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KRISLAI
Pranciškonų laikraštis 

rašo netiesą.
Su kuria grupe stovi jis?
Su ta, kuri šaukia: 

nukryžiuoti.
Vyskupas Hodur’as.

Rašo R. M1ZARA

Brooklyno lietuvišku pran
ciškonu laikraštis, rašydamas 
apie Julių ir Ethelę Rosenber- 
gus, pakartoja tą pačią netie-* 
m, kuria “vainikuojasi” ko
mercinė spauda, trokštanti 
jaunai porai mirties.

“Darbininko” Įvedamajame 
sakoma:

“Julius ir Ethel Rosenber- 
gai, nuteisti mirti už atominių 
paslapčių perdavimą Sovietų 
Sąjungai, praėjusia savaitę 
vėl patraukė visų dėmėsi...”

Tai didelė netiesa!
Julius ir Ethelė Rosenbergai 

nuteisti mirti ne “už atominiu 
paslapčių perdavimą,” o tik 
“už suokalbiavimą atlikti 
e^Jfronažą.”

Tai pripažino ir pats prezi
dentas* Eisenhoweris savo pa
reiškime, atmetant Rosenber
gų prašymą suteikti jiems pre- 
zi d e n t i n i s u s i m y 1 e j i m ą.

/ —o—

/Įsidekime Į galvą, — pran- 
gtiškonii laikraščio redakto- 
į|(us taipgi prašomas tai su
prasti, — Rosenbergai nuteis
ti mirti ne už kokį tai atliktą 
mūsų krašto paslapčių išdavi
mą, o tik už norėjimą, už suo
kalbiavimą atlikti išdavimą.

Perdavimas kitam kraštui 
svarbių paslapčių yra vienas 
dalykas, gi suokalbiavimas 
perduoti — visai kitas!...

—o—
Pranciškonų laikraštis su

randa, jog tarp tų tūkstančių 
žymių žmonių, kurie pasisako 
prieš Rosenbergų žudymą, 
yra dvi grupės: “Vieną grupę 
sudaro žmonės geros širdies,” 
O kitą — “sudaro bolševikinis 
elementas.”

Deja, pranciškonų redak
torius nepriklauso nei vienai 
jų, nors jis dažnai rašo apie 
“gerą širdį.”

Pranciškonų laikraščio re
daktorius, matyt, yra tokios 
“širdies,” kuri pastato jį tre- 

^ion grupėn — ton, kuri prieš 
porą tūkstančių metų Jeruzo- 
Ijl^v šaukė : nukryžiavoti jį, 
nwęryžiavoti!...

Gaila!
—o—

Scranton c mirė vyskupas 
Francis Hodur, sulaukęs 86 
metų amžiaus.

Vyskupas Hodur buvo len
kų tautybės, gimęs Lenkijoje, 
ir ten ėjęs mokslus.

Romos katalikų kunigu jis 
buvo įšventintas 1893 m. 
Scrantone. Vėliau jis klebo
navo Nanticoke, Pa.

1897 metais jis įkūrė lenkų 
tautinę bažnyčią, kuri šiuo 
metu turi Jungtinėse Valstijo
se 165 parapijas.

Vyskupas Hodur, per pasta
ruosius aštuoneris metus, bu
vo neregys, nieko nematė, bet 
pamaldas bažnyčioje atlikda
vo.

—o—
L . . , . v. ,Atsiminkime, sis vyskupas j- 

šventino nemaža ir lietuvių 
tautinių kunigų, ir padėjo 

dBf'ms įkurti lietuviškas tauti- 
xnc& (“nezaležninkiškas”) pa
rapijas.

Bet pas. lietuvius tautinė 
bažnyčia plačiau neįsišakojo.'

Tik čia ir ten veikia lietu
viškos tautinės parapijos, bet

VALDININKAI SVARSTO 
BLOKADA KINIJAI, 
SAKO EISENHOWERIS
Jis siūlo atmesti tik tokias
sutartis, “kurios vergia tautas99

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris vas. 17 d. 
turėjo pirmąjį pasikalbėji
mą su korespondentais Bal
tajame Name. Atsakinė-. 
damas į jų klausimus, pre
zidentas pareiškė, jog:

Keli valdžios departmen
tal tariasi apie užblokavi- 
mą Kinijos sausžemio ir 
apie uždraudimą įgabenti 
bet kokius daiktus i Kini
jos Liaudies Respubliką, 
bet pats prezidentas šiuo 
laiku dar neturįs, planų kas 
liečia tokius veiksmus.

Nežada atmest viešų tarp
tautinių sutarčių ir stoja 
už atmetimą tiktai tokiu su 
Rusija sutarčių, kurios pa
vergia kitas tautas...

Prieš taksų numušimą
Prezidentas atmes-vetuos 

s u m anymus, reikalaujan
čius taksų numušimo, iki 
valdžia gaus tiek pajamų, 
kad atsvertų jos išlaidas.

Naikins kainų kontrolę, 
norėdamas atgaivinti lais
vąjį verslą amerikiniame 
ūkyje, bet jeigu kainos per 
smarkiai pakils, tai prezi
dentas ragins Kongresą iš
leisti įstatymą brangenybei 
suvaldyti. </
Už rekrutavimą daugiausia 
Pietinės Korėjos tautininkų

Turėti] būti kuo daugiau
sia rekrutuojama Pietinės 
Korėjos tautininkų dėl ka
ro prieš Šiaurinės Korėjos

Visi 13 komunistų 
paleisti už kaucijas

New York. — Jau tapo 
už kaucijas (belas) paliuo-' 
suoti iš kalėjimo iki apelia
cijos teismui visi 13 vado
vaujančių komunistų. Kau
cijos yra nuo $20,000 iki 
$25,000 kiekvienam. '

Federalis apskrities teis
mas. nuteisė juos už vadi
namą sąmokslą skelbti, kad 
reikėsią varu nuversti 
Amerikos valdžią.

AMERIKOS GINKLAI 
NORVEGIJAI

Oslo, Norvegija. — Jung
tinės Valstijos pereitą mė
nesį davė Norvegijai dar 
18 tūkstančių tonų naujų 
ginklų ir įvairių karinių 
įrengimų.

silpnos.
Kodėl ?
Vyriausiai todėl, kad tarp 

lietuvių nebuvo geros vadovy
bės. Kai kurie tautiniai kuni
gai perdaug latravo, nesilaikė 
disciplinos, netarnavo tinka
mai savo pasekėjams-parapi- 
jonams, ir nebuvo kas juos 
sudraudžia. ‘

Kaip dabar, mirus vyskupui 
Hodurud, taut, lenkų kat. baž
nyčia versis, liekasi palaukti 
ir pamatyti.

komunistus, bet negalima 
visai iš Korėjos fronto iš
traukti amerikonus bei jų 
talkininkus.
Taip, Sovietų Sąjunga turi 

atominių bombų
Prezidentas sakė pilnai 

įsitikinęs., jog Sovietų Są
junga turi atominių bom
bų. Tuom jis atmetė Tru- 
mano pareikštą abejonę 
apie Sovietų atom-bombą.

Stalinas vėl kalbėjosi 
su Indijos atstovu

Maskva.—Premjeras Sta
linas vėl priėmė pasikalbė
ti Indijos ambasadorių K. 
P. S. Menoną. Pranešama, 
kad jiedu nuoširdžiai tarė
si apie reikalą greitai baig
ti Korėjos, karą, neleidžiant 
jam plačiau paplisti.^

Jau ir pirm 8 dienų Me- 
nonas kalbėjosi su Stalinu 
taikos reikalais.

Stalinas antradienį taip
gi priėmė pasikalbėjimui 
profesorių Saifudiną <Kičlų, 
Indijos mokslininką, laimė
jusį stalininę 100,000 rublių 
dovaną už pasidarbavimą 
dėl taikos. '

Tikisi, jog faktai 
paveiks prezidentą 
pasigailėt Rosenbergų

New York, — Rosenber
gų advokatas Emanuel 
Bloch pareiškė:

—Kai bus pristatyti pre
zidentui E i s e n h o w eriui 
įvairūs faktai apie' Rosen
bergų bylą, tai tikimasi, jog 
prezidentas, pakeis jiems 
mirties'bausmę.

Adv. Bloch kaltino gene
ral] Jungtinių Valstijų pro
kurorą Jaonesą McGranery 
už slėpimą popiežiaus atsi
šaukimo į prezidentą—do
vanot Rosenbergams gyvy
bę. •

Blochas taip pat įtarė, 
kad McGranery, tu r būt, 
užgniaužė mokslininkų ir 
kitų atsišaukimus į prezi
dentus Trumaną ir Eisen
hower].

Amerikonai nutūpdę 
Lenkijon du šnipus

Varšava. — Prasideda 
lenkų teismas prieš du 
“amerikinius šnipus”—Ste- 
faną Skžyžovskį ir Dioni
zą Sosnovski.v

Valdžia sako, amerikinis 
lėktuvas nuleido juos para
šiutais Lenkijon, kad orga
nizuotų platesnį šnipų tin
klą.

Arabai sako, Izraelis riksmais 
prieš Sovietus bando gauti 
daugiau pinigų iš Amerikos

Washington. — Septynių 
arabiškų šalių ambasado
riai kreipėsi į Amerikos 
valstybės departmentą, 
prašydami sulaikyt pinigi
nę bei ginklinę paramą Iz
raeliui. Jie pareiškė gene
rolui W. Bedelliui Smithui, 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotojui, kad tolesnė 
Amerikos parama Izraeliui 
tik “užpiltų aliejaus ant 
rusenančios ugnies Viduri
niuose Rytuose.” Nes. Iz
raelio valdovai naudotų 
amerikinę paramą karui, 
pasiruošti piles arabiškus 
kaimynus.

Tokį perspėjimą Ameri-I 
kai davė šie arabiški kraš-1 
tai: Egiptas, Syrija, Jor
danas, Irakas, L e b a nas, 
Saudi Arabija ir Yemenas.

Jų atstovai sakė:
Izraelio vadai dabar sa

vanaudiškai taip rėkauja 
prieš Sovietų Sąjungą, dė-l 
damiesi “vakarinės demo
kratijos gynėjais.” Tuo' bū
du jie stengiasi išgauti iš 
Amerikos daugiau medžia

EISENHOWERIS SMARKIAI 
REMSIĄS FRANCUOS KARĄ 
PRIEŠ VIETNAMIEČIUS

Washington. — Valdinin
kai tvirtina, kad preziden
tas Eisenhoweris visais ga
rais rems Franci jos karą 
prieš Vietnamo Liaudies 
Respubliką Indo - Kinijoje. 
Eisenhoweris laiko tą ką
rą net svarbesniu už Korė
jos karą.

Eisenhoweris bijąs, kad 
jeigu Vietnamo liaudinin
kai laimėtų, tai “laisvasis 
pasaulis” gal netektų ir 
Thailando, Burmos ir Indo
nezijos. Nes vietnamiečių 
laimėjimas pakurstytų ir 
tų kraštų liaudį į ryžtingą 
kovą prieš kapitalizmą.

Jungtinės Valstijos, pa
staruoju laiku davė bilijoną 
dolerių ginklinės bei me

Valdžia sumokėjo $100,000 už 
netikusį, “Amerikos Balso99 auto.

Washington. — Senato 
komisija tyrinėja, kaip val
džia eikvojo pinigus “Ame
rikos Balsui,” tai yra, pro
pagandos įstaigai prieš ku- 
munizmą.

Donaldas R. Creed, vie
nas iš “Amerikos Balso” 
pareigūnų, liudijo, kaip bu
vo specialiai pastatytas 
“Balsui” didžiulis puošnus 
automobilis, kuris suiro pa
čiame pirmajame važiavi
me. Creedas sakė:

Vos pradėjus kelionę iš 
Washingtono į New Yorką< 
nusmuko vairuojamasis au
tomobilio ratas, iškrito 
sriubai. Prieš bile kalnelį 
automobilis nėjo greičiau, 
kaip žmogaus stumiamas 
kūdikio vežimėlis. Fabri- 

ginės ir ginklinės paramos 
planuojamam karui prieš 
arabų šalis.

PRIEKABE TRIUKŠMUI
Izraelio valdovai ir žydai 

Sionistai dabar trukšmau- 
ja ypač dėl to, kad Sovie
tų Sąjunga sutraukė diplo
matinius ryšius su Izraeliu. 
Tie ryšiai sutraukyti po to, 
kai Izraelio teroristai įme
tė bombą į Sovietų atsto
vybę, Tel Ayiv mieste. 
Bomba sužeidė vieną atsto
vybės narį, dviejų kitų na
rių žmonas ir atstovybes 
tarnautoją.

Izraelio valdžia šiomis 
dienomis liepė išsikraustyti 
sovietiniam TASS žinių 
agentūros korespondentui, 
vienam Rusų Akademijos 
nariui Jeruzalėje ir rusų 
pravoslavų bažnyčios virši
ninkui.

Savo ruošiamuose mi
tinguose New Yorke ir ki
tur žydai Sionistai apšau
kia Staliną net “aršesniu 
už Hitlerį žmogžudžiu.” 

džiaginės paramos fran- 
cūzams prieš Vietna- 
m o liaudininkus. Ragi
no francūzus rekrutuoti 
ypač vietinius gyventojus 
“azijatus” karui prieš liau
dininkus. Tuomet Franci ja 
galėtų skirti daugiau savo 
kariuomenės į tarptautinę 
armiją Europoj, karui prieš 
komunizmą.

Per 7 metus karo prieš 
Vietnamo liaudininkus 
francūzai neteko jau 100,- 
000 karių — užmuštų, su
žeistų bei nelaisvėn paimtų.

Šis karas lėšuoja Franci- 
jai po bilijoną dolerių per 
metus, neskaitant šimtų 
milijonų dolerių, kuriuos 
Amerika tam duoda.

kantas užmiršo įdėti ranki
nį stabdžių. Labai silpnos 
buvo auto, spyruoklės 
(s.pringsai).

Automobiliui pataisyti ir 
įdėti iškritusius iš jo ma
šinerijos daiktus valdžia iš
leido dar $35,000.

Per metus po to tiktai du 
sykius jis buvo naudoja
mas važiavimui. Niekas 
nenori juo važiuoti. Bet 
automobilis gražiai atrodo, 
— pastebė j o liudytojas 
Creedas.

Korėja.— Amerikonai sa
ko nukirtę dar 7 raki etinius 
Šiaurinės Korėjos lėktuvus..

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir netaip šalta.

ATIDĖTAS ROSENBERGŲ 
MARINIMAS IKI BYLAI 
AUKŠČIAUSIAME TEISME

>

Juos gins ir Finerty, buvęs 
Sacco-Vanzetti advokatas

New York. — Federalis 
apygardos teismas atidėjo 
marinimą Juliaus ir Ethe- 
lės Rosenbergų. Davė lai
ko iki kovo 30 d. paruošti 
naują apeliaciją Aukščiau
siam Jungtinių Valstijų 
Teismui ir sulaikė mirties 
bausmės Įvykdymą, iki 
Aukščiausias Teismas pa
darys galutiną sprendimą.

Federalis apskrities tei-

Padirbamas neva cechu 
komunistu laikraštis v—

Viena, Austrija. — Ko
munistų priešai Čechoslo- 
vakijoj slaptai padirba ne
va čecfioslovaku komunis
tu laikrašti Rude Pravo 
(Raudonoji Tiesa). Tame 
suklastuotame laikraštyje 
apšaukia Čechoslovakijos 
premjerą Zapotockį bei ki
tus ministrus išdavikais ir 
pasakoja, kad tie valdinin
kai “bus pakarti.”

Komunistų priešai taip 
atydžiai suklastuoja pa
dirbto laikraščio spaudą, 
kad esą negalima jo atskir
ti nuo tikrojo komunistų 
laikraščio.

Provoo nuteistas visą 
amžių kalėti kaip 
Amerikos išdavikas

New York. — Federalis 
teisėjas Gregory F. Noo
nan nuteisė buvusįjį armij 
jos saržentą Johną D. Pro
voo kalėjiman visam am
žiui kaip Amerikos išdavi
ką.

Džiūrė surado, kad:
Kai karo metu japonai 

užėmė Corregidorą, Filipi
nuose, tai Provoo persime
tė į japonų pusę; skundė 
japonams amerikonus be
laisvius, kalbėjo per japonų 
radiją prieš Ameriką ir 
taip liežuvavo prieš belais
vį amerikinį kapitoną Bur- 
toną Thomsoną, kad japo
nai nužudė Thomsoną.

Provoo teisindamasis sa
kė mylįs Ameriką ir visuo
met buvęs ištikimas jai.

Teisėjas Noonan pareiš
kė, jog Provoo vertas mir-' 
čia nubausti, bet kadangi 
jo protas sukliuręs, tai Pro
voo baudžiamas tik amžinu 
kalėjimu.

sėjas Irving Kaufman bu
vo nutaręs numarinti Ro- 
senbergus elektros kėdėj 
laike savaitės., prasidedan
čios kovo 9 d.

Apgardos teismas suran
da, kad valdžios prokuroras 
Irvingas Saypol “peikti
nai.” neteisingai elgėsi, kal
tindamas Rosen.bergus pra
diniame teisme. Tokie Say- 
polio poelgiai yra pamatinė 
priežastis, kodėl apygardos 
teismas dabar atidėjo Ro
senbergų marinimą, iki ša
lies Aukščiausias Teismas 
išspręs jų apeliaciją.

Rosenbergai buvo nu- 
smerkti mirt už vadinamą 
suokalbiavimą išdavinėt So
vietų Sąjungai atominius 
Amerikos sekretus.

Apygardos teismo teisė
jas Learned Hand pareiš
kė:

“Kada žmogus numarin
tas, tai jau negalima to ati
taisyti ... O Aukščiausiame 
Teisme yra teisėju, kuriem 
gal padarys įspūdį faktas, 
kad valdžios prokuroras 
nepadoriai elgėsi” (pirma
jame teisme prieš Rosen.- 
bergus).

Kitas apygardos teismo 
teisėjas Frank taip pat 
smerkė blogą valdžios pro
kuroro Sąypolio taktiką 
pirmajame teisme.
Advokatas Finerty priside
da prie Rosenbergų gynimo

Gailusis advokatas John 
F. Finerty atėjo talkon gi- 
nantiemse Rosenbergus nuo 
mirties bausmės. Finerty 
yra paskilbęs visame pa
saulyje kaip gynėjas politi
niu kankiniu Sacco ir Van- A- L

zetti ir kovotojas už Tomo 
Mooney, kito politinio kali
nio, paleidimą iš kalėjimo.

Finerty jau pirmiau rašė 
teismui:

—Perskaitęs Rosenbergų 
I bylos rekordus, aš įsitiki
nau, kad jie nusmerkti pa
gal melagingas, kreivai pri
siekusiųjų liudijimus.

Naujas masinis žygis 
į Washington dėl 
Rosenbergy

New York. — čia orga
nizuojama tūkstančių žmo
nių važiavimas į Washing- 
toną ateinantį pirmadienį ir 
antradienį.

Tai bus antras masinis žy
gis — prašyti prezidentą 
Eisenhoweri, kad atšauktų 
pirmesnjjį savo sprendimą 
ir pakeistų mirties bausmę 
Rosenbergams.

PALIUOSUOJAMAS NA
CIŲ KOMANDIERIUS

Bonn, Vokietija. •— Hit
lerio feldmaršalas Georgas 
von Keuchleris buvo nu
teistas 20 metų kalėti kaip 
karinis p i k t a d a r is. Bet 
amerikinė valdyba vakari
nėje Vokietijoje jau nutarė 
jį paliuosuoti.

Kopenhagen. — Tęsiasi 
Danijos kariuomenės maiš? 
tai prieš tarnybos. pailgini
mą armijoj.
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POPIEŽIUS, ROSENBERGAI IR 
LIETUVIŲ KATALIKŲ UŽDAVINYS

POPIEŽIAUS PIJAUS-XII pasiuntinys Was.hingtone, 
A. G. Cicognani, praėjusią savaitę paskelbė, kad jis buvo 
įteikęs prašymą prezidentui Truman ui, — prašymą ne
žudyti Rosenbergų, prašymą, kad Rosenbergams būtų 
suteiktas prezidentinis susimylėjimas.

Vatikano spauda paskelbė tą patį: popiežius. Pijus 
XII prašė prezidentą suteikti Rosenbergams susimylėji- 
mą.

Visa tai buvo padaryta po to, kai prezidentas Eisen- 
howeris buvo jau atmetęs Rosenbergų prašymą.

Kilo skandalas. Pradėta aiškintis, teisintis, klausi
nėti: kas čia darosi? -Kur tas popiežiaus prašymas? 
Kada, kam jis buvo įteiktas?

Eisenhoweris sakė, kad jis nieko apię tą prašymą ne
žinojęs. Trumanas sakė, kad jis nieko apie jį nebuvo 
girdėjęs.

Pagalvokime: dingo prašymas asmens, kuris laiko
mas tam tikros žmonių dalies šventuoju!

'Kur jis dingo—Kremliuje? Pas bolševikus?
Popiežiaus prašymas dingo Washingtone, “krikščio

niškoje sostinėje,” iš kurios, išplaukia viskas, kas gina 
“krikščionišką kultūrą;” “krikščionišką gyvenimo būdą”!

Kaip tas prašymas galėjo sutirpti?

PO ILGŲ SVARSTYMŲ, ieškojimų, atsirado, visgi, 
asmuo, kuris surado “siūlo galą.”

Tuo asmeniu yra ne kas kitas, kaip buvęs justicijos 
department© sekretorius. James P. McGranery.

McGranery—karštas katalikas, popiežiaus apdovano
tas kaž kokiu ordinu ar medaliu už katalikybės tvirtini
mą. Ir štai, šis, didis katalikas, katalikybės šulas, pri- 

' sipažįsta, kad jis “sudorojo” popiežiaus prašymą prezi
dentui.

Jis taip aiškinasi: girdi, pas. jį 1952 metų gruodžio 
mėnesio kurią tai dieną buvo užėjęs popiežiaus pasiun
tinys Washingtone arkivyskupas A. G. Cicognani; pa
starasis sakė, jog pas popiežių yra suplaukę daug, daug 
prašymų, kad jis įsikištų į Rosenbergų gelbėjimo nuo 
mirties, reikalą. Daug žmonių, galimas daiktas, daug 
pasaulio katalikų, užuot siuntus telegramas Jungtinių 
Valstijų prezidentui, siuntė popiežiui, ragindami jį jų 
vardu gelbėti Rosenbergus. Na„ tai popiežius jų prašy
mą ir patenkina.

Ką darė Vatikano išaukštintas McGranery?
Mr. McGranery visa tai pamiršo greičiau negu popie

žiaus atstovas apleido jo raštinę!
* Jis net nematė reikalo šitą faktą pažymėti ant šmo- 
čiuko popieriaus. Jis nematė reikalo nei žodžiu nei raš
teliu pranešti prezidentui, kad popiežius įsikišo į Ro
senbergų reikalą!
• Jis visa tai atsiminė, kai dalykas buvo iškeltas viešai, 
kai buvo pradėtas ieškoti popiežiaus prašymas!

Recenzuoja Stephen Pearse
Šiais metais, kada buvo 

perrinktas prezidentas, be
veik visi atstovų rūmai, 
trečdalis senato, daug ame
rikiečių į d o m a v osi, kaip 
vyksta darbas Amerikos 
širdyje — “Capitol Hill,” 
kaip populiariai yra vadi
nama federalinės vyriausy
bės būstinė Washingtone. 
Šitą smalsumą gabiai pa
tenkina naujai išleistas lei
dinys “Capitol Hill,” kurį 
išleido Henry Schumano lei
dykla New Yorke. Iliust
ruotas beveik 100 puikių 
nuotraukų, jis apibūdina 
Kongresą kaip žmonių įlį
sti tuci j ą, įstatymdavy s t ė s 
vyriausią įstaigą, Kapito- 
liaus istoriją ir trumpas 
apžvalgas jame dirbančių 
asmenų — nuo atstovų iki 
eilinių tarnautojų, kurių 
dėka Kongresas dirba.

Autoriai Desider Holish
er ir Graham Beckel para
šė šią knygą manydami, 
kad nesiorientuoją vyriau
sybės darbe piliečiai negali 
būti gerais piliečiais. Ir jie 
savo darbą atliko sąžinin
gai — pašalino visus ne
aiškumus ir nežinojimą.

“Capitol Hill” grąžina 
skaitytoją į tuos laikus, kai 
dabartinis District of Co
lumbia tebebuvo tyrai, su 
pakilimu apie 88 pėdų virš 
jūrų lygmalos. Ši kalnelį 
prezidentas Washingtonas 
ir pasirinko naujosios Res
publikos sostine. Civilinio 
karo metu, dabartinis Ka
pitelius, kaip mes jį ma
tome šiandieną, buvo galu
tinai užbaigtas. “Capitol

t

Š1ANDIEN, taigi, kiekvienam žmogui stojasi prieš 
akis toks klausimas: jeigu justicijos department© raš
tinėje gali dingti toks, dalykas, kaip popiežiaus prašy
mas Rosenbergus gelbėti, tai kas ten negali dingti?!

Jeigu McGranery neperdavė prezidentui popiežiaus 
prašymo, tai kas gali tikėtis, kad jis perdavė jam kitų 
tūkstančių žmonių,—artistų, menininkų, rašytojų, moks
lininkų, visuomenininkų—prašymus?

Štai, kokią prieš save turime padėtį!

AIŠKUS DAIKTAS, būtų buvę visam reikalui daug 
sveikiau, jei popiežius būtų tučtuojau, kai arkivyskupas. 

• Cicognani apsilankė pas McGranery, paskelbęs tą faktą 
spaudoje.

Tai būtų padėję pasaulio žmonėms, ypatingai katali
kams, ryškiau mobilizuotis Rosenbergų gynimui.

Beje: akiregyje to, kad popiežiaus pirmas prašymas 
buvo “nudžiautas,” dabar prezidentas Eisenhoweris tu
rėtų iš naujo persvarstyti savo pirmesni jį tarimą Ro
senbergų malonės prašymo reikalu.

Visos jėgos privalo būti koncentruojamos jiems gel- 
įbėtL ’

KĄ GI DARO tuo reikalu Amerikos lietuvių katalikų 
spauda? Kodėl ji neseka popiežiaus pavyzdžiu? Kodėl 
ji nepasisako už Rosenbergams mirties atmetimą?

Argi ne melagingas Brooklyn© lietuvių pranciškonų 
laikraščio pasisakymas: “popiežius neprašęs pasigailė
ti...” Tai ko popiežius prašė: ar jis prašė prezidentą, 
kad Rosenbergai būtų nužudyti? ! *

Lietuviai katalikai, raginkite saivo vadovus, kad jie 
sektų popiežiaus pavyzdžiu!

F W Nesvarbu, kad popiežius šį įsikišimą padarė verčiamas 
daugybės pasaulio katalikų reikalavimų,—švarbu, kad jis.

I* tai padarė!
I| !Jūs, broliai katalikai, priverskite tai padaryti savo va

dovus,—^-pranciškonus, marijonus ir svietiškus kunigus, 
į —tai jūs būsite atlikę didį humanistinį darbą!

A. L. D. L. D. REIKALAI
1953 METAIS GAUSITE 

GERĄ KNYGĄ
Lietuvių Literatūros Drau

gijos Centro Komitetas rū
pinasi, kad 1953 metais na
riai gautų greitai knygą. 
Šių metų knyga bus labai 
gera — apysaka. Ją para
šė vienas iš gabiausių Lie
tuvos rašytojų J. Dovydai
tis. Knygos vardas “PO 
AUDROS,” tai yra, po An
trojo pasaulinio karo Lie
tuva.

Knyga yra didelė, virš 300 
puslapių. Skaitosi labai ge
rai. Ir kas iš lietuvių ne
nori žinoti, kaip Lietuvoje 
žmonės gyveno tuojau po 
karo, ką jie veikė, kad su
kūrus laimingą ir laisva gy
venimą?

Todėl prašome visus na
rius: mokėkite duokles tuo
jau. Viena, kad knygos iš
leidimas reikalauja pinigų. 
Kita, kad žinotume, kiek 
kuriai kuopai siųsti knygų 
su pirmąja ekspedicija.

Platinkite knygas
Į centrą vis dažniau lie

tuviai atsikreipia, prašant 
tai vienos, tai kitos mūsų 
knygų pasipirkti. Tas ro
do, kad dar galima nemažai 
LLD knygų parduoti.

Knygos geros, pigiai par
duodame. Kuopoms tik už 
puse nustatytos kainos. 
Prašome užsisakyti ir pla
tinti.

«;:.v

ar
Pastaruoju laiku į Knygų 

ir Apšvietos Fondą gavome 
sekamai aukų :

LLD 45 kp., St. Peters
burg, per J. J. * Grieblick, 
$23.00.

, LLD 57 Iqx, Cleveland?, 
per Ben Darin, $10.00.

LLD 188 kp.,. Detroit, 
per N. Baltiną, $10.00.

Hill” mums pasakoja, kad 
1861 metais Unijos kariai 
buvo apgyvendinti jo patal
pose, o pastato kitos dalys 
buvo naudojamos kaip karo 
ligoninė. Iš knygos sužino
me, kad didžiulis fresco 
prieš Kapitolių yra italų 
pabėgėlio Constantino Bru- 
midi kūrinys. Brumidi bu
vo priverstas, bėgti iš Ita
lijos, nes jis atvirai rėmė 
sukilėlio Garibaldi veiklą.

Taip apibūdinusi Kapito
linus praeitį, knyga toliau 
aprašo jame sukauptus me
no kūrinius, parodo, kaip 
praeina kongresman.ų diena 
pačiame kongrese ir jų pa
čių įstaigose. Knyga atve
ria ir užkulisius — matome 
joje sekretorių darbą, eili
nių tarnautojų, biblioteki
ninkų, tyrinėtojų, inžinie
rių, virėjų, sodininkų.

Desider Holisher yra gi
męs Budapešte, baigęs 
mokslus Europoje, dabar 
naturalizuotas Am e r i k o s 

grafas ir puikus, demokrati
jos aprašymo specialistas. 
Parašęs kelias knygas, jis 
taip pat yra dėstęs visoje 
eilėje kolegijų šiame kraš
te ir uoliai bendradarbiau
ja straipsniais, ir fotogra
fijomis visoje eilėje plačiai 
skaitomų žurnalų ir maga
zinų. Graham Beckel apie 
Kapitolių rašo, kaip ilga
metis Amerikos istorijos 
dėstytojas Amerikos moky
klose ir kolegijose.

Jiedu kartu mums patei
kė tikrai išsamią ir plačią, 
kaip pats gyvenimas Kapi- 
toliuje, Kongreso apžvalgą.

LLD 75 kp., per S. Mei- 
son, 5.00.

Juozas Daubaras, Athol, 
Mass., $5.00.

J. Venckus, Mexico, Me., 
$3.00.

Po $1 aukojo: R. Aučius, 
Paterson.; T. Brosky, Elm 
Grove; Susnikų Jurgis, 
Worcester; P. Pėstininkas 
ir P. Šlekaitis., Scranton; 
P. Sprindys ir E. Seklickie- 
nė, Kenosha; P. Poškaitis ir 
J. Lemey, Brooklyn.

Visiems aukojusiems ta
riame širdingai ačiū! Ma
žesnių aukų neskelbiame 
su taupymui dienrašty j vie
tos.

D. M. ŠOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekr.

110-12 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

Conant pranašauja Potsdamo 
sutarties pakeitimą

Bonn, Vokietija. — James 
B. Conant, naujasis Ameri
kos komisionierius Vokieti
jai, pranašavo, kad prez. 
Eisenhowerio valdžia atmes 
Potsdamo sutartį, padarytą 
1945 metais tarp prezidento 
Roos.evelto, Stalino ir An
glijos premjero.

Ta sutartis nustatė Ode
rio - Neisse upių liniją kaip 
naują sieną tarp Lenkijos 
ir Vokietijos. Tuo būdu 
Lenkijai tapo prijungtas 
buvęs rytinės Vokietijos 
ruožtais.

Conant bando pakelti va
karinės Vokietijos viltį, kad 
tais ruožtas kada nors bus 
“Vokietijai sugrąžintas.”

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
Dewey reikalauja įstatymo> 
kad visi naudojami auto
mobiliai turėtu būti ap
drausti (inšiūrinti).

Apie Tarybinės Traicės 
katastrofą

žmonės iš jų pačių kance
liarijos neįsivaizduoja, kodėl 
su jų veiksmais ir pareiški
mais niekas nesiskaito. Gal 
būti, sako, dėl to, kad jie ban
do dangstytis savo išdidumtf 
ar kvailumu, tituluotis visos 
Amerikos lietuvių vardu. Ką 
tik Grigaitis sumano ir pareiš
kia, šimutis su Miku Vaidylu 
pritaria ir tuo.mi viskas pasi
baigia. Ir vėl iš naujo katas
trofa. Visi jų įsitikinimai— 
griovimas. Jie neteko pasitikė
jimo savimi. Kaip tie skęsta 
žmonės nebeturi už ko grieb
tis. Šaukia, rėkia, kietojasi: į 
kova už išlaisvinimą Lietuvos. 
Ir tas dažnai kartojas viešuo
se susirinkimuose, mitinguose, 
piknikuose ar kapų puošimo 
dienoje. Ir jų tas ožiškas užsi
spyrimas ir tvirtinimas, kad 
dabar Lietuvoje nėra Lietuvos 
jų pačių sekėjus neįtikina.

Tai kur ta Lietuva dingo ? 
Sušalo, sudegė, ar pabėgo kur 
tai, kaip zuikis. Ir vėl sako, 
kad tu durnas, nespranti. Ta 
vieta ir žemė yra, bet pačios 
ten Lietuvos, nėra ? Sakyti, 
kad durnas, tai davatkos ar
gumentas, ir dėl to nėra rei
kalo čia ginčytis. Bet labai 
įdomu žinoti, kur ta Lietuva 
dabar yra?

Sako, kad dabar ten ruskiai 
ir ruskiai šeimininkauja. Sun
ku suprasti, ar jie į tuos rusus 
taip įsimylėjo, ar tie rusai jiem 

taip įsikyrėjo, kad nei minu
tės be jų negali apsieiti. Di- 
pukei pančiaka nusmuko, ru
sai kalti; Korėjoje karo neį
veikia, rusai kalti; višta kiau
šinio nepadėjo,. Stalinas kal
tas. Bet Stalinas ne rusas, ki
lęs iš Gruzijos-gruzinas.

Kalbant apie rusus, kiek 
man yra žinoma nuo mokyk
los metų, nei vienoje tautoje 
nerasi geresnių, nuoširdesnių 
ir malonesnių žmonių, kaip 
rusai. Būdavo, jeigu pasitaiko 
koks tai nesmagumas, nubudi
mas ar kai ko trūkumas, jie 
patėmiję tai gatavi savo širdį 
tau atiduoti, kad tik tu būtum 
linksmas, draugiškas, malonus 
i]’ smagus. Jokių politikavimų, 
apgavysčių ar veidmainysčių 
pas juos nėra.

Visi labai gražiai atsimena
me, kaip beveik ko ne per vi
sus 1942 metus vardus ir pa
vardes alfabetiškai 
nos’’ skelbė neva 
Raudonojo Kryžiaus 
tus anglų kalba, o “Naujienų” 
redakcija išvertė, sutaisė ir 
talpino lietuvių kalba. Ir buvo 
besirengusi įteikti Amerikos 
Raudonajam Kryžiui ir visom 
kitoni įstaigom. Bet nelaimė 
tame, kad iš visur žmonės pra
dėjo juos bombarduoti. Daug 
žmonių ant jų skelbimų atsi
liepė, teiravosi, klausinėjo, 
kas čia yra. Niekas, girdi mū
sų niekur neveža, gyvename 
čia Amerikoje nuo 1910, kiti 
nuo 1914 metų. Bet tas įkai
timas ir nesuvaldomas kerš
tas verčia už ko nors griebtis. 
Tie rusai esą išalkę, išbadėję, 
nuplyšę, reksais kojas apsivy
nioję, virvagaliais susijuosę, 
tavoriniais traukiniais gabena 
žmones iš Lietu-vos, vagonų 
langai lentom užkalti, pilni 
prigrūsti, prilioduoti moterų, 
vyrų, vaikų, senų ir jaunų, 
didelių ir mažų. Dieną ir na
ktį be perstojimo po daugiau 
negu 12,000 gabenę į Rusijos 
gilumą.

Chicagos “Naujienos,” ku
nigų “Draugas’? ir Bostono 
“Keleivis” viską išgabeno, iš
vežė, išplėšė, durų vinis išlu
pinėjo, klėmkas, zovieskus, 
kur tik ką rAdo, viską išgabe
no į Rusijos gilumą.

Dabar ir vėl tie patys rusai 
Lietuvoje. Ir vėl tie visi iš- 
vešti žmonės Lietuvoje. Ir tie, 
kurie buvo likviduoti, vėl visi 
gyvi, sveiki, linksmus dirba, 
sėja, akėja, stato mokyklas, 
namus. Ir vis tie rusai kalti. 
Jeigu ne tie rusai, tai nebūtų 
jų kaltybės)

Buvo dalis žmonių, kurie 
patikėjo tarybininkų melams.

“Naujie- 
Li etų vos 
paruoš-

Dabar jie piktai išmetinėja. 
Sako, vyrai jau nugyvenę, nu
senę, jaučiasi apsišvietę, ku
rių jau nereikėtų šviesti, bet 
vis tiek įsistato save ant pa
juokos ir lošia durnelių rolę.

Nežinia, kas jiem nurodė, o 
gal ir patys sugalvoja vieną 
gražią dieną Grigaitis, Šimutis 
ir Vaidyla nusibaladojo į Mi
chigan pas velionį senatorių 
Artūrą Vandenbergą. 
čiai net Michigano 
nustebino. Iš kur čia 
tie nematyti žmonės,
purių klupčiodami, dūsauda
mi, ašarodami: Your Excel
lency Representatives of State 
Senator, malonėkite mus už
tarti ir prašome padovanoki 
mums Lietuvą. Senatorius žiu
ri ir nežino, ką su jais daryti. 
Galvoja šiaip ir taip. Jam ro
dosi nemaži vaikai, juk reikė
tų jiems 
kad jis 
malšinęs 
liaukite,
jūs atkeliavote.

Reikėtų jau susiprasti ir 
gėdintis. Bet kas tau; gėdą 
po kojų, o čia ambicijos yra: 
Trokšta pasirodyti dideliais 
vyrais. Ir vėl iš naujo suma
nymai ir pareiškimai, juk ran
kas nuleidus negalima sėdėti, 
reikia valdininkams kokios 
nors dovanos, juk visur ir vi
sada sauso niekas neklauso.

Susiieškojo kur tai “cibuką” 
d ui į Washingtona pas velionį 
Franklin D. Rooseveltą. Ir vėl 
iš naujo dūsavimai, ašaroji
mai :

—Aukštai gerbiamas mūsų 
prezidente, nuoširdžiai mel
džiame jūsų priimti kaip pa
garbos ženklą šitą “cibuką,” 
už kurį malonėsite suteikti 
mums Lietuva.

Rooseveltas atsako: My 
Friends, Lietuva yra ten, kur 
ji privalo būti, taip kaip ir ki
tos visos tautos.

Sugrįžę šaukia, rėkia, rašo, 
pinigų prašo, nes Lietuva nėra, 
žuvus. O ta Lietuva kaip sto
vėjo ant vietos, taip ir stovi, 
nei krust. Kas čia dabar bus? 
Nejaugi Lietuva ir pasiliks 
Lietuvoje. Ir vėl nauji suma
nymai ir pareiškimai, kad rei
kia pasirodyti poniškai, tada 
tikslas bus tikrai atsiektas. 
Susiradę kokius tai gintarus, 
rožančius ar karolius ir šiaip 
įvairius niekniekius, ir orlaiviu 
dui į White House pas Truma- 
ną. Su džiaugsmu apstoja 
Trumaną. Visi sykiu paveiks
lus nusitraukia. Dabar tai jau 
tikrai Trumanas jiem Lietuvą 
atiduos. Vaikšto aplink džiau 
giasi ir delnus trina ir vis žiu
ri, iš kurios kišenės tas Tru
manas ištrauks jiem tą Lie
tuvą. Bet pasirodė, kad jis tos 
Lietuvos kišenėje neturi. Ir 
koks nuliūdimas, nusiminimas. 
Kas dabar lieka daryti? Kata
strofa! Kur dėtis? Iždas tuš
čias, lėšų nėra, o čia reikia žy- 
vyties. Skelbti karą, kurio nie
kas nenori? O čia vėl dipu
kai, tie dievo paukšteliai, ma
tydami, kad galima iš silpna- 
dūšių kokį centą išvilioti, su
tveria “bendruomenę”. Tai 
jau nebetik kompetieija, bet 
smūtkai. ir diegliai tiesiog į 
pašones.

Čia prie progos tenka pa
žymėti, gal būt kad »ir Anta
nas Bimba negerai padarė. 
Aną sykį važiuodamas į Lie
tuvą lengvai galėjo pasiimti 
su savim Miką Vaidylą, Piju- 
šą Grigaitį ir Leonardą šimu
tį. Būtų buvusi smagesnė ke
lionę ir tuos žmones būtum iš 
gelbėjęs iš durnelių rolės.
Lietuvoje perštatęs- žmonėm, 

kad be šitų sutvėrimų Lietu
va negali tvarkytis ir valdytis. 
Kažin ką Lietuvos žmonės su 
jais būtų darę, parodavę, į 
cirkus padėję?

Chicagietis.

Washington. — Valdžia 
Retino šiomis dienomis nu
imti kainų kontrolę nuo ci- 
garetų ir įvairių naminių 
reikmenų.

Chicagos Žinios
VASARIO 22-RĄ DIENĄ , 
Metinė vilniečių meno iškilme^

Tik dvejetą dienų beliko %, 
iki vasario 22-ros. Tą dieną 
Įvyks tradicinė dienraščio 
“Vilnies” meno iškilmė-kon- 
c ertas.

Šiuo tarpu šioje vietoje neį- 
vardinsim progr. dalyvius nei 
jų pasirinkimą. Vieną galima 
užtikrinti gerų koncertų mė
gėjus: Išgirsite Jūsų mėgia
miausius .menininkus, kurių 
klausytis niekados nenubosta 
ir dar kaip ką naujo — mūsų 
koncertuose negirdėto.

Yra dvi svarbios priežastys, 
kodėl “Vilnies” parengimai 
sutraukia skaitlingą publiką. 
Viena, atsilankęs dienraščio 
koncerte ne tik smagiai ir nau
dingai, kultūringai praleidi 
pusdienį, bet susitinki su dau
geliu bičiulių, kurių kitaip 
neturėtume progos susitikti; 
ne tik iš Chicagos apylinkių, 
bet ir iš tolimesnių kolonijų.

Antra, atsilankydami kon
certe paremiame liaudies 
dienraštį. K

Taigi, pasimatysime vasario 
22 d. Sokolų salėje, 2337- S. 
Kedzie, 2 vai. po pietų.

Tėvelis.
--- O--- ; 

Kankliečiai važiuoja į 
Milwaukee

Balandžio 26 d., LKM Cho
ras važiuos koncertuoti į Mil
waukee, Wis., tenykščios LDS 
kuopos rengiamam parengi
me. Choras tikisi duoti puikią 
programą, kaip iš liaudies 
dainų, taipgi ir klasikinių su
sidedančią. Nors dar yra laiko 
iki 26 d. balandžio, bet kank- 
liečiai 
Klem, 
minėto 
kee.

Patartina, kad visi kanklie
čiai lankytumės į choro ban
dymus, kad pasirodytumėra 
Milwaukee’je kuo puikia®! 
šiai. Sekr. G. K. B.

Gardner, Mass
MIRIMAI

I Vasario 7 d. Henry Hay
wood Memorial ligoninėje mi
rė Ona Jodaitienė sulaukusi 
69 metų amžiaus. Paliko nu
liūdime tris sūnus, tris mar
čias, dvi dukteris, du žentus 
ir devynius anūkus, brolį Jur
gį, gyvenantį Brooklyne, 
N. Y., ir seserį Dominiką, gy
venančią Toronto, Canada. Jos 
vyras Pranas Jodaitis staiga 
mirė du metai atgal.

Antrasis sūnus Pranas dar 
nėra vedęs. Jauniausias sūnus 
Jurgis mirė Chicagos ligoninė
je praėjusio spalio mėn. 6 d. 
Palaidotas Nakomis, III., ka
puose.

Ona Jodaitienė Lietuvoje \ 
paėjo iš Suvalkų rėdybos, Sei
rijų parapijos, Paliūnų kaimo, 
buvo Agotos ir Martyno NAL- 
vaikų dukra.

Velionė Amerikoje išgyveno 
47 metus. Mirė išsirgusi .dau
giau kaip rnetuš laiko, sirgo 
cukrine liga. Palaidota su,baž
nytinėmis apeigomis.

Kada palydovai sugrįžo nuo 
kapų j namus, jie buvo pavai
šinti valgiais ir gėrimais.

Ilsėkis, Ona, šios šalies že
mėje. Brolis Jurgis.

Bevanas geidauja “trečios, 
bepusiškos jėgos” pasaulyj

New Delhi, Indija.—Kai* 
veskis Anglijos darbietis 
Aneurin Bevan kalbėjo In
dijos seime ii’ pageidavo 
“trečios neutralės jėgos pa
saulyje” tarp Jungt. Vals*f* 
tijų ir Sovietų Sąjungos. Jis! 
gyrė “bepusišką” IndijosY 
politiką linkui tųdviejų ga- \ 
lingiausių valstybių. !

Buenos Aires, Argentina.! 
Iššoko greitasis traukinys * 
iš bėgių, užmušant 24 as
menis ir sužeidžiant 57. 
- ------- :---------- ----------------
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Rochester, N. Y
.Organizuotai eilinei darbo šeimininkei Ivonaitienei 

draugai suteikė masines laidotuves
Vasario 7 d. mirė Agota 

Ivonaitienė (Evans).
Velionė buvo gimusi Lietu

voje, Prūsokų kaime, Višakio 
Rūdos parapijoje, Marijampo
lės apskričio, Suvalkijoje. At
važiavo j šią šalį 1900 metais 
į Gardner, Mass. Apsivedė su 
Jonu Ivonaičiu. Vedė gražų 
gyvenimą. Išaugino 3 sūnus ir 
3 dukteris. 1920 metais atva
žiavo į Rochester, N. Y., ir vi
są laiką čia išgyveno, čia mirė 
vienas sūnus Jonas. Kiti visi 
gyvi ir apsivedę, gyvena gra
žiai.

Velionė Agota buvo laisvų 
pažiūrų. Skaitė Laisvę. Buvo 
nare Gedemino Draugystės ir 
Moterų Klubo. Kol buvo svei
ka, visur dirbo kiek galėdama. 
Nebuvo parengimo, kad ne
dirbtų. Daug mezgė kare nu
kentėjusių Lietuvos žmonių 
pagalbai. Visada aukavo dar
bo žmonių reikalams.

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —80—

(Tąsa)
Jau nekalbant apie skolintus daiktus, 
apie visus tuos daiktus, kurie, priklau- 

| są vienai, galėjo tikti abiem, apie smul
kias dovanas, sekmadienių išvykas, tą 
kuklų priedą, nušviečiantį kasdieninio 
gyvenimo pilkumą. O be to, pasitikėji
mas, kurį sesuo turėjo tame kvartale, 
leido Anetai naudotis lengvesniu mokė
jimo būdu. Dabar visas išlaidas reikėjo 
apskaičiuoti grynais. Pradžia buvo sun
ki. Persikraustymas, užstatai, įsikūrimo 
išlaidos. Ir didysis klausimas: vaiko 

' priežiūra. Klausimas, pats sau priešta
raująs: reikia uždirbti vaikui; norint ūž

ia įdirbti, reikia išeiti iš namų; o kas pri- 
l\J®žiūrės vaiką? Aneta suprato, kad ji ’ į ^niekados nebūtų priėjusi prie tokių sun- 

♦1 kūmų, jei jie būtų iškilę anksčiau, kai 
r - Markas dar buvo visai mažytis. Kaip 

darydavo kitos moterys? Aneta gailėjo- 1 f si nelaimingųjų ir pati jautėsi pažemin-

/ Atiduoti vaiką į pensioną? Jis dabar 
' jau buvo licėjaus metų. Bet ji atsisakė 

atiduoti jį į tokias ganyklas. Visa tai, 
ką ji buvo girdėjusi apie senesniuosius 

u., koležus (nuo to laiko dalykai šiek tiek 
pasitaisė), visa tai, ką jai instinktas sa
kė apie tokį fizinį ir moralinį mišrumą, 

! visa tai ją vertė laikyti nusikaltimu ten 
įmesti savo vaiką. Ji norėjo manyti, 
kad mažiukas ten kankintųsi... Kas ži
no? Gal būt, jis būtų buvęs labai paten
kintas, galįs iš jos ištrūkti! Bet kokia 
motina gali įsivaizduoti, kad ji slegia 
savo vaiką?.. Ji net nesutiko atiduoti jį 
į pusiau pensioną. Ji surado sau dingstį 

Į silpną Marko sveikatą: jam reikia spe
cialaus maisto; ji turėjo prižiūrėti jo 
valgymą. Bet sugrįžti valgymo laikui, 
kai jos pamokos vertė ją kartais dumti į 

t kitą Paryžiaus kraštą, buvo didelis var
stas. Išeiti, grįžti, visą laiką judėti. Pa

mokų jau nebeužteko. Vis atsirasdavo 
kokių nors nenumatytų neatidėliotinų iš
laidų. Mažytis augo smarkiai; ir Aneta 
gailėjosi, kad jis nebuvo kaip tos mažo- 

. sios pupelės, kurios niekad neišauga 
greičiau negu jų ankštis. Jį reikėjo ap- 

V- rengti. Savo tualetu Aneta tuo labiau 
negalėjo nesirūpinti: jei ir ne išdidumas, 
tai jos amatas to reikalavo. Vadinasi, ji 
turėjo susirasti naujų išteklių. Privačių 

MS perrašinėjimų, svetimtautės darbų tai
symo arba vertimo (darbas nedėkingas, 
menkai apmokamas), sekretoriavimo ko
kioje nors draugijoje vieną ar du rytus 
per savaitę (taip pat ne. koks atlygini

mai ma;s); visa sudėjus kartu, susidarytų pa
kankamai. Užsidirbti visais būdais! 
Aneta apsikrovė. Ir vėl jos ėmė neap
kęsti išbadėjusios varžovės, su kuriomis 
ji vėl susidūrė duonos medžioklėje. Bet 
šį kartą tiek to! Jokio graudinimosi! 
Jai reikėjo praeiti. Čia neatsisukama 
pakelti suklupusiųjų. Kartais ji praei- 

SLdama pamatydavo kokį nors iškreiptą 
veidą, apžiūrinėjantį ją neprielankiomis 

'akimis, kokią nors išstumtą varžovę, ku- 
; > riai kitais kartais ji būtų mielai padėju

si. Tiek to! Nėra laiko. Buvo svarbu 
atvykti pirmajai. Ji dabar žinojo, kur 
rasti darbo ir net trumpiausiu keliu. Jos 
diplomai, jos licenciatas jai užtikrinda

Ji vargšė sunkiai dirbo visą 
savo gyvenimą kol išaugino 
savo šeimynėlę, manydama: 
kai visi užaugs, tada pasilsė
siu. Sūnus Vytautas pastatė 
gražų namą savo mylimai ma
mytei, kad galėtų senatvėje 
gražiai pagyventi naujame 
namelyje, pasigėrėti savo vie
tele. Apsodino medeliais ir 
gėlėmis. Net malonu buvo pa
žiūrėti. Velionė Agota dirbo 
ir tvarkėsi namuose, juos 
gražino ir džiaugėsi, kad jos 
vaikeliai suteikė geresnį gyve
nimą.

Bet ne ilgai teko džiaugtis. 
Sveikata pradėjo eiti prastyn. 
Pradėjo užmiršti viską, nepa
žinti nė vaikų, kuriuos taip 
labai mylėjo. Jos liga buvo 
kietėjimas smegenų. Tai baisi 
liga. Per penkerius metus ją 
kankino iki nelaboji 
pakirto jos gyvybę.

Velionė visa laika buvo na- €• i-

mie. Ją labai gražiai prižiūrė
jo jos mylimas vyras, sūnus 
Algirdas ir duktė Natalija. 
Sūnus Vytautas, kuris gyvena 
tolį, Lake Success, N. Y., daž
nai atvažiuodavo atlankyti ii' 
pagelbėti savo mylimai mamy
tei. Atlankydavo jos dukte
rys Onutė ir Agutė. Visi vai
kai ir jos vyras Jonas Ivonai- 
tis stengėsi kiek galėdami su
teikti jai pagalbą, bet viskas 
negelbėjo.

šermenis lankė šimtai žmo
nių. Jos karstą puošė 40 vai
nikų. Atrodė, kad didžiausias 
gėlių darželis. Gėlės buvo nuo 
sūnų, nuo dukterų, nuofGede- 
mino Draugystės ir Moterų 
Klubo, nuo vyro baltų lelijų- 
vainikas, ir visokios gražios 
gėlės nuo anūkų, giminių, 
draugų, kaimynų ir pažįsta
mų. Visų vardus negalima bu
vo nei surašyti.

Išleidžiant į paskutinę ke
lionę, graborius G. Savage 
pasakė kalbą. Vargonais labai 
liūdnai grojo. Atiduodamos 
paskutinį patarnavimą, Mote
rų Klubo narės ir draugės ne

vo pranašumą. Ir ji žinojo turinti dar 
ir kitą pranašumą: savo asmeninę pusę, 
savo akis, savo balsą, savo apsirengimą, 
meną pavergti klientus. Jai ir kitoms 
pasisiūlius, retai būdavo abejojama. Pa
aukotosios jai už tai neatleisdavo.

Jos naujasis gyvenimas susitvarkė pa
gal sveiko griežtumo planą. Jokios tuš
tumos bergždžioms mintims. Kiekviena 
diena būdavo pilna lyg riešutas, pilna ir 
kieta. Po pirmųjų baimės -savaičių, kai 
ji nežinojo, ar pajėgs išgyventi ir išlai
kyti savo sūnų, ji priprato, nusiramino 
ir netgi pajuto malonumą, nugalėjusį 
sunkumus. Be abejo, retkarčiais, kai bū
tinybė veikti nebelaikė įtempusi jos pro
to, kai vakare ji padėdavo savo galvą 
ant priegalvio, prieš užmingant būdavo 
valandėlių, kai ją apspisdavo apskaičia
vimai, biudžeto rūpesčiai... Jei ji kristų 
kelyje?.. Susirgtų?.. Nenoriu!.. Ramy
bė, reikia miegoti... Laimei, ji būdavo 
pavargusi; miegas neversdavo savęs 
laukti. O kai sugrįždavo diena, nebelik
davo .vietos tiems “jeigu” ir baiminimo- 
si. Nebelikdavo vietos tam, kas išerzi
na, verčia ilgėtis, atpalaiduoja sielą. 
Nepriteklius ir darbas kiekvieną daiktą 
padėdavo savo vieton. Pirmiau tai, kas 
reikalinga. Toliau, kas yra prabanga...

Tai, kas reikalinga: kasdieninė duo
na. Tai, kas prabanga: širdies proble
mos... Ar ji būtų galėjusi tai įsivaizduo
ti ! Dabar jos atrodė jai antraeilės. Tin
kamos tiems, kurie turi per daug laiko! 
Ji neturėjo jo nei per daug, nei per ma
žai. Kaip tik tiek, kiek reikia. Mintis, 
kilusi iš veiksmo, o daugiau — nė vienos. 
Ir taip pilname pajėgume ji jautėsi lyg 
tvirtai sukalta valtis, paleista ant ban
gų- •

Ji ėjo trisdešimt trečiuosius metus; ir 
dar niekas nebuvo išeikvojęs jos energi
jos. Ji pastebėjo, kad jai ne tik nerei
kėjo globos, bet kad be paramos ji buvo 
stipresnė. Gyvenimo sunkumas ją tik 
gaivino. Ir pirmasis geras darbas buvo 
jos išsilaišvinimas nuo Žiulijeno apsėdi
mo, nuo meilės ir ilgesio, kuris, duslus 
ar smarkus, nuodijo visus jos praeitus 
metus. Ji pamatė, kaip ją buvo nublu
kinę sentimentalios svajonės, švelnumas, 
nuoširdumas, veidmainiškas jausmingu
mas: jai buvo biauru apie tai ir pagal
voti. Turėti reikalų su gyvenimo sun
kenybėmis, pakelti jo žeidžiantį prisilie
timą, kietai pačiai sau, — tai gerai, tai 
gaivina. Atgimė didelė jos pačios dalis, 
gal būt, pati geriausioji ir tikrai pati 
sveikiausioj i.

Ji nebesvajojo. Ji nebesikankino. Net
gi dėl savo sūnaus sveikatos. Kai jis su
sirgdavo, ji darydavo, kas buvo reika
linga daryti. Iš anksto ji apie tai ne
galvodavo. Apie tai nebegalvodavo ne
aprėžtai nė po ligos. Ji buvo viskam pa
siruošusi, ji pasitikėjo. Čia ir buvo ge
riausi vaistai. Šiais pirmaisiais kruvino 
prakaito metais ji nesirgo nė vienos die
nos; ir mažytis jai nesudarė jokio tikro 
rūpesčio.

Jos protinis gyvenimas ne mažiau bu
vo suvaržytas kaip ir jausmų gyveni
mas. Ji beveik nebeturėjo laiko skaityti.

(Bus daugiau)

šė baltas lelijas šalimis kars
to išlydint iš namų ir ant ka
pų. Palydėjo į kapus 20-mis 
automobilių. Palaidota 10-tą 
vasario, 2 valandą, laisvai, 
Mount Hope kapinėse, šalę sa
vo mylimo sūnaus Jono.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą vyrą Joną Ivo- 
naitį, sūnus Vytautą ir Algir
dą Ivonaičius, dukteris Nata
liją Evans, Oną Varnay, Ago
tą Colson, keturis anūkus,* se
serį L. Bekešienę.

Graborius G. Savage ir jo 
žmona Mrs. M. Savage labai 
gražiai ir maloniai patarnavo 
šermenyse ir palaidojime. Kas 
tik atėjo į pagrabą, negalėjo 
atsigėrėti tokiu gražiu ištaisy
mu ir apsiėjimu. Visi roches- 
teriečiai labai myli ir gerbia 
graborius Mr. ir Mrs. Savage.

Viską matęs.

ŠIRDINGA PADĖKA

Širdingai dėkavojame vi
siems draugams, draugėms ir 
kaimynams už gėles ir už vi
sokią suteiktą pagalbą ir 
skaitlingą atsilankymą į šer
menis ir palydėjimą į kapus 
mūsų mylimos žmonos, mamy
tės ir sesutės.

Širdingai ačiū Moterų Klu
bui už aukas ir pagerbimą, 
Gedemino Draugystei ir kars
to nešėjams, ir graboriams 
Mr. ir Mrs. G. Savage už tokį 
malonų patarnavimą.

O tau, brangi drauge, ma
myte ir sesute, tariame: Ilsė
kis ramiai, amžinai šios šalies 
žemelėje. Liūdėdami, tavo 
kapą dažnai lankysime, gėlė
mis apsodinsime ir ašaromis 
aplaistysime. Ilsėkis, ilsėkis, 
brangioji!

Dar> kartą dėkavojame vi
siems už prie j autą,

Vyras
J. Ivonaitis, 

Sūnūs
Vytautas ir Algirdas Ivonaičiai, 

Dukterys
Natalija Evans, 

Ona Varnay, 
Agota Colson, 

Anūkai
Vici ir Tommy Evans 

Valerija ir Jimmy Varnay, 
Sesuo

L. Bekešienė.

Pagarbai veliones AGOTOS 
IVONAITIENĖS jos vardu 
aukojo Laisves fondui šios 
drauges ir draugai:

V. Bullienė $3.00
Po $1:
A. Švedienė
D. Valtienė
S. Vaivadiene
B. Dumand
O. Gricienė
O. Malinauskienė
G. Perikienė
H. Mateikienė
A. Usevičienė
E. Shopienė
K. Žemaitienė
M. Savage
V. Greibienė
O. Balzarienė
J. Kontenienė
D. Jokubonienė
E. Duobienė
D. Naujai i en ė
O. Bachulienė
F. Mockienė
O. Galinat
E. čereškiene
A. Gužauskiene
G. Labeikienė
R. Barauskas
F. Manelis
L. Bekis
Viso $30.

Kor.

Naikinama kainu kontrolė 
duonai ir cigaretams

Washington. — Praneša
ma, kad šią savaitę bus pa
naikinta kainų kontrolė 
duonai, džioviniams Jkre- 
kėms), cigaretams bei ki
tiems kasdienio vartojimo 
dalykams.

Panaikinus kainų kontro
lę gazolinui, kompanijos 
jau nutarė ■ pabrangint jį 
centu galionui*.

Lawrence. Mass.
nepamiršime jūsų už jūsų nu-Žineles

Lawrence atsidarys nauja 
industrija. Į Washington Mill, 
kuri randasi ant Canal St., 
Americ an Fol din Box Co. at- 
sikraustys iš Bostono. Bus pri
imama 350 darbininkų. Bet 
nepasakoma, kokias algas 
mokės. Galima iš kalno numa
tyti, kad algos bus mažos, nes 
katros tik išdirbystės atsi
kraustė iš kitų miestų, tai 
moka tik po 75c. — $1 į va
landą. Kuomet didelė bedar
bė, tai darbininkai dirba ir 
už mažą algą, nors gyvena su 
šeimomis.

—o—
American Woolen Kompa

nija svajoja apie numušimą 
darbininkams algų 10 nuoš. 
Eina derybos su CIO unija. 
Būtų labai keista, jeigu unija 
nusileistų kompanijai. Darbi
ninkai ir taip su’ dabartinė
mis algomis sunkiai pragyve
na, ypač su šeimomis. O dar 
numušus algas, tai tikrai uba
giškai turėtų gyventi.

—o—
Darbo D c partmen to Wa

shingtone sekretorius Martin 
P. Durkin sako, kad skaitli
nės parodo, jog Lawrence di
džiausia bedarbė iš 37 did
miesčių. Dirba tik vienas dar
bininkas iš dešimties.

Jeigu jau Darbo Depart- 
mentas taip apskaitliuoja, tai 
galite suprasti, kokia padėtis 
randasi Lawrence. Arlingto- 
nas uždarytas, Ayr e Mill už
darytas, Wood Mill dirba tik 
trečdalis. Taip pat mažai dir
ba ir mažiukės dirbtuvėles. 
Darbą sunku gauti ypač se
nesniam žmogui. Jeigu tik 
pasako, kad virš 50 metų am
žiaus, tai darbo nėra, esąs per 
senas. Dėl pensijos per jau
nas, o dėl darbo per senas! 
Tai ir šok kazoką alkanas. 
Prasti popieriai.

-t-o—

Rockingham parko bosai 
nori turėti ir šunų, lenktynes. 
Jei tik New Hampshire valsti- | 
ja pavėlins, tai kitam parko 1 
šone bus “Dog Track”, palei! 
arklių trekes. Tai gerai pa- 
kratys kišenes žiopsotojams. 
Jeigu ne ant arklių, tai ant 
šunu tikrai bus kišenės apva
lytos.

Jonas Petrukonis tapo pa
laidotas vasario 14 d. Moteris 
parėjo iš darbo ir rado nebe
gyvą. Jau metai kaip jis ne- 
sveikavo, turėjo širdies ligą. 
Priklausė prie SLA kuopos ir 
Lietuvių Piliečių Klubo, Tau
tiškos Bažnyčios parapijos. 
Veikė joje nuo pat susiorga- 
nizavimo. Lawrence išgyveno 
40 metų. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis.

Užuojauta moteriai netekus 
savo draugo ,o mirusiam amži
nai ilsėtis žemelėje.

—o—
American Woolen Co. ver

kia, kad 1952 m. $6,000,000 
mažiau pelno padarė, negu 
1951 metais. Kaipgi gali pa
daryti pelno, jeigu dirbtuvės 
uždarytos. Bet vistiek šėrinin- 
kai gauna dividendo po $1.75 
ant Šero. O kiek pasiėmė kom
panijos viršininkai, gaudami 
po kelias dešimt tūkstančių 
dolerių per metus! Tuo tarpu 
darbininkai turėjo praleisti 
paskutinius centus, nedirbda
mi per metus, bet tiek never
kia, kaip kompanieriai.

—o—
Vilnies kalendoriai gerai 

platinasi. Turėjau 25 kopijas 
gavęs iš Chicagos ir dar pen
kias kopijas pasiėmiau iš Lo- 
wellio nuo draugo Blažonio, ir 
visus išleidau. Pasidarbavo Ig. 
Chulada, B. Chuladas ir S. 
Penkauskas. Kurie kalendorių 
įsigijo, visi sako, kad geras. 
Nors vėlai prisiuntė, bet vis
tiek išleidome.

Velionis draugas Sukackas 
visados gerai platindavo ka
lendorius per keletą metų. 
Nors d. Sukackas miręs, bet 
garbė tiems draugams, kurie 
darbuojasi pilna energija. Il
sėkis, drauge, amžinai, mes*

veiktus darbus darbininkiš
kam judėjimui. L. K. Biuras.

Lowell, Mass.
Massachusetts valstija ir 

jos legislatyvis komitetas, 
taipgi sveikatingumo komite
tas, labai susirūpinę tuomi, 
kad po visą valstiją plačiai 
pasklidęs tarpe jaunimo —* 
labiausia tarpe mokyklinio 
amžiaus jaunimo, narkotikų 
vartojimas. 

—o—
Kaip didelė Texas valstija?

Texas valstija yra didžiau
sia valstija iš visų šioje šaly
je, bet, kad nors paviršutiniai 
žinoti, kaip didelė ji yra, tai 
tenka palyginti sekamai: rei
kia sudėti kartu visą Naująją 
Angliją, kurioje įeina: Massa-
chusetts,. Connecticut, Rhode 
Island, New Hampshire, Mai
ne ir Vermont. Dar pridėti 
prie šitų : New York, New Jer
sey, Pennsylvania, Ohio ir 
Illinois.

Šitos vienuolika valstijų su
daro tokį plotą, kokį turi vie
na Texas valstija.

—o—
Viską vagia

Du maišai avižų buvo pa
vogti iš grūdų sandėlio, 40 
Maple St.

Vagis ar vagys išlaužė sky
lę pastato užpakalinėj sienoj 
ir per ją išsinešė du pilnus 
maišus avižų. Toks didelis 
darbas atliktas tik dėl dviejų 
maišų.

Ką su avižom darys? Gal 
vištas arba arklį šers? Polici
ja tyrinėja šį įvykį.

—o—
Tūlas Joseph Marzano pasi

statė mašiną ant Middle St. 
priešais restauraną. Mašinoj 
buvo 13 moteriškų paltų ir ki
tokių daiktų—viso vertės už 
$405, o pats įėjo restauranan 
pavalgyti. Bet netrukus išėjęs 
rado visai tuščią mašiną.

Na,' ir surask tu dabar tą 
piktadarį su\ visa našta. Maši
na buvo užrakinta, bet maža
sis langelis išverstas ir durys 
atsidarytos tikslo atsiekimui.

—o—
Yra sakomd — nesaugiausia 

vieta, tai arčiausia policijos.
Lowellio policijos stotis 

randasi Market gatvėje ir tai 
yra pačiam miesto centre, čia 
patogu pasistatyti mašinas, 
kuomet reikia pasipirkti kai 
ką mieste. Ir kuo arčiau prie 
policijos stoties, tuo geriau — 
tūli mano. Bet, kuomet vienas 
iš tokių sugrįžo, tai mašinos 
jah neberado. Nusivylė.

—o—
Daugelis darbininkų susirū

pinę dėl bedarbės ir pasek
mėj to sunkaus gyvenimo. 
Drąsesni žmonės kovoja už 
teisę dirbti ir-už geresnį ryto
jų, gi kiti puola į baisų nusi
minimą ir žudosi, čia imu pa- 
vyzdin, St. Albans, Vt., vasa
rio 7 d., Augustino Tavabassi, 
49 metų ąmž., netekęs darbo 
ir naujo negalėdamas gauti — 
pasikorė garąžiuje, palikda
mas raštelį, dėl ko jis taip 
padarė. J. M. Karsonas.

• ■ 1 "   I ■■■■■ 1

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pusI.-Laisve (Liberty)-Ketvirtad., Vasario-Feb. 19, I

New York State Crime 
Komisijos tyrinėjimuose 
parodyta, kad Frank No
lan, Jarka korporacijos 
prezidentas, plačiai varė 
raketą New Yorko uoste. 
Dabar jis suareštuotas ir 
bus teisiamas.

Baltimore, Ml
Nepaprasta proga visiems

Vasario 9 d. laidytam Lie- J 
tuvių Literatūros Draugijos 
25 kp. mėnesiniame susirinki-4 
me nutarta šiemet ruošti dien- ' 
raščio Laisvės pikniką birželio 
7 d., slovakų National Parke, 
6526 Halabird Avė.

šitą pranešimą padarome 
apylinkės kolonijų lietuviams,’' 
kad visi iš anksto rengtųsi ja
me dalyvauti kaipo tokioje 
didelėje iškilmėje, Laisvės * 
piknike. Taipgi vietiniai lie
tuviai turi rimtai susidomėti. 
Ir todėl, kad šis piknikas bus 
pirmutinis atgijus pavasaryje 
gamtai.

Aš gavau nuo Lietuvių Me
no Sąjungos III Apskr. sekre
torės Mildred Stensler prane
šimą, kad apskr. organizuoja 
keliaujantį meninį ansamblį, 
kuris susidės iš solistų ir du- 

' eto, deklamatorės ir kitų. Man 
rodosi, kad mes turėtume en- 
.tuzjąstiškai pasitikti šį LMS 
III Apskr. sumanymą. Man ro
dosi, kad būtų kaip tik geras 
laikas ir gera proga šiam an
sambliui pasirodyti Baltimo- 
rės miesto Laisvės piknike bir
želio 7 d. Mes jau seniai be
turėjome meninių parengimų. 
Todėl šis LMS 3 Apskr. mums 
pasiūlymas yra kaip kokia do
vana Baltimorės lietuviams. .

Taipgi mūsų kuopa nutarė 
paaukoti $10 į LLD centro 
knygų leidimo fondą. Taipgi 
nutarė užsimokėti atsilikusias 
duokles į LMS centrą. Šiais 
nepaprastais laikais LMS turi 
sulošti svarbiausią rolę lietu- ' 
vių judėjime. Svarbiausias da
lykas, tai auklėjimas jaunimo, 
lietuviško meno ir lietuvybės. 
Ir per tai padidės visas judė
jimas. Tas Pats.

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. X 
MArket 2-5172
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i MIRĖ
ANTANAS B. ARLAUS

KAS, mirė vasario 17 d., 
Kings County ligoninėj.

Velionis buvo gerai žinomas 
newyorkieciams kaipo daini
ninkas. Jis daug sykių buvo 
pasirodęs scenoje su savo sti
priu tenoFo balsu. Bet per pa
staruosius metus nustojo dai
navęs koncertuose. Jis taipgi 
užlaikė užeigą Maspethe.

Kūnas pašarvotas August 
Kodzis koplyčioje, 63—06 
Flushing Ave., Maspeth, N. Y. 
’ Laidotuvės įvyks penktadie
nį, vasario 20 d., Alyvų Kal
nelio kapinėse. Velionis pali
ko nuliūdime žmoną ii’ gimi
nių.

Šią žinią pranešė telefonu 
Wm. Skodis Laisvės raštinėje 
antradienį po piet.

Reiškiame užuojautą velio
nio Arlausko žmonai ir kitiem 
artimiesiems.

Aplankius Jurgi 
Bernotą

Mūsų skaitytojams (jau ži- 
jnoma, kad praėjusią savaitę 
staiga smarkiai susirgo labai 
veiklus ir nuoširdus laisviems 
Jurgis Bernotą. Trūko jam 
apendikas ir turėjo būti nu
vežtas ligoninėn. Ten greito
mis buvo padaryta operacija.

Pirmadienį buvau nuėjęs 
aplankyti. Jurgis atrodo labai 
gerai ir, matyt, puikiai sveik
sta. Tačiau dar keletą dienų 
turėsiąs pabuvoti ligoninėje.

♦Klausinėjo apie sveikuosius 
draugus ir prašė visus nuo jo 
per Laisvę pasveikinti. Jis ti
kisi neužilgo vėl būti su mu
mis veikliose lietuvių darbi
ninkų gretose.

Kaip ir paprastai, tokiose 
operacijose kartais atsiranda 
ir priepuolių bei komplikacijų. 
Viena tokių buvo nutikus ir 
mūsų Jurgi. Tai buvo, praėjusį 
sekmadienį. Kraujo biskį per
daug. nubėgo, ir turėjo pada
ryti transfuziją. Reikia tikė
tis ir viltis, jog nuo dabar 
jam sveikata pilnai ir gerai 
sugrįš be jokių nesusipratimų.

Visi mes vėliname Jurgiui 
sėkmingai susigrąžinti pilną 
sveikatą. B.

Uošvė pakeitė mintį
Long Island City šeimos tei

sme buvo svarstoma ypatinga 
byla tarp jaunųjų ir uošvės. 
Jaunieji tikrai jauni 17 ir 19 
metų.. Bet jie apsivedę gale 
praėjusių metų su visuotinu 
tėvų palaiminimu. Jaunojo 
motina net prižadėjusi gauti 
jiems butą ir nupirkti rakan
dus. Taip ir padariusi. Bet 
sugrįžę iš atostogų jaunieji 
atradę ir jo motiną ten atsi- 
krausčius.

Už mėnesio jaunieji jau iš- 
sikrauątė pas jos motiną. O 
kada jaunoji nuėjo parsiga
benti vestuvių dovanas ir 
drabužius, uošvė atsisakiusi 
atiduoti. Dalykas atsidūrė 
teisme. Ten Mrs. Peluso suti
ko atiduoti sūnui ir marčiai 
viską, apart buto.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

NetvYoilii^/WaZliikn
LDS 1■os kp. puikioji vakariene 
šį šeštadienį, vasario 21 d.

Jau daugiau vilkinti nebe
galima, visiems LDS 1 kuopos 
nariams reikia įsigyti vakarie
nės ti kietus dabar, tuojaus, 
idant rengėjai-gaspadines ži
notų, kiek ‘ skaniųjų valgių 
prirengti.

Jeigu jau negalima ką susi
eiti, kas turi šios vakarienės 
tikietų, taUdar nereiškia, kad 
ir tikietų nebūt galima gauti. 
Tikietų galima gauti ir telefo
nu. Tokiam reikalui esant, te- 
Įefonuokite bile vakarą šių žo
džių rašytojui Laurelton 
7-1432, ir padarykite reserva- 
ciją dėl kiek tik norite tikie
tų, o pasimokėsite atvykę va
karienėm

Bet jeigu kam paranku, 
kreipkitės pas Petrą Kapiską, 
32 Ten Eyck St., arba Aleką 
Veličką, Lituanikos restaura- 
ne, Union Avė. ir Stagg St., 
arba Centran pas Joną Siur- 
bą.

Daugiau jau nėra ko nei sa
kyti, tik kad vakarienė bus 
puiki, vaišinga, linksma ir 
soti visais atžvilgiais. Visi 
LDS I kuopos nariai dėkite 
pastangas būti šį šeštadienį 
savo kuopos vakarienėj 7 val- 
vakare, Piliečių Klube, 280 
Union Avė., Brooklyne. Taip
gi atsiveskite ir svečių.

A. Gilmanas.

Dviem draugėm pagerbti 
pobūvis Auditorijoje

Javits nori tapti 
miesto majoru

Kongresmanas Jacob Javits 
per radio programą praėjusį 
sekmadienį paskelbė, kad jis 
kandidatuotų į miesto majorą 
republikonų ir liberalų parti
jų tikietais.

Rėmėjais jis norįs turėti 
kardinolą Spellmaną, radio 
korporacijos viršininką Sar- 
noff, prOtestoniškų episkopalų 
diecezijos viršininką Horace 
W. Donegan, žydų Kongreso 
viršininką Dr. Israel Gold
stein, Anti-Sales Tax Komite
to viršininką Walter Hoving, 
Miesto Reikalams Komiteto 
viršininką Paul Windels, West 

I Sides rabiną Edward E. Klein. 
Javits tuos visus vadina “ge
ros valdžios spėkomis.”

Visi kiti visuomenei jau ži
nomi, ką jie atstovauja. Bet 
paskiausias, Klein, ' žinomas 
tik tuo, kad jis pernai vado
vavo sudaryti tą prasimanytą 
“kriminalybių bangą.” O tą 
sudarius, tuojau pasiūlė pa
dauginti policijos skaičių iki 
25,000. Jis tuo tikslu buvo ir 
delegacijoje į City Hali.

Amerikinis Komitetas 
gins pilietybę

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas gins Isidore 
Begun pilietybę’. Ragangau- 
džiai pasimojo jį nupilietinti 
ir išdeportuoti.

Begun buvo tėvų atvežtas iš 
Rusijos Amerikon būdamas 5 
mėnesių amžiaus. Dabar jau 
yra 49 metų, piliečiu 28 me
tai. Ir yra vedęs Amerikos pi
lietę.

Ponų nemalonę jis užsitrau
kė nenuolsia, gabia vadovybe 
darbininkų judėjimui. Už tai 
jis buvo vienu teisiamųjų Fo
ley Square antroje byloje. Ta
čiau tapo išteisintas. Nežiū
rint to, jis persekiojamas de
portavimu.

Tuo patimi 'grasina ir ki
tiems dviem tos bylos daly
viams, Victor J. Jerome ir 
Louis Weinstock.

Svarbus forumas apie 
spaudą šį sekmadienį
Antano Bimbos paskaita 
“Spauda Ir Jos Vaidmuo”

Šio sekmadienio vasario 22 
dienos kultūrinis forumas 
gvildens labai svarbią temą : 
“Spauda Ir Jos Vaidmuo.” 
Dvisavaitinis kultūrinis foru
mas jau yra gvildenęs su di
deliu, pasisekimu dramą, lite
ratūrą, muziką, poeziją ir ki
tas kūrybos šakas. Per tuos 
forumo popiečius savo nuomo
nes apie tas kūrybos šakas iš
reiškė visa eilė mūsų geriau
sių muzikų, dramaturgų, ak
torių, literatų, sporto žinovų 
ir kit. Per kiekvieną forumo 
popietį buvo pravestos ir pla
čios diskusijos, kuriose daly
vavo dauguma susirinkusiųjų.
Forumo rengėjai jaučia, kad 

periodinė spauda yra neat
skiriama kultūrinės kūrybos 
dalis. Spaudoje atsispindi vi
sas gyvenimas, įskaitant kul
tūrinius įvykius. Be to, pats 
žurnalizmas yra rašybinės 
kūrybos dalis.

Tad, šio sekmadienio foru
mas pašvęstas spaudos klau
simui. Kokia yra spaudos ro
lė visuomeniniame gyvenime? 
Kaip spauda atvaizduoja jė
gų santykius? Kokia yra Ame
rikos spauda? Kokios yra į- 
vairios Amerikos lietuvių 
spaudos rūšys? Apie tuos ir 
kitus klausimus šiame forume 
temoje “Spauda Ir Jos Vaid
muo” kalbės Antanas Bimba.

Apie prelegentą daug ką 
sakyti nereikia, nes jis pla
čiai visuomenei gerai pažįsta
mas. Veteranas visuomeninin
kas ir žurnalistas, autorius 
kelių istorinių knygų, kurios 
iki šios dienos studijuojamos 
kiekvieno Amerikos pažan
giečio, kuris nori pažinti šios 
šalies darbininkijos istoriją. 
Spaudos reikalai jam yra ar
timas ir puikiai pažįstamas’ 
klausimas. Eilė kitų laikraš
tininkų' pasižadėjo dalyvauti 
forume ir išreikšti savo nuo
mones. Po to vyks diskusijos, 
kuriose publika raginama pa
sisakyti visais spaudos klausi-

• Marijonai Kalvaitienei ir 
Onai Titanienei pagerbti jų 
amžiaus 65 metų sukaktyje 
pobūvis įvyko visais atžvil
giais gražus, išskyrus vieną—

Oras vasario 15-tą pasitaikė 
aršiai neprielankus. Lietus py
lė veik per visą dieną, su ma
žomis pertraukėlėmis. Vėjas 
trankėsi. Gražiai parengtus 
stalus Auditorijos Brown 
Room apžvelgdamos paskuti
niu kartu pora šeimininkėms 
pagelbininkių tarėsi: “Gal 
dirbome už dyką. Kas eis iš 
namų tokiame ore?” Taip bu- 
vo apie 1 :30.

Tačiau atėjus skelbtai 2 
valandai būriai svečių jau sto
viniavo salėje laukdami gar
bės svečių ir progos sėsti už 
stalo. O apačioje restaurane 

i girdėjosi ūžesys nuo draugų 
pokalbių, juokų. Visi užsimir
šo apie blogą orą. Gi stalų 
rengėjos salėje dadėjo porą 
stalų, paskiau dar porą, ir dar. 
Svečių prisirinko daugiau, ne
gu tikėtasi.

Pietūs duota vaišingi — tre
jopų mėsų, su visokiausiais 
pridėčkais .

Po gerų pietų, programos 
vedėja Lilija Kavaliauskaitė 
paskelbė sveikinimų ir meno 
programą. Iškvietė Kalvaičių 
kaimynus ir prietelius K. Ne- 
čiunską, F. Reinhard tą, Venc
kūnienę ,Motiejūną; Moterų 
Klubo viršininkes, abiejų ju- 
biliejančių drauges K. Petri- 
kienę, M. šmagorienę, A. Kaz
lauskienę ir keletą kitų klu- 
biėčių; dienraščio Laisvės re
daktorių R. Mizarą ir tūlus 
kitus laisviečius; Lietuvių Na
mo Bendrovės viršininką J. 
Katina; svečius iš tolimų 
miestų: dainininką K. B. 
Kriaučiūną ir J. J. Mockaitį 
iš Conn. ' ir Dr. Palevičių iš 
Detroit.

Pakviesti menininkai S. Ka- 
zokytė, J. Juška, A. Velička, 
P. Grabauskas, Geo. Kaza
kevičius, J. Lazauskas. Tūli 
tik pasakė linkėjimus. Gra
bauskas ir Velička, akompa
nuojant F. B'alevičiui, visai
publikai pritariant, sudainavo
“Happy Birthday” ir keletą į paduoti, 
kitų linksmavimui pritaikytų 
dainų. O Kazakevičius uždi-

vyrams. Julius Kalvaitis dėko
jo už pagerbimą jo žmonos. 
Nežiūrint jos 65 metų,; jis ją 
vadino Maryte. Stanley Tita
ms irgi tarė padėkos žodį. 
Bet, kaipo Liberty Auditori
jos direktorius, jis neiškentė 
nepriminęs ir įstaigos reikalų.
Akstino dalyvius rengti dau
giau tokių pramogų. Ir prašė 
jas rengti gražioje lietuvių 
įstaigoje.

Pakviestos tarti žodį poky
lio rengėjos Mary Wilson ir 
Anna Globičienė, taipgi jų 
pagelbininkė Ona Čepulienė, 
pareiškė garbės viešnioms lin
kėjimus ir padėką visiems ki
tiems už kooperavimą pobūvį 
surengti.

Po bendrosios programos, 
pakviestas svečias iš Detroito 
daktarės Palevičius kai ką 
pasakyti apie sveikatą. Ka
dangi kita salė buvo nepa
ruošta po vakarykščios pra
mogos, teko kalbėti šio poki- 
lio salėje. Daktaras įspėjo 
saugotis nutukimo. Mums, Čia 
labai sočiai privalgiusiems, 
biskelį jautėsi neramu kai pa
tarė kitą dieną mažiau valgy
ti (tai tiems, kurie tunkame).

Rengėjos abiem garbės vie
šnioms įteikė po kuklią dova
nėlę. A. ir P. Mačiukai iš 
Johnson City atsiuntė dovaną 
Titanienei. Kalvaitienė gavo 
gėlių nuo A. ir G. švedų iš' 
Rochester, taipgi nuo vietinės 
Jasinskienės. Ir abi gavo kitų 
dovanų nuo vietinių ir iŠ apy
linkės. O. Gaškauskienė iš 
Huntington su sveikinimu at
siuntė dovanėlę rengėjų nu
matytam tikslui.

Lilija Kavaliauskaitė pa
girtinai atliko sunkią dubel- 
tavo pokylio pirmininkės už
duotį. Ji gabiai prav'edė gau
sią dalyviais programą. Ir 
pati gražiai išlaikė balansą, 
nenusviro į pratęstas kalbas 
ar vienšališkumą. Rep.

—o—
RENGĖJOS DĖKOJA

Didžiai esame dėkingos pa
dėjusioms valgius pagaminti, 

ar attikusiems kitus
darbus pramogai surengti, 
taipgi programos pirmininkei 
ir dalyviams. Visi liuosnoriai 
dirbo, užteko tik priminti, kad 
reikia.

Valgius gaminti ir kitus 
su n k iuosius d ar b us dirbti 
mums pagelbėjo Anelė Kano
pą, Karolis Benderis, Vincas 
Globičius, Wm. Skodis, Anna 
ViŠniauskienė, Ona Čepulie
nė; prie stalų—Eddie Dagis, 
Gerry ir Mary Ann Wilsonai
tes; pirmininkavo Lilija Ka
valiauskaitė. Jiems ir visiems 
kitiems talkininkams tariame 
ačiū.

Anna Globičiene, 
Mary Wilson.

Vaikas pašovė vaiką
Juaji Medina, 10 metų, ta

po pašautas petin. Nuvežtas į 
ligoninę. Jį pašovęs 6 metų 
berniukas Godfrey Cresbo sa
ko, kad jis revolverį radęs po 
pastatytu gatvėje auto. Įpra
tinti šaudyti vienas į kitą žai
sliniais šautuvais, vaikai ir su 
tikruoju revolveriu žaidė kau
bojus ir indijonus, vienas i 
kitą šaudė.

GARSINKTTĖS LAISVĖJ;

REIKALAVIMAI
Reikalingi patyrę rankom užbaig

ti prosytojai (hand finish pressers)- 
prie vyrų gorų sekautų (good line 
of sack coats). Gera alga; nuolati
nis 'darbas. S. MARKOWITZ.

17 E. 161h St., Now York City.
(35-39)

Filmos-Teatrai
Geras veikalas būsiąs 
neberodomas

RANDAVOJIMAI
Pageidaujamo gauli pagyvenusių 

žmonių porą ar lo amžiaus pavienį 
gyventi privatiniame namo su jau 
pagyvenusiu vyru ir jo sūnumi.

Černevičius, 57-23 63rd St., Mas
peth, N. Y. Tel. TWining 4-8130.

(35-37)

VAKARIENĖ
RENGIA LDS 1-ma KUOPA

Šeštadienį, Vasario-Feb. 21
A.L.P. Kliubo Salėje

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
* Pradžia 7:30 vai. vakare. Kaina $3.00 

t

Bus gerų valgių vakarienė ir bus gėrimų 
apetito paakstinimui.

PO VAKARIENĖS ŠOKIAI

Visi 1-mos kuopos nariai ir nenariai yra kvie
čiami dalyvauti. Bus puikus pasivaišinimas, pa
simatymams ir pasilinksminimams.

Rengėjai.

mais, nuo bendrų, kaip tai, 
laikraščių istorijos, iki kon
krečiausių, kaip tai, mūsų pa
čių laikraščių turinį.

Vieta įprastoje vietoje, 
Kultūrinis Centras. Pradžia 
punktualiai 3 vai. po pietų.

Rengėjai.

VAIKAMS PAMOKA APIE 
KLASIŲ SKIRTUMUS 

/

Henry Hudson • viešbutyje 
New Yorke tapo sugaudyti 
aštuoni 10 iki 14 metų am
žiaus jaunuoliai. Per policijos 
stotį juos sugrąžino jų tėvam. 
Vaikai norėję pasimaudyti 
viešbučio prūde, kaip kad gali 
maudytis išgalintieji gerai už
simokėti viešbučio svečiai.

žinoma, vaikai viešbutin bu
vo įsigavę slapta, sargams ne
matant.

rigavo visus dainavimui “Il
giausių metų!”

Įdomią programos dalį sur 
teikė šokėjos, kurioms vado
vauja Ruth Bell. Ji pati, Na
talie Yankus, Gerry ir Mary 
Ann Wilsonaites pašoko kelis 
šokius, prie patefono muzikos, 
kurią komandavo Eddie Da- 
gis.

Priėjus šeimos ir giminių 
eilę, buvo iškviesti Titanienės 
broliai, Vincas Žilinskas iš 
Kearny ir Jonas Žilinskas iš 
Newark; Kalvaičio brolis Joe 
iš Ridgewood; Kalvaitienės 
sūnūs Eugene ir Albert 
Schneider ir marčios Anne ir 
Dorothy. Titanienės duktė 
Julia ir žentas Tom Manning.

Paprastai sakoma, kad pa
skutinis žodis priklauso mote
rims. Tačiau šį kartą jis teko

Valstijos Senatas užgyrė 
reikalavimą, kad visi po 1956 
metų sausio 1-mos laisniuoti 
auto turėtų ledui nuo lango 
valyti prietaisus.

3 GLENN’S RESTAURANT & BAR
lietuvių Glenn šeimos nuosavybėBuvęs RUSSIAN INN dabar

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir. ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

New York, N. Y.
Telefonas GR. 8-9865

A. DONCOV
( DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos j

ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14 th St.)

N® R A MINIMUM MOKESTIES IR N® R A COVER CHARGE
Penktadieniais, Šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, 

< Dainos Ir Šokiai. Baunl Orkestrą.

Barrymore Teatrė, New Yor
ke, rodomas veikalas “The 
Emperor’s Clothes” už apie 
savaitės bus priverstas užsi- 
daryt po n^ labai ilgo jo pa
sirodymo. Priežastis: veikalas 
yra aiškiai pažangus. Už tai 
milijonierių spauda, daugumo
je, jį pasmerkė kaipo niekam 
veitą. Gi didelė dauguma 
Amerikos žmonių apie teat
rus, kaip ir apie viską kitą 
sau “informaciją” semiasi iš 
milijonierių spaudos.

Apie tai, kad veikalas smer
kiamas dėl to, jog jis pažan
gus, mažai kas ir iš pažangių
jų težinojo. Pasėka: mažai 
lankytojų, sunku išsiversti.
Stanley Teatre

Rodo daugiaspalvę filmą 
“The Country Doctor.” Taip
gi rodo 1952 metu gegužinės 
parodą Maskvoje. T. N.

-  ---------------- ------------------------- -------------------—   I '■ .—— — —

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE
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. lllh Street.
(33-35)

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

(33-39)

SUSIRINKIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Svarbus susirinkimas ALDLD 10 
kuopos ir moterų klubo įvyks ne
dėliojo, 22 d. vasario, 1150 N. 41h 
St., Moterų Klubo susirinkimas pra
sidės kaip 3 valandą, o 10-tos kuo
pos* kaip pusė po keturių.

Šiame susirinkimo išgirsimo ra- 
Fiš dienraščio Laisvės suva- 

, taipgi iš teatralės komisi- 
irbų raportą. Būkime laiku, 

visos. Korn.
(34-36)

MOTERŲ ATYDAI
(, Moterų Apšviclos Klubo susirin
kimas įvyks šio ketvirtadienio va^ 
karą, vasario 19-tą, 8 vai., Libcrtyy 
Auditorijos Muzikos Kambaryje. 
Pranešimas apie būsimą kovo 8-sios 
programą ir kiti svarbūs reikalai. O , 
po darbo, minėsime dviejų draugių 
gimtadienį. Kviečiame ir ne‘nares. 

Valdyba.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė abelnam na

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

Great Neck 2-1097.
' (33-37)

HELP WANTED—MALE
POLISHER. Experienced on Zinc 

mdtal castings. Good pay. Steady 
work; good working conditions. Ap
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. Apply in person or 
phone Mr. Harvey. SEES AUTO 
SHOP/ 113 W. Rittenhouse Street. 
GE. 8-5934. After 6—TE. 9-8297.

(33-35)

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

Dr. A. Petriką

Tel. EVergreen 7-6868

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

IPEIST LANeI 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hcwes 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. 4

Tel. EV. 7-6238 ‘
0----------------------------------------------- --fl
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Virginia 9-6125

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

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

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

--------------------------------- m

PETRAS KAP1SKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

4 pusI.-LaisvS (Liberty)-Ketvirtad., Vasario-Feb. 19, 1953




