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KRISLAI
Oras pas mus.
Antanas Pocius.
Sunki muzikų dalia..
Naujienų redaktoriaus 
liežuvio paslydo. . .

Rašo R. Mizara

Šie žodžiai rašomi laisviečių 
metinio suvažiavimo išvaka
rėse.

Oras New Yorke šiemet kol 
kas tikrai 'buvo geras: nešal
tas, be sniego, tik pernelyg 
*Ųug buvo miglotu rytu.

Prieš keletą savaičių tiršta 
miglų pluta buvo užgulusi 
Londoną,. Anglijos sostinę.

Kai kurie teigia, jog norma- 
lumą gamtoje sudrumsčia 
“monkymasis” su atomo ener
gija. ,

Bet oro ekspertai i)’ mokslo 
žmones kol kas negali tikrai 
pasakyti, ar tai atomo čia dar
bas.

—o-—
Sausio 19 dieną Chicagoje 

mirė muzikas, kompozitorius 
Antanas Pocius, sulaukęs 69 
metų amžiaus.

A. Pocius savo muzikinį ži
nojimą įgijo amerikinėse mu
zikos mokyklose. Nelengva 
jam tai buvo padaryti, bet pa
darė: užvaldė muzikos teori
ja, kompoziciją, lengvai 
JKambino pianą i]- turėjo noro 

gabumų muzikai kurti. Jis 
parašė muziką eilei dainų ir 
giesmių.

Kadaise velionis buvo įstei
gęs Chicagoje Beethoveno 
konservatoriją, kurioje mokė 
jaunimą muzikos; jis, be to, 
yra vadovavęs Birutės Chorą 
ir kitus.

A. Pocius buvo kuklus ir 
sukalbamas žmogus. Negalė
damas pragyventi • iš profeso
riavimo, jis buvo priverstas 
eiti į £v. Jurgio parapija var
gonininkauti.

Kai* Chicagoje įsikūrė prieš 
apie 30 metų Lietuvių Meno 
Sąjunga, A. Pocius pažadėjo 
jai bendrabiauti, jei LMS va
dovai norės, — sutiko para
šyti muziku dainoms, 
bus jam priduotos.

kurios

Nemaža gerų lietuvių mu
zikų Amerikoje, verčiami ne
dėkingos aplinkos, eina j baž
nyčią ‘vargonais čiulbėti.” Ki
tokio kelio jie nesuranda.

jie gyventų Lietuvoje, 
aišku, .galėtų gražiai gyventi, 
dirbdami 
darbą. '

kūrybinį muzikos

—o—
N-s rašo:Vilnyje

“Aną dieną ‘Naujienų’ 
žvalgoje štąi kas pasakyta:

“‘Juk valdžia rengiasi An
drulį ir Mizarą deportuoti ne 
del to, kad jiedu nusikalto. .. ’

Čia matyti norėta pasakyti 
Andrulį ir Prūseiką, bet pasa
kyta Andrulį ir Mizarą.

“Toks ‘liežuvio paslydimas’ 
yra įdomus.

“Chicagoje lietuvių socia
listų likučiai kalba, kad be 
Andrulio ir Prūseikos, apskųs
ti yra dar keli lietuviai veikė
jai Chicagoje, t taipgi New 
Yorke skundžiami keli kiti.

“Tas liežuvio paslydimas 
galė.io būti padarytas mąstant 
apie Mizarą, nors kalba ėjo 
apie Prūseiką.’’

ap-

^Na, tegu skundžia!
Tai jų amatas, jų profesija.
P. Grigaitis mano, jog išde- 

portavus bei įkalinus tą 
ar kitą jo oponentą, jam bus 
laisvesnis kelias į tą lietuvių

SEN. MORSE PEIKIA 
PREZIDENTO SKIRTA 
KAPITALISTŲ KABINĖTA

Sako, didysis biznis pavogė 
pačią Republikonų Partiją"

New York. — Jungtinių 
Valstijų senatorius Wayne 
Morse peikė prezidentą Ei
senhower] už kapitalistų 
skyrimą svarbiausiais mi- 
nistrais-sekretoriais.

Sen. Morse, savistovus 
republikonas, kalbėdamas 
Town Hall salėje, New 
Yorke, pereitą šeštadienį, 
sakė: “Didysis brznis- pa
vogė pačią Republikonų 
Partiją.”

Prez. Eisenhdweris pasi- 
. rinko 8 kapitalistus į savo 
kabinėta, v
Wilsono paskyrimas 
“pasibaisėtinas”

Atsakydamas į kores
pondentų klausimus, Morse 
pareiškė, kad General Mo
tors pirmininko Charles E. 
Wilson skyrimas, apsigyni
mo sekretorium yra “pasi
baisėtinas ir nesąžiningas.”'

Senatorius Morse, buvęs 
Minnesotps ir Oregono 
Unveritetų teisių profeso
rius, atsimetė nuo regulia- 
rės Republikonų Partijos 
pereitoje prezidentinių rin
kimų kampanijoje.

Wilsonas yra laikinai pa
sitraukęs iš pirmininkys- 
tės General Motors auto
mobilių korporacijoj, kad 
galėtų tapti gvnybos sekre
torium, arba karo minist
ru.

Jis turi $2,700,000 vertės 
General Motors šėrų-akci- 
jų, gauna $330,012 bonų 
per metus, ir dar kitų paja
mų iš tos korporacijos.

General Motors, didžiau-
1 sias karinių darbų kontrak- 

torius, turi valdžios užsa
kymų už 5 bilijonus dole
rių. Be to, valdžia duos tai 
korporacijai daugiau kari
nių užsakymų. Taigi Wilso
nas, būdamas, gynybos sek
retorium, turėtų daryti ir 
naujus 
tu s su

Bet įstatymas uždrau- 
. džia

valdžios kontraktus

valdinius kontraR- 
Gėneral Motors.

valdininkui daryti 
su į-

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijoj 1952 me
tais buvo 466 streikai, ku
riuose dalyvavo 178,000 
darbininkų.

visuomenę, kuri jo žalingai 
politikai nepritaria.

Jis, beje, mano, jog įsėdus 
tą ar kitą veikėją—laikrašti
ninką iš Vilnies bei iš Laisvės 
pastogių, kalbamieji laikraš
čiai nukentės, o gal net ir ne
išeis.

Bet skundėjai klysta! .
Vilnis primena:
„Kaip pasirodo, pastarasis 

Vilnies vajus yra geriau pa
vykęs, negir keletas pirmes- 
niųjų. . .”

O tai rodo, jog žmonė® sto
vi ne su skundėjais, bet s*j 
skundžiamaisiais!

tai

Wil- 
par-

staiga, kuri ir jam už 
neštų pelno.
Įstatymo apėjimas
Apeidamas įstatymą, 

sonas todėl pasižadėjo 
duoti savo General Motors 
korporacijos serus. Tad 
Senato komisija kariniais 
reikalais šeštadieni vien
balsiai užgyrė Wilsona ir 
patarė vis.am Senatui pa
tvirtint jį kaip gynybos se
kretorių. C-

“Bet klausimas ne tame, 
—sako sen. Morse, — kad 
Wilsonas prisitaiko prie į- 
statymo, sutikdamas par
duoti savo General Motors 
Šerus. Dalykas yra tame, 
kad Wilsonas, turėjęs tokių 
ekonominių ryšių su Gene
ral Motors, yra skiriamas 
spręsti apie karinius užsa
kymus.”

Suprantama, jog Sena
tas šios savaitės pradžioj 
užgirs Wilsona. Senatorius 
Morse žada tam priešintis, 
norėdamas, kad būtu ’’bent

7 V

padiskusuota šiuo klausi
mu.”

Trumanas atmetęs 
$100,000 “džiabus”

Kansas City, Mo. —^Bu
vęs. prezidentas Trumanas 
sakė gavęs kelis pasiūly
mus, žadančius po $100,- 
000 metinės algos bei dau
giau. Bet jis atmetęs pa
siūlymus, nes jeigu parsi- 
samdytų tokiems priva- 
čiains bizniams, dėl to ga
lėtų būti-pažeminta prezi
dentystės garbė.

Trumanas pranešė New 
Yorko Times reporteriui, 
kad viena kompanija siūlė 
jam $100,000 per metus, 
jeigu jis taptų jos produk
tų pardavinėjimo vedėju; 
kita kompanija siūlė 8 me
tų .tarnybos kontraktą su 
$100,000 algos per metus.

Bet viena leidykla pagei
davo, kad Trumanas rašy
tų atsiminimus arba savo 
laikų istoriją; žadėjo gerai 
apmokėti. Bet Trumanas 
atsakė, “aš ne rašytojas.”

POPIEŽIUS SUNKIAI 
SERGA

Roma. — Susirgus popie
žiui influenza, prisimetė' ir 
kvėpuojamųjų vamzdžių 
u ž d e g imas (peumonia). 
Kūno temperatūra pakilo 
iki 103 laipsnių.

Popiežius gydomas peni- 
cillinu, streptomycinu bei 
kitais' naujais vaistais 
yra 76 metų-amžiaus.

Jis

Maskva. — Sovietų spau
da smerkia Norvegija už 
davimų Amerikai karinių 
stovyklų.

Senatas gal neužgirs dvieju 
prezidento skiriamų ministrą

Washington. — Prezi
dentas Eisenhoweris yra 
paskyręs armijos sekreto
rium Robertą T. Stevensą 
ir oro jėgų sekretorium 
Haroldą E. TMbotta. Abu 
jiedu turi daug šėrų kom
panijose, kurioms valdžia 
duoda karinių užsakymų. 
Juodviejų paskyrimas to
dėl susiduria su Įstatymu.
Abudu yra milijonieriai

Stevens turi 42,486 serus 
audyklų kompanijoje, xku
riai valdžia duoda visą 
trečdalį biznio, užsakyda
ma audeklus kariuomenei. 
Jis taip pat turi 12,000 šė
rų Owens-Corning Fiber- 
glas korporacijoje, kuriai 
valdžia duoda kariniu užsa
kymu. Tie jo šėrai verti 
$1,444,500.

Talbott yra savininkas 
2,000 šerti Chryslerio auto
mobilių korporacijoje ir 
8,000 šėrų Electric Autolite 
kopanijoje. Šių Talbotto Še
rų vertė yra apie $1,000,- 
000, neskaitant jo šėrų ki
tose kompanijose.

Norint apeiti įstatymą,

88 jankiai nuteisti 
už nė jimą į mūši

Tokio. — Karinis ameri
konų teismas nuteisė 87 
kareivius ir vieną oficierių 
šešis mėnesius iki 10 metų 
kalėti už tai, kad jie perei
ta rudeni atsisakė . eiti i 
mūšį prieš atakuojančius 
šiaurinės Korėjos liaudi
ninkus.

Francija reikalauja 
daugiau dolerių

Paryžius. — Franci jos 
karo ministras Rene Ple
ven ragino šalies seimą už- 
girti $4,057,000,000 karinių

Kartu jis įspėjo, kad 
Amerika “turės” duoti dau
giau pinigų Franci j ai, jei
gu norės, kad francūzai 
smarkiau ginkluotųsi prieš 
komunizmą, negu iki šiol.

Taylor - naujas jankių 
komandierius Korėjai
Washington. — Pasitrau

kia -ligšiolinis amerikonų 
komandierius Korėjai, ge
nerolas James A. Van 
Fleet.

Prez. 'Eisenhoweris pa
skyrė gen Maxwellį D. 
Taylorą nauju komandie- 
rium ko rojiniam karui.

• Van Fleet ' komandavo 
tam frontui per 22 mėne
sius. Jis pasišalina kaipo 
išbuvęs' veiklioj tarnyboj 
pilną, įstatymais skirtą lai
ka.

t

Gijon, Ispanija. — Spro
gimas angliakasykloj už
mušė 5 mainierius.

Stevens ir Talbott turėtų 
parduoti tuos pelningus se
rus. Bet jiedu pareiškė, 
jog nori Šerus pasilaikyti.

Todėl abejotina, ar Sena
to komisija kaliniais reika
lais užgirs Stevensą ir Tal- 
bottą, jeigu jie nesutiks, sa
vo serus parduoti.
Kaip Wilsonas perša 
apeiti jstatynfą

Charles E. Wilsonas, 
riamas apsigynimo sc

ski-

Talbott 
glėbius

komisi
joj ši-

Įstatymą. Sako, jiedu gali 
pasižadėti, jog patys, neda
lyvaus valdžios kontraktų 
daryme su kompanijomis, 
iš kuriu Stevens ir 
pelnosi, turėdami 
jų šėrų.

Dauguma Senato 
jos narių suranda, 
toks įstatymo apėjimas bū
tų “nepraktiškas.”

Roger M. Kyes., General 
Motors vice-prezidentas, 
Eisenhowerio skiriamas 
gynybos sekretoriaus pava
duotoju, ketina parduoti 
savo $400,000 General Mo
tors šėrų.

Pusė meksikiečiu 
serga influenza

Mexico City. — Visa pu
sė Meksikos gyventojų -ser
ga influenza. Meksikoj gy
vena apie 23 milijonus žmo
nių, v

—o—
Chicago. — Daugėja in- 

fluenzos ligonių skaičius 
vakarinėse valstijose.

Sudegė puikusis 
Kanados laivas

Liverpool, Anglija. — 
Per staigų gaisrą sudegė ir 
ant šono parvirto puikiau
sias keleivinis Kanados lai
vas Empress of Canada, 
20,235 tonų.

Laivas buvo ruošiamas 
kanadiečiams gabenti į ka
ralienės Elzbietos karūna
vimą. i , - '

Kompanija gaus $2,100,- 
000 apdraudos už laivą.

Korėjos liaudininkai 
atmušė smarkią ataką'

Korėja. — Amerikonai 
su tuzinais tankų, skait
lingomis ’ patrankomis ir 
40 lėktuvų įnirtingai ata
kavo Korėjos liaudininkus 
ir buvo ' dasigrūmę iki 15 
jardų nuo Spud kalno vir
šūnės, vakariniame fronte. 
Bet liaudininkai pasitiko 
juos tokia smarkia ugnim, 
kad privertė amerikonus 
pasitraukti nuo kalno.

Amerikonų komandie- 
riai buvo išleidę dailią veik* 
smų programą ir sukvietę 
svečius, ir korespondentus 
pasižiūrėti, koks tai šau
nus bus žygis. Bet žygis ne
laimingai baigėsi.

LAISVĖS DALININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS BUVO 
ENTUZIASTIŠKAS

Su sveikinimais gauta $1,700; 
nutarta finansiniame vajuje 

sukelti $8,000
Lietuvių Kooperatyvės 

Spaudos Bendrovės suva
žiavimas įvyko sausio 25 d., 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y. Prasidėjo. 
11 vai. dieną.
Suvažiavimas buvo pasek

mingas ir entuziastiškas.
Su sveikinimais suplaukė 

apie $1,800 aukų.
Dalyvavo, arti 150 akci

ninku.
Suvažiavimas, tarp kitko, 

nutarė sukelti $8,000 per 
finansinį vajų dėl paramos 
savo dienraščiui.

M. Stakovaš, Bendrovės 
sekretorius, atidarė suva
žiavimą ir paskelbė prezi
diumo rinkimus.

Povilas Bėčis išrinktas 
pirmininku, o Pranas Klas- 
towas vice-pirmininku; a- 
budu iš Great, Necko, N. Y.

4 Rezoliucijų ir nominacijų 
komisijon išrinkti J. Bim
ba, K. Pętrikienė ir J. Gry
bas.

Sekret. Stakovaš paaiški
no ir metinį direktorių yei-

Egipto premjeras įkūrė 
“laisvinimo frontą”

Kairo, Egiptas. — Egip
to premjeras gen. Naguib, 
uždaręs visas politines par
tijas, paskelbė vieną visų 
egiptėnu “Laisvinimo fron
tą.” ‘ /

Naguibo valdžia sušaukė 
apie 100,000 žmonių į mąsi- 
nį susirinkimą Laisvinimo 
Aikštėje, minint šešių mė
nesiu sukaktį nuo to laiko, 
kai generolas Naguibas su 
kitais karininkais išvijo ka
ralių Faruką.
Kalbėdamas susirinkimui, 

Naguibas prisiekė, jog iš- 
guis anglus iš Egipto .že
mės, Suezo kanalo ruožto. 
Smerkė anglus už Sudano 
atplėšimą nuo Egipto ir 
reikalavo užtikrint suda- 
niečiamš laisvą apsispren
dimą, ar prisijungti prie 
Egipto ai* kitaip persitvar
kyti.

Minia garsiai pakartojo 
skaitomą Naguibo priesai
ką.

Washington. — Pasikorė 
John C. Montgomery, vals
tybės departmento tarnau
tojas, 41 metų amžiaus, nu
sivylęs, kad nesisekė pakil
ti į diplomatus.

ORAS. — Giedra ir ne- 
taip šalta. 
................................................ . .................... .....................—............................................... u ..

• Vienas sužeistas, ameriko
nas sakė Associated Press 
korespondentui:

' “Mes patekome į tikrą 
pragarą ir turėjome trauk
tis atgal.” 

kimą. Nurodė, kad susi
tvarkyta su spaustuves 
darbininkais, ir dabar pa
dėtis. geresnė.

K ny g ved ė Lillian Kava
liauskaitė perskaitė Bend
rovės finansinio stovio ra
portą, kuris vienbalsiai pri
imtas.

Gaspadorius Fr. Ruknys' 
savo raporte nurodė, kad:

Darbininku trūkumas sur 
daro spaustuvei nuostolių, 
ypač, kol nauji pramoksta 
savo darbo. Dėl gyvenimo 
reikmenų pabrangimo teko 
pakelti po nedaug darbi
ninkams algas. Tuom užsi
baigė L. ,K. S. Bendrovės 
šėrininku ‘suvažiavimas.

Dienraščio Laisvės. Bend
rovės suvažiavimą atidarė 
Bendrovės sekretorius V. 
Čepulis 1:30 vai. popiet.

Pirmininku pasiliko P.< 
Beeis, o jo padėjėju F. 
Klasto was.

Laisvės direktorių sekr. 
V. Čepulis perskaitęs perei
to suvažiavimo protokolą, 
kuris priimtas, tarp kitko, 
jis pranešė, kad pavyko fi
nansinis vajus, kuriame 
sukelta $10,000; ir finansų 
stovis su 1952 metų pabai
ga geresnis, negu praeityje.
Redakcijos raportas

Laisvės vyriausias redak
torius' Rojus Mizara patie
kė platų raportą iš redak
cinio darbo ir kitų svarbes
niųjų, su dienraščiu susiju
sių reikalų. Karo ir taikos 
klausimas buvo visu svar
biausias. Dienraštis tvirtai 
stojo už karo baigimą Ko* 
rėjoje, už taiką visame pa*- 
šaulyje. Prezidentiniuose 
rinkimuose dienraštis rėmė 
Progresyvių Partijos kan
didatus, taikos kandidatus. 
Dienraštis nurodė, kad tik 
apvienytos unijos gali su
daryti tvirtą darbininkų 
jėgą. Dienraštis kovojo 
prieš reakcinius Kongresui 
pasiūlymus ir įstatymus. 
Vienas pavojingiausių įsta
tymų, kuris specialiai pa
liečia sveturgimius, tai 
Walter-McCarran įstaty
mas, kurį mūsų dienraštis 
reikalauja atšaukti. Re
daktoriai turi pasitarimus 
visais svarbesniais redak
ciniais reikalais. Redakci
jos darbas nelengvas. Dar
bų turime daug. . Tenka ir 
spaustuvėje vienam-kitam 
redaktoriui padirbėti. (Išti
sas red. raportas tilps Lai
svėje).

(Apie delegatų diskusi
jas suvažiavime ir kitką 
bus sekamose Laisvės lai
dose.)

(Po suvažiavimo įvyko 
skaitlingas svečiais, gra
bus, spalvingas banketas.)

Reporteris* j J. G.
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* Kalti!
PO ILGOKO SVARSTYMO, niūjorkiškė džiūrė sura

do kaltais visą trylika komunistų vadovų, kurie buvo 
teisti Foley Sq. aikštėje, New Yorke.

Jie buvo apkaltinti nusižengime Smitho įstatymui, ku
ris siekiasi kontroliuoti žmogaus galvoseną—mintį, ku
lis yra nukreiptas ir prieš “subversyves.” knygas ir prieš 
•marksistinę literatūrą.

Kadaise vienuolika komunistų vadovų taipgi buvo su
rasti kaltais ir nubausti po pen ke ris metus kalėti, taipgi 
pas.imokėti pabaudą po $10,000 kiekvienas.
. Devyni iš nuteistųjų jau sėdi kalėjime.

Vienuolika komunistu vadovu buvo surasti kaltais ir 
nuteisti teisėjo Medina, kuris, “magaryčioms”, nuteisė į 
kalėjimą ir advokatus, gynusius tą vienuoliką!

Teisėjas Dimmock, teisęs šiuos 13-ką, vartojo kitokią 
taktiką negu Medina. Teisėjas Dimock buvo manda
gus, elgėsi švelniai, advokatams, kurie gynė teisiamuo
sius, padėkojo! Tačiau pasekmė ta pati: jie surasti kal- 

' tais, jie bus nubausti. Kokią pabaudą teisėjas Dimock 
jiems duos, matysime už dienos kitos.

—o—
PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ Kalifornijoje buvo teisiami 14- 

ka asmenų, taipgi nusižengusių Smitho įstatymui.
Vis,i jie buvo nuteisti kalėjiman, bet jų byla apeliuota 

į aukštesnį teismą.
Prieš tūlą laiką Baltimorėje buvo nuteisti kalėjiman 

penki asmenys, einant tuo pačiu įstatymu. Jie apeliavo 
į aukščiausi šalies teismą, tačiau pastarasis (septyniais, 
balsais prieš du) atsisakė jų apeliaciją net svarstyti.

Atrodo, jog ir šitie 13-ka taipgi apeliuos i aukštesnius 
teismus. Kokios viso to pasekmės bus, matysime.

—o—
Iš VISO TO išvada seka, jog dabartinėje “atmosfero

je”, isterijos atmosferoje, kai reakcija triumfuoja, be
veik negalima teisiamiesiems likti išteisintais.

Kaip valdžios organai suimtuosius apkaltina, taip teis
mas ir džiūrė priima ir įvykdo.

Turime atsiminti, jog džiūrimanai yra taip pat rinkti
niai ir, be to, jie bijosi, — bijosi balsuoti už išteisinimą, 
nes gali netekti darbo, nes patys gal pakliūti.

Amerikos visuomenei, — pirmiausiai darbininkų ju
dėjimui, — tenka gerai suprasti padėtį ir reikalauti, kad 
Smitho įstatymas, panašiai, kaip ir Taft-Hartley įstaty
mas, turi būti atšaukti, jei mes, norime matyti mūsų 
krašte gyvuojantį, nepažeistą Teisių Bilių.

Tokia išvada duodasi iš praėjusią savaitę pasibaigu
sio “tos 13-kos” teismo.

IŠ UNIJŲ VEIKIMO

»

Nevalia!
UNITED STATES COURT of Appeals praėjusią sa- 

vaitę svarstė tokį klausimą: ar negrams galima patar
nauti valgyklose,’ kuriose valgo baltieji?

Penkiais balsais prieš keturis, teismas nutarė: ne!
Negras gali restoranuose dirbti (ir dirba). Jis gali 

.. *‘dišes” plauti, valgį gaminti, valgį paduoti, bet negras 
neturįs, teisės įeiti į restoraną (net į kaf eteri ją) ir lauk
ti, kad jam ten kas nors duotų valgyti!

* _
Taip yra, atsiminkime, mūsų krašto sostinėje!

; •' Taip yra visoje eilėje pietinių valstijų. Bet valstijas
• palikime kol kas nuošaliai, o paimkime Washingtona, so

stinę. Ar galima tokią padėtį čia toleruoti? Ar galima
‘ tylėti, žiūrint į tokią padėtį, kur negras, yra izoliuotas, 
; segreguotas, pažemintas?

Na, ir tie patys rasistai, kurie šitą baisią padėtį Wa-
- shingtone užgiria, nuolat bliauna: žiūrėkit, “anapus už-
• dangos” anti-semitizmas plečiamas!

—o—
- PREZIDENTAS EISENHOWERIS, rinkiminės kam

panijos. metu, atsimename, sakė: kai tik aš būsiu išrink
tas prezidentu, tuojau panaikinsiu negrų segregaciją 
Washingtone.

Taigi dabar laikas tai padaryti, — tuojau padaryti.
Šiomis dienomis Progresyvių partijos vadovybė pa

siuntė telegramą Eisenhoweriui, raginant jį pildyti savo 
duotąjį žodį.

Unija reikalauja tyrinėti 
negro vaiko užmušimą

Pontiac, Mich. — CIO 
automobilių darbininkų li
nijos vietinis sekretorius 
Wm. McCaulay pareikalavo 
pilno ištyrimo, kaip ir ko
dėl buvo užmuštas 9 metų 
amžiaus negras vaikas., Ja
mes D. Brown. Jis buvo 
bėgant policisto peršautas.

Unija paskyrė tyrinėji
mui $500. Reikalauja poli- 
cistą teisti ir bausti.

—o—
Smerkia ’’lojalumo” 
priesaiką

Chicagos CIO centras ir 
daugelis kitų unijų pa
smerkė Chicagos Housing 
Authority reikalavimą, kad 
tos įstaigos darbininkai ir 
namų rendauninkai prisie- ( 
ktų nesą komunistais, ar jų 
pritarėjais.

—o—
Streikas uždarė dvi 
lėktuvų dirbtuves

Farmingdale, N.Y. — 
CIO automobilių darbinin
kų unijos nariai, dirbą 
Fairchild Aviation kompa
nijoje, sustreikavę uždarė 
du lėktuvų dalių išdirbimo 
fabrikus.

Streikieriai reikalauja 10 
centų į valandą algos, pa
kelti ir kitus pagerinimus 
suteikti. Tose dirbtuvėse 
dirba apie 1,200 darbininkų.

—o— .
Uni jos vadais patą raukė 
teisman raudonbaubj 
kohimnistą

San Francisco. — Ameri
kos Darbo Federacijos yei- 
teriu lokalo 30 vadas /Ja
mes Manus patraukė teis
man “Hollywood Reporte
rio” kolumnistą Jimmy 
Tarantino, kuris savo laik
raštyje apšaukęs Manusą 
raudonu komunistu ir rei
kalavęs, kad Manus butų iš i 
to lokalo vadovybės vietos 
prašalintas: z

Dabar Tarantino teisme 
turės pasiaiškinti, kodėl 
jis taip rašinėja apie dar
bininkų išrinktą vadą, Uni- 
jis.tai,.. paprastai, nekenčia 
tokių, kurie iš lauko pusės- 

■ nori jiems padiktuoti, kaip 
unijos reikalus vest.

—c— ' . ‘ ■.
Unija laimėjo 18 metų kovą

ILGW unija pagaliau bu-, 
vo pripažinta Perfection 
Garment Co., Rosan ar 
Martinsbury, W. Va., dirb
tuvėse. Didžiuma darbinin
kų balsavo už šią uniją.

Tai buvo laimėta ilgų 18 
metų kova už unijos pripa
žinimą šiose dirbtuvėse, 
kurios iki šiol skaitėsi ne 
unijinio darbo centru.

1,100 unijistų neteko darbo
Trenton, N. Y. — Gene

ral Electric kompanijos 
dirbtuvė, kuri išdirba dra
panų skalbimo ir džiovini
mo mašinas, perkeliama į 
pietines valstijas, kur kom
panija tikisi gauti pigesnių 
darbinipkų.

1,100 CIO elektros darbi
ninkų unijos narių, kurie 
šioje dirbtuvėje dirbo, da
bar netenka darbo.

t —n—
Kova prieš diskriminaciją

Amerikos Darbo Federa
cijos sekrėtorius-iždininkas 
Wm. F. Schnitzler, kalbė
damas Los Angeles nfieste, 
pasmerkė darbavietėse pa
laikomą tautinę ar rasinę 

^diskriminaciją.
' Savo kalboje jis pareiškė, 
kad unija negali pakęsti 
jokios diskriminacijos. Vi
si darbininkai 
lygiai toleruojami, 
sant jų tautinio ar 
kilimo.

turėtu but 
nepai- 

ras.inio

. • . —o—
Siūlo legislatųrai 
programą

CIO New Jersey 
siūlo legislatūrai

taryba 
priimti 

programą, kad darbavietė
se sužeistiems, darbininkam 
būtų mokama 70 procentų 
algos ir $5 ;į savaitę dėl 
kiekvieno darbininko užlai
komo šeimos nario.

Darbininkai taipgi turi 
turėti teisę pasirinkti savo 
daktarą. Bet kiekvienoje 
dirbtuvėje, kur dirba 500 
dar daugiau darbininkų, tu
ri būt nuolatinis daktaras 
ir slaugė.

—o—
Laimėjo algų pakėlimą
CIO Tęxtile Workers Uni

ja ir American Viscose ,Co.

KAS ANTISEMITIZMĄ
PALAIKO IR PLATINA

Keliolikos žydų areštai ( suirutę, kad susilpninti 
Sovietų Sąjungoje ir liau
diškose respublikose sutei
kė progų kapitalistiniam 
pasauliui visas propagan
dos ir šmeižto kanuoles at
sukti prieš 
kraštus..

Stalinas ir 
•nio pasaulio 
paskelbę žydams karą, iš
kėlę antisemitizmo vėliavą. 
Žydai gaudomi, areštuoja
mi, persekiojami, teisiami.

Bet tie, kurie šmeižia so
cialistinį pasaulį, tiksliai 
vengia pasakyti areštų 
priežastį, dėl ko ten. kelioli
ka žydų kartu su kitais bu
vo suimti ir teisiami. Jie 
nepasako, kad areštuotieji 
ir teisiamieji veikė kaip 
svetimos šalies pasamdyti1' 
šnipai, sabotažninkai, žmo
gžudžiai. Jie* nepasako, kad 
tie milionai dolerių, paskir
ti sukilimams ir. neramu
mams kelti socialistiniuose 
kraštuose, pasiekia tulus 
sugedusius, beprincipius 
žmones,' kurie tada panau
dojami imperialistų intere
sams. ,

Žinome gerai, jog- tarp 
visų tautų gerų žmonių vi
sada atsiranda ir niekšų. 
Tai naturalis dalykas. Taip 
ir tarp žydų gerų žmonių 
atsirado tokių niekšų, ku
rie tik apibiaūriną garbin
gą žydų tautos vardą, 

o
Plačiai. visiems žinomas 

.sionizmas yra niekas dau
giau, kaip reakcinis žydų 
nacionalizmas. - Sionistinis 
veikimas yra išsišakojęs vi
suose pasaulio kampuose. 
Jis po priedanga, žydų rei
kalais rūpinimosi turėjo

socialistinius

kiti socialisti-
vadai, girdi,

so- 
cialistinę santvarką, kad 
pakenkti socialistiniam ū- 
kiui.

Tai tokie svetinių kraštų 
samdiniai, sugedę elemen
tai, ir papuola. į kalėjimus, 
turi panešti* jiems atitinka
mas bausmes.

-o-
Kas yra antisemitizmas? 

Stalinas aiškina, kad tai 
yra “nacionalis rasinis šo
vinizmas... pavojingiausia 
kanibalizmo liekana.” Anti
semitizmas yra pavojingas 
darbininkų klasei, 
bai naudingas 
klasei. Sovietų 
antisemitizmas 
kriminaliniu 
kaip toks yra netoleruoja
mas.

Atmesdamas žydų sioniz
mą ir taipgi kapitalistinį 
antisemitizmą, smerkda
mas žydams ruošiamus po
gromus, Leninas yra pasa
kęs.:

“Ne žydai yra darbinin
kų priešai. Darbininkų 
priešai yra visų šalių kapi
talistai. Tarp žydų yra dar
bininkų, sunkiadarbių vyrų 
ir moterų—jie yra daugu
moje. Jie yra mūsų broliai 
kapitalo priespaudoje, mū
sų draugai kovoje už socia
lizmą.”

Antisemitizmas, kaip ir 
baltasis šovinizmas, kaip ir 
fašizmas, yra. neatskiriama 
kapitalistinės santvarkos

bet la- 
kapitalistu 
Sąjungoje 
skaitomas 

veikimu ir

dalis.

paskelbė sutartį, kuri ga- komitetus ir sociąhstiniuo-
rantuoja 5 centų į valandą 
algos pakėlimą ir kitus pa
gerinimus. . v

, . —o—
Reikalauja 6 vai. darbo 
dienas

Portland, Ore. — CIO 
miškų kirtėjų unija parei
kalavo darbdavių suteikti 
6- vai. darbo dieną prie sun
kių miško kirtimo darbų.

Unijos kontraktas bai
giasi balandžio 1 d. Prasi
deda su darbdaviais pasita
rimai. \

Formoza. Čiang Kai-še- 
kas, kinų tautininkų valdo
vas Formozos saloj, tikisi, 
kad prez. Eisenlioweris pa
dės jam įsiveržti į Kinijos 
sausžemį.

se kraštuose., -.
Žinome gerai taipgi, kad 

sionistinis veikimas yra 
tiksliai finansuojamas tarp
tautinio imperialistinio ka
pitalo. .

žydų sionistinis veikimas 
yra reakcinės buržuazijos 
veikimas, mirtinai priešin
gas socialistiniam veikimui.

Sionistinis veikimas yra 
kapitalistinės santvarkos 
palaikytojas.

Pačioje Izraelio valstybė
je sionizmas griežtai kovo
ja prieš kolektyvinius ū- 
kius, kurių ten nemažai 
yra. ' '

Todėl visai nedyvai, kad 
sionistų agentai, pasilikę 
socialistiniuose kraštuose 
ar ten kaip nors įlindę, vis
ką daro, kad ten sukelti

Darbininkų
Sveikata

Vietų, vietų!
SENATORIAUS TAFTO sūnus, William Howard 

Taft, piTGo senatorių, kad jie tartų žodį ir už jį.
Jaunasis Taftas trokšta būti ambasadoriumi Airijoje.

. Senate jis turi tėvą, turi daug “gerų dėdžių,” tad jie ga-.
Ii ant jo vargšelio susimylėti.

Ar William H. Taft turi kvalifikacijų būti ambasado
rium—kitas klausimas.

Tommy Sizemore,'.Jungtines Mainicriu Darbininkų Unijos narys, stovi su savo šei
ma prie Clay County nąmo, Kentucky. Jo namas buvo išdinamituotas, kai kurie: šei
mos nariai buvo sužeisti, jauniausiojo ;yąiko klausa sugadinta: Tai padaryta todėl, 
kad jis padėjo organizuoti neorganizuotus rtiainieritis Kentucky valstijoje. f1
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-o-
Ar gi mes nematome, 

kas dedasi Jungtinėse Val
stijose, net pačiame New 
Yorke, kur gyvena apie du 
milionai žydų? Prieš žydus 
kurstą lapeliai skleidžiami, 
sinagogos daužomos, žydų 
kapai išniekinami'.

Amerikoje legaliai veikia 
antisemitinės organizaci
jos, kurios savo purviną 
literatūrą viešai skleidžia. 
Jos taipgi didžiojo kapita
lo yra finansuojamos.

Kas dedasi Amerikoje, 
tas galima matyti ir kituo
se kapitalistiniuose kraš
tuose.

Baltieji šovinistai, rasi
nės neapykantos skiepyto- 
jai, yra kartu antisemitai.

Negrų persekiotojai, jų 
linčiuoto j ai yra kartu anti
semitai.

-o- :

Jungtinėse Valstijose ra
sinė diskriminacija (kartu 
ir antisemitizmas) bujoja 
ne tik pietuose, bet visur, 
net pačioje sostinėje • Wa
shingtone.

Tą pačią dieną, kuomet 
komercinė spauda, radijas 
ir kitos propagandos įstai
gos šaukė prieš socialisti
nius kraštus, buk ten anti
semitizmas plečiasi, Kolum
bijos Distrikto Apeliacijų 
Teismas pripažino teisėtu 
dalyku sostinės Washmg- 
tono valgyklose negrų dis
kriminaciją palaikyti. O 
tai reiškia, galima f legaliai 
praktikuoti rasinę diskri
minaciją ir kartu antisemi- 
tizmą. Tokiu savo nuo
sprendžiu šis teismas pa
naikino du 1872 ir 1873 m. 
išleistus įstatymus, kurie 
draudžia rasinę diskrimi
naciją.

Matote, kas palaiko rasi
nę diskriminaciją, antise
mitizmą, fašizmą.

Darbo žmonių išnaudoto
je m svarbiausias siekis yra 
tai, kaip žmones padalinti, 
vienus prieš kitus nustaty
ti, supiudyti ir tada bus’ 
lengviau]išnaudoti. Antise
mitizmas. kaip tik ir yra vie
na priemonių vienus su ki-

VALGO, O VIS BADĄ 
KENČIA

Įdomūs vitaminai. Įdomi 
jų išradimo istorija.

Prieš kokią 20 metų ligo
ninės ir gydytojai daug 
vargo turėdavo su visokiais 
sukrypėliais. Moterys, vai
kai, vyrai pagalbos ieško
davo ir vis nerasdavo.

Silpni, aržūs., baisiai ner- 
vudti, niekam netikę...'Gy
dytojai burbtelėdavo: ‘Neu
rastenija’, arba ‘psighoneu- 
rozė,’ patardavo pasilsėt, 
nusi ramint, linksmam būti; 
dėl viso ko, dar duodavo 
kokio kartaus ‘toniko,’ — 
ir tu eik sau... Niekur nie
ko geriau.

O tuo tarpu laboratorijų 
mokslininkai susekė, išradi
nėjo, skirstė vitaminus. 
Nuo kelių didžiulių dozių 
to ar kito vitamino, surū
gėliai, sūdri bėliai pasidary
davo linksmi, vikrūs, gyvi. 
Net ir atmintis greitesnį 
protas skaidresnis. Mokr 
niai tapdavo gabesni ir nu
stebindavo mokytojus. Ste
buklus pradėjo daryt tie 
naujieji chemikalai — vi
taminai.

Atrodo, kad čia visur bū
ta cheminio bado. Tų che- 

| mikalų permažai būta mai
ste. Išmaningumas nebe 
būtinai Įgimtas ar paveldė
tas pažymys; Labai dažnai 
tai cheminis reiškinys. Tia
minas, riboflavinas, nikoti
ne rūkštis visą skirtumą 
padalydavo. Sutingėlius, 
nusilpėlius atgal Į darbą 
sugrąžindavo.

Keli įšvirkštimai, paskui 
didžiulės vitaminų piliulės, 
geriau parinktas maistas 
pradėjo padaryt “kitą žn^ 
gų.” ' 
taisyt maisto trūkumus, ~ 
pradėjo gydyt tokių trū
kumų ligas. Pirma to jų 
niekas neišgydydavo, nes 
dar nebuvo tokių specifinių 
vaistu—vitaminu.

Iš pradžių tuos vitami
nus išskirstydavo iš maisto, 
darydavo vitaminų prepa
ratus. Paskiau juos paga
mindavo jau ir dirbtinai, 
sintetiškai, pagal surastą 
cheminę f o r mulą.

Vargus ir ilgas, procesas. 
Ir labai brangus. Pinigų, 
išteklių sugraibyt buvo la
bai sunku. Ir tik keli pasi
šventėliai mokslininkai va
rė išradimų ir tyrinėjimų 
darbus.. “Didieji” gydyto
jai skeptiškai į tai žiūrėjo, 
net ir kliūtis darė. Numa
nė, kad tai gali pagadint 
jų biznį. Amerikos gydyto
jų unija (susivienijimas) — 
pati didžioji, pati galingoji 
ir turtingoji iš visų uįjMiį 

•— piestu šoko prieš tomas 
“prašmatnybes” — vitami
nus. Ko gera, žmonės iš
moks gydytis, ir sveiki būt, 
tai gydytojams 
biznis...

Kad pastoviai 
tų ir Įsisteigtų

3jo padaryt kitą zn^ 
Vitaminai pradėjo

sumažės

įsikurdin- 
darbe, te
turėjo la

biau žiūrėti maisto, kad 
būtų pakankamai proteinų 
/pieno, , kiaušinių, mėsos, 
žuvies) ir šiaip apsaugo
mųjų valgių-vaisių, daržo
vių, ir prie to viso - vitami
nų preparatų didelėmis do
zėmis.
(J. J. Kaškiaučius, M. D.)

tais supjudyti.
Kas kita socialistiniuose 

kraštuose. Ten išnandįojimo 
sistema panaikinta. Ten 
klasinis pasidalinimas 
naikintas. Ten tautinė 
rasine vienybė yra p 
kusi aukštą laipsnį. Rasi
nės diskriminacijos ir anti
semitizmo pats pamatas 
yra sunaikintas. J. G.
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MONTREAL CANADA'BINGHAMTON, N. Y
Gražus svetaines 
šėrininkų susirinkimas

( Lietuvių svetainės šėri
ninkų metinis susirinkimas' 
įvyko sausio 12 d. Nemažai 
šėrininkų dalyvavo.

Direktoriais buvo išrink
ti sekami: John Sadauskas, 
John Vaicekauskas, A. 
Klimas, Al. Marčiuška, L. 
Šimuliunas, H. Žukienė, J. 
Machis, Helen Pagegala ir 
A. Knizikevich.

Knygų kontrolės komisi- 
jon išrinkti Viktorija Sasu- 
ta, Antanas. Pagegala ir 
Viktorija Zmitris.

Nutarta paaukoti iš iždo 
dėl sergančio Valančiaus, 
kuris gyvena su Mockapet- 
riu Ind. valstijoje. A. Page- 

• gala aiškino, kad Valančius 
čia gyvendamas yra daug 
pasidarbavęs dėl šios bend
rovės. Vienbalsiai nutarta 
tam tikslui paaukoti- $50. 
Taipgi P. Jasilionienė ir H. 
Pagegalienė parinko iš da- 
Ivviu, kurie sudėjo 

įmo.
Kreditas priklauso 

sumanytojams, tiek 
tojams, kad nepamiršta li
goje prispaustų žmonių.

šėrininkas.

Tuckahoe, N. Y.U ■
Majoras rastas kaltu, 
bet išteisintas

, Šio miesto majoras Mil
ton. A. Gibbons pirmiau 
buvo rastas kaltas, kaip 
gemblininkų pagelbininkas 
ir buvo nuteistas būti kalė
jime 90 dienų. Išbuvęs ka
lėjime visą savaitę ir užsi
dėję kauciją, jis perkėlė 
savo bylą į Brooklyno ape
liacijų teismą.

Dabar minimas teismas 
išnešė nuosprendį, kuriame 
sakoma, kad jis nesąs įsta
tymams prasižengęs. Teis
mą tokiu būdu panaikino 
žemesnio teismo sprendi
mą.

Dabar majoras Gibbons 
džiaugiasi laimėjęs perga
lę. žmonės vis tiek kalba, 
kad jis palaiko su gemble- 
riais, ryšius. Rep.

358 Mirė s kelių nelaimėse. 
per metus

Automobiliai yra ne tik pui
ki, lengva susisiekimo priemo
nė, bet kartu ir malonumąs, 
ypatingai vasarą išvažiavimui 
į laukus. Tačiau perdaug jų' 
didelis susikimšimas ant kelių 
ir kai kuriais atžvilgiais vai
ruotojų neatsargumas atneša 
daug nelaimių. Štai policija 
raportavo, kad per visus 1952 
metus Kvebeko provincijoje 
automobilių nelaimėse ant ke
lių mirė 358

Montreal o 
sus pereitus 
mirtį sutiko

virs

tiek 
auko-

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums j namus 
svarbiausias žinias iš visa pa
saulio.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

žmones, 
distrikte per vi- 
metus netikėtą. 
1,003 asmenys.

Iš jų 250 mirė netikėtai, štai-, 
gia įnaturale mirčia. Kiti žuvo 
nelaimėse, žmogžudystėje, sa- 
vižudystėje ir tt. žiemos laiku 
slidūs keliai irgi nemažai gy
vybių nusineša. Ve jau šiais 
metais, per pirmas sausio mė
nesio 13 dienų, kaltinant sli
dumą, jau žuvo 16 žmonių. 
Tai daugiau, negu vienas žmo
gus į dieną.

Kriminalystes siaučia

Pereitais metais čia buvo į- 
vykdyta 18 • žmogžudysčių. 
Du žmogžudžiai jau nuteisti 
ir pakarti; šeši žmogžudžiai 
nuteisti ir laukia mirties. Vie
nas kaltintas žmogžudyste,

ieš

re
pe-
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mą taikos ir užtikrino, jo nuo 
mone, kad taika pasaulyje'tu
ri ir galima išlaikyti,nes, jis 
sako, Kongrese,.kuriame dele
gatai buvo iš viso pasaulio," 
pasirodė, kad per visą pasaulį, 
Europoje ypatingai, taikos iš
laikymo klausimas aukštai ke
liamas ii\ milžiniška žmonijos 
dauguma po Taikos Kongreso 
vėliava yra apsivienijusi pa
sipriešinti visomis galimybė
mis prieš karo ruošėjus, išlai
kyti taiką. Jis karštai' ragino 
ir visus Kanados lietuvius pri
sidėti prie taigos judėjimo.

Pasibaigus 'vakarienei, susi
rinkusieji jo pagerbimui sudė
jo $125 delegato išlaidų pa
dengimui.

>
Ruošiasi minėti sidabrini 
jubiliejų

Teko girdėti, kad didžioji 
Montrealo Lietuvių Sūnų ir 
Dukterų Pašai pine Draugija, 
kuri čia susiorganizavo 1928 
metais ir gyvuoja per 25 me
tus ir per tą laiką yra sušel
pusi šimtus lietuvių, savo na
rių ligos nelaimėje, išmokėda
ma dešimtis tūkstančių dole
rių ligos pašalpoms, savo me
tiniame susirinkime po ilgų ir 
gyvų diskusijų, sakoma, mil
žiniška dalyvavusių narių 
dauguma entuziastiškai užgy- 
rė mintį, kad 25-ių metų gy
vavimo sidabrini jubiliejų at
švęsti iškilmingai, surengiant 
didelį balių, kuriame visi na
riai susieitų ir gražiai, broliš
kai — tikroje to žodžio pras
mėje — atšvęstų visi sykiu 
savo draugijos jubiliejų.

Metiniame susirinkime taip
gi išrinktas draugijos naujas 
pirmininkas, Antanas Janužis. 
Kiti valdybos nariai: vice- 
pirm. J. Adakauskas; prot. 
rast. J. Braknis ;ižd. S. Virba
las;- fin. sekr. J. Pelakauskas; 
nariais—J. Vilkelis ir J. 
lėnis. ;

pasimokėtų. Tai palengvin
tų kuopos valdybai ir cent
rui. . /

'Visa senoji • kuopos val
dyba. pasiliko eiti pareigas 
ir šiais 1(953 metais?

Tie, kurie norite gąuti 
Vilnies kalendorių, kreip
kitės pas valdybą ir gausi
te.

Draugės ir draugai, ma
lonėkite skaitlingai daly
vauti sekančiame susirinki
me, kuris įvyks vasario - 9 
d., 7:30 vai. vakare, Lietu
vių svetainėje. Narys.

Detroit. Mielif

Moterų Klubo susirinkimo

Jau mėnesis laiko prabėgo, 
kaip Moterų Pažangos Klubas 
turėjo savo priešmetinį susi- ’ 
rinkimą. Narių atsilankė gra
žus būrelis. Įstojo į klubą dvi 
naujos narės. Beveik kiekvie
name susirinkime kluban įsto- ' 
ja po dvi-tris naujas nares. 
Garbė įstojusioms ir didelis a- 
čiū toms, kurios prikalbina 
naujas moteris dėtis prie mū
sų klubo.

Susirinkime dalyvavo vieš
nia iš Chicagos, tai d. M. Kir- ■ 
stukienė. Pirmininkės pakvies
ta tarti keletą žodžių. Draugė 
Kirstukienė pasveikino nuo 
Chicagos draugių mūsų klubą . 
ir pagyre, kad narės lanko sii- * 
sirinkimus, kviesdama darbuo
tis ant toliau. Draugė Kirstu
kienė .dalyvavo Sveturgimių 
Gynimo Konvencijoje ir ta 
proga buvo pasilikusi keletą 
dienų Detroite atlankyti savo 
sergantį giminaitį d. S. Jasiu- 
kevičių ir kitus draugus.

Po susirinkimo draugės klu
bo narės turėjo puikias vaišes; 
taipgi pasikeitė dovanėlėmis 
ir Čia buvo nemažai malonu
mo. 4;

Sei’ga d. U. Jurkevičienė it 
Belskienė. Pirmoji draugė 
randasi ligoninėje, o pastaroji 
namuose ir povaliai eina ge
ryn.

Brangios klubo narės ligo
nės, priimkite* nuo visų klubo 
narių linkėjimus, kad grew 
čiausiai atgautumėte sveikatą 
ir vėl sykiu su mumis darbuo- 
tumetės. Mes jūsų laukiame.

Korespondentė.

Is

Camden, N. J.
Iš LLD 133 KP> VEIKIMO

LLD 133 kuopa laikė savo 
metinį susirinkimą 19 d; sau
sio.

Tarp kitų .svarbesnių tarimų 
buvo nutarta pagerbti mūsų 

'senąjį veikėją, mūsų kuopos 
tvėrėją ir nuolatinį spaudos rė
mėją Joną Lastauską, 28 bir
želio, Pattenų sode. Taigi pra
šome Philadelphijos progresy
vių organizacijų nerengt nieko 
minėto j dienoj, kad nepakenkus 
vieni kitų parengimams.

Betardami kitus visokius ta
rimus nepamiršom ir .spaudos 
reikalų. Prisiminus draugui 
Pattenui apie Laisvės akcinin
ku suvažiavima, vienbalsiai nu- 
tarta pasveikint minėtą suva
žiavimą su penkiais doleriais. 
Pridėjus draugams Lastauskui 
ir Pranaičiui po penkinę, pasi
darė visa $15.00, Tiek buvo pa
siųsta minėtam suvažiavimui 
per draugą Patteną.

Prie šios progos noriu pa
reikšti Laisvės skaitytojams, 
kad mūsų kuopelė nors nėra 
skaitlinga nariais, nei turtinga 
kapitalu, bet galima pasakyti, 
kad laikosi labai gerai ir kiek 
narių randasi, tai visi lanko 
susirinkimus, išskyrus jeigu 
kada randasi tokis svarbus rei
kalas, kad negalima atsilankyt. 
Bet jeigu metinis susirinkimas 
ir yra renkama mokestys, tai 
kitas draugas uždeda ir tokiu 
būdu visi sumoka duokles vie
nu kartu. Laike susirinkimo vi
si susėda apie stalą, kaip vie
nų tėvų vaikai ir visi ima da- 
lyvumą įnešimuose ir tarimuo
se.

Susirinkimai yra vedami 
trumpai ir gyvai, be jokių ilgų, 
ištęstų ir nuobodžių diskusijų, 
be įžeidimų, užgavimų ir užsi
puldinėjimų ant vienas kito.

Po susirinkimo uždaryme dar 
ilgai draugai ir draugės apie, 
tą stalą susėdę kalbasi apie bė
gančius reikalus, nenorėdami 
skirstytis, kandangi nesinori 
palikt tokius malonius ir drau
giškus pokalbius.

Pereitą metą prisirašė prie 
mūsų kuopos vienas naujas na
rys. Du draugai gyvena Phi- 
ladelphijoj, bet priguli prie 
mūsų kuopos ir visada lankosi 
susirinkime.

Draugas Laudenskas išsisky
rė iš gyvųjų tarpo, bet-jo gy
venimo draugė stojo į darbą, 
prisirašė kaip pilna narė ir 
darbūojasi, neapleisdama nei 
vieno susirinkimo.

P. Kavaliūnas, ilgametis Lai
svės skaitytojas, nukamuotas 
sunkios ir ilgos ligos, pagaliau 
apleido šį pasaulį. Jo gyveni
mo draugė Rozalija sakė: Aš 
negalėčiau pernešt gyvenimo 
kartybių taurės, jeigu ne dien
raštis Laisvė. Tik Laisvėje aš 
randu paguodą ir susiramini-’

atrastas nepilnąpročiu ir lau-‘ 
kia teismo, kaipo toks. Keturi 
nuteisti ir pasmerkti, visus sy
kiu sudėjus, 70 metų kalėjimo. 
Penkj laukia teismo.

Įvykdyta 42 savižudystės iv 
trys bandymai nusižudyti.

Per visus metus įvykdyta 
102 žmogaus užmušimai, ku
rie neskaitomi pirmo laipsnio 
žmogžudyste, nes kilę ne dėl* 
planuoto užmušimo, bet iš di
delių kivirčių, neapgalvoto į- 
karščio ir panašiai.

Padaryta'173 užpuolimai 
apiplėšimo tikslu. Iš jų poli
cijos areštuota tik 57. Kiti 
komi. -*

Provincialės policijos 
kordai rodo, kad bėgyje
reitų metų kratytos 69 . gem- 
bleriavimo vietos, areštuota 
vienas burtininkas, kratyta 5 
bingo lošimai, Šešios prostitu
cijų stubos ir užgriebta 281 
slot mašina. Tyrinėta 3,329 
vagystės.

Taipgi, Montrealas krimina- 
lystės atžvilgiu stovi ne labai 
garbingoje vietoje. Jei tas 
vyktų socialistiniame pasau
lyje, mūsų komercinė spauda 
“gvoltu” rėktų. Bet kapitalis
tinėje sistemoje skaitoma 
paprastu dalyku ir jokių rim
tesnių žygių nedaroma krimi- 
nalysčių sulaikymui.
Šąryšyje su namų rendavimo 
atnaujinimu

Kadangi Montreale tradici
niai priimta, kad nuomininkai 
ar savininkai daro pakaitas 
stulpų rendavimo gegužės 1 d., 
tai Provinciale Rendų Komisi
ja pakartotinai paskelbė in
strukciją, kaip reikia i elgtis 
tokiam atsitikime: savininkas* 
gali įteikti pareiškimą (not
ice), kad jis turi noro pats 
vietą užimti- ar pervesti savo 
giminėms. Iš antros pusės, 
jei nuomininkas nori pasilikti 
vietoje, jis turi atsakyti tam 
tikru nustatytu laiku, būtent, 
jei savininkas įteikė praneši
mą reikalaudatnaš išsikelti iš 
stubos po 90 dienų ar daugiau, 
tuomet nuomininkas turi at
sakyti bėgyje 30 dienų. O jei 
savininkas reikalauja nuomi
ninką išsikelti po 30 dienų ar 
daugiau, bet mažiau kaip 90 j 
dienų 
duotas bėgyje 15 dienų.

Jei nuomininkas neatsako į 
minėtą laiką, tuomet skaito
ma, kad jis priėmė savininko 
pranešimą ir toliau tuo reika
lu skųstis nustoja teisės.
Pagerbtas taikos delegatas 
Grinkus-

Pora savaičių atgal, vancou- 
verietis Algirdas GrinkuS, Ka
nados lietuvių taikos šalininkų 
delegatas į pasaulinį Taikos 
Kongresą, kuris įvyko gruo
džio mėnesį Vienoje, Austri
joje, grįždamas iš Kongreso 
kelioms dienoms sustojo Mon
treale. Ant greitųjų jo pager
bimui buvo surengta vakarie
nė. Nors oras papuolė labai 
nepalankus, lijo ir slidu, bet 
iš viso miesto susirinko gražus 
būrys taiką mylinčių lietuvių 
susipažinti su j delegatu,, pasi
kalbėti sū’ijuo, ką jis matė ir 
girdėjo Taikos Kongrese.

I Algirdas Grinkus savo ma
loniam' pokalbyje gražiai nuš
vietė pasaulio ^žmonių troški-

• (Tąsa)
Kaip būtų galima gyventi su ja? Ne, 
tai. netiesa... Ji kaltino gerąjį mažytį!.. 
Ji skubėdavo susiieškoti savo atsimini
muose pačius geriausius dalykus, vaiko 

' ’ meilumą ir jo lipšnumą. Prisiminusi 
tuos vaizdus, ji būtų mielai jį iš lovos 
ištraukusi, norėdama paglamonėti... Bet, 

nežadinkime, jo!.. Tas mielas tylutis 
^alsavimas!.. Mano turte!.. Kaip bus ge

ra vėliau!.. .
Nes Aneta (dabartis buvo neabejoti

nai liesoka), norėdama tą dabartį pa
pildyti, kūrė atitinkančią jos troškimus 
motiniško artimumo su sūnumi ateitį. 
Jai reikėjo dievaičio, kad apvaldytų pri
gimties jėgas, kurios jau vėl buvo pra
dėjusios kelti nerimą.

* ,.

Ši neurasteniška neviltis jau nebebuvo 
tas neramus liūdesys, kuris slėgė ją prieš 
vaiko ligą ir kurį vaiko liga buvo nustū
musi šalin, nė tos neveiklaus gyvenimo 
dienos, kuriomis ji jautėsi netekusi nei 

t jėgų, nei tikslo: jūra rami, prieš atoslū
gį...

Tai buvo vandenyno potvynio grįži
mas. Jis skelbėsi bangų grūmojimu, 
naktiniais užplūdimais. Tam tikrą lai
ką motinystė buvo apmalšinusi geismin
guosius pradus. Darbingo gyvenimo me- 
•džiaginis nuovargis jiems statė užtvarą'. 
Bet susibūrę šešėlyje, jie plakėsi į uolą. 
Siela, kurios plėtojimasis kyla besivin- 
giuodamas išilgai gyvenimo posūkių, pa

sijuto atsidūrusi .panašioje būklėje į tą, 
MKiUrią ji buvo pergyvenusi prieš ketve
rius ar penkerius metus, tarp karštos 
Grizono viešbutyje vasaros ir meilės pa
vasario su Rože Briso. Panaši, bet ne 
tokia pat. Besisukdamas užkopi viršun 
praeities; į ją nebenusileisi. Anetos bū
tybe subrendo. Jos sąmyšyje nebebuvo 
aklo jaunos mergaitės nekaltumo. Ji bu
vo moteris; jos geismai buvo aštrūs ir 
aiškūs. Ji žinojo, kur jie ją veda. Ir jei 
ji to nenorėjo žinoti, tai kaip tik todęl, 
kad žinojo. Jos valia subrendo ne ma
žiau kaip kūnas. Visa labiau praturtė
jo, Ir visa įgavo, aistringumo pobūdį.

Ir pasirodymas tų artimųjų demonų 
— bijomųjų — tai besiniaukiantis aud
ringas vidurdienis., Slegianti tyla, tyla, 
apsunkusi busimaisiais sąmyšiais. Ji 
sekė po nerūpestingo džiaugsmo, nerū
pestingų jauno rytmečio sielvartų. Iki 
šiol šešėliai nuo Anetos veido nuslysda- 
vo nėužsilaikydami. Dabar jis buvo 
įteinptas. Kai ji nesisaugodavo arba jei 
vaikas jos neišblaškydavo, žmonėse ji pa- 

•^p#inerdavo į tylą, tarp antakių įsibrėžda- 
raukšlė. Jeigu ji tai pastebėdavo, ty-
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A.o raukšlė. Jeigu ji tai pastebėdavo, ty
liai pasišalindavo. Jei kas būtų ja susirū
pinęs, būtų radęs ją savo kambaryje be
sitvarkančią, klojančią lovą, vartančią 
Čiužinį, dulkinančią baldus ar šluostan
čią langus, eikvojančią judesiu daugiau,

Te-

Serga
Stefanija Zupcrkienė sun

kiai susirgo. Ligone randasi 
Women’s General ligoninėje.

įvairūs išsireiškimai
Įkvėpimas ir genijus — 

tai vienas iš tas pats.
Victor Hugo

kokį

negu buvo reikalinga, ir neįstengiančią 
• užgniaužti nerimstančios sielos. Ji su

stodavo, nutraukdama mostą, stačia ant 
kėdės su skuduru rankoje arba pasilen
kusi ant palangės. Tada ji viską pa
miršdavo, ne tik praeitį, bet ir dabartį, 
gyvuosius ir mirusius, net ir savo vaiką. 
Ji matydavo nematydama, girdėdavo ne
girdėdama, galvodavo negalvodama. Tai 
liepsna, deganti nuogoje erdvėje: Burė, 
vėjo pučiama platybėje. Ji jautė smar
kų gūsį, kuris pereidavo sąnariais; ir 
laivas virpėdavo visais savo stiebais... 
Paskui iš beribės iškildavo ją supančių 
daiktų veidas. Iš to namo kiemo, į ku
rį Aneta būdavo pasilenkusi, kildavo 
įprasti .garsai; ji pažindavo vaiko balsą, 
kuris kalbėjo dainuodamas. B-et jos sva
jonės nenutrūkdavo: jos pasukdavo kita 
vaga... Tai buvo paukščio giedojimas va
saros popietę... O saulėta širdie
meilės išteklių tu dar gali duoti! Ap
glėbti visą pasaulį!.. Per sunkus gro
bis... Sąmonė paleisdavo sučiuptąjį; ji 
vėl įkrisdavo į jausmų įkarščio prarają, 
kur nebebuvo nei dainos, nei vaiko bal
so, nei Anetos... nieko, tik galingas sau-

> lės virpesys...
Aneta pabusdavo, atsirėmusi ant pa

langės.
Bet naktį įkyrūs sapnai, kurie buvo 

dingę gimus Markui, vėl atsiėmė butą. 
Jie ateidavo grupėmis po tris ar keturis, 
be perstojo keisdami vieni kitus. Ane
ta risdavosi nuo vieno prie antro/ iš vie
no aukšto į kitą. Rytą ji atsikeldavo pa
lūžusi, įkaitusi, vieną naktį pergyvenusi 
dešimt naktų. Ji nenorėdavo prisimin
ti, ką buvo sapnavusi...

Tie, kurie būdavo su Aneta, pastebėjo 
jos susirūpinusį veidą, jos mintyse pa
skendusias akis; jie nesuprato šio stai
gaus pasikeitimo, bet tuo jie visai nesi
rūpino; jie tai priskyrė išorinėms prie
žastims, medžiaginiams sunkumams. f Šie 
sąmyšio periodai Anetai būdavo gilaus 
atsinaujinimo laikotarpis. Ji nesmerkė 
jų, nes tuo metų ‘ji jausdąvo nėštumo 
sunkumą, dar skausmingesnį negu moti
nystės. Tai taip pat buvo motinystė: 
motinystė paslėptos sieįos. Būtybė yra 
kaip grūdas, pasėtas 'esmės gelmėje, 
žmogiškų puvenų ir molio kratiny, kur 
kartos yra palikusios savo nuotrupas. 
Didžio gyvenimo darbas yra ją iš ten iš
vaduoti. Tam gimdymui reikia viso gy
venimo. Ir dažnai gimdyvė esti mirtis.’

Aneta jautė slaptą nerimą nepažįsta
mos būtybės, kuri vieną dieną iš jos iš
eitų, ją suplėšydama. Apvaldoma gė
dos priepuolių, ji užsidarydavd triukš
mingame nuošalume, akis į akį su ima
nentine Būtybe; ir ju santykiai buvo 
draugiški. Oras buvo persunktas elek
tros ; vėjo gūsiai kilo ir vėl leidosi į tylą.

(Bus daugiau)

Dažnai geriau yra įžeidi
mo nematyt negu už jį ker
šyt. Seneca

i

Ruošiasi Laisves piknikui
LLD 25 kp. susirinkimas 

atsakymas turi būti ’ įvyko sausio 12 d., Lietu
vių svetainėje. Susirinkimą 
atidarė org. K. Yuškaus- 
kas ir jis pats buvo išrink
tas pirmininku. Taipgi jis 
.priminė, kad su šiuo susi
rinkimu prasideda 
organizacijos darbai.

Valdyba patiekė 
1952 metų raportą, kuria
me atžymėta, kad buvo at
likta daug gražių . darbų 
dėl organizacijos laEo, kad 
visi nariai yra pilnai užsi
mokėję už 1952 m., gauta 
du nauji nariai. Kuopos iž
de Tandasi $220.61. Rapor
tas vienbalsiai priimtas.

Nutarta Laisvės naudai 
surengti pikniką birželio 
mėn.- .pirmą ar antrą sek- 
fnadienį. Parko paėmimui 
apsiėmė komisijon R. Pa- 
sers.kis-ir K. Yuškauskas.

Gražiai prasidėjo mokes
čių mokėjimas. Jau 15 na
rių pasimokė jo. Būtų gra
žu, kad ir kiti nariai tuoj

žmogaus talentas (gabu
mas) bręsta vienatvėje; 
charakteris (būdas) gi vys
tosi audringose gyvenimo 
vilnyse.

Gbethe
(Torquato Tasso)

musu
. Nesnauskite savo tęvų 
būdose. Pasaulis eina pir
myn. Eikite ir jūs kartu 
su pasauliu. Mazzini 

Pritaikė Žemaitis

r
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W$AYS DROP .

Camdenietis

MATTHEW A

mą. Taigi, sako, užrašyk man 
Laisvę, nes be jos negaliu gy
vent.

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3 pusi.-Laisve (Liberty)-Antradien., Sausio-J an. 27, 1953

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

CHARLES J. ROMA

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 patenkįiti.

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



Cliffside, N. J.
Mirė Petras Grigalis

Sausio 17 d. Mount Vale sa
natorijoje, po 6 savaičių sun
kios ligos, fnirė Petras Griga
lių, LDS ir LLD narys bei dien
raščio Laisvas skaitytojas.

Palaidotas sausio 21 d. lais
vai Alytfų kalno kapinėse, 
Maspeth, N. Y.

Petras mirė sulaukęs 60 m. 
amžiaus; buvo našlys bevai
kis. Iš Lietuvos — Kauno sri
ties, Kupriškių kaimo, Liuobų, 
pašto.

Amerikon atvyko 1912 me- 
' tais. Gyveno Great Neck, N. 

Y., Brooklyn, N. Y., o prieš 
8 metus apsigyveno Cliffside 

. • ir čia užbaigė savo vargingą 
gyvenimo kelionę.

Liko sesuo Ona žvirblienė, 
gyvenanti su šeima Scranton, 
Pa., pusbrolis Juozas Grigalis 
ir tolimesnis giminė bei Petro 
'artimas draugas St. Adomai
tis, abudu brooklynieČiai.

Taipgi 1 ko brolis Lietuvo
je, bet apie jį žinių neturima.

Grigalis buvo sunkaus dar
bo darbin. ir pažangių min
čių žmogus. Nelaboji vėžio li
ga per anksti nukirto gyvybės 
giją šiam pažangiečiui lietu- 

I viui.
LDS 115 kuopa, papuošimui 

karsto, nupirko gražių gėlių 
vainiką, o nariai skaitlingai 
atsilankė i koplyčią, kurioje 
buvo pašarvotai Petro kūnas. 

* Laidojimo reikalais rūpino
si sesuo Ona žvirblienė ir Pet
ro artimas draugas brookly- 
nietis Stasys Adomaitis. Lai
dojimo direktoriumi buvo St. 

LDS Narys.

. Kriaučių atydai
•: Sausio 28 d. Įvyksta lietu
vių kriaučių 54-to skyriaus 
susirinkimas 11-27 Arion PI., 
unijos svetainėj. Pradžia 7 :30 
vakaro.

Gerbiamieji, turėkite su sa
vimi unijos ir social security 
korteles, kitaip jus neįleis į 
susirinkimą.

Susirinkimas yra svarbus ir 
reikėtų visiems. dalyvauti. 
Svarbus tuomi, kad mūsų lo- 
kalo atstovai praneš, kas yra 
naujo kriaučių darbavietėse. 
O tas mums yra svarbiausia 
žinoti. Taigi, numeskite visus 
naminius reikalus j šąlĮ ir da
lyvaukite susirinkime minėtu 
laiku.

J. S.

Unijistai netoleruos 
atėmimo darby

. ■ Streikuojančių transporti
ninkų vadas Michael J. Quill 
pasiuntė miesto iždininkui Jo
seph protesto telegramą. Joje 

. pareiškia, kad iždininko pa
siūlymas panaikinti kai kurias 
užstreikuotas linijas yra “lau
žymu” streiko.

Unijistai garsiai kalba, jog 
toks pasiūlymas streiko laiku 
yra taikdlnas išgązdinti strei- 

■ kierius, kad vienas už kito 
bėgtų atgal į darbą be laimė
jimų. Tą užmojį vadina “poli
tiniu skymu.”

Jeigu Josepho planas būtų 
■ vykdomas, tūkstančiai darbi
ninkų netektų darbo. O ke
liautojams reikėtų dar ilgiau 
laukti buso ir daugiau suslėg
tiems keliauti.

Unija sako: Jeigu ant kelių 
ankšta, ar busuose keleivių 
maža, šalinkite nuo gatvių 
privatinius Cadillakus ir Pac- 
kardus, bet ne darbo žmonių 
vartojamus busus.

ra

ii:

Amatininkai, pajieskodami 
darbų, praneškite per Lais^ 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

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

• J f

New¥)ri<o^i^fe2iiil(w Baltimore, Md.

I WO teisme apgins 
savo narius

gy- 
po-

tik-
Bet

pagelbsti 
gyvento- 
kad kol 
naujo į- 
iis nėra

Didžioji darbininkų ap- 
draudos ir ligoje pašalpos .or
ganizacija eis i teismą apgin
ti savo narių ir kitų žmonių 
teises. Eis apginti jų teisę 
venti projektuose be ėjimo 
litinės išpažinties.

Oficialiai užveda bylą 
tai vardu keliolikos narių, 
bylą rems šimtai kitų tos or
ganizacijos narių, gyvenan
čių projektuose. Rems ir ne 
nariai, kurie piktinasi versti
nomis išpažintimis.

Užvedimas bylos 
ir. kitiems projektų 
jams. Yra priimta, 
teismuose g i n č i, j a m a s 
tatymo klausimas, 
verstinu vykdyti. Jeigu to bus 
prisilaikoma ir šiuo atveju, 
užvedimas bylos bent atitolins 
išpažinties laiką.

Projektų gyventojai yra ga
vę įsaką atlikti tą politinę 
“velykinę” iki vasario 1-mos.

IWO žada vesti bylą net iki 
Jungtinių Valstijų Aukščiau
sio Teismo.

Jaunukai turi ir 
pasako nuomones

New York Times'o progra
moje Youth Forum sausio 10 
d. jaunukai iš kelių skirtingų 
vidurinių mokyklų diskusavo 
teisiu klausimą. Dalyvavo vai
kai 11-14 metų.

įdomu, kad visi, išskyrus 
vieną, pasisakė pažangiai, tik
rai demokratiškai. Tūli Įtiki
nėjo, kad baudimas asmenų 
už politines mintis neleistinas. 
Tiktai 
mybės 
st i.

Tuo 
reikia 
daugiau 
politines pažiūras, 
pijinės mokyklos 
Bronxo.

Kiti sakė, kad
Į žmogaus* politines pažiūras 
būtų priešiška mūsų šalies i- 
dėjoms. Kad visi turi gauti 
bešališką teismą. Kad'niekas 
negali išskirti komunistų nuo 
kitų žmonių. Radosi net aržta- 
riančių Korėjos žmones ir Af
rikos kovotojus už laisve. .

L S.

už įvykdytus “neištiki- 
veiksmus” galima bau-

vienu, kuris sakė, kad 
valdžios tarnautojus 

šniukštinėti apie jų 
buvo para- 
mokinys iš

rausimąsis

Hair-Size Style

14'/2-24l/2R9052 I > / 141/2—241/2

try
Pattern R9052 (for the shorter, 

fuller figure). Half-Sizes 14>/2, 
16'/2. 18’/2. 20’4,' 22'/2r 24'/2. Size 
16*6 takes 4‘/h yards 35-inch; ‘A 
yard contrast for ruffling.

irUžsakymą su 35 centais 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

Scena iš filmos “Andrades and the Lion,” rodomos 
Capitol Teatre, New Yorke.

Unijistai mokėjo duokles, 
o raketieriai ėmė ir ėmė

N. York State Crime Com
mission posėdyje sausio 20-tą 
John J. Gannon prisipažino, 
kad jis algomis už < Įvairius 
‘darbus” unijoje gauną per 
savaitę $225. O priedams dar 
gauna po $400 iškaščiams kas 
mėnuo.

Gannon yra artimuose san
tykiuose su “karaliumi” Ryan. 
Ir vienas ir kitas labai kovin
gi nedaleisti darbininkams pa
tiems valdytis save unijoje. 
Abu keikia “raudonuosius,” 
unijinių sąlygų reikalaujan
čius.

Koki tie., didieji Gannono 
darbai ?

Gannon yra Port Watch
men’s Lokalo 14 56 finansų 
sekretorius ir bosas. Iš ten ima 
po $75 savaitei algos ir $80- 
iškaščiams.

Yra finansų sekretorių ir iž
dininku karpenterių lokalų 
901-1 ir 824-1. Iš kožno gau
na pa $75 algos savaitei ir iš
kaščiams.

Prezidentauja ir yra vien
valdžiu bosu' Internation. Port 
Watchmen’s Association. Tai 
yra kaipo centras virš 1456-to 
lokalo. Iš ten jis gauna po $75 
kas trys mėnesiai.

Yra prezidentu ILA Tary
bos New Yorke. Už tai gauna 
po $30 per mėnesį.

Taipgi yra vice-prezidentu 
Atlantic Distrikto Taryboje. 
Iš ten gaunąs “$30 iki $50” 
per mėnesį.

Priedams dar gavo dova
nai CTiryslerio auto.

Piniginių dovanų nuo kom
panijų jis sakėsi mažai tega- 
vęs, tik $350.

Tas sąskaitas jis pats patei
kė tardytojams savo liūdyme. 
Gi tardytojai laukė, kol jis 
suves, surokuos viską.

Ligi šiol dėl tų tardymų 
/‘nei plaukas nuo galvos nenu
krito” tiems didiesiems lupi
kams. Bet tiems, kuriuos ap- 
lupa, jau buvo bėdų.

Ana diena būrys federalės 
valdžios agentų apsupo 600 
darbininkų, suėjusių laukti 
darbo ties Holland American 
Line 5-ta prieplauka. Jie visi 

i
Jean Mercure (kairėje) vaidina rabiną laivė, kuri ko

manduoja Pierre Brasseur filmoje “Skipper Next to 
God.” Filina draminė, verta pamatyti. Rodoma 55th 
St. Playhouse, netoli nuo 7th Ave., New Yorke.

turėjo parodyti asmens liūdy- 
mą., Iš būrio išskyrė 34 svetur- 
gimius. Tiktai 15 turėję su sa
vimi registracijos kortą. Netu
rėjusieji kortos su savimi bus 
baudžiami. O penki buvę ne
legaliai atvykę. Tuos nuvežė 
i EĮlis Island.

Rep.

Buvęs detektyvas 
turėjęs turto

šiomis dienomis Brooklyne 
buvo teisiamas buvęs slapto
sios -policijos agentas Antonio 
Vigorito. JĮ kaltino, kad jis 
savo raporte policijos viršeny
bei nuslėpė $47,000 vertes 
turto. Nuosavybę turėjęs Flo
ridoje.

Vigorito yra vedęs, turi po
rą vaikų. Tačiau jį ginti stojo 
apygražė Ellen Gilmer. Ji liu
dijo, kad ta nuosavybė fakti- 
nai visuomet buvo jos, o da
bar ir oficialiai yra jos.

Gilmer sakė, kad jinai Vi
gorito mylinti ir juomi pilnai 
pasitikėjusi. Jam nuosavybę 
perkant 1'950 metų spalio 30. 
dieną jinai jam paskolinusi 
pinigų. Paskiau vėl davusi 
reikiamus sumokėti likusius.

Vigorito savo raporte, pa
teiktame 1951 met. vasario 23 * dieną pareiškė,- kad jis jokios 
nuosavybės neturi. Gi. 1952 m. 
vasario 1 d. ta nuosavybė ta
po perrašyta ant tos panelės 
vardo.

Teisme Gilmer turėjo nema
žai bėdos. Reikėjo aiškintis, 
kur ir kaip tiek pinigų gavo, 
kur juos laikė. Turėjo pasisa
kyti, kad buvusi gengsterio 
Spero Kavoures meilužė. Iš to 
ji susitaupiusi $26,000. Kur 
juos laikė? Laikiusi bute ar 
nešiojusi su savimi po diržu.

Kąvoures tapo gengsterių 
nudėtas 1948 metų rugsėjo 
22 d.

Gražiai, madniais brangiais 
drabužiais pasipuošusi, liudy
toja lengvai praeitų už “auk
što laipsnio inteligentę” tarp 
tų, kurie iš asmens aprėdo 
sprendžia asmens vertingumą.•

» Komitetas sustabdė 
| deportavimą

Amer. Svėturgirūiams Gin
ti Komitetas New Yorke pra
neša, kad jam pavyko sustab
dyti imigracijos valdininkų 
užmojį deportuoti bostonieti 
darbininką Giacomo Quat
trone.

Quattrone yra 63 metų. Iš
gyvenęs- Amerikoje 4 6 metus. 
Turi 8 jau užaugusius vaikus. 
Ir niekad nėrą buvęs komu
nistų partijos nariu. Tas su
muša Į dulkes pasaką, būk 
persekiojami tiktai komunis
tai.

Quattrone buvo suimtas na
mie, sausio 12-ta. Išdepor- 
tuoti diena buvo nustatyta 
sausio 20-ta.

Komitetas skelbia, kad iš
naudos visus būdus apginti 
jį ir pastoti kelią persekioji
mui kitu, c

Negras laimėjo teisę 
pasilikti bute

Otis McRae, negras orkes
trų vadas, teisme laimėjo bylą 
prieš evikciją. JĮ norėjo pra
šalinti iš buto, kompaniška- 
me a p artmen tin i am e ° name, 
Bronxe. Bet organizuoti to 
namo ir apylinkės gyvento
jai jį užtarė. Teisėjas Louis 
Bennett atmetė kompanijos 
reikalavimą.

Darbininkų mitingas 
už Rosenbergus

Įsikūręs specialis darbinin
kų komitetas Rosenbergams 
gelbėti šaukia masinį mitingą. 
Įvyks vasario 4-tos vakarą, 
8 vai., Palm Garden, 306 W.. 
52nd St., New Yorke.

Mitingo tikslas- — prašyti 
Rosenbergams susi mylėjimo ir 
pastiprinti unijose veiklą tam 
tikslui. Komitetą sudaro ben
drai žymūs unijistai iš AFL, 
CIO' ir iš nepriklausomų uni
jų. ' ' .

Nužudė savo kūdiki
New Yorke Mrs. Merilyn 

Meltzer, 26 metų, prisipažino 
išmetusi per langą savo pir
magimę dukrytę, trijų savai
čių amžiaus. Kūdikis mirė. 
Motina sulaikyta po areštu, 
ligoninėje. Tyrinėja jos protą.

Sergantiems vėžiu pagaĮbos 
organizacija atsišaukė Į visuo
menę su prašymu švarių marš
konių audinių. Iš jų daro ban
dažus.

Daromi planai statyti mies
tinį namų projektą kur nors 
prie Sumner Ave. netoli nuo 
Broadway, Brooklyne.

J. V. Laivyno bazė Brook
lyne skelbia samdysianti dar
bininkų patalpų priežiūros ir 
kitiems sunkiems darbams. 
Prašymams blankos gaunamos 
pašte.

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieškokitč progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

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

KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

Help Wanted—Female
HOUSEKEEPER MATURE. To 

keep house for' young working 
couple. 1 young Child. Position of
fers wonderful living conditions with 
beautiful surroundings. Private room. 
Good salary. Live in. Sundays off. 
References required. This is a per
manent position for a competent 
pleasant woman. Call TU. 9195. 
Monday thru’ Friday. 9 A. M. to 6 P. M.

Saturday 9 A. M. to 2 P. M.
(17-19)

SKELBKITeS LAISVeJE
Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE
WOMAN. Cooking and housework.

Sleep in; own room and 
perie'nee and reference 
Good salary and good 
right woman. Phone GE.

(18-20)

bath. Ex
preferred, 
home for 

8-5151.

OFFICE WORK. Young woman 
with experience in general office Į 
work. Musi be good typist. Steady 
position; good working conditions. 
Phone 4-0310.MR. GASKILL. NE.

(18-24)

WOMAN. Experienced who desires 
good ‘home for cooking and light 
housework. . Own . room and bath. 
No laundry. References required. 
$30 per week. Social Security.

Call MIDWAY 2-4538.
(16-22)

HOUSEWORK. Genera] Cooking. 
Experience and references prefer
red^ All modern appliance!;; sleep in 
Thursday and Sunday off. Good 
home; steady position for right wo
man. Phone Melrose 5-1992 for in
terview.

(15-21)

OFFICE GIRL. Typing and gene
ral office work. Pleasant suburban 
N. J. office. For personal interview 

‘write stating age, education, exper
ience and salary desired. C. N. 
IIUBBS & SON, 523 Cinnaminson 
Ave., Palmyra, New Jersey.

(17-19)

TYPIST 
insurance Co. 5 day week, 
working conditions; steady 
Central City. Opportunity

Large 
pleasant 
position.

advancement.
PHONE: LO. 4-3744

(17-19)

for

HELP WANTED—MALE
AUTO- BODY MAN. Must be fully 

experienced; good pay; warm shop; 
steady work. Apply in person.

LEE’S AUTO PAINT SHOP, 
1.310-14 Poplar Street.

(18-20)

BODY BUILDERS. Woodworkers 
and metal men on motor truck bo
dies. Steady work; good working 
conditions. Apply in person. BARRY 
& BAILY CO., 2419 N. 27th Street, 
Philadelphia.

(18-20)

MECHANIC’S HELPER. Also need
ed AUTO POLISHER. Good pay and 
ideal working conditions. New car 
dealer. Steady work. See or phono 
Mr. Art 
York Rd.

Ogontz

Carlson, Carlson Motors, 
& Cherry, Jenkintown, Pa. 
7900. '

(17-19)

AUTO PARTS COUNTER MAN. 
Young man, some experience neces
sary to assist in parts department. 
Steady work, good working condi
tions. See or phone Mr. Seyferhelt. 
BUTLER-BUICK CO. York 
Jenkintown, Pa. Ogontz 2100 
Ma. 5-0900.

(17-23)

Rd..
or

right
Ask

AUTO MECHANIC’S HELPER. 
Experienced. Steady job; good work
ing conditions; good pay for 
man. Phone OGONTZ 5§48. 
for JOSEPH VNENK.

(16-19)

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI
2-3; '6-8 P. M.

, By Appointment 
Except Thurs. & Holidays

PETRAS KAPISKAS
IR '

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

I 
Telephone EVergreen 4-8174

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Antradien., Sausio-J an. 27, 1953 
t

Įkalinti 5 N. Jersey 
streikierių vadai

Newark, N. J. — Penki v .* 
CIO Popierio Darbininkų/*^' 
Unijos veikėjai tapo nuteis
ti 15 iki 60 dienų kalėti už 
“paniekinimą teismo.”

Kuomet pernai streikavo 
Whippany Popierio kompa
nijos darbininkai, aukštes
nysis teismas užgynė jiems 
pikietuoti. Bet tie unijistai 
vis tiek vadovavo ‘pikie- / 
tams. Tai ir buvo “panieki
nimas teismo.”

Už tai dabar yra įkalinti 
60 dienų Martin Scalley, 
vietinio unijos skyriaus 
pirmininkas, ir George 
Skurjack, vyriausias darbi
ninku atstovas fabrike. Ki
ti trys, nubausti po 15 die
nų kalėjimo.

New Yorke viešbuty.) Croy
don suimti šeši asmenys, naktį 
bandę įsigauti į saugiąją šė
pą viešbučio rastinėje. Vienas 
ištrūko. Juos gaudant viešbu
tyje ir vejantis gatvėmis pa
leista daug šūvių.

Bronx sudegė vienas asmuo 
apartmentinio namo gaisre. 

.. ... -i------------

PARDAVIMAI
Parduoda saldainių krautuvę. Sa

vininkė atsitraukia poilsiui. Užpa
kalyje yra 3 kambariai gyvenimui, 
garu apšildomi. Prašomo kreiptis se- ' 
karnų adresu: Stanley Rumšą, 203 
Maujer St., Brooklyn, N. Y.

(18-20)

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

& TONY’S
;><>• $ UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. L 

Tel. EV. 7-6233 "

87-20 85th Street
WOODHAVEN, L. I., N. Y.
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