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KRIS L AI ANGLIJOS POLITIKAI
Jose Marti.

Teroristai Izraelyje.
Ispanijoje.

. Rašo R. MIZARA

Šių metų sausio 28 dieną 
sukako 1OO metų nuo gimimo 
žypnaus Kiūbos patrijoto ir ra
šytojo Jose Marti.

Šis vyras paguldė savo gal
vą revoliuciniame išstojimo 
prieš ispaniškus vergėjus — 

Įjh'1895 metais jis žuvo susirė- 
xmime su ispanais, kurie tuo
met dar laikė K i ūbą pavergę.

New York Timos apgailes
tauja, kad ši sukaktis, taip 
plačiai ir iškilmingai atžymė
ta Kiūboje ir kituose kraš
tuose, nebuvo tinkamai pami
nėta Jungtinėse Valstijose.

Ji nebuvo čia atžymėta dėl 
to, kad, ryšium su Jose Marti 
žygiais, būtų tekę paminėti tą 
faktą, jog šiandien K i ūbą tu
ri prislėgęs monopolistinis 
Jungtinių Valstijų kapitalas.

Ta pačia proga turčių laik
raštis pripažįsta, kad “nacijo- 
nalizmas, šiuo metu besiplėto- 
jąs Lotynu Amerikoje... yra 
destruktyvus, kseOofobiškas 
(neapkenčiąs svetimų kraš
tų). anti-jankiškas...”

Cg' Kad visoje Lotynų A m ori- 
^Rkoje anti-jankiškumas plė

tojasi, pripažino 
sekretorius Mr. 
kalboje, sakytoje 
tą savaičių.

ir valstybė 
Dulles sav 
prieš tre/

New Yorke prasidėjo mili- 
jonieriuko* Jelke byla.

Minot Frazier Jelke kalti
namas daryme biznio iš pros
titucijos.

Vyrukas poruodavo jaunas, 
gražias mergšes su turtingais 
gašlūnais ir iŠ to darydavo 
nemaža pinigo.

Užtenkamai buvo “klijen- 
tų,” kurie už vieną naktį mo
kėdavo po $500.

Biznis, kaip matome, buvo 
geras. Kokiu būdu Jelke “pa
kliuvo”, kol kas sunku pasa
kyti.

Bet jo teismas eina prie už
darų durų.

Kodėl?
Todėl, kad teisėjas nenori 

“šargoti” turtingų pasileidė
lių, nenori, kad jų vardai pa- 
jfciektų visuomenės akis.
' O mergaičių, nuvarytų į 

prostitucijos rinką, nepaiso 
nei teisėjas, nei komercinė 
spauda.

Tokia .dorovės taisyklė vy
rauja dabartinėje visuomeni
nėje santvarkoje!

įmetėIzraelio teroristai 
bombą į Tarybų Sąjungos at
stovybę Tel Aviv mieste, pa
darydami nemaža žalos.

Prieš kiek laiko bomba bu
vo įmesta į Čechoslovakijos 
atstovybę.

Tarybų Sąjunga buvo viena 
pirmųjų valstybių, pripažinu-

Čechoslovakija siuntė Izra
eliui ginklus, kai pastarasis 
kariavo su arabiškomis valsty
bėmis.
.Taigi dabar atsimoka!
\Bet už tai negalima kaltin

ti visų izraelitų; kalti zionis- 
į tiški teroristai. Jie yra neprie- 
^Iteliai Izraelio, neprieteliai vi

sų žydų darbo žmonių.

Barcelonoje teisiami 
broliai: Antonio ir Joaquin 
Sarrau, taipgi jauna mergina 

t

VĖL SMERKĖ SIŪLYMU 
UŽBLOKUOT KINIJA
Seimo lordų rūmo vadai grasina 
net laužyt amerikinę blokadą

London. — Anglijos sei
mo aukštojo lordų rūmo 
pirmininkas ir kiti vadovai 
smarkiai kritikavo ameri
kinius planus — užblokuoti 
Kinijos, sausžemį.

azijinis" karas.
Vienas vadovaujantis lor

das pareiškė:
—Anglijos karo laivynas 

gins Kinijon plaukiančius 
Ceilono laivus, lygiai kaip 
ir pačios Anglijos prekinius 
laivus, jeigu amerikiniai

Amerika ragina savo 
bendrus visai nieko 
neparduot Kinijai.

Washington, vas. 11, — 
Pranešama, kad prez. Ei
senhowerio valdžia ruošiasi 
htsišaukt į visus “laisvojo 
pasaulio” kraštus (Ameri
kos talkininkus), kad visiš
kai s’ulaikytų bet kokių 
daiktų pardavinėjimą “ko
munistinei Kinijai.”

Kinija žada sumušt 
Amerikos planus

Peking.— Kinijos radijas 
pareiškė, kad Kinija sumuš 
naująsias “prezidento Ei
senhowerio avantiūras” — 
jo leidimą Čiang Kai-šėko 
kinam tautininkam iš For
mozos salos atakuoti Kini
jos. sausžemį ir pasimoji- 
mus iš oro bombarduoti Ki
nija.

Valdinis Kinijos radijas 
sykiu paskelbė Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų prem
jero gen. Nam Il’o pareiš
kimą, kuris įspėja Ameri
kos imperialistus, kad liau
dininkų armija* šiandien 
yra. “galinga, naujoviškai 
ginkluota ir nepalaužiama 
jėga.”

Nam II pakartojo kalti
nimą, kad amerikonai “iš
bando' karines ligų bakteri
jas ant belaisvių” — Korė
jos liaudininkų ir kinų, lai
komų stovyklose Pietinėje 
Korėjoje.

lėktuvo nelaimėje
ŽUVO 30 EGIPTĖNŲ

Kairo, Egiptas. — Nukri
tus karinio transporto lėk
tuvui, užmušta 30 buvusių 
jame Egipto kareivių.

Joaquina Dorado.
Visi trys kaltinami tame, 

kad ryžosi nuversti budelio 
Franco valdžią Ispanijoje.

Jų teismas — įrodymas, jog 
Ispanijos liaudis ginklo iš 
rankų nepaleido. Ji kovoja ir 
kovos, kol Franko bus pa
siųstas pas Mussolinį ir Hitle- 

blokuotojai mėgintų juos 
sulaikyti bei užgrobti jų 
krovinius.

Žymėtina, kad Ceilonas 
bei kiti anglų imperijos 
kraštai veda gana plačią 
prekybą ^su liaudiškąja Ki
nija.

Izraelio policija ieško 
teroristų, metusiu bombą 
j Sovietą atstovybę

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelio policija areštavo 30 
įtariamų teroristų. Mano
ma, kad pagal jų sąmokslą 
buvo mesta bomba į Sovie
tų atstovybės patalpą.

Bomba sužeidė penkis as
menis, būtent: Klaudiją 
Jeršovą, Sovietų atstovo 
žmoną; Sofiją Vaną, rusę 
atstovybės virėją; atstovo 
Povilo JeršoVo sekretorę, 
jo automobilio vairuotoją ir 
vieną žydų vaiką gimtinia
me name. '

Republikonai pašalino ir 
Roosevelto telefoniste

Washington. Republikomj 
valdžia pašalino ir senąją 
prezidentinių rūmų telefo
nistę Louisą Hackmeister, 
kuri per 20 metų tarnavo 
prezidentams Rooseveltui ir 
Trumanui. Jinai yra 62 me
tų amžiaus mergina.

Washingtono laikraštis 
Evening Star dėl to rašo: 
“Na, tai politinis kirvis nu
kirto ir nabagę 'Hackutę.”

Franco Įkalino dar tris 
jaunus fašizmo priešus

• Barcelona, Ispanija. -L- 
Karinis Ispanijos fašistų 
teismas nuteisė tris jaunuo
lius ketveriems iki 20 metų 
kalėjimo už sąmokslą nu
versti Franko diktatūrą.

Jie, broliai Antonio ir Jo
aquin Sarrau, ir vieno bro
lio mergina Joaquina Dora
do priklausė Ispanų Jauni
mo Judėjimui dėl Išsilaisvi
nimo, ir iš Francijos atvy
ko Ispanijon slaptai veikti 
prieš fašizmą. Policija sa
ko radus jų ginklų sandė
lius kalnuose.

Vienas brolis už tai nu
teistas 2(1 metų kalėti, kitas 
brolis 4-riems metams įka
lintas, o mergina—15 metų.

SENYVA MOTERIS 
LAUKIASI TRIJUKU

Brighton, Anglija. — Gy
dytojų tyrimai t X-spindu- 
liais surado, kad Ivy Spen- 
cer’ienė, 48 metų amžiaus, 
yra nėščia trimis kūdikiais.

Valstybės, sekretorius Dulles (centre) ir savytarpio 
saugumo administratorius Stassen (dešinėje) atsisvei
kina su savo draugais, vykdami i Europą Įtikinti jos 
valdovus, kad Eisenhoweris nemano praplėsti karą. 
Bet pasirodo, kad jie negalėjo įtikinti. Europa yra la
bai susirūpinusi prez. Eisenhowerio patvarkymu Kini
jos klausimu.

JANKIAI UŽMUŠĖ DAR 1
BELAISVĮ, SUŽEIDĖ 38

Korėja. — Amerikonų ko
manda praneša, kad “Jung
tinių Tautų sargai,” slopin
dami belaisviu '“riaušes” 
Kodže salos stovykloje, už
mušė dar vieną šiaurinės 
Korėjos liaudininką ir su
žeidė 38 kitus.

Indonezai reikalauja plačios 
prekybos su Sovietų Sąjunga

Jakarta, Indonezija.—In
donezijos seimo komitetas 
užsieniniais reikalais siūlė 
negaišuojant apsikeisti am
basadoriais s.u Sovietų Są
junga. Sako, tuomet Indo
nezija; galėtų vesti plačia, 
naudingą jai prekybą mai
nais su Sovietų Sąjunga. 
Indonezija teiktų Sovietams 
gumą (robą) ir kitus savo 
produktus, o iš Sovietų Są
jungos gautų mašinas, dar
bo įrankius’ ir kitus fabri

Vakaru Vokietija gaudo 
laisvuosius jaunuolius

Bonn, Vokietija. — Va
karinės. Vokietijos policija 
urmu užklupo Laisvojo Vo
kiečių Jaunimo įstaigas ir 
suėmė kelias dešimtis jau
nuolių, kovotojų už taiką. 
Nes tie jaunuoliai ragina 
vokiečius atmesti Amerikos 
siūlomas karines sutartis.

Kartu suimta ir keturi 
vadai naujosios nacių or
ganizacijos, kuri vadinasi 
“Vokietijos, laisvės korpu
su.” f

Vietnamiečiai vėl 
smogė francūzams

,Hong Kong. — Vietnamo 
liaudininkų radijas iš Indo- 
Kinijos teigė, kad jie už
klupo ir sunaikino' kelis 
šimtus francūzų, kurie bu
vo su parašiutais iš lėktu
vų nuleisti žemyn Nasn 
fronte.

ORAS. — šilčiau ir lietus.

Komanda sako, belaisviai 
“dainavo ir akmenis laidė.”

Kuomet amerikonų bei jų 
talkininkų atakuojami be
laisviai bėgo atgal į pasto
ges, tai anie vydamiesi ata
kavo juos duju bombomis 
ir kitais ginklais.

kinius dirbinius.
Seimo komitetas kritika

vo neva socialistine Indo
nezijos valdžią, kad jinai 
per trejus metus neprisi
rengė net paaiškinti, kodėl 
atidėlioja ambasadoriaus 
siuntimą Maskvon.

Seimo nariu dauguma — 
progresyvis komunistų ir 
tautiečių blokas — remia 
komiteto pasiūlymą dėl di
plomatijos ryšių ir preky
bos su Sovietų Sąjunga. '

Lauber sako, Amerikos 
karininkai mušė jį

Viena, Austrija. — Ame
rikos karo veteranas Wal- 
teris Lauber perbėgo į so
vietinę dalį Vienos, Austri
jos sostinės. Pasakojo ko
respondentams, kaip ameri
kiniai karininkai, suėmę jį 
vakarinėje Vienos dalyje, 
mušė ir keikė, versdami jį 
prisipažint, kad jis veikęs 
kaip “Sovietų šnipas.”

Neturint įrodymų prieš 
Lauberį, pagaliau, jis buvo 
paleistas.

4 metais pailgėjęs 
amerikiečiu amžius

New York. — Metropo
litan Life — gyvybės ap- 
draudos kompanija — pra
neša, jog per paskutinius 
10 metų vidutinis amerikie
čių darbininkų amžius pail
gėjęs ketvertais metais. Sa
ko, dabar jų amžius yra 68 
metai ir 6 mėnesiai, viduti
niai skaičiuojant per visus.

MOKSLININKAI SAKO, 
REPUBLIKONŲ POLITIKA
PLATINA KAR |
Mokslų-profesijų organizacija 
šaukia sustabdyt Korėjos karą

New York. — Mokslų, 
Meno ir Profesijų Nationa
ls Taryba pareiškė, kad 
Eisenhowerio republikonų 
valdžia, atidarydama Čiang 
Kai - šėkui įsiveržima iš 
Formozos salos į Kinijos 
sausžemį, tuomi juo aršiau

Amerikonai Korėjoj paleido 
daugiau šovinių, negu 
pasauliniame kare

Washington. — Generolai 
raportavo kariniam Senato 
komitetui, kad Amerikos 
kariuomenė Korėjoj iššovė 
jaįi daugiau artilerijos svie
dinių^ negu visame Antra- 
janie pasauliniame kare.

(Bet Korėjos karas ofi
cialiai vis dar laikomas tik
tai I/policiniu vei k s. m u ’ ’ 
pries komunistus, o ne ti
kru karu.)

Viena. — Pranešama, kad 
ir čechošlovakijoj plinta in
fluenza.

Kairieji laimėjo rinkimus
90 Italijos miesteliu

Roma. — Per naujus rin
kimus Italijos miesteliuose 
komunistai išvien su kai
riaisiais ^socialistais laimėjo 
90 miestelių valdybas.

Valdiškoji krikščionių de
mokratų partija susimetė 
krūvon su kitais dešiniai
siais ir ėmė viršų 177 mies
teliuose. Bet vis tiek kai
rieji gavo daugiau < kaip 
trečdalį miestelių valdybų.

Kodėl Van Fleet nesimušė 
Korėjos liaudininkų?

Korėja. — Atvyko naujas 
amerikonų k p m a ndierius 
gen. Maxwell D. Taylor, 
vieton pasitraukiančio ge
nerolo Jameso Van Fleeto.

’Vienoje a t s i s veikinimo 
kalboje Van Fleetas tvirti
no, kad jo komanduojami 
amerikonai su talkininkais 
jau “metai atgal sumušė” 
Šiaurinės Korėjos, liaudi
ninkus, bet derybos dėl pa
liaubų “sulaikė” ameriko
nus nuo galutino laimėjimo.

Kitame atsisveikinime 
gen. Van Fleet, tačiau, tvir
tino, kad ir dabar ameriko
nai “galėtų supliekt” Korė
jos komunistus.

O iš pat pradžių, kai tik 
jis buvo paskirtas koman- 
dierium, Van Fleetas pasi
žadėjo greitai nušluoti Ko
rėjos. liaudininkus; bet už
strigo faktinai toj pačioj 
vietoj.

platina karą Azijoje.
Ta amerikinių intelektualų 

organizacija pasiuntė atsi
šaukimą prez. Eisenhowę- 
riui ir Kongresui, raginda
ma tuojau sustabdyt karo 
veiksmus Korėjoje, o paskui 
derėtis dė apsikeitimo kapi
niais belaisviais.

Mokslininkų - profesiona
lų taryba kartu ragino Ei
sen howeri eiti Į tiesioginius 
pokalbius su premjeru Sta
linu, o toliau sušaukti pen
kių didžiųjų valstybių tai
kymosi konferenciją—Ame
rikos, Anglijos, Sovietų Są
jungos, Francijos ir Kini
jos Liaudies Respublikos.

Guatemala malšina 
dešiniųjų riaušes 
prieš komunistus

Guatemala. — Apie 7,000 
dešiniųjų - reakcininkų su
kėlė riaušes, ša ūkdami t 
“Pašalint komunistus . mi
nistrus iš Guatemalos val
džios.” “Sudegint naująją 
konstituciją!”

Riaušininkai grūmojo įsi
veržti Į prezidento palocių. 
Bet kariuomenė ašarinėmis 
dujų b b m b o m is ir kitais 
Įnagiais išblaškė riaušinin
kus. Kariuomenei padėjo 
studentai ir darbininkai. 
Vienas trukšmadaris tapo 
nukautas, keli sužeisti, kai 
kurie kiti areštuoti.

Reakcininkai bruzda prieš 
naująja konstitucija ypač 
todėl, kad jinai reikalauja 
padalint dvaru žemes beže
miams ir mažažemiams 
valstiečiams, pripažįsta tei
ses darbo unijoms ir leidžia 
komunistams veikti. 

ft

, Gen. Naguįbo karinė 
konstitucija Egiptui

Kairo, Egiptas. — Gene
rolas Naguibas, Egipto 
premjeras, paskelbė naują 
laikiną konstituciją, pagal 
kurią jis be seimo valdys 
Egiptą per trejus metus.

Naguibo paskirta trylikos 
karininkų taryba ir jo mi-‘ 
nistru kabinetas, užgyrė tą 
konstituciją.

Naguibas sakė, tokia vąl- 
džia reikalinga* kad sėk
mingiau galėtu vyti anglus 
laukan iš Suezo kanalo 
ruožto ir iš ėgiptinio Su
dano. c.

Višinskis vėl dalyvaus 
Jungtinių Tautų seime

Maskva. — Sovietų užsie
nio reikalų ministras An
drius Višinskis dalyvaus ir 
Jungtinių Tautų seimo se
sijoje, kuri atsidarys vasa
rio 24 d. New Yorke.
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ABRAOMAS LINCOLN AS
PRIEŠ 114 METUS vasario 12 dieną gimė Abraomas Į 

, Lincolnas, 16-tasis eilinis Jungtinių Valstijų prezidentas.' 
Lincolnas, augęs varge, jaunatvėje sunkiai dirbęs vi

sokius farmų darbus, vėliau, persikėlus jam į Illinois 
valstiją gyventi, pradėjo dalyvauti politiniame judėjime.

Keturis paeiliui kartus, jis buvo išrinktas į Illinojaus 
valstijos seimelį. Vieną kartą buvo išrinktas į Jung
tinių Valstijų Kongresą. Du kartu buvo išrinktas Jung- 

I tinių Valstijų prezidento vietai. Deja, antrąjį terminą 
♦ jam vos pradėjus eiti, vergokratų budelis jį nušovė.

Lincolnas per ilgą laiką buvo whigu partijos šalininku. 
Tik viduryje 19-to amžiaus jis. pradėjo organizuoti re- 
publikonų partiją ir šios partijos sąraše 1860 metais jis 

t buvo išrinktas krašto prezidentu.

LINCOLNAS. KAIP ŽINOMA, vadovavo Civiliniam 
Karui, kurį pradėjo vergokratai, — vergijos šalininkai iš 
pietinių valstijų.

Lincolnas paskelbė vergijos panaikinimo aktą. Lin
colnas stojo už tai, kad kraštas būtų apvienytas., kad 

•jis būtų pagrįstas samdomuoju darbu, o ne pusiau: pu
sė — vergija, pusė—samdomasis darbas. “Padalinti 
namai negali laikytis,” ne kartą sakė Lincolnas.

Taigi, Lincolnas šiandien žinomas, kaip republikonų 
partijos įkūrėjas, kaip Civilinio Karo vadovauto jas, 
triuškinęs vergijos sistemą, kaip vergų išlaisvintojas, 
vergijos panaikintojas.

BET YRA DAR VIENAS didelis Lincolno nuopelnas, 
kurį šių dienų komercinė spauda ir kiti šaltojo karo ša
lininkai bando nutylėti, bando užtušuoti.

Lincolnas buvo atkaklus priešininkas karo prieš Mek
siką, — karo, kurį vedė prezidentas Polk, karo, kuris 
Meksiką apiplėšė, atimdamas iš jos milžiniškas žemės 

\ Sritis, tarp kitko—Kaliforniją.
Kongreso rūmuose ir už Kongreso rūmų sienų Lin

colnas tą karą smerkė, kaip užpuolikišką ir plėšikišką.
Lincolnas nesibijojo būti mažumoje, nepaisė to, kad 

karo šalininkai jį puls, šmeiš, kaip šiandien šmeižia ir 
persekioja tuos, kurie priešingi karui Korėjoje.

Lincolno nusistatymas prieš karą su Meksika, jo kova 
prieš ano meto karo šalininkus, yra įkvėpimu šių dienų 
karo Korėjoje priešininkams.

KITAS DALYKAS, reikalingas, šiandien turėti galvo
je, tai Lincolno pasisakymas už žmonių teise valdžiai 
pakeisti.

Šiandien, kaip matome, yra persekiojami, kalinami 
žmonės, būk jie galvoją apie jėgą ir prievartą valdžiai 
nuversti.

Ką gi sakė Lincolnas tuo klausimu?
“Bile žmo’nės, bile kur, turėdami palinkimo ir galios, 

turi teisę sukilti ir nuversti gyvuojančią vyriausybę ir 
sudaryti naują, tokią, kuri jiems geriau tiktų. Ši tai 
yra brangiausia, švenčiausia teisė—teisė, kuri, mes vi
liamės ir tikimės, išlaisvins pasaulį...”

rf; Arba:
“Ši šalis su savo įstaigomis priklauso žmonėms, kurie jo” 

je gyvena. Kuomet jie besijaus pavargsta dėl gyvuojan
čios valdžios, jie galės panaudoti savo konstitucinę teisę 
taisyti ją, bei revoliucinę teisę pašalinti arba nuversti

APIE DARBININKUS ir darbą Lincolnds sakė:
“Darbas yra, pirmesnis ir nepriklausomas nuo kapita

lo. Kapitalas yra tiktai darbo vaisius, ir jis negalėtų eg
zistuoti, jei darbas nebūtų egzistavęs. Darbas yra vy
resnis už kapitalą ir todėl į jį turi būti kreipiama dau
giau dėmesio.”

• Palyginkit Lincolno pasakymą su šių dienų republiko- 
pų nusistatymu ir jūs matysite, kad tarp Lincolno ir 
Eisenhowerio politinio nusistatymo yra praraja..

♦ '
LINCOLN AS buvo griežtas priešas ateivių-sveturgi- 

mių persekiojimo. Jis sakė, jog tikraisiais amerikonais 
tegalima skaityti tik indijonus, gi oaltveidžiai—visi atei
viai. Jo žodžiais:
;-“Kas gi yra čiagimiai, tikrieji amerikohai? Ar jie 
nedėvčjo laukinių žmonių .priejuosto ir ar jie nenešiojo 
indijoniško kirvuko (tomahawk)? Mes išvarėme juos 
iš jų namų ir dabar puolame kitus, neturėjusius laimės 
atvykti šičia anksčiau kaip mes ai‘ba mūsų protėviai.” 

Šitaip Lincolnas žiūrėjo į sveturgimius Amerikoje.

•; NEŽIŪRINT, kurį svarbesnį visuomenini klausimą pa- 
ipisime, Lincolnas į jį žiūrėjo tikro žmogaus akimis. Jis 
gynė žmbgaus teisę, nežiūrint, koks tas žmogus buvo: 
baltas, juodas ah raudonas, nežiūrint, kur jis buvo gimęs. 
’ Šių dienų republikonai, kurie nūnai sėdi valdžios krės
le ir skelbiasi esą Lincolno pasekėjais, yra veidmainiški 
politikieriai, tarnaują turtingiausiam kapitalistų sluoks
niui.

Tai reikia turėti galvoje minint Abraomo Lincolno 
gimtadienį.

Abraomas Lincolnas

AR GALIMA FAŠIZMUI 
GRĮŽTI LIETUVON?

Nors trumpbje sutrauko
je perbėgsime padarydami 
peržvalgą, būtent, ar yra 
prielankių aplinkybių, kad 
f asistuojančiai buržuazi
jai būtų progų įsilaužti į 
Lietuvos žemę.

Daug dar randasi dabar
tinei Lietuvos valdžiai ne
pritariančių ir mąstančių, 
kad jau nebetoli toji va
landa, kuomet galingas var
pas suskambės, pranešda
mas fašistams, kad ponai 
jau Kauną valdo, o alginiai 
vergai, prašo iš ponų duo
nos ar darbo.

Tokis mąstymas ir tokios 
kalbos yra trumparegystė, 
nepažinimas ar nenorėji
mas pažinti praeities isto
riniu nuotikin, žmonių su- 
kilimu ir socialistinės revo
liucijos pales darbo žmonių 
pavergėjus, ?r išnaudotojus.

Prabėgusių amžių laikais 
buvo skirtingų, vergų ir 
baudžiaun inkų sukil imu 
prieš dvarponius ir bajo
rus, bet tie sukilimai būda
vo išdaužomi, sunaikinami. 
Kodėl? Todėl, kad neturėjo 
masinio darbo žmonių atsi
liepimo ir taip rutuliavosi 
iki tų laikų, pakol industri
ja pakilo. Nuo tų laikų 
pradėjo būti aiškesnės ko
vos. dėl pagerinimo ir pa
lengvinimo gyvenimo be 
paliovos sunkiai dirban
tiesiems.

Buvo užtektinai kalba- 
ma-diskusuojama ir praė
jusiais baudžiavos laikais, 
kaip pritraukti sodiečius 
noriai eiti tėvynės ginti. 
Bet, kaip jau žinomą, po
nai remdavosi ne žmoniš
kumo idėjomis, o sidabri
niais tų laikų pinigais ir 
todėl tęsėsi negavimas įva- 
lids tinkamų vyrų ponų, 
bajorų tėvyne i ginti. Ir taip 
visoje feuropoje ( tęsėsi, iki 
baudžiava buvo panaikinta.

Dr. S. Matulaitis “Lietu
vių tautos .istorijoje” rašo:

“1789 m. Prancūzijos so- 
stapilėje Paryžiuje prasidė
jo judėjimas prieš senąją 
tvarką. Mat tais metais ka
ralius,' neturėdamas iš kur 
imti pinigų išlaidoms, nes 
iždas buvp tuščias, sušau
kė į . Paryžių luomų atsto
vus, kad* išgalvotų, kur 
gavus pinigų. Susirinkę Pa
ryžiuje .miestiečių ir sodie
čių atstovai ėmė kritikuoti 
valdžios šeiminink a v i m ą. 
Karalius pasakė, kad jisai 
sukvietė juos tiktai išgal
voti jam, iŠ kur paėmus pi
nigus.' Atstovai nenorėjo 
klausyti karaliaus.. Atsto
vus palaike Paryžiaus mie
stiečiui; Su ginklu rankose 
paryžiečiai suskato ginti 
žmonių atstovus ir kariauti

sū valdžia. Liepos 14 d. su
kilėliai sugriovė visas ka
lėjimų Bastilijas, kuriose 
valdžia kalindavo visus po
litinius kalinius.”

Kaip aiškiai yra pabrėž
ta, kad anuose laikuose, kai 
nebuvo kalbos apie socia
lizmą ar komunizmą, ma
tome vieną ir tą patį bend
rą laisvės troškimą. Sodie
čiai su miestiečiais susi
jungę uždavė anų laikų 
valdovams škaudų smūgį, 
nuvertė karališką, baudžia
vos palaikytoją valdžią, iš
sirinko savus atstovus, su
darydami parlamentinius 
tarimus ne tik sulygino 
luomus, bet drauge išlais
vino ir baudžiauninkus so
diečius, kurie su didžiu 
džiaugsmu pasitiko jiems 
suteiktąjį laisvę. Virš 160 
metų nuo to laiko pabėgo, 
Atrodo gana tolima praei
tis. Bet ir tada Prancūzi
jos miestiečiai su sodie
čiais suprato bendrą, vie
ningą kovą už geresnį, len
gvesnį ir laimingesnį gyve
nimą.

Dabar gi kiti laikai. Dar
bo žmonės, geriau apsijun
gę, geriau, organizuoti. To
je linkmėje padaryta nema
žai progreso.

Ar yra nors kokia gali
mybė, kad į Lietuvą galėtų 
įžengti fašistinės buržu
azijos armija? Man rodos, 
nėra jokių galimybių sve
timoms armijoms'. į Lietu
vos žemę įsibria-uti.

Lietuvoje dabar yra So
cialistines ekonomijos San
tvarka. Svarbiausia jiems 
yra tobulinti, gerinti, kel
ti aukštyn ir aukštyn gyve
nimą. Prieš išnaudotojus 
kova, galima sakyt, baigta. 
Pasiektas tautos viėningū- 
mas ir obalsis prieš karų, 
už taiką ir tautų vienybę.

Na, jeigu kas nors išpro
vokuotų Vakarų valstybės 
kariauti prieš bet kurią 
liaudišką valstybę, Tarybų 
Sąjunga turi su jomis apsi
gynimo sutartis ir; pasiren
gusi jas’! apginti. Tas pats 
būtų ir sp Lietuva.

O darįįkitas dalykas. Lie
tuva daibar: geografiniai 
stovi nė taip; kaip buvo 
prie fašistinio Hitlerio, 
kuonibt Lietuva rubėžiavd- 
si su Vokietija. O-tai suda
rė didelį'. parankamą hitle
rinėms gaujoms įsibriaut'i į 
mūsų gimtąjį kraštą- Lie
tuvą? ’;

, Dar vienas vakarų kapi
talistams sunkumas, tai dL 
dėlės viso pasaulio žmonių 
didžiumos, troškimas taiką 
palaikyti ir vieningai tarp 
tautų sugyventi. Ne tik ry
tuose, bėt ir vakaruose mi

PAVAŽINĖJUS 
PO FLORIDĄ

Rašo S. V.
(Pabaiga)

Miamėj vaismedžiai man
go apsipila žiedais, bet vai
siaus būna tik paragaut. Gi 
Clearwateryj didelis Pakai- . 
niškių mango medis, sako, 
būna pilnas vaisiaus, jie ne
spėja jo sunaudot, supūsta 
nukritęs.

Atgal į rytus skersai 
Floridą; aplankėm

Joną Vilkelį
Iš Clearwaterio leidomės 

link paskubusiųjų Cypress 
Gardens, prie miesto Win
ter Haven, o iš čiai vykom 
į Orlando.

Orlandoj pirmiausiai susi
radom gerą laisvietį ir jo 
sūnų Juraičius. Su tėvo Ju- 
raičio pagalba nuvykom 
pas didelių orandžių sodų 
sa vin inkus Lie t u v n i k u s. 
Didingai atrodo jų reziden
cija. Gyvena kaip Adomas 
su Ieva rojuj. Iš čia nuvy
kom į apskrities ligoninę 
aplankyt drg. Joną Vilkelį. 
Atrodo žymiai angliakasių 
dusulio suvargintas, bet, 
kaip visuomet, ūpingas. 
Tuo metu jis jautėsi pras
čiau negu paprastai dėl to, 
kad jį ūpsėdusi “flu,” kosti. 
Kvėpuoja sunkiai, miegąs 
prastai, bet liga blogyn nei
nanti. 'Įteikėm jam kelių 
draugų linkėjimus su dole
rinėmis smulkiem reikalam. 
Jis nelinkęs priimt pinigi
nės nova n a s, bet neatmetė. 
Sako, nenorįs būt kitiems 
našta.. Mes gi jam atsa
kėm, kad jis nėra tik pats 
sau, o yra dalis mūsų judė
jimo kūno, todėl jo reikalas 
yra mūsų visų reikalas.

Aplankėm Joną Spurgą
Drg. Klimas norėjo būti

nai aplankyt buvusį longai- 
landietį Joną Spurgą, savo 
vaikystės draugą, rytinia
me Floridos krašte, Merrit 
saloj’, tai iš Orlando leido
mės ten. ■ Jau išvažiuojant 
iš Orlando miesto mus pa
gavo smarkus lietus. Spur
gą šiaip-taip susiradom. Po 
ilgoko pokalbio atsisveiki
nome ir išvažiavome ieš
kot nakvynės moteliuose 
(Spurgų butas tuo metu bu
vo užimtas viešniomis). Ry
te vėl leidomės skersai Flo
ridą link Ocalos, aplankyt 
plačiai reklamuojamus Sil
ver Springs. Tikrai verta 
pamatyt gamtinė įdomybė. 
Iš čia jau važiavome tiesiog 
namo.

Pušynai
Važiuojant link Ocalos ir 

iš jos šiaurėn, kelias eina 
per pušynus. Pušys veik 
niekur mūsų kelionėj neiš
nyko iš mūsų akių (net ir 
Key West jų matėme), bet 
čia važiavome per didelius 
pušynų plotus. Tai smalin
gųjų pušių miškai. Apie 
juos tenka pabrėžti du da
lykus :
Pušių “melžimas.” Šiauri

lijonai ir milijonai žnidnių 
nori taikos. Tai. sudaro 
skerspainę pradėti trečiąjį 
pasaulinį karą.

Atsimename Rusijos so
cialistinę revoliuciją 1917 
m. Svetimos valstybės, ban
dė ją sunaikinti ir kniazių 
valdžią, grąžinti. Bet argi 
joms tai pasisekė?

Hitlerio gaujos taipgi 
bandė sunaikinti Tarybų 
Sąjungą, bet jo režimas bu
vo sunaikintas. •

Tai kam reikia to trokšti, 
ko negalima'pasiekti? Sykį 
darbo žmonės apsivifenijo; 
tai jati nėra jokios galimy
bės. juos nugalėti.

K. tfepsas.

nėj Floridoj ir Pietinėj 
Georgijoj. visa pakele pušys 
yra žemai iš vieno ir iš 
abiejų šonų nutašytos, ant 
riUUšymo “V” raidės for
ma prikalti du pagaliukai 
(ar gal gumos šmočiukar), 
o apačioj pakabinti puodu
kai bei skardinės * smalos 
varvėjimui. Tai rodo, kad 
tose valstijose" yra plati tur
pentine industrija. Vienų 
pušių nutašymai yra nauji, 
kitų jau • pajuodeję bei ap- 
giję. Atrodo, kad nuo tokio 
“melžimo” pušys nemiršta. 
Bet “išmelžtųjų” medis, sa
koma, yra įprastas — lyg 
išpurtęs ridikas. Gi iš svei
kųjų šios rūšies pušių būna 
labai geri stulpai.

Gaisrai. Ir gaila ir pikta 
darosi žiūrint į apdegusius 
pušynus. Tai yra vyriau
siai tabokių “nuopelnas.” 
Vienur dar šviežios gaisrų 
žymės, o kitur jau suėjusios 
žole ir palmetomis užželt; 
tik žemai apsvilusi pušių 
žievė liudija buvusius gais
rus. Kur/pušynas tankus,/ 
pušys iš/ugusios aukštos, 
žemai be šakų, tai dažnai c y 
gaisras jų mirtinai nepažei
džia; žolės ir palmetos išde
ga, o pušių perkaitint ne
spėja. Bet kai gaisras įsi
žiebia jauname pušyne, tai 
lieka jau kitoks vaizdas — 
miško apačia išdegus, o 
skujos iki viršūnių paruda
vusios, miškas jau miręs.

Skurdūs namukai
Georgijuj ir Karotinose, 

kaip važiuojant į pietus pa
jūriniu 17-tuoju keliu, taip 
ir parvažiuojant giluma ei
nančiuoju 103-ju keliu, kaž 
kodėl labai retai matosi far- 
ma su gražia- rezidencija. 
Daugiausiai ant stulpiukų 
sukaltos lentų stubukės., rė
jai kuri buvusi nudažyta, 
nuo senumo pakrypusios, 
apirusios. Veik visose mato
si negrai gyventojai. Ro
dos, važiuojame per kokią 
tai komercinės spaudos iš- 
baubintą šalį už “geležinės 
uždangos.” Priešais vieną 
tokią būdą Klimas sustabdė 
mašiną ir atsistojo su ka
mera nufotografuot. Ne
grė moteris išėjo su vaiku 
ab.t rankų ir lyg išgąstingai 
žiūri į mus. Mes tuoj lei
domės važiuot, kad nema
nytų, jog manome ją už
pult.

Segregacija
Pirmą kartą savo gyveni

me gavome segregacijos 
įspūdį Virginijos valstijoj, 
keliantis feru per Chesa
peake Bay. Negrai laikosi 
atskirai, ir toiletai keturi, 
vietoj dviejų: du baltiem 
vyram ir moterim ir du ne
gram vyram ir moterim.

Antrą segregacijos vietą 
pastebėjom < m i n ė t a j a m e 
Virginijdš miestelyje Eden- 
toii; gasolino stotyj atskiri 
toiletai baltiesiems ir ne
grams. Kitur gasolino sto
tyse tokio atskyrimo ar ne
pastebėjome ar jo tokiose 
vietose nėra.

Miamibčiai pasakoja, kad 
busuosė baltieji pasažieriai, 
jei nėra vietos baltųjų da- 
lyj, atsisėda negrų vietoj, o 
Vėliau įėję busan negrai, jei 
nėra vietos jiems paskirtoj 
dalyj, stovi, žvairai pasi
žiūri į jų vietoj sėdinčius 
būltuošiUS; bet hieko sakyt 
iiėdrįsta. Bbt jėi negras, 
nesdrit vile tos jiem paskirtoj 
dalyj, dtšiseda prie baltųjų, 
tai ttidjau būna, nemanda
giai išprašomas.

Įdomų nuotikį pasakojo

mums Paukščiai, įvykusį 
Paukštienės sūnaus Karo
lio Bieliausko Tropical Arts 
dirbtuvėlėj. Kartą jo dar
bininkas negras susirgo pil- į j 
vo gėlimu. Visi kiti darbi- 
ninkai pajuto š<an*kią at
mosferą. Kar patyrė, ku
riam įvyko nelaimė, tai Ka
rolis davė mašiną kitam 
darbininkui, kad kuo grei- . 
čiausiai susirgusį vežtų na
mo. O kai paklausė jo, ko
dėl jis nėjo į išeinamąją, 
tai pasiaiškino, kad bijojęs. 
Mat, ten tik viena bendra 
išeinamoji tebuvo.

Gėrimės savo draugais jk 
floridiečiais

Tenka pasigėrėt mūsų 
draugais floridiečiais, kad . ' 
jie, nors kai kurie ir pra
turtėję, nepaniekina savo 
kilmės ir pasilieka ištikimi 
didžiajai istorinei darbinin
kų judėjimo misijai: sukurt 
beklasę visuomenę.' Gyvuo
kit! S. V.

Montreal, Canada
Kaltina policiją 
vogime streikierių

Kiek laiko atgal, Oil Wor
ker’s International Union 
(C1O-CCL) oficialūs pareigū
nai -išleido pareiškimą, kuria
me kaltina provincialę polici
ją, kuri be žinios užgriebė 
(pavogė-kidnapped) penkis 
unijos narius, streikuojančius 
prieš Canadian Copper Refi
ners Ltd. kompaniją. Areš
tuotieji laikomi “incommuni
cado” — neprileidžiant su 
nieku susisiekti;

Policija iš karto užginčijo, 
bet vėliau pripažino, kad turi 
juos areštavusi “apklausinėji
mui.” Toks policijos žygis iš
šaukė kelių organizuotų dar
bininkų unijų stiprų protestą.

Streikas kilo prieš aštuonis 
^nėnesius už tai, kad Cana
dian Refiners, Ltd., kompani
ja atsisakė pripažinti i Oil 
Worker’s International Union, 
afiliavusią j Canadian Cong
ress of Labor-CIO, nežiūrint, 
kad ši unija čarteriuota Kve- 
bek Darbo Santikių Komisi
jos.

—o—
Kvebeko provincijoj 
žemiausias uždarbis

Kad Kvebeko provincijoj 
bjauriausiai darbininkai iš
naudojami, tat tą pripažįsta 
net ir Kanados Statistinis. 
Biuras. Jo surinktomis žinio
mis, štai kaip stovi dalykai:

Montreale, 2'() proc. visų 
vyrų darbininkų ir 56 procen
tai visų moterų darbininkių 
gauna algos mažiau kaip 
$1,500 į metus, arba žemiau 
$30 i savaitę. Tuo tarpu To
ronto mieste palyginamas 
skaičius su tokiu uždarbiu sie
kia 16 ir 47 procentus.

Visoj Kvebeko provincijoj 
36 proc. visų iš algų gyvenan
čių darbininkų šeimos galvA 
gauna mažiau negu $2,000M* 
metus. Tuo tarpu, pavyzdžiui, c 
Ontario provihcijoj 24 pro
centai šeimos galvų ir British 
Columbia 25 procentai gauna 
mažiau negu $2,000 metinių 
algų j

—o—
Pagerbti Petroniai

Sausio 31 d., jų namiškių" 
draugų iniciatyva, buvo su
rengta balius pagerbti Povi
lą ir Bronę Petronius, juod- 
viejų dvidešimts metu vedybi
nio gyvenimo sukakties pro
ga.

—o—
Serga

Vincas Rašys susižeidė koją 
darbė.

Elena Macijauskienė jau 
senai negaluoja, serga.

. Vladas Saladžius sunkiai 
susirgęs kojų skaudėjimu, j

Antanas Bulokas darbe su
sižeidė rankos pirštus.

Visi šie ligoniai gydosi nh-^. 
muose. į

Ncvardauskienė staiga Ir 
sunkiai susirgti Ligonė randa- 
si Notre Lame ligoninėje. J.—.

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Vasario-FeB; 12, 1983
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DETROIT, MICH
Gerai pavykęs
Klubo balius

M/Iamtramck Lietuvių Klubo 
balius įvyko sausio 24 d., len
kų salėje, ant Connant ir 
Belmont, žmonių buvo, gali
ma sakyti, labai daug. Mat 
klubo nariai yra verčiami eiti 
į savo parengimus arba 
mokėti bausmę.

Buvo ir programa.

Svetainėn įėjęs radau 
nuojant Valtaką,
taipgi įsteigęs Ann 
radio programą. Jis dainavo 
liaudiškas daineles ir girdėjo
si atliekant jas gerai. Jis la
bai gerai jaučiasi ant scenos, 
todėl jam viskas gerai sekasi. 
Jo dainuojamos dainelės pub-

užsi-

dai
ktais turi 

Harbor

Masytė. Programai užsibaigus 
buvo iškviestas klubo pirmi
ninkas Charles Mąrtin, kuris 
pasakė kalbą ir pažymėjo, 
kad šią programą suorganiza
vo M ąsytė ir todėl jai pri
klausanti ši garbė už jos gra
žų pasidarbavimą. Ką Martin 
pasakė apie klubo 
netaip svarbu, todėl 
nėšiu.

Po programai visi
nosi ir baliavojp. Iš to klubui 
bus daug pelno. Buvo muzi
ka ir, kas norėjo, galėjo pasi
šokti. Mano aukštas kraujas 
buvo taip įkaitintas šios prog
ramos, kad'trimis pėdomis pa
kilo aukštyn.

ba«, galų gale, turės apie ke
lis tūkstančius skolos. Vadina
si, klubas dai’ gerai stovi ir 
dailiai atrodo.

Buvo daug kalbėta ir gin
čytasi, bet skaitytojams ir 

ne tiek

Vėl plaks

reikalus, 
ir nemi-

linksmi-

Philadelphia, Pa.
juoda rykšte

Kai aš girdžiu kitus kal- 
skaitau laikraščiuo

ABRAOMAS LINKOLNAS

metines 
ekstra

Kitą programos dalį išpil- 
• dę mokyklos mokiniai. Buvo 

taipgi ir šokikų, kaip tai tap 
dance, tip toe dance ir vode
vilių šokiai. Visi mokiniai pa
sirodė scenoje labai gabiai ir 
jų, kaip* tokių, kostiumai buvo 
gražūs. Ir visos grupės atlik- 

( fiyšokiai žavėjo publiką ir 
juos palydėdavo gausūs aplo-

• dismentai.
Programą vedė adv. St.

Apie Detroito 
lietuvių klubą

Detroito Lietuvių 
laikė savo susirinkimą sausio 
25 d.

Iš metinių valdybos raportų 
matėsi, kad praėjusiais metais 
veikta neblogai. Daug darbo 
nuveikta namo pagerinimo 
reikaluose. Namo pagerinimas 
ir vidaus įrengimas lėšavo 
$55,409.34. Pagal klubo prez. 
P. Smalsčio pareiškimą, klu-

Klubas

klubiečiams tai jau 
svarbu. >.

Visa valdyba gavo 
algas ir vienam buvo
dadėta, tai V. Steponkevičiui, 
kuris buvo paskirtas prez. P. 
Smalsčio prižiūrėti namo tai
symo eigą. Mat Smaistis neno
rėjo išlikinėti iš darbo. Stepo- 
nkevičius gavo $20, tai labai 
nedaug.

Kadangi Steponkevičius tik 
tiek tegavo atlyginti, tai man 
atrodo, kad prez. Smalstis, 
galima sakyt, i/ vienui vienas 
visą darbą varė pirmyn. Tai 
jo darbas yra penkis sykius 
didesnis už Steponkevičiaus. 
Nors prez. nereikalavo už tai 
atlyginimo, bet, mano supra
timu, klubo nariai sekančia
me susirinkime turėtų jam 
suteikti kokį atlyginimą už jo 
visa darba. V. Žabui, k- *•

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

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —75—

(Tąsa)
Kaip ir jo motina (prie to prisidėjo 

kai kurios neprielankios jo motinos pa
stabos), šis žmogus, subtilaus, bet nua
linto gyvybingumo, savo ruožtu jautė 
neaiškų pavojų dėl šios moters spindu- _ 
liavimo, dėl jos trykštančios sveikatos. 
Jis karštai jos geidė, ir jis jos bijojo. Jų
dviejų pasivaikščiojimų metu jis jausda
vosi paliegęs. Tobulas Anetos laisvumas 

Aiekvi-enoje aplinkoje, kokioje ji bebūtų, 
'fąr labiau jį kankindavo. Ir nors ji bū
tų mylėjusi tą jo kankinantį jausmą, jei 
būtų ji pastebėjusi, jis dėl to jautėsi pa
žemintas. Bet ji to nepastebėjo. Ji visa 
buvo pasinėrusi savo vidinėje giesmėje. 
Anetos klaida buvo ta, kad ji visai nepa
galvodavo, jog šios giesmės niekas kitas 
negirdėjo, kaip tik ji; ir ji nematė bai
mingo Žiulijeno’ žvilgsnio, klausiančio:

— Kam, dėl ko ji juokiasi?..
Ji atrodė taip toli!..
Jis vis matė — jis geriau matė kaip 

kitados — jos dideles dvasines dorybes, 
jos moralinę energiją. Ir tuo pat metu 
ji jam likdavo pavojinga mįslė. Jis bu
vo padalintas tarp dviejų priešingų jau
smų: tarp nenugalimo patraukimo ir 
tamsąūs nepasitikėjimo; tai buvo tarsi 
liekana to pirmykščio instinkto, kuris 
šių dienų vyrui ir moteriai primena 
įgimtąjį lyčių neprielankumą, kuriam 
kūno susijungimas buvo forma. Tas įtą- 
ringas apsigynimo instinktas, gal būt, 
yra stipresnis tokiuose vyruose, kaip 
Žiulijenas — stiprios inteligencijos, bet 
skurdaus patyrimo. Kadangi jis negali 
alkiai permatyti moters, jis ją mato čia 

•perdaug paprastą, čia kupiną spąstų.
Prie tų minties svyravimų Aneta dar 
prisidėdavo su savo kaitaliojimais 
viską pasakyti, čia viską nutylėti, 
viską parodyti, čia viską paslėpti, su sa- 

**• vo aistringo atviraširdiškumo antplū
džiais ir su savo aklinomis tylomis, kū- 

► < rios kartais trukdavo riet pusę pasivaikš- 
^čiojimo... Tos baisios tylos (kuris vyras 

nėra dėl jų kentėjęs?), kurių metu gyve
nimas palydovės, einančios greta, iške
liauja į sritis, kurių niekad nepažinsi!.. 
Tai ne dėl to, kad jos paprastai dengia 
labai gilias paslaptis! Pasitaiko ir taip, 

’ kad, jei ten patektum, uždanga nębūtų 
, aukščiau kulnų:.. Bet nors ir kažkoks 

būtų uždangos storumas, tylos užuolai
da yra nepermatoma: akis ten neįžvelgs.

- 0 vyro kankintojas protas turi gražų už
siėmimą iš to nusikalti keliančias neri
mą paslaptis. Niekados nekiltų mintis 
tokiam Žiulijenui, kad jis gali būti jų 
autorius, ir kad moteris tyli dažnai tik 
todėl, jog ji jaučia, kaip blogai ją vyras 

^gupranta. Kartais Anetos pašaipiška, 
Truputį nuvargusi tyla nukęsdavo klai- 

v dingai išaiškintus jos jausmus to, kuris 
ją mylėjo, nes ji žinojo, kad jis mylėjo 
ją netikrą ir kad tikros jis jos hemylė-

čia 
čia

Aš nesu tokia, kokia esu. Aš 'esu tokia, 
kokią tu mane matai...”

Bet šios taikingos tylos pasitaikydavo 
tik tam tikrą laiką. Nuo tos dienos, kai 
An'eta pastebėjo, kad gali būtį pavojin
ga’ atvirai išsiaiškinti (nes žiulijenas 
nebuvo tokiame stovyje, kad ją supras
tų) ir kad apdairiau būtų tylėti, ji pra
šneko. Tylėti, kad būtų galima apsaugo
ti Žiulijeną nuo bereikalingo rūpesčio,—, 
taip. Bet juo piktnaudoti — ne. O jei 
kalbėti butų, pavojinga, tuo labiau! Tik 
tada jau nebebūdavo galima išvengti ty
los. Juo didesnė buvo rizika, juo aršes
nis išdidumas, norįs akiplėšiškai jai pa
sipriešinti. Šis meilės bandymas vertė 
smarkiai plakti jos širdį. Jei bandymas 
pasisektų, ji tik dar labiau mylėtų Žiu
lijeną. O jei nepasisektų?.. Jis pasi
seks... Argi Žiulijenas jos visiškai ne
myli?.. Teįvyksta, kas'galės!

Ji lošė sąžiningai. Bet jis. yra iš tų 
vyrų, kurie mėgsta, kad jų partnerė 
sukčiautų. Silvi, sužinojusi apie Žiuli
jeno meilę ir apie vedybų sumanymą, 
prigrasino Anetai, kad ji nesusigalvotų, 
saugok dieve! pasakyti tikrą tiesą! Aiš
ku, jis turi žinoti dalį tiesos. Tegu būtų 
ir taip, kad per vestuves civilinės val
džios aktai jam tai paaiškintų. Bet vi- 

. sados yra būdų pritaikyti tiesą. Jei tas 
berniokas ją myli, jis užsimerks. Tegu 
tįk ji jam akių neatveria! Tai būtų tik
rai perdaug kvaila! Vėliau jie'turėtų 
laiko viską pasipasakoti... Silvi kalbėjo 
kaip tikrai patyrusi moteris. Jis norėjo 
gero savo seseriai (ji norėjo ir sau, ir 
nebūtų supykusi, jei būtų galima ją kuo 
greičiau atitolinti nuo šavo buto); ji gal
vojo, kad nėra privaloma visiems saky
ti tiesą, ypač sužadėtiniui: užteūka jį 
mylėti! Anetos tiesa, aišku, buvo nekal
ta; bet vyrai yra silpni. Jie negali pa
kelti jokios tiesos. Jiems reikia ją do
zuoti...

Aneta ramiai išklausė Silvi ir ėmė 
kalbėti apie kitką. Veltui atsakinėti: ji 
veiks tik savo galva. Silvi moralė nebu
vo jos moralė. Ir jai atrodė geriau ne
sakyti, ką ji apie tai galvoja. 'Silvi buvo 
Silvi. Ji ją mylėjo... Bet kokiu žvilgs-

bant. arba 
se apie darbininkų kovas šū 
turtingais darbo žmonių iš
naudotojais, tai dar nebūna 
taip skaudu ant širdies. Bet 
kada pamatai savo akimis, 
kaip darbdaviai smaugia ir iš
naudoja savo darbininkus, 
tuomet jau pasidaro perdaug 
skaudu.

Praeitais metais kelis kar
tus buvo Laisvėje rašyta apie 
Heintz Mng. Co. fabriką. 
Šiuo laiku ten dirba 2,950 dar
bininkų. Išdirbama daug viso
kių civiliniems žmonėms reik
menų, dirbama be jokios per
traukos nuo pereito buvusio 
karo, čia įsigalėjusi per 17-ką 
metų kompaninė unija. Darbo 
sąlygos labai blogos. Skubu
mas nežmoniškas. Taipgi ir 
atlyginimas labai žemas, pa
lyginus su kitų fabrikų, kur 
dirbama tokie patys reikme
nys.

CIO plieno darbininkų susi
vienijusi unija atsiuntė savo 
gabius pareigūnus organiza
torius. Orgariizavimo CIO u- 
nijon tam tikslui įsteigta net 
sava įstaiga nepertoli fabriko. 
Ch. Ford, distrikto CIO Uni
jos vadas pareiškė: kad jie iš 
čia to] ' '■ nesitrauksią, kol 
Heintz fabriko darbininkai- 
nebus suorganizuoti į CIO 
plieno darbininkų uniją. Bus 
sunki ir atkakli kova, ims lai
ko kol tai pavyks įvykdyti. 
Per pusmetį tęsėsi ši kova ir 
buvo pasiekta gerų rezultatų*. 
CIO unijos viršininkai su pa- 
gelba Federal Labor Board, 
jau ruošėsi prie balsavimų. 
Kompanija pajutusi jai grę
siantį pavojų paleido iš dar
bo virš tris šimtus darbininkų, 
po kelių savaičių atlei
do dar 160 darbininkų. Kom- 
pttiwjA__teismasi^ kad darbai 
sumažėjęTn.et, faktinai, kom
panija atleido nuo darbų veik 
liausius CIO narius, kad tuo
mi laimėjus unijos pasirinki
mą laiko balsavimų.

CIO vadai, pastebėję kom
panijos gudravo j imą, atidėjo 
balsavimus neribotam laikui. 
Kompanija tuomet ir vėl pra
dėjo priimdinėti prie darbo 
šimtus darbihinkų. Bet visai 
naujus. Nei vieno seniau at
leistų darbihinkų n e p r i ė mė 
atgal.

Vėliau CIO plieno
organizatoriai permatę daly
kų stovį, suprato, kad jiems 
tęsti toliau organizavimo dar
bas gali nepavykti, tadgi jie 
paskyrė šį darbą tęsti Auto
mobilių unijai. Ši unija dėjusi 
didžiausių pastangų, kad nors 
kiek didesnę dalį darbininkų 
patraukus prie didelės ir ga
lingos CIO auto unijos. Bet 
laikas buvo pertrumpas, nes 
valdžios NLRB atstovai pa
skelbė balsavimus sausio 14 d. 
1953 m.

Pirm balsavimų kom
panijos saihdytas automo
bilis su garsiakalbiu per visą 
savaitę sklfeidė jAophgandą. 
Rytais ir vakarais visaip šmei- 
ždamas CIO uniją. Gązdino 
streikais ir streikų dideliais 
nuostoliais dhrbihinkams, Auk- 
štbmis mėhešinėmis hiokesti- 
mis it tt. Pati kompanija ža
dėjo savo darbininkams su
teikti geras darbo sąlygas ir 
būk tai pakeisianti daug Aukš
tesnę užmokestį, negu kad 
CIO unija reikalauja.

Nevienam kompanijos išti
kimam vergui buvo aiškinta 
žodžiu ir raštu, kad jie neti
kėtų kompanijos propagandai 
ir blofui Ir kad jie balsuotų 
už tikrą darbininkų uniją dėl 
savo ir kitų labo.

Man susiginčijus su kompa
nijos unijos vadais, neištvėręs 
pasakiau sekamai: Vos užgi-. 
męs šunblis yra aklas per 9' 
dienas. B<et yra dar tokių 
darbininkų, kurie buna aklais 
per visą savo amžių...

Balsavimuose dėl unijos 
pasirinkimo, kompanijos uni
ja išėjo laimėtoja 17$ bal
sais. Tadgi reikia visvien pa-

didelis 
narių 

laiku,

sidžiaugti, kad toks 
skaičius UAWU-CI0 
paaugo trumpu 
neatsižvelgiant į daromus iš 
kompanijos persekiojimus ir 
vedamą melagingą propagan
dą aukso kalnų pažadais.

Dar nepatirta, kuriam lai
kui kompanija pasirašys su. 
savaja uniją sutartį. Bet teko 
nugirsti, kad virš minėtos abi 
linijos įvarė didelį kinkų dre
bėjimą kompanijai ir jos uni
jai. Bet, kol kas, kompanija 
su savo unija dar kuriam lai
kui pasilieka galioje ir juoda 
rykštė plaks darbininkus.

Unijistas.

BINGHAMTON, N. Y
Dagilio poezijos rinkinio 
prenumeratoriai

Sekami užsiprenumeravo A. 
Dagilio poezijos rinkinių kny
gą : A. ir J. K. Navalinskai, 
P. K. Jozapaitis, J. Vaiče
kauskas, V. Kapičiauskienė, 
I. II. Vežis, Ona Willius, Pau
lina Bakšiene, J. Strolis, To
ny Varanauskas, L. ir U. Ši- 
muliumai, A. ir L. Mainioniai, 
V. ir E. Čekanauskai, J. ir A. 
žemaičiai, V. ir B. Zmitrai- 
tės, P. Jasilipnienė, N. ir J. 
Stroliai; taipgi A. Plioraitienė 
iš Brooklyn, N. Y., ir Ona 
Gaškauskienė iš Huntington,

LLD 20 kp. 
$2.00. 'Viso

vardu šir-

Aukavo virš minėtos kny
gos išleidimui: A. ir J. K. Na
valinskai $5.00, Augustina 
S. $5.00, P. Jasilionienė $2.00, 
J. Vaicekauskas $1.00, V. Ka
minskienė $1.00, 
Moterų Klubas 
$16.00.

Moterų Klubo
dingai dėkoju visiems, kurie 
tik prisidėjote prie šios ver
tingos knygos išleidimo pini
gais, užsipren. ją ir aukoda
mi, taipgi tiem, kurie pasiža
dėjo ir išpildė. Manau ir kiti 
pažadus išpildys, ‘ įvertindami 
virš minėto klubo užsibrėžtą 
darbą, ypač autorių A. Dagi
lį, kuriš yra pašventęs' daug 
brangaus laiko. O dienraštis 
Laisvė turės darbo šios kny
gos atspausdinimui.

poezijos rin-
Prašau

ir Onai Gaš- 
prisiuntimą 

išleisti
unijos

“Jei tu nori... kaip noH!.. Sutinku.

Silvi.
niu ji būtų išmatavusi kiekvieną kitą, 
kuris jai *būtų taip' kalbėjęs!
k — Vargšelė Silvi!.. Ji sprendžia apie 
vyrus pagal tuos, kuriuos buvo pažinusi. 
Mano Žiulijenas yra kitoks. Jis mane 
myli tokią, kokia esu. Jis mylės ir to
kią, kokia buvau. Aš nieko neturiu nuo 
jo slėpti. Aš niekados jo nenuskriau
džiau. Jei buvo padarytą klaida; aš nu
sikaltau tik sau pačiai...

Nutarusi kalbėti, pramatydama pavo
jų, bet pasitikėdama didžia Žiulijeno 
širdimi, ji pradėjo pašnekesį apie savo 
praeitį. Abu drovėdamiesi, jie visuomet 
šio klausimo vengė. (Bet Aneta^ne kartą 
buvo išskaičiusi Žiulijeno. akyse tai, ko 
jiš troško ii* bijojo ją klausti, tai, ką jis 
būtų norėjęs žinoti ir nežinoti.

(Būš daugiau)

visų užsirašyti sį 
kinį.

Taipgi dėkoju 
kauskienei už
$1.00 minėtai knygai 
taipgi ir už pareikštus komp
limentus Moterų Klubo vardu.

J. K. Navaliriskieriė.
Mot. Klubo vajininkė

Juozapaičius ištiko nelaimė
Petrą ir Katriną Juozapai

čius ištiko nelaime jų pačių 
namuose. Ugnis* padarė nuos
tolių virš $5,000. Visas namo 
vidus išdegė jr rakandai su
gadinti. Namas užsidegęs nuo 
perkaitusio pečiaus.

A Dar gerai, kad Juozapai- 
čiai turėjo pakankamai ap- 
draudos. Taipgi laimė, kad 
ne nakties laiku užsidegė, tai 
gal ir gyvybę būtų praradę. 
Užsidegė 
po pietų.

Petrui 
me gilią

vasarib 1 d. 5 vai.

ir Katririai reiškia- 
užuojautą. '
A. ir J. K; Nelesh.

Mūsų ligonėsr*
Valerija Kaminskienė nusi

degino ranką skalbyklos dar
be vasario 2d.

Karštas presas buvęs suge
dęs ir užkrito ant rankos. Pa
kol tą presą atidarė, tai ran
ka smarkiai apdegė. Buvo nu
vesta ligoninėn. Daktarui ap
žiūrėjus,, būvo suteikta pagal
ba ir grąžinta i namus, 300 ’/j 
Clinton St.

Day vis tebeserga Ona Mi- 
kolajuriįenė ir Eva Palilionie- 
nė. Pasveiko Brone Zmitrai- 
tėz Džiugu pasveikusią maty
ti.

Jaunuolė Lillian Mikolaju- 
naitė, kuri ilgai sehgahtl, teko 
sužinoti, kad eina geryn, bet 
iš lėto. Ji randasi , Bi’oOm 
CdUhty Hospital’, Chenango

Linkėtina visoms ligonėms 
greitai pasveikti. Josephine.

Kai amerikiečiai prisime
na Linkolną, tai dažniausiai 
tokį, koks jis jiems piešia
mas po 1860 metų rinkimų 
16-tu Amerikos prezidentu. 
Tai buvo kritiški laikai, 
kai kraštas buvo beskyląs į 
dvi dalis, nesusitardamas 
dėl atskirų valstybių, teisių 
ir vergijos. Linkolną aukš
tą, petingą vyrą iš Vakarų 
išrinkus prezidentu h* jam 
prisiekus, 11 pietų valstijų 
pasitraukė iš federacijos ir 
pasiskelbė Amerikos Kon
federacijos Valstybėmis.

Kai 1861 metais prasidėjo 
karas, Linkolnas viską da
rė, kad išsaugoti Uniją — 
net ir su kompromisu pa
likti vergiją ten, kur ji lai
koma teisėta. Bet 1862 me
tais jis įsitikino, kad karo 
antrasis didysis tikslas yra 
vergijos visiškas, panaikini
mas. Jam vadovaujant abu 
šie tikslai buvo pasiekti, to
dėl Linkolnas istorijai pasi
liko kaip Unijos išsaugoto- 
jas ir “didysis išlaisvinto
jas.”

Kada Linkolnas, iš toli
mos provincijos kilęs, buvo 
prisaikdintas prezidentu, 
jis tebuvo menka politinė 
figūra ir taip trumpai, jog 
net ir jis pats, republiko- 
nų partijai nutarus išstaty
ti jo kandidatūrą, pareiškė: 
“Juk niekas, išskyrus Illi
nois valstijoje, nieko neži
no apie mane.” Praėjb kiek 
laiko, iki jis apsiprato savo 
naujojoje vietoje, bet tada 
jis tapo vienas didžiausių

1864 
pul-

su- 
viė-

žmonių istorijoje, kurid i- 
dėja buvo: “tauta sutinka, 
kad jos vienas, pagrindinių 
įsitikinimų yra, kad visi 
žmonės yra lygūs.”

Jis šį įsitikinimą ir skel
bė ir giliai juo tikėjo. Tai. 
išreikšdavo paprasčiausiais 
žodžiais. Štai jo kalba 
metais 166-jam Ohio 
kui. .

Taręs, kad pergalė 
teiks “visoms rasėms
uodas teises”, jis kovų iš
vargintiems kariams pa
reiškė: “Ir jūs neužmiršk!- / 
te to, ką sakiau, ne dėl ma
nęs, bet dėl savęs. Aš tik 
atsitiktinai esu Baltuosiuo
se Rūmuose. Aš esu tik 
liudininkas, jog ir jūsų vai
kai į šiuos rūmus gali ly
giai taip pat patekti, kaip 
atsitiktinai pateko mano 
tėvo sūnus.”

Taip kalbėjo prezidentas, 
kurio karjera prasidėjo 
medkirčio, ūkininko, laivi
ninko, tarnautojo , ir paštd 
viršininko profesijomis.

Jo kalbos metu karo lai
mė galiausiai persisvėrė U- 
nijos naudai; buvo paskelb
tas vergijos panaikinimas, 
vergų išliuosavimas. Lin- 
kolnas buvo pačioje savo di
dybėje — politiškai, inte- ’ 
lektuališkai ir morališkai. ! 
Bet jis niekados neatsisky
rė nuo tautos, kurią jis /taip 
ir pasitikėjo. Gal tai yra 
priežastis, kodėl ir ameri- >> 
kiečiai, prisimindami Lin- • 
kolną, atsiliepia apie jį šil- • • 
čiau, negu apie kokį kitą jų 
didvyrį. C. C.

Worcester, Mass.
Lietuvos Šunų ir Dukterų 
Draugijos veikimas

Vasario 3 d. įvyko Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Pąšalpi- 
nėš Draugijos mėnesinis susi
rinkimas, kuriame valdyba iš
davė atskaitas ir raportus iš 
praeito mėnesio veiklos. Taip
gi raportus išdavė įvairios ko
misijos. Pasirodo, kad viskas 
vedama gerai ir tvarkingai.

Chareles A. Wallent įstojo 
į mūsų draugiją. Tai dar jau
nas vyras, tik 26 metų am
žiaus; Amerikoje gimęs ir 
gražiai lietuviškai kalba, ve
dęs sU Norma čeponiute, vi
sos apylinkės lietuviams žino
ma kaipo meno, mylėtoja. 
Linkėtina jiems laimingos a- 
teities ir gausios šeimos.

Draugija šiuo metu turi ne
mažai ligonių, tarp jų randasi 
Liudvisė Sodeikienė, kuri yra 
daug pasidarbavusi- progresy
vių draugijų veikime. Jos vy
ras neperseniai mirė. Dabar 
ji pati randasi miesto ligoni
nėje pavojingoje padėtyje. 
Patartina nariams ją aplanky
ti.

Susirinkime -nutarta pa
gražinti svetainę, ją puošniai 
išdažant ir kas reikalinga pa
taisyti. šis darbas draugijai 
kainuosiąs keliolika šimtų do
lerių. Vien iš narių mokesčių 
labai sunku padengti tokios 
išlaidos, kuomet viskas dabar 
taip pabrangę. Todėl draugi
jos nariai ir jos simpatikai 
turėtų lankyti mūsų draugijos

suteiks

parengimus ir tuomi prisidėti 
prie naudingo darbo.

Vasario 21 d., 6 vai. vakare, 
įvyks didžiulis metinis Lietu
vos Sūnų, Dukterų Dr. banket. 
Geriausios šeimininkės apsiė
mė .gaminti skanius valgius, o 
mūsų bartenderiai
skanių gėrimų. Prie to Air bus 
ir gera muzika, .šokiai 
ligi vėlybos nakties, 
bilietai kainuos tik $2.

Taigi, jei norite praleisti 
smagiai laiką, tai nepamirški
te vasario 21 d., 29 Endicott 
St.

Sekantis Draugijos susirin
kimas įvyks kovo 3 d., 7:30 
vai. vakare. Norintieji prie 
draugijos prisirašyti ateikite į 
susirinkimą ir būsite prirašy
ti. Rep.

užtruks
Įžangos

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

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

4*

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipkitės prie manęs dienų 
ar naktį, greit suteiksime’ modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermenine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

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

y

3 pusi.—Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Vasano-Feb. 12, 1953



Apie vieną iš mūšy 
garbės viešniy

Aną dieną prižadėjau paša- 
kyti, dėl ko rengiama banke
tas pagerbti Marijoną Kairai
tienę ir Oną Titanienę. Paža
dą pildau. Bet—

Pirm to noriu priminti, jog 
tas banketas Įvyks jau šį se
kmadienį, vasario 15-tą. Pra
džia — pietūs — 2 Valandą. 
Po pietų bus įdomi programa. 
Vieta: Liberty Auditorija, 
Atlantic Avė. ir 110th St., 
Richmond Hill.

t

Marijona Kalvaitienė

Kalvaitienei ir Titanienei
neseniai suėjo 65 metai am
žiaus. To amžiaus sulaukė, ar 
ne už ilgo sulauks, daugelis 
mūsų gerų draugių ir draugų. 
Gaila, kad ne visus spėsime 
visuomeniškomis sueigomis 
pagerbti. “Tai kokiu sumeti
mu rengiama toms dviem ?” 
tūlas klausia rengėjų. Atsako
me :

Draugiškoje sueigoje toms 
dviem, turėsime progą paro
dyti savo pagarbą ir visoms 
toms kitoms darbo moterims, 
kurios nudirbo daug visuome
ninio darbo, nežiūrint sunkių 
darbininkės gyvenimo sąlygų. 
Šiandien pavyzdžiu imu Ma

rijoną Kalvaitienę.
Visą gyvenimą ji dirbo 

sunkų darbą. .Dažnai turėjo 
nepatogias darbo valandas. 
Auklėjo nemažą šeimą. Už
laikė jai namus. Tačiau, kada 
organizacija šaukė darbui, 
ji savus reikalus atidėjo kitai 
dienai. Savo rūpesčius paliko 
namie. Ji su šypsena atėjo 
dirbti ar paremti organizaci
jos darbą.

Ją matome baliuose su bū
riu draugių ir draugų. Išgirs
tame linksmą dainuškėlę ve
dant dalyvių nuotaikai pa- 
skaidrinti. Matysi ir svarbios 
prakalbos dr prelekcijos iš
klausant nuo pradžios iki ga
lo.

O jeigu bankete nematai 
Marijonos publikoje, nueik į 
virtuvę. Tikriausia Aen bus 
M ari j ona še i m i n i/k a u j anti
tam banketui, šį sekmadienį 
ją matysime už garbės stalo.

Ką sako jos vyras Julius 
apie tokią savo žrąoną ? Ti
kiuosi, kad jis neatsisakys tar
ti žodi pokylyje. Gi mes atsi
lankymu praleisti vasario 15- 
tos.popietį su tomis dviemis 
draugėmis parodysime joms, 
jų šeimoms ir visuomenei, kad 
mes aukštai įvertiname jų tą 
sunkų, bet būtiną visuomenei 
darbą. Draugė.

Bušų streikui pasibaigus, vi 
sos mokyklos atsidarys įpras
tomis valandomis.
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GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

' Žemos kainos
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NĖRA MINIMUM MOKESTIES IR NftRA COVJCR CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show,

Dainos Ir Šokiai, šauni Orkestrą.

į

Pradėjo laikraščio 
užrašinėjimo vajy

New york ietis Spaudos La iš
veš Komitetas paskelbė kam
paniją užrašinėti anglišką 
darbininku laikraštį. Savait
raščio The Worker yra pasi- 
mota gauti 13,000, dienraščio 
Daily Worker 1,500.

Kvotas turi pasiskyrę ir kiti 
miestas visose rytinėse ir vi- 
durvakarinėse valstijose. Gir
dėta, kad ir lietuviai Brookly-1 
ne kooperuoja. Jie jau gavę 
atnaujinimų ir stengsis gauti 
naujų skaitytojų.

Didmiestyje laikraštis gau
namas ir ant daugelio standų 
darbininkais apgyventose sri
tyse. Tačiau užsisakius i na
mus užtikrinta kožno numerio 
gavimas. Dienraštis dažniau
sia ateina tą pačią dieną, ku
riai išleistas. Retkarčiais gau
namas antrą dieną. O savaiti
nis visuomet gaunamas penk
tadienį ar šeštadieni.

Greta prenumeratų ir par
duodamų ant standų, dažnai 
matosi laikrašti pardavinė
jant prie salių laike pramogų. 
Kartais susimobilizuoja gru
pės eiti po namus pasirinkto
je apylinkėje, supažinti tos 
apylinkės žmones su tuo laik
raščiu. Taigi, bendrasis skai
tytojų kiekis yra didesnis, ne
gu esamasis prenumeratorių 
sąrašuose. • T-as.

Uždraudė “lojalumo” 
evikcijas

Vasario 7-tą J. V. vyriau
sio teismo teisėjas laikinai už
draudė šalinti iš but.o projek
tuose žmones dėl lojalumo 
priesaikų.

Einant Gwinn Amendmentų, 
projektų gyventojams buvo Į- 
sakyta eiti politinę išpažintį. 
Kurie to nepaklausytų, grasi
no spėka ir prievarta šalinti 
iš buto. Teisėjo Robert A. 
Jackson drausmė apsaugo 
gyventojusViuo prievartos tas 
išpažintis eiti. Apsaugo nuo 
evikcijos tuos, kurie tų išpa
žinčių neis.

Apsauga kol kas yra tik 
laikina. Tačiau didžioji darbi
ninkų pašalpinė — IWO — 
vykdo kovą ir toliau. Kai vy
riausias teismas susirinks sa
vo sesijoms kovo mėnesį, IWO 
reikalaus, kad uždraudimas 
būtų padarytas pastoviu.

Didžioji darbininkų pašal
pinė atliko savo narių ir vi
suomenės apsaugai garbingą 
žygį gaudama tą laikiną 
drausmę. Ji gaus it pastovią
ją, jeigu patys rendauninkai 
projektuose ir visuomenė ko
operuos.

Clinton Hill srityje, Brook- 
lyne, gyventojai atrado ant. 
savo auto užkabintus įsakus 
nepalikti automobilių gatvėj. 
Gyventojai skundžiasi, kad 
ten ir už pinigus negali gauti, 
nėra kitų auto pastatymui vie
tų.

lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

s Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

Teismas saugo meilės 
pirklių “gerą vardą”

Teisėjas Francis L. Valen
te prostitucijos teismą vykdo 
taip, kaip to prakeikto verslo 
reikalai diktuoja. Jis uždrau
dė leisti teismo salėn publiką 
ar spaudos atstovus.

Ponai teismo ruošėjai iš sy
kio teisinosi, būk tai darą ap
saugai vienos jaunuolės liūdy- 
tojos, Pat Ward. Bet, kaip ją 
istikro ‘saugoja?” Ji fotogra
fuojama ateinant ir išeinant 
Iš jos liūdymų paduodamo 
spaudoje paskelbti išpašos 
Tokios išpašos, kurios žemina 
jos pačios pobūdį. Bet nei žo
delio apie tai, kas ją prostitu- 
cijon įtraukė. Nei gu-gu apie 
jos pirkėjus. •

Greta kitko, išpublikuota, 
kad ji 17 metų būdama jau 
turėjo kūdikį. Kad pas Jelkę 

Į atėjusi gyventi po dviejų su 
juo susitikimų. Kad iš ten 
siunčiama ji klusniai ėjusi pa
tenkinti galinčius jos bosams 
riebiai apmokėti ponus.

Kokios dar begali būti to
kiame teisme slaptybės? Tik
tai, tokios, kurios apsaugos 
kekšnamių biznio vedėjus nuo 
bankrūto. Pirktos meilės var
totojai neskelbiami. Moterys 
galės ir toliau būti perkamos 
ir parduodamos.
$----- --------- »-------

Reikalauja atšaukti 
McCarran Aktą

Milton M. Jacobs, žymus 
žydui vadas New Yorke, vie
šame laiške spaudai pasmerkė 
Walter-McCarran Aktą. Jis 
pareiškė, jog aktas yra anti
semitiškas, yra priešnegriškas 
ir diskriminuoja kitas grupes.

Vienu aršiu nedemokratiš
kumo požymių tame akte yra 
tas, kad ir ‘pilietybėje sutve
riama klasės,” rašo .Jacobs. 
“Bilius... pastumia natūrali
au otus piliečius Į antros kla
sės pilietybę...” 'Jacobs ragino 
spaudą pasisakyti prieš tą ak
tą.

Tokių pastūmėtų į antros 
klasės piliečius yra 11,000,000 
šveturgimių Amerikos piliečių. 
Paliečia milijonus unijistų. 
Dėl to sujudo ir unijos. Prieš 
Walter-McCarran Aktą jau 
Veikia ar mobilizuojasi veikti 
visos unijos, kurios yra vertos 
unijos vardo.

Išvyksta į Floridą
Brooklyniškis P. Stankevi

čius aną dieną buvo užėjęs į 
Laisvės red. ir pasimokė j p 
“bausmės” $3 už tai, kad ne
buvo dienraščio . metiniame 
bankete. Svečias sakė, kad jis 
su žmona Antanina ir anūku 
šeštadienį išvyks -į Miami, 
Floridą, paą savo'dukterį pa
viešėti.

Laimingos jiems kelionės ir 
smagių atostogų!

Teisėjas Sylvester nuspren
dė, kad valstija turės sumokė
ti našlei Mrs. St. George $40,- 
712 už jos vyrą. Jį nudūrė iš 
įstaigos paleistas nepasveikęs 

1 pamišėlis. Tas pats asmuo nu
dūrė kitus 3 ir sužeidė 3 as
menis.

starring EZIO PINZA * ROBERTA PETERS * TAMARA TOUMANOVA 
ANNE BANCROFT * ISAAC STERN • BYRON PALMER • OAVIO WAYNE

Produced by GEORGE JESSEE • Directed by MITCHELL tEIŠEN 

Color by TECHNICOLOR • A 20th Centur/.Fox Picture

ON STAGE: ‘COLOR CARNIVAL”— Gala new revue produced by 
Ruaiell Markert, Rockettei} Corps de Ballet, Choral Ensemble and 
Symphony Orchtitra directed by Raymond Paige.

ŠĮ VAKARĄ MES DAINUOJAM”

-y RADIO CITY MUSIC HAUL
Showplace of Jhe Nation Rockefeller Center
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Laivakroviai gaus 
tuos 17 centą

New Yorko laivakrovių 
kompanijos “tuojau pradės 
mokėti” po 17 centų per va
landą daugiau mokesties. 
Taipgi pradės atmokėti tais 
priedais užvilktas sumas nuo 
1952 metų spalių mėnesio. Tie 
priedai tuomet buvo arbitrato- 
riaus pripažinti mokėtinais-, 
bet firmos nemokėjo. Jos lau
kė valdinės algoms stabili
zuoti įstaigos žodžio.

Pažadą paskelbė kompani- 
sąjungos viršininkas John

Lyon.
Pąskubėjimas paskelbti 

tuojau po to, kai valdinė al
gų kontrolė pasinaikino, pa
darytas ne be priežasties. 
Laivakroviai sako, jog kom
panijas skubino baimė, kad 
darbininkai nepareikalautų 
panaujinti derybas ir dides
nių priedų. Skubino baimė, 
kad gali prasidėti streikas.

Laivakroviai pirm paskiau
sių derybų reikalavo po 50’ 
centu priedo. Toks priedas bū
tų šiek tiek priartinęs rytie
čių laivakrovių algas prie 
gaunamų Pacifiko pajūryje, 
kur darbininkams vadovauja 
Harry Bridges. Bet kad buvo 
algų kontrolė, darbininkai bu
vo nusileidę, dirbo tikėdamie
si gauti po 17 c. Jpriedo.

Darbininkai užtaria 
negrą šeimą

Unijistai ir šimtai kitų 
Bronx gyventojų pradejp at
viručių kampaniją už negrų 
šeimą, kurią Metropolitan Li
fe Insurance Co. nori praša
linti iš buto. Ta šeima įėjo į 
projektą kaipo įnamiai bal
tųjų šeimos. Per 13 metų ten 
nebuvo negrų.

Park Chester projekto byla 
tapo taip populiari Bronxe, 
jog net penktosios klasės mo
kiniai kartą tai svarstė savo 
susirinkime Liaudies Mokyk- «♦
loję 106-je. Pasėka balsavi
mo: 170 balsų, kad negrai 
būtų įleidžiami į projektą, 75 
priešingi.

Nufilmavę policiją 
su gembleriais

Policijos viršininkas Mona
ghan suspendavo 3 aukštus 
viršininkus iš tų pareigų. 
Taipgi kiti 25 detektyvai su
grąžinti į uniformas. .Tarpe tų 
irgi yra keli aukštesnieji.

Sukrėtimas įvyko po to, kai 
Brooklyno grand džiūre kal
tino, kad inspektoriai ir “auk
štesnieji” kalti už slaptosios 
policijos eilinių poelgius.

Sakoma, kad nutrauktos 
detektyvų su gembleriais pa
šnekesių filmos Brownsvilleje 
nustebins daugelį.

Mitingas reikalauti 
Milgromui laisvės x

Komitetas Milgromui Išlais
vinti šaukia masinį mitingą 
New Yorke vasario 24-tos va
karą. Reikalaus, kad jis būtų 
išleistas iš Ellis Island po kam 
cija.

Sam Milgrom užsipelnė ra- 
gangaudžių rūstybę savo ne- 
atlaidžiut veikimu darbininkų 
gerovei per 30 metų.

LDS pirmos kuopos 
vakarienė

Williamsburgo LDS pirmos 
kuopos vakarienė įvyksta 21 
dieną vasario (Feb.), 7 valan
dą vakare. Tai bus šeštadie
nio vakaras, visokiais atve
jais tinkamas vakaras gerai 
pabaliavoti.

O baliavosime, tai baliavo- 
sime. Rengimo komisija pra
nešė pereitame kuopos susi
rinkime, jog prisirengimo dar
bas eina nejuokais. Valgiu ir 

,sgėrimais taip rūpinamasi, t- 
dant visiems tiktų ir užtektų 
iki soties. Taipgi buvo malo
nu girdėti, kad šią vakarienę 
remia ir geraširdžiai kuopos 
draugai vietiniai biznieriai, 
pasukdami taj;„ bonkutę, tai 
skanesnį kumpelį; prie to pri
sideda ir kiti geraširdžiai kuo
pos nariai, savo kuopos rėmė
jai.

Kuopos narys ir Piliečių 
Klubo gaspadorius Juozas Za
karauskas prižadėjo pasirū
pinti svetainės papuošimu, i- 
dant svečiams būt smagiau ir 
maloniau svečiuotis ir links
mintis. Mat, ši vakarienė į- 
vyksta Piliečių Klubo svetai
nėje, 280 Union Avė., Brook- 
lyne.

Alckas Velička, kuopos pre
zidentas, ir jo ir visų brook- 
lyniečių draugas Petras Gra
bauskas prižadėjo susirinku
sius svečius palinksminti savo 
maloniomis ir brooklyniečiams 
mylimomis dainelėmis — 
“Tumba, tumba...” ir kitomis.

Šokiams bus ir muzika. 
Draugas Griškus organizuoja 
muzikantus griežti šokiams. 
Lietuvišką klumpakojį ir suk
tinį duosime iš visų spėkų. •

Tikietai skleidžiami, gan ge
rai. Jeigu taip eis ir iki galo 
laiko, tai svečių turėsime aps
čiai. Antanas Balčiūnas buvo 
paklaustas susirinkime, kaip 
jam sekasi platinti tikietai. 
Jis atsakė, jog 10 vakarienės 
tikietų turėjo ir jau visą tą 
kvotą išleido. Kiti atsiliepė 
panašiai.

Parankiausia gauti vakarie
nės tikietus, tai pas Petrą Ka- 
piską, 32 Ten Eyck St., ir pas 
Aleką Veličką, Lituanikos 
restaurane, Union Avė. ir 
Stagg St., Centre pas Joną 
Siurbą, taipgi ir pas kitus 
pirmos-kuopos narius.

A. Gilmana^. /

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Detroito Moterų Pažangos Kliubo 
susirinkimas įvyks trečiadienį, va- 
sario-Ėeb. 18 d., pradžia 7:30 vai. 
vakare, Draugijų Svetainėje, 4097 
Porter St.

Visos nares malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarimui. Apart to kliubas 
jus visas gražiai pamylės karšta ar
bata ir skaniais užkandžiais. Visos 
būkite susirinkime ir atsiveskite 
naujų.

N. A., sekr. 
(30-32)

MONTELLO, MASS.
j Draugiškas parengimas . Lietuvių 
Tautjško 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 nahdinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. Oj slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalingą gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

Aido Choras
Choro pamokos Įvyks šio 

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

Choro Prezid.

SERGA
Bernotas ligoninėje 
po operacijos

Jurgis Bernotas staiga susir
go vasario 9-tą. Gydytojas į- 
sakė skubiai vežti i ligoninę. 
Vasario 10-tos ryto 3 valan
dą padaryta operacija. F’o 
operacijas, sakoma, jo padė
tis pagerėjusi.

Bernotas randasi Jamaica 
Hospital, Ward 2. Lankymo 
valandos antradienį, ketvirta
dienį, šeštadieni ir sekmadienį 
nuo 2 iki 3 po pietų. Pirma
dienį, trečiadienį ir penkta
dienį nuo 7 iki 8 vakaro. Li
goninė randasi prie 89th Avė. 
ir Van 'Wiyck Expressway.

Apie jo padėtį pranešė ‘jo 
žmona Ursula ir duktė Aldana 
Katinas. Grįždamos iš'ligoni
nės, jos užėjo pranešti laisvie- 
čiams ir per laikrašti kriau- 
čiams ir visimns. Bernotas, 
daug km* veikliai dalyvaująs 
žmogus, visur turi daug drau
gų. Jie irgi norės jam palin
kėti greit pasveikti.

Arlauskas irgi ligoninėje

Andy B. Arlauskas, žino
masis biznierius, iš Maspetho, 
vasario 10-tą tapo išvežtas Į 
Kangs County ligoninę. Dėl 
didelio ištinimo kojų ir kitų 
komplikacijų pasidarė neįma
noma be ligoninės apsieiti.

Lankymo valandos trečia
dieniais, sekmadieniais ir 
šventadieniais nuo 2 iki 4 po 
pietų.

Linkime draugams greit pa
sveikti.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

TYPISTS. Gonerdl 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-Widcner 
Bldg.

(28-30)

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 persbn. 
JACOB BROS. (Chevrolet).
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)
B

2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays

Virginia 9-6125

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

TYRIMUI

4 pusl.-LaisvS (Liberty)- Ketvirtad., Vasario-Feb. 12, 1953

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

BAR&GRILI
I

32 Ten Eyck St. . Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-8174

Areštavo 3 unijos 
narius įstaigoje

Stein-Tex raštinėje, 1141. 
Broadway, New Yorke, are.ši 
tuoti 3 unijistai. Juos kaltina? 
kad jie kenkę raštinės tvar
kai. Areštuotieji yra nariai 
unijistų masinės delegacijos, 
buvusios nuėjusios protestuoti 
kompanijos bandymą paneig
ti uniją derybose dėl kont
rakto.

Pavesta auklėti tėvui, New 
Rochelle miestelio majoro 
Church duktė pabėgo pas mo
tiną. Iš motinos namų 1 1-kos 
metų mergiščią vilkte išvilko 
valdinės įstaigos atsiųsti “vai
kų gerovės” sargai.

PARDAVIMAI
Gera Proga!

Barber Shop—biznis įdirbtas virš 
20 motų. Apgyventa lietuvių ir ki
tataučių. Tinkama pavieniam, yra 
kambarys gyvenimui. Parduodu už 
prieinamą kainą. 103 Steamboat 
Road, Great. Neck, N. Y.

(30-32)

Pajieškojimai > <
MIRfc

STANISLOVAS K LIBINSKAS 
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)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

t—M ■■ ■■ K—g—M—a ■■ ■ ■■ ■ 'J

i < TONY’S
1 UP-TO-DATE ji

Į BARBER SHOP
Į ANTANAS LEIMONAS
■ Savininkas

306 UNION AVENUE " 
į Brooklyn, N. Y.
• Gerai Patyrę Barbenai

□------------------- :---------- - -----□

PEIST LANK 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. L

Tel. EV. 7-6233 “

B-------į------------—----- --- a

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