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KRISLAI
Netinkamas lopyti.
Lewiso pasiūlymas.
Apgaulinga politika.
Numato krizę.
Terorizuoja nuomininkus

Rašo J. Gasiūnas

SEN. McCARRAN PERŠA
RAGANIŠKA MEDŽIOKLĘ
VISOSE MOKYKLOSE

Sovietij vyriausybė suėmė 
9' daktarus, kurie planavo 
žudvt Sovietų vaidininkus

PROF. EINSTEIN PRAŠO 
TRUMAN A DOVANOTI 
ROSENRERGAM GYVYBĘ 

/* / .

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Geo. Meany, 
pataikaudamas išrinkt, prez. 
Eisenhoweriui ir visai republi
konu mašinai, siūlo tik “patai
syti” Tafto-IIartley įstatymą.

Demokratu vadovybė ir 
' SJgelis republikonu taipgi 

b ztinka tą įstatymą lopyti.
Tokiam sumanymui, atrodo, 

nebus priešingas ir pats mini
mo įstatymo tėvas Robertas 
Taftas. Bet jis pirma norįs ge
rai išbandyti, žinoma, ant dar
bininkų .kailio, kaip sėkmin
gai šis įstatymas veiksiąs prie 
republikonu režimo.

Mainierių . unijos preziden
tas John L. Lewis gerinusį pa
siūlymą patiekė, šis įstatymas, 
Lewis sako, turi būt ne lopo
mas, bet visas ištisai išmestas 
į sąšlavyną, kaip niekam ne
naudinga išmata, kuri tik ter
šia Amerikos padangę.

Mainierių vadas, tik ką grį
žęs iš Piet. Amerikos kelionės, 
pasmerkė senatoriaus Tafto ir 
kitų politikierių manievravi- 
mus palikti Tafto-Hartley į- 

^gtatymą gyvą. Jis ir jo unija 
■ kovos, kad šiais metais mini- 
Ynas įstatymas būtų atšauktas.

Jeigu taip kovotų Amerikos 
Darbo Federacija ir CIO, kaip 
mainierių unija kovoja prieš 
šį įstatymą, aišku, šis būtų pa
laidotas.

CIO Packinghouse Workers 
• unija traukia atsakomybėn ra

sinės diskriminacijos prakti- 
kuotojus Missouri valstijos 
mokyklose.

Unija savo pareiškime įro
dinėja, kaip plačiai yra prak
tikuojama rasinė diskrimina- 

'^eij& paties prezidento Truma- 
no valstijoje.

Trumanui, matyt, nesunku 
kalbėti apie rasinę lygybę ir 
demokratines piliečiu teises. 
Bet kai reikia tai praktikon 
pravesti, ką jis kalba, tada 
pasirodo tik tušti žodžiai. Tai 
dviveidiškai apgaulinga poli
tika: vieną kalbėti, kitą dirb- 

i th

Bankininkų organas Wall 
■*Street Jr^irnal praneša, jog jis 

apklausinėj o .net 300 įžymių 
ekonomijos fyrinėtojų-moksli- 
ninkų.

Ir kas gi pasirodė? Veik vi
si jie mato kitoje’šių metų pu
sėje smarkų biznio puolimą, 
geriau sakant, ekonominę 
krizę.

Prezidentui Eisenhoweriui 
ar. tik1 neteks suvaidinti negar
bingą Hooverio vaidmenį. . .

. Federalių namų administra
cija, atrodo, nesitenkins tero
rizavimu federalių projektų 
nuomininkų, ši administracija 
pradėsianti medžioti ir valsti
jų bei miestų administracijų 
palaikomus, bet fe’deralės val- 
žios finansuojamus namus, ar 
ne suras kur nors palovyje pa
sislėpusio “raudonojo,”

Federalė administracija rei
kalauja pasirašyto pareiškimo 

I nuo kiekvieno federalės val- 
ęlžios finansuojamų apar;tmen- 

. tinų projektų nuomotojo, ar 
jis nepriklauso prie kokios 
nors “subversyvės organizaci
jos.” Tos šeimos, kurios nepa
tenkins raudonbaubių medžio-

Giria N. Y. mokyklų valdybų už 
uolų persekiojimų komunistų

Washington. — Ragan- 
gaudis, demokratas senato
rius McCarran sako, “New 
Yorko mokyklų valdyba 
galėtų būti pavyzdys vi
siems Amerikos, miestams, 
kai]) apsivalyti nuo komu
nistų mokytojų.”

McCarrano pirmininkau
jama senatinė komisija dėl 
“apsisaugojimo nuo priešų 
iš vidaus” išleido raportą, 
kuris giria New Yorko ap- 
švietos valdovus už tai, 
kad:

Jie per pusketvirtų me
tu pavarė, daugiau kaip 
100 komunistinių mokyto
jų iš pradinių ir vidurinių 
mokyklų; pašalino pustuzi
ni profesorių iš miesto ko
legijų; dabar šaukia tardy
ti 5 mokytojus ir planuoja 
kvosti dar 197 mokytojus 
bei mokytojas.

Mokytojai klausinėjami, 
ar yra- komunistai, ar bent 
kada priklausė Komunistų 
Partijai, ag rėmė komunis
tu iškeliamus reikalavimus 
ir tt. • •

McCarrano komisija tei
gia, kad “didžiausi komu
nistų lizdai” esą New Yor
ko mokyklose, o paskui se
ka Philadelphia, Boston,

Egipto premjeras žada 
vyti anglus laukan

Kairo, Egiptas, — Egip
to premjeras gen. Nagui- 
bas, kalbėdamas 10,000 stu
dentų susirinkimui, prisie
kė “išmesti anglus iš Sue- 
zo kanalo ruožto.” — Ka
nalas, eina per Egipto že
mę.

Egipto valdžia tuo pačiu 
laikų pasirašė naują, atski
rą sutartį su Sudanu, ne
paisant Anglijos.

Anglija seniau atplėšė 
Sudaną nuo Egipto^ pavadi
no jį “angliškai—” Egipti- 
niu Sudanu ir įsteigė jam 
neva bendrą valdžią iš ang^ 
lų ir egiptėnų. Bet Angli
ja savarankiškai viešpata
vo Sudane.
, Paskutiniu laiku Anglija 
bandė įkalbėti naują “ben
dra” valdžią Sudanui, ža
dėdama platesnes sudanie- 

' jiams tautines teises.

Kenvil, N. J. — Parako 
eksplozija dalinai 'suardė 
Hercules Powder kompani
jos fabriko trobesį, užmušė 
darbininką Cl. Staple ir pa
vojingai sužeidė kitą darbi
ninką.

tojų, be jokio pasigailėjimo 
bus išmetamos ant gatvės.

Tai prie kokio absurdo da- 
ėjo karinė isterija.

Tokį valdžios elgesį pas
merkė ne tik federalių pro
jektų nuomuotojai, bet ir dau
gelis unijų ir kitų demokrati
nių organizacijų.

Cleveland, Detroit, Buffalo 
ir Madison, Wis. Reikalau
ja išguit visus mokytojus 
bei profesorius, kurie bent 
kiek “raudonuoja.”

Sen. McCarran, raudon- 
baubiškų įstatymų meiste
ris, pasakoja, kad pati New 
Yorko Mokytojų Sąjunga 
“yra Komunistų Partijos 
įrankis.” •

Surasta lavonai 40 
žuvusių su lėktuvu

Logan, Utah. — Paga
liau, surasta palaikai 40 
žmonių, kurie buvo užmuš- 
ti, kai keleivinis lėktuvas 
pereitą trečiadienį sutiško 
i aukštą, sniegais apverstą 
Wasatch kalną.

Su lėktuvu žuvo 37 sugrį
žę iš Korėjos veteranai ir 
trys lėktuvo įgulos narįai.

Angly laikraščiai 
giria prez. Trumaną

London. — Anglų laikraš
čiai pereitą sekmadienį gy
rė Trumaną kaip “viena 
didžiųjų prezidentų,” ypač 
už jo politiką prieš komu
nizmą.

Sunday Times sakė: 
“Laisyasis pasaulis turi už 
ką būti dėkingas. pręz. 
Trumanui.”

Economist ir Sunday Ob
server rašė: “Jeigu Tru- 
manas ir nėra didvyris, bet 
jis yra puikiausias, žmoge
lis, kuris tokį didelį vaid
menį suvaidino istorijoj.”

Anglijos politikieriai abe
joja, ar gaus tiek bilijonų 
dolerių iš Eisenhowerio, 
kiek gavo iš Trumano. To
dėl gailestauja, netekdami 
prezidento Trumano.

Buvęs valdininkas vėl 
teisiamas už taksus

- I
• Boston. — Pernai čionai- 
tinis federalių taksu kolek
torius. Denis W. Delaney 
buvo nuteistas 2 metus ka
lėti už tai, kad, imdamas iš 
biznierių kyšius, numušinė
jo jiems taksus. Bet ape
liacinis teismas panaikino, 
jam bausmę todėl, kad laik
raščiai plačiai rašė apie 
Delaney, kuomet jis buvo 
tardomas.

Dabar Delaney patrauk
tas. teisman už tai, kad nu
suko valdžiai $4,897 taksų 
nuo savo pajamų.

Roma. — Išėjo, į visuoti
ną 24 valandų streiką 100,- 
000 Italijos geležinkeliečių. 
Reikalauja daugiau algos. 
Jų unijos vadovai yra ko
munistai ir kairieji socia
listai.

'London. —- Sovietu žinių 
agentūra TASS pranešė 
saus. 13 d., jog Sovietų vy
riausybė sučiupo devynis 
gydytojus, kurie buvo pa
dare sąmokslą žudyti so
vietinius valdininkus. Jie 
jau ir nužudę generolą A. 
A. Ždanovą, Sovietų Komu
nistų Partijos politinio biu
ro narį. Kuomet jis sirgo 
širdies liga, tai jie tyčia 
davė žalingus vaistus, ku
riais ir numarino Ždanova.

TASS sako:
“Tie kriminalistai dakta

rai visų pirm bandė išžu- 
dyt karinius šalies vado
vus: Maršalus A. M. Vasi- 
levski, <L. R. Govorava ir i, 7 v

I. S. Konevą, generolą S. 
M. Štemenko, admirolą G. 
L Ševčenko ir “kitus.”

Kariniai Amerikos, šnipai 
sukūrė tą piktadarių, grupę

SYRUA NEMATO PAVOJAUS 
IS SOVIETŲ PUSES

D amas k as, Syriją. —
Amerikonai stengiasi įtrau
kti Syriją į karinį vakarų 
bloką prieš Sovietų Sąjun
gą. Gąsdina Syriją sovieti
niu pavojum.

Bet Sy rijos valdovas pul
kininkas A d. šišaklis nema
to tariamo pavojaus iš So
vietu pusės. Jisai sako. Iz
raelis pavojingesnis Syri- 
iai negu Sovietų Sąjunga. 
Todėl šišaklis ketina laiky
tis bešališkos politikos lin
kui- ginčų tarn amerikinio 
ir,sovietinio blokų.

Pereita mėnesi šišaklis 
pavarė iš tarnybos bei įka
lino apie 50 armijos, oficie- 
rių ir civilinių valdininkų,

Gen. Ridgway bando 
pakelti vakarinių 
europiečių karingumą

Paryžius. — šaukiama 
Atlanto kraštų valdininkų 
suvažiavimas balandžio mė
nesį. Amerikos generolas 
Ridgway, , vyriausias. At
lanto šalių komandierius, 
rengiasi smarkiai kalbėti 
tame suvažiavime, kad pt- 
keltų karinį ūpą vakaru 
Europos kraštuose prieš 
Sovietų Sąjungą.

Jis jau viešai kritikavo 
Franci j a ir kitus europi
nius Atlanto sąryšio na
rius, kad jie taip sumažino 
ginklavimosi lėšas.; “sulau
žė prižadus,” kuriuos buvo 
davę Amerikai pernykščia
me Atlanto kraštų suva
žiavime.

Gen. Ridgway tikisi, kad 
naujasis .prezidentas Ei- 
senhoweris padės jam pri
versti vakarinę Europą 
smarkiau ginkluotis prieš 
komunizmą.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir mažiau šalčio. 

kaip mazgą ryšiams su So
vietų Sąjungos priešais už
sienyje, kaip teigia TASS. 
To “mazgo” centras yra 
Jungtinėse Valstijose ir ofi
cialiai vadinasi organizaci
ja dėl žydų .sušelpimo sve
timuose kraštuose. Ameri
kinis gi mazgas, pagal val
džios planus, davinėjo nu
rodymus savo sėbrams, 
kaip šnipinėti ir teroro 
veiksmus daryti Sovietų 
Sąjungoje bei draugiškose 
jai tautose.

Viekas suimtųjų jau pri
sipažino, liudydamas apie 
tokius žygius bei planus.

Už tad areštuoti šie dak
tarai profesoriai:

M. S. Vovsi,-V. N. Vino
gradov, M. B. Kogan, B. B. 
Kogan, P. L Jegorov, A. 
Feldman, I. G. Etinger, A. 
M. Grinstein ir B. L Mai- 
rov. (

----------------------------- ------- » -Į -

kurie ruošė , sukilimą. Jie 
buvo sukčiai ir dvari.ninkd 
įnagiai prieš valstiečių 
dauguomenę.

šišaklis stengiami gauti 
sau valstiečių parama. To
dėl Įsakė padalinti dideles 
valdiškąsias žemes beže
miams ir mažažemiams. 
Toliau gal dalinsiąs ir dva
rų žemes.

Jungtinės Valstijos siūlė 
Syrijai piniginę ir mašini
nę paramą pagal Trumano 
4-to punkto programą. Pul
kininkas šišaklis atmetė 
pasiūlymą, nes kartu su 
parama ateitu ir Amerikos 
kišimasis į vidujinius Syri
jos reikalus.

Trumanas atšaukia( . 
kriminalinę bylą 
prieš aliejaus trustą

Washington. — Prez. 
Trumano valdžia panaikino 
kriminalinę bylą prieš tarp
tautinį Rockefellerių-Mel- 
lonų aliejaus-naftos trustą. 

*Bet s.ako, trustas turi pri
statyti valdžiai savo doku- 
męntus-apyskaitas; tuo
met gal bus galima patrau
kti jį teisman už civilinį 
nusikaltimą.

Pradinis apkaltinimas 
rodo, kad trustas skriaudė 
valdžią, plėšdamas per auk
štas kainas už pardavinė
jamą kariniams reikalams 
gazoliną bei naftą.

Sauvališkad nustatydamas 
aliejaus-gazolino * kainas, 
trustas per daug išnaudojo 
ir milijonus Amerikos pi
liečių.

Fort Madison. Iowa. — 
Vienas kalinys padegė val- 
stijinį kalėjimą penkiose 
vietose, vartodamas per- 
mirkytą aliejum vatos ga
balą.

Šimtai kunigų ragina pakeist 
mirties bausmę Rosenbergam

Profesorius Albertas Ein
šteinas, vienas garsiausių 
pasaulyj mokslininkų, taip
gi pasiuntė prezidentui 
prašymą dovanoti Juliui ir 
Ęthelei Rosen.bergams gy
vybę.

Federalis teisėjas Irving 
Kaufman New Yorke nu
smelkė Rosenbergus mirti 
•elektros kėdėje, esą, už

Angly armijai įsakyta 
“atmušt egiptėmis”

_______ L_

London. — Anglija įsakė 
savo armijai šiauriniame 
Egipte atmušt egiptėnus, 
jeigu jie artętų prie Suezo 
kanalo.

(Amerikos valstybės sek
retorius Dean Achesonas 
ragino Anglijos .premjerą 
Churchillą drąsiau elgtis 
linkui Egipto ir Irano.)

Pakistano ąblavai 
prieš komunistus 

_________ įr

Karači, Pakistan. — Pa
kistano valdžia kaltina tik 
komunistus už studentu 
riaušes, įvykusias pereitą 
savaitę. Medžioja įtaria
mus komunistus, ir darbo 
unijų veikėjus. Suėmė apie 
1,100 žmonių, tame skai
čiuje ir komunistų vadovą 
Aziza A. Kahna.C t'

Kodėl studentai 
demonstravo

Studentai demonstravo, 
protestuodami, kad valdžia 
45 procentais pabrangino 
mokestį už mokslą kolegi
jose bei kitose mokyklose.

Policija ir kariuomenė 
šaudė ir ašarinėmis bombo
mis atakavo protestuojan
čius studentus. Nužudė 12 
ir sužeidė 266.

Daug kviečių sudegė 
Argentinos laukuose

Buenos Aires, Argentina. 
— Taip smarkiai ir plačiai 
dega Argentinos kviečiai 
laukuose, kad fašistinė vai
zdžia už tai kaltina politi
nius savo priešus kaip sabo- 
tažninkus.

Nuo Kalėdų įvyko dau
giau kaip 100 didelių gais
rų laukuose; nudegino 240 
tūkstančių akrų kviečių, 
taipgi ir daug rugių bei ki
tų derlių.

Be to, gaisruose žuvo 3 
žmonės, sužeista 28 ir su
degė 1,800 • galvijų.

Charlottesville, Virginia. 
— Nukrito karinis lavini
mosi lėktuvas, užmušant 3 
kariškius A Taip smarkiai 
krito, kad įsmigo 20 pėdų j 
žemę.

“planavimą išduot Sovie
tams atominius Amerikos 
sekretus.”

Prof. Einšteinas savo laiš
ke prezidentui primena įžy-. 
maus atominio mokslininko 
Haroldo Urey’o prašymą 
teisėjui Kaufmanui. Urey 
ragino Kaufmaną pakeisti 
mirties' bausmę Rosenber
gams, nurodydamas, kąd 
jie nusmerkti be faktų, tik
tai pagal abejotinų liudyto
jų pasakas.

Einšteinas, atsišaukda
mas į prez. Trumaną, sako:

“Aš sutinku su parody
mais kilnaus mano draugo 
Haroldo C. Urey’o, kuris 
taip įtikinančiai išdėstę 
priežastis,” kodėl turėtų 
būti dovanota Rosenber
gams gyvybė.

. (Tos priežastys jau buvo 
paduotos Laisvėje.)

Paskutiniu laiku šimtai 
protestantų kunigų, vysku
pų ir žydų rabinų pasiuntė 
prezidentui atsišaukimą, 
kad pakeistų Rosenbergam 
mirties bausmę.

Jau pirmiau kiti Šimtai 
mokslininkų, rašytojų, ar
tintų ir profesionalų prase 
Trumaną pasigailėti Rosen- 
bergų.

Nauji lenkų ir jugoslavu 
kardinolai nevažiavo Romon '*

'Roma. — Popiežius Pijus 
XII pakėlė 24 vyskupus iš 
trylikos šalių į kardinolus.

Tarp naujųjų kardinolų 
yVa Varšavos arkivysku
pas Steponas Višinskis ir 
Jugoslavvijo§ arkiv. Aloi- 
zas Stepinacas. Bet jiedu 
neatvyko į ceremonijas. Bi
jojo, kad Lenkija ir Jugo
slavija gal neleistų jierrt 
sugrįžti.

Į kardinolus pakeltas it 
vienas amerikietis, James 
Fr. A. McIntyre, Los Ange
les arkivyskupas.

Viso yra 70 kardinolų, iš 
kurių susidaro vadinama 
Šventoji Kolegija. Daugu
ma jų iki šiol būvo italai.

Kai popiežius miršta, tai 
kardinolų kolegija renka jo 
įpėdinį.

s k - ----- «

Apsivožus laivui, nuskendo 
249 Korėjos tautininkai .

Pusan, Korėja. —Apvir
to keleivinis laivas, nuskalW 
dinant 249 Pietinės Korė
jos tautininkus.

Išsigelbėjo tiktai laivo 
kapitonas ir 3 jūreiviai. Jie 
tapo areštuoti, kaltinami, 
kad per jų apsileidimą įvy
ko ta nelaimė.

Amerika paskyrė dar 
$20,000,000 paramos Jugo
slavijos Tito valdžiai.
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Prasiradėlių teisinimasis.
SKAITYTOJAI JAU ŽINO, jog New Yorko State Cri- 

me Commission tyrinėjimuose, atliekamuose patyri 
mui padėties New Yorko ir New Jersey postuose, suras- 
•ta, kad ten viešpatauja kriminalistai, kyšininkai ir ky
šių gengsteriams davėjai.

Surasta, jog International Longshoremen’s Associa
tion (laivakrovių unija, priklausanti ADF) yra valdoma 
gengsterių, kriminalistų ir kyšininkų.

•; 'Toji unija, kuriai vadovauja “amžinasis prezidentas” ; 
Ryan, rūpinasi ne darbininkų reikalais, o kyšininkų, kri- ? 
minaiistų. Pastarieji, pastatyti valdyti uniją, lupa ky
šius tiek iš samdytojų, tiek iš darbininkų. Bet samdyto
jai duocTa kyšius noriai, o iš samdomųjų darbininkų kri
minalistai išlupa prievarta, nes kuris darbininkas atsi
sakytų kriminalistus patepti, tas negautų darbo.

Neseniai minėtos unijos, vadovai turėjo savo posėdį ir 
svarstė: kaip geriausiai aiškintis New Yorko State Cri
me Komisijai? Pastaroji pasiryžo “imti nagan” patį Ry- 
raią, tad jis turįs duoti komisijai “gerą atsakymą.”

Paaiški, jog unijos lyderiai /nutarė atsakyti, pasitei
sinant šitaip: mes ėmėme kyšius ir gautuosius pinigįis 
naudojome komunizmui nugalėti! k

Ar jūs girdėjote kitą tokią istoriją? \
Tiesa, unijos lyderiai “prieš komuriistus” jau seniai 

kovoja. Jie apšaukia kiekvieną narį, kiekvieną darbinin
ką komunistu, kuris pasipriešina jų kriminalistiniams 
veiksmams, kuris pasipriešina kyšiams.

Taip, šiandien kiekvienas niekadėjas, nežiūrint kur 
jis bebūtų, savo niekšiškus darbus, kyšius, iš kyšiu lobi- 
mą, teisina tuo, kad jis kovoja komunizmą.

Kiekvienas kyšininkas, bus jis valdžio je'ar darbo uni
joje, nuduoda gerą pabijotą, didelį antikomunistą!

Trumano biudžetas.
> (

PREZIDENTAS TRUMANAS pareikalavo, kad Kon
gresas sekamiems fiskaliniams metams nubalsuotų virš 
78,000,000,000 dolerių biudžetą.

Vadinasi, tiek Amerikos žmonės turį sudėti taksais.
" Tai didelė, pasakiška suma. .

Daugelis kongresmanu vadina ją “fantastine.” Jie sa
ko už ją nebalsuosią. Tūli senatoriai* ir kongresmanai 

" pareiškia, jog šis Trumano siūlymas yra paskutinė jo, 
.‘ kaip prezidento, giesmė,'nes už arti savaitės laiko jis iš 

savo vietos pasitrauks, užleisdamas ją Eisenhoweriui.
Be abejojimo, naujasis prezidentas paskirs savo suma

nymą, nubrėždamas sumą savo biudžetui.
’ Yra manoma, jog republikonai ir senatoriai, pritariant 
tūliems demokratams, Trumano projektuojamą sumą 
sumažins, nukirsdami nuo jos arti desėtką bilijonų.

Taip gali būti, nes republikonai gi (įskaitant patį Ei
senhower}) praėjusį rudenį žadėjo sumažinti išlaidas, 
sumažinti žmonėms taksus už pajamas.

'* ■ Trumano biudžetinis sumanymas reikalauja, krd iš 
tos sumos būtų paskirta ginklavimuisi virš 70 procentų.

Taigi dabar žiūrėsime^ ką 'darys Kongresas. Galimas 
daiktas, kad jis šią sumą sumažins, nes jam labai rūpės 
nukirsti taksus stambiosioms korporacijoms. Jeigu taip 
bus, tai kaip Kongresas subalansuos išlaidas su pajamo
mis? Ar jis, Kongresas, sumažins sumas, skiriamas gink- 

$jbvirnuisi ?
Yra žmonių, kurie mano, jog taip nebus. Kongresas, 

pasirodydamas labai taupiu, sumažins tas išlaidas, ku
rios liečia žmonių gerovę, bet ginklavimosi reikalą pa
liks ten pat, kaip jis šiandien stovi, kaip jį numato Tru- 
manas.

Jeigu taip bus, tai liaudžiai bus užduotas naujas smū
gis-

Detroit Mich.
LLD 52 kp. reikalais

firmas šių metų LLD 52 
kuopos susirinkimas įvyks 
-ąusio 18 d., Draugijų Sve- 

' ta i nėję, 4097 Porter St. 
, Pradžia 2 vai, po pietų.

Visi nariai ir narės, dau
giau kreipkite dėmesio į 
.draugijos reikalus. Palikite 
menkniekius ir ypatiškus 
reikalus' namie ir būkite 
pietiniame susirinkime'.

•' Metinis susirinkimas yra 
■ svarbiausias iš visų kitų 
’ susirinkimų, nes nusako vi

gų metų veikimą ir gerovę.
‘ Bus. išduotas raportas iš 

1952 m. veikimo ir narių 
stovio.

Jūsų visų meldžiu pasi- 
mokėti duokles pradžioje

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

metų. Apsiėmiau finansų 
sekretoriaus pareigas atlik
ti iki gegužės, 1 d. Dėl gy
venimo aplinkybių esu pri
verstas sekretoriaus parei
gas nutraukti per 4 ar 5 
mėnesius. Todėl ir meldžiu 
pasimokėti duokles tuojau.

Dar yra keletas narių, 
nepasimokėjusių už 1952 
metus. Malonėkite pasimo
kėti ir pasilikti garbingos 
organizacijos nariais.

Pasitikiu, kad šį mano 
paraginimą visi įvertinsite 
ir narineš pareigas atliksi
te.

Sekr. S. Rusaitis..

Albany, N. Y. — Grupė 
republikonų New Yorko 
valstijos seimelyj perša vi
sai panaikint rendų kont
rolę.

MOTERŲ KAMPELIS
- — «L« —   -— - -- -- -- - M — n M M  K M M  

Pasigailėkime nors vaikų
Šiuos žodžius skaitant, 

gal jau bus Rbsenbergų 
gyvybės klausimas išspręs
tas. Tikėkimės, — bet dar 
teisingiau bus pasakyti — 
darbuokimės, kad būtų iš
spręsta jiems gyventi, ne 
mirti.

Už ką jie nuteisti mirti, 
daugeliui darbininkų spau
dos skaitytojų jau žinoma. 
Tačiau susitinkame ir to
kių, kad jiems nežinoma. 
Tūli gal tu raštu neskaitė,• ’ 4, 4. 7

nors laikraščius ir turėjo. 
Kiti gal nesuprato.

Trumpai pasakant ilgą 
istoriją, pamatinė tiesa yra 
tokia:

Rosenbergai nuteisti mir
ti del to, jog ant jų piktas 
asmuo liudijo, būk jie no
rėję suteikti Tarybų Są
jungai mūsų atominius se
kretus. Bet niekas neparo
dė, kad jie tokius sekretus 
davė ar bent turėjo, kad 
būtų galėję duoti.

Skundėjas prisipažino, 
kad jis pats, norėjo būti 
šnipu. Bet jis tame pasise
kimo neturėjo. Tapo suim
tas. Kad gauti sau malonių, 
jis pasigyrė daug žinančiu 
ir įskundė savo švogerį 
ir savo tikrą seserį, ant 
kuriu buvo piktas..

Paklauskime savęs są
žiningai :

Dėl ko jis, skundėjas Da
vid Greenglass, prisipaži
nęs norėjusiu šnipinėti, ta
po nuteistas tiktai kalėji
mai? Jis. liudijo vogtinai 
gavęs atominius sekretus, 
kad juos galėtų nurašyti 
ir paduoti švogeriui. Dėl ko 
jis po to viso turi lengva
tų ir galės greitai iš kalėji
mo išeiti?

Kaip jis galėjo savo švo
geriui išrašyti atominės 
bombos planą, kuomet jis 
neturėjo gabumo nei aukš
tesnio mokslo išeiti? Nors

Reikšmė šeimininkės 
prisvildyto valgio?

Ar tiesa, kad prisvilęs, 
valgis yra ženklu, jog šei
mininkė nebepaiso savo vy
ro ?

Tokią nrU.tį paskleidė 
bridgeportietis daktaras 
William Kaufman kalbėda
mas Mokslo Pirmynžangai 
Draugijos susirinkime St. 
Louis, mieste.

Ant daktaro, lavintas 
minties ir nuotaikų tyrimui 
ir gydymui daktaras iš 
klausimų apie tai, ką žmo
na gamina valgyti, gali nu
statyti, koki jos jausmai 
link savo vyro. Tai yra, ga
li nustatyti, jeigu visą mai
sto supirkimą ir paruošą 
vyras palieka moters, nuo
žiūrai. Daktaras sakė:

» * •

Kartais moteris, kuri ne
paiso savo' vyro, visai ne
duoda jam ttfkio valgio, ko
kį jis Mėgsta. Jeigu jos ne
pasitenkinimas vyru pasie
kia neapykantos laipsnio, ji 
prisvilina, apdegina mėsą, 
duoda seną duoną, atšalu
sias daržoves. Vyras prade
da keršyti kritikavimu jos 
pagaminto valgio ir užbai
gia mokėjimu jai alimoni- 
jos. *

Jeigu prisvilusį ar kaip 
kitaip sudarkytą maistą 
pastebite ant stalo, žinoki
te, jog žmonelė jau ruošia
si jums pasiūlyti divorsą, 
įspėjo jis savo kolegas.

L S. 

mokslui turėjo progų ir iš
teklių, tačiau , kiekvieną 
pradėtą mokslą pamėtė dėl 
neturėjįmp gabumo,.

Dėl ko Rosenbergai, ku
rie prisiekė, kad jie yra 
nekalti, tapo nuteisti mirti, 
kuomet tos bausmės nega
vo kaltu sakęsis jų skundi
kas ?

Dėl ko milijonierių spau
da taip piktai puola norin
čius • Rosenbergus išgelbėti 
nuo mirties?

Tie klausimai mane su
judino ieškoti jiems atsa
kymo. Aš įsitikinau, kad 
Rosenbergai nekalti. Kad 
Su gyvybė turi būti išgel
bėta. Kad privalome jierris 
suteikti progą apsiginti. 
Kad kitokiais laikais, ir ki
tokiose sąlygose jie būtų 
buvę išteisinti.

Milijonai kitų žmonių 
taip įsitikino. Milijonai ki
tų įgavo abejonių. Jie klau
sia, ar teisingai numarinti 
Rosenbergus, kuomet daug 
kas toje byloje yra abejoti
na. Daug kas jiems neaiš
ku.

Gal jūs es.ate viena tų a- 
bejojančių? Ką jūs galite 
daryti? Kur,rasti teisingą 
išeitį? Jūsų padėtyje esant 
daryčiau štai, ką-:

Pasiųsčiau prezidentui 
Trumanui į White House 
prašymą Rosenbergams 
malonės. Jis gali panaikin
ti mirties bausmę, O jeigu 
jau kada nors ištikro pasi
rodytų kaltais, juk numa
rinti niekada nebūna per- 
vėlu. Tik iš numirusių pri
kelti negalime.

Veikti privalome’ greit, 
nes po to, kai prezidentas 

■ pasisakys, jeigu preziden- 
l tas nepasigailėtų, gyvais 
i palikti skirtos yra tiktai 5 
dienos. O jei kam negaila 
Rosenbergų, pagailėkime 

! nors jų mažamečius sūne- 
' liūs. • A-a.

Išimti iš drabužių 
maliavas

Ant bile kokio drabužio 
patekus maliavai, pirmiau
sias žingsnis yra peilio at
bulu kraštu ar šiaip kuo 
nugręsti daugumą malia
vos.

Likusią maliavą, jei dar 
minkšta, išspausk iš dra- 
buži<() po mažą gabaliuką 
suimdama su minkštu, šva
riu, sugeriamu audiniu.

Tam tikslui audinį ge
riau turėti supiaustytą ga- 
balėliąis. Po kožno spaudi
mo suterštąjį numesk, kad 
juo neliestum drabužio 
švarios vietos.

Kada jau niekas į audinį 
nelimpa, biskelį (ne šlapiai) 
pavilgyk tą vietą terputinu 
(terpentine-ištaria: terpen- 
tain) ir dar nuspaudyk. Bo 
to tuojau išplauk s.u1 šiltu 
(ne karštu) muiluotu van
deniu.

Minėtas būdas pilnai tin
ka išplauti-išvalyti drabu
žį. Jei drabužis spalvuotas, 
pirm vilgymo drabužio ter
putinu pabandyk kur nors' 
nežymioje vietoje. Jei at
leidžia! dažus, drabužį ge
riau neški ekspertams išva
lyti.

Maliavą pastebėjus dra
bužyje jau šudžiūyusią kie
tai, daugumą maliavos, taip 
pat nuskusk! neaštriu įra.n- 
Idu. Likusios daugumą iš
trink tarp pirštų ir išdul
kink. Beik su terputinu, 
paskui su muilinu šiltu

Taip brooklynietes vykdė 
savo susirinkimų 

f *

Daugelyje organizacijų 
priešmetinis susirinkimas 
būna tikru galvoskaudžiu. 
Bet Moterų Apšvietos Klu
be, kuriami bendrai dar
buojasi brooklynietes ir 
Richmond Hill lietuvės, vi
suomet susirinkimuose tiki
masi ko nors smagaus. Ir 
dažniausia randama dau
giau, negu tikimasi.

Pavyzdžiui galima paim
ti kad ir praėjusį priešme- 
tinį susirinkimą. Valdyba 
atėjo su planu. Ir visos ki
tos atėjo pasiruošusios ko
operuoti ir visoms savo 
draugėms organizacijoje 
smagumą teikti.

Susirinkime buvo keli 
pranešimai ar papildymai 
buvusių dalinu 'pranešimų 
iš praėjusiųjų veiksmų; 
tautinių moterų bazaro; 
pasiruošimo būsimai tauti
nių moterų konferencijai; 
Kultūrinio Centro suvažia
vimo ir kitų.

Sąryšyje su Centro ban
ketu, draugė Wilson mus. 
pabarė, kad nesuteikėme 
šeimyninkystėje tokios tal
kos, kokios Centras prašė. 
Dėl to darbas likęsis ant 
rankų poros draugių, ku
rios ir be to dažnai dirba 
Centrui tais atvejais, kai 
nėra progos į organizacijas 
atsikreipti.

Draugišką kritiką narės 
priėmė su viltimi ateityje 
suteikti Centrui prašomą 
pagalbą ir darbu. Kas lie
čia piniginę pagalbą ir šį 
kartą neatsilikome, suva
žiavimą pasveikinome s.u 
$25.

Pirmininkė K. Petrikie- 
nė pranešė, jog sausio 4- 
tos kultūriniam popiečiui 
programai gauti kalbėto
jais Ina Wood ir Rojus 
Mizara. Ir kad dainų prog
ramos dalyviais, yra solistė 
Suzanna Kazokytė ir Aido 
merginų kvartetas, vadovy
bėje Bronės Šalinaitės. Nu
tarta turėti su vaišėmis. 
Jas pagaminti savanoriai 
sutiko O. Čepulienė, A. 
Globičienė, S. Vinikaitienė, 
M. Wilson.

Taipgi valdybai jau patei
kę planus kovo 8-tos popie-, 
čiui, jo programai. Ir buvo 
prisiminta biedniausieji 
žmonės, kuriems blogi žmo
nės atėmė progą šventė
mis džiaugtis. Čia pat susi
rinkime sukelta virš $30 
tam tikslui. Girdėjau, kad 
vėliau tas fondas peršoko 
$50.

Užbaigai, buvo pakviesta 
Konstancija Karpavičienė 
pranešti, ką jinai girdėjo, 
matė Dėtroite. Ji buvo ten 
pasiųsta atstovauti šios 
apylinkės lietuvių konfe
renciją. Pateikė įdomų ra
portą.

O kada priėjo valdybos 
rinkimas, vienai mūsų ge
rųjų sekretorių d. Annai 
Kazlauskienei bandant at
sisakyti, pasiliuosuoti pasil- 
siųi, pasipylė plojimai ir 
prašymai “pabūk!” “pa
būk!” “visos pabūkite!” 
Taip ir užbaigėme rinki
mus. Kas gi gali tokią val
dybą atleisti? Ir kaip gali 
taip gražiai prašoma valdy
ba atsisakyti? Kaip gali 
valdyba apleisti tokias na
res, kurios skaitlingai j su
sirinkimus ateina ir darbus 
.savanoriai apsiima? Nega
lėjo apleisti.

Po to. manėme, šį kartą 
eisime; tiesiai namo. Bet, 
kur tau? Valdyba kviečia į 
restauraną.
I LT- .1 tl.U t I - I- -JI ■ —' I .11.

vandeniu.
Daugiau apie maliavas

sekamose, laidose.

Kiek čia grožio? Užties
ti stalai. Mirga sekretorės 
atgabenta eglaitė, o po ja 
raibuoja pakeliai. Renka
mės, spėliojame, kas tuose
pakeliuose būtų? Pridaryta 
visoms atmintinukų — ka- 
rielių, visokiausio dydžio, 
spalvų ir formų. O kelios 
draugės, kurios kada nors 
tą mėnesį gimė, neša, ant 
stalo vaišes. Sugiedame 
joms “Happy Birthday” ir 
sėdame prie stalo linksmai 
baigti dieną. O viena mūsų 
jauniausiųjų, Elena Bra
zauskienė, paskaito šven
tėms ' pritaikytas eilutes. 
Tas užbaigusi, užreiškia:

“Turiu jums- surprizą!” 
Ir paskaito sekamas eiles:
Tai linksmas susirinkimas! 
Senų metų užbaigimas. 
Seni metai jau praėjo, 
O naujieji, štai, atėjo.

I 

Mūsų klubas gražiai 
puošias,
Busimiesiems metams 
ruošias.
Dar prie didesnių darbų, 
Panaikinimui vargų.
Susirinkusios būreliu, 
Svarstom ateities žiedelį. 
Suėjusios rimtai kalbam. 
Mes pasaulyj darbais 
skamba m.
Mes .dar kartais ir 
pažaidžiam,
Viena kitos neįžeidžiam. 
Mes nė'pletkų nenešiojam, 
Mūsų klubo nepeizojam.
Ypatiškumų neturim, 
Šnairos į drauges nežiūrim. 
Jei žodį blogą nugirstam, 
Be domės, tuoj užmirštam.
Kursim ateitį laimingą, 
Ateitį visoms džiaugsmingą.

Suaidėjo ilgas aplodis- 
mentas jai užbaigus skai
tyti.

“Spėkite,. kas tas eiles 
parašė! Ar įspėsite?”

“Elenutė. Kas-gi dau
giau galėtų?” atsiliepė tū
los draugės.

“Neatspėjote. Tai jis, d. 
Vincas Kazlauskas parašė.’

Suūžė draugės iš nuosta
bos — .jis, tas laikrodžių 
meistras, nukalė ir eiles 
mūsų klubui! Ir pasigirdi 
jam pagyrimo katutės. O 
paskiau keli balsai vienu 
kartu pasiūlė:

“Įdėti eiles į Laisvę!” 
“Taip, taip, patalpinti dien
raštyje. Lai svietas mato, 
kad ir vyrai mūsų klubą 
užgiria. Tas padrąsins ir ki
tus vyrus išleisti savo žmo
nelę į mūsų susirinkimą O 
gal dar ir atveš, kaip Kaz
lauskas atveža savąją, mū
sų sekretorę. Atveža, dar 
ir su eglaite.” T. D.

Kuo išgązdino?
Ne visuomet, ne visur 

reikia fiziško smūgio už
mušti ar primušti žmogų. 

. Kartais užtenka žodžio, 
kaip primena ir sekamas 
įvykis:

.Sunkvežimio vairuotojas 
Raymond, Graves iš Kali
fornijos skambinęs savo 
jaunai žmonai į Mississippi 
kūčių .vakarą. Pokalbyje ji 
neteko sąmonės. Nuvežta į 
ligoninę biskį pagerėjo, 
bet pilnai neatgavo sąmo
nės.

Niekas nešino, ką jis pa
sakė. Tačiau daktarai tikri
na,, kad tas, ką jinai iš-, 
girdo, ją išgązdino ir buvo 
priežastimi jos ligos. Jos 
tėvais per spaudą atsišaukė 
j žentų, kad jis sugrįžtų. 
Tėvas tiki, kad gal ji atsi
peikėtų, išgirdusi jo balsą.

I. 2 pusi.-Laisve .(Liberty)-Tfečiadįen., Sausjo-Jajti. 14, 1953

Šeimininkėms
Po liepsna keptos mėsos

Spraginta prieš ugnį mė
sa yra skaniausia ir veik 
kiekvieno viduriams lengviįg| 
virškinti. Tačiau dar daug 
šeimininkių taip gamina 
tiktai steiką. O tūlos senes-1 
nės šeimininkės net steiką 
ant s.kaurados virš pečiaus 
tebespragina.

Po liepsna spraginti tin
ka daug ką, ne vien jautie
nos steiką. Ypačiai tinka 
jauni viščiukai, žuvies stei- 
kai, galvijų vidaus orga
nai, kaip saldžiosios gilės 
(sweetbreads), kepenys, 
inkstai, smegenys.

Tačiau tūlus gabalus 
tenka pirm spraginimo ap
virti.

Inkstams spraginti ame- 
rikonių receptas (vienas iš 
daugelio) yra toks:

Inkstus nuplauk, nuva
lyk taukus, nulupk viršu
tines plėves. Perpiauk pu
siau išilgai, išlupk gyslas. 
Leisk pasisūdyti druskuo- 
tame vandenyje. Tą nusuųįh 
kus, užpilk verdančiu van^ 
deniu, pakaitink keletą mi
nučių, nusunk.

Aptepk inkstus tirpytais 
riebalais, užbarstyk drus
kos, pipirų (jei mėgsti pi
piruotą skonį). Sudėk ne
gilioje blėtelėje ant grote
lio. Statyk 3 colių atstume 
nuo liepsnos. Spragink nuo 
5 iki 10 minučių, priklau
sant nuo inkstų dydžio. Ap- 
versk, vėl aptepk riebalais.

Didelius inkstus geriau 
piauti į 3 ar 4 riekeles, ne
gu per ilgai kepinti. Storo 
gabalo viršus pradės gruz
dėti, o vidus vis viena gali 
liktis nedakaitęš. Bet per
daug plonai pjaustyti irgi 
negerai, perdžiūsta.

Skaniausia karšti, su 
daržovėmis. Bet geras sko]^" 
n is ir atšalusių, palikusių 
kitam kartui. M. G.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai sako, jog 
numušė dar tris amerikos 
lėktuvus.

Llandegla, Anglija. — 
Susprogo amerikinis Angli
jos bombonešis B-29, už
mušant 11 lakūnų.

Today’s Pattern

Pattern R9275 (also includes 
three-quarter sleeve): Girls’ Sizes 
C, 8, 10. 12, 14. Size 10 jumper, 
2% yards 35-inch; blouse, short 
puffęd sleeves, 1% yards.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite.* Vata 
tern Dept., 110-12 Atlanffi 
Avenue, Richmond Hili 19, 
N. Y.



ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Užkarpatės vengrų 
koncertai Vilniuje

VILNIUS, spalių 18, 1952.- 
Valstybinės filharmonijos sa- 

*- Įėję koncertuoja Užkarpatės 
vengrų dainų, muzikos ir šo
kių liaudies ansamblis.

Eilę vengrų liaudies muzi
kos melodijų atlieka ansam
blio orkestras, vadovaujamas 
meno vadovo D. Galamboši. 
Koncerte vengrų liaudies dai
nas “Plaukia kviečia i,” 
“Paukštis tupi medyje” ir ki 
tas išpildo solistė V. Kiš. So
listas Zeke Diula atliko čekų 
liaudies dainą “Piemuo” ir tt. 
Šokėjų grupė — L Fodor, M. 
Susliko, A Kremnicka ir P. 

, Kerečani atlieka vengrų liau
dies šokius “Rezgiuv,” “čar- 
dašą” ir kt.

Didelį pasisekimą žiūrovų 
tarpe turi orkestro meno va
dovo D. Galamboši solo smui-

ku 'atliekama “Lakštingala 
kitos vengrų liaudies melodi 
jos.

ir

vaikai gauna pašalpas.
Nuolat gerinama Tėvynes 

karo invalidų, žuvusių karių 
,šeimų, darbo, senatvės inva
lidų, maitintojo netekusių šei
mų buitis. V. Žilinskaitė

tiniu metu) dešimtys šviesos | 
reklamų įrengta Stalino pro
spekte, Dzerž.ipskio, Gorkio, 
Liudo Giros, Kapsuko gatvė
se, Gedimino aikštėje ir tt'. 
Įrengiama/ daug' naujų švie
čiančių užrašų, .

Socialinis aprūpinimas
VILNIUS, spalių 18^ 1952.- 

Lygiagrečiai su Tarybų Sąjun
gos liaudies ūkio išsivystymu, 
gerėja ir socialinis Aprūpini
mas. Vien mūsų respublikai 
1952 m. socialiniam aprūpini
mui yra išskirta 79/161 tūks
tantis rublių. Apie 4,000 se
nelių ir invalidų turi globą 

invalidų namuose, kurių mūsų 
Respublikoje yra 50. Veikia 
specialūs namai tuberkuliozi- 
ninkams ir psichiškai nesvei
kiems žmonėms, vaikų inva
lidų namai

Respublikoje dirba kurčių- 
nebylių amatų mokyklos, ku
riose paruošiami kvalifikuoti 
siuvėjų, stalių, batsiuvių ir ki
tų profesijų darbininkai. Ne
turtingi mokyklinio amžiaus

Gatvių ir aikščių apšvietimas
VILNIUS, spalių 18, 1952.- 

Skaisti šviesa aplieja vakarais 
Lenino aikštę Neseniai čia 
Įrengti dailūs stovai, viršum 
kurių iškilusios žibintų gir
liandos — po penkis ant . sto
vo. Dailių žibintuvų ir stovų 
eilė nutyso Neries krantine.

Aikščių ir gatvių apšvieti
mas plečiamas. Vien tik šie
met numatyta Įrengti 850 nau
jų gatvių apšvietimo . taškų. 
Sudarytas projektas Stalino 
prospekto apšvietimui rekon
struoti. Centrinė Vilniaus ma
gistralė bus apšviečiama žy
miai geriau, negu 
metu.

Padidina gatvių 
bei puošia miestą
vės šviesos reklamos.

dabartiniu

apšvietimą į 

įvairiaspal- Į statų 
Dabar- .

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parose ROMAIN ROLLAND —54—

(Tąsa)
Ir, o dieve, tai tiesa: jis buvo jai daug 
labiau reikalingas...

. — Tai va ! teisinga ar ne, piktnaudok,
mažoji pabaisa! Vis viena, ką tu beda
rytume!, tu negali, dar ilgai negalėsi be 
manęs apsieiti. Aš tave laikau. Štai pa
neriu tave į maudyklę. Prieštarauk, žu
vyte!.. Jis atrodo pasipiktinęs, jo burna 
išsižiojusi, tarsi savo didybėje ši mažoji 
asmenybė būtų dususi, matydama save 
vartkliojamą lyg kokį ryšulėlį... O aš 
tave apverčiu ir vėl atverčiu!.. Gerasis 
dieve! Kokia muzika!.. Dainininkas bū
si, mano sūneli. Nagi, trauk savo do!.. 
Bravo! tu dainuoji; bet aš tave šokdi
nu... Argi' ne biauru taip išnaudoti tavo 
silpnumą? Niekše ta mama!.. Vargšas 

jfrpupulis!.. Palauk, tu jai atsikeršysi, kai 
^užaugsi didelis... O tuo tarpu priešta- 
x rauk! Nesiskaitydama su tavo didybe, 

žiūrėk, aš bučiuoju tavo užpakaliuką!..
Jis spurdėjo. Ji juokėsi. Ji galėjo 

• kažkaip jį laikyti, bet vis tiek laikė tik 
jo šarvą. Jame buvęs gyvis dūmė į sa
vo olą. Kasdien darėsi sunkiau jį su- 

• čiupti. Tai buvo meilinga medžioklė, ai
stringa kova. Bet vis kova, bet vis me
džioklė. Vis reikėjo pailsti. Ištisas die
nas užima tūkstančiai smulkių rūpesčių, 
kurių reikalauja vaiko priežiūra. Nors 
ir paprasti, ir vienodi, jie vis dėlto apie 
nieką kitą neleidžia galvoti. Nors jo ir 

« nėra čia pat, visados tik jis, dvasia vis 
suskaldyta. Ir trumpiausioj i mintis yra 
pertraukiama dešimtį kartų. Vaikas vis
ką apvaldo; šis mažas kūnelis užstoja 
horizontą. Aųeta dėl to nesiskundė. Ji 
•netgi neturėjo laiko dėl to gailėtis. Ji 

■l gyveno tikriausiame darbo nuovargyje, 
kuris iš pradžių jai buvo gerovė, bet ku
ris valanda po valandos virto neaiškiu 
išsekimu. Jėgos nyksta, o siela keliauja; 
ji anaiptol nestovi ten, kur buvome ją 
palikę. Lunatikės žingsniu ji keliauja 

^vieškeliu; pabudus ji nebežino savo kė
nio. — Vieną dieną Aneta pabudo su 
nuovoka mėnesiais susikaupusio nuovar
gio; ir neaptariamas šešėlis įsimaišė į 
joje gyvenusį džiaugsmą.

Ji norėjo tą šešėlį priskirti tik fizi
niam išsisėmimui; norėdama įrodyti, 
kad jos laimė nepasikeitė, ji skelbė ją 
triukšmingiau, negu reikėjo. Ypač prie 
liudininkų: tartum ji būtų bijojusi, kad' 
jie neatidengtų joje to, ko ji pati neno
rėjo savyje matyti. Kai po šio perdėto 
linksmumo ji pasilikdavo viena, sekdavo 
depresija. Liūdesys? Ne. Tamsi, bloga 
savijauta, neaiškus nerimas, sugniuži
mo, kažkokio dalinio nepasitenkinimo 
jausmas: ne todėl, kad ji nieko nelaukė 
iš išorinio pasaulio (be jo dar galima ap
sieiti), bet ji kentė, kad neišnaudoja sa
vo prigimties. Kai kurias dvasinės ga
lios jau seniai buvo be darbo; būtybės 
jėgų santaupos dėl to nerimo. Aneta, at
skirta nuo bendruomenės, užsidariusi sa
vyje ir jausdama gimstant ilgesį, kurį 

^?inorėjo ližgniaužti, pabandė gelbėtis kny- 
T^gų draugyste. Bet taip ir likdavo at

verstas tas pats knygos puslapis; smege
nys jau buvo atpratę stengtis pasekti iš-. 
dėstytų žodžių virtinę; rūpinimasis vai
ku, nuolat pertraukdamas mintį, blaškė

dėmesį, purtė ją snūduriuojančią, ner
vingą lyg pririštą valtelę, kuri supasi 
srovėje negalėdama nei plaukti pirmyn, 
nei sustoti. Užuot priešinusis, Aneta ir 
likdavo užsidariusi, pusmiegė svajoda
ma prie atskleistos knygos; arba ji 
stengdavosi užsimiršti, nesulaikomai 
plepėdama su vaiku neprasmingais žo
džiais. Silvi, matydama, kad ji nebepa
jėgia su mažyčiu išeikvoti savo dauge
riopos energijos, jai sakydavo!

—Tau reikėtų daugiau išeiti iš namų, 
mankštintis, vaikščioji kaip kadaise.

Aneta, norėdama, 
mybė j e, sakydavo išeisianti; ir ji nesiju
dino. Tam ji turėjo pagrindą, kurį slė
pė: ji bijojo susitikti savo senuosius pa
žįstamus ir duoti progos kokiam nors 
įžeidžiančiam pareiškimui. Tai tik pa
viršutinė priežastis. Kitu laiku, ji ne
būtų kreipusi dėmesio -į tokius menkus 
įžeidimus. Dabar ji įgijo ligūstą palin
kimą bėgTi nuo kiekvieno susiįūrimo. 
Tad kodėl gi nepalikti Paryžiaus ir ne
gyventi kaime, kaip jai patardavo Sil
vi? Ji nuo to neatsisakė; bet dėl to ji 
nedės jokių pastangų: čia reikėtų apsi
spręsti; o ji nenorėjo nusikratyti savo 
sustingimo. Taigi ji ir leido savo die
nas plūduriuoti nejudrias, be bangų, lyg 
rami jūra, besirengianti atoslūgiui. Per
trauka, matomasis stabterėjimas amži
nojo alsavimo ritmo: kvėpavimas nutrū
kęs. Džiaugsmas išeina ant pirštų galų. 
Tyliais žingsniais artinasi skausmas. 
Skausmo dar čia nėra. Bet kažkoks nes- 
cio quid įspėja: “Nejudėk!..” Jis už du- 
ru. v

Nauji isipareigojimaį

KALVARIJA, spal. 19, 1952. 
— Rajono kolūkiuose vyrauja 
nepaprastas politinis - gamy
binis pakilimas.

Kolūkiečiai prisiėmė socia
listinius Įsipareigojimus, pasi
žadėdami sėkmingai užbaigti 
žemės ūkio metus. Marytės 
Melnikaitės vardo žemės ūkio 
artelės nariai Įsipareigojo ru
dens arimą užbaigti iki spalio 
25 dienos. Savo žodį jie iš
tesės. Rudens arimo planas 
šiuo metu jaw atliktas 80 pro
centų. -Kolūkyje daug dėme
sio skiriama visuomeninės gy
vulininkystės išvystymui ir pa-

i statybai. Kolūkiečiai 
’ pasižadėjo iki Spalio revoliu
cijos 35-tųjų metinių paruošti 
patalpas gyvulių žiemojimui, 
užbaigti naujos tipinės karvi
dės statybą.

Sparčiai nuimamas kolū
kiuose cukrinių runkelių ir 
bulvių derlius, šie darbai ar
timiausiu metu bus užbaigti ir 
iki spalio 25 dienos 
nutinai įvykdytas 
runkelių 
planas.

ir bulvių

avių 
laimėjimai

ad ją- paliktų ra-

Jis įėjo. Bet jis nebuvo toks, kokio bu
vo laukta/ Gali kažkaip pramatyti laime 
ar skausmą. Kai jie ateina, 'jų veidai 
niekad nebūna tokie, kaip pramatytieji.

Vieną naktį, kai Aneta, pakibusi tarp 
dangaus ir jūros, ant laimės ir liūdesio 
ribos plaukė pagal miego pusiasalį, net 
nesuvokdama, ar ji šiapus jo, ar anapus, 
staiga ji pastebėjo pavojų. Dar nežino
dama, iš kur jis ateina ir koks jis yra, 
ji įtempė savo jėgas gelbėti gulintį prie 
jos kūdikį. Nes jos sąmonė, kuri miego
davo tik viena ausimi, tuoj suprato jam 
gresiantį pavojų. Ji prisivertė atsibus
ti ir baimingai ėmė klausytis. Ji nebu
vo apsirikusi. Net giliausiame įmigyje 
ją pasiekdavo menkiausias mylimojo

• mažyčio alsavimo sutrikimas. Vaiko 
kvėpavimas buvo pagreitintas; kožkokiu 
paslaptingu persi davimu Aneta savo pa
čios krūtinėje pajuto sunkumą. Ji įžie
bė šviesą ir pasilenkė prie lopšio. Mažy
tis nebuvo pabudęs; jis blaškėsi miego
damas; jo veidas nebuvo raudonas, ir tai 
motinai atrodė raminąs, ženklas; ji ap
čiupinėjo jo kūnelį ir pajuto, kad oda 
sausa, galūnės šaltos; ji dar šilčiau jį 
apklojo. Jis atrodė rimstąs. Keletą mi
nučių ji stebėjo jį, paskui užgesino švie
są, norėdama save įtikinti, kad nerimas 
būsiąs be pasekmių. Bet po trumpos’, 
pertraukos vaikas vėl ėmė dusti. Ar 
sau melavo kiek galėdama ilgiau:

— Ne, jis ne sunkiau' kvėpuoja, 
tankiau, tai tik aš jaudinuosi...

■ (Bus daugiau)

ne

bus pil
ti tikrinių 
paruošų

Kolūkinių 
augintojų

ŠIAULIAI, spal. 19, 1952.— 
Srities kolūkiniai avių augin
tojai įsijungė į gyvulininkystes 
menesį, sėkmingai įvykdę pri
siimtus įsipareigojimus. Aukš
čiausius rodiklius vystydami 
avininkyste pasiekė Pasvalio 
rajono ‘Atžalyno” žemės ūkio 
artelės kolūkiečiai. Gausaus 
prieauglio dėka čia dvigubai 
viršytas gyvulių skaičiaus di
dinimo planas. 'Dabar fermo
je yra daugiau kaip 400 lie
tuviškosios juodgalvės veislės 
avių. Ifolūkis perdavė kitoms 
žemės ūkio artelėms daug 
veislinių avinų avių fermoms 
papildyti.

Gausus prieauglis gautas 
taip pat Kupiškio rajono kol
ūkių fermose. Čia vidutiniš
kai iš kiekvieno 100 motini
nių avių gauta po 147 ėriu
kus. Po 135 ėriukus iš kiek
vieno 100 motininių avių gau
ta Tytuvėnų, Užvenčio ir Ra
mygalos rajonų kolūkiuose.

Srities kolūkių avių fermos 
viršijo 'metinį gyvulių skai
čiaus didinimo planą.

Prie degančių griuvėsių Seoul vaikučiai šildosi. Korė
joje šalčiai labai dideli, o vaikai neturi kuomi šiltai 
apsirengti.

tvirtai, kad lankysime s i 
kiekvieną Literatūros D-jos 
vietinės kuopos arba Liet, 
Darbininkų Susivienijimo 
kuopos susirinkimų, kad" 
savo dalyvavimu priduoti 
daugiau gyvumo didžiai 
vertingai draugijai, ku
rios nariu esi.

Kuopų komitetai taip 
jau turi žiūrėti, kad susi-: 
rinkimai būtų šaukiami re
guliariai, kas mėnuo pas.-; 
kirtu laiku. * • :

Kas liečia Lowellio aplin
kybes, tai aš manau, kad’ 
Lietuvių Litėratūros Draų- 
gijos 44-tos kuopos mėnesi-: 
nius susirinkimus reikėtų; 
nustatyti ant antro šešta
dienio kiekvieno mėnesio. 
Sakysime, kiekvieno mėne
sio antrą Šeštadienį, 5 vai., 
po pietų. Tai būtų pato
giausias laikas, nes kitos 
dienos, kurios būtų pato
gios, užimtos kitų organi
zacijų. Tuo būdu nereikėtų 
užimti visų sekmadienių, 
kuriuose esti parengimai ir 
kitokie nepatogumai, kaip 
svečių atsilankymas ir kt.
LLD 44-tos kuopos 
susirinkimas dabar

Pakol1 susirinkimų laikąs 
bus nustatytas pastoviai, 
dabar tenka visiems prane
šti, kad šio mėnesio 18 d., 
3 vai. po piet, yra šaukia
mas LLD 44-tos kuopos 
metinis susirinkimas. • Bus 
ir valdyba renkama.

Visi privalome dalyvauti. 
Susirinkimas įvyks Klubo 
Salėje, 14 Tyler St. Pasima
tysime, draugai ir draugės, 
šį sekmadienį.

Jonas Karsonas.

LOWELL, MASS.
; šviestūnams. Kuomet kitos 
organizacijos šviečia ir ke
lia kultūrinį lygį liaudyje, 
tai LDS apdraudžia, savo 
narius nelaimėje, ligoje ir 
išmoka pomirtines. Tuomi 
vienatiniai palengvina mi
rusiais besirūpinimą.

Šios organizacijos mumsi

Ką ir kaip veiksime?
Na, tai jau ir po Naujų 

Metų. Pradėdami 1953-sius 
metus, turime, tvirtai ir ap
galvotai pasisakyti, ką ir 
kaip veiksime

tais metais tas 
padaryta’ ne

šiemet. Jei 
kad perei- 
ir tas buvo ' 
apgalvotai,.

jei matome, jog tas ar kas* Yra be galo brangios ir to-< 
kitas pereitais metais liko dėl', kad mes jas organiza- 
neįvykdyta arba įvykdyta vome turėdami skaisčią 
neužtenkamai gerai, tai' vaizduotę ir sveiką suprati- 
šiais metais veikdami daug W organizuoti. Būdami 
geriau su didesnėm pastan- jauni Įdėjome į organizaci- 
gom, būtinai atpildikime ir nį darbą savo jaunų dienų 
nepakartokime tų blogųjų; geriausias pajėgas, gabu- 
ydų.

Mums būtinai reikia pri
siminti, jog reikia remti

, gabu
mus ir vis.k-ą, kas mumyse 
buvo brangiausia.

Pažangiųjų lietuvių or-
mūsų visos pažangiosios or-j ganizacijos savo laiku pui- 
ganizacijos, kaip tai, Lie-1 kiai išaugo išsišakojo 
tuvių Literatūros Draugija, 
.Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas, Lietuvių Meno 
Sąjunga, Lietuvių Pažan
giųjų Moterų Sąryšis., na ir 
mums Bostono ;
lietuviams, Pažangių Lie
tuvių Taryba, kurios dėka, 
palaikomas puikus Ginta
ro žemes Radio pusvalan
dis,' kas sekmadienio rytą, 
pradedant kaip 9 vai. šios 
visos, virš minėtos organi
zacijos mums yra brangios 
ir artjmos mūsų širdims, 
nes jos šviečia ir lavina su
vargusią liaudį ir teikia 
aukštesnį prasisekimą ap-

SO. BOSTON, MASS

Bayonne, N. Jpo 
visas lietuviais apgyventas 
kolonijas Jungtinėse Ame
rikos Valstijose ir jos bujo
ja dabar, kada mes visi 
bendrai jose gerai ir sąmo- 

KuomeU 
mes praeityje jomis rūpino
mės ir puoselėjome’ -jas, 
kaipo geriausi vaisių savo 
kūrybinio darbo, tuomet 
mums ir senstelėjus tas nat 
supratimas primena didelę 
pareigą rūpintis savo orga
nizacijomis ir neapleisti tų 
dirvų usnynėmis, į kurias 
Dasėjome sveikus ir bran- 
džius grūdus būdami jauni.
Ką reiškia susirinkimai 
organizacijoms

Organizacija, nežiūrint 
kokia ji nebūtų, visuomet 
gerai gyvuos, jei jos susi
rinkimai laikomi mažiausia 
sykį į mėnesį. Ar ji bus di
delė ar maža organizacija, 
bet ji bus gyva ir sultinga, 
jeigu jos susirinkimai re
guliariai laikomi, jos rei
kalai svarstomi ir tvarko
mi, tai reiškia ji gyvuoja 
ir veikia sulyg išgalės. Tai 
reiškia, organizacija nevys
ta, nedžiūsta ir ne nyksta. 
Tai taip, kaip medis, kuo
met jis laiks nuo laiko lais
tomas, tai jis puikiai ir ža-

apylinkės1 ningSi veikiame.

Mirė Vladas Vilkelis
Šių metų sausio 7 dieną 

Čia mirė Vladas Vilkelis, 
sulaukęs 86 metų amžiaus.

Velionis buvo kilęs iš Gu
delių kaimo, Liškiavos pa
rapijos. Į-Ameriką atvyko 
prieš 60 metų ir per visą - 
tą laiką gyveno šiame mies- . 
te. Lietuvių organizaci
joms jis, berods, nepriklau
sė. Pirmiau Vilkelis dirbo » 
vario fabrike, o vėliau dra- 
tinę j e.. Prieš virš 20 metų * 
niekur nedirbo, — gavo ne
didelę kompaninę pensiją. 
Paliko žmoną Marijoną. 
Vaikų neturėjo. Buvo pa
laidotas sausio 10 dieną 
Jersey City kapinėse/

Koresp.

Dienraščio Laisves Paramai

BANKETAS
RENGIA L.L.D. 2-ra KUOPA, MOTER ŲSKYR1US 

IR KITOS PROGRESYVŪS ORGANIZACIJOS

Įvyks Sekmadienį

SAUSIO 18 JANUARY
I

Prasidės 4:30 vai. po pietų ir tęsis iki vėlumos.

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

Graži Dainų Programa, Dalyvauja:
ONA MINEIKIUTe, Sopranas

Jai akompanuos GERALDINE STANLEY
Dalyvaus ir Broadway Kvartetas

BUS D AEG SVEČIŲ Iš NEW Y ORKOJR
' ’ IŠ KITŲ MIESTŲ

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

’ " , Rengėjais
I lt,u W W f "***y *r

Pradžioje šių 1953-čiųjų 
metų pasibriežkimę labai

MATTHEW A,
BOTUS I
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

— ,! M ............| , .,1 i. ii iii i, , I ill Į ■

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pust—Laisve (Liberty) -Trečiadiep., Sausio-J an. 14, 1953
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C. J. RAINEAR 
Has immediate opening

CORP., 
812.

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

TYRIMUI

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

KENNEL MAN
For Cleaning and 

Must be fond 
and sober. St 
man. Phone 
MRS. HUNT.

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.

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)

FACTORY HELP. Corrugated Box 
Shop. Experienced preferred. Slitter 
up and down and Rotary Slotter. 
Flap cutter operators. Also needed 
Pressmen. Apply in person. MR. DE 
MARCO, UNITED CONTAINER 
CO., 56th & LANCASTER AVE.

(9-15)

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberiai

STENOGRAPHER
Experienced. Well 'paid position 

for capable young woman. Steady 
work; good working conditions.

in person.
A. FRUCHTER & SONS 

50 No. 2nd Street.
(7-9)

Experienced for Billing pepartment. 
Pleasant office, Good Surroundings, 

day week Phone LO. 7-2458.

nuoširdų c-kad

Filmos-Teatrai

Kiash

Aido Choras viršininkai

pa-

J. Grybas

VILNIES
KALENDORIUS

1953 Metam

Knyga 160 Puslapiu, Kaina 50c

ir

LAISVĖ
4 pusl.-Laisve ( Liberty)—Trečiadien., Sausio-Jan. 14,

popietį, 
Kalnelio

svečiu prie 
virš 50 as- 
claugiau, ne

“The Little World of 
Dpn Camillo”

15-tos
Alyvų

Prirengė L. JONIKAS 
• Išleido dienraštis Vilnis

kad kuopos valdybos 
yra darbštūs-veiklūs, 

priklauso didelis kredi
tai.

Yorko senatorius” Her- 
Jis pasisa- 

už greitą ir pilną Walter- 
McCarran Įstatymo 

atšaukimą.

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

110-12 Atlantic Avė.,

New
bert H. Lehman, 
ke

’■ Reguliarė Aido Choro 
ihoka jvyks penktadienį, ąau- 
sio 8 va], -Svarbu vis
iems nariams dalyvauti.

Choro Prezid.

Robert Friėd-

Draugas J. Urbonas 
būdavo su mumis

Organizacijų ar įstaigų su
važiavimuose, susirinkimuose 
ar pramogose Jonas Urbonas 
būdavo su mumis. Mažai jis 
tekalbėdavo , tačiau jis ten 
būdavo. Tr visuomet prisidėda
vo su auka pagal geriausią iš
galę. " '
' Jonas Urbonas mirė ir ran
dasi pašarvotas šalinsko 
(Shalins) šermeninėje, prie
šais Forest Parkway stotį ant 
BMT Jamaica linijos. Iš ten 
išlydės sausio 
2 valandą, į 
kapines.
; Tikimasi,
draugą, ištikimą lietuvių orga
nizacijų narį ir rėmėją, lietu
viai pagerbs skaitlingu atsi
lankymu į šermenis ir palydėt.

Iš LLD 55 kuopos 
susirinkimo

Sausio 6 d. įvyko kuopos 
narių metinis ir mėnesinis su
sirinkimas 147 Thames, Rid- 
gewoode. Narių dalyvavo 
daug ir visi užsimokėjo į or
ganizaciją narines duokles už 
1953 metus.

Apart kitų tarimų, nutarta 
pasveikinti su $10 Laisvės šė* 
rininkų suvažiavimą. Ir sve- 
turgimių gynimo org. paauko
ta $10.
L Iš kuopos valdybos raportų 
pasirodo, kad 55 kuopa gerai 
stovi, kaip narių skaičiumi, 
taip ir finansais. Veikiausiai 
todėl, 
nariai 
jiems 
tas už

Minės įkalinto vado 
gimtadieni

■ Kailiasiuvių Unijos Komite
tas Išlaisvinti Irving Potash 
rengia koncertą ir balių pami
nėti įkalinto vado 50-jį gimta
dienį. Ta pat proga tikisi pa
remti kovą už jo laisvę.

Įvyks sausio 17-tos vakarą, 
St. Nicholas Arenoje, 66th 
St. ir Broadway, New Yorke.

_ __

NewWko^AfcZlnloi
Naujus metus sulaukėm 
labai gražiai

Turėjome daug 
mūsų stalo. Buvo 
menų, dubeltavai 
kaip praėjusiais metais. Val
gių ir vaišių turėjome užtek
tinai.. Man rodos, kad inė vieV 
nas nerūgos dėl trūkumų.

Stalas, apie kurį buvo daug 
kalbėta, rašyta, organizuota, 
tai' ne mano vieno pastango
mis suruošta, čia prisidėjo 
draugai Lisajai. Jie paruošė, 
galima sakyti, pusę bankieto. 
Taipgi Zeikuvienė, Tamalienė 
ii* abu Titaniai pagelbėjo deš
ras padaryti. O jie — eksper
tai tame amate. Kazlauskienė 
taipgi daug dirbo maisto pri- 
rengime. Brazauskas pagelbė
jo supirkti maistą. Jam pami
nėjau, tai nė nesusirauke, sa
ko: važiuokime. Jis važiavo 
net du kartu. Tokį gerą žmo
gų gali rasti tik kur nors apie 
Seredžių, tai mano parapijo- 
nas.‘

Visoje ruošoje ir patarnavi
me klaidų galėjo rastis. Jeigu 
jos paaiškės, tai ateityje mė
ginsime pasitaisyti ir viską 
pagerinti.

Kaip aukščiau minėjau, sta
las — ne mano vieno. Jis pri
klausė mums visiems, kurie 
tik mes finansiniai ar darbais 
prisd ėjome, pirkome maistą, 
vaišes. Tr viskas buvo mūsų 
visų.

Turiu pažymėti, jog rengi
mo komisija nuo bankieto li
kusius pinigus pridavė Namo 
-Bendrovei, kaipo auką. Pini
gų priduota $43.64.

Jeigu kas norėtų platesnių 
informacijų dėl finansinės ta- 
skaitos, aš tą viską turiu pas 
save.

Naujų Metų laukimo vaka
ras įvyko šaunus ir pasekmin
gas. Buvo daug stalų jr gru
pių. Dalyvavo daug jaunimo. 
Taipgi turėjome ir svetimtau
čių. Matyt, visi gražiai pasi
linksmino.

Tariu širdingą ačiū mano 
svečiams, .man pagelbėtojams 
ir visiems dalyviams.

V. Kazlauskas.

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

Ar jau turite Laisvės ban
keto bilietą? KAina tik $3.00.

Gausus šaltinis istorinių informacijų ir žinių. 
Daug labai naudingų raštų iš įvairių mokslo 
sričių. Nepaprastai įdohiūs 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:

Richmond Hill, N. Y. /

Bušų streikieriai 
vėl tariasi

įteikė reikalavimą 
rendu kontrolės

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

Gerbiami Aido Choro nariai! Taip
gi ir visi dainą 
žmonės.

Praėjusį sekmadienį strei
kuojantieji privatinių busų li
nijų darbininkai vėl buvo sub
rinkę į savo mitingą St. Nicho
las Arenoje. Tai jau kelintasis 
masinis mitingas bėgiu šio 
streiko,* prasidėjusio Naujų 
Metų rytą.

šį kartą CIO Transport- 
Workers unijos viršininkas 
Michael .J.'Quill iškėlė klausi
mą, kad gal laikas gauti visų 
kitu transporto ir bendrai šio 
miesto darbininkų paramą 
streikui. Apie keturi ii* pusė 
tūkstančio dalyvių audringai 
užgyrė jo sugestiją.

Antradienio vakarą, sausio 
13-tą, buvo šaukiamas visų 
miesto važiuotos šakų darbi
ninkų atstovų susirinkimas, a- 
pimąs miestini! busų, o taip 
pat ir “subways” linijų dar
bininkus. Jie bendrai spren
džia tolimesnius streiko veik
smus.

Gavo daug sveikinimų nuo 
kitų unijų. Ir gavo nuo Preky
bininkų Tarybos .paraginimą 
gi’įžti dirbti, nes streikas ken
kiąs bizniui. Unijistai para
ginimą grįžti be laimėjimų 
suplėšė.

Bronxe rimtai veikia 
prieš diskriminaciją

Park Chester projekte laike 
12-kos metų to projekto gyva
vimo nebuvo įleista nei viena 
negrų šeima, nors negrų gy
ventojų skaičius toje apskrity
je yra nemažas. Praėjusią va
sarą ten atėjo gyventi pirmoji 
negrų šeima, 
gavę nu° 
žiuojančių

K a i ti k 
tu r, negrų
įekte, savininkai 
Metropolitan L 
firma, 
grūs prašalinti iš buto. Jų tei
sę ten pasilikti gynė' kiti to 
namo ii’ projekto gyventojai. 
Jų’ pastangomis vietinis teis
mas praėjusį spalį trims me
nesiams sustabdė evikciios į-

buvo 
laikinai kitur . išva- 
draugų.
Mr. ii- Mrs. Daca- 
pora, pasirodė pro- 

kuriais yrą 
? apdraudę

pradėjo veiksmus ne-

Šio mėnesio 24-tą išsibaigė 
tie trys mėnesiai. Nelaukę 
paskutines dienos, tenykščiai 
gyventojai sausio 10-tą įvykdė 
visos apskrities rendauninkų 
organizacijas apimančią kon
ferenciją. Ten nutarė neda- 
leisti evikcijos. Vyriausiais 
tam veiksmais numatyta:

Į ' \

Delegacija pas firmos pre
zidentą Frederick Ecker;

Reikalauti įstatymų, kurie 
uždraustų diskriminuoti.

Greta vietinių organizacijų 
atstovų, 'konferenciją asmeniš
kai ar raštu sveikino daug žy
mių visuomeninki], tarpe tų 
pirmasis įsileistas į sporto di
džiųjų lygą Jackie Robinson., 
Broadway teatrininkas Oscar 
Tlammerstein II-sis, aktorius 
Sidney Poitier.

Projekte ‘gyvena apie 50,- 
000 gyventojų. Konferencijon 
delegtus atsiuntė 50 apskrities 
organizacijų, kurių tūlos, kaip 
kad rendauninkų organizaci- 

i ja, turi apskrityje daug skyrių 
ir šimtus tūkstančių narių.

Brooklynas kaip ir 
nepaliestas streiko

Po visą platų Brooklyną
Queens priraizgyta miestinių 
busų linijų, taipgi yra kelios 
subway šakos. Del to Brook- 
lyno ir^Queens gyventojai, ku
rie dirba savo apskrityj, strei
ko kaip ir nejaučia.

Tačiau niujorkiečius tas pa. 
liečia daug. Aštuonių užstrei- 
kuotų Manhattan linijų busai 
perveždavo po virš tris mili
jonus keleivių k^s dieną.

Louis Peck, Bronx demo
kratas ii’ . nuolatinis rendau
ninkų talkininkas, įteikė New' 
Yorko’ Valstijos i Seipieliui vie
ną pirmiausiųjų rendų kon
trolės bilių šiais motais. Rei
kalauja pratęsti kontrolę iki 
birželio 3-tos, 1955 metų.

Esamoji kontrolė baigsis š. 
m. birželio 30-tą. Jeigu įsta
tymo. neprailgins, kompaniškų 
namų gyventojams gręsia di
deli rendų pakėlimai ir šimtai 
tūkstančjų evikcijų.

Mr. Peck sako, kad įstaty
mo gavimas ar negavimas pri
klausys nuo pačių rendaunin
kų veiklos. Jis įspėja, jog re- 
publikonai . Seimelyje yra di
delėje daugumoje. O Metro
politan Life firma, kuri mieste 
valgio daugybes namų, įteikė 
Seimeliui reikalavimą leisti 
pakelti rendas 20 nuošimčių. 
Akyregyje to visko rendau
ninkų kova nebus lengva. .

■ Rendauninkai šaukia speci
alu konferenciją sausio 17-tą, 
nuo 1 iki 5, 215 W. 2 3rd St., 
New Yorke.

ir meną mylinti 
Džiugu jums pranešti, kad 

sausio-Jan. 18 d., Lietuvių Svetainė
je, 29 Endicott St., 2-rą vai. popiet, 
prasidės Aido Choro pamokos. Tai 
bus prisirengimas dalyvauti 2-rosios 
Meno apskrities koncerte, kuris bus 
balandžio 12 d., Worcesteryje.

Širdingai kviečiame visus ateiti į 
pamokas. Kurie gavote pakvietimus 
ir kurie negavote, o galite dainuoti 
chore, ateikite ir stokite j 1ą gražų 
menini darbą. Prašome jsitėmyti, 
kad pamokos prasidės 2-rą vai. po-' 
pint. Kom.

New Yorke nežinomas apie 
65\ar daugiau metą amžiaus 
vyras nusižudė kritęs po sunk
vežimiu.

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

PRANEŠIMAI

(9-1) ,

REIKALAVIMAI
• Reikalinga gaspadinč—šeimininkė. 

Platesnes informacijas suteiksiu lai
šku. Prašau kreiptis:—

Baronas, 
11059 Dodge, Van Dyke, Mich.

(8-9)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

TYPIST
Attractive position for a young 

woman with a High School educa
tion and knowledge of typing and 
bookkeeping, who feels she has bet
ter than average ability. Some ex
perience, while helpful is not essen
tial, since we are glad to train you 
and help you got started. Pleasant 
working environment. Salary com
parable with qualifications plus me
rit increases. Planned program of 
advancement. Vacation with pay. 
Worthwhile employee benefits.

COMMERCIAL CREDIT 
N. BROAD ST. ROOM 

(9-15)

Motorų Apšvietos Klubo metinis 
susirinkimas jvyks sausio 15, 8 vai. 
vak., Liberty Auditorijos muzikos 
kambaryje. Visos narės prašomoš 
atvykti. Turėsime gerų raportų iš 
praeities, planų ateičiai, programą 

vaišių. Kviečiamo ir ne nares.
Valdyba. t

( 2-9)

ir

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas ALDLDc10 

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

Moterys klubietės laikys susirin
kimą kaip 3 vai., o 10 kuopa pusė 
po 4-rių. Apart kitų svarbių reika
lų aptarsime kas atstovaus mūsų 
serus Laisvės metiniame suvažiavi
me, kuris jvyks sausio 25. Taigi ne
patingėkime susirinkti.

Kuopos Valdyba.
(8-10)

MONTELLO, MASS.-
Draugiškas vakaras dienraščio 

Laisvės reikalu, jvyks Šeštadieni, 
sausio-Jan. 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. Jžangos nebus,

Kviečia LLD 6 kp. tam tikslui iš
rinktas komitetas. \

(8-10)

Spauda kursto liaudį 
prieš uniją

Tokį viešą įkaltinimą pa
reiškė laikraščio Daily Wor
ker rašytojas
man. Ir jis tai padarė ne iš 
piršto išlaužtu mostu, bet pa
rodydamas tos spaudos bent 
kelis šūvius prieš strėikierius 
ir uniją. ■

Įdomu, kad kaip tik darbi
ninkai pareikalavo sau geres
nių sąlygų ir unijos
jiems tame pritarė, tuojau tie 
viršininkai pasidarė spaudai 
negeri. Spauda seniau ne kar
tą yra gana prielankiai akimi 
mirktelėjusi į unijo lyderį M. 
Quill. Bet streikui kilus, ta 
spauda tuojau atsisuko prieš 
j į. Antraštės šaukia (pakarto
ju Friedmano atžymėtąsias) :

“Quill atmetė prašymą bu
sų industrijoj taikos” (Times, 
gr. 31-mos laidoje).

“'Quill boikotuoja busų de
rybas” (tas pats Times, sausio

l“Quill atmeta Impy planą 
— majoras siūlo 40 valandų 
savaitę” (Sunday News, sau
sio 4-tos laidoje).

Tikrovėje, Quill atsisakė 
priimti nukapojimą algų uni- 
jistams, ne 4 0 valandų savai
tę. Quill ir visi jo linijos — 
Transport Workers — nariai 
reikalauja 40 valandų.

Sukniasiuviu firmų 
pelnai augo

Moteriškų drabžių industri
jos bosų pelnai auga, pareiškė 
Fannie Golos. Ji kalbėjo Suk
niasiuviu Eilinių Narių Komi
teto sušauktame siuvėjų masi
niame mitinge.

Golos, komiteto sekretorė, 
savo raporte žymėjo, kad 19- 
51 metais fabrikantai už savo 
įdėlius į biznį gavo 145.6 pro. 
pelno (imant visą industriją 
bendrai). 1952 metų pelnai 
numatomi dar didesni.

Bosai, sakė ji, teisinasi ne- 
išgalį pakelti darbininkams 
mokesties. O pelnams nuslėpti 
jie turi daug priemonių. Jie 
atrokuoja savo algas, bonu- 
sus, kelionių iškasčius, svečių 
vaišinimo išlaidas ir daugi kitų 
išmokesčių. Greta to, vokuo
jant išmokesčius visuomet yrą 
dalininkai, šeimos nariai.

“Nėra priežasties, dėl ko 
dirbantieji sukniasiuviai netu
rėtų gauti 20 iiuqš. algos prie
do,” pareiškė eilinių narių va
dovė. .

Sausio 7 d. turėjau progą 
■<atstovaut dienraštį L. kalbinių 
laikraščių filmų 'kritikų rate
lio sušauktoje sueigoje New 
Yorke. Ten buvo parodyta 
nauja italų kalboje (su ang
liškais užrašais-dialogu) fil
mą “The Little World of Don 
Camillo” padaryta ii Giova- 
nini Guareschi’jaus novelės.

Vadovaujančias roles vai
dina:

Don Camillo, kunigo —Fer. 
nandel;

Peppone, šiarinės„ Italijos 
miestelio majoro komunisto-— 
Gino Cervi.

Filmoje yra įvairumo. Joje 
parodo- dviejų jaunuolių mei
lę, kuri prieina prie tragišku- 
•mo; stambių ūkininkų su jų 
darbininkais kova— prie dra
matiškumo; futbolo lęšis — 
prie komedijos. Visa filmą yra 
graži ir įvairi komedija.

Pirmas rodymas tos filmos 
prasidės sausio 15 d., Bijou 
Teatre.

SETTLED WOMAN 
Foi’ office cleaning and to help 
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

TOOL MAKER’S 1st class man 
with some classic mold making ex
perience preferred. Congenial work
ing conditions. Good pay; steady 
work. Apply in person. BOCHMANN 
BROS., 1400 E. Erie Ave. Sec MR. 
WALTERS.

(9-15)

Ėmęs “dovanas” kovai 
orieš komunizmą

yLaivakrovių unijos “kara
lius” Ryanas gautą iš kompa
nijų $7,500 abraką bandysiąs 
pateisinti “pairi jotizmu.” Jis 
tai ėmęs “kovai prieš komu
nizmą.”

Ryanas yra pašauktas liu
dyti State Crime komisijai a- 
tenančią savaitę. Į klausimą, 
dėl ko jis gavo stambias su
mas pinigų nuo Daniels and 
Kennedy firmos, atsakymas 
būsiąs, kad $7,500 “dovanų” 
buvo kompanijos įnašas “į 
slaptąjį Tęvos prieš komuniz
mą fondą.”

Tyrinėjimai esą parodę, 
kad vien tiktai iš tos vienos 
kompanijos Ryanas kas me
tai, per 18 metų, gavinėjęs po 
$1,500 asmeniško ragaišio. Jį 
gavęs be darbo, nepajudinęs 
nei šiaudo tos kompanijos 
prieplaukose.

i.

Tūstančiai negaus 
nedarbo apdraudos

New Yorko eilinių suknia
siuviu masiniam mįtingui, įvy
kusiam sausio 7-tą, raporte 
buvo pranešta, kad apie de
šimt tūkstančių tos industrijos 
bedarbių j aru nebeturi teisės 
gauti nedarbo apdraudos. Ne
gauna dėl to, kad praėjusių 
vienerių metų bėgiu neišdirbo 
20 savaičių. »

(7-9)

care of dogs, 
imals. Reliable 

position for right 
5-4500. Ask for

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

ENTERPRISE 
99 — 5th Avė., 

Paterson, N. J. 
(5-9)4

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP

PEIST LANE 
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. 1
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G,

Tel. EV. 7-6288

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174




