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KRISLAI
Kodėl Stevensonas prakišo?
Pažadai neištesėti.
Kodėl jie tyčiojasi?
Tik ergelius kelia.
Paskelbė kiaulėms karą.

Rašo J. Gasiūnas

Pereitų metų lapkričio 4 d. 
prezidentiniuose rinkimuose 
republikonų kandidatas Eisen
howeris gavo arti 34 milijonus 
balsų, kuomet demokratų kan- 

«į_didatas Stevensonas tegavo tik 
biskį daugiau 27 milijonų bal
sų.

Tačiau Kongreso atstovų 
rinkimuose demokratai gavo 
28,585,771 balsą, o republiko- 
nai—2$,346,500.

Tai parodo, kad balsuojant 
už kongresinius kandidatus 
demokratai gavo kiek daugiau 
balsų už repu bl i k onus.

Kodėl taip atsitiko, kad Ei- 
senhoweris gavo daug dau
giau balsų už Stevensoną?

Aišku, kad Trumano politi
ka baisiai Įkyrėjo žmonėms, o 
labiausia vedamas Korėjoje 
karas.

Kuomet Eisenhoweris pa
reiškė, kad jis, jeigu bus iš
rinktas,'vyks i Korėją ir suras 
būdus tuojau baigti karą, mi- 

ggJijonai balsavusių už demo- 
kratus atidavė savo balsą už 

' Eisenhowerj.
Jeigu Stevensonas būtų at- 

siribavęs nuo Trumano politi
kos ir pasisakęs už tuojautini 

* karo baigimą Korėjoje, jis 
šiandien būtų Jungtinių Val
stijų prezidentas.

Vasario 2 d. Kongresui pa
sakyta prez. Eisenhower kal
ba rodo tai, kad Korėjos ka
ras bus toliau tęsiamas ir net 
plečiamas, kad i tą karą iš 
Formozos chiangkaišeikiniai 
banditai bus naudojami pul
dinėjimui ir deginimui Kinijos 
miestų.

Rinkiminiai pažadai tuojau 
baigti Korėjoje karą palieka 
neištęsėti.

—o—
Tarybų Lietuvos priešų 

spauda su pasigardžiavimu ir 
pasityčiojimu cituoja Vilniaus 
Tiesos pranešimą, kad “trys 
girti niekšai” pasivijo nakties 
laiku vienoje Vilniaus gatvėje

išnokinę ir išprievartavę ją nu- 
T^udė.

Tuojau tie niekšai buvo iš
aiškinti ir suteikta jiems aukš
čiausia bausmė.

—o—
Bet kodėl reikia tyčiotis ir 

niekinti socialistinę šalį dėl 
kelių ten pasilikusių niekšų? 

I Amerikos miestuose tokių kri- 
minališkų darbų galima matyt 

/ kasdien.
Juk ta pati Tarybų Lietuvos 

priešų spauda giriasi, kad ten 
fc yra pasilikusių smetoninių 

“partizanų,” kurie nakties 
tamsoje atlieka niekšiškus

’ darbus.
Tie trys girti niekšai ar tik 

į. nebus* tie patys smetoniniai
“partizanai ?”

/ -o-
Vienybės bendradarbis J. 

Kernius rašo, kt«d “VLIKas 
ižoliuojasi nuo visuomenės,” 
paskendęs rietenose.

Buvęs VLlKo pirmininkas' 
prof. J. Kaminskas taipgi reiš- 

vkia nepasitenkinimą VLIKo 
vadovybe Lietuvos “laisvini
mo” darbuose.

Lietuviška visuomenė nusi
suka nuo tokios Įstaigos, kuri 
apgavingu būdu, žadėdama

Anglija protestuoja, kad 
prez. Eisenhower atidaro 
Čiango karą prieš Kiniją
Sako, tai žalingas politiniai, 
bergždžias' karinis žygis

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras A. 
Edenas vas. 3 d. pranešė, 
kad Anglija pasiuntė Jung
tinėms. Valstijoms protestą 
prieš prezidento Eisenho- 

.werio nutarimą, leidžianti 
Čiang Kai-šeko kinam tau
tininkam iš Formozos da
ryt karo žygius prieš Kini
jos Liaudies Respubliką.

Kalbėdamas Anglijos sei
me Edenas sakė, čianginin- 
kų karo atidarymas prieš 
Kiniją “sukels labai nelai
mingus. politinius atbalsius 
ir neduos atitinkamos ka
rinės naudos.” Kariniai 
Čiango tautininkų veiks
mai” neatsvers politinės ža
los,” kurią Eisenhoweris 
daro šiuo savo nutarimu.

Edenas prisiminė, jog 
kai Anglija sužinojo apie 
tą Eisenhowerio planą, tai 
jau tris kartus pareiškė 
Amerikai, kad anglai dėl to 
“susirūpinę ir nepatenkin
ti.” Bet naujoji Amerikos 
valdžia nesitardama su An-

Guatemalos darbininkai 
ima dvarų žemes

Guatemala. — Guatema- 
1qs kongresas yra išleidęs, 
įstatymą dėl dvarų žemių 
padalinimo bežemiams bei 
mažažemiams. Tas lėtai 
vykdomas įstatymas sako, 
jog valdžia turi dvarinin
kams atlyginti už atima
mas iš jų žemes.
Dvarų darbininkai, tačiau, 

nelaukdami valdišku cere- t **
monijų, patys ima tas že
mes ir kitiems dalina.

Guatemalos prezidentas 
J. ANGųzmanas dabar to
dėl uždraudė tokį “sauva- 
lišką” dvaru žemiu dalini
mą.

Guatemala yra Vidurinės 
Amerikos respublika su 
3,500,000 gyventojų ir 42,- 
042 ketvirtainėmis mylio
mis 'ploto.

ORAS. — Giedra ir vidu
tiniai šalta.

Lietuvą “išlaisvinti,” — tik pi
nigaująs! ’ ir tarp'savęs erge
lius kelia.

-o- .
Izraelio/ortodoksai rabinai 

paskelbė kiaulėms karą, kuo
met visame krašte pradėta 
daugiau auginti kiaulių ir val
gyti kiaulieną.

Valdžios patvarkymu, ko- 
šernos,mėsos Izraelio piliečiai 
tegauna tik po svarą į mėnesį. 
Tai jie pradėjo auginti kiau
les, kurių valgymo norma nė
ra nustatyta.

Kuomet žmogus kenčia 
maisto trūkumą, tai religija 
jo nepapenėsi. Tada jis valgo 
ir religijos draudžiamą maip- 
ta.< •»

glija, vis tiek “vienpusiškai 
nusprendė” atidaryti čiang 
Kai-šekui kelią karan prieš 
Kiniją, sakė Edenas.
Darbiečiai remia 
valdžios protestą

Herbertas Mormonas, 
buvusios darbiečių-socia- 
listų valdžios užsieninis 
ministras, užtikrino, kad 
Darbo Partiją rems dabar
tinės Churchillo konserva
torių valdžios pasipriešini
mus. Amerikai tuo klausi
mu ; smerks Eisenhowerio. 
leidimą čiangininkams iš 
Formozos atakuoti Kinijos 
sausžemį.

Pietų Afrikos premjeras 
Malan reikalauja 
plakti jo kritikus *

Capetown, Pietų Afrika. 
— Šio krašto fašistuojantis 
premjeras Malanas įteikė 
savo seimui reikalavimą iš
leisti tokį įstatymą, kad 
būtų viešai plakami ir iki 
5 -metų kalėjimo baudžiami 
žmonės, kurie kritikuos į- 
statymus dėl baltųjų virše
nybės prieš negrus ir indu- 
sus.

Esamieji Malano įstaty
mai griežtai uždraudžia 
negrams ir indusarhs mai
šytis su, baltaisiais viešose 
vietose bei gyventi baltųjų 
vietovėse.

Valdžia sulaiko statybos 
darbus; paleidžia 
tūkstančius tarnautojų

Washington. — Prez. Ei
senhowerio valdžia užgynė 
naujus valdinių darbų pro
jektus ir įsakė- i sustabdyti 
jau Trumano valdžios pra
dėtus viešuosius darbus, a- 
part tokių, kurie būtinai 
reikalingi šalies gynimui.

Tapo išsiuntinėta prane
šimai' dviem tūkstančiam 
valdininkėlių, tarnavusių 
kainų ir algų kontrolės į- 
staigose, kad po 30 dienų 
jie bus paleisti.

Eisenhoweris nereikalau
ja panaujinti algų ir kainų 
kontrolės įstatymą, kuris 
išsibaigs balandžio, 30 d. 
šiemet.

Bus pašalinta ir tūkstan
čiai kitų valdžios * tarnau
tojų.

Taip naujoji valdžia^ pra
deda taupyti šalies iždą vi
siems reikalams, apart ka
rinių planų, kuriem skiria
ma daugiau kaip pusė visų- 
valstybės pajamų.

Korėja. — šiaur. Korėjos 
liaudininkai sako ’ nušovę 
dar 3 Amerikos lėktuvus.

ČIANG KAI-ŠEKAS KETINA 
“ATKARIAUTI KINIJĄ”

Taipei, Formoza. —Čiang 
Kai-šekas, kinų tautininkų 
valdovas Formozos saloje, 
“ppisiektinai pasižadėjo, at
kariauti Kiniją” nuo komu
nistu.

Jisai karštai sveikino 
prez. Eisenhowerio leidimą 
čiangininkams daryti gink
luotus užpuolimus ' prieš 
Kinijos Liaudies Respubli
ka.

Čiang Kai-šekas ketina

SUVAŽIAVĘ RENDAUNINKAI 
ALRANY GRIEŽTAI KOVOJA 
PRIES RENDŲ PAKĖLIMU

Abany, N. Y. — Šimtai 
rendauninkų, suvažiavę į 
New Yorko valstijos sei
melį, atkakliai reikalauja 
atmesti bet kokius rendų 
pakėlimus.

Namu savininkai, susibū- 
re iš įvairių valstijos mies
tų, atvažiavę ilgu specialiu 
traukiniu, šaukia: “Pripa
žinkite savininkų teises! 
Pakelkite rendas 20 pro
centų ! Užtikrinkite 6 pro
centus grynų pajamų sulig

Kinija įsako savo 
armijai mandagiai 
elgtis su gyventojais

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublika išleido įsa
kymus., kaip karitiomenė 
turi elgtis su civiliniais 
žmonėmis, būtent:

Mandagiai kalbėk su 
žmonėmis.'

Teisingai elgkis visuose 
verslo reikaluose.

Sugrąžink viską, ką tik 
pasiskolini.

Užmokėk už viską, ką 
tik pagadinai.

Nekoliok žmonių ir ne
mušk.

Negadink derlių.
Neišdykauk su moteri

mis.
Žmoniškai elgkis su karo 

belaisviais.
Niekuomet neimk nei 

siūlo galo nei adatos z • iš 
žmonių.

Europiečiai smerkia 
Eisenhowerio planą

_____ /
London. — Faktinai visi- 

Anglijos, Franci jos ir kitų 
vakarinės Europos šalių 
laikraščiai smerkia prezi
dento Eisenhowerio leidi
mą čiango tautininkams iš 
Formozos atakuoti Kiniją. 
Beveik visa vakarų Euro
pos spauda įspėja, kad ta
tai stums linkui naujo di
džio karo.

AUSTRIJOJ NUSKENDO 
4 JANKIAI SU TROKU

Salzburg, Austrija. — 
Nuskendo 4 Amerikos ka
reiviai, kuomet karinis jų 
trokas nuslydo ,į Saalach 
upę.

atgauti Kiniją, be Ameriko
nų armijos talkos, bet tiki
si, kad Amerikos, karo lai
vai ir lėktuvai padės jam 
“išvaduoti Kiniją”' nuo ko- 
munistų-liaudininkų.

Čiangas turi 350,000 ar- 
mijos, bet tiktai 20,000 jo 
kariuomenės gerai paruoš
ta ir pilnai ginkluota ka
rui prieš Kinijos Respubli
ką, kaip teigia amerikiniai 
korespondentai.

namų vertės! Paliuosuokite 
ištuštėjusius apartmentus 
nuo bet kokios kontrolės!”

Republikonai seimelio va
dai nuolat stabdė rendau
ninkų kalbas., o savininkam 
davė visą valią rėkauti ir 
kolioti rendauninkus.

Seimelio rendų komisija 
remia savininkus. Supran
tama, kad jinai pirš pakelti 
rendas, nors gal ir mažiau 
kaip 20 procentų.

Praeis dar metai, iki 
čiangininkai pasiruoš 
karui prieš Kiniją

United Nations, N.-Y. — 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų atstovas Tsiang’as 
sakė, dar praeis kokie me
tai, iki čiangininkai galės 
pasiruošti platiems karo 
žygiams prieš Kinijos ko
munistus.

Bet, gavę Eisenhowerio 
leidimą ir naudodami grei
tuosius amerikinius karo 
lai vukus, jie galės pa tan
kini pasalingus savo “ko
mandų” užpuolimus prieš 
Kinijos pakrantes.

Tokius užpuolimus jie ir 
pirmiau darė, įsiverždami 
krantan, sprogdindami-p 
rengimus, žudydami gyven
tojus ir paskui sprukdami 
atgal į Formoza.

Amerikonai pratinasi 
“karui Sibire” .

Camp -Drum, N. Y. — 
Apie 20,000 kariuomenės 
daro pratimus, kaip reikė
tų kariauti Alaskos bei Si
biro šalčiuose ir sniegynuo
se.

Šiaurinėje New Yorko 
valstijos dalyje, arti Onta
rio ežero, kur tie manevrai 
daromi, dabar yra 0 (zero) 
temperatūra ir keli coliai 
sniego. , ‘
Dauguma darančiųjų pra

timus kareivių yra oru per
gabenami parašiutistai. Jie 
taip pat lavinami, kaip tu
rėtų kovot išvien su atomu 
ne Amerikos artilerija, ir 
ką turėtų daryti, jeigu ir

13 komunistų vadų nuteista 
po 3, 2 bei 1 metus kalėti
už vadinamą ‘‘sąmokslą’'
Teisėjas reikalauja didžiulių 
užstatų iki apeliacijos teismo

New York. — Federalis 
teisėjas Edwardas Dimock 
priteisė tūlus iki trejų me
tų kalėjimo iš 13 vado
vaujančių komunistų ir dar 
skyrė jiems pinigines bau
das nuo $2,000 iki $6,000.

Jie apkaltinti, pagal Smi
th o įstatymą, už “suokal- 
biavimį skelbti, kad varu 
reikėsią nuversti Amerikos 
valdžią.”
Komunistų advokatai tuo

jau įteikė prašymą dėl ape
liacijos. Tad teisėjas Di
mock pareikalavo nepap
rastai didelių užstatų —'po 
20 iki 25 tūkstančiu doleriuV C

Kongresmanai įgalina 
Eisenhowerj pertvarkyt 
valdžios įstaigas

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 389 bal-
sais prieš 5 įgalino prezi
dentą Eisenhowerj pertvar
kyt valdžios įstaigas pagal 
nurodymus. republikono 
Herberto Hooverio, seniau 
buvusio prezidento.

Kongresmanų nutarimas 
sako, tiktai tuomet galima 
būtų atmesti prezidento pa
siūlymus dėl valdžios per
organizavimo, jeigu dau
giau kaip pusė visų išrink
tų kongresmanų arba'sena
torių nesutiks su tais pa
siūlymais. .

/
D. Federacija reikalauja 
apvalyt Laivakrovią 
Uniją nuo gengsterią

Miami, Florida. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
vykdomasis komitetas įsa- 

-kė Josephui Ryanui, Laiva- 
kroVįu Unijos prezidentui, 
apvalyki tą uniją nuo geng- 
sterių vadų, rakėtierių ir 
kyšininkų iki balandžio 30 
d. O jeigu tie kriminalis
tai nebus pašalinti iš vado
vybės., tai Darbo Federaci
ja išbrauks pačią Laivakro- 
vių Uniją.

Bet tyrinėjančioji New 
Yorko valstijos komisija 
surado, kad ir pats Ryanas, 
amžinasis unijos preziden
tas, ėmė kyšius iš kompa
nijų ir pasilaikė daugiau 
kaiip $100,000 pinigų, kurie 
buvo surinkti “kovai prieš 
komunistus..”

Korėja. — Vis aptilę ka
ro veiksmui ant žemės..

komunistai vartotų atomi
nius ginklus.

Kas liečia Sibiro orą žie
mos laiku, tai ten šalčiai,- 
Verchojansko srityje, sie
kia 52 laipsnių žemiau ze
ro.

kiekvienam iki apeliacinio 
teismo sprendimui.

Advokatai reikalauja nu
mušti užstatus.
Kas ir kiek baudžiama

Septyni sekami komunis
tų vadovai tapo nuteisti 3 
metus kalėti ii* po $6,000 
baudos sumokėti:

Elizabeth Gurley Flynn, 
Komunistų Partijos komi
teto narė; AI e x a n der 
Trachtenberg, marksistinis 
rašytojas, International 
knygų leidyklos pirminin
kas; Pettis Perry, negrų 
vadovas, partijos komiteto 
alternatas; Alexander Bit- 
telman, Louis Weinstock, 
Arnold Johnson ir V. J. Je- 
rome.

Keturi nuteisti 2 metus 
kalėti ir po $4,000 sumokė
ti, būtent:

William Weinstone, pasi
žymėjęs Automobilių Dar
bininkų Unijos kūrėjas; 
Jacob Mindei, marksistas 
mokytojas; George Blake 
Charney ir Betty Gannett.

Al Lanonui, laivakrovių 
unijos organizuotojui, skir
ta 2 metus kalėti ir $2,000 
pinigiriės baudos.

Claudia Jor.es nuteista 1 
metus. Talėti ir $2,000 bau
dos sumokėti. 

t

Arabai sprogdinę 
Izraelio gelžkeli

/Tel Aviv, Izrael. — Izra
elio valdžia kaltina Jorda
no arabus, kad jie prikai
šiojo dinamito, po geležin
keliu tarp Haifos ir Lyd- 
dos, o dinamitas sprogda
mas išmetė tris prekinio 
traukinio vagonus iš bėgių.

Izraelio armijos koman- 
dieriai prašo valdžią leisti 
įsiveržt į Jordaną ir sunai
kint arabų teroristų gūš- 
tas palaai rubežių su Izra
eliu. z

Kairo, Egiptas. — Ara
biškų šalių vadai protes
tuoja, kad Izraelio kariuo
menė persimetė per Jorda
no sieną ir nušovė dar ke
lis arabus.

Sovietą spauda įtaria ‘ 
Ameriką kaip “žudiką 
organizuotoją”

Maskva. — Tarybinės 
Ukrainos Pravda kaltina 
“Amerikos bosus už krimi
nalistų organizavimą,” kad 
nužudytų Frakcijos komu- 
.nistų vadovus J. Duclosą ir 
M. Thorezą, Italijos Komu
nistų Partijos sekretorių P. 
Togliattį bei kitus komu
nistų vadovus įvairiuose 
kraštuose. ll, j
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Prezidento Eisenhowerio kalba.
PO DVIEJŲ SAVAIČIŲ nuo prisaikdinimo, — inau

guracijos, — prezidentas Eisenhoweris. nuvyko į Kon
gresą ir pasakė kalbą apie tai, ką jis darys, ką žada da
ryti užsieninėje politikoje ir namie.

Prezidentas kalbėjo apie vieną valandą. Jo kalbą nuo
lat sekė ekstazės pagautų kongresmanų ir senatorių 
lodismentai.

Įdomu tai, kad jam plojo, jo kalba džiaugėsi daug 
pačių kongresmanų, kurie neseniai plojo Trumanui,
žiūrint to fakto, kad Eisenhoweris atmetė visą eilę tru- 
maninės politikos dėsnių!

ap-

ne-

VYRIAUSIAS Eisenhowerio užsieninės politikos po
sūkis: nuėmimas blokados, nuo Formozos, nuo Čiang 
Kai-šeko. Kitais žodžiais: praplėtimas karo Azijoje.

Nuo dabar čiang Kai-šeko klika galės, jei tik pajėgs, 
pulti Kinijos sausžemį. Jam tai bus leista daryti, bet, jei 
kinai bandys čiangkai-šekininkų kliką suvaldyti, tai 
amerikiniai laivai ją gins., ją saugos!

Kiekvienam yra gerai žinoma, jog Čiang Kai-šekas ne
turi tokios armijos, neturi tokių karinių pabūklų, su ku
riais galėtų Kiniją užpulti, į ją įsiveržti. Bet viskas rodo, 
kad jam bus parūpinti ginklai, lėktuvai, laivai, jei tik jis 
norės.

Tik siauraprotis gali tikėti, kad Čiang Kai-šeko klika 
pati viena galėtų įsiveržti į Kiniją ir ten laikytis. Ta
čiau ji gali nuolat ir nuolat bandyti sukliudyti Kinijos 
liaudies taikų kūrybinį darbą. Ji gali nuolat ir nuolat 
čia ir ten, remiama amerikiečių, padaryti Kinijos žmo
nėms žalos. Pastarieji netylės. O tai reikš karo praplėti
mą. ,
•>. Ir šis Eisenhowerio valdžios žygis jau sukėlė nepasi
tenkinimo angluose ir francūzuose, kurie nenori karą 
plėsti Tolimuosiuose Rytuose.

’ Kitas taip pat būdingas Eisenhowerio pasisakymas: 
jis siūlysiąs Kongresui sumanymą, pagal kurį turi būti 
atmesti visokie “slapti susitarimai,” kuriuos padarė 
Roosevelto bei Trumano administracija su Tarybų Są
junga.

Keistai šis dalykas skamba. Vadinasi, nauja mūsų 
krašto vyriausybė žada atmesti susitarimus, padarytus 
pirmesnėsės vyriausybės. Jeigu taip, tai ilgainiui su mū
sų vyriausybėmis kiti kraštai visiškai nenorės tartis, ka
dangi, einant Eisenhowerio šiuo pavyzdžiu, busimosios 
vyriausybės gali padarytus susitarimus atmesti.

Sakoma, Eisenhoweris turįs galvoje Jaltos sutartis, 
kurių sudaryme dalyvavo prezidentas Rooseveltas, Chur- 
chillas ir Stalinas.

‘ * Gyvenime tai nieko nereikš, ar mūsų vyriausybė tas 
sutartis atmes ar priims. ‘Jaltos ir Potsdamo sutartys, 
atsiminkime, nors jos formaliai nėra mūsų krašto at
mestos, šiandien nėra vykdomos gyvenimam

Eisenhoweris, kaip ir Trumanas, stoja už ginklavimą
si, kiek tik teišgali mūsų pramonė.

Jeigu taip, tai, aišku, galvoti aipie neužilginį taksų 
• sumažinimą, apie darbo žmonėms gyvenimo palengvini- 
;mąnei netenka.

Kas Ką Rašo ir Sako
VILNIES VAJUS.

Dienraščio Vilnies va
jus buvo truputėlį ilgesnis 
negu Laisvės. Apie jo pa
sekmes' skaitome šių metų 
sausio 23 dieną Vilnyje:

“Vilnies” vajaus rezulta
tais galime pasitenkinti. 
Bendras punktų skaičius 
pasiekė kone 50,000. Pirmą 
dovaną laimėjo detroitiete 
Vera Sibalstienč, antrą ro- 
selandietis A. Maziliauskas, 
trečią detroitiete Marcelė 
Aranuk. Gerai atsireko- 
mendavo clevelandietis P. 
Rodgers ir Chicagos nort- 
saidiečiai.

“Daugiausia naujų skai
tytojų gavo V. Smalstienė 
—37, Maziliauskas 19, M. 
Aranuk 10.

“Nors vajus oficialiai pa
sibaigė, bet darbas už dien
raščio stiprinimą niekad 
nepasibaigia!”

Laisvės vajaus pirmą do
vaną laimėjo waterburiete 
Svinkūnienė, o Vilnies— 
detroitiete Smalstienė. Gar
bė mūsų draugėms mote
rims!

JONAS VALAITIS PA
LEISTAS Iš BALFo

Balfo pirmininkas kun. 
Končius, rašo Tysliava, at
leido iš darbo “ilgametį 
Balfo tarnautoją Joną Va
laitį, prieš kurį kanaunin
kas jau seniai galando dan-

Tysliava grasina Kon
čiui: atleidus Valaitį, Bal- 
fas negaus aukų.

Kaip ten bus, nežinome, 
bet galima pridėti t 
Končius turi aštrų d< 
kuris ilgainiui iš Balfo 
stogės. iškąs kiekvieną be-

BUVO ŽMONIŲ, kurie tikėjosi, jog prezidentas Ei? 
; senhoweris pasisakys už tarimąsi su Stalinu, už išspren- 
; dimą visų tarp mūsų krašto ir Tarybų Sąjungos nesusi- 
• pratimų taikiu būdu.

Pasirodo, tie žmonės didžiai klydo.
Klydo ir tie, kurie tikėjosi, būk Eisenhoweris, kai tik 

t užims prezidento vietą, baigs karą Korėjoje.
: Užuot baigęs, jis tą karą, kaip matome, praplečia.

Taigi prezidentas savo kalboje nesuteikė taikos ir gėr- 
< būvio trokštantiems žmonėms jokios vilties.

APIE MIKĄ IR KIPRĄ 
PETRAUSKUS.

L. Prūseika Vilnyje rašo:
“Klerikališki agresoriai 

bando pasisavinti Miką Pe
trauską. Marijonų “Drau
gas” pasišovė paspeku- 
liuoti Miko Petrausko “dai
nų vaizdais.” -

“Mikas ir Kipras Petrau
skai klerikalams visai sve
timi. Amerikoj gyvenda
mas Mikas buvo su progre
syviais, o ne su dievo mū- 
kom. ‘Jis mums dainavo 
“Kalvį”, o ne Marija Mari
ja. Jo koncertuose, kiek at
simenu, kunigų nei su žibu
riu negalima buvo surasti.

“Draugo” spekuliavimas 
jo vardu yra akiplėšišku
mas. Klerikalai ne pagerbs, 
bet sufušeriuos Mika Pet- 

y 

rauską.
“O Kipras Petrauskas 

visai logiškai ir harmonin
gai sutapo su tarybine san
tvarka. Jo pozicija nėra 
koks akcidentas, bet gi
laus įsitikinimo rezultatas.”

• AUDRA
IŠKILUSI Šiaurės jūroje audra padarė baisių nuosto

lių Hollandijai, Belgijai ir Britanijai.
Šiuos žodžius rašant, žinios skelbia, jog apie 2,000 žmo

gių gyvybių ši gamtos rykštė jau pasiėmė į savo sūkurį. 
‘.2. Medžiaginių nuostolių audra, padarė už šimtus milijo- 
Ktių, o gal net ir už bili jonus dolerių.
J? Tokia baisi audra, kokia šiomis dienomis, siautėjo 
L Šiaurės jūroje, tebuvo aplankiusi tą sritį tik 15-tame am
žiuje.

Pasirodo, jog žmogus, nežiūrint milžiniškos pažangos, 
'^padarytos moksle ir technikoje, gamtos “išsišokimų” 
- dar vis nebegali suvaldyti.
*• O gal jis. ir galėtų kai kuriuos “išsišokimus” suvaldyti, 
’ ypatingai nuo audrų apsisaugoti, jei dėtų tam didesnių 
-pastangų. Deja, šiandien tuose kraštuose, kurie labiau- 
-siai nuo audros nukentėjo, didžiausios pastangos deda- 

•įįnos ne nuo audrų apsisaugoti, bet ginklavimuisi, karui, 
žmonėms žudyti!

Tame ir glūdi vyriausia žmonijos nelaimė.

w

Allen Dulles, vastybinio 
sekretoriaus John Foster 
Dulles brolis, pakirtas 
Central Intelligence A- 
gency galva.• 2 pusk—Laisve (Liberty) —Ketvirtad., Vasario-Fcb. 5, 1953

Henry Cabot Lodge, Jungtinių Valstijų delegacijos 
galva Jungtinėse Tautose, priduoda savo paliudijimus 
Jungtinių Tautų generaliam sekretoriui Trygve Lie.

ATVIRAI
Nepaisant Amerikos val

džios. pastangų visai užda
ryti prekybai duris į socia
listinius kraštus, Anglija 
vis tiek 1952 metais eks
portavo į socialistinį pa
saulį 140 milijonų dolerių 
vertės įvairių prekių.

Už tuos iš Anglijos gau
tus. produktus socialistiniai 
kraštai atmoka ' Anglijai 
grūdais ir kita svarbia ža
lia medžiaga.

Pasirodo, kad Anglija ne 
visada Amerikos paklauso. 
Anglijos valdovai gerai ži
no, kad be socialist, kraštų 
duonos Anglijos žmonės ne
begali apsieiti.

-o-
Oregono valstija žymiai 

paliesta maisto ir medžio 
pramonėse darbų sumažė
jimu. Tose pramonės šako
se darbai pradėjo mažėti 
jau pereitų metų spalio 
mėnesį ir iki šiol dalykai 
vis eina blogyn. Bedarbių 
skaičius pakilo net iki 25 
procentų.

Kitose Pacifiko pakraš
čio valstijose taipgi nedar
bas didėja. O tai yra ženk
lai besiartinančios ekono
minės krizės.

-o-
19 krikščioniškų misijų, 

veikiančių Kinijos provinci
joje Wuhan, prisiuntė pre
zidentui prašymą dovanoti. 
Rosenbergam?, mirties bau
smę.

Tų misijų vedėjai taipgi 
'informuoja, jog jie ten vei
kia be jokių iš liaudiškos 
valdžios trukdymų.

O komercinė spauda, nuo
latos šaukia, kad Kinijoje 
krikščionys yra persekio
jami, misionieriai žudomi. 
Tai didžiausias melas.
' -o-

Sena to rius Joseph Mc
Carthy džiaugiasi, kad jo 
komitetui, kuris tyrinėja 
“subversyvį ' veikimą”, pa
skirta $200,000. Pereitais 
metais tas komitetas tega-
vo tik pusę tiek.

Dabar jis galės “surasti” 
subversyvių ir savoje re- 
publikonų partijoje, nes ir 
jo partijoje yra nemažai 
McCarthy ragangaudizmu 
pasipiktinusių žmonių.

-o-
Detroitietis' George Char- 

nowola yra sekanti ragan- 
gaudžių auka: Federalis 
teisėjas, panaikino jo 1946 
metais gautą pilietybę.

Panaikinta jo pilietybė 
pasiremiant valdžios šnipe
liais, kurie meluoti išmo
kinti geriausia. Jie pasakė 
teismui, kad jis yra komu
nistas net per 28 metus. To 
ir pakakto panaikinti pilie
tybę., Nes jis kai ėmėsi pi
lietinius popieriuš nepasa- 
kęš esąs kofhuhistas.

Jis yra 63 metų amžiaus,

MONTREAL CANADA
Planuoja Reumatizmo, 
Arthritis įCliniką •

Hotel Dietr ligoninė (ant 
Pine Avė.) bėgyje keliu mė
nesiu planuoja atidaryti mo
dernišką kliniką gydymui reu
matizmo ir arthritis — tai li
gos, kurios šiuo laiku dau
giausiai žmonių kankina.

Tokios klinikos įsteigimo 
darbas buvo pradėtas Dr. 
Dandurand, kuris žuvo orlai
vio nelaimėje 1949 m. Jau tuo 
laiku, daktaro sumanymu, bu
vo išsiųsta keletas gydytojų į 
Ameriką ir Europą speciali
zuotis šioje srityje, šie specia
listai grįš šiais metais į minėtą 
ligoninę ir su kitais vietos gy
dytojais pradės kenčiančius 
nuo reumatizmo ir arthritis 
gydyt. Oficialūs ligoninės pa
reigūnai pastebi, kad tie, ku
rie negalės užsimokėti, bus 
tiek pat lygiai gydomi.

KALBANT
gimęs Ukrainoje, Ameriko
je išgyvenęs virš 40 metų, 
Amerikos Darbo Federaci
jos veiklus narys, vedęs a- 
merikietę, turi tris vaikus 
ir 7 anūkus. Vienas jo anū
kas yra atitarnavęs Ameri
kos armijoje keturis metus.

-o- ..
Kinijoje matosi didelės 

religinės reformos. Įvairios 
religinės sektos, kartu ir 
krikščioniškos, darosi vis 
daugiau ir daugiau liaudiš
kos, nebetarnaujančios sve
timų kraštų imperialistam.

Korespondentai pripažįs
ta, kad keletas milijonų 
Kinijos žmonių lanko savo 
bažnyčias. Religija ten vi
sai nevaržoma, tik ji neturi 
tarnauti svetimų kraštų 
imperialistams. Kinijos ba
žnyčia turi būti tik Kinijos 
žmonėms vieta pasimelsti.

-o-
CIO Automobilių Darbi

ninkų Unija šiuo metu turi 
virš 13 milijonų dolerių 
turto ir apie pusantro mili
jono narių. Tai viena ga
lingiausių unijų.

Streiko fondas siekia ar
ti 8 milijonus dolerių, visu 
milijonu paaugęs, palygi
nus su 1951 metais.

Unijos vadovybė prane
ša, kad šioje konvencijoje 
nebus siūloma pakelti na
rių mokestis, nes ir be pa
kėlimo mokesčių gali gerai 
verstis.

-o-
, Kasyklų Biuras iš Wa

shington informuoja, jog 
1952 metais buvo užmušti 
546 mainieriai ir sužeisti 
36,800 mainierių.

Daugiausia sužeidimų ir 
užmušimų buvo minkšto
sios' anglies kasyklose. Ten 
žuvo 447 mainieriai.

Pasirodo, kad darbai ka
syklose tebėra' pavojingi, 
nors nelaimių skaičius,'dėl 
geresnio saugumo, kiek ir 
sumažėjo.

-o-

1952 m. Darbe Susižeidusių 
Skundai Viršys $15 mil.

Kvebeko Asociacijos Už Su
mažinimą Industrinių Nelai
mių prezidentas E. G. Kirk
patrick pranešė, kad bendras 
susižeidimų darbe skundas dėl 
atlyginimo pagal Workmen’s 
Compensation Act, už perei
tus metus gal viršys $15,000,- 
000. Nors, jis sako, dar tikrai 
neapskaičiuota, bet jis spren
džia sulyg to, kad 1952 m. 
darbe susižeidė 97,177 žmo
nės, ir vadovaujantis jų pa
duotais skundais apie tokia 
suma gali susidaryti. Kompen
sacijos Aktas įėjęs galioje nuo 
1931 metų?

Ten pat, laike jų pietų 
Mount Royal hotelyje, kitas 
kalbėtojas Mr. Hays iš Cleve
land, Ohio, kalbėdamas apie 
nelaimes-susizeidimus darbuo
se, apkaltino už tokį didelį 
skaičių susižeidimų darbinin
kus, pareikšdamas, kad “ne
laimės darbe yra ženklas blo
gos pilietybės.” Betgi visi ži
no, kad nelaimės darbavietėse 
įvyksta daugiausia ne dėl to, 
kad darbininkai neatsargūs, 
kalti, bet už tai, kad dauguma 
atžvilgių darbdaviai, šutau py- 
mui didesnių pelnų, neįveda 
gerų apsaugos būdų — juo la
biau pasiutusi skubos sistema 
darbuose atsakominga už ne
laimes.
MTC Deficitas $697,000

Montreal Transportation 
Commission, kuri dabar valdo

Tarybų Sąjunga pasiūlė 
Izraeliui pristatyti tiek 
maisto, kiek tik žydų res
publikai jo trūksta.

Izraelio valdovai, už tai 
socialistiniam kraštui atsi
mokėdami, visaip niekina 
Tarybų Sąjungą, darbuoja
si prieš ją, su imperialistais.

Gri-kis.

Pusan, Korėja. — Sude-! 
gė 1,500 namų ir krautuvių 
Pusane, laikinojoj Pietinės 
Korėjos tautininkų sosti
nėj; išdegė juodosios rin
kos centras.

Albany, N. Y. — Tūks
tančiai newyorkieciu su- 
siuntė protestus ‘prieš re
pu blikonų siūlymus pakelti 
vendas. -

mieste gatvekarių ii’ autobusų 
susisiekimą, pranešė, kad pa
sibaigus jos operavimo me
tams, lapkričio 30 d., 1952 
m., turėjo deficito $1,562,000, 
bet atėmus sutaupytą perviršį 
už pirmesniuosius metus ir kt., 
suma sumažėjo iki $697.000. 
Bendros įplaukos per metus 
buvo $30,846,000, o išlados 
$32,408,000.

Keleivių gatvekariais ir au
tobusais per motus pervažiavo 
368,394,827. Išvažiuota 52,- 
750,000 mylių.

Lachine Miestas Atsakomin- 
gas už Nuostolius

Montrealo priemiestyje, La
chine, 1945 m., kada Kvebeko’ 
provincijoje siautėjo teroras 
prieš religinę sektą, Witnesses 
of Jehova, krautuvininkai F. 
Letellier su žmona, kuriedu 
priklausė minėtai sektai, būrio 
vandalų buvo užpulti, smar-
kiai sumušti, jųjų krautuvė 
išdraskyta, viskas išdaužyta. 
Nors užpuolimo ženklai tada 
jau rodėsi apie 4 :30 vai. p. p 
ir policija buvo šaukta laiku, » 
bet atvyko tik 6 vai. ir tai jo-'JJ 
kių žygių prieš užpuolikusr 
nesiėmė. Policija išsklaidė 
vandalus tik apie 9 v. vakaro, 
kada užpuolimo žygiai jau bu
vo atlikti.

Letelliers patraukė į teismą 
Lachin‘ės miestą už tai, kad 
policija nesiėmė jokių rimtes
nių žygių prieš užpuolikus. 
Sausio 28 d. aukštesnis teis
mas pripažino Lachin’ės mies
tą atsakingu už policijos ne- 
aktingūmą tuo klausiniu ir 
priteisė, kad miestas krautu
vininkams atmokėtų už pada
rytus nuostolius $491.60.
Dvi Shower Pares Kavalaitei

L. Kaušpėdienės ir M. Šar- 
skienės iniciatyva, sausio 25 
d., Mildred Kavalaitei (Vlado 
ir Zuzanos Kavalų dukrelei) 
buvo surengta priešvedybinis 
balius — shower pare. O an< 
tra tokia pat parė, jos asme-J 
niškų draugių, Vandos Miko- 
nis ir Ritos Walter, buvo su
rengta vasario 1 d.

Mildred vestuvės įvyks su 
Vytautu česna vasario 7 d., 
10 vai. ryte, šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

Serga
Kristina. Liokaitienė sunkiai 

susirgo šono skaudėjimu. Gy
dytojo priežiūroje gydosi na
muose.

J.

Aukos Suvažiavimui
Iš anksčiau buvo paskelb

ta pluoštas, sveikinimų ir 
dovanų Laisvės, dalininkų 
suvažiavimui; dar gavome 
biskutį daugiau dovanų 
dieną-kitą po suvažiavimo. 
Čia paskelbiame.
Detroit, Mich.

“Detroito Moterų Pa
žangos Klubo susirinkime, 
sausio 21 d., nutarėm pa
sveikinti Laisvės suvažiavi
mą $10. Tad čia ir prisiun- 
čiu. Draugiškai,

Josephine Dobraskis.”
Cleveland, Ohio.

“Štai prisiu'nčiu L. suva
žiavimui pasveikinimų nuo 
sekamų clevelandiečių: B. 
Kirstukas, $5.00.

Po $1: J. Krosin, M. 
Bumbulis, D. Kripienė, P. 
Daraška, J. Gurklis, Joe 
Stripeika, J. Rūbas, K. Sa
lin, clevelandietis, J. Myh- 
ling, J. Žebrys, J. Stripei
ka, Cl. Draugas. J. Palton, 
50c. Viso $18.50. Draugiš
kai, J. žebrys.”

-o-
Nuo pavienių ir organiza

cijų gauta sekamai:
Per Mary Witkus, Lake 

Worth, Fla. (su koresp.), 
$25.00.

Joseph Jordan, Flushing, 
L. L, $10.00.
Po $5: Eva Kowker, Brid

geville, Pa., Anna Kraijews-

ki, Oxford, Mass., Laisvės 
Draugas, Brooklyn, N. Y., 
Jonas Podžiūnas, Los An
geles, Calif, ir M. Motejū- . 
nas, East Coulee, Canada.

Martha Johnson, Hart
ford, Conn., $3.00.

Po $2: Z. Kondrotas, 
Grand Rapids., Mich., M. 
Palilionis' Cleveland, Ohi^,, 
Raymond . Didžiulis, Nor
wich, Conn., A. Raikeris, 
Miami. Fla., B. ir V. Zmit- 
raitės, Johnson City, N. Y.

Po $1.40: Chas. Bartase- 
vičia, Campbell, Ohio ir A. 
L. Andrulat, Manchester,
Conn.

M. Pious, Port Jeffer
son Sta., L. L, N. Y., $1.05.
Pc $1: F. Vaivala, Hamil

ton, Canada, P. Keršans- 
kas, Bradford, Canada, J. 
Rozukas, Wilson Heights, 
Canady. C. Gradauskas, 
Methuen, Mass, ir Frank 
Miller, Grand Blanc, Mich. 
Iš Toronto, Canada: J. 
Shimkus, J. Morkūnas ir 
LLD 162 kp.

D. Velika, Pittsfield, 
Mass., 65c. j
Po 40c: A. Liters.kis, Wor

cester, Mass., Walter Če
pulis, Alliance, Ohio.

Anksčiau buvo paskelbti 
$1772.40. Dabar viso — 
$1888.20.

Širdingai dėkojame.
Laisves Admi-cija.



Cleveland, Ohio
AR TIK NEAPŠAUKS DE

MOKRATŲ PARTIJOS 
SUBVERSYVE

- Septyni metai atgal, kada 
Harry S. Trumanas patapęs 
šalies prezidentu panaikino 
naująją dalybą ir pakeitė Roo- 
sevelto kabinete buvusius nau- 
jadalybininkus ant Wallstryto 
tarnų, tokia pakaita mūsų val
dovams patiko. Bet jie taipgi 
suprato, kad tokia pakaita dar
bininkams, farmeriams ir dali
nai vidurinei klasei nepatiks ir 
jie galės susitverti sau naują, 
progresyvę partiją ir išsirinkti 
progresyvius žmones į šalies 
prezidento ir kitas valdvietes. 
Todėl abi senosios partijos, re- 
publikonai ir demokratai, iš 
vieno ėmėsi rengti visokias 
kliūtis visose valstijose pasto
jimui kelio naujai partijai, kad 
ji negalėtų uždėti savo kandi
datų ant valstijos baloto.

Paimkime tik Ohio valstiją. 
1948 metais valstijos 
rius Bartunek 

senato- 
buvo įnešęs į 

valstijos Legislatūrą tokį nela
bą komunistiniu pavojum pri-

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —70—

(Tąsa)
(Ji parodė netvarkingą kambarį, bet 

jis nesuprato ir žioplai nusišypsojo.)
—... Gaila! Kai aš pamatau kokį 

nors, kuris man patinka, norėčiau jį pa
vogti. O jie man visi patinka. Ir net 
pačiuose negražiausiuose yra kažkas 
nauja, neribota viltis... Bet ką gi aš iš 
jų galiu padaryti! Ir kas man iš to? 
Aš juos matau tik prabėgdama. Jie man 
patikėti vienai valandai. Paskui aš bėgu 
prie kitų. O mano mažosios taip pat bė
ga iš rankų į rankas. Ką viena ranka 
padaro, tą kita sugriauna. Nieko nebe- 
pasilieka. Mažos sieliukės pavidalas, 

Cfmaži pavidalai be sielos, kurie šoka bos- 
^toną arba padekatrą. Bėgi. Visas pa

saulis bėga. Šis gyvenimas — lenktynių 
laukas. Niekados jokio stabterėjimo. 
Jis miršta, jie yra mirę. O! tie nelai
mingieji, kurie niekad neturi susikaupi
mo dienos! Ir jie jos nesuteikia nė 
mums, norintiems...

Žiulijenas ją suprato! Ne jam reikė
jo mokytis vertinti nuošalumą ir biaurė- 
tis maišatimi. Ir jų sutarimas dar pa
didėjo, kai Aneta pasakė, jog, laimei, vi
duryje potvynio dar yra likę keletas sa
lelių pasislėpti — tai puikios poetų kny- 

•gos iii ypač muzika. Poetai Žiulijeną ne
labai žavėjo; jų kalbos jis nesuprasdavo; 
jis. jautė poezijai tą keistą nepasitikėji- 
m* būdingą daugeliui protų, kurie mėg
sta mintį, kurie dažnai turi savo poezi
ją, bet nesuvokia gilaus žodžių muzikos 
virpėjimo. Bet už tai kita muzika, gar
sų kalba, jiems yra prieinamesnė. Žiuli
jenas ją mėgo. Nelaimei, eiti jos pasi
klausyti jam stigo ir laiko, ir lėšų.

— Ir man jų trūksta, — tarė Aneta. 
-—■ Bet vis dėlto aš einu.

y Žiulijenas to gyvybingumo neturėjo, 
’rą savo darbo dienos jis likdavo namie 

vienas, užsidaręs. Skambinti jis nemo
kėjo. Jis pamatė kambaryje pianiną.

— Jūs skambinate?
— O! nepatogu! — tarė juokdamasi 

Aneta, — jis man neleidžia!
Nustebintas, šiek tiek neramus, žiuli

jenas klausė, kas gi toks galėtų jai truk
dyti. Aneta budriai klausėsi lipančių 
laiptais mažų kojyčių trepsenimo. Ji nu
bėgo joms atidaryti durų.

— Nagi-štai jis, pabaisa!
Ji atvedė Marką, grįžtantį iš tetos. 
Žiulijenąs vis dar nesuprato.
— Tai mano berniukas... Markai, pa

sisveikink !
Žiulijenas buvo priblokštas. Aneta 

net nepagalvojo, kad jis galėtų dėl to 
nustebti. Sulaikydama Marką, kuris no
rėjo ištrūkti, ji linksmai tęsė:

' — Matote, aš vis dėlto nesugaišau lai
ko.

Žiulijenas neturėjo sąmojo atsakyti; 
jo dėmesys buvo sukauptas paslėpti savo 
susijaudinimui. Jis negudriai nusišyp
sojo. Markui pavyko iš motinos rankos 
išslysti nepasisveikinus (ši apeiga jam 
atrodė juokinga, ir jis nuo jos spruko,

palikdamas motiną kalbėti, “kalbėti ir 
nieko nepasakyti”, gerai žinodamas, kad 
po valandėlės ji tai jau bus pamiršusi, 
norėdama kalbėti apie kitką... “moterys 
neturi jokio nuoseklumo...”). Už keturių 
žingsnių nuo Žiulijeno, pasislėpęs Mos
tuose užlaidos, kurios raištelį jis sukinė
jo, Markas rūsčiai stebėjo svetimąjį; jis 
labai greit, vaikišku būdu (kuris nebuvo 
vjau taip labai klaidingas) įvertino padė
tį. Neatšaukiamas sprendimas: jis Žiu
lijeno nemyli. Reikalas baigtas.

Žiulijenas, kuriam dar nepatogiau da
rėsi nuo šito vaiko žvilgsnio, bandė su
megzti pokalbį, vis sekdamas nuosavų 
minčių siūlą. Bet jis tik viską suvėlė. Vis 
dėlto jis raminosi. Nelabai. Anetos savim 
pasitikėjimas neleido, jam abejoti, .kad ji iš
tekėjusi : čia negalėjo būti nė klausimo. 
B-et kurgi vyras? Gyvas ar miręs? Ane
ta nenešiojo gedulo... Ne, jis nenurimo,.. 
Kas gi tam vyrui atsitiko? Žiulijenas 
nedrįso tiesiai paklausti. Vis sukdamas 
aplinkui, jis pagaliau surizikavo (jis 
manė esąs labai mitrus) nerūpestingai

— Ar jau seniai jūs viena?
Aneta tarė, rodydama savo vaiką:
— Pirmiausia, aš nesu viena.

• Daugiau jis nieko nesužinojo. Bet ka
dangi ji leido suprasti, kad esanti viena 
(su vaiku) ir jei sutiko jį linksmai, va
dinasi, jos gedulas yra toli, labai toli, ir 
apie jį nebegalvojama. Suinteresuota 
Žiulijeno logika pergalingai nutarė:

“Ponas Malbrugas miręs...”
Laimingos kelionės vyrui! Jis jau ne

be pavojingas. Žiulijenas užbėrė clap 
vieną kastuvą viršaus ir, atsisukdamas į 
vaiką, išviepė šypseną. Markas jam pa
sidarė simpatingas.

Bet toks jis nepasidarė Markui. Žiu
lijenas buvo labiau pripratęs, prie atomi
nių kūnų sudėties negu prie vaiko sielos. 
Markas puikiausiai jautė, kad šis mei
lumo rodymas nebuvo netūralūs; dėl to 
jis atsuko nugarą, murmėdamas:

— Aš jam draudžiu ' juoktis man į 
akis! 4

Aneta, kuri smaginosi tuščiomis Žiu
lijeno pastangomis prisimeilinti vaikui, 
pamanė turinti atitaisyti Marko neman
dagumą. Ji klausinėjo Žiulijeną apie jo 
vienatvišką gyvenimą, iš pradžių šiek 
tiek išsiblaškiusi, bet tuojau pasidarė ki
taip. Žiulijenas, visados daugiau savimi 
pasitikėdamas, kai sėdėdavo kambario 
prieblandoje, šį kartą pasipasakojo atvi
raširdiškai. Jis buvo paprastas; jis nie
kad nepozuodavo,—- beveik niekad,— ne
paisant jo noro patikti. Savo nuoširdu
me jis parodė nekaltumą, neįprastą Pa
ryžiuje jo amžiaus vyrui. Liečiant jam 
brangius klausimus, jis su dideliu jaut
rumu dengė susijaudinimą. Tokiomis 
užmaršties valandėlėmis, l<ai Anetos šir
dinga tyla jį padrąsindavo, jo tikroji 
prigimtis iškildavo į paviršių ir morali
nio grožio atspindys gaivindavo jo vei
dą. Aneta į jį žiūrėjo atidi; ir tai jau 
nebebuvo meilus abejingumas, kurį jam 
pirmiau jautė.

(Bus daugiau)

dengtą bilių, kurio projektą pa
siskaičius buvo aiškiai matoma, 
kad priėmus tą bilių joks pado
resnis žmogus nebūtų galėjęs 
rasti sau vietos ant Ohio vals
tijos baloto ir priedu reakcijo- 
nieriams būtų buvusi proga iš
mesti iš valdvietės anksčiau bu
vusį išrinktą progresyvį žmogų 
ir dar jį nubausti.- Tik dėka 
Ohio Progresyvių Partijos ir 
jos direktoriaus Hugh De La
cy, kuris suorganizavo 3 eise
nas' į valstijos sostinę Colum
bus, tas bilius nepraėjo. Ypa
tingai 3-čia eisena buvo taip 
skaitlinga, kad netik senato as- 
semblėja, bet ir karidoriai bu
vo žmonėmis užkimšti. O kas 
svarbiausia, kad apie daugiau 
trečdalio buvo jaunimo, didžiu
moje mokiniai iš Ohio State ir 
kitų universitetų. Kalbėtojais, 
buvo Arnold Johnson ir John 
O. Rogge, kuriuodu įrodinėjo 
senatoriams, kokia bjauri dėmė 
bus uždėta ant Ohio valstijos, 
jeigu tas bilius pataptų įstaty
mu. Kalbėjo ir iš tarpo moki
nių. Toks didelis spaudimas 
paveikė į legislatūrą ir bilius

buvo atmestas.
Bet Ohio reakcionieriai ne

nurimo iš baimės, kad Progre
syvių Partija neįsivyrautų. Jie 
sudarė kitą būdą, kad suklai
dinti balsuotojus. Jie vietoje, 
kad uždėti ant baloto Wallace 
ant prezidento ir Taylor ant 
vice prezidento, uždėjo ’25-kių 
elektorių vardus, už kurių iš
rinkimą piliečiai turėjo pa
braukti po kryžiuką prie kiek
vieno elektoriaus vardo, vietoj, 
kad balsuoti už prezidentą ir 
vice prezidentą. Dėl sudaryto 
tokio keblumo galėjo tinkamai 
atiduoti savo balsą tik tie, ku
rie buvo galima pasiekti .su pa
aiškinimais.

Dabar Ohio valstijoje uždėji
mui naujos partijos ant Ohio 
baloto reikalinga surinkti pusę 
milijono piliečių parašų po pe
ticija. O kaip žinome, kad už
tikrinimui bus pakankamai pa
rašų, kada juos patikrins bal
savimo tarybos, prisieina su
rinkti apie ketvirtadalis parašų 
daugiau nustatyto skaičiaus. 
Todėl iki šis patvarkymas ne
taps prašalintas teismo keliu, 
jokia progresyvė partija nebus 
galima uždėti ant Ohio valsti- 

jots baloto. -
Panašiu būdu visų valstijų 

legislatūros, seimeliai daboja, 
kad jokia darbo žmonių , parti
ja negalėtų būt! uždėta ant ba
loto ir nuo dabar, kada didžiau
si mūsų šalies turčiai pasiėmė 
į savo rankas valdyti šalį, bus 
dar daugiau dabojama. Gali
mas daiktas ir jau daviniai ro
do, kad jeigu ir demokratų par
tija, norėdama pasigerinti dar
bo žmonėms, pradėtų pasiprie
šinti naujos administracijos 
netikslumams, galėtų būti ap
šaukta subversyve.

-o-
DEMOKRATAI PRADEDA 

ATSIPEIKĖTI

“ Watch Out, Denio- 
Editoriale įtalpinta iš- 

iš New York Herald 
būk .sakoma,

Būk toks įsakymas atė- 
“Komunistų Internacio- 
(kuris-jau nebegyvuoja

Demokratai, gavę pamoką 
praeituose rinkimuose ir iš 
karto klupčiavę. prieš laimėju
sius republikonus, pradeda at
sipeikėti, nes jie .supranta, kad 
ilgainiui tik jų blogi darbai pa
siliks žmonių atmintyse, o ge
ro jie nieko nepadarė. Dabar 
demokratai savo žurnale “De
mocratic Digest” kritikuoja 
prezidentą Eisenhower] už su- 
verbavimą į savo kabinetą tur
tingiausių, didžiausių korpora
cijų galvų.- “Democratic Di
gest” rašo:

“Niekados Jungtinių Valsti
jų istorijoje nėra buvę tokio 
dalyko, kad tiek daug didžiau
sių turčių būtų buvę sutelkta į 
šalies valdymą, paliekant nuo
šaliai daugiau patyrusius žmo
nes politikoje ir valdžioje.”

Todėl Demokratų Nacionalis 
Komitetas, buvęs prezjdentas 
Harry S. Trumanas ir Adlai 
Stevensonas pasisako darysią 
konkrečius pasipriešinimus 
prieš visus dabartinės adminis
tracijos netikslumus.

Bet Cleveland Plain Dealer 
jau perspėja demokratus saky
damas : 
c r at s.” 
trauka
Tribūne, kurioje 
kad Amerikos Komunistų Par
tija įsakiusi komunistams išsi
traukti iš Progresyvės Partijos 
ir susispiesti į demokratų par
tiją.
jęs iš 
nalo,” 
per daugiau 10 metų.) čia ma
tosi lyg būtų perspėjimas de
mokratams, kad jie nesipriešin
tų dabartinei, iš didžiųjų tur
čių susidedančiai administraci
jai, nes demokratų partija bus 
galima apšaukti komunistais 
persigėrusia-subversyve.

Dėl geresnio susipažinimo su 
kalbamais turčiais, susispietu
siais į prez. Eisenhowerio ka
binetą, paimsime tik vieną iš 
jų, tai clevelandietį^eorge M. 
Humphrey, kurį prez. Eisenho- 
weris pasirinko sau į šalies iž
do sekretoriaus vietą. Humph
rey yra direktorium Cleveland© 
National City Banko, turinčio 
vertės $654,000,000. Jis yra 
veikiančio komiteto pirmininku 
Cleveland© Industrial Rayon 
Corp., turinčios vertės $80,143,- 
000. Jis yra Cleveland© M. A. 
Hanna kompanijos Board Di
rektorių pirmininku, kurios im
perija susideda iš plieno, ang
lie, bankų, prekybinio laivyno, 
geležies .rūdos ir kitų pelningi] 
įmonių, turinti vertės $120,- 
000,000. Mr.- Humphrey yra 
Pittsburgh© National Steel 
Corp;. Veikiančio Komiteto ir

Camden, N. J
iu A. OBARSKIS ATSISAKĖ 

PRISIEKTI
Herbert A. O barški s buvo 

pakviestas būti džiūrės nariu. 
Buvo džiūrimenams patvarky
ta, kad jie atliktų “ištikimybės 
priesaiką”. Visi atliko, bet 
Obarskis atsisakė tai padaryti. 
Tada teisėjas Sheehan patvar
kė, jog Obarskis 
būt džiūrimanu.

vistiek gali

apylinkėje 
kaip komu- 

ibuvo

Visoje plačioje 
Obarskis žinomas 
nistas. 1947 metais jis 
valdiškai vietai kandidatas ant 
komunistų tikieto. Kuomet tei
sėjas jo paklausė, kodėl jis at
sisako priimti, priesaiką, tai 
Obarskis paaiškino, kad jis ne
nori save inkriminuoti. Tei
sėjas tuo paaiškinimu pasiten
kino ir kartu' paaiškino, kad 
Aukščiausiojo ' Teismo patvar
kymai nekliudo atsisakiusį at
likti priesaiką priimti į džiūri- 
men-ų sąstatą.

Herbert Obarskis yra lenkų 
tautos ir mano geras pažįsta
mas. Jis yra geras kovotojas 
už darbininkų reikalus.

W. P.

Paterson, N. J.
REPUBLIKONŲ PIRMA
VANA PATERSONO IR APY
LINKĖS AUDIMO PRAMO

NĖS DARBININKAMS

DO-

kad 
viena 

tas 
numušta

vienas 
pirma 

patvar

admini- 
nesušilo 
surado,

Audimo pramonės dirbtuvė
se iškabino pranešimus, 
pragyvenimas “atpigo” 
frakcija, tad einant pagal 
duomenis turi būt 
darbininkams mokestis 
centas į valandą ir su 
diena vasario įeina šis 
Rymas galiom

Matote, republikonų 
strącija dar nei kojų 
užėmus valdžią, o jau 
kad pragyvenimas “atpigo.”

Kaip sykis taip buvo ir 1930 
ir 31-mais metais Hooveriui 
prezidentaujant. Ir tuomet re- 
publikonai surado, kad pragy
venimas “atpigo” ir pirmučiau
sia numušė algas audimo pra
monės darbininkams,- paskui 
sekė kitų pramonių darbinin
kams algų mušimas. Republi- 
konai alga^ mušė ir vis šaukė, 
kad pragyvenimas 
Darbininkai rimtai 
kelio republikonų užmačiai.-

Ir kas gi iš to išėjo? Kaip 
tik pradėjo algas mušti, paskui 
sekė darbininkų ūš darbo atlei
dinėjimas. Kuomet darbinin
kas mažiau algos namo parsi
neša, tuo mažiau ir gali pirkti. 
Ir kuomet žmonės mažiau per-

“pinga.” 
nepastojo

Board direktorių pirmininku, 
kurios vertė yra $450,000,000. 
Jis yra direktorium Phelps 
Dodge Corp., kuri turi trečią 
iš didžiausių vario kasyklą ver
tės $337,050,927. Taipgi pri
klauso ir yra direktorium prie 
dideliu dviejų geležies rūdos 
kasyklų, Quebec ir Labrador, 
kurių išvystymo vertė pasiek
sianti apie $200,000,000.

Tai tik .šis vienas parodo, 
kad demokratai ne juokais sa
ko, kad didžiausi turčiai už
valdė mūsų šalį.

J. N. S.

Senato karinės tarnybos komiteto pirmininkas Leve
rett Saltonstall sveikina Charles E. Wilsona, kuris lai
mėjo Senato užtvirtinimą eiti apsigynimo sekretoriaus 
(karo ministro) pareigas. •

Chicago, Ill.
104 KUOPA GRAŽIAI 

VEIKIA
Sausio 19 dieną įvyko LLD 

104-tos kuopos susirinkimas. 
Nors ne visi nariai dalyvavo, 
bet padaryta daug gerų tarimų.

Mūsų delegatai išdavė rapor
tą iš LLD 1-mos apskrities 
konferencijos, kuri įvyko sau
sio 18 dieną. Nors konferenci
joje buvo “apkalbėta” mūsų 
kuopa, bet bridgeportiečių 19- 
tai kuopai mes nemanome pa
siduoti.

Kuopa nutarė paimti salę ir 
trumpoj ateityj suruošti kultū
rinį vakarą.. Vasaros metu tu
rėsime pikniką — išvažiavimą 
kur nors po medžių pavėsiu.

Knygų patikrinimo komisija 
raportavo, jog kuopos rekordai 
tvarkoje ir iždas dar ne tuščias, 
šiems metams valdyba išrink
ta iš tinkamų narių.

milijo- 
ir šal-

darbi-

aiškus. Todėl, 
pramonė silpnai 

O priegtam Rieve 
ir taip silpnai or- 
uniją darbininkus

Ir 
kelio 

spėkų 
ir ki- 
patys 

užmokėti

ka, tuo ir produkcijai rinka 
siaurėja, ir iš to susidaro virš 
produkcija, sandėliai persipil- 
do, dirbtuvės viena po kitai 
pradeda jųžsidarinėti ir 
nai darbininkų turi alkti 
ti.

šis audimo pramonės 
n inkams algų numušimas kad 
ir menkas, bet tai yra republi
konų pirmas raundas, kad pri
pratinti darbininkus laipsniš
kai ramiu būdu priimti algų 
numušimą. Ir paskiau seks di
desni algų kapojimai ir darbi
ninkų iš darbo atleidinėjimai; 
seks “pi'aperčių” praradimai 'ir 
sėkmėje to išdygs Eisenhower- 
villės.

Kodėl pirmučiausia kerta. 
smūgį audimo pramonei?

Atsakymas 
kad audimo 
organizuota, 
ir Boldenzei 
ganizuotus į 
pradėjo demoralizuotKJr. plė
šyti uniją. Tad republikanams 
čia yra geriausia proga kirsti 
ten, kur silpniausia vieta, 
jei darbininkai nepastos 1 
skaldymui darbininkų 
Rieviom ir Boldenziom 
tiem uzurpatoriam, tai 
darbininkai . turės 
sunkia būkle.

Darbininkam laikas pabusti 
ir pasakyti Rieviom ir Bolden
ziom gana plėšyti mūsų ir taip 
silpnas spėkas ir krėsti iš mū
sų juokus, o ginkite mūsų rei
kalus ir gelbėkite uniją.

Patyręs.

Vasario mėnesį turėsime dar 
pasekmingesnį susirinkimą, nes 
prie to jau ruošiamės.

Sekr. A. G,

Girtybė tai niekas kitas, 
kaip savanoriai įsigijama 
beprotybė. Seneca

Reporteriui. — Pirma su
sirink visus faktus, o pas
kui galėsi kaip įmanyda
mas ir kiek tinkamas juos 
iškoneveikti.

Mark Twain 
Surinko žemaitis

Užrašyk Laisvę Savo DrauguL

New Haven, Conn.
PRAKALBOS

ir ’

Kultūrinė Programa
KALBĖS:

Dr. W. E. B. DuBois
temoje—

“Kolonizmas, Afrika 
ir Taika

Dainuos: CURTIS M. SAULSBURY 
CHORAS, iš New Haven. 
KONCERTINE GRUPĖ iš 
New' Yorko.

Šeštadienį, Vasario 7
Va rick Memorial A. M. E. 

Zion Church
Dixwell Avenue, prie Charles St.

Pradžia 8 v. v. Įžanga $1.00

Rengėjai —
Connecticut Peace Counęil

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAU8KAB) 

LAIDOTUVIŲ I 
DIREKTORIUS

•og*

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

M- f 
F-.*

MEN, WE LACU IN MANPOWER WE MUST MARE UP 11)1 
U0R7EPOWER..TROM NOW ON You Will WORK HRE WORSES .< /

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pusi—Laisvė (Liberly)-Ketvirlad., Vasario-Feb. 5, 1953



Iš kriaučių khibiečiy 
susirinkimo

Sausio 30 d. Įvyko Kriaučių 
Neprigulmingo Klubo susirin
kimas Lietuvių Amerikos Pi
liečių patalpoje. Vyriausias 
klausimas pas klubiečius bu
vo: ar mes palaikysime ir ant 
toliau minėtų kriaučių klubą?

Po ilgų diskusijų nutarta, 
kad klubas turi būti palaiko
mas. Duoklėą turi būti moka
mos po 10 centų i mėnesį. 
Daugiau kaip pora motų at
gal per broli šerkšni buvo Į- 
nešimas, kuri klubas tuomet 
priėmė, kad naujais nariais Į 
minėtą klubą gali būti priimti 
tik toki, kurie yra išbuvę uni
jos lietuviui 54-rne skyriuje 5 
metus. Bet šis susirinkimas pa
naikino tą senąjį tarimą. Nuo 
šio laiko gali Įstoti i klubą 
naujas narys, kuris yra išbu
vęs Aini jos lietuvių skyriaus 
nariu 6 mėnesius. Privalo pasi- 
mokėti vieną dolerį ($1) įsto
jimo. h- moka po 10 centų 
duoklių į mėnesį.

Taigi, kiekvienam yra pro
ga tapti to klubo nariu. Yra 
proga ir tiems, kurie save va
ri i n o n u s k r i a u st ų j ų o r g a n i z a- 
cija, ateiti i klubą tik su vienu 
$1. Mes pagelbėsime jums 
duokles mokėti. Ir po desėtko 
kito metų galėsite tais pini
gais dalintis. Dalinsitės savais, 
ne svetimais.

Dar turiu priminti ir vienam 
seniui, tai broliui Jenkinsui- 
Jankauskui, kuris per pusę 
metų Keleivyj biaurino kriau- 
čius klubiečius, neva tai, ko 
dėl jam nesuteikia jokio sve
timo grašio. Broli Jankauskai, 
turi auksinę progą dalintis sa
vais pinigais. Tik prisiųskie $1 
ir po 10 centų mėnesiui. Gal 
dar dievas palaikys jus ant 
šios “ašarų pakalnės” kokį de- 
sėtką kitą metų ir galėsi sa
vais pinigais pasidalinti su ki
tais kartu.

Buvo rinkimas valdybos ir 
tapo išrinkti šie nariai: pirm, 
vietoj' pasitraukusio V. Mich- 
elsono išrinktas J. Petersonas, 
vice-pirm. — Povilas Kyrius, 
sekr. vietoje pasitraukusio 
J. Bikulčiaus išrinktas J. Kai
rys, kasi erių pasiliko tas pats 
J. Bernotas. Knygų dažiūrėto- 
jais išrinkti Ch. Nečiunskas, 
Vaitukaitis, P. Grabauskas, J. 
Kairys.

Khibiečiai kriaučiai ir 
kriaučkos turi savo senas*tra
dicijas. Po metinio ir pusmeti
nio susirinkimo užsikanda ir 
Įsigeria. Taip buvo padaryta ir 
dabar.

J. S.

Muzikos paskaita
Kas tai yra Amerikos muzi

ka “jazz?”'
Kaip ji išsivystė ir kodėl tu

ri tokį visuomenei patrauki
mą ?

Toki klausimai bus tiriami 
LMS 5-me forume sekmadienį, 
vasario 8 d., 4 vai.-po pietų, 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y.

' Iliustruota paskaita bus ve
dama chorvedės Mildred Sten- 
sler. Kita dalis programos tą 
dieną bus “round table” dis- 
kusijos,' kurioms yra pakviesti 

t smuikininkas J. Velička, dai
nininkai Amelia Young, Suza- 
na Kazokytė ir Leon Yonikas, 
muzikantas George Kazake
vich ir kompozitoriai Frank 
Bą]wood ir Walter Žukas.

Kiekvienas diskusijose iš
reikš savo mintis muzikos 
srityje.

Numanoma, kad bus labai 
Įdomus vakarėlis. Kviečiame 
visus ir visas į muzikos pas- 

- ' kaitą. įžanga, kaip visada, 
veltui.
/, Menininkas.

Brooklyne įkalintas 20 metų 
jaunuolis. Kaltina, kad jis iš- 
važiaVęs savo samdytojo trak- 
rių tikslu pavogti. Jis aiškina
si norėjęs tik pasimokyti' vai
ruoti/

NoHYorko^/WaZlnhii
Prašo padėt apginti 
pilietybę

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas ragina visuo
menę veikti apsaugai piliety
bės. Atsišaukimui priežastį 
davė grasinimas nupilietinti 
Victor J. Jerome ir Louis 
Weinstock. Jie yra piliečiai', 
pradėti persekioti einant nau
juoju Walter-McCarran Aktu. 
Tas įstatymas įėjo galion 
gruodžio 24-tą, 1952 metų.

Kas tie persekiojamieji?

Jerome, 56 metų, atvyko A- 
merikon 1915 metais iš Lodz, 
senosios Rusijos. Piliečiu yra 
per 25 metus.

Weinstock, 49 metų, 1924 
metais atvyko iš Negrėsti, Ru
munijos. Piliečiu išbuvo 22 nr. 
Abu yra grupėje tų 13-kos 
nuteistųjų.

Kuomi kaltina juos? Juos 
ginantis komitetas sako :

“Louis Weinstock ir Victor 
J. Jerome yra kaltinami nuslė
pime informacijų laike įsipi- 
lietinimo prieš 22 ir 25 metus. 
Ta ‘informacija’ buvo ta, kad 
jie nesakė (nors tuo laiku 
niekas jų ir neklausė), jog jie 
buvo nariais komunistų par
tijos.”

Komitetas nurodo, kad ta
me tų dviejų persekiojime 
glūdi pavojus milijonams sve- 
turgimių. Kad tas pavojus tu
ri būti prašalintas. Be to, bile 
kas bile asmenį gali įtarti ne- 
pasakyme ko nors laike įsipi- 
lietinimo. Juo daugiau tas gali 
paliesti seniau isipilietinusius 
dėl to, kad tuomet ragangau- 
dišku klausimu nebuvo. Ne
buvus klausimų, niekas nega 
Įėjo nei atsakymų pateikti.

Amerikinis Komitetas gavo 
abiem persekiojamiem advo
katus. Blanch Freedman gins 
Jerome, o Harry Sacher gins 
Weinstocka. Prašo .iš visuome
nės tam paramos finahsiniai 
ir veiksmais, koki bus vykdo
mi.

T-as.

Ką rašo kunigai apie 
Laisvės banketą

Kunigų laikraštis Darbinin
kas įdėjo neva “žinią” apie 
Laisvės banketą, įvykusį Li
berty Auditorijoje sausio 25 
d. Greta kitų tokių pat kvai
lybių, parašyta sekama:

“Susirinko vos aštuonetas 
vyrų ir trys ‘stachanovietės” 
moteriškės.”

Buvusieji bankete žino, jog 
vien tiktai darbininkų sve
čiams priimti ir aptarnauti bu
vo kur kas daugiau, negu, ku
nigiškai prirokuota visos pub
likos.

Barzdotos “viešnios”
Jeigu prie lango pamatys 

nepažįstamą barzdotą “vieš 
nią” ( o gal ir “svečią”), ne
nugąstauk. Tai bus ne sapnas 
ar klajone, bet tikra beždžio
nė. „Sausio 31-mą Internatio 
nal Airporte iš daboklės pas
pruko 11 beždžionių. Iki sek
madienio vakaro tik dvi buvo 
sugautos.. 

%
Kartais beždžionės sumanė 

ilgokai pagyventi mieste lais
vai. Aną dieną Fulton preky
vietės srityje vaisių stando sa
vininkas šaukėsi net policijos 
pagalbos. Jis sako, kad bež
džionė jį apvagia, bąnanes ir 
kitus vaisius grobsto. Ta bež
džionė jau arti pora mėnesių 
kai ištrūko iš laukinių gyvūnų 
krautuvės ir nesileidžia su
gaunama.

Valstijinė Liquor Authority 
ragina Seimelį išleisti griež- 
teshius įstatymus alkoholinių 
gėrimų kontrolei.

Taip gyveno pats laivakrovių 
“karalius” Ryanas

N. Y. State Orime Komisijos 
paskiausiame posėdyje buvo 
pašaukti Ii ūdyti du pajūrio 
vyriausieji. Vienas buvo di
džiausias iš kompanų, Mr. 
William J. McCormack, pajū
riečių žinomas kaipo “Mr. 
Big.” O kitas — International 
Longshoremen’s Association 
(ILA) amžinasis prezidentas 
(“karalius”) Joseph P. Ryan.

šiuomi noriu daugiausia pri
minti iš Ryano išpažinties val
dinei komisijai.

Išpažintis nebuvo savanori. 
Ją išpešiojo valdinei komisijai 
patarėjas Theodore Kiendle 
neatlaidžiais plausimais. Pav., 
jis norėjo žinoti, kaip Ryanas 
išeikvojo iš ILA iždo dar apie 
$50,000. O jis ir be to turėjo 
riebią algelę ir apmokėtus iš- 
kaščius iš unijos iždo.

Rytinas turėjo atsakymą: 
suvartojęs “kovai prieš komu
nizmą.” Pirm to komisija 
jau buvo girdėjusi iš kitų lin
dynių, kad ir kompanijos per 
penkerius metus ILA viršinin
kams sumokėjo $182,214 ky
šių. Kad iš tos sumos Ryanui 
asmeniškai teko $9,850. Rya
nas to neužginčijo.

Visgi jam prisiėjo nesma
giai pasirangyti būdytojo kė
dėje, kada jam pradėjo rody
ti įvairius čekius išmokesčių 
iš unijos iždo. Kada pradėjo 
statyti tokius klausimus:

“ši bila $222 sumai yra 
už marškinius, .ar tai yra iš 
prieškomuinistinio fondo ?” 

I “O ta bila $1,322 sumai yra 
iužmiestiniam klubui, ar tai 
■prieškomunizmas?”
Į “štai du čekiai kaklaraiščių 
pardavėjui vardu Fred, vienas 
$230, kitas $115.”

“O čia yra čekis $546.15 
1 Stork Klubui, ar jis buvo 
prieškomunistiniams tiks
lams'?”

Panašius klausimus statyda
mas jis dar parodė $10,774 
čekį apmokėt Ryano ir jo 
žmonos asmeniškos apdraudos 
duokles; Golfo Klubui užsta
to $1,000; drabužiams $817; 
medikališkoms ir advokato iš
laidoms $500; taksams ir t.t. 
$£25; auto pataisoms $942; 
žmonos laidotuvėms $478; ti- 
kietai (ekskursijai į Guatema- 
lą) $460. Pinigais dar $31,- 
684.

Visa tai priedams prie Ry
ano metinės algos $20,000 me
tams, kur per penkerius metus 
sudarė ’$115,000. Ir priedams 
orię legaliai leistų $41,000 iš- 
kaščiams per penkerius me
tus. Priedams prie gautųjų iš 
kompanių.

Posėdyje taipgi buvo paro- 
lyta, kad kitų stambiųjų sū
nų iš unijos iždo gavėju bu- 

: yo jo giminaitis J. J. Schultz.
Kitu tardymo laikotarpiu, 

tyano klausinėjo apie jo pa
galbinius viršininkus unijoje, 
'r vardais suminėjo eilę žino- 
nų kriminalistų. Vienų krimi
nalinio rekordo Ryanas sake
li nežinojęs, “nepažiūrėjęs.’’

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

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

Dainos ir Šokiai, Šauni Orkestrą.

Jam pasakė, jog peržiūrėję 45 
lokalų viršininkų rekordus 
komisijos paskirti tyrinėtojai 
patyrė, kad 30 nuošimčių vir
šininkų yra buvę nuteisti kaljį- 
jiman,’ Ryanas nei kiek nenu
sigando. Tam atsakymą jis su
rado lengviau, negu apie kak
laraiščius. Apie kriminalistus 
lokalo viršenybėje jis ramiai 
atsakė:

“Daleistina. Jie jau atbuvo 
savo laiką.”

RCp.

Taikai, draugingumui 
konferencija

Įvyks jau šį. sekmadienį, va
sario 8-tą,, McAlpin Hotel, 
Broadway ir 34th St., New 
Yorke. Pirma sesija prasidės 
10 ryto. Antroji — lygiai 2 
vai. Registracija $1. Pakviesti 
ir pasižadėję konferenciją 
pasveikinti žymūs visuomeni
ninkai.

Delegatės prašomos atvykti 
laiku. Kviečia viešnias ir sve
čius, kaip norinčius atstovauti 
savo organizaciją, taip ir ste-^ 
bėtojus. Taika juk paliečia vi
sų namus, visų šeimas ir gimi
nes.

Rep.

Queens įvyks konferencija prieš 
Walter-McCarran Aktą

Neseniai įsikūręs komitetas 
gerai darbuojasi ir auga. Pas
kiausiame susirinkime sausio 
13-tą atvyko daugiau atstovų 
iš įvairiausių apylinkės orga
nizacijų. Tarpe dalyvių rado
si keliolika profesijonalų ir 
dvasiškių.

- Dauguma dalyvių atvyko 
savo organizacijų įgalinti pil
nai veikti organizacijos vardu. 
Tūli atėjo pirmu kartu, stebė
tojais. Tačiau įsvarbino čia 
dirbamą darbą ir pažadėjo į- 
traukti savo organizacijas.

Visi pažadėjo gauti ir kom.

Fay prašęs jį 
paliuosuoti

Joseph S. Fay prašė valdi
nės įstaigos jį paliuosuoti iš 
kalėjimo. Fay, buvęs AFL 
vice-prezidentas, būna Sing 
Sing kalėjime nuo J947 metų. 
Yra nuteistas nuo 8 ir pusės 
iki 16 metų.

Fay į kalėjimą pateko ne 
už darbininkų reikalus. Jis 
viskame pataikavo, nuolanka
vo reakcininkams. Tačiau De
laware vandentiekio kontrak- 
toriai sakė, kad jis iš jų parei
kalavęs perdaug “ragaišio” 
už leidimą darbininkams dirb
ti projekte. Kaltino, kad jis 
reikalavęs $368,000 kyšio.

Brooklyne , užregistruota 
350,000 visokių motorinių ve
žimų. Tai tik namiškių. O dar 
prisideda atvažiavusieji iš ki
tu miesto dalių su reikalais 
ir pakeleiviai.

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

ELBA R ADRI GEV Z
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnaują ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Paikas valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

Pasiuntė sveikinimą 
Stalingrado žmonėms

Amerikos-Tarybų Draugin
gumui Nacionalė Taryba pa
siuntė Stalingrado žmonėms 
pasveikinimą per to miesto 
majorą. Pasveikinime įrašytas 
ir velionio prezidento pareiš
kimas. Jis buvo paskelbtas po 
Stalingrado pergalės prieš fa
šizmą. Prezidentas Roosevel- 
tas tuomet buvo pareiškęs:

Įteikiu šį požymį Stalingra
do Miestui pareikšti mūsų pa
garbą jo narsiems apgynė
jams, kurių drąsa, ištvermė ir 
pasišventimas laike apgulos 
1942 metų rugsėjo 13 iki 1943 
metų sausio 31 dienos liksis 
amžinu įkvėpimu visiems lais
viems žmonėms. Jų garbinga 
pergalė sustabdė invazijos 
bangą ir pažymėjo posūkį 
Jungtinių Tautų karo prieš 
agresorių spėkas.”

Sykiu su priminimu to isto
rinio įvykiOf organizacija 
kviečia visuomenę dalyvauti 
tam įvykiui atžymėti masinia
me mitinge. Jis Įvyks šio sek
madienio popietį, vasar. 8-tą, 
Manhattan Plaza, 66 E. 4 St. 
(prie 2nd Ave.), New Yorke. 
Įžanga $1. Prasidės 2 vai. 
Sudaryta nepaprasta meno ir 
kalbu programa.

R. K.

suteikt ryšių pajkvietimui orga
nizacijų ir įtakingų asmenų 
konferencijon, kuri numatyta 
šaukti kovo 15-tą. Konferenci
jai galutinus planus komite
tas svarstys savo susirinkime 
vasario 11-tos vakarą. Vieta: 
Jamaica Jewish Center, 150- 
91 87th Road, Jamaica. Kvie
čia visus.

Komitetas taipgi .mobilizuo
ja delegaciją pas vietinius 
kongresmanus. Tikisi juos at-i 
lankyti jų namuose gale atei
nančios savaitės, .vasario 14 ir 
15 dienomis.

Rep.

Berniukas kaltinamas 
žmogžudystėje

Thomas Morgan, dabar jau 
suėjęs 15 metų, tapo areštuo
tas kaipo nu žudytojas 15 me
tų berniuko Paul Peltz. Sako
ma, kad jis prisipažinęs. 
Peltz buvo nužudytas gruo
džio 23 d?, Bronxe.

Anot policijos, Morgan no
rėjęs gauti Peltzo turimą* šau
tuvą. Jis pažadėjęs jam įkai
tai kitką, ko neturėjęs. Ap
gautas berniukas reikalavęs 
pažadą pildyti. Morganukas 
jį užmušęs.
LEGIJONO BALIUS

A. Gordon Webster Postas 
No. 951 ruošia savo 30 metų 
sukakties balių. Įvyks vasario 
14-tos vakarą, Triangle Ball
room, tarp Myrtle ir Jamaica 
Avės., Richmond Hill. Orkes
tras šokiams, programa, vai
šės. '

Harry Goldberg, 72 m., už
simušė iškritęs per langą iš 
Daktarų Ligoninės 5M:o auk
što.

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 Laisvės Įstaigoj

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 vai., 
Liberty Auditorijoje Music 
Room. Visiems seniems ir nau
jiems choristams svarbu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Prezid.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MAKS.

A.L.D.L.D. 155 kuopos (motorų) 
susirinkimas įvyks pirmadienį, va- 
sario-Feb. 9-tą d., pradžia 7:30 va
kare, Lj£tuvių Saloje, 29 Endicott: 
Street.

Visos narės malonėkite dalyvauti 
susirinkime ir atsiveskite naujų 
prirašymui i draugija. Po susirinki
mo Tlnėsime arbatėlės ir pasikalbė
sime bėgančiais reikalais.

A. W.
(25-26)

WORCESTER, MASK.
L.L.D. 11-tos kuopos susirinkimas 

įvyks vasario K d., 10:30 ryto, 29 
Endicott St. Draugai, prašau jūsų 
visų pagalvoti, kad ir jūs esate vie
nas, kuris žinot, kad draugijinis gy
venimas be literatūros ir susirinki
mų nebūtų galimas.

J. M. Lukas, sekr.
(25-26)

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

OFFICE WORK. Experienced. Di
versified duties; knowledge of sec
retarial, typing, shorthand, etc. 5 
day week. Pleasant surroundings, 
steady position. Apply in person. 
See MR. MACK. Thos. Steel Service, 
Chew Ave. & Roschill St. (No phone 
calls).

(24-30)

HOUSEKEEPER., Plain cooking. 
Middle aged woman; must bo fond 
of children. Sleep in. Own room. 
Business couple. Steady position for 
right woman. Call BA. 9-7611.

‘ (23-25)

CLERK-TYPIST. Experienced 35 
hrs. week. Steady position; good 
working conditions. Opportunity for 
advancement. Apply in person. 
MAGNAFLUX, 817 W. Cumberland.

See Mr. Sutton.
(23-29)

TYPIST-CLERK. 5 day week; $44 
per week starting . 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)

HELP WANTED
MALE and FEMALE

PHOTO FINISHERS. Must be ex
perienced. Male or Female to work 
on Eastman machine & Pako over
size. Steady work. Good working 
conditions. Apply or phone.
KRIKORIAN PHOTO SERVICE, 

5713 Spruce St. AL. 4-9643.
(25-27)

HELP WANTED—MALE
OPPORTUNITY for young man 

for stock room work in wholesale 
Candy Concern. To prepare and 
pack orders, etc. Must be neat, wil
ling and accurate. Apply in person.

J. C. CASANI, 317 N. 2nd St.
(25-27)

SEWING MACHINE MECHANICS. 
Some experience * on Home sewing 
machines. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person.

PRICE VACUUM STORES. 632 
Market Street. Ask for VIC.

' (23-25)
------------------- -----

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) t 
n-------- ----- ---------------------------------

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI 
/
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Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N.Y.
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PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAIT1S
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

SKELBKITSS LAISVOJE

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J. .2

Sietyno Choras rengia smagų vflJ 
karėlj vasario (Feb.) 22 d., sekmh* 
dieni, 3:30 po pietų, Ukrainų Salėj, 
57 Beacon St. Trijų aktų komediją 
“Trys Mylimos" sujudins vaidinto
jai iš Brooklyno. Muzikalinę pro
gramą sudarys Sietyno Choras. Po 
programos bus šokiai, užkandžiai. 
Prie įžangos bus duodamos trys do
vanos. Jžanga tik $1. Širdingai kvie
čiamo visus j Šj įdomų vakarėlį.

Sietynipčiai.
(24-26)

BRIDGEPORT, CONN.
Teatras ir šokiai. Ruošia LDS 74 

kp. Šeštadienį, vasario 7, Pradžia 
7:30 v. v. Bus suvaidinta komedija 
“Dėdė Atvažiavo". Komedija smagi 
ir juokinga. Vaidintojai vietiniai L. 
D.S. nariai. Po vaidinimo bus Šo
kiai. Kviečiame visus dalyvauti.

Rengėjai.
(24-26)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 9 d., Laisves Choro salėje, 
157 Hungerford St., 8 v. v. Visi na
riai dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarimui. Turėsime 
apsvarstyti baliaus surengimo rei
kalą ir kitus dalykus. Taipgi kurie 
dar neužsimokėjote duoklių už šiuos 
motus, malonėkite užsimokėti.

A. K.
(24-26)

DETROIT, MICH.
L.L.D. 188 kuopos antras šių m<J 

tų svarbusis susirinkimas įvyks 8-t^ 
dieną vasario (Feb.), sekmadienį, 11 
vai. išryto, 2934 Yemans St., Ham- 
trameke. Nuoširdžiai meldžiame vi
sus būti šiame susirinkime, draugės, 
draugai, nariai ir narės. Sudarykime 
skaitlingą susirinkimą. Jau galėsite 
užsimokėti duokles už šiuos metus į 
L.L.D. centrą. Kurie dar neturite 
galėsite pasiimti knygą “Sveikatos 
šaltinis’’ ir galėsite gauli Vilnies 
Kalendorių. Taipgi turėsime atlikti 
daug svarbių tarimų.

Valdyba.
(24-25)

Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

1 TONY’S
' UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

Ipeist lane
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233 f-




