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KRISLAI
Mūsų vajininkai.
Vaivusko “misija.”
Del Pruseikos ir Andrulio.
Tenka pagalvoti.

Rašo R. Mizara

Laisvės vajus nauč jiems 
prenumeratoriams gauti bai
gėsi su senaisiais metais.

Waterburiete M. Svinkūnie- 
, nė laimėjo pirmą vajininkų 

dovaną, Hartfordo vajininkai
— 2-rąją, worcesterietis D. 
G. Jusius — 3-čiąją, gi monte- 
lietis Geo. Šimaitis — 4-tąją.

Vadinasi, Connecticut ir 
Massachusetts valstijos stovi 
pirmoje vietoje.

Smulkmesniu apie vajaus
- rezultatus žinių skaitytojas 

ras šios dienos Laisvėje. i
Garbė mūsų vajininkams,

— gavusiems dovanas ii- ne
gavusioms, — už pasidarba
vimą !

Dabar visi uoliai renkimės 
prie laisviečių metinio suva
žiavimo !

Jis įvyks šio mėnesio 25 d.
•

Naujienos suranda, būk An
tanas Vaivųskas “galimas da
lykas, kad jis tenai (Pietų A- 
merikon.—R. M.) buvo laiki
nai pasiųstas atlikti tam tikrą 
‘misiją’ ir, ją atlikęs, važiuoja 
atgal.”

Iš tikrųjų A. Vaivuską j 
Piety Ameriką atvežė jo tėve- 

kai Antanas dar buvo 
jaunametis. Tėvas ir motina, 
susiėmę vaikus, bėgo nuo var
go, skurdo ir priespaudos, 
siautėjusios Lietuvoje, kai ją 
valdė dvarponiai ir fabrikan
tai.

Galiu užtikrinti Naujienų 
redaktorių : Vaivusko Pietų A- 
merikon niekas “laikinai” ne
siuntė “tam tikrai misijai at
likti.”

Taii be • abejojimo, žino ir 
menševikų laikraščio redakto
rius, bet jis nusiduoda neži- 
nėliu, nes jam norisi klaidinti 
savo skaitytojus.

' —•—
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Grigaitis mėgsta dažnai o- 
f peruoti Andruliu ir Prūseika. 

Kodėl, girdi, jiedu atsisako 
važiuoti Lietuvon ?

Iš tikrųjų Andrulis ir Pru
seika atsisako būti deportuo
jami. Nes jei sutiktų būti de- 
portuojami, ’ jiedu prisipažin
tų, būk esą nusikaltę kraštui, 

įkuriame išgyveno virš 40 m.
.T“ Gi jiedu nėra jam nieku 

nusikaltę. Jiedu geriausią sa
vo amžiaus dalį paaukojo 
tani, kad mūsų liaudies gyve
nimas būtų turtingesnis, pil
nesnis, gražesnis.

Dėl to liaudis juodu gina, 
nes liaudžiai jiedu buvo ir te
bėra labai reikalingi.

Savo noru išvažiuoti iš mū
sų krašto į Lietuvą šiandien 
yra beveik neįmanoma.

žinau dipukų, kurie jau se
niai ryžtasi grįžti atgal į Lie
tuvą, bet negali.

Mūsieji socialistų lyderiai, 
skųsdami Prūsei|<ą ir Andrulį, 
prieš juodu “būdydami,” gal
voja taip: juo greičiau tuodu 
veikėju prievarta išveš, išde- 
'portuos, juo bus mums leng- 

. viau mulkinti žmones.
Jei Urugvajaus vyriausybė 

būtų A. Vaivuską bandžiusi 
jšdeportuoti, jis būtų prieš tai 

Atkovojęs lygiai, kaip kovoja 
Prūseika, Andrulis ir šimtai 
kitų sveturgimių nepiliečių 
veikėjų, taikos šalininkų mū
sų krašte.

Prieš sveturgimių darbinin

JANKIŲ LĖKTUVAI 
UŽMUŠĖ 14 
SAVIŠKIŲ
Per klaidą mėtė bombas 
į amerikoną poziciją

Korėja.— Amerikonų ko
manda surado, kad du jų 
marinų lėktuvai netyčia 
numetė kelioliką bombų Į 
jankių artilerijos stotį, už
mušant 14 amerikonų ir 
sužeidžiant 9.

Tie lėktuvai turėjo bom
barduoti Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų pozicijas Čor- 
vono srityj,e, viduriniame 
fronte; bet .perskrido"devy
nias. mylias per savo fron
to liniją ir supleškino sa
viškių stovyklą.

Komanda stebisi, kaip 
lakūnai galėjo padaryti to
kią klaidą, nes oras buvo 
giedrus ir galima buvo toli 
matyti.

Jau draftuo jami 19 
metų berniukai

Washington. — Karinė 
valdyba pradeda verstinai 
imt kariuomenėn jau 19- 
metinius. berniukus New 
Yorke ir keliose kitose 
šiauriniai-rytinėse valstijo
se. Sako, jau išsibaigia se
nesniųjų rekrutų sąrašai.

Budėjimo pikietas dėl 
Rosenbergų gyvybės

Washington. — Dieną- 
naktį vaikščioja keliolikos 
žmonių pikietas gatve pa- 
liai prezidento Baltąjį Rū
mą, prašant -Trumaną do
vanoti Rosenbergams gy- 
vybę.

Iš priešingos pusės, sek
madienį pikietavo du vyrai, 
nešdamį didelį elektros kė
dės paveikslą ir ragindami 
prez. Trumaną “nutrenkti” 
Rosenbergus.

Pulkininko pati įkalinta 
visam amžiui už savo %
vyro nužudymą

Tokio, Japonija. — Kari
nis amerikonų teismas nu
teisė ’ pulkiniriko Ąubrey 
Smitho pačią visam amžiui 
kalėti už tai, kad ji papjovė 
bemiegantį savo vyrą, žmo
gžudė yra generolo \Kreu- 
gerio duktė.

kų veikėjų deportacijas pa
žangioji Amerikos visuomenė 
kovoja iš principo.

Tik tokie, kaip Naujienų re
daktorius, kurie savo kadaise 
skelbtus principus sumindžio
jo, nūnai unisonu rėkia su. 
McCarranais ir kitais liaudies 
priešais: deportuoti juos,'de
portuoti !

Socialistai darbininkai, ku
rie dar tiki tokiais Grigai
čiais, turėtų rimtai pagalvoti 
ir įsidėmėti: jei Walterio-Mc- 
Carrano įstatymas nebus Kon
greso atmestas, tai ne vienas 
ir jų, socialistų, ateityje gali 

, “pakliūti 1”

Konftesto laimėtojai
1952 metų kontestas gavimui Laisvei naujų skaitytojų 

pasibaigė. Premijas gavo sekanti vajininkai:

Žemiau paduodame sarašą visų dalyvavusiųjų kontes- 
te ir po kiek kuris punktų gavo. Visoms kolonijoms yra 

(Tąsa nuo 2 puslapio)
* x • / o

AMERIKOS KARIAI NVŽVDE 
KORĖJIEČIŲ KUNIGĮ

Punktai:
1- mą dovaną — $50.00 laimėjp:

M. Svinkūniene, Waterbury, Conn......................... 4754
2- rą dovaną — $40.00 laimėjo:

Hartfordo vajininkai ... ..................................... .. 4205’
3- čią dovaną — $35.00 laimėjo:

D. G. Jusius, Worcester, Mass................................ 3802
4- tą dovaną — $30.00 laimėjo:

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.............................. 3114
5- tą dovaną — $25.00 laimėjo:

Elizabetho vajininkai. .............................  2891
6- tą dovaną — $20.00 laimėjo:

Brooklyno1 vajininkai.................................................  2509
7- tą dovaną — $15.00 laimėjo: 7

Philadelphijos vajininkai. ;.......... ................. 2386
8- tą dovaną — $12.00 laimėjo:

L. Prūseika, Chicago, Ill. .. . . . ................................ 199*6
9- tą dovaną — $10.00 laimėjo:

S. Penkauskas, Lawrence, Mass...................*... . 1948
10- tą dovaną — $5.00 laimėjo:

H. Thomas, So. Boston, Mass.................... 1908

Chicago. —. Religinis žur
nalas Christian Life apra
šo, kaip amerikonų leite
nantas ir trys kareiviai 
primušė ir mirtinai suspar
dė korėjiečių protestantų 
kunigą Pangą sostinėje Se
oul e.

Sako, amerikonai įžeidė 
jo brolienę, užkabindami ją 
gatvėje nakties laiku. Ku
nigas dėl to ’ užprotestavo. 
Tad amerikonai ir užpuolė 
jį įnirtusiai mušti. Karei
viams vadovavo leitenan
tas, kuris revolverio buože 
tol trankė kunigui galvą,

Sniegai-Iedai pražudė 
36 žmones, padarė 
didelių nuostolių
.. New York. —Audringi 
sniegai su lediniu lietum 
per tris paskutines perei
tos savaitės dienas pražu
dė 36 žmones New Jersey, 
New Yorko, Massachusetts 
ir keliose kitose rytinėse 
valstijose. Padarė milijo
nus dolerių nuostolių ir la
bai privargino daugybę 
žmonių. .

Apkibę ledai vien New 
Jersey valstijoje sutraukė 
tiek elektrinių laidų, kad 
100,000 namų liko be elekt
ros ir griebėsi žvakių.

Mass. Valstijoj kai kur 
prisnigo iki dviejų pėdų.

.Labiausiai nukentėjo 
miestai Mass., Connecticut, 
Maine, New Hampshire, 
Rhode Island ir Vermont 
valstijose.

Tuo tarpu New Yorko 
mieste beveik nuolat lijo ir 
tik truputį pasnigo, bet 
sniegas tuoj nutirpo. Tem
peratūra New Yorke buvo 
apie 35 iki 40. laipsnių.

Korėja. — Korėjos liaudi
ninkai sako numušė dar 3 
Amerikos lėktuvus.

ORAS. — Giedra ir ne
šalta.

iki tas, praradęs sąmonę, 
parkrito. Tuomet kareiviai 
spardymais jį pribaigė.

Bet buvo.dar ir kita,-tos 
žmogžudystės priežastis. •

Leitenantas siūlė kunigo 
broliui prisidėti prie graft© 
už atmatų pašalinimą • nuo 
gatvių ir pasidalinti ky
šiais. Brolis atsisakė; dėl te 
leitenantas labai supyko.

Kunigo brolis buvo pana
šus i jį patį. , Amerikonai 
todėl padarę klaidą, užpul
dami kunigą, vieton jo bro
lio.

Trumanas siūlo dar 
7,861,000,000 dol. 
užsieniui ginkluoti

♦ Washington. — Prez. 
Trumanas įteikė Kongresui 
biudžetą (lėšų sąmatą) 
dvylikai mėnesių nuo liepos 
1 d. £. m.

Biudžetas reikalauja- vi
so g78 .’bilijonų, 600 milijonų 
dol. Iš tos sumos skiria 
dar 7 bilijonus, 861 milijo
ną dolerių svetimiems kraš
tams ginkluoti ir medžia
giniai stiprinti prieš Sovie
tų Sąjungą. -

Karinėms Amerikos ir 
jos talkininkų išlaidoms 
Trumanas reikalauja apie 
73 procentų pinigų, o vi
soms civilinėms valdžios lė
šoms skiria tiktai apie 27 
procentus. z

Republikonai tariasi nu
mušti keletą bilijonų dole
rių nuo Trumano biudže
to; sako, reikėtų (sumažinti 
ypač dolerių šinkįvimą sve
timiems. kraštams.

■---------------------------------------------------j—

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
DOVANA KINIJAI

Peking. — Kinijos Liau
dies radijas pranešė, kad 
Sųvietų Sąjunga padovano
jo Kinijai sovietinę apdrau- 
dos. kompaniją Mandžūrijo- 
je su'visais , pinigais ir į- 
rengimais.

ROSENBERGAI ATSIŠAUKĖ Į PREZ.
TRUMANA; PRAŠO PAKEISTI

JIEMS MIRTIES BAISUI:
P a brėžia, jog yra nekalti, nors Jei sakytųsi 

kaltais, tai būtų užtikrinta jiems gyvybe
Washington. — Julius ir 

Ethelė Rpsfenbergai perei
ta šeštadieni atsišaukė i 
prezidentą Trumaną, pra
šydami dovanoti jiems gy
vybę arba visai atleisti bet 
kokią /bausmę.

Rosenbergai remia- savo 
prašymą prezidentui tuom, 
kad jiedu buvo neteisingai 
surasti kaltais ir nusmerkti 
mirt elektros kėdėje už va
dinama “suokalbiavima iš
davinėti Sovietų Sąjungai 
atominius Amerikos sekre
tus.”

Ro se n be r gų atsišauki m as 
eina per teisingumo de
partment© valdininkų ran
kas. Jie perjnagrinės atsi
šaukimą, peržiūrės teismo 
dokumentus, gal atsiklaus 
nusmerkusį Rosenbergus 
teisėją ir įteiks preziden
tui savo raportą kartu su 
tuo atsišaukimu.

Teisingumo departmen- 
tas, perduodamas prezi
dentui atsišaukimą su savo 
raportu, gali duoti arba 
neduoti patarimą kas lie
čia bausmės pakeitimą. 
. — \---- -—---------- ———  

Trumano argumentai 
su gen. MacArthuru
Washington. — Preziden

tas Trumanas pereitą sa
vaitę kaltino generolą Mac- 
Arthurą už tai, kad tiek 
daug amerikonų pabėga; iš 
kariuomenės. Sako, jog 
gen. MacArthuras, būda
mas komandierium Kopė
jai ir Tolimiesieips Rytams, 
neklausė prez. Trumano 
kaip, aukščiausiojo koman- 
dieriaus. Tai kareiviai ima 
pavyzdį iš MacArthuro, 
kad ir jie gali neklausyti 
komandos ir bėgti iš armi
jos.

Gen. MacArthuras rūs
čiai atsiliepė į tą kaltinimą. 
Sako, tai “tūpčiojantis, už- 
gerinantis” Trumano karas 
Korėjoje taip paberta ka
reiviams ūpą, kad jie ne
mato reikalo, kovoti ir bėga 
iš kariuomenės.
i-------------------------------------------
I

Reikalaujama pakelti 
auto, darbininkų algą

Detroit. — Jungtinės Au
tomobilių Darbihinkų Uni
jos prezidentas Walteris 
Reuther paskelbė griežtą 
reikalavimą, kad . General 
Motors, Ford, Chrysler ir 
Briggs automobilių kompa
nijas pakeltų uždarbį mili
jonui savo darbininkų bent 
keliais centais per valandą, 
atsižvelgiant į gyvenimo 
reikmenų pabranginimą.

Daugelis auto, darbinin
kų, be to, reikalauja padi
dinti, pensijas kompaniško- 
mis lėšomis.

Prezidentas taip pat ga
lėtų, nelaukdamas raporto, 
palengvinti Rosenbergams 
bausmę.

Rosenbergai iš pradžios 
buvo nusmerkti mirt sausio 
14 d. Bet, jų advokatui Em.- 
Blochui prašant, federalis 
teisėjas Irving Kaufman 
Niew Yorke leido atsišaukti | 
įyprezidentą ir sulaikė jų 
marinimą iki penkių dienų 
po to, jei prezidentas atsi
sakytų dovanoti jiems gy
vybę.

Jeigu prez. Trumanas 
“nepaspėtų” ar nenorėtų 
atsiliepti į Rosenbergų pra
šymą iki savo tarnybos už
baigos sausio 20 d., tai pra
šymas tektų naujam prezi
dentui Eisenhoweriui sprę
sti.

Rosenbergų pareiškimas
Atsišaukime į prezidentą 

Rosenbergai, • tarp kitko, 
pareiškė:

“Pamatinė ' mūsų atsi
šaukimo priežastis yra ta, 
kad mes esame nekalti.

“Mes žinome, kad jeigu

Lenkijoj esą paruošta 
100,000 teroristų

LoMon. — Varšuvos ra-, 
dijas sakė, jog Lenkijoje 
yra paruošta 100,000 slapu
kų teroristų-sabotažninkų. 
kurie padėtų amerikinei 

•armijai, jei karas kiltų.
§i žinia gauta iš J. Ko- 

walskio^ amerikonų samdy
to šnipų vado. Jis. neseniai 
parsidavė areštui Lenkijoje, 
smerkdamas teroristų pla
nus.

Pietų Korėjos tautininkai 
gavo 574,298,127 dolerių 
pašalpos iš Amerikos ,

Tokio. — Jungtinės Vals
tijos per pustrečių metų 
karo suteikė Pietinės Korė
jos tautininkams, $574,298,- 
127 pašalpos, neskaitant 
ginklų ir kitų karinių reik
menų, kuriuos jiems davė 
kaip Amerikos taikiniu- 
kąrns. 

•

‘Visos kitos Jungtinės 
Tautos tuo tarpu atsiuntė 
jiems anie $25,000,000 ver
tės pašalpos.

Kaip japonai pelnosi 
iš Amerikos karo

Tokio, Japonija. — Japo
nų valdžia paskelbė, kad 
amerikonai 1952 metais 
pirko iš Japonijos ginklų, 
amunicijos ir kitų karinių 
reikmenų už 286 milijonus 
dolerių/ arba daugiau kaip 
po $780,000 per dieną. 

prisiimtume tą nuosprendį, 
pasisakytume esą kalti, ro
dytume atgailą ir susikrim
timą, tai lengviau galėtu
me gauti bausmių paleng
vinimą. Bet tuo keliu mes 
negalime eiti.

“Mes esame nekalti, kaip 
kad mes užreiškėme ir tvir
tinome nuo pat mūsų areš
to. čia yra visa tiesa. Ap- . 
leisti gi šią tiesą — tai bū
tų per aukšta kaina užmo
kėti net už neįkainuojamą
ją gyvybės dovaną, nes ši
taip pirktą gyvenimą mes 
negalėtume vertingai ir s.u 
savigarba gyventi. f -L

“Mums, tačiau, buvo at
vejų atvejais sakoma, iki 
koktu širdyje pasidarė; 
kad mes, su pasididžiavi
mu gindami savo nekalta* 
mą, esą atkakliai pasipūtę, 
kad mes norį ne savo tei
singumą atlaikyti, bet įgy
ti kokią ten abejotiną ‘kan
kinių garbę/

“Mes. nesame nei kanki
niai nei didvyriai ir nenori- - 
me jais būti; Mes nenorime 
mirti. Meš esame jaunį, 
per jauni mirti. Mes norime 
matyti du savo jaunus sū
nus, Michaelį ir Robertą, 
pilnai užauganti vyrus/’
Toliau Rosenbergai nuro

do, kaip liudijimai prieš 
juos buvo nepatikimi ir 
kaip karinė isterija pavei
kė džiūrę prieš juos. Taigi 
ir teismo sprendimas buvo 
“klastingas bei neteisin
gas.” r...

“Niekas čia neužsitarna
vo mirties bausmės, —tę
sia Rosenbergai. — Priki
šamas mums nusikaltimas 
nebuvo išdavystė. Mes ne
buvome kaltinami .už palai
kymą susisiekimų su prie
šu. Mes buvome nusmerkti 
tuo laiku, kai ši šalis buvo 
taikos stovyje. Nebuvo jo
kio khltinimo, kad mes bū
tume norėję padaryti šiai 
šaliai žalos, ir nieko tokio 
nebuvo įrodyta prieš mus. 
Mokslas užginčija, kad bū
tų buvusi padaryta bet ko
kia didelė nuoskauda šios 
šalies gerovei ir saugumui.
“Mes atsišaukiame į tams

tos protą ir sąžinę, p. Prė- . 
zidente, prašydami atsi
žvelgti į kitų protavimą ir 
į giliausius žmoniškump 
jausmus, ''kurie brangina 
gyvybę ir vengia jos naiki
nimo. • V \'

“Leisti mums gyventi y— 
tatai tarnaus bendrajai vi
sų-gerovei. Jeigu mes ne
kalti, kaip kad tvirtinamu, 
tai turėsime progą įrodyti 
savo nekaltumą. Jeigu mes 
būtume suklydę, kaip kiti 
sako, tai , pats Jungtinių 
Valstijų labas reikalauja 
nesitraukti nuo savo pa
veldėto širdingumo ir lygy
bės idealo įstatymų akyse, 
— nepasižeminti kerštingu 
ir barbarišku veiksmu.”
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Trumano raštas Kongresui.
PREZIDENTAS TRUMANAS pateikė Kongresui raš

tą apie padėtį mūsų krašte, — “State of the Union.”
- Kiekvieneriais metais krašto prezidentas Kongresui 
pateikia, — kai kada pats asmeniškai žodžiu, kai kada 
raštu, kurį kitas perąkaito, — lyg ir raportą apie tai, 
kas dedasi Jungtinėse Valstijose.

Šiemet Trumano pranešimas buvo skaitytas Kongreso 
raštininko. Šiemetinis jo pranešimas, tenka pažymėti, 
buvo lyg ir apyskaita už visą jo tarnybos laiką.

Netenka nei aiškinti, kad Trumanas, prieš išeidamas 
iš Baltojo Namo, teisino visus darbus, atliktus jo admi
nistracijos. Tai nieko nepaprasto.

Atrodo., tačiau, keista vienas: tūlus darbus jis pradė
jo, bet neužbaigė ir nežino, kaip užbaigti. Jis, pavyz
džiui, pradėjo “policinius veiksmus” Korėjoje, bet kaip | 
juos užbaigti, — nežino. Gi jau virš 20,000 amerikiečių 
ten padėjo savo gyvybę. Daug sužeistų, daug nelaisvėn 
patekusių, — iš viso su užmuštais, sužeistais ir belaisvei! ' 
patekusiais yra arti 130 tūkstančių.

’Argi yra kuo pasididžiuoti?
—o— Į

KEISTĄ, NIEKAD NENAUDOTĄ metodą preziden- ; 
tas Trumanas čia pavartojo “pasikalbėjimui” su Stalinu. ■

Savo pranešime Trumanas kreipėsi į Staliną, grasiu- j 
darnas Tarybų Sąjungai hydrogenine bomba, jei ji pra- ' 
dėsianti karą prieš vVakarus.”

Bet gi kiek mums yra žinoma, Tarybų Sąjungos vy
riausybė niekur ir niekad nėra padariusi jokių, — nei 
Amerikai, nei kuriai kitai šaliai,—gąsdinimų bei grū
mojimų !
'“‘Atžagariai! Praėjusių metų gruodžio 24 dieną prem

jeras Stalinas dar kartą pasisakė už tai, kad tarp Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos įvairūs nesusipratimai būtų 
išspręsti pa šit arimu.

Stalinas siūlo, kad busimasis mūsų prezidentas Eisen- 
howeris ir jis, Stalinas, suvyktų pasitarimams.

Tokiems pasitarimams, beje, pritaria daugybė žmonių, 
kuriems rūpi taikos išlaikymas, taikus nesusipratimų iš
sprendimas.

Aną dieną net ir buvęs Amerikos ambasadorius Ang
lijoje, Douglas, ‘kalbėdamas Denvery], pasisakė už tokį 
pasitarimą, kaip vienintelę išeitį nesusipratimams likvi- 

k duoti.
—o—

TRUMANAS TEISINGAI priminė, kad, jei pasaulinis 
karas kiltų, tai gali būti sunaikinti ištisi kraštai, įskiy- 

T tant mūsų pačių Ameriką.
Vadinasi, Trumanas pripažįsta, jog pasaulinis karas, 

jei jis iškiltų, būtų žmonijai pražūtis.
i Jeigu taip, tai kodėl Trumanas per pastaruosius metus 

taip žiauriai persekiojo tuos, kurie už taikos, išlaikymą 
pasaulyj darbuojasi?

Trumanas priminė, jog šiandien mūsų krašte viešpa- 
■ tauja “prosperity”, gerbūvis. Bet visai neseniai genero

las Eisenhoweris sakė: šis gerbūvis yra paremtas karine 
ekonomija. Taigi jis negalima priskaityti Trumanui 

' pliusu; tai greičiau minusas.
Tegu karui išlaidos bus sumažintos ir tasai Trumano 

j* gerbūvis supliukš.
• * —o—
J TRUMANAS ’agino amerikiečius būti padoriais, pa-
• sitikėti vieni kitais, neskusti kitų, saugoti T/eisiu Bilių, 
; jį ginti.

Geras patarimas. Bet kada gi pirmiau Amerikoje siau- 
; tėjo politiniai ragangaudžiai taip, l$aip siautėja šian-
• dien?! Kas juos globojo, jei ne Trumano administraci-

! • ‘NA, BET TRUMANO prezidentavimo dienelės baigiasi.
Už savaitės jis jau bus tik “buvęs prezidentas.” 

Dėl to ir jo žodis, tartas vienaip ar kitaip, šiuo metu
neturi tokio svorio, kokį turėjo praėjusiais metais šituo 
laikų.

' Dabar mūsų šalies žmonės laukia, ką pasakys gene- 
• rolas Eisenhoweris, kuris bus inauguruotas preziddntu 
y aausio 20 dieną.

18-toji valdžia Prancūzijoje.
T.. PAGALIAU pavyko sudaryti naują Francūzijos val

džią, šiuo metu su R. Mayeriu, einančiu premjero patęi-
p ?'gas- ' ’' .

Tai 18-toji Francūzijos valdžia :po antro jo pasaulinio 
Jį karo! ' z
i'J • Visa tai rodo, kokia nepastovi tame krašte yra padė
lį tis, kaip viskas “svyruoja”, nesiklijuoja,
M* Neatrodo, kad ir šitos valdžios, gyvenimas bus ilgas'.
;; Tuo pačiu kartu, sako pranešimai iš Washingtono;

■ mūsų krašto vyriausybė jau yra susirūpinusi: ji bijosi, 
A kad jsi valdžia nepalaužtų tų sutarčių, kurios buvo su- 
* t darytos pirmiau.,

Įdomu tai, kad naujon valdžion neįeina Robert Schų-

Kas Ką Rašo ir Sako
DAR VIENA LIETUVIŠ
KA DRAUGIJA LIKVI
DUOTA

Keleivis praneša, kad 
šiomis dienomis likvidavosi 
Woj'cesterio Lietuvių Duk
terų Pašalpinė Draugija, 
išgyvenusi 47 metus.

Draugija, besilikviduoda- 
ma, turėjo ižde apie $3,- 
000 turto, bet negalėjo gy
vuoti, nes nebuvo kas uži
ma valdybos vietą!

Ką Draugijos narės pa
darė su turtu, nežinome. 
Veikiausiai jį pasidalino.

Retėja lietuvių savišalpi- 
nės draugijos Amerikoje. 
Nyksta viena po kitos. Da
lykas tame: senesnieji na
riai miršta, o jaunimas f 
jas nestoja.

Gyvuoja kol kas tik klu
bai, kurie užlaiko barus, ir 
iš jų gauto pelno papildo 
savo iždus. Tokiems klu
bams ir jaunų narių leng
viau gauti.

Na, gyvuoja ir trys Susi
vienijimai. Jiems ateitis 
užtikrinta, nes čia daugiau 
vra nariu, be t6, Susivieni- 
jimų narių mėnesinės mo- 
kestys yra pagrįstos kito
kiu pagrindu negu savišal- 
pinių draugijų.

prezidento vietą, nes, gal
voja, tada galėsią “leng
viau su streikieriais susi
kalbėti.”

Darbininkų 
Sveikata

SUNKI ŠTREIKIERIŲ 
BūKLe

Mūsų .skaitytojas A.G. 
prisiuntė iš Schenectady, 
N. Y. dienraščio (“Sche
nectady Union-Star”) iš
karpą apie vietos streikie- 
rių sunkią būklę.

Dienraščio koresponden
tas Bruce Williams tyrinė
jo padėtį tarp American 
Locomotive Kompanijos 
darbininku, kurie vra strei- C z v
ke jau per 10 pastarųjų sa
vaičių. Darbininkai pri
klauso United Steelworkers 
of America (CIO) unijai. 
Jie sustreikavo po to, kai 
samdytojai atsisakė išpil
dyti jų. reikalavimus.'

Mr. Williams surado, jog 
tūli streikieriai atsidūrė 
šiurkščion padėtim Jų s.ū- 
taupos pasibaigė. Kurie 
darbininkai (streikieriai) 
turėjo nusipirkę valdžios 
bernų, juos “iškešino” ir 
gautus pinigus ' pravalgė. 
Kurių žmonos dirba, to
kiems pusė bėdos. Kiti 
streikieriai patys ieško lai
kino darbo, bet nėra leng
va jį gauti.

Samdytojai, matyt, lau
kia geresnių laikų. Jie lau
kia Ei'senhowerio užimant

PRIEŠ WALTER—McCA- 
RRAN ĮSTATYMĄ

V. Andrulis Vilnyje ra
šo:

“Prezidento Komisijos ra
portas griežčiau kalba prieš 
W alter-McCarran įstatymą, 
negu pirmiau sakyta kalbės:

“Jis rekomenduoja visą 
perdėm tą įstatymą perrašyti.

“Tas įstatymas, jie sako, 
sukelia daugybę žiąonių na
mie. Jis taipgi plūdo Ameri
kos reputaciją kitose šalyse.

“Tas įstatymas leidžia na
ciams, fašistams atvykti Ame
rikon, bet neleidžia mokslo 
žmonių, visų, kas ne reakci
ninkas. .

“Sakomą, 4,000 nacių Vo
kietijoje, buvę sulaikyti, iš- 
naujo išpildė aplikacijas vykti 

j Amerikon.
“Italijos fašistai, šiomis die

nomis, atgavo teise. Daugelis 
jų mano vykti Amerikon.

“Visa tai sudarys kitose ša
lyse įspūdį, kad Jungtines 
Valstijos yra prieglauda ir 
tvirtovė viso pasaulio reakci
ninkų.

“To nenori visi demokratin- 
gi ir padorūs amerikiečiai.”

Svarbiausia: šis įstaty
mas sudaro s.unkią būklę 
jau esantiems Amerikoje 
sveturgimiams, ypatingai 
nepiliečiams. Jis būtinai 
reikia atmesti ir jo vieton 
išleisti naują, > žmonišką į- 
statymą. • ;

Pravda smerkia Norvegiją 
už lėktuvų bazes jankiam

Maskva. — Vyriausias 
Sovietų komunistų laikraš
tis Pravda kaltina Norve
gijos valdžią už leidimą 
Jungtinėms Valstijoms, sta
tytis karines lėktuvų ba
zes Norvegijoje.

Pravda perspėja, kad 
Norvegija tucmi laužo 
draugiškumo ryšius su So
vietu Sąjunga.

Sovietų vyriausybė nese
niai protestavo ir Danijai, 
kuri savo žemėje taip pat 
leidžia amerikonams staty
tis. lėktuvų stovyklas, tai
komas karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

VAISTAS NUO DRUGIO
Neseniai viena vaistų ga

mykla (Winthrop) pagami
no geriausį vaistą nuo ma- 
larijos arba drugio ligos..

Drugys — labai netikusi 
ir labai paplitusi, Įkyri li
ga, apkrečiama liga, tam ti
kru uodu skleidžiama.

Drugio parazitams > nai
kinti būdavo vartojamas 
chininas (quinine), “chloro
quine,” “atabrine,” bet nau
jasis vaistas geriausiai pa
gydo, ypač greitąjį, ne taip 
įsisenėjusį drugį.

“Hydroxychloroqu i n e, ” 
“atalen,” — to vaisto pa
vadinimas. Giminingas tai 
chininui vaistas, bet ge
rai patobulintas. Galima jį 
vartot didesnėmis dozėmis, 
negu jo pirmatakus; ilgiau 
jis pasilieka kraujo skys
čiuose ir labiau sutirštin
to j formoj. Todėl šitas vais
tas greičiau ir nuodugniau 
išnaikina anuos nelemtuo
sius drugio gyvūnėlius.-pa- 
razitus.

J. J. KaškiauČius, M. D.

IŠ UNIJŲ VEIKLOS
Už įvedimą mašinos 
balsavimui

New York. — International 
Ladies Garment Workers uni
jos lokalo 10-to eiliniai nariai 
išleido ir paskleidė lapelį. Ja
me pasmerkiamas suktas ir 
neteisingas unijoje balsavimo 
būdas. Unijos lyderiai laimi 
rinkimus todėl, kad balsavi
muose nėra teisybės.

Lapelyje reikalaujama, kad 
dėl rinkimo viršininkų būtų į- 
vesta mašina, — tokia, kaip 
yra naudojama valdiškiems 
rinkimams. Lapelio autoriai 
mano, kad mašinos pagalba 
balsuojant, viršininkams nebe
liktų progos balsavimus su- 
klastuoti.

Unija eis teisman prieš

Washington. — Karinė 
valdyba teigia, k£d šiemet 
turės gauti milijoną naujų 
kareivių, jūreivių ir lakū
nu.

Kansas City. — CIO United 
Packinghouse Workers unijos 
District 4 nutarė teismų keliu 
ieškoti panaikinimo rasines se
gregacijos Missu'ori valstijos 
mokyklų sistemoje. Distriktas 
instruktavę unijos advokatą 
Eugene Cotton tuojau užvesti 
bylą. Byla bus užvesta federa- 
liniame teisme. Bus įrodyta, 
kad rasinė segregacija (rasi
nis vaikų atskyrimas) viešose 
mokyklose laužo Amerikos 
Konstituciją ir Teisių Bilių.

Šis reikalas iškilo tuomet, 
kai negrai pareikalavo, kad 
jų vaikai būtų priimti į jų a- 
pylekėje esamas mokyklas. 
Mokyklų Taryba atsisakė 
reikalavimą patenkinti.

ją

Senatorius Pat McCarran (dešinėje) su, savo advokatu 
Wil|iam E. Leahy. Jie tariasi apie bylą, kuri tapo iš
kelta prieš McCarran. ‘Las Vegas Sun’’ leidėjas Hank 
Greėnspun reikalauja milijono dolerių atlyginimo už 
pakenkimą jo laikraščio bizniui, priverčiant biznierius 
ištraukti savo garsinimus, šis reakcinis senatorius taip

gi yra įveltas i nereguliariškumus-taksų reikalais.

man, per kelerius pastaruosius metus buvęs Frencūzi- 
jos užsienio reikalų ministras ir didis Washingtono po
litikai pątaikautojas. .

Neužilgo matysime, kur link Francūzijos politika pa
kryps.

Streikas buvo uždaręs 
mokyklas

Baltimore, -Md. — Sausio 
5 d. tapo uždarytos beveik vi
sos miesto mokyklos. Mat, su- 
treikavo mokyklų prižiūrėto
jai. Užsidarė 170 mokyklų. 
Viso mieste randasi 190 mo
kyklų. Baltimorės mokyklas 
lanko apie .100,000 vaiką.

Kontestas gavimui Laisvei 
naujų skaitytoj y

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
priskaityti punktai nuo sukeltų fondų aukomis ir pelių 
nuo parengimų dienraščio paramai laike vajaus.

J.. Krasauskas, Norwood, Mass. ----------------- .—
LLD 133 kuopa, Camden, N. J.----------------------
V. Smalstienė, Detroit, Mich. -----------------------
P. Beeis—F. Klaston, Great Neck, N. Y.------ -
LLD Moterų kuopa, Binghamton, N. Y. ---------
Newarko vajininkai-________________________
J. Balsys, Baltimore, Md. ------------------- --------
A.' Apšėgienė, Auburn, Me. --------------------------
J. A., Rochester, N. Y. --------------------------------
L. Tilwick, Easton, Pa. -------------------------------
Bridgeport, Conn., vajininkai -----------------------
S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.----------------------
L. Bekis, Rochester, N. Y. ------------ - --------------
Clevelando Dr-jų Sąryšio Korm---------- - ---------
P. Šlekaitis, Scranton, Pa.-------------------- --------
Harrison, N. J., vajininkai --------------------------
M. Aranuk, Detroit, Mich.-----------------------------
P. Šlajus, Eddystone, Pa. -----------------------------
J. Didjun, New Haven, Conn. ----------------------
C. K. Urban, Hudson, Mass. -------------------------
LLD 70 kuopa, Cliffside, N. J.--------------------
J. Bimba, Paterson, N. J.-----------------------------
John Urbonas, Pittsburgh, Pa. ----------------------
S.. Rauduvė, Pittston, Pa. ---------------- ------------
V. Ramanauskas, Minersville, Pa.-------------------
M. Sleklenė, Gardner, Mass. --------------------------
A. Kuzmickas, Girardville, Pa.-----------------------
Geo. Urban, N. Braddock, Pa. ----------------------
A. Dambrauskas, Haverhill, Mass. -----------------
V. Kvetkas, Cambridge, Mass. —-----------------
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa. -----------------
S. ^Puidokas, Rumford, Me. -----------------------------
E. Ęasparienė, Wilkes-Barre, Pa. ------------------
J.. Kazmer, Pittsburgh, Pa. --------------------------

Gudzin, Scotia, N. Y. __________________
Ig. Kartonas, Tuckahoe, N. Y. ------------- ,--------
A. Kubilskis, Coal Center, Pa.-----------------------
V. Paukštys, Miami, Fla. ----------------------------
A. Philipse, Stamford, Conn. _______________
Alex Shatro, Aliquippa, Pą. ---------—.-----------
J. Adams, Grand Rapids, Mich. t--------------
J. Egeris, Hudson, N. H. J________________

---------- --------- -
Šie miestai stovi aukomis sekamai: 

Hartford, Conn............... *.?........................
Waterbury, Conn.............. .......... ..................

A.

Worcester, Mass.
Philadelphia, Pa.
Chicago, Ill.

Detroit, Mich.........
Brockton, Mass. .. 
Lawrence, Mass.

Bridgeport, Conn.
Baltimore, Md. .

So. Boston, Mass. 
Camden, N. J. ... 
Newark, N. J. . . 
Norwood, Mass. ... 
San Francisco, Calif. 
Binghamton, N. Y. . 
Toronto, Canada ....

K

Egipto .valdžia panaujina 
žinių cenzūrą

Kairo. Egiptas. — Egip
to premjeras ge^. Naguib 
vėl įvedė cenzūra visoms 
siunčiamoms užsienin ži
nioms.
• Teigiama, kad Naguibas 
jau buvo susiderėjęs su 
anglais daugumoje ginčija
mų klausimų. .Tuo tarpu ki
lo nauji . susidūrimai tarp 
anglų kariuomenės ir civi
linių egip.tėnų.

Kai kurie tautiniai egip- 
tėnų' vadai šaukia žmones 
į partizanų kovą, kad iš
vytų anglus iš Suezo kana-’ 
lo ruožto ir iš “angliškai” 
egiptinio Sudano.

Scranton, Pa............
Great Neck, N. ¥. . 
Portland, Oregon. . 
Paterson, N. J........
New Britain, Conn. 
Cliffside Park, N. J. 
Shenandoah, Pa. .. 
Cleveland, Ohio. .. 
Cambridge, Mass. 
Kearny, N. J............
Grand Rapids, Mich. 
Wilkes-Barre, Pa. . 
Gardner, Mass. ... 
N. Braddock, Pa. . 
New Haven, Conn. 
Haverhill, Masą,; .. 
Auburn, Me. ...... 
Tuckahoe, N. Y. ...
Miami, Fla.
Girardville, Pa. • • • 
Coal Center, Pa. ... 
Hudson, Mass. .... 
Nashua, N. H. ‘ •
Aliquippa. Pa.........
Minersville, Pa. ... 
Stamford, Conn. .. 
Pittston, Pa.„ .......
Bridge water, Mass.

r

__ 1688
__ 1650
__ 1371
__-1240
__ 1160
__ 1061
__ 913

860
__ 836
__ 823
„ 786
- 781
__ 780

610
603

__ 578
541
504

__ 450
421
410 ‘
372
346
316
300
296
284
278
272
268
260
258
228
196

___ 196
164
155

___ 147
___ 124
____ 96
___  88
___  40

$311.65 
254.01 

. 238.00 

. 228.00 
197.50 
170.00 
165.00 
154,00 
107.00

.. 92.00 
. 84.50 
.. 71.00 
... 68.00 ' 
... 62.00 
... 58.00 
; 52.00 

... 52.00
. 52.00 
. 50.00 
. 48.18 

.. 42.00
. 40.00 

.. 33.00 
.. 32.00 
.. 31.50 
.. 30.00 
.. 28.00 \ 
.. 27.00

23.00
22.00
16.00
16.00
16.00k
15,00^
15.00
15.00
14.00
13.00
12.00 '

. 8.00 '

. &00
. 7.50
. 7.00
. 6.00

6.00
. 6.00
. 6.00
, 4.00
. 3.00

Prie esamų sąlygų, kontestas išėjo vidutiniai gerai. 
Gražus skaičius vajininkų, visose ‘lietuvių kolonijose 
gražiai darbavosi. Gerokas skaičius' gautus naujų skai
tytojų; atsinaujinimai buvo geri.

Dėkojame Vaj in inkams už gražų darbą ir dėkojame 
organizacijoms už suruošimus pramogų (iienraščio pa
ramą!. ♦

Paskutinėm dienomis prisiųstas aiukas! paskelbsima 
sekamose dienraščio laidose. Tačiau dar ksirtą pnmeriO^ 
me, kad, punktai už aukas yra priskaityti; kolonijų kon- 
testanteims. • . Laisvės AdnRinistrąęiia.

7
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Philadelphia, Pa.
Pas Republikoniškus 

Klubiečius
Baigėme senus metus, ir ta

riamės, kur sutiksime naujuo
sius metus. Mano prietelai visi 
pageidavo atvykti į Lietuvių 
R'epublikonų Susivienijimo 
Klubą. Aš ir tam pritariau. 
Bet oro “tvarkytojas” paleido 
sniegą, ir daugumai pasirįžu- 
sių kur toliau vykti pasisve
čiuoti, proga naujų metų, pla
nus pakrigdė.

Klubo prietelių susirinko 
kiek mažiau kaip kitais me
tais. O betgi vakaras buvo la
bai smagus, visų . linksmoje 
nuotaikoje sutikome 
sius metus, ir tuomet 
visai išsiblaivė.

Pirmas ne'dėldienis
biečius svarbus tuom, kad čia 
įvyksta metinis draugystės su
sirinkimas. šiemet ir tas pats 
buvo. Nuvykau pasiteirauti, 
ką klųbiečiai nudirbo per me
tus laiko ir ką planuoja dėl ki-

nau.j no
net oras

pas klu-

tų metų, žmonių visur pilna, 
pora klubiečių pardavinėja 
“literatuką.” Man ir pasiūlė. 
Pas vieną Keleivio kalendo
rius, o pas kitą Vilnies kalen
dorius. Sužinojau, kad Vilnies 
kalendoriaus bent penkis sy
kius daugiau išplatinta.

Kai dvi valandos pirminin
kas P. Plungis atidarė susirin
kimą, tvarką vedė gana sklan
džiai ii- sugabiai. Sekretorius 
Frenkis Tamulis, čia gimęs ii’ 
augęs, skaito protokolą, gana 
aiškiai lietuvių ir anglų kalba. 
Mat, čia esama 
“liker kontrol” 
šoki tarimai ir
skaitos būtų anglų kalboj 
rašoma. Nebesama tos nepri-, 
klausomos liuosybės svetur- 
gimiams.

Komitetai perskaito finan
sinius raportus, iš ko paaiški, 
kad klubo turtas paaugęs per 
pereitus metus virš astuoniais 
tūkstančiais dolerių. Narių mi-

Įsakymo 
ofiso, kad 

piniginės

is 
vi- 
at- 
už-

re per njįtus’16. Paliuosųota 
nuo mokėjimo narystės duok
lių 168 tik per pereitus metus, 
Pirmiau buvo paliuosuotų 300. 
Taigi, nemokančių duokles 
skaitlinė jau pakilo iki 468 
narių., Keliolika yra jau mi
rusių. Bet ši skaitlinė vis kyla.

Valdybos rinkimai labai en
tuziastiškai praėjo be jokios 
opozicijos, nes'kas gi ką galė
tų pasakyti, ar kuli’ tinkamesnį 
rasti, kaip pirmininkas P. 
Plungis, sekretorius E. Tamu
lis, gaspadorius Bill Stanionis, 
nA, ir pora bordirektorių, J. 
Aleksiejus, J. Nakutis?

Įdomus raportas pirm. P. 
Plungip apie • pirmu sykiu 
rengtą klubo narių, vaikučiams 
balių. Tas buvo prieš pat Ka
lėdas. Buvo sukviesti klubie- 
čių vaikučiai. Jiems davė kon
certėlį, dovanėlių, na, ir tinka
mai pavaišino. Jų būta, netoli 
200. Kadangi tas'patiko netik 
vaikučiams, bet ir įnamėms ir 
tėvams, tai nutarta ir ateityje 
rengti vaikučiams tokius po- 
kilius. Taipgi nutarta vengti

vieton
visiems nariams veltui balių 
bent per trisp dienas, 
planuoto ’ pikniko, kurį perei
tais metais sulijo.

Klųbiečiai nuo seniai turėjo 
žemės kavalkėlį ant 9-to St., 
kur seniaus buvo klubo pirma- 
vietė. Dabar nusitarė tą skly-' 
pa parduoti už gautą pasiūly
mą, už $2,500.

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND

(Tąsa)
Ji užsidarė savo bute. Ji nepasakojo 

Silvi apie savo mėginimus; Silvi jai bu
vo juos išpranašavusi ir būtų del to 
triumfavusi. Šią paslaptį ji pasilaikė ir 
užsidarė su savo kūdikiu. Ji nusprendė 
toliau gyventi tik jam.

Kai po Marselio vizito mažasis Mar
kas vakare sugrįžo iš lauko, ji pasitiko 
jį su įkarščiu. Ją matydamas, jis juo
kėsi ir tiesė į ją savo keturias besikapa- 
nojančias letenėlas. Vaidindama išalku
sių liūtę, ji, sučiupo jį kaip grobį; ji val
gė jį bučiniais; dėjosi ryjanti kiekvieną 
jo kūno gabalėlį; ji kišosi jo kojeles į 
burną; ir nurengdama ji kuteno jį lūpo
mis nuo viršaus iki apačios...

— Amm! Kremtu tave!.. O tas kvai
lys! — sušuko ji vaikui kaip liudinin

kas kui. — Tas kvailys drįsta man pasakyti, 
ZL^kad tavęs man negana! Žiūrėkite, koks 

akiplėša!..* Man nepakaktų jo, mano ka
raliaus, mano gerojo dievulio?.. Sakyk, 
kad esi mano dievulis!.. Kas tada -esu 
aš? Gerojo dievulio mamytė!.. Mums 
pasaulis! Visa bendrai nuveiksime L 
Viską matyti, viską turėti, viską bandy
ti, viską ragauti, viską kurti !.J

Iš tikrųjų jiedu viską kūrė! Atrasti 
arba kurti— argi tai ne tas pat? Tik
rai prancūziškai tariant, išgalvoti reiš
kia rasti. Žmogus turi tai, ką išranda, 
atskleidžia tai, ką sukuria, ką susvajo- 
ja, tai, ką sužvejoja sapnų tvenkinyje. 
Tai buvo metas didelių atradimų abiem, 
—ir motinai, ir vaikui. Tai pirmieji 

mažyčio žodžiai, išradingi žaidimai, kai 
savo kūnu jis pradeda matuoti pasaulį. 
Kas rytą Aneta su savo sūnumi leisda
vosi į užkariavimus. Ji tuo džiaugdavo
si taip pat, kaip ir jis, gal net labiau. Jai 
atrodė, kad ji vėl pergyvena savo vaikys
tę, bet tik sąmoningai, vadinasi, pilnu 
džiaugsmu. Džiaugsmo nė šiam išdykė- 

O liui nestigo! Jis buvo puikus, sveikas 
vaikas, riebu ii is, mažutis rausvas par- 
šiukas, tinkamas pamauti ant iešmo.

* (Silvi sakydavo: “Ko gi dar laukti?”) 
Jo putlus ir tamprus kūnelis buvo pilnas 
sulaikomų jėgų, tarsi kaučiuko sviedi
nys, kuris tik ir ląukia mėtomas. Kiek
vienas naujas jo susidūrimas su gyveni-

I mu sukeldavo jam triukšmingų džiūga
vimų. Kaip ir kiekvieno vaiko, milžiniš
ka vaizduotės galia praplėsdavo jo radi
nius ir padidindavo jo džiaugsmo skam
besį. Niekur jam Aneta nenusileisda
vo: būtų galima pasakyti, kad vyko var
žybos, kuris pasirodys laimingiausias ir 
sukels didžiausią triukšmą. Silvi saky
davo, kad Aneta pakvaišo; bet ir ji būtų 
tąip pat dariusi. O po tokio triukšmo 
abiem ateidavo visiškos tylos valandos, 
mielo nuovargio valandos. Mažytis, ju
desių nualsintas, miegodavo kaip negy
vas. Aneta leipdavo iš nuovargio; bet ji 
ilgai stengdavosi nemiegoti, norėdama 
pasidžiaugti vaiko miegu; o jos meilės 
ugnis, nužerta į širdį, užtemdyta lyg 
žvakės švieselė delnu, kad nepažadintų 
mažojo miegalio, degė ilga, tylia liepsna, 

frfrk. kuri kilo į dangų. Ji meldėsi... Marija 
f prie ėdžių... Ji meldėsi kūdikiui.

Tai buvo gražūs, sbinduliuoją mėne
siai. Vis dėlto nebe tokie gryni, kaip 
praėjusių metų. Nebe tokie skaidrūs. 
Kupini labiau egzaltuoto, besaikio, tru-

pūtį perdėto džiaugsmo.
'Stipri ir sveika prigimtis kaip Anetos 

turi kurti, kurti amžinai, kurti visa sa
vo būtybe, kūnu ir dvasia. Kurti arba 
puoselėti busimąją kūrybą. Tai būtiny
bė; ir laimė tik jos numalšinime. Kiek
vienas kūribinis laikotarpis .tuvi savo ap
rėžtą plotą; o jo kilimo jėga slenka krei- 

’ ve, kuri neišvengiamai leidžiasi žemyn.
Aneta prašoko kreivės viršūnę. — Ta
čiau motinos kūrybinis polėkis tęsiasi 
dar ilgokai po gimdymo. Žindymas pra
tęsia kraujo perliejimą; nematomi ry
šiai laiko abu kūnus susijungusius. Vai
ko sielos per didelis kūrybingumas išly-‘ 
gina motinos sielos, nuskurdimą. Sen
kanti upė stengiasi atsigauti per kran
tus besiliejančiu upokšniu. Ji darosi sū
kuringa, norėdama susilieti su mažuoju 
sūkuriu. Bet šis ją pralenkia, ir ji pa
silieka užpakalyje. Vaikas jau atsitoli
na: Anetai buvo sunkį sekti paskui jį.

Jis dar n
viso sakinio, o jau tūrėjo minčių slėptu
ves, savo stalčius, kurių raktą jis sau- 

. gojo. Dievas žino, ką jis ten kimšo! Sa
va samprotavimus apie žmones, svarsty
mų nuotrupas, kratinį vaizdų, pojūčių, 
žaismingų žodžių, kurių garsai jį džiu
gina, nors jis pats nežino, ką jie reiškia, 
niūniuojamą riiopologą be tęsinio, be ga
lo, be pradžios. Jis puikiai suprato ne 
tai, gal būt, ką jis slėpė,, bet tai, kad jis 
•kažką slėpė. Nes Juo labiau būdavo 
stengiamasi ^sužinoti, ką jis galvoja, juo 
labiau jis griebdavosi klastos neleisti tai 
sužinoti. Kartais jis netgi smagindavo
si* suklaidindamas tyrinėjimus; savo 
mažu, nevikriu kaip ir jo rankos liežu
vėliu, kuris dar vos išmikčiodavo skiemę^ 
nis, jis jau bandė meluoti, norėdamas 
apgauti žmones. Malonumas įrodyti ki
tiems ir pačiam sau savo svarbumą, pa
juokiant tuos, kurie nori. įsiskverbti į jo 
nuosavybę, šis buities^, pumpuras, vos 
tik užgimęs, turėjo pagrindinį instinktą 
sąvokos mano. Vadinasi, ne tavo : 
tzirizc gero tabako, tu jo neturėsi!” . Vi
sas jo lobis susidėjo tik iš minčių ske
veldrų: jis mūrijo sienas, norėdamas tas 
skeveldras paslėpti nuo motinos akių. Ji, 
būdama nepramatanti, kaip ir visos mo
tinos, didžiuodavosi,, kad jis taip puikiai 
moka pasakyti “Ne!”, kad jau taip ank
sti jis pareiškia savo asmenybę. Išdi
džiai ji skelbė:''

ezuviu suveblenti

Ji manė, kad šią geležį ji pati nukalė.’ 
Bet prieš ką gi? - .

Iš pradžių prieš ją pačią, nes šio ma
žojo aš akyse ji buvo ne aš,, vadinasi, iš
orinis pasaulis: aišku, išorinis pasaulis, 
kuriame galima gyventų drungnas, 
minkštas ir priešiškas, kurį' galima iš
naudoti, kurį jis norėjo valdyti. Bet iš
orinis tik man. Aš nesu tas ■ pats pa
saulis. Aš jį turiu. — Bet jis manęs vi
sai neturi!..

Ne, ji jo visai neturėjo! Ji pradėjo tai 
justi: šis Nykštukas, dėjosi tik sau te
priklausąs. Ji buvo jam reikalinga, bet 
ir jai jis buvo reikalingas: mažyčiui tai 
pasakė instinktas. Galimas dalykas, kad 
tas instinktas, palaikomas egocentrišku- 
mo, jam sakė, jog jis yra jai daug labiau 
reikalingas ir teisinga yra ją išnaudoti.

(Bus daugiau)
I 1

Kas tai paskleidė ‘ gandus, 
'kad “dipukai” šiemet bandys 
klubą užvaldyti, įdės “dipu
kus” į valdybą. Ypatingai jie 
norį prašalinti pirmininką P. 
Plungį, apie kurio “blogumus” 
kadaise jie rašė net Naujieno
se.. Na, ir matytumėte, suėję 
senukai šiliukai, kaip jie tei- 
raunasi pas senuosius klubo 
darbuotojus, kur tie ponai di
pukai, ką jie čia nori mūsų 
geriausią valdybą prašalinti? 
Vienas daugmetis klubo pat- 
rijotas Jonas Dambrauskas at
nešė gana puikų paveikslą, 
pieštą, matyt, nagingo piešėjo, Į 
kuris vaizduoja didelį liūtą 
(levą). Sako: šis paveikslas 
atstovauna mūsų klubą! Ka
daise jis buvo silpnas, dabar 
mūsų klubas tvirtas, kaip šis 
liūtas, ir lai nebando jo kas 
nors užkliudyti. Mūsų klubas 
tvirtas, kaip tas liūtas. . .

Tai puiku, kad klube 
gerų patrijotų. Jis gerai 
vuos.

Svečias

yra
gy-

ROSLINDALE, MASS.
šiuomi pranešu, kad bai

giant 1952 metus staiga nervų 
liga susirgo drauge Baltušie- 
nė. Nuvežta Mattapan ligoni
nėn, kur ir dabar randasi. Bū
tų gerai, kad giminės ir pažįs
tami ją aplankytų. Baltušiai 
gyvena ant Štai man Rpad.

Jeigus „kas norėtų daugiau 
sužinoti apie draugę Baltutie
nę, gali sužinoti nuo draugo 
Baltušio. Jo, telefonas yra: 
Par. 7-5512R. Tuo pačiu žy
giu ir drg. Baltušį suraminsite.

Baltušio Praugas.

įvairūs išsireiškimai
Tūlos moterys labiau mėgs

ta nešvarumų klausytis negu 
juos šluoti. Netikėlis

ar- 
avį

Geriau turėti liūtą avių 
mijos vadui negu ■ turėti 
liūtų armijos vadu.

De Foe
Pritaikė Žemaitis

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

Išrinktasis prezidentas Eisenhoweris Korėjoje:
Jack Hutcherson (centre) ir kapralu James Murray (dešinėje), 

“puotos” James Murray buvo karo fronte užmuštas. 
____________ i 

I vystytis yra ypatingai nepa7 
lankūs. Todėl reikia atrinkti 
ir branginti 
kurios šiais 
pribrandino 
metų derlių 
sėklai, tolesniam sojos sėklos 
padauginimui.

Sojos aklimatizavimo pro
blemą ėmėsi spręsti Vilniaus 
Valstybinio universiteto Dar
vinizmo ir genetikos katedra 
Ir užmezgė šiuo reikalu ryšius 
su žymiausiomis broliškųjų 
respublikų sojos tyrimo įątąi- 
gomis. Tuo pat metu reika
linga yra, kad ir vietiniai so-, 
jos augintojai praneštų šiai 
katedrai apie savo pasiekimus 
auginant soją. Glaudus ryšys 
tarp mokslo ir praktikos pa
spartins sojos įdiegimą, jos 
pasėlių išplėtimą.

Prof. <P. S n ar skis, 
Vyresn. dėstytojas • 
P. Bluzmanas

Čia jis (kairėje) valgo su saržentu 
Tuojau po tos

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Šiltą ir sotų žiemojimą 

gyvuliams 
MARIJAMPOLĖ, spalių 19, 

“Gegužės Pirmosios” 
gyvulių augintojai 
baigia žemės ūkio 

Pirma laiko baigtas 
rūšių skaičiaus 

Aviu ir

1952. — 
kolūkio 
sėkmigai 
metus,
visų gyvulių 
padidinimo planas, 
paukščių skaičius fermose be
veik dvigubai viršija metų 
pabaigai nustatytąjį minirnu*- 
ma.

Dabar kolūkiečiai rūpestin
gai ruošia šiltą ir sotų žiemo
jimą visuomeniniams gyvu
liams/" Įsijungę į gyvulinin
kystės mėnesį, jie nutarė ar
timiausiu laiku sutvarkyti vi
sas gyvulininkystės patalpas. 
Jau atremontuotos dvi karvi
dės, veršidė, kiaulidė.

Sudaroma pakankama pa
šarų atsarga. Visi stambieji 
pašarai suvežti prie tvartų. 
Už viršum plano pristatytą 
pieną įsigyta 36 tonos išspau
dų, sudaryta daugiau kaip 20 
tonų grūdinių atliekų atsarga. 
Pašarų ruošimo brigada pra
dėjo silosuoti cukrinių runke
lių lapus. Kiekvienam suau
gusiam galvijui bus pagamin
ta ne mažiau kaip po 30 
centnerių sultingos žaliosios 
masės.

Sė 1\ m i n ga i ruošiamasi 
vulių žiemojimui tai])
“Šešupės,” černachovskio var
do, “Pavasario” kolūkiuose.
Pataria kolūkiečiams auginti 

soją
VILNIUS, spalių 22, 1952.- 
Soja yra viena iš vertin-

giausių techninių kultūrų. Nė 
vienas augalas pasaulyje ne
sukuria per šimtą vegetacijos 
dienų tiek riebalinio aliejaus 
ir baltymų, kiek soja, ir nė 
vienas augalas neprilygsta £o- 
jai pagal gaminamų iš jos 
produktų kiekį. Sojos sėkla 
turi iki 25 procentų riebalų ir 
iki 40 procentų baltymų. So
jos aliejus yra aukštos koky- 
bės. Sojos baltymai savo mi
tybine verte prilygsta mėsai. 
Sojos išspaudos yra maistin
gas koncentruotas pašaras 
naminiams gyvuliams. Soją 
galima panaudoti žaliam pa
šarui ir silosud. Kaip ankš
tinis augalas, soja yra puikus 

daugeliui kultūrų, 
varpiniams ja-

tas sojos veisles, 
metais normaliai 
sėklą. Visą šių 
būtina panaudoti

gy- 
pat

SO. BOSTON, MASS

Dienraščio Laisvės Paramai

BANKETAS
RENGIA L.L.D. 2-ra KUOPA, MOTER ŲSKYRIUS 

IR KITOS PROGRESYVĖS ORGANIZACIJOS

Įvyks Sekmadienį

SAUSIO 18 JANUARY
Prasidės 4:30 vai. po pietų ir tęsis iki velniuos.

Bus Klubo Patalpoje
318 Broadway, So. Boston, Mass.

Grąži Dainų Programa, Dalyvauja:
ONA MINEIKIUTe, Sopranas

Jai akompanuos GERALDINE STANLEY
Dalyvauta ir Broadway Kvartetas

s BUS- DAUG SVEČIU 1$ NEW YORKO IR
> IŠ KITŲ MIESTŲ

Kviečiame visus dalyvauti, pasilinksminti ir 
tuom pat kartu paremti dienraštį Laisvę.

Rengėjai.

priešsėlis 
o ypatingai 
vams.

kultūra įvertinta
tik Tarybų val-

Eilėje vietų

Ši vertinga 
mūsų šalyje 
d žios metais, 
dabar soja sudaro, iki 15-20
ir daugiau procentų viso ap
dirbamo ploto.

Naujojo penkmečio plano 
projekte nubrėžtas uždavinys 
sojos gamybą dar labiau pa
didinti. šis uždavinys liečia 
ir mūsų respublikos žemės 
ūkio darbuotojus. Mūsų res
publikos maisto pramonė pa
naudoja didžiulius sojos kie
kius, kuriuos kasmet tenka 
atgabenti iš broliškųjų respu
blikų. Tuo tarpu soja gali 
ir pas mus augti, reikalinga 
tik jos auginimą išvystyti. Dar 
buržuazijos valdymo metais 
Kauno botanikos sode ir Dot
nuvos selekcijos stotyje buvo 
pradėti sojos auginimo bandy
mai. Tačiau tuomet sojos 
įdiegti į gamybą nepavyko, 
nes trūko technikos, be kurios 
sojos auginimas iš tikrųjų 
per brangus. Dabar gi, ka
da mūsų kolūkiai turi daug 
ir galingų žemės ūkio mašinų, 
yra visiškai įmanoma auginti 
soją. \

Jau eilę<įnetų soja auginti 
bandoma Biržų rajono “Tary
binės žemės” kolūkyje, Vil
niaus žemės ūkio ^technikume, 
Anykščių vidurinėje mokyklo
je, Molėtų rajono Vastapų vi
durinėje mokykloje ir dauge
lyje kitų vietų. Reikia sojos 
tyrimo darbą dar labiau iš
plėsti ir įdiegti jos auginimą į 
kolūkių laukus, šių metų va
sara ir ruduo sojai augti ir

Elektra kolūkiuose

Deltuvos mašinų - traktorių 
stotyje įrengtos remonto dirb
tuvės ir elektrinė, kurį teikia 
elektros šviesą MTS mechani
zatorių butams ir apylinkės 
kolūkiams.

šiomis dienomis prasidėjo 
“Lenino keliu” žemės ūkio ar; 
teles elektrifikavimas. Elek
tros lemputės įsižiebia kolū
kiečių sodybose, gyvulininkys
tės fermose. Netrukus elek
tra bus įvesta į septynmetę 
mokyklą, sveikatos apsaugosi 
punktą, skaityklą, į kolūkio • 
valdybos patalpas.

“Lenino kelių” kolūkyje sta
toma daug visuomeninių-kolū- 
kinių bei kultūrinių pastatų. 
Statybininkų brigada vien 
šiais (1952) metais jau baL 
gia statyti devintą visuomeni
nį pastatą. . ■

*

MATTHEW A. 
BUYUS 
.(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dienų 
ar-naktį, greit suteiksime moderniškų patarna
vimų. Patogiai ir gražiui moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

3 pusi.--Laisve (Liberty)«.Antradien., Sausio-Jan. 13, 1953



PRANEŠIMAIMIRE
f Jonas Urbonas mirė sausio -11, 

bus palaidotas sausio 15.
Williamsburg General Hos

pital mirė Jonas Urbonas sek
madienio rytą, sausio 11 d. 
Bus pašarvotas antradienį, 
sausio 13 d., šalinsko laidotu
vių įstaigoje, Jamaica Ave. 
prie Forest Parkway, Wood
haven, N. Y. Ketvirtadienį, 
sausio 15 d., kaip 2 vai. po 
pietų jis bus išvežtas į Alyvų 
Kalnelio kapinyną.
t Velionis Urbonas paliko di
deliame liūdesyje vienatinę 
savo dukterį, Washingtono 
Valstijoje gyvenančią, taipgi 
žentą Price, dvi anūkes, kitų 
giminių ir daugelį draugų be'i 
pažįstamų. Jo duktė lėktuvu 
atsiskubina į laidotuves.

Jonas Urbonas buvo nuola
tinis dienraščio Laisvės skaity- 

. toj as ir rėmėjas, L. L. D. nar
ys, Lietuvių Kultūrinio Centro 
garbės narys.
; Jo dukteriai ir giminėms 
reiškiame širdingą užuojautą 
šioje liūdesio valandoje.

*. Ignui Daužičkui jau pada
ryta antra operacija ant akies 
i? po operacijos akyje šviesu, 
tačiau smulkmenų* su akimi 
jis dar nemato. Daktaras sa
ko,- kad regėjimą, atgaus už 
apie poros savaičių.
- Daužičkas jau išėjo iš ligo- 

< nines ir randasi namie.
' Charles Vigūnas sunkiai 

serga jaknų pasigadinimo li
ga. Jis vis dar tebėra ligoninėj 
ir nežino, kada išeis. Jam bu
vo ištinusios kojos ir rankos. 
Rankos jau atsileido, taisosi, 
bet vis dar tebėra labai išti
nusios. Jau dvi savaitės, kai 
Vigūnas yra St. Catherine’s li
goninėje, ant Bushwick Ave. 
ir Maujer St., Brook lyne. Lan
kymo valandos nuo 2-ros iki 
3-čios ir nuo 7-tos iki 8-tos.

Kaltina, kad nutylėjo 
svarbius klausimus

Amerikos Darbo Partija per 
savo pirmininką Vito Marcan- 

, tonio kritikavo gubernatorių 
Dewey, kad savo pranešime 
Seimeliui nutylėjo svarbiau
sius klausimus.

Tą nutylėjimą jis pavadino 
“kombinuote pasipūtėliško ne
paisymo ir tikslios neregys
tės.” Jis pareiškė; jog guber
natorius visai nepasiūlė plano 
mokyklų ir ipokytojų, darbi
ninkų, diskriminacijos, nedar
be apdraudos ir darbininkų 
kompensacijos reikalais.

NwMtrto^/Z^Zinloi
vi-

pa
state 
tiktai 
plat-

komunistai pirmieji 
jog raketieriai valdo 
Tyrinėti pradėjo dėl 

raketierizmas jau 
kenkti ir bizniui.

Raketizmą slepia 
po riksmu “red”

Bandydama nukreipti
suomenės akis nuo savųjų ra- 
ketierizmo, ląivakrovių unijos 
“karaliaus” Ryano kontroliuo
jama vykdomoji taryba 
reiškė, kad New York 
Crime Commission yra 
komunistams išsirėkti 
forma.

Toji valstijinė kriminaly- 
bėms komisija yra republiko- 
nų, gubernatoriaus Dewey 
paskirta, , užgiriama ir palai
koma. Ji tyrinėjimą raketie- 
rizmo pajūryje pradėjo no dėl 
to, kad 
parodė, 
pajūrį, 
to, kad 
pradėjo

Jeigu jau galima republiko- 
nus apšaukti komunistų tar
nais, nesunku spręsti, kiek tie
sos yra apšaukinėjimuose ki
tų žmonių komunistais, raudo
naisiais, Maskvos agentais, 
subversyviais ir kitokiais. Ta
čiau tie visi baubai vis dar ge
rai veikia raketierių ir visokių 

^sukčių naudai.

Ignas Sutkus išskrido 
j Floridą

Pereitą penktadienį, orlai
viu, išskrido į Floridą Ignas 
Sutikus, savininkas Republic 
Bar and Grill, 492 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Sutkus mano 
ten ilgokai pabuvoti. O apie 
pradžią vasario mėnesio ten 
vyks ir Mrs. Izabelė Sutkienė.

Sutkaus biznio reikalus da
bar veda jo žentas Antanas 
Krasnickas. Kostumeriai ir 
svečiai bus lygiai taip malo
niai priimami ir aptarnaujami, 
kaip ir pačiam. Sutkui esant. 
Su Krasnicku pasimatę žino
site ir kaip Sutkui einasi.

Beje, kartu su Sutkum iš
važiavo į Floridą ir Antanas 
Spūdis, senas brooklynietis.

Prostitucijos agentas 
bus teisiamas

Oficialiai tapo įkaitintas 
Robert Merritt, 33 metų. Tarp 
'jo kostumerių buvo buvusioji 
jo žmona ir pora jaunuolių, 
dabar jau suėjusių 16 ir 17 
metų. Prostitucijon jos buvo 
įtrauktos jau seniau.

• t
darbi-

Lietuje, ant ledo, žmones
mitingavo už Rosenbergus
pasiniam mitingui praėju

sio ketvirtadienio prievakarį 
oras pasitaikė begailestingas. 
Rytmetinis sniegas ant Straus 
Square buvo sumintas į ledą. 
O iš viršaus pylė lietus, šaltas, 
stiprus > vėjas pūtė. Sunku bu
vo išlaikyti rankoje lietsargį, 
jeigu kas buvo jį atsinešęs. 
Bet ne daug kas atsinešė, nes 
dauguma čia atskubėjo tiesiai 
iš darbo.

Tokiose sąlygose aikštėje 
nuolatos stoviniavo gal virš 
2,000 žmonių, atvykusių čia 
pareikšti savo prašymą prezi
dentui Trumanui, kad jis at
leistų Julių ir Ethelę Rosen
bergus nuo mirties bausmes.

Publikos atėjo daug dau
giau, ne pora tūkstančių, bet 
pabuvę pusvalandi ar mažiau, 
nepakęsdami šalčio, nueina.

Naujai ‘atvykstantieji papildo 
jų vietas. Mitingas tęsėsi apie 
2 valandas.

Reikšmingas kalbas pasakė 
žymusis kovotojas Dr. DuBois, 
žydų liaudies vadai rabinai 
Max Felshin ir Meyer Scharff. 
Belaukiant žymiųjų kalbėto
jų, protarpiais kalbėjo Komi
teto nariai. Ir buvo dainų, spe
cialiai parašytų už Rosenber
gus. Kiti komiteto nariai, per
šlapę, nušalę, nesitraukė iš pa
reigų iki paskutinis atsilankęs 
asmuo nebuvo aprūpintas la
peliais ir blankutėipis teleg
ramai už Rosenbergus.

Mitingui buvo pranešta, jog 
tą patį vakarą įvyko 
.joje masinis mitingas 
senbergus, dalyvavo 
publikos.

Iš Teismo Rūmų
. .Foley Square, New York. — 
James Wright, žymus advoka
tas iš Wasingtono, negras, šia
me teisme apgina du teisia
mus baltuosius G. B. Charney 
ir Arnold S. Johnson. Pasku
tinėje at-sikreipimo i džiūrę 
kalboje sausio 6 d. jisai prašė 
jo klijentus išteisinti.

Prieš juos nėra jokių kitų 
parodymų, kaip tik naryste 
Komunistų Partijoje ir veikla 
darbininkų gerovei. Visa tai 
buvo ir šiandien tebėra lega
lu, sakė advokatas.

Toliau savo kalboje Wright 
priminė džiūrei, kokiais “ne- 
patikėtinais” yra prieš jo kli- 
jentuą Ii ūdijusieji William 
Cummings ir Harvey Matu- 
sow. “Perkvotime ir apsigyni
mo daviniais buvo parodyta, 
kad jie nepatikėtini tokiais 
klausimais, kaip tariamasis 
spėkos ir prievartos klausi
mas.”

Matusowas buvo parodytas 
esant pliageristu 
Gi Cummings ne 
buvo parodytas 
liudijusių, bet jis
mines buvo įrašęs i Komunis
tų partiją tikslu paskui galėti 
išduoti ir tuo susidaryti sau 
šnipo karjerą, tarnybą. Jis 
prisipažino, .jog jis būtų ir

ir melagiu.” 
tiktai kati 
melagingai 

net savo gi-

Sheba”

1953 Metam

Knyga 160 Puslapių, Kaina 50c

•i

tikrai

LAISVĖ
Richmond Hill, N. Y.110-12 Atlantic Avė.

Prirengė L. JONIKAS
Išleido dienraštis Vilnifc

pradėta 
sėkmin- 
Victoria 
46th st.,

saugy- 
ištikro 
pririš-

VILNIES
KALENDORIUS

Gausus šaltinis istorinių informacijų ir žinių.' 
Daug labai naudingų raštų iš įvairių mokslo 
sričių. Nepaprastai įdomūs pasiskaitymai, ver
tingi žinoti kiekvienam. ' »

Apart kitų naudingų raštų, šis veikalas yra 
spalvingai apvainikuotas gruožine literatūra, 
prozoje ir poezijoje, žymiausių lietuvių rašytojų.

Ši knyga yra mylimiausias draugas turėti savo 
namuose kiekvienam apsišvietusiam žmogui il
gais žiemos vakarais. Įsigykite ją tuojau.

Ant užsakymų siunčiame ir į kitus miestus. Už
sisakantiems iš kitur po vieną kopiją kaina 60c, 
persiuntimą apmokame. Mokestį galite prisiųs
ti U. S. pašto stampomis—3c, 5c ar 10c.

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai:

Franci
us Ro- 
25,000

Rep.

savo motiną I uždėjęs į FBI 
persekiojamųjų sąrašą, jeigu 
būtų turėjęs tam progą.’

Advokatas i suminėjo savo 
apginamųjų veiksmus darbo 
žmonių gerovei: už didesnes 
algas, geresnius namus, už ly
gias teises negrams, prieš jų 
persekiojimą. To visko neskai
tau spėka ir prievarta. Tas nė
ra jokiu prasikaltimu, sakė 
advokatas.

Valdžios argumentai, sakė 
Wright, yra paremti išpašomis. 
iš kokių 75 iki 80 knygų. 
“Bet' ir šėtonas cituoja iš Bib
lijos,” nors tai daro blogiefns 
tikslams.

“Juristai, kaip kad ir dau
guma Amerikos žmonių, pri
valėtų neigti tuos dešimtį as
menų, buvusius valdžios liudy
tojais, kurių profesija yra me
luoti ir apgaudinėti.”

Kitose teismo sesijose, ik 
galo savaitės, dar kalbėjo ki
tų teisiamųjų gynėjai, advoka
tai Frank Serri ir John J. Mc- 
Ternan.

Paskiausiu pateikti visų ap
sigynimo argumentų sutrauką 
stojo Pettis Perry, vienas tei
siamųjų, kuris apgina pats sa
ve, kaip kad daro ir Elizabeth

įvyko gražus kultūrinis 
popietis

. I

Moterų Klubo surengtasis 
kultūrinis pobūvis sausio 4-tą, 
tikrai buvo įdomus ir sma
gus. Jame girdėjome infor
macijų, o greta to ir daug 
gražių dainų.

Programą pradėjo Suzanna 
Kazokytė, pianu lydima Bro
nės Šaknaitės - Šukaskienės. 
Nuostabiai gražiai ji daina
vo: sykiu jautriai ir galin
gai. Didelė dalis jos talen
to yra tame, kad ji išmoksta 
dainas, nepražudo žodžių. O 
juos gerai supratusi, jausmin
gai ir pareiškia dainoje.

Suzana dainavo “Jausk ir 
mylėk,” “Temsta ’dienele,” 
“Kur tas šaltinėlis,” “Amati
ninko dainą.” Antruoju išstoji
mu daugiausia koncentravosi 
dainuoti iš poeto Stasio Jasi- 
lionio dainų ar vertimu dai
nas, tarpe tų-: “Lai sau rūs
tūs vėjai ūžia,’’ “Prie upelio 
įlankos,” “Aš ir paklausiau,” 
“Ei, upeli!” “Mik, vaikeli.” 

Taipgi dainavo Aido Choro 
merginų kvartetas, Sukaskie- 
nės vadovybėje. Joms irgi ge
rai sekėsi. Linkėtina dau
giau dainuoti. ,♦

Kalbinę p r o g r a m os dalį 
įvykdė advokatė Ina Wood 
ir Rojus Mizara.

Wood kalbėjo apie socialio 
saugumo įstatų tą šaką, kuri 
liečia susižeidimus darbe ir 
už juos galimą gauti atpildą, 
tai yra—kalbėjo apie Work
men’s Compensation. Ir apie 
tai atsakinėjo klausimus. Ga
vome gerų informacijų, bet 
ne visai tų, kurių tūli tikėjo
si. Buvo manyta, jog ji kal
bės apie tą socialio 
įstatymų dalį, kuri 
natvės pensiją.

Mizara kalbėjo 
vieną Jasilionį. Jis
tūlus Jasilionio kūrybos bruo
žus ir tą faktą, kad jis, sa
vomis pastangomis išsimokė 
rašybos, poeziją kurti ir or
ganizacijoms dirbti. Kad jis 
daug sukūrė. Ir priminė tą 
faktą, kaip gražu, kad ge
riausių jo kūrinių rinkinys ta
po išleistas net dviejose kny
gose. Padarykime, sakė jis, 
tą patį ir su kito pasišventusio 
mums poezijos kūrėjo eilė
mis. Išleiskime Dagilio ei
les knygoje. Kvietė užsisa
kyti knygą iš anksto ir sy
kiu įamžinti savo, kaipo lite
ratūros rėmėjo, vardą.

Iš anksto užsisakiusių kny
gą vardai tilps knygoje.

Mizara mipėjo taip pat ar
timą tiems dviem, gabų asme
nį, nors ir ne tiek daug spė
jusį sukulti, velionį Jaką.

Pertraukoje, šios programos 
vedėjay klubo pirmininkė Ka
trina Petrikieriė, paprašė pu
blikos prisidėti išlaidoms pa
dengti, užsimokėti salę, švie
sas, ir tt. Ir pakvietė visus 
svečius po programos nesku
bėti namo, nes klųbietės ge
rai pavaišins.

Klųbietės neapvylė : ko čia 
nebuvo ? Valgėm kalakutie
nos, varškės sandvičių, pyra
gaičių, gėrėm karštos kavos.

Vaišes 
pujienė,' 
Stefanija 
Wilson.
Anna Kazlauskienė 
publikoje 
vanota dėže saldainių, už ku
rią publika suteikė gražų at
pildą taip pat šio popiečio 
išlaidoms ir bendrai klubo 
darbuotei paremti. Rep.

Busy streikieriai 
nesitrauks atgal

Streikuojantieji buisų
nįikai praėjusį ketvirtadienį 
vėl buvo Jūsirinkę Į jnaisinį mi
tingą, St; Nicholas Arenoje.

.’į*?'..* i

Užklaušti^-^, jie priima 
majoro Tm^eį litter i sugestiją, 
kad už dešimties .streiko dienų 
jie sugrįš darban, 4,000 bal
sų, kaip griausmas, pareiškė, 
kad negrįš be laimėjimų.

Pajieškojimai
Paicškau brolio Simono Ivanaus

ko. Anksčiau gyveno U.S.A. Detro
ito mieste, dabartiniu rhęfu persikė- 
lusio gyvepti j Kaliforniją. Prašau 
brolj atsišaukti arba žinantieji ma
lonėkit mari pranešti. Turiu svarbių 
reikalų. Už pranešimą būsiu dėkin
gas. Laiškus siųskite šiuo adresu: •

Vict. Ivanauskas
Sherman Ave.' W.

Hamiftont, Ont.,
Canada.

184

REIKALAVIMAI
Reikjalinga gaspadinė—šeimininkė. 

Platesnes informacijas suteiksiu lai
šku. Prašau kreiptis:—

Baronas,
11059, Dodge. Van Dyke, Mich.

(8-9) •

Rep.

saugumo 
liečia se-

ne apie
minėjo

Filmos-Teatrai
“Come Back, Little

Tuo vardu filmą, 
rodyti pirm švenčių, 
gai rodoma ir dabar 
Teatre, Broadway ir 
New Yorke.

Shirley Booth vaidina vado
vaujančią rolę — tą pačią, 
kurioje jinai buvę apdovano
ta keliais prizais* tuomet, kai 
ją vaidino scenos veikale ant 
Broadway. Kalbama, kad gal 
ir filmoje jai už tą rolę teks 
prizas.

Burt Lancaster vaidina rolę 
' jos vyro, kuris ieško paguo
dos degtinėje kožname nema
lonumo, nusivylimo • nuotfky- 
je. O jo žmonelė (Shirley) 
tokia’minkštutė, malonute, bet 
tokia tuštutėlė, tokia 
ra ir niekdžiugė, kad 
pasjdaro gaila prie jos 
to gero vyro.

Filmos gamintojams
pavyko mūsų gyvenamojo lai
ko nervus dilinančių sąlygų 
išdavą girtybės ligą suversti 
ant'moters.

j Vaikams iki 12 metų įžanga 
i bile kuriuo laiku 50c. Sumi
gusiems kainos keičiasi: prieš 
piet mažiausia, po pietų dau
giau, vakarais daugiausia. 
'Maždaug panašios tvarkos 
įžangos kainoms prisilaiko ir 
kiti centralhuai miesto tea
trai.

Stanley Teatre
Rodoma Lenkijoje gaminta 

nauja filmą apie muziką Šo
peną (Young Shopen). Ir yra 
Gogolio vaizdelis filmoje apie 
Kalėd’as.

Chaplino “Limelight,”
Viena įdomiausių šio laiko

tarpio amerikinių filmų, t,ebe- 
rodoma dviejuose teatruose— 
Astor, prie Times Square, ir 
Trans-Lux'; prie 60th St. ir 
Madison Ave.

Pamafytina kiekvienam. 
Yra romanso, gailos, gražių 

,šokių, juokų ir draminio gro
žio, kokį* suteikia vaizduoja
mas žmoniškumas, draugingu
mas žmogaus žmogui.

pagamino Ona Če- 
Anna Globičienė, 

Vinikaitienė, Mary 
Gi klubo sekretorė 

sukinosi 
stekeno .nors do-

Moterų Apšvietos Klubo metinis 
susirinkimas jvyks sausio 15, 8 vai. 
vak., Liberty Auditorijos rriuzikos •* 
kambaryje. Visos narės prašomos
atvykti. Turėsimo gerų raportų iš4^ J 
praeities, planų ateičiai, programą'I^B
ir vaišių. Kviečiame ir ne narl?s.

Valdyba.
( 2-9) 1

Roxy Teatr©
Rodoma “Stars and Stripes 

Forevęr,” vaizduojanti John 
Philip Sousa’s sukurtą milita- 
rinę muziką, Žvaigždžiui j a 
Clifton Wlebi). ♦ .

Scenoje statomas spalvingas 
spektaklis “Ice Colorama.”

Dvi jaunos Lake Rankonko- 
ma ‘gyventojos apskundė jau
ną to pat namo gyventoją, 
kad jis, grasindamas nušauti 
ir-peiliu, jas abi išprievarta
vęs jų bute. Jos gyvena abi 
sykiu.

NeW Yorke sulaikytas iš 
tarnybos prasišalinęs marinas 
Donald Butler, 19 Aietų, ir’2 
mergšes, 16 ir 17 metų, įtarti 
apiplėšime moteriškės gatvėj.

Lhisvės Banketas bus sau- 
sio-Jan. 25 d., Liberty Audito
rium, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas ALDLD 10 

kuopos ir Moterų Klubo Įvyks 18 d. 
sausio, 1150 N. 4th st., rusų name.

Mpterys klųbietės laikys susirin
kimą kaip 3 vai., o 10 kuopa pusė 
po 4-rių. Apart kitų svarbių reika
lų aptarsime kas atstovaus mūsų 
Šerus Laisvės metiniame suvažiavi
mo, kuris Įvyks sausio 25. Taigi ne
patingėkime susirinkti.

Kuopos ValdVba.
(8-10)

MONTELLO, MASS.
Draugiškas vakaras dienraščio 

Laisvės reikalu, jvyks šeštadieni, 
sausio-.Tan. 17 d., Lietuvių Tautiško 
namo viršutinėje salėje, 8 Vine St., 
Montello. Pradžia 7:30 v. vak. Pa
sikalbėsime spaudos reikalu, pasi
mylėsime su pradžia naujų metų, 
linksmai laiką praleisime draugiš
koje sueigoje. Įžangos nebus,

Kviečia LLD 6 kp. tam tikslui iš
rinktas komitetas.

(8-10)

C. BROOKLYN, N. Y.
L.D.S. 46 kp. mitingas Įvyks tre

čiadieni, sausio 14 d., 7:30 
Liberty Auditorium, 110-12 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai būkite šiame
nes yra daug reikalų, kuriuos ture 
simc aptarti.

v. vak., 
Atlantic

mitinge. d

JREIKALAVIMAI
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SETTLED WOMAN 
office cleaning and to help

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. I

KENNEL MAN 
For Cleaning and care 

Must be fond of animalsx

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen. 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
^Penktadieniais uždaryta

SEWING' MACHINE MECHANIC. 
Prefer man familiar with jap heads 
or model 15-30 Singer. Inside work. 
Apply in person. 632 Market Street. 
Ask for'MEYER or VICTOR.

(3-9)

AUTOMOBILE MECHANICS. For 
Lincoln-Mercury experience. Qualify 
for State Inspector. Auto transmis
sion experience desired. 1st class 
fully equipped shop. Ideal working 
conditions. 
DUNCAN, 
Or Phone 
Manning.

Kp. Valdyba. 
(7-8)

TOY CO., 6517 Upland St.
(6-8)

Apply in person. KEN 
INC., 1420 Belfield Ave. 
GL. 5-5000. Ask

Reikalingi vyrai dirbti prie abel- 
no fabriko darbo. Išdirbame corru
gated dėžes. Prašome kreiptis j:

ENTERPRISE
99 — 5th Avė., 

Paterson, N. J.
(5-9)

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays

For
puppy house. Must be fond of ani
mals and must be experienced 
cleaner. Steady position for right 
woman. Phone RA. 5-4500. Ask for 
MRS. HUNT.

(3-9)

HELP WANTED—MALE

STENOGRAPHER
Experienced. Well paid position 

for capable young woman. Steady 
work; good working conditions. Ap- 
oly in person.

A. FRUCHTER & SONS 
50 No. 2nd Street.

(7-9)

of'dogs. 
Reliable 

and sober. Steady position for right 
man. Phone RA. 5^4500. Ask for 
MRS. HUNT. 1 

(3-9)

HOUSEWORK, responsible 
son; fond of children, desiring stea
dy position in pleasant suburban 
home. Willing to share housework 
with other sleep-in girl. No cooking. 
Own room and bath. Salary $35.

Call Welsh Valley 4-5662.
(6-12) ’

Virginia 9-6125 
x ■

PETER GUSTAITIS, JR., M. D
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI

GIRLS. Work closer to your 
homes. Experienced or willing to ’ i 
learn; silk screening and stuffing <• 
toys. Steady position; good working '■ «F 
conditions. Apply in person. LITTLE I 
TOT

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

C. J. RAINEAR
Has immediate opening for 

Typist , 
Experienced for Billing Department. 
Pleasant office, Good Surroundings.

5 day week Phone LO. 7-2458.
(8-11)

Dr. A. Petriką

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
C6r. 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. 7-6283

PETRAS KAP1SKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174
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