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KRISLAI
1692 metų Įvykiai Salem, 

Mass.
Drama “The Crucible.”
Charles Chaplino veikalas.
Sako: bus daugiau streikų.

Prokofjevo kūrinys.
Rašo R. Mizara

1692 metais Salem mieste
lyje, Massachusetts valstijoje, 
Įvyko baisus ragangaudžiti 
siautėjimas: buvo pakarta 19 
asmenų, O 20-tasis mirė po 
akmeniu, ant jo krūtinės už
verstu.

Keista liga susirgo protes
tantų kunigo duktė; kvailų, 
piktų liežuvių buvo paskelbta, 
būk ji apčėravota, apiburta.

Tuoj buvo surasti kaltinin
kai : raganos-raganiai, burti- 
ninkai-burtininkės, velnių ap
sėsti; tuojau atsirado tokių, 
kurie matė burtininkus vei
kiant, kurie stojo teisme liu
dyti.

Prasidėjo masinis nekaltų 
žmonių areštavimas, kankini
mas, teisimas mirtini

Buvo baudžiami tie, kurie 
tikėjo Į burtus, Į velnius, bu
vo baudžiami ir tie, kurie ne
tikėjo, jog toks dalykas, kaip 
burtai,* kaip čėravonė, velnio 
apsėdamas gali būti!

Kifrie sutiko prisipažinti 
prie kaltės ir išdavinėti kitus, 
tokius pat nekaltus žmones, 
kaip jie patys, tiems buvo su
teiktas susimylėjimas.

Kurie nesutiko būti’išdavi
kais, buvo pakarti. • ___
' Juos teisė vyriausias ano 
meto Massachusetts teisėjas, 
— paviršium mandagus, malo
nus žmogus, bet išvidiniai — 
žiauruolis, beširdis, sadistas.

-o-
Visa tai vaizdžiai, melodra

matiškai byloja naujas dra
maturgo Arthur Millerio vei
kalas “The Crucible,” stato
mas šiuo metu Martin Beck 
teatre New Yorke.

Tai geriausias šio rašytojo 
veikalas.

Stebėdamas ji, žmogus neiš
vengiamai regi šių dienų ra- 
gangaudžių siautėjimą mūsų 
krašte.

Matai, kaip šiandien nekal
ti žmonės puolami, persekio
jami, teisiami, kalinami.

Kurie tik gausite progos, 
ihūtinai pamatykit “The Cru- 
lible.”

Vaidyba — meistriška. * 
-o-

Dabar jau plačiai rodoma 
Charles Chaplino filminė 
drama: “The Limelight.”

Kai kur, ypatingai mažes
niuose miesteliuose, Ameri
kos Legionas šią filmą pikie- 
tuoja todėl, kad, girdi, Char
les Chaplin esąs raudonasis!

Amerikos Legiono vadovy
bė šiandien atlięka tai, ką 
prieš daugelį metų ragangau- 
džiai atlikinėjo Massachusetts 
valstijoje.

“The Limelight” yra gili 
drama, kaip visi Charles Cha
plino sukurti veikalai.

-o-
Amerikos Darbo Federaci

jos prezidentas George Mea- 
jby sako: Kai tik algų užšal
dymas (valdinė kontrolė) bus 
nuimta, prasidės darbininkų 
reikalavimai jiems algas pa
kelti.

Samdytojai, aišku, nenorės 
darbininkų reikalavimų iš
klausyti ; tada prasidės strei
kai. *

Automobilių pramonės dar-

PRAVDA TEIGIA, KAD 
PREZ. EISENHOWERIS 
PLATINA KARA
Sako, Amerika stengiasi užkirs 
kelią taikai Korėjoje

Maskva, Kvas. 9. — Sovie
tu komunistu laikraštiš 
Pravda rašo, jog:

Prezidentas Eisenhowe
ris, Įgalindamas Čiang Kai- 
šeko kinus tautininkus iš 
Formozos. salos atakuoti 
Kinijos Liaudies Respubli
ką, tuomi stengiasi pastoti 
kelią susitaikymui Korėjo
je ir mojasi paplatinti ka
rą Tolimuose Rytuose.

Pravda sako:
“Argi neaišku, kad Jung

tinių Valstijų intencija 
naudoti Kuo m in. tango 
(Čiango tautininkų) šaikas 
užpuolimo veiksmams prieš 
Kiniją’siekia tik vieno tiks
lo — neleisti sustabdyti 
kraujo liejimą Korėjoje, bet 
išplėsti karo veiksmus Toli
muose Rytuose?”

Sykiu Pravda pastebi, 
kad ryškiau išsivysto prieš
taravimai tarp Amerikos ir 
jos talkininkų. Tuos prieš
taravimus premjeras. Stali
nas numatė jau spalio mė
nesi. Dėl to Pravda rašo:

“Europos ir Azijos šaly
se pakilo pasipriešinimai 
nutarimui Jungtinių Vas- 
tijų prezidento kas liečia 
Formozą.

“Griežti Dulles (Ameri
kos valstybės sekretoriaus) 
reikalavimai, liepiantieji

Izviestija kaltina Ameriką 
už piktžolių sėklas'

V /

Maskva. — Jungt. Valsti
jos karo metu, siųsdamos 
Sovietų Sąjungai medžiagi
nę paramą, atsiuntė ir 235,- 
000 pundelių salotų ir. mor
kų sėklų, į kurias buvo pri
maišyta nuodingų piktžolių 
sėklų, kaip sako Izviestija, 
sovietinės valdžios laikraš-_ 
tis. Ant tų siuntinių buvo 
užrašyta: “Dovana nar
siems Rusijos žmonėms.”

Bet Sovietų mokslininkai 
surado piktžolių sėklas.; to
dėl sunaikino ir visą tą 
“dovaną.”

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia liepė keliems 
Bulgarijos atstovybės na
riams išsikraustyti, per 5 
dienas.

bininkai bus vieni iš pirmųjų, 
reikalaujančių pakelti jiems 
algas.

-0-
Tarybų Sąjungos, muzikos 

kritikai entuziastiškai pasiti
ko kompozitoriaus Sergei Pro
kofjevo naująjį kūrinį, “Sep
tintąją Simfoniją.”

Kadaise šis žymus muzikas 
buvo kritikuotas- dėl to, kad 
jo kūryba neužtenkamai liau
džiai suprantama, neužtenka
mai populiari.

Kompozitoriui kritika, tai
gi, pasitarnavo.

vakarų Europos kraštams 
išvien smarkiau ginkluotis, 
taip pat sukėlė naujus ir 
didesnius prieštaravimus 
angliškai - amerik i n i a m.e 
bloke.

“Tokia tai yra neišven
giama ' pasėka užpuolimų 
plėtimo politikos, kurią ve
da viešpataujančioji Jung
tinių Valstijų klika; o tai 
politika, kuri eina prieš vy
riausius, pamatinius visos 
žmonijos reikalus.”

Patys naujosios ameriki
nės valdžios pareiškimai le
mia karo praplėtimą, o ne 
taiką, kaip sako Pravda.

Stabdoma nereikalingi 
kariniai projektai

Washington. — Gynybos 
/Sekretorius Charles E. Wil- 
sonas. įsakė laikinai sustab^ 
dvti įvairius karinius sta
tybos darbus, kurie, išty
rus, pasirodytų nereikalin
gi. Tuo įsakymu, tarp kit
ko, sulaikoma ir naujų ka
rinių lėktuvų stovyklų sįt- 
tymas vakarinėje Europoje 
už $146,000,000.

Pereitas demokratų kon
troliuojamas Kongresas pa
skyrė 3 bilijonus dolerių 
naujiems karinės statybos 
darbams šioje šalyje ir 
įvairiuose svetimuose kraš
tuose per 12 mėnesių.'

D. Federacija reikalauja 
pakelti algas, norint 
išvengti’ krizės

Washington.— Amerikos 
Darbo Federacija atsišaukė 
į visas savo unijas, kad rei
kalautų tinkamai pakelti 
algas, jeigu norima išveng
ti didelės nedarbo - krizės 
1954 ir 1955 metais.

Federacijos, vykdomoji ta
rybą ekonominiame savo 
raporte teigia, kad: •

—Pasidarė baisiai pavo-,. 
jingas skirtumas tarp to, 
kiek darbininkai pagamina 
dirbinių ir kiek gauna al
gos. O gyvenimo reikme-' 
nys taip pabrango, kad 
darbininkų uždarbiai labai, 
labai toli atsiliko nuo kai
nų pakilimo.

Todėl, tik įvalias pakėlus 
darbininkams algas, jie gai
lėtų išpirkti daugiau dirbi
nių ir tuo būdu palengvin
ti gręsiančią krizę, kuo
met atslūgs, kariniai darbai, 
sako Federacijos raportas.

Fabrikantų Susivieniji
mas jau priešingai atsilie
pė; sako, “negalėsime pa
kelti darbininkams sulig^to^ 
kiek daugiau ' dirbinių jie 
pagamina/’

SEN. TAFTAS RAGINA 
UŽBLOKUOTI KINIJĄ IR 
IS ORO BOMBARDUOTI JĄ

Washington. — Vadovau
jantis republikonas senato
rius. Robertas Taftas pa
reiškė. kad jau • ir dabar 
Jungtinės Valstijos “randa
si pilname kare prieš ko
munistų Kiniją.”

Jis todėl ragino Ameriką 
užblokuoti kariniais laivais 
visus Kinijos uostus ir iš 
oro bombarduoti Mandžū- 
riją, didžiąją Kinijos pro
vinciją.

Tokie amerikiniai karo 
veiksmai, pasak Tafto, “ne-

Nuteistas amerikonas 
už korėjiečio nušovimą

Seoul, Korėja. — Karinis 
amerikonų teismas priteisė 
15 metu kalėti havo karei
viui Mat. Cobbinsui, kuris 
nušovė vieną korėjietį.

Korėjietis bandė parduo
ti Cobbins.ui butelį degtinės. 
Susiginčijus dėl kainos., tai 
amerikonas ir šovė.

Pereitą savaitę ameriki
nis teismas nuteisė savo lei
tenantą J. D. Goffą 2 metus 
kalėti už nužudymą korėjie
čių kunigo. 

___

Sovietų vyriausybė 
sunaikino šnipų gūštą, 
sako Izviestija

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izvies.- 
tija. rašo, kad saugumo po
licija užtiko ir sunaikino 
amerikinių šnipų g ū š t ą 
Vladivostoke. Sako, tą šni- 
pyną įkūrė George Rou- 
land, buvęs Amerikos kon
sulato narys.

Izviestija taip pat teigia, 
kad Amerikos laivyno leite
nantas Dreyer šnipinėjo O- 
desoj. Dryeriui tarnavęs 
vienas. Sovietu muitinės 
pareigūnas tame mieste.

9 senatoriai tyrinės 
“neištikimuosius”

Washington. —f Senatas 
sudarė devynių senatorių 
komisiją, kad tyrinėtų ko
munistus bei kitus “neišti
kimuosius” valdinėse įstai
gose, mokyklose, unijose, 
judamųjų paveikslų pramo
nėje ir visur kitur.

Pernykščias Kongresas 
paskyrė tai komisijai $1.50,- 
000 lėšų 1953 metams, o dar 
iš 1952 metų yra likę $69,- 
000 tokiems tyrinėjimams.

/Komisijos pirmininkas 
yha republikonas senato
rius William Jęnner. šeši 
komisijos nariai republiko- 
nai ir trys demokratai. t

Korėja.—Amerikos bom
bonešiai vėl plačiai naikino 
Šiaurinės Korėjos miestus 
ir kaimus.

' s ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir vidutiniai šalta.

praplatintų karo.”
Kalbėdamas per radiją ir 

televiziją, Taftas sekmadie
ni taip pat siūlė, kad Ame
rikos armija padėtų Čiang 
Kai-šeko kinams tautinin
kams iš Formozos. įsiveržti 
į Kinijos sąusžemį.

Tokiems planams prita
ria sen. Knowland bei kiti 
republikonai senatoriai.

Jiems priešinasi sen. Her
bertas Lehman ir tūli kiti 
demokratai senatoriai.

Sukilo pamišėliai 
Marylando kalėjime

Crownsville, Md. — Kri
minaliai pamišėliai sukėlė 
riaušes čionaitiniame Ma
rylando valstijos kalėjime, 
kur laikoma negrai.

Riaušininkai buvo pagro
bę vieną sargą.

Sargai, mėtydami ašari
nių dujų bombas ir leisda
mi smarkias vandens sro
vėk iš gaisriniu vamzdžių, 
numalšino riaušininkus; 
Tuo tarpu pabėgo trys ka
liniai.

Dulles spėja, kad gal 
Europa “susivienys”, 
o gal ir ne '

• Luksemburg.1— Amerikos 
valstybės sekretorius John 
Foster Dulles sakė kores
pondentams, jog yra “pu
siau - pusiau” (fifty-fifty) 
vilties, kad vakarinės Euro
pos kraštai “susivienys” ka

driniai, politiniai ir medžią^ 
giniai, kaip kad jis juos ra
gino.

Dulles, apkeliavo Romą, 
‘Paryžių ir kitus vakarų 
Europos kraštus, lieptinai 
ragindamas juos susivieny
ti prieš komunizmą; o jei
gu ne, tai Amerika griežtai 
sumažins piniginiai - kari- 
nę paramą tiems kraštams.

Dulles spėjo, kad gal dar 
praeis penketas mėnesių, 
iki vakarinės. Europos ša
lių seimai (gal) užgirs ka
rines sutartis, kurias Ame
rika pagamino. Tos sutar
tys, tarp kitko, reikalauja 
rekrutuot pusę milijono va
karų Vokietijos armiją ir 
įjungt ją į. tarptautinę ar
miją prieš Sovietų Sąjungą.

Francijos valdžiia reika
lauja. visokių pataisymų 
toms sutartims., nes su
pranta, kad francūzų sei
mas gali jas atmesti, jeigu 
valdžia siūlytų jas priimti 
taip, kaip kad jos pradiniai 
parašytos.

Belgijos valdžia sakė 
Dullesui, jog žiūrės, ką 
Franci j a padarys su tomis 
sutartimis; tik tuomet Bel
gija spręs- apie Amerikos 
reikalavimą smarkiau gin
kluotis.

Korėja. —- Tebėra aptilęs 
karo frontas. .

VALDŽIA PANAIKINO 
KONTROLĘ ALGOMS IR 
DAUGUMAI PIRKINIŲ :
Lemiama, kad pabrangs valgiai 
ir tūkstančiai kitų reikmenų

Washington. — Pereitos 
savaitės pabaigoj preziden-1 
tas Eisenhoweris. nukontro- 
liavo visas algas ir nuėmė 
kainu kontrole nuo mėsos 
bei kitų valgių, drabužių, 
naminių įrengimų, gėralų 
ir tūkstančių kitų kasdie
nio vartojimo dalykų.

Pabrangs daugelis 
reikmenų

Iki šiol tvarkiusieji kai
nas valdininkai įspėja, kad, 
panaikinus k o n t r o lę, pa
brangs anglis, popieris, mil
tai, valgiai restoranuose, 
skalbiamosios mašinos,

Vengrija aptaksuoja 
pavienius asmenis
Budapest, Vengrija.—Ven

grų valdžia apdėjo 4 pro
centų taksais nevedusių vy
rų ir pavienių merginų bei 
moterų uždarbius. Panašiai 
aptaksavo ir bevaikes, po
ras.

Tie taksai bus naudojami 
parėmimui Šeimynų, turin
čių daug vaikų.

Valdžia taip pat įsakė 
naujajam teisingumo mi
nistrui Belai Kovačui aš
triau bausti už abortus,, tai 
yra, už gemalo pašalinimą, 
vengiant gimdymo.

Stalinas sako, nesikišt Į 
kiti] kraštų reikalus, jei 
norima išvengti karo

Maskva. — Argentinos 
ambasadorius Bravo kalbė
josi su premjeru Stalinu ir 
Andrium Višinskiu, Sovietų 
užsienio reikalų ministru.

Stalinas sakė, galima bū
tų išvengti karo, jeigu nė 
viena šalis nesikištų į vi
dujinius kitų kraštų reika
lus.

Valgių fabrikantai veją ‘ 
inspektorius laukan

Washington. —Kai kurie 
didieji maisto produktų/ 
fabrikantai veja lauk val
džios inspektorius, < ateinan
čius tėmyti, ar valgiai šva
riai ir sveikai gaminami.

Charles W. Crawford, 
maisto ir vais.tų adminis
tratorius, todėl prašo Kon
gresą pataisyt įstatymą, 
taip kad .valgių fabrikantai 
būtų priversti įsileist ins
pektorius.

Dabartinis gi įstatymas 
duoda fabrikantams valią 
užtrenkti duris inspekto
riams, kaip kad pripažino 
ir šalies Aukščiausias Teis
mas pernai gruodyje.

įvairūs elektriniai prietai
sai, vaistai, spaustuvių 
reikmenys, plienas, kūrena
masis aliejus, cementas ir 
kt. -
Darbininkai galės reikalau

ti daugiau uždarbio
Valdžia, naudodama kon

trolės įstatymą, sulaikė net 
tokius algų priedus, ku
riuos darbininkai buvo išsi
derėję iš samdytojų.

Kontroliuotojai dar buvo 
neatsiliepę i 11 tūkstančių 
skirtingų prašymų leisti 
pakelt darbininkams algas, 
iki prez., Eisenhoweris at
šaukė algų kontrolę pereitą 
penktadienį.

Dabar gi, panaikinus al
gų kontrolę, darbininkai ir 
samdytojai galės “laisvai” 
derėtis ir daryti sutartis 
dėl uždarbio priedų.

Nuimti kontrolę nuo al
gų reikalavo Walter Reu
ther, CIO centro pirminin
kas; David J. McDonald, 
Plieno Darbininkų Unijos 
pirmininkas, ir tūlų kitų 
unijų vadai.

Fabrikantai ir-didieji 
verslininkai, iš vienos pu
sės, pranašauja, kad, paša
linus kainu kontrole, dau- 
gelis dalykų “beveik nepa- 
brangs, o kai kurie gal net 
atpigs.” Iš antros pusės, 
jie džiaugiasi, kad galės už 
savo dirbinius bei produk
tus imti tokias kainas, ko
kias tik įkabins “laisvajame 
versle.”

‘Pietų Korėjos politikierius 
dėkoja Trumanui

Pusan, Korėja. .— Pieti
nės Korėjos tautininkų sei
mo pirmininkas pasiuntė 
ex-prezidentui Truman ui/ 
karštą padėką už tai, kad 
Trumanas įtraukė Ameriką 
karan už Pietinę Korėją 
prieš Šiaurinės Korėjos 
Liaudies Respubliką.

Rochester, N. Y.
Mirė Agota Ivahaitienė
Vasario 7-tos vakarą mi

rė Agota Ivanaitienė. Pa
šarvota laidotuvių direkto
riaus Savage šermeninėje, 
1080 North St., Rochester. 
Laidojama vasario 10, 2 vai.

Velionė paliko liūdesyje 
vyrą Joną ir 5 vaikus., vi
si jau suaugę, taipgi anū
kų, ir seserį Leokadiją Be- 
kešienę. Buvo Laisvės skai
tytoja ir organizacijų nare. 
Pastaraisiais keleriais me
tais sunkiai sirgo. Plačiau 
bus pranešta sekamose lai
dose.

Laisvės štabas reiškia už
uojautą velionės šeimai, se
seriai ir kitiems artimie
siems. •
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W. Heikkila byla aukščiausiajame teisme.
1909 METAIS į Jungtines Valstijas buvo atvežtas pus

trečių metų amžiaus vaikas, William Heikkila. Jis. atvy
ko su tėvais iš Suomijos, kuri anuo metu dar buvo Rusi
jos dalimi.

William Heikkila šioje šalyje ėjo mokslus., čia aiugo. 
Bet jis dėl kažin kokių priežasčių negalėjo įsipilietinti.

Šiuo metu William Heikkila gyvena San Francisco 
mieste; jis yra žymus statybos pramonėje mechanikas.'

Dabar šis vyras yra sąraše tų, kurie paskirti deporta
vimui. William Heikkilą vyriausybė deportuoti pasiryžo 
einant Walter-Carran įstatymu. Jis, Heikkila, mat, tarp 
1939 ir 1949 metų priklausė Jungt. Valstijų komunistų 
partijai.

Jo reikalas atsidūrė teisme, žemesnieji teismai pasisa
kė už Heikkila deportavimą. Dalykas atsidūrė aukščiau
siajame šalies teisme.

Praėjusį penktadienį šis reikalas buvo aukščiausiame 
teisme svarstytas: Heikkila advokatai, Joseph Forerjr 
Lloyd E. McMurray, argumentavo, jog valdžia nelega
liai jį bando išdeportuoti, jog toji McCarran įstatymo 
dalis, pagal kurią Heikkilą bandoma deportuoti, yra ne- 
konstitucinė, ji turi būti atmesta.

Dalykas, kaip matome, yra didžiai svarbus visiems 
sveturgimiams. Išklausinėjęs advokatus, aukščiausias 
teismas padarys savo sprendimą, bet kada jis jį padarys 
ir paskelbs, nežinia.

Heikkila bylą veda Amerikinis komitetas, sveturgi- 
mianas ginti.

Pasitrauk!
APIE TŪKSTANTIS New Yorko uosto laivakrovių 

pikietavo savo unijos “amžinojo prezidento” Joseph P. 
Ryano ofisą New Yorke, reikalaudami, kad jis pasi
trauktų iš prezidento vietos.

“Resign, Meathead Ryan!” žėrėjo iškaba, viena iš dau
gelio, viršuje pikietininkų galvų.

Geras.dalykas, kad laivakroviai pradėjo judėjimą už 
išvertimą iš prezidentinės kėdės. Ryano, tiek daug blogo 
padariusio laivakroviams ir visam darbininkų judėjimui.

Bet tik to neužtenka. Laivakroviai turi rūpintis, pri
valo galvoti apie tai, kaip jie,'apvalę savo uniją, ateityje 
tvarkys savo reikalus.

. Ar nereikėtų jiems pasikviesti Harry Bridges, San 
Francisco uosto laivakrovių unijistų prezidentą, ir pra
šyti, kad jis paaiškintų, kaip ten jie tvarkosi, kodėl ten 
u^ra unijoje gengsterių, kriminalistų, nenaudėlių, kokių 
tiek daug priviso niūjorkiškėje, Ryano vadovaujamojoje 
linijoje?

Mums rodosi, niūjorkiškiai laivakroviai nepadarytų 
klaidos, paklausę mūsų patarimo.

Neturi vilties.
JAPONIJOS užsienio reikalų ministras Katsuo Oka

zaki aną dieną pareiškė, jog nei jis, nei kiti šių dienų Ja
ponijos priešakyje stovį asmenys nesitiki, kad Japonijai 
bus grąžintos sritys, kurias ji turėjo prieš karą.

Einant Jaltos sutartimi, Tarybų Sąjunga atgavo ka
daise Rusijai priklaususias Kurilų salas, taipgi Sachali
no pietinę dalį.

Jungtinės Valstijos pasiėmė dar daugiau įvairių salų, 
kadaise jai, Japonijai, priklaususių. Ir visa tai buvo už
fiksuota taikos sutartyje, pasirašytoje 1952 metais San 

v Francisco mieste.
Tiesa, San Francisco sutartyje neminimos Kurilų sa

los, taip arti stovinčios “tikrosios Japonijos,” o nese
niai prezidentas Eisenhoweris paskelbė, jog Amerika at
mes visas slaptas sutartis,įtaigi ir Jaltos sutarties dės
nius. Atrodytų, kad Eisenhowerio “atmetimas” turėtų 
pasitarnauti Japonijai. Bet ne!

- Okazaki tiesiai pasako: kaip gi mes galime tikėtis at
gauti Kurilų salas ir Sachaliną, kad ten yra tarybinės 
kariuomenės daliniai?

Japonijai šiandien tenka ne tiek ieškoti “atgavimų,” 
kiek draugiškesnio sugyvenimo ypatingai su Kinijos 
Liaudies Respublika. Jęi Japonija užmegztų glaudesnius 
prekybos ryšius su Kinija, jos vargai žymiai sumažėtų.

Kas Ką Rašo ir Sako
PLEČIASI KRIZĖ 
IR URUGVAJUJE 

z

Uruguajaus liaudies laik
raštis “Darbas” (š.m. sau
sio 10 d.) rašo:

“Štai, kaip jau visiems 
žinoma, valdžia tyrinėja 
pieno pabranginimo reika
lą. Už pieno litrą priseis 
mokėti 31 centesimą. Lig- 
šiol biednesnės šeimos gau
davo iš municipijaus tam 
tikrus paliudymus; juos tu
rintieji galėdavo pirktis 
sau pieno daug pigesnia 
kaina. Dabar valdžia ruo
šiasi vienam trečdaliui 
žmonių daugiau nebeišda
vinėti tokių paliudymų, val
džia tikisi padaryti ekono
miją ant keliolikos milijo
nų pėzų. To dar mažai. Tai 
ekonomijai padidinti pla
nuojama dėti priemaišų į 
kvietinius miltus ir gaminti 
juodą duoną. Tokią duoną 
kepant, esą, gausis apie 1 
milijonas pėzų ekonomijos.

“Bet, keno sąskaiton toji 
ekonomija bus. bandoma 
gauti? Nagi darbininkų 
klasės sąskaiton. Juk visa 
ta pragyvenimo brangumo 
našta yra kraunama tik 
ant darbo žmonių pečių.

“Nepaisant to, kad darbi
ninkų būklė šioje šalyje da
rosi vis sunkesnė, šiomis 
dienomis tapo priimtas į- 
statymas. pakeliantis butų 
nuomos kainą net iki 75%.

“Bedarbė plečiasi. Visai 
neturinčių darbo ir pusiau 
dirbančiųjų šioje mažutėje 
šalyje jau randasi per 50,- 
000 darbininkų. Šalies vidu
je skurdas didėja. Produk
tų kainos nesulaikomai ky
la. Tik už vieną tuziną ai- 
pelsinų jau mokama po 
pusantro ir pa du pėzus, už 
vieną morkutę 10 centesi- 
mų, o už vieną salotėlę 15 
cen.tesimų. Prie viso to, da
bar pabranginamas pienas.

“Pereitų metų pabaigoje 
buvo numušta 5% iš algų 
vilnų sandėlių ir metalurgi
jos darbininkams. Dabar 
kėsinasi ant kitų industrijų 
darbininkų algų.

“Tuo tąrpu, kai ekono
miškais apskaičiavimais 
bandoma nukirsti apie pu
sė subsidijų (pašalpų) pie
nui ir duonai, pasilieka vi
sai neliečiami apie 13 mili
jonų pėzų subsidijų, kurios 
yra teikiamos svetimšalių 
frigorifikams ir didžiųjų 
estancijų savininkams. Taip 
pat paliekama neliesta be
veik 20 milijonų subsidija., 
duodama didiesiems malū
nams; tikrovėje gi tie mili
jonai atiduodami užsienie
čių trustui Bung and Born, 
kuris kontroliuoja malūnų 
industriją, priklausančią 
Gramontui ir kitiems.

“Gilėjančios krizės aky- 
vaizdoje ^valdančioji klasė 
su savo valdžia visu skubo
tumu svarsto ir nori pra
vesti gyveniman karinę su
tartį su Jungtinių Ameri
kos Valstybių valdžia. Tai 
sutarčiai įėjus galion Ame
rikos imperialistai ims kon
troliuoti netik numatytas 
karo aviacijai ir laivynui 
bazes, Laguna de Sauce, 
Laguna Negrą, La Paloma, 
Isla Libertad ir vietoves 
prie Santa Lucia upės, bet 
ir visą šalies ekonominį ir 
politinį gyvenimą.”

Inland Steel Co., Indiana 'Hdrbor, Ind., plieno liejyk
los sustojo, kuomet tos kompanijos 18,000 darbininkų 

sustreikavo protestui už išmetimą ii darbo trijų uni
jistų. Kompanijai pasižadėjus išmestuosius priimti dar
ban, streikas buvo atšauktas.

ATVIRAI KALBANT
I t

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Respublikine avalyniy modelių 
apžiūra

Vilniuje, Odos-avalynės 
treste, įvyko respublikinė mo
delių apžiūra. Vilniaus “Rau
donosios žvaigždės” pakinktų 
-galanterijos kombinatas į ap
žiūrą pristatė 42 avalynės mo
delius, Viktorijos avalynės 
fabrikas — 28. Be to,apžiūro
je dalvavo Vilniaus Eidukevi
čiaus vardo, Kauno “Inkaro,” 
Šiaulių “Elnio” odos-avalynės 
kombinatai. Eilę geros koky
bės modelių pristatė Kauno 
“Lituanikos” avalynės fabri
kas. Viso apžiūrai buvo pa
teikta 160 įvairios avalynės 
modelių.

darbininkų šeimoms. Tarybų 
aikštėje įrengtas viešbutis, at
remontuotos patalpos naujai 
parduotuvei.

Subačiaus miestelyje pasta
tyta geležinkelio stotis, baigia
mi įrengti geležinkelininkų 
poilsio namai, sandėliai.

A. Petraitis

Atmesti!
KINUOS UŽSIENIO reikalų ministras Chou En-lai 

praėjusią savaitę ir vėl siūlė: sulaikyti mūšius Korėjoje, 
o dėl belaisvių apsikeitimo tarsimos vėliau.

Kalbėdamas apie tai Anglijos, parlamente, Britanijos 
užsienio reikalų ministras Eden sakė: tai senas dalykas, 
į kurį neverta kreipti dėmesio!

Ne, Mr. Eden, tas pasiūlymas nėra senas.; taikos vyk
dymas, jos palaikymas privalo visur ir visuomet būti pri
imtinu ir svarstytinu dalyku.

Springfield, Ill. — CIO 
ir Darbo Federacijos uni
jos reikalauja pakelti sa
vaitinę pensiją bedarbiams 
iki $35 bei $49.

Tirana, Albanija. — Al
banų valdžia suėmė 20 Ju
goslavijos Tito šnipų.

Plieno darbininkų unija 
nurodo, kad per pereitų 
metų liepos, rugpiūčio ir 
rugsėjo mėnesius plieno 
trustas padarė pelno, at
mokėjus taksus, 30 milijo
nų dolerių.

Taipgi pažymi, kad lie
pos mėnesį plieno darbi
ninkai streikavo. Nepai
sant to,, plieno kompanijos 
padare didelius pelnus.

Karinė programa kompa
nijoms—pelninga.

—o—
CIO Virginia valstijos 

unijų tarybos suvažiavi
mas, įvykęs Richmondo 
mieste, reikalavo federates 
valdžios įstatymo prieš Ku 
Klūks Klano veikimą.

■Suvažiavimas taipgi rei
kalavo panaikinti negrų 
segregaciją busuose, trau
kiniuose ir visose kitose 
viešose vietose; neduoti fi
nansinės paramos toms 
mokykloms, kurios prakti
kuoja negrų skirstymą. •

O Washingtone tik kaĮ- 
ba/ma prieš negrų diskrimi
navimą, bet nieko nedaro
ma.

—o—
Atominės energijos . iš

dirby štės dirbtuvėje, Pa
ducah, Ky., 800 darbininkų 
šiomis dienomis buvo pas
kelbę -streiką dėl pagerini
mo darbo sąlygų. Streikas, 
buvo atšauktas, kuomet 
abi pusės pasidavė arbitra- 
cijai';

Tai jau 60-tas streikas 
toje dirbtuvėje nuo 1950 
metų. Atrodo, kad ten dar
bininkai yra nepatenkinti 
darbo sąlygomis.

-—o—
Tarybų Sąjungoje išleis

ta ir išplatinta 3,263,000 ko
pijų įžymaus žydu rašyto
jo Sholomo Aleichemo raš
tų. Tie raštai yra išversti 
į daugelį kalbų.

Tai parodo, kaip socialis
tiniai kraštai įvertina liau
dišką Žydų rašytojų litera
tūrą. Nei viename kapita
listiniame krašte tokio į- 
vertinimo negalima įžiūrė
ti. .

Tai kur čia tas komerci
nės -• ■ spaudos skelbiamas 
Rusijoje antisemitizmas?

~ ■ >. ——o——

Lenkijoje 1952 metais 
sunaudota 25 proc. daugiau 
duonos, 16 proc. daugiau 
svįęsto, 26 proc.. daugiau 
kiaušiniu, 18 proc. dau
giau pieno, negu 1951 me
tais.' > ... '■

Tais pačiais metais dar
bininkams' algos buvo pa
ke! tos, o produktų kainos- 
nųfmąžintos.'.-'■'■.u

Tai ..parodo, / -kaip' šmąiį 
kiai gėrėją^pionių >gyvęhi- 
niaš liaudiškoje Lenki jo j e. 

1 ’ z ! ■ I ' . •/ . * i • r

Londonan atvyko Pietų 
Rodėsijos ir Nyasalando 
negrų genčių delegacija už
protestuoti parlamentui, 
kodėl anglai atiminėja jų 
žemes ir visaip kitaip juos 
pavergia. Delegacijos va
das Magana pasakė:/

“Dievas nepadarė klaidos 
pavesdamas Nyasalandą 
mums... Mes aiškiai pasa
kome Anglijos valdžiai, 
kad mes ja nepasitikime. 
Mes pasitikime Anglijos 
žrnonėmis, bet ne valdžia. ' 
Jeigu anglai1 nori mūsų 
šalį pasijungti, jie galį tai 
padaryti išžudydąmi kiek
vieną mūsų krašto vyrą, 
moterį ir vaiką.”

Pasakyta atvirai ir tei
singai. Afrikos žmones ge
ruoju nepasiduos imperia- 
listains. Jie - tęs kovą už 
visišką savo krašto nepri
klausomybę.

—o—
1951 metais 26,000 korpo

racijų, sturinčių š~avo biz
nį Mįchigano valstijoje, su
mokėjo valstijiniais taksais 
apie 33 milijonus dolerių.

Bet tuo pačiu laiku ant 
produktų uždėtais taksais 
(sales, taxes) . publika su
mokė j o $248,553,814.

Tai parodo, kaip “teisin
gai” yra sutvarkytas taksų 
kolektavimas. Biednas žmo
gus visai yra apiplėšiamas.

——o—-
Kietosios anglies produk

cija 1952 metais nupuolė 5 
proc., palyginus '• su 1951 
metų produkcija. . •

1953 metai pradėta su di
desniu darbų mažinimu. 
Locust Coal Co. uždarė sa
vo kasyklas ir paleido iš 
darbo 1,100 mainierių. SU 
kovo 15 d. uždaro savo ka
syklas Phįla & Reading 
Coal Co. 865 mainieriai ne
teks darbo.

Tai vis beartėjančio di
džiulio nedarbo ženklai. ,

. . —o—
575,000 Kinijos studentų 

baigia mokytojų mokslą. 
Mokyklų skaičius padidin
tas 93 proc., palyginus su 
1946 metų mokyklų skai
čiumi. Vidujinėje Mongoli
joje atidaryta pirma moky
tojų kolegija.

Liaudies švietimo darbas 
Kinijoje yra pastatytas ant 
aukšto laipsnio. Ten dabar 
vįsi mokinasi — vaikai, 
jauni, seni. Feodalįstinib' 
režimo palikus beraštįngu- 
mas dabar , visais garais 
naikinamas. \ '

East Chicago, Indi — Po 
<) dienų streiko sugrįžo dar
ban18,000 darbininkų, iš
reikalavę, ka&% kompanija 
svarsty tų ji N,^kundus. ‘

Politinio skyriaus laikraščio 
skaitytojų konferencija

GRUZDŽIAI. — čia įvyko 
Gruzdžių MTS politinio sky
riaus laikraščio “Tarybinis 
mechanizatorius” skaitytojų 
konferencija. Konfereiicijoje 
dalyvavo daugiau kaip 200 
kolūkiečių, MTS darbininkų 
ir tarnautojų. Pranešimą pa
darė laikraščio redaktorius 
Porvainis.

Diskusijose kalbėjusieji pa
žymėjo didelį laikraščio vaid
menį vystant socialistinį lenk
tyniavimą traktorininkų ir 
kolūkiečių tarpe. Dauguma 
kolūkių sėkmingai baigia že
mės ūkio metus, mechanizato
riai, žymiai pralenkdami gra
fiką, remontuoja mašinų-trak- 
torių pajrką.

Skaitytojai pareiškė savo 
pageidavimus politinio sky
riaus laikraščio redakcijos 
darbui toliau pagerinti.

Kadrai tarybiniams ūkiams

660 kvalifikuotų žemės ūkio 
darbuotojų šiais metais išlei
džia Lietuvos TSR tarybinių 
ūkių ministerijos žinioje esan
čios žemės ūkio mokyklos. 
Naujųjų specialistų tarpe — 
387 traktorininkai, mechani
kai, šoferiai ir 273 laukinin
kystės bpi gyvulininkystės spe- 

’cialistai. žemės ūkio mokyklų 
išlaikymui Tarybinių ūkių mi
nisterija šiais metais išskyrė 
2,387 tūkstančius rublių.

Didelis dėmesys skiriamas 
specialistų pagerinimo koky
bei.

Naujaisiais mokslo metais 
Šilutės vienmetė tarjrbinių ū- 
kių kkdrų parengimo mokyk
la perorganizuojama į trimeti! 
nę mokyklą. Joje kels sava 
kvalifikaciją tarybinių ūkių 
direktoriai ir skyrių vedėjai.

Tvarkosi rajonų centrai

KUPIŠKIS.—Nemažos sta
tybos šiais metais atliktos Ku
piškio rajono centre. Gedimi-' 
no gatvėje jau pilnai įrengtas 
6 butų gyvenamasis namas

Mokinių bendrabutis įsteig
tas prie Skaudvilės vidurinėj 
mokyklos. Jame apgyvendina
mi mokiniai, kurių tėvai/gy
vena užmiestyje. /

J. Marcikevičiaus trijų veik
smų pjesę “Pabudimas” pas
tatė Kražių MTS mechaniza
torių dramos ratelis. Pastaty
mas jau buvo rodomas K. Po
žėlos vardo kolūkio nariams.

* Išvyką į šefuojąniU--kxHųki 
suorganizavo Prienų vidurines 
mokyklos mokiniai. Talkinin-^ 
kai padėjo kolūkiečiams nu
imti bulvių derlių nuo 4 hek
tarų ploto.

PITTSBURGH, PA.
KAS VEIKIAMA MŪSŲ 

KOLONIJOJE
Sausio 25 d. įvyko metinis 

draugijų. atstovų ir Laisvės ir 
Vilnies skaitytojų susirinki
mas.

Reikia pasakyti, kad šios a- 
pylinkės draugai yra susirūpi
nę spaudos ir draugijų palaiky
mu ir auginimu ir pradeda ak
tyviai veikti.

Į šį susirinkimą susirinko 
gražus būrelis mūsų draugų bei 
draugių. Apsvarstė svarbius 
klausimus ir padarė gerų tari
mų.

1. Nusitarta sutvirtinti LLD 
4-tos , Apskrities komitetą. 
Draugai apsiėmė geriau veik
ti, kad iš to turėti geresnių 
pasekmių.

2.. Aptartas spaudos palaiky
mas ir parama. Visi dalyviai 
pasižadėjo geriau darbuotis. 
Ateitis parodys, kiek šiais me
tais pittsburgiečiai padarys 
spaudos reikalais pasekmių. Jie 
rūpinsis skaitytojų prenumera
tų atnaujinimu, naujų skaity
tojų gavimu ir finansine para
ma, gauti daugiau aukų.

Lietuvių Kapinių Bendrovės 
metinfe susirinkimas atsibus 
vasario 22 d., L.M.D. Name, 
142 Orr St. 'Pradžia 2 vai. po
piet.

Šiame susirinkime turėtų da
lyvauti vįsi Pittsburgho ir apy
linkės šios Bendrovės šėrinin- 
Kai, kaip pavieniai, taip ir 
draugijų atstovai. Svarbu iš
girsti komiteto ir direktorių 
raportus iš viso 1952 metų vei
kimo.

Turiu tiek pasakyti, kad šis 
kapinynas yra gražiai užlaiko
mas, medžiai išplauti, Žemė iš
arta ir žole apsėta. viskas 
tvarkoma kuogeriausiai.

šiame susirinkime bus pla
kčiau pakalbėta kapinių reika
lais ir naujų tarimų bus pada

ryta. ’ Todėl visiems šėrinin- 
kams svarbu dalyvauti, šioje 
apylinkėje šios kapį/ės palai
kyti yra labai svarbu..

LDS 142 kuopos praėjusia 
susirinkimas buvo nariais 
skaitlingas ir tvarkus. Nariai 
rimtai diskusavo draugijos rei
kalus. Išklausė komiteto ir ko
misijos raportus.

J. Miliauskas perskaitė laiš
ką, gautą iš Chicagos dėl pirki
mo ir įsteigimo ten kultūrinio 
centro namo. Nariai rimtai tą 
klausimą aptarę nusitarė pri- I 
sidėti su $1000. Tai garbė mūy 
sų kuopos nariams, 
sti draugijoms bei klubams įsi
steigti nuosavus namus.

Z t 'įf
Nebuvau matęs LDS 142 kuo- , 

kuopos bowlingo tymo, kuris 
1952 metais jau veikė. Nema
tėme, kaip tas tymafe mažiujks 
pinas daužo, kad jos visose iš
virsta. Tai su kuopos protoko
lų sekretorium nusprendėme 
nueiti į bowl ingą ir pamatyti, 
kaip jis ten lošia.

Pasirodo, kad jie ten (smar
kiai pinas muša. Pinos laksto į 
visas puses. Tymo kapitoną 
yra LDS 142 k p. klubo gaspa- 
dorius Madvik. Gerai jis va
dovauja. Vasario 2 d. buvo lai
mėtojais.

Pittsburgho Pilietis.

Iš Kolom bijos konstitucijos 
išbrauktas posmas / 
prieš komunistus <
Bogota, Kolombija. —Ko- 

lombijos kongreso konstitu- : 
cine komisija išbraukė iš 
gaminamos naujos konsti
tucijos paragrafą, . Įjūris 
siūlė baustinai uždrausti 
Komunistų Partiją.

Kolombija yra Pietų 
merikos respublika su no 
milijonų gyventojų ir 439? 
828 ketvirtainėmis mylio
mis ploto.

.     ................................ . ..... — .......... .............. . ..—-—      
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PAVAŽINĖJUS 
PO FLORIDĄ

Rašo
Per daugelį metų neturė

jęs. atostogos, draugui Mo
tiejui Klimui pakvietus pa- 
si važinėt jo nauju Ply- 
mouthu ir darbavie.tės 
draugams sutikus mane pa- 
liuosuot nuo darbo trim sa
vaitėm, išvykom į Floridą, 
tiesiog į tą daugelio apra
šytąją Miamę. Mudviem 
nusitarus paVažinėt po Flo
ridą plačiau, biskį nusidė
jau draugams darbavietėj, 
savo atostogų pratęsdamas 
ketvirta savaite.

Nesirengiau ką nors apie 
Floridą rašyt, nes apie ją 
Laisvėj buvo rašyta ir gin
čytasi net per daug. Bet 
redaktorius sako: Kiekvie
nas žmogus tą patį daiktą 
mato kiek skirtingai, tai ir 
tu pridėk savo nuomonę 

„ prie visų kitų. Lai tad bus.

kas.. Atsikėlę ryte nuste
bome, kad tiek daug pri- 
snigta, šalta, keliai slidūs. 
“Tancavodami” šiaip - taip 
dasigavom iki New Jersey 
Turnpike, čia kelias buvo 
jau nuvalytas, važiavosi ge
rai, nors greitis specialiai 
tam rytui buvo nustatytas, 
rodos, 35 mylios. Kad ap
lenkt Baltimorę ir Wash- 
ingtoną, kelią N. J. Turn
pike pabaigę, leidomės ke
liu US 13-tuoju link Cape 
Charles, prie Chesapeake 
Bay. Apie vidurį Dela
ware valstijos sniegas jau 
pasibaigė. Per Chesapeake 
Bay kėlėmės f erų. Pirmoji 
nakvynė buvo Virginijoj. z

į šlubeles be rūsių—ant ply
tinių stulpelių.

Gamtos keitimasis

IŠ Richmond Hillio išvy
kau į New Jersey pas drg. 
Klimą sausio 7-tos dienos 
vakarą. Pas jį (Fair Lawn 
mieste) nakvojau. Iš vaka
ro oras ten buvo rudeniš-

Pirmu kartu vykstant to
li į pietus, mane labai domi
no tai, kaip keičiasi gamta. 
Neatsižvelgiant net į tai, 
kad mano draugas Klimas 
kai kada ant manęs pyk
telėjo, kad esu per prastas 
“back seat drive ris,” aš ne
galėjau visuomet laikyt 
akis ant kelio, o nuolat 
žvalgiausi į miškus, laukus,

Gamta keičiasi labai lėtai. 
Kai New Jersės pakelėse 
krūmokšnių ir virkščių la
pai jau buvo nugelti, tai 
Marylande ir Virginijoj jie 
dar žaliavo. Virginijoj tuoj 
pasigedom obelių sodų, o aš 
ypatingai — poison ivy, ku
rių šiaurinėse valstijose yra 
taip apsčiai. Sustojus prie 
gasolino stoties miestelyj 
Edenton’(Va.), žmonės mūs 
klausinėjo apie sniegą New 
Yorke. Sako, pas juos snie
go pasitaiko labai retai, bet 
jei priverčia jo bent 8 co
lius, tai viskas būna supa
ralyžiuota. Jūs, girdi, tu
rite priemones sniego nu
valymui, o mes to neturime 
(jos. teŪ rūdytų ‘kartais per 
eilę mėtų nevartojamos).’ 
Čia pat jau pastebėjau ko
kį tai didelį sub-tropiškų 
medį gražiais, blizgančiai 
žaliais lapais. Juo 
tuo daugiau matosi 
su lapais.

Važiuojant link 
Wilmington (Va.), arti 600 
mylių nuo New Yorko, va
žiavome per lietų ir vėsų 
orą. Šį miestų privažiuo
jant oras jau buvo išsiblai-

vęs, saulė kaitino, ir į mies
tą įvažiavę mes pasijutom 
ūmai įsmukę į “vasa
rą” : bulvaras iš abiejų 
šonų apsodintas sub - tro
piškais, nepermatomai la
potais medžiais, kurių ša
kos iš abiejų pusių susisie
kia ir visai uždengia bulva
rą. Stebimės ta staigia at
maina. Bet išvažiavus iš 
miesto — vėl vėlyvo rudens 
vaizdas: miškų apąčia ža
lia, o didieji medžiai be la
pų. > i :

Važiuojant per abi Karo
linas, matosi vis daugiau 
daugiau lapotų medžių 
oras vis šiltėja.

ir 
ir

toliau, 
medžiu

miesto
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(Tąsa)
Šis nuotykis jai atrodė biaurus. Ji dėl 
to buvo pasipiktinusi. Blaivioms akims 
to, kuris visiškai nemyli, meilės aktas 
atrodo gyvuliškai juokingas arba šlykš
tus; Anetos akims Leopoldo pasikėsini
mas atrodė ir vienoks, ir kitoks. Bet 
Anetos sąžinė nebuvo rami. Ji buvo 
kursčiusi tuos geismus. Ji prisiminė sa
vo neapgalvotą koketiškumą, savo vilio
jančius. žaidimus, Savo klastas... Kas ją 
į tai stūmė? Ši užgniaužta jėga, ši vidi
nė ugnis, kurią reikia maitinti arba už
slopinti. Užslopinti negalima, neprivaloma! Tai 
gyvenimo saulė. Be jos viskas pasineria 
šešėlin. Bet kad ji .bent nesunaikintų to, 
kurį turi gaivinti, lyg vežimas, atiduo
tas į Fajetoną rankas! Tekeliauja jis 
dangumi savo taisyklingą kelią!.. Vadi
nasi, vedybos? Taip ilgai jų vengus, su
vokimas jai gresiančių pavojų privertė 
ją pripažinti, kad Vedybos iš meilės, pa
garbos ir ramaus prielankumo jai būtų 
užtvanka prieš širdies derųonus ir globa 

 

prieš išorinius persekiojimčų>.Juo dau
giau ji įsitikino (visa buvo simokę ją 
įtikinti: jos materialinis • ir) moralinis 

 

saugumas, šeimos židinio patrauklumas 
ir širdies troškimai), juo mažiau ji prie
šinosi žiulijeno maldavimams.- Norėdama 
jam nusileisti, ji rinko įvairiausių pa
grindų jį mylėti. Bet net nesusirinkusi 
ji pradėjo mylėti. Jau buvo prasidėjęs 
konstruktyvus dvasios darbas, kuris iš- 

.JL rinktąjį sukuria pernelyg išaukštintą. 
w Žiulijenas toje srityje buvo ją pralenkęs.

Kadangi jos prigimtis buvo turtingesnė 
ir jausmingesnė, ji tuoj pat jį viršijo.

Jau nebesisaugodama, pasiduodama 
savo atviros prigimties polėkiams, ji ne
sinaudojo tais dirbtinumais, kuriais gud
resnė moteris užmaskuoja savo pasidavi
mą, kai jos širdis jau paimta, o ji suda
ro nuomonę, kad dar pati tebėra jos val
dovė. Aneta savąją padovanojo. Ji tai 
pasakė Žiulijenui. Ir nuo pat tos aki
mirkos Žiulijenas pradėjo nerimauti.

Jis menkai tepažino moteris. Jos jį 
ir masino, ir drumstė. Jis labiau mėgo 
jas teisti, negu pažinti. Vienas jis idea
lizavo, kitas smerkė. O kurios neįėjo 
nė į vieną iš tų dviejų kategorijų, tomis 
jis visai nesidomėjo. Labai jauni vyrai 
(ir Žiulijenas toks pasiliko dėl savo men
ko patyrimo) visuomet skuba spręsti. 
Kadangi jie yra kupini pątys savęs ir sa- 

^vo troškimų, kituose jie ieško tik to, ko 
Jiš jų norėtų. Vis tiek, ar iš moralinės 

i. pusės, ar iš kūniškosios, naivieji, kaip 
l ir gudrieji, mylėdami visad tik apie sa

ve tegalvoja ir niekad negalvoja apie 
moterį;’jie atsisako matyti, kad ji egzis- 

; tuoja šalia jų. Meilė kaip tik ir yra 
B bandymas, kuris galėtų jubs to išmoky

ff
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ti: ji ir išmoko nedidelį skaičių tų, kurie

sugeba išmokti, bet, aplamai, jų pačių ir 
jų bendrininkės sąskaita, nes kai jie pa
galiau išmoksta, būna jau per vėlu. Nai
vus nustebimas amžių, vaitojančių del 
nepataisomo dvilypumo, kuris ir yra tas 
kartusis meilės vaisius; šiai nusivylusiai 
vienybės svajonei yra būdingas pradinis 
nedėkingumas. Nes ką reikštų pasisaky
mas mylėti, jei tai nebūtų mylėti kitą? 
Nors ir neturėdamas. Rože B rišo egoiz- 
rho„ Žiulijenas dėl savo nežinojimo ne 
mažiau turėjo vargo išeiti pats iš savęs; 
jo moteriškojo pasaulio akiratis buvo dar 

4 labiau ribotas. Būtų reikėję jį į ten ves
ti atsargiai, paėmus už rankos.

Aneta iš .prigimties buvo neatsargi.. O 
meilė jos to nemokė. Ji dovanodavo jai 
troškimą nuoširdaus pasitikėjimo. Da
bar, kai ji jau buvo tikra mylinti ir 
esanti mylima, ji nieko nebeslėpė. Jos 
negalėtų nuo mylimojo atitraukti jokie 
jo neigiamumai; kodėl gi ji turėtų apsi
mesti? Būdama grynos širdies, ji nesi
gėdijo būti tokia, kokia ji buvo. Tegu 
tas, kuris ją myli, mato tokią, kokia ji 
yra! Ji puikiai pastebėjo jo naivumą, 
jo nesupratimą, jo baiminimąsi. Ji dėl 
to jautė švelnų ir klastingą malonumą. 
Jai patiko, kad ji pirmoji jam atsklei
džia moters sielą.

(Bus daugiau)

Tai, draugai, jūsų 
jubiliejus!

(Margaretai ir Jonui Gluoksniam)
Tai, draugai, jūs jubiliejus
Taip žymios jau sukakties — 
Tos vestuvės baltų perlų,—

• Lai jūs širdis džiaugsmai lies.
Dar tik vakar, rod’s įvyko 
Iškilmė toji žymi,
Kai dvi sielas meilė rišo— 
Laimė švietė taip skaisti.
Bet, štai, švenčiate jubiliejų,
Metų jau trisdešimties,
Kai šešėliai tesivaido, 
Taip brangios tos praeities.
Bet jau dienos ir tie metai, 
Ką prabėgo — nebegrįš!
Lai buitis skausmų lydėta, 
Skaisčiom viltim tenušvis!
Ir vėl dienos bėgs, kaip bėgę,— 
Lai džiaugsmai jas telydės!
Lig. auksiniam jubiliejui \ 
Takai gėlėm lai žydes!
Taip, draugai, jūs jubiliejus
Metų jau trisdešimties:
Rod’s sakyte tik fr sako — 1 
Negailėkit praeities!

. .. ' Z. K

t

žilabarzdžiai medžiai
Rodos, jaū Pietinėj Karo

linoj pastebėjom ant me
džių iki tol mums nematy
tas žilas barzdas - kasas. 
Pradžioj manėme, jog tai 
yra ' parazitiniai augalai, 
įsičiulpę į medžių žieves. 
Taip manėme todėl, kad ne 
ant visokių medžių tos 
barzdos matėsi; ant pušių 
jų visai nebuvo. Bet Geor- 
gijoj jau ir pušys jomis ap
žėlusios, ir taip tais auga.- 
lais medžiai aptįsę, jog ro
dos, kad jie jau pasmaugti 
bei baigiami smaugt. Tik 
Floridoj sužinojom, jog tie 
augalai nėra parazitiniai, 
jog jie minta oro drėgme ir 
auga pasikabinę ant me
džių šakų. Jie vadinami 
ispaniškomis šamano mis. 
(Jų nemačiusieji galite juos 
matyt Lietuvių Kultūrinio 
Centro restorane.) Šios sa
manos perdirbamos ir nau
dojamos matrasams ir įvai
rioms paduškaitėms. Flo
ridoj ypatingai tos samanos 
miškus užgulusios. Sodiniai 
medžiai nuo jų saugomi.

Įvažiavę į Floridą, kad ap
lenkt didmiestį Jackson
ville, iki Daytonos važiavo
me pačiu pajūriniu keliu 
(AlA). Čia tų barzdų jau 
nesimatė, ipažai matėsi ir 
didesnių medžių. Tai by- 
čių vaizdai; visas pajūris 
apaugęs krūmokšniais ir 
palmetomis, kurios savo 
lapais panašios į plašta- 
kines paimas? Liemuo iš 
jų n e i š a u g a ; tai tik la
pai bei' kupstai, labai ge
rai sulaikanti vėjo nešiamą 
smėlį. Palmetomis yra ap
žėlusi visa Florida, Georgi- 
ja ir Dalinai Pietinė Karo
lina. Sakoma, gegužės mė
nesį jos gražiai ir kvepian
čiai žydi; tada tai esti bi
čių darbymetis. Jos auga 
tik sausose vietose. Jei no
ri pasirinkt sausą žemės 
sklypą namui statyt, tai 
būtinai žiūrėk, kur auga 
palmetes.

Palmas pamatėm pietinėj 
Georgijoj — pirmiau pake
lėj, matomai, atvežtos iš 
pietų, o paskiau jau matė- 

I si jų ir raistuose, gal na
tūraliai atsiradusių.

Džiaketus nusivilkom, ro
dos, jau įvažiavę į Georgijų.

si tik kur-ne-kur ir tie pa
tys, rodos, apleisti, apžėlę.

Paimu matosi vis dau
giau ir daugiau, bet koko- 
natų gali matyt tik pietinėj 
Floridos dalyj, Miamėj ypa
tingai.

Pajūriuose, kur yra kiek 
didesnių medžių, kai kur jie 
yra ir savo šakomis ir lie
menimis palinkę į pietus. 
Taip yra dėl to, kad čia 
nuolatos pučia vėjas, nuo 
jūros.

Miamč
Miamės miestas didelis ir 

švarus. S'avo ilgiu jis man 
primena Chicagų. Jis ir da
linasi į keturias dalis taip, 
kaip Chicaga: šiaurryčiai, 
šiaurvakariai, pietryčiai ir 
pietvakariai. (Miami Beach 
yra administraciniai atski
ras miestas, saloj, su žemy
nu jungiamoj išpiltais ke
liais.) Kaip Chicagoj nuo 
Madison gatvės, dalinančios 
miestą į šiaurę ir pietus, 
gatvių numeriai eina iki 
103 gatvės Roselande, kur 
randasi lietuvių svetainė; 
taip Miamėj nuo Flagler 
gatvės, dalinančios miestų į 
pietus ir šiaurę, gatvių nu
meriai eina į šiaurę iki 103- 
čios. gatvės. Tiesa, čia ne 
taip tirštai apgyventa, ypač 
vakarinė dalis, ir namai že
mučiai, daugiausia po vienų 
aukštą.

Miesto pastatų spalva — 
daugiausiai balta. O jei kur 
yra mėlyna ar kitokia, tai 
labai lengvutė, šviesi. Na
mai veik visi mūriniai — 
mažieji daugiausiai cemen
tinių blocksų. Kai prie 
šviesių spalvų — iš lauko ir 
iš vidaus — pripranti, tai 
nuvykus kitur, kur namai 
mediniai, spalva tamsi iš 
lauko ir iš vidaus, tai pa
sijunti lyg biednatvės vie
toj, nors tai būtų priešin
gai.

Roger M. Kyes džiaugiasi gavęs apsigynimo sekreto
riaus pagelbininko vietą.

Kas davė Floridai varda? 
C

Kai važiuoji keliu A1A, 
stebiesi’, kodėl Floridai duo
tas toks vardas — gėlių 
kraštas, kuomet pajūryj čia 
nesimato jokių gėlių.

Vardą šiam kraštui davė 
1512 metais jon išlipęs (kur 
dabar randasi miestas St. 
Augustine) ispanas Juan 
Ponce de Lion, uolus ieško
tojas pasakiško jaunystės 
šaltinio. Tikrai nėra žinq-x 
ma, ar jis šį kraštą pava
dino Florida dėl to, kad jos 
gilumoj rado daug žydinčių 
gėlių, ar dėl to, kad jis jį 
pasiekė Velykų dieną — 
pasqua Floridą (gėlių šven
tę). O gal tada čia pajū
ryj jau žydėjo palmetos.

Važiuojant Floridos pa
jūriu, orandžių sodų mato-

Turėjome gražų orą
Tik pirmas dvi dienas 

oras Miamėj buvo šalto
kas — maudytis negalėjo
me; bet visos kitos dienos 
per virš dvi savaites 
oras buvo šiltas ir maudy
tis buvo galima kasdien. 
Vanduo ten žiemos mėne
siais šiltesnis negu New 
Yorke vasaros mėnesiais. 
Vieną diena oro temperatū
ra pakilo iki 85 laipsnių.

Apsigyvenome pas drau
gus Paukščius, šiaurvaka
rinėj miesto dalyj. Aplan
kėme nemažai pažįstamų, 
buvusių šiauriečių. Gaila, 
kad neturėjome laiko ap
lankyt visų, — norėjome ir 
saule pasinaudoti ir į tūlas 
įdomybes nuvažiuoti.
Aplankėme ir šunų ir arklių 

lenktynių parkus—ne tam, 
kad savo laimę išbandyt, 
bet kad prisižiurę t į vęidus 
žmonių, prisipirkusių lai
mėjimo bilietų. Tik už tai, 
iš tikro, verta įžangą užsi- 
mokėt. Koks jaudinimasis, 
šunims, bei arkliams bė
gant, ir koks nusiminimas, 
bėgimui pasibaigus! Pa
sekmėmis džiūga u j a n č i ų 
veidų, žinoma, esti labai 
mažai. Bėgimo metu būna 
atsitikimų, kad “betinto- 
jas”sulamdo prieš save sė
dinčiojo žmogaus, skrybėlę. 
Į arklių lenktynes įėjimas— 
$1.50, į šunų—25c.

Į Key West
Suvažinėjome ir į toliau

siai į pietus Jungtinių Vals
tijų miestą Key Wešt, 160 
mylių iš Miamės. Nuo Flo
ridos žemyno į tą mies.tą 
kelias eina “virš jūros” — 
retežiu salų, sujungtų pyli
mais ir tiltais. Vienas tų 
tiltų yra 7 mylių ilgio. Jg 
p e r v a ž i a v imas 50 mylių 
greičiu truko 10 minučių.

“Vieškelio virš jūros” il
gis — 80 ar 90 mylių.

Veik visa įdomybė, — tai 
malonus geru vieškeliu pa
sivažinėjimas. Miestas ne
didelis, iš trijų šonų apsup
tas jūra, Gulf of Mexico. 
Tai vyriausiai kurortinis 
miestas su laivyno baze, 
kur ex-prezidenta.s Truma- 
nas dažnai skrisdavo.

Kadaise nuo Floridos že
myno į Key West buvo nu
tiestas geležinkelis. Bet 
kartą traukinį užklupo ura
ganas, numetė jį nuo tilto į 
vandenį ir žuvo šimtai žmo
nių. Dabar gi geležinkelio 
vietoj nutiestas automobili
nis kelias.

Dėl tų ginčų
Kai kurie turistai Floridą 

per daug peikė, pajuokė. 
Vieni sakė, kad ten per
daug sausa, viskas išdegę; 
kiti gi sakė, kad ten labai 
drėgnas oras, drabužiai pe
lija. Tūliem atrodo, kad 
ten apsigyvenę (daugiausia 
Miamėj) lietuviai jaučiasi 
“įklimpę.” Mikas Detroitie- 
tis šyptelėjo, kad Miamė 
taip iškepinta, kad ten nei 
musios nei uodai negali gy
venti. Bet kas gi to brudo 
pasigenda? Drg. Stankus 
dėl to šyptelėjimo supyko 
ir puolėsi įrodyt, kad ten 
yra ir musių ir uodų, lyg 
tai būtų koks pliusas mies
tui.

Tūli turistai nuskrenda į 
Miarhę ir parskrenda oru. 
Jie tik Miamę ir žino. Ki
ti gi nuvažiuoja pajūriu ir 
tuo pačiu keliu sugrįžfa. 
Aišku, jie Floridos nemato; 
mato tik pajūrį, byčių vaiz
dą.

Miamiečiai gi dėl perdėji
mų ir pašaipos Floridai 
pyksta, — pyksta dėl to?* 
kad jie jaučiasi paskaityti 
neišmanėliais, kad pasirin
ko tokią vietą gyvent, kad 
jie skaitomi įklimpusiais.

Taip nėra. Miamėj yra 
įsikūrusių tokių žmonių, 
kuriem kelių tūkstančių do
lerių nuostolis, parduodant 
savo nuosavybes ir “išklam- 
pojant,” reikštų tik tįiek, 
kiek daugeliui mūs reikštų 
keliu doleriu nuostolis. Ta
čiau jie iš ten nebėga.

(Bus daugiau)
___________________ — 1— 
r—" ___     ui.—

MATTHEW A.
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5X72^^.

i

HARTFORD, CONN.
Hartfordo ir apielinkės draugai ir draugės, teatro, 

dainų, tautinių šokių mėgėjai kviečiami susirinkti sek- 
mądienį vasario-Feb. 15 d., 2 vai. popįet, Laisvės Choro z 
svetainėje, 157 Hungerford St., Hartford. Šis susirinki
mas yra šaukiama tikslu suorganizuoti kokį nors meni- ‘ 
nį-teatrinį veikimą. Pradžiai gal pasirinksime kokio 
nors veikalo scenoje pastatymą, o vėliau gal ir tautinių 
šokių grupę—tai priklauys, kiek atsiras tokios veiklos 
mėgėjų. Svarbu, kad visi Laisvės Choro nariai dalyvau
tų šiame susirinkime, nes jei bus kokis panašus veikimas 
suorganizuota, tai jis bus Laisvės Choro pagrindu ir var
du. - J. Byronas. 1

3 pus!.—Laisve (Liberty)-Antradienis, Vasario-Feb. 10, 1953

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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



MIRE
ANTANAS GRAŽYS, 65 

metų amžiaus. Gyveno 123 
Johnson Ave., Brooklyn, N. Y. 
Mirė vasario 6 d., Kings 
County ligoninėje. Kūnas pa
šarvotas Rogers (Radzevi
čiaus) koplyčioje, 410 Metro
politan Avė., Brooklyne.

Laidotuves įvyks šiandien, 
vasario 10, 2 vai. dieną, Mt. 
Olivet kapinėse. Velionis pa
liko nuliūdime žmoną Mary, 
dvi dukteris Adele ir Helen 
ir du anūkus. Laidotuvių a- 
peigomis rūpinosi Radzevi
čiaus laidotuvių Įstaiga.

Seržantui Zorlandui 
pagerbti pokylis

Turbūt per neapsižiūrėjimą 
Laisvėje nebuvo atžymėtas tas 
pokylis, kuris įvyko sausio 30 
d. Piliečių Klubo patalpose, 
Williamsburge.

Tai buvo pokylis, suruoštas 
AMVETS organizacijos pa
gerbimui seržanto Paul Zor- 
lando, grįžusio iš Korėjos ir 
dalyvavusio prez. Eisenhowe- 
rio inauguracijos iškilmėse 
Washingtone.

Seržanto Zorlando tėvas, P. 
Zorland, kaip žinia, yra kriau
čių kontraktorius Brooklyne.

Pokylis buvo spalvingas. 
Buvo kalbų, buvo vaišių, buvo 
Šokių.

L. Koresp.

Svečiai
Laisviečius atlankė Mr. ir 

Mrs. Adams iš Huntington, L. 
I. Mr. Adams nusiskundė, kad 
vis dar nėra pilnai sustiprėjęs 
iš po ligos. Tačiau pasiryžo 
atlankyti didmiestyje pasiliku
sius artimuosius. Ta proga už
ėjo ir pas laisviečius atsinau
jinti dienraščio prenumeratą, 
nusipirkti medaus ir palinkėti 
laimės dirbantiesiems įstaigo
se.

Juodieji melagiai
> Tėvų Franciškonų leidžia
mas Brooklyne laikraštis Dar
bininkas vietinių žinių pusla
pyje rašo:

“Sausio 25 d. Bimba rengė 
110-06. Atlantic Ave., Rich
mond Hill, vakarienę. Tačiau 
j tą raudonųjų pobūvį susirin
ko vos aštuonetas vyrų ir 
trys ‘stachanovietės’ moteriš
kės. . .

Tai ambrijimas tų juodųjų 
inkvizitorių apie Laisvės šėri- 
pinkų suvažiavimą, įvykusį 25 
d. sausio.

Suvažiavime dalyvavo 150 
šėrininkų, ir visi buvo bankie- 
te. Apart šėrininkų, kita tiek 
į bankietą atsilankė pašalinės 
publikos, pripildydami svetai
nę, kurioje sutelpa 500 žmo
nių.

Tai ve kokiomis melagys
tėmis vaišina s^vo skaitytojus 
tie juodieji krankliai, kurie 
ryžtasi vėl būt pavergėjais 
mūsų tėvų šalies Lietuvos.

Jeigu yra dienas, tai už to
kias melagystes jis turėtų at
siųsti perkūną ir nutrenkti 
nuo žemės paviešio tokius me
lagystėse paskendusius pasi
leidėlius.

Buvęs Bankete.
* t

Sukniasiuviai stato 
eilinių kandidatus

Didysis sukniasiuvių unijos 
lokalas šiuose unijos viršinin
kų rinkimuose turės pilną ei
linių narių sąrašą greta ad
ministracijos sąrašo.

i

Eilinių narių kandidatai, 66 
unijistai, tapo užgirti eilinių 
narių masiniame susirinkime, 
įvyko vasario 4-tą, Hotel Ca
pitol, New Yorke. Sąrašo prie
šakyje yra ilgametė unjįistė 
Fannie Golos.

ILGWU Lokalo 22-ro virši
ninkų rinkimai įvyks vasario 
18-tą.

m n ' ~ ........... , Hinįii-riĮ-- i i r m win nu - - - r nu į m im ■ ■■ i

N wMirto^Ąėy2lnl(H
Masiniai susirinko 
užtarti Rosenbergns

Darbininkų šauktas ’masinis 
mitingas

publikos

darbi-

Rosenbergams gelbė- 
sėkmingas. Virš 700 

susirinko į Palm 
Susidomėjusiai iš

klausė kalbėtojų pranešimus.
Ypatingo dėmesio atkreipė 

svečio iš Chicagos Leow Bever
ly pareiškiamas, jog
ninkai turi galią išlaisvinti Ro- 
senbergus. Ta galia yra darbi
ninkų vieningume.” ,

Beverly, United Packing
house Workers Lokalo 347-jo 
vadas ir prezidentas, kalbėjo 
ne frazėmis. Jo unijos pastan
gomis tapo išgelbėtas Harves- 

Pter darbininkas Harry Ward. 
Ward buvo sufrėmuotas, Įkai
tintas žmogžudystėje, su kuo 
jis n i ('k o bendro neturėjo, 

būtų buvęs nužudytas, 
jo unija nebūtų stojusi

Ward 
jeigu 
ieškoti teisybės.

Beveriy ragino darbininkus 
veikti, sakydamas:

“Rosenbergai nebus nužu
dyti, jeigu organizuoti darbi
ninkai stipriau pasisakys.”

Jaudinantis momentas Įvy
ko, kuomet tapo pranešta, kad 
publikoje randasi senute Ito- 
senbergo motina. Publika at
sistojo ir pasveikino senutę il
ga ovacija. Po to ji buvo nu
vesta ant estrados ir pasodin
ta greta Mrs. Helen Sobel 1.

Mrs. Sobel 1, žmona sykiu su 
Rosenbergais nuteisto Morto- 
no Sobell, kalbėjo mitinge. 
Jos vyras uždarytas trims’de
šimtims metų Alcatraz kalė
jime. Ir kalbėjo keli kiti. 
Taipgi buvo įspūdinga meno 
programa.

Priimta r e z o 1 i u c i j a- p rašy- 
mas prez. Eisenhoweriui dova
noti Rosenbergams mirties 
bausmę.

i Naujieji projektai 
nepadės biedniems

Darbininkai ir biednuomene 
iš sykio apsidžiaugė, kai val
džia paskelbė naujus gyvena
mų namų projektus Brooklyno 
Bedford-Stuyvesant ir Brown- 
svillės sritims. Abi sritys yra 
pilnos laužymų. Abiejose tos 
laužynės perpildytos gyvento
jais.

Originaliai projektai, kai jie 
I buvo planuojami Roosevelto 
I ir LaGuardijos laikais, buvo 
taikomi suteikti žmonišką bu
tą tiems, kurioms daugiausia 
reikia. Tiems, kurie neišgali 
brangiai mokėti. Iš pradžių 
rondos buvo numatytos po $7 
iki $10 už kambarį.
Kita giesmė dabar. Planuoja

mųjų projektų rendos numatys 
tos po $19 už kambarį. Patys 
turės mokėti elektrą, 
Nedidelei šeimynėlei
kainuos virš $80 per mėnesį. 
Tai daug perdaug. O reikia 
žinoti, kad daug biednuome- 
nėje yra didelės šeimos. Joms 
rendos siektų virš šimto dol. .

Taigi, tos šeimos bus prie
varta šalinamos iš dabartinio 
buto užleidimui vietos gra
žiems apĄrtmentams, į'kuriuos 
jos negalės nei kojos įkelti.?

R-kasi

gasą. 
butas

Gaisras apžalojo 
sandėlį

Vasario 5-tą buvo kilęs gais
ras New Yorko Laivyno bazės 
sandėlyje. Virš valandą laiko 
užtruko gaisrą apvaldyti. Iš
šaukta virš 200 gaisragesių ir 
35 gaisrui gesinti aparatai. 
Šone nuo vandens darbavosi 
du gaisragesių laivukai. Nuos
tolis, sakoma, esąs mažas.

Ne visi džiaugiasi šilta žie
ma. Viena tiktai New York 
Central Gelžkelių firma atve
žusi 20 nuoš. anglies mažiau, 
negu pernai.

i

Philadelphia, Pa
HELP WANTED—FEMALE

Nebuvęs nužudytas

Paveiksle parodomas prisegtas prie tvoros Įsakymas 
“Operation Smack,” kuris kaip speci&lis užpuolimas 
ant Šiaurės korėjiečių Įr kiniečių pozicijų buvo demon
struojamas generolams, kongresmanams, koresponden
tams. Toji operacija, tačiau, nepavyko, nes korėjiečiai 
ir kiniečiai užpuolimą su dideliais nuostoliais atmušė.

Kviečiame Dailininkus į 
Rankdarbių Parodą

.JDienraščio Laisvės Bendrovė rengia rankdarbių 
parodą, kuri įvyks sekmadienį ir šeštadienį, ba- 
fendžio-April 25 ir 26 dienomis. Bus Kultūri- 

^Uniame Centre, 110-06 Atlantic Ave., Richmond

Kviečiame moterų klubus, meninius ratelius ir 
kitas organizacijas; taipgi paskirus ašmenis da
lyvauti parodoje su savo gaminiais, pasirodyki
te visuomenei savo gražiais talentais. Kviečia
me visus, vyrus ii’ moteris į prakilnų dailės dar
bą, v-
Už rankdarbius nebus apmokama, prašome jų 
kaipo dovanų dienraščio išlaikymo fondui. Vi
sokį dirbiniai .parodoje bus išparduoti ir gautos 
įeigos bus sunaudotos apšvietai, dienraščio' pla
tinimui ir išlaikymui.
Kurie patys negalite padaryti ką nors dailiško 
parodai, būsime dėkingi, jei nupirkę ką nors 
prisiusite. Taipgi labai įvertinsime pinigines 
dovanas tam reikalu. Jei sunku su išdirbiniais 
ar pirkiniais 
vana. v /
Dirbiniai bus 
siuvinėjimai,

parodai, prisiųskitę piniginę do- /

naudingi visokie: mezginiai, is- 
piešiniai, naujenybių (.novelties) 

daiktukai ir viskas, ką tik kas gali sugalvoti ir 
padaryti ar nupirkti. Piniginės dovanos padės 
rengėjams dapilelyti, suderinti parodos įvairu
mą. ‘c
Abiem parodos dienom rūpinsimės turėti meni
nes programas, įus orkestrą' šokiams. Taipgi 
bus patarnaujama valgiais. Todėl maisto pro
duktų dovanos bus mielai priimamos. Prašome 
gaspadinių apie tai pagalvoti.
Rengėjų noras, yra įtraukti i šią parodą Įcuio 
skaitlingiausius būrius dailininkų, parodyti vi
suomenei jų talentų, suruošti įspūdingą parodą 
pasitenkinimui dailės mylėtojų, kurie lankys pa
rodą. Tuom pačiu kartu norime sukelti šiek- 
tiek finansų apšvietos reikalui.
Kviečiame visus dailininkus stoti į darbą ir pa
dėti mums atsiekti savo pasibrėšto tikslo. Visas 
parodos grožis ir įspūdingumas priklausys nuo 
pačių dailininkų. Taigi prašome jų tuojau im
tis to gražaus darbo ir prašome mums pranešti 
iš anksto kas kuomi prisidėsite.
žinodami dailininkų pasižymėjimus savo rank
darbiais daugelyje kolonijų, imsimės parodos 
ruošimo darbo su pasitikėjimu, jog dailininkai 
su mumis kooperuos ir paroda bus įspūdinga. 
Už visokią kooperaciją šiam tikslui dėkojame iš 
anksto. *

■ Parodos Komisiją,
Katrina Petrikienč, Vincas Čepulis,

> Jonas Grybas,

r .OTVilti .v. ii

Rendauninkų planai 
ateities veiklai

Grįždami iš audringo posė
džio Albanyje rendauninkų 
atstovai ir prieteliai nesnaudė. 
Kožname iš penkių perpildy
tų delegatais vogonų įvyko su
sirinkimas. Ir pasidarė planus 
veiklai. Tar 
rimų yra:

Laiškais 
reikalauti,
šauktų viešus posėdžius New 
York o mieste.

pe vyriausiųjų ta

ir telegramomis
kad valdininkai

Rendauninkų ir unijų atsto
vų komisija,, bendrai su sava
noriais iš kaimyniją, kas sa
vaitę vieną kartą nuvyks į Al
bany. Apžiūrės, kad rendau
ninkų reikalai nebūtų paneig
ti Valstijos Seimelyje.

Mobilizuos kitą masinę de
legaciją į Albany, kai įvyks 
posėdžiai svarstyti rendų 
klausimui.

Siųs peticijas gub. Dewey, 
raginant palaikyti rendų kon
trolę, i

Rendauninkų delegacija 
grįžo nepatenkinta tuo, kad 
posėdžių vedėjai rendauninkų 
pranešimams skyrė tiktai ma
žą dalelę laiko. Veik visą lai
ką užleido kompanijų atsto
vams ir namų savininkams.

Grįžo labai patenkinti' tuo, 
kad pirmu kartu unijos stojo 
bendrai veikti sw rendaunin- 
kais. Kai kurių unijų atstovai 
labai gerai pasirodė.

R-as.

Unijistai pikietuoja
Strauss krautuves

Tų krautuvių darbininkų 
nija paskelbė pikietavimą visų 
56 tos firmos krautuvių did
miestyje.

Darbininkai, 65-to Distrikto 
nariai, reikalauja atnaujinti 
sutartį, 5 dienų 40 valandų 
savaitės, po $8 algos priedo 
ir kitų pagerinimų.

li

GARSINKITĖS laisvėj

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Draugiškas parengimas Lietuvių 
Tautiško namo knygyno naudai 
įvyks šeštadienį, vasario-Feb. 14 d., 
prasidės 7:30 vai. vakare, 
Taut. Namo kambariuose.

Visi apšvietos mylėtojai 
kite šiame parengime, čia
džių namie gamintų valgių, kavos ir 
kitokių gardumynų. Prašome visus 
susirinkiti į lą gražų pasilinksmini
mą.

bus Liet.

dalyvau- 
bus gar-

Rengimo Komitetas. 
(28-30)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia smagų va

karėlį vasario (Feb.) 22 d., sekma
dienį, 3:30 po pietų, Ukrainą Salėj, 
57 Beacon St. Trijų aktų komedijų 
“Trys Mylimos” suvaidins vaidinto
jai iš Brooklyno. Muzikalinę pro
gramą sudarys Sietyno Choras. Po 
programos bus šokiai, užkandžiai. 
Prie įžangos bus duodamos trys do
vanos. Įžanga tik $1. širdingai kvie
čiame visus į šį įdomų vakarėlį.

Sietyniečiai.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja priešakinis kamba

rys, apšildomas. Pageidaujama pa
vienis vyras. Galima ir naudoti vir
tuvę mažiem dalykėliam. Prašome 
kreiptis: 414 So. 5th St., Brooklyn, 
N. Y. Viršutinės lubos po dešine 
puse.

(26-27)

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 v gerti daug arbatos 
su medum gręitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisvės Įstaigoj

TYPISTS. General office duties. 
Recent High School graduates. Cen
ter Cjty pfficc, established business. 
Steady position; 5 day week; good 
working conditions. Apply in person. 
Mr. Hart. HARPER & BABCOCK, 
(General Agents) 16th floor-Widener 
Bldg.

tiktai ket-

(28-30)

CLERK TYPISTS. Experienced for 
General Office work. Good salary; 
pleasant surroundings. Steady 
tion. Apply in person.

MARFIELD’S 
2107 Germantown Ave.

(28-34)

posi-

cook- 
fond

HOUSEWORK, general & 
ing. Reliable, settled woman, 
of children (2 school children). Light 
laundry. Other help. Experience and 
references necessary. Suburbs. $35. 
Sleep in. MELROSE 5-4846.

z, (24-29)

OPERATČRS. Experienced, single 
needle collar maker and placket set
ter. Also collar setter; boy’s knitted 
polos. Excellent opportunity and 
steady position for right girls. Ap
ply all week. 2nd floor. ABRAMS 
& CAPPI, 1106 Arch Street.

(26-32)

OFFICE WORK. Experienced. Di
versified duties; knowledge of sec
retarial, typing, shorthand, etc. 5 
day weėk. ^Pleasant surroundings, 
steady pos/tioh. Apply in person. 
See MR.'MACK. Athos Steel Service, 
Chew ACe. & Rosehill St. (No phone 
calls).

(26-29)

CLERK-TYPIST, 
hrs. week. Steady 
working conditions, 
advancement. Apply
MAGNAFLUXa 817 W. Cumberland.

See Mr. Sutton.
(23-29)

Experienced 35 
position; good 
Opportunity for 
in person.

HELP WANTED —MALE
OPERATORS. Singer. Experienced. 
Placket and collar setter.. Steady 
work; good working conditions.

BARRY KNITTING MILLS, 
Apply in person.

Ambei' & Westmoreland Streets.
(28-30)

AUTO MECHANICS. Also needed 
AUTO BODY & FENDER MEN.

Employment. Excellent 
conditions. Apply in person. 
BROS. (Chevrolet).
Chelten Ave., Germantown.

(28-30)

Steady 
working 
JACOB 
217 W.

MEAT CUTTER or BEEF BON
ER. Experienced, steady work; good 
pay. Good working conditions. Ap
ply in person. TWIN BROS. MEAT 
MARKET, 4021 Market Street.

(26-28)

SPRAY ^AINTER. Experienced; 
match colors, lacquer, natural finish. 
Exhibits 
position;
Apply in 
See Mr.

and displays, permanent 
good working conditions, 
person. 1709 N. 12th St.
Buck Conrad.

(26-32)

’ 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.

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

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)

FOR SALE 
SEWING MACHINES 

Singer Style
Round bobbin. Portable. Brand 

new. All attachments. Only $49.00. 
Phone any time. WA. 2-5777.

(28-30)

Virginia 9-6125

New Yorke atrastas namų 
koridoriuje su smaigčiu krūti
nėje James Doyle nebuvęs nu
žudytas. Tyrimas parodė, kad 
smaigtis įsmigęs
virtąją dalį colio. t Nustatyta, 
kad jis mirė nuo širdies smū
gio. Tačiau daleidžiama, kad 
tą smūgį galėjęs iššaukti ant 
jo antpuolis.

New, Yorko miesto centre 
dienos šviesoje tapo pavogtas 
kitas sunkvežimis. Jame buvę 
$6,000 Vertės audinių.

Help Wanted—Female 
OPERATORĖS 

Patyrusios 
šiek-tiek žinančios naudoti 

siuvamąją mašiną. 
Gera alga. Puiki Proga. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

Daugelis naudingų darbininkam 
gerumų.

Pasitarimai kasdien, įskaitant i 
šeštadienius.

NEMO CORSET CO.
100-02 Rockaway Blvd 

Ozone Park, N. V.

(27-28)

HELP WANTED
MALE and FEMALE

Male & Female
Reikalingi siuvamosios mašinos 

operatoriai, vyrai ir moterys. Pa
geidaujama su patyrimu, bot bus 
gerai ir be patyrimo. Prie visų da
lių ant Navy Pea Coat (Laivyno 
švarkos). Gera alga.

TEMAR CLOTHES, INC. 
1099 Flushing Ave,, Brooklyn, N. Y.

. (26-27)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

TONY’S
UP-TO-DATE

1 BARBER SHOP
ĄNTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVĘNUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor, Hėwes 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. j 

Tel. EV. 7-623S '

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

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

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

BAR&GRILI

...................................................................i'1' ............ —■ ..................-
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