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KRISLAI
Influenza — pasisaugokite!

Walter B. Pitkin.
Pirmadieni.
Senatorius

Rašo
Morse.
R. Mizara

Franc ūži joj e, 
tūluose kituoseAmerikoje ii 

kraštuose siautėja influenza.
Šiomis dienomis buvo pa

guldyta į lovą šimtai tūkstan
čių žmonių.

Nemaža jų i)- nebeatsikėlė.
Influenza grobia griešnin- 

^Jkus, grobia ir šventuosius — 
antaj popiežius Pijus taipgi 
buvo paguldytas.

Susiraminti galima tik tuo, 
kad šiandien 
dėmi j a yra 
ji buvo po 
karo.

Kadaise
/ mokslas 

priemones
ti. Deja, tai buvo tik pažadai.

Žmonių nelaimė glūdi tame, 
kad patys didžiausieji moks
lininkai pas mus nūnai yra 
užimti ieškojimui priemonių 
įvairiems karo pabūklams iš
rasti ir tobulinti, o ne su epi
demijomis kovoti.

influcnzos epi- 
lengvesnė”, negu 

Pirmojo pasaulinio

buvo sakyta, būk 
neužilgo surasiąs 
ihfluenzai su vai d y-

R. š. rašo Vilnyje:
“Iš tikrųjų, labai rimtai pri

sieina žiūrėti j tai, kart) mūsų 
jfsenoji karta, lyg šalnos pa
kąstas medžio lapas, krenta 
į juodąją žemelę. Vieni senat
vės sulaukę, kiti dar pusėti
nai jauni būdami miršta. . .”

Tiesa!

šiomis dienomis Kalifornijo
je mirė Walter B. Pitkin, su
laukęs 74 metų amžiaus.

Kadaise šis žmogus parašė 
įdomią knygą — “Life Begins 
at Forty.” Lietuviškai, atsieit, 
bus: Tikrasis gyvenimas pra
sideda sulaukus 40 metų am
žiaus.

Knyga įdomi tuo, kad ji 
akstiną viduramžį žmogų ne- 
suglemžėti, nesisakyti, būk 
esi jau senas, nieko nebegalįs 
daugiau pasiekti. Prof. Pitkin 
sakė: suaugęs žmogus gali ir 
privalo daugiau mokytis; jis 
nurodė metodas, kaip moky
tis, lavintis, šviestis.

Jo knyga, be abejojimo, 
daugeliui tų, kurie ją skaitė, 
gražiai pasitarnavo.

Šis profesorius yra parašęs 
t daugiau knygų. Trūkumas 

e, beje, glūdi tikėtame, kad 
mažai liečia šiurkštumus, iš
plaukiančius iš visuomeninės 
santvarkos negerovių, ir nen- 
rodo, kaip su jomis kovoti.

t j,-

Laukiame pirmadienio,
Tą dieną prezidentas Eisen- 

howeris sakys Kongrese kal
bą, pateikdamas savo vyriau
sybės darbų programą seka
miems metams.

Jo įkurtuvinė-inauguracinė 
kalba, atsimename, buvo per
daug bendra, nieko konkre
taus nepasakanti. Kongresui 
prezidentas Eisenhoweris, 
kaip sako pranešimai iš 
Washingtono, pasiūlys konk
rečią darbų programą, ragi
nant ją užgirti.

Eiseri-Pačius svarbiausius 
hov^erio kabineto narius Se
natas jau užgyrė. Bet dėl gy
nybos sekretoriaus už gyrimo 
jbn jvyko “kai kam” pesma- 
gumų, nes šeši senatoriai bal
savo prieš Wilson© užgyrimą.

Tenka pasveikinti senatorių 
Morse už kalbą, sakytą prieš

DULLES ŽADA SMARKIAU 
KURSTYT KOMUNISTIN.
KRAŠTŲ GYVENTOJUS
Sako, Amerika vengs naujo karo, 
bet uoliai ginkluosis jam

Washington. — Ameri
kos. valstybės sekretorius 
John Foster Dulles sakė, 
kad Jungtinės Valstijos su 
savo talkininkais daugiau
siai stengsis “atremti mir
tinąjį pavojų, kur Rusijos 
komunistai ir jų draugai 
bando apsupti laisvąjį pa
saulį.”

Kalbėdamas per radiją ir 
televiziją, Dulles geidavo 
išvengti visuotino karo ir 
teigė, kad Jungtinės Valsti
jos nepradės tokio karo, 
kuriuo būtų mėginama pa
stoti kelią karui iš priešo 
pusės.

Dulles ketino pasmarkin
ti propagandą, kurstant 
Sovietų Sąjungos ir jos tal
kininkų žmones prieš savo 
valdžias; kuo plačiausiai 
raginti 800 milijonų žmo
nių “pasiliuosuoti nuo so
vietinio jungo,” kaip kad 
sakė Dulles. Tuom jis tikisi 
nusilpnint Sovietų Sąjungą, 
Kinijos Liaudies Respubli
ką ir kitas naująsias demo
kratijas.
Jis kaltino Sovietų Sąjun

gą ir už karus Indo-Kinijo- 
je ir Korėjoje. Priminė ir 
prezidento Eisenhowerio 
pareiškimą, jog Amerika 
taip galingai ginkluosis ir 
kariniai stiprins savo talki
ninkus, kad Sovietų Sąjun
ga bijotų karą pradėti.

Dulles iš esmės pakarto
jo Truman o valdžios užsie
ninę politiką.
Suklimpsta vakarų vienybė

Sykiu Dulles apgailesta
vo, kad “suklimpo” Ameri
kos planai dėl vakarų Eu
ropos šalių sujungimo į vie
ną vals.tybinį bloką prieš 
Sovietų Sąjungą. Jis paste
bėjo, kad ypač daug Fran
ci jos ir vakarinės Vokieti
jos žmonių priešinasi tokiai 
vienybei ir “vėl nori eiti 
atskirais savo keliais.”

Dėl to Dulles grasino su
laikyti piniginę Amerikos 
paramą vakarinei Europai.

Creek Valley, Pa., 
mainierių streikas

Creek Valley, Pa. — Jau 
nuo sausio 12 d. streikuoja 
2,000 Lansford apskrities 
angliakasių. Streikas pa
skelbtas todėl, kad samdy
tojai neteisingai sveria bei 
mieruoja iškastus anglies 
kiekius.

Wilsono užgyrimą.
Senatorius Morse, atsimin

kime, yra republikonas, bet jis 
atsisakė Eisenhowerį remti, jis 
atsisako keliaklupsčiauti prieš 
tą stambiųjų korporacijų kli
ką, kuri mojasi pasigrobti pa
čias “riebiausias” vietas val
džioje!

Sako, Jungtinės Valstijos 
davė jau 30 bilijonų dole
rių vakarinės Europos, kra
štams, kad jie apsi vieny tų 
ir tinkam'ai pasiruoštų 
prieš komunizmą. Bet jei
gu pasirodys, kad jie “tik
rai neapsivienija” tam tiks
lui, tai “Amerika gal turės 
pakeisti savo santykius su 
vakarų Europa.”

Eksplozija atominiame 
mieste užmušė 13

Aiken, S. Carolina. — Į- 
vyko baisi eksplozija šiame 
mieste paliai naują milži
nišką Savannah River ato
minį projektą. Sakoma, 
sprogo pritvinkęs, gesas Jo
nes elektrinių daiktų krau
tuvėje.

Eksplozija sunaikino tris 
vidurmiesčio krautuves, a- 
pardė eilę kitų namų ir už
mušė 13 žmonių.

Sprogimas buvo toks 
smarkus, kad gyventojai 
spėjo, jog tai “atominė” 
eksplozija.

Kaip Tafto įstatymas 
baudžia darbo unijas

----- 7--------

Washington. — Kai da
bar senatorius Taftas pats 
perša patdailinti savo Tafto- 
Hartley’o įstatymą, tai dar
bininkų vadovai prisimena, 
kaip aršiai darbo unijos bu
vo piniginiai baudžiamos 
pagal tą įstatymą, būtent:

Mainierių Unija už strei
kus nubausta $6,470,000;

Federacinės Statybos U- 
hijos $2,000,000;

Vakarinių Laivakroviu 
Unija $750,000;

Jungtinė Elektrininkų U- 
nija $68,000;

Virėjų ir Priežiūrų Uni
ja laivuose $65,000.

Teismai dar spręs seka
mas valdž. skiriamas bau
smes šioms unijoms:

CIO Naftos Darbininkų 
Unija $30,000,000;

Federacinė Vežikų Unija 
New Yorke $3,000,000;

CIO Automobilių Darbi
ninkų Unija Indianoje 
$190,000;

CIO Gumos (robo) Dar
bininkų Unija Mississippi 
$500,000;

Jungtinė Elektrininkų 
Unija $2,000,000;

CIO Elektrininkų Unija 
Kentucky $500,000.

NUSKENDO 30 PIETI
NIŲ KORĖJIEČIŲ

Pusan, Korėja. — Apsi- 
vožė nedidelis Pietinės Ko
rėjos tautininkų laivas, nu
skandinant 30 žmonių, ties 
InČon uostu. Išgelbėta aj)ie 
70 kitų.

Valstybes sekretorius Dulles ir tarpsavinio saugumo 
admistratorius Stassen tariasi, kaip greit vykt Europon, 
kad ten esančią militarinę padėti pataisyti.

Lenkai nusmerkė mirt 
3 kaip vakarų šnipus

Krakov, Lenkija. — Ka
rinis teismas nusmerkė 
mirti katalikų kunigą Joze
fą Lelito ir du parapijie
čius., Michalą Kovaliką ir 
Edvardą Chachlicą,' kaip 
Jungtinių Valstijų karinius 
šnipus.

Trys kiti kunigai tapo 
nuteisti kalėjiman 8 me
tams iki viso amžiaus, o 
parapijietė Stefanija Res
pond įkalinta 6 metams.

Visi septyni teisme prisi
pažino šnipinėję ameriko
nams .prieš Lenkijos liau
dies valdžią; taip pat prisi
pažino, kad ėmė iš ameri
konų ginklus, pinigus ir 
nurodymus, kaip šnipinėti 
ir sabotažo - kenkimo žy
gius daryti prieš Lenkijos 
pramonę, žudyti jos. valdi
ninkus ir tt.

Be to, jie šmugeliškai 
bizniavo . svetimais pini
gais, laikė ginklus bažny
čių patalpose ir kt, kaip 
kad patys prisipažino.

Dipukas kareivis pjovė 
savo mylėtinę

New York. — Dipukas 
Almars Elksnis, Amerikos 
kareivis, pabėgęs iš armi
jos, pavojingai peiliu suba
dė kaklą ir pilvą savo my- 
lėtinei Connei J. Cornelius., 
su kuria jis buvo apsistojęs 
Roxy Kotelyje, užsirašyda
mas kaip vyras su pačia. 
Jis greitai tapo areštuotas, 
o sužeistoji mergina nu
vežta į St. Clare’s, ligoninę.

Pabėgęs iš Latvijos Elks
nis atvyko į Jungtines Val
stijas 1949 metais ir įstojo 
į šios šalies armiją, jš ku
rios paspruko pereitą mė
nesį.

Su ta mergina jis susi
pažino viename Baltimorės 
saliune ir per mėnesį mylė
josi, iki pasimojo papjaut

Armouro darbininkai 
atmetė ragangaudžius

Chicago. — Armouro 
•skerdyklų darbininkai 2,015 
prieš 690 išrinko savo uni
jos skyriaus pirmininku tą 
patį Leoną Beverly, nepai
sant, kad ragangaudžiad 
politikieriai apšaukė Bever
ly. “komunistu, Maskvos 
agentu.”

Panašia dauguma balsų 
tapo išrinkti ir kiti progre
syviai to unijos lokalo vir
šininkais.

K o n g r e s m a n ų N e a m e r i - 
.kinės. Veiklos Komitetas iš 
Washingtono atsiuntė savo 
prakeiksmus Leonui Bever
ly ir 33 kitiems progresy
vi ams lokalo darbuotojams, 
smerkė juos kaip komunis
tus^ Neamerikinis komite
tas tais prakeiksmais norė
jo padėti rinkimus laimėti 
raudonbaubiams. Bet dar
bininkai išsirinko savo

Haga, Holandija.—Jung
tinės Valstijos duos Holan- 
dijai daugiau karinių lėktu
vu, 

v 

1

Abejojama, ar taksai 
bus numušti

Washington..— Repjibli- 

konas kongresmanas. Daniel 
A. Reed siūlė numušti tak
sus 11 procentų ir tvirtino, 
kad Kongresas taip nutars.

Tam pasipriešino Joseph 
W; Martin, republikonas 
Kongreso atstovų Rūmų 
pirmininkas. Jisai sakė, 
pirma reikia žiūrėti, kiek 
valdžios išlaidas galima bū
tų sumažinti, o tik po to 
kalbėti apie taksų numuši- 
ma. 

is

DERYBOS DĖL BOLIVI
JOS CINOS

La Paz, Bolivija. — Bo
livijos prezidentas. Estens- 
soro veda derybas dėl par
davimo Jungtinėms Valsti
joms 50 procentų pagaųii- 
naimos Bolivijoj cinos. ,

ROSENBERGAI SMERKIA
VALDŽIOS AGENTŲ ’
GRŪMOJIMUS JIEMS
Atmeta įkalbinėjimus atlikti 
“išpažintį” mainais už gyvybę

New York. — Valdžios 
agentai daro nuolatini 
spaudimą Juliui ir Ethelei 
R o sen ber gam s, nu smerk - 
tiems mirti Sing Sing kalė
jime, kad atliktų “išpažin
tį,” jeigu Rosenbergai nori 
apsaugot savo gyvybę.

Julius Rosenbergas laiš
ke iš mirties kameros dėl 
to rašo:

Plieno darbininkai 
pasirenka CIO uniją

Morrisville, Pa. — Darbi
ninkai naujajame Fairless 
Works, plieno fabrike be
veik vienbalsiai pasirinko 
CIO Plieno Darbininkų 
Unija.

Buvo surengta ’ valdžios 
prižiūrimi balsavimai, ar 
darbininkai nori CIO uni
jos, ar sutiktų dirbti be jo
kios unijos. Už unija bal
savo 761; o prieš ja tik 19.

Fairless Works, U. S. 
Steel fabrikas., samdys bent 
5,000 darbininkų, kai ims 
pilnai veikti.

_________ Ą_______

Pašalintas N. Jersey 
gemblerių priešas

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos generalis 
prokuroras Theodore Par
sons pavarė savo padėjėją 
Nelsoną F. Stamlerį, kal
tindamas jį už “nepaklus
numą.”

S ta mleris persekiojo 
gemblerius.-gengsterius ir 
aikštėn iškėlė daugelio val
dininkų ryšius su jais. Tuo- 
mi jis, matyt, ir nusikalto 
genebaliam prokurorui. z

Stamlerio pastangomis 
buvo kalėjimai! įmesti ra- 
ketierius Joe Adonis ir keli 
jo sėbrai gembleriai.

Smerkia Truman už abejonę 
apie Sovietų atom-bombą

Washington. — Pasikal
bėjime su laikraštininkais 
Kansas. City ex-prezidentas 
Trumanas pareiškė abejoji
mą, ar Sovietų Sąjunga, iš 
tikrųjų ■ pasigamino atomų 
bomba.

Valdinė Atomų Jėgos Ko
misija pasmerkė Trumaną 
už tokio abejojimo skleidi
mą. Sako, moksliniai in
strumentai bei kiti parody
mai neginčijamai liudija, 
kad Sovietų Sąjungoj buvo 
padaryta atominių sprogi
mų.

(Žymėtina, jog Truma
nas, būdamas prezidentu, 
pat?, pirmutinis paskelbė, 
kad Sovietų Sąjunga pada
rė atominį sprogimą.).

“Turi aikštėn išeiti teisy
bė. Mes nepasiduosime nei 
gąsdinimams nei viliojan- 
tiems prižadams. Aš vėl tu
riu užreikšti šioje vėlyboje 
valandoje, kad mes esame 
visiškai nekalti.

“Mes esame nuoširdžiai 
įsitikinę, kad bus leista 
mums grįžti pas mylimuo
sius savo jaunučius sūnus. 
Mes laukiame sprendimo su 
drąsa ir pasitikėjimu.”

Rosenbergai nusmerkti 
mirt elektros kedėje už va
dinamą bandymą išduoti 
Sovietų agentams atomi
nius Amerikos sekretus. 
Vienintelis liudytojas teis
me prieš juos buvo nemok
ša Davidas Greęnglass, ku- 

1 ris sakė perleidęs Rosen- 
bergams atomines slapty
bes, kad jie perduotų jas 
Sovietams. v

Laiške, iš 1952 m. lapkri
čio 28 d. Julius Rosenber
gas rašė:

“Teismas norėjo, kad pri
sipažinčiau nusidėjęs kri
minaliniais darbais, kurių 
aš nedariau; kad melagin
gai liudyčiau prieš nekal
tus žmones ir kad leisčiau 
save naudoti kaip įrankį 
propagandai prieš Sovietų 
Sąjunga ir prieš komunis
tus.” ‘

FBI slaptosios policijos 
agentai bruka Rozenber
gams pasirašyti “pilną iš
pažintį,” įtariant kitus 
žmones, kurie.tuomet gąle- 
tų taip pat būti nusmerkti 
mirčiai elektros kėdėje. 
Grasina, kad jeigu Roseh- - 
bergai neatliks tokios išpa
žinties, tai Jungtinių Vals
tijų prezidentas nedovanos 
jiems gyvybės.

Rosenbergų prašymas 
pakeisti mirties bausmę bu
vo įteiktas prezidentui Tru- 
manui, bet jis “nepaspėjo” 
į prašymą atsiliepti. Taigi 
paliko naujam prezidentui 
Eisenhoweriui galutinąjį 
sprendimą padaryti.

Tuo tarpu teisingumo de- 
partmentas vis dar nagri
nėja Rosenbergų bylą ir 
svarsto, kokį patarimą duot 
prez: Eisenhoweriui.

Rosenbergų gynėjai vėl 
rągina religines, kultūrines 
ir kitas organizacijas siųsti 
delegacijas pas Eisenhowe- 
rį, prašant pakeisti mirties 
bausmę.

SUIMTAS Už MOTERIES 
PASMAUGIMĄ

Newark, N. J. — Suim
tas William Davis, kaltinai- 
mas, kad išprievartavo ir 
pasmaugė savo samdytoją, 
turtingą gyvanašlę Penny 
Coats Evans, Westporte, 
Conn.

ORAS. — šalčiau,' bet 
mažiau vėjo,*



r

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS
. . , ■ Editor, ROY MIZARA

/ SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ........ $8.00 Canada
United States, per 6 months .... ?4.50 Canada
Queens Co................ $9.00 per year Foreign
Queens Co........ $5.00 per six mos J Foreign countries, 6 months

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

$5.50
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y 

. under the Act of March 3, 1879.

Mūšy laikraštis: jo turinys, jo reikalai.
(Ištraukos iš redakcijos pranešimo, padaryto Laisves, 

bendrovės šėrininkų suvažiavimui, įvykusiam sausio 25 
dieną, Richmond Hill, N. Y.)

...Laikraštis, kaip žmonės sako, “atvira korta.” Kiek
vienas skaitytojas, taigi ir kiekvienas. Laisvės bendrovės 
akcininkas-šėrininkas, skaitydamas, matė ir mato, kas 
jame buvo rašyta ir kaip rašyta.

Todėl dėl bendro Laisvės turinio čia nei nekalbėsiu. 
Užteks trumpai pasisakyti dėl to, į ką, į kokius, klausi
mus redakcija per praėjusius metus kreipė daugiau vi
suomenės dėmesio.

Vyriausias klausimas per visus njetus buvo: karo bai
gimas Korėjoje.

Tuojau; kai tik karas ten prasidėjo, mes kreipėme vi
suomenės dėmesį į tai, kad mūsų vyriausybė įsikišo ten 
be reikalo ir kad karą reikia tuojau baigti, nes. jis kerta 
Amerikos žmonėms didelį smūgį: tūkstančiai žūsta ame
rikiečių gyvybių, tūkstančiai žūsta korėjiečių, naikina- 
rtias mūsų krašto ir Korėjos žmonių turtas.

* ' Jeigu iš karto tam karui priešingų Amerikoje pasi
rodė nedaug, tai, karui besitęsiant, jo priešininkų atsira
do vis daugiau ir daugiau. Ir šiandien jų yra milijonai.

Tiesa, karo priešininkų jėgos nėra sukonsoliduotos, ap- 
vienytos, todėl jos pasireiškia visokiomis formomis, bet 
jos vis‘tvirtėja.

Net ir praėjusių metų prezidentinių rinkimų kampa- 
■ nijoje Eisenhoweris buvo priverstas pasisakyti už karo 
Korėjoje baigimą. Ir tik dėl to, kad jis mokėjo tą reikalą 
išnaudoti, jis buvo išrinktas prezidentu, nes milijonai 
balsuotojų manė, jog Eisenhoweris, kai tik taps išrink
tas prezidentu, tuojau karą Korėjoje baigs.

Bet karas dar tebesitęsia. Tenka kiekvienam žmogui, 
besisielojančiam dėl jo baigimo, nuolat veikti, nuolat bu
dėti, raginant prezidentą, kad jis jį juo greičiau baigtų.

Praėjusiais metais, kaip žinia, įvyko prezidentiniai 
rinkimai.

Mūsų laikraštis rinkimuose palaikė Progresyvių Par
tijos kandidatus vyriausiai dėl to, kad jie, atvirai ir be 
jokio dviprasmiavimo, reikalavo tuojau baigti karą Ko
rėjoje. “Baigkime mūšius tuojau, o vėliau bus galima 
tartis,” skelbė Hallman-ir Bass, kandidatai prezidento ir 

’< vice-prezidento vietai...
Progresyvių partijos kandidatai, tiesa, nedaug balsų 

rinkimuose gavo, tačiau jų iškeltieji obalsiai,'pasėtas žo
dis atneš naudą. '

Kuo gi galima išaiškinti Progresyvių partijos mažą 
balsų skaičių? Tarp kitų, bene pačios didžiausios šios 
priežastys: , ’

1. Amerikoje dar vis tebeviešpatauja dviejų partijų' 
tradicija; žmonės dar vis tebetiki, kad čia užtenka tik 
dviejų partijų, trečia nereikalinga.

2. Darbo unijų nepritarimas trečiajai partijai. Darbo 
unijos (su maža išimtimi) rinkimuose tebesilaikė įsiki
busios į demokratų partijos skvernus. Kol darbo unijos 
nepasisakys už trečiąją, liaudišką partiją, tol masinės, 
didžiulės trečiosios partijos Amerikoje neturėsime. Del 
šito reikalo teks pažangiajai Amerikos visuomenei gerai

u pagalvoti.
3. Abidvi stambiosios parti jos — demokratų ir repub- 

likonų, — rinkiminėje kampanijoje išleido propagandai 
arti 100 milijonų dolerių. Gi Progresyvių partija vertėsi 
su labai, labai skrumna pinigu sumele, surinkta dau
giausiai aukomis iš darbo žmonių.

Čia neisime į smulkmenas, kodėl praėjusiuose rinki
muose laimėjo republikonai. Užtenka priminti, kad jie 
laimėjo rinkimus, kad jie pastatė prezidentu savo žmo
gų, kad jie turi daugumą abiejuose Kongreso rūmuose 
savo atstovų, kbngresmanų ir senatorių. Vadinasi, po 20 

, metų demokratu viešpatavimo, valdžios kėdėn atsisėdo 
pati dešiniausia, pati reakcingiausią republikonų partija, 
palaikoma stambiausių turčių.

L P Na, ir šiandien prezidentas Eisenhoweris susikvietė į 
savo kabinetą žmones, parinkt uš iš pačių stambiausiųjų 
korporacijų bei bankinių firmų.

Visa tai verčia organizuotu darbininkų vadovus rim
tai pagalvoti apie vienijimą, jungimą krūvon Visų darbo 
unijų, kad jos galėtų atsilaikyti prieš tą ataką, kurią 
stambusis kapitalas rengiasi pravesti prieš darbininkus.

Mūsų laikraštis nuolat ir nuolat ragina unijistus dar
bininkus, kad jie, prie kidkvienos progos, reikštų savo 
balsą už apvienijimą visų darbo unijų į vieną centrą, į 

| vieną sąjungą bei federaciją.
'tik tvirtai apsivieniję,*darbininkai galės ryškiau ap

ginti savo ir visų dirbančiųjų interesus...
Yra žmonių, kurie daro (asmeniškai) mums pastabų 

dėl to, kad mes, girdi, perdaug rašą apie kai kuriuos įsta- 
. tymus.

Taip, mes daug rašome, ragindami visuomenę kovoti-
*

■ T? ~~ 

veikti, reikalaujant savo kongresmanų, savo senatorių, 
kad jie atšauktų kai kuriuos įstatymus, didžiai žalingus 
mūsų kraštui.

Kas tie įstatymai?
1. Taft-Hartley įstatymas, kurį angliakasių vadovas 

John L. Lewis vadina “vergijos įstatymu.” šis įstatymas 
kerta smūgį organizuotiems ir neorganizuotiems darbi
ninkams; tai įstatymas, prieš kurį pasisakė visi organi
zuoti darbininkai ir kurį žadėjo Eisenhoweris “taisyti.”

Be šito, yra dar trys kiti įstatymai, žiauriai nukreipti 
į visus amerikiečius, bet ypatingai į sveturgimius.

Imkime 1940 metų Kongreso išleistą Alien Registra
tion Aktą, žinomą kaip Smith Aktą bei įstatymą. Einant 
šituo įstatymu, kiekvienas nepilietis, gyvenąs Jungtinė
se Valstijose, privalo registruotis. Bet čia įstatymas ne
sibaigia. Įstatymas, yra nukreiptas ir prieš visus kitus 
amerikiečius, ypatingai tuos, kurie galvoja ne taip, kaip 
nori dešinieji ir reakcininkai. Jis ypatingai nukreiptas 
prieš marksistiškai galvo jančius žmones. Pagal šį įstaty
mą jau buvo nubauta keletas dešimtų asmenų kalėti, tū
li jų jau yra kalėjimuose, o kitų bylos dar tebėra aukš
tesniuose teismuose. Tik šią savaitę New Yorke teismas 
surado kaltais 13-ką darbininkų veikėjų, laukiančių bau
smės paskyrimo. Jie taipgi uždaryti kalėjime.

Valdžia grūmoja, jog, einant šiuo įstatymu, bus. dar 
ir dar daugiau žmonių areštuota ir teista. Nemanykite, 
kad šis įstatymas liečia tik komunistus. Ne! Šiandien 
puolami, areštuojami komunistai, rytoj bus areštuoti ir 
bausti ne komunistai, nes Smitho įstatymas yra toks, 
‘platus’, kad jis apima; kiekvieną, nepatinkamą samdyto
jams, darbininkų veikėją bei intelektualą.
' li950 metais Kongresas išleido taip vadinamą McCar- 
rano įstatymą, kuris eina dar toliau: jis puola pažanges
nes organizacijas, paskyrius asmenis, spaudą ir visokias 
kitokias įstaigas.. Pagal šį įstatymą, kiekvienas nepilie
tis privalo kas metai registruotis ir, persikėlęs į naują 
vietą, 10 dienų bėgyje, turi pranešti vyriausybės įstaigai 
savo naują adresą.

Šis. įstatymas, kaip matome, “papildo” Smitho įstaty
mą, — “papildo” tuo, kad jis apima vis platesnius žmo
nių ir įstaigų sluogsnius, skaičius.

Dar žiauresnį, dar baisesnį (ypatingai, kiek tai liečia 
sveturgimius) įstatymą Kongresas iškepė, pavadintą 
Immigration and Naturalization Act, kitaip žinomą kaip 
Walter-McCarran įstatymą.

Šį įstatymą, kaip žinia, prezidentas Trumanas vetavo, 
tačiau Kongresas pravarė jį virš prezidento yeto. Prieš 
šį įstatymą protestavo daugybė žymūnų, tarp jų ir kata
likų vadovai.

Pirmiausiai, šis įstatymas žiauriai, pažeminančiai ap- 
rėžia imigrantų įsileidimą į.Jungtines. Valstijas. Pagal 
jį, tik “rinktiniai” imigrantai, tik iš Anglijos, Vokietijos ] 
ir kai kurių kitų kraštų tegali įvažiuoti didesnės kvotos; 
Rytų Europos kraštų, Azijos ir Afrikos kraštų kvotos 
sumažintos iki mikroskopinio mažumo.

Be to, šis. įstatymas žiauriai nukreiptas prieš jau gy
venančius Amerikoje sveturgimius, — nepiliečius ir na
tų ralizuotus.

Kiekvienas nepilietis privaląs visuomet turėti su savi
mi registracijos kortelę, o jei ne, jei jis. ar ji bus sugau
tas be kortelės, gali būti įkalintas arba išdeportuotas.

Pagal šį įstatymą kiekvienas nepilietis už mažiausį 
nusikaltimą gali būti suimtas ir išdeportuotas., o jei ne— 
laikomas kalėjime,bei koncentracijos stovyklose, kurios 
jau yra steigiamos.

Naturalizuotas pilietis gali bent kada netekti savo pi- 
lietinių popierių.

Prezidentas Trumanas. buvo paskyręs specialę komi
siją, kad ji patyrinėtų, surinktų daugiau faktų, medžia
gos ir padarytų savo sumanymus-pasiūlymus Kongresui 
naujam įstatymui, reguliuojančiam imigraciją ir natū
ralizaciją. .

Tokia komisija, vadovaujama Philip B. Perl mano, da
lykus tyrė, apklausinė jo daugybę žmonių ir pagamino 
raportą, kuris tapo' atspausdintas štai, va, šitoje, 300 
puslapių knygoje: “Whom We Shall Welcome?”

Komisija siūlo Walterio-McCarrano įstatymą atšauk
ti ir padaryti naują, daug liberališkesnį, žmoniškesnį 
įstatymą. )

Nesutinkame su visais šitos komisijos siūlymais, ta
čiau sutinkame su bendru jos sumanymu, būtent, kad 
Walterio-McCarrano įstatymas būtų atšauktas, kad vie
ton jo būtų išleistas naujas, žmoniškesnis įstatymas.

Kaip žinote, mes reikalavome ir reikalaujame, kad ir 
Smitho '-įstatymas, išleistas 1940 metais, ir MčCarrano 
(“Saugumų”) įstatymas, išleistas 1950 metais, ir Taft- 
Hartley įstatymas būtų atšaukti.

Štai, kodėl mes daug rašome ir sielojamės dėl šitų į- 
statymų atmetimo!...

Ką gi daugiau pasakyti?
Redakcijoje dirbame sutartinai; dažnai pasitariame 

įvairiais reikalais.. Be to tenka taTtis ir su kitų tautų 
laikraščių / redaktoriais, pasidalinant žiniomis apie tai, 
kas kurioje tautinėje grupėje veikiama, daroma...

Mūsų redakcijos personalą sudaro tie patys asmenys, 
kokie buvo pernai. Du iš mūsų personalo narių jau arti 
70 metų amžiaus; palaipsniui senstame, visi, tačiau dir
bame, kiek galime...

Kai iškyla stoka snaustuvėje techninių darbininkų, 
tenka iš redakcijos vienam bei kitam, mokančiam tech
ninio darbo, eiti į spaustuvę padirbėti.;.

Esame pasiryžę dirbti, kiek galime, kad mūsų laikraš
tis būtų geras, kad jis būtų turiningas ir teisingai atsi
lieptų į kiekvieną gyvenimo iškeltą klausimą, (

Bet. vienas Laisvės personalas be visuomenės talkos, 
nieko negalėtų padaryti. Gerą, didėlę, nuoširdžią talką 
mes visuomet turėjome, turime ir, pasitikime, jog turėsi
me, nes darbo žmonės Laisvę brangina, įvertina dėl to, 
kad ji tarnavo ir tebetarnauja jų interesams...

t

Viršuje matosi Western Penitentiary Pittsburghe, kur 
sukilę kaliniai pareikalavo reformų. Apačioje matosi 
ginkluoti policistai, kurių 700 buvo pasiųsti numalšinti 
1,100 kalinių.

ATVIRAI KALBANT
balsuoti. O tie,, kurie nesu
tikdavo, už dirbtuvės vartų 
atsidurdavo.

—O—

Tik trys metai atgal mai- 
nierių unijos prezidentas 
Lewis pasmerkė Humphrey 
už tai, kad jis visokiais bū
dais kenkė susitarimui su 
unijų atstovais tiek plieno 
industrijoje, tiek angliaka- 
syklose.

Humphrey pasirinko Ro
bertą Taftą kandidatu pre
zidento vietai. Jis pasirin
ko todėl, kad Taftas ge
riausia pasidarbavo Tafto- 
Hartley įstatymo išleidimu. 
Bet kai Eisenhoweris lai
mėjo nominacijas, Humph
rey pasakė dirbsiąs bend
rai šu Eisenhoweriu.

Tai toks yra naujasis 
mūsų krašto iždininkas.

—O—
“Wall Street Journal” 

rašo, jog šių metų pabaigo
je plieno išdirbystė gali su
mažėti 20 procentų.

Republic Steel korpora
cijos prezidentas C. B. 
White mano, kad su šių me
tų pabaiga plieno išdirbys
tė tedirbs tik 80 procentų 
gamybos.

O tai reiškia, kad virš 
100,000 plieno darbininkų 
gali netekti darbo ir dau
gelis gali tedirbti tik dalį 
laiko.

San Francisco, Cal.
Mirė Juozas Je^ukevičius

Aš tikėjausi, kad kas jį ge
rai pažino, parašys į laikraštį < 
apie jo mirtį ir jo gyvenimą, A 
bet iki šiol dar nepatemijau 
spaudoj aprašymo.' Todėl čia 
noriu nors trumpai apie jį pa
rašyti.

Su pradžia šių metų nete
kome mūsų vieno lietuvio Juo
zo Jezukevičiaus-Jezuk.' Mirė 
sausio 2 d., palaidotas .sausio 
5 d. Nors jis buvo laisvų pa
žiūrų ir rėmė progresyvių 
žmonių idėjas, bet jam mirus 
jo artimi suteikė jam religinį 
patarnavimą.

Kiek man yra žinoma, jis 
dirbo per ilgą laiką longshor- 
manu-laivakroviu. Buvo I.L.W. 
Unijoj iki mirties. Sakydavo, 
kad darbas nelengvas, tad jam 
bedirbant sveikata pradėjo ma
žėti ir per paskutinius porą 
metų 'silpnai galėjo dirbti. Nes 
širdis silpnai veikdavo. Ten 
jis bedirbdamas apalpo ir už 
valandos mirė.

Juozas buvo malonaus būdo 
žmogus, su visais draugiškai 
sugyveno ir mėgdavo draugiš
kus išėjimus-parengimus ir 1.1.

Buvo vedęs per eilę metųfl 
Vėlesniu laiku peršiskyrė su ' 
savo žmona Viktorija. Jis au

Turime naują J. V. iždo 
sekretorių. Juomi yra Ge
orge M. Humphrey, Eisen
howeris jį ton vieton pa
skyrė, o senatas vienbal
siai patvirtino. Dabar jo 
kontrolėje yra visas fede- 
ralis Jungtinių Valstijų iž
das.

Svarbu todėl piliečiams 
plačiau susipažinti su nau
juoju iždinės sekretorium.

—0—
George Humphrey yra ne 

bet koks pariliktinis. Tai 
žmogus, kurio žodis tiek 
praeityje, tiek dabar turi 
daug svorio.

Humphrey yra multi-mi- 
lionierius. net šešių korpo
racijų valdytojas.

Apskaičiuojama, kad jo 
valdomos korporacijos turi 
arti du bilijonus dolerių 
turto.

Jo vardas yra susijęs su 
plieno, anglies, rudos, tek
stilės, vario, laivų pramo
ne, taipgi su bankiniu biz
niu.

—o—
Tenka tai priminti, kad 

Humphrey yra didelis uni
jų priešas. Jo kontroliuoja
mos geležies kasyklos Lab
rador, Kanadoje, ir po šiai 
dienai nepripaižysta unijos.

Žurnalas “Fortune” 1948 
metais rašė, jog tose kasyk
lose ne unijiniai darbinin
kai buvo verčiami dirbti po 
12 ir 14 valandų į dieną.

Tavoriniai laivai, vežioja 
Didžiuosiuose Ežeruose an
glį ir geležį, buvo žinomi, 
kaip vergiškų sąlygų lai
vai. Darbininkai buvo pri
versti dirbti po 12 valandų 
į parą už visai mažas algas.

—o—
Humphrey valdomi Weir

ton plieno fabrikai 1930 iki 
1937 metų buvo paversti 
ginkluotų mušeikų tvirto
vėmis. Plieno darbininkų 
organizatoriai būdavo ne- 
prileidžiami prie dirbtuvių 
vartų. Ne vienas organiza
torius gavo mušti ir apšau- 
dyti.

Mušeikos užpuldavo uni
jos organizatorius viešbu
čiuose, unijistus darbinin
kus namuose ir apmušę iš
varydavo iŠ miesto.

Humphrey kompanijos 
atsisakė skaitytis su fede- 
raliais įstatymais, prez. 
Roosevėltb pasiųstus atsto
vus taipgi vydavo laukan, 
neleisdavo • darbininkams 
pasisakyti, ar jie nori uni
jos ar ne./Kompanijų virši
ninkai patys pakišdavo 
kompaniškas unijas ir vers
davo darbininkus už jas

gino savo sūnų, iki jis pradėjo 
dirbti.. Dabar sūnus užlaiko 
gazalino stotį.

Pradėjus reakcijai persekio
ti progresyvius unijistus, jis 
pasitraukė nuo mūsų apšvietos 
organizacijos, LLD ir sustojo 
skaitęs darbininkišką spaudą. 
Jis buvo SLA kuopos narys ir 
jos fin. sekretorium iki mirties.

Dėl darbo sąlygų neteko da
lyvauti jo laidotuvėse, bet te
ko nugirsti, kad mažai žmonių 
dalyvavo palydėti į kapines, 
nes nebuvo dėta pastangų, kad , 
kas kalbintų žmones dalyvauti 

i laidotuvėse. Jo sūnus nesupra
to to dalyko, o SLA nariai tuo 
nesirūpino.

Kaip ten nebūtų, bet mes ži
nom, khd mes netekom gero 
draugo savo kolonijoj. Gaila, 
kad. dar nesenas žmogus, o tu-Jr ' 

| rėjo 'skirtis iš gyvųjų tarpo.
Tik turėjo rodos 55 metus am
žiaus.

Girdėjau, kad jis turi savo 

—o—
Komercijos departmentas 

pripažysta, jog 1952 me
tais Amerikos produktų iš
vežimas užsienin x žymiai 
nupuolė, apie 23 procentus 
buvo mažesnis, negu 1951 
metais .

Militariūių dalykų, tiesa, 
daugiau išvesta, negu 1951 
metais. Bet abelnai sudė
jus visą išvežimą, tai jau 
parodo nemažą nupuolimą.

Daugia u šia su maž i n tas 
išvežimas į Sovietų Sąjun
gą ir liaudiškas respubli
kas. i

—o—
ADF Jungtinės Tekstilės 

Darbininkų Unijos direk
toriaus Joseph Jacobs pra
nešimu,z 85 procentai visų 
640,000 pietinių . valstijų 
tekstilės industrijos darbi
ninkų dar tebėra neorgani
zuoti. .

Neorganizuoti todėl, kad 
nėra tarp unijų vienybės. 
Federacijos ir CIO unijos 
tarp savęs pešasi teritorijo
mis nepasidalindamos, o 
darbininkas palieka kuklu- 
ksų kontrolėje.
' —o—

American Woolen Co.

sesutę kur nors New Yorko 
apylinkėj, bet tur būt niekas 
nedavė jai žinios apie Juozo 
mirtį, todėl ji nedalyvavo lai
dotuvėse.

Reiškiu gilią užuojautą Juo
zo .sūnui ir jo artimiem gimi
nėm, o Juozeliui lai būna ramu 
amžinai ilsėtis.

Alvintbs.

Vakarų Berlynas kenčia 
krizę, nepaisant dolerių
Berlin. — Socialdemokra

tas vakarinio Berlyno ma
joras Ernst Reuter deja
vo, kad 46 procentai jo dar
bininkų yra bedarbiai.

Jungtinės Valstijos davė 
vakariniam Berlynui dar 
42 milijonus dolerių paspir
ties,;’bet jo krizė didėj|L 
Nes''Sovietų vyriausybė už
draudė vakarinio Berlyno 
dirbinius pardavinėti apy
linkėse.

Sovietinėje žinyboje yra 
rytinė Berlyno dalis ir vi
sa rytų Vokietija, išskyrus 
vakarinę Berlyno dalį, kuri 
yra amerikonų, anglų ir 
francūzų kontrolėje.

Amerika yra davus vaka
riniam Berlynui viso 208 
milijonus dolerių paramos 
iki šiol.

pranešė CIO Tekstilės Dar
bininkų Unijai, kad ji ruo
šiasi nukapoti darbinin
kams algas. Kontraktas 
baigiasi kovo 15 d.

Tai kodėl nekapoti, kuo
met CIO ir ADF unijos 
pešasi tarp savęs, o darbi
ninkų reikalus palieka 
kompanijų malonei. O či^L 
kartu tekstilės industrijiq|| 
ulėčiasi nedarbas.

Gri-kis.

2 pusi.—Laisve (Liberty)--Ketvirtad., Sausid-Jan. 29, 1953
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KONFERENCIJOS
L Ohio Komitetas Gynimui Sve- 
fcirgimių rengiasi prie svarbios 
Ohio valstijos vienos dienos 
konferencijos už atšaukimą to 
žiauraus dėl sveturgimių Wal- 
ter-McCarran įstatymo. Konfe
rencija įvyks 15 d. kovo, Ukra
inian Labor Temple svetainėje, 
1015 Auborne Avė.

KALBĖJO ALEC JONES
Tikslu prisirengimo prie tos 

svarbios konferencijos, Ohio 
Komitetas Gynimui Sveturgi
mių atlaikė susirinkimą. žy
miausiu šio susirinkimo kalbė
tojom buvo Amerikos Komite
to G. S. Central i nio sekreto
riaus pavaduotojas Alec Jones, 
kuris yra specialiai išstudija
vęs Walter-McCarran įstatymą. 
Jones sakė, kad daugybė žmo
nių iš įvairių luomų bei religi
jų buvo priešingi to įstatymo 
priėmimui, nebuvo tos darbo 
unijos, kuri nebūtų pareiškusi 
savo pasipriešinimą prieš to 
žiauraus įstatymo priėmimą ir 
vargiai buvo toks miestas, ku
riame nebūtų buvę masinių mi

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —65—

(Tąsa)
Visą laiką maldaujantis. Tai 

nebuvo gudru... Ir dar kad jis tai paro
dydavo! Nes ji tai puikiai matė, gudrio
ji muselė. Ir kai tos didelės, mėlynos, 
truputį išpampusios akys klausė:

— Ar jūs mane mylite?.. -
Ji rodė savo švelnias akeles, kurios ne

sakė ne, bet nesakė nė taip, n-es neaišku
mas maitina meilę.

Kai seserys pasiliko vienos. Aneta ta
rė Silvi:
‘ — Per daug su juo nelošk!

— Kodėl ne? — atsakė Silvi, gere- 
^įfcmasi savimi veidrodyje. — Lošimo už- 
į&atas vertas dėmesio.

— Vadinasi, tai rimtai?
— Labai rimtai.
— Aš neįsivaizduoju tavęs ištekėju

sios.
—- Gerai! manau, kad mane tokią pa

matysi dar du ar tris kartus...
— Man nepatinka, kad tu juokauji 

tokiais dalykais.
— Tai iš ko gi juoktis? Išganymo. Ar

mijos dalyvė! Na, ponia Booth (ji išta
rė “Bot”), neraukyk savo gražių anta
kių! Aš negalvoju keisti neišmėginusi. 
Aš teku ilgam. Bet jei tai negalėtų ilgai 
tęstis, reikia mokėti taikytis su likimu. ,

— Aš ne dėl tavęs nerimstu, — tarė 
Aneta.

— Tikrai? Ačiū už jį! Jis tave užka
riavo? i

— Jis tavęs nevertas, Silvi. Bet aš ne
norėčiau, kad tas doras vyras vieną die
ną kentėtų dėl tavęs.

Silvi šypsojosi, rodydama veidrodžiui 
dantis:

— Kentėti! Kiekvienas verčia kitą 
kentėti, tai nedidelis dalykas! Tikriau
sia^ jis kentės!.. Vargšas žmogelis! Aš 
norėčiau būti jo vietoje... Na, nesijau
dink dėl jo! Tu manai, kad aš nesupran
tu savo Adonio vertės? Ji neakinanti, 
bet svari. Čia aš nusimanau. Jam to ne
pasakysiu, nes niekad nereikia vyrų le
pinti; tai reikštų leisti jiems manyti, 
kad jie turi į mus teises. Bet aš pati to 
nepamiršiu. Aš-nebūsiu tokia kvaila, 
kad, jį skriausdama, skriausčiau save. 
O jei aš ir nepasižadu jo neįsiutinti (tai 
bus puiki priemonė jam truputėlį su- 
blogti), tai aš jo nesvilinsiu daugiau, ne
gu reikės. Suprantama, tik su sąlyga, 
kad neturėčiau dėl to gailėtis! Kitaip 
tai būtų tik užtarnautai grąžinti jam 
tai, kas priklauso. Moku grynais. Aš 
padori pirjdė. Savo klientų neapgaunu 
daugiau kaip tik tiek, kiek reikia.pragy
venimui. Jei tik jie neturi noro mane 
apmabti. Bet tada aš juos apmaunu. Ir 
dar kaip!

—/Pasakyta, — sušuko Aneta, — jau • 
niekados nebus galima išgirsti ją rimtai 
šnekant!

Gyvenimas būtų nepakeliamas, — 
palakė Silvi, — jei apie rimtus dalykus 
reiktų kalbėti rimtai!*

Leopoldas netruko sugrįžti; Silvi ne
leido jam ilgėtis. Ji greit išžvalgė prie

šo pozicijas ir jo gynybos darbus užnu
garyje, susipažino su jo ginklais ir iš
tekliais, ir su jo apsirūpinimu pirmiau, 
negu reikės pasiduoti laisva valia. Ji be 
vargo atvedė jį prie savo sumanymų. 
Visą savo gyvenimą Leopoldas nepametė 
iliuzijos, kad tai jam buvo kilusi mintis 
įsteigti didelę siuvimo įmonę: Selvas ir 
Silvi.

Vestuvės buvo paskirtos sausio vidu
ryje, — tai laikotarpis, kai darbo būna 
šiek tiek mažiau. Priešvestuvinės savai
tės dirbtuvei buvo linksmas laikas. Nu
švitęs Leopoldas linksmindavo visą būrį, 
vesdavosi visas jas į teatrą arba į kiną. 
Joms visoms taip buvo reikalingas juo
kas! Kai viena iš jų teka, atrodo, kad 
ji visus namus pripildo vestuvių. Ir 
kiekviena iš jų sutinka lankytoją, šnibž
dėdama:

— Nepamiršk! Sekantį kartą mano 
eilė...

Anetą užkariavo bendras džiaugsmas. 
Užuot dar gyviau pajusti savo nepavy
kusį gyvenimą, ji save klausė, kurgi din
go jos skausmai. Jie nuslydo kaip marš
kiniai išilgai šlaunų. O jaunas kūnas! 
Sielvartas nesilaiko prie odos... Tai ne 
todėl, kad tos vedybos ją būtų žavėju
sios. Ji perdaug švelniai mylėjo savo se
serį, kad jai nebūtų liūdna matyti ją dar 
labiau nutolstančią. Ši daili mergaite, 
save atiduodanti tokiam paprastam vy
rui, nesudarė malonaus vaizdo. Aneta 
apie Silvi buvo kitaip svajojusi. Bet ki
tiems nėra kas veikti su mūsų svajonė
mis. Kiekvienas savaip yra laimingas, 
bet ne taip, kaip mes. Jų tiesa...

Silvi buvo patenkinta. Leopoldo meilė 
ir jo rodomas ja susižavėjimas jaudino 
jos tuštybę ir po truputį širdį. Kaip ji 
buvo sakiusi savo seseriai, ji vertino sa
vo išrinktojo rimtą būdą. Jis būtų tvir
tas, neįkyrus palydovas; nors ji ir netu
rėjo nusistatymo piktnaudoti (bet nie
kad negali žinoti!), — ji buvo saugi, net 
ir neatsiskaičiusi dėl savo lengvapėdiš
ko elgesio. Leopoldas nesispyrė sužino
ti apie Silvi praeitį; jis ja pasitikėjo; ir 
ji už tai jam buvo dėkinga. Gyvenimo 
patyrimas Leopoldui nedaug buvo pali
kęs iliuzijų ir juo mažiau neatlaidumo; 
jis privertė Leopoldą pasirinkti gyveni
mo dėsniu ir pačiam ir savo artimui tai
kyti nuoširdų egoizmą padoraus žmo
gaus, skeptiko, meilaus, taikaus, reik
laus, kuris iš kitų neprašo daugiau, ne
gu pats gali duoti.

Aplamai Silvi jis pasidarė artimesnis 
negu Aneta. Ji mylėjo labiau Anetą. 
Bet už Anetos kaip vyro (ji tai buvo pa
sakiusi jai juokais) ji nebūtų tekėjusi! 
Ne, ne, tai būtų blogai pasibaigę!..

Šeivas jai įkvėpdavo tikrą saugumo 
jausmą. Šis raminąs įspūdis ją atpalai

davo nuo minčių apie jį patį; ji galvojo 
apie vestuves, apie tualetą, kokį pasi
ruoš, apie savo būsimą šeimininkavimą, 
apie didelius prekybinius sumanymus. 
Tai ir buvo jos tobulas pasitenkinimas.

(Bus daugiau)

tingų, iš kurių buvo siunčiami 
protestai prieš to biliaus priė
mimą. O betgi, Jones sakė, 
Walter, užsimerkęs prieš tuos 
pasipriešinimus ir protestus, 
senate sakė, kad tik keli ko
munistai ir subversyviai esą 
priešingi šiam biliui ir todėl šis 
bilius turį būti geras patapti 
įstatymu.

Jones perskaitė daug ištrau
kų iš Walter-McCarran įstaty
mo, kuris sveturgimius pastato 
antros klasės piliečiais, neatsi
žvelgiant, ar jie yra šios šalies 
piliečiai ar ne. šį's įstatymas, 
Jones sakė, yra policinis įsta
tymas, nes policija be “varan- 
to”, be įrodymų prasikaltimo 
gali areštuoti sveturgimį ir lai
kyti kalėjime per eilę metų ne
paleidžiant areštuoto po kauci
ja. Iš vieno įsipilietinusio sve- 
turgimio atimta pilietybe tik už 
tai, kad jis būk įsipilietinda- 
mas nepasisakė skaitęs “New 
Masses’’ ir panašią spaudą. To
dėl tūkstančiai organizacijų ir 
milijonai pavienių, sakė Jones, 
yra pasisakę už atšaukimą 
Walter-McCarran įstatymo.

Tarpe 'susirinkimo dalyvių 

matėsi didelis susijaudinimas ir 
noras sušaukti skaitlingą kon
ferenciją, kad “delegatais būtų 
užpildyta Ukrainų svetainė sie
na nuo sienos”, sakė vienas iš 
dalyvių. Duoti sumanymai 
kviesti darbo unijas ir tokias 
tautas, kurios dar nedalyvauja 
tautiniame judėjime, kaip ki
nų, turkų ir kitas. Nutarta at
sišaukti į visas organizacijas, 
darbo unijas ir į tautines gru
pes dėl finansines paramos. 
Nekurie ir iš lietuvių jau pra
deda tuomi susirūpinti.
CLEVELANDO VEIKLA Už 
ROSENBERGŲ GELBĖJIMĄ
Ohio Progresyvių Partijos 

veikiantis sekretorius Don Ro
thenberg, neseniai grįžęs iš 
Washington©, raportavo, kad 
judėjimas už Rosenbergų gyvy
bės išgelbėjimą dauginasi su 
kiekviena diena. Neviep 1,500 
Amerikos protestoniškų kunigų 
pasiuntė reikalavimą preziden
tui išgelbėti Rosenbergų gyvy
bę, sakė Rothenberg, taip pat 
ir Cleveland© metodistu kuni
gų susivienijimas padarė tą pa
tį. Keli lygiai miesto Tarybos 
nariai yra susidomėję Rosen
bergų gelbėjimu.

Ohio delegacija, nuvykusi į 
Washingtona, atlankė savus 

kongresrtianus, kurie prielankiai 
priėmė ją, kalbėjosi už, gelbė
jimą Rosenbergų. Kongr. Fran
ces Bolton pasižadėjusi, susi
kvietusi savo draugus, sudaryti 
bendrą atsišaukimą į preziden
tą.. Bet vėliau sužinota, kad 
kongr. Bolton patyrusi spaudi
mą į ją nesiimti tokios akcijos. 
Tik dar nepatirta, kaip ji rea
guos į tą spaudimą. Kongrema- 
nas Grosser pasisakęs, kad jis 
visuomet yra priešingas mir
ties bausmei ir parodęs iš kon
gresinio rekordo, kad jis 1912 
metais buvo įnešęs į Kongresą 
sumanymą panaikinti mirties 
bausmę. Kongresmanas Feig
han ir kalbėjosi su delegacija 
prielankiai už gelbėjimą Rosen
bergų gyvybės. Sen. Taft sakė
si dar nesąs suvedęs savo min
čių Rosenbergų klausimu, kad 
paskelbti jas viešai.

Prieš prezidento Eisenhowe- 
rio inauguraciją, Ohio Komite
tas išgavimui Rosenbergams 
susimylėjimo stengėsi matyti 
visus, kurie važiavo į Washing
tona, .kad jie matytų sen. Taf
tą ir kitus Eisenhowerio įta
kingus žmones, kurie galėtų 
prikalbėti prez. Ei'senhowerį iš
gelbėti Rosenbergų gyvybę.

R ep.

VAKARIENĖ GRAŽIAU 
PAVYKO

Nors buvo gana lietingas va
karas ir dar netikėtai. įvyko 
naminė pare, LLD 15-tos Ap
skrities vakarienė puikiai pa
vyko. Svečių susirinko nema
žai ir visi maloniai praleido 
vakarą. Pelno Apskrities ko
mitetui irgi liks.

Tik žinoma, kad tokiame at
sitikime pasisekimas yra gali
mas, kada vieni įdeda daug 
triūso, kiti šį bei tą suaukoja. 
Vakarienei paaukavo: Julia 
Werner $2, Ona Gendrich 2 tor
tus, Marytė Nikos didelį pyra
gą, Ona Kaziulionienė didelį 
tortą, Marytė Gedeminskas 2 
pyragus, Jonas Stripeika cuk
raus ir Eva su Juozu butelį 
Flashman. Virš minėtos dova
nos, su Marytės Nikos pasidar
bavimu, atnešė daug jeigu./

Prie 'svečių aptarnavimo'sun
kiai dirbo Onutė Kaziulionienė, 
Marytė ir Richard Nikos, Ma
rytė Gedeminskas, o už vis 
daugiausiai įdėjo triūso Agnes 
Pal to n..

Už tai nuoširdžiai dėkojame 
visiems aukautojams, darbuo
tojams ir svečiams.

Komisija.

Montello, Mass.
Mūsų ligoniai, Laisves 
skaitytojai

Per metines šventes sunkiai 
susirgo Viktoras Sinkevičius. 
Buvo nuveštas1 į ligoninę. Kiek 
pasidarius geriau, buvo par
vestas namo, 79 Vine St.

J. Blujus sunkiai susirgo. 
Buvo nuveštas ligoninėn. Jam 
ten padarė operaciją. Gerai 
pavyko. Dabar ligonis taisosi 
savo namuose, 88 Vine St.

K. Zlatkienė ir vėl patiko 
nelaimę. Netikėtai parvirto 
ir kairę ranką nusilaužė. Jos 
ranka dabar Sugipsuota. Ji 
randasi pas J. M. Gutauskus, 
571 N. Cary St.

LLD 6 kuopos narys J. Me- 

džiauskaš sunkiai susirgo. Bu
vo nuveštas į Brockton City 
ligoninę. Girdėt, jis sunkiai 
serga.

Turintieji laiko turėtų ser
gančius aplankyti ir simpati
ją pareikšti.

Smagu yra pranešti, kad 
William Yuodeikis, Liuosybės 
Choro pirmininkas, po sunkios 
operacijos jau pasveiko ir jau 
lanko choro praktikas, ir mė
gina kitiems pagelbėt dainuot.

Žolynas

New Haven, Conn.
Mūsų žinutės

LLD 32 kp. laikė susirinki
mą sausio 20 d. Narių dalyva
vo nedaug. Visi dalyvavę 
duokles pasimokėjo ir pamo
kėjo taipgi už kitus savo drau
gus. Bet vistiek dar liko kele
tas nepasimokėjusių.

Manoma, sekantį meneąį 
visi pasimokęs už šiuos 1953 
metus.

—o—
Kazys šaliūnas serga ir bu

vo nuveštas ligoninėn. Padarė 
operaciją. Dabar jau randasi 
namuose, 172 Thomas St., W. 
Haven.

Linkiu greitai jam pasveikt.
—o—

Eva Reid-Kuncaitė randasi 
St. Raphael Hospital dėl išty
rimo. Kol kas, dar nėra jokios 
apie ligą žinios.

Linkiu jai greitai pasveikti.
—o—

>Ar žinote, kad dirbtuvėje' 
norint būti geru darbininku, 
tai turi atlikti ausinę savo bo
sui ir padaryti prižadą, kad 
bosui nesipriešinsi?

Geriau bosams ir norėti ne
reikia.

Mūsų miestas visai mažai 
turi dirbtuvių ir tos pačios 
randasi be unijų. Tai bosai 
turi didelę galią prieš darbi
ninkus. 

f

Tik dabar darbininkai pra
deda suprasti, kas yra unija 
ir ką reiškia vienybė.

—o—
čia prie pat Yale kolegijos 

randasi senos kapines ir labai 
turtingos brangiais • akmeni
mis. .

Tai jau trečią kartą kokie 
bepročiai išvarto ir apdaužo 
tuos akmenis. Ko gi gero ga
lima tikėtis iš tokių gaivalų.

—o—
Mūsų kolonijoje daug kal

bama, kad reikėtų partraukti 
kokį veikalą iš toliau dėl New 
Haveno lietuvių.

Kadaise mūsų draugai ge
rus .veikalus susimokindavo. 
Kas dabar kliudo tai pada
ryti ? ' ' . ■<

J. S. K.

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

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

Philadelphia, Pa.
KAIP KAS GERĖJA'

Norėtum žmogus, kad vis
kas ir visur gerėtų. Bet taip 
nebūna.

šiuom sykiu man rūpi mūsų 
lietuviškų draugijų gerovė, čia 
yra lietuviškų draugijų, jau 
gerokai viršijusių pusšimtį me
tų savo gyvavimo. Prisiminti 
svarbu tuos tolimus laikus, 
kai čia atvykę lietuviai orga
nizavo draugijas dėl savyšal- 
pos, būdami bemoksliai netgi 
gimtoje kalboje ir ką jau be
sakyti apie prasisiek imą šios 
šalįes kalboje ir rašliavoje.
Savyšalpa tais laikais buvo ‘ la
bai svarbus dalykas ir apie tai 
savo įstatuose nukalbėdavo, 
kaip kas jautė jam tinkamiau
sia. Dabar jau labai daug kas 
pakeista, reformuota. Daug 
mažiukių draugijėlių suvienyta 
ir jų tvarka vis tobulinama. O 
tai dėl reikalo, kad tik draugi
ja išsilaikytų, kad senstanti, 
serganti nariai nebūtų nustum
ti nuo šiokios tokios pašaipėlės.

čia turime tris senas ir 
stambias draugijas, sakytum, 
klubus. Lietuvių Tautiškas Pa- 
gelbinjs Klubas turi savo dide-, 
lę svetainę, jo centras So. Phi- 
ladelphijoje — 928 E. Moya-f 
mensing Avė. Lietuvių Muzi- 
kalės salės klubas, 2715 E. Al
legheny Ave.., ir Lietuvių Re- 
publikonų Susivienijimas, 1218 
Wallace St. Liet. Tautiškas 
Klubas buvo pradėjęs labai sly
sti žemyn su turtu, bet šiuo 
metu susilaikė, net 'bi.skį pakilo, 
šiaurinės Dalies Liet. Republi- 
konų Susivienijimas turtu vis 
kyla ir nemažai nariams leng
vatų įvykina.

Lietuvių Muzikalįs Klubas 
vertėsi sunkokai, bet šiuo me
tu, kaip valdybos raportai pa
rodė, praturtėjo virš trim i 
tūkstančiais, dolerių. Jie savo 
metinį susirinkimą laike bene 
vėliausia ,net 21 d. sausio. •Šia
me klube ir yra darbščių na
rių, net ir valdyboje. Už tai 
tūli visuomet būna išrenkami. 
Pavyzdžiui, Juozas Ivanauskas 
jau net 36-tus metus eis sekre
toriaus pareigas. Juozas Balin- 
skas dar jaunas, bet jau penk
ti metai pirmininko pareigose. 
Ignatas Liepa, irgi ilgametis 
darbuotojas, dabar eina iždi
ninko pareigas. Frenkis Ba-

ATSIŠAUKIMAS
Del A. Dagilio poezijos rinkinio prenumeratos
Per keletą desėtkų metų mūsų žjmiusis Amerikos lie

tuvių poetas A. Dagilis yra sukūręs daug šaunių eilėraš
čių. Gražu būtų geriausius jų turėti knygos formoje. 
Bet galėsime tokį rinkinį išleisti tiktai už iš anksto su
rinktas prenumeratas bei aukas.

Todėl prašome tuojau užsiprenumeruoti. Prenumera
ta tiktai $1. Prenumeratorių vardai ir pavardės tilps 
knygos gale.

Be to, kurie ištesite, prašomi* rinkinio išleidimui pa
aukoti. Viską siųskite Laisvės Administracijai —

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Siudmi užsiprenumeruoju A. DAGILIO poezijos knygelę : 

ir užsimoku $...............
i

Vardas ir Pavardė .................................................................. :
' i 

Antrašas ..........   •
% 

Miestas .....................................................................................

PASTABA: Vardus ir pavardes, taip pat adresus, 
užrašykite aiškiai, suprantamai, nes knyga bus prenu
meratoriams pasiųsta tiesiai į namus.

linskas dar jaunuolis, iš profe
sijos laidotuvių direktorius, 
jau treti metai finansų rašti
ninko pareigose. J. Tūbelis yra 
pirmininko pagelbininkas, irgi 
jaunuolis. Eva Žukauskienė 
taipgi antri metai board-direk
torių pareigose. Tai visi tin
kami ir darbštūs klubiečiai. 
Metiniam susirinkime nusitarė 
surengti pramogėlę, nedėltjienj, 
8 d. vasario, su šauhiaja Iva
nausko “Kepurninkų” orkestrą^ 
O vasaros laiku — smagų pik
niką.

Tai tik dalelė, kas pagerėjo.
Didelis pagerėjimas yra ir ta
me, kad ponai dipukai su savo 
“mokslingais” planais nieko 
jau čia nebelaimi. Jie čia vi
saip manievruoja kokią ten 
“Bendruomenę”,' kuri pasimo- 
jusi buvo “švęsti” 16 vasario, 
kokiose ten operose ar viešbu
čiuose, paniekindami Muzikalę 
Salę. Na, kuomet klubiečiai nu
sitarė niekur kitur neiti ir čia 
pat svetainės veltui neduoti* 
tai ponai iš to “Bendruome
nės” visai sumaišė savo planus, 
ir dar kol kas nežinia, kaip tą 
j ©marką praves.

Klubiečiai vis drąsiau įr aiš
kiau kratosi nuo tų ponskų 
užmačių, šioje kryptyje labai 
reikalinga pažanga. Muzikalio 
Klubo prieteliai daug sykių bu
vo apskųsti visokių ponų sme- 
tonininkų. Laikas nuo jų pasi- 
liuosuoti.

Senas Parūpi jonas.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema. 1

Buvęs prez. Trumanas sveikina naują prezidentą Ei- 
senhowerj tuojau po priesaikos atlikimo. < K I

 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS |

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną x 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- x 
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta X 
mūšų šermenine. Mūsų patarnavimu ir X

kainomis būsite patenkinti. • Ž

1113 Mt. Vernon St, Phila., Pa. |• Telefonas Poplar 4110 8
> ■ ...................-

3 pusl.-Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Sausio-Jan. 29, 1933
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Rochester, N. Y.
MIRĖ VINCAS STANTS

Sausio 15-tą mirė Vincas 
Stanis. Paliko nuliūdime* sūnų 
Vincą Stanį. Palaidotas su ba
žnytinėmis apeigomis. Laidojo 
graborius Mr. G. Savage.

Iš G e demi no Dr(vu,yystės 
susi rinkimo

►

Buvo išduoti raportai iš Nau
jų Metų parengimo. Pavyko 
gerai.

Išrinkta valdyba 1953 me
tams: pirmininku F. Manelis, 
vice-pirmininku J.. Stančikas, 
iždininku Krikščiūnas, finansų 
raštininke M. žirgulienė, pro
tokolų raštininke D. Valtienė, 
kasos globėju P. čereška, di
rektoriais T. Divonienė ir Ste- 
paitienė, trustistais G. Vaitas 
ir jaunasis Manelis, korespon
dentu L. Bekis, manadžeriu — 
J. Bazaras.

Nelaimė ištiko protokolų se
kretorę Danutę Valtienę, pul
dama skaudžiai užsigavo koją 
per kelį. Jau 3 savaitės, kaip 
serga, tik su lazdų pagalba ga
li pavaikščioti. Gydytojai sa
ko, kad ims ilgai iki sugys.

Labai gaila d. Valtienės. Tai 
Gedemino Draugystės geriau
sia veikėja.

Linkime kuo greičiausia pa
sveikti ir niekad daugiau ne
sirgti.

Korespondentė.

Wilkes-Barre, Pa.
LDS 7 kuopa rengia filmų . 
rodymą šios apylinkės 
lietuviams

Filmų rodymas įvyks šį sek
madienį, vasario 1 d., Lietuvių 
Tautiškos Parapijos salėje, 
206 Parish St. Prasidės 4 v. 
po pietų.

Bus parodyti Įdomūs lietu
vių kalboje filmai. Rodys Jur
gis Klimas iš Brooklyn, N. Y.

Gerbiami Wilkes-Barre ir 
. apylinkės lietuviai, pamatyki

te filmus iš Amerikos lietuvių 
ir Lietuvos gyv. Tai visiem bus 
svarbu,nes kitos tokios geros 
progos gal nepasitaikys.

. LDS 7 kuopos vardu raginu 
visus lietuvius susirinkti ir pa
matyti labai įdomius lietuviš
kus filmus.

Jurgis Klimas, 
filmininkas.

Įvyks simpoziumas 
muzikos klausimais

Kultūrinis Forumas jau lai
kė keturius kultūrinius popie
čiui, įvadinį, teatrinės veik
los klausimu, literatūros ir 
poezijos. Penktas iš eilės Fo
rumo popietis įvyks vasario 
8 dieną (sekmadienį), įpras
toje vietoje, Kultūriniame 
Centre.

Penktasis popietis yra pa
švęstas muzikos klausimui. 
Šis klausimas bus apimtas 
plačiame simpoziume, kuria
me 1 dalyvauti yra pakviesti 
žymiausieji mūsų kompozito
riai, muzikai, chorų dirigentai 
ir dainininkai. “Aido” ir “Sie
tyno” chorų mokytoja M. 
Stensler duos įvedamą paskai
tą apie muziką, apsistodama 
prie šios šalies muzikos ypa
tingai. Jos paskaita bus iliu
struota gausiai pavyzdinėmis 
plokštelėmis (rekordais).
. Taipgi planuojama turėti 
meninę programą, kurią atliks 
patys simpoziumo dalyviai.

Pranešama, kad šiam sim
poziumui daromi ‘energingi 
prisiruošimai ir vasario 8-tos 
dienos Kultūriniame Forume 
popietis bus ypatingai įdomus.

Visi muzikos mylėtojai, ir 
kultūros mylėtojai bendrai 
yra raginami tą. dieną rezer
vuoti ir dalyvauti Forume.

Rengimo Komisija.

Amatininkai, pajieškodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.
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Iš Aido Choro dainų 
pamokų ir valdybos 
priėmimo pares

Sausio 23 d. Aido Choro 
dainų pamokos buvo 80 pro
centų puikios. Susirinko gra
žus būrelis merginų ir mote
rų, taipgi ir vyrų, ypatingai 
tenorų. Bet apgailėtinai ma
žai buvo basų. Kad ir neturė- 
jonie balsų lygsvaros, bot pa
mokos buvo labai energingos.

Pertraukoje pamokų turėta 
pasikalbėjimas apie operetes. 
Yra numatoma, kad Aidas 
greit pradės mokintis vieną 
iš populiariškų operečių. Ir 
likosi paskirta komisija iš 4: 
Mildred Stensler, Eva Mizara, 
Aldona Bernot ir J. Grybas. 
Aišku, kaip diena, kad šis 
kvartetas greitoje ateityje su
ras operetę.

Po smagios dainų pamokos, 
visi choriečiai suėjo i Audito
rijos restauraną. čia turėjo 
draugišką parę su sūriais, py
ragaičiais, “MaskateP kava ir 
arbata. Taipgi ir su keliomis 
skambančiomis dainomis. Visi 
pilni energijos ir draugišku
mo išsiskirstė iki sekančio 
penktadienio, sausio 30 d. Ir 
vėl visi aidečiai, vyrai ir mo
terys, susirinksime 8-tą valan
dą dainų pamokom. O po dai
nų, tenorai su basais mergi- 
nom-moterim duos puikią pa
rę Tad būkime visi.

J. G.

John Buzas apdegė 
namų gaisre

John Buzas pavojingai ap
degė gelbėdamas šeimą iš 
gaisro namuose, 65—03 110th 
St., Forest Hills, Queens. Nu
vestas į Queens General ligo
ninę.

Pajutęs gaisrą, Buzas bėgo 
gelbėti sklepiniame bute1 gy
venančią savo uošvę ir jos se
serį. Bet jos buvo jau išbėgu
sios. Tuo laiku (jūmai ir liep
sna jau spėjo daąigauti į jo 
butą. Tačiau* jis sugrįžo. Nuo 
aptro aukšto jis numetė du 
mažamečius vaikus praeiviui 
sugaudyti. Paskui numėtė sa
vo žmoną. Ir ji tapo sugauta 
sveika. Jis pats nušoko pas
kutinis, bet jau pavojingai ap
degęs.

“Trys Mylim.” važiuos 
j Newark? vas. 22-rą

Sietyno Choras rengia kul
tūrinį vakarėlį ir kviečia iš 
Brooklyno vaidintojus suvai
dinti 3 aktų komediją “Trys 
Mylimos.” Sietyno Choras pil
dys mu-zikalę dalį.

Po programos bus. užkan
džiai ir gėrimai. Su Įžangos 
bilietais bus duodamos trys 
dovanos.

Įvyl^S Ukrainą salėje, 67 
Beacon St., Newarke. Pradžia 
3:30 po pietų. Įžanga tik $1.

Nepraleiskite šio įdomaus
parengimo.

Sietynietis.

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos |
.ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

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

Dainos Ir Šokiai. Šauni Orkestrą.

Iš Laisves banketo
Dienraščio Laisvės metinis 

banketas sausio 25-tą praėjo 
visapusiškai sėkmingai. Pub
likos atžvilgiu1 Įvyko masinis. 
Gerų, skaniai pagamintų val
gių buvo apsčiai. Patarnavi
mas puikus.

Šokiams grojo Jurgio Ka
zakevičiaus okestras. šokėjai 
ši kartą laiko turėjo gražaus. 
Vakarienė neilgai truko, nes 
kalbų programos nevykdė, iš
skyrus porą trumpų praneši
mų. Jonas Gasiūnas per gar
siakalbį paskelbė porą iš pub
likos jam paduotų pranešimų 
apie būsimas pramogas. Visas 
kitas laikąs skirtas pasilinks
minti. Tai buvo lyg ir užbaig- 
tuvės didelės talkos.

Bankete dalvavo grupė sve
čių iš tolimų miestų: J. Jaske- 
vičius iš Worcester, J.J. Yna- 
maitis iš, Union City, Anna 
Philipse ir kiti iš Stamfordo, 
Elena Merkienė ii’ sūnus, taip
gi Veronika. Urbienė, Julia 
Šmitienė ir Juozas Gružaus
kas iš Philadelphijos.

Ir atvyko grupės mūsų kai
mynų iš New Jersey ir iš Il
gosios Salos miestų : Paterso- 
no, Bayonnės, Cliffside, Cran
ford, Elizabeth, Newark, Uni
on, Mastic Beach, Great Neck 
ir, gal, iš kitų tolimų vietų. 
Gražiai pasirodė vietiniai 
Laisvės prieteliai.

Susilaukė dukrelės
Mr. ir Mrs. John K. Mason 

susilaukė pirmagimės dukre
lės. Ji gimė sausio 20-tą, ligo
ninėje. Jai davė vardą Virgi
nia Berkeley. Naujagimė ir 
jos motina sveikos, ųž kelių 
dienų sugrįžo iš ligoninės, na
mo.

Mrs. Mason yra daugeliui 
žinomoji dailininkė, buvusiųjų 
Williamsburge biznierių Kle
menso ir Annos Depsų duktė. 
Ji užsiima gaminimu puošnio
sioms krautuvėms ir kitoms įs
taigoms dekoracijai planų ir 
pačių dekoracijų. Iš to pasi
rinkto, mylimo užsiėmimo ne
ketina trauktis, žada jį dirb
ti ir auklėdama šeimą.

Sykiu su laimingais tėvais 
džiaugiasi ir Depsai susilaukę 
anūkės. Džiaugiasi ir Mr. Ma
sono visa skaitlinga giminė. 
Tą savo džiaugsmą jie pareiš
kia iš tolimų pietinių valstijų 
siųsdami šiltus linkėjimus ir 
dovanas naujagimei ir jos mo
tinai.

Rep.

Tapybos pamokos 
Williamsburge

. YM and W/HA pradės nau
ją tapybos-piešimo kursą sau
sio 29-tos ’Vakarą. Pamokos 
bus įstaigos patalpose, 575 
Bedford Ave., nuo 7:30 iki 
10 vai. Mokys jaunas kalifor- 
nietis. dailininkas Elliot Ep
stein.

f

Beje, bankete buvo ir akto- 
rius-dainininkas K. B. JCrau- 
čiūnas iš Conn.

Svečiams tinkamai priimti 
didžiausias darbas teko šeimi
ninkėms ir jų pagelbininkams 
iki vaišės pasiekė stalą ir pas
kui indai sugrįžo indaujom

Mary Wilson dirbo iš anksto 
p r o d u k tų prifu ošiamuosius
darbus (dešras padaryti, ka
lakutus priruošti ir kitus). 
Jai talkon atėjo Ona ir Stan
ley Titaniai, Karolis Bende
ris, Jonas Grybas. O pagamin
ti valgius padėjo Anelė Kano- 
pienė, Marijona Kalvaitienė, 
Auna Višniauskienė. Prie indų 
— George Waresonas.

Ant stalų paduoti dirbo Al
dona B'ernotaitė, Elena Bra
zauskienė, Nastė Buknienė, 
Helen Feiferienė, E. Mizarie- 
nė, Anna Višniauskienė (vie
na iš šeimininkių).

Anna Kazlauskienė ir Ire
na Levanienė visą vakarą dar
bavosi išleisti d. Rąulinaitienės 
suteiktą Laisvei gražią rankų 
darbo dovaną (stole).

Ir nemaža grupė direktorių 
ir kitų draugų vienu ar kitu 
būdu pasidarbavo svečius su
kviesti ir priimti.

Laisviečiai šiltai Įvertiname 
visų darbą, 6 taip pat ir at
vykimą būti su mumis meti
nės iškilmės proga.

Rep.

Nekaltas galėjo tekti 
elektros kėdėn

Arthur Burk e, 31 metų, lai
vų darbininkas, buvo areštuo
tas ir Įkalintas kaipo sumu
šėjas brooklyniečio aludės sa
vininko, ■ ,

Savininkas Xanthos buvo 
sumuštas lapkričio 22-rą, kai 
jis J atsisakė girtam asmeniui 
duoti daugiau gėrimo. Burke 
buvo areštuotas už 5 dienų, 
detektyvams nugini us, kad ir 
Burke buvęs prašalintas iš a- 
lūdeš tą savininko sumušimo 
vakarą. Nuvestą Į ligoninę 
Burkę sumuštasis “pažinęs.” /

Šiomis dienomis Įvyko Bur
kes tardymas. Jis vėl buvo nu
vestas į ligoninę.pas baigiantį 
pasveikti Xanthos, šį sykį su
muštasis stipriai pasakė, kad 
Burke nėra tuo asmeniu, ku
ris jį sumušė. Kada pirmuoju 
kartų Burke buvo atvestas 
pas jį, Xanthos buvęs prisvai- 
gęs nuo skausmui malšinti 
vaistų.

Burkės arešto laikų sumuš
tojo Xanthos padėtis buvo 

.skaitoma kritiška. Manyta, 
kad 72 metų senukas neatlai
kys. Kas būtų atsitikę su Bur
ke, jei senukas būtų miręs ar
ba neatgavęs proto ar regėji
mo? s

New Yorke mirtinai apde
gė neregė 72 metų amžiaus 
moteris eksplodavus gasui jos 
bute. '

Kviečiami ateiti ir stebėto
jai, pažiūrėti kitų darbo.

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos
V. KROCHMALNAS

Patarnauja ir dainuoja 
uk.rainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9868

Prancūzas aktorius Fernandel vaidina kunigo rolę 
italų su francūzais gamintojė filmo j e “The Little 
World of Don»Camillo.” Rodoma Bijou Teatre.

Spauda nesakė, kad 
jis republikonas

State Crime Komisijos po
sėdyje sausio 26-tą, greta kit
ko, liūdymuose buv« parodyta 
Joseph G. Papa ryšiai su gen- 
gsterių gauja.

Papa yra prezidentu Bro
therhood of Teamsters Boka
lo 202-ro. Jis tą lokalą valdo 
veik kaip savo privatinį biznį. 
Dėka tam, jis tuo patimi laiku 
galėjo būti ir dalininku sunk
vežimių firmos, kuri samdė 
jo unijos narius. Jis pats toje 
firmoje' turėjęs trečdalį turto.

Dė] neprileidimo eilinių na
rių prie lokalo kontrolės Pa- 
pa’so lokalo ižde trūko $37,- 
000. Tą jis dalinai atpįldęs 
raketieriškais gavimais iš 
kompanijų, kuomet pasirodė, 
kad galėjo iškilti aikštėn pa
dėtis lokale. O kad gautų juo 
daugiau pinigų, jis nepaisė 
padoraus biznio nuostatų nei 
su kompanijomis.

Tardyme buvo ’parodyta, 
kad jis savo pelno sumetimais 
iš Hanson ir Harding firmos 
pasuko iš Kalifornijos atga
benamas prekes iškrauti ma
žai kompanijukei A. Costa 
and Son. Kuomet pasirodė, 
kad ta su savo Įrankiais nega
lėjo nudirbti to darbo, tai Pa- 
pa’so bendras. Peter Costello 
skolino Costa firmai $5,000, 
kad Įsigytų mašineriją.

Dėl tokios taktikos bėgiu 
kelerių metų trys Greenwich 
Village firmos turėjusios su
mokėti gengsteriams apie 
$700,000 už teisę pasilikti biz
nyje.

Tų gengsterių gaujos vado
vybėje buvo Edward J. Mc
Grath ir John M. Dunn. Jų 
bendrais buvo Papa, Costello 
ir kiti.

Komercinė spauda “pamir
ko” priminti, kad Papa buvo 
gubernatoriaus Dewey rėmė
jas keleriuose gubernatoriaus 
rinkimuose. Jis kalbėjo varde 
unijos. O 1946 metais rinki
muose buvo New York -Labor 
Committee už Dewey finansų 
sekretorių.

> Rep.

Žymus advokatas gins 
projektų gyventojus

Royal W. France, žymus a- 
merikonas civilinių teisių by
lose advokatas, sutiko vesti 
1WO bylą prieš politinį perse
kiojimą projektuose. IWO rei
kalauja, kad teismai uždraus
tų New York o Butams Auto
ritetui (Housing Authority) 
versti projekto gyventojus ei
ti politinės išpažinties.

Užvedimu bylos sustabdys 
tuojautinį šalinimą Jš buto tų, 
kurie atsisakys pasirašyti.

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

Pakistano studentai 
baigė streiką
Karači, Pakistan. —Strei

kavo 30,GC0 Pakistano stu
dentų, reikalaudami paleist 
savo draugus, suimtus už 
demonstraciją. Valdžia, pa
galiau, sutiko areštuotus 
paleisti; todėl studentai 
baigė streiką.

PARDAVIMAI
Parduoda saldainių krautuvę. Sa

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

(18-20)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

CLERK-TYPIST. To work in Or
der Department and other general 
office work for small growing manu
facturing plant in North Eakt. Must 
be intelligent and capable typist. 
AH employee benefits. 5 day week. 
Phone Mr. Wayne. CU. 8-8300.

KROMETAL CO.
(20-22.)

________ X ___

OPERATORS. Experienced front 
makers on rayon dresses. Steady 
work; good working conditions. Ap- 
ly in person. 4th floor.

CALDWELL’S DRESS CO. 
1210 Race Street.

(20-22)

TYPIST-CLERK. 5 day week; $44 
per week starling salary. Good 
working conditions; good surround
ings, steady position. New Office. 
Apply in person. GENERAL DYE 
STUFF CORP., 123 So: 2nd Street, 
Philadelphia (near Custom House).

(20-26)

TYPIST-CLERK
Some knowledge of shorthand. 

Experienced desired, but not essen
tial. 9 to 5:30; 5 days. Steady posi
tion. Good working conditions. Will 
consider recent High School grad
uate. Apply in person.

PHILADELPHIA BLUE PRINT 
CO.

725 Chestnut Street. 
(20-26)

WOMAN. Cooking and housework. 
Sleep in; own room and bath. Ex
perience and reference preferred. 
Good salary and good home for 

: right woman. Phone GE. 8-5151.
(18-20)

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

(18-24)

HELP WANTED—MALE
SMOKERS. Nightwork. Men ex

perienced in smoking meats. Steady 
work; good working conditions. Only 
men with experience and references 
need apply. See MR. FLEEKAP.

FAMOUS MEATS PRODUCTS, 
819 Parrish Street.

(20-26)

AUTO BODY MAN. Must lie fully 
experienced; good pay; warm shop; 
steady work. Apply in person.

LEE’S AUTO PAINT SHOP, 
1310-14 'Poplar Street.

’ (18-20)

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

(18-20)

BUSINESS OPPORTUNITY
Delicatessen-Grocery; on Movie 

Corner. Same owner 38 years. Ex
cellent business; living quarters. 
Take 4 years to pay. KANE.

HO. 5-6510 or BA. 2-3085.
(20-21) .

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI x .
2-3; 6-8 P. M. „ . ,
3y Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.
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GARSINKITBS LAISVEI;

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Vakarienė ir kokiai A
Rengia Lietuvių Literatūros Draii^ 

gijos 52-ra kuopa ir Lietuvių Mo
terų Pažangos Klubas. Jvyks sek
madieni, vasario (Feb.) 8 d., pra
džia 5 vai. vakare, Draugijų svetai
nėje, 4097 Porter St. Bus paruošti 
skanūs valgiai, o po vakarienės 
smagiai pasišoksite. Tad visi ir vi
sos dalyvaukite. įžanga $1.50. Nuo
širdžiai kviečiame visus.

Rengėja.
(20-22)

WORCESTER, MASS.
LDS 57-tos kuopos pirmas pasi

linksminimo parengimas jvyks sau
sio 30 d., 7:30 vakare, 29 Endicott 
St., aukštutinėj svetainėj.

Dalyviai galės įsigyti vertingų do
vanų. Visi atsilankiusieji bus aprū
pinti skaniais užkandžiais. Kviečia
me dalyvauti. Kom.

(19-20)

BALTIMORE, MD.
L.D.S. 48-1 a kuopa rengia gražią 

vakarienę, kuri jvyks sausio-Jan. 
31 d., pradžia 7:30 vai. vakare, bus 
Redman’s Hall, 745 W. Baltimore 
Street

Gerbiami nariai ir nares: Visi 
malonėkite dalyvauti, visi kartu 
linksmai laiką praleisime prie ska
nių valgių ir vieno kilo stiklo alaus.

Taipgi kviečiame ir nenarius atsi
lankyti ir kartu su mumis linksmai 
laiką praleisti. Nario kortelė lik $2.

Reng. Komisija.
<19-20)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7-1 a kuopa rengia lietuvių 

kalboj krutamu paveikslų rodymą, 
sekmadienį, vasario 1 d., Lietuvių 
Taut, parapijos svetainėj, 206 Parish 
St. Pradžia 4 vai. popiet. Taipgi 
bus užkandžių ir gėrimų.

Bus parodyta įdomūs lietuvių kal
boj krutami paveikslai. Rodys Jur
gis Klimas iš Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus, kaip vietinius, 
taip ir iš toliau, dalyvauti.

Komitetas.
(19-20)

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street I
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare s
Penktadieniais uždaryta

*7——

TONY’S
UP-TO-DATE

i BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

E---------------------------------- -----□

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street I
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.

Tel. EV. 7-6233 L
B-----------------------------------C—□ .




