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Dabar jau galima pasakyti 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos nariams, kokios knygos 
šiemet jie gali tikėtis. Bus iš
leistas gražus žymiojo lietuvių 

Mautos rašytojo J. Dovydaičio 
Aomą/ias “Po Audros.” Knyga 
bus lengvo pasiskaitymo.

Berods darbas jau pradė
tas. Tikimasi, kad knyga na
rius galės pasiekti dar kada 
nors vasarą.

Labai svarbu visiems duok
les pasimokėti laiku.

'dėliokite to reikalo!
Ncbeati-

Y. Times 
džiaugė

si m ta i

Aną dieną The N. 
kolumnistas Baldwin 
si, kad Izraelio trys 
šnipų socialistiniuose kraštuo
se daugiau padaro ir nuveikia, 
negu mūsų šalies keletą kartų 
didesnis skaičius.

Tas tik parodo, kad Izraelis 
jau prisivirė daug košės. Tik
tai trejeto metų valstybe, o 
jau' gerokai ištvirkus. šnipų 
turi daug ii- gabiu, bet proto 
(abai mažai.

Tie socialistiniai, kraštai 
tuos veikliuosius šnipus ir di
versantus pradėjo medžioti,
o Izraelio kvailos galvos P™-, riuos nustatė Jaltos ir Pots-
dėjo gvoltu rėkti. Net bando 
surasti anti-semitizmą, kur jo 
nesiranda. Sušilę ieško nauju 
bėdų.

Ką gi davė tie “vasario 16” 
paminėjimai? Visiškai nieko. 
Dar kartą smarkiai suvaitota 
ir garsiai nusikeikta, tai ir 
viskas. Dėlei to socialistinei 
Lietuvai nė plaukas nuo gal
vos nenukrito.

Daug išmintingiau Grigai
čiai, šimučiai ir Balkonai pa
darytų, jeigu liautųsi tuose 
metiniuose cirkuose liežuvius 
varginti. Vistiek niekas iš to 
neišeina.

Visi laisviečiai, be abejonės, 
jau? skaitėte pranešimuose iš 
Laisvės šėrininkų suvažiavi
mo. žinote, kad suvažiavimas 
nutarė šiemet dienraščio išldi- 

zifemui ir sustiprinimui sukelti 
amuoųių tūkstančių dolerių 
fondą.

Tas vajus jau greitai prasi
dės. Pradėkime apie jį galvo
ti. Labai protinga iš anksto 
apsispręsti: pagal išgalę ir 
pagal sąžinę.

Tą fondą turėsime patys su- 
, aukoti. Iš dausų neiškeis nė 

vienas doleris.
Kai pamatysite suvažiavi

mo išrinktos direktorių tary
bos atsišaukimą fondo reika
lu, nebūkite paskutiniais atsi
liepti.■91 * »• * -
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Pastebėjau, kad ir Chicagos 
lietuviai steigia Dailės ir Dra
mos Centrą. Jie pasimoję nu
sipirkti didžiulį Mildos pasta
tą ir ten gerai Įsikurti.

čikagiečių užmojis yra gra
žus. Ir kitų miestų geros va
lias susipratę lietuviai palin
kės jiems pasisekimo.

■ *Man labai patiko praėjusio 
sekmadienio Kult ū riniame 
Centre parengimas. Pagerb
tos buvo dvi geros ir veiklios 
draugės — Marijona Kalvai- 
tienė ir Ona Titaniene. žmo-

REPUBLIKONAI DVEJOM 
APIE JALTOS-POTSDAM 
SUTARČIŲ ATŠAUKIMĄ
Vengsią erzinti Angliją., kuri 
stoja už tų sutarčių vykdymą

Was.hington,— Senieji re
publikonai senatoriai ginči
jasi su naujesniaisiais, ar 
atšaukt Jaltos ir Potsdamo 
sutartis, kurias prezidentai 
Rooseveltas ir Trumanas ir 
Anglijos premjerai Church- 
illas ir , Attlee padarė su 
Stalinu 1:945 metais.

Seniai reikalaują panai
kinti tas sutartis, o-naujes
nieji senatoriai ragina ap- 
simąstyti ir nesiskubinti.

Iš prezidento Eisenhowe- 
rio pasakytos kalbos apie 
“šalies stovį” buvo supran
tama, kad jis siūlė atmesti 
tas sutartis.

Dabar gi pranešama, kad 
Eisenhoweris atlėžęs. Jisai 
siūlysiąs Kongresui tiktai 
tokią bendro turinio rezo
liuciją, kad Amerika nepri
pažįsta. svetimų “tautų pa
vergimo iš Sovietų pusės.” 
Sakoma, Eisenhoweris ne
reikalaus pakeisti Sovietui 
ir jų draugų rubežius, ku- 

damo konferencijos. Su tuo 
sutinką ir naujesnieji sena
toriai.

• Tos sutartys, tarp kitko, 
pripažino Sovietams pietinę 
Sachalino salos pusę ir Ku
rilų salas, atimant jas iš 
Japonijos; nustatė Oderio- 
Neisse upių liniją kaip nau
ja sieną tarp Lenkijos ir 
Vokietijos ir vėl pravedė

Amerika smarkiau ginkluos 
francūzus Indo-Kinijoje

Washington. — Praneša
ma, kad Eisenhowerio val
džia pasmarkins ginklų 
siuntimą francūzapis į In- 
do-Kiniją, karui prieš Viet
namo Liaudies Respubliką.

Amerika iki šiol duodavo 
tam francūzų karui po 500 
milijonų dolerių per metus.

Republikonai ragina 
atakuot Mandžūriją

Washington. — Vadovau
jantieji republikonai sena
toriai Alexander Smith ir 
Wm. Knowland ragino iš 
oro bombarduot Mandžūri
ją ir užblokuot Kinijos 
sausžemį, nors tam prie
šintųsi Anglija bei kiti 
Amerikos talkininkai. ‘

Sen. Smithas yra pirmi
ninkas svarbios Senato ko
misijos užsieniniais reika
lais.

rių buvo daug.
O šį šeštadienį Williams- 

burge Piliečių Klube įvyks 
LDS pirmosios kuopos banke
tas. Rengėjai žada visus smar
kiai pavaišinti. Parengimas 
vertas paramos.

Geri, skaitlingi parengimai 
pataiso mūsų ūpą, pagyvina 
ir sustiprina, mūsų organizaci
jas.

kurisenąją Curzono liniją, 
priskiria Sovietų Sąjungai 
tarybines Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos respublikas.

Teigiama, kad prez. Ei
senhoweris ir naujesnieji 
senatoriai nenori per daug 
erzinti Angliją. Nes An
glijos valdžia priešinasi nai
kinimui minimųjų sutarčių 
bu Sovietų Sąjunga.

Tatai pakartojo ir Angli
jos užsienio reikalų minis
tras Edenas, atsakinėda
mas i socialistu - darbiečių 
atstovų klausimus seime 
vasario 16 d. Edenas pa
reiškė, jog Anglija vis lai
kysis Jaltos ir Potsdamo 
sutarčių su Sovietų Sąjun-

Amerikonai šaudė tariamus 
“rūsy lėktuvus,” kurie 
skridę per Japoniją

Tokio. — Pasklido gandai, 
kad du “rusiški” lėktuvai 
skridę per kampą Japonijos 
salos Hokkaido. Sakoma, 
rakietiniai amerikonu lėk
tuvai juos apšaudę ir nu
viję linkui Kurilų salų.

Bet generolas O. P. Wey- 
land, Amerikos oro jėgų 
komandierius To 1 i m u o s e 
Rytuose, pareiškė:

—Aš negalėčiau oficialiai 
tvirtinti, kad tai buvo Ru
sijos lėktuvai.

(Sovietų vyriausybė jau 
pirmiau atmetė japonų ir 
amerikonų įtarimus, kad 
sovietiniai lėktuvai bet ka
da skraidę virš Japonijos 
žemės.) -

Anglija žada laikytis 
sutarčių su Sovietais

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras 
Edenas pareiškė savo sei
me, kad Anglija nerems 
Amerikos pasimojimų pa
naikinti Jaltos ir Potsdamo 

I

sutartis su Sovietų Sąjun
ga.

Edenas pridūrė, jog pa
čios Jungtinės Valstijos ži
no, kad Anglija reikalauja 
tartis su ja pirma, negu 
bus daroma kokie nors rim
ti pakeitimai karinėje po
litikoje.

Izraelis — karine papėdė 
Amerikai, sako Literatūros 

Laikraštis
Maskva. — čiotnaitinis Li

teratūros Laikraštis tvirti
na, kad Izraelio valdovai 
susitarė leisti savo šalį 
Amerikai naudoti kaip ka
ro papėdę prieš Sovietų Są
jungą. Labiausia už 
kaltina žydų Sionistus.

iai

Kopenhagen, Danija. — 
Maištauja Danijos kariuo
menė;! protestuoja, kad val
džia pailgino karinę tarny
bą nuo ligšiolinių 12 mėne
sių iki pusantrų metų.

Šimtai kareiviu iš kitu. i v . zmiestų marsuoja i sostinę 
Kopenhageną, r e i kalauda- 
mi atmest tarnybos pailgi
nimą. Kitur keli šimtai ba
davimu ir sėdėjimu strei-

Apie 500 maištininkų jau 
užrakinta- karei v i n ė j e iki

Indija smerkia Ameriką už 
nepripažinimą Kinijos

New Delhi, Indija.—Indi
jos premjeras. Nehru smer
kė Ameriką už tai, kad ji 

dies Respublikos. Sako:
—Amerika, atsisakydama 

pripažinti esamąją Kinijos 
valdžįą, tuo būdu pamati
niai laužo Jungtinių Tautų 
konstituciją. O tas atme
timas tikrovės faktų veda 
Ameriką prie dirbtinių bei 
klastingų politinių 'veiksmų 
ir planų (kur Amerika pri-

Valdžia nepaliuosuoja 
Daviso ir Potasho

New York. — Buvęs New 
Yorko miesto tarybos na
rys Benjamin J, Davis ir 
Kailiasiuvių Unijos vice
prezidentas Irving Potash 
prašė federate paliuosavi- 
mu komisiją paleisti juos iš 
kalėjimo, nes jie jau atliko 
trečdalį skirtos bausmės. 
Komisija atmetė prašymą.

Dąvis ir Potash 1949 me
tais buvo nuteisti penkerius 
metus kalėti, pagal Smitho 
įstatymą, esą, už “sąmoks
lą skelbti, kad reikėsią va
ru nuversti Amerikos val
džią,”

j

Na, o gengsteriai - plėši
kai ir “trečio laipsnio” 
žmogžudžiai paprastai pa
leidžiami po to, kai atbūva 
trečdalį skirtos jiems baus
mės.

Izraelio valdovai 
šnipinėją Amerikai 

■ —
Maskva.—Sovietinių 

bo unijų laikraštis Trud 
rašo, kad:

Izraelio premjeras David 
Beų-Gurion ir užsienio rei
kalų ministras Mošė Šarett 
slaptai susitarę su buvu
siuoju prezidentu Trumanu 
ir buvusiuoju valstybės se
kretorium Achesonu, kad 
Izraelio valdininkai tarnaus 
kaip kariniai A m e r i k o s 
šnipai, o Amerika už tai 
rems Izraelį pinigais ir gin
klais. z

dar

ORAS. — Giedra ir 
šalta.

vis

tardymų.
Komandieriai g r a s i n a 

maištininkams kariniais 
teismais ir skau d ž i o m i s 
bausmėmis.

'Karinė tarnyba buvo pa
ilginta pagal Amerikos, rei
kalavimą pasiruošti kovai 
prieš Sovietų Sąjungą.

(Pernai įvyko panašūs 
kariuomenės maištai Belgi
joje ir privertė valdžią da
linai atšaukti tarnybos pa
ilginimą.) 

pažįsta Čiang Kai-šeko ki
nus tautininkus. Formozoje 
“tikrąja Kinijos valdžia”).

Kartu premjeras Nehru 
smerkė amerikinį obalsį, 
kad “azijatai turi kariauti 
prieš azijatus” Korėjoje bei 
kitur Azijos žemyne. Čia 
Nehru, kaipo azijietis, pri
dūrė:

—Mes nebėgame su
trempti kitas šalis net ir ta
da, kai -mes- laikome jas 
klaidingomis.

Maskva iškilmingai 
palaidojo žydą veikėją

Maskva. — Sovietų vy
riausybe su aukščiausia ka? 
rine ir civilinę pagarba pa
laidojo žydą Levą Z. Mech- 
lį, pasižymėjusį sovietinį 
politiką, 64 metų amžiaus. 
Dešimtys tūkstančių žmo
nių dalyvavo jo laidotuvė
se garbės vietoje prie Krem
liaus sienos.

Mechlis seniau buvo So
vietų valstybinės kontrolės 
ministras ir Komunistų 
Partijos centro komiteto 
narys, Raudonosios* Armi
jos administratorius, sovie
tinio ūkio inspek toriu s-, 
svarbiausių laikraščių Prav- 
dos ir Izviestiju redakto
rius.

Jis veikliai dalyvavo Spa
lio revoliucijoje ir tarnavo 
kaip Raudonosios Armijos 
of icier ius. Už didelius nuo
pelnus buvo du kartu ap
dovanotas Lenino Ordenu.

Ryšium su Mechlio laido
tuvėmis Maskvos spauda 
smerkė žydų Sionistus, 
kaip Amerikos ir Anglijos 
imperialistų įnagius. Tai 
jie skleidžia paša ulinius 
šmeižtus, būk “Sovietai per
sekioją žydų tautą bei sten
giasi ją išnaikinti.”

Kinija prašanti patrankų 
iš Sovietų Sąjungos

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai sako 
sužinoję, kad Kiųijos Liau
dies Respublika prašė iš So
vietų Sąjungos dar 500 pa
trankų, kad galėtų atmušti 
čiangininkų planuojamą įsi
veržimą į Kinijos sausžemį.

KOVO MEN. NUMARINT 
J. IR E. ROSENBERGUS
29300 kunigų prašo prezidentą 
dovanot Rozenbergam gyvybę

New York. — Federalis 
teisėjas Irving R. Kaufman 
paskyrė savaitę, praside
dančią kovo 9 d., kaip lai
ką numarinti Julių ir Ethe- 
lę Rosenbergus. elektros kė-

Tai tas pats teisėjas nu- 
smerkė juos mirti už vadi
namą sąmokslą išdavinėti 
Sovietų Sąjungai atominius 
Amerikos sekretus. Teisme 
Rosenbergai visai nebuvo 
kaltinami, kad būtu išdavę 
bet kokius sekretus. Taigi 
jie r.usmerkti elektros kė
dei vien tik už tariamą in
tenciją išdavinėti.

Rosenbergų adv o k a t a s 
Emanuel Bloch prašo fede
ral! apeliacijų teismą toliau

Irano karalienės pusbrolis 
vadovauja sukilimui prieš 
Mossadegho valdžią

Teheran, Iran. — Sukilo 
puslaukiniai kalnų gyvento
jai piet-vakariniame Irano 
kampe prieš premjero Mos
sadegho valdžią. Sukilė
liams vadovauja pusbrolis 
karalienės Sorajos, kara
liaus Pahlevio pačios.

Valdžia pasiuntė prieš su
kilėlius kariuomenę, kurią 
komanduoja sukilėlių vado 
brolvaikis.

Pirmu o se susikirtimuose 
sukilėliai nukovė 42 val
džios kareivius, o kareiviai 
nušovė 16 sukilėlių.

Kariuomenė suėmė 20 su
kilėlių, o sukilėliai paėmė 30 
kareivių į nelaisvę.

Spėjama, kad Anglija su
planavo sukilimą ir apgin
klavo sukilėlius. Anglai 
svajoja, kad jeigu būtų nu
versta dabartinė Irano val
džia, tai gal pasidarytų 
jieįns proga atgriebti IranoJ T X O O I
naftos-aliejaus pramonę. !

Stevensonas pietauja 
pas prez. Eisenhoweri

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris davė pie
tus atvykusiam Adlai Ste- 
vensonui, buvusiam demo
kratų kandidatui į prezi
dentus.

Republikonai senatoriai 
ir kongresmanai išvien su 
demokratais šiltai sveikino 
Stęvensoną.

Stevensonas rengiasi ke
lių mėnesių kelionei aplink 
pasaulį.

Valstybės sekretorius 
Dųlles ir kiti suėję Eisen- 
howerio ministrai davė 
Stįevensonui patarimus, ko- 
kitis karinius bei politinius 
dalykus jis. turėtų stebėti, 
lankydamasis įvai r i u o s e 
kraštuose.

atidėti mirties bausmę, kad 
galėtų paruošti naują ape
liaciją Aukščiausiam Jung
tinių Valstijų Teismui.

Aukščiausias Teismas jau 
yra atmetęs dvi pirmesnes 
apeliacijas.

Prezidentas Eisenhoweris 
pereitą trečiadienį atmetė 
Rosenbergų prašymą dova
not jiem gyvybę.

Taigi 2,300 protestantų 
kunigų dabar antru kartu 
atsišaukė į prezidentą, ra
gindami atšaukt aną jo 
sprendimą ii- pasigailėt Ro
senbergų.

Tų kunigų vadovas Ber
nardas M. Loomer, Chicago 
Universiteto- teologijos ko
legijos viršininkas, prašo 
Eisenhoweri priimti jų de
legaciją, kuri asmeniniai 
ragintų prezidentą pakeisti 
R o s e n b e r g a ms mirties 
bausmę.

Tuo tarpu masinis budė
jimo komitetas dieną naktį 
vaikščioja paliai prezidenti
nį Baltąji Namą Washing
tone, kaipo nesiliaujantis 
prašymas dovanoti Rosen- 
bergams gyvybę.

Prez. Eisenhoweris tuo 
reikalu gauna naujus tūks
tančius telegramų bei laiš
kų.
Katalikas akademikas 
taip pat atsišaukia 
i Eisenhoweri

Paryžius.—Francois Mau- 
riac, katalikas Francijos 
akademikas - rašytojas, 
taipgi pasirašė prašymą Ei- 
senhoweriui, kad pakeistų 
mirties bausmę Rosenber- 
gams. Mauriac yra tarp
tautinės Nobelio dovanos 
laimėtojas, už literatūrą.

Sovietai planuoją 
“apsupt” Berlyną

Berlin.—Amerikiniai val
dininkai vakarinėje Berly
no dalyje pasakoja, kad So
vietų vyriausybė rengiasi 
sudaryti tuščią ruožtą, iš
kraustant iŠ jo gyventojus, 
aplinkui vakarinį Berlyną. 
Sako, jog sovietinė koman
da rytinėje Berlyno dalyje 
taip pat planuoja įvesti 
griežtą sienos kontrolę tarp 
rytinio ir vakarinio Berly
no.

Amerikonai tatai vadina 
“sovietiniu Berlyno apsupi
mu.” . . * ...

Kinijos spauda piešia 
amerikonų žiaurumus

Peking, Kinija. — Kimios 
spauda aprašinėja “barba
riškus” amerikonų žiauru
mus prieš korėjiečius vy
rus ir moteris. Sako, tais 
“žvėriškumais” amerikonai 
kelia visų Azijos tautų ne
apykantą 
Valstijas.

prieš Jungtinės

L



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828i
President, JOHN GRYBAS; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 

Editor, ROY MIZARA
SUBSCRIPTION RATES

United States, per year  $8.00 Canada and Brazil, per year $9.00 , 
United States, per 6 months.... $4.50 Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Queens Co................ $9.00 per year Foreign countries, per year $10.00
Queens Co......... $5.00 per six mos. Foreign countries, 6 months $5.50
Ėnter^d as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 

under the Act of March 3, 1879.

BUDĖJIMAS
TIES BALTUOJU NAMU Washingtone vyksta nuo

latinis žmonių delegacijų budėjimas, eisena, raginant 
prezidentą Eisenhoweri persvarstyti savo pirmesnįjį nu
tarimą Rosenbergų gelbėjime nuo mirties.

Delegacija po delegacijos atvyksta iš įvairių Ameri
kos miestų ir stoja į budėtojų eiles.

Pati didžiausioji delegacija buvo iš New Yorko, pra
dėjusi šį masinį judėjimą praėjusį šeštadienį.

Po to sekė delegacijos iš kitų didmiesčių.
. Vyksta delegacijų eilėse jauni ir seni, vyksta įvairių 
politinių pažiūrų ir politinių įsitikinimų žmonės.

Tuo pačiu kartu New Yorke, ties National Republican 
Club, (54 West 40th St., JVIanhattane) taipgi žmonės bu
di, — tą klubą pikietuoja, reikalaudami, kad republiko- 
nų partija darytų spaudimą į prezidentą Eisenhoweri 
atkeisti savo pirmesnįjį pareiškimą, atmetantį Rosenber
gų prašymą suteikti jiem susimylėjimą.

NETENKA NEI SAKYTI, kad žmones budėti, reika
lauti Rosenbergams susimylėjimo iš prezidento, pa aksti
no ir popiežiaus Pijaus Xll-tojo pakartotas prašymas, 
kad Rosenbergai būtų išgelbėti nuo mirties.
• Dėl popiežiaus. į šį reikalą įsikišimo, dėl jo pirmesnio 
prašymo “dingimo” justicijos departmento raštinėse, dėl 
priežasčių, dėl kurių popiežius į šį reikalą įsikišo, pasi
sakysime plačiau vėliau. :

Dabar užtenka priminti tik tiek, kad visgi popiežius 
įsikišo į Rosenbergų gelbėjimo reikalą ir dėl to katalikiš
ko tikėjimo žmonės privalėtų aktyviau dalyvaut šiame 
judėjime.

Dar nėra pervėlu Rosenbergus gelbėti nuo elektros 
kėdės!

Žymieji žmonės už Rosenbergus
TŪKSTANČIAI žymių pasaulio žmonių pareiškė savo 

balsą už Julių ir Ethelę Rosenbergus, už išgelbėjimą jų 
B gyvybių.

Iš sekamų kraštų sekamieji rašytojai, artistai, poetai, 
švietėjai tarė savo žodį:

Jungtines Valstijos: Paul Robeson, W. E. B. DuBois, 
Howard Fast, Waldo Frank, Freda Kirchwey, Ossie Da
vis, Alexander Saxton, Nelson Algren, Dashiel Ham
mett, Arthur Pollock, Millen Brand, Arnaud D’Usseau, 
Waldo Salt, Morris Carnovsky, Howard DaSilva, Ruby 
Dee, Ray Lev, Albert Maltz, V. J. Jerome, John T. Mc
Manus, Arthur Garfield Hays, Dr. Gene Weltfish, Mor
ris Schappes, Maurice Becker, Albert Kahn, Hugh N. 
Mulzac, Carl Marzani, Karen Morley, Herbert Aptheker, 
Yuri Suhl, I. F. Stone, Samuel Sillen, Charles White, 
Martha Schlamme, James Aronson, Lloyd Brown, Cedric 
Belfrage, William Reuben, Hugo Gellert, Alvah Bessie, 
David Burliuk, Ben Field, Michael Gold, John Howard 
Lawson., Peter Blume, Bernard Rubin, Jack Levine, Les
ter Cole, Arthur Kahn, Herbert Biberman, Milroy In
gram, Herb. Tank, Gale Sondergaard, Shirley Graham, 

/Leon Bibb, Hope Foye, Louis Harap, Philip Evergood, 
■ Rockwell Kent, Robert Gwathmey.

Anglija: Bedfordo kunigaikštis, Shaw Desmond, Ho
nor Arundel, Doris Lessing, Herbert Read, Prof. C. M. 

‘ Joad, Lawrence Houseman, Gwyn. Thomas, Douglas 
Goldring, Sylvia Townsend Warner, Ivor Montague, 
Maurice Dobb, Emile Burns, Montague Slater, John Som- 

‘ merfield, Alick West, Jack Lindsey, James Aldrigde, Ha
mish Henderson, Hewlett Johnson, D. N. Pritt, Prof.

NJ. D. Bernal, Miles Malleson, Peter Copley. i
Italija: Carlo Bernari, Renato Vigane, Mario Puccini, 

Sergio Amidei, Luchino Visconti, Marcel Pagliero, Mario 
Michi, Michael Jourdain, Mario Zafred, Fedele D’Amico.

Izraelis: Jacob Riftm, Avi Shual, Alperowizi, Mann, 
NNcidav, Portnoi, Zvi Raphael.

Vokietija: Anna Seghers, W. Henrichs, A. Klein, Prof. 
D. W. Radig, Egon Giordano.

Francūzija; Pablo Picasso, Jearn Cocteau, Mme. Ro- 
Tlttain Rolland, Julien Benda, Claude Roy, Jean Paul Sar- 
, tre, Francoise Rosay, Louis Aragon, Josette Daix, Tris- 
Ztan Tzara, Jean Lucrat, Edouard Pignon, Andre Fou- 

geron, Gerard Philippe, Fernand Leger, Claude Autant- 
. Lara, Yves Montand, Noel-Noel, Charles Vildrac.

, Meksika: Diego Rivera, David Siquieros, Leopoldo 
Mendez, Jose Chavez Morado, Francisco Mora, Pablo 
O’Higgins, Olga Costa, Andres Henestrosa, Juan Reja^ 
nd, Ignacio Marquez, Gabried Garcia.

TAI TIK DALIS tų, kurie įteikė prašymus Jungtinių 
.Valstijų prezidentui už tai, kad būtų suteiktas Juliui ir 

"Ethelei Roscnbergams. susimylėjimas.
Daug įvairių Amerikos tikybų dvasininkų padarė tą 

patį.’Štai Dr. Bernard M. Loomer, Chicagos Universite
to Divinity School djekanas, šiomis dienomis pareiškė, 
kad jis pasiuntė prezidentui Eisenhower iu i prašymą Ro-

MOTERŲ KAMPELIS
Aukso šalies darbininkes
gyvenimo istorija

Prieš tūlą laiką, skaity
dama Laisvę, p a m a c i a u 
klausima: “Kiek metu, kai 
dirbate?” Perskaičiau tą 
raštą. Taip man suspaudė 
širdį, kad, rodos, pliš į šmo
telius. Pasipylė ašaros. Ro
dėsi, kad tiesiog manęs to 
paklausė.

“O viešpatie aukščiau
sias!” mislinau sau. Kada 
pasibaigs ta mano kančia? 
Aš jam dirbu beveik 40 me
tų. Dar esu gana tvirta, 
galiu dirbti. Daug visokių 
darbų esu dirbusi.

Kai aš atvažiavau Ame
rikon, buvau visai jauna 
mergaitė. O dabar esu se
na bobutė. Bet, kur gau
nu darbo, galiu atlikti už 
du. Tiesa, ir neatrodau sa
vo metų. Bile kas man duo
da 10 metų mažiau. Vie
nok, kur tik nueinu darbo 
prašyti, vis tas pats atsaky
mas: “Sorry, we don’t hire 
old. We have age limit 
from 18 to 35. That’s all.”

Tai matote, draugutės, 
Amerikos moterų amžius 
labai trumpas, tiktai 17 me
tų. Senų žmonių pensija 
gauti per jauna. O darbui 
jau per' sena. Ir ta senų 
žmonių pensija tokia maža, 
kad visi sako, jog niekaip 
negalima iš jos pragyventi. 
Rendos brangios. Man pa
čiai tik renda atsieina 50 do
leriu mėnesiui. O kur dar 
viskas kitas. Gi uždirbti 
nėra kur.

Už boros metų vyresnioji 
ištekėjo už vyro. Antroji 
užbaiįė vidurinę mokyklą. 
Įstojo, i biznio kolegiją. Už 
dvejų metų gavo privatinės, 
sekretorės darbą. , Padirbo 
keletą savaičių. Viena die- (j 4.
ną parėjo namo verkdama. 
Paklausiau, kas yra. Jinai 

man ant kaklo ir 
ama vaitojo: “Mama, 

Mano dvejų metų
as nuėjo už nieką. Aš 

nebūsiu n

iai atlėkė, laimė, kad

smaigyti sniegą. Ma-

Paskiau naktį atva- 
vežimas su šienu ir

Ragino neleisti 
plėsti karą

Libkolno gimtadienio va
karą! mano televizija man 
padarė surprizą. Gavus 
WABD stotį iš New Yorko, 
pasimatė ne kartą spaudoje 
matytas paveikslas ir pasi
girdo kadaise mitinge gir
dėtas balsas. Kalbėjo bu
vęs kong r e s m a n a s- Vito 
Marcantonio.

Šibje per televiziją pra
kalboje Marcantonijus sa
kė, jog- prezidentas Eisen- 
howbris sulaužė rinkimuose 
duotą pažadą. Jis žadėjo 
greii; užbaigti karą. O kur 
ta^užbaiga? Ne tik kad nė
ra užbaigos, 
Chu 
niją
ną dalyką — plėtimą karo.

Tąi pareiškęs, Marcanto
nijus. parodinėjo, kad tuo 
prezidento žygiu mūsų ša
lis būtų įklampinta į nega
limą laimėti karą. Į per il
gus metus neužbaigiamą 
karį. Jis sakė:

-4Eisenhowerio pasiūly
tas Kinijos užblokadavimas 
negali Kinijos sugniuždinti. 
Tas nepavyktų net tuomet, 
jeigu greta 7-sios flotilos

Turėjau “savo” stubą. 
Bet 1932 metais per tą “de- 

! pression” namą atėmė. Esu 
' našlė jau 22 metai. Vyras 
kai numirė, palikau su 4-tu 
vaikų: 3 mergaitės ir 1 ber
niukas. Mergaitės buvo vy
resnės, berniukas ' mažiau
sias, tik 5 metų.

Vyriausia duktė už poros 
metų baigė vidurinę moky
klą. Gavo darbą ofise dirb
ti dienomis, o vakarais nuo 
6 iki 2 vai. naktį dirbo už 
veiterką. Nusibosdavo mer
gaitei be jokio pasilsio die
ną ir naktį dirbti, žinoki
te, kad 22 metai atgal dirbo 
už 1 dolerį 8 arba 10 vąlan- 
dų.

Aš pati dirbau 17 valan
dų už 7 dolerius per savai
tę, 7 dienas, nuo 9 ryto iki 
2 po pusiaunakčio. Paskiau 
gavau siūti nuo 8 ryto iki 
4:30. restorane dirbau 
virėja nuo 6 vakaro iki 2 
po vidurnakčio. Kol parei- 
ni namo, nusimandai, jau ir 
po 3. Jeigu valandą ar po
rą gauni numigti, tai labai 

| gerai. O daugelį kartų vi
sai nebuvo laiko nei atsi
gulti. Drabužius reikia 
skalbti, prosyti, arba daržą 
ravėti. Turėjau 8 kambarių 
stubą. Reikėjo viską šva
riai užlaikyti. Mergaitės 
tada nenešiodavo “blue 
jeens” (mėlynomis kelnė
mis). Turėjo būti sukneles. 
O kiek tų apatinių! Viską 
reikėjo pačiai pasiūti vi
soms, ba gatavą pirkti ne
išgalėjau.

verkė 
mama! 
moks 
niekada, niekada 
privatine sekretore.

Jos klausiau, kaip, kas 
įvyko? Žinoma, ji man vis
ko nėsakė. Vienok supra
tau. Ji buvo graži mergai
tė...

Duktė tuojau pradėjo eiti 
į Teąlchers State College. 
Už ketvertų metų gavo Ba
chelor of Science laipsnį. 
Jai davė vietą mokytojauti. 
Ten mokino 3 metus. Ka
rui prasidėjus nusiuntė į 
Illinois mokyti kareivius. 
Po dvejų ar trejų metų nu
siuntė į veteranų ligoninę 
mokyti sužeistus kareivius 
ir slauges.

Per tuos dvejus metus li
goninėje daug ko ten matė. 
Jinai nurašė laišką i Wash
ington ą, kad tie kareiviai 
neturi sąlygų mokytis. Nė
ra gana slaugių, kad kaip 
reikiant juos prižiūrėti. Iv 
maistą labai prastą jiems 
duoda. Po kiek laiko iš 
Washingtond atvyko komi
sija. Viską ištyrus., surado, 
kad ligoninės, perdėtinis su
vogė tris šimtus tūkstančių 
doleriu, kuriuos valdžia bu- 
vo davusi veteranams mais
tui. Byla tęsėsi per 3 savai
tes militariniame teisme. 
Paskui jį dar teisė civilinia
me teisme už daugpatystę, 
nes buvo vedęs kitą moterį 
be divorso nuo pirmosios.

Po numaskavimo to kare 
nukentėjusių veteranų 
skriaudėjo, mano 'duktė te
nai darbą pametė. Vėliau 
ėjo į Michigan Universite
tą ir gavo Masters laipsnį. 
Netoli nuo Grand Rapids 
pasistatė stubą, apsivedė.

Trečioji dar neturėjo 15 
metų, kai užbaigė vidurinę 
mokyklą. JĮ iš 58 mokinių 
buvo pirmoji, kaip angliš
kai vadina “valedictorian.” 
Jai davė stipendiją kolegi- 
jon, kurią ji baigė su Ba
chelor of Science laipsniu. 
Gavo mokytojos darbą. Pa
mokinusi trejus metus išė
jo už chemical inžinieriaus, 
kuris dabar jau yra labora
torijos direktorius. Apsi
gyveno kitame mieste.

Sūnus buvo ką tik užbai
gęs vidurinę mokyklą, 18 
metų, kai jį paėmė į mili- 
tarišką tarnybą orlaivyne.

Išskridus 18-ton/ misijon, 
vokiečiai nušovė jo lėktuvą. 
Jis parašiutu nusileido į 
mažą miesteli netoli Frank
ford. Pabėgo į girią. Ten 
■rado iš savo lėktuvo dar vie-

Sulindę į “fox holes”
jie apsikasė sniegu. Kai
ną.

senbergų gyvybes gelbėjimo reikalu su 2,300 įvairių pro
testantų dvasininkų parašų.

Šis prašymas pirmiau buvo pasiųstas Trumanui, o 
dabar pakartotas Eiiselnhdweriui.

Tarp kiti) pasirašiusiųjų yra: Dr. Roland Bainton, iš 
Yale Universiteto Divinity Mokyklos; Dr. Paul Šchere, 
iš Union Theological Seminary, iš New Yorko, ir daug 
kitu aukštu dvasininku.

Taigi pasaulio žmonės taria savo žodį už Rosenbergus, 
nekantriai laukdami, kad prezidentas Eisenhoweris per- 

; svarstytų savo pirm.esnį nutarimą, kuriuo buvo atmetęs 
I jų, Rosenbergų, susimylėjimo prašymą.

vokiec 
neturėjo šunų* Pradėjo dur
tuvai^ 
no sūnų sužeidė, bet nera
do.

Nežinia, ar ilgai jie ten 
buvo, 
žiavo
juos baėmė. Pasakojo, kad 
jie juos perves per !rubežių- 
į Franci ją. Franci joje jis 
viename vienuolyne išbuvo 
2 mėnesius, kol apgydė nu
šalusias kojas. Paskiau juos 
vedė iš Francijos į! Ispani
ją per tuos didžiuosius Py- 
rinėjų kalnus. Iš 29 karei
vių tiktai 11 liko gyvi. Ėjo 
per 8 dienas ir nąktis be 
maisto, be tam tinkamo 
drabužio, be apsiavimo. Vos' 
priėjus Ispanijos rubežių 
juos įkišo į kalėjimą. Tai 
tik už pusantrų metų gavau 
žinią, kad jis randasi neu- 
trališkoje šalyje.

Per metus ir pušę jis bu
vo žinomas .kaipo “missing 
in action.” Aš maniau, kad 
ir proto neteksiu. Per die
nas ir naktis beverkdama 
išverkiau akis.

Už ketveriu metų sugrįžo 
be sveikatos, su nušalusio
mis kojomis, du sykiu su
žeistas. Jis ir dabar negali 
Micbiga/ne gyventi, gyvena 
San Diego, Cal. Dvejus me- būtų dadėti dar tūkstančiai 
tus ėjo kolegijom Paskiau 
apsivedė. Nežinau, ar jis 
beturėjo progos pabaigti 
kolegiją. Jis siekėsi būti in
žinierium.

žalingas. Kad karas

draugu tės,Pamislykite, 
ar verta turėti vaikų ne 
tiktai tokiame visuomenės 
surėdyme, bet ir mano su
rėdyme ?

Vargo ir vaikai.! Sunkiai 
dirbo. Dirbant už maistą, 
už kambarį ir už rįiokslą ne 
taip lengva eiti į kole
giją ai* universitetą. Bied- 
niems studentams ne taip, 
kaip turtingiems.

Aš turėjau ambicijos dar
bui. Mislinau: mano vaikai 
gaus mokslą, tai man nerei
kės senatvėje sunkiai dirb
ti. Ale dabar, kaip matyti, 
tai dar sunkiau turėsiu 
dirbti. K. G. R.

Skyriaus vedėjos žodis
Šio laiško autorė jį rašė 

savo draugei asmeniškai. 
Bet jame atvaizduotas gy
venimas artimas, panašus 
tūkstančių darbo moterų 
gyvenimui. Jos draugė ne
turėjo kantrybės tokį laiš
ką palikti tamsoje. Jis at- 
suduria Laisvėje, pralei
džiant tiktai pavardes ir 
vietų vardus.,

Draugės K. G. R. minė
tasis Laisvėje tilpęs raštas 
žymėjo, kad Tarybų Sąjun
gos darbininkės gali eiti 
ant pensijos sulaukus 50 
metų, po išdirbimo 20 metų. 
Tačiau, jeigu jų s.veikata 
tarnauja darbui, jei jos no
ri dirbti, niekada neskaito
mos per senomis dirbti.

Sk. Ved.

bet leidimas 
ng Kai-šekui pulti Ki
gali reikšti tiktai vie-

Prilygstamosios 
mieros

Prisiėjus gaminti kokį pa
tiekalą be mieruojamųjų 
indų, pagelbsti galėjimas 
atsiminti keletą prilygsta- 
mųjų mierelių:

3 šaukšteliai sudaro 1 
šaukštą

2 šaukštai—vieną aštun
tą dalį puoduko

4 šaukštai — vieną ket
virtą dalį puoduko

5 šaukštai ir 1 šaukštelis 
—vieną trečią dalį puoduko

8 šaukštai — pusę puodu
ko

10 šaukštų ir'2 šaukšte
liai — dvi trečias dalis puo
duko ■

12 šaukštų — tris ketvir
tąsias dalis puoduko

16 šaukštų — puoduką.

kitų laivų. Nepavyktų dėl 
to, kad Kinija tiktai 5 pro
centus importuojamų reik
menų gauna vandens ke
liais. O 95 procentus parsi
gabena žemės keliais.

—Bandymas užblokaduoti

Dar apie maliavas
Pirmesiliuose skyriuose 

i buvo kai kas minėta apie 
priiuošimą kambaj’ių dažy
mui,. Taipgi ir apie ruošą 
darbą užbaigus. Tenka dar 
kai ką pridėti apie spalvas.

Krautuvėse yra jau ga
tavai sumaišytų, nudažytų 
maliavų. Tačiau jos yra 
pilnbs spalvos. Pusiau ar 
tik biskelį blykstelėtų spal
vų galima, gauti tiktai di- 
džibsiose krautuvėse.

Pusspalvių, mažaspalvių 
maliavų lengva sumaišyti 
namie. Maliavą šviesioms 
spalvoms pirkti baltą. O 
pageidaujamųjų spalvų nu- 

, sipirkti po mažytį kenuką.
Nemaišyk spalvų į visą 

; maliavą, kol nenustatysi 
proporcijos mažame kieky
je.

Proporcijai nustatyti .imk 
mažą indelį (užtenka pieno

• bonkos dangtelio). Mažu
■ šipuliuku įvarvink gerai iš

maišytos baltosios maliavos
• kelis lašus. Suskaityk. Taip 
i pat suskaitytus įvarvink
■ lašus išmaišytų dažų. Su

maišyk. Suskaičiusi lašus
i žinosi kelintą proporciją 

dažų dėti į visą maliavą. 
, Tuoj būdu gali sukombinuo-
■ ti sau visokių pageidauja- 

mų spalvų be sugadinimo 
medžiagų. Pavyzdis:

Norint šviesios smėlinės 
spalvos, į baltą maišyk rus
vą ijr biskelį geltonos. Į bal
tą .įdėjus geltonos, rusvos 
ir raudonos gausis oranža- 
va. Raudono priemaiša bal- 
tamę padarys, ružavą, o jei 
dar daugiau dėsi raudonos, 

; gausis tamsios rožės spal
va arba ir visai raudona. 
Daugybę- kombinuočių gali
ma sudaryti ir su kitomis 
pamatinėmis spalvomis. — 
mėlyna, žaliai.

Kiniją “įstumtų mus į ka
rą prieš 475 milijonus Kini
jos žmonių.”

Mums priešintųsi ir 30Q 
milijonų Indijos žmonių, 
kurie į karą ir mūsų bandy
mus užvaldyti Aziją žiuri 
su rūpesčiu ir pasipiktini
mu.

Marcantonijus priminė, 
jog jisai tiktai vienas Kon
grese pasipriešino mūsų 
šalies įtraukimui į karą Ko
rėjoje. Jis tuomet sakė, 
kad tas žygis bus mūsų ša
liai
bus sunkus, ilgai varginan
tis ' ir negalimas laimėti. 
Gyvenimas parodė, kad jis 
buvo teisus. Tas verčia 
šiandieną kiekvieną jo žo
dį imti rimtai, apie tai pa
galvoti.

Po to, kai Marcantonijus. 
Kongrese (jis tuomet buvo 
ko n g r esmanu) kalbėjo ir 
balsavo prieš ėjimą į karą 
Korėjoje, jis už tai buvo ap
šauktas “raudonu,” “šalies 
išdaviku.” Šiandieną tos 
šeimos, kurios jau prarado 
savo mylimuosius kare ar 
randasi artimame pavojujėk 
juos prarasti, sako, kad' 
Marcaritonijaus kalba Kon
grese buvo “šalies išgany-. 
tojaus” kalba. Kad mūsų 
šalis šiandieną būtų laimin
ga, jeigu šalies valdovai bū
tų paklausę Marcantoni
jaus balso. B—te.

Šeimininkėms
Vaisių saladas

4 stiebeliai seterių (iš vi
daus, trapių)

apie 10 datulių (dates)
1 didelis obuolys
1 avocado
pusė puodelio riešutų 
puodukas strawberries 
pusė puoduko pineapple
1 banana W*
pusė puoduko honeydew? f 
Gerai numazgok celery.

Išimk iš avocado kaulą ir 
išrink kaulelius iš datulių. 
Perrink ir numazgok straw
berries. Supiaustyk mažais 
šmoteliais ir sumaišyk vis
ką kartu. Maišyk atsar- . 
giai, kad nesusitrintų.

Turėk kokio salad dresin- 
go (koks kam patinka), da- 
pilk nuo pineapple skysti
mo, sumaišyk su vaisiais ir 
duok valgyti.

Apdžiūvę klijai atsilei
džia ant jų užpylus acto ir 
palikus pastovėti keletą 
dienų.

Today's Pattern;

0.

' 9035 34—50

Inj HTamcvh

Pattern 9035: Women’s Sizes 
'34. 36. 38, 40, 42. 44, 46, 48. 
Size 36 takes 4% yards. 35-in4h.

U.

Visokias sausų produktų 
mieras reikia imti lengvai 
nubrauktas, lygias, o nesu 
kaupu, neš slapiųjų negali 
su aup.u pripilti.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nu įno
rio ir dydžio siųskite;
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

2 pusi.—Laisvė (Liberty)- Trečiadien., Vasario-Feb. 18, 1953



LOWELL, MASS.
Kas matosi einant 
ąmerikonišku būdu?

> Amerikiniu būdu einant ma
itosi, kad laisvojo verslo — 

“Free Enterprice” — sistemoj 
t galima viskas praktikuoti ir 
’ viskas bus slauna, bile tik ne

kovosi už taiką ir “patriotiš
kai” užgirsi visą karinę prog
ramą, kuri vėl išnaujo ruošia
ma trečiam pasauliniam karui.

Žinoma, tas daroma po prie
danga: “apsigynimui nuo ko
munizmo”. Kaip naivu! Bet 
militarinis kapitalizmas be to 
apseiti negali, nors tas vestų 
jį patį prie pražūties. Bet 
grįžkime prie pradėtos temos.

Šiame “laisvam” pasaulyje 
galima vykdyti viską. Tarsi 
didysis okeanas viską suima 
savyje: graftas, korupcija, ra
ketas. Bile esi didelių turtų 
valdovas, tai ir garbingas pa
triotas.

Čia vogimai, suktybės, me
lavimai ir apgaudinėjimai dėl 
privatiškos naudos.

Gali užpulti, apiplėšti, išža

UŽBURTOJI SIELA
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(Tąsa)
Silvi pasveiko. Santykiai ta'rp abiejų 

seserų paviršutiniškai atrodė kaip ir se- 
■ niau; ir koks nors pašalinis nebūtų pa

stebėjęs jokio pasikeitimo. Bet Aneta at
skyrė Silvi neprielankų šaltį, kuris jai 
buvo skaudus. Ji norėjo paimti ją už 
rankų ir paklausti:

— Kas tau? Ką tu turi prieš mane? 
Brangioji, pasakyk man!

Bet Silvi žvilgsnis ją stingdė. Ji neiš
drįso. Ji nujautė, kad Silvi, jei pradės 
kalbėti, pasakys neatitaisomų dalykų. 
Verčiau tylėti. An-eta jautė savo sesery
je neteisingumo norą, prieš kurį nieko 
nebuvo galima padaryti.

gr, Vieną dieną Silvi pasakė Anetai no- 
Wrinti su ja pasikalbėti.

Aneta plakančia širdimi galvojo:
“Ką ji man pasakys?”
Silvi nepasakė nieko, kas galėtų Ane- 

tą užgauti, nė žodelio apie savo nuoskau
das. Ji kalbėjo jai apie vedybas.

Aneta švelniai klausimą atmetė. Bet 
Silvi siūlė prisispyrusi: Leopoldo drau
gas, kažkoks įvairiems reikalams tarpi
ninkas, neva žurnalistas, neblogai atro- 

* dąs, elgsena išprususio žmogaus, ištek
liai įvairūs (perdaug įvairūs); jis par
davinėja automobilius ir reklamas, tar
pininkauja pramonininkams ir įvairių 
draugijų ir salonų klientūrai ir gauna 
iš abiejų pusių nuošimčius. Silvi turėjo 
būti gerokai pasikeitusi savo sesers at
žvilgiu, jei galėjo pasiūlyti jai tokį pasi
rinkimą; o Anetai buvo skaudi tokia 
nuoširdumo stoka, kurią pabrėžė šis są
moningas jos nevertinimas. Ji mostu su
laikė apibūdinimą kandidato. Silvi tai 
blogai suprato ir paklausė, ar Aneta lai
kanti pasiūlymą neatitinkantį jos reika
lavimus. Aneta atsakė nieko nereika-

’ laujanti, kaip tik gyventi viena. Silvi 
atkirto, kad tai esą lengva pasakyti; bet, 

*worint gyventi vienai, pirmiausia reikia 
tai sugebėti.

— Argi aš nesugebu?
' , — Tu! aš tuo nė kiek netikiu!

— Tu neteisinga. Aš galiu pelnytis 
pragyvenimą!

— Su kitų pagalba!
Balse dar daugiau negu žodžiuose 

skambėjo noras įžeisti. Aneta paraudo, 
. bet nesipriešino; ji nenorėjo susikivir- 
’ čyti.

Sekančiomis savaitėmis Silvi bloga 
/ nuotaika dar labiau išryškėjo: reikėjo 

tik menkiausios priežasties, — mažiau
sias nesutarimas kalboje, kokia smulk
mena aprėdė. Anetos pavėlavimas pie
tums, triukšmas, kurį mažasis Markas 
sukeldavo laiptuose. Daugiau nebebuvo 
bendrų pasivaikščiojimų. Jei sutardavo 
sekmadieniui kokią nors išvyką, ji ne- 
pranešusi išvažiuodavo su Leopoldu, pri
mesdama Anetai nepunktualumą. Arba 
jįaskutinę akimirką ji išardydavo numa
tytą sueigą.

Aneta-matė, kad ji pasidarė našta. Ji 
^nedrąsiai kalbėjo ieškanti buto kitame 
.. kvartale, arčiau savo pamokų. Ji tikė- 
I josi, kad bus atšaukta, prašyta ją pasi

likti. Bet buvo apsimesta visai nenugir- 
E. dus.

Anetai stigo valids, ji pasiliko. Ji-ki

ginti ir net užmušti, kas labai 
dažnai ir padaroma; ir už tai, 
kaipo įtakingas pilietis nebūsi 
perdaug nubaustas. Bent ne 
taip skaudžiai, kaip yra bau
džiami už taiką ir demokrati
ją kovojanti žmonės. Reiškia, 
nors ir ne tiesioginiai toleruo
jama, „bet palankiom sąlygom 
— senajame pasaulyje, viso
kie niekšai naudojasi, šito
kios tai pasekmės laisvojo 
verslo gadynės, šitaip teršia
mas J. A. V. gražus vardas!

Tačiau stipriai tikima, jog 
yra ir vis daugiau rasis Ame
rikos liaudyje kovingų patrio
tų, kurie nenuilstančiai kovos 
ir gins Amerikos brangiuosius 
demokratinius principus, ku
rie aiškiai nusako savo pilie
čiam gyventi Jaisvai, demo
kratiniai ir gerbūviškai.

Taigi, tenka dirbti ir gel
bėti kovoje už tai, kad tie 
brangūs principai, kuriais šios 
šalies konstitucija taip pui
kiai pasipuošusi, nebūtų po 
kojomis sutrempti.

Bėga iš tarnybos
Iš Bostono praneša, jog 10 

laivyno matrosų — “Navy” — 
pabėgo iš tarnybos, bet, sako
ma, juos suė,mė policija ir 
FBI agentai ant kelio No. 1, 
arti Peabody. Jie bėgo pasi- 
samdę taxika iš Fort Devens 
stovyklos. Pirmiau buvo pra
nešta; jog yra pabėgusių iŠ 
tarnybos apie 40,000 karių.

—o—
Kolegijos kursai tęsis

Kadangi Lowell State Tea
chers College vasario 5 d. ta
po gaisro labai apgadinta, tai 
šiuo laiku ten nebegalima kur
sų laikyti. Todėl studentai, 
kurie 'išliko neapdegę ir bu
vę lengviau apdegę, bet apgi- 
ję, su vasario 16 d. pradės ir 
iki kolegijos pastatas bus at
remontuotas, laikys kursus 
Lowell Textile Institute.

Šis institutas yra žymus vi
soj Naujojoj Anglijoj ir pui- 
kiai-naujoviškai įtaisytas, kuo
mi Lowellio miestas labai di
džiuojasi.

J. M. Karsonas.

bo į tą nuoširdumą, kurį jaute pasprūs- 
tantį. Ne tik Silvi ji nenorėjo palikti. 
Ji buvo prisirišusi prie mažytės Odetos. 
Ji pakentė ne vieną skaudžią užgaulę, 
nepasirodydama ją pastebėjusi. Ji ėmė 
rečiau lankytis.

Silvi ir tai dar buvo per dažnai. Aišku, 
ji dar nebuvo grįžusi į savo normalią bū
seną. Ją graužė ligūstas pavydulys. 
Kartą, kai Aneta, nieko bloga negalvoda
ma, žaidė su Odeta, neatkreipusi dėme
sio į sausą įspėjimą, kuriuo Silvi jai bu
vo liepusi liautis, susierzinusi Silvi pa
kilo ir ištraukė jai iš rankų mergytę. Ir 
ji pasakė:

— Išeik!
Jos akyse buvo tiek neapykantos, jog 

Aneta išsigandusi tarė:
— Bet pagaliau ką gi aš tau esu pa

dariusi? Nežiūrėk taip4 mane! aš nega
liu to pakęsti. Tu nori, kad išeičiau? 
Tu nori, kad daugiau nebesugrįžčiau?

— Pagaliau tu supratai, — piktai ta
rė Silvi.

Aneta pabalo. Ji sušuko:
—Silvi!
Su šaltu įniršimu Silvi tęsė:
— Tu gyveni mano išlaikoma." Gerai. 

Gerai, bet jau užtenka. Mano vyras ir 
mano dukra man priklauso. Nekišk na
gų!

Aneta pabalusiomis lūpomis persigan
dusiu balsu kartojo:

— Silvi!.. Silvi!..
Paskui staiga ir ją taip pat pagavo 

apmaudas.- Ji sušuko:
— Nelaimingoji! Tu manęs niekados 

nebematysi!
Ji pribėgo prie durų ir dingo.
Susigėdusi dėl savo smarkavimo, Sil

vi dėjosi besišaipanti:
— Pasirodysi dar šį vakarą.

*

ANTROJI DALIS
Aneta išėjo iš Silvi buto, norėdama 

niekad ten nebesugrįžti. Ji verkė. Ji de
gė iš gėdos ir pykčio. Šios dvi aitringos 
prigimtys negalėjo paliauti mylėjusios, 
neprisiartindamos prie neapykantos.

Anetai. nebeįmanoma pasilikti po tuo 
pačiu stogu! Jei ji būtų turėjusi lėšų, ji 
būtų išsikrausčiusi rytojaus dieną. Jos 
laimei, reikėjo prisitaikyti prie gyveni
miškos būtinybės: atsakyti butą, susiieš
koti naują. Pirmame pykčio priepuoly
je ji verčiau būtų atidavusi savo baldus 
apsaugon ir pabėgusi į viešbutį. Bet ne 
laikas buvo eikvoti pinigus. Ji labai 
mažai jų buvo atidėjusi į šalį; kiek ji už
dirbdavo, tiek ir išleisdavo; net ir ne
prašant sesers paramos, žinojimas, kad, 
reikalui esant, galima paprašyti, ją ra
mindavo ir išlaisvindavo nuo perdaug 
skaudžių rūpesčių ateitimi. Bet kai da
bar ji norėjo sudaryti sąmatą, kiek jai 
reikėtų pragyvenimui, ji turėjo labai 
nusiminusi pripažinti, kad, paliktai vien 
tik savo ištekliams, dabartinių jos paja
mų neužtektų visam išlaikymui. Išlai
dos buvo mažesnės, gyvenant abiem se
serim kaimynystėje ir iš dalies bendrai 
maitinantis. Mažyčio aprėdas buvo Sil
vi dovanos; ir už Anetos sukneles ji im
davo tik tiek, kiek atsieidavo medžiaga.

(Bus daugiau)

CLEVELANDO ŽINIOS
Marie Reed Haug uždėta
ant baloto

Pasižymėjusi UE unijos 
vadovė ir gerai išsimokslinusi 
socialiam veikimui Marie Reed 
Haug tapo uždėta ant baloto 
kandidate į Clevelando Mo
kyklų Tarybą. Jos uždėjimui 
ant baloto piliečių parašu ta
po surinkta 1,200 daugiau, 
negu buvo reikalauta jos už
dėjimui, ir tas turėjo būti at
likta į vieną mėnesį. Pas pa
rašų rinkėjus buvo toks pasi- 
ryžįmas, kaip, pavyzdžiui, 
sekmadienio rytą, vasario 1, 
kada šaltis buvo arti zero, 
atėjo 5 parašų rinkikai ant 
Euclid ir E. 105 skersgatvio, 
kuris yra visuomet geras pa
rašų rinkimui, nes čia žmonės 
laukia busų ant visų 4-rių 
kampų. Bet tas rytas nebuvo 
per geriausias, nes ne vien, 
kad parašų rinkikams šaltas 
vėjas žandus plikino, bet ir pi
liečiai dėl šalto oro nebuvo 
ramūs ir buvo sunku juos su
laikyti dėl pasirašymo. Bet 
atsirado nemažai tokių gerų, 
kurie sustojo ir pasirašė. Po 
kelių valandų atėjo kiti pa
mainyti. Tuomet vieni nuėjo į 
namus susišilti, papietauti, o 
aš nuvažiavau iki apartment- 
namių ruožto. Ten tai buvo 
rojus. Koridoriai šilti, tik eik 
belzdamas nuo vienų durų pas 
kitas. Nors ne visose duryse 
gauni parašų, bet kitose gau
ni 2 ir 3, ir taip peticija prisi
pildo be jokio vargo. Už tai 
Cleveland Plain Dealer “pa
gerbė” visus parašų rinkėjus, 
kurio pasirašė, po savo peti
cijų afidevitais, įdėdamas jų 
vardus ir antrašus į laikraštį. 
Matomai, mano tuomi nubau- 
gint, kad žmonės nerinktų pa
rašų po gero žmogaus petici
ja, kurio reakcija, darbininkų 
priešai neapkenčia.
Plain Dealer sako, kad Marie 

Reed Haug tapusi išmesta iš 
CIO už komunistinius palinki
mus. Ne ji viena buvo išmesta. 
CIO biurokratai išmetė čielus 
lokalus, kurie iškėlė viršun tų 
biurokratų išdavystes. Marie 
Reed Haug ir CIO būdama tu
rėjo užsipelniusi atsakomingą 
vietą, ji ėjo Clevelando CIO 
Tarybos iždininkės pareigas. 
Tai pirmutinė moteris1, kuri 
buvo pasiekusi tokią aukštą 
vietą. Dabar ir išmestame lo- 
kale, kuris yra prisidėjęs prie 
United Electric, Radio and 
Machine Workers unijos, Ma
rie Reed Haug jau 8-tas me
tas eina biznio agentės pa
reigas. Tokios vietos nėra gau
namos be užsitamavimo. Ji 
gauna tokias atsakomingas 
vietas už tai, kad ji gerai su
pranta, kaip vadovauti unijo
se ir kaip vesti kovą už uni- 
jistų gerovę. Už tai reakcija 
jos neapkenčia ir už tąi Cle
velando progresyviai piliečiai 
pasiryžo išrinkti Marie Reed 
Haug j Clevelando Mokyklų 
Tarybą.

—o— ■
Douglass-Brown 
paminėjimo banketas

Fredrick Douglass buvo gi
męs vergų šeimoje, neturėjęs 
progos pažinti savo tėvo. Mo
tina irgi buvo išvešta už 12 

si aidiečiai grįžkite dainuoti. 
Pamokos įvyksta ■ 29 Endicott 

mylių dirbti už vergę plauta- St. J. M. L.

cijoje. Fredricką su kitais 5 
jo broliukais ir sesutėmis už
augino močiutė. Eidamas sep
tintus, metus jau dirbo pas 
plantacijos prižiūrėtoją. Su
laukęs 20 metų amžiaus Fre
drick Douglass, pabūgęs iš 
vergijos į žiemines valstijas, 
patapo pasauliniai pagarsėju
siu žmogumi. Jis patapo są
moningu vadu kovoje, nevien 
už paliuosavimą savo rasės 
žmonių iš pietinių valstijų ver
gijos, — jis kovojo už mote
rims lygias teises ir už visų 
darbininkų gerovę abclnai iki 
savo mirties. Douglass mirė 
vasario 20 d., 1895 motais.

Douglass’o mirties paminė
jimui, Clevelando Negrų Dar
bo Taryba rengia banketą su 
prakalbomis ir menine progra
ma, kuris įvyks sekantį šešta
dienį, vasario 21, Prince Hali 
Masonic Temple, 8932 Quin
cy Ave. Pradžia 7 :30 vai. va
karo.

žymiausiu kalbėtojom bus 
UE unijos vadas, pasižymėjus 
Chicagos Harvester streiko 
vadovybėje, Harold Ward ir 
kiti. Bus ir muzikalė progra
ma.

Lietuviams irgi bus įdomu 
šiame bankete susipažinti su 
progresyvių negrų judėjimu.

- Rep.

Worcester, Mass.
Vasario 8 d. LLD 11 kuopos 

susirinkime Laisvės vajininkas 
D. Gį Jusius išdavė gražų ir 
pilną raportą iš savo darbo 
laike vajaus. Sakė, sutikau 
visokių žmonių ir visur radau 
gerai nusiteikusius Laisvės 
turiniu. Daug skaitytojų yra 
numirusių, tas sumažina laik
raščiui įeigas. Gauta du nauji 
skaitytojai. Pinigų pasiųsta 
už prenumeratas $544. Drg. 
Jusius, kaipo Laisvės, agentas 
tą darbą dirba per visus me
tus. Drg. J. Jaškevičius, par
vežė gerą raportą iš Laisvės 
šėrininkų suvažiavimo; sakė, 
buvo virš 150 šėrininkų ir 
banketas buvo šaunus, daly
vavo apie 400 žmonių. Pasiro
do, kad žmonės remia “Lais
vę”, kad ji mus kas dieną lan
kytų su gerais raštais ir pa
saulinėmis žiniomis.

Teatro komisija pranešė, 
kad jau renka aktorius dėl 
perstatymo komedijos “Pusse
serė Salomėja.” šis veikalas 
labai juokingas. Jeigu nužiū
rimi žmonės paims jiems skir
tas roles, tai turėsim komedi
ją pilnoje to žodžio prasmėje.

Bendras LLD 11-155 kuopų, 
banketas įvyks kovo 15 d., tai 
yra sekmadienio 5 vai. vakare, 
29 Endicott St. svetainėje. 
Taipgi yra užkviesta iš kitos 
kolonijos grupė dainininkų, 
kad pas mus šiame bankete 
padainuotų. Kas jie bus, tai 
pranešiu vėliau. Tai dabar 
LLD rėmėjai ir nariai prašo
mi įsitėmyti.

Aido Choras laiko pamokas 
nedėliomis, 2 vai. po pietų.. 
Vadovauja Jonas Dirvelis. Vi-

NEW BRITAIN, CONN.

I

Juzutei Žukaičiūtei Žilinskienei

Kad tave turėjau, aš labai didžiavausi. Nors 
jau praėjo—praūžė du meteliai, kai likimas, mie
la Juzute, išskyrė mus, bet kiekvieną dienelę, ir 
naktelę dar vis pravirksta mano širdelė tave pri
simindama.

Tavo Jurgis.

Newark, N. J.
■

A. [Kvedero mirtis

bįeseniai tilpo trumpas 
rašymas apie velionio Adolfo 
Kvedero mirtį. Tai buvo tik
tai faktas atžymėtas, kad jis 
mirtį, kur tapo palaidotas ir 
kas laidojo. Plačiau apie jo 
gyvenimą nieko nepažymėta. 
Taipgi mažai kas ir žinojo 
apie! jo mirtį, nes nebuvo nie
kam'veik pranešta. O draugas 
velionis Kvederas, 'man rodos, 
užsipelnė didesnio aprašymo 
ir geresnės pagarbos savo gy- 
venirpe.

Man nėra žinoma, iš kokios 
vietoj velionis paėjo Lietuvo
je. Tįk tiek žinoma, kad jis 
paėjo' nuo Kauno. Taipgi nė
ra žinoma, ar jis turėjo čia 
ir daugiau giminių, apart bro
lio Piįano, kuris gyvena Bloo
mfield, N. J., jau nuo labai 
seniai) Draugą Kvederą par
vežiau iš Bloomfield, rodos, 
1922 hr 1923 metais į Ne- 
warkąĮ kur jis. apsigyveno 
pas J. K. Juodeškus, nes buvo 
visą laiką 1 pavienis. Nuo to 
laiko, tai yra nuo 1923 m. jis 
prigulėjo Sietyno Chore ir 
veik visą laiką ė.fo kasieriaus 

ap-

pareigas. Turėjo gerą baso 
balsą ii* daug veikė chore. 
Taipgi priklausė prie K. P. 
per 20 metų. Joje taipgi ak
tyviai dalyvavo. Priklausė Lie
tuvių Literatūros Draugijoje 
ir, rodos, Palangos Juzės Pa- 
šąlpinėjįe Draugijoje, žodžiu, 
velionis; plačiai veikė virš mi
nėtose organizacijose.

Per pastaruosius 2 ar 3 me
tus jau* nedirbo. Mat, jau bu
vo per sęnas, darbo nebegalė
jo gauti, ir gal todėl dėl fi
nansinių trūkumų išsibraukė 
įš organizacijų. Per pastaruo
sius keletą metų jau gavo se
natvės pensiją ir veikiausia iš 
tokios mažos pensijos negalė
jo tinkanjai pragyventi ir pa
laikyti organizacijas. Galimas 
daiktas, kad pastaraisiais lai
kais nuėjd į, taip sakant, dug
ną, į karkiamas, ir visą savo 
pirniiau gražų gyvenimą, or
ganizacijas ir draugus paliko 
užmarštyje

Prieš mirtį, keli mėnesiai 
atgal, patiko vargšą nelaimė.

Einant jam skersai gatvę 
užgavo automobilius ir pusė
tinai aplamdė koją ir šonkau
lius. Dėlei to ligoninėje išgu
lėjo apie ttis mėnesius ir jau 

nebepasveiko, ten pat ir mirė.. 
Gal būt laidotuvių išlaidas 

padengė brolis Pranas, kuris 
juomi rūpinosi, nors ir jis pats 
nesveikavo, ir jo žmona sun
kiai serga.

Tai tiek trumpai iš velionio 
Kvedero gyvenimo.

George Albinas.

So. Boston, Mass. ;
MIRIMAI

Staiga mirė vasario 6 d. Joe 
Bedalis, sulaukęs 63 metų am* 
žiaus. Palaidotas vasario 10 
d. Velionis paliko - nuliūdime 
sūnų Joe Bedalį, marčią ir 
dvi anūkes. Visi gyvena New 
London, Conn. Jo moteris mirti 
prieš 6 metus.

Joe Bedalis Lietuvoje paėjo 
iš Panevėžio apskr., Daujėnų 
parapijos, Patrakių kaimo. 
Taipgi paliko brolį Petrą Lie
tuvoje, kuris yra daug jaunes
nis už mirusį Joe.

Joe buvo laisvas žmogus ir 
gražiai su visais Sugyveno. 
Priklausė prie tautiškos pa
rapijos ir buvo jos rėmėjas. 
Kada ministeris F. Kubilius 
parapiją likvidavo, tai ir pa- 
rapijonai iškriko, kaip tos 
avys. Velionis taipgi priklau
sė prie Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 62 kuopos, ii* 
prie Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo 318, Broadway. Bu
vo Laisvės skaitytojas nuo pat 
jos įsikūrimo, ir nuoširdus jos 
rėmėjas. Ypač būdavo karš
tas Laisvės piknikų tikietų 
platintojas. Bet kai Joe mirė, 
tai ir Rymo kavalieriams*pasi- 
darė ‘košei’”.

Ilsėkis, Joe, ramiai. 1
Joe Butkus.

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ , 
DIREKTORIUS

•oc*

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

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Vasario-Feb. 18. 1953



E LIETUVOS
Koncertas kolūkiečiams

KALVARIJA.* — Rajono 
Černiachovskio vardo žemės 
ūkio artelės klube-skaitykloje 
susirinko daug žmonių : žinia 
apie rajono kultūros namų 
koncertinės brigados atvyki
mą pasklido po visą kolūkį. 
Atvažiavusius saviveiklinin
kus šiltai pasitiko kolūkiečiai.

Meno vadovo Juozo Gra
bausko vadovaujamas oktetas 
padainavo J . švedo, B. Dva
riono, K. Kavecko ir kitų kom
pozitorių dainas. Choreogra
finė grupė atliko liaudies šo
kius “Lenciūgėlis”, “Suktinis”, 
“Rugeliai”, “Kalvelis”, šiltai 
kolūkiečių buvo sutiktas in
strumentinis trio, kuris atliko 
populiarias melodijas. Turi
ningą koncertines brigados 
repertuarą sudarė taip pat 
lietuvių liaudies ir tarybinės 
dainos, tarybinių rašytojų po
emos ir eilėraščiai, skirti kovai 
už taiką.

Ši koncertinė brigada sėk
mingai konaertavo 
nų”, “Komunizmo 
“Mičiurino keliu” 
kolūkiuose.

•'“Trakė- 
aušros”, 

ir kituose

Kino seansai kolūkyje

JONIŠKĖLIS. — Du kartus 
per savaitę demonstruojami 
kino filmai Joniškėlio rajono 
“Pumpėnų” kolūkyje. Kilno
jamojo kino mechanikas La
pinskas stengiasi kaip galima 
geriau aptarnauti kolūkinio 
kaimo gyventojus. Kiekvieną 
kartą pasižiūrėti naujo filmo 
susirenka po pusantro šimto 
ir daugiau kolūkiečių. Pasku
tiniuoju metu buvo 
struojami filmai 
žmonės”, “Padangių 
ir kiti.

Kilnojamasis kinas 
lankosi ir Pumpėnų 
traktorių stotyje.

ti emon- 
Drąsieji 
lėtasis”

dažnai 
mašinų- c

Lietuvos bokso čempionatas

Tris dienas KKI sporto ha
lėje vyko stipriausiųjų respu
blikos boksininkų kovos, ku
rios turėjo išaiškinti 1952 me
tų respublikos bokso nugalė
tojus. Komandinėse pirmeny
bėse varžėsi Vilniaus, Kauno 
miestų ir Klaipėdos srities 
boksininkų komandos.

Visų lengviausiame ir leng- 
viausiame svoriuose respubli
kos čepmionų vardus iškovojo 
vilniečiai Matikevičius ir Na- 
voiėikas. Atkaklus buvo vil
niečių Januškevičiaus ir Kulčic- 
ko (puslengvis svoris) susitiki

mas, kurį taškais laimėjo Kul- 
čickas. Lengvame svoryje nu
galėjo vilnietis Mereckas.

I pusvidutinio svorio finale 
susitiko du Pabaltijo sparta
kiados čempionai kauniečiai— 
Karkauskas ir Moziliauskas. 
Iki šio susitikimo abu boksi
ninkai buvo kovoję po 81 ko
vą, iš kurių abu laimėjo taip 

, pat lygiai — po 65. šių bok
sininkų kova buvo viena iš į- 
domiaųsių ir gražiausių pir- 

.menybėse. Teisėjai pergalę 
pripažino Moziliauskui. Pilec-. 
kiš tapo respublikos čempionu 
II pusvidutiniame svoryje, 
Gustaitis—vidutiniame. Sun
kiasvorių sporto meistro Šo
ciko (Kaunas) ir Juškėno 
(Vilnius) susitikimas pasibai
gė Šociko pergale.

Komandiniu atžvilgiu pir
menybes ir pereinamąją taurę 
laimėjo Vilniaus boksininkai. 
Kauniečiai užėmė antrą vietą.

Masinis laimėjimų 
išmokėjimas t

Klaipėdos miestp centrinė 
taupomoji kasa pradėjo ma
siškai išmokėti laimėjimus, 
tekusius Penktosios valstybi
nės paskolos TSRS liaudies ū- 
kiui atkurti ir išvystyti ket
virtajame tiraže.

Pirmomis dienomis apmokė
ta ir priimta apmokėti dau
giau kaip tūkstantis obligaci
jų, kurioms teko laimėjimai 
300 tūkstančių rublių sumai. 
Pateikta 500 rublių obligaci
ja, kuriai teko 10,000 rublių 
laimėjimas.

NewWto^W^ZInlOT
Sveturgimiu gynėjai
Atskaita aukų New Yorko ir
apylinkės Lietuvių Komiteto 
Sveturgimiams Ginti nuo 
birželio 30 iki gruodžio 31, 
1952:

Kearny draugai per V. Ži
linską $18.00

V. Žilinskas 2.00
A. Gabalas 4.00
F. Mažilienė * 1.00
O. Titanienė 2.00
Valungis, Richm. Hill, 5.00

A. Macijauskas, Water. 2.00
Will imas, Stamford, 5.00
A. Philipse, Stamford, 5.00
E. Jamack, Douglaston,
L, 5.00

Grupė patersoniečių, 10.00
L.

P. Bechis 1.00
Grupė greatneckiečių, 5.00
K. Karpavičienė, anį blan

kus,
J. Kalvaitis
Ridgewoodieciu
K. Balčiūnas
S. Večkys
Apšvietus mylėtojai

Žilinską
V. Kariūnas
Moterų Klubas 

kius, viso)
J. Greblick, St.

5.00 
10.00 
20.00

5.00

33.00 
1.00 

grup. 5.00 
5.00 
5,00 

per V.
10.00 
5.00 

(per 3 sy-
20.00 

Pter., 10.00
Grupė minersvilliečių 
R i chm on d o draugai 
Apskritis
Grupe richmon(liečiu 
širdingai ačiū visiems

minėtiems ir anksčiau prisidė- 
jusiems šiam svarbiam reika
lui. Jūsų paramą aukštai įver
tinsime ir ateityje.

čekį ar money order rašy
kite V. Globich vardu ir pa
siųskite sekamu antrašu: 
Ann e Jones, 39 E. 98th St., 
Brooklyn 12, N. Y.

Revizijos komisija:
Anne Jones

K. Karpavičienė 
J. Kalvaitis.

Great Neck, N. Y

Vaizdas New Yorke. Eiliniai jūrininkai demonstruoja 
prie “amžinojo” International Longshoremen’s Asso
ciation prezidento Joseph Ryan raštinės. Jie reikalau
ja, kad Ryan rezignuotų. Tyrinėjimas parodė, kad jis 
asmeniškai yra ėmęs nuo kompanijų milžiniškus kyšius.

Veikti už Rosenbergus 
reikia skubiai

Taip įspėjo žurnalas Mases 
& Mainstream savo vedama
jame paskiausioje laidoje. Jo 
redaktorius Samuel Sillen pa
reiškia, jog:

“Dar yra laiko išgelbėti Ju
liaus ir Ethelės Rosonbergų 
gyvybes. Bet tam reikia tokių 
pastangų, kokias mes dėtume 
gelbėjimui savo vaikų nuo 
žmogžudžio.“

Rei kšm i n gas pr i minimas. 
Tokiam žygiui niekas nelau
kia kol gerai išsimiegos, kol 
neturės ką daugiau veikti, ar 
kol susikraus gąna pinigų. 
Tai yra nedelsiamas veiksmas 
pavojaus momentu.

Rosenbergų apgynėjai šau
kia į veiksmus čionai ir Wa
shington e. Su pratusioj i mo
mento svarbą stengiasi atsi
liepti tuo momentu, kada šau
kiami.

Sukniasiuviai rinks 
valdybą trečiadieni

Didžiojo sukniasiuvių loka- 
lo 22-jo eiliniai nariai šiuose 
rinkimuose lokalo valdybos 
turės iš ko pasirinkti. Jie sta
to savo kandidatų pilną sąra
šą (slate-sleitą). Jo priešaky
je yra ilgametė unijistė Fan
nie Golos.

Lokalas turi apie 25,000 na
rių. Apie trys ketvirtosios da
lys visų narių yra moterys. 
Tačiau dabartinė lokalo vir
šenybė niekad nestatė moters 
bent kurioms vadovaujančiom 
pareigom.

Fannie Golos statoma kan
didatu į lokalo vedėją, sekre
torę. Tai yra lokalo valdybo
je aukščiausia vieta. Tam ji 
turi patyrimo per
veiklos visokiausiose pareigo
se unijai. O technišką mokslą 
ji įsigijo išeidama liaudies 
mokyklą ir vidurinę mokyklą j 
vakarais, nes dienomis turėjo '

30 metu

dirbti šapose ir eiti šeiminin
kės ir motinos pareigas.

Mrs. Golos ir jos draugai 
'eiliniu
siekiu stato 
procentų algos priedo. Rinki-/ 
mai įvyks vasario 18-tą. 1

sąraše savo vyriausiu 
reikalavimą 20

Jauna pora paliko 7 mėne
sių kūdikį su svetimu prižiū
rovu ir nesugrįžo. Kūdikis 
paduotas pamestinukų prie
glaudom Policija ieško tėvų.

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

SUSIRINKIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Svarbus susirinkimas ALDLD 10 
kuopos ir moterų klubo įvyks ne
dėliojo, 22 d. vasario, 1150 N. 4lh 
St.. Moterų Klubo susirinkimas 
sides kaip 3. valandą, o 10-ios 
pos kaip pusė po keturių.

Siame susirinkime išgirsime 
portus iš 
žiavimo, 
jos 
visi

pra
kun

susirinkime
dienraščio Laisvės

taipgi iš teatrales komisi- 
svarbų raportą.
ir visos.

(34-36)

ra- 
suva-

Būkime laiku,
Kom.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

Long 
kont-

tą vietą, kurioje 
savaičių prigėrė 
Prieš keletą metų 

vietą pirkęs už

Nelaimingą duobę 
pavers parku

Hempstead miestelis 
Islande nupirko nuo
raktoriaus Eli Mazė kaimely 
je Elmont 
prieš porą 
trys vaikai, 
jis buvo tą
$225. Dabar reikalavo $35,- 
000. Miestas nupirko už $5,- 
000. Ten padarys miesto par-

11

u z
H-

Jau daug laiko praėjo, kai 
mūsų visuomenė nėra girdė
jusi apie mūsų kolonijos veik
lą. Tiesa, savu laiku čia buvo 
gražiai veikiama. Bet pasta
ruoju' laiku, kada Pirmyn 
Choras nustojo gyvavęs, ne
tenka iš veiklos ką pasakyti. 
Vieni išmirė, kiti serga se
natve. Tačiau tūli stipresni 
dvasios draugai dirba organi
zacijose. Darbuojasi išlaikyti 
tas draugijas, kurias buvo iš- 
auklėję per eilę metų.

Kaip būtų buvę gražu, jei 
tas būtų buvę padaryta pir
miau, kol nebuvo atimta 3 vai
kų gyvybe! žuvusieji vaikai 
buvo du 6 metų, vienas 
metų.

ši nelaime atsitiko no 
ilgo po to, kai ant tos pat
gosios Salos, prie kitų naujų 
sodybų statybos panašioje 
duobėje buvo žuvę kitų žmo
nių vaikai. Ir vienoje ir kitoje 
apylinkėje žmonės sau pano
sėje zurzėjo prieš tą pavojų, 
bet organizuotą veiklą paliki
nėjo kitiems. Tragedija paro
dė, kad prieš pavojus reikia 
veikti organizuotai ir skubiai.

B.Vasario 3 d. draugas F.
Lideikis išvyko automobiliu 
Floridą 3 savaitėms atostogų. 
Jis nebe pirmą sykį aplanko 
Floridą. Jis žadėjo aplankyti 
dd. Marcinkevičius ir kitus 
ten jau įsigyvenusius pažįsta
mus.

Linkiu d, Lideikiui daug 
sveikatos ten pasisemti ir po 
geros kelionės, laimingai vėl 
sugrįžti namo. F. Kl-ton.

Šaukia i budėjimą 
už Rosenbergus

Greta palaikomo Washin
gtone masinio budėjimo už 
Rosenbergus, šaukiami žmo
nės į budėjimo eisenas ir New 
Yorke. Eisenos vienur bus pa
laikomos tiktai skirtomis die
nomis, o kitur kas dieną.

Kasdieninė budėjimo eise
na šaukiama prie republikonų 
partijos centrai i nes įstaigos, 
54 West 40th St., New Yorke. 
Ten pikietą palaikys kas die
ną nuo 4 po pietų iki 8:30 va
karo. šeštadieniais /pikiotuos 
nuo 11 iki 1 .

Dar gali išgelbėti 
Rosenbergus

Amerikos darbininkų dien
raštis Daily Worker atsišau
kė i visuomenę išgelbėti Ro
senbergus .

Laikraštis pakartojo šimtų 
žymiųjų Amerikos ir kitų ša
lių piliečių pareiškimus tuo 
klausimu. Ir įspėjo, kad nepa- 
klausymu tų įžymimų ir liau
dies balso šiandieniniai Ame
rikos valdovai užtraukia mū
sų šaliai negarbę. Kad tuomi 
žudo pasitikėjimą demokrati
ja. Kad kartu žudo ir pačią 
demokratiją.

Ragina visus dalyvauti Ro- 
senbergams gelbėti veiksmuo
se ir tuomi ‘apginti Amerikos 
garbę ir teaugamą.”

Civilinių Teisių Kongresas 
šaukia tą pikietą ir ragina vi
sus dalyvauti. Jis pareiškia, 
kad tiktai masinė liaudies 
veikla gali išgelbėti jų gyvy
bę.

Dar trys išleisti 
po kaucijomis

Dar trys darbininkų vadai 
komunistai tapo išleisti po 
kaucijomis praėjusį penkta- 
dieriį.\įų trijų kaucijos bend
ra suma yra $77,000.

Šioje išleistųjų grupėje yra 
Arnold Johnson, Albert Lan
non, Pettis Perry. Pirmiau bu
vo išleisti šeši. Dar buvo likęs! 
kalėjime keturi: George Bla
ke Charney, Victor J. Jerome, 
Louis Weinstock ir William 
Weinstone. Tikėjosi, kad apie 
vasario 17-tą ir tie galėsią 
išeiti.

Mokytojų Unija tapo 
nepriklausoma

New Yorko Mokytojų Uni
ja paskelbė, kad nutarė tapti 
nepriklausoma organizacija. 
Tai nutarta narių ir specialių 
delegatų bendrame susirinki
me, įvykusiame vasario 8-tą.

Mokytojai per eilę pastarų
jų metų buvo dalimi United 
Public Workers. Ten priklaw- 
sė daugelio valdinių Įstaigų 
darbininkai. Pakaita padaryta 
tiktai tam, kad turėti daugiau 
laiko vien tik mokytojų rei
kalams. Nusistatymas koope
ruoti su kitomis darbininkų 
organizacijomis nekeičiamas.

Rendauninkai vykdys 
budėjimą Albanyje

Vasario 16-tą rendauninkų 
organizacijos pradėjo nuolati
nį budėjimą Albanyje. Ji vyk
do pastangose nedaleisti iš- 
kontroliuoti ir pakelti rendas. 
Tai reiškia, jog rendauninkų 
atstovai bus kožname Seime
lio posėdyje iki Seimelis išsi
skirstys atostogų ar iki pa
teiks naują vendų kontrolės Į- 
statymą.

Virš 80 organizacijų daly
vauja tame žygyje. Tarpe da
lyvių yra rendauninkų grupes 
iš visų miesto sričių, daugelis 
unijų lokalų, kitokios organi
zacijos. Taipgi atstovaujamos 
tūlos bažnyčios.

OPERATORS. Experienced on Sin
ger power machines. Steady posi
tion. Good working conditions, 
ply 
248

in person. GOLD MFG. 
No. 11th St., 6th floor.

(32-34)

Ap- 
CO„ i

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

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

STOP WISHING—START EARN
ING. Woman over 25, well groomed, ! 
with car, wishing high comm, i 
Silver Salos field, 
parties or canv. For personal inter
view write M. Wiggins, 46 Chatham 
Rd., Upper Darhy.

(33-39)

GARSINKITĖS LAISVĖJ

Duobkasių streikas dešim
tyje kapinių didmiesčio apy
linkėse tęsiasi toliau. Reika
lauja 5 dienų savaitės ir kitų 
pagerinimų.

Kviečiame Dailininkus i
Rankdarbių Parodą

Dienraštis Laisvė rengia rankdarbių parodą, 
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, kviečiame 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.

* MOTERŲ ATYDAI
Moterį) Apšvietos Klubo susirin

kimas įvyks šio ketvirtadienio va
karą, vasario 19-tą, 8 vai., Liberty 
Auditorijos Muzikos Kambaryje^, 
Pranešimas apie būsimą kovo 8-sioy f 
programą ir kili svarbūs reikalai. O 
po darbo, minėsime dvieju draugių 
gimtadienį. Kviečiamo ir no nares.

Valdyba.
(33-34)

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriške abclnam na

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

Great Nock 2-1097.
(33-37)

inc. | 
Hours 5 -9, no

HELP WANTED —MALE!
POLISHER. Experienced on Zinc: 

metal castings. Uood pay. Steady! 
work; good working conditions. Ap-j 
ply in person. S. BLECHER & SON, 
2012 Wharton St. See Mr. Gross.

(34-36)

AUTO BODY & FENDER MAN. 
1st Class. Good wages; steady work, 
warm shop, 
phone Mr. 
SHOP, 113 
GE. 8-5934.

Apply in person or 
Harvey. SEES AUTO 
W. Rittenhouse Street. 
After 6—TE. 9-8297.

(33-35)

AUTO MECHANICS. Some know
ledge of •diesel. Steady work; good 
working conditions. Applv in per
son. B. & L. GMC TRUCK SALES, 
4571. Torresdale Ave., or Phone 
CU. 8-1020.

(32-34)

Medus su Arbata
Orui atvėstant, «reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

B
Virginia 9-6125

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVcrgreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta
?7Zg7?7?7??7?ZZ7?'Z777?7'?777?7?'Z7?77?22gl

TONY’S
UP-TO-DATE

Ė

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barbenai

________________ ____ a

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.

Receptu Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. y

Tel. EV. 7-6288 JF
-s

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

TYRIMUI

13Ė

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., N. Y.

4 pusl.-LaisvS (Liberty)-Trečiadien., Vasario-Feb. 18, 1953

Užlaiko puikų

BAR&GRILI

PETR/1S KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS

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

k




