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KRISLAI
Beveik po 300. 
Sąjunga sąjungoje.
Demokratija bažnyčiose.
Virs smalą kriaučiuose.
Pikti balsai.
Kur išeitis?

Rašo A. BIMBA

Kas savaite mūsų nuosto
liai Korėjoje pasiekia beveik 
tris šimtus jaunu vyru. Ir taip 
eina ir eina.

Tuo tarpu kalbama apie 
CTsio konflikto praplėtimą.

Kalbama apie naujus žygius 
prieš visą Kiniją.

Taip vadinamojo šiaurinio 
Atlanto Sąjungoje priklauso 
penkiolika kapitalistinių vals
tybių. Ne viskas ten plaukia, 
kaip iš pieno. Amerikiečiai 
nervuojasi.

Jau einama prie to, kad 
šitoje' sąjungoje pradėta kli
juoti nauja sąjunga — tik 
iš Amerikos, x Anglijos ir 
Francūzijos. Tai būsianti 
ašis anoje ašyje!

Nepasitikėjimas ir nuožiū
ra. Biznio interesai nesusikal
ba.

★
Aš dažnai pagalvoju, kaip 

tai gali būti, kad katalikų 
bažnyčioje taip ilgai nesusi- 

Ldaro judėjimas už įvedimą 
^demokratijos. Niekas nerenka 

nei vyskupų, nei kunigų. Pa
rapijos yra tik kunigų ir jų 
gaspadinių melžiamos karvu
tės.

Ar nebūtų gražu, jeigu kas 
nors rimtai pareikalautų, kad 
patys parapijonai turėtų tei
sę išsirinkti savo kunigus ir 
vesti savo parapijų reikalus?

Mėnševikiški smalaviriai 
Keleivyje jau grūmoja Broo
klyn© kriaučiams naujais ir 
piktais žygiais prieš lokalo 
vadovybę. Jie leisią laikraš
tuką ‘ar lapelį. Jame jie va
nosią kailį ‘vienybiečiams” ir 
“laisviečiams.”

Reiškia, jie ruošiasi pradė
ti naują smalą virti. Nenu
rimsta savo kailyje, ir tiek.

Pranciškonų Darbininkas 
suranda, kad ir katalikų baž
nyčia pateisina pasmerkimą 
Rosenbergų mirtim Gerai, 
esą, kad valdžia ruošiasi iuo- 

Jrn jaunus žmones iškepti 
elektros kėdėje.

Pilnai tam pritaria ir men
ševikų Keleivis. Labai giria 
prezidentą Eisenhowerj už 
atsisakymą nuteistųjų pasigai
lėti.
. ■ Tik Keleivis priduria vieną, 
tiesiog negirdėtą argumentą. 
Rusija irgi norinti, kad Ro- 
senbergai būtų nužudyti!

Matote, koks čia dabar su
sidaro bendras frontas: Rusi
ja, Keleivis. Darbininkas ir 
prez. Eisenhoweris!

Bent jau dėl to vieno kelei- 
viečiai turėtų pridėti savo bai
sa už Rosenbergų išlaisvini
mą. Bet jie reikalauja juos 
nužudyti.

Argi tas neparodo, kad tie 
South Bostono kryžiokai 
veidmainiauja, kai mini Rusi-

*

'Dabar jau žinosime, kas 
^reikia daryti, kad nusikratyti 

irtsų svietiškų bėdų. Kelią, 
kaip ir paprastai, parodo 
Chicagos kunigų Draugas. Jis 
sako:

“Norint išeiti iš chaoso, 
reikia senus Dievo įstatymus

Atsidarė Jungtinių Tautų 
seimas-asamblėja; vėl 
svarstys Korėjos klausimą
Sovietų delegatas Višinskis 
siūlys diskusuot ir Formozą

United Nations, N. Y. — 
Antradienį atsidarė antroji 
dalis Jungtinių Tautų 
asamblėjos. - seimo sesijos, 
prasidėjusios 1952 metais.

Reikalas baigti Korėjos 
karą vėl bus svarbusis 
klausimas. Amerika norė
tų tolyn atidėti šį klausi
mą, iki generolas Maxwell 
Taylor, Korėjos fronto ko- 
mandierius, duos raportą 
apie karo eigą.

Suprantama, jog Višins.-

Čiangas panaikina sutartį 
su Sovietų Sąjunga

Taipei, Formoza. — čiang 
Kai-šekas, kinų tautininkų 
vadas Formozos’ saloje, pa
naikino Kinijos 1945 metų 
sutartį su Sovietų Sąjunga. 
Taigi čiangininkai galėsią 
prisidėti ir prie bet kokios 
blokados, prieš Mandžūrijos 
uostus Daireną ir Port Ar- 
thurą, kur buvo pripažinę 
Sovietų Sąjungai tam ti
kras teises.

(Jungtinių Valstijų poli
tikai sako, čiangas, atšauk
damas sutartį su Sovietu 
Sąjunga, atliko tiktai pa
prastą ceremoniją, neturin
čią jokios reikšmės.)

Sovietų vyriausybė jau 
nuo 1949 metų pripažįsta 
Kinijos Liaudies Respubli
ką, su kuria 1950 metais 
padarė ir draugiškumo bei 
savitarpinės pagalbos su
tartį.

Nugrimzdo nauja 
Amerikos lėktuvu 
stovykla Francijoj

Paryžius.—Pietinėje Fran- 
cijoje buvo pastatyta nauja 
karinių lėktuvų stovykla 
amerikonams; bet kai tik 
lėktuvai ėmė ją vartoti, tai 
ir suklimpo dumblan iki sa
vo ašių.

Tai stovyklai Amerika 
išleido 20 milijonų dolerių.

Pasirodo, jog kontrakto- 
riai pas.tatė ją klampynėj, 
šykščiai naudodami silpnas 
medžiagas. Taigi su stovy
kla nugrimzdo ir $20,000,- 
000 amerikinių pinigų.

Dabar Amerika planuoja 
statyt kitą stovyklą pieti
nėje Francijoje.

pamilti naujomis širdimis.“
Tik vieno dalykėlio be

trūksta, atseit, pavyzdžio. Jį 
turėtų mums duoti lietuviški 
kunigai bei klerikališkos 
spaudos redaktoriai.

Duokite naujas širdis. Se
nąsias jūsų širdis visiškai ir 
amžinai sugadino keiksmai ir 
melai.

kis, Sovietu užsienio reika- 
f v

lų ministras ir vyriausias 
jos delegatas, taip pat rei
kalaus svarstyti prezidento 
Eisenhowerio leidimą 
Čiang Kai-šekui iš Formo
zos salos atakuoti Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Višinskiui atplaukus An
glijos laivu Queen Mary, 
apie 100 asmenų suruošė 
trukšmą, keikdami ir vi
saip plūsdami Sovietų Są
jungą, Višinskį ir Staliną.

Susikūlus gatvekariam, 
žuvo 66 meksikiečiai

Mexico Cfty. — Sudužo 
du gatvekariai vienas į ki
ta, užmušant 66 žmones ir v z
sužeidžiant i93.

Vienas gatvekaris prabė
go pro tą kilpą, kur turėjo 
palaukti, iki kitas gatveka
ris pravažiuos priešingon 
pusėn; taip ir susikūlė prie
kiais su antru gatvekariu, 
važiavusiu tais pačiais bė
giais iš priešingos pusės. 
Nes tik viena bėgių linija 
naudojama abiem pusėm.

N. Y. republikonai žada 
kelt rendas 15 proc. -

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
riaus Dewey’o republikonai 
patarėjai siūlo 15 procentų 
pakelti rendas visiems to
kiems. įnamiams, kurių ren- 
dos nepakilo nuo 1947 m.

Jie taipgi perša visai nu
imt rendų kontrolę nuo na- 
mų dėl vienos bei dviejų 
šeimynų.

Rhee gauna $87,000,000 
stiprinti savo pinigus

Pusan, Korėja. — Jungti-' 
nės Valstijos duoda Syng- 
manui Rhee, Pietinės Korė
jos valdovui, 87 milijonus 
dolerių, kad pastiprintų 
popierinius jo pinigus. Tie 
pinigai, vadinami vanai, 
taip susmuko, kad biznie
riai dažnai atsisako bent 
ką už juos parduoti.

Angly karalienė atleidžia 
bausmę dezertyrams

London. — Anglijos ka
ralienė Elizabetha išleido 
manifestą/ paliuosuodama 
nuo bausmės 14,000 pabė
gusių iš karinės tarnybos 
kareivių, lakūnų ir jūreivių. 
Ta malonė jiems suteikia
ma vardan busimojo kara
lienės karūnavimo.

Amerikiniai ląkūnai užmušę 39 
saviškius belaisvius stovyklose

Panmundzom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų premjeras gen. Nam 
II kaltino amerikonus, kad 
jų lakūnai , jau “9 kartus 
bombardavo'ir apšaudė be
laisvių stovyklas Šiaurinėje 
Korėjoje, nužudydami 39 
saviškius, belaisvius ir su- 
žeisdami 157” nuo to laiko, 
kai amerikonai pradėjo de
rybas su Korėjos liaudinin
kais Panmundžome dėl pa
liaubų.

Taftas perša bombarduot Kiniją; 
sako, Rusija nepradės karo

Delaware, Ohio. — Res
publikonas senatorių vadas 
Robertas Taftas pareiškė, 
jog Sovietų Rusija nepra
dės trečio pasaulinio karo. 
Todėl jis, kalbėdamas Ohio 
Wesleyan Instituto studen
tams, sakė:

—“Jungtinės Tautos” ga

Pikietuotojai vėl 
prašė Eisenhowerj 
pasigailėt Rosenbergų !

Washington.— Apie 1,000 
žmonių sekmadienį vėl pi- 
kietavo Baltąjį Narną, pra
šydami prezidentą Eisen- 
howeri dovanot Juliui ir 
Ethelei Rosen.bergams gy
vybę.

Rosenbergai nusmerkti 
mirt elektros kedėje tiktai 
už “norėjimą išduot Sovie
tams atominius Amerikos 
sekretus.”

Bepikietuojant meldėsi 
už Rosenbergus protestan
tų kunigas Harold S. Wil
liamson ir pusrabinis Jacob 
Kaminsky.

Amerikonas nušovė 
korėjietį darbininką

Pusan, Korėja. — Ameri
konas kareivis Tommy 
Nash nušovė vieną darbi
ninką, korėjietį, kuris dir
bo prekiniame Amerikos 
laive kaip daiktų iškrovė- 
jas.

Šovikas teisinasi, kad 
darbininkas priėjo prie vie
nos prairusios krovinių dė
žės, “kur aš jam uždrau
džiau prisiartinti.”

1,000 laivakrovių sustrei
kavo, protestuodami prieš 
tą žmogžudystę.

Socialistų laimėjimai 
Austrijos rinkimuose

Viena, Austrija. — Pa
skutiniuose Austrijos rinki
muose socialistai tięk lai
mėjo, kad šalies ’seime tu
rės 73 vietas, tai yra, tik 
viena mažiau, negu katali
kų “liaudies” partija, šios 
dvi partijos vėl sudarys, su
dėtinę savo valdžią Austri
jai.

Prieš tuos Amerikos la
kūnų žygius aštriai protes
tavo gen. Nam II savo laiš
ke amerikiniam generolui 
Wm. K. Harrisonui, vyriau
siam derybiniam “Jungti
nių Tautų” atstovui.

Sykiu Nam II siūlė tuo
jau pertraukti karo veiks
mus iš abiejų pusių, o klau
simą dėl apsikeitimo kari
niais belaisviais pavesti po
litinei aukštųjų valdininkų 
konferencijai išspręsti.

lės iš oro bombarduoti ka
rines Kinijos stovyklas 
Mandžūrijoje, vartoti čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
kariuomenę įsiveržimui iš 
Formozos salos į Kinijos 
sausžemi ir daryti Korėjo
je bei Tolimuose Rytuose 
visus kitus žygius, kurie at
rodys pavyksiančiais.

Maršalas Sokolovskis 
sako, Sovietų Sąjunga 
atmuštų užpuolikus

Maskva. — Maršalas Va- 
silius D. Sokolovskis, nau
jasis karinių štabų vadas., 
pareiškė:

—Soviėtų Sąjunga dabar 
yra stipresnė, negu bet ka
da pirmiau, ir galėtų at
mušti imperialistinius už
puolikus.

Tain/Sokolovskis kalbėjo, 
minėdamas 35-metinę su
kakti nuo Raudonosios Ar
mijos įkūrimo.

(Sokolovskis buvo ko- 
maindierius atakos, per ku
rią Sovietų armija užėmė 
Berlyną.)

Mirė Haywood, CIO 
vice-prezidentas

Wilkes-Barre, Pa. — Kal
bėdamas CIO narių susirin
kime, įtaiga mirė Allan S. 
Haywood, CIO unijų cen
tro vice-prezidentas, 64 me
tu amžiaus, v- ' < »

Jis, Anglijos maipierio 
sūnus, ir pats angliakasis, 
labai daug pasidarbavo 
CIO unijų įkūrimui ir vi
suomet buvo uoliausias 
CIO veikėjas.

Haywoodui mirus, pareiš
kė gilų gailestį net A. Dar
bo Federacijos prezidentas 
George Meany, vadindamas 
jį “pasišventusiu darbinin
kams vadu.”

CIO prezidentas Walter 
Reuther sakė, Haywoodo 
mirtis — “didis CIO nuo
stolis..”

Pernai Haywoodas ir 
Reutheris, Automobilių 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas, sykiu kandidatavo į 
CIO prezidentus vieton mi
rusiojo Philipo Murray’o. 
CIO suvažiavimas Atlantic

Eisenhower ragina atmest 
vadinamą “iškraipymą” 
Jaltos-Potsdamo sutarčių
Repuhlikonų vadai perša pakeist 
tų sutarčių nustatytas sienas

Washington. — Preziden
tas Eisenhoweris pereitą 
savaitę įteikė Kongresui 
rezoliuciją, ragindamas 
Kongresą išvien su prezi
dentu atmesti tokį Jaltos 
ir Potsdamo “sutarčių aiš
kinimą ir naudojimą,“ kur 
Sovietų Sąjunga, pasak Ei
senhowerio, “pavergia lais
vas tautas.”

(Jaltos, sutartis. 1945 me
tais pasirašyta prezidento 
Roosevelto, Sovietų prem-

Du belaisviai liudija 
apie karo bakterijas

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų radijas 
pranešė, jog du nelaisvėn 
paimti lakūnai liudijo, kad 
jiems buvo įsakyta mėtyti 
apkrečiamų Ugų bakterijas 
i Šiaurinę Korėją ir Man- 
džūriją.

(Amerikonų komanda ta
tai užginčija. Sako, jeigu 
belaisviai lakūnai taip liu
dijo, tai jie buvo “priversti 
dvasiniais kankinimais.”)

Tito siundo Ameriką 
karan prieš Sovietus

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavijos Tito valdžia 
ragino Jungtines Valstijas 
užkirsti kelią sovietizmui 
visuose pasaulio kampuose.

Jugoslavijos vice - prezi
dentas Ed. Kardelj, Tito 
pavaduotojas, prašė Ame
rika ir kitus vakarinius 
kraštus, priimti Jugoslaviją 
karinėn talkon prieš Sovie
tų Sąjungą.

Lenkija sušaudys du 
kaip Amerikos šnipus

Varšava. — Karinis len
kų teismas nusmerkė su
šaudyti Stefaną Skžyžovs- 
kį ir Dionizą Sosnovs k į 
kaip Amerikos šnipus.

Jiedu prisipažino kaltais. 
Sakė, amerikinis’ lėktuvas 
įgabeno juos iš užsienio ir 
parašiutais nuleido Lenki
jon kaip karinių šnipų or- 
ganizuotojus.

City 1952 m. gruodyje iš
rinko Reutherį, ypač todėl, 
kad Reutheris jaunesnis.

Haywoodas buvo taip at
sidavęs unijinei savo orga
nizacijai, kad nariai vadin
davo jį “Mister CIO.” Jis, 
tačiau, darbavosi ir už CIO 
susidėjimą su Darbo Fede
racija į vieną galingą unijų 
sąjungą.

ORAS.— Giedrį ir nešalta. 

jero Stalino ir Anglijos 
premjero Churchillo, prave
da tokią sienos liniją, kad 
Sovietų Sąjungai priskaito- 
ma tarybinės Lietuvos, Lat- 
vįjos ir Estijos respublikos.

Potsdamo sutartis, vėliau 
tais pačiais, metais padary
ta tarp prezidento Truma- 
no,' Stalino ir Anglijos 
premjero Attlee, priskiria 
Lenkijai buvusį rytinės Vo
kietijos ruožtą iki Neisse- 
Oderio upių linijos; sugrą
žina Sovietų Sąjungai pie
tinę Sachalino salos pusę, 
atimtiną iš Japonijos, ir 
prijungia Sovietų Sąjungai 
buvusias japoniškas Kurilų 
salas.)

Prez. Eisenhoweris savo 
rezoliucijoje taip pat “iš
vien su Kongresu skelbia 
viltį, kad Sovietų pajung
tos tautos vėl atgaus ap
sisprendimo ir savivaldos 
teisę.”
Repuhlikonų vadai 
reikalauja aštresnes 
rezoliucijos

Republikonai senatoriai 
Alexander Wiley, pirminin
kas Senato komiteto dėl 
užsienių reikalų, ir B. B. 
Hickenlooper, to komite
to narys, vadino Eisenho
werio rezoliuciją “per silp-. 
na” ir sakė, Kongresas tu
rėtų ją pastiprinti, aštriau 
pasmerkdamas Sovietų Są
jungą.

Sen. Wiley siūlė prikerg
ti prie Eisenhowerio rezo
liucijos pareiškimą, kad 
Jungtinės Valstijos, nepri
pažįsta pastoviais tų rube- 
žiu, kuriuos nustatė Jaltos 
ir Potsdamo sutartys; tai
gi laiko juos pakeičiamais.

O repuhlikonų senatorių 
vadas Robertas Taftas jau 
rinkiminėje kampa n i j o j e 
pereitą rudenį reikalavo vi
sai panaikinti tas. sutartis.

Antra vertus, demokra
tai senatoriai bei kongres- 
manai pasižada remti Ei
senhowerio rezoliuciją be 
kokių paaštrinimų.
Kongresmanai užgirstą 
Eisenhowerio rezoliuciją x 
be atmainų

Kongreso Atstovų Rū
mo pirmininkas, republiko- 
nas Joseph W. Martin le
mia, jog kongresmanai pri
ims Eisenhowerio rezoliuci
ją prieš Sovietų Sąjungą be 
jokių pakeitimų.

Republikonas kongresma- 
nas John M. Vorys užreiš- 
kė:

“Nei Kongresas nei pre
zidentas neatmes jokių su
sitarimų, kurie dabar galio
ja.” TV

Roma. — Jeigu kiltų vi
suotinas karas Europoj, tai 
popiežius persikra u s t y t ų 
Brazilijon ar kur kitur, 
kaip rašo jėzuitų laikraštis.
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JUNGTINIŲ TAUTŲ ASEMBLĖJA
ŠIĄ SAVAITĘ New Yorke susirinko Jungtinių Tau

tų asemblėjos delegatai tęsimui generalinės sesijos, ku
ri buvo nutraukta Kalėdų švenčių proga.

Ši sesija vyriausiai buvo nutraukta dėl to, kad pre
zidento Trumano tarnybos terminas baigėsi, gi prezi
dentas Eisenhoweris dar negalėjo nieko oficialiai veikti. 
Asemblėjos dalyviai, taigi, nutarė susirinkti tik vasario 
mėn. pabaigoje, kad iki to laiko Eisenhowerio adminis
tracija galėtų savo reikalus sutvarkyti ir pateiktų asem- 
blėjai savo nusistatymą visa eile klausimų,—svarbiau
sia: Korėjos karo klausimu.

Į asemblėja, kaip žinoma, be kitų, sugrįžo ir A. Vi
šinskis, Tarybų Sąjungos delegacijos pirmininkas..

VISA EILĖ darbų stovi prieš asemblėjos akis. Bet 
vyriausiu darbu, vyriausiu klausimu yra karo baigimas 
Korėjoje.

Ką tuo reikalu asemblėja padarys, aišku, nieks ne
žino. Bet spėjama, jog tarybinis blokas duos, savo pa
siūlymų, o amerikinis blokas—savo.

Šioje sesijoje dalyvauja nauja Jungtinių Valstijų 
delegacija, kuriai vadovauja pastovus Jungtinių Vals
tijų atstovas, su ambasadoriaus titulu, Henry Cabot 
Lodge, Jr.

Mr. Lodge aną dieną buvo sušaukęs atstovus tų 
valstybių, kurių kariuomenių daliniai yra Korėjoje, ko- 
kusui, pasitarimui dėl to, kaip laikytis asemblėjoje. Kas 
tame kokuse buvo kalbėta, šiuos žodžius rašant, neži
nome, nes Mr. Lodge uždraudė kokuso dalyviams bent 
ką spaudai apie nutarimus pasakyti. “Darbai parodys, 
ką mes nutarėme,” pasakė Mr. Lodge.

APIE TĄ PATĮ LAIKĄ, kai Lodge instruktavo są- 
vo pasekėjus, kitoje vietoje buvo susirinkę arabiškų 
valstybių bloko žmonės ir jie tarėsi.

Nėra žinių, ką arabiškų valstybių atstovai nutarė, 
ko jie reikalaus, 
asemblėjos darbų 
klausimą.

Šis klausimas
arabiškų tautų sumanymas buvo aitmestas. 
mano iš naujo tai iškelti ir reikalauti, kad asemblėja 
persvarstytų. Jie sako, jog Korėjos klausimas liečia ne 
•tik visą Aziją, bet ir Afriką, Morokko ir Tunisiją.

Vienas žinoma: jie nutarė statyti 
dienotvarkin Morokko ir Tunisijos

jau .buvo svarstytas prieš šventes ir 
Tačiau jie

KAIP ŽINIA, mūsų krašto valstybės departmentas 
svarsto Kinijos, pakraščių blokadavimo klausimą. Ar šis 
klausimas bus iškeltas asemblėjoje? Sunku pasakyti.

Jeigu jis bus iškeltas, tai, aišku, Britanijos atstovai 
jam priešinsis, nes to krašto vyriausybė jau seniai pa
sakė, kad ji nepritaria Kinijai blokaduoti.

PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ Indijos ^ambasadorius Mas
kvoje kalbėjosi su Stalinu.

Po pasikalbėjimo buvo spekuliuota, kad jiedu svars
tė taikos. įvykdymo reikalą Korėjoje. Bet vėliau tas 
■pats ambasadorius tai užginčijo. ' ,

Bet .tai nereiškia, kad Indija ir Tarybų Sąjunga ne
kels šioje asemblėjoje karo Korėjoje baigimo*klausimo.

Kaip neimsime, asemblėjoje iškils gyvų klausimų, 
liečiančių visą pasaulį.

NAUJAS SKANDALAS
NEW YORK AS didelis miestas, tačiau čia vyksta 

. dar didesni skandalai. Vienas, jų nesibaigė, kitas atsi
dengia.

Šiuo tarpu prieš savo akis newyorkieciai turi skan
dalą, išplaukusį iš to fakto, kad mūsų miesto policijos 
viršininkai sudarė sutartį su justicijos departmento 
pareigūnais užgniaužimui šio miesto policijos žiaurių

MOTERŲ KAMPELIS
Motinai nėra užtikrinto 
darbo nei duonos

Taip atsitinka kas dieną 
Jungtinėse Valstijose. Dar
bininkė atstatoma iš darbo. 
Ji galėjo būti gera darbi
ninkė, dirbusi daug metų, 
nepraleidusį nė vienos die
nos nei pavėlavusi. Tačiau 
staiga ji neteko darbo. 
Priežastis? Ji laukiasi kū
dikio. ..

Gal dar ne už kelių savai
čių, gal net ne už poros mė
nesių. Gal dar nebus per 6 
ar 7 mėnesius. Bet bosas 
kaip nors sužinojo, kad ji 
nėščia. Jis nenori nėščių 
moterų darbe — o dar dau- 

I giau, jis nenori, kad ji grįž-
■ tų darban po gimdymo kū
dikio: “Perdaug problemų,

I kai moterys turi mažus kū- 
! dikius,” 
! jQ.

Nėra 
draustu
Nėra valstijinio ar federa- 

1 lio įstatymo, kuris užtikrin- 
i tų jai gauti atgal darbą po 
pagimdymo kūdikio. Ne
bent ji dirbtų unijinėje ša- 

! poje, kur į kontraktą spė- 
į daliai įrašytas. . įsakas ją 
• paleisti motinystės atosto-
■ gai ir sugrąžinti ją į darbą 
; po gimdymo. Be to darbi- 
I ninkei motinai 
i krinto darbo.

Nubausta už
Atstatyta iš

moji motina pasijunta tar
si būtu iš lėktuvo išmesta 
kur girių gelmėse ar rais
tuose. Ji dirbo dėl to, kad 
jai reikėjo pinigų maistui, 
rendai, ar pagelbėti kitiems 
šeimos nariams. Dabar ji 
visai neteko pajamų. Dar 
daugiau, ji neturės kuo už
mokėti ateinančio kūdikio 
priėmimo iškaščius. Nebus 
iš ko užmokėti ligoninei, 
daktarui. Negalės pasisam
dyti pagalbos pirmomis ke
liomis sunkiomis po gimdy
mo savaitėmis, nors ir ka
žin kaip reikėtų. Laimin
ga ta, kuri turi gerai už
dirbantį vyrą, o gal dar su
taupą banke, ar tėvų paga.l-

sako ji Laukan

įstatymo, 
bosui ją

kuris už- 
atstatyti.

nėra ūžti-

motinystę
darbo būsi-

. Nesunku suprasti baisu
mą. padėties, kai pasitaiko 
nėštumas netekėjusiai mo
teriai beturtei.

Jungtinės Valstijos yra 
vienatinė aukštai industri
niai pakilusi valstybė pa
saulyje, kuri nėra įvedusi 
jokios pagalbos darbinin
kėms motinystėje.

Patsai valdinis Darbo

Departmento Moterų Biu
ras pripažįsta, jog tuo ste
bisi svečiai iš kitų valsty
bių. O mums tenka rausti 
už savo atsilikimą.

žingsnis į progresą
Vienatinė industrija, ku- 

,ri yra įvedusi motinystės 
apdraudą savo darbinin
kėms, yra gelžkelių indus
trija. Tačiau tas paliečia 

‘labai mažą skaičių moterų, 
apie 4,000 per metus.. Dau
giausia tik raštininkes, nes 
gelžkeliečių darbai, daugu
moje, yra vyrų darbai.

Motinystei parama tapo 
įvesta 1946 metais einant 
Federaliu Gelžkeli e č i a m s 
Nedarbo Apdraudos Aktu. 
Bendrai imant mažuosius 
ir didžiuosius motinystei 
išmokesčius ( a ve rage), 
1949 - 1950 metų laikotar
piu jie buvo po $33.75 sa
vaitei per 16 savaičių. Ben
droji vienos, gauta suma 
siekė $540.

Kitur nėra nei to lašo
Laiminguose nuotikiuose 

tokia suma yra nebloga pa
galba. Vienok pasitaikius 
per anksti gimdyti, moti
nos ar kūdikio nesveikatai, 
minėta, suma yra tik lašas 
reikalo kibire.

Neseniai man teko kalbė
kis su jaunais tėvais, kurių 
kūdikis turėjo būti palaiko
mas. inkubatoriuje, buvo 
reikalingas mediką 1 i š k o s 
pagalbos. Kada už guolį, 
už maitinimą ir net už par 
lučių pakaitas mokestis su- 
rokavo, tėvus paleido be 
skatiko. Keliomis savaitė
mis atėmė jų abiejų eilės 
metų darbo ir atsargiai 
saugotų uždarbių sutaupąs. 
Dar kokia nelaimė ir juos 
paverstų biedniokais.

Bet daleiskime sau, kad 
moteris dirba prie audinių, 
skalbykloje, elektrinėje ar 
bile kuriame iš šimtų dar 
visai 'apdraudos neturinčių 
darbų. Net jei bosas jos 
nešalina iš darbo, ji vis vien 
susitinka pavojingą proble
mą. Ji gal dirbs darbą, ku
ris jos padėtyje yra per 
sunkus. Gal dirbs per ilgai, 
kad dėl to nukentės jos ir 
kūdikio sveikata. ' ,

Tiesa, šešiose valstijose 
jau yra įstatymas, kuris 
uždraudžia samdyti nėščias 
šešiomis iki 8 savaičių pirm 
ir po gimdymo. Tai žings
nis'gerojon pusėn. Jis ro-

do pripažinimą motinystei 
šiokių tokių teisių. Vienok 
praktikoje mažai reiškia, 
kada greta to pripažinimo 
nėra finansinės paramos.

Atvirkščias pitįpažinimas
Veik pusė visų valstijų 

pripažįsta- motinystę iš at
virkščios pusės, jos su
stabdo nedarbo apdraudą 
laike nėštumo, nors buvu
siu savo uždarbiu .moteris- 
yra teisėta nedarbo ap-

draudą gauti. Iš keturių 
valstijų, kurios jau yra įve- 
dusios pabėgusiems ap
draudą ar ligoje pašalpą, 
tik mažytė Rhode Island 
moka tas pašalpas ir nėš
čioms. Kitur moterys pra
randa :tas pašalpas dėl neš-' 
tumo.

Apie tai, kas daugiau ge
ro ar blogo toje srityje,' ma
tysite .sekamose laidose.

ŠEIMININKĖMS

Jau seniai buvo .skelbta, kad šiame mieste policija 
žiauriai puola negrus. Dabar paaiški, kad tie kaltinimai 
nebuvo iš piršto išlaužti,—tai tikra tiesa!

Bet sumuštas, sužalotas negras neturėjo kam pasi
skųsti. Policijos viršininkai nekreipė į tai dėmesio, o 
justicijos departmentas, davęs pažadą policijos, viršinin
kams, kad nesikiš į šį reikalą, taipgi nieko nedarė!

Praėjusią savaitę šį skandalą tyrinėjo Kongreso ju
ridinis komitetas. Jis pašaukė visą eilę liudininkų, ku-> 
rie patvirtino viską, kas buvo (nors gal ir ne visiems) 
žinoma.

Kongresmenas Adam Clayton Powell, pats kilęs iš 
negrų, pats newyorkietis, atsistojęs liudyti, griežtai pa
smerkė tą sutartį, griežtai pasmerkė ir miesto policijos 
viršininką George P. Monaghan, teisingai reikalauda
mas, kad pastarasis būtų paleistas iš savo pareigų. •

’Būtinai reikia- kas nors daryti žiauraus policijos 
brutalumo suvaldymui mūsų mieste!

Kapitaliste Mrs. Clare Booth Luce su savo vyru Henry 
Luce. Prezidentas Eisenhoweris ją paskyrė Jungtinių 
Valstybių ambasadoriumi Romoje. Jos vyras yra leidė- 
jias didžiųjų komercinių žurnalų “Time”, “Life” ir “For
tune.”

I WWW*

Moterys ragina stoti darban 
atsteigimui taikos

Taika ir draugingumas 
buvo vyriausiu siekiu Ame
rikos Tautinių Moterų kon-‘ 
ferencijoje, įvykusioje New 
Yorke vasario 8 dieną.

Visos dalyvės pareiškė 
reikalą greičiausia, .tuojau, 
baigti karą Korėjoje. Jos 
sakė:

“Taika mums, buvo priža
dėta paties prezidento Ei
senhowerio, kada jis kandi
datavo į prezidentą. Tiktai 
dėl to jį ir išrinkome. Mū
sų patrijotinė prievolė yra 
jo pažaidą jam priminti ir 
reikalauti, kad jisai jį vyk-

McAlpin viešbučio El Pa
tio kambaryje 
smarki ovacija.
eiviai atsigrįžo pažiūrėti, 
kas čia dedasi. Tai įvyko 
pirmininkei Sophie Klecker 
užbaigus. įvadinę kalbą. 
Ovacija buvo užgyrimuitos 
kalbos, nes ji išreiškė Visų 
nuomonę. Jinai, greta kit
ko, sakė:

“Prezidentas Eisenhowe- 
ris pareiškimu leisti karą 
prieš Kiniją išblaškė Ame
rikos liaudies viltį taikos, 
kaip kad jis išblaškė tą viltį 
ir visame pasaulyje, kuo
met jis sulaužė savo paža
dą užbaigti karą Korėjo
je... Bet,” sakė ji, “taiką 
dar galime laimėti. Ji pri
klauso nuo mūsų.”

Pirmininkė ragino dele
gates. ir viešnias veiklon, 
sakydama:

“Susivienykime! Atmes
kime į šalį mažus skirtumė
lius ! Atsiduokime vienam 
karštam troškimui taikos.! 
Nes visi kiti dalykai, -kurie 
mums yra brangūs, yra ga
limi atsiekti tiktai taikoje. 
Taikiame pasaulyje mūsų 
vaikai galės užaugti laisvi 
nuo neapykantos ir diskri
minacijos. Tik taiki šalis 
galės juos gerai pavalgy
dinti, aprengti, suteikti ge
rą pastogę. Veikdamos už 
taiką -mes pagelbstime savo 
vaikams gauti geresnes 
•mokyklas, pakankamą me- 
dikališką priežiūrą ir prie
mones pasilinksminimui...”

Mrs. Rėiko U.rabę, jauna 
japonų kilmės darbuotoja 
taikai, įspėjo, jog vartoji
mu brutališkų karo prie
monių prieš Korėjos žmo- 
,nes ugdoma neapykanta 
prieš mūsų šalį. Kad pre
zidento Eisenhowerio leidi
mas vykdyti nepaskelbtą 
karą 'prieš Kinijos žmones 
gali iššaukti Trečiąjį Pa
saulinį Karą.

Ji šaukė moteris nedaleis- 
ti Korėjos karą plėsti, bet 
jį tuojau stabdyti.

Mrs. Halois M,. Robinson 
varde Amerikos Moterų 
Taikai .sveikino konferenci
ją. Ji kvietė visas organi
zacijas mobilizuoti savo 
'grupes į delegacijas sykiu 
su jomis -eiti į Jungtines 
Tautas. Delegacijos reika
laus tuojau baigti karąKo- 

• rėjoje.
Priimtomis rezoliucijomis 

konferencija pasisako:
•Kreiptis į prezidentą Ei

senhower}, kad -jis susitik-

suaidėjo
Tūli pra-

tų su Tarybų Sąjungos' 
'premjeru Stalinu pasitarti 
.atstėigimuį taikos.;

Darbuotis už atšaukimą 
Walter - McCarran įstaty
mo;

Reikalauti prezidento Ei- 
senhowerio tuojau baigti 
Korėjos karą.

Delegatės grįžo į savo or
ganizacijas viltingos, kad 
šis pasitarimas pagelbės pa
stiprinti narėse tą mintį, 
jog Taiką dar galime susi
grąžinti. Tik reikia už ją 
darbuotis. Tiesa, kad karo 
rengėjai galingi, ginkluoti, 
turtingi mūsų darbu su
krautais jiems turtais. Bet 
taikos mylėtojų yra daug.

žuvies sezonas
Žuvis neturi kalendo

riaus, nepripažįsta švenčių^ 
nei pasnikų. Tačiau prisi-T 
taikant žmonių pažiūroms} 
šventes, sezonus ir į žuvį, 
žuvies gaudytojai ir parda
vėjai prisitaiko prie žuvies 
ir prie jos pirkėjų. Dėl to 
dabar, gavėnios metu, ti
kimasi didesnio pasirinki
mo visokios žuvies.

Pirma gavėnios savaitė 
net .paskelbta salmon žu
vies savaite.

Anglija gal tik 2 metam 
įkalintų Rosenbergus...

New York.—Dudley Col
lard, vienas iš pačių įžy
miausių Anglijos advokatų, 
rašo, kad:

Jeigu .Julius ir Ethelė Ro- 
senbergai būtų teisti Angli
joj ir surasti kaltais, tai 
būtų gavę gal tik porą me
tų kalėjimo.

Amerikinis gi teismas 
nusmerkė Rose n. b e r g u s 
mirti elektros kėdėj e tik už 
•tai, .kad jie suokalbiavę iš
davinė t Sovietams atomi
nius Amerikos sekretus; 
vadinasi, skiriami nužudy
mui tik už intenciją.

Taip Dudley Collard sa
ko savo laiške Danieliui 
Bell’ui, kapitalistinio Fort
une žurnalo redaktoriui, 
reikalaujančiam būtinai nu
marini Rosenbergus.

Adv. Collard parodo, kaip 
vienpusiškai buvo vedamas 
teismas ir kokie nepatiki
mi buvo liudytojai prieš 
Rosenbergus.

Kepta bluefish 
su daržovėmis .

Dvi žuvys (po apie sva
rą ir ketvirtadalį) 

trys šaukštai aliejaus 
pusė puoduko sukapotų 

svogūnų
pusė puoduko sukapotų 

žaliųjų pipirų
numerio 2-ro kenukas to- 

mačiu
pusė puoduko chili soso 
du šaukštai duonos trupik 

niu
du šaukštai sutarkuoto 

parmesan sūrio.•
Nuvalytą žuvį perskelk. 

Nuimk galvą ir nugarkaulį. 
.Supiaustyk į porcijas. Su
dėk į pateptą blėtą perplau
tąja puse aukštyn.

Puode užkaitink 2 šaukš
tu aliejaus. Sudėk svogū
ną, pipirą, 
apminkštės,
gink. Supilk smulkiai Nu
kapotas tomates ir sunką, 
įpilk chili sosą, druskos ir 
pipirų pagal skonį. Užvirk 
ir palengva pakaitink 10 
minučių. Supilk ant žuvies. 
Apibarstyk su trupiniais 
sumaišytu sūriu ir apšlaks
tyk likusiu aliejumi.

Kepk vidutiniu karščiu 
,(350 laipsnių) apie 30 
40 minučių ai- iki žuvis 
lengvai plaišėja smeigiant 
šakute ir viršus pasidaro 
rusvas. Neperkepk. Per- 
kepta žuvis darosi kietesnė-, 
šiaudinė.

To kiekio užteks ketu- * 
riems vidutiniams valgyto
jams. N. G.

Pašutink iki 
bet neapdę-

Sen. Douglas perspėja 
prieš karo platinimą

Atlantic City, N. J.—De
mokratais senatorius per
spėjo, kad prez. Eisenhow- 
erio valdžios politika gali 
praplatinti karą iš Korėjos 
į kitus Azijos kraštus.

Jis kalbėjo suvažiavime 
Amerikinių Mokyklų Admi
nistratorių Sąjungos.

Smerkia ragangaudžius
Suvažiavimas, tarp kitko, 

smerkė tragangaudišką val
džios politiką, kuri “inkvi- 
zitoriškai uždaro mokyto
jams lūpas ir atgrasina mo-’ 
■kinius bei -studentus nuo 
laisvų diskusijų.”

New York. — Kai kurie 
-mėsininkai ėmė pardavinė
ti po 39 centus svarui įga
bentą iš Naujosios Zelan
dijos steiką. Moterys ap
spito tokias krautuves.

Kepenys yra didžiausiu 
šaltiniu kelių vitaminų ir 
mineralų. 'Valgyk bent kar
tą per savaitę.

Keptose 'bulvėse išsaugo
ma daugiau vitamino C dėl 
to, kad per lupyną neįeina 
oras. Oras yra didžiausias 
vitamino C priešas.

i

Today’s Pattern

Spaudimu virimas — iš- 
virimas greit — yra vitami
nų angelu sargu.

9081 12—20

Pattern 9081: Jr. Miss Sizes 11. 
13, 15, 17. Size 13 takes 3% yards 
39-inch fabric. y

Užsąkymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite.’ P«ff- 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

2 pusi.—Laisve (Liberty)— Treoiadien., Veuario-Feb. 25, 1953
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Šiauliai pirmiau ir daliar
ŠIAULIAI — daugelio isto- 

l$nių įvykiu liudytojas, tur
tingų revoliucinių tradicijų 
hniestas. ši vieta, kertama 
daugelio kelių,, išsidėsčiusi sa
votiškame Klaipėdos, Rygos ir 
Kauno trikampyje, jau XIII 
amžiuje buvo atsparos punk
tas bendroje lietuvių ir rusų 
tautų kovoje prieš kryžiuo
čius ir kalavijuočius.

Miestas buvo daugelio at
kaklių kovų vieta. Platų at
garsį čia rodo valstiečių suki
limai. Ilgai gynėsi 1863 metų 
sukilimo dalyviai, vadovauja
mi Mackevičiaus, ties Biržais. 
Po nesėkmės, sukilėlių dali
niai persikėlė į Šiaulius. Kele
riopai gausingesnė ir gerai 
ginkluota caro kariuomenė 
palaužė sukilėlių jėgas, čia 
pat buvo įvykdyta mirties 
bausmė sukilėliams, juos pa

kariant. Dar ir dabar toji vie
ta, kur palaidotos carinių bu
delių aukos, vadinama “Suki
lėlių kalnelis”.

Didelių miestų artumas tei
giamai veikė Šiaulių ekonomi
kos vystymąsi. XIX amžiuje 
atsiranda stambesnės įmones, 
ypač odos apdirbimo. Auga 
Šiaulių proletariatas.

Su Šiauliais susijusi lietuvių 
proletarinio poeto Juliaus Ja
nonio, įžymaus revoliucionie
riaus V. Rekašiaus veiklos 
pradžia, čia kurį laiką gyve
no rašytojas J. Biliūnas.

1905 metų streikai, 1918— 
1919 metų revoliuciniai įvy
kiai — štai kuo atsakė prole
tariatas kapitalistams, než
moniškai eksploatavusiems 
darbo žmones. Šiauliuose buvo 
paskelbta tarybų valdžia, čia 
buvo nuginkluoti kaizeriniai

daliniai ir formavosi lietuviški 
raudonosios gvardijos jungi
niai.

Tą dieną, kai Vilniuje Lai
kinoji revoliucinė Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių vy
riausybė savo manifestu pa
skelbė, kad visa valdžia perei
na į tarybų rankas, Šiauliuose 
įvyko visuotinas politinis strei
kas ir masine demonstracija. 
Tuo Šiaulių proletariatas pa
rėmė tarybų valdžios paskel
bimą Lietuvoje. O po dviejų 
dienų, 1918 metų gruodžio 18 
d., buvo išrinkta Šiaulių Dar
bininkų Deputatų taryba.

Bet, kaip ir visoje Lietuvo
je, taip ir čia jauna tarybų 
valdžia buvo pasmaugta už
sienio imperialistų ir lietuviš
kųjų buržuazinių nacionalis
tų, apginkluotų amerikiniais 
ginklais.

Juodos dienos vėl įsivyra
vo Šiauliuose. Odų “karaliai”

UŽBURTOJI SIELA
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( (Tąsa) A
l Jo dar nesutvirtejusi ir labai 

skirtinga siela, iš esmės visiškai nejuok- 
dariška, gimdama įsmuko į fą nelabumų 
maišą; ir ji naudojosi organais, kuriuos 
Gamta jai buvo sukūrusi. .Jei ji būtų pa
tekusi į plaukuoto ar plunksnuoto gyvio 
kūną, ji taip pat būtų išmėginusi savo 
snapą, nagus arba sparnus, — apvilkta 
senojo Rivijero nunešioto palaidinio ga
balu, ji instinktyviai surado ir senelio 
gudrybes.

Jis budėjo prieš suaugusius ir mokėjo 
juose skaityti tai, kas lietė jį: čia jo dė
mesio genijus buvo aštrus. Todėl, kai 
tik jis pastebėdavo, kokį ji-e jį vaizduo
davosi, toks jis ir būdavo. Nebent jam 
kiltų fantazija jiems prieštarauti už tai, 
kad jie jį erzino, arba dėl noro pasisma
ginti.

. Jis darbuodavosi, išardydamas tų gy- 
Vj^vųjų žaislų mechanizmą, ieškodamas jų 

' ^paslėptų spyruoklių, Jų silpnų vietų, 
juos pačiupinėdamas, su jais žaisdamas, 
juos “pavarinėdamas”. Tai nelabai sun
ku: jie yra apygrubiai ir jie nieko neįta
ria. — Pirmoje eilėje jo motina.

Ji buvo jam įdomi. Ji buvo mįslinga. 
Jis buvo girdėjęs užuominų apie ją Sil- 

■■ • vi dirbtuvėje tada, kai sėdėdavo prie 
darbininkių kojų ir kai niekas apie jį 
negalvodavo. Jis iš to nedaug ką tesu
prato. Bet tai dar labiau didino paslap
tį; ir jis aiškinosi. Įspėti, sugalvoti... 
Šio nejudančio, blizgančiomis akimis, ty
kojančios žebenkšties kūnelio dvasia vi-

■ ' sados buvo judri.
Dabar uždarytam su ja dažnai ištisas 

dienas dėl silpnos sveikatos, dėl žiemos 
slogų ir dėl godžios motiniškos meilės, ji 
pasidarė jam svarbiausias šaltinis, jis 
smalsiai ją šnipinėjo niūniuodamas, ką 
nors krapštinėdamas, dirbinėdamas vi
sus kitus savo darbus, — vaiko protas, 
kaip ir jo kojos, ypač judrus ir šokinė
jąs: vaikas gali jums ir nugarą atsukti, 
vis tiek jis žiūrės į jus savo pakaušio 
akimis, ir jo katės ausys sukaliojasi lyg 

-jbėjarodis pagal balso garsus. Jei šis dė
mesys medžioja iš karto tris ar keturis 
kiškius, jis niekad nepameta pėdsakų, 
jis pramogauja, jis puikiai žino, kad ryt 
jis vėl pradės... Kiškis leisdavosi paima
mas. Atviraširdė, karštuolė, nešykštinti 
savo jausmų Aneta visai n-etaupė: ji eik- 
vojosi neskaičiuodama.

Kartais ji kalbėdavo su juo kaip su, 
, . visai mažyčiu ir įžeisdavo jį, tada jam 

ji atrodydavo juokinga. Kartais ji kal
bėdavo su juo kaip su bendraminčiu 
draugu, jau suaugusiu, ir jam būdavo 
.įkyru, ir ji atrodydavo nepakenčiamai 
nuobodi. Kartais ji imdavo garsiai gal
voti, kalbėti pati su savim jam girdint, 
tarsi jis negalėtų suprasti, ir jis nutar- 

- davo, kad ji keista, stebėjo ją rūsčiai; 
pajuokiamai. Jis jos nesuprasdavo; bet 
juk nesupratimas dar niekados neatlei
do nuo teisimo.

Jis buvo įsipratinęs į dirbtinę laikyse
ną, kuri jam buvo patogi, nes galėjo pri- 
sMįtaikyti visokiems atvejams. Čia įžū
lus ir neatidus mandagumas gerai iš- 

, jt auklėto vaiko, kuris dedasi klausąs, nes 
’'yra priverstas tai daryti, bet tai jo visiš

kai nedomina: jis turi savo reikalų ir, 
kai jam kalbi, jis laukia, kol baigsi, — 
čia jis pamėgdžiodavo, vaidindamas lipš
nų, norėdamas jai sudaryti malonumą.

Jis žinojo, kad motina tuoj prapliups lai- . 
me. . Geroji moteris jai atsiduodavo vi
sa širdimi. Kai ji patekdavo į jo spąs
tus, jis jausdavo jai šiek tiek meilios pa
niekos. Kai ji elgdavosi jo nenumatytu 
būdu, jis susierzindavo, bet labiau ją 
vertindavo.

Jis nesugebėdavo ilgai vaidinti savo 
rolę. Vaikas yra perdaug liaunas ir šo
kinėjąs. Parodęs savo gražią širdelę ir 
savo jausmų antplūdžiu Anetą sužavė
jęs, jis po valandėlės nesivaržydavo sta
čiai parodyti savo abejingumą. Aneta 
būdavo sudrumsta.

Pasitaikydavo, kad ji nebepakęsdavo 
tos suktybės, to erzinimo ypač retais at
vejais, kai neaiškus įtarimas ją įspėda
vo, jog Markas atkakliai vaidino rolę. 
Tada visu savo smarkumu (Atsiprašome 
moderniųjų pedagogų) ji nerviškai jį iš
lupdavo... -Tikrai, ji ėjo prieš visus ge
rus principus ir prieš vaiko vertę! Ang- 
losaksės akyse vargšė Aneta save paže
mina visam amžiui. Bet senieji prancū
zai, mes esame buvę arti ne vieno tokių 
pažeminimų... Qui bene amat... Tas 
priežodis visuomet žydi buržuazinėse šei
mose, kurios laiko šiokią tokią lotynišką 
spalvą. Mes visi esame buvę mylimai
siais. Ir širdies gilumoje mes, kaip ir 
Anetos sūnus, galvodavome, kad tris 
ketvirtąsias laiko mes to titulo nevogė
me. Bet jei, kaip ir jis, mes dėl to ne 
mažiau mylėjome tą, kuri mus plakė, tie 

' plakimai, tiesa, truputį sumindžiodavo 
jos orumą. Prisipažinkime, tai įvykda
vo, gal būt, dėl to, kad mes — Markas ir 
mes —tuos plakimus išprovokuodavo
me!..

Po to jam būdavo puikus žaidimas ap- 
■ simesti žiauraus pasielgimo auka. Ir 
Aneta sau priekaištaudavo jėgos pikt- 
naudojimą. Ji jausdavosi nusikaltusi. 
Jam reikėdavo pasistengti atgauti malo
nę. Jis laukdavo jos ateinant...

Silpnybės triumfas! Tai ginklas, ku
riuo moterys puikiai sugeba naudotis. 
Bet iš jųdviejų čia didesnė moteris bū
davo vaikas. Šis jaunas, dar persisun
kęs motinos pienu, kūnas yra daugiau 
negu pusiau moteriškas. Jis turi mer
giškų klastų ir suktybių. Aneta būdavo 
nuginkluota. Šalia mažojo sukčiaus ji 
buvo stiprioji lytis. Kvaiša stiprioji ly
tis, kuri gėdisi savo jėgos ir stengiasi, 
kad už tai jai būtų atleista. Partija nei
davo lygiomis. Mažasis ją mulkindavo.

Frenkeliai ir Nurokai, saldai
nių pramonininkai Gricevičius, 
Vaitkus ir kiti kaip įmanyda
mi spaude darbo žmones. Bur
žuazija statydinosi sau visa 
kuo aprūpintus gražius namus 
ir vilas, o darbininkų prie
miesčiai skendo purve ir tam
soje. Šiauliai neturėjo van
dentiekio, kanalizacijos, regu
liaraus autobusų susisiekimo, 
elektros pramonę pasiglemžė 
biznieriai iš Amerikos. Labai 
kreivai žiūrėjo tuometinė val
džia į bet kokį mėginimą iš
judinti apmirusį kultūrinį gy
venimą.

Vakarų grobikai du kartus 
sugriovė Šiaulius — pirmojo 
ir antrojo pasaulinių karų me
tais. Tačiau jei po pirmojo 
imperialistinio karo Šiauliai 
kėlėsi iš griuvėsių ištisus de
šimtmečius, tai po Didžiojo 
Tėvynės karo miestas atgijo 
nepaprastai greit, nors šį kar
tą jo žaizdos buvo nepalygi
namai gilesnės.

Miestui padėjo visa respub
lika, visa plačioji tarybų šalis. 
Buvo atstatyta geležinkelio 
stotis, “Elnio” ir “Stumbro” 
odos kombinatai, baldų, kon
diterijos, mėsos, -trikotažo į- 
moriės. Broliškųjų respublikų 
gamyklos joms prisiuntė nau
ją tėvyninę techniką, kur kas 
pranašesnę už senąją. O tuo 
pat metu ėmė kurtis naujos 
gamyklos, tokios, kokių anks
čiau iš viso nebuvo Lietuvoje: 
dviračių, alebastro ir kitos, 

‘įrengtas vandentiekis, išplės
ta elektros pramonė, miesto 
gatvėmis ėmė kursuoti puoš
nios lengvosios mašinos ir au
tobusai.

Atvažiavus į Šiaulius, nega
lima nepastebėti tikrai dide
lio masto statybos darbų. Be
veik kiekviename žingsnyje 
statomi 3—4 aukštų gyvena
mieji namai — statybininkam, 
odininkam, dviračių gaminto
jams.

Sukurtas naujas miesto 
centras. Buvusios turgavietės 
aikštėje įrengta vasarą žalu
mynuose skendanti Pergalės 
aikštė. Joje pastatytas pamin- 
klas-obeliskas Tarybinės Ar
mijos kariams, išvadavusiems 
Šiaulius. Aplink Pergalės aikš
tę pastatyti ir statomi dideli 
rūmai, kurie žiedu juos mies
to centrą, šiuo metu sparčiai 
kyla į viršų penkiaaukščiai 
Tarybų rūmai.

Tarybų valdžios metais 
Šiauliai tapo nemažu kultūros- 
centru. Dabar čia yra beveik 
du kartus daugiau moksleivių, 
negu prieš karą. Mieste yra 4 
vidurinės, 2 darbininkų jauni
mo, 5 septynmetės, 5 pradinės 
mokyklos, mokytojų institu
tas, pedagoginė, dvi muzikos, 
medicinos seserų, jaunimo 
sporto mokyklos. Veikia dra
mos teatras, kultūros namai, 
geležinkelininkų ir statybinin
kų klubai, muzikinis lektoriu
mas, atstatytas “Pergalės” ki
nas, pradedama naujo puoš
naus kino statyba, auga kol
ūkiniams kadrams rengti kom
binato pastatas. Įrengiama

LIETUVIU KULTŪRINIO
CENTRO REIKALAIS

Keletas Lietuvių Kultūrinio Centro rėmėjų šiomis die 
nomis pridavė Lietuvių Namo Bendrovei aukų. Paau
kojo ąekamai:

■M. Liepus, Woodhaven, N. Y.......................  $20.00
Mary Kreivėnienė, Brooklyn, N. Y.................... 10.00
Peter W. Jones, Brooklyn, N. Y....................... 12.00
Eva Kawker, Bridgeville. Pa............................. 5.00
Už gražią paramą širdingai aukotojams ačiū. Lau

kiame daugiau. Mat, šiuo metu tik aukomis mes gali
me paskolas mažinti. Todėl Lietuvių Kultūriniam Cen
trui aukos labai reikalingos.

Viena draugė, paskolindama tūkstantį dolerių, pada
rė kartu ir savo paskyrimą (Will), kuriame ji nurodo, 
kad palūkanų jai nemokėti, bet pridėti prie bendros su
mos, kuri kasmet galės augti. O jos mirties atsitikime 
toji visa, paskola su visomis palūkanomis pereina į Lie
tuvių (Namo Bendrovės, nuosavybę.

Ši draugė yra žymi šios kultūrinės įstaigoj rėmėja. 
Ji pageidauja, kad ir daugiau tokių kultūrinės įstaigos 
rėmėjų atsirastų su savo paskyrimais. i

Lietuvių Namo Bendrovės reikalais reikia rašyti se
kamai: Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill 19, N. Y. LNB Valdyba

ŠIRDINGA PADĖKA
Naujų Metų vakarą pasi

juntu, kad kas netvarkoje. 
Nuliūdimas ir dvasia nupuo
lus. Rankos ir kojos kaip iš 
švinoj padarytos. Pamaniau, 
gal poilsis del manęs bus nau
dingas. Taip ir padariau...

Visą naktį gerokai miego
jau. Pabudęs anksti rytą pasi
jutau, kad čia su manim ne 
taip, kaip visada. Pakaušį 
man skauda. Galvoju: gal ne
gerai gulėjau. Išlipu iš lovos 
ir atsistoju. Pajutau, k&d de
šinė koja atsisako man tar
nauti. Taipgi pajutau, kad ir 
dešinė ranka susibičiuliavo su 
dešine koja ir abi atsisako 
tarnauti...

Maniškė pastebėjo, kad 
su manimi kas nors negero. 
Ji klausia: Steponai! Kas su 
tavimi yra, ar nesveikas? Aš 
atsakiau, kad ji paskubėtų ir 
pakviestų gydytoją. Nesupran
tu kame dalykas. Dešinės ran
kos ir kojos negaliu vartoti!

Už pusvalandžio atvyko ir 
gydytojas, Su meilės šypsena 
jis mane padrąsino. Viską iš
klausęs, sako: širdis sveika ir 
normali. Plaučiai ir jakuos ge-

stambiausia respublikoje ligo7 
nine. Dviem kalbom, leidžia
mas didesnio formato dienraš
tis — “Raudonoji vėliava.”

Ypač didelės augimo pers
pektyvos atsivėrė Šiauliams 
po to, kai miestas tapo naujai 
organizuotos srities centru.

Penktasis penkmetis smar
kiai pakeis Šiaulių veidą.

Nors Šiauliai — vienas iš 
seniausių Lietuvos miestų, bet 
praeis įliek laiko ir kiekvie
nas šiaulietis su pagrindu ga
lės tvirtinti, kad jo gimtasis 
miestas yra jaunas.

Į ♦ J. Vencius.

Tačiau jis nebuvo klastingas juokda
rys ,kuris pramogauja. Jis turėjo dau
giau negu vieną prigimtį, taip, kaip ir jo 
senelis. Labai nedaugelis galėdavo pa
matyti tą, kuri slėpėsi po pašaipiška se
nojo Rivijero kauke. Drama, kurią kar
tais paslepia nugalėtojų juokaująs ciniz
mas ir jų besimėgaująs apetitas. Raulis 
buvo turėjęs tamsių prarajų, kurių jis 
nerodydavo. Po palaidūno juoku jos 
slypi dažniau, negu manoma. Jis palie
ka jas pačiam sau. . Aneta, kuri turėjo 
savąsias, niekados nebuvo jų paslapties 
atskleidusi savo tėvui; ir ji ne daugiau 
pažino savo tėvo prarajas kaip ir savo 
sūnaus. Kiekvienas buvo užsitvėręs sa
vo vidiniame gyvenime. Keistas drovu
mas. Jie mažiau raustų, išdėstydami 
savo ydas ir savo apetitus (Raulis jais 
didžiuodavosi) negu sielos tragizmą.

(Bus daugiau)

Šitie kareiviai buvo pabėgę iš karo lauko Korėjoje bei 
atsisakę kariauti. Dabar jie sumedžioti ir vėl. siunčiami 
tiesiai j fręntą. Paveikslas nuimtas Maryland valstijoje. 
į šį lėktuvą tokių kareivių sukrauta net 49.

rai veikia. Paima kraujo spau
dimą. Kraujas siekia iki 185 
laipsnių. O kairėje rankęje 
rodo tiktai iki 160. Gydytojas 
prisako gulėti lovoje. Tau yra 
reikalingas ilgas poilsis. Davė 
piliukių. Jos padės miegoti ir 
tu užmirši apie visus savo rū
pesčius. Po aštuonių dienų pa
šauk mane. Taip ir padariau.

Keletui dienų prabėgus pa
stebėjau, kad mano draugė 
Cicilija kažko nerymauja. No
ri ką nors man pasakyti, bet 
lyg ir neišdrįsta. Sakau: Ci
cilija, kodėl esi taip susirūpi
nusi? Taip greitai nupuolei 
dvasioje. Matai, Steponai, ji 
sako, norėčiau tau ką nors 
patarti, bet nedrįstu. Tavo 
valia, daryk kaip nori. Patar
čiau parašyti d. R. Mizarai
apie tai, kas su tavimi atsiti
ko.

Malonus tavo sumanymas, 
sakau jai. Bet kaipgi aš pa
rašysiu, kad negaliu valdyti 
dešiniosios rankos? Sakau: 
Laisvės redakcijos štabas su
pras angliškai, visi draugai 
ten mokslingi. Ji sako: Ne, 
tu padiktuok man lietuviškai, 
o aš surašysiu. Taip ir pada
rėm ė.

Už keleto dienų pastebė
jau, kad mano laiškelis patal
pintas Laisvėje. Ir iš redak
cijos atėjo laiškas. Rašo d. Mi- 
zara ir štabas. Linki man kuo- 
greičiausia pasveikti.

Paskui kožną rytą manoji 
su šypsena atnešdavo po de- 
sėtką laiškų nuo draugų lais- 
viočių, kuriuose jie vėlina man 
kuogreičiausia pasveikti. Net 
du lietuviai daktarai parašė.

Vieną sekmadienį lietus li
jo. Buvo nesmagu gulėti lovo
je. Pakilau ir laiptais nuėjau 
žemyn į seklyčią pažiūrėti 
ant televizijos. Gydytojas da
vė man leidimą lavintis vaikš
tinėti ir vartoti dešinę ranką. 
Netikėtai suskambėjo durų 
varpelis. Atidarius, Cicilija iš 
džiaugsmo sušuko: Steponai! 
Viešnios iš Baltimorės atva- 
,žiavo tave aplankyti, žiūriu, 
Juozas Deltuva su savo drau
ge ii* Ona Deltuvienė iš Hano
ver, nešini rankose dovanė

lių. Sako: Visi Baltimorės lie
tuviai siunčia jums sveikini
mus ir linkėjimus greičiausia 
pasveikti.

Draugiškai pasisveikinome 
ir pasibučiavome. Susėdome 
prie stalo, pasivaišinome su 
puoduku kavos ir užkandžiais: 
Paklausiau draugės Onos, ko
dėl d. Deltuva neatvažiavo? 
Kaip jo sveikata? Ji sako: 
žinai, meiluži, mes juk turime 
mažiukę farmukę ir keletą 
galvijų su vištomis. Juozas 
paliko karvelę pamelžti ir pa- 
liuobti. Už tai ir negalėjo su 
mumis atvažiuoti. Už valandė
lės, kuri taip greit prabėgo, 
mielieji draugai atsiprašė, 
kad jiems jau laikas namo va
žiuoti. Mat, kelionė iš Wa- 
shingtono į Bialtimorę ilgoka, 
apie 50 mylių. O čia dar lie
tus lija, reikia važiuoti atsar
giai. ' .

Gavau nuo draugų laisvie- 
čių virš tris šimtus laiškų lai
ke mano ligos. Laiškai iš arti 
ir iš tolimų kolonijų, net ir iš 
Kanados. Niekad negalėjau 
sau persistatyti, kad tiek daug 
laisviečių mane pažįsta.

Brangūs draugai! Už ką 
man tokia šlovė ir garbė!

Brangūs laisviečiai! Tarpe 
mūsų yra daug sergančių 
draugų. Vieni guli namie, kiti 
ligoninėse. Malonėkite ir jiem 
suteikti tokią pat garbę, kokią 
suteikėte mna. Jie ligoniai,- 
bet jie brangūs mūsų draugai. 
Sveiki būdami jie padėdavo 
išlaikyti mūsų progresyvišką 
judėjimą kaip tik galėdami.

Aš ypatiškai patyriau, bū
damas nesveikas, kaip ilgai 
tęsiasi valandos ir minutės. 
Kokia daugybė visokių baimių 
perbėga galvoje. Dienos to
kios ilgos, rodos, nėra galo. 
Naktys tai neapsakomos kan
čios. Miegas tave kankina, 
bet baimė neleidžia užmigti. 
Iš ryto tavo kūnas pavargęs, 
tau niekas nemiela.

Bet kada tave aplanko 
(draugai, arba gauni laiškų su 
draugiškais patarimais ir lin
kėjimais, pamiršti tas savo 
kančias. Kalbiesi su draugais 
ir pasijunti,, kad tu ne vienas 
ir ne apleistas. Įgauni drąsos 
ir kovoji su liga. >

Steponas Joniškietis, 
Washington, D.C.

Šypsenos
ŽINO, KĄ DARO

“Kodėl tu, Baltrau, taip gi
liai tuos grūdus užari? šitaip 
jie galės visiškai pražūti,” sa
ko Jonas.

“Aš tą žinau,” atsako Balt
rus, “bet aš tyčia taip darau, 
kad pasijuokti iš paukščių, ma
tant, kaip jie darbuosis ir ne
pajėgs šių grūdų iškasti.”

Sutaisė Kas Kitas

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
i Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172I <
- i...... —— 'l I

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

3 pusk—Laisve (Liberty )~TrečiadienM Vasario-Feb. 25, 1953
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Kas sako1, kad Lietuvių 

Amerikos Piliečių Klubas su- 
amerikonėjo ir lietuviškumą 
pamiršo? Tokios pasakos 
niekuomi nėra pagrįstos, be
vertes. Piliečių Klubas yra 
Williamsburge lietuvių cent
ru. Jin atvyksta lietuviai ir 
iš tolimesnių kolonijų, nes ži
no, kad klube sueina daugiau
sia lietuvių. Norintieji susi
rasti giminių ar pažįstamų, 
užėję į klubą susiranda, da- 
siklausia.

. Klube pasilaiko ir senos, iš 
Lietuvos atvežtos tradicijos. 
Man teko į klubą užeiti va
sario 17 d. žiūriu, kad eks
pertas valgių gamintojas, 
mūsų klubo darbuotojas Ale
ksandras Velička nusimetęs 
sermėgą ir raitojasi marš
kinių rankoves. Klausiu vie
no prieteliaus, kas čia įvyks, 
kumštynės? Mano prietelius 
gardžiai nusijuokė ir sako:

—Ar tu jau užmiršai, kad 
šiandieną yra užgavėnes?

žiūriu, Aleksas jau imasi 
už tarkos ir bulvių. Akymir- 
ka blynai pradėjo lipti pa- 
telnėsna, o ne už ilgo ir iš 
patelnių į lėkštes. O gaspa- 
dorius J. Zakarauskas su savo 
Onute tas lėkštes su blynais 

5 stato priešais kostumerius. Iš 
kitos pusės, bartenderis Anta
nas Kvedarauskas tarnavo su 
alum. Taip man teko pirmu 
sykiu Amerikoje prisiminti
lietuviškas užgavėnes. Velič
ka—puikus blynų kepėjas-
ekspertas, teko ir man suva
lioti .porą jo pagamintų.

Klubiečiams (ir neklubie-
čiams) yra dar ir kita naujie
na. Juozapinių banketas kovo 
(March) 21 d. jau artinasi. 
Klubo gaspadorius Zakaraus
kas sako, kad bilietai smar
kiai platinasi. Tikėkimės, kad 
bus publikos tiek, kiek buvo 
pereitais metais. O pereitais 
metais buvo abi svetainės pil
nutėlės. Taigi, klubiečiai ir 
ne klubiečiai įsigykite iš ank
sto bilietus, kol jų dar yra. 
Bilieto kaina tik $3.25. Kas 
metai juozapinių banketas 
būna puikus ir valgių ir gė
rimų būna įvalias. J. S.

Kriaučių atydai
Vasario (Feb.) 25 d. įvyks

ta lietuvių kriaučių 54-to 
skyriaus svarbus susirinkimas 
11-27 Arion PI., unijos sve
tainėje. Pradžia 7:30 vakaro. 
Visų pareiga jame dalyvauti.

Susirinkimas svarbus tu.o- 
mi, kad bus raportuota, ką 
kriaučiai gavo su nauju kont
raktu, . padarytu* unijos su 
“manufakčieriais.” Prie nau
jo kontrakto mūsų unijos va
dai pareikalavo kriaučiams 

/pridėti 15 nuošimčių algos.
Atrodo, viskas gana gražiai 
skamba. Taigi, kriaučiai ir 
kriaučkos, dalyyaukite visi, 
nes visiems yra svarbu tą su
žinoti.

Turėkite su savimi unijos 
ir social security korteles, ki- 

; taip nebūsite įleisti į susirin
kimą. Dalyvaukite visi minė
tu laiku. J. S.

Liaudies Teatro 
susirinkimas

Liaudies Teatro susirin- 
z kimas yra šaukiamas šio 

trečiadienio, vasario 25, va
karą, Liet. Kultu r. Centre.

Prašome susirinkt ne vė
liau 8 valandos.

Valdyba

Brooklyn iečiai Mr. ir Mrs. 
Owens sako, kad jų sūnus 
neturėjo būti imamas milita- 
riškon tarnybon, nes buvo 
buvęs proto ligoniams įstai
goje. Dėl to buvo turėjęs 
bėdų ir su policija. Paimtas 
tarnybon, laihe pratimų jis 
nušovė karininką. Už tai jis 
dabar sulaikytas teismui kai
po žmogžudys.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 

' x tai pasirūpink gauti.

NewYorko^/6(ž^7lnl(w
Eilinių kandidatė 
gavo 2,492 balsus

Sukniasiuvių 22-jo lokalo 
nariai buvo pastatę savo kan
didatų sąrašą prieš esamosios 
administracijos sąrašą. Ir pir
mu kartu buvo vyriausiai lo
kale finansų sekretoriaus pa
reigai kandidatu pastatę mo
terį Fannie Golos.

Mrs. Golos gavo 2,492 bal
sus nežiūrint aršios prieš ją 
propagandos. Nežiūrint sun
kumų eiliniams paskleisti agi
taciją už savo kandidatus, 
žinoma, toks kiekis balsų ta
me milžiniškame lokale tebe- 
palieka eilinius labai toli nuo 
laimėjimo. Lokalo ilgametis 
viršininkas Zimmerman gavo 
15,321 balsą. Tačiau ir jis 
gavo toli ne visus eilinių ne
gautus sau balsus. Lokale 
priskaitoma apie 25,000 na
rių.

Evikcijų klausimas 
atsidūrė Seimelyje

New York o Chelsea srities 
gyventojai, kuriems gręsia 
masinė evikcija, organizuotai 
prisideda prie Albanyje pa
laikomo budėjimo (vigil) už 
rendu kontrole, v *

Tos srities anie 900 šeimų 
randasi pavojuje netekti buto. 
Kelių blokų plote tarp W. 
31st ir 42nd Sts. planuoja nu
versti namus. Rendoms paki
lus, jie liktųsi be galimybės 
gauti bent kokį butą. Ten 
randasi turinčių ir nuosavus 
senus nedidelius namelius. 
Bet vietoje tų n am ei i ų yra 
suplanuoti gražūs vieškeliai 
automobiliams. Kelius plati
na, daugina pasiruošdami sta
tyti ir atidaryti nauja tunelio 
šaką. i

Kasininkė atidavusi 
plėšikui $4,000

Pirm pat uždarant City 
Banko skyrių prie 55th ir 13th 
Avė., Brooklyne, jaunas plėši
kas pakišęs kasininkei pano
sėn raštelį su įsaku tylėti ir 
atiduoti pinigus, jei nori lik
ti gyva. Ji taip persigandusi, 
kad ištiesų laikinai netekusi 
žado. Sukimšusi Į maišelį vi
sus pinigus, kiek po ranka tu
rėjusi, virš 4 tūkstančių dole
rių.

Kai ji atsipeikėjusi pakan
kamai atsiminti paleisti aliar
mą, plėšikas buvęs jau seniai 
prasišalinęs. 

✓
Apiplėšimo laiku banke bu

vo 11 kitų kasininkų ir 6 kos- 
tumeriai.

Farmeriams mokės 
mažiau už pieną

New Yorko gyventojams 
pristatant ie j i pieną farmeriai 
pirmuoju pusmečiu šių metų 
gaus po 47 centus mažiau už 
šimtą svarų pieno. Tai išeina 
maždaug apie centu mažiau 
už kvortą.

Ar vartotojams nupigins 
pieną? Abejotina. Geruoju to 
nedaro. Farmeriams ir pernai 
jau buvo numažintos mokes- 
tys už pieną. Tačiau vartoto
jams tokio numažinimo kainų 
nebuvo. Vartotojai gauna tik 
tiek, kiek išsikovoja.

Keturi jaunuoliai ir vienas 
suaugęs vyras Brooklyne areš
tuoti kaipo suokalbininkai api
plėšti marininkų įstaigos raš
tinę, esančią 675 Fourt Avė.

Joseph Tell, 88 metų senu
kas, laukęs ir nesulaukęs mir
ties, rastas pasikoręs senu
kams įstaigoje, 5810, Snyder 
Ave., Brooklyne.

New Yorko “tngboatmenų” streikas pasibaigė. Jie 
laimėjo 17 centų per valandą algų pakėlimą. Streikas 
tęsėsi dešimt dienų. Čia parodoma, kaip jie streiko me
tu pikietavo. Laimėjo todėl, kad energingai kovojo. 
Jie yra Amerikos Darbo Federacijos unijos nariai.

Liberty Auditorijoje
Laisvės skaitytojai prašo

mi ruoštis ateiti patys ir ki
tiems pasakyti, jog šį sekma
dienį, kovo 1-mą, turėsime 
filmų popietį. Viena yra iš 
netolimos praeities Europoje. 
O antroji parodo dabartinį 
laikotarpį. Ir suvaidins pora 
dialogų, taikomi! publikos 
linksmybei, juokams.

Laike pramogų Auditorijos 
restauranas būna atdaras. 
V a 1 g autieji rėstauranuose 
prašomi neužmiršti, kad čia 
galima pietauti arba vaka
rieniauti.

—o—
Už savaitės po filmų, sek

madienį, 8-tą, Įvyks Moterų 
Klubo rengiamasis minėjimas 
Tarptautinės Moterų Dienos. 
Įdomioje dainų ir prakal
bos programoje dalyvaus 
plačiai žinomoji visame kraš
te darbuotoja daktarė Kle- 
mentina Paolone. Ji pasakys

Kongresmanas Powell reikalavo 
šalinti policijos viršininką

New Yorko kongresmanas 
Adam Clayton Powell, demo
kratas, ragino prašalinti iš 
pareigų policijos komisijonie- 
rių Monaghan. Jis sakė, jog 
Monaghan yra “gėda mano 
miestui ir gėda mano kraš
tui.” Jį kaltina vykdyme pla
nuoto brutal iškumo prieš 
žmones.

Powell kalbėjo Kongresinės 
Teisdarybei Komisijos posė
dyje kaipo liudytojas.

Kitas sukėlusis didį sąjūdį 
kongresmano Powell pareiški
mas buvo tas, kąd Jungtinių 
Valstijų prokuroras New Yor
ke Myles Lane suokalbiavo

CIO Taryba kovos 
už rendu kontrolę

New Yorko Valstijos CIO 
savo posėdyje nutarė akty
viai® ir ryžtingai dalyvauti 
veikloje išsaugoti rendų kont
rolę.

CIO atsišaukė į savo vieti
nes tarybas-ir į prisidėjusias 
unijas “veikti bendrai su vi
somis grupėmis, nuoširdžiai 
susidomėjusiomis visuomenės 
gerove.” Ragina reikalauti 
pratęsti panašią dabar esa- 
majai rendų kontrolę'dar dve
jiems metarns.

prakalbą.
Labai pageidaujame, kad 

susirinktų ir jaunimas. Jiems 
ypatingai svarbu tą žymią 
amerikone ’ išgirsti. Ji kalbės 
angliškai;

Po programos, kaip ir vi
suomet, moterys pavaišins vi
sus lengvais užkandžiais ir 
karšta kava.

—o—

Kovo 29-toji taipgi bus di
delių darbų ir linksmavimų 
diena. Apie tos dienos prog
ramą daugiau matysite vė
liau. Dabai- tiktai prašo visus 
rezervuoti tos dienos popietį 
tam, kas tą dieną įvyks Au
ditorijoje.

—o—
Gi dar toliau, pc< velykinių 

švenčių, balandžio 18 ir 19-tą, 
laukiama dviejų dienų paro
dos ir visais atvejais . sma
gaus pasilinksminimo. -v Ar.

su policijos viršininku nepri
leisti Kongresą tyrinėti poli
cijos brutališkumą. Powell 
pareiškė, jog tas suokalbis 
buvęs suplanuotas Lane raš
tinėje. Kad ten dalyvavo ge
neral io prokuroro asistentas 
James McInerney ir du New 
Yorko policijos “aukšti virši
ninkai.”

Lane’io įvardijimas ypa-. 
tingai įdomus tuomi, kad La
ne neseniai pats pradėjo ta
riamą tyrinėjimą incidento, 
kuriame policija* sumušė 3 
negrus. Lane—tas pats, kuris 
neįleido nei vieno negro į 
clžiūrę kada teisė 13 darbi
ninkų vadų.

Areštavo už vertimą 
duoti kyšius

Naujai čarteriuoto United 
Automobile Workers lokalo 
viršininkas Henry Gaster ir 
jo bendras George M. Cohen 
tapo areštuoti krautuvėje, 
New Yorke. Juos suėmė pai
mant iš krautuvės savininko 
Engler $100, kaipo įnašą iš 
$500 sumos.. Tokios sumos 
reikalavę už “apsaugą“ nuo 
nesusipratimų . su darbinin
kais.

SKELBKITeS laisvėje

įsakė sugrąžinti 
atimtą darbą

Jervey Hamilton, praėjusio 
karo veteranas, buvo kandi
datu į miesto policistus ir gal 
būtų tą darbą gavęs. Bet Ci
vil Service Komisija, kuri, ai
šku, susideda ne iš darbo 
žmonių, Hamiltoną atmetė. 
Dėl ko ? Buvęs pasirašęs pe
ticiją nominuoti darbininkų 
vadą komunistą Davis’ą kan
didatu į Miesto Tarybą.

Hamilton žinojį, kad jis tu
ri teisę pasirašyti tą, ką jis 
nori. Tad nenusileido. Kreipė
si į teismą. Teisėjas Samuel 
Hofstadter nusprendė, kad 
už pasirašymą negalima jį ša
linti nuo darbo. Įsakė Hamil
toną sugrąžinti į policijos 
kandidatų sąrašą.

Pareikalavo bausti 
žiaurius policistus

New Yorko CIO Taryba sa
vo mitinge vasario 19-tą nu
tarė reikalauti, kad “tuojau 
ir pilnutinai” būtų ištirtas 
Policijos Departmentas. Ir 
kad “greitai” būtų nubausti 
prasikaltusio ji prieš žmones 
policistai.

Unijos viršenybė žymi, kad 
žmonės, kurie sumoka fondus 
policijai išlaikyti, iš policijos 
tikisi apsaugos, ne puolimų, 
ne sužalojimų. Gi dabartinė 
padėtis, “dideli išmokesčiai iš 
miesto iždo asmenims už su
žalojimus per policiją,” rodo, 
“kad yra paplitęs brutališku- 
mas...“ ir kad “pavojingai 
paminamos pamatinės civili
nės teisės.”

Rezoliucija pritaria pasiū
lymui, kad kongresinė komi
sija tyrinėtų departmentą. Ir 
pažymi, kokia iš tikro poli
cija turėtų būti:

“New Yorko Miesto Polici
ja turėtų būti simboliu vi
siems tvarkos ir teisėtumo 
be skirtumo rasių, spalvų, ti
kybų, ar ekonominės padė
ties, o ne simboliu pasibaisė
jimo.”

VISIEMS SVARBU

Sekmadienį, kovo 1, Liber
ty Auditorijoje, bus rodoma iš 
Lenkijos atėjusi filmą, kurio
je bus parodyta, kaip naciai 
kankino ir žudė lenkus ir ki- 
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tų tautų žmones. Taipgi bus 
parodyta, kaip Lenkija po 
karo atsibudavoja.

Apart to bus du geri dialo
gai.

Nepamirškite kovo 1 d. 
Rengėjai.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN

LLD 1-mos kuopos svarbus 
susirinkimas įvyks vasario' 26- 
tos vakarą, 8 vai., L. A. Pi
liečių Klubo patalpoje, 280 
Union Avė. Visi nariai daly
vaukite. Org.

BROOKLYN, N. Y.
Am. Liet. Piliečių Klubo biznio 

skyriaus susirinkimas jvyks penkta
dienį .vasario 27 d., 7:30 v. v., A.L. 
P. Klubo salėje, 280 Union Avė. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti.

Valdyba.
(38-40)

! MONTELLO, MASS.
L.L.D', 6 kuopos mėnesinis susi

rinkimas jvyks pirmadienį, 2 d. ko- 
vo-March, Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 8 Vine St., Montello, pra
dės 7:30 vai. vakare. Visi nariai pra
šomi dalyvauti, nes jau artinasi pa
vasaris, turime daug reikalų aptarti. 
Ateikite ir tie, kurie dar nesate už
simokėję duoklių už 1953 metus ir 
užsimokėkite.

Geo. Shimaitis, fin. rašt.
(38-39)

WORCESTER, MASS.
Pranešimas /

LDS 75 kuopos pasilinksminimo 
parė įvyks vasario 27 d., jgv. vak., 
29 Endicott St., aukštutį/ėj svetai
nėje. Rengėjai kviečia visus atsilan
kyti ir smagiai laiką praleisti.

Komitetas.
(38-39)

Laivo Mauretania įgula su
aukojo vienam savo nariui 
$425, kad marininkas galėtų 
skristi Anglijon pas žmoną, 
pavojingai susirgusią po gim
dymo.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE
STOP WISHING-START EARN

ING. Woman over 25, well groomed, 
with car, wishing high comm. inc. 
Silver Saibs field. Hours 5—9, no 
parties or canv. For personal inter
view write M. Wiggins, 4G Chatham 
Rd., Upper Darby.

(33-39)

BILLING CLERK. Some know
ledge of typing and general office 
duties. 5 day week; permanent po
sition; phone RE.6376 for interview.

(38-44)

Wanted 5 women, experienced in 
picking horse hair. 81.00 per hour. 
Steady position. 5 day week. Write 
giving full details.. Box E. 107, 711 
Jefferson Bldg., Phila., 7.

(38-44)

HOUSEWORK, settled woman for 
housework; cooking and washing. 
No ironing. Must be fond of child
ren. Sleep in; own room and balh. 
51'2 days. $35 weekly. Phone Bryn 
Mawr 5-0746 for interview.

(38-44)

HOSIERY HELP. Several girls to 
learn seaming; on ladies full fash
ioned hosiery. Steady (work; good 
working conditions. Apply in person. 
See Mr. Butz, Hillart Corp., 4818 
Crescent Blvd., Pennsauken, N. J.

(38-40)

HELP WANTED —MALE
MEAT CUTTERS

For small growing chain Store. 
Also men capable of managing meat 
departments. Good pay, good hours. 
Call or apply. PE. 5-4387. Mr. 
Steinberg, 1240 South Street. Cal) 
Sundays until 1 P. M.

(38-40)

OPERATOR—END LOADER. Ex
perienced. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person.

ZINCE, 427 E. Church Street, 
Blackwood, New Jersey. Blackwood 
8-0552.

(38-40)

AUTO MECHANIC 
Experienced on all Chrysler pro
ducts. High base pay. Time and half 
over 40 hours. Excellent working 
conditions. Paid vacation, Insurance 
benefits. Apply:

MR. SMITH 
Wellington’s DeSoto-Plymouth 

Agency
3427 Chestnut Street

FURNITURE ESTIMATOR. For 
repairing and refinishing furniture. 
Apply or Phone: FR. 7-1324. Menin 
Furniture Co., 1010 W. York Street.

(38-40)

GRINDERS. Experienced on Stain
less Steel. Steady work; good work
ing conditions. Apply in .person:

Victor .V. Clad Co., 14 So. 21st St. 
See Mr. Tully.

(38-44)

WOODWORKERS—We need MA
CHINE OPERATORS; FEEDERS: 
HELPERS; LUMBER HANDLERS. 
Experienced help preferred. Apply 
in person. PHILA. SCREEN MFG. 
CO., 56th & Paschall Ave.

(37-39)

CLERKS. Knowledge of typing 
and bookkeeping for payroll and in
ventory work. Good at figures. Draft 
exempt. 5 day week. Permanent po
sition. Apply in person. MERIT 
METALCRAFT CORP., 509 South- 
Broad Street.

(37-39)

REIKALAVIMAI
Reikalingi - STALIORĮAI dėl se

niai įsigijusiam virtuvių rakandų iš- 
dirbėjui. Nuolatinis darbas. Skam- 
bipkite ESplanade 7-4600.

(38-40)
--------------------------------------------—------------------- :----------------------------------------- □

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

TYRIMUI

By Appointment 87-20 85th Street
Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N.Y.

□ —--------------------------------------------------------------------------------------------
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GLOBE Theater, B’way at 46th St.

SUSIRINKIMAI ” v
SO. BOSTON, MASS. /

Yra šaukiamas svarbus posėdis A. 
L.D.L.D. 7-tos ir L.D.S. 1-mos ap
skričių komitetų narių, Moterų Są
ryšio ir Meno Sąjungos atstovų ir 
vis minėtų organizacijų veikėjų. 
Turime labai daug svarbių reikalų 
aptarti del vasarinės veiklos. Bir- 
želio-June 14 d. Lawrence, Mass., 
įvyks apskričių piknikas, o liepos- 
July 4-tą d. bus didysis Laisvės pik
nikas, Montello, Mass. Taigi, turi
me pasiruošti planus sėkmingai 
tuos piknikus išvesti. Apart pikni
kų yra ir daugiau organizacinių rei
kalų aptarimui.

Susirinkimas jvyks sekmadienį, 
kovo-March 1 d., pradžia 11 vai. ry
to, bus 318 Broadway, So. Bostctfv 
Mass. . Prašome visų susirinkti laW\ 
ku. • , ’ >

ALDLD. 7 Apskr. Kom.
(36-38)

REIKALAVIMAI
Reikalingi patyrę rankom užbaig

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

17 E. 16th St., New York City.
(35-39)

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

Dr. A. Petriką
I DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

5 Tel. EVergreen 7-6868 ?
VALANDOS:

i 9—12 ryte; 1^-8 vakare >
g Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

a----------------------------—n
PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. GA
Tel. EV. 7-62SS 7
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