kodėl jis nereikalavo 
Sovietus už tariamą 
sušaudymą.

teisti 
lenkų

Jacksonas, buvęs Ameri
kos prokuroras byloje prieš 
nacius karo kriminalistus 
Niurnberge, atsakė, jog bu
vo tiktai paskalų, bet nebu- 

j vo jokių įrodymų, kad So
vietų armija būtų taip pa
sielgus su lenkais.

Kongres.manų komitetas 
dabar, tačiau, reikalauja 
patraukti Sovietų vyriau
sybę i tarptautinį teismą už 
tą prikišamą jai nedorybę.

Čiangininkai netrukus jau 
kariausią Korėjoje

Formoza.—Amerikos ge
nerolas Wm. C. Chase sakė, 
jog Čiang Kai-šeko tauti
ninkų 'armija, tur Ipūt, da
lyvaus karo veiksmuose 
1953 metais..

Iš to suprantama, kad 
čiangininkai bus siunčiami 
i Korėjos karo frontą, o gal 
bmdys įsiveržti ir į Kini
jos Liaudies Respubliką.

kalėdų dienoje
Laisvė neišeina.

ORAS. — Dalinai 
niaukę ir šaltoka.

apsi-

CONTESTAS
Gavimui Laisvei Naujų Skaitytojų

Kontestantu stovis šiandien yra toks: t
Punktai

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn..........  2,593
Elizabeth, N. J., vajininkai ........................... 2,389
Hartfordo vajininkai .........................  2,308
D. G. .Tusius, Worcester, Mass..........................   2,254
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. . . . . . . 1,994

.. 1,612
J. Krasauskas, Norwood, Mass. . . .
H. Thomas, So? Boston. Mass. .
L. Pruseika, Chicago, Ill..............
LLD 133 kp„ Camden, N. J. . . .

Philadelphi.ios vajininkai .........................................
P. Beeis, F. Klastoti, Great Neck, N. Y...............
L. Bckis P. Anderson, Rochester, N. Y...............
Nevvarko vajininkai ..... .................... .......................
V. Smalsiienč, Detroit, Mieli........
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. ....................... .
L. Tilwick, Easton. Pa. . .......................................
L.L.D. Moterų 20 kuopa, Binghamton, N. Y. ...
A. Apšegienė, Auburn, Me. ...................................
St, Kuzmickas, Shenandoah, Pa. .........................
Harrison, N. J., vajininkai .....
P. Šlajus, Eddystone, Pa............. ..............................
J. Balsys. Baltimore, Md.....................
'Toronto vajininkai
J. Blazon is, Lowell, Mass.
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.........................................
Bridgeport, Conn., vajininkai
C. K. Urban. HudsoiŲ Mass................
K. Vilkauskas, Nashua, N. H...................................
V. Ramanauskas, Minersville, Pa...........................
II. Žukas, Binghamton. N. Y.................... '.............
S.. Rauduvė, Pittston, Pa..............................
Ant4 Kuzmickas, Girardville. Pa...............................
J. 'Dijun, Now I laven. Conn................ ...................
V. Kvetkas, Cambridge, JVTass........................ .........
Geo. Urban, N. Braddock, Pa...................................

(Tąsa 4-tam puslap.)

PASITRAUKIA FRANCIJO 
PREMJERAS ANT. PINAY

220

Paryžius. — Francijos.. 
premjeras Ant. Pinay įtei-

> rezignaciją (pasitrau
kimą) prezidentui V. Au- 
riolui. Prezidentas dar 
prašė Pinay pabūti, iki pa
sitars s.u įvairių partijų va
dais apie naujo premjero 
skyrimą -arba to paties pa-

i laikvma.
Su Pinay pasitraukimu 

i griūva jau septynioliktas 
i Francijos ministrų kabine
tas p:o Antrojo pasaulinio 

i karo.
Pinay rezignuoja todėl, 

i kad per daug šalies, seimo 
i narių priešinasi jo siūlo
miems taksams, kuriais jis 

! ketino sus.tinrinti valstybės 
iždą.

kilojamas ir karo vedimas 
prieš Vietnamo Liaudies 
Respubliką, I^do-Kinoje.

Pinay suskubo pasitrauk
ti, nelaukdamas, iki seimas 
formaliai pareikš jam ne
pasitikėjimą. Tuo būdu jis 
apėjo Francijos konstituci- 
ia, kuri sako, premjeras tu
ri apleisti savo vietą, kuo
met seimo dauguma pareiš
kia jam nepasitikėjimą.

Jankiai bombardavę 
i derybų vietą 
1

Nušautas dar vienas 
belaisvis Korėjoje

1 ■Kdrėjau — Šiaurinės. Ko- 
■ fėjos liaudininkai protesta- 
! vo, kad amerikonų patran
kos apšaudė artimąją Pan- 
mun.džomui apylinkę, pa
skirtą paliaubų deryboms 
nekliudytiną vietą.

Korėja.— Amerikonų tal
kininkai, Pietinės Korėjos 
tautininkai, nušovė dar vie
ną belaisvį Kodže salos sto
vykloje. Pasakoja, kad jis 
mėginęs* surengti slaptą be
laisviu susirinkimą; todėl 
ik nužudytas.

i

Vandenilio duju eksplozija 
sunaikino fabriką Japonijoj

•'------------------------------------4---------

Lūžtant Francūzu laivui, 
nuskendo 20 žmonių

j;

Nhgoya, Japonija.— Van
denilio (hydrogeno) dujos 
taip smarkiai sprogo trąšų 
fabrike, kad ‘visai sutriuš
kino stiprųjį fabriką, pa
statytą iš cemento ir gele
žies už 14 milijonų dolerių.

Eksplozija užmušė bent 
21 darbininkų ir sužeidė 
370. Kelios dešimtys žmo
nių sužeista taip pavojin
gai, kad gal mirs.

Beirut, Lebanas. — Fran
cijos laivas Champollion, 
12,500 tonų, užplaukė ant 
pojūrinės" uolos netoli Bei
ruto prieplaukos ir ėmė pu
stau lūžti.

70 žmonių šoko vandenin, 
mėgindami krantan iš
plaukti, ir 20 jų prigėrė.

Laive buvo apie 300 ke
leivių ir įgulos narių. 60 
žmonių keliavo Jeruzalėn į 
kalėdines šventes.
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Pinay, kailių apdirbimo jiems
litiniai nepriklausomu. Jo 
ministrų kabinetas ' buvo 
sudėtinis — iš kataliku, ku- 
rie vadinasi liaudiškais res- 
publilviečiais, radikalų ir 
kitų.

Seime dažnai buvo kriti-

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

J. Tautų seimas pertraukė 
posėdžius; lūkuriuoja, ką 
Eisenhoweris pasakys
Nestabdė Korėjos karo; neišrišo 

: jokio tarptautinio klausimo

! 'Pautų seimas (asamblėja) 
: pirmadieni apie 5 valanda 
į ryto nutarė išsiskirstyti iki 
Į1953 metų vasario (Febru- 
■ ary) 24 d. Seimo dauguma 
i lauks devynias su puse sa- 
I vaitos, ką pasakys naujasis 
i prezidentas Eisenhoweris, 
i o jo Įkurtuvės bus sausio 
i 20-ta diena.

N. Y. World - Telegram, 
I Times ir kiti laikraščiai at- 
i virai pripažįsta, kad anglai- 
I amerikonai ir jų s e k ė j a i 
' Jungtinėse Tautose nežino, 
I ka veikti, iki Eisenhoweris

Spogimas N. J. fabrike 
užmušė 1 darbininką 
ir sužeidė 27

lite plastikų kompanijos fa
brike. Užmušė Hermaną 
Ellisa ir sužeidė 27 kitus 
darbininkus.

mirtis.

Marino bomba sužeidė 
15 žmonių saliūne

New York. — Vienas 
marinas paleido bombą i 
m a d i n g ą Royal saliūną, 
New Yorko vidurmiestyje. 
Bomba sužeidė 15 gėrikų ir 
tarnautojų, suardė įrengi
mus ir sutriuškino langus.

tas marinas ir vienus jū
reivis. Policija sugavo abu
du marinus, persirengusius 
civiliniais drabužiais, o uni
formuotas jūreivis paspru-

Policija vydamasi šaudė, 
sužeisdama abudu marinus. 
Vienas, jau mirė ligoninėje.

Kalnu sniegai griūdami 
pražudė 23 žmones

Viena, Austrija. — Štai-, 
ga nugriuvo daugybė snie
go su uolomis nuo Alpių 
kalno i Arlberg tarpkalnę 
ir nubloškė upėn busą su 
31 žmogum. 23 asmenys, 
žuvo, o 8 gyvi išliko. .

Dauguma žuvusiųjų. yra 
anglai, grįžę iš čiūžinėjimo 
ski (pašliūžomis) per kal
nų sniegynus.

šūvis vos nekliudė 
Chiangą ir gen. Chase

Formoza. — Kai Čiang 
Kai-šeko kariuomenė darė 
šaudymų pratimus, vieno 
šovinio skeveldra prašvilpė 
pro pat ausis amerikinio 
generolo Chase ir paties 
Čiango. Jiedu, aukščiau pa
silipę, stebėjo pratimus.

paskelbi “dinamiškus”' 
(energingus) savo planui 
arba padarys naujus žygius 
tarptautinėje politikoje. To
dėl jie sėdės ant tvoros, 
laukdami naujo “didžiojo 
vado” komandos.

Jungtinių Tautų seimas . ; 
susirinko pusėje spalio mė
nesio, prašnekėjo daugiau 
kaip devynias, savaites ir 
neišsprendė jokio ginčijamo 
tarptautinio klausimo.
Atinete siūlymą sustabdyti 

karo veiksmus
Amerikonu vadovaujama - 

seimo dauguma atmetė So- v 
vietų Sąjungos ir jos drau
gų pa siūlymą — tuojau su
stabdyt karo veiksmus Ko
rėjoje ii‘ paskirt 11 valsty
bių komisiją dėl belaisvių 
grąžinimo ir kitų korėjinių 
klausimų. Taip pat atmetė 
rezoliucija, raginančią už
draust atominiu ginklų ir f k 
karinių bakterijų vartoji
mą.

Seimo dauguma užgyrė 
Indijos planą; leidžiantį su
laikyt belaisvius, kurie, pa
sak, amerikonų, “atsisako 
namo grįžti” pas liaudinin
kus i Šiaurini? Korėją bei į 
Kinijos Liaudies Respubli* 
ka.

Paneigė Tunisijos ir 
Morokko reikalavimus 
Šis Jungt. Tautų seįmas 

užgniaužė' Tunisijos ir Mo
rokko žmonių reikalavi
mus. kad Jungtinės Tautos 
padėtų jiems išsivadūoti 
mio Franci jos imperialistų. 
Anglų - amerikonu blokas 
seime tik “nekaltai” palin
kėjo, kad Tunisija panau- 
iintų derybas su Franci ja, 
daugiau “nebaląmūtijant” 
Jungtinių Tautų.

Seinms paliko toi pačioj 
vietoj pli v o j i n gaji ginčą 
tarpe Angliios- ir Irano 
kas liečia buvusiąją an
glų aliejaus - naftos pra
monę Irane, kurią Irano 
valstybė perėmė į savo rau
kas.

Seimas užtrynė Pietinės 
Afrikos negrų ir indusų 
skundus prieš fašis.tuoįan- 
čia Malano valdžią, kuri vis 
aršiau juos niekina ir trem
pi?.
Ragangaudžių Įsigalėjimas 

Jungtinėse Tautose
Seimui beposėdžiąujant, 

generalis Jungtinių Tautų 
sekretorius Trygve Lie šla
vė laukan iš tarnybų Jung
tinėse Tautose tuos ameri
kiečius, kurie neatsakė į rą- 
gangaudiską klausimą: .— 
Ar esi komunistas? Ar 
kada nors buvai komunis
tas? '

Paskutinis seimo veiks
mas, pirm išsiskirstant j 
šias atostogas, tai buvo at
metimas sovietinės rezoliu
cijos. reikalauj ą n Č i o s pa
smerkt amerikonus už be
laisvių žudymą.
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KALĖDŲ PROGA
KALĖDOS—žiemos šventė.

• Mūsų krašte švenčia ją krikščionys, švenčia ir ne
krikščionys: žydai, musulmonai, budistai ir kitokių ti
kybų žmonės..

“Krikščioniškas pasaulis,” palyginti jį su nekrikščio
nišku, yra žymiai mažesnis. Tačiau “krikščioniško pa
saulio” atstovai, kalbėtojai, rašytojai bando jį, šį pa
saulį, pastatyti kur kas aukščiau už nekrikščioniškąjį.

Taip, žinoma, nėra.
“Krikščioniško pasaulio” laimė glūdi tik tame, kad 

jam, bėgyje pastarųjų poros šimtų metų, pavyko užka
riauti ir pavergti nekrikščioniškas tautas, nekrikščioniš
kus kraštus. To pasėkoje “krikščioniškasis pasaulis” tu
ko, o jo pavergtieji žmonės skurdo, raitėsi priespaudoje 
ir tamsybėje.

Tačiau nekrikščioniškasis pasaulis,—kaip paseka Spa
lio revoliucijos Rusijoje,—atbudo ir šiandien jis tebeko
voja' už savo' teises, už tautinę laisvę, už ekonominę 
laisvę.

Ir tos tautų kovos nieks negalės sulaikyki, nežiūrint, 
kiek tam bus- aukota jėgų.

KUR TIK ŠIANDIEN pažvelgsime, visur matysime 
pavergtuosius žmones, besiryžtančius kovoti už savo tau
tinę laisvę.

Tai matome Korėjoje, tai matome Indo-Kinijoje, tai 
matome Šiaurės Afrikoje, tai matome, iš tikrųjų, visoje 
Afrikoje.

Vienur toji žmonių kova turi vienokias formas, ki
tur—kitokias., tačiau tai yra kova už tautinę laisvę. 
Kovoja geltonveidžiai, kovoja juodveidžiai, kovoja pri
spausti baltosios rasės žmonės.

O kai “Krikščioniškasis pasaulis” savo priespaudos, 
ginklą bando lydėti' kryžiumi, tai jis ' juo labiau puldo 
savo vardą nekrikščioniško pasaulio akyse!

ŠIEMET, kai ir praeityje, per Kalėdas pasaulyje žadė
tosios. ramybės nebus.

Ramybės nebus tol, kol bus pavergtų ir žiauriai iš
naudojamų žmonių.

Tai liečia ne tik pasaulį, Ui liečia ir mūsų pačių 
kraštą. . r •

Pas mus šiemet Kalėdos žmonėms stato didelį klausi
mą, būtent, ką mums duos naujasis Kongresas, naujoji 
vyriausybė su generolu Eisenhoweriu priešakyje?

Per Kalėdas — drrbo žmonės —turėtų gerai įsisąmo
ninti būtent tuo dalyku: jei iie nuleis rankas, nieko ne
veiks,’pakovos už savo reikalus, tai jų ateitis gali būti 
kur kas tamsesnė.

Todėl, žiemos švenčių proga, kiekvienam tenka apsi
galvoti, c.psirūpinti savo ir savo krašto ateitimi.

Kodėl nebaudžia
PETER PANTO UŽMUŠĖJŲ?

PETER PANTO buvo laivakrovis, priklausęs. Ryano 
vadovaujamai unijai.

Panto buvo pažangus žmogus. > Jis negalėjo pakęsti 
tos baisios unijoje padėties, kokia tuomet (ir dabar) 
viešpatavo.

Panto ryžosi organizuoti eilinius laivakrovius unijis- 
tus ir apvalyti uniją nuo gengsterių, nuo kriminalistų, 
nuo kyšininkų, nuo požemio, karalių.

Ir dėl to, kad jis šauniai darbavosi, kad jis gavo tūks
tančius pritarėjų, tai Peter Panto, 1939 metų liepos 
mėnesį, buvo nužudytas. Jį pasmaugė gangsteriai.

Tuomet Brooklyno prokuroro pareigas ėjo, William 
O’Dwyer, vėliau buvęs miesto majoras, dar vėliau mūsų 
krašto ambasadorius Meksikoje.

j. Jis tuomet sakė, jog negalįs Peter Panto pasmaugėjų 
surasti, todėl jų nebaudžiąs. ,

Bet štai, praėjusią savaitę iškilo aikštėn (prie State 
Crime Commission tyrinėjimų), jog O’Dwyer tuomet 
žinojo,, kas užmušė Peter Panto.

Dabar iškilo aikštėn, kad Peter Panto nužudė trys 
gengsteriai: Emanuel Weiss, James Ferraco ir Albert 
Anastasia. . '

Vienas. tų žudeikų, — Weiss, — vėliau tapo nužudytas 
elektros kėdėje už kitą žmogžudystę, Ferraco kaž kur. 
pasislėpė, gi Albert Anastasia tebėra laisvas, tebeg\- 

. vena savo palociuje New Jersey valstijoje.
Taigi dabar jau aišku, kas buvo Peter Panto žudyto

jais.
Tai mūsų valdininkams buvo žinoma ir prieš dešimt 

metų,’ bet jie gengsteriams nieko nedarė.
Nedaro niekas nieko jiems, ir šiandien!

..■ Gengsteriai, kriminalistai laivakrovių unijoje tebe- 
siautėja. Don m, teisingam darbininkui ten nėra balso. 
O kuris drįstų tarti savo, balsą, nukreiptą prieš geng- 
Šterius ir kriminalistus, to lauktų tokia pat ateitis, ko
kios susilaukė darbštusis, teisingasis Peter Panto.

IR ČIA KOMUNISTAI
Brooklyno pranciškonų 

laikraštis rašo:
Australijoje nedarbas tebe

sitęsia. Keli šimtai imigrantų 
buvo sukėlę Sidnėjuje riaušes. 
Imigracijos departmentas pra
nešė, kad jas buvo suorgani
zavę komunistai.

Matyt, alkani bedarbiai, 
i m igra n tai (ku r ių t a r p e 
veikiausiai buvo ir lietu
viškų dipukų), nenorėdami 
badu mirti, reikalavo duo
nos arba darbo. Pranciš
konų laikraštis, kuris sako
si užtariąs, darbininkus, pa
teik au da mas A u s t rali j o s
reakcinei valdžiai, dėl 
kaltina komunistus!

riai reikalauja net $50,000. 
Vienas mūsų korespondentų 
pastebėjo, jog vietoje įdėjus 
tiek pinigo į seną namą, ge
riau būtų nupirkti kur nors 
didesnį ir naujesnį namą, 
kad ir tam pačiam New Yor-

to

įrengta ir

“DIDŽIAUSIA 
LIETUVIŲ SALĖ”

Chicagos Draugas rašo:
Chicagoje didžiausia lietu

vių salė bus naujuose Mari
jos Aukštesniosios Mokyklos 
rūmuose. Joje bus 1,250 vie
tų sėdėti. Ji jau
jos atidarymas įvyks... gruo
džio 14 d... ,

Bet tai' bus, kaip- mato
me, ne visuomeninę salė, o 
katalikiškos įstaigos.

Mes. girdėjome, jog Chi
cagoje, Bridgeporto rajone, 
mierijama neužilgo atida
ryti visuomeninę salę, pri
einamą visokių įsitikinimų 
žmonėms.

DĖL SLA NAMO 
TAISYMO \

SLA pild. taryba nutarusi 
taisyti dabartinį, savo cen
trinį namą, kurio remontas 
(taisymas) kaštuosiąs apię 
50.000 dolerių.

Tą sumanymą užgynė jr, 
praėjusis SLA seimas. .

Namas, kuriame yra SLA 
Centrinė raštinė ir Tėvynei

nas ir buvo nelabai, seniai 
remontuotas. Dėl to tūli 
narįąi ir veikėjai, sako,, jog 
ši namą taisyti'neverta,-ge
riau pirkti naują. Prieš nar 
mo taisymą kelia protestus 
net ir ištisos SLĄ kuopos* 
Štai, kokią rezoliuciją priė
mė SLA 226 kuopa Chica- 
goje:

“SLA 226 k p. savo susirin
kime, laikytame,, gruodžio 3 d. 
nusitarė kreiptis Į- Pildomąją 
Tarybą su. reikalavimu, . kad 
Centro namo remontavimas 
būtų, atidėtas iki būsimo sei
mo, kuris, gavęs tikrą remon
to kainą, galėš šį reikalą'ga
lutinai išspręsti.

Taipgi ši kuopa ragina ir 
kitas kuopas reikalauti re
monto atidėjimo.

Remonto komisija ir. keli 
Pildomosios Tarybos nariai 
jau turėjo posėdį ir apskaičia- 
vo, kad jis kainuos ; $50,000 
ar daugiau. Buvusįjį Vięįiybęs 
namą buvo numatyta atremo
ntuoti už $25,000, gį kannayo 
apie $50,000.. .Todėl. yra aiš
ku, kad . ir Centro namas atr 
sieis brangiau, " nogu nūniaty-

šiomis dienomis gavome 
dar vieną nuomonę iš New 
Yorko, šį kartą telefonu. Nuo
šaliai stovįs SLA. centro, bet 
žinąs susivienijimo reikalus u
asmuo tikrina, jog su nupir
kimu didesnio ir brangesnio 
namo nėra taip, kaip iš pra
džių' atrodė. Ir štai del ko.

Didesnis namas brangiau 
kąinuotų išlaikyti. Valstijų 
apdraudos departmental rei
kalauja, kad susivienijimas iš 
lėšų fondo mokėtų pomirtinės 
fondui $2,000 už naudojimą 
pAtalpų, kurios dabar yra po
mirtinio fondo nuosavybė. Jei
gu namas bųtų didesnis, tai ir 
pati' 'ren.dar pasidvigubintų, ir 
tuomet lėšų fondas neatlaiky
tų. Jau dabar jis esąs gana 
vargingoje padėtyje.

Iš kitos pusės, perkrausty- 
mas ofiso, spaustuvės į naują 
vietą ir sustatymas ten maši
nų vėl . kąinuotų nemažai pi
nigo, kuriuos tektų imti iš lė
šų fondo.

Todėl, pasak mūsų prane
šėjo, geriausia būtų pasiten
kinti mažu dabartinio' namo 
remontu, o su kitais dalykais 
palaukti kol namų kainos h 
pataisymai šugrįž “į protą.”

Sunku pasakyti, kaip bū
tų geriau: remontuoti se
na namą, įdedant jin $50,- 
900, ar pirkti nauja?
^š. asmeninių pasikalbėji

mų su kai kuriais SLA vei
kėjais sužinome, jog tūli 
SĮLA nariai bijosi, kad tai
sant s.ena .namą, kai kurie’ 
“veikėjai” gali dikčiai pra-į 
lobtij tgi senas ganias tebe-’ 
likš senu ir tu jam nieko 
nepadarysi! Tie, kurie tir 
kiši pasipelnyti, ir norį na
rna' taisyti. ’ * i

Tačiau, perkant naują 
namą,, ypatingai .New Yor- ‘ 
ke, brangiai kaštuotų, ir 
tie. kurie prie .,to “pirštus 
priki^tį;” galėtų tdip'gi ne
mažai pasipelftyti.

Gal geriausia būtų, jei 
SLA Centras būtų iškeltas 
į Peni:sylvanijos valstija, 
ten. kur jis teisėtai turįs 
būti; Kodėl neimti pavyz
džio įš SLRKA? Ten ir na
mai pigesilr, ten visa aplin
ka tokiai organ i z a ę i j a i, 
kaip SLA, būtų jaukesnė įę' 
patogesnė. •

Juk, mums rodosi, dar ir 
šiandien SLA yra privers
tas oficialiai ir formaliai 
palaikyti savo raštinę Wil
kes-Barre, Pa.

Už $50,000 yra galima nu
pirkti didelį, gražų, ir moder
nišką namą Chicago.]’, 'Phila- 
ddlphijoj,. Pittsburghe, Wil
kes Barre ir kitur, todėl New 
Yorko namą .reikia parduoti- 
ii- Centro Raštinę kelti kitur. 
Šį klausimą galės spręsti atei
nantis seimas.”

Taip sako kuopa, kuriai,’ 
mums rodosi, priklauso E. 
Mikužiūtė, per metų eilę 

’buvusi SLA iždo,, globėja, 
žinanti padėtį.

Gi Sandara tuo pačiu 
klausimu šitaip pasisako:

Esame rašę apie numatytą nuskendo 32 žmonės. Jie 
SLA centro namo remontą, 
kurio įvykdymui- kontrakto-

Neseniai įvykusiam Ta
rybų Sąjungos komunistų 
partijos 19-tame suvažiavi
me, tarp kitų žymūnų, sakė 
kalbą ir J. Stalinas. Jo kal
ba tilpo tūluose Amerikos 
angliškuose laikraščiuose, 
bet Laisvėje, .neturint ver
timo iš originalo, mes jos 
nespausdinome. Dabar, ga
vę (iš Vilniaus Tiesos) ver
timą, čia 
sa Stalino k-

paduodame išti- 
kalbą.—Red.

Draugai!
Leiskite

suvažiavimo vardu padėką 
visoms broliškosioms parti
joms ir grupėms, kurių at
stovai pagerbė mūsų suva
žiavimą savo dalyvavimu 
arba kurios atsiuntė suva
žiavimui sveikinimus, — :už 
draugiškus sveikinimus, už 
linkėjimus laimėjimų, už 
pasitikėjimą. ;

išreikšti mūsų

dėtį' tautoms, vargstan
čioms kapitalizmo prie
spaudoje. - Aš mainau, kad 
mūsų partija pateisino šias 
viltis, ypač antrojo pasau
linio karo laikotarpiu, kai 
Tarybų Sąjunga, sutriuški
nusi vokiškąją ir japoniš
kąją fašistinę tironiją, iš
gelbėjo Europos ir Azijos 
tautas nuo fašistinės ver
govės grėsmės.

Žinoma, labai sunku bu
vo-' vykdyti šį garbingą 
vaidmenį, kol “Smogiamoji 
brigada” buvo viena. - vie
nintelė ir kol jai tekdavo 
vykdyti šį priešakinį vaid
menį beveik vienišai. Ta
čiau tai buvo. Dabar—vi
sai kitas reikalas. Dabar, 
kai' nuo Kinijos. ir»Korėjos 
ligi Čechosloyakijos ir Ven
grijos atsirado, naujos 
“Smogiamosios brigados” 
liaudies demokratijos šalių 
asmenyje, — dabar’ mūsųMums ypač vertingas yra j tij< idarg ]en j u 

c njictih kpiimnc kuris rpis- > , • ... 1 . . .. °..šis pasitikėjimas, kurįs reiš
kia pasiryžimą paremti mū
sų partiją jos kovoje už 
šviesią tautų ateitį, jos ko
voje prieš karą, jos kovoje 
už taikos išsaugojimą.

Būtų klaidinga manyti, 
kad mūsų partija, pasida
riusi galinga jėga, dau
giau yra nebereikalinga 
paramos. Tai neteisinga. 
Mūsų partija ir mūsų šalis 
visada buvo reikalingos ir 
bus ręikąlingos užsienio 
broliškųjų tautų pasitikėji
mo, pritarimo ir paramos.

; Šios paramos ypūtybė yra 
tą, kad bet kuri parama 
mūsų partijos teisingiems 
$iekimams iš bet kurios 
broliškosios partijos pūses 
reiškia kartu paramą savų 
pačios'tautai jos kovoje už 
taikos išsaugojimą. Kai An
glijos darbininkai 1918-1911) 
metais, Anglijos buržuazi
jos ginkluoto uįž p uo linio 
prieš Tarybų Sąjungą metu 
organizavo kovA prieš kąrą 
šūkiu “Šalin rankąs nuo 
Rusijos,” tai tat buvo pa
rama, visų pirma parama 
savo tautos kovai už taiką, 
o po to ir parama Tarybų 
Sąjungai. Kai draugas To- 
rezas. arba draugas Tolja<- 
ti, pareiškia, kad jų tautos 
nekariaus prieš Tarybų Są
jungos tautas, tai yra pa
rama, visų pirma parama 
Prancūzijos ir Italijos dar
bininkams bei valstiečiams, 
kovojantiems už taiką, o 
po tb ir parama taikingie
siems Tarybų Sąjungos sie
kimams. Ši abipusės para

 

mos ypatybė paaiškinama 

 

tuo, kad .mūsų partijps\in- 

 

teresai ne tik neprieštarAu« 
ja, o, atvirkščiai, susilieja 
su taikingųjų tautų intere
sais. O kai dėl Tarybų Są
jungos, tai jos interesai ap
lamai yra nerfskiriami nuo 

, taikos visame pasaulyje

kovoti, o, ir dirbti pasida
rė smagiau.

Ypatingo dėmesio yra 
vertos tos komunistinės 
partijos, kurios dar neatėjo 
i valdžią ir kurios tebedir
ba po buržuazinių drako
niškų įstatymų padu. Joms, 
žinoma, yra sunkiau dirbti. 
Tačiau joms’ ne taip sunku 
dirbti, kaip buvo sunku 
mums, Rusijos komunis
tams, carizmo laikotarpiu, 
kai mažiausias judėjimas į 
priekį buvo skelbiamas 
sunki ausiu nusikaltimu. 
Tačiau Rusijos komunistai 
ištvėrė; nepabūgo, sunku
mų ir pasiekė pergalę. Tas 
pat bus su .šiomis partijo
mis. . ,f ( ,

Kodėl gi šioms partijoms

Anksčiau buržuazija bu
vo laikoma nacijos galva, ji 
gindavo nacijos teises ir 
nepriklausomybę, statyda
ma jas “aukščiau už viską.” 
Dabar “nacionalinio princi
po” ir pėdsako neliko. Da
bar buržuazija pardavinėja 
nacijos teises ir nepriklau-' 
somybę už dolerius; Naci?j 
onalinės nepriklausomybės 
ir nacionalinio suverenumo 
vėliava išmesta už borto. 
Nėra abejonėj kad šią vė
liavą teks pakelti jums, ko
munistinių ir demokratinių 
partijų atstovams, ir nu
nešti ją pirmyn, jeigu nori
te būti savo šalies patrio
tais, jeigu norite tapti va
dovaujančia nacijos jėga. 
Nėra daugiau kam ją pa
kelti.

Tokie , yra reikalai šiuo 
metu.

Suprantama, kad visos 
šios aplinkybės turi paleng
vinti dar neatėjusių i val
džią komunistiniu ir demo
kratinių partijų darbą.

Vadinasi, yra visiškas pa
grindas tikėtis broliškųjų 
partijų laimėjimų ir per- 

iešpargalės šalyse, kur
tauja kapitalas.

Tegyvuoja mūsų broliško
sios partijos’

Tegyvuoja bro 1 i š’k ų j ų 
partijų vadovai!

Tegyvuoja taika tarp tau

Šalin karo kurstytojus!

PERDAUG AMERIKIE
ČIŲ NUTUKUSIŲ

Washington — Vienasis 
kiėkvienų keturių' ameri- 

‘kiėčiu'yra per riebus, sakė 
dr. W. H. Sėbre! 1, viršinin 
kas Jungtinių Valstijų Vie 
■šos.ios Sveikatos įstaigos. 4 ...

' • _ t Llipi auifltiia, nau. jiiliou

Jisuįspėjo, kad. nutukę partija negali likti skolinga 
žmonės, .apskritai imant, broliškosioms partijoms 
trumpiau gyvena už widu- pati savo ruožtu 
tihio svorio ir;liesesnis as-1 teikti joms paramą> 0 taip 
monic MnfiiVolm fain nnt r .U. imenis. Nutukėlių taip pat 
daugiau serga cukralige, 
kepenų (jaknų) sugedimu, 
širdies ligomis, tulžiapūslės 
sugedimais ir kyla.

Būr.a ir sveikų, nepaisant 
nutukimo, bet tokių tik ma
žuma. . ■

Asuncion, Paraguay.?
Apsivožus valčiai upėje,

vandeniu keliavo bažny
čion.

žmonės privalo reikalauti, kad Peter Parito užmušė? 
jai būtų suimti ir nubausti. ;

Padaryti galą kriminalistų Jiautėjimui laivakrovių 
unijoje! " J

.4

Svarbu nepiliečiams 
sveturgimiams

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

1) Visuomet rešiotis su sa- 
i vimi Alien Registration Re- 

n.ebus taip sunku dirbti pa-, ceipt ' Card registracijoj 
lyginti' su carinio laikotar- i kortą, kuri yra įrodymu* 
pio Rusijos, komunistais? < kad ■ hėpilietis yra užsire-

Todėl, pirma, kad jos turi ■ gistravęs sulyg to įstatymo 
prieš akis ; tokius kovos iV ' reikalavimo.
laimėjimu pavyzdžius, ko-: T- . ... v. .d v x <7 j K 111’10 iinmliAoioi

kie yra Tarybų Sąjungoje; 
ir liaudies demokratijos ša
lyse. Vadinasi, jos gali mo
kytis iš šių šalių klaidų bei 
laimėjimų ir tuo palengvin
ti s.avo darbą.

Todėl, antra, kad pati 
buržuazija, — svarbiausias 
išsivadavimo judėjimo prie
šas,—pasidarė kitokia, rim
tai pasikeitė, pasidarė re- 
akcingesn.ė, neteko ryšių su 
liaudimi ir tuo susilpnino 
save. Supramtama, kad ši 
aplinkybė taip pat turi pa
lengvinti revoliucinių ir de
mokratinių partijų darbą.

Anksčiau buržuazija leis
davo ' sau rodyti liberaliz-

io, gindavo buržuazines - 
dernbkratines laisves ir tuo 
sudarydavo sau populiaru
mą liaudyje.. Dabar libera
lizmo ir pėdsako neliko. 
Nebėra vadinamosios “as
mens laisvės” — asmens 
teisės dabar pripažįstamos 
tik tiems, kurie .turi kapi
talą, o visi likusieji pilie* 
čiai laikomi žalia žmogiška 
medžiaga, tinkama tik iš
naudojimui. Sutryptas 
žmonių ir nacijų lygiatei 
siškumo principas, jis pa
keistas išnaudotojiškos ma
žumos pilnateisiškumo ir 
piliečių daugumos beteisiš
kumo principu. Buržuazi
nių - demokratinių lais
vių vėliava vra išmesta 
už borto. . Aš manau, 
kad šią vėliavą' teks pa
kelti ' jums, komunistinių 
ir demokratinių partijų at
stovams, ir nunešti ją pir
myn, jeigu norite surinkti 

.apie save tautos daugumą, 
baugiau nėra k<im ją pa
kelti.

visame pasaulyje 
, reikalo.

Suprantama, kad mūsų

ir
ji pati savo ruožtu turi

pat jų tautoms jų kovoje 
už išsivadavimą, jų kovoje 
už taikos, išsaugojimą. Kaip 
vra žinoma, ji kaip tik taip 
ir elgiasi. Mūsų partijai pa
ėmus valdžią 1917 metais ir 
po to, kai partija ėmėsi re
alių priemonių kapitalistų 
ir dvarininkų . priespaudai 
likviduoti, broliškųjų par
tijų atstovai, gėrėdamiesi 
mūsų partijos narsumu ir 
laimėjimais, suteikė jai pa
saulinio revoliucinio ir dar
bininkų judėjimo “Smogia
mosios brigados” vardą. 
Tuo jie reiškė viltį, kad 
“Smogiamosios brigados” 
laimėjimai palengvins pa

l 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, bilc 
n'epilietis, persik eidamas 
kitur gyventi, privalo pray 
nešti Generaliam Prokuro
rui apie savo antrašo per
mainymą. Tam reikalui sa
vo pašte galite gauti tam 
tikras kortas.

3) Sausio menesį, 1953 
metais, visi nepiliečiai pri
valo pranešti Generaliam 
Prokurorui savo antrašą. 
Tam reikalui reikia gauti 
pašte specialę, formą ar 
blanką. 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 menesių kalėjimo, taip
gi pinigine bausme arba 
deportavimu.

Laisvės skaitytojai, per
skaitę šias informacijas, 
perduokite visiems nepilie-. 
čiams, kad jie žinotų, nes 
dąugelis, nežinodami to 
įstatymo, gali susilaulęfe 
bausmių ar didelio nesma|Į 
gurno. “

Lietuvių Komitetas 
Gynimui Sveturgimių

—--------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- >
2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiad., Gruodžio-Dec. 24, 1952 «
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MOTERŲ I
Nuostabi “ne 

drt stiprybe j
Ar girdėjote Mrs. Morton 

Sobell kalbnnt Rosenber- 
gams ginti-mitinge? Jeigu 
negirdėjote, nepateisinamai 
save nuskriaudėte, nes jos 
kalba atstovauja didžiausią 
mūsų gyvenamųjų laikų gy
venimo dramą.

Man teko ją girdėti wil- 
liamsburgiečių surengtame 
mitinge gruodžio 10-tos va
karą. Kada ji užbaigė kal
bą, atrodė, jog nebeliko kas 
pasakyti toje byloje. Seka
mas pristatytas po jos kal
bėti kunigas William How
ard Melish, jaunas, gabus 
kalbėtojas, išsimokslinęs 
žmogus, teisingai pasakė: 

“Tikiuosi, suprasite, jog 
po to, ką girdėjote, aš- 
jums nieko svarbaus nebe- 
iridėsiu.”
< O kada įvyko rinkliavą 
k>ylos reikalui, mes, lietuvių 
grupė, išpirkę 26 įžangos 
bilietus ir nunešę $13 tie
sioginių aukų, jautėme, jog 
mūsų priedas toks menkas- 
menkutis palyginus su rei
kalu. Nors, tiesa, pagal iš
galę jis buvo mūsų širdin
gas-priedas. Ir naudingas 
priedas. Jeigu visi mūsų 
šalies žmonės, po tiek prisi
dėtų, Rosenbergai ne tik 
kad būtų išgelbėti nuo mir
ties. bet ne už ilgo būtu ir 
išteisinti. išeitu laisvi. Ma- 
siu kad ir m°žvtis priedas 
K«mat«nt sustnbdvtu visus <• • 
darbininkų vadu ir pažan
giečiu nersekioiimus.

Ka Mrs. Sobell nasakė?
? .Tnuna. graži moteris. Iš- 
sruklėjusi, inteligentinga, 
švelniu, ramiu balsu, tarsi 
ii savo motinai pasakotųsi 

i^riįtikins, ii nradėio 
^Iha. Ji nieko- nebarė, n.e- 
k°Hino. neįtarė, tik nana- 
co V/vin ko i ka iš to. kas 
aninąi* P^senher°Ti ir los 
in’.rn Morton tpiqynp Ros 

nnrp^v^a iv i^o^yt0 
•---«««■

-m’—rctn«« illOr’ 

nnvn rjri^ny^rlp ? Tain.
^vinnrndė. Parodė, kad F- 

Rosenbergionė buvo 
v>''^įv’o?inqi no+iniia nomi- 

vp]inni Pnfor V Cac-
i Cjhr Council, kur 

<;is ir buvo išrinktas ant ko- 
'munistu baloto. Parodė.
kad iinai buvo narė IWO 
orp-anizaciioje.

Visa tai buvo ir šiandiena 
tebėra įstatymiška, legalu.

Kaip apie atominius se
kretas?

Nei prieš Mrs. Rosen
berg, nei prieš jos vyrą Ju
lius, neigi prieš Morton So
bell nebuvo parodymų, kad 
jie ban,t kokius sekretus bū
tų turėję ar kam davę. 
Prieš juos liudijo Rosenber- 
gienės brolis David Green
glass, būk jisai sekretus 
gavęs ir jiems davęs. Ta
čiau yra žinoma, kad jis 
yra toks negabus, jog ne
galėjo išeiti jokio aukštojo 
mokslo. Ir jokis tikras 
mokslininkas nėra pasakęs, 
kad toks nemokša būtų ga
lėjęs suprasti atominius se- 

' kretus. Juo labiau būtų ne
galėjęs juos nukopijuoti ir 
kam nors, perduoti.

Be to, yra prisiektų pa
liudymų, kad Greenglass 

/(prieš švogerį turėjo piktu- 
Zmą. Kad jis pats per savo 

šmugeliškumą ir kvailybes 
pakliuvęs į raudonbaubių 
slastus bandė prisidengti 
^pmelavimu savo švogerio,

3 pud.-Lahvft (Liberty) -Tre

os kalbos
savo sesers, tuomi gauti sau 
nalengvinimą. Ir gavo. Jam 
priteista tiktai 15 metų, 
nors po priesaika prisipa
žino norėjęs būti priešame- 
rikiniu šnipu. O jo žmona 
nei neareštuotai Jis pats 
nuteistas su rekomendacija 
pasigailėti. Reiškiant, kad 
jis ne už ilgo gali būti iš
leistas iš kalėjimo.- Neigi jį 
siuntė į tolimą kalėjimą, 
kaip kad Sobell, kuris yra 
uždarytas Alcatraz kalėji
me Kalifornijoje.

Daug autoritetų pripa
žįsta, kad Greenglass me
lavo. Bet dar daugiau ge
rų žmonių negali suprasti, 
kaip teismas galėjo jam pa
tikėti.

Tie žmonės užmiršta, kad 
Rosenbergai' spaudoje, per 
radiją ir visur buvo bubni- 
jami raudonaisiais ilgai 
oirm teismo ir teismo laiku. 
Teisme buvo parodyta, kad 
Ros.enbergienė pasirašė pe
ticiją. už komunistą, kad ji 
buvo pažangios organizaci
jos nare. Ar to neužtenka 
daugumai propaganda ap
nuodytų žmonių spręsti, 
jog tas, kas pažangus, ga
li būti norėjusiu suokal
biai! ti prieš Ameriką?

—Aš skaitau Rosenbergų 
gvvvbės dienas mūsų visų 
ateities dienomis. Jos yra 
mūsų šalies demokratijos 
o-vvybės dienomis. Jeigu 
1 pipirne Rosenbergus nužu
dyti. kain toli iki to, kada 

as.memi galės 
KnH itnrt.i norinčiais suo- 

ir p? 4-pj Žudomi? 
—icj-nSin, Mrs. Snbpll, »

Toe nrimena. ing ir nacių 
’•vArn^fnriinąn buvo nipmie- 

■” .Teini iie būtų buvę an
oint i. nebūtu buvę antrųių. 
^ebūtn buvę tų milijonų 

mini'll.
TX re Q n H nil rvč-

~ Vii v.icrncj nrv’n.

- <-> yv-iii'.1-,n "’ll r1'tTip'»V»

zvi i o yy) o ir met11.

”7, ins nepios sūneli, ku- 
n Tnvas. išgabentas už ke- 

U11 frjzątonnin mvlill.
l'frc; .Qnbnll pnanrli n^r^in 

Tg °upi rinkimo 1 
-’■•eirinkimą ii eina ir ter 
pasakoja tai. kas dėinąi 
Wme. Užtarėjai daugėja. 
Tačiau telegramos, laiškai 
nrezidentui. prašant dova
noti Rosenbergams mirties 
bausme, turi daugeriopai 
padaugėti. Visa tai gali 
paversti sausio 12-sioš sa
vaitę iš šermenų i laimėji
mo savaitę. Tos dvi savai
tės baisiai trumpos. Tą ge
riausia atsimename tie, ku
rie bu dėjome už Sacco-Van
zetti gyvybę.

Rosenbergų gynėjai už
tikrina, jog yra faktai ir 
laikas jrodvs, kad Rosen
bergai ir Sobell yra nekal
ti. Tai ko skubėti Rosen- 
bergus varyti į kapus? Juk 
mįrti niekuomet nebus per 
vėlu. Rep.

Šimtas prieš vieną 
už taiką Korėjoje

Trys iš Korėjos grįžę ka
riai, paleisti iš karinės tar
nybos, sumanė’ išbandyti 
patirti, kiek žmonių norė
tų tuojautinės Korėjoje tai
kos.

Jie pasidarė taikos klau
simu peticijas ir leidosi

iad., Gruodžio-Dec. 24, 1952

darban. Jie rinko parašus 
Washin g tono valstijos 
miestuose — Bellingham, 
Everett, Seattle ir Tacoma.

Pasirodė, kad beveik visi, 
kuriuos jie pakalbino, pasi
rašė už taiką. Jie apskai
čiuoja, jog tik vienas iš 
šimto atsiranda taikai prie
šingas.

Vyrai ir moterys, jauni 
ir seni, visi trokšta tuo jau
dinęs taikos, jie teigia.

Jeigu atsirastų daugiau 
tokiu Korėjos karo vetera
nų. kurie parinktų nemažai 
narąšų, tai taikos balsas 
pasidarytų daug tvirtesnis 
pačiame Washingtone.

Geležis sveikatai- 
kur jos gauti?

Visi žinome, kur gauti 
geležinių vinių dėžei sukal
ti. Bet ne visi žinome, o 
daugelis ir žinojusių užsi
miršo, kur gauti tos gele
žies, kuri pagelbsti sudary
ti stiprias raudonąsias 
kraujakūnių celes.

Dijetistai-, kurie mokėsi 
apie maisto sudėtį taip rū
pestingai, kaip kiti mokosi 
skaityti ar skaičiuoti, sako:

Geležies daugiausia yra 
kepenyse ir liesoje mėsoje; 
džiovintuose vaisiuose, žir
niuose, pupelėse; čielo grū
do valgiuose; žaliuose, dar
žovių lapuose; moliaseur 
meduje; kiaušiniuose. Ma
žesniais kiekiais yra daug 
kur kitur, įskaitant ir mū
sų paprastą kasdieninę bul
vę.

Pagerbkime savo kūną 
bent ne mažiau už medinę 
dėžę. Jei sunku atsiminti, 
susirašykime būtiniau s i ų 
valgių sąrašą ir retkarčiais 
pažvelkime į sąrašą ir į tai, 
ką valgome. '•Patikrinkime, 
ar davėme kraujui ątsi- 
steigti medžiagos.

Klaidingai tariame
Daug angliškai neskai

tančiųjų žmonių žalių ko- 
nūstų salad vadina “kold 
«lov” (tai reikštų šaltą ir 
lėta).

Tiesa, kad tas patieka- 
lns n a d u o d a m a s šabas 
'o/ųą) T^ci^u iis ne šal- 

iTadin°si. Ji vadina “eole 
T '.w’J Ištaria “kol slo.

“Cole’7 yra antrasis ko-- 
nūsto vardas. Ir kiti ko
pūstui giminingi augmenys 
vadinami “eole” veislės 

p "men i mis.
Kita dažniausia girdima 

’’•laida yra, “gold štones.” 
Tai kalbant apie tulžia- 
nusies akmenis. /

Tulžis nėra auksas (gold), 
bet “gali” (išsitaria kaip 
“gol”).

Trečia klaida. Dažniau
siai girdime cheminę rūkš- 
tį vadinant “as.iku.” O bet 
kuri tokia rūkštis vadinasi 
ne “asik,” o “acid” (tariasi 
“asid”).

Ketvirta. Kas nors su
serga; plaučiu įdegimu, tai 
sakoma, kad pagavo “amo- 
niją.” O ši liga vadinasi 
ne pečiui valyt “amonija,” 
o “pneumonia”; čia raidė 
“p” netariama, /ai mūsų 
rašyba reikia tarti “niūmo- 
nija.”

Trąšą daugelis lietuvių 
bent dvejopai suambrija: 
vieni taria' “futlaizeris,” o 
Connecticut’o dzūkai taba
ko augintojai —: “pūrlai- 
dzis.” Gi angliškai trą
ša vadinamai “fertilizer,” 
o mūsiškai rašant reikia iš
tart “fertilaizer.”

Winamac, Indiana.—Per 
staigų gaisrą mediniame 
dviejų aukštų name paly
čiais sudegė dvi jaunos mo
tinos — Margareta' Cris- 
singerienė, Jane Hansenie- 
nė ir 5 vaikai.

SVEIKINAME!
Nuoširdžiai Sveikiname Clevelando draugus 
ir drauges su Kalėdomis ir Naujais Metais. 

j

M. ir P. D AUDERI  Al. •
Route 3, Box 303, 
La Porte, In d. '

« ...  f

i
 DETROITO LIETUVIŲ KLUBO VALDYBA Į 

sveikina narius su S
| KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS! | 

i ■ i| ' i| • ' i

Švenčių proga sveikiname gimines, draugus 
ir visus laisviecius!

Linkime linksmų švenčių ir laimingų 
Naujų Metų!

AL ir BIRUTĖ WALINS, o
Stratford, Conn.

įf.

1..................  I
1 . PITTSBURGH, PA. I
iį <
j Sveikinu visus savo draugus, pažįstamus ir h 
j visus Laisvės skaitytojus Kalėdų ir JNaujų f 
I Metų proga! ‘

. ■ ’ f JOHN URBONAS I
■ Pittsburgh, Pa. |

Amerikoną namai 
pavojuje!

P

Darbininkų 
Sveikata

VAISTAS APETITUI 
MAŽINTI

*

rjpvoq petitas vra ger^^ 
4nibtos, žehklas geros švei
stos. Tik nereikia per
dėti. Apsivalgymas,- ansi- 
vib'mas iau. nebegerai. Kai 
dažnai nersiWgai, neina 

sveikaton: nerdaug 
”;nbus pasidarai, nutunki, 
o tai apsunkiną širdį, orga
nus, liaukas, gadina svei
katą ir trumpina gyveni
mą. V

K<°d žmogus tunka ir nu
sipeni, kai kada bent kiek 
kaltos esti ir jo liaukos, 
bet visų dažniausia kaltas 
jo apetitas ir įprastinis, 
nuolatinis apsirijimas.

Kai valgyt gardu ir vis 
dav noris, tai dažniausia ir 
susivąldyt pamiršti. Kad ir 
nepamiršti, tai nenori 'susi- 
valdyt, — valgai' sau ir val
gai ir persivalgai. Kai pa
rūpo tau suliesėti ir atgau
ti k žmoniškesnę, grakštesnę 
išvaizdą, tai, brolyti, pra
dėk valgyt mažiau. Mažiau 
viską, ypač riebalų ir gar
dėsių — angliavandžių, 
krakmolų, saldumynų. •'

Tačiau, mažindamas val
gį, ribodamas savo dietą, 
pasirūpink vitaminų, kad 
jų tau būtų pakankamai. 
Ar šiaip ar taip, vis vąrtok 
kasdien kokį vitaminų mi
šinį.

Kai nepajėgi daisvą va
lia suvaldyti apetito, gauk 
tam tyčia vaisto. Wyeth 
vaistų gamykla turi tokį 
preparatą — “Adjutets,” 
tabletėlių pavidale. Be re

cepto vaistininkai nelabai 
nori duot: mat, tos tabletės 
turi truputį benzedrino ar
ba amfetamino, kuris ir 
mažina apetitą. Be to, jos 
turi ir atitinkamu vitami
nų, taip kad, jas^bevarto- 
jqnt, žalos tau» nepadaro, 
tik svoris eina mažyn.

Vartodamas “Adjutets,” 
gali ir perpus mažiau su
valgyti, mažiau kalorijų 
gauti, o valgyt tavęs taip 
nehetrauks, sumažės apeti
tas. Tegul gydytojas išra
šo tau "receptą ir nuskiria. 
po kiek tau tiktų imti tų 
“Adjutets” tablečių, kad 
sau gražiai ir nuolaidžiai 
eitum lengvyn ir liesyn: 
gal po svarą ar pot du kas 
savaitę, kol prieisi savo 
normos.
J. J. Kaškiaučius, M. D.

‘n

5 procentais pakeliama 
elektrininkams alga

Washington. — Naujoji 
valdinė algų komisija nu
barė 5 procentais pakelti al
gą _ elėktrininkams., CIO, 
Jungties (nepriklausomin- 
gos) Unijos nariams ir kt.

Tuo būdu apie 30,000 
elektrinių darbininkų gaus 
po 7 bei 8 cėntus priedo už 
darbo valandą. 

f

Francija grasina pavaryt 
Tunisijos “karaliuką”

Paryžius.—Franci jos val
džia pasiuntė griežtą reįka- 
lavimą vadinamam tauti
niam “Tunisijos karaliui,” 
kad vykdytų naujuosius 
francūzų patvarkomus. O 
jeigu ne, tai Francija gal 
turės pašalint jį nuo. “sos
to.”

Tokiu šūkiu Amerikinio 
Sveturgimiams Ginti Ko
miteto moterų skyrius pra
deda apsakymą gyvenimo 
16-kos moterų, kilusių iš 
daugelio tautų ir šalių, gy
venančių-eilėje skirtingų 
miestų. Apsako apie de
portavimu peršėki o jamas 
moteris. Ne apie visas to
kias moteris, tik apie gru
pę kaipo tipiškas amerikie
tes, kurioms panašios mili
jonai kitų sveturgimių A- 
merikos moterų, v

Koks tų moterų gyveni
mas.? Kuomi jos prasikal- 
tusios? Už ką nori jas iš- 
deportuoti?

Jų gyvenimas margas •— 
vienų vargingesnis, kitų 
lengvėlesnis buvo. Bet “pra
sikaltimai” panašūs kaip 
lašas Į lašą vandens. x Visos 
veikusios darbo žmogaus, 
skriaudžiamojo žmogaus 
gerovei.

Tipiška, visiškai panaši 
mūsų lietuvėms moterims, 
yra Karolina Halverson iš 
Portland, Oregon. Atvyko 
jinai 1903 metais, vos. tik 
baigdama iš piemenaitės 
amžiaus išeiti. Išėjo už A- 
merikoje gimusio vyro. Čia 
gimdė ir užaugino du sūnus 
ir jau turi keturis anūkus. 
Nei sapne negalėjo jai pa- 
sivaizduoti, kad ji kada 
nors turėsianti ieškotis na
mų kitur ar apleisti savo 
šeimą. Bet..', sulaukusiai 
64 metų amžiaus jai pasa
kyta, kad ji turėsianti ap
leisti šią šalį. Esanti “sub- 
versyvė, pavojinga.”

Toji Amerikai “pavojus” 
yra religinga moteris., nuo
latinė bažnyčios lankytoja. 
Bet darbo moteris. Yra 
dirbusi virėja, kenavimo 
fabrikuose, o dabar, vyrui 
esant sargalotesniam už ją, 
dirba namų prižiuro ve. Ir 
jos sveikata tokioje padė
tyje, jog jos draugai sako, 
•kad ji neatlaikys deporta
cijos.

Tarpe jos “pavojingųjų 
griekų” yra darbuotė už 
pašalpą alkaniems ir už ne
darbo apdraudą didžiosios 
depresijos metu. Ji pati pa
šalpos vengė, organizavo 
bedarbius gyventi ir rendą 
mokėti grupėmis, taipgi 
dalintis drabužiu ir mais
tu. Jos namai buvo užpul
ti Portlande negražiai pa- 
s.kilbusio policijos “raudo
nojo skvado” ir užgrobta 
“kairioji” literatūra. Tar
pe tų “kairybių” buvo Hal- 
versonienės švediškoji bi
blija, kurios jai iki šių die
nų nesugrąžino.

Laike Antrojo Pasaulinio 
Karo ji buvo apteikta me
daliu už daugeriopas* va
landas darbo kare nukentė- 
jus.iems siuvimo projekte. 
Ir visą' savo amžių sunkiai 
ir daug dirbo, įvairiausiais 
būdais žmonėms darė gero. 
Dėl to ji pareiškė, jog ją 
stebina tas dabar vartoji
mas spėkos ir prievartos 
prieš ją ir prieš kitus pa
našius žmones.

Tų 16-ko^ moterų gyve
nimo apsakymo lakštas 
gaunamas komiteto rašti
nėje, 23 W, 26th St., New 
York 10, N. Y. Parduo
da 100 už $6. Išspausdin
tas gražiai, didelėmis rai
dėmis, su 16-kos tokiu mo- 
terų paveikslais. Patogus 
bile kur, bile kam paduo
ti, visuomenėje informaci
jai skleisti.

Informacija * svarbiausia. 
Amerikos liaudis tų perse
kiojimų netoleruotų, jeigu 
ji' žinotų < tikrąją padėtį,- 
faktus. M—te.

Ką darai su raugintą 
kopūstą sunka?

Dauguma šeimininkių ko
pūstus perka nusunktus, po 
svarą. Tūlos perka galio
nais, su visa sunka. Randa-> 
si ir senu įpratimu raugi
nančių namie. Tai tose vie
tose, kur turi savo namu
kus, skelpą ar šiaip vėsų 
kampelį jiems laikyti.

Mačiau, kaip šeimininkė 
nupylė sunką rynon. Ir—.

Mačiau • (ir ragavau}, 
kaip kita šeimininkė pripy
lė puoduką sunkos, atšaldė, 
dadėjo lygią dalį pomidorų 
sunkos, pagražino citrinos, 
griežinėliu ir padavė gerti; 
Skanus gėrimas.

Kitą dalį sunkos supylė į 
bonką ir pastatė šaldytuve; 
Sakė, jog vartoja vieton ac
to darant cole slaw ir ki- 

, tus daržovinius salads. Ge
ra praktika. Sunkon yra 
iš kopūstų suvarvėję ver
tingi mineralai. N. D.

-------------- y—------------------------------------ ^*

Šeimininkėms
Įvairintas užkandis

Mažiesiems sandvičiukams 
ar paduoti ant lėkšės prie 
salads tinka sekama kom- 
binuotė (galintiems varto
ti maistą įvairiose kombi- 
nuotėse ir stipriu skoniu):

Varškės gerai išplaktos 
su grietine (ar gatavo
jo cream cheėse) 

ketchup 
sukapotų slyvų ir agur

kėliu
plonyčiais griežinėliais 

supjauk t y t o kumpio, 
liežuvio ar kitos pana
šios mėsos.

Varšken įmaišyk ketch-, 
ūpo tiek, kad būtų minkš
ta, bet nepasidarytų per
daug skysta, tebesilaikytų 
krūvoje. Įmaišyk alyvas 
su agurkais.

Jeigu darysi sandvičių- 
kus, varškę tepk ant plo
nai atplautos duonos, už-, 
klok taip pat plonu lakšte
liu mėsos, tada perplauk į 
pageidaujamos formos ir 
dydžio gabaliukus.

Paduoti ant lėkštės prie 
salads: varškės mišinį tepk 
ant lakštelio mėsos, suvy
niok ir susmeik. Laikyk 
šakai. Toki mišiniai vi
suomet paduodami šaltų 
nes taip jie skaniausi ir 
saugiausi.

Half-Size Style

Pattern 9087 (for shorter, fuller ‘ 
figures): Half Sizes 14%, 16%. 
18%, 20%, 22%, 24%. Size 16% 
takes 3% yards 39-inch.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos mime” 
rio ir. dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

! ’



- KONTESTAS '
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa.............................. ....,........................ 208
J. Bimba, Paterson, N. J..................................................................... „ 200
M. Slekienė, Gardner, Mass. ................................................... ......... 196
A. Gudzin, Scotia, N, Y....................................................................... 196
A. Grigaitis, Pittsburgh, Pa............................................................... 168

* L.L.D. 70 kp., Cliffside, N. J............................................................... 168
S. Puidokas, Rumford, Me.............. :.............  156
A. Kubilskis, Coal Center, Pa........ :................................................... 140
J. Žebrys, Cleveland, Ohio .................................................................. 1'40
John Urbonas, Pittsburgh, Pa...........................................................   130
J. Kazmer, Pittsburgh, Pa............... ................................*................... 130
M. Aranuk, Detroit, Mich.................................................................. 120
Mrs. A. Philipse, Stamford, Conn. .......................  112
E. Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa.«>.................................................... 112

. A. Dambrauskas, Haverhill, Mas’fc.................................................... 108
Alex Shatro, Aliquippa, Pa...........................    84
J. Egerią, Nashua, N. H........................................  -.................... 28
A. Bražinskas, So. Boston, Mass...................................................... 28
V. Paukštys, Miami, Fla. ..................................    28
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Malenkovo vardo 
kolūkyje

Iš Rusijos praeities
(Ištraukoj is ‘TSRS Istorijos’)

JEKATERINOS II UŽSIENIO keitimų. Rusija garantavo jos 
POLITIKA IKI VALSTIEČIŲ neliečiamybę.

karo vadas buvo tikras, kad 
rusų armija pateko į maišą. 
Nepaisydamas milžiniškos 
priešo jėgų persvaros, Ru- 
miancevas pirmasis ji puolė. 
“Mažomis jėgomis sumušti di-

M. Svinkūniene pakilo punktais su pagalba S. Meison, 
iš Miami, Fla.

D. G. Jusius, Worcester, Mass., prisiuntė atnaujinimų 
ir aukų.

Julius Kalvaitis, Brooklyn, N. Y., pridavė atnaujini
mų ir aukų, jis darbuojasi prie Brooklyno vajininkų.

L. Tilwick, Easton, Pa., prisiuntė naują prenumeratą, 
aukų ir atnaujinimų.

Torontietis prisiuntė pluoštą atnaujinimų ir aukų.
S./Rauduvė, Pittston, Pa., ir E. Kasparienė, Wilkes- 

Barre, Pa., prisiuntė atnaujinimų ir aukų., *
Klaidos pataisymas: Anksčiau buvo paskelbta, kad 

ALDLD 11 & 155 kp., Worcester, Mass., prisiuntė per 
J. M. Luką $125.83. Turėjo būti $133.00. Atsiprašome.

LLD 3-čia apskr. (per Oną Giraitienę, Wethersfield/ 
Conn.), $25.00.

LLD 113 kp. (per J. Astylinę), Hamilton, Canada, $10.
Po $3: Rėmėjas, Bridgeport, Ccinn., S. M. Meisonai, 

Miami, Fla., St. Rumšą, Brooklyn, N. Y., Frank Yurge- 
las, So. Windsor, Conn. Iš Worcester, Mass.: J. Senkus, 
J. Pattison ir M. Petkūnas.

Po $2: K. Vizbaras, Worcester, Mass., J. Shaynauskas, 
Hamilton, Canada. Iš Toronto, J. Kuktaras ir S. Kap- 
tainis. Iš Montreal: J. Chelkis. ir A. Lukošaitė.

Po$l: J. Rudnickas, Millbury, Mass., A. Stanis, 
Middleburg, N. Y., M. Grigaitienė, Wilkes-Barre, Pa., ir 
J. Brūzga, Blairmore, Alta., Canada.

šie miestai stovi aukomis sekamai:. •
Hartford, Conn....................   $252.15
Worcester, Mass...................  • 216.00

, Brooklyn, N. Y................................................. 202.00
Waterbury, Conn.............................................. 181.96

'•*” Elizabeth, N. J. ...........     ;.........................  140.00
t Brockton, Mass.................................................... 95.00
; Baltimore, Md. .............................    61.00
• . Rochester, N. Y. . ..............................  59.50

Chicago, Ill........................    59.00
J So. Boston, Mass.....................................  55.00

Philadelphia, Pa......... ........................................  52.00
San Francisco, Calif..................   50.00

’ Camden, N. J....................................................... 50.00
Lawrence, Mass................................................... 49^00
Pittsburgh, Pa..................................................... 47.00 „
Newark, N. J........................................... 4^.00
Norwood, Mass...................................................  45.00
Binghamton, N. Y.............................................. 43.00

I . Bridgeport, Conn....................................................43.00
Easton, Pa............ ..................................................40.00
Detroit, Mich.............. ........................................ 40.00
Toronto, Canada ................................................ 32.00
Portland, Oregon .........        31.50
Great Neck, N. Y................................................ 29.00
Lowell, Mass........................................................  28.00
Paterson, N. J. ........................ •...................... 24.00
Cliffside Park, N. J. .. ,................................... 23.00-

• Scranton, Pa....................................................... 23.00
New Britain, Conn. ........................................   23.00
Cambridge, Mass....................................................22.00
Kearny, N. J.......................  16.00
Shenandoah, Pa....................    16.50
Gardner, Mass. '....... •..........  15.00
Grand Rapids, Mich.......................................... 14.00

.N. Braddock, Pa. ....................   12.00
Haverhill, Mass........................................................'9.00
New Haven, Conn..................     9.00
Miami, Fla........... .. ............................................... 8.00
Coal Center, Pa.................................................... 7.50

• Auburn, Me...............................    7.00
. Wilkes-Barre, Pa.................................................. 7.00

Nashua, N. H................................. ................... 6.00
Lewiston, Me...............................................   6.00
Aliquippa. Pa........................................................ 6.00
Minersville, Pa......................... *................;........... 6.00
Stamford, Conn..................................................... 6.00
Girardville, Pa.............................  5.00
Cleveland, Ohio.......... '..........................  4.00
New York City, N. Y.............. . ................ •...........3.00

- Bayonne, N. J............................  3.00
Hudson, Mass...................................................  3.00
Bridgewater, Mass............................•..........•/••• 3.00
Pittston, Pa..................................     3.00

’.L Nuoširdus ačiū vąjininkams už pasidarbavimą irzau- 
'.’koiojams už gražią finansinę paramą.

į/• ' Prašome isitemyti! — Kadahgi vajus oficialiai bai
giasi gruodžio-Dec. 31, tai nies duodame vieną savaitės 

/ klaiko prisiuntimui paskutinių rezultatų. Tai bus iki Sau
lio 7. šitas daroma, todėl, kad iš priežasties švenčių

• pastas nereguliariai pristato laiškus. Tad dar sykį— 
? *$ajus oficialiai baigiasi gruodžio 31 d. Po Sausio 7 bus 

paskutiniai rezultatai atpsausdinti.
Laisvės Administracija

V1LNIUS. — Vilniaus* rajo
no Malenkovo vardo kolūkis 
sėkmingai vysto visuomenini' 
ūkj^ Artelė turi ketveriopai 
daugiau galvijų, penkerįopąi 
daugiau kiaulių ir trigubai 
daugiau avių, negu 1950 me
tais. Pirma laiko įvykdytas 
195? metų planas visų rūšių 
gyvulių atžvilgiu. Kolūkyje 
sukurtos, keturios fermos, ke
liamas visuomeninės gyvuli
ninkystės produktyvumas.

Lindiniškių apylinkės Tary
ba nuolat padeda kolūkio val
dybai jos darbe. Bendras, su
tartinis apylinkės Tarybos ir 
kolūkio valdybos darbas pa
deda sėkmingai išspręsti už
davinius, susijusius su visuo
meninės gyvulininkystės iš
vystymu. Srities, Rajono ir a- 
pylinkės Tarybos deputatas; 
kolūkio pirmininkas Doveika 
remia deputatų iniciatyvą, 
klausosi jų pasiūlymų, visame 
savo darbe remiasi apylinkės 
Tarybos pagalba. Daugelį 
svarbių visuomeninės .^gyvuli- 
ninkystės klausimų jis kartu 
su kitais deputatais paruošia 
ir pateikia apylinkės Tarybos 
sesijai apsvarstyti.

Fermų darbas yra ne tik 
kolūkio pirmininko, bet ir vi
sų deputatų bei kolūkiečių 
dėmesio centre. Sudarydama 
darbo planą eiliniam mėne
siui, Lindiniškių apylinkės 
Taryba būtinai numato klau
simus, liečiančius visuomeninę' 
kolūkių gyvulininkystę. Pla
nuose nurodomi vienos ar ki
tos priemonės terminai, jų 
įvykdymo būdai, nustatoma, 
kas turi atlikti vieną ar kitą 
užduotį, kas yra atsakingas 
už atlikimo patikrinimą.
, Apylinkės Taryba griežtai 
seka, kad tiksliai būtų įvyk
domi planai. Dar liepos mė
nesio pirmojoje pusėje buvo 
sušaukta apylinkes Tarybos 
sesija, kuri apsvarstė kolūkio 
valdybos pirmininko Doveikos 
pranešimą apie tai, kaip vyk
domas .planas visuomeninei 
gyvulininkystei, išvystyti.

Prieš sušaukiant sesiją, 
nuolatinės žemės ūkio komisi
jos nariai nuodugniai patikri
no, kaip dirba gyvulininkys
tės fermos, kaip laikomi ir 
šeriami kolūkio, gyvuliai. De
taliai ištyrę padėtį ' fermose 
ir surinkę daug faktinės me
džiagos, apylinkės Tarybos 
deputatai padėjo Doveikai 
padaryti savo pranešimą kon
kretesnį, turiningą, sudaryti 
sesijos nutarimo projektą, at
sižvelgiant į deputatų pasiū
lymus.

Toks visapusiškas pasiruoši
mas davė galimumą atskleis-' 
ti seijoje silpnąsias gyvulinin
kystės fermų darbo vietas ir 
nubrėžti konkrečias priemo
nes,, siekiant padidinti apylin
kės Tarybos pagalbą kolūkiui.

Su apylinkės Tarybos par 
galba Malenkovo vardo kol
ūkis išvystė didelį darbą gy
vulininkystės fermoms sukom
plektuoti. Siekdama patikrin
ti, kaip vykdomi sesijos nuta
rimai, apylinkės Taryba po 
mėnesio antrą kartą išklausė 
ir apsvarstė kolūkio pirminin
ko pranešimą. Toksai meto-, 
das, kai visuomenė šistemin- j »
gai kontroliuoja kolūkio v dar
bą', davė gerų’ rezultatų, šių 
metų užduotis visų rūšių gy
vulių skaičiui padidihti įvyk
dyta prieš terminą. Apylinkės 
Tarybos - deputatai nepasiten
kino tuo, kas. pasiekta.' Jie 
padėjo fermų darbuotojams 
visapusiškai pasiruošti žie
mai, kad būtų išsaugoti visi 
suaugę gyvuliai ir jaunikliai, 
o taip pat pakelti /kaimenės 
produktyvumą tvartiniu laiko
tarpiui,

Rugsėjo pradžioje Tarybos 
aktyvistų brigada su deputa
tais Aleksandru Matulevičiu
mi ir. Bronislovu Lysenoku 
priešakyje patikrino, kaip' vy
ksta paruošiamieji darbai fer^ 
mose.’Tikrindami gyvulinin
kystės fermų pasiruošimą žie

mai, deputatai kalbėjosi su 
kolūkio gyvulių, augintojais, 
prityrusiais kolūkiečiais ir ak
tyvistais. Jie pateikė daug 
vertingų pasiūlymų dėl gyvu
lių priežiūros pagerinimo, dėl 
pašarų įskaitos ir patalpų re
monto paspartinimo.

Atlikus patikrinimą, rugsė
jo 8 dieną įvyko apylinkės 
Tarybos sesija, kuri apsvarstė 
tikrinimo brigadai vadovavu
siųjų deputatų pranešimus. į 
sesiją buvo pakviesti kolūkių 
brigadininkai ir gyvulininkys
tės fermų darbuotojai.

Apylinkės Tarybos, nuola
tinės komisijos narių siste
minga kontrolė nulėmė darbo 
sėkmę. Statybininkų brigada, 
kuriai vadovauja apylinkės 
Tarybos deputatas Janas Ba
tura, baigė statyti dvi kiauli
des ir karvidę, atremontavo 
visas gyvulininkystės patal
pas. Artelėje žymiai viršytas 
siloso paruošimo planas.

Apylinkės Taryba' imasi 
visų priemonių, kad gyvu
liams būtų sudarytas šiltas ir 
sotus žiemojimas. A. J.

Rinkliavos labdarybei
Šiuo metu visame krašte, 

didmięsčiuose, miesteliuose ir 
kaimeliuose vyksta įvairios 
rinkliavos labdarybės vardu. 
Viena jų atžymi Raudona 
Plnksna. -

Raudonoji Plunksna buvo 
pasirinkta sekant senomis šio 
krašto tradicijomis, kada in
dėnai raudinai dažyta erelio 
plunksna atžymėdavo pilnai 
subrendusį savo giminės jau
nuolį. Organizacija “The Na
tional Community Chest” lai; 
ko, jog raudona plunksna pa
brėžia “kiekvieno pilnai su
brendusio žmogaus pareigą 
padėti savo artimui siekti vi
sų gerovės ir labo.”

Aukos yra paskirstomos 
daugiau kaip 17,000 sveika-* 
tos, gerbūvio ir‘’poilsio įstai
goms, šios labdarybės organi
zacijos išlaikomoms. Taipgi 
yra rūpinamasi veikais, sene
liais, šeimomis ir karinių pa
jėgų nariais-vyrais ir moteri
mis.

Daugiau ;kaip 2 milijonai 
savanorių dirba šį kilnų dar
bą—renka aukas. šiais me
tais tikimasi surinkti ir vėl 
apie 200 milijonų dolerių lab
darybei. Spauda, radijas bei 
televizija, o taip pat daugybė 
privačių biznio kompanijų ir 
vyriausybės'jstaigų šiame dar
be taikini’nkaujg, dažnai pas- 
kirdamos šiam darbui visas 
galimas sumas ir jėgas.

Būdas, kaip ši organizacija, 
vykdo savo labdarybę, yra 

, dažnai,' net iš ’'tolimiausiu 
kraštų žmonių studijuojamas 
Organizacijos finansai ir vi
sa sistema yra visiems suinte 
resuotiėsiems lengvai prieina 
ma. * -

“The Community Chest” 
idėja kilo Denver, Colorado 
1887 metais. Ji plito laba’ 
greitai, kiekvienai bendruo 

įnienei vis'truputį prisitaikan' 
prie savųjų sąlygų. Šiuo me 
tu, nors ši labdarybės įstaigr 
turi centrinę .vadovybę,. jof„ 
rinkliavos yra pravedamo? 
kiekvienoje' vietovėje nepri* 
klausomai.

v Common Council,
' J t ( , 5

FRANCIJA PRAšO 
$650,000,000 KARUI 
VIETNAME
'Taryžįus.^FraMcijos val

džia skundžiasi, kad Ame
rika per iriaž.aĮ pinigų duo
da frančūzų karui' prieš 
Vietnamo liaudininkus — 
tiktai '5Q0 milijonų dolerių 
per nietus.
' Francūzų valdovai prašo 
bent 650 milijonų dolerių 
tam sąyo karųr per metus.

V 4 *

KARO.
Pirmasis Lenkijos (“Žeč Pos- 

politos”) e padalijimas.- Rusų 
kariuomenės laimėjimai per 
Septynerių metų karą padarė 
didelį įspūdį Vakarų Europoje 
tiek šio karo Rusijos sąjungi-1 
ninkams —Austrijai ir Pran
cūzijai,. tiek ir jos priešui — 
Prūsijai. Nors Rusija ir netikė
tai pasitraukė iš karo, jos vai
dmuo tarptautiniuose klausi
muose žymiai išaugę. Buvę 
Rusijos sąjungininkai, Austri
ja ir Prancūzija, su nepasiten
kinimu! ir nerimu žiūrėjo į 
Rusijos stiprėjimą. Prancūzija 
ypačiai bijojo rusų įtakos'Ry- 
tams. Prancūzų pirkliai ir po
litikai svajojo paimsią į savo 
rankas visą Rytų prekybą. To
dėl, Prancūzija siekė sujungti 
prieš Rusiją Turkiją, Lenkiją, 
Švediją ir Austriją. Rusijos 
užsienio politikos-- vadovai 
mėgino prieš prancūzų-aūstrų 
sąjungą sudaryti “šiaurės val
stybių” — Rusijos, Prūsijos, 
Anglijos ir kt. — sąjungą. Ta
čiau šie mėginimai nepavyko, 
nes tarp tų valstybių buvo ne
sutaikomų priešybių.

Austrija norėjo paimti der
lingas Vakarų Ukrainos že7 
mes. Prūsija norėjo-prisijung
ti lenkų žemes pagal žemutinę 
Vislų.. Rusija norėjo atimti įš> 
Lenkijos jos pagrobtąsias bal
tarusių ir ukrainiečių ' žemes. 
Pagaliau kiekviena valstybė— 
Rusija, Austrija ir Drūsija — 
bijojo Viena kitos sustiprėji
mo.

Lenkija (“žec Pospolita”) 
viduje visiškai buvo -suirusi. 
Centrinė vyriausybė turėjo 
maža valdžios. Karaliaus vai- l
džia buvo .seimo apribota. Jei 
seime balsuojant buvo nors 
vięhaę balsūs prieš bet^ kurį 
pasiūlymą, tai pasiūlymas bū
davo atmetamas. Tai buvo va
dinamoji “laisvo draudimo” 
(liberum veto) teisė. Toji 
tvarka įgalindavo pasibaisėti - 
nai,panaudoti ją piktam: sei
mo atstovai * atvirai prekiavo 
savb balsaįs. Pagaliau net sei
mo visais balsais padarytas 
sprendimas ne visada galėjo 
būti įvykdytas, nes nepaten
kintieji bajorai sudarydavo 
karines ‘konfederacijas” (są
jungas). Priversti juos klausy
ti tegalėjo tik karinė jėga.

Lenkų* valstybės santvarka 
buvo naudinga stambiesiems 
magnatams, nes ji leido vi
daus ir užsienio politiką kreip
ti pagal jų interesus ir visai 
nekontroliuojamiems šeiminin
kauti savo erdviose valdose. 
Lenkų valstiečių būvis buvo 
labai sunkus. Dar sunkesnis 
būvis buvo kitų ', tautų, ypač 
ukrainiečių ir baltarusių. Pra
voslavai ir protestantai buvo 
visokiais būdais engiami.

Lenkų karaliui Augustui III 
<1763 m.) mirus, rusų vyriau
sybė pasiekė to, kad kafaliu- 
ni buvo išrinktas, grafas Sta
nislovas ' Poniatovskis, Jekatę- 
•inos II pageidaujamas' žmo
gus. Rusijos vyriausybė kar- 
u su Prūsija pareikalavo iš 
eimo sulyginti pravoslavų ir 
Protestantų teises su katalikų 
•yve.ntojų teisėmis. Kai seimas 
į reikalavimą atmetė, rusų 
□asiuntinys Lenkijai, kuipgai- 
-štis Riepninas, .organizavo 
'ris konfederacijas (sąjun
gas) —• iš pravoslavų, protest 
autų, o taip pat-ir iš nepaten
kintų karaliumi-katalikų. Kon
federatai gavo iš rusų valdžios 
stambią piniginę pašalpą, o 
rusų kariuęmenė buvo pasiųs
ta į Lenkijos teritoriją. Seime 
tebebuvo girdėti balsų prieš 
bet kurias nuolaidas, bet Riep- 

. ninas pačioje Varšuvoje suė
mė keletą senatorių ir juos, 
stiprios sargybos lydimus, pa
siuntė į Rusiją. Seimas priver 
stas buvo sutikti sulyginti ne- 
katalikų šlėktų teisės su kata
likų. T768 m. tarp Lenkijos ir. 
Rusijos buvo sudarytas atski
ras susitarihias, kuriuo lenkų 
valstybinė santvarka turėjo ir 
ateityje pasilikti be jokiu pa-,

1

Dalis šlėktų, nepatenkinta ; 
nuolaidomis Rusijos vyriausy- I 
bei, savo rėžtu sudarė Baro i 
mieste ginkluotąją konfedera-; 
ei ją. Konfederatai gavo para
mos iš Prancūzijos, siekusios 
susilpninti Rusiją. Konfedera
tai ėmė puldinėti ne tik rusų 
kariuomenę, bet ir vietinius I 
gyventojus ukrainiečius. Ta
tai buvo akstinas Ukrainos ka
zokams valstiečiams sukilti 
prieš lenkų viešpatavimą. Ta
da caro vyriausybė padėjo 
lenkų valdžiai numalšinti su
kilimą, nes bijojo, kad valstie- < 
čių sukilimas nepersimestų į
Rusiją. «•

Rusijos įtakos didėjimas 
Lenkijoje labai baugino Aus
triją ir Prūsij’ą. Prūsijos kara
lius Fridrichas II, bijodamas, 
kad Rusija gali prisijungti 
Lenkiją, sudarė lenkų teritori
jos dalies dalybų tarp Austri
jos, Prūsijos ir Rusijos planą. 
Pasirašytu tarp šių valstybių 
susitarimu Prūsija prisijungė 
sau lenkų žemes, esančias 
Baltijos pajūryje (Pamarį), ir 
Didžiosios Lenkijos dalį. Tuo 
būdu rytinė Prūsija susijungė 
su. Brandenburgu į vieną vien
tisą teritoriją. Tačiau Dancigo 
if Torunės, Jekaterinai II ne
sutikus, Prūsija negavo, nors 
ir labai jų norėjo. Austrija 
pasigrobė sau Ukrainos Gali
ciją, Rusijai buvo prijungta 
Baltarusijos dalis. Taip įvyko 
1772 metais pirmasis Lenkijos 
padalijimas.

Karas su Turkija (176S— 
1774). Lenkijos įvykiai pa
greitino karo pradžią tarp 
Rusijos ir Turkijos. Prancūzų 
pasiuntinys įtikino turkų vy
riausybę, kad Rusijos įtakos 
d i d ė j imas Lenk i j oje nenau d i il
gas ir pavojingas Turkijai, 
lįe to, lenkų reikalai buvo ati
traukę dalį rusų armijos. Tur
kams atrodė, kad atėjo pato
gus momentas sulaikyti Rusi
jos 'Veržimąsi prie ‘Juodosios
jūros’. 1768 m. sultonas parei
kalavo iš rusų pasiuntinio 
Konstantinopolyje, kad Rusi
ja atitrauktų kariuomenę iš 
Lenkijos. Gavęs neigiamą at
sakymą, jis įsakė suimti rusų 
pasiuntinybės narius ir įmesti 
juos į kalėjimą. »

Europa buvo įsitikinusi, kad 
•Rusija nepakels karo prieš 
Turkiją ir Lenkiją ir bus nu
galėta. Karo veiksmus pradė
jo Krymo chanas, 1769 m. 
pavasarį totorių pulkai įsibro
vė į pietų Rusijos pasienio že
mes ir ėmė jas niokoti. Tatai 
buvo paskutinis stambus Kry
mo totorių žygis į rusų ukrai
niečių žemes.

Rusų armijai vadovauti bu
vo paskirtas įžymus karvedys 
generolas Rumiancevas, kuris 
gerai buvo žinomas savo per
galėmis prieš vokiečius Septy
nerių metų kare. Jo vadovavi
mas pasižymėdavo savarankiš
kumu, drąsumu ir metodų 
naujumu. Rumiancevas pats 
priešo “ieškodavo”. Visų pir-
ma jig stengėsi sunaikinti jo 
gyvąją jėgą. Jis sumaniai pa
sirinkdavo sau vadus, iš kurių 
tarpo' greit išsiskyrė genia
liais kariniais gabumais Alek
sandras Vasiljevičius Suvoro- 
.vas.

1770 m. Rumiancevas suži
nojo, kad netoli XLargcs upės 

’yra sustojusi 80 tūkstančių 
Krymo chano armija. Rumian
cevo žinioje buvo apie 30 
tūksL kareivių.‘“Mūsų garbė 
ir orumas neleidžia mums, 
sakė jis, — pąkęsti priešo bu
vimo.” Rusų kariuomenė nepa
stebėta persikėlė per upę ir 
sudavė priešui smarkų smūgį 
iš sparno. Kautynės baigėsi 
visiška* rusų armijos pergale.

Po dviejų savaičių priešais 
Rumiancevą pasirodė pagrin
dinės tuJkų jėgos, — apie 
150 tūkst. žmonių, —• vado
vaujamės vizirio. Rumiancevo 
kariuomenės užnugaryje buvo 
apie 80 tūkst. totorių. Turkų

4 pusl.-Laisvė

džias jėgas, — sakė Rumian- 
cevas. — tai yra menas ir 
dviguba garbė, o būti nugalė
tam viršijančio jėgomis (prie
šo) nėra nepaprastas daffji 
kas.” Nelaukdamas puolimo, 
Rumiancevas nutarė pats pul
ti vizirį, kuris buvo įsirengęs 
stovyklą Dunojaus įtako Ka- 
gulo pakrantėje. Turkų arti
lerija puolančius sutiko naiki
nančia ugnimi, ir didelės ka
valerijos masės puolė į tarpus 
tarp kolonų, stengdamos at
skilti jas nuo kita kitos. Buvo 
kritiškas momentas, kai kurie 
daliniai ėmė svyruoti. Tuo
metu pasirodė Rumiancevas. 
“Vyručiai, stok!” — sušuko 
jis kareiviams ir, savu pavyz
džiu įkvėpdamas drąsos, nuve
dė juos pirmyn. Rinktinė tur
kų kariuomenė neatlaikė rusų 
durtuvų smūgio ir ėmė iš kau
tynių lauko bėgti.

šios pergalės padarinys bu
vo tas, kad turkai buvo išva
ryti iš visos teritorijos tarp 
Dniestro ir Dunojaus. Karo 
veiksmai buvo perkelti į deši
nįjį Dunojaus krantą.

Rumiancevui už pergales, 
laimėtas pirmajame turkų ka
re, buvo suteiktas, be kitų ap- “ / 

.dovanojimų, dar generolo 
feldmaršalo vardas ir priedas 
prie jo pavardės “Uždunojiš- 
kis” (“Zadunaiskij”) už per
ėjimą per Dunojų.

Rumiancevo mintys apie ka-’s*- 
«ro dalyką buvo išdėstytos 
“Tarnybos ėjfmo” veikale, ku. 
ris vėliau su mažais pakeiti
mais buvo’ priimtas oficialiu 
vadovu armijai, šie nurody
mai persunkti puolimo strate
gijos bei taktikos dvasia. Ru
miancevas reikalavo rūpintis 
kareiviu, ugdyti kareivių bei •

I karininkų karinės pareigos 
ir iniciatyvos jausmą. Ru
miancevo mokinys buvo gfc • 
nialusis rusu karvedys Suvoro
vas.

Dideli laimėjimai buvo pa
siekti ir jūroje. Rusų laivy
nas, buvęs iki karo pradžios 
Baltijos jūroje, apsuko Euro
pą Ėr pasirodė Viduržemio 
jūroje ties Graikijos pakran
tėmis. 1770 m. birželio mėn. 
ties Česmės/užutekiu (Mažo
sios Azijos pakrantėje, prieš 
Chioso salą) rusų admirolo 
Sviridovo eskadra puolė tur
kų laivyną, pranašesnį už ru
sų laivyną daugiau kaip du 
kartus ir laivų, ir patrankų 
skaičiumi. Rusų laivynui bu
vo duotds įsakymas: sunai
kinti priešą arba žūti. Po ke
lių valandų žiaurių jūrų kau
tynių turkų laivynas neatlaikė 
ir paspruko į česmės užu te lai 
Kitą dieną visas turkų laivyt- 
nas buvo sunaikintas. «

1771 m. kita rusų armija 
per trumpą laiką paėmė visą 
Krymą. Kitais Mietais rusų ar
mija keletą kartų buvo perė
jusi Dunojų. Per šiuos žygius 
ypač pasižymėjo A. V. Suvo-
rovas.

1771 m. Kučuk-Kainardžio 
kaime buvo pasirašyta taika. 
Jekaterina II- skubėjo tatai 
padaryti, nes šalieš viduje ki
lo Pugačiovo vadovaujamas • 
grėsmingas valstiečių sukili
mas. šia taika Rusija gavo, . 
žemes tarp Dniepro ir Bugo, 
taip pat — Kerčę Kryme/ 
Tatai leido jai Kerčės sąsiau- . 
riu prieiti prie Juodosios jū
ros. Rusų laivai, lygiomis su 
anglų' ir prancūzų laivais, ga
lėjo plaukioti ' Juodąja jūra. 
Turkija taip pat atidarė ru
sų prekybos laivams kelią per * 
Dardanelų ir Bosforo sąsiau
rius. Krymo chanatas buvo 
paskelbtas nepriklausomu nuo 
Turkijos': Rusijos įtaka Kry
mu i augo.

Atsinaujinkite Laisvės pre-* 
numeratą dabar,. po naujų 
metų bus doleriu brangiau.

( Liberty ) —T rečiad Gruodžio-Dec. ?4,
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(Tąsa)
Jėga mumyse nesipriešina silpnybei, do
rybė ydai, tai dvi galios, kurios susiker
ti, dvi dorybės, du uždaviniai... Vienin
telė tikra tikrojo gyvenimo moralė būtų 
harmonijos moralė! Bet žmonių ben
druomenė iki šiol dar niekados nesupra
to, kad priespaudos ir atsižadėjimo mo
ralė yra švelninama melu. Aneta nega
lėjo meluoti...

Ką daryti?.. Išeiti iš dviprasmiškumo 
kuo greičiau, bet kokia kaina! Įsitikinu
si, kad jai būtų neįmanoma gyventi šia
me ryšyje, turėjo jį nutraukti jau ry
toj L

Nutraukti!.. Ji įsivaizdavo šeimos ap
stulbimą, skandalą... Tai buvo niekai!.. 
Bet Rože susikrimtimas... Čia pat, naktį, 
kilo brangiausiojo veido vaizdas... Šioje 
vizijoje jausmų srovė vėl viską nunešė... 
Aneta, deganti ir sušalusi, gulėdama 
aukštielninka, nejudri savo lovoje, atvi
romis akimis, slopino savo širdies dū
žius...

— Rože, — maldavo ji, — mano Rože, 
atleisk man!.. Ach! jei aš galėčiau tau 
išvengti šio skausmo!.. Aš negaliu.“ Aš 
begaliu!..
r Tada ji paniro į tokį meilės ir sąžinės 
graužimo tvaną, jog buvo pasirengusi 
bėgti ir pulti prie Rože lovos kojūgalio, 
bučiuoti jam rankas, jam sakyti:

— Aš viską padarysiu, ko tik tu no
ri...

Ką! ji dar jį mylėjo?.. Ji sukilo... 
w v Ne, ne! aš jo nebemyliu!..

Ji sau melavo šėldama...
— Aš jo nebemyliu!..
Veltui!.. Ji dar jį mylėjo. Ji mylėjo 

jį labiau negu kada nors. Gai būt, ne 
pačiu aukščiausiu kilnumu (bet kas gi 
yra kilnu? arba kas gi nėra?). Taip! pa
čiu aukščiausiu, taip pat ir menkiausiu! 
Siela ir kūnu!.. Jei užtektų nebegerbti, 
kad galėtumei nebemylėti! Kaip būtų 
patogu!.. Bet kančios dėl mylimojo.nie- 

rkados neatpalaidavo nuo meilės jam: 
f tik dar žiauriau pajauti, kad esi privers- 

— tas jį mylėti!.. Aneta kentėjo savo įžeis
toje meilėje — dėl stokos pasitikėjimo, 
dėl stokos tikėjimo, dėl stokos gilios Ro
že meilės. Ji kentėjo jausmo kartumą 
dėl tiek sugriautų vilčių, kurias ji puo
selėjo, neparodydama jų viešai. Tik to
dėl, kad ji taip karštai Rože mylėjo, ji 
norėjo jį įtikinti priimti jos nepriklau
somybę. Ji norėjo jam būti daugiau ne
gu žmona, kuri nuo visko atsisako, pasy
vi sąjungoje, ji norėjo būti laisvas ir tik
ras jo palydovas.' Jis anaiptol nesinau
dojo proga. Ji dėl to juto skausmą, 
įžeisto jausmo pagiežą...

— Ne, ne! aš jo nebemyliu! aš nebe- 
privalau, aš nebenoriu...

Bet jos jėgos palūžo; ir netgi neužbai
gusi maištingo riksmo, ji pravirko... 
Naktį, tyloje... Po proto ledu deja! ji 

W)uvo deginama... Štai ko ji nenorėjo pa
sakyti: viską, kas jai buvo sava, netgi 

savo nepriklausomybę, su kokiu džiaugs
mu ji būtų' jam paaukojusi, jeigu jis tik 
būtų turėjęs kilnų pasiryžimą, mostą, 
paprastą mostą pasiaukoti pirmiau, ne
gu ją paaukos!.. Ji būtų neleidusi jam to 
padaryti. Ji nieko daugiau nebūtų pra
šiusi, kaip tik širdi-es veržimosi, tikros 
meilės įrodymo... Bet, nors jis ir mylėjo 
ją savotiškai," to įrodymo jis nebūtų su- 

- gebėjęs jai pateikti. Tai netilpo jo gal
vosenoje. Anetos troškimą jis būtų su
pratęs kaip moters reikalavimą, kurį 
reikia priimti šypsantis, bet kuris neturi 
gilesnės prasmės. Ko gi ji galėjo norė- 

!•; ti? Kodėl, po šimts, ji verkė? Dėl to, 
w kad ji mylėjo jį? Na, tai tada?..

“Juk jūs mane mylite, argi ne? Jūs 
; mane mylite? tai svarbiausia.”

Ach! tie žodžiai, ji jų nebuvo pamir
šusi, visai ne!..

Aneta nusišypsojo pro ašaras. Varg
šas Rože! Jis yra toks, koks yra. Ne
galima^ ant jo pykti. Bet nebepasikeisi- 
me. Nei jis, nei aš. Negalima gyventi 
kartu...

— Na, tai reikia baigti...*
7 Po nemiegotos nakties (tik vieną ar 
įnvi valandas ji buvo užsnūdusi apyauš
riu) Aneta atsikėlė apsisprendusi. Su 
dienos šviesa jai sugrįžo ramybė. Ji ap
sirengė, susišukavo, metodiškai, šaltai, 

ndama iš savo galvos visa, kas ga- 
pažadinti jos abejones, atidi savo

....... .......... ...............................------- - --------f 
tualetui, kurį sutaisė nuodugniai, 
smulkmeniškai, korektiškai, labiau negu 
paprastai.

Apie devintą valandą Rože linksmai 
pasibeldė į jos duris. Jis atėjo ją išsi
vesti, kaip ir kiekvieną rytą, pasivaikš
čioti.

Jie iškeliavo, lydimi šokinėjančio šuns. 
Jie pasirinko kelią, kuris smigo į mišką. 
Jauni žaliuoją medžiai buvo persunkti 
saule. Šakelės čiurleno paukščių gies
mėmis ir suokimais. Kiekvienas žings
nis sukeldavo spurdėjimus, plasnojimus 
sparnais, palytėjimus lapų, traškėjimus 
šakų, patrakusius bėgimus per mišką. 
Išerzintas šuo viauksėjo, uodė, bėgiojo 
į visas puses. Vaidijosi kėkštai. Ąžuolo 
stuobryje burkavo du laukiniai balan
džiai. Ir labai toli gegutė suko, suko, 
čia tolyn, čia artyn, nenuilstamai pasa
kodama savo senu^ juokus. Tai buvo su
sitelkusio pavasario išsiveržimas...

Rože triukšmingas, labai linksmas, be
sijuokiąs, erzinąs savo šunį, pats buvo 
lyg didelis laimingas šuo. Aneta, tyli, 
sekė jį už kelių žingsnių. Ji galvojo:

—. Tai čia... Ne, ten užsisukime...
Ji žiūrėjo į Rože. Ji klausėsi miško; 

kaip viskas virs kitaip po to, kai ji bus 
kalbėjusi!.. Ji tarė:

— Rože... — netvirtu, beveik žemu 
balsu, kuris virpėjo... Jis jos neišgirdo. 
Jis nieko nepastebėjo. Pasilenkęs jis 
skynė žibuokles ir kalbėjo, kalbėjo... Ji 
vėl tarė:

— Rože!
Šį kartą tokiu sielvartingu balsu, jog 

jis atsisuko išsigandęs. Ir tučtuojau jis 
pamatė mirtinai rimto veido blyškumą; 
jis priėjo prie jos... Jis jau bijojo. Ji ta
rė:

— Rože, mums reikia skirtis.
Jo bruožai reiškė apstulbimą ir išgąs

tį. Jis suvapėjo:
— Ką jūs sakote? Kų jūs sakote?
Ji pakartojo tvirtai, vengdama į jį pa

žvelgti :
— Mums reikia skirtis, Rože, tai skau

du, bet taip reikia. Aš pamačiau, kad 
tai neįmanoma, neįmanoma, kad aš bū
čiau jūsų žmona...

Ji norėjo tęsti. Bet jis jai neleido:,
— Ne, ne, tai netiesa!.. Nutilkite! 

nutilkite!.. Jūs esate beprotė!..'
Ji tarė:
— Man reikia išvažiuoti, Rože.
Jis sušuko:
—- Išvažiuoti, jums.. Aš nenoriu!..
Jis sugriebė jos rankas, jis spaudė jas 

žiauriai. Paskui, pamatęs išdidų veidą, 
valingą ir ledinį, jis pasijuto žuvęs, pa
leido ją, atsiprašinėjo, prašė, maldavo:

— Aneta! mano mažyte Aneta! Pasi
likite, pasilikite... Ne, tai negali būti... 
Bet kas gi atsitiko? Ką gi aš padariau?

Gailesys pasirodė tvirtame veide. Ji 
tarė:

— Sėskime, Rože...
(Jis klusniai atsisėdo prie jos ant ap

samanojusio šlaito: jo akys ją sekiojo, 
maldavo kiekvieno jos žodžio.)

—... Nurimkite, reikia viską išsiaiš
kinti... Aš jus prašau, nurimkite!.. Ti
kėkite, kad aš turiu įtempti visas savo 
jėgas, norėdama būti rami... Aš negalė
čiau kalbėti, jei neprisiversčiau...

—• Tai ir nekalbėkite! — tarė jis, — 
tai beprotystė!..

— Reikia. . '
Jis norėjo jai užgniaužti burną. Ji iš

siveržė. Nepaisant vidinio sumišimo, jos 
nusistatymas atrodė toks nepalaužia
mas, jog jis perėjo ir Rože, kuris, atsi
sakydamas nuo kovos, priblokštas ir iš
sigandęs, klausėsi jos kalbos, nedrįsda
mas į ją pažvelgti.

Aneta' kažkokiu nejautriu, šaltu, liūd
nu, bet laužytu balsu, kuris vieną ar du 
kartus pakeliui nutilo atgauti kvapą, — 
pasakė tai,- ką buvo nutarusi pasakyti: 
aiškiais, apgalvotais, nuosaikiais žo
džiais, kurie atrodė juo labiau nepermal
daujami... Ji nuoširdžiai .buvo norėjusi 
išmėginti, ar galės gyventi kartu. Iš 
pradžių ji tikėjosi, ji to troško iš visos 
širdies. Ji pamatė, kad ši svajonė buvo 
neįgyvendinama. Per daug dalykų juos 
skyrė. Per daug aplinkos, mąstymo 
skirtingumų. Visas kaltes ji įsirašė sa
vo sąskaiton; ji prisipažino, kad tikriau
siai ji negalėtų gyventi ištekėjusi. Ji 
turėjo gyvenimo nepriklausomybės sąvo
kas, kurios nesiderino su Rože sąvoko
mis. . ...

(Bus daugiau)

Draugiškas vakaras
LLD 6 kuopa ir Moterų a p 

švietos Klubhs surengė drau
gišką vakarą lapkričio 14 d., 
Lietuvių Tautiškame Name.

Nęrs nedaug mūšų ’susirin
ko, bet atlikome gerą darbą. 
Prie skanių užkandžių ir gėri
mų prisiminėme , persekioja
mus sveturgimius ir politinius 
kalinius. Sumanyta parinkti 
tam tikslui aukų. Surinkta 
$81.50 ir tuoj pasiųsta, kam 
skirta.

Choro koncertas
Lapkričio 22 d. Liuosybės 

Choras turėjo koncertą ir šo
kius. Tą vakarą oras buvo la
bai lietingas. Be to, choro pir
mininkas ir koncerto rengėjas 
Wiliam Juodeikis gulėjo ligo
ninėje po sunkios operacijos 
ir kovojo su mirtimi. Buvo 
manyta, kad turėsime nuosto
lių. Bet išėjo į gerąją pusę.

Choras Albeit Potsiaus va-., 
dovybėje pasirodė neblogai j 
Aldona Wallen ir Rožė Mer-1 
kėliutė sudainavo solo ir du
etus. Dainavimas išėjo labai .į 
pagirtinai. Armonikų solo ir .į 
duetą atliko jauni broliai j! 
Wallen iš Stoughton, Mass. I

‘Viskas pasisekė gerai. Vie-j 
tinęs ir apylinkės publikos bu-‘Į 
vo apie šimtas. Buvo daug j 
norwoodieciu. Nuo parengi-į 
mo atliko pelno. i

Varde choro tariu ačiū vi
siems, kurie dalyvavo koncer
te ir parėmė chorą.

Mirė St. Matutis
Lapkričio 24 d., Bostono li

goninėje mirė Stephan Matu
tis, 63 metų amžiaus. Jo žmo
na Ona Matutis'mirė du mė
nesiai tam atgal.

St. Matutis palaidotas Mel
rose kapinėse. Paliko nuliūdi
me dukterį Juliją Gedutis ir 
tris anūkus, kurie gyvena 
Bridgewater, Mass.; taipgi 
paliko seserį M. Plevokas, gy
venančią Brooklyn, N. Y. ;

Padčkavonė

Kuomet buvau ligoninėje, 
turėjau sunkią operaciją, su
žinoję mano nelaimę, dauge
lis mano draugų ir giminių tei
kė man simpatiją.

Dabar tariu visiems 
gą ačiū už lankymą 
ligoninėje ir namuose, 
vanas ir atvirutes,
daug pagelbėjo nugalėti sun
kias po operacijos valandas.

Aš ilgai jūsų neužmiršiu.
William Juodeikis.

širdin- 
manęs 
už do- 

Tas man

Philadelphia, Pa
Sunkiai sužeistas 
Ziginontavičius

Automobilio nelaimėj 
kiai buvo sužeistas dienrašei) 
Laisvės skaitytojas ir išėmė
jas Zigmon'.av’čius.

Jis dabar randasi savo 
muose, 2106 č 57th St.

Draugai ir draugės, malo 
nėkite sergantį draugą ap
lankyti.

Laimėjo streiką t

Arti du tūkstančiai Conti
nental Can kompanijos darbi
ninkų Clearingo įmonėje strei
kavo 8 savaites, kada kompa
nija atsisakė patenkinti uni- * 
jos teisingus reikalavimus.

Dabar streikas baigtas. 
Darbininkai laimėjo pakėlimą 
algų $22 į mėnesį ir kaiku- 
riuos kitus pagerinimus darbo 
sąlygose.

Algų pakėlimas dar turė
siąs būt užtvirtintas valdiškos 
Wage Stabilization tarybos. 
Bet kompanija jau sutiko iš
pildyti unijos 
Algų 
m as 
kia, 
gaus
gos už 7 ir pusę mėnesio. V.

reikalavimus, 
pakėlimas bus priskaito- 
nuo 16 balandžio. ReiŠ- 
kiekvienas darbininkas 
ant syk užsilikusios al-

Iš laiškų administracijai
na-

Helen Maltos.

Baltimore, Md
Užkviečiame į vakarą 

laukti Naujų Metų. Įvyks

Red Mens’ Hali, 745 W. Į 
Baltimore St.

Nario korta $2.50. Už į 
tuos pinigus bus duodama ‘ 
gert ir valgy ti visą vakara.

Gera muzika ir geri lai- > 
kai užtikrinta visiems.

Tad nepamirškite daly
vauti; atsiveskite ir drau
gus. Komitetas.

LANKĖSI ras motina i 
Už GELEŽINES

UŽDANGOS i
MILWAUKEE. — Mrs. Ni-. 

na Dawson, 2803 E. Belleview i 
pi., nusitarė pamatyti savo i

Mirė Simonas Smetonis j i motiną, kuri gyvena Vokieti- Į 
Lapkričio 30 d., Brpckton } joje kelios mylios nuo Frank-(' 

ligoninėje mirė Simonas J. 
Smetonis, 82 metų amžiaus. 
Palaidotas Melrose kapinėse.

Velionis paliko vieną sūnų 
ir dukterį Lietuvoje, sūnų 
Juozą ir jo šeimą Montreal, 
Kanadoje, du sūnus Antaną 
ir Jurgį New Yorke, dukterį 
Helen Trunce Norwalk, Conn, 
ir septynis anūkus, brolį. BaL

Oną Brock-tramiejų ir seserį 
tone.

Jis yra skaitęs 
kydavo mūsų
Iš amato buvo teisingas daily-

Laisvę, lan- 
parengimus.

Mirė Julia Bagdonas
Lapkričio 30 d., vietinėj' 

ligoninėje mirė Julia Bagdo
nas (Linkis), 66 metų am 
žiaūs. Palaidota Sv. Kalvari
jos kapinėse.

Paliko nuliūdime savo vyr 
Jurgį, sūnų Alfonsą šiam 
mieste gyvenančius, taipgi d- 
seseris—Kazimierą Smecku 
ir Antaniną E. Buches, Jlr 
brolius — Vladą, Antaną : 
Wallace Chicagoje, ir pusbr 
lį Zenon, Bridgewater, Mas

Žolynas.

Mūsų ligoniai
William Juodeikis ture 

sunkią operaciją ir buvo pave 
jingoje padėtyje. Bet jis nu 
galėjo mirtį ir kiek sustipre 
jęs buvo iš ligoninės parves | 
tas namo. '

Savo namuose, 18 Bunke- 
Avė., randasi po , gydytoj' 
priežiūra ir eina geryn. Atro 
do sumenkęs, bet ant veide 
matosi šypsena. Dar jis ilga: 
negalės dirbt). Operacija bu
vusi pavėluota.

Ona Čėrkasienė serga savo 
namuose, 42 Albert St. Radau 
sėdinčią ant lovos krašto. At
rodė nusiminusi. Sakau, kitą 
sykį norėčiau jus matyti pa
sveikusią. \

Abu ligoniai yra dienraščio 
Laisvės skaitytojai. Turėdami 
liuoso laiko, malonėkite juos 
aplankyti. G. Shimaitis.

dalyva- 
vardo 

direk- 
akade-

atltekamas pirmą kartą.
Ekspedicijos darbe 

vo V. V. Dokučajevo 
dirvomokslio instituto 
torius TSRS Mokslų
mijos narys-korespondentas I. 
V. Tiurinas, žymūs Latvijoj, 
Lietuvos ir Estijos dirvomoks
lio žinovai. Tyrinėjimo darbai 
buvo atliekami Latvijoje — 
Rygos ir Liepojos sričių rajo
nuose, Lietuvoje — Šiaulių, 
Kauno ir Klaipėdos sričių ra
jonuose. (ELTA).

Gerbiama Laisvės Adminis
tracija:’Noriu tarti nuoširdų 
žodį jums už jūsų patarnavi
mą'. Didelis ačiū jums, kad 
jūs talpinate mano žinutę iš 
Vilnies į Laisvę.

Su geriausiais linkėjimais 
visiems Laisvės štabo nariams. 
Laimingų Naujų Metų.

I.iekamės, P. A. Rodgers

Sveikinu su žięmos šventė
mis visus draugus ir drauges 
Laisvės skaitytojus ir Laisvės 
visa štaba. 4 *

Jonas Urbonas.
Pittsburgh; Pa.

Klaidos pataisymas
Laisvės No. 246 antgakls 

Philadelphia, turėjo būti 
Camden, N. J. Lokalas 80 
randasi Camdene, taipgi Mrs. 
Neff ii- Valentinas gyvena 
Camdene ir tas teismas buvo 
Camdene. W. P.

“Per daug dirba, 
per mažai meilinasi”

LONDONAS. — Dar vie
nas labai “didelis” užmeti
mas Tarybų Sąjungai. Jį čio
nai padarė sugrįžusi britų 
ambasadoriaus Maskvoje 
žmona Mrs. Kelly. Ji sako, 
kad Tarybų Sąjunga šian
dien yra “puritaniškiausias” 
kraštas pasaulyje. Ten ” visi 
žmonės užsivertę darbais ir 
nebeturi laiko užsiimti lyti
niais reikalais. Mrs. Kelly 
kalbėjo masiniame susirinki
me, kurį beveik išimtinai su- 
darė ponija.

Paimkime krutamuosius pa
veikslus. Amerikoje ir Brita
nijoje filmuose lytiniai reika
lai ir klausimai užima pirmą 
vietą. Netaip, girdi, Tarybų 
Sąjungoje. Mrs. Kelly sako: 
Aš nemačiau tokio filmo Ta
rybų Sąjungoje, kuriame bū
tų tiesioginiai ar per implika
ciją kurstomi žmonėse lytiniai 
pojūčiai. Filmai kalba apie 
darbus, viso krašto ir viso pa
saulio reikalus.

Dar ir kitą nusiskundimą 
Mrs. Kelly surado. Ji sako, 
kad per visą buvimą Maskvo
je jinai nemačiusi viešai su
augusias poras apsikabinant 
ir bučiuojantis. Kas kita Lon
done : užkampiai ir patamsiai 
pilni besibučiuojančių porUy

Visiems žinoma, kad Tary
bų Sąjungoje prostitucija pa
naikinta.

osažsss* .LlUM.OelJUygMMi

įvairios Žinios
Dirvomokslio žinovų 
ekspedicija

RYGA.— Darbą baigė dide
lė tarprespublikinė dirvo
mokslio žinovų ekspedicija.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAtSKAS)fort prie Oder upės.

Ji išvyko Europon pereitą 
liepos mėnesį ir sugrįžo namo 
užpereitą savaitę. Mrs. Daw
son nuvyko į Berlyną pas A- organizavo TSRS Mokslų I 
merikos konsulą prašyti duot 
jai leidimą, konsulatas buvęs ' 
priešingas.

—Konsulate man sakė, kad ! 
galiu būti areštuota ir perser
gėjo mane, — aiškino Mrs. 
Dawson. — Aš sakau jiems, 
kad nępaisąyt ir noriu pama- i 
tyti savo motrh^Ą

Ji gavusi įš Amerikos kon- L 
sulato perstatymo laišką au
toritetams Sovietu konsulato K. viel°j 2oz-> ir kad kaina bus S51-50, vietoje $1.25. Ruduo jau čia pat;,. . ‘ , ... i dauguma žmonių apserga slogomis, už tad turi apsirūpinti iš anksto. Vi-
"ytiniam BeiĮyne, nuvyko ten. , SU0Inet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos- 
^akė,\ ji mačius rusus ne kar-4-tys, kurios prašalina daugybę įvairių ligų.

, • 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). Kaina $1.50 už 3 oz.

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo įvai
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, reumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 > • 

; už

akademijos V. V. Dokučajevo 
vardo dirvomokslio institutas 
Bendrai su Pabaltijo respub- 1 
likų mokslų akademijomis. 
Kompleksinis ekspedicinis Pa- į 
baltijo dirvožemių tyrinėji-Į 
mas tokiu plačiu mastu buvo j

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•'36'*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

SVARBUS PRANEŠIMAS „ ;
M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžutė-

ą, bęt 10 ir priedui buvusi 
hi 'Kartu ambasadoje.

Po penkių savaičių laūkimo į 
'avusi leidimą apsilankyti pas ■ 
mtipą 14 dienų. Po to buvę 
"idėta vietos
dienos.
Už geležinės uždangos ją 

! įsai traktavę gerai, parūpinę 
r viruotoją su automobiliam už 

bai pigią kainą ir nežiūrėję 
s 8 čemodanų, kuriuos, ji t-u- 

' >jo su savim.
Jos draugai vakarinėje da- 

•je Berlyno patarę jai apst
ingti valstietės drapanomis 

’ skaptai įsigauti, bet Mrs. 
^awson sakė nusitarusi: Jei 
■‘gališkai negalėsiu nuvykti, 
itaip neiTiebandysiu. ,

Mrs. Dawson šion šalin at- 
•y»ko 1923 m. iš Muellrose, 
zokietijos. Ji pirmiausiai gy- 
reno Texas valstijoj ir 1925 
n. persikėlė į Milwaukee. Ji 
'ra nuosavybių biznyje (real 

■‘state) per 18 metų.
Jos tėvai yra buvę Ameri

koj 1937 metais.
Aprašymas tilpo “Milwau

kee Journal” gruodžio 4 d. 
Iškarpą prisiuntė J. K. Neu
man, — Red. Vilnis.

No. 2. M. ŠVILPA SALVE (for external pains). Tai mostis nuo ivai-

3oz. •
. , No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo donttį ’ 

autoritetų dar I skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz.
No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit nuo- 

Poison Ivy. Kaina $1.50.
No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mostis 

naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumą. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaikyt. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus.

Su užsakymais siųskite Money-Orderius. Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt” 30c stampomis.

Hartforde galite gauti vaistinėse ant: Park ir Hudson; Governor ir 
Sheldon gatvių.

Adresuokite: 
arba: 597 Broad 

PASARGA: 
kite: M. Švilpa,

M. ŠVILPA, P. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn.
St., Hartford, Conn. •
Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rašy- 
597 Broad St., Hartford, Conn.
---- v...................................................  ........ ....... .

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.

Ką planuojate rengti šį ru
denį? Laisves spaustuvė pigiai 
ir gražiai padarys spaudos 
darbus jūsų parengimams. 5 pus!.—Laisvė (Liberty)—Trečiad., Gruodžio-Dec. 24, 1952
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NewYorko^/Z/z'/zi /I nlotTa geroji mūsų 
drauge A. Phillipse

Stamfordietė draugė An
na Phillipse, kuri šį rude
nį nupirko ir- atvežė LKC 
daržui gražią eglę, dabar,, 
prieš šventes, atskubėjo su 
pelkine šiai eglei papuošti. 
’ Pridėjus šią jos penkinę 
prie jau turėtų puošmenų, 
eglė gražiai apdekoruota.

Turime malonumo dar 
kartą tarti gerajai mūsų 
draugei širdingą ačiū! V.

Iš LLD 185 kuooos 
susirinkimo

metinį
gražų. Šį 

skaitlingas, 
nariai rūpi- 
supranta jo

dalyvauti 
bėga-

Erasmus Hall vidurinė mo
kykla Brooklyne, gruodžio 19- 
tą minėjo savo amžiaus 165 
motų sukaktį.

Rosenbergi; byla 
dabar rekorduose

susi-
rinkimą turėjome 
sykį buvo gana 
Matyt, draugijos 
naši veikimu ir 
svarbą ir reikalą
susirinkime, pasitarti 
maišiais reikalais.

Aptarėme daug svarbių rei
kalų, podraug rengiamą va
karienę, kurią duos LDS 13-ta 
ir LLD 
Liberty 
sausio, 7 valandą vakaro.

Rengėjai tvirtina, kad bus 
labai gera vakarienė ir kvie
čia visus dalyvauti. Bilietai 
$2.50. Prašome įsigyti bilietus 
iš anksto.

Kuopos valdyba išrinkta ta 
pati* eiti organizacijos parei
gas ir toliau.
k Turiu priminti, kad ir toli
mųjų kolonijų LLD draugai 
smarkiai darbuojasi. Tai ga
lima suprasti iš garsinimų, ku
rių Laisvėje daug telpa. Jie 
galvoja, planuoja, rūpinasi 
draugijos ir pažangios litera
tūros reikalais. Tai taip rei
kia, taip ir turt būti.

V. Kazlauskas.

185 kuopos bendrai
Auditorijoje 10 d

Teisingas plėšikas

pa-Areštuotas ir policijoje 
klaustas, koks jo užsiėmimas, 
George Golden atsakė: “Plė
šikavimas.” To'ks atvirumas 

’ policijai pasirodė nenormalus, 
jį pasiuntė į ligoninę, tyrinėti 
protą.

Golden, 38 metų, yra įtar
tas namų koridoriuose apiplė 

' šinėjime gyventojų.
daugiausia miesto
šiuose, Sheepshead Bay ir ki- 
tu r toje srityje.

Veikęs 
pakraš-

Vienur ištrūko nuo 
mirties, kitur ne

Louis Sudano, 20 m., džiau
gėsi ištrūkęs nuo mirties, ka
da jis nukritęs 4 aukštus kel
tuvo olon išliko tiktai susi
žeidęs koją. Praėjusį sekma
dienį jis su draugais baliavo- 
jo dėl nuėmimo gipso nuo su
žeistos kojos. Grįžtant, jo 
draugo vairuojamas auto su
sidūrė su kitu ir Sudano tapo 
užmuštas.

Mirė ir palaidotas 
Andrius Jasiulaitis

Gruodžio 19 d. mirė An
drius Jasiulaitis, sulaukęs 60 
metų amžiaus.

Kadangi jis mirė, kai šeš
tadienio Laisvė jau buvo iš
ėjusi, tai nebuvo galima apie 
velionį nieko parašyti.

Andrius Jasiulaitis atvyko 
iš Lietuvos į New Yorką 1913 
metais ir čia per visą laiką— 
arti 40'metų, — gyveno. Dir
bo įvairiose kriaučių šapose 
preseriu. Prieš mirtį per ko- 

, kią porą metų dirbo .Diržio 
siuvykloje.

Per tūlą laiką prieš mirtį 
velionis nesveikavo. Gydyto
jai sakė: reikėtų daryti ope
raciją, tačiau velionis 
ko.

Andrius Jasiulaitis 
dideliame liūdesyje 
Veroniką, ištekėjusią
B i nitą Scopelleti, anūkę Ba- 
brą sūnų Williama, taipgi

nesuti-

paliko 
žmoną 

dukterį

Jasiulaičiai gyveno East 
New Yorko* rajone.

Buvo pašarvotas Stephen 
Funeral Home, East New Yor
ke. Palaidotas gruodžio 22 
d., Cypress Hill kapinėse.

Buvo daug gėlių vainikų 
nuo artimųjų; vieną vainiką 
prisiuntė Diržio šapos darbi
ninkai, su kuriais velionis 
kartu dirbo, kitą pats p. Dir- 
žis.

Velionis priklausė kriaučių 
unijai
jai. Tai 
resyvus 
Laisvės 
kas.

Prie
pasakė

Ramiai
Jasiulaitis, Cypress Hill, kapi
nių kalnelyje!

Velionio šeimai, šioje liūde
sio valandoje, reiškiame nuo
širdžią užuojautą.

ir šv. Jurgio Draugi- 
buvo malonus, prog- 

žmogus, 
skaitytojas,

ilgametis 
d rang iš-

Liberty Auditorijoje
Praėjusį sekmadienį angliš

kai kalbančiųjų ir kitų jau
nųjų LDS narių kuopa buvo 
suruošusi vaikučiams eglaitę. 
Apie tai plačiau parašys kuo
pos ' korespondentė. Tačiau 
sunku iškęsti nepaminėjus, 
kad įvykdė nepaprastai gra
žų popietį.
įVerti garbės. Jųl tos pastan

gos^ aukli busimuosius LDS 
narius ir veikėjus, Kultūri
niam Centrui rėmėjus ir atei
ties Amerikos lietuvių šeimas, 
kurios kada nors susikurs dė
ka toms pažintims.

Gruodžio 28-tos 3 valandą 
įvyks ketvirtasis (iš dvylikos) 
Lietuvių Meno Sąjungos Tre
čiosios Apskrities forumo po
pietis. Pilniau praneš patys 
rengėjai.

rengiamas įdomus popietis su 
viešnia ii* su vietiniu kalbėto
ju, taipgi dainų progruna 
vaišėmis.’ Daugiau žinių ž 
rėkite sekamose laidose.

—o (★) o—
Naujiesiems Metams pasi

tikti užsisakymai stalų daugė
ja. Tūlos grupės savo svečius 
jau skaito dešimtimis. Viena 
tokių yi-a Anuos ir Vinco Kaz
lauskų grupė. Tačiau jie dar 
priima į savo būrį. Sako: dau
giau, smagiau. 'Tai kas, kad 
biskį daugėliau darbo. Bile 
tik visi mūsų prietėliai sykiu 
su mumis dalyvaus., bendrai 
ir linksmai pasitiksime 1953 
metus.

šokiams gros Jui’gio

Adatos Amatu Mokykla 
ima mokinius

La išveš administracija pra
šo jus išanksto įsigyti banke
to bilietą. Banketas įvyks sau
sio 25-tą dieną.

Sausio 4-tą įvyks moterų

Mirė policisto 
pašautas asmuo

ir 
ii-

Kaza-

Walter 
šiemet

A u d i tori j os ve d č j as 
Brazauskas sako, jog 
tikisi dar daugiau jaunimo ir 
bendrai publikos. Ar.

Mokytojai pasiūlė 
mokykloms planą

kapo Rojus 
kalbą.

ilsėkis,

Mizara

Andriau

Brooklyne mirė negras dar
bininkas Arthur Battle, gyvę- 
nęs 788 Bergen St. Jam mi
rus, tapo pašauktas tardyti 
buvęs policistas Stanley E. 
Davis, kuris Battle pašovė.

Battle buvo pašautas praė
jusio gegužės mėnesio 25 d., 
policistui nelegaliai įsibriovus 
į jo namus ieškoti revolverio. 
Revolverį policistas buvo pra
radęs karčiame j e muštynėse. 
Pas Battle jis įsibriovė netu
rėdamas butą ir asmenį krės
ti leidimo. Battle tam prieši
nosi. Davis jį pašovė. Tačiau 
revolverio pas jį nerado. Batt
le po pašovimo tapo supara
lyžiuotas, vis nyko ii- dabar 
mirė.

Mokytojų unija reikalauja 
mokytojams ir mokiniams go
resnių sąlygų mokyti ir mo
kytis. Jie reikalauja algos %
priedų, kad atpildytų pabran
gusio pragyvenimo padarytą 
nuostoli.

Pikietavo protestui 
prieš diskriminaciją

Areštavo du pajūrio 
raketierius

Kvietime jaunus berniukus 
ir mergaites mokytis amatu ir 
raginime tėvus -savo vaikus 
aprūpinti amat'ais, mokyklos 
vedėjai pažymi, kad žmonėms 

maisto ir pastogės 
reikia. New Yorko 
minėtų trijų, adatos

visuomet

industrija
born inkus ir mei’gai-Priima

les baigusius ' 8B vieneriems 
metams pamatinio 
mo, tai yra : bend) 
tiniausius adatos

pasirinkti specialu
Mergaites moko

apmoky- 
ti apie bū- 
in dustr i jos

reikalin- 
Po to gali

moterišku

mui visu reikalingų darbų. 
'Taip pat moko gaminti namų 
d e k o ra v i m 11 i re i k me n is.

Berniukus moko vyrų li
terų drabužių gaminimo

1 n o - 
visų 
o d ų 

drabužių siuvimo ir čeverykų 
darymo. Ateinančių motų ru
denį atidarys ir rakandų ap-
musimo

Aštunto termino pradžioje 
mokinius stato vieną savaitę 
dirbti, o kitą .dirbti mokyklo
je. Išeina jau 
amato ne tiktai » .

Informacijų ir

teorijoje, bęt

registracijai

Philadelphia, Pa.
Help Wanted—Female

PAYROLL CLERK. Experienced. 
Must be good typist. 5 Day week. 
32hours. Steady position. Good 
surroundings. Phono MR. SHOUP. 
GE. 8-1445.

(251-2)

Nacionalis Komitetas Teisė
tumui Gauti Rosenbergų By
loje skelbia išleidęs rekor- 
duotą pranešimą apie jų bylą. 
Jisai užima 28 minutes. TinkfL 

Į vartoti \salėse, kaipo dalis 
programos, taipgi radio prog- 
ramose ar namie šeimos ir 
mažųjų šeimyniškų sueigų 
dalyvių informacijai.

Rekordo kaina $4. Gauna- 
; mas komitete, 1050 Sixth 
Ave.. New York 18, N. Y.

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. 2

(250-11

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)

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per ^Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Ketina už 
paskelbimą žema.

PRANEŠIMAS

MALE and FEMALE i
I Knitters. Experienced on Tomp- 
i kins machine's. Malo or Female. 
Steady positions with paiel Company 
benefits. ’Apply: BEAUN1T MILLS, 
Beverly, N. .1.

(250-252)

WEAVERS. Narrow loom. Wil- 
i ton Velvet weaving. Position 

J open. Apply: THOMAS L. LEEDOM 
| CO., Briste)!, Pa.
I Phone': Bristol 7878.

(250-252)

Prie Sears Roebuck krau
tuvės Brooklyne, Bedford 
Ave. ir Beverly ‘•Road, pasta
tytas masinis pikietas protes
tui prieš diskriminavimą neg
rų.

Negrų Darbo Tarybos viex 
tinis skyrius sako, jog iš 300 
krautuvėje dirbančių asmenų 
pasamdyta tik 7 negrai. Iš tų 
5 yra porteriais, 1 moteris iš
viečių prižiūrėtoja ir 1 mote
ris pardavinėtoją prekių. Gi 
apylinkėje randasi daug di
desnis negrų gyventojų nuo
šimtis, o pirkėjai gal dau
giau pusė negrai.

Penki asmenyą tapo sužei
sti automobiliams susidūrus 
ant Bay St., Staten Islande.

kaip tam pinigų gauti. -Jie ne
siūlo iš naujo daugiau tak
šnoti jau ir taip daug aptak- 
suotą biednomenę. Jie ragina 
iš valstijos iždines skirti mies
to mokyklų reikalams šimtą 
milijonų dolerių ii* išleisti 
tam tikslui dar 600 milijonų 
vertės bonų.

Mokytojų algos, sako uni- 
jistai, turėtų būti pakeltos iki 
$4,000 ir $9,000 metams. Tu
rėtų atšaukti Feinbergo (min
ties kontrolės) /įstatą; leisti 
mokytojams būti atstovautais 
pasirinktos organizacijos: mo
kyklų valdybą rinkti, nepa
likti j valdininkams paskirti; 
prašalinti kliūtis, trikdančias 
biednuomenės vaikams siektis 
mokslo.

W ėst

Delegacija atlankys
Mrs. Ingram

Masiniame mitinge, sušauk
tame' išklausyt raportu Ro- 
senbergus lankiusios delegaci
jos (antradienio vakarui, Man
hattan Towers Hotdl, New

o antrasis—d e-

ir Cosmos abu 
ILĄ karaliaus 

šulai.- Jie

Jis publikos nebijo

LAISVES BANKETAS
Prašome visų įsiitemyti, 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
v 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakariene bus duodama lygiai 6-tą vai. vakare

Iš toliau atvykusieji galės pavakarieniauti ir 
dar bus gana laiko sugrįsti namo.
PO VAKARIENĖS BUS ŠOKIAI,

Banketui bilietas $3.00; vien tik šokiams 75c

HELP WANTED —MALE
I MECHANIC. Sloady work in a 
I warm shop. Vacation with pay. Ap- 
į oly Monday 9 to 12 A. M. AL’S 
i TRUCK SERVICE, 5422-24 Media
Si i eet.

(251-253)

HARTFORD, CONN.
Didelis balius, rengia Namo Ben

drovė. 157 Hungerford St., tai bus 
į pasitikimas naujų metų, jvyks gruo- 
džio-Dec. 31 d., bus įvairių valgių 
skani vakariene ir visokių gėrimų. 
Šokiai tęsis iki 1-mos vai. ryto, bus 
gera muzika. Už viską lik $3.00 
asmeniui. Kviečiame visus atsilan
kyti smagiai laiką praleisti užbai
giant senus melus ir sulaukiant 
naujus. Tas viskas bus Laisvės Cho-, 
ro Svetainėje, 157 Hungerford St. b

Rengėjai.
(250-251)

---------------------- ----------------------------------------

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)

MALE
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.

DuHon Ave. & Frederick Rd.
CA. 0561 
(248-253)

Mrs. Rosa Lee Ingram.
Mrs. Ingram, negre, randa

si kalėjimo Georgia valstijo
je. Ji tapo nuteista už tai, 
kad gindamosi nuo prievarta
vimo užmušė baltą kaimyną 
f arm ori.

AUTO MECHANIC. Warm shop, 
steady work. Good working condi
tions; ’good pay. Apply in person. 
SABATII GARAGE, 1735 Wakeling 
Street.

(250-252)

AUTO MECHANIC
Experienced. New Car. DeSoto- 

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

BENDRI MOTORS 
4718 No. Broad Street 

(250-1)

■IDr. A. Petrikai]
Ž DANTŲ GYDYTOJAS §

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

Tel. EVergreen. 7-6868 j
I * VALANDOS: 8
vi 9—12 ryte; 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta c
.^V^ZZ/?ZZ.V7ZZ?22ZZZ??2??72-Z7???2Z?Z?yZ77-Z?Z?2?g:Č

Praėjusį sekmadienį arešta
vo Michael Clemente ir Alex
ander Cosmos. Pirmasis yra 
ILA lokalo 856-to sekretorius 
ir delegatas, 
legatas.

Clemente 
yra stambūs
Joseph P. Ryano 
buvo ir bosų patikimi užmo
jyje laivakrovius engti. Ta
čiau, sakoma, kartais pasi- 
šiaušdavę net prieš bosus, no
rėdavę būti net už juos di
desniais. Tas bosams nepati
ko.

Specifiškame kaltinime sa
ko, kad Clemente ir Cosmos 
spyrė John W. McGrath, Ste
vedoring Co. imti darbininkų 
samdymo bosu tūlą Angelo 
Bonowski su $100 savaitinės 
algos. Firma nenorėjusi sam
dyti ir dėl to susipykę.

Buvimas Ryano ir kompa
nijų saugotoju nuo darbinin
kų, matomai, buvęs pelningas. 
Išleidžiant dukterį už vyto, 
.Clemente iškėlęs $12,000 kai
navusias vestuves. Klausia
mas, kur jis tiek pinigų gavo, 
kaip sutaupė, Clemęnte sakė
si “pasiskolinęs” nuo laiva- 
krovių kompanijos viršininko.

Bellevue Ligoninės kraujui 
priimti skyrius buvo pilnas 
kraujo davėjų. Keliolika jau 
gulėjo ant stalų. Apie virš 20 
lauke savo eiles atiduoti krau
ją ir gauti penkinę. Tačiau 
atėjęs plėšikas numaršavo tie
siai pas kasininkę, pasičiupo 
gniūžte popierinių ir taip pat 
sau ramiai prasišalino. Sako
ma, išnešęs $183.

f
% 
ą 
4' 
I

i

Pastiprino lygios 
samdos reikalą

šimto su asmenų dele-

Static)* raštinę,
kad būtų prisilai- 

samdos įstatykoma teisingo
mo. Tai yra, kad samdyti! ,ir 
negrus,, taipgi portorikiečius 
visiems darbams.

SVEIKINAME!
Svcikiname gimines, drauges ir draugus, 

pažįstamus ir veikėjus.
Visiems linkime linksmiausiai praleisti 

šventes t

IĮ,ą:
rites xtes tojaxites rites .ftįįs

ANNA ir VINCENT KAZLAUSKAI.

Policistas užsimušė 
auto nelaimėje

va-.
po-
59

I 
i i
Į | 
i
A-

GLENN’S RESTAURANT & BAR

Liuesu nuo darbo laiku 
žinodamas auto užsimšo 
licistas Thomas Marron, 
metų, kai jis susidūrė su mie
stiniu busti Jamaica gatvėje. 
Ir tapo sužeistas su juo sykiu 
važiavęs William 
re, gyvenąs 275 
Williamsburge.

Nelaimės metu
15 keleivių, bet niekas nesu 
žeistas.

J. Mclnty 
Ainslcc St.

buse buvo

:S

Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV/
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NftRA MINIMUM MOKESTIES IR NĖRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, šofitadleniais ir. Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos Ir šokiai, šauni Orkestrą.
L

t

lietuviu Glenn šeimas nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir . ispaniškos
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V. KROCHMALNAS |

Patarnauja ir dainuoja < a 
ukrainietiškas ir kitas dainas 1

Paikus valgiai |
UKRAINIEČIAI IR KITI |

New York, N. Y. |
Telefonas GR. 8-9865 |

I

n

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., 50.33-39 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. Apply 
in* person. 574 Lancaster Ave., 
Bryn Mawr, Pa. Or phone: Bryn 
Mawr 5-2574. A-kk for Mr. Helm?

(246-252)

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

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

KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

TONY’S ' j
! UP-TO-DATE 1
j BARBER SŲOP
| ANTANAS LEIMONAS
■ Savininkas !
1 306 UNION AVENUE
į Brooklyn, N. Y.
• Gerai Patyrę Barberiai

4«*—■—•—

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G;

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238
[į—--------------------------------------------- Q|

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Gruodžio-Dec. 24, 1952
K




