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KRISLAI
Karo isterijos kankiniai. 
Laisvės balso neuždarysi. 
Diskriminuoja darbuose.
Industrinė Lietuva.

Rašo J. GASIONAS

“Mūsų legislatūra neturi 
I autoriteto naudoti kontrolę 

ant mūsų politinės laisvės. 
Konstitucijos tikslas yra tai, 
kjkl politiniai niekas kitas ne
gali mus valdyti, kaip tik mes 

vpatys.”
IS qpaj pasa]<e p. Alexander

Meiklejohn, buvęs Amherst 
Kolėgijos prezidentas, protes- 

i . tuodamas prieš 13 Komunis
tų Partijos vadu nuteisimą.

Kaliu jis pareiškė, jog 
c Smitho aktas yra priešingas

, amerikinėms laisvių tiadici-
1 joms.

Trylika komunistu vadu nu
teisti išbūti kalėjime, bendrai 
sudėjus 32 metus ne todėl, 
kad jie būtu konspiravę, suo- 
kalbiavę nuversti Amerikos 
valdžią. Ir teisėjas tuo juos 
nekaltino.

Jie apkaltinti ir nuteisti 
dėl to, kad jie skaitė marks
istinius raštus, protavo mark- 
rištiniai ir kitus marksizmo 
nokino.

★
•' ™ Jeigu ne ši karinė isterija, 

let kuris teisėjas vargiai bu
tų suradęs pamato juos ap
kaltinti.

Todėl aišku, jog šie kali- 
.niai ir tie, kurie pirmiau kalė- 
jiman pasiusti, ir daugelis ki- 

• tų komunistų vadų — yra ka
rinės isterijos aukos.

Jie narsiai kovojo už taiką, 
prieš karo pavoju, — karinio 
siaubo apimti teisėjai juos 
pasiuntė į kalėjimus.

Bet kalėjimų sienos, kiek 
žinoma, niekad negalėjo už- 
daryti galingo laisvės kovoto
jų balso.

Caristiniai teisėjai katorgo
mis ir visokiomis kitokiomis 
žiauriomis priemonėmis bandė 
laisvės kovotojų balsą užda
ryti. Bet ar jie laimėjo?

Hitlerininkai, viso k i fašis
tai tą patį darė. Bot ir jie 
prakišo.

Taip ir dabar kalėjimuose 
esančiųjų balsas yra girdi- 
®as visuose pasaulio kampuo
se. Tonikos kovotojų eilės au
ga.

Walter Barnett buvo paleis
tas iš armijos darbo Jeffer
sonville, Ky., kaip “saugu
mui rizikingas” asmuo.

"O *’•%. , Jam pareikalavus daugiau 
aiškumo, kodėl jis ten dirbti 
netinkamas, armijos viršinin- 

r kai pastebėjo, jog jie neturi 
jokios abejonės dėl jo lojalu
mo, bet kadangi jis pasisakė 
prieš diskriminaciją darbuo
se, tai pripažintas “saugu
mui rizikingu” asmeniu.

“Lojalumo” viršininkai 
šiandien daėjo to, kad no
rinčius gauti darbo ar tam tik
rose vietose dirbančius neg
rus klausinėja, ar jie nedrau- 
g^uja su baltaisiais, ar nenu
eina su baltaisiais į šokius, ar 
kada nors nenueina į baltųjų 

jrt'hanrus.
\ Tokių negrų, kurie drau
gauja su baltaisiais, jie į dar- 

I bus nenori priimti.
Valdančioji klasė mat bai

siai bijo baltųjų, negrų ir ki
tų rasių žmonių vienybės.

ANGLIJA PRIEŠINASI 
AMERIKINIAM PLANUI
UŽBLOKUOT, KINIJA
Sako, blokada nieko nelaimėtų, 
tik pavojingai praplėstų karą

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministerija 
smerkė duodamus Ameri
kos Kongresui siūlymus — 
užblokuoti visus Kinijos 
uostus bei krantus, kad jo
kios šalies laivai negalėtų 
įgabent reikalingų Kinijai 
dalvku.

Užsieninė anglų ministe
rija viešai dėl -to pareiškė, 
jog: ,

Užbloka v i m a s Kinijos, 
tu r būt, nepagreitintų per
galės 'laimėjimo Korėjoje, 
bet dar pailgintų korėjinį 
karų ir paplatintų karinius 
veiksmus Azijoje.

Blokada prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką beveik 
negalėtų jai pakenkti, nes 
Kinija gauna daugumą ka
riniu reikmenų sausumos 
keliais iš Sovietų Sąjungos 
ir taip pat sausuma* per
siunčia ginklus liaudinin
kams šiaurinėje Korėjoje.

Amerikos ar Jungtinių 
Tautų daroma blokada 
priešu Kiniją galėtų nusta
tyti Ceiloną, Indoneziją bei 
kitas Tolimųjų Rytų šalis 
prieš Jungtines Tautas. 
Nes toms šalims reikalinga 
prekyba su Kinija.

Anglų spauda smerkia 
blokada v

Faktinai visi Anglijos 
laikraščiai kritikuoja pre
zidento Eisenhowerio įsa
kymą, leidžiantį Čiang Kai- 
šeko kinam tautininkam iš 
Formozos salos atakuoti 
Kinijos sausžemį. Tie laik
raščiai ypač smerkia repu- 
blikonų siūlymus Jungtinių 
Valstijų Kongrese užblo
kuoti Kiniją ir bombarduo
ti ją iš oro. Visi bijo, kad 
tatai paplatintų karą.

Darbiečiai, kurie turi be
veik pusę Anglijos seimo 
narių, užreiškia, kad “an
glai neprisidės prie bloka
dos ir atsisakys dalyvauti 
amerikonų pla t i n am a m e 
kare” Azijoj.

Darbo Partijos laikraštis 
Daily Herald taip pat per
spėja Ameriką, kad:

Paryžius. — Dabar Fran
ci jo j yra 65 procentais dau
giau bedarbių, negu pernai 
buvo šį menesį.

Vilniuje išeinančiame Tė
vynės Balse štai ką rašo apie 
pramonės kilimą Lietuvoje:

“Pokariniais metais atlikti 
milžiniški darbai išvystant 
respublikos pramonę. Per pen
kmetį buvo atstatyta ir pasta
tyta naujų daugiau kaip 190 
stambių pramonės įmonių Lie
tuvoje“, sukurtos ištisos pra
monės šakos, kurių nebuvo 
buržuiazijos valdymo metais. 
Sukurta metalo apdirbimo 
pramone, staklių gamyba, e- 
lektros motorų ir elektrotech- 
ninių įrengimų gamyba, kuro 
ir statybinių medžiagų pramo

“Jeigu amerikonai užblo
kuotų Kiniją, tatai sukeltų 
gilius Europos ir Azijos 
demokratijų jausmus prieš 
Jungtines Valstijas ir įvel
tu Amerika karan su Ki
nija.”

Daily Herald kartu spė
ja, kad toks karas “patar
nautų Sovietams,” nes jisai 
silpnintų Jungtines, Valsti
jas.

Dulles “padrąsintas” 
Europos ginklavimusi

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius John 
Foster Dulles, sugrįžęs iš 
vakarų Europos., sakė ga
vęs ten “padrąsinimo,” kad 
vakariniai Europos kraštai, 
tur būt, eis prie vienybės ir 
sutartinai smarkiau gin- 
kluosis prieš Sovietų Sąjun
ga.

Jis grūmojo numušti do
lerinę ir ginklinę paspirti 
tiems kraštams, kurie neis 
i kariniai - politinę vieny
bę prieš komunizmą.

Laivakroviai gausią 12 
milijoną dot. priedą

New York. — Federacinė 
Laivakrovių Unija buvo iš
siderėjus iš kompanijų po 
17 centų priedo kiekvienam 
savo nariui per valandą. 
Bet Washingtono valdžia 
vis neprisirengė užgirti to 
laivakrovių laimėjimo, iki 
prezidentas Eisenhoweris, 
pagaliau, panaikino valdinę 
algų kontrolę.

Pašalinus tą kliųtį iš val
džios pusės, todėl Laivakro
vių Unija reikalauja, kad 
kompanijos tuojau pakeltų 
valandinę algą 17 centų ir 
sumokėtų tokius priedus 
už visą laiką nuo pernykš
čio spalio mėnesio 1 dienos, 
kaip kad kompanijos tada 
sutiko. O nuo to laiko iki 
šiol susidarė apie 12 milijo
nų dolerių užvilktų priedų.

Laivakroviai pasiryžę pri
versti samdytojus sumokėti 
tuos priedus.

nė, žuvies pramonė. Lietuvoje 
dabar gaminamos garo turbi
nos, metalo apdirbimo staklės, 
kai kurios žemės ūkio maši
nos, statybiniai mechanizmai, 
dažymo aparatai, dviračiai ir 
visa eilė kitų gaminių, reika
lingų liaudies ūkiui. Tarybų 
Lietuvoje nedarbas ir masių 
skurdas dingo negrįžtamai! 
Darbininkų gyvenimo sąlygos 
sparčiai gerėja, auga nomina
linis ir realusis darbo užmo
kestis.”

Buvusi atsilikusi žemdirbys
tės šalis dabar pasiekia aukštą 
industrinės gamybos laipsnį.

*

Bomba sužeidė penkis Sovietų 
atstovybes žmones Izraelyje

Tel Aviv, Izraelis.—Kažin 
kokie karštagalviai paleido 
bombą į Sovietų atstovybės 
patalpą. Bomba sprogda
ma sužeidė 5 asmenis, tame 
skaičiuje ir žmoną Sovietų 
atstovo P. I. Jeršovo.

Pavojingiausiai sužeista 
atstovybės virėja, kuriai 
jau padaryta operacija li
goninėje.

Izraelio 'valdžia tuojau 
pareiškė Sovietų vyriausy
bei gilų apgailestavimą dėl 
to niekšiško žygio ir keti
no pasistengti suimt ir nu
baust kaltininkus. Prane
šama, kad jau areštavo ke
lis tuzinus nužiūrimu asme
nų.

Manoma, •’jog bombininkai 
keršija už tai, kad Sovietų 
vyriausybė suėmė 6 žydus 
daktarus sykiu su 3 rusais, 
kaltindama visus devynis 
už sąmokslą nuodingais 
vaistais marinti aukštuo

GREITIEJI REPUBLIKONV 
PASIŪLYMAI KONGRESUI

Washington. — Senato
rius Taftas, republikonų 
daugumos vadas Senate, 
paskelbė, jog dabartinė 
Kongreso sesija turėtų iš
leisti sekamus įstatymus 
bei įstatymų pataisymus, 
iki Kongreso užsidarymui 
liepos pradžioje:

Įgalinti prezidentą Ei- 
senhowerį perorga n i z u o t 
valdžios įstaigas. .

Padaryt Hawaii salas 
nauja, 49-ta valstija.

Pataisyti Tafto-Hartley’o 
įstatymą (dėl unijų varžy
mo ir streikų laužyčio) 
taip, kad unijoms būtų pri
pažinta šiek tiek daugiau 
teisių kaip iki 'šiol.

Paplatinti senatvės ap- 
draudos įstatymą, kad jis

Izraelio “darbiečiai” ' 
pašalina komunistus

Jeruzalė. — Generalės Iz
raelio Darbo Federacijos 
(Histadrut) komitetas dau
guma balsų nutarė pašalin
ti komunistus iš tos organi
zacijos.

Teigiama, kad .plačioji 
tos organizacijos taryba 
patvirtins komiteto nutari
mą.

u
Kariniams darbams išleista 
virš 138 bilijonai dolerių

Washington. — Gynybos 
departmental praneša, jog 
nuo Korėjos karo pradžios 
iki šių metų sausio Ameri
ka išleido 138 bilijbnus, 700 
milijonų dolerių naujiems 
tankams, lėktuvams, lai
vams statyti ir įvairiems 
kitiems kariniams darbams.

Nueva Roisita, Mexico. — 
Sprogimas angliakasy klo j 
užmušė 9 mainierius.

sius Sovietų karininkus bei 
valdininkus. *

(Izraelio seimas neseniai 
priėmė rezoliuciją, smerk
damas Sovietų vyriausybe 
už žydų daktarų areštavil 
mą, kaip jų tautos “perse
kiojimą.” Aišku, jog ta re
zoliucija taipgi prisidėjo 
prie teroristų kurstymo 
prieš Sovietų Sąjungą.)

Kiti teroristų išsišokimai
Teroristai pereitą savai

tę bombomis sprogdino ir 
sudegino sovietinę knygų 
sankrovą Jeruzalėje.

Pirmiau jie metė bombą į 
Čechoslovakijos atstovybę, 
kada čechoslovakų teismas 
nusmerkė Rudolfą Slanskį 
ir kelis kitus žydus buvu
sius valdininkus bei komu
nistų vadus, kaip Amerikos 
agentus, suokalbiu v u s i u s 
nuversti' Čech o s lovakijos 
valdžia, v 

apimtų dar milijonus ame
rikiečiu, kurie iki šiol bu- 
vo atstumti nuo valdinių 
senatvės pensijų.

Atimti iš valdžios žinv- 
bos aliejaus - naftos šalti
nius, esamus po jūrų pa
kraščiais, ir atiduoti juos 
atskiroms valstijoms, ku
rios rubežiuojasi su tomis 
jūromis, — kaip kad reika
lauja aliejaus kompanijos ir 
tų valstijų politikieriai.

Pataisyti McCarrano - 
Waite rio' ateivybės įstaty
mą.

Atmesti reikalavimus dėl 
taksų numušimo, iki val
džia gaus tiek pajamų, kad 
užtektų apmokėt visas jos 
išlaidas, nelendant feilyn į 
skolas.

Rumunija teisia 23 
kaip Amerikos šnipus

Bucharest, Rumunija. — 
Čia teismas tardo 23 rumu
nus kaip Amerikos bei An
glijos karinius šnipus ir sa- 
botažuotojus, ypač naftos 
pramonės gadintojus. Tarp 
teisiamųjų yra ir vienas bu
vęs ministras.

United Press, praneša, 
kad visi teisiamieji jau pri
sipažino kaltais.

N. Yorke taip pat gaminama 
daug ginklų-amunicijos

New York.—šiame mies
te ir apylinkėje per metus 
pagaminama amunicijos už 
60 milijonų dolerių. Tarp 
tų gaminių yra patrankų 
šoviniai, rakietiniai sviedi
niai, minų sprogimų dalys, 
bombų lukštai ir daug kitų 
karinių prietaisų.

Korėja. — Šalčiai ir snie
gai beveik sustabdė karo 
veiksmus ant’ žemės.

GEN. BRADLEY IRGI 
SIŪLO UŽBLOKUOTI 
KINIJOS RESPUBLIKĄ
Taftas tikisi smūgiais Kinijai 
sumust Korėjos liaudininkus

Washington. — Genero
las Omar Bradley, visų 
Amerikos karinių štabų 
galva, pritarė siūlymams 
užblokuoti Kinijos Liaudies 
Respubliką. Jisai sakė ka
rinei Senato komisijai, “ne
reikia manyti, kad užbloka- 
vimas Kinijos tikrai įtrauk
tų” Ameriką į naują karą. 
O jeigu kiltų toks karas, 
tai Amerika dabar geriau

Brazilijos valdžia 
užgina taikos sueigas

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Brazilijos “teisingumo” 
ministerija uždraudė bet 
kokius susirinkimus dėl tai
kos; liepė policijai ardyti 
tuos susirinkimus ir areš
tuoti jų dalyvius.

Ministerija sako, tai ko
munistų rengiami susirin
kimai, kurie nori suardyti 
karinę Brazilijos sutartį su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Ta Nutartis, dar tebesvars- 
toma Brazilijos kongrese.

Ceilonas parduoda 
Kinijai daug gumos

Kolombo, Ceilon. — Cei- 
'lonas, savivaldįnė Anglijos 
imperijos dalis, parduoda 
Kinijos liaudininkams po 7 
bei 8 tūkstančius tonų gu
mos (robo) per mėnesį, ne
paisant, kad Amerika ban
do užgirit reikalingų Kini
jai daiktų pardavinėjimą.

Kinija savo ryžiais atmo
ka Ceilonui už gumą ir 
gauna daug daugiau vertės, 
negu galėtų gauti, jei par
davinėtų gumą tarptautinė
je rinkoje, kontroliuojamo
je anglų-amerikonų.

Ceilone yra didžiuliai 
guminių medžių miškai, iš 
kurių traukiama sula gu
mai daryti.

Ceilonas yra padaręs 
penkmetinę sutartį — pais 
duot Kinijos Respublikai 
250 tūkstančių tonų gumos 
mainais už ryžius bei kitus 
grūdus.

Ceilonas yra savivaldinė 
sala įt pietus nuo Indijos; 
turi 2o,232 ketvirtaines my
lias ploto ir 6,200,000 gyven
tojų.

Kinijos laivai viens kitą 
vejasi, urmu gabendami 
gumą iš Ceilono.

Anglija tąip pat mėgino 
atkalbėti Ceiloną nuo gu
mos. pardavinėjimo Kinijai. 
Bet Ceilono valdžia atsakė, 
jog Kinija geriausiai už
moka, todėl ir pardavinės 
jai gumą.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
vis šaltoka.

pasiruošus apsiginti, negu 
Antrajame pasaulini ame 
kare, pridūrė gen. Bradley., .

Blokados veiksmai būtų 
tokie. Kariniai Amerikos 
laivai bandytų sulaikyti vi
sus kitų kraštų laivus, plau
kiančius su kroviniais į Ki
nijos uostus. Sulaikytus 
laivus jie varytų į ameriko
nų kontroliuojamas prie
plaukas Formozoj, Japoni
joj bei kitur ir priverstų 
iškrauti gabenamus daik
tus. O jeigu mėginamas su
laikyti laivas stengtųsi iš
trūkti, tai blokuotojai galė
tų jį bombarduoti.
Per daug stiprus liaudinin

kų frontas Korėjoje
Vadovaujantis republiko

nų senatorius Robertas 
Taftas sakė, amerikonai ne
bandys taip pasmarkinti . 
savo žygius ant žemės, kad 
tiesioginiu frontu sumuštų 
Šiaurinės Korėjos ' liaudi
ninkus ir jų padėjėjus ki
nus. Nes liaudininkai ten 
per daug stipriai apsitvirti- 
nę, ir sunku būtų juos 
įveikti tiesioginėmis atako
mis.

Todėl, pasak Tafto, reikė
tų iš jūrų užblokuoti Kini
jos sausžemi, o iš oro bom
barduoti Mandžūriją, per 
kurią Kinija siunčia savo 
kareivius ir. ginklus liaudi
ninkams, Šiaurinėje Korė
joje. Tokiu būdu, pranaša
vo Taftas, galima būtų nu
silpninti liaudininkus fron
te ir “greičiau laimėti ka
rą.”

Blokadai prieš Kiniją 
Taftas pageidavo talkos iš • 
Anglijos bei kitų talkinin
kų; todėl siūlė pasitarti su 
jais pirm, negu Amerika 
ims blokuoti Kiniją.
Demokratai perspėja prieš 

Kinijos submarinus
Tūli demokratai senatoriai 

priešinosi blokadai, nurody
dami, kad Kinijos submari- 
nhi skandintų blokuojan
čius Amerikos laivus. Iš to 
galėtų . išsivystyti visuoti
nas karas tarp Amerikos ir 
Kinijos. Tuomet Sovietų 
Sąjunga eitų talkon Kini
jai. Taip ir galėtų užsi- 
kurti trečias pasaulinis, ka
ras.

Kariniai Amerikos žval
gai sakosi sužinoję, kad So- • 
vietų Sąjunga paskolino 
Kinijai tam tikrą skaičių 
submarinų, ir Kinija jau 
seniai lavina savo jūreivius 
veikti tais submarinais.

POTVYNIAI PRAŽUDĖ 
114 INDONEZŲ

Indonezija.— Per audrin-. 
gas liūtis ir potvynius nu
skendo 82 žmonės Suma
tros saloje, Indonezijoje. 
Kiti 32 be žinios dingo.
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TAIKA IR PREKYBA
PREKYBA YRA vienas elementų, garantuojančių tai

kų sugyvenimą tarp valstybių.
Kol valstybės draugiškai, gražiai viena su kita prekiau

ja, apsikeičia daiktais, jos išvengia karo, gyvena taikoje.
Dėl to ir. šiandien tos valstybės, kurios trokšta taikos, 

kurids daro viską, kad taika pasaulyje gyvuotų, deda di
delių pastangų sųmegsti su kiek galima didesniu vals
tybių skaičiumi prekybinius ryšius.

O tos valstybės, kurių valdovai kalba apie karą, sten
giasi" prekybą aprėžti, kitas šalis boikotuoti, diskrimi
nuoti.

Pavyzdžiu tam šiandien galime paimti rytinį valstybių 
bloką ir vakarinį, socialistinį bloką ir kapitalistinį.

Socialistinis blokas deda didžiausių pastangų taikai 
pasaulyj išlaikyti, todėl jis. kartu deda didžiausių pa
stangų sumegsti prekybinius ryšius su visu pasauliu, su 
viso pasaulio valstybėmis.

Praėjusiais metais, atsimename, Maskvoje buvo su-’ 
šaukta tarptautinė ekonominė konferencija, kurioje pre
kybos klausimas buvo paimtas pagrindiniai, plačiai. Ten 
buvo akstinamos Vakarų Europos valstybės ir Amerika, 
taipgi ir visos kitos valstybės, pradėti prekybą su. so- 

. ciąlistiniu pasauliu.
Iš kitos pusės, mūsų krašto vyriausybė paskelbė boi

kotą socialistiniams kraštams, atsisako su jais prekiauti. 
Ne tik su jais neprekiauja mūsų kraštas, bet jis drau
džia prekiauti ir kitoms valstybėms, kurios įeina i Mar- 
shallo planą, kurios gauna iš Amerikos dolerių.

Visa tai 'kenkia taikos išlaikymo reikalui. Visa tai, 
beje, kenkia ir mūsų krašto žmonėms ir “anapus už
dangos” esančių kraštų žmonėms.

įŠTAI KODĖL gražiai nuskambė jo žinia, kad šiomis die
nomis Stalinas Maskvoje priėmė Argentinos ambasado
rių Tarybą Sąjungai senjorą Luis. Bravo.'

Pasak ambasadoriaus, jiedu tarp kitko kalbėjosi apie 
prekybą tarn Argentinos ir Tarybų; apie prekybos pra
plėtimą.

Argentina, sakė ambasadorius Bravo, gali parduoti 
Tarybų Sąjungai odų, vilnų ir daržovinio aliejaus, gi ji, 
Argentiną, norėtų gauti iš Tarybų Sąjungos pramoninių 
produktų, geležinkeliams reikmenų, žemdirbystės, ma
šinerijų, ir tt.

Atrodo, jog tokia sutartis bus padaryta. Jei taip, tai 
iš to naudos bus didelės ne tik abiem kraštam, o, netie
siogiai, ir visam pasauliui, taikos išlaikymo reikalui.

* Kiekviena kapitalistinė šalis turi tam tikrų produktų, 
kurie būtų reikalingi socialistinėms šalims, o pastarosios 
turi produktų, reikalingų kapitalistinėms šalims. Tik 
reikia pradėti tartis, tik reikia prekiauti.

Argentina tuo laiminga, kad ji nesinaudoja Marshall© 
plano trupiniais, todėl ji yrą laisva ir gali nevaržomai 
vesti prekybą su Tarybų Sąjunga ir liaudies demokrati
jomis.

BEJE, ambasadorius Bravo paskelbė, jog Stalinas at
rodo jaunesnis negu 73 metų amžiaus, jis geroje sveika
toje, dar pilnas energijos.

Šis ambasadoriaus pasisakymas labai nepatiks, tiems, 
kurie kas minutę ir valandą laukia Stalino nifrties.

NEGRŲ ISTORIJOS SAVAITE
.... ..KAIP KAS METAI, taip-ii; šiemet, tarp Abraomo 

Llncolno ir Jurgio Washingtono gimtadienių,—tarp va
sario 12 jr 22 dd., — vyks Negrų istorijos savaitė.

Šis laikotarpis, skiriamas mitingams, įvairiems sambū
riams, kuriuose būtų aptarta ne tik Amerikos negrų 
praeitis, bet ir dabartis, ir ateitis.

y* jSpaudoje šis klausimas taipgi esti plačiai nagrinėja
mas.

Amerikoje gyvena apie 15-k a milijonų negrų,—tikrųjų 
amerikiečių, — kurių milžiniška dauguma dar vis neturi 
pilnos pilietybės.

Negrai yra ne tik žeminami, segreguojami, atstumiami 
nuo balsavimo, nuo geresnių darbų ir profesijų,—jie yra 
žiauriai linčiuojami, fiziniai terorizuojami, ši skandališ- 
ka padėtis tebetoleruoiama, nors valdančiosios klasės at
stovai neretai žodžiu pritaria negrų lygybei su baltaį-

* : .Net iir pačioje mūsų krašto sostinėje negrai laikomi 
dideliame pažeminime; jiems nevalia valgyti valgyklose, 
kur valgo baltieji, jiems nevalia apsistoti viešbučiuose, 

įjęųr apsistoja baltieji. |
Kadaise Karolis Marksas pasakė, jog tol, kol negras 

bus pavergtas, baltveidis darbo žmogus taipgi nebus, 
Raisvas.
tTifŠi taisyklė tinka ir šiai dienai.

Dėl to tenka kiekvienam giliau susipažinti su negrų 
praeitimi ir dabartimi, susipažinti su jų atliktais mūsų 
kraštui, — kultūroje ir ekonomikoje—darbais, na, ir ten
ka ryžtis į atkaklesnę veiklą kovai už negrų (o tai reiš
kia ir už savo pačių) teises kiekvienoje gvvenimo sritvje.

Štai, koks uždavinys šios savaitės, Negrų istorijos 
savaites!

“Panelė Dianė Harris, 
‘kafejų auksinė pana,’ no
rėjo prisitaikyti prie Egyp- 
to karaliaus Farouk.”

“Panelės Dianės Harris 
paveikslą trenkė ant grin
dų Romoje.”

Panelės tokios, panelės 
anokios, šaukia komercinė 
spauda jau kelinta savaitė. 
Tie šauksmai taikomi nu
statyti visuomenės opiniją 
prieš prostitucijon įtrauk
tas merginas. Taikomi nu
baltinti tuos, kurie jas į

Specialiai tie šauksmai 
taikomi palengvinti teismą 
milijomeriukui Minot (Mi
ckey) Jelke, įtartam verba
vime merginų prostitucijai.

Ne mūsų dalykas spręsti, 
ar Jelke kaltas, ar nekaltas. 
Jis ginasi. Sakosi esąs ne
kaltas. Jis merginas tik su- 
pažinęs su savo turtingais 
prieteliais. Jis nežinojęs, 
'kad merginos tokios. Ta
čiau milijonierių spaudos 
riksmas prieš -tas merginas 
kažkaip .nejučiomis įtikinė
jai kad Jelkei ta pagalba

Merginos sako, jog jisai 
jas viloj© neva, sau sužadė
tinėmis, prisiviliojo į mei
lužes ir užbaigė pastūmimu 
į prostituciją. Pastūmė 
tam, kad už jų patarnavi
mus. iš turtingų ponų gau
tų už naktį iki $200, sau

Būrio gražuolių mergi
nų skundai atrodo įtikinan- 

į čiai. Ponaitis dailus, jau
nas. Išgalįs nusivesti į šau
nų klubą. Ir dar turtingas. 
Kuri jauna mergaitė neap- 
svaigtų tokią laimę susiti
kusi? Ypačiai dabar, kada 
liaudies merginoms stoka 
draugų. Vaikinai, išblašky
ti po visus .pasaulio kraštus. 
Juk nežinia, kada jie su
grįš. O gal ir visai nesu
grįš? Gal sugrįš su kita
taute pačia ir vaikais? 
Kam laukti, kai šiandien* 
pasibeldė užtikrinta laimė?

Panašių svajonių kupinos 
gražuolės mergaitės lenk
tyniavo viena su kita už 
pirmenybę su Jelke. Jau
nuolės netruko įsimylėti, 
netruko patikėti. O jos vi
sos buvo jaunos. Viena, 
prieš apie porą metų įtrau
ktoji į tas pinkles, dabar 
yra tik 19 metų. Net toji 
apšauktoji karaliaus vilio
ke, prostitucijos agentų 

• jau apvežiota aplink pusę 
pasaulio, yra tik 21 metų 
dabar: Kelios kitos, taip 
pat nedaug vyresnės dabar, 
buvo įtrauktos prostituci- 
joh dar nesuėjusios 21 me
tų.

- Merginomis prekiavimo 
biznis ėjosi gerai iki jau
nuolė Pat Ward pabandė 
nusižudyti. Tikėjusi meile, 
ieškojusi laimės, bet pa
stūmėta į sąšlavyną merg
šė neturėjo spėkų tokį gy
venimą tęsti.

Prasidėjo tyrinėjimas. 
Sekė Jelkės areštas. Jį su- 

*Ūmė 1952 metų rugpiūčio 
15-tą. Suėmė ir 7 merginas.

Kaip lig šiol ėjosi visa ta

Milijonieriukas tuojau iš
ėjo iš kalėjimo po kaucija. 
Tiesa, ir jo kaucija buvo 
nemaža, 50 tūkstančiu. Bet 
ji buvo išgalima. Merginos 
neturėjo tos laimės. Jos po 
kelis menesius, išbuvo kalė
jime. Tiktai baigiant pasi-

kalė- 
vieš-

ruošti teismui jas ią 
jimo perkėlė į butą 
bučiuose.
. Per ištisas savaites po 
arešto milijonierių spauda 
nepalankiai tas merginas 
publikavo. Ir visu laiku 
propagandą dažnai pakar
tojo. Gi dabar pirm teismo 
vėl papliupo kurstymu joms 
paniekos. Pasiekta net Ita
lija, Kur gražuolė Dianė 
kadaise sėdėjusi puošnioje 
kalėjoje. Kur aplink ją zu
jo, prie jos gerinosi turtuo
liai seniai. Su jais sėdint 
nutrauktas jos paveikslas 
kabojo ant sienos toje, ka- 
fejoje. Savininkui buvo iš 
to garbė ir nauda. O dabar 
savininkas stvėręs paveiks
lą nuo sienos ir trenkęs as
lom

Visas spaudos riksmas 
tartum pirštu rodo į tas 
merginas. Tartum šaukte 
šaukia: žiūrėkite, tos 19 ir 
20 metų mergos paleistuvės 
atėmė 22 metų biedno tur
tuolio kūdikio čystatą -ir 
dar priekabiauja. Jos prieš 
jį liudys. Pamąstykite, vie
na net karalių norėjo įtrau
kti į savo pinkles!

Pirm pat teismo buvo 
kalbama, kad gal Jelke iš
sisuksiąs net nuo liūdymo 
teisme. Teisėjais - džiury- 
manais paskirti turtuoliai. 
O moterų net turtuolių ad
vokatai nusitarę džiūrėn 
neįleisti. Tokia tai mėly- 
niausių iš “mėlynųjų kas
pino” parinktinių džiūre 
(blue ribbon):*. spręs bylą 
tarp kelių liaudies dukterų 
ir turtuolio Jelke.

Po to visko milijonierius 
grįš prie savo milijonų. O 
merginoms reiks eiti ieško
tis pirmojo kąsnio duonos. 
Eiti lydimoms įtarties, iš
garsintoms skersai ir išil
gai šalį kaipo praktikan
tėms negarbingo užsiėmi
mo.

Baisiai žiauri tokia “do
rovės sargyba” mūsų liau
dies dukterims. Kada nors 
turės būti kitaip. A-a.

Šeimininkėm
Italų pajus 
šaukštelis sausų mielių 
dvi trečiosios dalys, puodu
ko drungno vandens ' 
pusė šaukštelio cukraus 

biskis druskos
šaukštas riebalų
2 puod. sijotų miltų,
2 šauktai salad oil 
lį puod. kenuotų tomačių 
! dal. puod. tarkuoto par- 
mesan sūrio *
6 unc. smulkiai supjausty
to mazzarella cheese (sūr.) 
1 kenukas anchovies 
šaukštas tarkuoto svogūno 
prieskoniui biškelį juodų
jų pipirų ir biskį oregano.

Pamerk mieles drungna
me vandenyje per 5 minu
tes. Dadėk cųkr.ų, druską ir 
riebalus. Gerai perplūk. 
Pilk po biskį miltus ir plak. 
Išversk ant lentos ir min
kyk iki tešla taps tęsli.

Padalyk į dvi dalis. Iš
kočiok, kad tiktu iškloti 9 
colių blėtąi. Palaikyk apie 
15 minučių, kad pakiltų. Iš
tepk tešlą su aliejumi. Ap- 
dėstyk sūriu, tomatėmis ir 
visais’ kitais prieskoniais..

karštame pačiuje apie pusę 
valandos. Valgoma karštąs.

Čia paduotoji proporciją 
yra dviem pajams. * V.

PAVAŽINĖJUS 
PO FLORIDĄ

Rašo S. V.

sausa? RezortinioPer 
miesto juk negi statysi pel
kėj. Bet t jei kas norėtų 
pelkių, toli nuo Miamės va
žiuot nereikia; pavažiavai 
kiek į pietus, ar į vakarus— 
ir rasi pelkių, kiek tik nori. 
Juodžemiu, daržoviniu lau- W c,
kų tomis pačiomis krypti
mis rasi tokiu, kuriu veik 
negali akimis aprėpti.

Rytiniame Miamės ruož
te, tiesa, sausa ir net uo
luota; kiek žemę pradrės- 
kus randi koralinę uolą. 
Norint medį sodint, tenka 
uolą išskaldyt, pripilt geros 
žemės ir tik tada sodint ir 
dažnai pallet. Bet vakari
niame ruožte, pav., kur. 
gyvena Paukščiai, gali so
dint medį jau minkštoj že
mėj. Savo daržus, tiesa visi 
laisto. Bet pabandyk per va
saros karščius nepaliet dar
žų ir rezidencinių pievukių 
New' Yorke — ir pamatysi, 
kąipt vis.kas bus iškepinta. 
Važiuojant pietinėmis Mia- 
mėš avenėmis, pav., 22-rąją, 
į pietus, pakele matai di- 
dęlių gražių nepermatomai 
lapptų medžių, niekieno ne- 
laįštomų. Važiuojant keliu 
US 1 link Miamės universi
teto, pasijunti po lapotomis 
guminių medžių šakomis iš 
abiejų šonų; jų irgi niekas 
neląisto. Mūs gyventojoj 
šiaurvakarinėj miesto da- 

, lyj teko prisižiūrėt į labai1 
dideles, storas, šakotas pu
šis, kurios negauna jokios 
žmogaus priežiūros. Visoj 
Miamėj pilna,/lyg dangorė- 
žiu, niekieno nelaistomu au-
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strališkų pušių.
Per drėgnas oras? dra

bužiai pelija? Teko ne vieną 
girdėt kai kada tuo patim 
nusiskundžiantir New 
Yorko pajūriuose. Ir drau
gė Paukštienė pripažįsta, 
kad drabužiai naktimis 
sudrėgsta. Bet, ji sako, ga
lima. nuo to apsisaugoti: 
dieną laikyk drabužines at
viras, o nakčia uždaryk — 
ir drabužiai niekad nesu- 
drėgs.

Musių nėra? Tuomi ten
ka tik pasigėrėt. Byčiuje

Todays Pattern

X

ten

Mb 
gy-

9316 
sizęs 
12-20

Liį
f Pattern 9316: Misses’ Sizes 12, 
114, 16, 18/20. Size 16. takes 1% 
I yardg. 39,-inch fabric.

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

Kiek pavažiavus į vaka
rus, link Everglades pelky
nų, įvažiavome į didelius 
plotus daržovinių juodže
mių, o vėliau — į akimis 
neaprėpiamus p e 1 k y n u s. 
Tik pelkinių žolių jūra ir 
horizontas... Tai paukščių 
karalystė. Vienoj vietoj* iš 
pakelės pasikėlė oran tokia 
jų daugybė, kad buvo pa
naši į saulę temdantį debe
sį. Pakeliniu kanalu ra
miai, niekieno nebaidomi 
plaukioja sau būriai ante
lių. Šian ir ten matai pa
ltai kelią nejudančiai stovint 
ilgakojį ir ilgakaklį tai 
baltą, tai pilką, lyg bai
dyklę, didelį paukštį. Ke- . 
lias (pylimas) lygus, tiesus, 
lyg*strūna. Šiaurrytinis ke
lio šonas, paliai kanalą, nu- 

nė kartą mudviejų musė ne
įkando. Bet kad draugas 
Mikas jų “kompanijos” pa
sigedo, tai reikėjo tik į dau
žia išėjus pasidėt šmotą 
steiko—ir nebūtų buvę, rei
kalo Stankui “skriaudą” 
padaryt!

Skorpijonai. Jų čia yra, 
bet įkandimas — retenybė. 
Dienos metu jie lindi po 
puvėsiais, lentomis, plyto
mis; tik nakčia išeina mais
to ieškot. Nekišk rankos 
po puvėsiais — ir būsi nuo 
jų saugus, 
sako, įkando į koją. Ji bu
vo nakčiai palikusi batelius 
lauke, tai skorpijonas ir 
įlindo, o kai neapžiūrėjus 
koją įkišo, tai ir gavo įgilt.

Vasaros per karštos? Sa
koma, tiesą, kad vasaros 
temperatūra Miamėj yra 
žymiai aukštesnė negu New 
Yorke ar Chicagoj, bet ji 
veik lengviau pakenčiama 
negu pas mus. Tai todėl, 
kad ten kasdien vėjas be 
paliovos pučia nuo jūros. 
Pas mus gi per kairščius 
šuntame, kaip katile. Nak
tys ten vėsios, o mes kar
tais per daugelį naktų ne
galime užmigti, šlapi volio- 
jamės.

Ne visiems ta pati vieta 
patinka. Kas yra pripra
tęs.. šiaufeje dažnai būti di
delėse savųjų kompanijose, 
triukšmingai gyventi, o Mi
amėj gauti smagumo po 
milijonierines vietas ište
kliai per maži, aišku, tokiam 
priemiestyje gyventi būtų 
nuobodu. Bet mėgstančiam 
ramybę pensininkui yra vi
sai kitaip. Svarbiausia, čia 
netenka kęsti žiemos šalčių. ♦

Kurie x apsigyvenę Saint 
Petersburg© srityj, sakosi, 
kad jiems ten geriausia.

Greatneckiečiai Marcin
kevičiai ieškojosi sausos 
vietos, toli nuo jūros, ir su
sirado kalnelį netoli Tam
pos. Juraičiai, Lietuvni- 
kai, Navickai apsigyveno 
Orlandos apylinkėj, ir jie iš 
čia bėgt nesirengia. Long- 
ailandietis Spurga pasirin
ko vietą rytiniame pajūry
je, Merrit saloje, ir jam čia 
geriausia.

Gi Floridos “enciklopedi
ja” Tannošiūnas išbandė vi
sas Floridos dalis — ne tik 
jas pervažiuodamas, bet jo
se pagyvendamas, ir jam 
geriausiai pasidabojo Mia- 
mė, ir pabandyk tu jį iš 
išviliot!

Detroitiškiai Kochai 
gijo gražią rezidenciją 
ami Beachiuj. Vasarą 
vena Detroite, o žiemą, | ne. 
lyg gervės, atvyksta čion', 
ir,' atrodo, rengiasi kada 
nors į Detroitą nė vasarą 
negrįzt.

Bendrai, vietų pasirinki
mo Floridoj yra: ir karštes
nių ir vėsesnių, ir sausų ir' 
drėgnų. Turistas gali pa
sisakyt, kas ir kur jam tin- 
į<a, bet savo skonį piršt vi
siems kitiems—negerai.

Čia tenka pastebėt dar 
viena gamtinė įdomybė: 
mėnulis Miamėj, kai iškyla 
pačioj aukštumoj, randasi 
tiesiai virš galvos, jokio še
šėlio. O pas mus mėnulis 
būna tolokai į pietus.
Važiuojant į šiaurvakarius

Dalinai pakeliui į namus, 
nusprendėm aplankyt drau
gus vakariniame Floridos 
pajūryje — Tampoj,’ Saint 
Petersburge ir Clear wate
ry j.

Vieną draugę,] sodintas australiškomis pu-

/

šimis, kitaip vadinamomis 
karibinėmis pušimis (iš Ca
ribbean s.alų). Pervažiavus 
vandeniu pasriuvusius plo
tus, randasi didelės vielo
mis aptvertos galvijų gany
klos, o dar toliau — vėl dar
žoviniai juodžemiai. Prie 
didžiojo ežero Okeechobee^ 
jau yra por^. miestelių. Eže
ro nesimato, nes jis yra ap
juostas siena australiškų 
pušių, o jų išorių—aukštu 
pylimu. Tai padaryta tam, 
kad uraganų sukeltas eže
ras neišsilietų. Sakoma, ka
daise tūloj vietoj bangos 
pylimą praarde ir išsiliejęs 
vanduo daug galvijų pri
girdė. Paežerinio miestelio 
Clewiston apylinkėj yra 
milžiniškos . cukrinių nen
drių plantacijos.

Toliau į šiaurva karius 
prasideda orandžių sodai./ 
Tik čia mes pamatėme, kaip 
jie tikrai išrodo. Dabar bu? 
vo pats jų skynimas. S te 
bin o mus tie sodų plotai nč 
tiek jų dydžiu ir gausi, . 
kiek ta; žeme,. kurioje jieWi 
klesti, ypatingai aukšte^ < T 
nėse vietose. Tai balti, kaip 
sniegas, smėlynai. Rodos, 
čia negalėtų augti ne tik 
medžiai, bet nei.jokios pikt
žolės. Betgi orandžių me
džiai labai gražiai adga, sa
vo vaisiais geltonuoja. Nak
vojom pas buvusius great- 
neckiečius Marcinkevičius. 
Kai nakčia, mėnesienoj, pro 
langą pasižiūri į lauką, j jo 
kaimyno kalnelį, jis atrodo 
visas pridengtas sniegu, o? 
orandžių medžiai sau virš^ 
jo gražiai žaliuoja... Ši 
žemė orandžių medžiams 
yra; gera tuo, kad ji minkš
ta, medžių šaknys lengvai 
eina^ gilyn, ir saulės kaitra 
jų nėiškepina, o klimatas 
jų augimui tinka. Trąšos' 
toj žemėj, aišku, labai ma
žai arba visai nėra, dėl to 
sodininkai kiekvienam me
džiui suvartoja po 20-25 
svarus trąšos per metus. A

Timpoj aplankėm, gerą v 
laisvietę draugę Simansie-*.

Saint Petersburge vie
šėjom pas Klimo giminaitę 
ir jos vyrą Andy Mann. • . 
Puikiai įsikūrusi ir gražiai 
gyvenanti pora. Clearwa- 
teryj aplankėm Zablackust *%. . 
Pakalniškius ir Tarus.. Vie
nas nakvojom pas pirmuo
sius, o kitas — pas antruo
sius. Visi linksmi. Drg. 
Zabkckas atrodo geriau ne
gu kada nors gyvendamas . 
Maspethe. Tik, nelaimė, jo 
kalba veik visai pakirsta; 
ištaria, tik vieną-kitą žodį. 
Pakalniškiai-Zablackai bai
gia labai gražiai įsikurti 
penkių akrų žemėj už 6 my
lių užmiestyj, o senąją sa- 

• vo rezidenciją rengiasi var
duoti. f

Važiuojant link St. Pę- • 
tersburg ir jame niekur net 
teko matyt kokonątų. T^g* 
rūšies painios auga, bet val^4 
siaus nemezga. -

(Bus daugiau)

2 pusl.-Laisvė (Uberty)--Trečiadien., Vasario feb. 11, 1953
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CLEVELAND© ŽINIOS
KONFERENCIJA ATŠAU
KIMUI WALTER-McCAR- 

RAN AKTO
Ohio Komitetas Gynimui Sve- 

turginjių kovo 15 d. šaukia pla
čią konferenciją atšaukimui 
Walter-McCarran Akto.

— Mes atsišaukiame į šim
tus organizacijų ir tūkstančius 
pavienių stoti su mumis kartu 
atšaukimui šio diskriminacinio, 
šališko ir neteisingo įstatymo, 
—sako atsišaukimas aukščiau 
suminėto komiteto pirmininko 
Mr. Gemmill.

— Walter-McCarran įstaty
mas antdeda antros klasės pi- 
lietystę 11,000,000 įsipilietinu- 
siems piliečiams ir 3,000,000 
ne-piliečiams, kuriems turi būti 
pirštų antspauda nuimta ir už
siregistruoti. Priedui, ameri
kietis svetur gimęs yra stato
mas pavojun netekimui piliety
bės, laikinai kalėjime be užsta
to ir deportuojamas vien tik 
už naudojimą* savo konstituci
nių teisių ir laisvos minties, — 
sako konferencijos atsišauki
mas. *

Konferencija bus paskirstyta

į įvairių grupių diskusijas, ku
rios bus vedamos patyrusių 
Ohio veikėjų. Visoki paklausi
mai turi būti siunčiami komi
tetui, kurio adresas:

5103 Euclid Ave., Cleveland, 
OCPFB.

LLD 190-tos kuopos susirinki
mas ir paskaita.

Paskaita yra svarbi, su jos 
turiniu yra svarbu susipažinti 
visiems. Todėl į sekantį LLD 
190? kuopos susirinkimą priva
lome nevien visi LLIj) 190 kuo
pos nariai ateiti, bet yra kvie
čiami dalyvauti ir kitų LLD 
kuopų nariai bei pašaliniai 
lietuviai, neaplenkiant ir pa
dorių naujakurių, nes visiems 
bus žingeidi! susipažinti su 
istorija darbo žmonių kovų 
Amerikoje.'‘ši paskaita, trum
pais ruožais, nušvies klausimą, 
kodėl męs, atkeliavę į Ameri
ką, čia radome daug geres
nes darbo sąlygas, geresnes 
algas už savo darbą ir daug 
geresnes laisves, negu turėjo
me Lietuvoje, kuri tuomet bu-

vo po caro, vėliau po krikde
mų ir Smetonos režimais?

LLD 190 kuopos susirinki
mas ir paskaita įvyks penkta
dienį, vasario 20 d., LLD Klu
bo svetainėje, 9305 St. Clair 
Ave. IPradžia 8-tą valandą va
karo: Paskaitą skaitys drau
gas J. žebrys. I
Sąryšis gerai darbuojasi.

Cleveland© Draugijų Sąry
šio susirinkime sekretor., ku
ris gerai darbuojasi sąryšyje, 
J. žebrys raportavo, kad Są
ryšio Komitetas Sveturgimiam 
Ginti sukėlė virš pustrečio 
šimt© dolerių. Dabar tas ko
mitetas rengiasi prie didelio 
parengimo, kuris įvyks kovo 
7 d. Tame parengime bus: 
vakarienė, įvairių pamargini- 
mų, bus geras kalbėtojas, ge
rai susipažinęs su tuo di
džiausiu sveturgimių nepriete- 
lium, Walter-McCarran įstaty
mu ir jis paaiškins, kas yra 
sveturgimiams svarbu žinoti 
apie tą įstatymą; po progra
mai bus šokiai prie geros mu
zikoj ir kiti pasismaginimai. 
Visą pelną nuo šio parengimo 
Sąryšis skiria persekiojamų 
sveturgimių gynimui.

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN R0LLA$, —74—

Susirinkimas išrinko 2 de
legatus į Ohio Komiteto Sve-. 
turgimius Ginti konferenciją 
ir paskyrė tos konferencijos 
pasveikinimui $10. Konferen
cija įvyks kovo 15, Ukrainų 
svetainėje, 1015 Auburn „Avė.

Nutarta surengti gražų pa- 
žmonį, Sąryšio naudai, kpvo 
21 d.

Draugas J. Petrauskas, ku
ris buvo delegatu nuo LDS 
55 kuopos Amerikos Komite
to Sveturgimiams Ginti nacio- 
nalėj konferencijoj, kurioje 
kartu ir Lietuvių Nacionalis 
Komitetas Sveturgimiams Gin
ti turėjo savo sesijas, išdavė 
gerą ir platų raportą, kaip iš 
lietuvių, taip ir iš amerikiečių 
konferencijų. t
Masinis mitingas 
gelbėjimui Rosęnbergų.

Mitingas dėl išgavimo pre
zidento Eisenhowerio susimy- 
lėjimo išgelbėti Rosenbergų 
gyvybę, kuriedu nepamatuo
tais įrodymais yra nuteisti 
numarinti elektros kėdėje, į- 
vyks sekantį šeštadienį, vasa
rio 14, Sterling Tlotelyj, ant 
kampo E. 30th St. ir Prospect 
Ave. Pradžia 8:30 .vai. vaka
ro. Bus nacionaliai atsižymė
jusių kalbėtojų. Todėl visiem 
bus įdomu susipažinti su šių 
dienų teismais, kurie rimtų į- 
rodymų neturėdami žmones 
teisia net ir mirčia.

Mitingą rengia Ohio Komi
tetas dėl mielaširdystės Ro- 
senbergams. Įžanga 75 cen
tai. Rep.

pilna mokinių. Tai krimina- 
lis prasižengimas šios kole
gijos pareigūnų!

Matyt ir gaisrininkai pa
šaukti neskubiai. Atrodo, kaž
kaip bandę patys sulaikyti 
ugnį. Gaisras prasidėjo 10:30 
.ryto, vasario 5 d., ir užtruko, 
gan, ilgokai kol gaisragesiai 
pribuvo.

Kiti studentai labai didvy
riškai ir pasišventusiai gelbė
jo savo draugus: traukė juos 
jš liepsnų ir guldė ant šaltos 
žemės eilėmis, pakol pribuvo 
gaisragesiai. Gaisragesiams 
teko tik pastatą užgesinti, o 
ambulansų vežimams suran
kioti ir į ligonines nuvežti 
nukentėjusius . Kiti studentai 
ir mokytojai tvirtina, kad 
gaisro alarmas buvo užgirs
tas, tik kuomet liepsna buvo 
jau visur išsiplėtojusi ir visos 
išėjimo angos apimtos ugnies.

Lowelly yra ir .daugiau vi
sai 'nusenusių ir netikusių 
mokyklinių pastatų. Jie pilni 
prigrūsti mažamečių ir paau
glių vaikučių. Ar jų gyvybė 

užtikrinta ir shugi?'
J. M. Karsonas.

yra

Detroit, Midi

&

Kviečiame Dailininkus į 
Rankdarbių Parodą

Dienraščio Laisvės Bendrovė rengia rankdarbių • 
parodą, kuri įvyks sekmadienį ir šeštadienį, ba- 
landžio-April 25 ir 26 dienomis., Bus Kultūri
niame' Centre, .110-06 Atlantic Ave., Richmond

(Tąsa)
Vieną dieną ji nuėjo į jo butą iš nety

čių jį užklupti. Duris atidarė motina. 
Sena ponia, žilų, labai lygiai sušukuotų 
plaukų, ramios kaktos, kurią nušvietė 
atidi griežtų akių šviesa. Mandagiai, 

. bet su nepasitikėjimu ji apžiūrėjo Ane
tą ir įvedė ją į nedidelį salonėlį, švarų ir 
šaltą, su apvalkstytais baldais.

Išblukusios šeimos ir muziejinės foto
grafijos dar labiau šaldė kambario at
mosferą. Aneta laukė viena. Pasišnibž
dėjus gretimuose kambariuose, skubiai 

4čjo Žiulijenas. Jis ir džiaugėsi, ir buvo 
gąsdintas; jis nežinojo, ką sakyti; jis 
atsakinėjo kažkaip netiesioginiai. Jie 
sėdėjo nepatogiose krasė^e su kietomis 
atramomis, kurios apsunkina kiekvieną 
įprastą judesį. Tarp jų salono stalas, 
ant kurio negalima pasiremti; ir galima 

' nusibraižyti kelius į jo aštrias briaunas.
Blizgąs šaltis grindų be kilimų ir negyvi 
veidai po stiklu, lyg gamtininko augalai, 
stingdė žodžius ant lūpų ir vertė slopin
ti balsą. Tas salonas iš tikrųjų šaldė 
Anetą. Argi Žiulijenas ją čia ir paliks 
visą vizito laiką? Ji paklausė, ar jis ne
norėtų jai parodyti savo darbo kambarį. 
Jis negalėjo atsisakyti; ir netgi jis pats 
to geidė; bet jo išraiška buvo tokia abe
jojanti, jog ji tarė:

— Jums tai nemalonu?
Jis gynėsi, atsiprašydamas dėl netvar

kos, ir ją ten įvedė. Netvarkos buvo 
daug, mažiau negu pas ją per pirmąjį 
Žiulijeno vizitą. Bet Žiulijeno kambarys 
buvo nesmagus. Jis buvo kartu ir dar
bo kabinetas, ir miegamasis. Knygos, 
žinoma graviūra, vaizduojanti Pasterą, 
popieriai ant kėdžių, pypkė ant stalo, 
.Ridento lova. Ji pastebėjo viršum lo- 
vR> mažą kryželį su ėglio šakele. Įsitai- 

• siusi apykiečiame fotelyje, ji stengėsi 
Šeimininką nuteikti laisviau, linksmai 

. jarti primindama jų studentiškus atsimL 
nimus. Ji kalbėjo nesidrovėdama apie 
tai, kas jiem abiem buvo žinoma. Bet jis 
buvo išsiblaškęs, varžydamasis dėl jos 
apsilankymo ir dėl jos laisvos šnekos; jis 
Strode susirūpinęs tuo, kas dėjosi greti- 
mame kambaryje. , Aneta, užsikrėtusi 
nuo jo nejaukumu, laikė esant gera, ir 
jai tai pavyko, priversti jį pamiršti “ką 
pagalvos?”. Pagaliau jis atsigavo, ir jie 
juokėsi iš visos širdies. Jis vėl pasijuto 
nejaukiai jąi išeinant, ją palydėdamas; 
koridoriuje jie praėjo pro motinos kam
barį; durys buvo praviros; ponia Diu- 
mon dėjosi jų nematanti iš kuklumo, o 
gal kad nereiktų atsisveikinti su sveti
mąja. Abi moterys pasikeitė tik vienu 
žvilgsniu; ir jos jau buvo priešininkės. 
Ponia Diumon buvo pasipiktinusi šios 
drąsios merginos vizitu, jps laisvu elge
siu, jos aiškiu balsu, jos juoku, jos gyvy- 

^Jungumu: ji pajautė pavojų. O Aneta, 
'XJzito metu tarp savęs ir Žiulijeno jau

tusi tą neregimosios buvimą, dėl to nu
siteikė neprielankiai; praeidama pro 
kambarį senosios ponios, kuri jai atsuko 
riugarą, ji kalbėjo ir juokėsi dar gar
siau. Ir pavyduliaudama ji galvojo: *

“Aš atimsiu jį iš' tavęs.”
Po savaitės Žiulijenas atėjo savo ruož

tu vakare, papietavus. Jis clėl Anetos 
pirmą kartą buvo susiginčijęs su moti
na; bet jis norėjo pabrėžti savo Valią. 
Jie buvo vieni. Leopoldas buvo išsive
dęs mažąjį Marką į cirką. Kaį Žiulije
nas ėjo namo, truputį prieš vienuolika, 
Aneta pasisiūlė jį palydėti pėsčia dėl ma
lonumo kartu pakvėpuoti vėsiu nakties 
oru. Bet kai jie atėjo prie durų, Žiuli
jenas susirūpino, kad Aneta turės grįžti 
viena. Ji juokavo dėl jo baimės. Bet ir 
jis savo ruožtu ne mažiau norėjo ją par- 
lydėti; ji nesipriešino: ji turės jį ilgiau! 
Taigi jie vėl keliavo ilgiausiu keliu; ir 
jie atsidūrė ant Senos kranto iškyšulio, 
net gerai nežinodami, kokiu būdu. Buvo 
birželio naktis. Jie susėdo ant suolo. Jo
varai šlamėjo virš tamsaus vandens, ku
riame driekėsi raudoni ir geltoni tiltų 
žibintų atspindžiai. Dangus buvo tolimas, 
o žvaigždės bekraujės, tarsi miesto siur
bėlė būtų jas iščiulpusi. Naktis buvo 
aukštai, o apačioje šviesa. Jis tylėjo, 
žodžiai nebepajėgė išreikšti jų minčių. 
Bet net nepažvelgdami į vienas kitą, 
abu skaitė vienas antro mintis'. .Žiulije- 

• no geismas degino Anetos širdį; bet jo 
drovumas laikė jį supančiojęs, ir jis ne
drįso net akių į ją pakelti. Ji, nepasuk
dama galvos, šypsojosi, žiūrėdama į 
raudonus atspindžius virš upės, ir ji pa
matė: jis nesiryš!.. Tada ji pasilenkė 
prie jo ir jį pabučiavo...

C Jis grįžo apsvaigęs meile ir dėkingu
mu, ir su klastingu kurtaus nerimo spy
gliu, įsmigusiu mintyse... Piktas jo mo
tinos žodis:

“Šios vargšės ir akiplėšos merginos, 
kurios ieško galimybių ištekėti...”

Jis tuoj pat piktai buvo šį spyglį išro
vęs; bet pats smaigaliukas pasiliko po 
oda. Jam buvo gėda. Mintimi jis'prašė 
Anetą atleisti. Jis žinojo, kad įžeidžian
tis įtarimas buvo klaidingas. Jis reli
gingai ja tikėjo. Bet jis buvo sudrums
tas. Ir kiekvienas naujas vizitas jį dar 
labiau drumstė. Anetos laisvumas, lais
vumas jos elgsenos, jos idėjų, laisvi jos 
samprotavimai bet kuriuo klausimu, — 
ypač visuomeninės moralės — ramus ne- 
prietaringumas jį baugino.. Jo galvose
na buvo siaura Kaip ir jo drabužiai, jis 
buvo liūdnokų minčių, linkęs į griežtu
mą. ...................
sma.
tokia pat puritone, kaip ir jis, kas lietė 
ją, o kitiems su pašaipiška tolerancija 
taikytų kitą, jų pačių mastą. Tolerancija 
ir pašaipa jam kėlė nerimą. Ji tai paste
bėjo; ir kai kokiu nors klausimu jis iš
sireikšdavo su neteisiu ir perdėtu griež
tumu, ji nebandydavo priešpastatyti sa
vo pažiūrų; ji šypsodavosi iš to naivaus 
neatlaidumo, kuris jos nepykino. Jos 
šypsęna, dar daugiau negu jos žodžiai, 
Žiulijbnui kėlė nerimą. Jam buvo susi
daręs įspūdis,/ kad ji apie visa tai žino
jo daugiau negu jis. Tai buvo t’iesa. Bet 
kiek daugiau? Ir ką iš tikrųjų žinojo? 
Kokį patyrimą ji buvo turėjusi?..

(Bus daugiau) _

Ji, priešingai, labai atlaidi ir link- 
Jis nesuprato, kad ji galėtų būti

Lowell, Mass.
Baisus vaizdas užsiliepsnojus 
Mokytojų Kolegijai vasario 
5 d. 50 studentų apdegė

Tai pirmas tokis baisus įvy
kis visoj Lowellio miesto isto
rijoj, kaip miestas gyvuoja 
nuo 1836 metų, reiškia 117 
metų bėgyje.

čia jau per daug metų gy
vuoja puiki Mokytojų Kole
gija : ‘Lowell State Teachers 
College”, kur šiais metais 
mokinosi 400 abiejų lyčių mo
kinių. Tai busiantieji mokyto
jai iš plačios apylinkės, net 
ir iš pat Bostono. Yra laiko
ma geriausia kolegija visoj 
Massachusetts valstijoj, iš ku
rios kas metai išeina geras 
skaičius gerų mokytojų.

Kolegijos pastatas yra tri
jų aukštų, kur šiuo laiku ėjo 
didelis remontas. Visos išei
namosios didžiosios durys tai
somos, dažomos ir tam pana
šiai. Prie jų sukrauta dažų 
viedrukai, aliejai, kerosinas, 
alkoholinįai ir kitokį skiedi
niai bei dažai.

Kuomet priejų dirbo ir ge-. 
ležų suvirintojai — “Wel
ders”, tai ugnies kibirkštys 
nukrito, matyt, ant tų dėžių 
ir visu smarkumu užsiliepsno
jo. Ugnies liepsnų negalima 
buvo sulaikyti, jos taip smar
kiai plėtėsi ant laiptų ir pa
gal visas sienas. Ir tas buvo 
daroma, kuomet 400 studentų 
radosi klasėse pamokose.

Jautėsi baisi katastrofa, dū
mų kamuoliai ir liepsna už
tvėrė visokį išbėgimą nuo tre
čio ir antro aukštų, kilo bai
si panika! Jaunuolių isteriš
kas spiegimas pasiekė net iš
laukinius žmones.

Kol gaisrininkai pribuvo, 
gal būtų daugelis užtroškę ar
ba ir žuvę ugnyje. Bet jau
nuoliai rizikingai šoko per 
liepsnas ir vieni kitus trauk- 
dami-gelbėdami išvengė mir
ties, bent iki šiol. Pasekmėj— 
50 mokinių baisiai apdegę 
pateko' į kelias miesto ligoni
nes. Daug merginų su nude
gusiais plaukais, veidais ir 
drabužiais, taipgi ir vaikinų 
nuvesta į ligonines.

Nors nuostolių pačiam pas
tatui padaryta tik gal kiek 
daugiau dešimties tūkstančių 
dolerių, bet nelaimingi jau
nuoliai baisiai daug nukentė
jo, — kiti gal visam amžiuj 
liks nelaimingąją.

Ir tai vis dėlei piniguočių 
neriboto gobšumo, dėlei netin
kam© pastato ir dėl remonta- 
vimo tada,* kuomet kolegija

reikalu banketas
Sekmadienį, 

įvyks 
5121 
Mich. 
pietų.

šis banketas yya rengiamas 
tam, kad paminėti didžiuosius 
Amerikos kovotojus, Linkol- 
ną, Kosciusko ir Douglas, ir 
kartų apginti sveturgimių tei
ses, kurias, dabar paneigė 
naujasis Walter-McCarran į- I 
statymas.

šiame bankete dalyvaus ir 
buvęs valstijinis senatorius 
Stanley Nowak, kurio piliety
bę bando panaikinti ir tada jį 
nuskirti d epoi’ta virtini. ,

Dalyviai galės pasisakyti ii 
prieš tokį pasimojimą, kuris 
daromas prieš darbininkų vei
kėją Stanley Nowaką.

' Tad visi dalyvaukime mini- ( 
mame bankete. Sveturgimis. '

vasario 15, 
banketas Club Stipino,

Oakman, Dearborn, 
Pradžia 3:30 vai. po

*>

East Bridgewater, Mass.
Mire Antanas Stankus

Sausio 31 d. mirė Antanas 
Stankus, gyvenęs 471 Matfield 
St. Palaidotas vasario 3 d. 
Pine Hill kapinėse, West Brid
gewater, Mass.

Antanas Stankus buvo 69 
metų amžiaus, nuolatinis 
dienraščio Laisvės skaitytojas, 
šiame miestelyje išgyvenęs 
nuo 1920 mėtų. Dirbo Wor
kers Cooperatyve, Bridgewa
ter; Mass., virš 25 metus.

Nuliudime jis paliko savo 
žmoną Veroniką Jir dukterį 
Mrs. Isabel Percy.

Veronika Stankus.

Montreal, Canada
Protestonų mokytojams 
pakelta algos

Montreal© ir apylinkes pro- 
testoniškų mokyklų komisija, 
po ilgų derybų su mokyto
jais, pagaliau nutarė pakelti 
mokytojams algas. Mokytojų 
skaičius siekia iki 1,800. Mo
kytojai, sulyg jų kategorijos, 
gaus daugiau algų nuo $100 
ligi $1,100 į metus. Yra pen
kios kategorijos ir jos paeina 
niro ištarnauto laiko. Taip, 
pav., nuo dabar, pirmos kate
gorijos mokytojas — vienų 
metų profešionalio patyrimo 
— į metus gaus algos $4,400; 
o aukštosios, penktos katego
rijos — su penkių metų ar 
daugiau profesionaliu patyri
mu — gaus $5,600.

Tuo pačiu 
prie 
algos 
tojui, 
jauti, 
daugiau algos tilt $100, negu 
motęfis. Aukščiausis skirtu
mas tarp vyro mokytojo įi\ 
moteries algos (penktos ką- 
tegorijos) $500.

sykiu prieita 
artimesnio sulyginimo 
vyrui ir moteriai moky
mu pradėjimu mokyto- 
vyras mokytoj as z gaus

Kviečiame moterų klubus, meninius ratelius ir 
kitas organizacijas;,taipgi paskirus asmenis da
lyvauti parodoje su savo gaminiais, pasirodyki
te visuomenei savo gražiais talentais. Kviečia-' 
me visus, vyrus ir moteris į prakilnų dailės dar
bą.
Už rankdarbius nebus apmokama, prašome jų 
kaipo dovanų dienraščio išlaikymo fondui. Vi
soki dirbiniai parodoje bus išparduoti ir gautos 
įeigos bus sunaudotos apšvietai, dienraščio pla
tinimui ir išlaikymui.
Kurie patys negalite padaryti ką nors dailiško 
parodai, būsimė' dėkingi, jei nupirkę ką nors 
prisiusite. Taipgi labai įvertinsime pinigines 
dovanas tam reikalu. Jei sunku su išdirbiniais 
ar pirkiniais parodai, priąiųskite piniginę do
vaną.
Dirbiniai bus naudingi visokie: mezginiai, iš- 
siuvinėjimai, piešiniai, \naujenybių, (novelties) 
daiktukai ir viskas, ką tik kas gali sugalvoti ir 
(padaryti ar nupirkti. Piniginės dovanos padės^ 
rengėjams dapildyti, suderinti parodos įvairu
mą. C
Abiem parodos dienom rūpinsimės turėti meni
nes programas, bus orkestrą šokiams. Taipgi 
bus patarnaujama valgiais. Todėl maisto pro
duktų dovanos bus mielai priimamos. Prašome 
gaspadinių apie tai pagalvoti.
Rengėjų noras yra įtraukti į šią parodą kuo 
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 Komisija,
Katrina' Petrikienė, Vincas Čepulis, 

Jonas Grybas.

<3

Mokyklų perdėtiniai (prin
cipais) gaus metinės algos 
nuo .$6,000 iki $8,000 ir dar, 
jei reikalas susidarytų, gali 
gauti pridedamą užmokestį 
gale mokslo metų užbaigos.

—o—«
Adomoniai išvažiavo 
ilgam pasisvečiavimui

Teko girdėti, kad verdunie- 
ciai Jonas ir Elena Adomo
niai išvažiavo dviejų mėnesių 
laikui ar daugiau pasisvečiuoti 
j Jungtines Amerikos Valsti
jas ir mano pasiekti ir aplan
kyti net Meksiką. Ilgoj kelio
nėj pasileidę su savo automo- 
bilium.

Apvažinėję Amerikos ir 
Meksikos apylinkes, sakoma, 
planuoja sugrįžti namo Įtik a- 
pie balandžio mėnesį.

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

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAŪSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

V*

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.. 
kainomis būsite patenkinti.

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

gražiai moaernisKai Mūsų patarnavimu ir
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Išvyko į Floridą
finelis dienomis išvyko į 

Floridą Tomas Lisajus su žmo
na Vera, Adelė Rainienė ir
Lisajienės sesuo Ona Balkū- 
nienė. Jie lankysis Miamėje ir 
St. Petersburg.
Parvyko iš Floridos

Neseniai parvyko Alice 
Tamm. Ji viešėjo pas Mrs. 
Sophie Mason. Patenkinta vi
zitu ir gera atostoga.

Taipgi parvyko Motiejus 
Klimas ir Stepas Večkys.

Darbo partija veikia 
prieš plėtimą karo

Amerikos Darbo Partija 
(ALP) paskelbė parašų už 
taiką rinkimo kampaniją, ka
simojo surinkti bent po 20,000 
parašų kožname kongresinia
me distrikte. Rinks' po visą 
New York o valstiją.

Peticijose ragina kongres- 
manus atmesti valdžios poli
tiką visais .tokiais klausimais, 
kurie grasina Ameriką įstum
ti j Trečiąjį Pasaulinį Karą.
Šiuo atveju vyriausiu taikikliu 
protestui yra Eisenhowerio 
administracijos planas per 
Formozą vykdyti karą prieš 
Kiniją.
Radio programa ir masinis 
mitingas-prakalbos

Darbiečiai skelbia, jog par
tijos viršininkas Vito Marc- 
antonio kalbės už taiką tele
vizijos programoje. Įvyks šio 
ketvirtadienio vakaro 7 :30, 
WABD-TV ryšiais (Channel 
5).

O vasario 25-tą rengia ma
sinį mitingą Manhattan Cen
ter. D-tis.

Vienas nuteistųjų 
vėl susirgo

Sužinota, kad Jacob Min
dei, 72 metų, vienas 13-kos 
nuteistųjų darbininkų vadų 
komunistų, randasi kalėjimo 
ligoninėje. Menama, kad jis 
susirgo influenza. Vystosi ju
dėjimas už* jo paliuosavimą.

Mindei bėgiu virš 9 mėne
sius užsitęsusio teismo buvo 
du kartu susirgęs nuo širdies 
smūgio. Abiemis atvejais tei
siamųjų advokatai prašė, kad 
jo byla būtų atjungta nuo ki
tų.

Paskiausiu laiku jo padėtis 
pablogėjo. Advokatai reika
lavo, kad jam uždėtoji pabau
da dvejus metus kalėti būtų 
panaikinta. Tačiau teisėjas 
Dimock kol kas to prašymo 
nėra išklausęs.

AFL reikalauja 
rendy kontrolės

New Yorko Central Trades 
and Labor Council išsiuntė 
paraginimus visiems savo sky
riams, kad veiktų už palaiky
mą rendų kontrolės. Taryba 
yra centras visų AFL unijų 
New Yorke. Kalba varde šim
tų tūkstančių narių. Taryboje 
turinčios atstovus unijos turi 
apie milijoną narių. Dauguma 
yra rendauninkai, ne savinin
kai namų.

Laiškas ragina visus narius 
tuojau rašyti savo senato
riams ir assemblymanams 
reikalavimą palaikyti rendų 
kontrolę.

HARTFORD, CONN.
Hartfordo ir apielinkės draugai ir draugės, teatro,1 

dainų, tautinių šokių mėgėjai kviečiami susirinkti sek
madienį vasario-Feb. 15 d., 2 vai. popiet, Laisvės Choro 
svetainėje, 157 Hungerford St.,. Hartford. Šis susirinki-j 
irias 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. 4 1 J. Bzjronas.
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Keistai ruošiamasi 
prostitucijos bylai

Didelis sąjūdis buvo jau
čiamas pasiruošiant pradėti 
prostitucijos bylą New Yorke. 
Vyriausia rūpintasi tuo, kad 
teismas būtų slaptas, jin neį
leistų publikos.

Vyriausiu viešu tam argu
mentu slaptojo teismo reika
lautojai sakė esant vienos 
mergšės jaunystė. Tačiau ki
tiems darėsi sunku įžiūrėti, 
kiek dar Raugiau būtų galima 
tai mergšei pakenkti.

Jauniausioji tų merginų, 
Pat Ward, dabar 19 motų, 
buvo publikuojama spaudoje 
jau per arti metus laiko. Iš 
sykio kaipo nepavykusios mei
les auka po to, kai ji bandė 
nusižudyti. O paskiau, po mi- 
lijonieriuko Jelkės arešto, 
kaipo prostitute.

Eina kalbos, kad viešo teis
mo bijomasi apsaugoti ne 
vieną tiktai Jelke nuo visuo
menės akių. Nors ir jam teksią 
rausti už tai, kas įvyko tarp jo 
ir tų merginų, kurios prieš, jį 
liudys. Ne mažiau tos apsau
gos esą reikalingi tie turtin
gi ponai, kurie naudojosi pirk
ta tų merginų meile.

Anot Journal-American ko- 
lumnistės Dorothy Kilgallen 
rašto vasario 3-čios laidoje, 
prostitucijai kostumerių sąra
šų knygelėje randasi tokių :

‘Gerai atrodantis Wall Stry- 
to broken’s, kuris šmėkšo mo
deliams agentūrų prieškamba
riuose.

“Naktinių klubų spaudos 
agentas, kuris turėjęs nesusi
pratimų seniau.

“Turtingas ponaitis, kuris 
atrodo kaip keno nors įta
kingo geras jaunesnysis bro
liukas. z

“Gyvenąs žaismėmis vyras, 
sykį buvęs paskilbusios filmų 
aktorės vyru.

“Viengungis, kuris dirba 
šalies apsigynimui darbą.“

Panelė Kilgallen sako, jog 
tie, kurie jai suteikė tą 'in
formaciją nemano, kad proku
ratūra norėtų tokius parodyti 
visuomenei.

Džiūrymanais išrinkti tiktai 
vyrai. Jie visi stambaus biz
nio žmonės arba iš tokio biz
nio jau pasitraukę. Gal ma
noma, kad toki “geriau su
pras“ dėl ko liaudies dukterys 
patenka į prostitucijos vorų 
pinkles? T-a.

Vaikas nusižudęs
New Yorko biznieriaus Ro

bert Kelso ' sūnus, 12 metų 
berniukas buvo atrastas tėvų 
namuose persišovęs. Iš karto 
manyta, jog vaikas persišovė 
net$?1a. Jis buvęs revolverio 
mėgėjas. Ne kartą įrankį iš
aižydavęs ir vėl sudėstęs. 
Tačiau jau nu vežtis į šermeni
nę atrastas vaiko kišenėje 
raštelis žymi, kad nusižudo.

Vaikas susijaudinęs dėl to, 
kad tėvai neleido vakarais 
išeidinėti. Jis skaitęs save jau 
suaugusiu. Norėjęs (o gal tu
rėjęs Jr sutartį) nusivesti mer
gaitę į filmų teatrą vakare, 
šeima gyveno Westfield, N. J.

GARSINKITE? laisvėj

Londono policistas išneša vaikutį iš vandens, kuris 
Thames upei patvinus išsiliejo per krantus.

Ši sekmadienį nereikės pietų 
gamintis namie

Vasario 15-tos rytą šeimi
ninkės gales ramiai pasilsėti 
namie. O paskui, pasipuošu
sios, sykiu su šeima eis pie
tauti .Liberty Auditorijoje. 
Pietaus ten rengiamame Onai 
Titanienei ir Marijonai Kal- 
vaitienei pagerbti bankete.

Pietūs' įvyks pietų laiku. 
Pradžia 2 vai. Toks yra pas
kutinis komisijos nuosprendis. 
Iš sykio buvo manyta vykdyti

Reikalauja pajūrio 
darbininkams atpildo

International Longshore
men’s Association viršininkas 
Ryan pareikalavo, kad laiva
krovių kompanijos atmokėtų 
laivakroviams 12 milijonų do
lerių užvilktų mokesčių. Palie
čia 40,000 pajūrio darbinnkų.

Tie pinigai, po 17 centų 
priedo per valandą, buvo ar- 
bitratoriaus pripažinti mokė
tinais darbininkams. .. Nuo
sprendį paskelbė praėjusį 
spalių mėnesį. Nemokėjo dėl 
to, kad buvo laukiama valdi
nės Algų Stabilizacijos Tary
bos sprendimo. Dabar, kuoy- 
met algų kontrolė panaikinta, 
nėra reikalo delsti. >

Spėjama, kad Rylnas šį 
kartą už tą priedą tikrai ko
vosiąs. Tą užtikrinąs išvilki- 
mas aikštėn visų jo griekelių, 
kuriuos jis papildė prieš uni- 
jistus. Gavimas unijistams tų 
pinigų būtų jam pačiam šio
kia tokia paspirtimi. Gal na
riai suminkštėtų, nesispirtų jį 
šalinti iš prezidentystės. . *•

James Doyle, dirbęs Colum
bia Universiteto raštinėje, ras
tas nudurtas koridoriuje namų 
prie 2nd Avė., netoli 43rd St., 
New Yorke.
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Šv. Jurgio Draugystes
Įvyks '

Vasario-February 14 d.
Am. Lietuvių Piliečių Klubo Salėje

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 6 vai. vakare. -:- Įžanga 75c (su taksais)

J. NAVICKO PELĖDŲ ORKESTRĄ 
, Gros lietuviškus Ir amerikoniškus šoldus.

Privažiavimas ir vieta, manome, visiems yra žinoma.
Rengimo Komisija.

programą pirmiau, o paskiau 
vakarieniauti. Taip buvo pa
skelbta ir Laisvėje. Dabar tas 
atkeista. Įvyks pietūs, ne va
karienė.

Taigi, visi ruoškitės pietau
ti bankete 2 vai. O po pietų, 
kas norės, galės pasiklausyti 
daktaro Palevičiaus prelekci- 
jos, ir kitos programos. Kvie
čia visus. Rep;

Valdininkai šalinasi 
važiuotės pašėku

' n . *
Vėl pasiūlyta valdinėms į- 

staigoms planas pavesti visą 
New Yorko miesto važiuotės 
reikalą neva atskirai nuo val
džios įstaigai — autoritetui.

Greta to, jau atvirai kalba
ma, kad tas autoritetas pradė
tų darbą su pakėlimu fėro iki 
15 centų. O po to..,. Nesako
ma, kiek keltų.' Bet galima 
daleisti, kad keltų, kiek norė
tų. Nes tuomet niekas nega
lėtų už tai kaltinti valdžios. 
Valdininkams nebūtų pavo
jaus pralaimėti rinkimus.

Paskiausią pasiūlymą patei
kė buvusieji O’Dwyerio admi
nistracijos tarnautojai mies
tinėje važiuotės sistemoje. Pa
teikė dabartiniams valdinin
kams to pageidaujant.

Planuoja praplėsti Ročka-. 
way Blvd, ruože tarp Farmers 
Blvd, ir Sunrise Highway. Ta 
vieta žymiai sutrukdo trafiką.

Miestui planuoti valdinė į- 
staiga sako, kad ūž aštuonerių 
metų miesto darbininkų skai
čius būsiąs daug mažesnis. 
Tai dėl to, kad bus daugiau 
senių ir mažų.

Nariai ragina Ryaną 
pasitraukti iš ILA

Pasipiktinę Ryano žulikys- 
tėmis. jo unijos nariai išėjo į 
masinį pikietą. Iškėlė reikala
vimą, kad jis pasitrauktų iš 
ITjA prezidentystės.

Vasario 5-tą apie tūkstantis 
laivakrovių pikietavo jo raš
tinę 265 W. 14 th St. Pikiete 
daugiausia dalyvavo nariai lo
kalų 791 ir 895, esančių toje 
apylinkėje. Tokio pat pikieto 
tikėtasi ir penktadienį.

Darbininkai per metų me
tus žinojo Ryaną tokiui esant. 
Jie savuose eilinių narių lai
kraštėliuose tai rašė. Tačiau 
kožnas reikalavimas ’ šaukti 
mitingus, perrinkti valdybas 
lokaluose, išrinkti eilinių narių 
atstovus į konvencijas baigda- ' 
vosi kovingųjų eilinių narių 
vadų persekiojimu. Eilinių na
rių vadas Pete Panto buvo 
nužudytas. l

* Aukšti valdžios pareigūnai 
taipgi nei pirštu nepajudino 
žmogžudžiams, gengsteriams 
sudrausti. Kompanijos globojo 
gengsterius. Dėl to Ryanas vi
suomet išeidavo laimėtoju.

Dabar, kada ir valdinis ty
rimas parodė eilinių narių rei
kalavimus teisingais esant, na
riai panaujino pastangas Ry
ano atsikratyti.

Vaikai sudaužė 
pasiimtą taksiką

Trys 12-kos metų berniu
kai sumanė pasivažinėti. Pri
sitaikę, kai niekas nemato, jie 
pasičiupo pastatytą taksiką. 
Tačiau tuojau tapo pastebėti 
kito taksiko. Jam įvažiuojant 
į, stotį, vaikai išvažiavo iš sto
ties beveik nubraukdami jo 
taksiko šoną. Jis pamatė, koki 
tie vairuotojai, leidosi vytis.

Netoli bėgę, vaikai atsi
mušė su taksiku į pastatą. Vi
si iššokinėjo lauk. Vairuoto
jas ir kitas asmuo du vaikus 
sugavo. O trečią policija su
ėmė namie.

Laukiama sutarties 
laivukų streike

Praėjusią savaitę pradėtos 
laivukų darbininkų unijos de
rybos su kompanijomis rodė 
šiokį tokį progresą. Buvo vil
čių, kad gal privesiančios prie 
sutarties.

Gale savaitės viena ir' kita 
pusė padarė nuolaidų. Kom
panijos jau buvo pasiūliusios 
po 12 ir pusę centų mokesties 
priedo. Tai buvo 4 centais 
daugiau, negu pirm streiko. O 
unijos viršininkai nusileidę 
nuo 25 iki 17 centų. .

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

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

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

Rengimo Komitetas.
(28-30)

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 $1.25 
Gaunamas Laisvės Įstaigoj

Brooklynietis F. Schwenk 
užvedė .prieš 'valstiją bylą. 
Reikalauja $250,000 atpildo 
už sūnų, kurį užmušė iš pami
šėlių ligoninės paleistas dar 
nepasveikęs ligonis.

Amityville, L. L, gaisras 
veik visiškai sunaikino Zahn 
lėktuvų stotį. Ir sudegė 5 ma
ži lėktuvai. Menama, jog ci
garetės ’ žarija užkūrė gaisrą.

Pajieškojimai
MIRĖ

STANISLOVAS KLIBINSKAS 
REIKIA FRANK KLIBINSKO
Vasario 2 d. mirė Stanislovas Kli

binskas, palaidotas vasario 5»d. Gir
dėjome, kad yra jo brolis Frank 
Klibinskas, gyvena Brooklyn, N. Y. 
Norime su juom susisiekti. Prašo
me jo tuojaus atvažiuoti pas brolį 
Vincent Klibinskas, 48 Putnam St., 
Hartford, Conn., arba jei kas .apie 
jį žinodamas mums praneš, būsime 
dėkingi.

(29-30)

PAIEŠKAI! SAVO GIMINIŲ
‘ Paieškau sesutės Pranutės P. Za- 

vis-Tanavičiukės iš Darsūniškio. 
1925 m. gavau nuo jos laišką iš 
Montevideo, Uruguay, rašė, kad ve
dusi, vyro pavardės neatsimenu. 
Taipgi paieškau Bernardo P. Zavis- 
Tanavič iš Darsūniškiu ir kito bro
lio Juozo P, Zavis-Tanavič, Prieš an
trą pasaulinį karą gyveno Maskvoje.

Man prapuolę visų antrašai. Pra
šau jų pačių atsišaukti arba jei kaš 
apie juos žinodamas man praneš,— 
būsiu dėkingas.
Jūsų brolis Frank P. Zavis-Tanavič, 
245 Lexington St., Allentown, Pa.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

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

(28-30)

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

(24-29)

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. Athos Steel Service, 
Chew Ave. & Rosehill St. (No phono 
calls).

(26-29)

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)

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

BARRY KNITTING MILLS, 
Apply in person.

Amber & Westmoreland Streets.
(28-30)

AUTO MECHANICS. Also needed 
AUTO BODY & FENDER MEN. 
Steady Employment. Excellent 
working conditions. Apply in person. 
JACOB BROS. (Chevrolet). S 
217 W. Chelten Ave., Germantown.

(28-30)

FOR SALE 
SEWING MACHINES 

Singer Style
Round bobbin. Portable. Brand 

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

(28-30)
ra......................................... .................- ................................ ' " ..... Į J

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI i
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 87-20 »5th street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. L, N. Y.
0----------------- ' -------------------------------- ----——*.............ą

4 pusl.-Laisvfi Liberty)-Trečiadien., Vasario-Feb. 11, 1953
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IWO siunčia masine 
delegaciją Į Albany

IWO A p d r a u d ų Apsaugoj 
Komitetas praneša, jog mobio 
lizuoja masinę delegaciją ke
liauti į Albany vasario 18-tą. 
Protest, prieš valdininkų už
mojį likviduoti organizaciją. 
Organizacija puikiai gyvuoja 
jau 23 metai. Apdraudos yra 
saugios, užtikrintos.

Likvidacija yra puolimu: ant 
visuomenės teisių priklausyti 
savo pasirinktoje organizaci
joje. Del to IWO kova palie
čia visus Amerikos žmones, 
įspėja organizuotojai šios de
legacijos. Jie kviečia unijas 
ir kitas organizacijas prisidėti 
delegacijom Atskiri asmenys 
taipgi kviečiami.

4

Delegacijos reikalu prašo 
kreiptis į komiteto raštinę, 80 
E. 11th St., New Yorke.

Siūlo uždėti ir 
miestinius taksus

Atrodo jau pakankama, 
kad mokame federalius ir vaik 
stijai taksus. Dabar siūloma 
prie valstijinių dar č pridėti 
taksus ir miestų reikalams.

Oficialiai dar nenustatyta, 
kas juos turės mokėti. Tačiau 
žinome, kad Valstijos Seime
lyje darbininkai savo atstovų 
kaip ir neturi. Del to reikia 
tikėtis, kad darbininkai taps 
tuo kupranugariu, ant kurio 
užkraus dar didesnę naštą.
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Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: J
l 9—12 ryte; 1—8 vakare ; 
i Penktadieniais uždaryta

i................          ■■ ■'

i < TONY’S
I UP-TO-DATE

BARBER SHOP
T ANTANAS LEIMONAS
į Savininkas
1 306 UNION AVENUE 
į Brooklyn, N. Y.
• Gerai Patyrę Barberiai
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PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. L

Tel. EV. 7-6288 "
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