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KRISLAI
Darė, ar nedarė?
Net ir jam per žiauru.
Ginčijasi ir barasi.
Propagandos galybė.
Mažas, bet galingas.

Rašo A. BIMBA

nepr i pa
tik ėjimo, 

bažnyčios ?

Tai kaipgi buvo su tuo po
piežiumi? Patarė jis mūsų 
prezidentui pasigailėti Roson- 
bergų gyvybes, ar nepatarė?

Kunigų Draugas sako, kad 
pats popiežius nė piršto nepa

judinęs, Tik jo sekretorius 
^pranešęs žodžiu amerikie
čiams, kad popiežius esąs ga
vęs daug pasiūlymų pasigailė
ti jų jaunų tėvu gyvybės.

Bet koks buvo popiežiaus 
tikslas pranešti’ mūsų prezi
dentui, kad jis gauna tokių 
prašymų ? Draugas nepagal
voja, arba užtyli.

Tai va kas išeina : Mes 
bandome surasti katalikų I 
bažnyčios galvoje nors kibirk
štėlę žmoniško sąjausmo. bet 
kunigų Draugas mus už th i 
bara ir sako, kad jis, popie
žius, nieko panašaus nėra pa
rodęs šiame atsitikime.

—o—
Tai kaipgi bus su 

rie neišpažįsta arba 
žįsta nei katalikiško 
nei katalikiškos
Lietuvoje kunigai garsiai ir 

■Atvirai visus juos siųsdavo į 
' pragarą.'

Truputį kitaip dalykai sto
vi Amerikoje. Per daug kvai
la daugiau kaip devynios de
šimtadalius žmonių paaukoti 
peklai, o visus katalikus su- 
kraustyti į dangų. Ir štai, kai 
bostonietis kunigas Feeney 
pabandė tą seną lietuviško
sios kunigijos doktrina čionai 
išbandyti Amerikoje, jis atsi
dūrė už katalikų bažnyčios 
sienų. Pat,s popiežius jį išme
tė. Toks beveik visos žmoni
jos paaukojimas velniui 
sirodė per žiauriu dalyku 
ir popiežiui.

—o—
Ką darytų su žeme ir 

tais Lietuvos turtais, jeigu 
kada nors ištiktų tokia nelai
mė, jog ją vėl užplūstų sme
toniški kryžiokai ?

Tą klausimą jie smarkiai 
diskusuoja. Vieni sako, kad 
jokių ceremonijų neturės bū
ti: visi ponai ir kapitalistai 
(•rėš atgauti visus savo pra
rastu# turtus. Kiti tvirtina, 
jog tai bus sunku bepadary
ti. Tik dalis buvusių savinin
kų atgaus savo senuosius tur
tus.

Man gi atrodo, jog iš visu 
tu diskusijų bus tik tiek nau
dos, kiek iš ožio pieno. Nei 
smetonijada besugrįš Lietu
von, nei kapitalistai beregės 
savo turtus.

—o—
Tikėsite, ar ne, 

koje randasi net 
liškų komercinių 
Jų cirkuliacija siekia 52,845,- 

• 550.
Yra net 546 “Sunday News

papers”. Jų cirkuliacija 46,- 
398,000.

Čia mes turime 8,386 ang
liškus savaitraščius. Jų cirku- 
1 &aci j a——13,302,000.

^J3e to, turime daugybę žur- 
nalų. Jų bendroji cirkuliaci- 

HPa—83,000,000.
Štai kapitalistinės 

gandos aparatas.
sas ir nepilnas: kur filmas, 
telęvizija, teatras, žinių agen
tūros !

pa
llet

i

bet Ameri- 
1,780 ang- 
dicnraščių.

' ‘ 52.845,-

propa- 
Dar no vi-

ANGLŲ SĖBRAI IRANE MAIŠTAUJA PRIEŠ PREMJERA
Sovietine pramonė sparčiau 
auga už kapitalo pramonę
Jungtinių Tautų išleistą 
nauja metraščio knyga 
“Yearbook” nurodo, kad 
Sovietų pramonės gamyba 
1,000 procentų pakilo laiko
tarpyje nuo 1929 iki 1951 
metu. Tuo tarpu Jungtinė-

dėjo 100 procentų, o visuo
se kituose pasaulio kraštuo
se — tiktai 58 procentais.

Ta knyga pastebi, kad 
gamyba tiktai Sovietų Są
jungoje nuolat kilo, o Jung
tinėse Valstijose bei kituo
se kapitalistiniuose kraš
tuose tarpais ir smuko-kri-

Nuo 1948 iki 1951 metų 
fabrikinė gamyba vakarų 
Europoje paaugo 45 pro-

centais, o Jungtinėse Vals
tijose — 15 procentų. O 
Sovietų Sąjungoje pramo
nės našumas per tuos pa
čius metus 75 procentais 
pakilo.

Sovietų ambasada Wash
ingtone, be to, praneša, 
kaip padidėjo pramonės na
šumas naujosiose liaudiško
se demokratijose, viršyda
mas prieškarinius lygius 
sekamais procentais, bū
tent:

Lenkijoje 90 procentų, 
Čechoslovakijoje 70 proe., 
Vengrijoje 50 proe., Bulga
rijoje 360 procentų ir tt.

6 Kinijos Liaudies Respu
blikoje gamyba antra tiek 
pakilo nuo 1949 iki 1951 
metu. C

Rosenbergu vaikučiai traukinyje. Jie važiuoja Į 
Sing Sing kalėjimą aplankyti savo tėvelius, nuteis
tus mirtin. Michael 9 metu, o Robert 5 metu.

Goodyear kompanijos 
sutartis su unija

Jankiai prarado kur 
kas daugiau lėktuvu

Suimta deportuot meksikiete aktorė už 
vaidinimą amerikiniame unijos jtidyje

Irano karaliaus rėmėjai 
bandę nužudyt Mossadeghą

Teheran, Iran. — Pirma
dienį dar tęsėsi riaušės, ku
rias A nglijos p a kali k a i, 
Irano karaliaus (šacho) ša
lininkai, pradėjo pereitą 
šeštadieni prieš premjerą
Mossadeghą.

Riaušininkai, šaukdami: 
“Mirtis išdavikui!” (Mos-

ro namus ir išlaužė pryša- 
kines duris. Bet premjeras, 
apsivilkęs tiktai naktiniais 
baltiniais, paspruko prie- 
glaudon Į artimą Jungtinių 
Valstijų ambasadą.

Premjero Mossadegho 
sargai šaudė, bandydami 
atremt užpuolikų gaują, 
nukaudami vieną ir sužeis- 
dami keliolika..

Ištrūkęs Mossadeghas,

—..... . . . . . .  . Daugiau čiangininkų
ikinė Metalo K,asy“’j. ,ir! skverbiasi i Bnrmą

Davton, Ohio. — Good
year Tire and Rubber kom
panija pasirašė naują su
tartį su Jungtine Gumos 
Darbininkų Unija. Sutar
tis žada trigubai mokėti už 
darbą per šešias metines 
šventes, pagerinti apmoka
mas atostogas ir tūlas ki
tas sąlygas.

liama, bet kompanija sutin
ka toliau derėtis dėl algos 
priedų.

Dabar leidžiama- patiems 
unijos nariams balsuoti, 
priimt ar atmest šią 
tarti.

Žemė esanti 5 bilijonu 
mėty amžiaus

Silver City, N. Mex. — šia judžiui lėšų duoda ame- 
Jungtinių Valstijų ateivy- r i 
bes agentai areštavo gar
siąją meksikietę judamų 
paveikslų aktorę Rosaurą 
Revualtą. kuri atvyko vai
dinti pažangiame ameriki
niame judyje.

Ateivybės agentai paša
re jos liaudininkų lėktuvus, i koja, kad jinai.

(Bet kasdieniniuose pra
nešimuose amerikonai skel
bia, kad vis kelis kartus 
daugiau numuša Šiaurinės 
Korėjos lėktuvų.)

Korėja. — Amerikonų ko
manda paskelbė, jog Korė
jos kare iki šiol jie ir jų 
talkininkai prarado jau 1,- 
817 lėktuvų, o tuo tarpu jie i 
sunaikino 782 šiaurinės Ko-

Gangas žada greitai 
su veržtis į Kiniją

Maskva. — A. P. Vino
gradovas ir kiti Sovietų 
mokslininkai apskaičiavo, 
kad praėjo jau 5 bilijonai 
metų (5,000 milijonų) nuo 
to laiko, kai susidarė že
mės rutulys. Tas apskai
čiavimas paremtas naujau
siais atradimais astronomi
jos, geologijos, chemijos ir 
fizikos mokslų srityse.

(Amerikos mokslininkai 
kol kas pripažįsta žemei tik 
3 bilijonus metų amžiaus.)

Formoza. — Čiang Kai- 
| šėko kinų tautininkų vadas* 
Formozos saloje pranešė, 
kad jis mobilizuoja visas 
kal ines savo jėgas greitam 
įsiveržimui į Kinijos Liau-

(Jungtinės Valstijos spar
čiai siunčia Čiangui lai
vus, lėktuvus ir kitus 
įrankius.)

karo

Daily

Tuo tarpa visoje Ameriko
je randasi tik du.angliški pa
žangūs dienraščiai
Worker rytuose ir The Peop
les World vakaruose. Jų 
bendroji cirkuliacija vargiai 
sieks vieną šimteli tūkstančių.

Palyginti mažas, bet vis- 
tiek labai galingas balsas. Ga
lingas todėl, kad jis atstovau
ja naujus, pažangius idealus, 
ateitį, tiesą ir šviesą. Sekant

Dovidas 
pati pa- 
Dovidas

bibliškąją pasaką, 
prieš Galijotą. Bet ta 
saka pasako, kad 
Galijotą sukirto.

Tik todėl, žinoma, kapita
listai taip neapkenčia ir taip 
bijo pažangiosios spaudos.

RAGANGAUDŽIAI 
PAŠALINO PHILADEL- 
PHIJOS PROFESORIŲ

Philadelphia. — Čionaiti- 
nio Temple Universiteto 
prezidentas R. L. Johnso- 
nas pašalino vyriausia filo
sofijos ' skyriaus profesorių 
Barrows Dunhamą kaip 
“neištikimą.”

Mat, prof. Dunham neda
vė atsakymo tyrinėjančiam 
Ko-n.gresmanų Neameriki- 
nės Veiklos komitetui, ku
ris klausinėjo: — Ar kada 
nors priklausei Komunistų 
Partijai? Ar dabar esi ko
munistas?

Komitetas dabar rengia
si traukti Dunhamą teis
man už “paniekinimą Kon
greso.”

ORAS.—Vis šalta ir gal 
snigs.

i. “neteisėtai.” 
š Meksikos, nes 

an.t- 
Ro-

atkeliavo iš
stokave kokios ten 
spaudos prie leidimo 
saurai atvykti.

Dabar jinai paleista už 
$500 ir dalyvaus gaminime 
judžio “Salt of the Earth” 
(Žemės Druska). Daugiau-

Vengrija siūlosi 
paleist anglą už 
Malajos komunistę

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų valdžiai siūlėsi pa
leist Anglijos šnipą George 
Sandersą iš kalėjimo mai
nais už Malajos komunistę 

metu am- 
v

nusmerkę
kaip va-

Lee Mengaitę, 25 
žiaus.

Anglai yra 
Mengaitę pakart
dovę partizanų, kovojančių 
už Malajos išvadavimą nuo 
Anglijos.

N. Y. republikonai žada 
pakelt rendas 15 proe.

Albany, N. Y. — Guber
natoriaus Dewey republiko
nai formaliai įnešė bilių 
New Yorko valstijos seime
liui, reikalaudami 15 pro
centų pakelti randas aukš
čiau negu buvo 1943 metais.

Demokratai tam prieši
nasi, bet republikonai 'su
daro seimelio daugumą.

Brussels. — Belgijos‘sei
mas nutarė uždrausti 
kumščiakovą - boksą, kaipo 
“razbaininkišką” sportą.

Liejyklų Darbininkų Unija.
Tas veikalas* vaizduoja, 

kaip “tikrieji amerikonai” 
niekina ir išnaudoja negrus 
ir ateivius iš
Ii Amerikos politikieriai to-

Rangoon. — čiang Kai- 
seko kinai tautininkai vis

L l cX Lt vJ.Cl 11L'..,1 HO j • • v i • v i •z , -.-i i daugru saviškiu smugeliuo- •s Meksikos. 1 u-1 . . o ... ,

mu.

Aktorių Sąjunga' reikalau
ja užginti Jungtinių Vals
tijų aktoriams Meksikon 
a t v y k t i, jei gu j a n k ių va 1 - 
džia nepaleis meksikietės 
aktorės Rosauros Revual-

ja i Burma; ruošiasi iš ten. 
užpulti Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Tai]) yra stiprinami čian- 
gininkų būriai, kurie 1949 
metais persimetė Į šiaurinę 
Burma, kuomet juos vijosi 
Kinijos komunistai - liaudi
ninkai.

taip pat tik miegamuose 
baltiniuose, nubėgo į šalies 
seimą. Pasmerkė maišti
ninkus, vadindamas juos 
Anglijos sėbrais, ir parei
kalavo pareikšti jam pasi
tikėjimą ne vėliau kaip per 
48 valandas.

Prem. Mossadeghas kal
tino karaliaus R. Pahlevio 
saiką, senuosius karininkus 
ir fanatiška aukštąjį ma
hometonų kunigą Ajatulą 
Kašanį už tas riaušes. Sa
kė, kad jie mėgina sugrą
žint anglams Irano naftos- 
aliejaus pramone.

Ta pramonė, reikalaujant 
Mossadeghui, 11951 metais 
buvo pervesta į Irano vals
tybės nuosavybę. Kašani 
yra seimo pirmininkas.

Kuomet jis taip kalbėjo, 
tai r i a u š i n inkai, suspitę 
prie seimo rūmų, rėkė: 
“Mes pasiryžę mirti už ka
ralių!” “Mirtis Mossade
ghui!”

Mossadeghas pavarė ge
nerolą Mahmudą Bahar- 
mrstą, Irano armijos vadą, 
ir kelias dešimtis kitų se
nųjų karininkų, kaipo ka
rališkus Anglijos bičiulius. 
Pakeitė ir sostinės Tehera
no policijos viršininką.

Kuomet govėda veržėsi į 
Mossadegho namus ir jis 
šaukėsi pagalbos, tai vy
riausias armijos komandie- 
rius Baharmastas kuždėjo-

Dėl rūkymo gyveno 
tik 104 metus...

Auto. Darbininku Unija 
atmeta General 
Motors pasiūlymą

Mo- 
pora- 

cija siūlėsi pakelti algą. 14 
centu per valanda, eiliniams 
darbininkams ir 5 centais 
mechanikams.

CIO Automobiliu Darbi
ninkų Unija atmetė pasiū
lymą. Reikalauja 25 cen
tų priedo valandai ir nu
rodo, kad pati valdinė algų 
komisija patarė pridėti po 
28 su puse centus valandai, 
atsižvelgiant į gyvenimo 
reikmenų pabrangimą.

Detroit. — General 
rs automobiliu kor

Danbury, Conn,
čionai pasimirė Motiejus 

Kalanta, gyvenęs po num. 37 
White St. Velionis buvo Lais
vės skaitytojas per keletą 
metų.

Velionis Amerikoje išgyve
no apie 50 metų. Lietuvoje 
paėjo iš Suvalkijos, rodos, iš 
Lieknuos parapijos.

J. Vasilius

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai praneša, 
kad jų šauliai nukirto dar 
5 Axmerikos lėktuvus.

f J v 7

nieko nedarė dėl Mossade
gho apgynimo.
Kodėl karalius neišvyko 
užsienin, kaip žadėjo

Pereitą antradienį prem
jeras Mossadegh nuėjo pas 
karalių: kritikavo jį už 
valstybės pinigų eikvojimą; 
reikalavo, kad karalius 
taipgi mokėtų taksus už 
savo algą — pusaštunto mi
lijono dolerių per metus; 
reikalavo apyskaitos ir už 
keliolika milijonų dolerių, 
kuriuos karalius gavo nuo 
savo tėvo, buvusiojo kara
liaus. Mossadeghas taipgi 
peikė karalių už pataikavi
mą anglams kas liečia jų 
grąžinimą į naftos pramo
nę Irane.

Po tokių pokalbių, kara
lius paskelbė, kad jis grei
tai iškeliaus užsienin “dėl 
sveikatos pataisymo.”

Bet kai tik jo šalininkai 
čiaudlninku!fiUren^® kruvinas riaušes 

prieš Mossadeghą, i tai ka
ralius ir atšaukė savo ke
lionę užsienin, pareikšda
mas, jog “patys žmonės 
verčia mane pasilikti na
mie.”
Demonstracijos iš antros 

pusės
Prieš karališkus Angli

jos prietelius demonstruo
ja Mossadegho šalininkai, 
ypač studentai ir darbinin-

Malinhead, Airija. — Mi
rė Bridgeta MeGonagle’- 
ienė, 104 metu amžiaus. Ji- 
nai surūkydavo po 30 ciga- 
retų per dieną. Tabokos 
priešai tvirtina, kad nuola
tinis rūkymas sutrumpino 
jai amžių.

B ridge tos receptas ilgam 
amžiui buvo — valgykite 
daug žuvies ir kitą papras
ta maista. v

Syngman Rhee reikalauja 
maršuot iki Jalu upės

Korėja. — Pietinės Korė
jos tautininkų prezidentas 
Syngmanas Rhee šaukė 
amerikonus ir jų talkinin
kus negaišuojant maršuot 
iki Jalu upės, tai yra, už- i 
imti visą 1____________
Šiaurinę Korėją iki Man-! 
džūrijos sienos.

(Washington. — Sugrįžęs 
iš Kopėjos, generolas Van 
Fleet, buvęs vyriausias' 
amerikonu komandierius, i 
tvirtina, kad jie jau galė
tų pradėt visuotiną ofensy- 
va, kuris “nušluotu” 
Šiaurinę Korėją.)

visą

Egiptas baigia daryt pre- __
kybos sutartį su rytine De- kai. Tudeh (masių) Parti- 
mokratine 'Vokiečių Respu- ja 
blika.

taip pat pritaria Mossa- 
deghui prieš karalių.
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ROSENBERGAS ATSAKO ŠMEIŽIKAMS

Churchillas pasuke ko- 
1 respondentams,. kad buvęs 
prezidentas Roose vėl ta s ža
dėjęs dalintis7 su Anglija! 

' atominėmis paslaptimis, bet 
i Trumano administracija to • 
I nepadarius. Vienok Angli- 
I ja p a s i g a m inus atominę i 
bombą.

Dabar neamerikinis ko- i 
i m i tetas turėtų pervaryti i 
j per šerengą ir Churchillą, 
kas suteikė Anglijai atomi-1 
nes bombos paslaptis?

— •—

darbininkams aniuolai, bet 
po rinkimų tuojau numeta 
sparnelius ir iškiša uodegė
les ir ragelius...

•

Kunigas Krupavičius, be
sivalkiodamas užsieniuose, 
moko Lietuvos žmones: 
“Jūs turite, kaip vijūnas, 
išlysti iš priešų .užspęstų 
spąstų.”

Gera pamoka, tik gaila, 
kad Krupavičius nepridėjo 
prie jos nurodymo, kaip jis 
išslydo iš lašinių skutimo

YRA TOKIŲ PRASIRADUSIŲ rašeivų, kurie pasi
ryžę atlikti šlykščiausius darbus savo samdytojams pa
tenkinti.

Taip kitų, tokiais y fa Leonard Lyons, rašąs New 
Yorko Postui, ir Walter Winchell, Hearsto kolumnistas.

Šitiedu tipai pasiryžo “nakinti” Julių ir Ethelę Rosen- 
bergus, esančius Sing Sing kalėjimo mirties kameroje.

Ką jiedu dabar sugalvojo?
, Jiedu paskelbė, būk Rosenbergai kaž ką anti-semiti- 

nio pasakę, būk jiedu, Rosenbergai, atsisakę kinkyti 
žydiškas pamaldas Sing Sing kalėjime, būk jiedu iš
vadinę žydų rabinus “kapitalistinės klasės Įrankiais” ir 
“barzdotais politikieriais.”

Kam šitie melai?
Tam, kad sukėlus žmonių opiniją prieš Rosenber- 

gus, kad žmonės nekovotų už išgelbėjimą jų gyvybės.

KĄ GI Į TUOS šmeižtus atsako Sing Sing rabinas 
Irving Koslowe, Sing Sing kalėjimo kapelionas?

Rabinas Koslowe sako:
“Julius Rosenberg visuomet pagarbiai buvo nusi

statęs link manęs ir kitų dvasininkų, priklausančių ki
toms denominacijoms. Abudu,—Ethelė ir Julius Rosen
bergai, — reguliariai lankė žydiškas pamaldas.”

Savo telegramoje, pasiųstoje advokatui Blochui, ku
ris gina Rosenbergus, Julius Rosenbergas taipgi griežtai 
paneigia tuos melus, tas insinuacijas, kuriuos Winchell 
ir Lyons paskelbė prieš jį ir jo žmoną.

Visa tai parodo, kaip žemai moralėje ir etikoje yra 
nupuolę tūli komercinės spaudos rašeivos!

Bet jeigu jie mano, kad tuo būdu atitrauks žmones 
nuo veiklos išgelbėjimui Rosenbergų, tai jie klysta.

Mes manome, jog teisingi, dori žmonės, pamatę šį 
piktą prasimanymą, dar labiau subrus veikti už Rosen
bergų išgelbėjimą, nuo elektros kėdės.

. _  •♦ 1
O, BEJE, š. m. kovo 18 d. Hotel Capitol salėje, New 

Yorke, yra ruošiami pietūs, nuo kurių gautas pelnas 
eis Rosenbergams gelbėti. Į šiuos pietus žada iš Londono 
atvykti Sidney Silverman, žydų kilmės Anglijos parla
mento narys ir World Jewish Congress vice-pirmininkas.

TRUJILLO MISIJA
Į JUNGTINIŲ TAUTŲ, šiuo metu besitęsiančią 

asamblėjos sesiją atvyko, “tvirtos sargybos” lydimas, ge
neralisimo Rafael L. Trujillo (tarkit: Tručhilo), Repu- 
blica Dominicana diktatorius.

Indijoje randasi turtuolis j 
j Nizan, kurio turtas viršija' 
tris bilijonus dolerių. Jis 
turi tik... 71 žmoną, jeigu 
jas galima vadinti žmono
mis, geriau tiktų vergėmis, 
ir 99 vaikus. Ir mūsų de
mokratinės šalies spauda 
apie tai prielankiai rašo.

Na, o kas atsitiktų, jeigu 
panašus gaivalas Sovietų 
Sąjungoje tarpe komunistų 
atsirastų? Dangų su žeme 
sumainytų.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris paskelbė, jog atšauksiąs 
savo laivyną, kuris saugoja 
Kai-šeką Formozos saloje, 
kad jis galėtų laisvai pulti 
Liaudiškąją Kiniją.

Atrodytų, kad dabar For- 
mozoje randasi visi ištiki
miausi Kai-šekui gyvento
jai. Bet štai JAV didlapiai 
praneša, jog bėgiu dviejų 
paskutinių mėnesių Kai-še- 
ko valdžia pasmerkė mirtin 
97 komunistus, neskaitant 
kelių generolų ir karinin
kų, kurie buvo pirmiau nu
žudyti.

Veikiausiai Kai-šekui pri
sieis kariauti pačioje For- 
mozoje, o ne pulti Liaudiš
kąją Kiniją .

Amerikos Darbo Federa-1 
cijos komitetas, laikydamas 
posėdžius Miami, Fla., nu
tarė, kad visi Federacijos 
nariai, kurių randasi aš- 
tuoni milijonai, mokėtų į 
rinkimų fondą po vieną do
leri į metus.

Bet kad nenugązdinti sa- 
I v o bičiulių demokratų ir re- 
publikonų, pažymėjo, jog 
Federacija nestatys savo 
kandidatų į valdvietes, o 
tik rems tuos, kurie bus 
prielankesni darbininkams.

Prieš rinkimus jie visi

spąstų ?..

Kalifornijos universiteto 
inžinierius Dr. Richard Fol- 
son pranašauja, kad už de
šimties metų žmonės galė
sią susisiekti su mėnuliu.

Jeigu jo pranašystė išsi
pildys, tai pirmiausiai tu
rės lėkti neamerikinio ko
miteto nariai ištirti, ar ten 
nesiranda raudonųjų...

“Naujienose” lietuviški 
kryžiokai skelbia, kad Lie
tuvos valdžios “veiksmus 
tiksliai patikrins ir įvertins 
busimosios Lietuvos nepri
klausomas teismas.”

Taip! Grigaitis paskelbs 
kaltinimo aktą, Chicagoje 
dipukų, teisininkų draugija 
pasmerks visą dabartinę 
Lietuvos valdžią, o Plecha
vičius išpildys teismo nuo
sprendį. Viskas bus atlikta 
Chicagoje.

Tuomet “busimosios Lie
tuvos nepriklausomas teis
mas,” ramia sąžine, galės 
keliauti ant mėnulio ir ten 
ramiai tūnoti, nes darbas 
bus užbaigtas'.

•

Prezidentas Eisenhowe- 
ris pareiškė, kad melstis 
v ra būtina. Dabar reikia 
laukti, kada bus išleistas 
įstatymas, kad kiekvienas 
privalo melstis, o kurie ne
simels, bus baudžiami už 
įstatymo paniekinimą.

Skaitau spaudoje, kad 
New Yorke ir Brooklyne 
jau keli šimtai numirėlių 
nepalaidoti, nes duobkasiai 
streikuoja.

Nejaugi kardinolas Spell- 
manas dar nesugrįžo iš Ko
rėjos ir nesuorganizavo sa
vo komandos streikui su
laužyti?

švenčioniškis

1

Adlai Stevenson (dešinėje), buvęs demokratų kan
didatas į prezidentus, Washingtone tariasi su parti
jos pirmininku Stephen Mitchell ir vice-pirmininke 
India Edwards. Jie diskusuoja strategiją, kaip ir ką 
dabar demokratai turi veikti, kad atgavus praras
tas valdiškas pozicijas.

A. Dagilio ėileraščių 
prenumeratoriai

Republica Dominicana (angliškai: Dominican Re
public)—maža šalis, apie 20,000 ketvirtainių mylių di
dumo, su arti 2,300,000 gyventojų.

Atvykęs į asamblėją, Trujillo pareiškė, kad jis čia 
kovosiąs prieš “vėliausįjį komunistų nusikaltimą...” 
prieš jų anti-semitinius darbus!...

Nuo li930 metų, kai Trujillo patapo Dominican res
publikos prezidentu, ton šalelei! buvo įvesta baisus re
žimas, nukreiptas prieš liaudį.

Kaip Lotynų Amerikos, taip ir viso pasaulio laisvę 
mylintieji žmonės, šlykštėjosi ir šlykštisi tuo, ką Tru
jillo padarė minėtoje respublikoje: jis fašistas, jis liau
dies engėjas.

Ir štai, dabar Trujillo atvyko į Jungtines Tautas 
kovoti “už žydų laisvę.”

Ir komercinė spauda jį garbina. Apie jį rašo, kaip 
apie didį, “laisvę ginantį” vyrą!

Gi Trujillo yra nieks daugiau, kaip liaudies priešas!

IŠ UNIJŲ VEIKIMO

TOMAS CENTENO
ANĄ DIENĄ New Yorko Times buvo išspausdinta 

neilga iš Madrido žinia., kurioje sako, jog to miesto po
licijos nuovadoje neseniai mirė slaptos Ispanijos socia
listų partijos veikiančiojo komiteto narys, Tomas Cen- 
teno. '

Mirė tai mirė, bet kaip jis mirė, nepasakoma. Vei
kiausiai fašisto Franko cenzūra nepraleido “smulkme
nų.” Reikia manyti, kad Franko budeliai Centeno nu
kankino, nužudė, kaip jie nužudė daugelį kitų anti-fa- 
šiotųi /

Tuo pačiu kartu, skaitome toje žinioje; šiomis die
nomis buvo suimtas ir kitas tos partijos veikiančiojo 
komiteto narys Rafael Gil. Galimas daiktas, jog ir šio 
laukią tas pats, ką sutiko Centenp.

. ' Su fašistiniais budeliais juokų nėra.

*2 pusi.—Laisvė (Liberty) — Antradien., Kovo-March 3. 1933

1 Linkui jūrininkų vienybes I
New York.—Pranešta, kad 

CIO Maritime Engineers Be
neficial Association ir AFL 
Masters, Mates and Pilots 
unijos padarė sutartį bendrai 
veikti. Abiejų unijų komite
tas laikys bendrus posėdžius 
bent dir sykiu per metus. Abi 
unijos tarsis dėl išstatymo 
bendrų reikalavimų laivų 
kompanijoms.

Šių dviejų unijų susitari
mas skaitomas labai dideliu 
žingsniu pirmyn linkui jūri
ninkų vienybės. Jūrininkai, 
kaip žinoma, yra pasidalinę į 
daugybę unijų. Naudos iš to 
turi tiktai laivų kompanijos.

\
Ragina unijų vadus 
pasižiūrėti j veidrodį 

i Dail}'- Worker kolumnistas 
George Morris kreipia1' dėme
sį didžiųjų darbo unijų vadų į 
gyvuojantį unijų vadovybėje 
anti-semitizmą. Jis smerkia 
AFL ir CIO vadus, kurie šio
mis dienomis priėmė rezoliu
cijas prieš Tarybų Sąjungą, 
nes būk ten pradėjęs įsigalėti 
anti-semitizmas. Morris nuro
do, kad jokio antisemitizmo 
nėra ir negali būti socialisti
nėje šalyje, tuo tarpu diskri
minacija prieš žydiškos kil
mės žmones AFL Ir CIO vir

šūnėse labai plačiai prakti
kuojama.

Unija nepasiduos, ji kovos

Portland, Ore. — Vakari
nių valstijų miško pramonės 
kompanijos atmetė CIO Inter
national Woodworkers unijos 
reikalavimus. Unija reikala
vo pakelti algas 22 centais. 
Šis kompanijų atmetimas gali 
privesti prie streiko. -Unija 
reikalavimus kompanijoms į- 
teikė Washingtono. Oregono, 
Idaho, ‘ Montanos ir Šiaurinės 
Cali forui jos miškų darbinin
kų vardu. Jeigu iškiltų strei
kas, jis paliestų desėtkus tūk
stančių darbininkų.

Tikisi labai aštrių kovu

Los Angeles, Calif. — Bu
vęs Furniture Workers unijos 
lokalo 76 prez. Ben Cruz kri
tikuoja konservatyviškus uni
jų vadus. Tie vadai, jis sako, 
labai pasitiki prez. Eisenho- 
weriu. Jie smarkiai klysta. 
Ben Cruz mano, kad mes ne
užilgo šioje šalyje susilauksi
me labai 1 aštrių susikirtimų 
tarpe darbo ir kapitalo.

“O kad sėkmingai vesti tas 
kovas,” pareiškė Cruz, “tai 
mes turime pekliškai smar
kiai kovoti už atšaukimą 
Taft-Hartley, Smith Act, 
Walter-McCarran ir kitų re- !

/

Norime priminti, kad jau 
laikas pasiskubinti užsisa
kyti A. Dagilio poezijos 
knygą, nes jau ji ruošiama 
spaudai. Iš anksto užsisa
kiusiųjų vardai bus iš
spausdinti knygoje. Ben
drai, knygos užsisakymai 
pląiukia gražiai. Štai dar 
eile užsisakiusiųjų vardų:
CLEVELAND, OHIO 
IR APYLINKĖ

Per Anną Kazilionis 
(Klevington):

Paul Klevington, Anna 
Klevington, Katie Salen, 
Anna Bagdo.n, ChasKannx, 
J. Krosin, Margaret Jan
kas, Joe Macks, P. ''Nemū- 
ra, B. Kirstukas, J. Webra, 
S. Kazilionis, J. Žebrys, A. 
Bąronas, M. Karsokas, Ju
lia Verner, Anna Rūbas,
M. Tyzenhouse, P. Lukas,
N. . Petronis, A. Raulušai- 
tienė, Anna Gendrėnas, An
na Balčiūnas, Aldona Wir- 
by, Anna Susnik, Emilija 
Skleris, J. W. Peronis ir F. 
E. Panzer.
SCRANTON, PA., 
IR APYLINKĖ

Per Ig. Klevinską:
Lucė Ra.uduvienė, Iva Ge- 

ležauskiene, Walter Pėsti
ninkas, Mary Čerkauskas, 
J. Siniauskas, Frank Miller, 
J. Bružas, A. Žaliauskas, I. 
Klevinskas ir Mary Gluos- 
nienė.
LOWELL, MASS., 
IR APYLINKĖ

Per J. BlažonL
J. Gittzus, R. Chulada, A. 

Stravinskas, J. Ka-rsotoas, 
Ign. Janulis ir J. Blažonis.
MONTELLO, MASS.

Per Juliją Stigienę:
G. Shimaitis, Antanas Bi

liūnas, Elena Rindzevičie- 
nė, Uršulė Zaleckaitė, Be- 
tres Navickienė, Kazimiera 
čerečkienė, Marijona Pot- 
siene, Jonas Vaitiekūnas ir 
Julija Stigienė.
RICHMOND HILL, N. Y.

Per Rojų Mizarą:
Juozas Raulušaitis, Wor

cester, Mass., Motiejus Kli
mas, Fairlawn, N. J., Bro
nė Sukackiene - šalinaitė, 
Richmond Hill, N. Y., M. 
Kubilienė, Brooklyn, N. Y., 
Julija Šimkus, Brooklyn, 
N. Y., D. ir F. Maželiai, 
Brooklyn, N. Y., Jonas Juš
ka, Richmond Hill, N. Y., 
Jonas Svireika, Richmond 
Hill, N. Y., V. ir A. Kaz
lauskai, Forest Hills, N. Y., 
R. ir. E. Mizarai, Richmond 

akcinių įstatymų. Nes tie įsta
tymai atima iš mūsų pilieti
nes teises. Jie ypatingai pavo
jingi darbininkams.” , x

Hill, N. Y., Albina Mika- 
laus, Richmond Hill, N. Y.
BINGHAMTON, N. Y., 
IR APYLINKĖ

Per J. Nelesh:
J. Vaicekauskas, A. ir J. 

K. Navalinskai, P. ir J. Juo- 
zapaičiai, V. Kapičiauskie- 
nė, A. Plioraitiene, P. Mi- 
kolajūnas, I. P. Vėžis, Tony 
Varanauskas, P. Bakšienė, 
Ona Wellus, J. Vaicekaus
kas. John ir Nellie Stroliai, 
Paul Grinius ir A. Gaškaus- 
kienė.

Paulina Jasilionienė už
sisakė knygą ir aukojo jos 
išleidimui $2.00, ir Valeri
ja Kanišauskienė užsisakė 
knyga ir aukojo išleidimui 
$1.00/
RICHMOND HILL, N. Y.

Per A. Bimbą:
J. Vinikaitis, P. Bieliaus

kas, Ch. Balčiūnas, Mary 
Wilson, Juozas Purvėnas, 
Povilas Rainys, F. Vaitkus, 
Vera Lisajus, Juozas Stak, 
A. Balčiūnas, Albina Dau
gėlienė, Walter Lukmin, J. 
Siurba, Helen Jeskevičiūtė, 
Ona Čepulienė, Veronika 
Šibeikienė, Gustas Diržai- 
tis, Mary Tamulienė, Judi
ta Sadauskienė ir Ona Kaz
lauskienė.
TORONTO, CANADA

Per P. Gutauską:
Klimas Doveika, J. Ro- 

žukas, J. Valaitis, F. Lau- 
rusevičius, Antanas Yauga, 
LLD kuopa, G. Račis ir P. 
Gutauskas.
Pats A. Dagilis prisiuntė:

LPD auka $20.00, pats 
nuo savęs $10.00 aukoja ir 
knygos prenumeratas nuo: 
J. Stanynas, Dagilio Drau
gas ir F. ir I. Irdrulis.
• Daugiau pasidarbavusių 
rinkimui knygai .prenume
ratų yra: M. Svinkūnienė, 
Wm. Patten, P. Pilėnas, J. 
J. Mockaitis ir P. Šlekaitis.

• Dėkojame visiems pasi
darbavusiems prenumeratų 
rinkimui ir visiems, užsisa
kiusiems knygą, taipgi ii1 
aukojusiems knygos išlei
dimui. Kurie dar neužsisa
kėte, prašome pasiskubinti.

Laisves. Administracija

Danija baudžia kareivius 
už demonstracijas

Kopenhagen, Danija. — 
Trys Danijos kareiviai ta
po nuteisti kalėjimai! ketu
riems iki penkių mėnesių, 
kaip kariuomenės maišto 
vadai.

Tūkstančiai kareivių maiš
tingai demonstravo, protes
tuodami, kad valdžia pail-' 
gino' armijos tarnybą nuo 
ligšiolinių 12 . menesių iki 
pusantrų metų.

*VMBHBIBBBBBMBB^

1 Margos Mintys
Kongresiniai ragangau- 

, džiai pradėjo medžioti ra-^ 
ganas Amerikos mokyklų, 
sistemoje. Terorizuoja uni- Jb 

1 versitetus ir kolegijas. leš- 
■ ko komunistų mokytojų ir 
1 profesorių eilėse.

Pažangieji profesoriai 
; protestuoja. Jie nurodo, kad 
šitoks politinis teroras mo
kyklų sistemoje sudaro rim
tą pavojų akademinei lais
vei.

1 • -
The N. Y. Times kores

pondentas rašo iš Vokieti
jos. Jis sako, kad Rytinė
je Vokietijoje “politinius 
nusidėjėlius lygiai tokiomis 
pat bausmėmis baudžia, 
kaip ir vagis ir plėšikus.”

Betgi kaip tie - dalykai 
stovi pas mus? Dar daug 
blogiau. Vagis ir plėšikus 
mūsų teismai sodina į ka
lėjimus tik metams ar po
rai, tuo tarpu politinius dar
bininkų vadus siunčia į ka
lėjimus nuo penkių iki dvi
dešimt metų. Pav., vienuo- "to 
lika komunistų nuteista ' } 
penkis metus kalėti. O 
Steve Nelson Pittsburghe 
nuteistas kalėjiman net ant 
dvidešimties-metų.

Rosenbergąi gi nuteisti 
net mirtin.

--------- . — /

Francūzijos vyriausybei 
sunkiai einasi pastangos 
ant žmonių užkarti europi
nės armijos jungą. Šiomis 
dienomis prieš tokią armi
ją išstojo ir gen. de Gaulle 
su savo skaitlinga partija. 
Jis bijo Vokietijos įsigalė
jimo. Jis sakė, kad tokia 
europinė armija būtų Ame
rikos įrankis. Prancūzai 
būtu nrivėrsti tarnauti tik- 

A

tai Amerikai.
Panašiai galvoja daugybė ‘?v- 

! ir kitų francūzų. rį ”

Georgia valstijoje jau į.
priimtas įstatymas, kuris 
komunistų partiją padaro 
nelegailiška organizacija. I
Gal ją greitoje ateityje pa
seks kitos pietinės valsti
jos. Ten visur reakcijos žo
dis yra “dievo žodis.”

Jeigu popiežius gali pra- \ 
keikti knygas ir uždrausti 
parapijo.nams jas skaityti, 
toi kodėl Father Divine 
negali panašiai apsidirbti 
su vieškeliais? Gali ir ap
sidirba. Jis prakeikė nau- . 
jąjį ekspresinį vieškelį New 
Jersey Turnpike ir uždrau
dė savo pasekėjams juomi 
važinėti.

Dar tik “pranašystės,” 
bet sakoma, kad senatorius ♦ 
Robert Taft sukils prieš 
prezidentą Ei sen h o werį. 
Taftui prezidentas atrodo, j 
“rausvu.” ** \

• ■ -

Argentinos diktatorius 
Peron vieši Čilėje. Savo 
peronizmą jis nori įpiršt 
čiliečiams. Argentina da
bar esanti “darbo žmonių 
šalis.” Jis ją tokia pada
ręs. Ji nesanti nei socialis
tinė, nei kapitalistinė.

Panašiai, beje, giedodavo 
ir Hitleris su Mussoliniu.

Sal ietis

Iš Laiškų Redakcijai
Gerbiamieji laisviečiai:

Gavau jūsų paraginimą 
atsinaujinti Laisvės prenu
meratą. Prisipažinsiu, kad 
man gėda, kad aš lauki.auį 
kol gausiu paraginimą, atf 
n au j i n ti pre n u m eratą... 
Už taį siunčiu prenumera^ 
tą ir pridedu-dešimtinę do
vanų, kad mūsų Laisvutė bū
tų linksmesnė ir drūtesnė. 
Viso siunčiu $18.

J. K., Bradford, Mass.



Norwood, Mass.
“Šunim būram” vakaras

l^orwoodo Moterų Klubas 
iaf IxLD kuopa vasario 21-mą 
Virėjo surengę taip vadinamą 
“Šurum Burum” vakarą. Li
kęs nuo vakaro pelnas buvo 
paskirtas Gintaro žemes ra
dijo programos palaikymui. 
J < šį parengimą atsilankė bū
relis vietinių draugų ir sve
čių iš kitų kolonijų. Taigi pa
rengimas, kad ir buvo reng
tas ne. del didelės publikos, 
pavyko gana gerai. Pačiame 
parengime M. Uždavinis su
rinko aukomis bei metinėmis 
duoklėmis kelipliką dolerių, 
ir nuo paties parengimo liko 
$25. Tokiu būdu susidarė viso 
virš $40.

Dovanų šiam parengimui 
atnešė šie draugai: E. Krulie- 
nė gražų keiką. O kitas dova
nas aukavo: M. Uždavinis, R. 
ir I. Niaurai ir C. Tarailienė.

Pačiame parengime sužino
ta, kad J. ir S. Budrevičiai 
serga influenza ir nenorėda
mi, kad liga išplistų, per ku

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 Parašė ROMAIN ROLLAND —87—

(Tąsa)
Prietarų jis neturėjo. Kaip jis 

neteikė jokios reikšmės Anetos “pavai- 
nikei motinystei”, taip jis nesirūpino nė 
susitikimais, kuriuos ji būtų galėjus po 
to turėti. Jis jos nekankintų savo daug 
reikalaujančia priežiūra; jis nebuvo 
smalsus jos slaptam gyvenimui: kiekvie
nam savo paslaptys ir kiekvienam jo lai
svės dalis! Jis tik norėjo, kad bendra
me gyvenime ji būtų linksma ir išmin
tinga, gera reikalų ir malonumų sąjun
gininkė (į malonumus jis sutelkė viską: 
protingumą, nuoširdžią meilę ir visa ki- 
4a).
< Jis taip labai apie tai galvojo, jog vie- 
įĮĮįį vakarą jis pasakė jai tai biblioteko
je, kur jie baigė savo darbą, o saulė pro 
seno sodo medžius auksino gelsvai rus
vus knygų apdarus. Aneta buvo labai 
nestebinta!.. Kaip! jis vėl prie to grįžo, 
tai dar nebuvo baigta?.. Ji tarė:

— O! drauguži, koks jūs nralonus! Bet 
[nebereikia apie tai galvoti.

— Kaip tik reikia api-e tai galvoti, — 
tarė jis. — Kodėl gi nereikėtų?

“Taip, iš tikrųjų, kodėl ne? — kalbėjo 
Sau Aneta. — Man malonu su juo kalbė
ti,’jį matyti... Bet ne, tai neįmanoma! 
Tai netgi nesvarstytina...”

.Frankas sėdi iš kitos puses stalo prie
šais ją, su savo šviesia barzda, apšviesta 
saulės. Abiem rankom per stalą jis pa
ima Anetos rankas ir sako:

— Pagalvokite apie tai penkias minu
tes!.. Štai!.. Aš nieko nesakysiu... Mes 
pažįstame vienas antrą kiek jau metų?.. 
Dvylika Yy Penkiolika?.. Man nėra rei
kalo aiškintis. 'Visa, ką aš pasakyčiau, 
jūs žinote.

nusistovi.
Frankas paleido jos rankas. Ji jaučia 

partiją pralaimėtą. Jis pakilo, jis eina 
prie lango ir, filosofiškai atsirėmęs į 
staktą, užsidega cigaretą.. Jis yra už 
Anetos, jis mato ją nejudančią, ant sta
lo dar vis ištiestas rankas, lyg jis dar te
bebūtų prieš ją. Jos puikus šviesus 
sprandas ir apskriti pečiai... Žuvę!.. 
Kam, kodėl ji save taupo? Kokia nors 
nauja “Briso istorija”?.. Ne, jis žino, 
kad Anetos širdis laisva... Tada?:. Bet 
juk ji ne bejausmė! Jai reikia būti my
limai ir mylėti...

Ypač jai reikia tikėti... Tikėti tuo, kas 
daroma, tuo, .ko norima, tuo, ko ieško
ma arba svajojama, • tikėti tuo, kuo esa
ma, nepaisant visų pasišlykštėjimų ik 
nusivylimų, tikėti savimi ir gyvenimu!.. 
Frankas griauna pagarbą; Aneta mie
liau sutiktų nebūti gerbiama, negu pra
rasti pagarbą — sau — gyvenime. Nes 
tai energijos šaltinis. O be veikimo jė
gos Aneta būtų niekas. Laimės pasyvu
mas jai yra mirtis. Pagrindinis būty
bių skirtumas yra toks: vienas yra ak
tyvus, kitas — pasyvus. Iš visų pasy
vumų Anetai būtų mirtiniausias pasy
vumas proto, ramiai įsitaisiusio abejo
nės prabangoje, kaip tokio Franko, kuris 
net nebepažįsta abejonės, bet gašliai pa
siduoda abejingajai nieko srovei..'. Savi
žudybė! Ne! Ji atsisako... Ką gi ji gal
voja apie savo gyvenimą? — Gal būt, jis 
nebus nei laimingas, nei užbaigtas. Gal 
būt, nepasisekimas. Bet pasisekęs ar ne, 
vis tiek veržimasis į tikslą... Nežinomą? 
įsivaizduotą? Gal būt. Nesvarbu! Ver
žimasis nėra įsivaizduotas. • O jei krisiu 
kelyje, nesvarbu, bet tik krisčiau savame
kelyje!..

. H*

Ji pastebi ilgai tylėjusi ir kad Franko 
nebėra čia. Ji atsisuka, pamato jį, šyp
sosi, pakyla ir sako:

— Atleisk, drauguži! Pasilikime, kaip 
esame! Taip gera būti draugais!

— Ar ne geriau kitaip?
Ji purto galvą: (“Ne!”)
— Na! Štai aš suklupau ir trečiame 

egzamine!
Ji juokiasi ir, eidama prie jp, ji sako 

klastingai:
— O gal jūs. norėtumėte gauti bent 

tai, ką jums buvau atsakiusi per antrą 
egzaminą?

Ir užnerdariia rankas apie jo kaklą, jį 
pabučiuoja... Pabučiavimas nuoširdus. 
Bet nereikia dėl jo apsirikti: draugo pa
bučiavimas...

Frankas neapsirinka. Jis sako:
— Tai va! yra vilties, kad už* kokių 

dvidešimt metų išlaikysiu tretįjį.
— Ne, — sako Aneta juokdamasi, — 

amžiaus riba! Veskite, drauguži! Jums 
reikia tik pasirinkti: visos moterys jūsų 
laukia. * z

— B-et ne jūs.
— Aš pasilieku viengungė.
— Pamatysite, pamatysite, bausmei 

jūs ištekėsite, peržengusi penktąją de
šimtį.

(Bus daugiau)

Ji nesistengia išlaisvinti rankų, ji šyp
sosi ir žiūri į jį, ji žiūri į jį savo šviesio
mis akimis, kurios įsminga į jį, bet jis 
jų flep^jėgia persmeigti savosiomis, nes 
jos jau iškeliavo toli už jo. Ji žiūri į sa-. 
ve. Ji galvoja:

“Tai netgi nesvarstytina?.. Viskas tu
ri būti svarstoma! Kodėl tai neįmano
ma?.. Jis man beveik patinka... Jis gra
žus vyrukas, patrauklus, neblogas, pro
tingas, malonus... Koks lengvas būtų gy
venimas !.. Bet aš, aš negalėčiau gyventi 
jo gyvenimu, su juo... Jis patinka, ir 
viskas jam patinka. Bet jis nieko neger
bia: nei vyrų, nei moterų, nei meilės, nei 
Anetos... (Ji kalba pati apie save, nes 
mato save iš šalies.) Aišku, jis nėra 
šykštus švelniam dėmesiui* ir pasaulietiš
kai pagarbai, jis man tai suteikia plačiu 
mastu. O gal būt, jis man siūlo malo
nės paslaugą... Bet, o gerasis skeptikas! 
I ką jis žiūri rimtai? Jis gardžiuojasi 
visiška stoka tikėjimo žmogiškąja pri
gimtimi. Jis iš anksto švaistosi jos silp
nybėmis su džiaugsmingu ir pritarian
čiu'smalsumu. Aš manau, kad jis nusi
viltų tą dieną, kai pasijustų priverstas 
Tegerbti... Geras berniokas! Taip, gyve
nimas su juo būtų lengvas, — toks leng
vas, jog aš nebeturėčiau jokio tikslo gy
venti...”

Po to ji nebeturi žodžių netgi galvoji
mui. Bet mintis seka, ir jos sprendimas

letą dienų neprisileido lanky
tojų. Bet dabar jau jaučiasi 
geriau, ir drg. jau gali juos 
aplankyti. Nors drg. Budrevi
čiai dėlei ligos ir negalėjo da
lyvauti parengime, bet vistiek 
jie prisidėjo prie to parengi
mo su pora dolerių auka. Lin
kime jiems greito pasveikimo.

Norwoode yra ir daugiau 
sergančių, bet apie juos jau 
buvo minėta. Mes norwoodle- 
čiai turime stebėtinos ištver
mės moterį, tai drg. Elzbieta 
Karalienė. Ji per ilgą metų ei
lę yra kankinama artrito ir 
sunkiai gali vaikščioti, bei 
valdyti rankas. Bot ji visuo
met linksma, visada dalyvau
ja Moterų Klubo susirinki
muose. Kiekviename parengi
me ji apsiima dirbti. Taip ir 
praėjusiame parengime ji su 
Niauriene darbavosi prie su
darymo užkandžių. Retai kur 
kitą tokią moterį galima ras
ti. Tas Pats.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa-

kama žema. perdidelis šis draugų būrelis,

LOWELL, MASS.
Po daugelio pastangų ir nusi
minimų, pagaliau įvyko gra
žus dalykas

Ir del ko. aš taip sakau? 
Dėl to, kad prabėgo gana il
gas laikas, ‘belaukiant, o mū
sų LLD 44-tos kuopos susi
rinkimai kaip neįvyksta, taip 
ir nesigirdi!

Atrodė, jog mes jau be lai
ko pasenome ir pakrikome, 
užsimiršę mūsų gražiųjų ir 
kįlniųjų apšvietos idealų! 
Bet visgi per daug nebuvome 
nusiminę ir rankų nenuleido
me ir beviltiškai nesėdėjome. 
Bet vėl ir vėl bandyta šaukti 
kuopos susirinkimus. Ir štai 
ši linksma diena mums atėjo: 
Vasario 22 d. tai yra “George 
Washingtono dienoje,” 6 vai. 
vakare, klubo salėje, įvyko 
seniai laukiamas LLD 44-tos 
kuopos pirmas šiais metais ir 
pirmas po ilgo laukimo gerai 
pavykęs susirinkimas.

Jautėsi smagi atmosfera... 
štai ir vėl matosi seni pažįsta
mi draugų veidai. Nors ir ne

bot vis dėlto gerų draugų ku
rie supranta apšvietos ir kul
tūrinius mūsų reikalus. Ir 
kaip gražu! "Gražu, kad su 
šypsena veiduose, ir su ne
kaltu atsiprašančiu gailesiu 
akyse jaučiama draugų at
gaila. Ir tartum sakyte sako 
jog niekad daugiau neaplei- 
sime savo brangios draugijos 
gretų ir visuomet kovosime už 
apšvietos reikalus! Tarpe 
vyrų dalyvavo ir viena mote
ris. Tai draugė M. Albert 
(Arbačauskienė). Ji yra daug 
dirbusi šios kuopos parengi
muose irv dabar buvo smagu 
ją matyti dalyvaujant susirin
kime.

šiame susirinkime nedaly
vavo šios draugės: Daugir
dienė, M. čuladienė, A. Pau- 
lenkienė, J. Gicevičienė ir ki
tos kelios. Matomai buvo ko
kia nors svarbi priežastis, bet 
tikimasi, jog jos dalyvaus 
ateityje kituose susirinkimuo
se. Jos visos taipgi yra daug 
dirbusios šiai draugijai ir be 
jų kuopai būtų buvę labai 
sunku apsieiti.

Draugas A. Stravinskas ati
darė susirinkimą ir jį vedė 
iki galui.. Draugas Karsonas 
užrašinėjo susirinkimo tari
mus. Iš f in. sekr. draugo Bla- 
žonio raporto matėsi neblo
gas kuopos finansų stovis, 
nors dėl mirimų ir kitokių 
reikalų šiemet turėsime kele
tą narių mažiau. Reiškia, rei
kės pasidarbuoti, kad gavus 
naujų narių. Sužinota, kad už 
šiuos metus jau yra pasimokė- 
jusių 16 narių ir po šio susi
rinkimo dar kiti du pasimo- 
kėjo, tai viso jau yra 18 pa- 
simokėjusių narių. Bet dar 
yra ir nepasimokėjusių drau
gų. Turėtų visi draugai tuo
jau tai padaryti, nes greitai 
bus išleista labai gera knyga 
vardu “Po Audros” ir visi 
pasimokeję galės ją greit 
gauti ir tikiu bus patenkinti, 
nes tai yra istorinis veikalas.

Iždininkui nesant susirinki
me negalėjome tikrai sužino
ti bei pranešti, kiek randasi 
ižde pinigų, bet atrodo, kad 
nevisai mažai. Draugas R. 
Čulada negalėjo tikrai žinoti 
kiek dar ižde randasi pinigų 
bet visgi nutarta iš iždo paau
koti Knygų Fondui $5. Drau
gas Stravinskas apsiėmė pa
rinkti aukų. Tikimasi kad 
seksis tai atlikti. Mūsų drau
gai apšvietą gerai įvertina ir 
todėl tikimasi, kad jie ją pa
rems aukomis. Tadgi gero pa
sisekimo tau, Antanai, o mes 
visi paremsime tavo pasidar
bavimą aukomis. Nutarta 
kuopos susirinkimus laikyti 
kas antras sekmadienis kiek
vieno mėnesio, 4 vai, po pie
tų, Klubo salėje, 14 Tyler St. 
Reiškia, sekantis susirinkimas 
bus kovo 8 dieną. Draugė Ar
bačauskienė labai tinkamai 
patebėjo mums sakydama: 
“Ar ir Vėl sekantį susirinkimą 
laikysime tik kitais metais?” 
Tai buvo labai gerai pasaky
ta visiems ir turim neužmiršti, 
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kad reikia veikti ir kol esame 
dar gyvi, anot draugo Stra
vinsko. Pereitais metais buvo 
šiokia tokia iierangumo prie
žastis. Kas gi liečia mane pa
tį tai turite žinoti, kad mano 
dirbtinė medinė koja buvusi 
sugedus ir nuo 19 liepos 
veik per šešius mėnesius ne
galėjau jos sutaisyti, ir todėl 
ir negalėjau į susirinkimus 
atsilankyti, nors dėl to teko 
man daug sielotis. Bus jau 
40 metų, kai pažįstu vien tik 
organizacinį gyvenimą be jo 
būtų sunku ir neįdomu gy
venti. Bet šįmet, manau, visi 
geriau darbuosimės. Kaip 
drg. Daugirdas išsireiškė at
rodo, kad taip ir padarėme : 
Pasirinkome tokį susirinki
mams laiką, kuris geriausiai 
tinkamas.

šiame susirinkime nutarta 
atsiklausti draugą J. Klimą, 
ar jis negalėtų pas mumis su
rengti kokią gražią lietuvišką 
filmą. Tam reikalui atlikti 
išrinkta komisija iš šių drau
gų : Stravinskas, Blažonis ir 
Karsonas. Jei tai pavyktų, 
tai manau, kad filmą galėtu
me pamatyti balandžio 19 d.

Temykite, kas bus kuopos 
veikiama toliau, nes šiemet 
žadama veikti geriau. Todėl 
prašome visų narių kooperuo
ti, ir skaitlingai dalyvauti su
sirinkimuose. O susirinkimai 
žadama turėti su paįvairini
mais. Diskusijomis ir vėliau
sių įvykių klausimi] nagrinėji
mu.

Be to, susirinkimai galėtų 
būti su vaišėmis.' čia duodu 
tik pasiūlymą, todėl tarkite ir 
jūs draugai žodį. Bet šis 
mano pasiūlymas galima bus 
dar aptarti sekančiame susi
rinkime. Noriu priminti, kad 
draugai nepamirštų kas buvo 
nusitarta. Ir kas būtų galima 
atlikti mūsų susirinkimų paį
vairinimui. Bet žinau, jog ki
ti draugai turi geresnių pa
tarimų, tadgi draugai tarkite.

Kuopos naujas komitetas 
susideda iš šių draugų : pirm. 
A. Stravinskas, f in. sekr. J. 
Blažonis, ižd. R. čulada, užr. 
rast, J. M. Karsonas.

J. M. Karsonas

Roseland, Ill.
Užkvietimas

LDS 139 k p. rengia gražų 
koncertą kuopos naudai kovo 
15 d., RLK svetainėje, 10413 
S. Michigan Ave. AŽVD 
išpildys programą, bus šokių, 
dainų ir solo, po vadovybe A. 
Petrutien.es.

Roselando jaunuolės daly
vaus programoje kai)): N. 
Ylanis piano solo, Arline 
Strong ir T1. Strong piano du
etas ir solo, ir bus daugiau 
kas.

Neužmirškite kovo 15 d. 
Pradžia 3 vai. po pietų, pro
grama prasidės lygiai 4 vai. 
Po programos turėsime gerą 
orkestrą dėl šokių. įžanga 
tik 75c. Visi LDS nariai daly 
vaukite ir savo draugus atsi 
veskite praleisti linksmai lai 
ką ir paremti gerą, tikslą.

Kviečia visus, Kom. J. U.

Chicagos Žinios
Iš Vilnies koncerto

Dienraščio Vilnies koncer
tas įvyko vasario 22 d. Tai be
ne buvo įvairiausias koncer
tas iš visų pirmiau buvusių.

Maišiausi plačioje publiko
je norėdamas patirti kaip tas 
mišrus programas patiko žiū-* 
rovams. Kiek nugirsta iš ša
lies besikalbančių ir paklau
sus nekuriu visi išreiškė pa
sitenkinimą.

Mano supratimu reikia pa
girti Onutę Petrutienę už jos 
pastangas mokinant AŽVD. 
Tai reikia didelio pasišventi.- 
mo ir kantrybės. Jos darbas 
prakilnus ir vertas visų para-,, 
mos.

Imant visus kaitų progra
mos pildytojus visi žavėjo pu
bliką savo talentais ir silpnu
mo nebuvo pastebima.

Juodaveidis pademonstravo 
savo talentingą ir aukštai iš
lavintą balsą, kur retenybė 
tokį dainininką girdėti. Labai 
mes nekurie iš lietuvių klai
dingai maname juodą rasę 
žemindami, kuomet jų tarpe 
yra daugybė žymių talentų 
visokiose srityse ir vietose.

Visapusiškai koncertas, jo 
programa buvo graži ir ne
nuobodi, nežiūrint, kad ilgai 
nusitęsė. Programos pildyto- 
jai visi verti pagyrimo.

Ex Mainierių Choras vado
vybėje O. Tilvikas baigė pro
gramą su gražiomis dainelėm.

K. M.

Uteniškių klubas

Vasario 21 d. įvyko Uteniš
kių Klubo parengimas. Prog
ramą pildė Ex-Mainicrių Cho
ras. Parengimas buvo gražus 
ir naudingas.

Uteniškių Klubas susiorgani
zavo prieš desėtką metų. Da
bar jau turįs apie 400 narių 
ir apie $4,000 ižde.

—o—
Serga geras draugas

jau virš'mėnuo laiko serga 
George. Kovai, geras ir vei
klus pažangietis. Jis gyvena 
po num. 506 W. Pershing 
feoad (arba W. 39th St.), ant 
trečio aukšto. Reikia jį ap
lankyti.

—<o>—'
Svarbi konferencija

Vidurvakarių Komitetas 
Sveturgirniams Ginti ' šaukia 
masinę konferenciją atšauki
mui Walter-McCarran imigra
cijos įstatymo. Konferencija 
įvyks kovo 22 d. Chopin Cul
tural Center, 1547 N. Leavith 
St. Prasidės 9 vai. ryto.

• Svarbu, kad visos lietuviš
kos organizacijos atkreiptų 
sayo dėmesį ir pasiųstų dele
gatus į šią konferenciją. Ne
reikia nė aiškinti, kaip svar
bi bus tokia konferencija. Jo 
šaukimą remia daugelis žy
mių visuomenininkų ir moks
lininkų.

Kor.

St. Petersburg, Fla.
Iš mūsų lietuvių 
grupelės veikimo

Vasario 8 d. turėjome gra
žų LLD pikniką, kuriame tu
rėjome rekordinę dėl mūsų 
miesto grupę žmonių. Labai 
gražiai laiką praleidome, ir 
taipgi buvo labai malonu su
sipažinti su daugeliu naujų 
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Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
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svečių, draugų ir draugių vie- 
naminčių. Labai laukėme ir 
Susnikų Jurgio atvažiuojant 
iš Miamės, bet nesulaukėme, 
nes miarniečiai irgi tą pačią 
dieną turėjo pikniką.

Bet vėliau mumis aplankė 
tas laukiamas svečias Susnikų 
Jutrgis su šeima, tiktai gaila, 
kad mes negalėjome juos pas 
save priglausti, • nes, mat, 
šiuo laiku toks didelis susi* 
grūdimas, jog negali ir savo 
tėvo, ne tik draugo, priglaus
ti. Bet visgi draugams pavyko 
šiokią tokią prieglaudą susi
rasti. Tai labai smagu.
Iš kuopos susirinkimo, ku
ris įvyko vasario 22 d.

Susirinkimas buvo labai 
gražus ir gyvas, taipgi geras 
nutarimais. Iš pikniko komi
sijos raporto pasirodė, kad 
pasekmės buvo labai geros ir 
kuopai liko gražaus pelno. 
Tokiu būdu susirinkimas nu
tarė nepamiršti ir mūsų spau
dos, kuriai dabartiniu laiku 
parama yra reikalinga. Nutar
ta paaukoti po dešimt dole
rių Laisvei, Vilniai, Kanadoj 
Liaudies Balsui, Urugvajaus 
Darbui ir apsigynimui. Išau- 
k o t a $50.00. Tai yra 
malonu ir smagu pa
sidžiaugti tokiais gerais mū
sų mažos grupelės darbais. 
Galima sakyti, kad su auko
mis mes pralenkiame ir di
delių kolonijų kuopas.

Mūsų draugai turistai labai 
pageidauja daugiau piknikų. 
Tokiu būdu mūsų kuopa ir 
nutarė turėti dar vieną ir 
gal šį sezoną paskutinį pikni
ką. Jis įvyks kovo 8 d. Pikni
kas įvyks gražiame Maggoure 
Lake Parke, 9th St., So. St. 
Petersburg.

Tad, mieli draugai ir drau
gės, dabar bus tamstoms ir 
mums vietiniams paskutinė 
proga pasimatyti ir vienas 
kitam ranką paspausti. O kas 
žino, kaip bus su kita žiema... 
ar būsime laimingi vienas ki
tą tada pamatyti. Todėl ne
išvažiuokite neatsisveikinę su 
mumis. Mes dėsime visas jė
gas, kad šiame piknike jumis 
gražiai pavaišinti.
Ligonis

Sunkiai sirgo mūsų draugas 
Julius Grablikas. Turėjo dide
lę operaciją ant nugarkaulio. 
Bet dabar Julius jau randasi 
namie ir gražiai sveiksta. Mes 
visi vėlinamo jam geros svei
katos. Nattolia.

įvairūs išsireiškimai
Arelis niekuomet tiek lai

ko nesueikvojo, kaip tuo
met, kai jis sutiko mokyt 
išminties varną.

De Gourmont

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYACSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 
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; IŠ LIETUVOS
Su 1952 metų data

VILNIUS. — Pi•nėjusiais me
tais Tarybų Lietuvos pramo-' 
nės įmonės įsisavino daug 
naujos produkcijos.

Vilniaus “Elfos” gamykla 
pirmoji šalyje pradėjo teikti 
universalinius • elektropatefo- 
nus. Naujo tipo sparčiąsias 
metalo apdirbimo stakles įsi
savino Naujosios Vilnios 
“Žalgirio” įmonė. Ji taip pat 
pirmoji šalyje ėmė gaminti 
šios konstrukcijos stakles.

Naują produkciją praėju
siais metais pateikė Vilniaus 
elektros skaitiklių ir Naujo
sios Vilnios dažymo aparatų 
gamyklos, respublikos baldų 
fabrikai. Klaipėdos uosto į- 
rengimų įmonė pradėjo ga
minti eilę naujų pakrovimo- 
iškrovimo mechanizmų. Dvi
račių jaunuolėms gamybą įsi
savino Šiaulių dviračių fabri
kas. ;

Respublikos įmonės ir to
liau plės savo gaminių asorti
mentą. Kauno “Pergalės” ga
mykla teiks šaliai didesnio 
pajėgumo garo turbinas. Nau
ji dažymo aparatai bus gami
nami Naujojoje Vilnioje. Me
tų pabaigoje pirmąją produk
ciją duos elektrotechnikos 
plataus vartojimo reikmenų 
gamykla. Jos cechuose bus 
daromos skalbimo mašinos, 
dulkių siurbliai ir tt.

Statybinių medžiagų pra
monės įmonės išvystys naujų 
statybinių blokų ir apdailos 
plytelių gamybą.

Galingus bokštinius kranus 
statyboms teiks Vilniaus me
chaninis fabrikas Nr. 1.

Lengvosios pramonės Įmo
nės įsisavina naujų audinių 
rūšių, avalynės, trikotažo ir 
siuvinių modelių gamybą.

Pritarė pirmūnų iniciatyvai

KAUNAS. — Tekstilės pra
monės darbininkų profesinės 
sąjungos respublikinio, komi
teto prezidiumas posėdyje iš
klausė Kauno “Laimės“ tri
kotažo fabriko stachanovinin- 
kės J. Ambajevaitės praneši
mą apie jos vadovaujamos 
puikios gaminių kokybės bri
gados pasiekimus lenktyniau
jant Obuchovo Lenino, vardo 
audimo fabriko kolektyvo pa
vyzdžių. Ambajevaitė papa
sakojo, kaip jos vadovaujama 
brigada pasiekia aukštą dar
bo našumą ir gaminių rūšin- 
gumo pagerinimą.

Tekstilės pramonės darbi
ninkų profsąjungos respubli
kinis komitetas pritarė šiai 
iniciatyvai ir pasiūlė fabrikų 
profkomitetams bei įmonių 
administracijoms plačiai pa
laikyti šią patriotinę inicia
tyvą, skatinti lenktyniavimą 
už'tolesnį gaminių rūšingumo 
pakėlimą. Siekiant geriau or
ganizuoti darbą brigadose ir 
cechuose, teikti lenktyniaib- 
jantiems darbininkams viso
keriopą pagalbą, skleisti pir
mūnų, kovojančių už gaminių 
rūšingumo pagerinimą, paty
rimą per stachanovines mo
kyklas ir kt.

Nauji pajėgumai celiuliozės- 
popieriaus kombinate

KLAIPEDA. — Leningrado 
gamyklos “Vtoraja piatilet- 
ka” montavimo baro kolekty
vas baigė montuoti Klaipėdos 
celiuliozės-popieriaus kombi
nate naują kartono gamybos 
mašiną. Perdavus šią mašiną 
eksploatacijai, kombinato ga
mybinis pajėgumas žymiai iš
augs ir įgalins jau pirmaja
me naujųjų metų ketvirtyje 
įsisavinti litografinio kartono 
gamybą.

Jei Tamsta dar neprenu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas- 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

UŽraAyk Laisvę Savo DrauguL

NeKYoil(>^/te^77iiikn
Reikalauja tyrinėti 
ligoninę

Walter White, kovai prieš 
rasinę diskriminaciją organi
zacijos viršininkas, pareiškė, 
kad jo organizacija tyrinės 
padėtį Fordham ligoninėje. 
Tos apylinkės gyventojai li
goninės viršenybei iškėlė kal
tinimą, kad dėl diskriminaci
jos buvo numarinti du kūdi
kiai.

Paskiausiomis tokios diskri
minacijos aukomis buvo Mc
Adams kūdikis, 4 mėnesių, ir 
Williams kūdikis, 15 mėnesių. 
Kūdikiai mirė sekamą dieną 
po to, kai jų tėvai buvo nu
nešę kūdikius į tą ligoninę, 
maldauti jiems medikalės pa
galbos. Tačiau’ ligoninė kūdi
kių nepriėmė.

Savaime dabar aišku, kad 
kūdikiai buvo pavojingai su
sirgę. Tik lieka klausimas, 
dėl ko jų nepriėmė. Tėvai ir 
tos apylinkės gyventojai sa
ko, jog kūdikius atstūmė nuo 
ligoninės mirčiai tiktai dėl to, 
kad jie buvo negrų kūdikiai. 
Gi ligoninių viršininkas Dr. 
Kogel sakė, jog tai buvo tik
tai “nepaprastas prietikis.”

Mr. White sako, kad jo or
ganizacija kreipsis į kvalifi
kuotus gydytojus, kad jie, 
kaipo grupė, tyrinėtų ligoni
nę.

Ulster Park, N. Y.
Pranešimas

Gerbiamieji laisviečiai: 
šiuomi pranešu, kad yra sun
kiai susirgus K. Sinko (lietu
vaitė), gyvenanti -Ulster Park, 
N. Y. Dabai* randasi Kings
ton Hospital, Kingston, N. Y.

Vasario 26 d. turėjo sunkią 
operaciją. Nuo savęs linkiu 
sesutei greito pasveikimo ir 
dar sulaukti daug, daug lai
mingų metelių.

Brolis Stasys.

“PIGI MĖSA”
Daug girdimo per radio ir 

spaudoje, kad vienur ar kitur 
parduodami puikiausi jautie
nos stoikai po 39c už svarą. 
Atsidarė kokia krautuvė ir 
Brooklyne Williamsburge, kur 
parduodama importuota jau
tiena pigiai. Geriausi stoikai 
po 39c., prastesni po 29c., o 
kita jautiena po 25c. ir po 
12Į/£c. už svarą.

žmonių aplink tą krautuvę 
sustojusios ilgos eilės. Dau
giausiai suvargę žmonės. Lau
kia ištisas valandas iki dasi- 
gauna vidun. Krautuvė maža, 
kuri įsileidžia po 10 žmonių. 
Prie krautuvės durų stovi di
delis trokas prikrautas jau
tienos. Darbininkai šią mėsą 
pjausto po 20 ir daugiau ^va
rų gabalais. Tokiais gabalais 
ir parduodama mėsa. Po ma
žai negalima gauti.

Jautiena atrodanti švari. 
Beje, ši mėsa yra sušaldyta, 
ši jautiena atrodanti labai 
riebi. Parduodama su kaulais 
ir su taukais. Nenaudingų 
kaulų išrodo yra daugiau nei 
mėsos..

Man išrodo, kad perkant 
pas Šimanską ar Mitchell mė
są kuri gražiai išrodo , nors 
ir brangiau mokėdamas, pi
giau nu perk i, negu anoji pi
gioji mėsa, kur turi imti viską 
kartu ir kaulus bei taukus.

Laisvietis.

Jelke uždarytas 
kalėjime

Gale praėjusios savaitės 
milijonieriuko Jelkės byloje 
abi pusės buvo užbaigusios 
savo parodymus. Einant bylai 
prie pabaigos, Jelke buvo už
darytas kalėjime. Atšaukta jo 
kaucija, kad jis neprasišalin
tų atsitikime jam neprielan
kaus nuosprendžio.

Išgirskite tos nuostabios 
daktares kalbą

Apie ką jinai kalbės, man 
neteko sužinoti. Kalbos tema 
palikta pasirinkti .jai pačiai. 
Daktarė ją pažįstantiems yra 
žinoma, ir todėl nežiūrint, 
apie ką jinai kalbės, jos kal
ba bus nepaprastai turininga 
ir įdomi. Dėl ko? -Pirm atsa
kymo, noriu priminti, jog:

Dr. Paolone sutiko būti 
moterų klubo garbes viešnia 
šį sekmadięni, kovo 8-tą, Li
berty Auditorijoje. Ten įvyks 
Tarptautinės Moterų Dienos 
minėjimas. Pradžia 3 vai. 
įėjimas nemokamas.

Daktarė Clementina. J. 
Paolone yra dar jauna am
žiumi ir graži, bet labai sena 
ii* turtinga visokiausiais gyve
nimo patyrimais. ’ Greta medi- 
kališkos pagalbos , jos reika
lingiems, jinai jau yra pagei- 
bėjusi ateinantiems į pasau
lį virš tūkstančiui kūdikių. 
Tai yra armija. Ir daktarė 
sako, kad jinai yra pasiryžu- 

įsi daryti viską esamą jos ga
lioje, kad tie kūdikiai, tūli 
jau baigiantieji išaugti i jau
nuolius, galėtų pabaigti už

Masiniam mitinge pasmerkė 
plėtimą karo

T American Labor Party 
suruoštą masinį mitingą va
sario 25-tą į Manhattan Cen
ter susirinko virš pusantro 
tūkstančio publikos. Kalbėjo 
darbiečiai ir svečiai kalbėto
jai.

ALP pirmininkas Vito 
Marcantonio . Įkaitino prezi
dentą Eisenhoweri sulaužyme 
rinkimuose duoto pažado. Jis 
priminė, jog prezidentas pirm 
rinkimų buvo pareiškęs Korė
jos įkąrą “anksti ir garbingai 
užbaigti.” O po rinkimų nuė
jo į Kongresą su strimagalviŠ- 

' kais planais atsteigti Chiang 
jKai-šeką Kinijos valdovu.

Marcantonijaus ir kitų kal
bėtojų reikalavimai, kad pre
zidentas vykdytų ,'savo paža
dą, tuojau karą baigtų, buvo 
audringai s ve i k i n am i.

Daktarė Clementina J. Peo- 
lone, Amerikos. Moterų Tai
kai darbuotoja, pasakė nepa
prastai įdomų dalyką. Jinai 
savo organizacijos vardu krei
pėsi Į. mūsų šalies delegaciją 
Jungtinėse Tautose. Prašė 
pasimatymo su moterų orga
nizacijų delegacija. Daktarė 
gavo atsakymą: “Mes per
daug užimti pasiruošimu būsi- 
m ai a i assemble.] ai. ”

T atsakymą pasimatyti su 
moterų delegacija, daktarė 
Paolone delegacijai - parašė 
atsakymą tokį:

“Kaip jūs galite^pasiruošti 

Kongreso Atstovų Buto bankines komisijos pirmi
ninkas Jesse Wolcott (dešinėje) kalbasi su senato
riumi Homer Capehart. J is sako, kad jis priešingas 
bile kokiam įstatymui, kuris įgaliotų prezidentą į- 
vesti naują kainų kontrolę, jeigu ateityje iškiltų to
kios kontroles reikalingumas. •—

augti ir gyventi taikoje, svei
ki, laimingi.

Jos žodžiai nėra tušti. Ji 
yra vadovavusi delegacijoms 
į Washingtona, į kitų valsty
bių konsulatus, į valstybių 
atstovybes Jungtinėse Tauto
se. Vis tai darė pastangose 
išprašyti, išreikalauti laimin
gesnio pasaulio mūsų jauni
mui ir visiems.
čia tik menka dalelytė pa

sakyta iš turtingo veiksmais 
.jos gyvenimo. Tačiau iš vis
ko aišku, jog neapsivilsime. 
Prie to dar bus meno pro
grama. O po programos, vai
sęs.

Prašome visus šio praneši
mo skaitytojus būti mobiliza- 
toriais kitų. Nesivėluokite, 
kad būtų laiko ir smagiam 
pobūviui po darbo.

Beje, Liberty Auditorija 
randasi prie Atlantic Avė. ir 
TlOth St., Richmond. Hill, 
N. Y. Nuo BMT Jamaica li
nijos 111th St. stoties eiti du 
blokai. Bušai 22-Atlantic Avė. 
ir Q-37 priveža prie pat du
rų. G-si.

assemblėjai pirm gavimo in
strukcijų nuo milijonų Ame
rikos moterų, kurios nori tai
kos.”

Po to daktarė negavo iš 
J. V. delegacijos jokio atsa
kymo. Vienok daugelio kitų 
valstybių delegacijos Jungti
nėse Tautose Amerikos mo
terų delegaciją mandagiai 
priėmė ir susidomėjusiai iš
klausė jų prašymo taikos. 
Tūli net pasižadėjo' jų išrašy
mą taikos raportuoti assemb- 
1 ė j a i.

Labai Įdomu ir tai, ką dak
tarė pasakė tūloms tų vals
tybių atstovybėms, kurios 
Amerikos moterų delegaciją 
priėmė. Jinai UN narėms 
valstybėms pareiškė:

“Jūs, kaipo UN dalyviai, 
d v i e m i s m i n u t ė m i s 
paskelbėte karą Korėjai. Jūs 
turite galią ir jūs privalote ją 
pavartoti užbaigimui užmuši- 
nėjinio, jūs tai galite pada
ryti dviemis minutėmis.”

Įdomu pareiškimą pasakė 
B. Z. Goldberg, Jewish Day 
kohimnistas. Jis sakė, kad 
prezidentas Eisenhoweris nu
važiavo Korėjon baigti vieną 
karą,, bet sugrįžo su dviemis 
naujais karais. Taip pat įdo
mių faktų pasakė kiti kalbė
tojai: dvasiškis McGowan, 
Charles Collins, darbiečių ly
deris Schuvtzer. Ir buvo meno 
p i’o grama. Rep.

Ji norėjo tik kūdikio, 
sako seserys

Pamačiusios spaudoje ilgą 
istoriją, kad Mrs. Edith Shin- 
der su vyru tapo sulaikyti 
Kanadoje kaipo kūdikių šmu- 
gelninkai, Shinderienės trys 
seserys supyko. Tr gerokai pa
barė tą spaudą.

Seserys sakė, jog yra ne
dora’ su jais elgtis, nedora 
juos aprašyti kaipo krimina
listus. Viskas ko jie norėjo, 
tai gauti kūdikį įsūnyti.

Po šešerių metų vedybinio 
gyvenimo Shinderiai įsitikinę, 
kad jie negalės turėti savo 
kūdikio. Jie seniai galvoję, 
rūpinęsi apie gavimą kūdikio 
auklėti. Bet čionai gavimas 
įsisavinti kūdikį brangiai kai
nuoja, o jie didelio turto ne
turi. Dėl to nusprendę tą 
laimę gauti Kanadoje.

Kūdikį jie buvo gavę nuo 
netekėjusios motinos. Ta mer
gina nenorėjusi pati kūdiki 
auklėti dėl visuomenės nenor
malaus atsinešimo į pavai
nikius kūdikius ir jų motiną. 
Taipgi neturėjusi vaikui auk- 

j lėti ištekliaus.
i “Kas. bloga tame, kad Shin
deriai būtų paliuosavę tą mo
terį nuo nepageidaujamo, jai 
neišgalimo kūdikio?” klausia 
seserys.

Help Wanted—Female
HOSIERY ' 
PAIRERS

Experienced Ladies Hosiery 
Union Shop. Good Pay. 
A few beginners considered 

SILVER LINE HOSIERY 
DYE VVORKS, INC.

140 Plymouth St., B'klyn. 
Ind. F Train—York St. Sta.

(42-44)

SUSIRINKIMAI
CLEVELAND, OHIO

L.D.S. 22-ros kuopos susirinkimas 
jvyks kovo 5 d., ketvirtadieni, L.D. 
S. Klubo svetainėje, 7 vai. vakare.

Kuopos nariai esate kviečiami da
lyvauti susirinkime, nes turėsime iš
sirinkti komisija del parengimo, ku
ris jvyks balandžio 11 d., tai bus 
margučių parengimas. Taipgi kurio 
dar nesate pasimokėję duokles, bus 
gera proga pasimokei i.

Taipgi bus tarptautinės prakalbos 
15 d. kovo,— turėsime apkalbėti.

Komitetas.
(41-42)

C. BROOKLYN
LDS 46 kp. mitingas jvyks tre

čiadieni, kovo 4 d., 7:30 vai. vaka
ro, Liberty Auditorium, 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Visi nariai dalyvaukite.

Sek r.
(41-42)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

ateinanti trečiadienį, kovo (March) 
4 d., 8 vai. vakare. Taippat ir kiek
vieną mėnesj susirinkimai jvyks kas 
pirmas trečiadienis. Visi nariai da
lyvaukite.

Valdyba.
(41-42)

ORGANIZACIJŲ ATYDAI
Kovo mėnesio susirinkimuose tu

rėkite savo dienotvarkyje Laisvės 
vajų sukėlimui $8,000. Pasirūpinkite 
surengimui kokios nors pramogos, 
nusistatykite sau kvotą kiek jūsų 
kolonija sukels fondui. Prašome vi
sų ir visur darbuotis, kad sukelti 
fondą paskirtu laiku.

Laisvės Adm.
/-------------------------

ELIZABETH, N. J.
L.L.D. 57 kuopos susirinkimas 

jvyks sekmadieni, Kovo-March 8 d., 
2-rą vai. popiet. Kviečiame visus 
narius dalyvauti, bus svarbių reika
lų aptarimui. — K. Čiurlys.

(42-44)

DETROIT, MICIL 
žaislų Vakaras Su Programa 

Rengia Detroito Moterų Pažangos 
Klubas, jvyks* sekmadieni, kovo- 
March 8-tą. Draugijų svetainėje, 
4097 Porter St', pradžia 2-rą vai. 
popiet. įėjimas veltui.

Turėsimeį skanių užkandžių ir 
trumpą programą. Kviečiame visus 
atsilankyti ir paremti spaudą. Kvie
čia valdyba ir komisija.

(42-44)

SOUTH BOSTON, MASS. 
Svarbus Pranešimas

Atvyksta viešnia iš Brooklyn, N. 
Y., gerbiama K. Petrikienė. Jos 
pagerbimui L.L.D. kuopos Moterų 
Skyrius rengia gražų banketą su 
dainų programa, įvyks sekmadieni, 
kovo-March 15, prasidės 3-čią va
landą po pietų, bus Kliubo patalpo
je, 318 Broadway.

Prašome kitų organizacijų tą die
ną nieko nerengti ii’ kviečiame jų 
narius dalyvauti mūsų rengiamame 
bankete. Taipgi kviečiame ir iš ki
tų kolnojų atsilankyti į šj gražų pa
rengimą. —Rengėjos.

42-44)

Britanijos parlamento 
narys kalbės N. Y.

Sydney Silverman, Parla
mento narys, darbietis, pasi
žadėjo atvykti Amerikon kal
bėti mitinguose Rosenber- 
gams gelbėti. Jo laukiama 
čionai kovo 18-tą rengiamame 
bankete tam tikslui.

Silvermano atvykimas ypa
tingai svarbus štai -dėl ko: 
Mūsų šalies komercinė spau
da buvo paskelbusi, kad būk 
Silvermanas užsinuolęs ant 
Rosenbergams ginti judėjimo. 
Būk jis norįs, kad jie taptų 
nužudytais. Taipgi būk pa
smerkęs Pragos teismus šalies 
išdavikams kaipo antisemitiz
mą. Jo atvykimas parodys 
(visiems norintiems matyti), 
jog spauda melavo.

Ragino gubernatorių . 
kontroliuoti rendas

Amerikos Darbo Partija su
rinko tarp rendauninkų para
šus ir Įteikė gubernatoriui De
wey su raginimu palaikyti 
rendų kontrolę.

Pareiškime nurodo, kad 
dabartinėje stokoje gyvena
mų namų New York o mieste 
darbininkai ir biednuomenė 
būtų pastūmėta Į tragišką pa
dėtį, jeigu leis rendas kelti.

SKELBKITĖS LAISVOJE

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

SECRETARY
Stenography and typing; some ex

perience in bookkeeping; steady po
sition; good working conditions. In
telligent young lady wanted imme
diately. For interview phono:

BA. 3-9080 — MR. KAY.
(40-42)

BILLING CLERK. Some know
ledge of typing and general office 
duties. 5 day week; permanent po
sition; phone RE. 9-6376 for inter
view.
• (38-45)

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)

HELP WANTED—MALE
AUTO TRUCK MECHANICS

We pay top rates. Clean warm 
shop. Vacations with pay. Other 
benefits.

‘GMC TRUCK RETAIL STORE 
3100 N. Howard Street.

MR. HANSBURY —- RE. 9-1423 
cr 2300 Carpenter Street. MR. H. C. 
TOLHURST — KI. 5-3646.

(42-44)

MACHINE OPERATORS on Drill 
press and Millers. Light work in 
small shop. Phone after 9:00 A. M.

PO. 5- 6124.
(40-42)

BLACKSMITH. Elderly man for 
light blacksmith work; steady work. 
Good working conditions. Apply in 
person:

BELGRADE WAGON WORKS, 
3740 E. Thompson St.

(40-42)

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)
m----------------------------- :............................................................................. ...................... B
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Eviktuojami žmonės 
ėjo pas majorą

Delegacija, atstovaujanfe 
Chelsea srities apie 900 šei-l 
mų, lankėsi pas miesto majo-* 
ra Impellitteri ir pas kitus 
valdininkus. Jie nunešė ir 
pundus peticijų su parašais. 
Peticijomis ir žodžiu reikala
vo, kad jiems duotų tinka
mus butus tokiomis rendomis, 
kokias jie dabar moka.

Pasimotų griauti namų sri
tis randasi maždaug tarp W. 
30th ir 40th Sts., ir tarp 9tli 
ir 10th Avenues, New Yorke. 
Ten darys naujus kelius įva
žiavimui Į Lincolno tunelį.

Gavo algų priedą
Praėjusią savaitę pasibai

gė duobkasių streikas. Jie ga
vo $3.25 per savaitę algos 
priedo. Ir jiems prižadėjo ki
tą priedą ateinančio sausio 1- 
mą, jeigu tuo laikotarpiu kai
nos kils. Trečią priedą duo
tų 1954 metų liepos 1-mą, jei
gu pragyvenimas būtų pa
brangus 3 ar daugiau procen
tu. -i,

. 7Streikas tęsėsi 7 savaites, 
prieš 10 kapinių. Prie tų ka
pinių sandėliuose buvo susi
kaupę virš 600 nelaidotų nu
mirėlių.

Su pradžia metų pranešame 
biznieriams, kad Laisvės 
spaustuvė gali padaryti biz
niams kalendorius 1954 me
tams.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS J

221 South 4th Street I
, BROOKLYN, N. Y. |

Tel. EVergreen 7-6868 |
VALANDOS: |

9—12 ryte? 1—8 vakare |
Penktadieniais uždaryta ' |
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BARBERSHOP
i I ANTANAS LEIMONAS

; Savininkas 11

, 306 UNION AVENUE >
Brooklyn, N. Y.

11 Gerai Patyrę Barberiai 
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