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KRISLAI
Mokytojai bus “košiami.” 
Lattimore teismas.
S. Joniškietis sveiksta.
J. Urbonas ir Čiuberkis.

Rašo R. Mizara

VISUOTINAS VAŽIUOTUS
DARBININKŲ STREIKAS
APĖMĖ PHILADELPHIA

. \________ ___

Eiliniai darbininkai atmetė
vadų sutartį su kompanija

Eilėje miestų jau buvo ko
šiami mokytojai, y ap at ingai 

r mokytojai, kurie moko valdi-
f nėse mokyklose.

Nemaža mokytojų, — pra- 9 .tjĮWr«y}žios. vidurinėse ir aukstes- 
diese mokyklose. — buyo‘“iš- 

\Jįkošta” laukan dėl^jų politinių 
^pažvalgų; jie buvo apskelbti 

komunistais.
To dar negana.
Senato “vidujinio saugumo’’ 

komitetas skelbia, jog “tyri
nėjimai” būsią tęsiami ir atei
tyje. Girdi, dar yra šimtai 
raudonųjų mokytojų, kurie tu
rį būti “išvalyti” iŠ mokyklų.

Taigi ragangaudžia' žada 
savo syzifišką darbą tęsti. 
Pažangieji mokytojai Lūs k ry
žtajam i, gi Įvairūs rasistai, 
reakcininkai bus palikti ir pa
aukštinti.

Buffalo miesto mokytojų fe
deracijos prezidentas Frank 
J. O’Day sako: tegu sonatinis 
koYnitetas ieško komunistinės 
Įtakos mokyklose, bet mes ne- 

• ’r.s norime ragangaudiškumo.
Kaip gi visa tai galima at- 

It lįsk irti ? !

Kovo .ėnesi prasidės teis
mas Owen Lattimore, John 
Hopkins universiteto profeso
riaus.

Jis kaltinamas talkavime 
komunistams Kinijai užval
dyti.

Minėto universiteto profe
soriai pasiryžo sukelti jo gy
nybos reikalams $40,000 fon
dą.

Reakcininkai skelbia, būk 
Lattimore teismo iškils 
“skandališkai didelių” daly
kų.

Atrodo , kad šią savaitę
baigsis ilgai besitęsiąs 13-kos 
komunistų vadovų teismas
NewYorke.

Ką jis pasakys, — greit
matysime. Jeigu teisiamieji
bus nubausti, tai jie sako ape
liuosią Į aukštesnįjį teismą.

Šitie trylika darbininkų vei
kėjų, kaip žinia, teisiami pa

gal Smitho įstatymą, kuris 
siekiasi kontroliuoti žmogaus 
galvoseną!

Mūsų korespondent. Wash
ingtone Steponas Jomškietis 
tarp kitko man rašo:

“Jau gerokai pasitaisiau. 
Valdau koją ir ranką neper- 
blogai. Su laiku manau, kad 

f visai pasveiksiu. . .
“Ak! Gaila, kad taip atsi- 

( . tiko. Abudu su žmona rengė
mės, atvažiuoti pas jus ir pa
matyti laisviečių metinį suva
žiavimą, taipgi dalyvaut Lais- 

H vės bankiete, asmeniškai susi
pažinti ir pasimatyti su drau
gais. Norėjome pamatyti jūsų 
spaustuvę ir Kultūrinį Cen
trą. . .

“Paspauskite dešinę drau
gams: A. Bimbai, P. Bukniui 
ir kitiems jūsų personalo na
riams. Priimkite draugišką 

W sveikinimą nuo Cicilijos. Spau- 
užiu jūsų dešinę. . x s»

Smagu, kad Steponas sveik
sta, bet nesmagu, kad juodu 
negalės būti mūsų suvažiavi-

Philadelphia, saus.. 1. — 
Daugiau kaip 10,000 miesto 
važiuotės darbininku su
streikavo prieš Phila. Tran
sporto kompaniją. Sustab
dė visus jos busus, gatve- 
karius ir požeminių gele- 
.žinkeliu bei “eleveiteriu” 
traukinius.

Darbininkai atmetė CIO 
Važiuotės Unijos pirminin
ko M. J. Quill’o ir kitų va
dų susitarimą su kompani
ja
Unijos viršininkai ir kom

panija susitarė:
Tuojau pakelti darbinin

kams algą po 8 centus va-, 
landai ir šį priedą sumokė
ti taip pat už laiką nuo 
gruodžio 15 d.

Pridėti dar po 6 centus 
valandai, pradedant nuo 
rugsėjo 14 d. šiemet.

O nuo 1954 metu birže
lio 15 d. dar pakelti algą 7 
centais per valandą.

Pradedant nuo rugsėjo 
15 d. šiemet,' sutrumpinti 
dabartinę 48 valandų dar
bo savaitę iki 44 valandų.

0 nuo 1954 metų birže
lio įvesti 40 valandų darbo 
savaitę^
Darbininkai priešinasi 
tokiai sutarčiai

Važiuotės darbininkai 
tuojau subruzdo prieš tokią 
prastą sutartį, atmetė ją 
masiniame savo susirinki
me ir paskelbė visuotiną 
streiką.

Streikas jau trečiadienio

Vengrija nusmerkė 4 
vokiečius žmogžudžius

Budapest, Vengrija. — 
Apskrities teismas nusmer
kė mirti keturis vengriš
kus vokiečius už tai, kad 
jie pernai nužudė komunis
tą vieno kaimo tarybos pir
mininką arti Pecs miesto, 
Vengrijoj.

Vienas žmogžudžių bend
radarbis tapo nuteistas vi
są amžių kalėti, o kitas įka
lintas 16-kai metų.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
šalčiau.

me ir bankiete,įvykstančiame 
sausio 25 dieną.

šiomis dienomis ne’tekome 
labai nuoširdaus mūsų laikraš- 
čip rėmėjo, brooklyniškio Jono 
Urbono, kurio palaikai bus 
palaidoti sausio 15 d. Mount 
Olivet kapinėse Maspethe.

Gi prieš savaitę laiko ana
pus H’udsono' upės, N. Jersey, 
mirė kitas malonus ir geras 
laisvietis K. čiuberkis, taipgi 
kadaise ilgai gyvenęs Brook
lyn e.

Teilsisi juodu ramiai, o mes, 
likusieji, suglauskime savo 
gretas svarbiems darbams dir
bti!

rytą “suparalyžiavo miesti
nes pustrečio milijono phi- 
ladelpbiečių keliones,” kaip 
teigia New Yorko Daily 
News ir Herald Tribune. .

Vidutinė važiuotės darbi
ninko alga pirm streiko 
buvo $1.67 valandai, sako 
Associated Press.

Amerika remia japonų 
grasinimą Sovietam

Washington. — Japonija 
užprotestavo, kad sovieti
niai lėktuvai skraidę per 
Hokkaido, šiaurinę Japoni
jos salą. Japonų valdžia 
grasino juos šaudyti.

Amerikos valstybės de- 
partmentas užgyrė Japoni
jos protestą ir įsakė savo 
lakūnams taip pat šaudyti 
Sovietų lėktuvus, jeigu jie 
pasirodys virš Japonijos 
žemės.

Eisenhoweris siunčia 
Dullesą ir Stasseną 
j vakarų Europą

New York. — Busimasis 
prezidentas Eisenhoweris 
siunčia vakarų Europon 
Johną Fosferį Dullesą, sa- 

’ vo skiriamą valstybės sek
retorių, ir Haroldą Stasse- 
na, busimąjį “savitarpio 
saugumo” direktorių.

Jie tyrinės, kiek reikia 
vakarinės Europos kraš
tam pinigų ir ginklų iš, 
Amerikos dėl atspirties 
prieš komunizmą.

Dulles ir Stassenas, su
prantama, ragins Franci ją, 
vakarų Vokietiją ir ketu
riais kitas šalis greitai su
daryt tarptautinę armiją 
prieš Sovietų Sąjungą.

440 lėktuvų atakavo 
Šiaurinę Korėją

Seoul, Korėja. — Apie 
400 Amerikos lėktuvų bom
bardavo ir apšaudė .tiltus, 
bei kitus įrengimus ties Si- 
nandžu, šiaurinėje Korėjo
je, arti Mandžūri jos/sienos. 
Praneša, kad sudaužė vieną 
didelį tiltą, sužalojo ketu- ? 
ris kitus ir nušovė du ra-< 
kietinius Šiaurinės Korėjos 
lėktuvus iš tų, kurie njėgi- 
no atmušti atakuojančius 
amerikonus.
' Per tuos tiltus, sakoma, 
buvo iš -Mandžūrijos siun
čiama ginklai ir kiti pastipo 
rinimai šiauriniams Korė
jos liaudininkams.

Tai jau šešios dienos kai 
Amerikos lakūnai kasdien 
urmu ardo ir degina “kari
nius taikinius” šiaurinėje 
Korėjoje.

Privatinių kompanijų autobusai suvaryti i garadžių, 
kuri pikietuoja streikuojantieji New Yorko transporto
unijos nariai. Streike dalyvauja 8,200 autobusų vai
ruotojų. Jie reikalauja 40 valandų darbo savaites ne- 
numušant dabartinės algos.

GAL EISENHOWERIVI TEKS 
SPRĘST ROSEKKERGĘ 
PRAŠYMU PASIGAILĖTI

Washington. — Abejoja
ma,- ar prezidentas Truma
nas pas.pės atsiliepti į Ju
liaus ir Ethelės Rosenber
gų prašymą. — dovanoti 
jiems gyvybę. Trumano 
prezidentavimas baigsis a- 
teinantį antradienį.

Jei Trumanas “nepaspė- 
tų,” tai naujajam preziden
tui Eisenhoweriui liktu 
spręsti Rosenbergų prašy
mas.

Jiedu nusmerkti numari
nimui elektros kėdėje už 
“intenciją išdavinėti Sovie
tams atominius Amerikos 
sekretus.”

Rosenbergai jau pereitą 
šeštadienį pasiuntė prezi
dentui atsišaukimą, bet at
sišaukimas eina per val
džios prokurorų rankas. 
Jie dar kreipsis į federalį 
teisėją Kaufmaną ir val-

Šnipai gydytojai prisipažino 
nužudę 2 Sovietų pareigūnus

• Maskva. — Devyni areš
tuoti daktarai-profesoriai 
prisipažino, kad:

Jie, neva gydydami, ža
lingais vaistais, tyčia numa
rino generolą Andrių A. 
Ždanova ir Aleksandra S. 
Ščerbakovą, įžymius Sovie
tų veikėjus, Komunistų 
Partijos politinio biuro na
rius.
Buvo padarę sąmokslą su 

kariniais Amerikos ir Ang
lijos šnįpais. nužudyt aukš
tuosius Sovietų valdžios 
pareigūnus, o visųpirm at
sakinguosius karinius va
dovus:* Maršalą Aleksand
rą M. Vasilevskį, apsigyni
mo ministrą; maršalus Le
onidą A. Govorovą ir Ivaną 
S. Konevą, vyriausia Sovie
tų armijos, komandierių; 
generolą vS. M. Štemenko, 
armijos štabo galvą; admi
rolą G. 'Lėvčenko, laivyno* 
ministro pavaduotoją, ir 
kitus.

Jungti nė s Vaisti j os 
naudojo buržuazinių žydų 

džios advokatus New Yor
ke, prašydami nuomonių ir 
patarimų. Galų gale, gene- 
ralis Jungtinių Valstijų 
prokuroras James P. Mc- 
Granery perduos preziden
tui Rosenbergų atsišauki
mą, pridurdamas savo pa
tarimus.

Nusmerkęs. Rosenbergus 
mirti, . federalis teisėjas 
Kauf manas atidėjo jiems 
mirties bausmę iki penkių 
dienu po to, jeigu preziden
tas Trumanas ar Eisenho
weris nedovanotų jiems gy
vybės.

Budėtojų pikietas nuo
lat vaikščioja ties prezi
dentiniais Baltaisiais Rū
mais, ragindamas pakeisti 
Rosenbergams mirties bau
smę, o Amerikos Legionie
riai pikietuoja, reikalauda
mi juos nužudyti.

sionistų organizacijas., o 
ypač jų pašalpinį Ameri
can Joint Distribution Ko
mitetą, ryšiams palaikyti 
su žudikais daktarais, šni
pais, teroristais bei kitais 
kenkėjais Sovietų Sąjungo
je.

Amerikonai veikė./ ypač 
per' daktarą šimelovičių 
Maskvoje ir buržuazinį žy
dų nacionalistą Michoels.ą.

Taip prisipažino šie 9 
daktarai-profesoriai: M. S. 
Vovsi, B. B? Kogan, A. I. 
Feldman, A. M. Grinstein, 
G. Etinger, V. N. Vinogra
dov, M. B. Kbgan, P. I. Je- 
gorov ir G. L Majorov.
Ira ir daugiau tokių

Pravda ir kiti Maskvos 
laikraščiai teigia,K kad su
sekta ir daugiau tokių 
“žmogžudiškų Amerikos į- 
nagių” tarp gydytojų. Jie 
toliau tyrinėjami.
Stalinas sveikas v

Amerikoj ir Anglijoj bu
vo paskleista paskalai, kad, 
“tur būt, Stalinas miręs.”

Bet Stalinas antradienį

VAKARU EUROPIEČIAI 
RAGINA DOVANOTI 
ROSENBERGAM GYVYBĘ 
1,500 kunigų šaukia prezidentą 
neleist nužudyti Rosenbergus 

a?
Paryžius. — Faktinai vi

si Francijos laikraščiai, net
patys dešiniausi, ragina 
prezidentą Trumaną pa
keisti mirties, bausmę Ju
liui ir Ethelei Rosenber
gams. Sako, Rosenbergai 

i per daug žiauriai nuteisti 
vien už tariamą “suokalbia-

Egiptėną dauguomenė 
nori respublikos

Kairo, Egiptas. — Dau
guma Egipto žmonių nori 
respublikos, kaip rodo, ne
seniai įvykę balsavimai.

Gen. Naguibas, išvijęs 
karalių Farųką, tapo Egip
to premjeru, bet karališko
ji santvarka dar nepanai
kinta/

Dabar Naguibas paskyrė 
50 asmenų komisiją, kad 
pagaminti! naują, gal res
publikinę konstituciją.

Wm. Remingtonas ’vėl 
teisiamas už tariamą 
kreivą priesaiką

New York. — Prasidėjo 
antra byla federaliame aps
krities teisme prieš Willia- 
nją W. Remingtoną, buvu
si prekybos departmento 
pareigūną Washingtone.

Pirmojoj byloj 1951 me
tų pradžioje Remingtonas 
buvo surastas kaltu, jog 
“po priesaika melavo” fe- 
deralei grand džiūrei, užsi
gindamas, kad priklausęs 
Komunistų Partijai. Bet 
apeliacijų teismas 1951 me
tų rugpjūtyje panaikino 
pirmojo teismo sprendimą.

Tuomet valdžia užvedė 
naują bylą, kur Remingto
nas .dabar . teisiamas už 
tai, jog melagingai prisie
kęs pirmajame teisme, kad 
nepriklausė K o m u n istų 
Partijai, kad neišdavinėjo 
“Amerikos sekretų sovieti
niams agentams” ir tt.

Jau pirm 100,000 žmonės 
gyvenę Amerikos žemėje

Baltimore. — Johns Hop
kins Universiteto profeso
rius George F. Carter at
kasė Californijoje senovi
nius dirbinius bei palaikus, 
kurie liudija, kad jau 100,- 
000 iki 400,000 metų atgal 
gyveno žmonės Amerikos 
žemėje.

vima išdavinėti Sovietams 
atomines Amerikos slapty
bes.”

Tokie dešiniųjų francūzų 
laikraščiai, kaip Le Figaro, 
Franctirieur ir kt., prime
na, kad ir “tikrieji” atomi
niai'šnipai Anglijoj nebu
vo mirčia baudžiami. Sako, 
iei Rosenbergai taptų nu
žudyti, tai komunistai gau
tų naujos medžiagos propa
gandai prieš “reakciniai- 
karinį Amerikos, kapitaliz
mu. ”

Panašiai rašo ir Belgi- • 
jos, Italijos ir kitų vakari
nės Europos kraštų spau
da. Esą, jei Rosenbergai 
būtų numarinti, tatai pa
kenktų amerikinei politi
kai pasaulyje. Todėl pati 
politinė gudrybė turėtų pa- 
diktuot prezidentui Truma- 

(nui dovanoti Rosenbergam 
gyvybę. .... <

Vakarų Europoj kilo 
toks platus judėjimas pHeš 
Ros.enbergų marinimą, kad 
Amerikos atstovai išleido į- 
vairiomis kalbomis knyge- > 
les, aiškinančias, jog Ro- ' 
senbergai “teisingai” nu- 

i smerkti.
Francūzų policija blaško 

nikietus nuo Amerikos am
basados, ir leidžia tiktai 
sudėti ant jos slenksčio pa
reiškimus, reikalaujančius 
pakeisti Rosenbergam mir
ties bausmę.
Daugėja protestantų kuni
gų atsišaukimai į prezid.

New York. .— Jau pus
antro tūkstančio protestan
tų kunigų ir vyskupų pasi
rašė ir pasiuntė preziden
tui Trumanui prašymus, 
kad neleistų Rosenbergus 
numarinti.

Tarp pasirašiusiųjų yra 
episkopalų vyskupas Char
les K. Gilbert, kun. dr. Ro
bertas Hastings Nichols, 
buvęs profesorius Columbi- 
jos Universiteto dvasinės 
seminarijos, ir daugelis ki
tų įžymių dvasiškių. *. J

Prancūzai tardo 
nacius žudikus
Bordeaux, Francį j a.—‘Ka

rinis Francijos teismas 
tardo 21 nacį, kurie kalti
nami, jog 1944 metais, nužu
dė 642 francūzus kaimie
čius.

šią savaitę atsilankė į len
ku artistu koncertą Di
džiajame Teatre Maskvoj, 
kaip rašo specialis New 
Yorko Times koresponden
tas.

INDIJOS MOKYTOJAI 
BADU STREIKUOJA

New Delhi, Indija. — 13,- 
000 mokytojų paskelbė sayo 
badavimo streiką Pundžabo 
■provincijoje, reikalaudami 
pakelt algą. Pusė milijono 
mokinių tuo tarpu lieka be 
mokytojų.

✓ L [ J
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Prezidento rankose.
' JULIUS IR ETHELĖ ROSENBERGAI, per savo ad- 
vokatą, įteikė prezidentui malonės prašymą, kad jis iš
reikštų jiems susimylėjimą, kad jis išgelbėtų jų gyvy
bes.

Ką prezidentas Trumanas tuo reikalu darys, nežino
me. Jis tegali daryti vieną iš trijų: (1) duoti Rosenber- 
gams susimylėjimą, išgelbstint juodu nuo elektros kėdės, 
(2) atsisakyti duoti .susimylėjimą, arba (3) palikti Ro- 
senbergų prašymą busimajam prezidentui (Eisenhowe- 
riui), kuris bus inauguruotas sausio 20 dieną.
' Kiekvienas žmogus, kuriam rūpi, kad Rosenbergai ne
būtų nužudyti, aišku, nori, idant prezidentas Trumanas 
atliktų pirmąjį: kad jis išklausytų jų prašymą.

Tačiau, norint, kad jis taip padarytų, reikia, idant pa
tys žmonės tartų tuo reikalu savo žodį, ragindami pre
zidentą duoti Rųsenbergams susimylėjimą.

Atsiminkime: tam tikros jėgos daro viską, kad Rosen
bergai būtų nužudyti! Jie daro didžiulio spaudimo į 
Trumaną, kad jis atmestų jų prašymą.

Visa eilė pasaulio ir'Amerikos žymių žmonių, — mok
slininkų, artistų, švietėjų, intelektualų, — jau tarė savo 
žodį: jie prašė prezidentą išgelbėti Rosenbergus nuo 
mirties.

Vėliausias ir tvirtas balsas šiomis dienomis buvo iš
reikštas žymaus mokslininko Dr. Albert Einšteino. Jis, 
kaip ir kiti mokslininkai, jo kolegos, prašo Trumaną ne
leisti Rosenbergus žudyti.

Prieš arti porą* savaičių į Washingtoną buvo suskridę 
.virš 3,000 įvairių organizacijų atstovų, kurie aplankė 
kongresmanus ir senatorius, taipgi ir kitus pareigūnus, 
ragindami, kad šie prašytų Trumaną išklausyti Rosen- 
bergų prašymų. Tūli jų, susipažinę su faktais, nutarė tai 
daryti. z

Jau keletas šimtų Amerikos dvasininkų taipgi pasiun
tė prezidentui raginimus, kad jis išgelbėtų Rosenbergus 
nuo elektros kėdės.

'Judėjimas, kaip matome, išsiplėtė didelis.
Bet ir to dar neužtenka. Tūri pnišyti Trumaną milijo

nai kitų amerikiečių; tenka raginti, kad valstijų guber
natoriai, miestų majorai, valstiiinių seimelių nariai ir 
kitokie pareigūnai drrytų tą patį.

Tik plačiam žmonių judėjimui reikalaujant, nreziden- 
tas Trumanas kreips į Roscnbergų malonės prašymą di
desnio dėmesio.

Melagiams per valgomąją.
PRAĖJUSIŲ METŲ gruodžio 18 d. New Yorke sun

kiai susižeidė Lenkijos delegacijos į Jungtinių Tautų 
asemblėją narys, Dr. Julius Katz-Suchy..

Jis susižeidė vairuodamas automobilį, susižeidė va- 
žiuotės nelaimė je.

’ Tuojau Dr. Katz-Suchy buvo nugabentas į ligoninę:
Nelaimė jam įvyko prieš tai, kai jis buvo pasiryžęs 

grįžti žiemos šventėms į Lenkiją; ant rytojaus Dr. Katz- 
Suchy turėjo išskristi savo tėviškėn.

Na, atsimename, komercinė spauda tuomet ir paleido 
savo piktą liežuvi darban. Ji paskelbė, būk, girdi, Dr. 
Katz-Suchy nenorįs grįžti atfcal į Lenkiją, bijąs, nes jį 
gali suimti, tad jis tyčia susižeidė, kad tik nereikėtų 
grįžti!

Tą bjaurų melą, tą insinuaciją kartojo ir lietuviška 
spauda, sekanti komercinės stambios uodegoje.

Šių metų sausio 10 dieną, kai tik Dr. Katz-Suchy kiek 
tiek pasveiko, išėjo iš ligoninės, sėdosi į lėktuvą ir išsku
bėjo Lenkijon.

Melagiai melagiais ir pasiliks. Abejojame, ar jie iš
drįs šį įvykį atžymėti savo laikraščių skiltyse. Radijas 
savo melu neatšaukė.

< v_______________________________
49,000 dezertyrų.

PREZIDENTAS TRUMANAS pries tūlą laiką oficia- 
liai pripažino, kad mūsų krašto kariuomenė turi daug 
dezertyrų, kad nuo pradžios karo Korėjoje iš mūsų ka
riuomenės dezertyravo 49,000 vyrų.\

Prezidentas dėl to kaltino gen. MacArthurą, kaltino 
Hearsto spauda.

Mes, tačiau, nemanome, kad jis užkliudė pačią rim
čiausią dėl dezertyravimo priežastį.

Ji glūdi kur kitur. Mes manome, labai daug jaunų vy
rų, paimtų į kariuomenę, dezertyruoja dėl to, kad jie 
nemato prasmės, nemato tikslo to ka.ro, kuris šiandien 

' vedamas Korėjoje.
$*• Dabar pranešama iš Washingtono, jog vyriausybė nu

mato “draftuoti” 19-kos amžiaus jaunuolius.
Spėjama, jog republikonai Kongrese praves įstatymą 

verstinam militariniarn treiniravimui visu jaunuolių. 
/J-Toks įstatymas, kaip žinia, buvo siektas! pravesti praė- 

■ jusiame Kongrese, bet žmonių protestai privertė įsta- 
: tymdavius jį atmesti.

Mes dar ir dar sakome: geriau būtų, kad mūsų nau- 
. jasis prezidentas baigtų karą Korėjoje, tartųsi su Ta

rybų Sąjungos premjeru, išlygintų su juo visus nesu^i- 
1 pratimus, užtikrintų ilgametę taiką, o tada nereikėtų tų 
. dalykų daryti, kokie yra mojamasi daryti.

Iš Amerikinių Tarybų Žmogaus 
Teisėms Ginti Suvažiavimo

Cleveland, Ohio. — Ši or
ganizacija susideda iš ,6-šių 
atskirų Amerikinių Tarybų

vos, kalbos, religijos, politi
nių ar kitų įsitikinimų, tau
tinio ar socialio paėjimo;

Žmogaus Teisėms Ginti iš 
"•egrų rasės •studentų-stu- 
denčių ir iš jau* baigusių 
kolegiją jaunų žmonių-pro- 
fesionalų susiorganizavu
sių prie didžiųjų universite
tų, kaip tai: Howard, Cor
nell, Butler ir kitų. Pirmu
tinė iš jų, “Alpha Phi Al
pha”, susiorganizavo prie 
Cornell Universiteto 1907 
metais, kitos kiek vėliau. 
Tos, 6 tarybos, veikiančios 
savistoviai, turi susidariu
sios centralinę valdybą su 
raštine Washingtone D. C. 
Prie ■ tam "dar turi apie 30 
skyrių !įvairiose valstijose, 
taipgi prie universitetų bei 
kolegijų.

Ši jungtine organizacija 
atlaikė savo nacionalinį su
važiavimą Public Auditori
joje praėjusių/mėtų gruo
džio 26-30. Delegatų daly
vavo apie 4,000 iš 18 valsti
jų- '•>

Suvažiavime n visi nutari- 
mai, ir rezoliucijos apart 
savu reikalu, buvo už ei vi- 
lines teises, už veiklą Tei
singos (Samdos įstatymo, už 
prašalinimą filibusteriavi- 
mo iš Kongreso, kada bus 
svarstomi biliai už civilines 
teises, prieš linčiavimą, 
prieš Poll-Tax,, prieš rasinę 
diskriminaciją ir segregaci
ją, kaip civyliniame gyve
nime, taip ir armijoje, ir 
abetoai už lygias, žmoniš
kas teises visiems Ameri
kos piliečiams.
Masinis mitingas

Sekmadienį, gruodžio 28
d. įvyko masinis mitingas, 

■ taipgi’ Public Auditorijoje, 
! kuriame ’žymiausiu kalbėto
ju buvo Pakistano užsienio 
reikalų ministras Zafrula 
Khan. Khan atstovauja sa
vo'šalį Jungtinių Tautų 
Organizacijoje ir čia įis 

Į vadovauja arabų blokui.
Baigdamas savo kalbą 

’Khan pastebėjo, kad, jeigu 
Jungtinių Tautų Organiza
cija nesiims rimtai vykdyti 
savo užduočių, dėl kurių ji 
yra susiorganizavusi, ji 
neišvengiamai turės griūti. 
Khan gerai vartoja anglų 
kalbą.

—Kada Jungtinių Tautų 
Carteris jau buvo rašomas 

•San Francisco, 194.5 me
tais, barbariško karo veik
smai dar tebesiautėjo, sakė 
Khan. Kare buvo išskersta 
milijonai civilinių žmonių, 
vyrų, moterų ir kūdikių. 
Pasauliui buvo perstatytas 
genocido, žmonių išnaikini
mo spektaklis,--reginys ant 
didesnės skalės, negu buvo 
užrekorduotas visoje isto
rijoje. Tie barbariški veiks
mai- buvo atlikti nacių-fa- 
šistų.

, Pastojimui kelio barba
rizmo pasikartojimui tapo 
suorganizuota Jungtinių 
Tautų organizacija ir įžan
goje jos čarterio įrašyta 
žmoniškų teisių ir pamati
nių laisvių deklaracija pa
gerbimui žmogaus įgimtų 
lygių teisių ir pamatinių 
laisvių; lygios teisės vy
rams ir moterims, lygios 
teises didelėms ir mažoms 
valstybėms ir jų žmonėms.

Kaip pirmą žingsnį įvyk- 
dinimui šio iškilmingo pasi
ryžimo, Tautų Sąjungos 
Gene valė Asemblėją 1948 
metų gruodžio 10 d. priė
mė Visuotiną žmoniškų 
Teisių Deklaraciją pagerbi
mui žmonių, įgimtų lygių 
teisių ir pamatinių laisvių, 
neatsižvelgiant, rasės, spal-

nepaisant ar jis būtų pilie
čiu savistovios, nepriklau
somos valstybės ar paval
diniu svetimšalių valdomo
je teritorijoje. Kitais žo
džiais sakant, Visuotina 
Žmoniškų Teisių Deklara- 
tautoms ir valstybėms: vi
soms nusako panaikinti 
vergiją, žmonių kankinimą, 
nežmoniškas bausmes; lais
vė nuo sauvališkų areštų, 
teisė gavimui teisingo, be
šališko teismo ir teisė būti 
nekaltu iki teismo, kol ne
bus įrodyta asmens kaltė.

Viršminėtas civilines tei
ses, — tęsė Khan — Dekla
racijoje seka politinių tei
sių išdėstymas: laisvę ra
miai susirinkti ir prisidėti 
prie sau tinkamos organi
zacijos; teisė imti dalyvu- 
mą savo šalięs valdžioje, ar 
tai būtų tiesioginiai ar per 
laisvu ir slaptu balsavimu 
išrinktus atstovus.

Apart civilinių ir politi
kių laisvių, Deklaracija nu
sako: laisvė darbui ir poil
siui, teisingas ;ir lygus at
lyginimas už lygų darbą; 
pakankamas kiekis maisto, 
aprangos, ir tinkama pasto
gė; laisvė prigulėti prie sau 
nusirinktos unijos; teisė į 
išsimokslinimą, kad pasiek
ti pilną išsitobulinimą ir 
teisė turėti civilinę a.pdrau- 
da. v .

Toliau ministras Zafrulla 
Khan padarė sekamą pas
tabą:
—Kokia šiandien yra pro

ga žmonėms pasinaudoti, 
pasaulio plotme, Genera- 
lės Asemblėjos Visuotinos 
žmoniškų Teisių Deklara
cijoje paskelbtomis teisė
mis ir -pamatinėmis laisvė
mis? Jeigu mes peržvelgsi
me, sakė Khan, pasaulinę 
sceną, pamatysime, kad, 
nepaisant įsteigimo pasau
linės organizacijos, ir jos 
paskelbtų principų, didelė 
žmonijos dalis yra parblok
šta ir krauju atimtoš iš jų 
žmoniškos ir nepavaduoja
mos teises; milijonams Azi
jos ir Afrikos žmonių atim
tos apsisprendimo teisės; o 
ir tie, kurie gyvena na taip 
vadinamame “laisvame pa
saulyje”, daugiau du treč
daliai yra visiškame skur
de, negauna pakankamai 
maisto, apredalo ir tinka
mos pastogės; jie nuolatos 
gyvena baimėje.

Khan baigdamas savo 
prakalbą, padarė sekamą 
pareiškimą: žmonių kovos 
del pamatinių laisvių ir pa
tenkinimo jų tautinių pa
geidavimų šiandien yra vy
riausia priežastimi neraš
tingumo. Istorija mus mo
ko, kaip civilizacijos kilo ir 
griuvo, ir kad tų šalių civi
lizacijos griuvo, kurios ig
noravo ir ne sistenge paten
kinti savo žmonių reikalą- • 
vimų. Jeigu ir Jungtinių 
Tautų organizacija nesiims 
reikalingo, aiškaus ir drą
saus nusistatymo patenkin
ti Azijos ir Afrikos žmonių 
tautinius pageidavimus ir 
nepajėgs išrišti Rytų—Va
karų šaltojo karo konflik
to, Jungtinių Tautų Orga
nizacija irgi neišvengiamai 
turės griūti!

Kitas geras kalbėtojas 
buvo Howard Universiteto 
prezidentas Dr. Mordecai * 
Johnson. Jo tema buvo: 
“Žmonių mobilizacija žmo
niškumo teisėms ginti”. 
Buvo ir, daugiau kalbėtojų.

Jaunų negrų mišrus cho
ras gražiai sudainavo.

J. N. S;

Vienoje. Brooklyno prieplaukoje pikietuoja streikuo
jantieji unijistai, reikalaudami algų pakėlimo. Dabar 
streikas atšauktas sutikus pasiduoti arbitracijai.'

KONTESTAS
(Pabaiga)

AUKOS GAUTOS
LAIKE VAJAUS

Petras Butkevičius, St.
Petersburg, Fla., $29.

Laisve Choras, Hartford, 
Con., $15.
Po $10:

M. Kavaliauskas, So. Be
loit, Ill., A. Staniulis, Hamp
ton, N. J., ALDLD 50 kp. 
(per J. A.) Rochester, 
N. Y. ir S. -Taraila, Wil
merding, Pa.

Joseph Gegžnas, Phila
delphia, Pa. ■ $8.

P. Grybas, Grayland, 
Wash, $6.
Po $5:

J. Gędeminas, Hartford, 
Conn, Veronika Jasulaitie
nė, Brooklyn, N. Y, LDS 
142 kp, Pittsburgh, Pa, 
John Auk^hunas, New Bri
tain, Conn, L Truikis, 
Scranton, Pa, L. J. Kas
per, Cleveland, N. Y.
Po $4:

S. Ramanauskas, Collins
ville, Ill. ir S. K, Cliffside 
Park, N. J.
Po $3:

Iš Broklyn, N. Y. U. Ka- 
maitis, A. Budris ir Chas. 
Brown. Iš Waterbury, 
Conn.: V. Adomaitis, J. 
Vaičiulionis, J. K. Yenke- 
lu.n ir W. Yokubonis. Iš 
Shrewsbury, Mass.: F. Pet
rauskas ir Chas. Daugėlas. 
Iš Worcester,/' Mass.: J. 
Skeltis ir Ed. Kiela. Iš Ro
chester, N. Y.h F. Manelis, 
J. Palskis ir J. Stira. Iš 
Wilkes-Barre, Pa.: F. Kuk- 
lis, M. Sinkewicz ir B. Ra- 
dzevich. Iš So. Boston, 
Mass.: P. Galinis ir M. Stark. 
Iš Norwood, Mass..: V. Ži- 
laitis ir S. Budrevičienė. Iš 
Brodkton, Mass.: J. Minei- 
kis, M. Budrikis ir T. Va
saris. Iš Lowell, Mass.: A. 
Stravinskas ir B. Los.nok. 
Iš New Haven, Conn.: J. 
Rudman ir J. Tumosa. Iš 
Bridgeport, Conn.: J. B. 
Yusaitis, V. Vaznis ir K. 
Rimas. Iš Philadelphia, 
Pa.: A. Yura, A. Tamonis, 
F. P. Walant ir A. Dizia- 
tietis. Iš Hartford, Conn.: 
V. Staugaitis, L. Žemaitie
nė ir Anthony Sadasky. Iš 
Tuckahoe, N. Y.: Ign. Sta- 
nionis. ir Ign. Kartonas.— 
Peter Žalis, Middletown, 
Conn, Ann Krasnitskas, 
Coventry, Conp, F. Mer- 
giunas, New York City, 
N. Y, Anna Passon, Cleve
land, Ohio, J. Mažeika, 
Pittsburgh, Pa, Mike. Bi- 
vainis, Detroit, Mich, I. J. 
Stankus, Buckner, ;I1L, Ant. 
Ražanskis, Union, N. J, F.

Paserskis, Baltimore, Md., 
K. Yokubaitis, Westville, 
Ill, J. Gedminas, Triadel
phia, W. Va, K. Deps, Mas
tic Beach, N. Y, R. J. Kirk, 
Seattle, Wash, K. Bogu- 
žas, Avalon, Pa, Joe Sni
der, Eckman, W. Va, John 
Ella, Butte, Mont, C. A. 
Portage, Pa, A. Skairius, 
Elizabeth, N. J, M. Agur
kas, Chester, Pa, K. Pi- 
vor, LeRoy, Mich, J. Jo- 
kubonis, Billerica, Mass, A. 
Kaunas, St,. Clair, Pa, L. 
Yuodeikis, Yonkers, N. Y, 
J. Sabaliauskas, Valhalla, 
N. Y, J. Kaminskas, John
son City, N., y, K. Ambro
se, Girardville, Pa., Mr. & 
Mrs. M. Pekunas, Great 
Neck, N. Y, Geo. Pranskas, 
Gardner, Mass, A. Lau
cius, Lewiston, Me, T. Mit
kus, Newark, N. J, Geo. 
Jamison, Livingston, N. J, 
A. Rutkauskas, Lowell, 
Mass, Ben Brown, Haver
hill, Mass.,.
Po $2.50.:

Iš Phila, Pa, C. Banio
nis ir A. Gailiūnas. A. Ta- 
malonis, T a r r i f f v i 11 e, 
Conn, Chas. Macy, Volun- 
town, Conn.

Paul Grinius, Johnson 
City, N. Y._ $2.18.
Po $2.:

Iš Toronto, Canada: G. 
Račys, J. Žiulys ir F. Yan- 
kus. D. Norwich,’ Rose
mont, Canada; A. Kmie
liauskas, Montreal, Cana
da; P. Malinauskas, E. Ro
chester, N. Y, B. Muleran- 
ka, Hartford, .Conn, G. Shi- 
maitis, Brockton, Mass/, 
Geo. Kairukštis, B’klyn, 
N. Y, A. Gustaitis, Wood
haven, N. Y, A. Butkaus- 
kas, B’klyn, N. Y, Kaz.

i Petlickienė, Maspeth, N. Y, 
Vj Račkauskas, Haverhill, 
Mass., S. Kazulonis, Cleve
land, Ohio./ L. Levonavich, 
Grand Raįžįdš, Mich, M. 
Gudas, Verdun, Canada; 
A. YuknėYiėlb Carrolltown, 
Pa, Anna Markūnas, Hud
son, Mass... , ,
Po $1.50.:
P. Zaleskas, Philadelphia, 

Pa. it P. Paskauskas, Broo
klyn, N. Y.
Po $1.:

K. Zutkis, Hillside, N. J., 
A. Biliūnas., Brockton, 
Mass., A. Svirinas, Phila
delphia; Pa, Simon Povi
laitis, Baltimore, Md, M. 
Kutchins, Linthicum, Md, 
R. Skuja, Tacoma, Wash, 
P. Babarskas, Hollis, L. I, 
Pranas Zavis, Bethlehem, 
Pa, J. Milkevičius; Inker-

• Darbininkų 
Sveikata

KONSERVUOTA 
ŽMOGAUS ODA

Žmogaus oda—jau kito*» 
kios audinių rūšies, nekaip 
kaulas. Sukonservuot, tie
sa, galima ir odų, bet ne 
septyneriems metams, kaip 
kad esti su kaulų konser
vais.

Oda padaryta iš minkš
tų, liaunų dengiamųjų au
dinių. Ji gležnesnė. Tai ne 
kaulas. Tačiau odos parei
kalavimai yra niekaip ne
mažesni už kaulo.

Netaip kaip kaulų gaba
lėlius, — odos nesušaldysi, 
nesudžiovinsi, antibiotikais 
neapšvirkši. Ji visai sunyk
tų, pasidarytų nebetikus 
operacinei vartosenai. Odą 
kaip nors kitaip reikia 
konservuot, kad ji nenu
stotų savo įprastinio tęsia
mo, minkštumo ir gludumo, 
kad ji būtų nelyginant kaip 
tik ką nuimta nuo sveiko 
kūno, kad ją būtų galimoj 
prigydyt ant sužaloto, be 
odos kūno paviršiaus.
, Plonučius nuimtos odos 
gabalėlius prityrę techni
kai pritvirtina prie plasti
ko kaladėlių ir įmerkia į 
specialiai prirengtą skysti
mą. Tai truputį sūrus krau
jo plazmos skystis. Ir tuo
jau paskui aklinai užtaisy
tą buteliuką padeda į šal
dytuvą, kur oda pasilaiko 
tikusiai konservuota bent 
keletą savaičių, net iki pu
sės metų.

Per tą laikotarpį taip 
konservuojamoji oda tinka 
bet kokiam greitam reika
lui, kaip apsideginimai, 
nušalimai, tūli susižeidimai- 
susiję su odos nuplėšimu. J

Tokiame pačiame sūrJ^ 
kam plazmos skystime ga
lima konservuoti ir kai ku
rių organų daleles, arteri
jų gabalėlius, kuriais būtų 
galima sulopyt kokią su
plėšytą arteriją.

J. J. Kaškiaučius, M. D.

BEDARBIS SUSISPROG
DINO DINAMITU

Weston, W. Va. — Don- 
zel R. McCray, bedarbis, 47 
metų amžiaus, atėjo į mies
tinio teisėjo raštinę, prisi
rišęs po viršutiniais drabu
žiais kelis gabaliukus dina
mito ir elektros bateriukę, 
vielomis prijungtą prie di
namito. Paspaudė bąteriu- 
kės mygtuką, padegdamas 
dinamitą, ir tapo sudrasky
tas Į gabalus.

Taip jis nusižudė, pada
ręs dokumentus su buvusia 
savo pačia, jau gavusi* 
perskyras..

man, Pa, J. Grinevičius, 
Throop, Pa., J. Valman, 
Norwood, Mass, Lena 
Gross, Lawrence, Mass, J. 
Toto ris, Rochester, N. Y, 
John Danesh, New York 
City, N. Y, S. Zulonienė,. 
Hudson, Mass, J. Sadaus- < 
kas, Marlboro, Mass, Er
licku šeima, Brooklyn, 
N. Y.

F. Murauskas, Luzerne, 
Pa. 80c. J
Po 50c.:

Blifford Pozar Hannac- 
roix, N. Y, M. Dobinis, 
Woodhaven, N. Y. ir P. 
Vizbar, Auburn, Me.

Pavieniai skaitytojai F. 
Murauskas, Luzerne, Pa. ir 
E. Pacenka., Fairmount, W. 
Va, prisiuntė po vieną nąuįk 
ją iirenumeratą. ŠirdinįjST 
ačiū!

Laisvės Administracija.
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So. Boston, Mass.
Laisvės Bankietas

Metinis dienraščio Laisves 
/bankietas įvyks sekmadienį, 
sausio 18 dieną, 4:30 v. po 
pietų, 318 Broadway.

šiame bankiete turėsime la
bai gražią programą. Dainuos 
Ona Mineikaite is/dMontello, 
Mass. Jai akompanuos Geral
dine Stenlytė. Taipgi dainuos 
Broadway Kvartetas ir kiti.

Svečių dalyvaus iš New 
Yorko ir kitų kolonijų.

Tad kviečiame visus iš arti 
ir toli dalyvauti šiame gražia
me dienraščio Laisvės paren
gime.

Rengia L. L. D. 2-os kuo
pos Moterų Skyrius ir kitos 
pažangios vietinės organizaci
jos bendrai.

Komitetas.

25-ta, sausio baliavosime 
Laisvės bankete. Išanksto įsi- 
gykime bilietą.

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Paraše ROMAIN ROLLAND * —55—

%

(Tąsa)
Ji stengėsi nejudėti, tarsi jos’valia ga

lėtų persiduoti vaikui. Bet abejoti nebe
buvo galima. Sunkumas didėjo, alsavi
mas greitėjo. Ir užsikosėjęs, pabusda
mas, vaikas pravirko. Aneta šoko iš lo
vos. Ji paėmė vaiką ant rankų. Jis de
gė; jo veidelis buvo išblyškęs, lūpos pa
mėlynavusios. Aneta pamišo. Pašauk
ta teta Viktorina pridėjo dar ir savo su
sijaudinimą. Tą dieną kaip tik ir tele
fonas buvo išjungtas, nes buvo taisomas; 
susisiekti su gydytoju nebuvo galima. 
Apylinkėje jokios vaistinės. Bulonės na
mas buvo nuošaliai; tarnaitė rodėsi ne
labai linkusi bėgti tuščiomis gatvėmis 
tokią vėlyvą naktį. Reikėjo laukti ryto.

* Ir blogis ryškėjo. Buvo dėl ko netekti 
apgalvos! Aneta ir buvo arti to. Bet ka- 

^Cfjangi nereikėjo galvos pamesti, todėl ji 
jos ir nepametė. Teta dejuodama sukosi 
aplink, tarsi musė po lempos gaubtu. 
Aneta jai šiurkščiai tarė:

— Iš aimanų jokios naudos! Padėk 
man! O j-ei niekam netinki, palik mane 
ir eik miegoti! Aš viena jį išgelbėsiu.

Iškoneveikta teta atgavo pusiausvyrą; 
stebėdama ligonį savo ilgų metų patyri- 

' mu, ji atmetė vieną iš klaikiausių Ane- 
tos baimių: krupa. Aneta vis abejojo; 
gal būt, abejojo ir teta. Visados galima 
apsirikti. O jei ir ne krupas, tai dar. 
tiek yra kitų mirtingų susirgimų! Dar 
/baisiau, kai jų nepažįsti... Bet nors Any
tos širdis ir buvo užšalusi iš siaubo, jos 
judesiai buvo ramūs ir kaip tik tokie, ko
kie turėjo būti. Visai nežinodama, vien 

■ tik motinystės instinkto vedama, ji tiks- 
’ liai elgėsi taip, kaip vaikui buvo geriau

sia (rytojaus dieną gydytojas jai tai pa
sakė) : ji nepalikdavo jo ilgai vienodoje 
padėtyje, ji kaitaliojo jam vietą; ji ko
vojo su dusimais. Ko nei patyrimas, 
nei mokslas negalėjo patarti, tai padik
tavo jos meilė: nes ji kentėjo tai, ką jis 

j^entėjo. Ji dėl to dar daugiau kentėjo, 
^i save laikė už tai atsakinga...

Atsakinga! Nelaimės įtampa, ypač li
gai palietus mylimą būtybę, dažnai pa- • 
žadina prietaringumą, kai žmogus nori 
save apkaltinti dėl nekaltojo kančios. 
Aneta priekaištavo sau ne tik nepakan
kamai saugojusi vaiką ir buvusi neat
sargi; ji net surado savyje nusikalstamų 
slaptų minčių: bodėjimąsi (laikiną) vai
ku, šešėlį gailesio, kurio pati Sau nebuvo 

. prisipažinusi, kad dėl jo paskandinusi 
savo gyvenimą... Ar ji buvo visai tikra, 
kad tą gailesį, tą atsibodimą ji iš tikrų
jų buvo jautusi ir juos nuslopinusi? Be 
abejo, nes jie vėl šiuo metu iškilo. Bet 
kažin, ar tik ji jų nesukūrė, jausdama 
reikalą veikti mintimis, nepajėgiant 
veikti materialiai, nors savo beviltiškas 
jėgas atgręžtų pati prieš save!..

Ji atgręžė jas taip pat ir prieš didįjį 
Priešą: prieš nepažįstamąjį dievą. Žiū
rėdama į patinusį veidelį, įkvėpdama jam 

gavo kvapo, švelniai kilnodama jį savo 
tikslių .judėsiu rankomis, ji karštai mal- 

jtdavb jį atleisti už tai, kad leido jį į pa
saulį, kad išplėšė jį iš ramybės, nubloškė 
ii i šį gyvenimą kaip grobį kančioms, 
atsitiktinumams, nežinia kokio aklo Vieš
pačio piktoms užgaidoms! Ir pašiurpusi 
kaip žvėris savo olos angoje, ji grūmojo,

ji juto didžiųjų dievų-žūdikų prisiartini
mą ir, ruošdamasi nuo jų ginti savo ma
žytį, ji rodė dantis. Ji, kaip ir kiekvie
na motina, kai sūnui gresia pavojus, pa
virto ta amžinąja Niobe, kuri, norėdama 
mirtingąją strėlę nukreipti į save, svie
džia žmogžudžiui įdūkusį iššūkį...

Bet niekas iš tų, kurie buvo šalia Ane- 
tos, neįspėjo šios nebylios kovos. .

Dieną atėjo gydytojas; jis pagyrė jos 
blaivumą ir suteiktą pirmąją pagalbą, 
— tuo tarpu dažnai neramus nuoširdu
mas tik pakenkia savo neapdairumu. Iš 
jo žodžių ji atsiminė tik tai, kad jis pa
sakė apiė gripo ir tymų epidemijas, ku
rios siautė Paryžiuje, ir apie galimybę, 
kad jos sūnus bus iš jų gavęs broncho- 
pneumonijos pradžią. Vadinasi, atsisa- 

' kydama nuo pasiūlymo išvažiuoti iš Pa
ryžiaus, ji nusikalto savo vaikui! Ji ne
gailestingai save smerkė. Šis sprendi
mas bent susiaurino jos atsakomybę, pa
šalindamas Kitus sąžinės graužimus.

Gavusi žinią, tuoj atlėkė Silvi, ir ligo
niui priežiūros netrūko. Bet Aneta, at
sisakydama užleisti’ savo vietą, beveik 
neilsėjo, — dienas, naktis ir vėl dienas 
ji darbavosi, kovojo... Mažojo* kūnelio 
prakaitavimai, jo dusimai degino, drėki
no jos pačios kūną... Blogis minkė juos 
abu į vieną tešlą. Vaikas atrodė tai su
prantąs: kai tik kosulio priepuolio bai
mė suspausdavo jam šonus, jo žvilgsnis, 
kupinas, priekaištų ir šaukimosi,- pasi
nerdavo į motinos žvilgsnį; jis tarsi sa
kė :

— Jis ir vėl man suskaudins! Antai 
jis ir vėl ateina! Gelbėk mane!

% Ir ji atsakydavo, spausdama jį prie ' 
savęs:

— Taip, aš tave išgelbėsiu! Nesibi
jok! Jis'tavęs nepaims.

Tačiau priepuolis užeidavo; ir kūdikis 
smaugdavosi. Bet jis būdavo ne vienas; 
ji Nešdavosi kartu su juo,i kad būtų ga
lima pertraukti kilpą; jię jautė, kad ji 
kovoja, kad didžioji globėja jo neapleis; 
ir tvirtas jos švelnus balso tonas, jos 
pirštų spaudimas jam suteikdavo pasiti
kėjimo, jam kalbėjo:

— Aš esu čia. • .r '
Verkdamas ir plakdamas orą savo 

rankutėmis, jis'žinojo:
— Ji sumuš jį.
Ir ji sumušdavo tą Bevardį. Blogis pa

siduodavo. Kilpa atsileisdavo. Ir kūdi
kis, virpėdamas visu savo mažu paukš
telio kūneliu, atsiduodavo į jį išgelbėju
sias rankas. Kaip malonu būdavo abiem 
atsikvėpti po tokio panirimo į gelmę! 
Oro banga, kuri liedavosi per kūdikio 
burnelę, vilgė motinos gerklę ir Šalta ai
stra tvindė jos krūtis. X >

Ši-e atlydžiai būdavo trumpi. Kova už
sitęsė ir kartodavosi, be,galo varginda
ma. Liga jau silpnėjo, tik staiga nežinia 
dėl kokios priežasties mažytis atkirto. 
Jo ištikimosios budėtojos tuoj ėmė bai
siausiai kankintis, kiekviena save kal
tindama valandėlę užsimiršusi ir tuo ga
lėjusi sutrukdyti pasveikimą. Aneta sa
kė pati sau:

Jei jis mirs, aš nusižudysiu.
(Bus daugiau)

Netikėtai staigiai numirus Karoliui Čiuber- 
kiui, Fair Lawn, N. J., mes reiškiame gilią už
uojautą jo gyvenimo draugei Rozalijai, neteku
siai mylimo vyro, dukterims Mildrai ir Daratai 
netekusioms mylimo tėvo ir žentui Jonui nete
kusiam uošvio. Ir linkime visiems ištvermės 
pergyventi šį staigų ir liūdną momentą.

Vincas ir Anastazija Paukščiai, .
, Motiejus' Klimas, 
Stepas Večkis.

Miami, Fla. /

MONTELLO, MASS.
Kviečiame visus apšvietą branginančius lietuvius 

į draugišką sueigą pasikalbėti, pasižmonėti ir pasi
tarti spaudos reikalu. Ši draugiška sueiga bus pa
ramai dienraščio Laisvės, įvyks šeštadienį, sausio- 
Jan. 17 d., bus. Tautiško Namo viršutiniuose kamba
riuose, prasidės 7:30 vai. vakare.

Tai bus kartu ir pirmas" draugiškas pasimatymas 
su pradžia naujų metų 1953. Pasivaišinsime iy drau
giškai pasitarsime dienraščio Laisvės, reikalu. Būki
te visi, kurie tik galite. Įžangos nėra.

LLD 6-tos kuopos tam reikalui išrinktas komite
tas.

Norwood, Mass.
Norwoodo LLD kuopa ir 

Moterų Klubas surengė'Naujų 
Metų pasitikimo vakarą. Jis 
buvo rengtas ne plačiai' publ- 
kai, bet tik artimesnių draugų 
sueigai. Vakaras praėjo visa
pusiškai gražiai: be didelių 
gėrimų bei triukšmo.

Nors tai buvo rengta ne dėl 
pelno, bet visgi nuo parengi
mo liko keletas dolerių. Todėl 
nutarta pasiųsti pasveikinimą 
su penkiais doleriais Laisvės 
šėrininkų suvažiavimui, žo
džiu sakant, vakaras praleis
tas gražiai.

I šešias šių metų dienas 
Norwood e mirė trys lietuviai. 
Kazimieras Viesulą, 49 metų, 
mirė sausio3-čią. Nors buvo! 
bažnytinis žmogus, bet pri
klausė prie LDS 3-čios kuopos, 
žinoma, tapo palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis.

Pranas Jankauskas staiga

(mirė sausio 5-tą. Juozas Čap- 
likas Naujų Metų vakarą tapo 
užmuštas automobiliaus.

I

Pastarieji abu buvo pragė- 
rę visas seniau turėtas kutau-, 
pas ir gyveno iš miestinės pa
šalpos/ Juozas Čaplikas buvo 
viengungis. Gi Pranas Jan- 
ka viskas, kuomet gyveno su 
moterimi, dar skaitė ir .Laisvę, 
ir turėjo kiek sutaupą, bet 
moteriai mirus į trumpą lai
ką viską pragėrė ir nuo pažįs
tamų prašinėdavo dėl puodu
ko kavos. Labai nesmagu apie 
mirusius taip prisiminti, bet 
ką darysi, kuomet jie taip gy
veno.

Tas pats.

Bridgewater, Mass.
Laisvės skaitytoja’, Jose Ma- 

žukna, prieš žiemos šventes, 
sunkiai susirgo. Buvo nuvežta 
į Brockton Hospital, padarė 
operaciją, kuri gerai pavyko. 
Jaučiasi gerai, bet turės ilgai 

pasilsėti, kol gerai pasveiks.
J. Margiūnas, buvęs Ameri

kos Piliečių Klubo bartendę- 
ris, dar nuo spalio 30 d., 1952, 
tebėra Brockton City Hospi
tal. Automobilius buvo užva
žiavęs ant jo; jam sudaužė 
koją, ir drūčiai užgavo.

Ligoniams linkėtina greitai 
pasveikti, ir būti laimingais.

Gruodžio 30, 1952 m., mirė 
Jonas Belskis, Amerikoje iš
gyvenęs apie 50 metų* Jis dir
bo Lietuvių Kooperatyvės 
Darbinikų Draugovės dirbtu
vėje per 17 metų. Pirmiau yra 
gyvenęs Cambridge ir Brock- 
to, Mass. Paliko nuliūdime 
žmoną Julia (Waitekaitis), 
sūnų Steponą, dukterį Sofiją 
Anacki, du anūkus, ir seserį 
Josephiną Jankowski, gyve
nančią Cleveland, Ohio.

Kaimynas.

SO. BOSTON, MASS.

Dienraščio Laisves Paramai

BANKETAS 
. >

*/ *

RENGIA L.L.D. 2-ra KUOPA, MOTER’ŲSKYllIUS 
IR KITOS PROGRESYVUS ORGANIZACIJOS

Įvyks Sekmadienį

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

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

Graži Dainų Programa, Dalyvauja;
ONA MINEIKIUTĖ, Sopranas 

T Jai akompanuos GERALDINE STANLEY 
Dalyvauls ir Broadway Kvartetas

BUS DAUG SVEČIŲ IŠ NEW YORKO IR 
IŠ KITŲ MIESTŲ

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

t ’ Rengėjai.
, ’ p y > * •

, ■ ■ ' ■ . L-...- ............   .. . . ...................................................................r.

NEW HAVEN, CONN.
Musų veikimas
LLD 32, kuopa padarė pa

žadus šiems metams išrink
ti mokestis taip greitai, 
kaip galima, kad mūsų kuo
pa galėtų tapti garbės kuo
pa ir pagelbėtų tuomi LLD 
centrui.

1953 metams valdyba li
ko visa senoji išrinkta. Ji 
rūpinsis šios organizacijos 
reikalais6 per visus metus.

Dabar tik nepamirškime 
sekančio kuopos susirinki
mo, kuriame gausime Vil
nies kalendorių. Taipgi 
šiame susirinkime pasimo- 
kėkime savo metines mo
kestis ir padarykime savo 
kuopą garbės nare.

LDS 16 kuopos taikyta
me sausio 6 d. susirinkime 
buvo rinkta valdyba ir vi
sa praeitų metų valdyba 
buvo užgirta.

Turėjome du draugus, 
kurie sirgo, bet gauta ži
nia, kad abudu pasveiko. 
Gauta žinia, kad kuopos 
vice pirmininkė Eva Reid 
turi eiti į ligoninę ant išty
rimo. Nežinia, kaip ilgai 
truks. Sakė, nekaip jaučia
si. Nariai linki Evai grei
tai pasveikti.

Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto Draugys
tė turi laisniuotą klubą, į 
kurį daug visokių svečių u- 
žeina.

Užėję ten jie tankiai 
randa “Vilnį” ‘ir “Laisvę,” 
taipgi iš Lietuvos atėjusių 
laikraščių.

Tūli žmonės mano, kad iš 
Lietuvos negalima gauti 
laikraščių. O čia atsilankę 
randa. Melagiams tai nepa
tinka.

L. K. Bendrovė, kuri su
sikūrė 1922 metais ir pa
laiko visas pažangesnes 
draugijas, turi nedidelę 
gražią salę ir gana gerai 
verčiasi.

Čia prieglaudą turi sep
tynios draugijos, tarp jų ir 
liuteronai lietuviai, kurie 
taikoje gyvena. ?

LDS 16 kp. ir LLD 82 
kuojos nariams patartina 
šiemet skaitlingiau lankyti 
susirinkimus, kad galėtu
me daugiau nuveikti, negu 
praeitais metais. J. S. K.

ŽINIOS 1$ LIETUVOS
Spalinis socialistinis 
lenktyniavimas

VILNIUS, spalio 24, 1952.- 
Vilniaus miesto Rusų gatvėje 
statomas naujas didelis na- 

1 mas. Čia netrukus persikels 
Juliaus Janonio vardo spaus
tuvė. Puikiai įrengtose pa
talpose bus atidaryti nauji ce
chai, kuriuose bus spausdina
ma šimtai tūkstančių įvairių 
knygų, brošiūrų, mokykloms 
vadovėlių ir tt.

'į Apsvarstę partijos 19-tojo 
Suvažiavimo nutarimus,spaus
tuvininkai nutarė pasiekti dar 
didesnius gamybinius laimėji
mus 35-tųjų Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos meti
nių garbei.

Jau pirmomis socialistinio, 
lenktyniavimo dienomis pasi
žymėjo spaustuvės darbinin
kai : laužytojai Kosmauskas, 
Bab ari kinas, linotipininkai 
Lukoševičius, Krcivėnaitė, ku
rie žymiai viršija dienos už
duotis. Darbininkas Šusteris 
pateikė naują racionalizatori- 
nį pasiūlymą dėl popieriaus 
pjaunamosios mašinos rekon
strukcijos.

r‘ •
Konferencija respublikinėje 

bibliotekoje

KAUNAS, spalio 24, 1952.— 
Vilniaus universiteto bibliote
kininkystės specialybės moks
linis būrelis su LTSR Valsty
bine Respublikine biblioteka

Mainierių unijos prezi
dentas John L. Lewis tik 
ką grįžo iš Brazilijos, 
kur jis dalyvavo organi* . 
zuotų dąrbininkų konfe- 
cijoje. Jis reikalauja at
šaukti priešdarbininkiš- 
ką Taft-Hartley įstatymą.

suorganizavo gamybinę kon
ferenciją. Studentai vietoje 
susipažino su Respublikinės 
bibliotekos darbu, jo organi
zavimu ir metodais. Po to 
įvykusioje konferencijoje bu
vo nagrinėjami bibliotekinio 
darbo teorijos ir praktikos ry
šiai.

Respublikinės bibliotekos 
darbuotojai konferinei joje 
papasakojo apie atskirų sky
rių darbą, jo organizavimą. 
Studentai Puzinaitė, Basiulis, 
Kancleris, Milašiūtė ir kiti nu
rodė bibliotekos pasiekimus, 
iškėlė eilę trūkumų bibliote
kos darbe su skaitytojais bei 
organizacinėje srityje. Kon
ferencijoje kalbėjo Respubli
kinio Kultūros - švietimo įstai
gų komiteto pirmininkas Gir
džius, Respublikinės bibliote
kos direktoriaus pavaduotojas 
Lagauskienė ir kt.

Tai pirmoji jaunųjų biblio
tekos specialistų konferencija 
su bibliotekų darbuotojais - 
praktikais.

Stiprindami teorijos ryšį su 
praktika, universiteto studen
tai - bibliotekininkai, numato 
suorganizuoti skaitytojų kon
ferencijas Baltosios Vokės po-, 
pieriaus fabrike ir ‘Kauno au
dinių” tekstilės fabrike.

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1954 me
tams.

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

MATTHEW A?
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

4

I
 CHARLES J. ROMAN |

4 oLAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS $

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- ft 
vimą. Patogiai ib gražiai moderniškai įruošta g 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir R

kainomis būsite patenkinti. x

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa. 1Telefonas Poplar 4110 8oooč^o<x>ooo<x>ooooqooooooo<xoooooooo<xx)0<x><x>ooooo^

3 pusi.—Laisvo (Liberty)~Ketvirtadien., Sausio-Jan. 15, 1953



Iš Kultūrinio Forumo
Sausio 11-tos popietį, Li- 

bertč Auditorijos Rudoje Sa
lyje, įvyko jau kelintasis iš 
dvylikos šį sezoną numatytų 
savišvietos popiečiu. Juos ren
gia LMS 3-j i Apskritis. Jis 
buvo skirtas daugiau susipa
žinti su poezija ir poetais.

Trumpą, bet gan ryškų api
budinimą poeto Ksavero Va-* 
hagėlio (Sakalausko) pateikė 
daktaras Antanas Petriką. 
Prelegentas suteikė šiek tiek 
žinių iš jo gyvenimo, jo kūry
bos laikotarpio ir sąlygų, ku
riose jam teko kurti. Tikima
si, kad paskaita tilps spaudoj.

/Atitinkamai šio popiečio 
tikslams, LMS Forumų rengė
jai pakvietė poetą Dagili pa- 

w sakyti ką nors apie savo kū
rybą ir bendrai apie poeziją. 
TaS suteikė popiečiui gyvo į- ' 

‘ domumo, kurį Įvertindamas 
Jonas Juška, diskusijų eigoje, j 
sakė: Mes vis daugiausia kal- 

* bame, rašome, apie mirusius.
Komitetas labai gerai padarė, 
kad nors kartą pakvietė gyvą 
autorių..

Dagilis apie savo kūrybą 
nekalbėjo. Jis sakė — tą lai 
sprendžia kiti. Jos kokybę 
spręskite jūs, kurie leidžiate, 
kurie skaitysite, ir ypačiai tie, 
kurie redaguosite. Jis kalbėjo 
apie savo pastangas tapti po
etu.

Sužinojome, jog poeto Da
gilio istorija, tai vargo vaiko 
istorija, kaip kad ir daugelio 
jo poezijos skaitytojų. Jo ke
lias į savišvietą ir Į poetą ne
buvo keno nors jam apmokė
tas, bet pasėka jo paties ne
miegotų naktų ir atsargiai 
branginamų valandų ir minu
lių Jtelias.

Į poetą Dagilis palinkęs dar 
vaiku būdamas dėl to, kad po
ezija jį žavėjo. Vėliau, paau
gus, supratus poezijos reikš
mę progresui, prisidėjo ir po
linkis savo prasilavinimu ir 
kūryba tarnauti visuomenei.

Tikiui, kad minėtose sąlygo
se kurta jo poezija mums, 
darbo žmonėms, darosi juo 
aiškesnė, artimesnė ir bran
gesnė. Tikrai įdomią Įgijome 
pažintį su poetu.

Pirmininkaujantis R. Bara- 
nikas, patsai poetas, pasakė 
įdomių minčių apie poezijps 
kūrybą bendrai. Taipgi kalbė
jo R. Mizara, V. Bunkųs, J. 
Juška. Pirmininko pakviesta, 
E. Jeskevičiutė priėmė norin
čiųjų prisidėti iškasčiams pa
dengti skatikus ir dolerius.

Kalbų pertraukoje J. Ga
šlūnas pranešė liūdną žinią, 
kad mirė lietuvių literatūros 
ir spaudos skaitytojas ir uolus 
rėmėjas Jonas Urbonas. Ir
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Joną Urboną laidos 
šiandien, 15 sausio

JONAS U
laidos sausio 
(ketvirtadienį, 
'Inelio kapinė- 
žįstami prašo
mais ir paly-

Joną Urboną 
15 d. popieti, š 
2 vai., Alyvų K 
se. Draugai ir p 
m i užeiti i šen 
dėti.

Koplyčioje, kaip 2 vai., kal
bės dienraščio Laisvės redak
torius R. Mizara.

Po laidotuvių visi laidotu
vių dalyviai susirinks į Liberty 
Auditorijos valgyklą pietums.

Urbonas pašarvotas Shalins' 
Funeral Home, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven. Forest Hills 
stotis ant BMT Jamaica lini
jos.

Sausio 12-tą lėktuvu atskri
do iš Washington o 
vakaruose, velionio 
duktė Mrs. Blanche 
lyvauti laidotuvėse.

valstijos, 
vienatinė I 
Price da-

suteikė informaciją apie jo 
šermenis ir laidotuves.

,Po programos, dauguma da
lyvių dar užėjo i Auditorijos 
restauraną užkandžiauti. Res- 
taui^mas, kaip žinia, visuomet 
veikia Auditorijoje pramogų- 
susirinkimų dienomis. Taip 
pat'ir kas vakarą galima gau
ti lengvų užkandžių i)’ karštos 
kavos.

Rep.

VILNIES
KALENDORIUS

1953 Metam
Prirengė L. JONIKAS

< Išleido dienraštis Vilnis

Knyga 160 Puslapių, Kaina 50c
v ? " ~ ~~

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

• s

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

/

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

t

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

I •

Užsakymus siųsdami adresuokite sekamai;

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

Iš Teismo Rūmų
Foley Square, N. Y. — Sau

sio 7-tą teisme advokatas F. 
Sorri sakė suvadinę kalbą ap
ginti tris iš 13-kos teisiarhųjų. 
Jis gina marksistinių-leninis- 
tinių knygų leįdėją Alexander 
Trachtenberg, marininkų va
dą Al Lannon ir marksistą mo
kytoją William W. Wein
stone.

Kuo yra tie trys teisiamie
ji? Tuo klausimu jis pradėjo 
savo atsikreipimą i (įžiurę, 
kad juos išteisintų. Atsakys 
mui Į tai, greta kitko, jis pa
sakė:

ti dėl nea“tsakymo į 23 
simus Santo imigracijos byloj, 
jis teisinasi skirtingai.

Advokatas taipgi parodę, 
kad kitas liudytojas Lautner 
ginasi netapęs šnipu kol neiš
ėjo iš Komunistų Partijos. Bet 
FBI agento vardą rado tarpe 
jo popierių jam ’partijoje e- 
sant. Jis nebuvo Įkaitintas.19- 
40 metais West Virginijoje, 
nors buvo partijos distrikto 
organizatorių, kuomet ten 
buvo areštuoti daug kitų ko
munistų.

Serri sakė, kad ir prokuro
ras elgiasi hypokritiškai. Val
džia perima telefonais pasi
kalbėjimus, o paskiau kaltina 
komunistus, kad jie atsargiai 
kalba. Atidarinėja laiškus, o 
tuomet skundžia, kad komu
nistai atsargiai susirašinėja, 
šnipinėja mitingus ir kaltina, 
kad komunistai atsargūs 
m i ti n ga is. Ag res or i u s 
aukas.

Sekam o teisi am ų j ų 
p arei šk imu i štrau kos 
karnose laidose.

klau-

su 
kaltina

gynėjo 
tilps še

Rep.

ri or- 
per-

būtų

Fėro klausimą stums 
iki po rinkimu

New Yorke garsiai spėlio
jama, kad valstijos valdžia 
leis miesto valdžiai uždėti sa
vo reikalams taksus ant nuo
savybių, bet ne ant biznio. ,

Kitu spėjimu yra, kad mieš
to valdžia stengsis atsipalai
duoti nuo atsakomybės už va
žiuotus linijas. Jas paves ma
joro paskirtam neva nepri
klausomam autoritetui. O fęrd 
kėlimo klausimas kils kada 
nors lapkričio mėnesi, po rin
kimų.

Lapkričio 3-čią įvyks ma
joro ir kitų miesto valdininkų 
rinkimai.

išleidę ir par- 
leidėjai, kurie

yra sufrėmavi-

“štai, Lannon, darbo uni
jų vadas, kuris gelbėjo apva
lyti pajūrį nuo nešvarios pa
dėties ir pagerinti gyvenimą 
ten dirbantiems.

“Jūs girdėjote apie supuvi- 
sias, raistines sąlygas pajūryj. 
Jūs skaitėte apie kriminaly- 
bes, žmogžudystes, suktybes 
ir gengsterizmą tenai. O čia, 
štai, yra Lannon, asmuo, ku
ris tą raistą, valė. Ir jisai tapo 
Įkaitintas ir pastatytas čionai 
teisti, kuomet raistas vis dar 
tebepaliekamas pūti ir viską 
aplink save pūdyti.”

O štai Weinstone, mokyto
jas, kuris mokė istorijos ir e- 
konomikos, kapitalistinės ir 
socialistinės. Jis mokė teisin
gai, ii’ mokė to, ko jis turėjo 
teisę mokyti.

“Yra tikra beprotybė 
mališką švietin^o veiklą 
statinėti ‘suokalbiu.’”

Ir taip pat beprotiška
perstatinėti suokalbiu Trach- 
tenbergo leidimą knygų — 
viešai leidimą knygų, kurios 
yra studijuojamos universite
tuose ir po darbininkų namus 
visose Jungtinėse Valstijose.

Serri sakė, kad Trachten- 
bergo išleistos knygos, kaip 
“Kapitalas” ir “Komunistų 
Manifestas” 'buvo rekomen
duotu skaitymu. Jas rekomen
davo toki nekomunistiniai 
švietėjai, kaip buvęs Chicagos 
Universiteto profesorius Hut
chins. Jas yra 
davinėję ir tūli 
nėra Įkaitinti.

“šis teisimas 
mu ir apgaule;

Ir tą sufrėmavimą vykdo 
melagingi liudytojai. Jie kar
toja tas ąpie “spėką ir prie
vartą” frazes, kaip jiems su- 
gestuoja valdiniai egzaminie- 
riai.

Sugestijos “atsiminti” to
kius dalykus greit prilimpa 
tokiems liudytojams, kaip Ni
codemus, kuris buvo įkaitintas 
dviem kriminaliniais prasikal
timais. Tačiau ir taip pirmame 
raporte Nicodemus nieko ne
sakė apie “sabotažą.” Tiktai 
paskiau, kai jo pirmasis ra
portas prieš Lannon negelbėjo 
gauti panaikinimą įkaltinimų, 
jis “atsiminė,” būk Lannon 
kalbėjęs apie “sabotažą.” Po 
to jo paties tie du įkaltiriimai 
tapo panaikinti.

Parodydamas kito liudytojo 
Budenz neteisingus Jiūdymus, 
Serri klausė: Dėl ko valdžia 
turėjo vartoti liudytoją, kuris 
kožnu kartu teikia skirtingus 
neteisingus liūdymus. Kožnu 
kartu, kai jis bando išsiteisin-

rei- 
malo- 

New York o organizuoti

Muzikos kūrėjai už 
Rosenbergus

Po šūkiu “Muzikantai*
kalauja Rosenbergams 
nes,
į komitetą muzikantai ir muzi
kos kūrėjai surengė koncertą 
mitingą sausio 10-tos vakarą, 
Hotel Capitol, 8th Ave. ir 51st 
St., New ‘Yorke.

Iš Richmond Hill 
kuopų banketo

Richmond Hill i)- East New 
Yorko LLD ,185-ta ir LDS 13- 
ji kuopos bęhdrai buvo suren
gusios metinį banketą sausio 
10-tą, Liberty Auditorijos pa
tai posė.
' \Oras jiems pasitaikė tikrai 
rūstus. Lietus lijo, šiurpus vė
jas švaistėsi, norintiems nuo 
lietaus prisidengti lietsargiais 
Juos iš rankų lupinėjo ir nu- 
lėšęsxnuo stiebų nešėsi su sa
vimi. Rengėjai jau buvo be
pradedą galvoti, kad gal lik
siąs) patys vieni vakarieniaut.

Gerieji kaimynai ir nariai 
savo komisijos neapleido. At
važiavo keletas, svečių ir iš 
Williamsburgo, mys galėjo 
būti daugiau, nes iš tos miesto 
dalies atvažiuoti lengva. Ban
ketas Įvyko, nors ii’ ne toks 
turtingas publika, koks galėjo 
būti gerame ore. Atvykusieji, 
kaip ir visuomet
banketuose, gerai pavaišinti.

Trumpoje kalbu programo
je buvo iškviesti LDS sekreto
rius J. Siurba, 
Komiteto narys

Šeimos kasė duobes
Keliolika šeimų patys kasė 

duobes savo įnirusiems, kurie 
buvo laidojami užstreikuotose 
kapinėse gale praėjusios sa- 
vatės.

Streikieriai esą nusistatę 
nekliudyti toms laidotuvėms, 
kurių šeimos nariai patys iška
sa duobes. Bet turės Įrodyti 
streikieriams, kad jie tikrai 
yra šeimos nariai, o ne sam
dyti streiklaužiai.

Amatininkai, pajieSkodamJ 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

REIKALAVIMAI
Reikalinga namų darbininkė 

virėja. Yra du vaikučiai. Daktaro 
namuose. Nuosavas kambarys. $40. 
Skambinkite: JAmaica 3-9380.

(10-12)

PRANEŠIMAI

šių kuopų

LLD . Centro

organizacijų 
kalbose pažy-

iškviestas tarti žodi 
iš toliau, poetas A.

vakaro vedėjas

Tų' didžiųjų 
viršininkai savo 
mėjo svarbiausias savo orga
nizacijų problemas. A. Bimba 
dar pateikė sutrauką Detroite 
įvykusios visašališkos svetur- 
gimiams ginti konferencijos 
vyriausiųjų siekių, tarimų.

Taipgi 
svečias 
Dagilis.

Patsai
Kazlauskas tarė padėkos žodi 
šeimininkėms Stefanijai Wtni- 
kaitienai, Marcelei Yakštienei 
ir Onai' Globičienei, taipgi J. 
Vinikaičiuų kuris talkino mai
stą supirkti, gaminti ir atvežti. 
Ir visiems pagelbininkams ki
tuose darbuose, taipgi sve
čiams už kooperavimą su ren
gėjais. \

Rep.

New Yorke sulaikyta 
motų, merginti, kuri 
gautame knygvedės 
tuojau prisirašiusi sau 
sumai falšyvų čekių.

Aido Choras

20 
naujai 
darbe 
$285

pa-
sau-

Reguliarč Aido Choro 
moka ivyks penktadieni, 
šio ..16-tą, 8 vąl. Svarbu vis
iems nariams dalyvauti.

Choro Prezid.

SKELBKJTĖS LAISVĖJE

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.

Rusų apšvietos organizacija Pitts- 
burghe rengia šaunų banketą ir 
koncertą, o taipgi ir Rusų ir ukrai
niečių tautiški šokiai ir muzika.

Parengimas jvyks sausio 25-1 ą d, 
kaip 1 vai. popiet, 43 Red Si, ru
sų bažnytinėj svetainėj. Kas atsi
lankys, tas nesigailės. Pelnas ski
riamas dėl progresyviško laikraščio 
“Russky Golos".

įžanga $2.00 už banketą 
ccrtą

(10-11)

BROOKLYN, N. Y.
Jurgio Draugystė rep

WORCESTER, MASS.
Gerbiami Aido Choro nariai! Taip

gi ir visi dainą ir m^ną mylinti 
žmonės. 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', 'Vyorcesteryje.

širdingai kviečiame visus ateiti j 
pamokas. Kurie gavote pakvietimus 
ir kurie negavote, o galite dainuoti 
chore, ateikite ir stokite j tą gražų 
menini darbą. Prašome jsitėmyti, 
kad pamokos prasidės 2-rą vai. po
piet. Kom.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas ALDLD 10 

kuopos ir Moterų Klubo jvyks 18 d. 
sausio, 1150 N. 4th št., 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 piūsų 
šėrus Laisvės metiniame suvažiavi
me, kuris jvyks sausio 25. Taigi ne
patingėkime susirinkti. -K

Kuopos Valdyba, 
(8-10)

Duobkasių streikas
šešerių kapinių darbininkai 

duobkasiai, .apie 200, išėjo 
streikan. Reikalauja po $5 iki 
$10 algos priedo irt kitų, page-, 
rinimų. Paliečia Evergreen, 
Hastings laisvąsias ir žydų 
Mount Hope, taipgi kelerias 
žydų' religines kapines. Buvo 
kalbama, kad streikas plis ir 
i 12 kitų kapinių.

_____________________0

Buvęs teisėjas Levy nutrau
kęs ryšius su teismais, pasi
traukiąs ant pensijos. Jis bu
vo įtartas gavinėjime kokių 
neaiškių pinigų, nes jo išmo- 
kesčiai penkerių metų laiko
tarpiu išlaidų M’odė $80,000 
daugiau, negu pajamų.

Laisves prieteliai 
jau perka bilietus

\ Daug -diem'aščio Laisvės 
skaitytojų jau Įsigijo bilietus 
Laisvės metinio banketo, kuris 
įvyks tuojau' po suvažiavimo, 
sausio 25-tos vakarą, Liberty 
Auditorijoje.

Rengėjai prašo ir visus ki
tus padaryti tą patį. Iš anksto 
žinant daugumą savo svečių, 
lengva užtikrinti visiems gerą 
patarnavimą, pakankamai vai
šių ir sykiu turėti naudą įstai
gai. Taigi, pirmiausią progą 
gave įsigykite bilietą. Kai-gavę įsigykite bilietą, 
na $3.

Ir mes sveikiname 
Laisvės suvažiavimą

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
/

IR JO ORKESTRAS v

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA '

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NfiRA COVER CHARGE
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, j

Dainos Ir Kokiai, šauni Orkestrą. z

lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

ELBA RADRIGEUZ
AmerikoniSkos ir isp'aniškos 

Dainos . v

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai <
ukrainiečiai Ir iem A...»

New York, N. Y.
Telefonas GR. 3-9865

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 185 kuopa, ričmondiškė, 
neatsilieka nuo kitų darbinin
kiškų organizacijų 'spaudos 
ręmime. Sausio 8 dieną įvyku
siame susirinkime nutarėme 
Laisvės šėripinkų- suvažiavimą 
pasveikinti su penkine. Gerai 
būtų, kad visos LLD kuopos 
nepamirštų šio suvažiavimo.

Mūsų kuopa neblogai pra
leidome 1952 metus.- Kuopos 
sekretorius Ch. Balčiūnas ra
portavo, kad praėjusiais me
tais mūsų kuopa nariais nenu- 
puolė nė vienu. Pradėjome 
šiuos metus keletas narių pa- 
simokėdami savo narines 
duokles.

Visi kiti .185 kuopos nariai 
yra paginami neatsilikti su 
duoklėmis. 1

Pasimokėjęs Narys

Jau dabar pasižymėk ant 
kalendoriaus, kąd Laisves 
banketas bus sausio 25rtą. O' 
bilietą įsigyk tuojau.

MONTELLO, MASS.
•Draugiškas vakaras dienraščio 

Laisvės reikalu, jvyks šeštadienj, 
sausio-Jan. 17 d. Lietuvių Tautiško 
namo viršutinėje salėje, 8 Vine St, 
Montello. Pradžia 7:30 v. vak. Pa- 

reikalu, pasi- 
J. I mylėsime su pradžia naujų metų, 

linksmai laiką praleisime draugiš- 
Į koje sueigoje. įžangos nebus,

Kviečia LLD 6 kp. tam tikslui iš
rinktas komitetas.

(8-10)

ir kon- Į sikalbėsime spaudos
F.

Šv.
metinj balių, kuris jvyks Vasario 14 
d, Amerikos Lietuvių Piliečių. Klu
bo svetainėje. Prašome a'plinkinių 
organizacijų virš minėtą dieną ne
daryti parengimų, kad nepasidarytų 
nesmagumų vieniem ir kitiem.

Komisija, J. S.
(10-12) ‘

I)r. A. Petriką

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 get 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 
401 N. BROAD ST. ROOM 

(9-15)

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

:■ Tel. EVergreen 7-6868
| VALANDOS:
■j 9—12 ryte; 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
CORP, 
812.

C. J. RAINEAR
Has immediate opening

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

5 day ‘ week Phone LO. 7-2458.
(8-11)

for

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas

306 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę' Barberiai

PEIST LANE
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. See MR. 
WALTERS.

(9-15)

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)

DRUGS, Inc.
■ 405 So. 4th Street

Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233 J
-- ---------- ra

' f

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI

By Appointment 87-20 85th Street
Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N.Y.

0--- —----------- --------------------- ------------------ ——a

PETRAS K4PISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

BAR & GRILL
«

32 Ten Eyck St. Brooklyn, N; Y.
Telephone EVergreen 4-8174

4 pu si.-Lai s ve ( Liberty)-Ketvirtadien., Sausio-Jan* 15, 1953 
i




