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KRISLAI
Pasimojo algas kapoti.
Reikalinga vienybė.
Republikonų protestas.
Kokia ten demokratija? 
Nesilaiko Konstitucijos.

Rašo J. GASIŪNAS

CIO Tekstilės Darbininkų 
Unija skelbia, kad Naujosios 
Angli jos tekstilės kompanijos 
pasimojo pravesti antrąjį 
darbininkų algų kapojimą, 

ų šį sykį kompanijos sickiasi 
pakapoti algas nuo 7 iki 10 
centų į valandą. Kompanijos 
atmetė unijos reikalavimą 
grąžinti 8 ir puse centų nuka
posimą 1952 m.

Unija ruošiasi streikui, ku-' 
riam jau paskirta kovo 15 d. 
Jei iki to laiko nepavyks su
sitaikyti, tai tekstilės darbi
ninkai išeis streikam

CIO unijos prezidentas Emil 
Rieve aiškina, kad republiko
nų laimėjimas. Eisenhowerio 
programa ir Amerikos Darbo 
Federacijos pastangos suskal
dyti'unijines jėgas suteikė ge
ni progų tekstilės kompani
joms pasimoti darbininkams 
algas kapoti.

Bet prez. Rieve pagrasino 
darbdaviams: “Leiskite jums 

gtoasakyti, kad jūs su savo rei- 
jjl<alavimais negalėsite nieko 

atsiekti.“
Pažiūrėsime, ar Rieve ište

sės savo duotą garbės žodį, 
kad jis tekstilės baronams 
nepasiduos.

—o—
“Aš nemanau baigti savo 

karjerą nuvedant tekstilės 
darbininkus atgal į tas dienas, 
kuomet jie teuždirbdavo po 
30 centų į valandą“, pareiškė 
Emil Rieve.

Bet kaip gali tekstilės dar
bininkai atmušti dabartinį al
gų kapojimą, kuomet CIO uni
ja ir ADF unija varžosi už 
teritorijas, tarp savęs kovoja?

Tekstilės darbininkams ko 
labiausia reikia, tai vienybės 
ir dar kartą vienybės.

"■ o...........

Eisenhowerio inauguracijos 
dienoje Washingtone dalyvau- 

e. ja ir New Jersey valstijos 
Mercer apskrities republikonų 
pildomasis komitetas.

Bet kokia tam komitetui bu- 
nuostaba, kuomet jis nuėjo 

p^asivalgyti žymion Washing
ton© valgyklon ir to komiteto 
nariui negrui Bob Eatonui 
valgykla atsisakė patarnauti.

Šis republikonų komitetas, 
tokia diskriminacija nepaten
kintas, pasiuntė prez. Eisen- 
howeriui protestą. Bet tuo vis
kas ir pasibaigė. Diskrimina
cija mūsų krašto sostinėje ir 
toliau tęsiama.

—o—
Du Baton Rouge, La., neg

rai pasiskundė vietos federa- 
liam teismui, kad M. Pinsonat 
atsisakė negrus balsuotojus 
užregistruoti ir todėl jie nega
lėjo rinkimuose dalyvauti.

Užklaustas, kodėl jis negrų 
neregistravo, Pinsonat atsakė, 
jog jis užregistruoja tik tuos, 
kurie nori užsiregistruoti. Jis 
registravo tik tuos negrus, 
kurie tą dieną turėjo teismo 
įsakymą juos užregistruoti.

Galite įsivaizdinti, kokios 
^L>ūšies demokratija ten viešpa

tauja.
—o—

Brown universiteto prezi
dentas Dr. Henry M. Wriston 
pareiškė, jog Kongresas nesi-

(Tąsa 4-tam puslap.)

Gen. Taylor “norįs” 
liaudininkų ofensyvo

Korėja. — Naujasis ame
rikonų komandierius gen. 
Maxwell Taylor sakė:

—Norėčiau, kad (Šiauri
nės Korėjos) komunistai 
pradėtų ofensyvą... Mes 
bile laiku apsidirbtume su 
jais.

Tayloris neatsakė i kores
pondentų klausimą, ar ame
rikonai rengiasi ofensyvui 
iš savo pusės.

Jis taipgi pastebėjo: — 
Jeigu Čiang Kai-šeko kinai 
tautininkai būtų atsiųsti 
mums talkon, tai mes juos 
išskėstomis rankomis pri
imtume.

SŪNUS NUŽUDĖ TĖVĄ, 
EX-POLICMANA

Valley Stream, L. I.—Ta
po areštuotas Charles Star
kius, 24 metų amžiaus, ir 
jo pati Eileena, 19 metų; 
kaltinami, kad nušovė Al
vina Starkinsa, Charles.o tė
vą, buvusį policininką.

46 amerikiečiai 
žuvo su lėktuvu

New Orleans. — Nukrito 
i Gulf of Mexico, jūrų įlan
ka, keleivinis National Air- 
Įmes lėktuvas, skridęs iš 
Floridos į New Orleans, 
Louisianoi. ,

Suprantama, jog žuvo vi
si 46 buvusieji jame žmo
nes. Jau išgriebta 15 lavo
nų.

Atsidarė nauja subvė 
Phiįadelphijoje

Philadelphia. — Pereitą 
šeštadienį tapo oficialiai 
atidarytas naujas požeminis 
geležinkelis— Locust Street 
Subway.

Naujoji subvė eina po Lo
cust* gatve, už trijų blokų 
i pietus nuo svarbiausios 
Market gatvės; prasideda 
nuo South 8-tos gatvės ir 
tęsiasi į vakarus, šaligrečiai 
Market gatvės; pereina pro 
Broad St. subvės apačia ir 
baigiasi prie Rittenh o u s e 
aikštės ir So. 18-tos gatves. 
Bet paskutinė stotis į va
karus yra tarp 15-tos. ir 16- 
tos gatvių.

Subvės traukiniai iš Cam- 
deno, N. J., pervažiavę De
laware tiltą, iki šiol susi
jungdavo tiktai su Market 
St. subve. Dabar gi praves
tas’ jiem požeminis kėlias 
toliau į pietus, kur tie trau
kiniai gali davažiuoti ir iki 
naujosios subvės prie South 
8-tos ir Locust gatvių.

Naujosios subvės kasi
mas, pradėtas 1917 metais, 
buvo sustabdytas dėl Pir
mojo pasaulinio karo. Ii933 
metais subvė jau buvo iš
kasta. Tam išleista 6 mili
jonai dolerių, bet požeminio 
geležinkelio nutiesimas ir 
įrengimai ^atidėti iki pasku
tinio laiko.

Naujoji majoro J. S. dar
ko valdyba todėl sako, jog 
senieji Philadelphijos vai-

Valdžia slėpė popiežiaus atsišaukimą 
į prezidentą - pasigailėti Rosenbergų

i I’: - --

2,000 žmonių piki eta vo Baltąjį Namą, prašydami, kad 
prezidentas pakeistų mirties bausmę Rosenbergam

Washington.'— Popiežius 
Pijus XII jau pernai gruo
dyje atsiuntė atsišaukimą 
prezidentui, kad dovanotų 
gyvybę Juliui ir Ethelei 
Rosenbergams. Bet gene- 
ralis. Jungtinių • Valstijų 
prokuroras James P. Mc- 
Granery sulaikė atsišauki
mą nuo tuometinio prezi
dento Trumano ir paskui 
nuo naujojo prezidento Ei
senhowerio. -

Popiežius prašė dėl žmog- 
mylystės p a s i g a ilėti Ro- 
senbergų, neliesdamas 
klausimo, ar jie teisingai ar 
neteisingai nusmerkti mirt 
elektros kedėje už vadina
mą “sąmokslą išdavinėti 
Sovietams atominius Ame
rikos sekretus.”

Taigi popiežiaus pasiunti
nys Amleto Cicognani Wa
shingtone pereitos savaitės 
pabaigoje įteikė per valdi

Žemės drebėjimas 
pražudė 1000 iraniečių

Teheran, Iran.—Smarkus, 
žemės drebėjimas visiškai 
sunaikino didelį Turud kai
mą, šiauriniame Irane. Pra
žudė bent 1,000 žmonių. 
Jau suskaityta 900 lavonų. 
Bet daugelis žuvusių dar 
tebėra po griuvėsiais.

Apie 500 kaimo gyvento
jų išliko gyvi.

Amerikos lėktuvai nume
tė jiems toną duonos. 
Amerikinis Raudonasis 
Kryžius paskyrė $10,000 
jiems pašelpti.

Amerikos lakūnai plačiai 
bombardavo Šiaur. Korėją

Korėja. —Amerikos bom
bonešiai vėl bombardavo 
didžiąją šiaurinės Korėjos 
elektros jėgainę Supunge, 
prie Jalu upes, paliai rube- 
žių su Mandžūrija; bombo
mis sprogdino ir apšaudė 
sostinės Pyongyango prie
miesčius ir atakavo Korė
jos liaudininkus pafrontėje. 
Praneša, kad oro kautynė
se numušė 3 rak i etinius 
liaudininkų lėktuvus, o anie 
sužaloję vieną Amerikos ra- 
kietinį lėktuVą.

Šiauriniai liaudininkai ir 
jų padėjėjai kinai atakavo 
amerikonus viduriniame ir 
rytiniame frontuose, ir bu
vo užėmę kai kurias pozici
jas; bet amerikonai kontr
atakuodami atgriebė jas.

šiaurines Korėjos liaudi
ninkai sakė nušovę dar 6 
Amerikos lėktuvus.

dovai republikonai, apleis
dami subvės įrengimą, vel
tui eikvojo miesto iždą.

ninkus prezidentui Eisen- 
howeriui naują popiežiaus 
atsišaukimą, kuris sako:

“Šventasis Tėvas gavo 
daugybę greitų atsišauki
mų, prašančių užtarti Julių 
ir Ethęlę Rosenbergus. Jo 
Šventęnybė todėl meilės su
metimais, atit i n k a m a i s 
apaštališkoms savo parei
goms,: nes,įgilinant į tos. by
los nuopelnus, mato reikalą 
atkreipti Jungtinių Valsti
jų valdžios dėmesį į tą da
lyką.

“Šventasis Sostas, toliau, 
įsakė man pranešti Jungti
nių y kisti jų vyriausybei, 
kad Šventasis Tėvas gauna 
daugelį naujų reikalavimų, 
raginančių tarpininkaut dėl 
susimylėjimo ant Rošenber- 
gų, kuomet kairiųjų laik
raščiai tvirtina, kad Jo

Anglija vis kratosi nuo 
tarptautinės armijos

London.—Frakcijos prem
jeras Mayer ir užsienio rei
kalų ministras Bidault, at
vykę su sūvo generolais, 
p r a š e Anglijos valdžią 
įjungt ir anglų kariuomenę 
p busimąją tarptautine ar
miją prieš komunizmą.

Bet 
purtos 
nes į j 
armiją

Anglijos valdovai vis 
i nuo savo kariuome- 
ingimo į tarptautinę 

tik ketina “arti
miau bendradarbiauti su ta 
armiją tiek, kiek Jungtinės 
Valstijos daugiau bendra
darbiaus su ja.”

Amerika verčia šešis va
karinės Europos kraštus 
greitai sudaryti ^bendrą 
tarptautinį armiją prieš

Lenkijos vyskupais bus tiktai 
tie7 kuriuos valdžia patvirtins

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė išleido įsakymą, 
kad vyskupai galės būti 
skiriami tiktai po to, kai 
juos u’žgirs valdžios prezidi
umas. Taip pat tiktai su 
valdžios leidimu galės būti 
dvasiškiai paaukštinami ar
perkeliami iš vienos vietos 
į kitai; ir tik Lenkijos pilie
čiai galės būti skiriami 
bažnytiniais pareigūnais.

Įsakymas reikalauja, kad 
visi kunigai ir vyskupai pri
siektų ištikimybę Lenkijos 
liaudies valdžiai. O kurie 
veiks prieš įstatymus arba 
slėps tokią veiklą, tokie bus 
pašalinti iš vietos pagal 
bažnytinės vyriausybės nu
tarimą arba pagal valdžios 
patvarkymą.

Lebkijos spauda ir radi
jas aiškino, jog tokio įsa
kymo reikalą parodė nese

Šventenybė nieko nedarius 
dėl to.”

O kad valdininkai nega
lėtų užgniaužti ir šį pareiš
kimą, tai popiežiaus pa
siuntinys jau pats paskelbė 
pareiškimą am Grikinėje 
spaudoje.
Reikalaujama ištirt, kodėl 
buvo slepiamas 
popiežiaus atsišaukimas

Rosenbergų adv o k a t a s 
Emanuel Bloch ragino Kon
gresą ištirti, kodėl valdinin
kai užgniaužė pirmąjį po
piežiaus atsišaukimą. Ad
vokatas įtarė, kad valdinin
kai gal taip pat užslėpė 
nuo prezidento garsiųjų 
atominiu mokslininku Ein
šteino ir H. Urey’o atsišau
kimus. Tiedu mokslininkai, 
peržiūrėję teismo rekordus, 
nesurado jokio patikimo

Sovietų Sąjungą. Tie kraš
tai yra Franci j a, vakarų 
Vokietija, Italija, Belgija, 
Holandija ir Luksembur- 
gas.

Amerika reikalauja, kad 
vakarinė Vokietija rekru
tuotų pusę milijono vokie
čių ir įjungtų juos į tarp
tautinę armiją. O francū- 
zų valdovai bijo, kad jeigu 
anglai neprisidės prie tos 
armijos, tai vokiečiai už
viešpataus ją.

Amerikos valdžia todėl 
kartotinai ragino anglus 
taip pat dėtis į tarptautinę 
armiją. Bet pati Amerika 
tiktai iš šalies žada padėti 
tai armijai, be įtraukimo 
savo kariuomenės į ją.

niai įvykusi byla Krakove, 
kur nuteista keturi kunigai 
ir trys parapijiečiai už šni
pinėjimą Amerikai ir už 
šmugelius juodojoje rinko
je.

Lenkijos valdžia paaukš
tino du pa tri jotinius kuni
gus, Stanislovą Hue tą ir 
Bonifacą Voznį, paskirda- 

*ma juos Krakovo arkivys
kupo padėjėjais (gen e ra
liais vikarais). Jiedu kovo
ja- už visų kunigų bei vys
kupų ištikimybę liaudiška- 
jai valdžiai.

Valdžia suteikė kunigui 
Vozniui Lenkiškąjį Nuopel
no Ordeną už “jo patarna
vimus kovoje dėl taikos ir 
demokratijos.”

O velionis kardinolas A- 
domas Sapieha buvo su
spendavęs kun. Voznį už iš
tikimybę valdžiai.

įrodymo prieš Rosenbergus 
ir prašė prezidentą pakeisti 
mirties bausmę Rosenber
gams.

Masinis pikietavimas 
ir budėjimas

Washington. — Daugiau 
kaip 2,000 žmonių sekma
dienį pikietavo prezidentini 
Baltąjį Namą, ragindami 
prezidentą Eisenhoweri at- 
šaukt pirmesni jo sprendi
mą ir dovanot Rosenber
gams gyvybę. Pikietuoto- 
jai suvažiavo iš New Yor- 
ko ir kitu miestu.

Po pi kieto buvo sudary
tas nūolatinio budėjimo ko
mitetas, kur kelios dešim
tys iki šimto žmonių dieną 
ir naktį vaikščioja paliai 
Baltąjį Namą, kaip nesi
liaujantis prašymas prezi
dentui nežudyt Rosen ber-

I gu-

G. Eisleris tebėra 
rytinėj Vokietijoj

Berlin. — A nglų-amer iko
nų korespondentai ir vaka
rinės Vokietijos socialistų 
laikraščiai kartotinai sklei
dė paskalas, būk Gerhartas 
Eisleris, buvęs žinių minis
tras rytinės Demokratinės 
Vokiečiu Respublikos, “per
bėgės” į vakarinį Berlyno 
ruožtą, ieškodamas prie
glaudos nuo Sovietų.

Dabar tą išmislą užginči
ja pątys anglų - amerikonų 
valdininkai vakariniame 
Berlyne.

Fabrikantai žada $8,000,000 
rinkimam vakarų Vokietijoj

Bonn, Vokietija. — Soci
aldemokratai susekė, jog 
fabrikantai vakarinėje Vo
kietijoje susitarė sudėti 
daugiau kaip 8 milijonų 
doleriu fondą krikščionims 
demokratams ir jų ben
drams ateinančioje rinkimų 
kampanijoje prieš komunis
tus bei kitus kairiuosius.

Socialdemokratai teigia, 
kad premjero Adenauerio 
valdžia ketina numušti fa
brikantams tiek taksų, 
kięk jie pinigais parems 
krikščionis ir kitus, deši
niuosius rinkimuose.

Rangoon, Burma. — Ki
nijos liaudininkai sunaiki
nę du būrius Čiang Kai- 
šėko kinų tautininkų, kurie 
buvo iš Burmos persimetę 
per Kinijos sieną.

Boston. — Kalbama, kad 
čia bus statomas milžiniš
kas “centras” už $75,000,- 
000, panašus į Rockefellerio 
centrą New Yorke.

Brazilijos baduoliai 
plėšia krautuves

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Alkani valstiečiai ir dar
bininkai, apsiginklavę kir
viais, pjautuvais ir dideliais 
peiliais, plėšė maistą iš 
krautuvių bei sandėlių Ita- 
pagėj ir kitur Cearoj ir 
Pernambuke, šiauriniai-ry- 
tinėse Brazilijos provincijo
se.

Sausra jau treti metai 
paeiliui nudegino ten der
lius.

Pranešimai iš tų vietų tei
gia, kad “visi gyventojai 
badu išmirs, jei valdžia ne
suskubs juos gelbėti.”

250,000 baduoliu persime-.^ 
tė į sostinę Rio de Janeiro 
ir Sao Paulo didmiestį, to
liau į pietus.

Įtakingas laaikraštis O 
Jornal kaltina valdžią už 
alkanųjų apleidimą. Val
džia daugiausiai gi.nklavi-. 
muisi vartoja gaunamus iš 
Jungtinių Valstijų pinigus.

Atgijo balzamuojamas 
senas “numirėlis”

• ♦ L.#*’..

Brooklyn, N. Y. — Dr. 
D. B. Blumenthal sekma
dienį 11 valandą dieną pri
pažino mirusiu Williamą 
Chr. Brossmaną, 80 metų 
amžiaus; ir manomas “lavo
nas” buvo nugabentas į 
Charles Mortono šermeni
nę.

Bet kai graborius Morto- 
nas. pasiguldė jį ant stalo 
balzamuoti, pastebėjo, kad 
“numirėlio” blakstienos 
kruta. Todėl vėl pašaukė 
daktaru Blumenthali, kuris 
pažiūrėjęs vėl tarė, kad se
nis miręs, ir išėjo.

Bet “numirėlis” dar rodė 
gyvybes ženklus. Todėl gra
borius pašaukė ligoninę, o 
ligoninėje “numirėlis” buvo 
dar daugelį valandų išlai
kytas gyvas, iki, pagaliau, 
tikrai mirė anksti pirma
dienio rytą.

Apskrities pro k u r o r a s 
kvotė dr. Blumenthalį, ko
dėl iis per greitai “numa
rino” Brossmaną, kurio gy- 
dvtoiu buvo per kelis pa
skutinius metus.

Singapore anglai neleidžia 
taisyti Suomijos laivą

Singapore, Malajau — Su
gedo svarbus vamzdis žiba
liniame Suomijos laive Wil- 
moj; tad kapitonas šaukė
si mechaniko mio kranto. 
Bet anglų valdžia Singapo
re neleido mechanikui tą 
laiva taisyti.

Wilma su 7,000 tonų kuro 
rakietiniams lėktuvams 
stovi arti Singapore prie
plaukos. Mėgino tą kurą 
įgabenti į Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Benevento, Italija. — Su
dužus traukiniui, užmušta 
22 italai ir sužeista 80.

ORAS.—šilčiau ir gal bus 
lietaus.
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AR GALIMA ROSENBERGUS 
IŠGELBETI? '

PREZIDENTUI EISENHOWERIU1 atsisakius su- 
teikti Juliui ir Ethelei Rosenbergams susimylejimą, da-1 | 
bar kyla klausimas: ar jiedu dar galima išgelbėti nuo . 
elektros kėdės, nuo mirties?

Taip, galima!
Tai galima padaryti, jei plačioji Amerikos visuomenė • 

— ypatingai organizuotas darbininkų judėjimas, — iš i 
naujo pradės belsti į prezidento Eisenhowerio duris, pra- I 
šant, kad jis persvarstytų savo tarimą Rosenbergų rei
kalu.

Prašyti tenka ne tik prezidentą Eisetnhowerį, o ir 
aukščiausįjį teismą, — prašyti, raginti kongresmanus, 
senatorius, gubernatorius, miestų majorus, kad pastarie
ji įsikištų į šį reikalą, — gelbėjimą dviejų žmonių, vyro : 
ir žmonos, dviejų vaikų tėvų gyvybes.

Į šį darbą—jis yra labai skubus, jei norima pasiekti 
apčiuopiamų rezultatų,—į šį darbą turėtų įsitraukti mū- , 
sų krašto dvasiškija ir mūsų krašto švietėjai.

Toks yra būdas gelbėjimui Rosenbergų, kurių gyvybės | 
šiuos žodžius rašant, yra dideliame pavojuje.

KOMERCINE SPAUDA ir įvairūs radijo komentato- į 
riai, užgirdami Eisenhowerio žygį, užgirdami Rosenber- ■ 
gų mirtim. nusmerkimą, sako, argumentuoja daug maž j 
šitaip: jei Rosenbergai prisipažintų, jei jiedu “kalbėtų,” 
tuomet būtų galima jiems suteikti susimylejimą.

Prie ko jiedu turi prisipažinti? Ką jiedu turi “kalbė
ti”? * J Į

Spauda aiškiai nepasako, bet reikia suprasti, kad jie, į 
Rosenbergai, “kalbėtų” taip, kaip nori FBI, tuomet vis- i 
kas būtų okei! Bet Rosenbergai atsisako prisipažinti 
prie to, ko nepadarė, atsisako “kalbėti” tai, ko nežino. 
Na, tai jiedu ir nusmerkti mirti. Jiems pasigailėjimo 
neturį būti.

MŪSŲ KRAŠTE skutėja žiauri isterija. Tos isterijos 
pagauti, teismai ir valdovai žiauriai puola kiekvieną 
“subversyvį,” kiekvieną “atlikusį espionažinį (šnipinėji
mo) aktą.”

Net toks vidurinės klasės konservatyvus asmuo, kaip 
profesorius Lattimore, laukia teismo dėl savo “subversy- 
viškumo.”

Tie, kurie sudarė Jaltos sutartis, šiandien skelbiami 
“subversyviais.” o jų sudarytosios sutartys, sakoma, bū
sią atmestos!

“Subversyviais” jau apskelbta šimtai, jei ne tūkstan
čiai, žmonių tik dėl to, kad dėl vieno ar kito savo veiks
mo jie nepatinka valdančiajai klasei.

ŽYMIEJI MOKSLININKAI, Amerikoje ir kituos^ 
kraštuose, jau seniai yra pasakę, jog Rosenbergai nega
lėjo jokių sekretų niekam išduoti, ines tokių sekretų nėra.

Žymusis mokslininkas Dr. Albert Einstein prašė pre
zidentą suteikti susimylejimą Rosenbergams.

Žymusis atomo energijos srityje specialistas, prof. Ha
rold C. Urey, ragino teisėją Kaufmaną pernagrinėti iš 
naujo Rosenbergų bylą, nes jie pirmajame teisme buvo 
rfusmerkti nekaltai.
L Utah valstijos vyriausias teismo teisėjas James H. 
Wolf prašė prezidentą suteikti Rosenbergams susimylė- 
jlnią.
t Daugybė kitų mokslininkų, visuomenininku, dvasinin- 

/.kų, mūsų krašte padarė tą patį.
•-'Daugybė mokslininkų, visuomenininkų ir švietėjų vi

same pasaulyje padarė tą patį.
’ Šiuo tarpu tenka visa tai paantrinti, įtraukiant į pra

šytojų skaičių naujus šimtus, tūkstančius, šimtus tūks+ 
tancių ir milijonus žmonių, kad išgelbėti dviejų jaunų 
žydų kilmės amerikiečių, Juliaus ir Ethelės Rosenbergų, 
gyvybes. ’ • t

[ marčantonkTIšpeja |
VITO MARCANTONIO, per metų eilę buvęs kongrese 

Alanas, šiuo metu Amerikos Darbo Partijos pirminin-į 
kas, praėjusį ketvirtadienį sakė kalbą per televiziją.

; Jis kritikavo prezidentą Eisenhowerį, nurodydamas] 
khip pastarasis sulaužė savo duotąjį žodį prieš rinkimus 
sakytoje kalboje Detroite. Eisenhoweris tuomet sakė, 
kfcd, jei jis bus išrinktas šalies prezidento vietai, tai greit 
i£ garbingai baigsiąs karą Korėjoje. Gi dabar Eisenhow^ 
eHs, paleisdamas Čiang KM-šeko kliką siautėti, jis tą 
karą plečia.

-•>’* Tiesa, nurodė Marcantonio, netgi jei Amerika ir daug 
duotų Čiang Kai-šekui laivų, lėktuvų ir kitokių prie
monių Kinijai biokaduoti iš vandens, tam kraštui, Kini
jai, nedaug pakenktų, nes Kinija šiuo metu visų savo iš 
užsienio daiktų 95 procentus gauna sausžemiu.

r 'Tačiau tokia blokada, reikštų karą su Kinija, su 475 
milijonais. žmonių, o tai daug lėšuotų Jungtinėms Vals- 

-ii joms.

Kas Ką Rašo ir Sako
NENUSIGANDO

Niūjorkiškis savaitraštis 
“National Guardian” rašo 
apie Amerikos Darbo Par
tijos (Progresyvių partijos 
dalies) esamą padėtį New 
Yorko valstijoje.

Nežiūrint visų iš reakci
jos pusės puolimų ir gązdi- 
nimų, praėjusiuose balsavi
muose New Yorko mieste 
užsiregistravo ADP nariais 
52,734 žmonių balsuotojų. 
Per visą valstiją bus apie 
60,000.

Laikraštis sako, atsižiū
rint į visą padėtį, tai yra 
labai reikšmingas dalykas, 
kuriuo džiaugiasi ADP va
dovybė ir kiekvienas pro
gresyvus asmuo.

ŠIEMET JIE BALSUOS
Daily Workerio kores

pondentas Kinijoje, Jo
seph Starobin, rašo savo 
laikraščiui iš Pekino, jog 
šiemet, gal būt kada rude
ni, Kinijoje įvyks visuotini 
balsavimai, kuriuose daly
vaus visa liaudis.

Pirmiausiai bus atliktas
gyventojų sąrašinė j i m a s, 
kad tikrai sužinoti, kiek iš 
viso Kinijoje yra žmonių. 
Kiekvienam supranta m a, 
kad ten yra ne mažiau, kaip 
475,000,000 žmonių, bet 
kiek daugiau, tikrai neži
nia.

Bus renkami rajoninės 
(hąien) valdybas, provinci
jų valdžios; bus renkamas 
ir steigiamasis seimas., ku
ris. nustatys Kinijai rody
kles, pagal kurias šis di
džiulis kraštas ateityje žy
giuos.

Šiandieninėje Kinijoje 
veikia keletas politinių gru
pių bei partijų. Aišku, pa
ti stambiausia yra Kinijos 
komunistų partija. Visos 
partijos turės teisę rinki
muose dalyvauti.

Yra paskirta speciali ko
misija, kuriai vadovauja 
patsai Mao Tse-tung, kon
stitucijos projektui sudary
ti, kuris bus pasiūlytas stei
giamajam seimui.

Taigi, nežiūrint visokių 
imperialistų grasinimų, Ki
nijos Liaudies Respublika 
eina pirmyn.

BULGARUOS 
DOBRUDŽA

Elta praneša iš Bulgari
jos sostinės, Sofijos, seka
mą įdomią žinią:

Dobrudža yra Bulgarijos 
aruodas. Derlingoje Dobru- 
džos lygumoje įsteigta dau
giau kaip 30 mašinų-traktorių 
stočių. Jos aprūpintos prieša
kine tarybine technika ir ap
tarnauja darbo kooperatinius 
žemdirbystės ūkius (DKžū). 
85 procentai lauko darbų 
pernai buvo atlikta mašino
mis, 40 procentų derliaus nu
imta be nuostolių su tarybinių 
kombainų pagalba.

Sparčiais tempais vystosi 
Dobrudžoje gyvulininkystė.

Su didžiuliu pakilimu Dob- 
rudžos valstiečiai vykdo per
nai priimtą planą savo kraš
to gamtai pertvarkyti. Čia sta
tomos šablos, Blatnicos ir ki
tos drėkinimo sistemos, ku
rios sudrėkins daugiau kaip 8* 
tūkstančius hektarų derlingų 
žemių. Tolbuchino, Tervelo ir 
General-Toševo okolijose bai
gti tyrinėjimo darbai pirmo
sioms 13 vandens saugyklų 
įrengti. Dobrudžos gyventojai 
pradėjo kurti valstybines lau
kų apsaugos miškų juostas.

Miškais jau užsodinti 2 
tančiai hektarų žemės.

Pei aštuonerius liaudies 
valdžios metus Dobrudžoje 
elektrifikuota daugiau kaip 
140 kaimų; 19 kaimų turi sa
vo kijno įrengimus. Visur sta
tomi 
ligon

tūks-

nauji namai valstiečiams, 
nes iri mokyklos.

APIE PABALTIJĮ 
IR JO ATEITĮ

no ir Dauguvos upių baseinuo
se. Numatoma nutiesti tiltus 
per Nemuno upę Kaune ir per 
Dauguvos upę Rygoje. Užtik
rinamas tolesnis jūrų trans
porto ir jūrų uostų išvystymas 
Lietuvos TSR, Latvijos TSR ir 
Estijos TSR. žymiu mastu nu
matoma tiesti ir rekonstruoti 
automobilių kelius.

Didelės priemonės turi būti 
įvykdytos sveikatos apsaugai 
ir kultūrai vystyti. Per penk
metį lovų skaičius Lietuvos

TSR ligoninėse padidės maž
daug 40 procentų, Latvijos 
TSR—30 procentų ir Estijos 
TSR—30 procentų.

Numaton^, padidinti priėmi
mą į Lietuvos TSR pedagogi-’ 
nius institutus 2,3 karto, Lat
vijos TSR—90 procentų ir Es
tijos TSR—60 procentų.

Tokios pat rimtos užduotys 
numatomos ir kitų sąjunginių 
respublikų ūkiui bei kultūrai 
išvystyti.

Kad žydas, tai ir mušė
Pastaruoju laiku spaudo

je ir radijų žinių sakytojai, 
o jau tie ilgaliežuviai ko
mentatoriai ko jie nepripa- 
sakoja, kaip žydus anapus 
“geležinės uždangos” per
sekioja, jau esą ten lygus 
naikinimas žydų, kaip Hit
leris darė.

O dor visai neseniai vien 
tik ir rėkavo: kas komunis-

suMus pasiekė brošiūra 
M. Saburovo kalbai, sakyta 
T. Sąjungos komunistų par- 

19-tame suvažiavime, 
tįsiame 1952 metų spa- 
""—ij Saburovas sa- 

apie direktyvas

tijos

lio mėnesį 
kė kalbą A v
penktojo penkmečio planui 
išvystyti.

Štai, ką jis kalbėjo apie 
Lietuyą, Latviją ir Estiją:

Naujajame penkmetyje už
tikrinamas tolesnis visų są
junginių respublikų ekonomi
kos ir kultūros kilimas. Penk
tojo penkmečio planas dar 
kartą ryškiai parodo vis la
biau stiprėjančią Tarybų Są
jungos tautų draugystę, jų 
bendra siekimą vieno tikslo— 
sukuĮfti komunistinę visuomenę
ir visokeriopai stiprinti TSRS 
ekonominę galią, kaip nepa
judinamą visų mūsų Tėvynės 
tautų klestėjimo pagrindą.

Įtikinamas pavyzdys, rodąs 
milžinišką Tarybinės Vyriau
sybės dėmesį sąjunginių res- 
puiblikįi poreikiams, yra, kon- 

užduotys Lietuvos 
.atvijos TSR ir Estijos 

ūkiui bei kultūrai išvys- 
p ė n k tajame p enk m e ty j e. 
ketvirtojo penkmečio iš- 
je pramonės produkcija

kreolai], 
TSR, L 
TSR ui

Jau 
davo 
Lietuvos TSR, Latvijos TSR ir 
Estijos TSR padidėjo 2,8 kar
to palyginti su 1940 metais, o 
penktajame penkmetyje ji tu
ri vėl žymiai išaugti. Naujaja
me penkmetyje vykdomas to
lesnis šių respublikų industria
lizavimas. Ryšium su tuo nu
matoma 2-J-2,5 karto padidinu 
ti elektros energijos išdirbį, 
pastatyti Narvos hidroelektri
nę, įvygos šiluminę elektros 
centrinę ir išvystyti Kauno 
hidroelektrinės statybą. Ska- 
lūnų-chemijos pramonės išvys
tymo pagrindu1 užtikrinamas 
dirbtinių dujų gamybos padi- 
dėjimaš Estijos TSR 2—2,5 
karto, dirbtinio skystojo kuro 

procentų, baigiamas sta- 
perduodamas eksploata- 

dujotiekis Kochta-Jarve 
linas. Numatoma toliau

—80
tyti ir 
ei j ai 
•—Ta. . _________ ____
išvystyti mašinų gamyba, lai
vų statybą, turbinų, elektros 
mašinų bei staklių gamybą—■
Lietu1 
gamybą, staklių 
laivų statybą — Latvijos TSR; 
laivų statybą ir elektros maši
nų
Organizuojama 'superfosfato 
gamybą Estijos 
pradėt
los statyba Lietuvos TSR. Nu
matomi padidinti per penk
metį žuvies sugavimą Lietu
vos 
Latvi.
Esti j c

vds TSR: elektros mašinų
i gamybą ir

gamybą — Estijos TSR.

TSR ir bus 
superfosfato gamyk-

TSR maždaug, 3,9 karto, 
i. os TSR — 80 procentų, 

s TSR—85 procentais ir 
numatoma šiose respublikose 

veikiančias bei pasta-

tuvos TSR, Latvijos TSR. 
bijos TSR numatoma to-

vulininkystę ir kiaulinin- 
Bus atlikti darbai pel- 

nusausinti šiose respub- 
. Didinamas traktoriais

išplėsti 
tyti naujas žuvies perdirbimo 
įmones.

Lie 
ir Es
liau vystyti aukštai produkty
vią gyvulininkystę, ypač pieni
nę g.Y 
kystę. 
kėms 
likosc
ir žemės ūkio mašinomis ap
rūpiu 
čių tinklas.

Turi I 
darbai 
truoti,

bą bei padidinti keleivių
■ov

mašinu-traktorių sto-
*• *■

būti atlikti reikalingi 
geležinkeliams rekons- 
o taip pat pagerinta

laivy 
ir kr inių pervežimai Nemu-

ATVIRAI KALBANT
Komercinė spauda buvo 

pranešusi, kad Vietname 
(In.do-Kinijoje) įvyks rin
kimai, kuriuose kandidatais 
esą visa eilė Francūzijos gi
zelių, nuo trockistų iki kon
servatyvių.

Nuskirta rinkiniams die
na jau praėjo, o pasekmės 
tebėra nepaskelbtos. Neži
nia, kuri grupė daugiausia 
laimėjo. '

Mums, aišku, nesvarbu, 
kuri francūzų ir Wall Stry- 
to pataikūnų grupė laimė
jo. Jie pataikys žemai pa
sitursinti imperialistams.

Svarbu tai, kas tuose rin
kimuose dalyvavo, nes apie 
75 procentai Vietnamo te
ritorijos yra liaudiškos val
džios kontrolėje. O tai aiš
ku, kad tos teritorijos žmo
nės tokiuose rinkimuose ne
dalyvavo. . j

j/

Štai keli įdomūs faktai. 
Spauda skelbia, kaįd iš 12,- 
000 Vietnamo mįestų 
kaimų tegalės dalyvauti 
rinkimuose tik 2,000. Tv.1 
reiškia, jog tik tiek terito- 

teturį savo

ir

Tai

rijos francūzai 
kontrolėje.

Kitas faktas, 
jonų Vietnamo 
šiuo metu rinkimuose tetu
ri teisę ,dalyvauti 
nas milijonas balsuotojų.

Tokie rinkimai, 
niekas daugiau, kaip tik 
paprasta komedija ir kartu 
bandymas svietui apmuilin
ti akis.

Iš 22 mili- 
gyventojū,

pie vie

aišku,

Prezidentas Eisehhoweris 
turėtų tarnauti lygiai vi
siems Amerikos žmonėms, 
pildyti jų valią, jų troški
mus, rūpintis visų jų reika
lais.

Bet kai reikėjo ąudaryti 
valdžios sąstatą, tali jis ne
dvejojančiai pasirinko išim
tinai multimilijo n i e r i u s, 
korporacijų prezidentus, di
rektorius.

Tai reiškia, kad jis tik 
kalba kaip visuomenės at
stovas, o dirba kaip didžio
jo biznio tarnas.

Biblijoje pasakyta: “Nei 
vienas žmogus negali tar
nauti dviem šeimininkam.”

Nurodęs, kaip Abraomas Line 
ra su Meksika, Marcantonio ragi 
nę imti iš j_

“Dabar y___
Lincolhas mirė, daryti žingsnius 
nekonstitUčihį karą.”

ol
io amerikinę visuome-

nas kovojo prieš ka-

jo pavyzdį. Kalbėtojas sakė:
r yra laikas mūsų krašto žmonėms, dėl kurių 

iėš šį nereikalingą irH

Komercinėje spa u do j e 
Lelpa pasaulio žemėlapis, 
kuriame Tarybų Sąjunga 
su liaudiškomis respubliko
mis aprėžta juoda juosta, 
kaip geležinė siena; už ku
rios pristeigta Amerikos 
karinių bazių visa eilė.

Tas braižinys aiškiai pa
rodoj jog Tarybų Sąjunga 
ir liaudiškos respublikos 
yra karinėmis’ bazėmis ap
suptos.. ■ .

Bet tuo prčiu laiku ii’ 
tuose pačiuose laikraščiuo
se telpa valstybės sekreto
riaus John Dulles pareiški
mas, kad Tarybų Sąjunga 
bando apsupti ir sunaikinti 
Amefiką. Tai daugiau, ne
gu juokas.

IFrank Grzelak pirmame 
pasauliniame kare sveikatą 
prarądo, džiovą gavo, 14 
metų išbuvo veteranų ligo- 
ninėję, per 12 metų išdirbo 
vetcrhnų įstaigoje, kaip

Quartermaster Depot vedė
jas.

Dabar lojalumo taryba 
surado jį esant subversyviu 
ir paleido iš darbo be jo
kio tyrinėjimo ir pasiaiški
nimo. Pasirodė, kad jis ne
teko 
nos 
me.

to darbo dėl savo žmo- 
veikimo taikos judėji

Dėl to kilo daug protestų, 
reikąlaujančių jį darban 
grąžinti. Šiomis dienomis 
jis laimėjo. Grįždamas dar
ban jis pareiškė, jog jis at
gavę darbą gavęs daug pa
ramos iš plačios nuoširdžios 
visuomenės.

000 Inland Steel darbi- 
ų, dirbančių plieno

lu 
nink 
dirbtuvėse Indiana Harbor 
ir EĮast Chicago, Ind., buvo 
paskelbę streiką, bet dabar 
grįžo darbam, kuomet kom
panija sutiko patenkinti jų 
reikalavimus.

Plieno darbininkų unijos 
as 1010, kuris iššaukėloka 

darbininkus streikan, dabar 
žiūr
laviriiai būtų patenkinti.

Kompanija niekaip nega
lėjo darbininkų vienybės 
suardyti. Penkių dienų 
streikas parodė kompanijos 

yžimą beviltingu.

, kad darbininkų reika

pasi

illiam Shirer skaitosi | 
zas Europos, padėties, 
gą laiką ten išgyvenęs.

W
žino1
Jis i
Hitlerio iškilimą ir susmu
kimą jis gražiai išdėsto sa
vo knygoje.

Neseniai jis vėl nuvyko 
Europon gauti daugiau da- 
vinių apie tai, kaip ‘ greit 
p r a

tiška, tas žydiška. Ir va, 
ar ne to rėkavimo pasek
mė? Štai Newton, Mass., 
vasario 7 d. penki vaikėzai, 
14 ir 15 metų, sudaužė iki 
besąmonės 14 metų žyduką 
Stephen Berger; kuomet y 
užklaustas, ar tu esi žydas, I 
atsakė: taip (yes).

Iš kur tie vaikėzai gavo 
supratimą, kad reikia muš
ti, jei žydas? Ir tai ne kur 
norą pietinėse valstijose, 
bet čia — Massachusetts 
valstijoje.

Tie išverstų žinių sakyto
jai, kas yra anapus “geleži- 
nės uždangos,” apie žydų y 
persekiojimą, nemato, kas 
dedasi namie, arba koks li
kimas Ethel ir Julius Ro
senbergų? Su pasigardžiavi
mu šūkauja, kad juos rei
kia marinti elektros kėdėje. 
Juk taipgi žydai ir dviejų 
mažų vaikų tėvai! D. J.

Kiek žydų yra įvairiuose 
pasaulio kraštuose

New York.—Amerikinių 
Žydų Komitetas išleido 
knygą, kur skaičiuojama, 
kad pasaulyje yra 11 mili
jonų, 558 tūkstančiai ir 830 
žydų.

Jungtinėse Valstijose esą 
5,000,000 žydų, Sovietų Są
jungoje ir.draugiškuose jak^ 
kraštuose 2,500,000, Angli-J® 
joj 450,000, Piet. ir Vidur. 
Amerikoje 833,030, Afriko
je 680,000, Australijoje ir 
Naujojoje Zelandijoje 58,- 
000, Izraelyje 1,425,000 ir 
Vokietijoje 23,000.

Pirm Antrojo pasaulinio 
karo Vokietijoje buvo 600,- 
000 žydų. Naciai išžudė di
džiąją jų daugumą.

Turkijoj ir įvairiuose, čia 
n. e m inimuose, E u r o p o s 
kraštuose yra apie 400,000 
žydų.

nius

s i d ė s trečiasis pa
sauliais karas. Išvykdamas 
Europon jis manė, kad Ru
sija bile dieną gali pradėti 
veržtis į Vakarų Europą.

Dabar jis grįžo iš Euro
pos iį* paskelbė savo patyri-

Rusija neturi jokių
mierių veržtis į Vakarus, 
nors ji, anot europinių mi- 
litarinių ekspertų, galėtų 
užimti Europą į kelias die
nas; jeigu naujas karas pri
klausytų nuo rusų, tai jo 
visai nebūtų.

Už tokį savo minčių pa
reiškimą šis žymus europi- 

teikalų ekspertas, dabar 
ūktas raudonuoju ir

mų r 
apšai

izoliuotas. Teisybėvisui
kai kam baisiai karti.

Gr-kis

Aukštasis Teismas užgiria 
mirties bausmę 4 negrams

Washington.—šalies Aukš
čiausias Teismas patvirtino 
North Carolinos valstijos 
teismo sprendimą, kuris 
nusmerkė 4 negrus mirti.

Jie prašė panaikint vals
tijos teismo sprendimą to
dėl, kad džiūrėn nebuvo 
įleista nė vieno negro.i

Aukščiausias Teismas pa
reiškė, kad valstijinis teis- 

turi teisę atšalint! ne- 
nuo teismo džiūrių.

Tiiigi tie keturi negrai 
numarinti pagal kalti- 
s, kad jie užmušę vie-

mas 
grūs

bus
nimi
ną baltą taksi vežiką bei 
prievartavę dvi baltas mo
teriškes.

Lewiston-Auburn, Me.
Žinutės iš mūsų gyvenimo

Apie 30 metų atgal čia buvo 
nemažai lietuvių. Bet tūli iš
važinėjo į kitus miestus. O ir 
mirtis nemažai pasiuntė į ka- • 
pus. Per virš minėtą laiką net 
14 asmenų patys yra papildę 
saužudystę. Penki buvo už
mušti įvairiose nelaimėse. VieJr 
nas iš jų buvo žmogžudž^ 
nužudytas. Tokie nelemti nuo-
tikiai taipgi prisidėjo prie lie
tuvių skaičiaus sumažėjimo.

Likusių lietuvių dar gražus 
būrelis juda progresyvinėje 
srityje. Dar yra būrys neapsi- 
švietusių brolių ir seserų, tai 
jiems vadovauja pranciško
nai Į grabini tūnojimą.

Dabar tapo ligonbutin nu
vesti A. Baltrušaitis ir A. čiu-» 
Ikynienė. Laisvės skaitytojas 
AStukas po gydytojo prie
žiūra namuose nesveikuoja. 
Linkiu greito pasveikimo.

Teko sutikti Laisvės skaity
tojas A. Liaudanskienę ir L. 
Sėlemonienę. Tai draugės 
skaitymą mylinčios.

A. Apšegienės vyras dėl ne
sveikatos jau ilgai negali dirb
ti. E. Naujokienė irgi nesvoi- 
kuoja. Tai pirmeiviški asnje- 
nys. Geriausios

G. Vaznytė, 
žiaus mokinė į 
automobiliaus
tėvas palaidotas laisvose kapi
nėse, bet ji palaidota kitur.

Marytė.

jiems kloties!
19 metų am- 
slauges, tapo v 
užmušta. Jos

, f
2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Antradienis, Vasario-Feb. 17» 1953



Pirmoji prezidento 
spręsta problema

Naujai išrinkto preziden
to pirmoji reikalinga spren
dimo problema’yra, kas da
ryti su ta gausybe dovanų, 
kuriomis amerikiečiai tra
diciniai užpila savo naujai 
išrinktąjį prezidentą^ Šis 
prezidento po p u 1 i a r u m o 
“medaus mėnesis” gal būt 
tęsis mėnesius, savaites, o 
gal tik kelias dienas, bet 
per jas jis bus užverstas 
gausybe su geriausiais lin
kėjimais dovanų, kurios 
jam savo turiniu gal ir ne
patinka, nėra panaudoja
mos, o vienok jis jas turi 
priimti.

Turbūt daugiausia rūpes
čio sukėlusi tokiu dovanu v V
buvo Thomui Jeffersonui, 
kuris buvo išrinktas 1800 
metais kaip “tautos drau
gas” ir labai greitai reali- 
zavos, jog ir draugiškumas 
{tartais sukelia “galvoskau- 
------ ,----------------------------

džius.” Tarp Jeffersorio 
draugų buvo tūlas seniū
nas, John Leland, kuris su
organizavo rinkiminius pa
mokslus baptistų maldyklo
se Cheshire, Mass. Įsitiki
nęs, kad dėka jo maldų Jef- 
fersonas rinkimus laimėjo, 
seniūnas Leland pasiūlė, 
jog kiekvienas iš minios tu
rįs karvę vienos kurios die
nos pieną paskirtų prezi
dentiniam sūriui, kurį jie 
įteiksią Jeffersonui.

Tam tikslui iš vaisių sul
čių preso buvo padarytas 
sūriui spausti prietaisas ir 
kurią tai dieną, šventiškai 
nusiteikę, su savo pieno 
duokle susirinko beveik vi
sas kaimas, gie do damas 
himnus ir maldas. Sūris 
išėjo puikus. Jis. svėrė 1,- 
600 svarų. Seniūnas Leland 
įsivertė jį į roges ir išdūmė 
Washingtonan, pakele svei
kinamas minių, giriančių

sūrį ir Jeffersoną.
Seniūnas Leland karališ

kai buvo priimtas Washing
tone ir buvo pakviestas pa
sakyti pamokslą kongresui, 
kuriame jis Jeffersoną pri
lygino karaliui Saliamonui. 
Priešiškai Jeffersonui nu
siteikusi spauda nepraleido 
progos pasišaipyti iš “Le- 
lando, sūrinio slibino,” bet 
vis tiek ir ji negalėjo pa
neigti, jog tai buvo pasau
lyje didžiausias sūris.

Nors ir nežinoma, kaip 
Jeffersonui tas sūris pati
ko, bet rekordai sako, kad 
jis buvo, gražiai užlaikytas 
ir po penkių metų buvo 
skaniai prezidentinio priė
mimo metu suvalgytas.

1829 metais išrinktasis 
Andrew Jackson taip pat 
buvo gavęs sūrių, bet nė 
vienas iš jų nebuvo toks 
didelis kaip lelandinis. Jack- 
sonas buvo gavęs taip pat 
vyno bačką, “hickory” me
džio skrynias ir riešuto 
pypkę, turbūt tikslu pri
minti prezidentui jo pravar-

dę “senas hickory.” Taip 
pat Jącksonas buvo apdo
vanotas fajetono tipo veži
mu, pianinu ir daugybe pa
siūlymų vestis iš ponių, ku
rios sakėsi norinčios pa
lengvinti jo skaushlą dėl 
neseniai mirusios jo žmo-

ŽINIOS Iš LIETUVOS

nos.

norinčios pa

Daugiausiai dovanų ga
vęs prezidentas, be abejoji
mo, buvjo Franklin D. Roo
sevelt t , . 
milžiniškų sūrių, bet už tat 
jis gaudavo daugybę laivų 
buteliuose, kilimų su savo 
portretu, “cowboy” skrybė
lių s.ų daugybe parašų, 
skulptūrų raižinių, bronzos 
išdirbinių, vaizdu o j a n č i ų 
Roosevęltą, Jeffersoną, 
Jacksoną ir tt., asilą, demo
kratų partijos simbolį. Kas 
ir besuskaičiuotų jo gautas 
lazdas, laikrodžius ir fan
tastiškiausius stalo papuo- 
šimus*. Į Šios visos dovanos 
yra surinktos prezidento 
Roosevęlto muziejuje Hyde

Tiesa, jis negavo

Liaudies talentų apžiūra

Užvenčio rajone Įvyko me
ninės veiklos apžiūra ir liau
dies meno paroda.

Rajono saviveiklos apžiūro
je ypač gerai pasirodė “Upy
nos” kolūkio šokių ratelis, šo
kėjai gražiai atliko liaudies 
žaidimą “Kolūkio pirminin
kas.” | ’1

Laūdies meno parodoje bū
vą išstatyta daugiau kaip 300 
kūrinių. 60 metų amžiaus 
Glidmoniškių apylinkės kol- 
ūkietė O. Didžiūnienė paro
dai pateikė savo medžio rai
žinių ir tapybos darbus, vaiz
duojančius tarybinį gyveni
mą. Kolūkietė O. Norkutė 
savo audiniuose puikiai at
vaizdavo lietuvių liaudies 
raštus.

Meno saviveiklos apžiūros 
įvyko Šeduvos, Akmenės, Lin
kuvos, Kelmės ir kt. Šiaulių 
srities rajonuose.

vadovaujamas 
os šteimantienės, iš- 
liaudies šokius, šiame 
dalyvauja 34 šokėjai, 

os ratelio nariai ruo-

šokių ratelis, 
mokyto; 
moko 4 
ratelyje

Dram
šia rajono meninės saviveik
los apž

NemAkščių 
k y klos 
taža “

iūrai pjesę “Draugai.” 
vidurinės mo- 

mon-i blokiniai paruošė 
‘Už taiką.”

gele- 
laiku

metrų gyvė-

jau perduoti 
namai po aš

bas. šiuosė namitosė bils 220 
butų, šimtai fabriko darbinin
kų aprūpinti puikiomis gyve
nimo sąlygomis.

miesto išvadavimo .. 
svarbus uždavinys . 
likviduoti karo su- 
išspręsti visus sun-

susijusius su butų

UŽBURTOJI SIELA
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53 
at-

(Tąsa)
Jam visai, visai netiko pasidaryti Don 
Žuanu, paleistuviu, laisvu meilužiu! 
(Nes, nepaisant sielvarto, Anetos protas 
pasiliko pašaipiškai aiškus ir nepamiršo 
sučiupti komiškumą, įsipynusi į gyveni
mo tragizmą.)

“Mano* mielas, — galvojo ji švelniai, 
su pasigailėjimu ir šlykštėdamasi, — 
labiau tave mylėjau, kai tu mane smer
kei. Tavo bent kiek siauroka, bet aukš
ta' meilės idėja davė tau teisę. Dabar tu
jos nebeturi. Ką gi man veikti su ta 

tažesne meile, kurią man šiandien siū-
i, su ta meile be pasitikėjimo? Jei . 

trūksta pasitikėjimo; tarp mūsų jau nie
ko nėra...”
' Kiekviena meilė turi savo esmę: kur 
žydi viena, ten kita vysta'. Kūniškoji 
meilė apsieina be pagarbos. Pagarbi 
meilė negali nusmukti iki paprasto pasi
mėgavimo.

— Bet, — suriko savo širdyje pasi
piktinusi Aneta, — greičiau jau būčiau 
meilužė pirmojo man patinkančio praei
vio, negu tavo, tavo, kurį aš myliu!..

Nes tapti jo meiluže tai būtų pažemi
nimas. Viskas arba nieko!

Taigi Žiulij-eno įkalbinėjimams ji pa
sipriešino švelniai, bet tvirtai, ir tai jį 
užgavo. Tačiau ir griežtai vienas kitą 
smerkdami, jie vis dar mylėjosi; ir nė 
vienas iš jųdviejų negalėjo susitaikyti su 
mintimi prarasti laimę. Jie buvo čia 
pat, vienas kitą šaukdami, vienas kito 
geisdami, netgi siūlydamiesi, — nepajė
gūs ištarti žodį, kuris sujungtų: vienas 
dėl savo intymaus silpnumo, to morali- 

• nio ligūstumo, kuris, su retomis išimti
mis (ar bent vienas vyras išdrįsta tai 
pasakyti!), yra vyro savybė ir kurio jis 
neprisipažįsta, — antra dėl to įgimto iš- 
dilumo, kuris yra moters savybė ir ku
rio nė ji neprisipažįsta: nes abi lytys 
taip yra sudarkytos moralinių nuostatų 
bendruomenės, pagrįstos vyro pergale, 
jog abi pamiršo savo tikrąjį charakterį. 
Silpnumas ne visados yra prigimtyje to, 
kuris tuo vardu yra vadinamas. Moteris 
yra daug turtingesnė žemės jėgomis; ir 
jei ji yra vyro užmestame tinkle, ji pasi-

• lieka jame belaisvė, kuris nėra atsisa
kiusi nuo...

Žiulijenas aiškiai matė teisingus Ane
tos įrodymus ir nė kiek neabejojo jų 
nuoširdumu; bet jis negalėjo sudrausti 
savo širdies bailumo; jis sekė žmonių 
nuomone, kurią jis vertino mažiau negu 
Anetą. Pats vienas jis būtų su Anetos 
praeitimi sutikęs; bet žmonių akyse jis 
su ja nesutiko; jis save įtikinėjo, kad tai 
yra jo sąžinės akyse. Jis neturėjo drą
sos imti tokią žmoną, kurios jis norėjo; 
irdavo bailumą jis vadino kilnumu. Jam 
nepavyko tikrai susidaryti tą iliuziją, ir 

^jriis pyko ant Anetos dėl to paties dalyko, 
Kuriuo nė jis jai nepasitarnavo. Jis bent 
būtų turėjęs ryšius su ja nutraukti; bet 
Jis tai nesutiko padaryti. Ir kai Aneta 
kalbėdavo apie pasitraukimą, jis ją su
laikydavo, abejodavo, kankindavosi, kan
kindavo. Jis nenorėjo Inei sutikti, nei

atsisakyti. Jis žiauriai žaidė, palaiky
damas viltį, kurią paskui vertė plūsti 
krauju. Jis ištrūkdavo tada, kai ji la
biausiai jį mylėdavo, ir dėjosi labiausiai 
mylinčiu, kai ji sutikdavo atsiskirti. 
Aneta skausmingai dejavo dėl pažeistos 
meiles. Ji krimtosi. Silvi tai pastebėjo 
ir išgavo iš jos visą tiesą. Ji buvo ma
čiusi Žiulijeną ir taip jį aptarė:

— Jis yra iš tų, kurie tik tada apsi
sprendžia, kai juos priverčia tai pada
ryti. Priemonių netrūksta: išgauk iš jo 
sutikimą! Vėliau jis tau už tai bus dė
kingas. (

Bet Aneta jau per daug buvo kanki- 
nusis dėl minties, kad Žiulijenas kada 
nors galėtų jai priekaištauti (net jei jis 
to nepasakytų) ją vedęs. Kai ji nebega
lėjo nematyti nepagydomo šio žmogaus 
būdo silpnumo ir tuščios vilties pasto
viam apsisprendimui, prie kurio ši ne
rami siela nebesistengė grįžti, ji viską 
nutraukė. Ji parašė Žiulijenui, kad jis 
nebetęstų jos bergždžios kankynės. Ji 
kenčia, jis kenčia; o juk jiems reikėjo 
gyventi. Ji turi dirbti savo vaikui, o 
jis turįs savo pareigas. Ji per ilgai bu
vo jį nukreipusi į šalį. Jie atėmė vienas 
kitam jėgas. Jie neturi jų per daug! 
Kadangi jie negalėjo vienas antram su
teikti tą gerą, kurio troško, reikia, kad 
jie nepadarytų vienas antram blogo! 
Verčiau nebesimatyti! Ji dėkoja jam už 
visa.

Žiulijenas neatsakė. — Ir tai buvo ty
la...

Širdies gilumoje kovojo apmaudas, 
gailesys ir įžeista meilė...

Jų meilė neliko paslaptimi nė vienam 
iš tų, kurie buvo aplink juos. Leopoldas 
tai pastebėjo taip susierzinęs, jog nebe
galėjo nuslėpti nuo Silvi. Sunkus pri
siminimas to savo ne per daug žėrinčio 
nuotykio prieš jo norą sukėlė jam ap
maudą, kuris nė po kelių mėnesių nesu
mažėjo.* atvirkščiai ! Pats sau jis galė
jo vaidinti pamiršęs to apmaudo prie
žastis. Silvi, jau sužadintą, stebino jo 
keistas elgesys: ji stebėjo jį ir jau nea
bejojo: jis pavyduliavo. Nuostabia šir
dies logika ji už tai supyko ant Anetos: 
ji pradėjo priekabiauti. Jos sveikatos 
stovis bent kiek pateisino tuos užsipul
dinėjimus. Bet visa nelaimė, kad jie ir 
toliau atsiliepė ir tęsėsi praėjus tam sto
viui, kuris juos buvo sukėlęs.

Silvi spalio mėnesį pagimdė mažą mer
gytę. Visiems džiaugsmas. Aneta pasi
rodė taip pat aistringai prisirišusi prie 
to kūdikio, kaip prie savojo. Silvi nejau
tė jokio malonumo, matydama jį ant jos 
rankų; o jos neprielankumas, iki šiol su
laikomas, nebebando dangstytis. Aneta, 
jau keletą savaičių girdėdama iš savo 
sesers įžeidžiančius žodžius, kuriuos ji 
buvo priskyrus) laikinam negalavimui, 
nebeturėjo galimybės abejoti Silvi ne
prielankumu. Ji nutilo, vengdama bet 
kokios progos ją supykinti. Ji tikėjosi, 
kad sugrįš ankstyvesnis nuoširdumas.

(Btis daugiau)

virš tūkstančio dol.

Chicagos Žinios
Buvo geras LDS 53 kp. 
susirinkimas 

i
Vasario 4 d. įvyko LDS 

kuopos susirinkimas. Narių
silankė gana apsčiai, kurie 
sumokėjo savo duokles, kurių 
susidarė

Kuopos pirm. George Mont
vilas pristatė tris naujus na
rius. Tai 
ruoju i
Naujieji nariai yra du iš jų 
dar jauni ir vienas vidutinio 
amžiaus. Reiškia narių beieš
kant dar vis galima jų surasti.

Draugas Klem Kairis žade 
jęs, sakančiame susirinkime 
turėti visą būrį naujų narių. 
Galima tikėtis, kad Klem iš
pildys savo pasižadėjimą ir 
George taipgi atliks savo da-

gera pradžia su ant- 
iu metu mėnesiu.v v

Kuopą nutarusi su šimtine 
prisidėti prie Dramos ir Dai
lės Klubo, kuris rūpinasi pir
kimu ‘Mildos’ pastato. Taipgi 
aptartas reikalas, kad įsigijus 
šį pastatą; Chicagos progresy- 
viams šis reikalas yra būtinas.
Nereikia nei abejoti, kad dau
gelis narių, turinčių išteklių, 
ne tik prisidės prie šio svar
baus reikalo su šimtine-kita, 
bet įstos nariais ir dar gal su
teiks pradžiai paskolų.

KorCsp.
—o—

Žagariečių Klubo veikla

žagariečių Klubo metinis 
susirinkimas įvyko sausio 25 
d. Narių dalyvavo daug ir 
visi buvo labai gerai nusiteikę, 
draugiškai svarstė klubo rei
kalus. Susirinkimą vedė pirm. 
W. Kriščiūnas. Rašt. J. Ketu
rakis perskaitė pereito susi
rinkimo protokolą ir trijų 
naujų narių aplikacijas, bū
tent: Marie Keller, Marie 
Narbut ir Josephine Černaus- 
kas. Visos naujos aplikantės 
vienbalsiai priimtos. . ’

Skaityta pora laiškų. Nuo 
Dainių 
Klubui
gišką patArnavimą laike 
šeimos 
nuo Ch 
bos. Lai 
tuvos laisvinimui’ pinigų. Nu
tarta n 
yra parašyta, kad jokiam po
litiškam 
Įima skirti.

Iš valdybos ir revizijos ra
portų sužinota, jog 1952 me
tai visa,is 
Klubui i 
asmenų 
gegužinėms ruošti: M. Dan- 
tienė,
ir abu Shermanai taipgi ir B. 
Žemgal enė. Žagarietis.

šeimos padėkavonė 
už mandagų ir drau-

jy 
naijio mirties. Kitas
icagos Lietuvių Tary- 
ške reikalaujama ‘Lie-

eskirti. Konstitucijoj

fondui iš iždo nega-

atžvilgiais buvo 
sėkmingi. Paskirta 5 
komisija baliams ir

Monart Petrauskas,

Tamsta dar neprėnd- 
diėnrastį Laisvę, tai 

užsisakykite. Jis kas- 
atneš Jums į namus

Jei 
meruoji 
tuojau i 
dieną 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Alebastras ir cementas

šias 'statybines medžiagas 
prieš kąrą Lietuva įsiveždavo 
iš užsienio, brangiai už jas 
sumokėdama. O' juk krašte 
tiek daug žaliavos ir cemen
tui ir ajlebastrui. Užsienio ka
pitalistai, trindami iš džiaugs
mo delnus, mielai parduoda
vo Lietuvai už jų padiktuotas 
kainas I cemento maišus.

Dabair mes turime ir lietu
višką cementą, ir savos gamy
bos alebastrą, šios naujos pra
monės Šakos sukurtos pokari
niais metais. Sėkmingai dirba 
Šiaulių ‘Alebastro” gamykla. 
Ji teikia kraštui vis daugiau 
statybinių medžiagų. Sukur
tos taip pat dolomitų laužyk-, 
los, naujos kalkinės, teikian
čios žaliavą naujoms pramo
nės šakoms.

Taip Tarybų Lietuvėje Iš
spręstas dar vienas mūrinės 
statybos klausimas.

Nauji namai

Lietuvos magistralės 
ž i n k e 1 i ri i n k a i p asta r u o j u 
gavo daugiau kaip 8 tūkstan
čius kvadratinių 
namojo ploto.

Radviliškyje 
eksploatacijai 3
tuonis butus kiekvienas. Dabar 
statomi dar du tokio pat tipo 
gyvenamieji namai.

Vilniuje sparčiai auga 115 
butų daugiaaukštis namas, ku
riame apsigyvens taip pat ge
ležinkelininkai. Architektai 
pateikė naujų pastatų projek
tus geležinkelininkų namams 
Kaune; Švenčionėliuose ir ki
tuose miestuose statyti.

Kino festivalis

Vilniąus rajono kinpfikaci- 
jos skyrius surengė rajono ta
rybiniuose ūkiuose, kolūkiuo
se ir MTS Lenkijos *Liaudies 
Respublikos kino filmų festi
valį. Fpstivalis skirtas Lenki
jos—Tarybų Sąjungos; drau
gystės mėnesiui.

Filmai “Nenukariaut. 
stas,” “Varšuvos prem; 
“Uždraustos dainelės’ 
rodomi Lenino vardo, Mičiuri- 
no vardo ir “Naujojo 
mb” kolūkiuose.

Pirmąjį vakarą kind filmų 
žiūrėjo apie 400 žmonių. Fes
tivalio laikotarpiu* rajono dar
bo žmonės *pamatė lenkų fil
mus “Naktinis 
“Dvi brigados” 
pat tarybinius 
smerktųjų sąmokslas”, 
stantinas 'Zaslonovas’ 
liuotus lenkų kalba.

as mie- 
era” ir 

buvo

gyveni-

sprogimas”, 
ir kt., o taip 
filmui “Pa-

“Kon- 
du6-

Kultūros namų veikėjai

SKAUDVILĖ. — Įtemptai 
ruošiasi artėjančiai literatū
ros ir meno dekadai Maskvo
je Eržvilko kultūros nArrių sa
viveiklos rateliai: choro, dra
mos ir liaudies šokių. 45 cho
ristai, vadovaujami mėno va
dovo Vyžinto, jau išmoko 8 
repertuaro dainas. Liaudies

Cleveland, Ohio
Žebrienė sunkiai susižeidė

Buvau pasiruošęs vąži 
LDS Centro Valdybos 
k imą Vasario 14 d., bet vasa
rio 11 d. vakare riiano| žmona, 

paslydo 
šaulius, 

jai nors dvi

iuoti į 
susi rin

Atrodo,

lipdama iš maudynės; 
ir susilaužė du šon 
Daktaras įsakė 
savaites išbūti lovoje,
kad jinai ilgokai, pasirgs.

Dėl to negalėjau išvažiuoti 
iš namų ir nuvažiuoti! į New 
Yorką, į LDS Centro Valdy
bos susirinkimą.

J. Žebrys.
Red. pastaba: Apgailestau

jame, kad d. žebrien 
didelė nelaimė atsitik 
kiame simpatiją ir 
jai greitai pasveikti.

gi tokia 
o. Reiš- 
linkime

Nauja j žvejų gyvenvietė

Sunkus, skurdus ir pavojin
gas buvo Baltijos žvejų gyve
nimas buržuazijos valdomoje 
Lietuvoje. Dėl menko duonos 
kąsnio, dėl skurdaus pragyve
nimo ((augelis jų žūdavo jū
roje, daugelis likdavo invali
dais. Menki buvo jų žvejoji
mo įrankiai, sunkiai jie pelnė 
duonos kąsnį.

Tarybų valdžia žvejams su
darė visas sąlygas pasiturin
čiam ir kultūringam gyveni
mui. Jie taip pat aprūpinti 
puikiausia žvejojimo technika.

Dar kartą ryškiai pasireiš
kė didis Tarybų valdžios rū
pinimasis Lietuvos, žvejais — 
jiems statoma nauja gyven
vietė Klaipėdoje.

Jau baigiami statyti 25 vie
no ir (iviejų butų patogūs ir 
gražūs
tvarkomas visas kvartalas — 
tiesiami keliai, 
ros ir tt.

Vilniaus statyba

Nykiai atrodė praūžus ka
ro audrai senoji Lietuvos sos
tinė — Vilnius. Fašistihiai 
grobikai nepagailėjo Vilniaus. 
Ypač nukentėjo miesto gyve--.. 
namasis fondas.

Tuoj po 
iškilo itin 
— skubiai 
griovimus, 
kumus, 
klausimu.

Vilnius virto miestu-statyba. 
Per palyginti neilgą laikotarpį- 
neatpažįstamai pasikeitė išti
sų respublikos sostinės kvar
talų vaizdas.

Kasmet vilniečiai gauna de-, 
šjmtis puikių namų. Vien pa
staraisiais metais miesto dar
bo žmonės gavo daugiau kaip 
50 tūkstančių kvadratinių - 
metrų gyvenamojo plotū; 
šiais metais Vilniaus darbo 
žmonės gaus dar 12 tūkstan
čių kvadratinių metrų gyvena^ 
mojo ploto. Miesto kapitali
nėms statyboms investuojama 
100 milijonų rublių.

Kasmet didėja ir plečiasi ’* 
valstybės, atskirų įmonių ir 
įstaigų vykdoma gyvenamųjų ** 
namų statyba. Neries pakran- *^ 
tėję išaugo ir atiduotas nau- „t 
dotis 50 butų namas Tarybų 
Lietuvos mokslininkams.

šimtai sostinės darbo įmo
nių praeitais metais įsikūrė 
naujuose butuose, šimtai jų • 
gavo naujus butus ir šiais 
tais. O gyvenamųjų namų 
tybų mastas vis auga .

Štai šiemetinių statybų 
niuje kronika.

Raudonosios Armijos pros
pekte išaugo eilė triaukščių . 
namų. Gražiai įrengti du nau
ji namai, kuriuose apsigyveno " 
su savo šeimomis remontinin
kas Knyšius, vyr. mašinistas 
Kalinauskas ir daigelis kitų*0' 
Butai šiuose namuose — nuo 
2 iki 5 kambarių su visais pa
togumais.

Liepos mėnesį mieste buvo 
statomi 45 gyvenamieji na
mai, turintieji po 20 ir dau
giau butų.

ine 
sta^

Vii-

namai. Kartu su tuo

tveriamos tvo-

Baltijos žvejai 
medinius ir 2

šiais metais 
turi gaihti 25 
triaukščius mūrinius gyvena
mu ošiu 
Klaipėdos miesto Minijos gat
vės kvartaluose.

š namus dviejuose

statybos tresto dovanos

Šauniai padirbėjo Kauno 
statybos tresto Nr. 2 statybi
ninkai. Jiems buvo pavestas 
garbingas uždavinys — statyti 
darbo žnionėms gyvenamūo- 
sius namus. 

t

Štai kokiais laimėjfrnais jie 
pasitikto Tarybų Lietuvos dvy
liktąsias metines.

Pastatė keturaukštį 20 butų 
namą “Pergalės” turbinų ga
myklos darbininkams Mairo
nio gatvėje, 10 būtų namą Mo
torų remontų fabriko darbi
ninkams Jankaus gatvėje, 8 
butų namą “Bituko” silikati
nių plytų gamyklos darbinin
kams 
namą
bininkAms, 10 naujų gyvena
mųjų pamų 
fabriko darbininkams.

. Tremtas tebetęsia didžiules 
gyvenamųjų namų 
turbinų gamyklos 
kams

Viėho

Petrašiūnuose, tokį pat 
Palemono plytinės dar-

Jonavos baldų

Pergalės” 
darbinin- 

ir tarnautojams staty-

Šypsenos
KAVA APAKINO

“Ar tu girdėjai apie Povilo 
nelaimę?”

“Ne, negirdėjau; o kas jam 
atsitiko?”

“Nagi, kavą begerdamas, vie
na akimi apako.”

“Apako!— Nuo kavos? Kaip 
gi tai galėjo atsitikti?”

“Jis užmiršo šaukštelį iš 
puoduko išimti.”

Surinko Kas Kitas.

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•f

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

4.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

Ato a
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IŠ LIETUVOS

namų 
Antakalnyje, 

Petro Cvir- 
d. ir kitose 

Atiduoti cks-’

Tarybų Lietuvos dvyliktųjų 
metinių išvakarėse Statybos 
tresto Nr. 1 statybininkai bai
gė didelį 20 butų gyvenamąjį 
namą Elektros skaitiklių fab
riko darbininkams —P. Cvir
kos gatvėje N r. 5.

Rugpjūčio mėnesį daugia
aukščių gyvenamųjų 
statyba vyko 
Gogolio, Kauno, 
kos, Liepos 21 
miesto gatvėse.
ploatacijai du gyvenamieji na
mai Basanavičiaus gatvėje. 
Juose apsigyveno Valstybinio 
statybos tresto darbininkai.

Taip kiekvieną mėnesį Vil
niaus darbo' žmonės gauna vis 
daugiau ir daugiau naujų, pa
togiai įrengtų butų.

Vilniečiai tvirtai žino, kad 
rytdiena bus dar šviesesnė, 
dar lairųingesnė, nes lietuvių 
tauta dirba ne išnaudotojams, 
o sdu, ne karui, o taikai, nes 
tarybinė vyriausybė neturi di
desnio rūpinimosi, kaip nuo
latos augančių materialinių- 
buitiniu ir kultūrinių darbo 
žmonių poreikių pilnutinis pa
tenkinimas.

Kolūkio klube-skaitykloje

PASVALYS. — “Daujėnų” 
kolūkyje veikia trys klubai- 
skaityklos.

Ypač gerai dirba pirmosios 
brigados klubas-skaitykla, k u-' 
riai vadovauja Urbonas. Prie 
klubo įsteigto lektoriumo na
riai Strebulis, Kazėnas, čer- 
naitė dažnai kolūkiečiams 
skaito paskaitas politiniais ir 
ūkiniais klausimais. Klubas- 
skaitykla beveik kasdien lei
džia sieninį laikraštį.

Klubas-skaitykla daug pa
dirbėjo organizuojant agro
technikos -kursus, kut iuose 
mokėsi 25 kolūkiečiai.
Dažnai susirenka klube-skai

tykloje kolūkio jaunimas. Prie 
klubo yra sudarytas 50 žmo
nių sporto kolektyvas su len
gvosios ^atletikos, dviračių, 
tinklinio ir krepšinio sekcijo
mis, veikia liaudies šokių 
dramos rateliai.

Mechanizuojama gamyba

Vilniaus Marytės Melnikai- 
« tės vardo konditerijos fabri

ke', inžinieriui Rusinovui pa
siūlius, įrengiama nauja maši
na karamelės masei kočioti. 
Iki šiol karamelės masė buvo 
kočiojama ant įšildyto stalo. 
Šis darbas reikalaudavo ne
maža jėgų ir ne visada sėk
mingai būdavo galima jį at
likti, nes kočiojamoji masė 
greit sutirštėdavo.

Nauja mašina galės būti 
panaudojama įvairių rūšių 
saldainių gamybai. Besisuką 
velenėliai karamelės masei 
suteiks standartinę formą. 
Šis gamybinis patobulinimas 
leidžia sutaupyti žymų kiekį 
elektros energijos.
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Ir dvi komedijankos 
važiuos į Newark^

Komedijoje “Trys Myli
mos” vaidina ir dvi komedi
jankos. Tai Magdalena Juš
kienė ir Eva Graunienė. Ku
ine matė jas vaidinant, tai 
gal,ir šiandien tebesijuokia. 
Ir, ot, vasario 22 d. tarp kitų 
aktorių ir šios dvi komedijan
kos važiuos j Newarką. Vaidi
nimas įvyks 3:30 po pietų, 
Ukrainą Salėje, 57 Beacon St. 
Vaidins komediją “Trys My
limos” ii- vėl juokins publiką.

Gerbiamieji Newark© ir 
apylinkės lietuviai, visi esate 
prašomi ateiti ir matyti vaidi
nant šias dvi komedijankas ir 
visus kitus. Ir gardžiai ’ pasi
juokti.

Vaidinimu dabartiniu laiku 
labai mažai būna. Taigi, rem
kime nors tuos, kurie yra.

Iki pasimatymo Ukrainą 
Salėje, vasario 22-rą dieną.

LDS 46 kuopos 
gastrolių komisija.

Streikas sukliudė 
daug laidotuvių

Virš 20 laidotuvių praėjusį 
ketvirtadienį susitrukdė dėl 
duobkasių tsreiko.

Užstreikuotose kapinėse 
duobes kasti galėjo tiktai mi
rusiųjų artimieji, no samdyti 
duobkasiai. Tas jau buvo ži
noma. Tačiau šį kartą turin
tieji laidotuves patyrė, kad 
jau negaus nė vežimo kūnui 
nuvežti. Vežikai atsisakė per
žengti duobkasių pikieto lini
jas. Prisiėjo laidotuves atidėti 
iki gaus savus vežikus, kurie 
norės 
savi.

ot, 
rastų 
mirtį!

ir galės įrodyti, ka.d jie

būtų laimė, kad kas iš
bildą kaip užstreikuoti 
Bent atidėti, kaip ati

deda laidotuves.

Mokina anglų kalbos 
ir pilietybės

Washington Irving mokyk
la New Yorke vakarais 
pamokas anglų kalbos, 
gelbsti besiruošiantiems 
tybei gauti. Atskiros
pradiniams ir jau prasilavinu
siems. Mokslas nemokamas..

Iš Kliubiečių

patalpoje, 
Brooklyn, 

pasitikimo 
raportavo, 
gryno pel-

Vasario 6 d. įvyko Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo susi
rinkimas savoje 
280 Union Avė., 
N. Y. Naujų Metų 
banketo komitetas 
kad klubas turėjo
no $6. To galima buvo tikėtis, 
kadangi minėtą vakarą būna 
labai daug tokių banketų.

Jau antri metai prabėgo 
kai klubiečiai nutarė įsigyti 
guzikėlių naujiems nariams ir 
sykiu seniems nariams, kurie 
yra tuos gųzikėlius pametę. 
Tuo pasirūpinti buvo išrink
tas komitetas, bet kol kas tų 
guzikėlių nesimato ir nesigir
di. Taigi, šis susirinkimas grie
žtai panaujino tų guzikėlių į- 
sigijimą ir tam išrinko naujus 
porą narių į komitetą, para
gino pasirūpinti greičiai.

Praėjusio gruodžio mėnesio 
susirinkime klubiečiai buvo 
nutarę, kad nėra reikalo turė
ti savo daktarą dėl naujų na
rių priėmimo. Neapsimoka to
dėl, kad mažai naujų narių į- 
stoja į klubą. Bet pereitas mė
tinis susirinkimas pirmesnį 
nutarimą panaikino. Nutarė,

Susirinkimo

Naujaku- 
tinka- 

mokyklėlei. 
askolinti.

daktarą. Komiteto nariais y- 
ra: V. Brazaitis, F. Reinhard- 
tas, J. Stakvilevičius.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas turi didelę spintą pil
ną visokių knygų,
riai prašė paskolinti 
mąsias vaikučiiį 
Nutarta jiems i

Lietuvių Atletų Klubas pri
siuntė laišką su bilietais klu
bo 50 metų sukakties jubilie
jinio banketo. Kvietė mūsų 
klubą ten būti atstovautu. Po 
pasikalbėjimo, nutarta nupirk
ti'5 bilietus po $5.

Maspetho Lietuvių Ameri-. 
kos Piliečių Klubas rengia 
“beer party” ir prisiuntė 20 
bilietų. tVisus nupirkom .

Po šio susirinkimo teko gir
dėti klubiečius smarkiai dis- 
kusuojant apie juozapinių 
banketą, kuris įvyks kovo 
(March) 21 d. jPats klubo ga- 
spadorius Zakarauskas yra 
Juozapas, tai klubiečiai ren
giasi smarkiai pabaliavoti. 
Kad kas metai klube įvyksta 
juozapinių banketas, tai jau 
visiems žinoma. Tenka pri-

kad klubas privalo turėti savo 
daktarą priėmimui naujų na
rių į klubą. Taigi, vasario 6 d. 
laikytame susirinkime išrinko 
komitetą pasirūpinti .gauti

minti tik tas, 1< 
batvakarį, tai 
naktį baliavoti 
niekas nekels ( 
tę.

:ad įvyksta su- 
galima ir visą 

, sekamą rytą 
:iti i darbavie-

S. J.

Savininkai taipgi 
važiuos j Albany

Vadą pasveikino 
kalėjime

teikia
Ir pa-, 
pilie- 
klasęs.

Mokykla randasi prie Irving 
Place ir 16th St., arti nuo 
BMT Union Square ir nuo IRT 
14th S,t. stočių. Kambarys 
201. Kreiptis bile kurį pirma
dienio, antradienio ar trečia- 

jdienio vakarą nuo 7 :45.

Namų savininkių kompanijų 
atstovai ir atskiri savininkai 
susirinkę į St. George Hotel 
praėjusį trečiadienį planavo 
kitą ekskursiją į Albany rei
kalauti vendų kontrolės panai- 

ikinimo. Jie tarėsi reikalauti 
20 procentų priedo.

Tačiau ūpas šiame mitinge 
buvo blogesnis už buvusį pir
majame,-pirm siuntimo pir
mosios delegacijos į Albany. 
Sugrįžo su prastu ūpu-. O ten 
jie buvo gražiai priimti. Veik 
visu1 posėdžio laiku kalbėjo jų 
atstovai. Rendauninkų atsto
vams buvo užleista tik dalely
tė laiko..

Pablogėjusio ūpo priežastis 
yra tas, kad CIO unijos stip
riai pasisakė už palaikymą 
vendų kontrolės. O unijų bal
sas šiandieną yra stipriausiu 
balsu. Su juo turi skaitytis.

Rendauninkai, unijos, irgi 
siunčia delegacijas. Jie reika
lauja vendų kontrolę palaiky
ti.

George-Blake Charney, vie-
I

nas trylikos nuteistųjų darbi
ninkų vadų komunistų, minėjo

. t. ’ 1 •
savo amžiaus 48 metų sukak
tį. Bet kadangi jis tebebuvo 
kalėjime laukiant išleidimo po

i i -
kaucija, tad gimtadienio svei- į
kinimus organizacijos ir drau
gai telegramomis ir laiškais 
atsiuntė į kalėjimą.

Svarbus visiems
iš vi
ii ieną

i- 
d.

Priežastis: pa-
Rosenbergai

Padeda kaimo sportininkams

SMĖLIAI. — Didelę pagal-1 
bą jauniesiems Smėlių rajono 
“Naujojo gyvenimo” kolūkio 
sportininkams teikia mūsų 
respublikos aukštųjų mokyk
lų studentai. Vilniaus Pedago
ginio instituto studento A. 
Bakšio iniciatyva te.
buvo suorganizuotas 
kiečio” LSD sporto 
vas,. kuriame yra

kolūkyje
“Kolū- 

kolekty- 
daugiau

sudarytos 
krepšinio, 
atletikos,

Laikraščio sukakties 
masinis mitingas

Brooklyniečiai angliško dar
bininkų laikraščio Daily Wor
ker skaitytojai ir prieteliai

I ruošia masinį mitingą paminė
ti to laikraščio 29 metų su
kaktį. Ta pat proga nori pasi
tarti, kaip laikraštį plačiau 
paskleisti ir stiprinti. Kalbės 
to laikraščio redaktorius Mil
ton Howard.

’ 8 sporto sekcijos — 
tinklinio, lengvosios 
Saškių-šachmatų ir kitos.

Kolūkio sportininkai inten
syviai ruošiasi artėjančiai fiz
kultūros apžiūrai, sistemingai 

; treniruojasi. -Nemaža sporti
ninkų išlaikė PDG komplekso 

* normas.

Įvyks vasario 18-tos vaka
rą, Premiere Palace, 505 Sut
ter Ave., Brooklyn© . dalyje, 
kuri žinoma kaipo Brownsvi
lle. Kviečia visus. A. E.

BERNIUKAS BĖDOJE

* .Trejų'metų mergaitė, palik
ta prie krautuvės durų Baysi- 
dėję, buvo dingusi, kai jos 
motina išėjo iš krautuvės. Iš
sigandusi, motina nubėgo poli
cijom Prasidėjo ieškojimas.

____________ z................... ....... . ....

Juo daugiau buvo rūpesties 
dėl to, kad mergaitė nešusi 
kalba angliškai, neseniai at
vežta iš Europos.

Mergaitę atrado ant 4 auk
štų namo stogo netoli nuo tos 
krautuvės. Atrasta apsiverku
si, išsimurzinusi. Klausinėjant 
po apylinkę, sužinojo, kad ją 
ten atvedė 9 metų berniukas. 
Vaiką atrado ir suėmė. Tardy
tojai įtarė, kad vaikas tai pa
daręs suprasdamas, jog blo
gai daro. Jį paėmė tyrinėti.

Rengia "rummage sale’
/

Sgt. Chas. Smith veteranų 
posto moterii skyrius rudšia 
“rummage sale”. To pajamas 
žada skirti pabėgusiems vete
ranams. Įvyks vasario 17, 18, 
19 dienomis, tarp 9 ir 5 vai., 
savose patalpose, 137-24 
229th St., Laurelton, L. I.

Lietuviams tos rūšies pra
mogos neįprasta. Jų .rengėjos 
išgriozdžia (rummage) savo 
butą. Surenka visus atlieka
mus daiktus. To paties prašo 
ir pas kitus. Surinkusios tas 
visokias atliekas suneša į vie
ną vietą išparduoti. Nuo to ir 
tas vardas.

Viskas būna visai panašu 
bazarui. Skirtumas tik tas, 
kad bazaruose parduoda vien 
tiktki naujus daiktus, o ‘rum
mage sales” parduoda ir se
nus.

Praėjusią savaitę Brooklyne 
suimti 5 jauni vyrukai kaipo 
plėšikai. Kada juos sustabdė 
zujant uždraustu' greičiu pro 
mokyklą, jie sakęsi važiuoją 
ieškoti darbo. Tačiau iškrėtus 
skolintą jų auto, radę tris už
taisytus šautuvus.

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

pranešimas
- s

Naujanybių parengimas 
vyks sekmadienį, kovo 1
Liberty Auditorijoje. Pradžia 
3 vai. po pietų.

šiame parengime bus paro
dyta iš naujosios Lenkijos atė
jusi filmą, kuri buvo»rodyta 
Museum of Modern Art Audi-; 
torijoje, 11 West. 53 St., New 
Yorke ir turėjo daug pasise
kimo, nes žiūrovų visada buvo 
daug.

Dabar tą garsią filmą maty
site Liberty Auditorijoje, 110- 
06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Filmą vadinasi: 
U
rit—Last 
retu visi 
kaip tik 
matyti.

Triumph of the Human Spi- 
Stop”. šią filmą tu- 
pamatyti. O dabar! 

bus gera proga pa-

Apart filmos bus suvaidin
ti du labai gražūs dialogai. 
Stygų muzikas Juozas Budre*- 
vičius ir Elenora Stakovaite 
suvaidins Seno Vinco parašys 
tą dialogą “Gyvenimas ir Vil
tis”. Antrą dialogą “Jurkaičioį 
gyvenimo nuotikiai” parašę 
filmininkas Jurgis Klimas ir 
jis pats su Marijona Wilson 
vaidins.

Tad visi pasižymėkite kovo 
d. Visi kviečiami dalyvauti.

Rengėjai. I
1

Ieškodama įtarto asmens, 
policija įsigavo per 15 pėdų 
tvorą į senienų kiemą prie 215 
Kent Avė., Brooklyne. Bet ten 
įšokę, patyrė, kad iš vidaus 
tvora daug aukštesnė, negu iŠ 
lauko. Turėjo šauktis pagal
bos.

Brooklyn ietis Alrick Logan 
sulaikytas kaipo žmogžudys 
po to, kai nuo sumušimo mirė 
jo žmona, šešių vaikų motina. 
Jis teisinosi tiktai su šluota 
žmonai sudavęs.

Kviečiame Dailininkus į 
Rankdarbių Parodą

Dienraštis Laisve rengia rankdarbių parodą, 
9 9 

įvyks šeštadienį ir Sekmadienį

Balandžio 25 ir 26 April
Tai bus siuvinių, mezginių ir visokių kitokių rank
darbių ir meninių piešinių paroda. Kas tik kuomi 
galite pasirodyti meno srityje, pagal aukščiau nu
rodymo, įšviečiame į parodą.
Visas pelnas nuo parodos yra skiriamas dienraš
čio Laisvės išlaikymo fondui. Nes dienraščio Lai
svės bendrovės suvažiavimas atsikreipė į visuome
nę prašydamas sukelti $8,000 fondą.

Paroda Įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį 
Balandžio 25 d. muzika nuo 7:30 vai. vak
Balandžio 26 d. paroda prasidės 2 vai. p.p

MUZIKA NUO 6-tos VAL. VAKARO

Abiem vakarais įžanga tik 50c asmeniui

Kviesdami dailininkus prašome išanksto pranešti, 
ar stojate į parodą ir kuomi manote prisidėti. Ži
nant ką turėsime, bus lengviau suderinti visą pa
rodos vedimą. ,

Bus Liberty Auditorijoje
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Taipgi bus priimami ir pirkti daiktai parodai. Ku
rie negalite patys nieko pagaminti, galite nupirk
tais daiktais prisidėti prie parodos. Labai bus 
naudingos piniginės dovanos parodai. Nes rengė
jai turės daug ko dapirkti parodos suderinimui.

r.--77 • . 1 ' h . • ' • •

komite-
grupės, sinago-

šaukti mitingus.

Rekordinė mitingu 
diena, 12 vasario

Linkolno gimtadienis 
metais tapo išsiskyrusiu 
su kitų tuomil kad tą
turėjo įvykti didžiausias skai
čius mitingų, 
skelbimas, kai 
nusmerkti numąrinti.

Unijos, apylinkių 
tai, tautinės 
gos, daugelis krikščioniškų pa
rapijų sujudo
Suskubo planuoti masinius 
veiksmus Rosenbergams gel
bėti. Sujudo j kiekvienas, kas 
brangina .žmogaus gyvybę. 
Pasėka: masinė delegacija į 
Washingtona vasario 14-tos 
rytą.

MOTERŲ ATVDAI
Moterų Apšviętos Klubo susirin

kimas jvyks šio 
karą, vasario 19-tą, 8 vai., Liberty 
Auditorijos Muzikos 
Pranešimas apie 
programą ir kit, svarbūs reikalai. O 
po darbo, minėjime dviejų draugių 
gimtadieni. Kviečiame ir ne nares.

Valdyba.
(33-34) -

ketvirtadienio va-

Kambaryje, 
būsimą kovo 8-sios

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

Experienced on Sin- 
lines. Steady posi-

OPERATORS, 
ger power mac 
lion. Good wording conditions. Ap
ply 
248

GOLD MFG.in person.
No. 11th St., 61 h floor. 

(32-34)

co.,

ATTENTION OPERATORS. Wolfs 
Sons Mfg. Co. is offering steady 
work; good working conditions; good 
pay to experienced girls. Apply in 
person. 10th floor.

232-248 No. 11th Street.
(33-35)

lt h Street.

(Tąsa nuo pirmo puslapio) 
laiko konstitucinių įstatymų.,

“Kongresas nededa seriozi- 
nių pastangų laikytis Konsti
tucijos”, Wriston sako. “Jei
gu Kongresas nesilaiko savo 
duotos priesaikos, tai kas šio
je šąlyje gali pildyti įstaty
mus ?”

Per pastaruosius 10 metų 
išleista daug daugiau piliečių 
teises neigiančių įstatymų, Dr. 
Wriston sako, negu buvo kada 
nors pirmiau išleista.
Svarbiausia dabar piliečiams 

reikalauti tokius įstatymus at
šaukti.

—o—
Kongresmanas Robert C. 

Byrd, West Virginijos minkš
tosios anglies teritorijos at
stovas, Kongreso pasakė:

— Beveik 16,750,000 vyrų 
ir moterų, priskaitant ir uni
jos narius, yra priešingi Taf- 
to-Hartley įstatymui.

Byrd reikalauja tą Įstatymą 
ne taisyti, bet atšaukti.

Ocean Grove, N. J.—Ne
šildomame name sušalo rlvl 
ligonės, Drucilla Wright, 84k. 
metų amžiaus, ir jos duktė' , 
Lillian Decker, 53 metu, 

z v

GARSINKITeS laisvėj

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė abelnam na

mų darbui. Esame du suaugę ir tu
rime du vaikus. Reikalingi paliūdi- 
jimai. Gera alga.

Great Neck 2-1097.
(33-37)

STOP WISHING—START EARN
ING. Woman over 25, well groomed, 
with car, wishing high comm. inc. j 
Silver Sales field. Hours 5—9. no ; 
parties or canvl For personal inter- i. 
view write M. Wiggins, 46 Chatham • 
Rd., Upper Darby.

(33-39)

HELP WANTED—MALE
AUTO BODM & FENDER MAN. 

1st Class. Good 
warm shop, 
phone Mr. 
SHOP, 113 
GE. 8-5934.

wages; steady work, 
or 

SEES AUTO 
Rittenhouse Street,

er 6--TE. 9-8297.

Apply in person
Ha *vey.
W.
Aft

(33-35)

AUTO MECHANICS. Some know
ledge of diesel 
working conditions. Apply 
son. B. & L. GMC TRUCK 
4571 Torresdal 
CU. 8-1020.

Steady work; good 
in per- 
SALES, 

Phoneb Ave., or

32-34)

ant, reikia būt at-
Medus su Arbata
Or.ui atvės 

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 j~yte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

g77?ZW^7Z?77Z?7?7Z????7?777????7?77????m

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS UEIMONAS* ' 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

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. j

Tel. EV. 7-62SS

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

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., J

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

. Telephone E Ver green 4-8174
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