
LAISVE-LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse valstijose
Metam prenumerata:

Jungtinėse Valstijose .................. $8.00
Dalis Queens apskrityje (N. Y.) .. 9.00
Kanadoje ............................................. 9.00
Kitur užsienyje ................................ 10.00

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States

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

Telephone Virginia 9-1827—1828
PRICE 5c A COPY ,

No. 39 Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirt., Vąsar. (Feb.) 26, 1953 Metai 43-tieji, Dienraščio 35-tiejL

KRISLAI
Gausios dovanos.
Albert Maltz.
Prostitute—“autorė.”
Allan Shaw Haywood.
“Laužo”.

Rašo R. MIZARA

Tarybų Sąjungos profesinės 
sąjungos ir kitos darbo žmo
nių organizacijos’ sudėjo 
stambias dovanas Anglijos ir. 
Hollandijos žmonėms, nukcn- 

«tėjusiems nuo audrų ir potvy-

Anglijos žmonėms įteiktas 
čekis vertės $252,000, gi Uol
ia n d i j o s žmonėms—$250,000.

Geroką sumą Tarybų Są
jungos piliečiai Įteikė ir Irano 
įmonėms, sukrėstiems nese
niai ten Įvykusio žemės dre
bėjimo.

Britanijos ministrų pirmi
ninkas Church iilas, sužavėtas- 
šia dosnia auka, paprašė am-

• basadorių Gromyką atvykti 
pas jį, kad jis, Churchillas, 
galėtų už tai pareikšti oficia- 
lę ir nuoširdžią padėką Ta
rybų Sąjungos Tautoms.

★

nai-
pa*
tik

Hol- 

šitie faktai čia primenami 
tam, kad pabrėžti, kokie 
vūs ir pikti tūli nelaimės

• liestų kraštų valdovai: 
prieš savaitę ar daugiau

jfcandijoje buvo pradėta prieš 
^komunistus kampanija, kodėl
• jie, girdi, nepadeda gamtos 

rykštės smogtiems hollan- 
dams...

Tuomet, kai ta kampanija 
ten buvo vedama, Tarybų Są- 

. jungoje žmonės dėjo aukas.

Vienas žymiųjų jaunesnio-
- sios kartos Amerikos rašyto

jų, Albert Maltz, aną dieną 
parašė lenkų savaitraščiui 
“Glos Ludowy” straipsnį, ku
riame'sako: mano motina gi
mė Lenkijoje, o tėvas — Lie
tuvoje.

Pats rašytojas gimė Ameri
koje, bet šiandien, kaip jis 
sako, jo kai kurie veikalai yra 
statomi Lenkijos teatrų sce
noje.

K

Šiuo metu, kaip žinia, New 
Yorke tęsiasi prostitučių agen
to, milijonieriuko Jelke byla.

Komercinė spauda skelbia, 
jog viena prostitučių liudinin
kių, tos spaudos išreklamuota, 
lositarė parašyti knygą apie 
savo >‘išgyvenimus.”

ši naujoji “autorė”, taigi, 
tikisi gerokai pasišienauti do
lerių. Jos “veikalą” mielai 
išleis tos knygų leidyklos, ku- 

’rios griežtai atsisako
. raštus tokių rašytojų,

Howard Fast!
Tokioje gadynėje mes 

diėų gyvename!...

leisti 
kaip

šian-

Mirė kitas žymus CIO vei-
Hay- 
am-

vei-
Mainysią vivv-pi 

buvo dinamiškesnis

kėjas .— Allan Shaw 
wood, sulaukęs 64 metų 
žiaus.

Haywood buvo CIO 
kiantysis vice-prezidentas. Jis 

i už prieš 
keletą mėnesių mirusįjį tos 
organizacijos prezidentą Phi
lip Murray.

Haywood buvo dabartinio 
QIO prezidento Reutherio 
oponentas.

Kas dabar užims Haywoo- 
kol kas nėra žjnių.

, -

čiang Kai-šeko klika For- 
mozoje praneša, kad ji atme-

-C ta tą sutartį, kuri 1945 me
tais buvo padaryta tarp Tary
bų Sąjungos ir Kinijos.

SEN. BRIDGES PERŠA 
A-BOMBOMIS ATAKUOT 
ŠIAURINĘ KORĖJĄ
Taipgi ragina užblokuot Kiniją 
ir bombarduot Mandžuriją

Philadelphia. — Senato
rius Styles Bridges, įžymus 
republ ikonų vadas Senate, 
piršo visiškai užblokuoti 
Kinijos Liaudies Respubli
ka, iš oro bombarduoti 
M a n d ž ū r i j ą ir naudoti 
atom-bombas Korėjoje,

Smunka džiaugsmai dėl 
Šumano plano

Roma. — šešių vakarinės 
Europos kraštų užsieniniai 
ministrai ginčijasi, kaip ga
lima būtų įvykdyti francū- 
ziškąjį Šumano planą.

Neseniai jų valdžios už
gynė šį planą dėl tų kraš
tu geležies - plieno ir an
glies pramonių sujungimo į 
vieną tarptautinį trustą .

Amerikos valdininkai 
džiaugėsi, jog tuo būdu va
karinė Europa sustiprina 
savo frontą prieš komuniz
mą; sakė, bus panaikinti 
įvežamieji muitiniai mokes
čiai tarp Franci jos, vaka
rinės Vokietijos, Italijos ir 
kitų trijų šalių; praplis 
“laisva” tarptautinė jų pre
kyba ir pagerės gyventojų 
būklė.

Bet tie džiaugsmai d a r 
nesipildo; kiekviena, šalis 
savaip bizniauja. Todėl Ho- 
landija dabar ragina iš ti
krųjų padaryti muitinę są
jungą, kur kiekviena Šuma
no plano šalis galėtų be 
muitų gabenti savo dirbi
nius bei produktus parda
vimui į kitas to plano šalis. 
Kitų šalių ministrai sakė, 
gal .tik lėtai, palaipsniui ga
lima būtų muitus mažinti 
bei naikinti.

Wall St. ruošia karo bazę 
Japonijoj, sako Kinija

Peking. — Kinijos prem
jeras Čou En-lai tvirtino, 
kad Amerikos Wall S try to 
imperialistai sparčiai per
dirbinėja Japoniją į karo 
bazę prieš Kinijos Liau
dies Respubliką.

Bet kas gi to “atmetimo” 
paiso?! čiang Kai-šekas juk 
kinų tautos neatstovauja.

Tarp Kinijos Liaudies Res
publikos ir Tarybų Sąjungos 
veikia sutartys, sudarytos 
tuomet, kai Kinija jau buvo 
apvalyta nuo čiang kai-šeki- 
ninkų.

Čiangas pamėgdžioja pre
zidentą Eisenhowerį, kuris pa
siryžo laužyti “slaptas sutar
tis.”

Mums rodosi: tai, ką darą 
Čiang Kai-šekas, yra pateisi
nama, kadangi jis nieko ne
atstovauja, bet prezidento 
Eisenhowerio tuo atžvilgiu 
nusistatymas nepateisinamas, 
nes jis kenkia ir kenks mūsų 
kraštui.

“jeigu tu o m galima būtų 
išgelbėti bent vieno ameri
kinio berniuko gyvybę.”

Tokius karo receptus 
Bridges siūlė, kalbėdamas 
Pennsylvanijos Fabrikantų 
Susivienijimui.

Francija reikalauja 
dar daugiau Amerikos 
pinigu karui Vietname

Paryžius. — Francijos 
premjeras R. Mayer sakė, 
Francija negalės sudaryti 
tiek armijos Europoj ir 
taip apsiginkluoti prieš ko
munizmą, kaip Amerika 
reikalauja, jeigu negaus 
daugiau dolerinės paramos 
iš Amerikos. Nes Fran
cija turi daug savo kariuo
menės vartoti ir daugybę 
pinigų išleisti karui prieš 
Vietnamo liaudininkus, In- 
do-Kinijoje.

DUODA FRANCIJAI 
DAR $42,000,000

Washington. — Jungti
nės Valstijos kasmet duo
da po 500 milijonų dolerių 
Francijos karui prieš Viet
namo Liaudies Respubliką. 
Dabar gi valdžia paskyrė 
tam dar 42 milijonus dole
rių. Pageidauja, kad fran- 
cūzai už šiuos pinigus ypač 
mobilizuotų vietinius gy
ventojus karui prieš liau
dininkus. Tuo tikslu Ame
rika siųs ten ir savo kari
ninkus kaip francūzų mo
kytojus,

Tnimanas rašo atsiminimus 
Life žurnalui

Washington.— Buvęs pre
zidentas Trumanas susita
rė su Life žurnalu, kad pa
rašys jam atsiminimus apie 
savo valdžią. Neoficialiai 
pranešama, jog Life užmo
kės 500 tūkstančių dolerių 
už atsiminimus. Bet Tru
manas turėsiąs . sumokėti 
valdžiai apie 400 tūkstan
čių dolerių taksų.

Eisenhoweris gavo $635,- 
000 už savo atsiminimų 
knygą “Crusade in Eu
rope” ir sumokėjo tiktai 
$162,750 taksų. Jis iš anks
to išsiderėjo, kad valdžia 
numuš jam 25 procentus 
taksų, kaipo “pamatinio ka
pitalo prieauglius.”

Paskui buvo ’ pataisytas 
taksų įstatymas taip, kad 
rašytojai negalėtų vadina
mais “prieaugliais” išsisu
kinėti nuo taksų.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę, vis nešalta.

Kinija vėl kaltina amerikonus 
už ligų bakterijų mėtymą

Peking. — Kinijos radi
jas vėl tvirtino, kad Ame
rikos lakūnai sėjo piktligių 
bakterijas i Šiaurinės Ko
rėjos Liaudies Respubliką.

(Vyriausias amerikonų 
komandierius gen. Clark 
vėl griežtai atmetė ši įta
rimą.)

Kinijos radijas perskaitė 
pareiškimus Amerikos la
kūnų pulkininko Franko H. 
Schwable’s ir majoro Ro- 
yaus H. Bley’o, kuriuos Ko
rėjos liaudininkai paėmė

LABAI SVARBUS POSĖDIS
KOVO 1 D. BOSTONE

Kaip ir kas metai, yra bū
tinas reikalas turėti visų 
pažangiųjų lietuvių organi
zacijų apskritinių komitetų 
ir šiaip kolonijų veikėjų 
platus posėdis, kad sėkmin
gai aptarti reikalus dėlei 
surengimo didžiojo spaudos 
pikniko liepos 4-tą d., Mon
tello, Mass., O Liepos Ket
virtoji šiemet pripuola la
bai patogioj dienoj — šeš
tadienį.

Taigi ir šis posėdis—šau
kiamas šį sekmadieni, kovo 
1 d., 11 valandą, 318 Broad
way. So. Bostone, bus labai 
svarbus ,nes ne tik Liepos 
Ketvirtosios Laisvės didy
sis piknikas bus svarsto
mas, bet ir kiti svarbūs da
lykai bus liečiami tame po
sėdyje.

'čia reikės besti bei šį tą
___  į>

Nusižudė Robertas La Follette, 
buvęs pažangesnis senatorius

Washington.—Kulka ger- 
klėn nusišovė buvęs Jungti
nių Valstijų senatorius Ro
bertas M. LaFollette Jr., 58 
metu amžiaus. Jis buvo nu
siminęs dėl širdinės ligos.

Jo tėvas senatorius R. M. 
La Follette buvo Progre
syvių kandidatas į Jungti
nių Valstijų prezidentus 
1924 metais. 

f

Tėvui mirus, jauniklis La 
Follette, dabartinis velio
nis, tapo išrinktas sepato- 
rium nuo Wisconsino vals
tijos baigti tėvo terminą.

Pankui La Follette buvo 
išrinktas į Senatą kaip Wis
consino Progresyvių Parti
jos7 kandidatas 1928, 1934 ir

Eisenhoweris sveikina 
Jungtinių Tautų seimą

United Nations, N. Y.— 
Prezidentas Eisenhoweris 
atsiuntė sveikinimą atsida
riusiam Jungtinių Tautų 
seimui. Linki jam pasiseki
mo ir sako:

“Jungtinės Tautos jau 
daug ko pasiekė. Aš tikiuo
si, kad jos stiprės ir taps 
vis sėkmingesnių taikos in
strumentu.”

i -

nelaisvėn, numušdami jų
lėktuvą pernai vasarą.

Tu amerikiniu karininku 
prisiekti pareiškimai dėsto, 
kaip buvo • įsakyta mėtyti 
karines bakterijas, kaip jos 
sandėliuose laikomos ir 
kaip jomis užtaisoma svie
diniai, mėtomi iš Amerikos 
lėktuvų.

(Generolas Clark pareiš
kė, kad jeigu Schwable ir 
Bley taip sakė, tai jie tik 
“dvasiniais kankinimais bu
vo priversti taip sakyti.”) 

tarti ir apie apskričių pik
niką, kuris rengiamas šie
met birželio 14 d., Maple 
Park, Methuen, Mass.

Be kitko, posėdyje bus 
nustatyta . ir gairės visai 
vasarinei veiklai šioje sri
tyje.

Todėl reikia visiems tuo- 
mi susidomėti, kad ir ne 
komitetu nariams, nes to- v 7

kie dideli darbai turi vi
siems rūpėti ir reikia pri
sidėti prie jų svarstymų.

Mano manymu, dalyvau
jant tokiuose posėdžiuose, 
net ir savo kolonijoje leng
viau pravesti gyveniman 
nutartus darbus. Skaitlin
gi dalyviais posėdžiai būna 
entuziastiški ir pajėginges- 
ni geriems nutarimams. 
Taigi ir aš bandysiu daly
vauti, nors ir ne komiteto 
narys. J. M. Karsonas

1940 metais, iki ragangau- 
dis republikonas Joe Mc
Carthy 1947 metais, pa
galiau, laimėjo rinkimus 
Senatan prieš La Follette.

Būdamas Senate, La Fol
lette kovojo už civilines tei
ses, /tiž būklės gerinimą 
darbininkams ir priešinosi 
karinei politikai. Bet kai 
japonai užpuolė ameriko
nus Perlų Uoste, tai ir jis 
balsavo už karo paskelbi
mą. •

Pastaraisiais laikais La 
Follette buvo direktorius 
Sears, Roebuck kompani
jos, Milwaukee, radijo sto
ties pirmininkas ir United 
Vaisių kompanijos parei
gūnai.

Amerika siūlo tranui 
100 milijonų dolerių f

Teheran, Iran. — Jungti
nės Valstijos žadėjo iš
pirkti daugumą Iraųo naf
tos - aliejaus ir iš. anksto 
duoti jam $100,000,000, 
jeigu Irano valdžia priims 
Anglijos pasiūlymus bei 
reikalavimus.

Iranas yra perėmęs bu
vusiąją anglų naftos pra
monę į savo valstybės nuo
savybę. O Anglija reika-

FRANCŪZAI NIAUJASI 
SU VOKIEČIAIS DEL 
TARPTAUTINES ARMIJOS
Francija mojusi vyrauti toje 
armijoje prieš komunizmą

Roma. — Susirinko užsie
niniai ministrai šešių neva 
norinčių apsivienyti vakari
nės Europos kraštų—Fran
cijos, vakarinės Vokietijos, 
Italijos, Belgijos, Holandi- 
jos ir Luksemburgo.

Jiems Amerika liepia ne

Gen. Bradley sudraudė 
kurstančius Į trečią 
pasaulinį karą tuojau

Winter. Park, Fla. — Ge
nerolas Omar N. Bradley, 
visu kariniu Amerikos šta
bų vadas, peikė politikie
rius, kurie pasakoja, kad 
Jungtinės Valstijos jau 
pradėjo trečią pasaulinį ka
rą Azijoj.,

Kalbėdamas Rollins Kole
gijoje, gen. Bradley sakė, 
tie “karštagalviai” skelbia 
obalsį: — Kad jau pradėjo
me, tai ir kirskime nesidai
rydami.

Bradley patarė amerikie
čiams laikytis kantrybės 
šiame “pasaulinių įtempi
mų laikotarpyje.”

AMERIKONAI REKRU
TUOJA JAPONUS KAIP 

KARINIUS ŠNIPUS
Tokio, Japonija. — Ame

rikos ofiėieriai vis daugiau 
rekrutuoja japonų kaip ka- 

' rinių savo šnipų. Kas mė- 
i nesį iškvočia apie 140 kan- 
t didatų į šnipijadą. Sten
giasi parinkti karinius šni
pus ypač iš buvusių belais
vių, kuriuos Sovietų Sąjun
gą bei Kinija sugrąžino Ja- 
ponijon.

Nušautas bėglių gabentojas 
iš rytų į vakarus

Berlin. — Willy Gruben- 
stein sunkvežimiu gabenda
vo komunistų priešus iš ry
tinės Vokietijos į vakarinį 
Berlyno ruožtą, globon pas 
anglus - amerikonus.

Sovietinės sienos sargai 
tarp rytinio ir vakarinio 
Berlyno, pagaliau, bandė 
sustabdyti jo troką su bė
gliais. Bet Grubensteinas 
nesustojo; todėl ir buvo 
mirtinai peršautas.

Jis plačiai važinėdavo po 
rytinę Demokratinę Vokie
čių Respubliką, ieškodamas 
norinčių bėgti į vakarus.

Hilden, Vokietija.—Ame
rikonų koman.dieriai teigia, 
kad išvien su savo talkinin
kais jau galėtų atremti 
“ataką iš Sovietų pusės.”

lauja už tai sumokėti an
glams apie bilijoną dolerių 
atlyginimo, ir priimti juos 
kaip partnerius į Irano 
naftos - gazolino pramonę. 

gaišuojant sudaryti bendrą 
tarptautinę armiją prieš 
komunizmą ir ton armijon 
rekrutuoti pusę milijono 
vakarinių vokiečių. Sako, 
visa sudėtinė tų kraštų ar
mija turi būti uniformuo
ta — aprengta vienodais 
kariniais drabužiais.

Bet vos atsidarius jų mi
nistrų susirinkimui, tuoj’■ir 
kilo vaidai tarp vakarinės- 
Vokietijos premjero Ade
nauerio ir francūzų.

Francija reikalauja ypač 
dviejų-dalykų: Nieko ne- 
siklausiant, siųsti savo ka
riuomenę iš tarptautinės 
armijos į francūzų koloni
jas užjūriuose ir uždėti 
griežtą kontrolę vokiškiems 
pulkams bei divizijoms bū
simoje tarptautinėje armi
joje.

Vakar. Vokietijos prem
jeras Adenaueris griežtai 
priešinasi tiems francūzų 
reikalavimams. Sako, turi 
būti priimtas amerikinis 
planas, kuris siūlo lygias 
visiems teises tarptautinė
je armijoje ir nežada fran- 
cūzams pirmenybių prieš 
kitus. Bet Francija bijo, 
kad su tokia lygybe tai vo
kiečiai taptų tikraisiais vi
sų armijos komandieriaiš.

Be to, Francija niaujasi 
su vakarine Vokietija dėl 
Saar srities, turtingos ka
syklomis ir fabrikais. Sa
ko, Francija tol nepasira
šys sutarties dėl tarptauti
nės armijos, iki Saar sritis 
bus galutinai pripažinta 
Francijai.

Bet vakarinės Vokietijos 
valdžia reikalauja sugrą
žint jai vokiškąją Saar sri
tį, kurią francūzai pasi
glemžė po Antrojo pasau
linio karo.

Du profesoriai neduoda 
atsakymų ragangaudžiam

Washington. — Tyrinė
jantis Senato komitetas 
kvotė Brooklyno Kolegijos 
profesorius Eltoną T. Gus
taf šoną ir Murray Youngą, 
ar jie yra Komunistų Par
tijos nariai ir ar kada nors 
priklausė šiai partijai.

Abudu profesoriai atme
tė ragangaudiškus klausi
mus, pareikšdami, jog turi 
konstitucinę teisę susilai
kyti nuo atsakymų.

Kongresas tuo tarpu pa
skyrė 300 tūkstančių dole
rių raįangaudiškam Kon- 
gresnianų Neamerikinės 
Veiklos Komitetui.

Bonn, Vokietija. — An
glai, amerikonai ir frandi- 
zai išvien darys pratimus 
ir prisirengimus prie ato
minio karo.

\ k L.



LAISVE Praeities atsiminimai
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc.
Established April 5, 1911

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

TEL. VIRGINIA 9-1827—1828

President, JOHN GRYBAS; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......... $8.00
United States, per 6 months.... $4.50 
Queens Co................ $9.00 per year
Queens Co........  $5.00 per six mos.

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil, 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3, 1879.

NELSONAS IŠLEISTAS
IŠKALINTAS AŠTUONIUS MĖNESIUS, Steve 

Nelson, žymus darbininkų judėjimo veikėjas, pagaliau 
tapo iš kalėjimo išleistas po belą (bail).

Nelson buvo išlaikytas viename Pennsylvanijos ka
lėjime aštuonius mėnesius, nežiūrint to fakto, kad jo 
byla buvo apeliuota į aukštesnįjį teismą.

, Nelson, kaip žinoma, buvo nusmerktas kalėjiman 20 
metų, — nusmerktas pagal ten kaž kokį valstijinį įsta
tymą, kaip pavojingas asmuo. Tuojau jis apeliavo į aukš
tesnį teismą, reikalaudamas išleisti jį po belą. Bet že
mesnieji, teismai griežtai jo prašymą atmetė!

/Tuomet byla dėl belos buvo apeliuota į aukščiausįjį 
Pennsylvanijos valstijos teismą. Na, ir šis teismas pa
galiau nutarė, kad Nelsonas būtų išleistas po $20,000 
belą.

Dėl jo išleidimo kovojo ne tik Amerikos darbininkai, 
kovojo, siuntė valdžiai reikalavimus ir kitų kraštų — 
Italijos, Francūzijos, Britanijos. — darbo žmonės, dar
bininkai ir intelektualai. i

Kalėjime Steve Nelson buvo traktuojamas žiauriai. 
Keletą kartų jis buvo įmestas į vienutę. Režimas jam 
buvo taikytas kaip galima žiauresnis.

Bet vos Nelsonas spėjo dabar iš kalėjimo išeiti, vos 
spėjo pabuvoti keletą dienų pas s.avo sergančią žmoną, 

• kaip jis ir vėl turi stoti naujan teisman,—federalinm 
teisman, kur Nelsonas, sykiu su Ben Careathers, Willi
am Albertsonu, Irving Weismanu ir James H. Dolsenu,— 
bus teisiami pagal minties kontrolės Smitho įstatymą!

Savo pirmesniajame teisme Nelsonas pats save gy
nė ir jis ten parodė išminties, sugaibumo, drąsos. Nevel
tui jį tūli vadina “amerikiniu Dimitrovu.” ;

» Nebaisūs šiam vyrui jokie reakcijos pasimojimai ir 
kalėjimai. Jis drąsiai kovoja už taiką, už civilines Ame
rikos žmonių teises.

Išėjęs iš kalėjimo, Nelsonas visųpirmiausiai pasakė: 
Šiandien, sakė jis, vyriausias prieš Amerikos žmones 
klausimas stovi Juliaus ir Ethelės Rosenbergų išgelbė
jimas nuo elektros kėdės, todėl visos jėgos privalo būti 
tam sukoncentruotos.

Mūsų krašto darbo žmonės gali tikrai didžiuotis tokiu 
ištvermingu, ryžtingu ir drąsiu jų reikalų gynėju, kokiu 
yra Steve Nelsonas.

PIETŲ AMERIKOJE
ARGENTINOS PERONAS šiuo metu svečiuojasi 

Čilės respublikoje.
Perono vizitas eilėn yra visaip aiškinamas. Vieni 

. sako, kad iš šito vizito išplauks glaudi tarp šitų’ dviejų 
l kraštų kooperacija ekonominėje i y politinėje sferose.

Argentina ir Čilė — kaimynai. Rubežius, jas skiriąs, 
yra labai ilgas: jis eina pro Andes kalnynus, skiriančius 
abi šalis.

Galimas daiktas, kad Peronas su Čilės prezidentu 
Carlos Ibanez de Campo tariasi dėl visos eilės Pietų 

' Amerikos respublikų suartėjimo, dėl sudarymo ankštes- 
; nių ryšių ekonominėje ir politinėje srityse.

Pietų Amerikos respublikas šiandien žiauriai išnau-, 
doja Wall stryto kapitalas. Jei jos nori iš jo pasiliuoti,

* tai privalo eiti vieningu keliu, privalo tai atlikti tvirtin- 
clamos savo ekonomiją, savo pramonę; privalo tai atlikti

C.. vienos kitoms padėdamos..
Pietų Amerika turtingas kontinentas. Bet jo gy-

- ventojai, darbo ' įmonės, velka sunkiai beįsivaizduojamą 
' skurdo naštą.' Jie skursta pirmiausiai dėl to, kad ten 
Z viešpatauja svetimas (imperialistinis) kapitalas, sugro

bęs gamtos resursus: aliejų, blėtą (skardą), ir tt., ir
| p pramonę.

Kai kuriuose kraštuose jau kyla griežti žmonių reika
lavimai, kad svetimų kraštų kapitalistų turtai, esą Pie- 

.tų Amerikoje, būtu suvisuomeninti, kad jie būtų konfis
kuoti. Prieš jankių imperializmą žmonių nusistatymas 
Pietų Amerikoje yra didelis ir jis vis auga.

Nedidukėje Guatęmaloje jau pradedami daryti rim
ti žingsniai žmonių būviui gerinti. Ten nutarta pravesti 
griežtą žemės reformą. Tam priešinasi samdytojų kla
sė,' tam priešinasi ir Jungtinių Valstijų turčiai, kurie 
ligi šiol Guatemalą, kaip ir kitas nedideles Pietų Ame
rikos respublikas, neoficialiai valdė.

Tuo pačiu kartu iš Brazilijos pranešama, kad šiauri
nėje to krašto dalyje grūmoja baisus žmonėms badas. 
Bijodami žmonių sukilimo, valdytojai šiandien galvoja, 
kaip pašalinti bado šmėklą, x '1

Badas grūmoja šioms provincijoms: Maranhao, Pi-
* aui, Ceara, Rio Grhnde de Norte, Paraiba, Pernambuco 
į;’irAlgoas.

Minėtų valstijų gubernatoriai renkasi į konferen
ciją svarstymui, ką daryti.

Brazilija — didžiausia ir bene turtingiausia iš visų 
Pietų Amerikos respublikų. Geografinis Brazilijos plo
tas didesnis už Jungtinių Valstijų plotą, kuomet gyven
tojų tėra tik apie trečdalis tiek, kiek Jungtinėse Vals-. 
tijose. Jeigu ten grūmoja žmonėms badas, tai reikia 
suprasti, kad jo šaknys vyriausiai glūdi pačioje visuo-

Priešais New Yorką, ki
toje pusėje Hudson upės, 
ištisu paupiu stūkso dide
lių ir mažų dirbtuvių pa
statai, kuriuose išdirbama 
įvairios reikmenys.

Prieš suvirs 40 metų, 
kai žmogus atlikdavo ma
šinos darbą, tada čia dirbo 
desėtkai tūkstančių darbi
ninkų. Ten, kur tada dir
bo 1,000 darbininkų, dabar 
dirba 100, o produktų pa
gaminama keleriopai dau
giau. '•■ 'Ir kompanijų pelnai 
dabar keleriopai didesni. 
Kai tada kompanijos susi- 
žerdavo tūkstančius dole
rių pelno, tai dabar susiže
ria milijonus. Tai didelis 
progresas, o keno naudai 
išprogresuota, tai skaityto
jas pats padarys išvadą.

Tų laikų darbininkai bu
vo neorganizuoti. Buvo re
tas atsitikimas, kur darbi
ninkams pavyko išsikovot 
unijos teisę.

Darbininkams organizuo
tis tada buvo pavojinga. 
Darbdavių čebaįlalžiai (jų 
buvo tada visose dirbtuvė
se), sužinoję apie darbinin
kų bruzdėjimą organizuo
tis, pranešdavo darbda
viams, o šie be jokių cere
monijų išvydavo iniciato
rius iš darbo. Apart to, -to
kius darbininkus įrašydavo 
į juodąjį sąrašą kaip maiš
tininkus ir jų pavarde s 
pranešdavo tos apylinkės 
kitiems samdytojams. Ta
da kitur pavykdavo darbą 
gaut tik su fiktyve pavar
de ir j'ei tavęs ten niekas 
nepažinojo.

Šio paupio vienoje stam
bioje dirbtuvėje turėjo lai
mę dirbt kaipo pečkurys ir 
šių atsiminimų autorius. 
Dirbom 12 valandų paroje, 
o persikeičiant iš dieninio 
į naktinį darbą arba an
traip, dirbome be pertrau
kos 24 valandas. Užmo
kestis. buvo 22 į cento už 
darbo valandą. Tokie daly
kai, kaip viršlaikiai, nebu
vo žinomi.

Per 12 valandų pečkurys 
sumesdavo į pečių (sukū
rendavo) anglių 18 ar dau
giau tonų.

Mūs grupėje dirbo kele
tas jaunų, bet stambių ūgy
je lietuvių. Mes retkar
čiais, s.usitelkę, kalbėdavom 
apie įvairias problemas ir 
darydavom visokius planus. 
Susitarėm reikalaut dau
giau algos. Mes iš anksto 
žinojom, kad be streiko pa
kelti algų negausim; reikės 
štreikuot, o streiko laiku 
bus proga susiorganizuot į 
uniją.

Darbą pradėjom pečku- 
riai. Pranešėm tos dirbtu
vės kitų skyrių darbinin
kams, kad p r i s i r e ngtų į 
streiką, ir gavome jų pri
tarimą. Bet, kai jau minė
jau, darbdavių čebatlaižiai, 
sužinoję šį bruzdėjimą, pra
nešė iniciatorius darbda
viams. Šie paruošę sąra
šus atleist mus iš darbo. 
Laimė, kad tą jų pasikėsi
nimą greit sužinojom ir 
tos pačios nakties laiku, 1 
valandą ryte, išėjom strei
kam Mat, jeigu darbdaviai 
būtų suspėję mus iš darbo 
atleist, tai po to su polici
jos pagalba nei prie dirb
tuvės prileisti nebūtumėm 
buvę, nes jau būtume bu
vę neskaitomi tos dirbtuvės 
darbininkais.

Streiko laiku buvo aštrių 
susirėmimų ~ęu streiklau

žiais, buvo ir areštų, bet 
streikierių ūpas buvo žymė
tinai geras. Susirašėm vi
si streikieriai į savystovią 
organizaciją, užvadintą In
dependent River Front La
bor Association.

Bet, mūs nelaimei, pasi
maišė tūlas, save, pasivadi
nęs IWW unijos, atstovas. 
Jis buvo stebėtinai iškal
bus ir gerai vartojo anglų, 
vokiečių, lenkų ir rusų kal
bas. Toksai žmogus mums 
milžiniškoje daugumoje iš 
įvairių tautų ate i v i a m s, 
grinoriams*, buvo reikalin
gas. Streikieriai juomi pa
sitikėjo ir kartu su streiko 
komitetu gerai ir sugabiai 
dirbo.

Streikas, nusitęsė ilgokai. 
Su didelėmis šeimomis 
streikieriai pradėjo nusi
skųsti nedatekliais. Nuta
rėm tokių šeimų pašalpai 
surengti pramogą. Paren
gimo galva buvo tas gera
sis ir patikėtinas atstovas. 
Pramoga puikiai pavyko, 
nes dalyvavo virš tūkstan
tis publikos. Biznieriai ir 
šiaip geros, valios žmonės 
gausiai parėmė šį sumany
mą.

Pasilinksminimui pasibai
gus, tas gerasis vadas susi- 
žėrė visas parengimo įei- 
gas, pažadėdamas ant ry
tojaus išduot streiko komi
tetui atskaitą. Išėjo ir din
go. Paaiškėjo, kad ir nuo 
pavienių streikierių jis bu
vo nemažai pasiskolinęs. 
Aprokuota, kad viso išsine
šė virš $2,000.

Tas įvykis padarė į strei- 
kierius stebėtinai skaudų 
moralinį įspūdį. Streiko 
priešams buvo dideliu įran
kiu demoralizuo’t streikie
rių vienybę.

Streiką baigėme mažai 
ką laimėję. Sugrįžę . dar
ban, streiko iniciatoriai ir 
streiko komiteto nariai, 
vienas paskui kitą, buvo 
pavaryti iš darbo. Apgin
ti išvaromuosius nebuvo 
vieningumo darbininkuose, 
nes viršuje minėtas įvykis 
juos sudemoralizayo.

Tai buvo skaudi pamoka 
dėl besaikio, pasitikėjimo. 
Atsarga reikalinga kiek
viename darbe, gi organi
zacijose ji yra būtina.

Kazys Darbininkas

IŠ UNIJŲ
/

Tikisi greito algų pakėlimo

Geležinkeliečių organas 
“Labor” skelbia, kad greitoje 
ateityje apie 100,000 darbi
ninkų įvairiose . apsigynimo 
pramonėse dabar gaus algų 
pakėlimą. Algų' priedas pa
nieksiąs nuo 7 iki 22 centų 
per valandą. Daugiausia bus 
laimėję metalo pramonės dar
bininkai, kurie priklauso prie 
Amerikos Darbo Federacijos 
unijų.

šitas pakėlimas buvo seniai 
laimėtas derybose su samdy
tojais, bet reikėjo laukti val
diškos algų stabilizacijos ta
rybos užgynimo. Dabar, sako 
“Labor”, kai kainų ir algų 
kontrolė tapo panaikinta, šis 
algų pakėlimas turės būti 
automatiškas.

Bet ar bus automatiškas? 
Labai abejotina. Samdytojai 
suras naujus būdus algų, pa
kėlimo atidėliojimui.

—o—
Mirė senas unijos vadas

Hornell, N. Y. — Vasario 
11 d. čionai tapo palaidotas 
Locomotive Firemen and En
ginemen Erie linijos unijos 
pirmininkas John J. Marge- 
son. Buvo 65 metų amžiaus. 
Prie geležinkelių dirbo ir prie 
minėtos unijos priklausė nuo 
1914 metų. Laidotuvėse daly
vavo visi unijos vadai.

—o—
Atnaujintos derybos

Chicago, Ill. — Chicago 
Great Western geležinkėlio 
bosai atnaujino derybas su 
unijistais. Paliesta darbinin
kai' šešių unijų. Unijos turi 
prieš samdytojus šešis šimtus 
skundų. Iš sykio geležinkelio 
vedėjai buvo nusitarę su dar
bininkais Besitarti, bet vėliau 
pakeitė savo nuomonę.

—o— 
Kanadoje padaugėję darbai

Ottawa, Canada. — Ka
nados Darbo Departmentas 
skelbia, kad šiemet atsirado 
daugiau kaip 30,000 naujų 
darbų. Daugiausia darbų at
sirado apsiginklavimo pramo
nėje. Mat, Kanadoje, kaip ir 
Jungtinėse Valstijose, visais 
garais vedamas pasiruošimas 
prie naujo karo.

—o—
Darbo Federacijos 
Tarybos nutarimai

Miami, Fla. — Pradžioje 
šio menesio čionai laikė susi
rinkimą Amerikos Darbo Fe
deracijos Vykdomoji Taryba. 
Ji svarstė atsinešimą linkui 
naujosios vyriausybės. Susi
rinkimas priėmė veikimo pro-

Smetoninio raugo atžalos
Paimu į rankas Kanados 

k a r d e 1 in ę “Nepriklauso m ą
Lietuvą” (vas. 11 d.). Joje
skaitau leidėjo gilu nusiskun
dimą. Blogai, labai blogai esą.

Jis kalba apie naujuosius 
imigrantus, vadinamus pabė
gėliais bei dipukais. Jų tarpe 
atsirandą piktų, net baisių 
reiškinių.

Parėmimui savo nuomonės 
Kardelis pacituoja laišką vie
no savo bendradarbio. Laiš
kas rūstus ir įdomus. Tarp* 
kitko jame skaitome:

“Deja, visa tai, kas parašy
ta, nėra linksma. Ir Apie tai; 
tiktai puse lūpų pasakoma 
tai, kas tikrai kelia susirūpi
nimą. Bet... pamėginkite visas 
negeroves parodyti tokias, 
kokios jos yra tikrovėje, tai 
jau sekančią dieną ar besu- 
skaitysite savo šonkaulius./.’ 
Eina bjaurios intrygos, gir
tuokliavimas (seka - sakinys, 
kurio nedrįstama viešai pa
kartoti), muštynės... Sava 
spauda mažai kam terūpi. 
Kitas, nemokėdamas angliš
kai, nesiprenumeruoja lietu-

meninėje santvarkoje.
(Pietų Amerikos kontinentas yra didelis ir turtin

gas, bet darbo žmonės biedni, daugelyj kraštų jų buitis 
tragiška. Visa tai verčia juos kovoti pirmiausiai prieš 
kitų kraštų išnaudotojus.

Neveltui Mr. Dulles andai savo kalboje sakė, kad 
“mums” tenka daugiau kreipti dėmesio į Pietų Ameriką.

viško laikraščio, bet anglišką. 
Sutiktas viešoje vietoje, dro
visi lietuviškai prakalbėti į 
savo tautietį... Vaikus skatina 
tik angliškai kalbėti... Susi
tuokę su svetimtautėmis, visai 
išsižada lietuviškosios bend
ruomenės, ir dingsta svetimų
jų jūroje... Baisu! Ir kur mes 
einame ?”...•

šį laišką Kardelis jau seno
kai gavęs, bet laikęs sau, ne
norėdamas kelti aikštėn tų 
“lietuviškų” blogybių. Bet to
liau iškentėti nepajėgiąs. Pa
našių reiškinių jau perdaug 
visur priklestėję. Apie juos 
tylėti nebegalima...

Mes jau ne<> kartą esame pa
brėžę, kad tarpe naujųjų imi
grantų arba pabėgėlių turime 
įvairiausių žmonių. Yra pado
rių žmonių, kurie vis blaiviau 
ir blaiviau pradeda žiūrėti į 
gyvenimą .

Bet randame ir labai blogų 
elementų. Tai tas pats elemen
tas, kuris smetoninėje Lietu
voje viešpatavo,. kuris karo 
metu padėjo hitlerininkams 
žudyti žmones ir niokoti Lie
tuvą. Jis atsidūrė pas muS ir 
Kanadoje, Jis yra smetoninis- 
fašistinis raugas. Jis yra neti
kęs, pagedęs elementas.

Šitie sutvėrimai daro gėdą 
ne tik padoriesiems natfjiems 
imigrantams, bet visiems lie
tuviams. Salietis.

VEIKIMO
gramą, susidedančią iš 7 pun
ktų. Federacijos reikalavimai 
yra tokie:

L., Reikia, kad būtų sustip
rintas ir pagerintas Social Se
curity Act.

2. Pagerinti ir padidinti 
apdraudą nuo nedarbo.

3. Pakeisti ir pataisyti Taft- 
Hartley įstatymą.

4. Įvesti per visą šalį svei
katos programą, finansuojant 
iš federalinio iždo.

5. Federalinė valdžia turi 
suteikti finansinę pagalbą 
medikališkoms mokykloms, 
kad jos išduotų daugiau gy
dytojų, kurių taip labai sto- 
kuoja,

6. Pagerinti ir geriau pra
vesti Wage-Houre Act. Mini
mum mokestis 75c. per valan
dą yra per maža. Federacija 
reikalaus, kad valandinė mo
kestis būtų gerokai pakelta.

7. Reikalauti, kad visiems 
Amerikos darbininkams algos 
būtų pakeltos.

ĮVAIRIOSliNIOS
Blogėja Prancūzijos 
ekonomine padėtis

PARYŽIUS. — Besibai
giantieji 1952 metai Pran
cūzijos darbo žmonėms bu
vo sunkūs metai. Karinės 
išlaidos, kurias daro Pran
cūzija, kaip agresyvaus At
lanto pakto dalyvė, 1952 
metais pasiekė didžiulę 1,- 
400 milijardų frankų sumą.

Prancūzijos ekonomikos 
smukimą gali akivaizdžiai 
paliudyti padėtis tokiose 
pramonės šakose, kaip teks
tilės ir odos pramonė.

Visuotinės darbo konfe
deracijos paskelbt a i s i a i s 
duomenimis, gamyba Pran
cūzijos tekstilės pramonėje 
1952 metų pirmojoje pusė
je sudarė tik 83.3 procento 
11929 metų * lygio. Sekan
čiais mėnesiais tekstilės ga
myba sumažėjo dar 15 •pro
centų. Prancūzijoje šiuo 
metu gaminama avalynės 
36 procentais mažiau, negu 
prieškariniais 1938 metais.

Užsakymų maži nimas, 
gamybos' siaurinimas, fa
brikų ir gamyklų užda
rymas veda į nedarbo di
dėjimą. 1951 m. Prancū
zijos tekstilės pramonėje 
dirbo tik 600 tūkstančių 
darbininkų palyginti su 
900 tūkstančių 1938 metais. 
Pagal vyriausybinius sta
tistikos duomenis, 1952 m. 
tekstilės pramonėje dirban
čiųjų darbininkų skaičius 
sumažėjo dar 18 procentų.

Šiuo metu Prancūzijos 
avalynės pramonėje dirba 
330 tūkstančių darbininkų, 
kai tuo tarpu prieš karą/jų

buvo 800 tūkstančių. Be 
to, šiuo metu 50 procentų 
avalynės pramonės darbi
ninkų dirba gamyboje til^ 
25-30 valandų per savaitę.

Šiais metais bedarbių 
armija pasiekė Prancūzijo
je nematytą dydį. Visuo
tinės darbo konfederacijos 
duomenimis, vien dalinių 
bedarbių Prancūzijoje šiuo 
metu priskaičiuojama dau
giau kaip 2! milijono žmo
nių.

Valdžios organai siekia 
nuslėpti nedarbo augimą. 
Darbo ministerija, laikyda
ma visiškais bedarbiais tik 
tuos, kurie gauna nedarbo 
pašalpą, paskelbė, kad 1952 
metų lapkričio 1 d. Prancū
zijoje buvo tik 37,320 be
darbių. Visuotinės darbo 
konfederacijos, generalinis 
sekretorius Benua Frašo- 
nas demaskavo šį pareiški
mą, nurodydamas, kad de
šimtys ir šimtai tūkstančių 
visiškų bedarbių negali išsi
kovoti pašalpos dėl daugy
bės įstatyminio pobūdžio 
kliūčių ir dėl lėšų nebuvi
mo vietinėse soči a 1 i n i či 
draudimo kasose. E.

linijos Liaudies 
Respublikoje plečiama 
kapitalinė statyba
PEKINAS.—Kinijos spau

da praneša apie tai, kaip 
ruošiamasi ateina n č i ų j ų 
metų kapitalinei statybai 
įvairiuose šalies, rajonuose.

’ Laikraščio “Dunbeižibao” 
pranešimu, į Charbino mu
nicipaliteto statybines or
ganizacijas nusiųsta dau
giau kaip tūkstantis inži
nerijos technikos darbuo- t 
tojų. Ateinančiais metais 
statyboje dirbs daugiau 
kaip 30 tūkstančių kvalifi
kuotų darbininkų. Ruošia
masi tiesti naujus asfalti
nius kelius į naująsias 
tybas. i

Aktyviai ruošiamasi ka-* 
pitalinei statybai Pietva
karių Kinijoje. Pietvaka
rių Kinijos pramonės de
partmentas suorgan i z a v o 
eilę technikos mokyklų, ku
riose mokosi 11 tūkstančių 
žmonių.

Svarbiausiose statybose 
ateinančiais metais bus pla
čiai įdiegtas darbų mecha- 
nizavimas. Tam tikslui 
Pietvakarių Kinijos staty
bos valdyba asignavo 150 
milijardų juanių.

AMERIKINIU
AKTORIŲ UŽDARBIAI 
ANGLIJOJ >

London. — AmeiAiniai 
aktoriai bei juokdariai An
glijoje per trejus metus 
uždirbo $3,359,600, kaip kad 
pranešta Anglijos seimui.

Jie laimėjo, Kongresas užgyrė jų paskyrimą, nepai
sant to, kad jie yra didžiųjų korporacijų stambūs šė-- 
rininkai. Harold E. Talbott (kairėję) užima oro jėgų 
sekretoriaus vietą, o Robert T. B. Stevens — armijos 
sekretoriaus.'

Į 2 pusi.—Laisvė (Liberty) - Ketvirtad., Vasario-Feb*
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Nuo mažesnių pasikalbėjimų 
reikia eiti prie stambesnių 
susirinkimų

kolonijo- 
atsiranda 

yra

yra 
tuo- 
so- 
da-

bar abieji kartu1 
Lietuvon smetoninę 
sugrąžinti; žihoma, sapnuoji 
galima. Bet niekas iš to neiš
eis. « J. S. K.

žmonių, stipriai

angliškos tarmės, pkia šaukti ir laikyti kas mė- 
yra sui Literatūros 

kuopos reikalais?
ir pasisakyti!

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —

Ne visur yra lengva, bet gali- 
/ma palaikyti kiek geresnį 
progresyvių lietuvių judėjimą

Didesnėse lietuvių 
se, kur daugiau 
veiklesnių žmonių ir kur 
išsiplėtęs platesnis progresy- 
vis susipratimas, ten lengviau 
atsiranda 
jaučiančių pareigą rūpintis ir 
darbuotis pažangiam judėji
mui.

žinoma, pati pažanga ne
ateina pati savaime, tai vai
sius, tai išdavas sąmoningi) 
žmonių veiksmo, kurie giliai 
supranta ir veikia savo idėjų 
reikalams.

Suprantama, kad ir ten ne
visi vienodi. Tik daliai draugų 
tenka būti priešakyje viso ju
dėjimo, daugiau rūpintis, ir 
tik su pagalba kitų susidaro 
gražus ir gana platus veiki-

mas.
Kitaip yra mažesnėse kolo

nijose, kur mažiau yra pa
žangių lietuvių ir mažesnis 
būrelis veiklesnių žmonių. Ta
čiau ir čia galima palaikyti 
pažangiųjų organizacijų kuo
pas geram stovyje sulyg kolo
nijų didumo ir sulyg vieti
nių pajėgų pagalba.

Kad ir nedidelis būrelis, bi
le yra meilė link savo > orga 
nizacijų ir supratimas reika
lo, kad privalome darbuotis, 
kad jos gyvuotų ir gražiai 
tvarkytųsi savo reikaluose, 
gali palaikyti gana pavyzdin
gą veikimą.
Susirinkimai organizacijų yra 
už viską svarbiausia!
Tai svarbiausias dalykas, kad 
kuopos gyvuotų ir būtų gera
me stovyje!

Ir susirinkimai LLD arba

LDS* kuopų juk nesunku kar
tą j mėnesį sušaukti ir juose 
atsilankyti. Lankydami kuopų 
susirinkimus, busime draugiš
kesni, linksmesni, ‘ ir todėl ne 
taip greit sensime, nes gyvuo
sime kilniame ūpe bendrai su 
savo mylimomis organizacijo
mis. Kas gali būti geresnio 
progresyviams, kaip susirinkti 
ir blaivai nagrinėti svarbius 
organizacijos reikalus?

Pas mus dabar buvo taip: 
su kitomis organizacijomis, 
tai dar pusė bėdos, mat, čia 
reikia kas mėnuo duokles pa- 
simokėti, ir kiti dalykai tave 
riša, tad reikia į susirinkimą 
ateiti,- kad “atsiskvėryti, 
silaikant 
Bet kaip 
Draugijos 
Net gėda

Bet geriau pasisakyti ir ką 
nors daryti, negu tylėti ir pa
syviai sėdėti.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 44-tos kuopęs reikalus 
reikia būtinai pataisyti, pra
dedant reguliariai kuopos su
sirinkimus laikyti. Gal gi/ir 
įvyks geras susirinkimas vasa
rio 22, reiškia, bus jau praė
jęs, kuomet skaitytojai šiuos 
žodžius skaitys, ir apie tai 
bus smagui parašyti į “Lais
vę”. Iki šiol buvo taip: susė
dame keli draugai ir tik pasi- 
tariam bėgančiais reikalais ir 
taip šį bei tą vykdome su- 
lyg reikalo ir taip vedėme 
kuopos reikalus mažais pasi
kalbėjimais. Betgi taip nebe
galima toliau kuopos reikalų 
vesti, ir todėl jau keli drau
gai pasisakė, jog būtinai rei-

(Tąsa)
Markas ir jo turėjo. Vaikas, kuris gy

vena vienas, be brolio ir be draugo, turi 
laiko klaidžioti šiais gyvenimo pože
miais. Rivijerų požemiai'buvo labai ^gi
lūs ir erdvūs. Motina ir vaikas butų 
galėję ten susitikti. Bet jie nesimatė 
ne kartą jie praeidavo vienas pro kitą, 
manydamiesi esą labai toli. ' Abu užriš
tomis akimis, — Aneta dėl aistrų demo
no, kuris niekad jos neapleido, vaikas 
dėl paprasto savo amžiaus egoizmo: abu 
klaidžiojo tamsybėse. Bet Markas dar 
buvo tik angoje ir jis neieškojo išėjimo, 
užkliūdamas už sienų kaip Aneta; jis 
buvo susigūžęs ant vienos pirmųjų pako
pų ir jis svajojo apie ateitį. Neįstengda
mas gyvenimo išsiaiškinti, jis jį susikur
davo.

, Jam nereikėjo eiti toli, norint surasti 
f siaubingą sieną, prieš kurią išgąsdintas 
* aš stojasi piestu. Mirtis. Siena kilo iš 
visų pusių. Liga ėjo greta lyg juostos 
kelias. Veltui būtų ieškota praėjimo. 
Siena, buvo stora ir be jokios spragos. 
Nebuvo reikalo kam nors pasakyti Mar
kui, kad siena yra čia pat. Tuoj pat pa
tamsyje jis suprunkštė lyg arklys, pasi
šiaušęs karčius. Jis apie tai niekam 
nieko nesakė. Ir niekas jam apie tai ne
kalbėjo. Visų nuomonės sutiko.

Aneta, kaip ir visos jaunos šių dienų 
moterys, buvo bloga pedagogė; dar būda
ma mergaitė, ji daug buvo girdėjusi kal
bant apie pedagogiką ir ji apie tai noriai 
ir labai rimtai kalbėdavo, vaikų auklėji
mui priskirdama daugiau reikšmės negu 
senųjų laikų motinos, kurios viską darė 
aklai; bet, vaikui atsiradus, ji pasijuto 
nuginkluota prieš tūkstantį ir vieną gy
venimo staigmenų, nesugebanti apsi
spręsti, kurianti teorijas, kurių negalėjo 
pritaikyti arba mesdavo jas vos tik pa
bandžiusi, ir pagaliau ji viską paliko 'ei
ti savo keliu, pati remdamasi instinktu.

Religinė problema buvo viena iš jai 
rūpimų problemų, nors ji ir nepriėjo 

{praktiško jps sprendimo vaiko atžvilgiu, 
dauguma jos jaunystės draugių iš tur
tingosios ir respublikoniškosios buržua
zijos sluoksnių buvo motinų išauklėtos 
religingai, o iš tėvo pusės be religijos; ir 
(jbs netgi nejautė dviejų pažiūrų susidū
rimo (žmonėse jos susiderina kaip ir 
daugelis kitų priešingybių, nes joks jau
smas čia neturi trečiojo matavimo). Ir 
ji pati eidavo į bažnyčią kaip irų licė
jų; ji priėmė pirmąją komuniją kaip ir 
brandos* atestatą, sąžiningai, be susijau
dinimo. Apeigos, kuriose ji dalyvaudavo 
savo turtingoje ’parapijoje, jai atrodė 
pasaulietiško pobūdžio. Išsilaisvindama 
nuo žmonių, ji išsilaisvino ir nuo jų.

Moderniajai visuomenei (bažnyčia yra 
vienas iš jos šulų) taip gerai pavyko iš
kraipyti didžiąsias žmonijos galias 
nublankinant, jog Aneta, nešiodama 
Vyje daugiau tikėjimo turtų, negu jų 
ri šimtas pamaldžiųjų, manė esanti 
/religinga: nes ji religiją suplakdavo 
Mnaldų malūnėliu 
šio egzotizmo apc

j aš 
sa- 
tu- 
ne- 
6U 

i ir su tomis atgyvenu- 
egzotizmo apeigomis, kurios turtuo

liams yra sielos prabanga, vargšams 
akis ir širdis paguodžiąs masalas, kuris 
patvirtina jų ir visuomenės skurdo pa
matus.

Nuo to laiko, kai ji pertraukė religinę 
praktiką, ji nė nebejautė jos reikalo. Ji 
pati nepasijusdavo, kaip ji sau atsilai-

kydavo mišias nesuvaldomų sąžinės po
lėkių ir savo aistringų monologų metu.

Ji negalvojo duoti savo sūnui tai, be 
ko pati apsiėjo. Gal jai net nebūtų ki
lęs tas klausimas, jei (koks paradok
sas!) Silvi nebūtų jo iškėlusi. Silvi, tu
rinti ne daugiau tikėjimo kaip Pary-ą 
žiaus žvirblis, nebūtų laikiusi savęs ište
kėjusia be bažnyčios pagalbos. Jai at
rodė nepadoru, kad Aneta nepakrikštino 
sūnaus. Aneta apie tai negalvojo. Ta
čiau ji tai padarė, kad Silvi būtų krikš
to motina. Po to ji vėl apie tai nebegal
vojo; dalykas taip ir pasiliko iki Žiulije- 
no atvykimo. Nors Žiulijenas savo gy
vojo tikėjimo ir neperdavė Anetai, bet 
jai padarė jį vertą pagarbos ir atkreipė 
jos dėmesį į pamirštą problemą: ką ji 
turėjo su Marku daryti? Siųsti jį į baž
nyčią? mokyti jį religijos, kuriai ji pati 
netiki? Ji to paklausė Žiulijeną, kuris 
pasipiktino: jis energingai tvirtino, kad 
vaikui yra būtina išmokti dieviškų tiesų.

— Bet jei jos man nėra tiesos? Vadi
nasi, aš turėsiu meluoti, kai Markas ma
ne paklaus?

— Ne meluoti, bet leisti tikėti, jei tai 
'yra jo gerovei.

— Ne, negali būti jo gerovei, kad aš 
jį apgaudinėčiau. Ir koks bus mano au
toritetas, kai jis tai sužinos? Ar jis ne
turės teisės man dėl to priekaištauti? 
Jis manim nebetikės. O ką aš žinau, ar 
tas išmokytasis tikėjimas vėliau nevar
žys jo tikrojo vystymosi?..

Čia Žiulijenas apsiniaukdavo, ir Ane
ta pasiskubindavo pakeisti temą. Ir vis 
dėlto ką daryti?1 Ji taip nedarė, kaip jai 
patarė draugai protestantai — supažin
dinti sūnų su visomis religijomis ir, kai 
jam sukaks šešiolika metų, leisti pasi
rinkti!.. Aneta prapliupdavo juokais. 
Koks tai keistas religijos supratimas 
— lyg tai būtų egzaminų medžiaga !.ft

Viskų susumavusi, Aneta nieko nepa
darė. Ji eidavo su Marku pasivaikščioti, 
įeidavo į bažnyčią, atsisėsdavo kur nors 
kampe, gėrėdamasi kartu su juo šau
nančiu į aukštį aukštų akmens kamienų 
mišku, žalsva šviesa, kuri skverbdavosi 
pro vitražus, skonėdamas! skliautų leng
vumu, tolimu psalmių aidu, baltais var
gonų užtiesalais. -Tai būdavo svajonių ir 
susikaupimo tvenkinys...

Markui patikdavo taip pabūti, laikant 
savo ranką motinos rankoje, klausantis, 
šnibždantis. Tai buvo malonu, tai buvo 
šilta, aistringa... Taip, bet su sąlyga, 
kad tai nesitęstų per ilgai! Šis sentimen
talus snūduriavimas jam nusibosdavo. 
Jam reikėjo judėti ir galvoti apie tiks
lius dalykus. Jo maža galvelė dirbdavo, 
stebėdavo, pamatydavo šią besimeldžian
čią minią ir savo motiną, kuri nesimeldė. 
Jis rėzgė savo samprotavimus, jų nepa- 
reikšdamas. Klausinėdavo jis retai, 
daug mažiau negu daugumas vaikų; nes 
jo buvo stipri savimeilė, jis bijodavo pa
sakyti kvailybių.

Vis dėlto jis paklausė:
— Mamyte, kas tai yra dievas?
Ji atsakė:
•— Mano brangusis, aš nežinau.
— Tai ką gi tu tada žinai?
Ji nusišypsojo ir prispaudė jį prie 

vęs:
— Aš žinau, kad tave myliu.
Taip, bet tai banalu. Jis tai žinojo.

(Bus daugiau)

nuo susirinkimus, nežiūrint 
kiek jų (narių) dalyvaus.

Nejaugi nesusiinteresuos 
bent gera dalis narių kuopos 
reikalais ?

Nuo mažų, tik taboretinių 
pasikalbėjimų, bei pasitari
mų vienu ar kitu klausimu, 
reikia tuojau1 eiti prie plates- 
nių-protokolinių susirinkimų, 
kurie pastoviai bus laikomi; 
kuriuose bus tarimai užrašo
mi į protokolus ir skaitomi 
sekančiuose susirinkimuose.

Ir pamatysime, kaip greitu- 
laiku mūsų kuopa iš dabarti
nės apdžiuvusios vėl pataps 
sultinga liepa, kuri vėl suža
liuos mūsų darže.

Tai bus organizacija, gyva, 
kokią mes pirmiau turėjome 
ir kokios mes visi pageidauja
me dabar. Tai bus susirinki
mai, kur mes galėsime rapor
tuoti, daryti pranešimus ir ta
rimus. Gal kiek teks sutrum
pinti tuos begaliniai ilgus 
prie staliukų sėdėjimus, bet 
už tai bus sveikiau organiza
cijai ir mums patiems.

Jonas Karsonas.

New Haven, Conn.
LLD 32 kp. veikimas

\ •
Kuopos susirinkimas laiky

tas vasario 17 d. Narių atsi
lankė gana daug. Visi nutari
mai padaryta kuopos reika
lais. Pasikalbėta apie tai, ko
kios knygos bus šiemet išleis
ta. Tas klausimas palikta to
limesnėms diskusijoms.

Baigus susirinkimą, Amilė 
Miller ir Juzė Zalinas suren
gė vakarienę. Draugai valgė 
ir kalbėjosi prie gerų užkan
džių.

Beje, girdėjau, kad liks ir 
knygų fondui keletas dolerių. 
Turbūt geriau ir negali būti.

Nariai duokles mokasi ge
rai. Kai kurie pasimoka duok
les ir dar paaukoja^ štai Ago
ta Bučionienė aukojo knygų 
fondui '$1.

Jaunimas

Mūsų mieste daug vaikų ei
na velniop. Dvylikos, ar tryli
kos metų vaikai pastoja kelią 
moterims ir atima piniginę. 
Štai taip jie pastojo kelią lie
tuvei O. Vaškis ir atėmė du 
doleriu. Moteris pranešė poli
cijai ir greitai vagišiai buvo|lį metų, 
pagauti.

Patartina pinigų su savim 
turėti kaip galima mažiau.

■ .■ /•—o—"
Prisiminimai

Waterbury, Conn.
Lietuvių Piliečių Politiškas 

Klubas yra nutaręs ir išrin
kęs komisiją, kad surengti 
geram tikslui “party” dėl 'Mi
ke Lišausko ir Antano Ražo, 
kurie yra klubo nariais ir ser
gą jau per daugelį metų.

Komisija jau; platina tikie- 
tus. Parengimas įvyks vasa
rio 28 dieną, šeštadienio va
kare, klubo* svetainėje, 103 
Green St., Waterbury, Conn.

Abudu tie draugai verti 
parėmimo. Kuomet buvo svei
ki, jie visuomet remdavo klu
bo ir kitų draugijų parengi
mus, nežiūrint, kokia draugi
ja ar srovė rengdavo juos. 
Mike Lišauskas per daugelį 
metų dirbo klube kaipo bar- 
tenderys ir ten bedirbdamas 
buvo suparalyžiuotas ir dabar 
serga jau per daugelį metų.

Kurie, dar neturite bilieto, 
tai įsigykite arba atsilankyki
te kad ir .be bilieto, ant vie
tos galėsite gauti pas komisi
ją nusipirkti. .

Bilieto kaina $2.50. Už tą 
gausite valgyti ir išsigerti už
tektinai, ir tuom paremsite 
savo draugus jų nelaimėje. 
Tikietus platina komisija: Jo
nas Gabrėnas, Vincas Kras- 
nitskas ir August Grigalaitis.
Dabar apie ligonis ir mirusius

Staiga susirgo Vincas Kras- 
nitskas ir buvo nuvestas į Wa- 
terburio ligoninę, kur buvo 
padaryta operacija. Bet tur
būt jau sveiksta. Aš linkiu 
nuo savęs, jam greito pasvei
kimo.

Draugai, kurie turite laiko, 
atlankykite Vincą, tai nebus 
jam taip nuobodu sirgti.

Vasario 12 d. mirė Joseph 
M. Gokas, sulaukęs 74 m. am
žiaus. Gyveno 627 N. River
side St. Atvyko į šią šalį 52 
metai tam atgal ir per pasku
tinius 40 metų dirbo Scovill 
Mfg.Co. Buvo palaidotas ant 
Calvary kapinių. Paliko nu
liūdime savo moterį Anna Go
kas, 2 broliu ir kitų artimų gi
minių.

Buvo Laisvės skaitytojas
per daugelį metų.

Kitas Laįsvės skaitytojas, 
Stanley Lenartavičius, mirė 
vasario 14 d. Gyveno 233 
Chipman St. Ext. Atvyko į- 
šią šalį apie 40 m. tam atgal 
ir iš pradžių buvo apsigyvenęs 
Union City, Conn. Iš amato 
buvo kalvis ir pei* daug metų 
turėjo savo dirbtuvę, iš ko 
darė pragyvenimą. Per pasku
tinius 15 metų dirbo Chase 
Metal Works, Waterville, bet 
buvo apsigyvenęs mūsų mies
te. Buvo LPP Klubo narys 
ir per paskutinius 2 metus 
sirgo ir iš to mirė. Paliko nu
liūdime savo moterį Anna Le
nartavičius, du broliu ir sese
ris dvi, kurie gyvena Lietu
voje. Buvo palaidotas ant Cal
vary kapinių.

Sausio njėnesį mirė Anta
nas Grinciūnas, sulaukęs 74 
m. amžiaus. Gyveno 577 N. 
Riverside St. Paliko nuliūdi
me kelias dukteris ir sūnus, 
anūkų ir kitų giminių. Buvo 

I Laisvės skaitytojas per dauge-

Atviras laiškas lietuviams rytuose
Lietuvių Meno Sąjungos 
III Apskrities Komitetas

Gerbiamas, Gerbiamoji:
LMS Trečioji Apskritis 

organizuoja keliaujantį me
nišką ansamblį, kuris susi
dės iš solisto, solistės, due
to, deklamatorės ir kitų 
dalyvių, šis ansamblis pla
nuoja keliauti po lietuvis-* 
kas kolonijas Rytuose ir 
rengti kultūrinės pramo
gos vakairus. Tie vaka
rai nebus pilno masto 
koncertai,- bet daugiau 
intymiško pobūdžio pra
mogos, su tikslu kelti 
mūsų meninę saviveiklą ir 
turėti kultūrinį parengimą, 
jei koncertai ar sceniniai 
perstatymai nelengvai su
rengiami.

Mes kreipiamės į Tams
tą, kaip į atsakingą mūsų 
pažangiosios lietuviškos 
meno saviveiklos, darbuoto
ją, šiuo laišku, prašydami 
Jūsų pagalbos ir informa
cijų. Ansamblis bus pil
nai* organizuotas ir pasi
rengęs keliauti baigiantis 
šiai žiemai ir gastroliuos 
per pavasarį ir vasarą. 
Kultūrinės pramogos va
karai nereikalauja didelio 
prisiruošimo iš vietinių dar
buotojų pusės, nes nebus 
bilietų ar kitų plačių pri- 
rengimų. Mes tik norime 
žinoti, ar jūsų kolonijoje 
randasi tinkama salė, klubo 
namai, ar kitokios tam rei
kalui tinkamos patalpos, ar 
Jūs manote, kad toks vaka
ras iššauktų susidomėjimą 
žmonių tarpe, ir ar Jūs ap- 
siimtumėte darbuotis, ka

da. ateis laikas prie tokio 
vakaro prirengimo. >

LMS III Apskritis planuo
ja pasiųsti į kiekvieną ko
loniją su ansambliu ir sa
vo atstovą-veikėją, kuris ar 
kuri nėrės pasitarti su vie
tiniais veikėjais apie LMS 
darbą ir meninį veikimą 
Jūsų kolonijoje bendrai.

Numatoma, kad ansam
blis taipgi atsiveš plokšte
les (rekordus) ir liaudiškų1 
šokių vedėją, kad po paties 
ansamblio programos pra
vesti šokius su publikos da
lyvavimo galimybe, ir taip
gi masinį dainavimą. Be 
to, kur tik galima, ir jei 
yra vietiniai talentai, bus 
prašomi prisirengti ir su 
savo trumpa programėle. 
Kitais žodžiais, tie vakarai 
bus bendro susitikimo, pa
silinksminimo, susidrauga
vimo ir kartu savišvietos 
bei organizacinio paakstini- 
mo pobūviai'. Finansinius 
reikalus aprūpins Apskri
ties komitetas.

Nuoširdžiai prašome, Jūs 
patiems apsvarstyti šį rei
kalą, kur galima, pasitar
ti su vietiniais veikėjais, ir 
mums parašyti, ką apie vi
są planą galvojate. Nuo 
Jūsų bendradarbiavimo ir 
atsiliepimo priklausys ke
liaujančio ansamblio pasi
sekimas. , z

Lietuvių Meno Są-gos 
III Apskr. Komitetas 
Sekr. Mildred Stensler 

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

Man prisimena, -kaip se
niau buvo atsitikę, pu lietu
viai prapuolė . ir niekas ir 
šiandien nežino, kur jie din
go. Juk jie buvo karšti kata
likai. O sakoma, kad be dievo 
žinios nė plaukas nuo galvos 
nenukrinta...
, Man prisimena 1918 me
tai. Vienas “generolas” iš Bo
stono kalbėjo šocdalistų kuo
pai. Jam buvo duotas klausi
mas, ką. reiškia Sandara. At
sakymus buvo, kad tai 
5-ta šuns koja. Oi, kiek 
met piktumo buvo tarpe 
cialistų ir sandariečių. O

sapnuoja 
valdžią

Sausio mėnesį mirė Stanley 
Statkevičius, 62 m., amžiaus. 
Iš amato buvo barberys ir per 
daugelį metų laįkė savo “bar
ber shop” ant So. Leonard 
St., ir iš to darė pragyvehimą. 
Paliko nuliūdime savo moterį 
Barborą Statkevičius ir vieną- 
sūnų, kuris tarnauja armijo-’ 
j e, ir seserį kitam mieste.

Buvo palaidotas laisvai ant 
Lietuvių Kapinių.

Vasario 16 d. mirė Charles 
Stras.dauskas. tik 39 metų am
žiaus, žentas mūsų Laisvės 
skaitytojų V. Radžiūnų. Buvo 
gimęs ir užaugęs mūsų mies
te. Per paskutinius kelis me
tus gyveno Naugatuck, Conn. 
Paliko nuliūdime savo jauną 
moterį, 3 dukteris ir uošvius 
V. Radžiūnus ir dąug kitų gi
minių. Buvo palaidotas ant 
Calvary kapinių.

Aš nuo savęs išreiškiu gilią 
simpatiją dėl mirusiu likusių
jų giminių jų liūdnoje valan
doje. Klubietis.

Schenectady, N. Y.
Jurgis Gudzinskas (Gū

džiu) mirė vasario 15 d. Pa
laidotas vasario 18 d. į vie
šas gražias kapines “Memo
ry’s Garden”. Tai’yra naujos 
ir naujos mados kapines. Ak
meninių stovylų nevalia sta
tyti, tik bronzinę lentą gali
ma padėti.

Lietuvoje velionis Jurgis ir 
jo žmona paėjo iš Kauno,rė- 
dybos, Kalnaberžių kaimo, 
Surviliškiu valsčiaus ir para
pijos. Atvažiavo į Ameriką, į 
Amsterdam, N. Y., 1901 m. 
Ne po ilgo persikėlė į Sche
nectady ir gavo darbą Ame
rican Locomotive, Co., kurioje 
ir išdirbo virš 40 metų. Apsi
vedė su Ona žomaičiute, iš
augino du, sūnus, Aleksandrą 
ir Petrą. Pirmasis yra vedęs 
ir turi sūnų, gyvena Bridge
port, Conn. Petras nevedęs, 
gyvena su tėvais. Visi prog
resyviai.

Velionis Jurgis buvo ilga
metis Laisvės skaitytojas. Pri
siėjo prenumeratą sulaikyti, 
kai Jurgį ištiko nelaimė: 1945 
metais jis tapo suparalyžiuo
tas. Išsirgo apie 8 metus. Iš 
pradžios dar galėjo šiek tiek 
pavaikščioti, o paskui nebega
lėjo ir turėjo gulėti lovoje. 
Jo žmona turėjo didelį vargą 
panešti tokį ligonį prižiūrėti. 
Bet »ji turėjo daug kantrybės 
ir nedejuodavo, visuomet bu
vo su1 šypsena veide. Per 8 
metus negalėjo iš namų pasi
traukti, tiktai tokiame, atsiti-

kime, jeigu gaudavo ką nors 
ligonį padabotu /

šios žinelės rasėj as yr& ve
lionio Jurgio artimas gimi
naitis, brolvaikis. A. Gūdžia.

Įvairūs išsireiškimai
Vien žymi giminystė nie

kuomet merą padarius žmo
gų didžiu. Mintys ir dar
bai — tai pasportai į am
žius besitęsiančią garbę.

Skobelevas

Kol tik gyvas esi, saugo
kis spręsti žmonės sulyg jų 
išviršinės išvaizdos.

La Fontaine

Kai tik tūli žmonės pa
žiūri veidrodin, jie tuoj įsi
tikina, jog jie mato prieš 
save nepaprastą žymūną.’

Herb. V. Pr och now 
Sutaisė Kas Kitas

MATTHEW A. 
BŪTOS 
(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS ,

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

i
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kroipkitės 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 pus!.—Laisve ( Liberty)-Ketvir tad;, Vaaario-Feb. 26, 1953
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Žinia, kurią spauda 
nuslėpė

Atplaukiant iš Europos lai
vui Queen Mary būrys ko
mercinės spaudos reporterių 
n up] au k ė-n u p ū šk a v o 1 a i v u k u 
toli j jūrą pasitikti, neva ži
nių rinkti. Jie po to pyškino 
visokių nesąmonių. Net saują 
karo kurstytojų, fašistuojan- 
čių keikūnų prieš Tarybų Są
jungą, keleriopai padidino. 
Bet neparašė atsakymo į sa
vo vyriausią klausimą. Koks 
jis?

Pasitikus Tarybų Sąjungos 
ir naujųjų demokratijų dele
gaciją, atvykstančią i UN se
siją, tūlas reporteris užklau- 

’ sė:
“Kaip su likimu žydų anoje 

pusėje Geležinės Užlaidos?” 
šypsodamiesi, priešakiu iš

stojo Julius Katz-Suchy ir 
Vaclav David. Katz-Suchy 
yra vyriausias Lenkijos dele
gacijoje. Gi David yra čecho- 
slovakijos liaudies valdžioje 
užsieniams ministru. Abu tie 
aukštieji Lenkijos ir čecho- 
slovakijos valdininkai yra žy
dų-kilmės. Reporteriai nuleido 
nosis.

Už melagingai liežuvių pa
gauti, komercinių laikraščių 
reporteriai to fakto visai ne
pažymėjo savo laikraščiuose, 

■jj patogiai “užmiršo.” Tai 
atžymėjo tik darbininkų spau
da. T-as.

Teisėjas Delany už - 
Rosenbergus

New Yorko miestinio teis
mo. teisėjas Hubert T. Delany 
užtarė Rosenbergus. Jis pa
reiškė, kad mirties bausmė 
“yra žiauri ir nepaprasta bau
smė” Rosenbergų byloje. Net 
jei jie būtų ir praikaltę tuo, 
kuo kaltinamų bausmė būtų 
peržiauri. Gi nėra įrodymų, 
kad jie ištikro būtų prasikal
tę. Yra tiktai vieno jiems i 
priešiško asmens prieš juos 
liūdymas. •
Jeigu vieno supykusio ar po

litiškai priešiško asmens liū- 
dymu. vadovaujantis būtų pri
leista numarinti Rosenbergus, 
sunku iš anksto spėti, kiek 
tūkstančių kitų taip pat vie
no asmens įskųstų asmenų 
nueitų elektros kėdėn nekal
tai. '.

Powell kandidatuotų 
j miesto majorą

Kongresmanas Adam Clay
ton Powell,1 demokratas, pa
reiškė, kad jis kandidatuotų 
į New Yorko miesto majorą, 
jeigu demokratai jį nominuo
tų. Jeigu tas įvyktų, Powell 
būtų pirmasis negras nomi
nuotas tai aukštai pareigai.

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

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

Choro Prezid.

Liaudies Teatro 
susirinkimas

Liaudies Teatro susirin
kimas yra šaukiamas šio 
trečiadienio, vasario 25, v^- 

.* karą, Liet. Kultūr. Centre.
• Prašome susirinkt ne vė
liau 8 valandos.

Valdyba

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- 
tų tautų žmones. Taipgi bus 
parodyta, kaip Lenkija po 
karo atsibudavoja.

Apart to bus du geri dialo
gai.

Nepamirškite kovo 1 d.
Rengėjai.

11 .......... —
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Mirė Ona Urbaitis
Vasario 20-tos popietį, na

mie, mirė Ona Urbaitienė, 65 
metų, gyvenusi 188 So. 3rd 
St., Brooklyne. Palaidota va
sario 24-tą, Alyvų kalnelio 
kapinėse. Velionė buvo ilga
metė Laisvės skaitytoją.

Liko gailiame liūdesyje vy
ras Antanas, duktė Marijona 
ir žentas Harry’ Kalelides, 
sūnūs Antanas ir Albertas ir 
marčios Alberta ir Violet; 4 
anūkės ir 2 anūkai, brolis 
Benediktas ščegauskas, sesuo 
Stasė Kukonienė, visi gyvena 
Brooklyne ar artimose apylin
kėse. Taipgi sesuo’ Uršula 
Kasparkiene su šeima gyvena 
Detroite ir sesuo Benedikta 
Rakauskienė su šeima gyvena 
Chicagoje. Lietuvoje dar gy
veno viena sesuo, bet nuo jos 
paskiausiu1 laiku žinių netu
rėjo.

del savo ne-

Sesuo Kasparkiene atvyko 
į laidotuves. "Rakauskienė ne
galėjo atvykti 
sveikatos.

Velionė Urbaitienė iš Sere
džiaus, Lietuvoje, į Ameriką 
atvyko 1906 metais ir apsi
gyvenogyveno BTooklyne. .Netrukus 
išėjo už vyro, susilaukė kūdi
kių.1 Tačiau jų menkas tų lai
kų naujakurių butas nebuvo 
per mąžas reikale prisiglausti 
kitiems. Sesuo Kukonienė pa
sakojo, kaip pas Urbaičius, 
jau esančius su kūdikiais, 3 
menkų kambarėlių bute prisi
glaudė jinai ir kitos paskiau 
Urbaitienės iš Lietuvos atva
žiavusios seserys.

Užauginusi vaikus, Urbai
tienė eidavo dirbti svetur, o 
vakarais prigelbėdayo vyrui 
jo darbe, apartmeiitiilio na
mo priežiūroje. Dėl to labai 
daug kur dalyvauti i jai nete
ko, ypačiai pastaruoju laiku, 
kai vyro sveikata buvo pašli
jusi. Tačiau nors Retkarčiais 
stengdavosi nuėiti j svarbius 
susirinkimus. Visuoįnct skaitė 
Laisvę ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos leidžiamas knygas. 
Ir gerbė tuos, kurie darbuo
jasi už taiką ir progresą.

Taikai ji ypatingai pritarė. 
Kol sveikata tarnavo, nepa
tingėdavo nueiti ir į kitų tau
tų žmonių rengtus taikos rei
kalui paremti mitingus. Jos 
sūnus Albertas karo laiku1 bu
vo Vokietijos 
frontuose. Ji pati 
venusi kančias, 
muoja i motinos 
frontan išleidus sūnų.

ir Franci jos 
buvo pergy- 

kurios ka- 
širdj karo

Paskiausiais metais jos 
sveikata buvo pašlijusi, kentė 
nuo aukšto kraujo spaudimo. 
Tačiau mirtis atrodė tolima. 
Mirė staiga^ nuo “stroke.”

Šermenis masiniai lankė 
jos kaimynai, o taip pat ir 
lietuviai, kurie spėjo apie tai 
išgirsti.-Kadangi jos mirtis iš
tiko švenčių laikotarpiu, daug 
lietuvių bus sužinoję apie jos 
'mirtį tiktai po laidotuvių.

Ramaus atilsio d. Urbaitie- 
nei!

Reiškiame užuojautą velio
nės šeimai ir giminėms. ’Rep.

Senis nudūrė žmoną, 
kaipo “neištikimą”

Abraham Sperber, pasitu
rintis Bronx gyventojas, nudū
rė savo žmoną iš užvydo. Pa
skiau pats pašaukė policiją.

Sperberis, 73 metų ir li
guistas, įtaręs žmoną norint 
paulioti su meilužiais kai ji
nai jam patarusi važiuoti pa
būti Floridoje iki oras atšils. 
Jisai patarimą supratęs kai
po norą nuo jo atsikratyti, 
žmona buvo 68 metų.

Meilės užvydų senį patal
pino ne kalėjime, bet ligoni
nėje, proto ligonių skyriuje. 
Sperberiai sugyvenę poroje 
49 metus ir turi 5 suaugusius 
vaikus.

KASININKĖ RIZIKAVO

Liberty Auditorijoje
Kovo (March) 1 dieną, 3- 

čią vai. po pietų, visi Audito
rijos patrijotai kviečiami atei
ti ir pamatyti iš Lenkijos fil
mą, be galo svambią, štai no
riu jums nupiešti tik vieną 
vaizdą iš tos filmos.

Viena jauna mergina, gra
ži, kaip angelas, vokiečių hit
lerininkų panaudojama kon
centracijos kempėje perkalbė- 
toja, kadangi ji 
kiškai. Vėliau 
nužiūri ją kaipo 
Suima, suriša jai 
rankų pakorę ją 
dais kankina,
išduoti kitus. O ji tyli. Nega
lėdami nieko išgauti, nu-

sprendė ją pakarti. Suvaro 
visus kempės belaisvius prie 
prirengtų kartuvių. Prie tų 
kartuvių varo merginą suriš
tomis užpakalyje rankomis. 
Gi mergina didvyriškai mar- 
šavo' prie kartuvių. O kas 
tuomet atsitiko? Matykite 
filmą.

Greįa filmos, matykite sty-

Tarp Lietuvių

kalbėjo vo- 
hitlerininkai

neištikimą, 
rankas ir už 
visokiais bū- 
rcikalau darni

ir Elenorę Stakovaitę vaidi
nant gražų dialogą. Matykit 
Mary Wilson dar pirmu kartu 
vaidinant. Matykite, girdėkit 
te filmininko -Jurgio Klimo 
parašytą dialogą ir jį patį vai
dinant. Tai vis nauji dalykai. 
Kviečia visus. Rengėjai.

Po ilgų vakacijų Floridoje, 
grįžo Ignas Sutkus. Išrodo 
atjaunėjęs, biskį liesesnisi, 
saulės raudonai padažytas, 
linksmas ir energingas.

Jisai sakosi ten būdamas 
skaitęs Laisvėje aprašymus 
apie Floridą. Ir jam esą nuo
stabu, kaip žmonės tuos pa
čius dalykus matydami skir
tingai juos supranta. Ką vieni 
peikia, kiti giria. Matytis no
ras perdedant girti ar 
padėtį.

Ignas Sutkus vis dar 
laikosi tos nuomonės,
Florida gera tiems, kurie ten 
nuvažiuoja su pinigais, ku
riems darbas nerūpi. Pramo
nėse darbininkų uždarbiai 
Floridoje esą menkesni, negu 
rytuose. Su mažais bizniu
kais prasigyventi taip pat 
Floridoje esą sunkiau. Iš ki
tur atvykusioms darbą gau
ti sunku, o vasaros karščiais 
dirbti sunku. Nuolatinė šilima 
labai įvargina žmones 
darbo.

Ella Villani, williamsbur- 
gietė, kasininkė New Yorko 
finansinio distrikto banke, 
pažvelgusi į sekamą “kostu- 
merį” prie langiuko pama
čiusi įsaką: “Nebūk mirusia 
didvyre. Pripildyk maišelį 
dešimkėmis ir dvidešimkėmis. 
Aš turiu pakankamai drąsos 
nušauti.” '

Banke viskas atrodė ramu. 
Niekas neįtarė. Neva siekda
ma pinigų, ji nėrė po stalu ir 
paspaudė aliarmo knipkutį. 
Plėšikas spėjo ištrūkti, bet 
pinigai likosi neliesti.

Užrašyk Laisvę Savo Draugu!.

peikti

kietai 
kad

v

Pikietavo už lygybę 
samdyme i darbą

Organizuoti viešbučių dar 
bininkai, su pagalba 
p pietelių apylinkės organ i z a- - 
cijose, atlankė Statler viešbu
tį New Yorke su delegacijo
mis ir su masiniu pikietu. 
Reikalauja samdyti darbinin
kus pagal jų tinkamumą dar
bui, o ne pagal spalvas.

Parodoma, kad viešbutyje 
dirba virš 1,300 darbininkų. 
Tačiau negrų yra tiktai apie 
šimtas. Ir iš tų nei vieno nė
ra geresni u ose darbiose. To
kioje samdoje aiškiai matosi 
diskriminacija.

savo

Mūsų fėrui graso 
artimas pavojus

.Angliško 
raščio 
Michael 
majoras 
taręs su

laik- 
Albanyje

Am.

artimoje a- 
pl anuojama 
Worker re-

nova nepri-

darbininkų 
reporteris
Singer įspėja,
Impellitteri yra susi- 
gubernatoriu Dewey

užkarti New Yorko miestui 15 
iki 17 centu fėrą 
teityje. Kaip tas 
padaryti? Daily 
porteris rašo:

Siūlys steigti
klausomą nuo valdžios Tran
sit Authority. Tačiau tam au
toritetui diktuos valstijos val
džia. Tas autoritetas bus i- 
galintas spręsti fėro, darbi
ninkų, visuomenei patarnavi
mų ir skolų klausimus. Spėja
ma, jog tada ne tiktai šian
dieninės važiuotės iškaščiai, 
bet ir senos skolos būtų per
vestos iš miestinių skolų, o 
užkrautos šiandieniniams fė- 
rų mokėtojams.

Siūlys fėro minimum pakel
ti iki 15 centų tuojau po ma- 
jorinių rinkimų šį rudenį. Ki
tus 7 
gi a u 
r i aus 
denį.

Numažins taksus stambiųjų 
nejudomo turto savininkų, o 
pakels asesmentus mažųjų 
namų savininkams ir bendrai 
publikai.

Taipgi numatyti planai pa
viršines svarbiausias važiuo
tės linijas parduoti privati
nėms kompanijoms, o gal ir 
sumažinti biznio taksus kom
panijoms. Kol kas tuose pla
nuose nematyti 
darbininkams.
reikalauja po 25c. mokesties 
priedo per valandą, 40 va
landų savaitės be numažini
mo' mokesties, taipgi pagerin
tų pensijų.

Ir numatoma mažinti, re
tinti patarnavimą subways ir 
paviršinėmis linijomis.

Baigiamas darbas 
prie paminklo

Praėjusį pirmadienį
Lietuvių Piliečių Klubo patal
pose, Brooklyne, įvyko Da- 
riui-Girėnui paminklui statyti 
komiteto posėdis. Šin posėdin 
buvo kviesti visų vietos lietu
viu laikraščiu redaktoriai, kad 
jie pasakytų savo nuomonę 
dėl įrašo i paminklą.

Atvyko tik Darbininko ir 
Laisvės redaktoriai, taipgi 
buvo prelatas Balkūnas.

Įrašui tekstų pasiūlyta iš 
keleto asmenų, tačiau jie ma
žai kuo vienas nuo kito ski
riasi. Įrašas bus anglų kalba, 
trumpas su atžymėjimu datos, 
kada lakūnai išskrido iš New 
Yorko į Kauną. Taipgi sutik
ta, kad būtų įbrėžtas saki
nys iš Dariaus-Girėno rašto, 
padaryto prieš pat jų išlėki- 
mą. šis sakinys bus lietuvių 
kalboje.

Paminklas bus
Lituanika aikštėje; jis 
iš marmuro. Tai, beje, 
lyg ii1 pastolis vėliavos 
biri, kuris turės apie 40—50
pėdų aukščio. Gal bus galima 
įbrėžti į šį paminklą ir la
kūnų 
tartasi
torium ar architektu. Visa tai 
turės užgirti tam tikros mies
to valdinės įstaigos.

prie

res- 
St., 

Įdo-
J is

matyti 
jaučia- 
po bis-

ar ir iki 10 centų dr/E 
pakelti po gubėrnato- 
rinkimu 1954 metu ru- v V

pagerinimų
Darbininkai

Miesto finansinės pajamos 
sekamais metais būsiančios 
šešiais milijonais dolerių ma
žesnės. Priežastis: mažiau 
būsią pajamų nuo pirkinių.

Prie George Washington 
tilto rastas jauno vyriškio 
nas. Spėja, kad bus buvęs 
šokęs, o gal nukritęs ar 
mestas nuo tilto.

J

statomas 
bus 
bus 

stie-

profiliai; dėl to bus
su dailinįnku-skulp-

Namiškiams miegant, va
gys -apkraustę turtingo Impor- 
torio butą New Yorke. Susi
rankioję $25,000 vertės kai
lių ir kitokių brangumynų.

Fed erai ės valdžios agentai 
tyrinėja,. kiek “karalius” 
Ryanas mokėjo taksų už nele
galiai surinktas stambias pa
jamas.

kū-
nu-
nu- |

z

GLOBE Theater, B’way at 46th St,

Silvana Mangano 
STORMY 
SKNSATION OF

* BITTER RICI" 
ou.

na
gnd fMfvrlnf

VITTORIO 
Gassman

Tm~) KfllASINO Į 
CORPORATION ,<

GLENN’S RESTAURANT & BAR
Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybe

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

ELBA RADR1GEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. K ROC H M ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainietiškas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos j
ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

NfiRA MINIMUM MOKESTIES IR NCR A COVER CHARGE 
Penktadieninis, šeštadieniais Ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir šokiai, šauni Orkestrą.

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

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

(33-39)

Sutkų galite matyti jo 
tauracijoje 492 Grand 
Brooklyn, N. Y. Jis labai 
piliai kalba apie Floridą,
ten ilgokai yra buvęs, plačiai 
pavažinėjęs ir daug ko matęs.

—o—
Ignas Daužickas vis dar ne

mato po dviejų operacijų ant 
akies. Mato tik dienos šviesą, 
o šiaip • daiktų negali 
ir atskirti. Tačiau jis 
si einąs geryn, šviesa 
kį darosi aiškesnė.

šiaip Ignas Daužickas, kaip 
visada, yra linksmai nusitei
kęs, juokauja. Tačiau labai 
pasiilgusiai ir rūpestingai lau
kia aiškesnio praregėjimo. 
Beje, jo viena akis yra visai 
užtemusi.

Daužickas skundžiasi nuo
bodumu. Norint jį aplankyti, 
galite gauti informacijų pas 
Vincą Sodaitį, 32 Ten Eyck 
St., Brooklyne.' Tai Kapicko 
ir Sodaičio restaurante.

Laisvietis.

SUSIRINKIMAI
SO. BOSTON, MASS.

Yra šaukiamas svarbus posėdis A. 
L.D.L.D. 7-tos ir L.D.S. l-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 įvyks ' sekmadienį, 
kovo-March 1 d., pradžia 11 vai. ry
to, bus 318 Broadway, So. Boston, 
Mass. Prašome visų susirinkti lai
ku.

ALDLD. 7 Apskr. Kom.

BROOKLYN
, LLD l-mos kuopos svarbus 
susirinkimas įvyks vasario 26- 
tos vakarą, 8 va!., 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) 

_________ a______ 
MONTELLO, MASS.

L.L.D. 6 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks 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 dąlyvauti, 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. 
Pranešimos

LDS 75 kuopos pasilinksminimo 
parė įvyks vasario 27 d., 8 v. vak., 
29 Endicott St., aukštutinėj' svetai
nėje. Rengėjai kviečia visus atsilan- 
kyti ir smagiai laiką praleisti.

Komitetas.
(38-39)

SKELBKITeS LAISVkJE

PARDAVIMAI

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

(38-44)

Barberne, gerai išdirbtas biznis 
per ilgą eile metų, parsiduoda už 
prieinamą kainą. Priežastis: savi
ninko nesveikata, negali pats dirbti 
ar prižiūrėti. Kreiptis nuo 4 ar 5 
valandos prievakari ar vakarą. S. 
Kuniewicz, 55-62 64th St., Maspoth,

(39-41)

Wanted 5 women, experienced in 
picking horse hair. $1.00 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 
5% days. $35 weekly. Phono 
Mawr 5-0746 for interview.

(38-44)

bath. 
Bryn

HOSIERY HELP. Several girls to 
learn seaming; on ladies full fash
ioned hosiery. Steady ivork; good 
working conditions. Apply in person. 
See Mr. 
Crescent

HELP

Butz, Hillart Corp., 4818 
Blvd., Pennsaukcn, N. J.

(38-40)

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. 
Steinberg, 1240 South Street. 
Sundays until 1 P. M.

(38-40)

ZINCE, 
Blackwood, 
8-0552.

(38-40)

REIKALAVIMAI
Rejkalingi STALIORIAI dėl se

niai jsigijusiam virtuvių rakandų iš- 
dirbėjui. Nuolatinis darbas. Skam
binkite ESplanade 7-4600.

(38-40)

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

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

f

Mr.
Cal)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

Dr. A. Petriką

exOPERATOR—END LOADER, 
perienced. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person.

427 E. Church Street, 
New Jersey. Blackwood

TONY’S
UP-TO-DATE

barber SHOP
FURNITURE ESTIMATOR. For 

repairing and refinishing furniture. 
Apply 01* 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. 
Seo Mr. Tully.

(38-44)

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

(37-39)

Apply 
MFG.

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)

a

□

Virginia 9-6125

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

306 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Gerai Patyrę Barberiai

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenis? Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph

Tel. EV. 7-6288

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

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

Except Thurs. & Holidays
87-20 85th Street

WOODHAVEN, L. I., »

Užlaiko puikų

BAR&GRILI

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS

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

4 pusl.-LaisvS '(Liberty)-Ketvirtad., Vasario-Feb. 26, 1953




