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KRISLAI
V. Storasta-Vydūnas.
N. S. Deržavinas.
V. Mykolaitis-Putinas.
“The Last Stop.”

Rašo R. M1ZARA

Kaip jau šeštadienio Laisvė
je buvo žymėta, siu metu va
sario 20 d. Detmolde, Vakaru 
Vokietijoje, mirė rašytojas 
Vilius Storasta-Vydūnas, su
laukęs ‘beveik 85 metu am
žiaus.

Jei suspėsime, apie Vydūną 
plačiau- pasisakysime sekamo 
šeštadienio Laisvėje.

★

Gi vasario 2G d. Leningra
de mirė Nikolajus S. Derža
vinas, sulaukęs 7 G m et u am
žiaus.

Deržavinas buvo žymus is
torikas, parašęs daug veikalu 
apie slavų kilmę.

.Sakoma, jo keturių tomų 
knyga apie bulgarų tautos 
praeitį yra vienas jo didžiau
sių ir išsamiausių veikalų.

* &
Šių metų sausio 13 dieną 

sukako G0 metu amžiaus vic- 
nam žymiausiųjų šių dienų 
lietuvių poetų-rašytojų. Vin
cui Mykolaičiui-Putinui.

Putinas, kaip žinia, tarp 
J^itų grožinės literatūros kū- 

įĮjp ių, parašė įdomią apysaką, 
■ Uorių šešėlyj,” kurioje
ryškiomis spalvomis nupiešė 
katalikų dvasininkijos veid
mainystes.

Pats Mykolaitis-Putinas yra 
buvęs katalikų kunigu.

’ Šiuo metu Mykolaitis-Puti
nas profesoriauja Vilniaus 
universitete, dėstydamas lie
tuvių literatūrą. Be to, jis dir
ba Lietuvos Mokslų Akademi
jos lietuvių kalbos ir litera
tūros institute, ruošiant lietu
vių literatūros istoriją.

★

Rašytojas J. Šimkus, savo 
straipsnyje, tūpusiame Vil
niaus Tiesoje, apžvalginėda- 
mas Mykolaičio-Putino nu
veiktus darbus, linkėdamas 
jam sveikatos ir energijos, 
primena:

“Fašistinės okupacijos me
tais V. Mykolaitis-Putinas pa
darė stambių klaidų.”

Nežiūrint padarytų klaidų, 
rašytojas Putinas nebėgo iš 
Li^uvos, bet pasiliko ten ir 
dipęa.

Norst pavėluotai, mes taip
gi nuoširdžiai linkime Vincui 
Mykolaičiui-Putinui, šios su
kakties proga, ilgiausio am
žiaus, didžiausios energijos 
kūrybai !

Praėjusį sekmadienį Lietu
vių Kultūriniame Centre, 
Richmond Hill, N. Y., Jurgis 
Klimas pademonstravo įdo
mią istorinę filmą “The Last 
Stop.”

Filmą gaminta Lenkijoje— 
tai kūrinys, vaizduojantis hit
lerinių aukų—?žydų, lenkų, 
rusų ir kitų “žemesniųjų” tau
tų žmonių, — gyvenimą ir 
kančias Oswiecim belaisvių 
lageryje.

Kaip žinia, tame lageryje 
hitlerininkai nužudė, — dau
giarasiai gazu užtroškino ir 
kreijnatorijoje sudegino, — 
tarp 5 ir G milijonų žmonių. 
>JtTačiau visų išžudyti hitle- 
rwinkai nesuspėjo, nes tuoj 
atžygiavo Raudonoji Armija 
ir dalį belaisvių išgelbėjo.

Jei visi žmonės, matę, ant
rojo pasaulinio karo metu,

PREMJERAS MOSSADEGH
NUSLOPINA ANGLIJOS
PAKALIKUS IRANE
Demonstrantai šaukia:66Jankiai, 
namo!” Daužo jų automobilius

Teheran, Iran. — Irano 
premjero Mossadegho ka
riuomenė ir policija apmal
šino riaušes, kurias per tris 
dienas kėlė karaliaus Rizos 
Pahlevio šalininkai ir An
glijos bičiuliai. Suėmė vi
są eilę generolų ir pulkinin
ku, vadovavusiu toms riau- 
šėms. Jie bus patraukti

Amerikos kareivis 
perbėgo Sovietu pusėn

Berlin. Amerikietis ka
reivis Arthuras T. Shearer 
perbėgo į Sovietų kontro
liuojamą rytinį Berlyno 
ruožtą, prašydamas politi
nės prieglaudos.

Rytinės Demokratinės 
Vokiečių Respublikos spau
da praneša, kad pabėgėlis 
priimtas. 

/

Jersey advokatas atsisako 
išduot gengsterių vardus

Hackensack. ‘N. J.—Ge- 
neralio New Jersey proku
roro pavaduotojas John E. 
Selzer išgavo teismo įsaky
mą, liepiantį advokatui Al
bertui M. Ash u i išduoti 
vardus raketierių - gengs
terių ir gemblerių, kurie 
papirkinėjo valdininkus.

Ash advokatavo tokiems' 
raketieriams, kaip Joe Ado
nis, Salvatore ir Willie Mo
retti. Du pastaruosius jau 
nužudė kiti gengsteriai.

Ash iki šiol slėpė tuos 
gaivalus nuo tyrinėjančios 
grand džiūrės. Sakė, tai 
būtų “prasižengimas prieš 
advokatišką dorą,” jeigu 
jis išduotų jų vardus.

IŠGELBĖJĘS 4 VAIKUS, 
SUDEGĖ TĖVAS SU 
ŽMONA IR KŪDIKIU

Baltimore. — Irvin A. 
Stricker išgelbėjo keturis 
jaunučius savo vaikus iš 
namo gaisro, bet paskui 
pats žuvo su žmona ir pen
kių mėnesių mergaite, be
mėgindamas ir jas išgel
bėti.

žvėriškus darbus, , hitlerinin
kų atliktus, išmirtų, jei visos 
knygos ir visi raštai apie, tuos 
žiaurumus būtų sudeginti, 
bet jei ši filmą pasiliktų, tai 
ji viena užtenkamai pasaky
tų, kas ir kaip buvo!

Filmoje dalyvauja daug 
žmonių, kurie tame lageryje 
kentėjo, kurie stovėjo mirties 
šešėlyje, bet, išgelbėti, šian
dien jie, su visa naujosios 
Lenkijos liaudimi, kuria švie
sesnį sau ir savo vaikams gy
venimą.’

Kur tik six-filmą bus rodo
ma, mūsų žmonės turėtų eiti 
ją pamatyti!

teisman kaip šalies išdavi
kai.

Iraniečiai, demonstruoda
mi už premjerą Mossade- 
ghą ir prieš Angliją, kar
tu šaukė: “Jankiai, va
žiuokite sau namo!” ir ak
menimis apdaužė tris Jung
tinių Valstijų ambasados 
automobilius ir kelis priva
čius amerikonų automobi
lius. Automobilių vairuo
tojai pabėgo, išvengdami 
sužeidimo.

Demonstrantai smerkė 
į Ameriką už tai, kad ji per
ša įsileisti anglus atgal į 
Irano naftos - aliejaus pra
monę, kuri 1951 metais per- 

• imta į Irano valstybės nuo
savybę.

Kartu su kitais demon
stracijose dalyvavo ir Tu- 
deh (masių) Partija, rem- 
dama Mossadeghą prieš 
karalių. Policija ir vadi
nami “tikrieji patrijotai” 
užpuldinėjo Tudeh narius 
ir sužeidė kelias dešimtis.

Susidūrimuose per riau
šes ir demonstracijas viso 
užmušta 2 asmenys ir su
žeista 70.

Gen. Bradley numato 
keturis planus 
Korėjos karui

Palm -Beach, Fla. — Ge
nerolas Omar Bradley, vi
su Amerikos kariniu štabui 
galva, sakė, galima būtų 

į pasirinkti vieną iš šių ke
turių planų dėl Korėjos ka
ro:

1. Visai pasitraukti iš Ko
rėjos. Bet tai būtų gėda 
ir nupuldytų Amerikos ir 
Jungtinių Tautų įtaką pa
saulyje.

2. Daryti tokį pat spau
dimą fronte, kaip ir dabar, 
dauginant priešų nuosto
lius.

3. Daryti didesnių kari
nių žygių, kad nuvargint 
kinus ir priverst juos pa
sitraukt iš Korėjos.

4. ' Daryti visus galimus 
karo veiksmus, kurie, tu r 
būt, įveltų Ameriką į atvi
rą karą su Kinijos Liaudies 
Respublika. Bet iš to galė
tų kilti ir trečias pasauli
nis karas.

N. Jersey Darbo Federacija 
reikalauja rendu kontrolės

Vineland, N. J. — New 
Jersey Darbo Federacijos 
komitetas pasiuntė valsti
jos seimeliui griežtą reika
lavimą išleisti aiškų įstaty
mą, kad tikrai būtų palai
koma rendų kontrolė.

ORAS.— Nešalta, lietus 
ir vėjas.

BURMOS KARYS PAŠOVĖ
DU SOVIETŲ PAREIGŪNUS

biriko ir kitų svąrbių įren-Rangoon, Burma. — Sar
gybinis Burmos kareivis 
pavojingai pašovė Sovietų 
.ambasados sekretorių Kon
stantina Anikina ir amba
sados daktarą ,M. Barbizą, 
kuomet jiedu naktį auto
mobiliu važiavę į vadinamą 
“karinę vietą” prie elektros 
fabriko.

Ant automobilio buvo 
aiškiai matomi diplomati- 
nai ženklai - leidimai.

Sargas pasakoja, kad va
žiuotojai nenustoję, kuomet 
jis paliepė, todėl jis ir ėmė 
šaudyti. Anikinui peršovė 
pilvą, o Barbizui ’sužeidė 
ranką, veidą ir kaklą.

Abudu sužeistieji buvo 
greitai nuvežti ligoninėn ir 
padaryta jiems operacija.
Sargyba turėjo saugoti nuo 

čiango kriminalistų
Burmos valdžia pastatė 

karinę sargybą'prie to fa-

Churchillas dar nežada dovanot 
mala jie tei gyvybę mainais už 
įkalintų Fengrijoj anglų šnipų

, London. — Darbo Parti
jos atstovai Anglijos seime 
užklausė premjerą Church- 
illą, kai]) jis atsiliepia i 
Vengrijos pasiūlyma, kad 
iinai paliuosuotų Edgarą 
Sandersą, įkalinta angla 
kaip šnipą, jeigu Anglija 
pakeistų mirties bausmę 
malajietei Lee Meng, 26

i metų merginai.
Churchillas atsakė, jog 

šiuo tarpu atmeta pasiū
lymą, bet toliau gal ap
svarstys ji, kai vyriausybė 
pernagrmės teismo spren
dimą prieš Mengaitę. An
glu teismas nusmerkė ją 
pakarti kaip komunistę 
Mala jos, partizanų vadovę1

Raketieriai davę 
$190,000 kyšių New 
Jersey gubernatoriui

Trenton, N. J. — Genera- 
lis New Jersey prokuroras 
Theodoras Parsons liudijo 
tyrinėjančiai seimelio ko
misijai, kad:

Gembleris Willie Moretti 
jam sakė, jog raketieriai - 
gembleriai davė republiko- 
nui New Jersey guberna
toriui Alfredui Driscollui 
190 tūkstančių dolerių ky
šių, idant jis jų nepersekio
tu, v

Netrukus po to, kiti 
gengsteriai, matyt, veikda
mi išvien su Bergen ap
skrities politikieriais, nužu
dė Moretti. Bijojo, kad jis 
apie tuos kyšius guberna
toriui neliudytų tyrinėjan
čiai komisijai.

Gubernatorius užginčija 
tuos, įtarimus, vadindamas 
juos “melagingais bepro
čiu išmislais.” 

gimų, kad saugotų nuo 
Čiang Kai-šeko kinų agen
tų. Nes čiangininkai pa
skutiniu laiku pradėjo de- 
gihti Burmos įstaigas vieną 
po kitai.

Jie yra čiang Kai-šeko 
armijos likučiai, kurie per
simetė i šiaurinį Burmos 
ruožtą, kada Kinijos liau
dininkai 1949 metais galu
tinai šlavė čiangininkus. 

■Tada ginkluoti čianginin.- 
kai užėmė pasieninę Bur
mos sritį, kur ir' laikosi 500 
ketvirtainių mylių plote, 
piešdami burmiečius ir žu
dydami.

Čiang Kai-šekas gi per 
Thailandą š m u g e 1 i u o j a 
jiems pastiprinimus, tai]) 
kad Burmos kariuomenė 
nepajėgia jų iškrapštyti. 
Jie daro ir plėšikiškus įsi
veržimus į Kinijos Liaudies 
Respubliką, iš kur paskui 
bėga atgal Burmon.

prieš Angliją.
Vengrijos teismas yra 

priteisęs 13 metu kalėti 
Sandersui, anglų biznieriui, 
kai]) kariniam jšnipui.

Perako valstijos 'maho
metonas karaliukas (sulta
nas) Malajo j, dabar svars
to apeliacijas, prašančias 
dovanot Mergaitei gvvybę. 
Manoma, kad jeigu jis pa
tartu nekarti Mengaitės, 
tai Anglija išklausytų.

Anglijos kolonija Malaja 
susideda iš keturių valstijų, 
turinčių šiokią tokią savi
valdą su tautiniais karaliu
kais kaip vietiniais valdo
vais. Bet jie veikia pagal 
anglų komandą.

Valdžios sandėliuose 
pūdoma 88,000,000 
svarų sviesto

Washington. — Valdžia 
yra supirkus iš farmerių 
88 milijonus svarų sviesto, 
kuris bergždžiai genda san
dėliuose. Tuo tarpu beveik 
visai sustabdytas tikrojo 
sviesto davimas kariuome
nei. To vieton kareiviai, 
jūreiviai ir lakūnai gauna 
margariną.

Valdžia dar ir toliau su
pirkinėja sviestą, kad pa
laikyti aukšta jo kainą var
totojams.

STEVENSONO KELIONĖ
San. Francisco. — Adlai 

Stevenson, buvęs demokra
tų kandidatas i preziden
tus, leidosi į kelionę aplink 
pasauli: Tarp kitko, ketina 
ir Korėjon vykti.

Dover, N. J.—Sušalo miš
ke paklydęs John Horbach, 
58 metų amžiaus.

VIŠINSKIS RAGINA
TUOJ SUSTABDYT KARO
VEIKSMUS KORĖJOJ
Atmeta amerikonų įtarimų, kad 
“Sovietai vedų Korėjos karų”

United Nations, N. Y. — 
Soyietu užsienio reikalų mi
nistras Andrius Višinskis 
kovo 2 d. pakartojo reika
lavimą tuojau sustabdyt vi
sus karo veiksmus Korėjo
je.

Kalbėdamas politiniame 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitete, Višinskis ragino at
mest visokias iš anksto sta
tomas sąlygas dėl paliaubų. 
Svarbiausias, esminis daly
kas yra sulaikyt kraujo lie
jimą, sustabdant karo žy
gius ant žemės, ore ir iš jū
rų, .sakė Višinskis. Jisai 
smerkė Amerikos siūlymą, 
peršantį nedaryt .paliaubų, 
iki Šiaurinės Korėjos liau
dininkai paliks ameriko
nam tokids karo belaisvius 
—šiaurinius korėjiečius bei 
kinus, kurie “atsisako na
mo grįžti.”

Višinskis tvirtino, kad 
Amerika su šiuo reikalavi
mu laužo tarptautinę Ge- 

i nevos sutartį dėl visų be
laisviu grąžinimo. Sakė, jog 

! Amerilęa naudoja šį klausi
mą kaipo priekabe tęsti ka
rą Korėjoje ir užkurti ka- 

■  ------- :—i---------------- «  
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Guatemalos kongresas 
remia užėmimą dvaru

- *"

I ir jankių žemių
Guatemala. — Atsidarė 

! naujas Guatemalos kongre- 
! sas ir išrinko respublikos 
prezidentu G. O. Arriola, 
darbininkų vadą, Revoliuci- 

. nio Veikimo Partijos narį.
' Arriola užtikrino, kad 

i vykdys įstatymą, pagal ku
rį turi būti atimta didžio- 

i sios dvarų ir jankių žemės 
ir padalinta bežemiams ir 
mažažemiams valstiečiams 

; bei darbininkams. Taigi at
imama ir* 225 tūkstančiai 
akrų žemės iš jankių Unit
ed Vaisių kompanijos.

Guatemaįos naujajame 
kongrese yra vadinami 34 
“revoliuciniai aktyvistai,” 
4 komunistai ir 12 dabarti
nės valdžios priešininkų ir 
“bepusiškų.”

Komunistai remia akty
vistus kas liečia žemių pa
dalinimą valstiečiams ir 
daugumoje kitų klausimų.

Sudužo Kanados lėktuvas, 
užmušant 11 žmonių

Kąrači, Pakistan, — Su
dužo ir sudegė Kanados ra- 
kietinis lėktuvas, <pražu- 
dant 6 keleivius ir 5 įgulos 
narius.

Jis skrido iš Londono į 
Australiją ir buvo staptelė
jęs Karači, Pakistano sos
tinėje, bet sprogo, bandyda
mas pakilti nuo Karači 
aikštės.

ra prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Višinskis pakartojo per- 
nykščių sovietinį siūlymą:

Tuojau sustabdyti karo 
veiksmus ir paskirti tarp
iau t i n ę komisiją, kuri 
spręstų visus kitus klausi
mus, taigi ir apsikeitimą 
belaisviais.

Komisijoje privalo būti 
Jungtinės Valstijos, Angli
ja, Francija, Sovietų Sąjun
ga, Kinijos Liaudies Respu
blika, čechoslovakija, Švei
carija, Burma, Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli
ka ir Pietinė (tautininkų) 
Korėja.

Šį pasiūlymą pernai at
metė amerikiniai - angliš
kas blokas Jungtinių Tau
tų seime .
Atsako Amerikos atstovui

Višinskis smerkė Ameri
kos delegato Henrio Cabbot 
Lodge’o padarytus įtari
mus, kad Sovietų Sąjunga 
“iš tikrųjų veda karą,” gin
kluodama Šiaurinės Korė
jos liaudininkus ir kinus 
prieš “Jungtines Tautas.” 
Jis taipgi atmetė Lodge’o 
tvirtinimą, kad Šiaurinės 
Korėjos komunistai pirmu
tiniai užpuolę tautininkų 
Pietine Korėja. Višinskis 
užreiškė, kad tie “mizerni 
priekaištai yra tyčia pa
dirbti, suklastuoti.”

Jis sakė, jog Sovietų Są
junga, pasitraukdama iš 
Šiaurinės Korėjos 1948 me
tais, tiktai tada paliko jos 
liaudininkams ginklų ir nuo 
to laiko nedavė Šiaurinei 
Korėjai jokių karo įrankių.

Kas liečia kinus, tai So
vietų Sąjunga turi drau
giškumo sutarti su Kinijos 
Liaudies Respublika, kuriai 
todėl ir ginklų parduoda. 
Už tai iš Kinijos gauna 
įvairių žaliųjų medžiagų, 
tarp kurių yra ir svarbių 
karinių medžiagų.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai sučiupo Pietinės Ko
rėjos tautininkų karinius 
planus, kaip nurodė Višins
kis. Tie planai smulkme
niškai dėsto, kaip pietiniai 
tautininkai užpuls Šiaurinę 
Korėją. O ir pats John 
Foster Dulles, dabartinis 
Amerikos valstybės sekre
torius, tada lankėsi tauti
ninkų apkasuose prieš 
Šiaurinę Korėją. Tatai liu
dija ir fotografiniai pa
veikslai.

Višinskis ypač smerkė re- 
publikonų valdžią už siun- 
dymą Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų iš Formozbs į 
atvirą karą prieš Kiniją, už 
republikonų senatorių grū
mojimus atominėmis bom
bomis ir už “azijatų mobi
lizavimą karui prieš azija
tus.” •
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20 METŲ NUO REICHSTAGO 
PADEGIMO

.1933 METŲ VASARIO 27 d. hitlerininkai pade
gė Vokietijos reichstago (parlamento) pastatą.

Tai atlikę, jie paskelbė, jog reichstagą padegė ko
munistai.

Tuojau buvo suimti ir įkaitinti: Ernst Togler, komu- 
, nistų frakcijos reichstage vadovas, ir trys bulgarai ko- 
mufustai: Jurgis Dimitrovas, Popovas ir Tanevas. Be 
to, buvo suimtas tūlas silpnaprotis hollandas, Van der 
.Lubbe, — pastarasis buvo įkaitintas tuo, kad, girdi, ko 
-munistai jį pasamdė reichstagą padegti.

Hitlerininkai reichstagą padegė tam, kad galėtų 
‘ pravesti visoje šalyje puolimus prieš savo oponentus, 
kad galėtų lengviau įsitvirtinti ■ valdžioje.

Suimtieji komunistai buvo įkalinti ir prie jų ne- 
. prileista jokie laiškai, j$kie žmonės. Dimitrovas ir jo 
draugai per keletą mėnesių buvo retežiuose.

Taigi nuo tos klastos praėjo jau 20 metų.

DIMITROVO ir jo draugų teismas įvyko sekamą 
rudenį Leipzige.

Teisme narsusis ir ryžtingasis Dimitrovas, drąsiai 
ir atvirai daug maž taip pasakė: Ne mes reichstagą 
padegėme, o jūs, fašistai. Jūs padegėte tam, kad turė
tumėt pasiteisinimą mus pulti. Jūs pirmiausiai puolate 
komunistus, o paskui pulsite social-demokratus ir krikš- 
čionis-demokratus. Bet jūs tuo savo viešpatavimo ne
išlaikysite !

Iš defensyvo, Dimitrovas perėjo į ofensyvą, nepai
sydamas, kas bus, nepaisydamas, koks likimas jį dėl 
to sutiks.

Dimitrovas buvo teisus. Tai šiandien mato visas pa
saulis. Deja, ne visas pasaulis iš to pasimokė.

MŪSŲ KRAŠTE, valdančioji klasė, ypatingai toji 
jos dalis, kuriai rūpi įvesti fašizmą Amerikon, taipgi 
griebiasi įvairių provokacijų, panašių, kokias naudojo 
hitlerininkai.

Jie moka “galvoti” ir sugalvoja klastas, o paskui 
grobia nekaltus žmones ir juos terorizuoja. Tam pa
vyzdžių netrūksta.

Štai, valdančioji klasė pasiryžo “pasigauti” žymų 
darbininkų judėjimo veikėją Steve Nelson. Per virš ket-„ 
verius metus buvo skelbta, būk Nelsonas darė sąmoks
lus su atomo energijos specialistais dėl išgavimo iš jų 
“atominių paslapčių” ir perdavimo'Tarybų Sąjungai.

Bet visa tai dabar kaž kur dingo, nieks Nelsonui 
“tos konspiracijos” jau nebeprimeta.

Kodėl?
Todėl, kad jie Nelsoną “pasigavo” kitaip. Jie jį 

suėmė dėl kaž kokio seno “anti-espidnažinio” įstatymo 
sulaužymo Pennsylvanijoie ir teisė. Nelsonas teisme lai
kėsi didvyriškai. Jis, kaip ir Dimitrovas Leipzige, sakė: 
jūs mane teisiate ne dėl kaž kokio čia įstatymo sulau
žymo, o dėl to, kad aš griežtai kovoju už taiką Korėjoje.

Dėl to, kad Nelsonas buvo drąsus teisme, jis buvo 
nusmerktas 20 metų kalėjimo!

O kai jis apeliavo į aukštesnįjį teismą, tai teisėjas 
atsisakė išleisti jį iš kalėjimo po belą (bail). Tik aukš

čiausio Pennsylvani jos teismo sprendimu Nelsonas tapo 
išlaisvintas po $20,000 kaucija.

(Beje, kovo 8 dieną New Yorke, Rockland Palace 
salėje, ruošiamas masinis mitingas, kuriame kalbės ir 
Steve Nelson; taipgi programoje ten dalyvaus ir Paul 
Robeson.)

TAIGI, reichstago padegimas teikia, daug pamokų 
kiekvienam galvojančiam žmogui, kiekvienam laisvės iš
laikymu besirūpinančiam žmogui. -

AR SUSITIKS?
Mes, žinoma, norime, kad prezidentas Eisenhow- 

eris susitiktų su Stalinu konferencijoje visiems dides- 
~niems tarp mūsų krašto ir Tarybų Sąjungos nesusipra
timams spręsti.

Mes stojame ne už karą,—bus jis šaltasis ar karšta
sis,—o už derybas, pasitarimus.

Mus smagiai nuteikė toji žinia, kad prezidentas Ei- 
•senhoweris sutiktų tartis su Stalinu. Stalinas tokį pa- 
‘geidavimą pareiškė per pastarąsias Kalėdas.

Žmonės, kuriems rūpi taika, mano, jog toks Stalino- 
■Eisenhowerio pasitarimas būtinai turėtų įvykti,—^-įvykti 
kur nors, gal Berlyne ar Viennoje'.

t Žmonės, kuriems rūpi taika, mano, kad toks pasi
tarimas būtinai .turėtų įvykti.

Bet to nenori tie, kurie trokšta naujo karo.
Antai marijonų Draugas (š. m. vasario 28 d.) pa

sisakė: “Mūsų manymu, prez. Eisenhoweriui ir užsi
minti apie bet kokį pasimatymą su Stalinu nereikėjo.”

Kodėl nereikėjo?
Todėl, kad marijonai trokšta karo.

Praėjusią savaitę šiame 
skyriuje buvo šis tas rašy
ta apie esamus sunkumus 
nėščioms ir jau tapusioms 
motinomis darbiniu k ė m s. 
Taipgi apie pradus visuo
meniškos apdraudos moti
nystei. Čia norime parody
ti kitus atsiekimus, o taip 
pat ir trūkumus/

Jau buvo minėta tai, ko 
atsiekė gelžkeliečiai unijis- 
tai savo narėms. Tenka 
priminti kitas unijas, ku
riose šis tas veikta.A

Valdinio Darbo Depart
ment Moterų Biuro pa
teikti daviniai sako, kad 
tiktai trijų industrijų uni
jos (visos industrijos ska
le) yra gavusios šiokią to
kią apdraudą motinystei. 
Jomis yra Amalgameitų 
(vyrams) ir International 
(moterims) drabužių siuvė
jų unijos (pirmoji CIO, an
troji AFL), taipgi kojinių 
mezgėjų (nepriklausoma).

Paskiausieji, Hosiery 
W o r k e rs, nepriklausoma, 
turi iš visų reikšmingiausią 
planą. Mezgėja per šešias 
savaites (nėštumo ir po 
gimdymo) gauna iki 60 pro
centu buvusio savo uždar
bio iš unijos gerovės fon
do. Prie to gauna po $7 
dienai ligoninės išlaidomis Į 
ir $15 gimdymo kambario | 
užmokesčiui. Kadangi tos; 
industrijos darbininkų dau
guma yra moterys, galima | 

j spręsti, kad tai apima ne- 
I mažą skaičių darbininkių.

Amalgameitų lig šiol nu
statytoji pagalba yra nuo I 
$25 iki $100 gimdymo iš-: 
kaščiams.

ILGWU moka tiktai vien- i 
kartinę lyg ir dovaną $50.1 

United Electrical, Radio 
& Machine Workers (ne
priklausoma) 1952 metais 
savo konvencijoje statė rei
kalavimą unijos visiems 
skyriams visur kovoti už 
įvedimą nėštumo pašalpų 
unijistų gerovės ir apdrau- 
dų plane. Atskiri lokalai 
tūlose vietose esą jau gavę 
šį tą toje srityje, pasirašant 
su kompanijomis atskiras 
sutartis. Bet tai dar nėra 
pastovus dalykas, kol neį
vykdytas visasališka plot
me.

New Yorko mieste ir ar
timose apylinkėse veikianti 
dar jauna unija, Distribut
ive, Processing and Office 
Workers Distriktas 65-tas, 
daugelyje savo kontraktų 
įvedė vienokias ar kitokias 
nėščioms pašalpas. Taipgi 
iškovojo teisę joms sugrįž
ti į darbą.

Viešbučiu dar b i n i n k ė s 
taipgi kai ką jau turi toje 
srityje.

Tačiau milžiniška daugu
ma, milijonai darbininkių 
neturi jokios darbo apsau
gos ar pašalpų motinystei.

Dauguma unijų nieko dar 
nepadarė toje Srityje ir ne
siruošia veikti. Tas jų ne
paisymas savo narių mote
rų sveikatos ir gerovės ro

Todėl, kad jie trokšta, idant juo greičiau mūsų kraš
tas nutrauktų su Tarybų Sąjunga “visus ryšius, diplo
matinius ir kitus.”

Todėl, kad jie nori, idant iš Jungtinių Tautų būtų 
pašalinta Tarybų Sąjunga.

Kunigų laikraščiui nerūpi, jog tuomet nebūtų Jung
tinių Tautų. Bet kadangi jam rūpi, idant būtų trečiasis 
pasaulinis karas, tai tas laikraštis ir sielojasi prieš Ei
sen howerio - Stalino pasitarimus, prieš draugišką su
gyvenimą. mūsų krašto su Tarybų Sąjunga.

Panašiai daro ir kiti karo treškėjai.

do, kad tos unijos, ypačiai 
jų viršininkai, dar nepriau
go tikrojo unijizmo laips
nio.

Kol kas didelė dalis Ame
rikos darbo moterų už ne
buvimą pagalbos motinys
tei atmoka aukšta kaina. 
Dažnai jos dirba per ilgai 
pirm gimdymo, kur joms 
pavyksta nuslėpti savo nėš
tumą, ar kur joms nekliu
doma dirbti, kol pajėgia 
dirbti. Jos per anksti su
grįžta į darbą ten, kur ga
li sugrįžti. Jos tą daryti 
yra spiriamos stokos iš
tekliaus ir dėl baimės, kad 
ilgai užtrukusios gali ne
gauti savo darbo atgal.

Ne kartą darbininkės 
gimdo darbe. Ir tai atsi
tinka ne vien tik papras
tuose darbuose. Štai jau
nutė mokytoja Sandra Fen- 
drick, mokytojo žmona, va
sario 25-tą susilaukė savo 
pirmojo naujagimio darbe, 
New Yorko miesto 109-je 
liaudies mokykloje. Iš dar
bo į ligoninę buvo nuvežta 
jau su kūdikiu.

Gal būti, kad ji stipri. Gal 
tas sąjūdis ir įtempimas 
dėmesio gana aržiam pir
mosios klasės mokytojos 
darbui dabar nepaliks ant 
j o s didelės žymės. Tači a u 
niekas negali tikrai pasaky
ti — niekas intymiai nestu
dijavo, nežino—kiek už to
kius stipravimus motinos 
atsimoka viduramžio n.e- 
svei kaitomis, kurių tūlos 
moterys turi nesuskaitomai 
daug. Kiek už tai atmoka 
jų vaikai?

Kas pas mus įsvarbino, 
kas bandė aprokuoti, kiek 
be priežiūros motinystėje 
buvusiu motinu išmiršta 
ankstyvame amžiuje? Kiek 
užmoka motinos praradimu 
protinės ar bendrosios svei
katos? Mes sužinome tik
tai apie tas, kurios dėl mo* 
tinystėje įgytų nesveikatą 
nusižudo ar išžudo savo 
šeimas. Skaičius iškeltų 
aikštėn tokių tragiškų nųo- 
tikių liudija, koki milžiniš
ki skaičiai turi būti biske- 
lį mažiau nukertėjusių, nu
baustų už motinystę.

Moterims yra džiugu iš
girsti, jog pasaulyje jau 
yra tokių vietų, kur moti
nystės pašalpos ir 11-kos 
savaičių atostoga užtikrin
ta kiekvienai gimdyvei. Kur 
medikališka pagalba teikia
ma nemokamai. Kur moti
na atgauna savo darbą, jei
gu jinai nori ir turi svei
katos jin sugrįžti. Kur kū
dikis prižiūrėtas jos darbo 
valandomis ir kur ji gali 
pertraukti darbą papenėji- 
mui kūdikio be* atskaitymo 
iš jos uždarbio už sugai
šuotą laiką.

Mums sakoma, kad tokios 
vietos randamos tiktai už 
“geležinės uždangos.” Tie
są pasakius, mes laukiame, 
kad tokia uždanga nuo be
reikalingų rūpesčių, neda- 
tekliu ir skurdo atsirastu 
ir mums. Sekant B. F.

Mrs. Dennis Donoghue ir jos vyras prie karsto savo 
sūnaus, Dennis, Jr., 21 metu amžiaus. Jis buvo už
muštas Korėjoje. Motina gailiai verkia sukniubus 
ant karsto.

Tarptautinė Motery Diena
Amerikos moterų įkurto

ji Moterų Diena — kovo 8- 
ji — šiandieną yra istori
nė diena, viso pasaulio mo
terų diena, v

Nepakęsdamas išnaudoji
mo, priespaudos, Amerikos 
moterys 1908 metais nusi
tarė paskirti sau dieną. Tos 
dienos proga jos nusitarė 
budinti iš miego ir kitas 
moteris. Jas šviesti, agi
tuoti, kad reikalautų sau 
pilietinių teisių, taipgi ly
gių teisių su vyrais dar
buose, lygios užmokesties 
už lygų darbą/ 8 valandų 
darbo dienos.

- Tuo pat laikotarpiu buvo 
nasireiškęs stiprus sąjūdis 
ir tarp Europos moterų. 
1907 metais Štutgarto kon
ferencijoje tapo įsteigta 
moterų tarptautinė organi
zacija, kurios sekretore ta
po išrinkta Klara Zetkin.

Kopenhagoje laikytoje 
konferencijoje 1910 metais 
nutarta kovo 8-ta visame 
pasaulyje švęsti k a i p o 
Tarptautinę Moterų Dieną.

1914 metų kovo 8-tą Pe
trapilyje tapo išleistas pir
masis darbininkėms skiria
mas žurnalas, užvadintas 
Darbininke ( R o botnica),
rusų kalboje. Valdžia ne
leido tam laikraščiui pama
tyti pasaulio, tuojau užda
rė, sunaikino. Moterys ne
nustojo dirbti. Leido savo 
žurnalą užsieniuose. Kėlė 
iš politinio miego viso pa
saulio moteris. Šaukė ko
voti už lygias teises.

Rusijos moterų organiza
cija prasidėjo labai pama- 

1 žu. Nieku n.eprirengtos tam 
' darbui moterys pradėjo sa
vo darbą. Vykdė pasitari
mus fabrikuose apie vieną, 
kitą savo gyvenime trūku
mus. Toliau jau prieita

Apkalbėtoji žuvis
Per laikus žuvininkai, 

ypatingai mėgėjai žuvauti, 
turėjo ir dabar turi apie 
žuvis visokiausių teorijų. 
Vieni sako, kad žuvis “nu
kanda,” “nekimba” lietuje. 
Kiti spėja, jog saulėta die
na bus be laimės. Tūli ta^ 
riasi daugiau pagauną ba
rometrui einant aukštyn. O 
dar kiti vėl tikrina barome
tro nuslūgimą esant laimės 
pažymiu.

Amerikinė Meteorologi
jos Draugija sako, jog tos 
visos nuomonės yra papras
tu nieku, nekaltos žuvies 
apkalbėjimu. Kad žuvis 
nebijo lietaus. Ir kad ji vi
sai nepaiso saulėtumo ar 
ūkanos. Taigi, jeigu nepa-l

prie to, kad jos išnešė pro
testą prieš karą, pareikš
damos šūkius: “Šalin ka
ras!” “Grąžinkite mūsų vy
rus namo!” “Šalin caras!” 
“Lai gyvuoja darbo žmonių 
valdžia!”

Būreliai kovotojų augo. 
Pakeltu ūpu moterys šven
tė 8 kovo audimo fabrike, 
kur dirbo 700 moterų. Jos 
visos prisidėjo. Joms va
dovavo gera vadovė d. Vi
nogradova. Tai]) organi
zuotai jos šventė ir 1914 
metu kovo 8-tą. Toliau 
prisidėjo prie jų ir vyrai 
darbininkai. Visi vienijosi 
kovoti prieš karą ir paver
gėjus iki pergalės.

-:- i
Kokia širdimi švęs šią 

dieną tos Amerikos mote
rys, kurių sūnūs žuvę arba į 
kur sužeisti vaitoja? Ar j 
nebūtų geriau, kad JAV 
moterys, suvienytai su vi
so pasaulio moter imis, 
šauktų taikos, ramybės, su
grąžinti namo sūnus?

Šiandieną priprato prie 
ka.ro tie žmonės, kurie iš 
karo daro didelius pelnus. 
Jiems karas nėra nuobodus. 
Tik tos motinos vienos dau
giausia nukenčia, kada žūs
ta jų vaikai, arba sužeisti
kankinasi.

Taigi, būtų laikas orga
nizuotis moterims abelnai, 
o motinoms ypatingai. Jos 
turi reikalauti taikos. Mo
tinos vaikas — jos savas
tis. Vaikas—motinos skaus
muose gimdytas, jos ašaro
mis aplaistytas, jos rūpes
čiuose auklėtas—yra moti
nos brangiausias turtas. Jis 
neturi būti žudomas. Moti
nos balsas, jeigu jisai bus 
pa reikštas organizuotai, ga
lingai, jis turi būti išklau
sytas, jis bus išklausytas.

Dilgele.

vyksta pakankamai prisi- 
meškerioti, tai neįvyksta 
dėl žuvies gudrumo ar bai
mės. Veikiausia jos visa 
giminė tuo tarpu pasitaikė 
būti užsiėmusi kur kitur. 
Gal vakarykščiai buvo tu
rėjusi gerą puotą ir dar 
nealkana.

Dijetos. specialistai pri- 
pažįsta žuvį vienu svar
biųjų pavaduoto jų mėsos. 
Tačiau atmeta kaipo be pa
mato pasaką tą tvirtinimą, 
būk žuvies valgymas sutei
kiąs kokios nepaprastos sti
prybės protui.

Reikiant atšildyti kenuo- 
tas daržoves, nusunk skys
timą ir jį greitai užvirk.. 
Tada supilk tirščius.

2 pusi.-Laisve (Liberty)-Trečietdien., Kovo-M arch 4, 1953

Pusiau piautų persikų 
(pyčių) kenukas, yra bran
gesnis. už mažesniais gaba
lais pjaustytų. Bet ne d£l 
to, kad pusinės būtų geres
nės rūšies. Brangiau už J 
mokame už surinkimą vie
nodo dydžio ir spalvų, taip
gi už tai, kad pusėmis il
giau užtrunka sudėti į sti
klines ar biotines.

Šeimininkėms
Ar bandėt avižinius blv- 

r»us kepti? Nieko nepa
prasto. Tačiau šiokia to
kia permaina nuo papras
tųjų. čia paduodamas re
ceptas ne visai atitinka 
vardui, dedama daugiau 
ko kito, ne avižų, bet tas 
neišvengiama, nes avižos 
be priedų nesulimpa į bly
ną. Kiekio turėtu užtekti 
3-4 porcijoms.

Avižiniai blyneliai
puodukas ir ketvirtada

lis išsijotų miltų
šaukštas cukraus 

šaukštelis baking powdery
žiupsnis druskos 
suplaktas kiaušinis 
trys ketvirtadaliai puo

duko pieno
pusė šaukštelio vanillos 

ar kokio kito švelnaus 
prieskonio

trys ketvirtadaliai puo
duko virtų avižų (oat
meal)

šaukštas ar daugiau iš
tirpyto sviesto ar kitų 
riebalų.

Dubenėlyje sumaišyk vi
sus sausus dalinius. Suplak 
kiaušinį, įmaišyk pieną ir 
vanillą ar kitą prieskonį. 
Supilk prie sausųjų dalinių 
su avižomis. Maišyk iki 
mišinys atrodys vienodas 
ir švelnus. Įmaišyk rieba
lus. Kepk ant biskelį pa
teptos skaurados iki aprfirj 
Apvertus, apkepk antrą pfrT 
sę.

Paduok karštus su svies
tu ir syrupu. N. B.

Walnut riešutai paskani
na ir pastiprina vaisinius 
salads. Riešutus dėk pas
kiausia. Ilgai išbuvę, su
mirkę praranda gruzdumą 
ir patamsėja. Nežinančiam, 
kas ten dėta, gali atrodyti į 
kokias nešvarias nuobiras, 
gadinti apetitą.

Today s Pcdtern

Pattern 9378: Child’s Sizes 2, 4. 
G, 8, 10. Size G dress, 1% yards 35- 
inch; % yard contrast fabric. >

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nuny
ri o ir dydžio siųskite: fit
ter n Dcpt., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

I



Naujasis apsigynimo sekretorius ir buvęs General Motors korporacijos pirmininkas 
Charles E. Wilson (sėdintis) tariasi su savo pagelbininkais. Jie irgi visi stambaus 
kapitalo šulai. Wilsonas prižadėjo parduoti savo dviejų milijonų dolerių vertės se
rus General Motors korporacijoje, kad laimėti senato užgyrimą. Kaip šis paveiks
las parodo, jis labai patenkintas savo laimėjimu.

CLEVELANDO ŽINIOS

UŽBURTOJI SIELA
10-24-52 * Paraše RQMA1N ROLLAND —88—

(Tąsa)
— Broli, reikia mirti... Iki tol!..
— Iki tol vienuolės gyvenimas...
— Jūs nepažįstate jo smagumų.

*

Aneta vaidino pagyrūnę. Ne viskas 
buvo smagumai. Jos uždaras gyvenimas 
dažnai jai buvo per aukštas. Ji buvo 
tos vienuolių rūšies, kuriai nebūtų 
per daug valdyti visą vienuolyną ir 
mylėti vieną dievą. Vienuolynas su
mažėjo iki penkto aukšto buto ir dievas 
iki jos vaiko. Tai buvo ir menka, ir mil
žiniška. Jos sąskaitos ten nebuvo, bet ji 
ją papildė: svajonių pavedimais. Šiuo 
pinigu ji buvo pertekusi. Jei jos kasdie
nis gyvenimas iš paviršiaus buvo griež
tas ir skurdus, ji atsigriebdavo vaizduo
tės gyvenime. Čia be kliūčių ir be triuk
šmo liejosi amžinasis “Užbūrimas”.

Bet kaip patekti paskui ją į tą sielos 
vienatvę? Vidinė svajonė nėra austa iš 
žodžių. O norint būti suprantamam, pa
čiam save suprasti, reikia naudoti žo
džius... Tą sunkią ir gličią tešlą, džiūs
tančių ant pirštų galų!.. — Aneta; norė
dama išsiaiškinti, kartais taip pat jau
čia reikalą atžymėti savo svajonę tyliais 
pasakojimais. Bet tie pasakojimai nėra 
tikslūs nuorašai — tai vos pakaitalas,— 
jie įsikuria svajonės vietoje, bet į ją ne
panašūs. Negalėdami sugauti sielos jos 
polėkyje, smegenys prisigamina pasakų, 
kurios juos užima ir apgauna pasakų 
pasauliu arba vidine drama.

Beribė vandens, lyguma, tvano slėnys, 
kuris teka iki kraštų, bekrantė ugnies, 
vandens ir debesų upė; visi elementai 
ten dar susimaišę; tūkstančiai srovių nu
sipynę tarsi plaukai; bet vienintelė jėga 
suvynioja įvijomis jų ilgas, tamsias, 
spinduliais nubarstytas garbanas. Tai 
nesuskaitoma Dvasia ir jos svajų kaime
lį, kurias varo į tamsias Vilties ganyk
las tylus piemuo: Geismas, pasaulių ka
ralius. Valdinga trauka stumia jas į 
godų palinkimą, čia klastingą, čia stai
gų, kuris jas susiurbia.

Aneta jaučia tekant užburtą upę, ji 
u^vynioja ir nuvynioja nuo savo virbo 
vingiuotą srovių kasą, ji jai pasiduoda 
ir žaidžia su klastingai švelnia ją nešan
čia jėga... Bet kai proto dvasia, staiga 
pažadinta, nori patikrinti žaidimą, ji be
randa tik Anetą, išplėštą iš svajonės, 

% beteškančią-kitos, į kurią galėtų sugrįž
ti. Tada ji ją sugalvoja, išmintingai, iš 
kontroliuojamų savo dienos elementų, iš 
savo atminimų, iš praeities veikėjų, iš 
gyvenimo romano, jau išgyvento, ar ku- 

. rį, gal būt, dar išgyvens... Ir Aneta ap
simeta tikinti, kad didžioji svajonė dar 
tebesitęsia, nors žino, kad ji jau pabėgo. 
Ji nesijaudina. Ji ateis, lyg tas evange
lijos sužadėtinis tą valandą, kai jau ne
bebus laukiamas.

'Kiek yra moterų sielų, kurių slaptas 
Jtenijus, kaip ir josios, pasireiškia toje 

^^’idinėje upėje! Kas galėtų skaityti gel
mes, dažnai ten atrastų tamsias aistras, 
ekstazes, prarajos vizijas. O rainiam 
dienų žingsniavime pirmyn ir atgal tai 
yra kokia nors tvarkinga miesčionė, at
sidėjusi savo reikalams, šalta ir išmin

tinga, valdovė pati savęs ir netgi prie
šingumo, kartais perdėtai, kaip Aneta, 
pasirodanti savo mokiniams arba savo 
sūnui (bet jis tuo nesileidžia apgauna
mas) šalto ir moralizuojančio proto...

Ne, mažyčiu ji nepiktnaudoja! Jis to
li pramato. Jis moka skaityti tarp žo
džių. Ir jis žino, jis taip pat, kas tai yra 
svajoti. Kiekvieną dieną jis turi savo 
valandas, kada jis lyg karalius būna vi
sai vienas su savo svajonėmis, vienas vi
same bute. Visados neatsargi Aneta ne
pagalvojusi palieka vaiko valioje galybę 
knygų, išlikusių nuo savo ir nuo senelio 
bibliotekos. Jų tarpe visokio plauko. Jau 
daugelį metų ji nebeturi laisvo laiko 
tarp jų pamedžioti. Tuo pasirūpina ma
žasis. Kiekvieną dieną, sugrįžęs iš licė
jaus, kai jo motinos nėra namie, jis iš
keliauja medžioklėn. Jis skaito sumišai. 
Labai anksti jis išmoko greit skaityti, 
labai greit, jis lekia šuoliais per pusla
pių šlaitus, vydamasis grobį. Jo, kaip 
mokinio, darbas nuo to nukenčia, jis pri
skiriamas prie blogųjų mokinių, išsiblaš
kęs, kuris niekad nemoka pamokų ir pa
skubomis atlieka savo uždavinius. Mo
kytojas labai nustebtų, jei mažasis bra
konierius papasakotų, ką jo akys sugavo 
draustinėje medžioklėje. Jis ten paima 
taip pat ir “klasikus” už apykaklės; bet 
kaip jie ypatingai kvepia! Visa, ką jis 
taip laisvai skinasi nežinioje, jam turi 
puikaus uždrausto vaisiaus skonį. Nie
kas dar negali jo sutepti ar negi šiurkš
čiai apšviesti šiuose susitikimuose. Pa
vojinguose posūkiuose jo akys pralinks
mėja ir praeina, nepajutusios spąstuose, 
kūno masalo. Bet laiminga, be rūpes
čių, jis pajunta ant veido šiltos gyvybės 
pūstelėjimą; šiame knygų miške jo šner
vės įkvepia nuotykius ir amžiną kovą, 
meilę...

Meilė, kas yra meilė dešimties metų 
vaikui? Tai visa laimė, kurios neturi — 
kurią turės: ją pasiims... Koks bus jos 
veidas?.. Iš gabalėlių, skaitytų ir maty
tų, jis stengiasi jį sustatyti. Jis nieko 
nemato. Jis viską mato. Jis visko nori. 
Viską turėti. Viską mylėti (Būti myli
mam! Jam tai yra tikroji prasmė my
lėti... “Aš save myliu. Mane turi mylė
ti... Bet kas?..”). — Atminimai jam ne
padeda. Jie perdaug arti jo, kad jis ga
lėtų juos gerai matyti. Jo amžiuje vi
siškai nėra (arba taip mažai) praeities. 
Dabartis sudaro temą su tūkstančiais 
variantų ... ,

Dabartis? Vaikas pakelia akis ir ma
to motiną. Prie apskrito stalo šiltoje ži
balinės lempos šviesoje jie sėdi dviese. 
Vakare, po pietų, Markas mokosi (jis 
turi mokytis) rytdienai pamokas. Aneta 
ado suknelę. Nei vienas, nei antras ne
galvoja apie tai, ką dirba. Jie vėl imasi 
savo mašinos, malonaus patarnautojo. 
Svajonė teka. Apeta seka srovę. Vaikas 
ją stebi svajodamas... Štai įdomus vaiz
das, įdomesnis kaip jo lūpomis kartoja
mos pamokos!..

Markas atrodė nieko nematęs, kas-dė
josi šiais metais aplink jį; jis nieko ne
būtų galėjęs paaiškinti, kas rūpėjo jo 
motinai. Bet niekas iš jo neištrūko!

(Bus daugiau)

Visi dėkimės j draugišką 
kompeticiją

Visos Clevelande gyvuojan
čios progrėsyvės tautines gru
pės nuolatos veikia kartu su 
vietos progres. organi
zacijomis, būtent: su Progr. 
Partija, Ohio Kbmitetu Sve- 
turgimiams Ginti, Ohio Tei
sių Biliaus Gynimo organiz. ir 
kitomis. Dabar jos rengiasi 
prie Ohio Komiteto Ginti Svc- 
turgimiams Konferencijos dėl 
atšauikimo Walter-McCarran 
įstatymo, kuri įvyks kovo 15, 
Ukrainų svetainėje. Tautiniai 
kom. eina pas savas organi
zacijas paraginimui jų išrink
ti delegatus į konf., kad jos 
surengtų kokių pramogą ar 
kitais joms galimais būdais 
sukeltų pinigų paramai konfe
rencijos, stengiasi sunešti val
gių konf. delegatų pietums ir 
banketui, kuris įvyks po kon
ferencijos, ir stengias išpla
tinti banketo tikietus. Tai to
kioje draugiškoje kompetici- 
joje visos tautinės grupės vei
kia sulyg savo geriausia išga
le.

Todėl ir mes, lietuviai, pasi- 
stengkime, kad minimas paž
ui o n y s būtų pasekmingas, 
nuo kurio irgi visas pelnas 
eis paramai tos svarbios kon
ferencijos. Mes jau1 turime 
pradžia, nes nekurtos draugi
jos gražiai paaukavo. Tik da
bar pavieniai užsidekime sau 
už pareigą, kaip ir kitų tautų 
žmonės, visi dalyvauti mūsų 
pobūvyje ir atsivesti savo 
draugus ir pažįstamus. O ka
da pažmonys duos geras pa
sekmes, tuomet ir mes, lietu
viai, galėsime puikiai pasiro
dyti su konferencijos parama 
ir gal dar geriau, negu kita 
kuri tauta. Svcturgimių Gy
nimo Komitetui yra reikalin
ga finansinė parama nevien 
veiklai dėl atšaukimo Walter- 
McCarran įstatymo, kuriuo- 
mi reakcija pasiremdama taip 
beširdžiai persekioja svetur- 
gimius,“ bet ir dėl svcturgimių 
gelbėjimo.

Kaip jau žinome, pažmonys, 
kuris susidės iš skanios vaka
rienės, prakalbų, šokių prie 
geros muzikos ir kitų pamar- 
ginimų, įvyks šeštadienio va
karą, kovo 7 d., LDS' Klubo 
svetainėje, 9305 St. Claire 
Ave. Vakarienė prasidės kaip 
tik vakarienės laiku1, 6 :30 va
landą vakaro. Vakarienė bus 
skaniai prirengta, o tikintas 
tik $1. %
Reakciniai valdovai sako, 
“Deportacija nėra bausmė”

Argi taip ? Paimsime tik 
vieną pavyzdį: Leųn Callow 
atvyko į Ameriką iš Mace- 
donijos 36 metai atgal, būda
mas 20 metų jaunuolis. Jis 
yra tvirto sudėjimo darbinin
kas ir nuolatos dirbo plieno 
industrijose. Jis apsigyveno 
Niles, Ohio. Callow depresi
jos laiku buvo veiklus bedar
bių organizatorius ir gelbėjo 
suorganizuoti plieno darbinin
kus į uniją, kad jie galėtų 
gauti geresnes algas ir go
resnes darbo sąlygas. T muni, 
rodos, jis negalėjo prasikalsti 
prieš mūsų šalies įstatymus. 
Callow ir jo žmona išauklėjo 
9 Amerikoje gimusius kūdi
kius, vieną mergaitę ir 8 ber
niukus, kurių amžius dabar 
yra nuo 4 iki 18 metų.

Callow yra geras šeiminin
kas ir rūpestingas savo šeimos 
tėvas. Jis nusipirko didoką 
žemės sklypelį gražiame 
antkainyje ir prie didelio ke
lio. Jis pats, atliekamu nuo 
darbo laiku, pasistatė mažą 
namelį, prisodino daug vais
medžių ir augino daržoves ir 
paukščius, — vištas, žąsis ir 
antis. Viršum atkalnės teka 
šaltinukas, iš kurio vandenį 
jis išvedžiojo po visą savo 
žemės plotelį apdrėkinimui 
daržovių, ir iškasęs prūdą pri
vedė vandenį, kad jo 'žąsys 1 
ir antys turėtų kur paplaukio-. 
ti. Savo produktus parduoda
vo prie kelio ir kaimynams.

Tą visą Callow sunkiai sukur
tą grožę man teko apžiūrėti 
ir pasidžiaugti. Tas viskas 
parodo, kad Callow buvo pa
siryžęs baigti savo gyvenimą 
čia, Amerikoje.
1947 m. Callow areštuotas 
deportavimui

Jis per visą savo gyvenimą 
Amerikoje nebuvo niekuomi 
prasikaltęs prieš mūsų šalies 
įstatymus. Jis areštuotas tik 
už tai, kad 24 metai atgal jis 
buvęs Komunistų Partijos na
riu. Bet jis nebuvo kaltina
mas tuomet, kada jis buvo 
Komunistų Partijos nariu.

Dabar Callow jau nuteistas 
išdeportavimui į Macedoniją, 
kuri dabar yra patekusi po 
Graikijos fašistine letena. 
Tas reiškia, kad jis bus iš
plėštas iš jo sunkiai, atlieka
mais laikais nuo darbo gra
žiai priruoštos gūštelės, kurio
je jis manė baigti savo gyve
nimo dienas. Jis bus atplėš
tas nuo jo didelės šeimos, ku
ri liks bejėgė pasidaryti sau 
pragyvenimą. Ir bus pasiųstas 
į mirties nasrus, į Graikijos 
valdomą Macedoniją,- kurios 
liaudis kovoja už pasilmosa
vimą iš po Graikijos fašistinės 
priespaudos. O jeigu Callow 
atsisakytų važiuoti į Macedo
niją, jam gręsia amžinas ka
lėjimas ar koncentracijos sto
vykla.

Todėl toks pasakymas, kad 
deportacija nėra bausmė yra 
šlykštus ir nežmoniškas pasi
tyčiojimas iš taip žiauriai 
skriaudžiamų žmonių. Ir to
dėl tiek daug Amerikos žmo
nių iš visokių luomų, religijų, 
aukštų dvasiškių ir aukštų 
valdininkų, yra pasipiktinę 
(Walter-McCarran įstatymu ir 
reikalauja jį atšaukti. Mary
land© gubernatorius Theodor 
R. McKeldin, kalbėdamas 
Vally Forge State Parke, tarp 
kitko, sakė: “Savu laiku mes 
galėsime žiūrėti į McCarr an 
įstatymą kaip į didžiausį pai
ką ir begėdišką mūsų šalies 
įstatymdavystės skyrių mūsų 
istorijoje.” J. N. S.

Chicago, UI.
įdomūs filmai, verti pamatyti

Šiuo tarpu Cinema teatre 
yra rodoma du įdomūs so
vietiniai filmai. Vienas paro
do, kaip buvo puolamas Ber
lynas. O kitas Baltarusijos 
vaizdų rinkinys.
Sidabrinės sukaktuvės

Vasario 21 d. Kultūros sve
tainėje buvo suruošta puota 
atžymejimui Felikso ir Olgos 
Sutkin (Šatkauskų) 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu
vės. Puota buvo skaitlinga ir 
smagi. Sukaktuvininkams pa
linkėta susilaukti auksinio pa
minėjimo.
Serga

Bridgeportietė Ona Dauk
šienė, Adomo žmona, vėl tu
rėjo atsigulti ligoninėn, šį 
kartą jai padaryta skaudi o- 
peracija ant rankos—jau ke
lintu kartu.

Ligonė randasi Billings 
Hospital, 950 E. 59th St. 
Daukšų biznio adresas:

Adams Place, 3238 S. Ilal- 
sted.
Mirė

Ieva Matzaitis, 2723 V/. 
35th St., mirė vasario 23 d. 
Kilusi iš Jurbarko, Dainių 
kaimo. Palaidota vasario 26 
dieną.

Mirė Juozapas Rusteika, ki
lęs iš Telšių apskr., mirė va
sario 22 d. Palaidotas 25 d.

John J. Butkus, 10906 S. 
Washtenaw Ave., mirė vasa
rio 23 d. Palaidotas 26 d. •

Žmonėms reikalinga susi
rast teisybę; ne dėl to, kad 
teisybė prapuolė, bet dėl to, 
jog jie patys prapuolė.

Santayana

Bridgeville, Pa.
Mirtis

Sausio 31 d. mirė Eva 
Kawker. Velionė buvo gimu
si Lietuvoje, Suvalkų rėdybo- 
je. Paliko nuliūdime vyrą 
Kazimierą.

Velionė buvo laisvų pažiū
rų moteris, skaitė Laisvę. Pa
laidota laisvai. Velionės kū
nas sudegintas vasario 4 d. 
Homewood krematorijoj. Ve
lionė priklausė prie LDS 157 
kuopos. Buvo veikli narė, 
dirbdavo parengimuose, visa
da aukodavo darbo žmonių 
reikalams. Gaila geros drau
gės.

Pagarbai velionės Eva 
Kawker aukojo Laisvės fon
dui šie draugai ir draugės:

Aštunta apskr. .$5.00
J. R. Strelčūnas 2.00
S. U. Paich 2.00
J. Mažeika 1.00
Z. Karsokienė 1.00
J. Purtikas 1.00
A. Pipiras 1.00

Viso suaukota $13.00
Ačiū aukotojams. U. Paich.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Naujais geležinkelis 
Bulgarijoje

SOFIJA. — Bulgarų tau
ta pasiekė naują stambią 
pergalę socialistinėje staty
boje. Iškilmingai' atidary
tas sunkiomis kalnų sąly
gomis nutiestas Pabalkanės 
geležinkelis.

Stoties platformoje įvyko 
statybininkų, geležinke 1 i - 
ninku ir aplinkinių kainui 
gyventojų mitingas.

Kyla Bulgarijos žemes 
ūkio mechanizavimas

SOFIJA.— Bulgarijos že
mės ūkis pasiekė stambius 
laimėjimus. Dar labiau su
stiprėjo kooperatinis sekto
rius kaime.

Dėka Tarybų Sąjungos, 
kuri teikia Bulgarijai trak
torius, kombainus ir kitas 
žemės ūkio mašinas, bro
liškosios pagalbos, o taip 
pat dėka besivystančios tė
vyninės žemės ūkio mašinų 
gamybos, be paliovos au
ga žemės ūkio mecha- 
nizavimas. 1952 metais ša
lies laukuose dirbo 12 tūks
tančių traktorių ir daugiau 
kaip 1 tūkstantis kombai
nų. Šalyje įsteigta 140 ma
šinų - traktorių stočių.

Gausiems ir pastoviems 
derliams gauti komunistų 
partija ir liaudies valdžia 
plačiu mastu vykdo priemo
nes drėkinimui vystyti. 
1952 metais dirbtiniu būdu 
buvo drėkinama daugiau 
kaip 200 tūkstančių hekta
rų dirbamų žemių, t. y. 5 
kartus daugiau, negu iki 
1944 metų rugsėjo 9 d/

Amžiai yra visi lygūs, ta
čiau genijus visuomet lie
kasi viršuje amžių.

Stendahl

Kalnai tai yra amžinieji 
žemės paminklai.

N. Hawthorne
Surinko1 Kas Kitas

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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San Francisco, Cal.
%

LLD kp. susirinkimas

Sekmadienį, kovo 8 d., į- 
vyks LLD 153 kp. susirinki
mas. Pradžia 1 vai. po pie
tų. Taipgi tą pačią dieną ir 
toje pačioje vietoje įvyks 
LDS kp. susirinkimas.

Visi nariai žinote gerai vie
tą, malonėkite visi dalyvauti. 
Ir jau laikas užsimokėti LLD 
mokesčius už 1953 metus.

Sekr.
—o—

Tarptautinis moterų 
parengimas

šeštadienį, kovo 7 d., 5. vai. 
vakare, įvyks Tarptautinis 
moterų parengimas, 321 Divi- 
sadero St. Pirm programos 5 
vai. bus vakarienė ir nuo 8 
vai. vakare prasidės progra
ma. Taipgi' bus graži muzika- 
lė programa. Programos pil
dyme dalyvaus Darbininkų 
Mokyklos Choras, Vaikučių 
Choras, taipgi bus įvairių šo
kių, ir per jaunimo teatralinę 
grupę bus suvaidintas veika- 
liukas, ir be to bus šiaip įvai
rumų. Užsibaigus prograpiai 
bus gerų kalbėtojų kalbos. 
Šiame parengime dalyvauja 
ir lietuvių moterų atstovybė. 
Todėl mes privalome skait
lingai dalyvauti. Laike vaka
rienės ir po progr. bus visokių 
tautinių valgių, kas ko norės, 
galės pasirinkti.

Įžanga tiems kurie neval
gys vakarienės, bus tik 50c. 
Kurie norės vakarieniauti, 
tiems bus $1.50.

Kviečia, Moterų Komitetas.
—o—

Apie mūsų ligonius

Ignas Kamarauskas dirbtu
vėje buvo užgautas-sužeista 
koja, nesveikavo per savaitę 
laiko, vėliau dar buvo pažeis
ta dešinėj i akis, ir veik dvi 
savaiti kaip randasi Pacific 
General ligoninėje. Teko pa
tirti, kad akis ir koja baigia 
susveikti, bet abelnai jo svei
kata silpna tuo laiku, ir ko
lei pilnai nesusveiks, bus po 
daktaro priežiūra. Gaila gero 
draugo, ir linkime jam greit 
pasveikti.

Draugė Karosienė randasi 
savo namuose, ir gerai sveiks^- 
ta. Mano, kad ši operacija 
nors buvo skaudi, bet bus pa
sekminga. Tai Jinksma girdė
ti.

Draugė Valerija Sutkienė, 
atrodo, laipsniškai sveiksta, 
bet dar randasi po daktaro 
priežiūra.

Kadangi čia ankstyvas pa
vasaris, viskas žydi ir žaliuo
ja, tai manau, kad su pavasa
rio atgyjančia gamta ir mūsų 
ligoniai pasveiks. Alvinas.

MATTHEW A.
BUYUS

- x (BUYAUSKAS)
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•De*

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172
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MOS K LIETUVOS
Pasiruošimas politechniniarn 
apmokymui

ŠIAULIAI. — Penktajame 
penkmetyje numatyta pasi
kušti perėjimui prie visuoti- 
njo polltechninio apmokymo 
vidurinėse mokyklose.

Šiomis dienomis vietos Mo
kytojų instituto fizikos-mate
matikos katedra ir J. Janonio 
vardo vidurinė mokykla su
rengė konferenciją tema “Po- 
litechninis apmokymas”. Pra
nešimus padarė šių mokymo 
įsta i gų d ė styt o i a i.

J. Janonio vardo vidurinė
je mokykloje pradėtas pasi
ruošimas politechniniarn ap
mokymui. Sudarytas planas, 
kuriuo numatyta pagilinti 
mokytojų žinias, supažindin
ti juos su technikos pasieki
mais, rengti mokomojo pobū
džio moksleivių ekskursijas Į 
pramonės įmones, demonst
ruoti mokslinius-techninius 
filmus, išvystyti vaizdinių 
priemonių gamybą, išplūsti 
mokyklos dirbtuves, atlikti 
daugiau laboratorinių darbų 
ir tt. Suaktyvėjo fizikų-che- 
mikų ir radistų būrelio veik
la. Mokiniai pagamino aero- 
dinamį vamzdį, magnetofoną.

Novatorių Įnašas
KAUNAS. — Į “Laimės” 

trikotažo fabriko racionaliza
cijos komisiją kreįpėsi vyr. 
meistras Januševičius ir dar
bininkė Vorobjovą. Jie patei
kė naujus racionalizatorinius 
pasiūlymus.

Vertingas yra 
pasiūlymas. Ji 
mezgimo mašinos 
stabdį. Nutrūkus 
bar mašina sustoja pati 
dėka žymiai sumažėjo 
kas.

Vorobjovos 
patobulino 
automatinį 
siūlui, da- 

. To 
bro-

Abu racionalizatoriniai pa
siūlymai jau Įgyvendinti ir 
per metus valstybei duos apie 
50 tūkstančių rublių santau
pų. Iš viso šiais metais komi
sijai buvo pateikta 20 racio- 
nalizatorinių pasiūlymų. 16 jų 
Įdiegti gamybom

V. Aleksandravičius

Kolūkio agitatoriai
ROKIŠKIS. — Agitatorius 

P. Puluikis nebe pirmą kartą 
dalyvauja rinkiminėje kam
panijoje. Paskelbus Jsaką dėl 
rinkimų Į vietines Tarybas, 
jis pradėjo lankyti savo kai
mynų butus, laukininkystės 
brigadas. Puluikio pavyzdžiu 
pasekė ir kiti agitatoriai — 
Baltušis, Ragelytė, Daunys.

Į rinkiminę kampaniją Įsi
jungė kolūkio klubas-skaityk- 
la. Į klubą-skaityklą dažnai 
atvyksta iš rajono centro poli
tinių ir mokslinių žinių sklei
dimo draugijos nariai: viduri
nės mokyklos mokytojas Kuli
kauskas, rajono liaudies švie
timo skyriaus vedėja Tebeliš- 
kytė ir kiti. Jie aiškina kol
ūkiečiams partijos suvažiavi
mo dokumentus, daro prane
šimus apie tarptautinę padė- 
tj, rengia pasikalbėjimus rin
kiminėmis temomis.

S. Maciūnas

Imigracijos viršilos 
neigia nuosprendį

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas nusprendė, 
kad kiniečio Harry Chew lai
kymas Ellis Islande yra nele
galus. Nuosprendis buvo pa
skelbtas vasario 9-tą. Tačiau 
imigracijos viršininkai neigia 
tą vyriausio šalies teismo nuo
sprendį—Chew tebelaikomas 
ant salos.
A Chew, marininkas, yra lai
komas ant salos nuo 1951 mė
ty kovo mėnesio. Jis buvo su
laikytas kaipo įtartas. Tačiau 
įtarimai bei Įtarė j ai ir 
dien jam nėra žinomi, 
rikinis Sveturgimiams 
Komitetas darbuojasi jį 
avinti.

šian- 
Ame- 
Ginti 
išlai-

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

Neh'Yorto^^ėžgfeZliilo^
Iš Kalvaičių pares

Vasario 22-rą Julius ir Ma
rijona Kalvaičiai pasikvietė 
dalį savo giminių ir ne kuri uos 
susiedus bei draugus pas Joną 
Lazauską, Ridgewoode. Gerai 
pavaišino. Buvo susirinkę apie 
trisdešimt asmenų. Visi sakė, 
kad Marijona per graži dėl 
tokios krūvos metų. Visi išsi
reiškė, kad norėtų pamatyti, 
kaip jinai atrodys šimto me
tų sulaukus.

Apart gerų vaišių, gerų 
linkėjimų Marijonai Kairai
tienei, nebuvo pamiršta ir 
dienraštis Laisvė, pasveikin
tas su $5. Nors mažai, bet 
riau, negu1 nieko. Buvęs.

ge-

Richmond Hill 

boli-

parengimas
LDS Richmond Hill 

ninkai pasirengę turėti drau
gišką pobūvį kovo (March) 7 
d., 8 vai. vakaro, Liberty Au
ditorijoje.

Ta pačia proga bus ir boli- 
nimas. Kurie mėgstate bolin
ti, tai dalyvaukite tą 
Auditorijoje. Galėsite 
ir linksmai praleisti 
vakarą sykiu su LDS 
kais.

vakarą 
bolinti 
minėtą 

bolinin-

Vaikas apdegė
gaisre

Ištikus gaisrui namo 106-04 
Jamaica Ave., Richmond Hill, 
pavojingai apdegė 12 motų 
berniukas, Alexander Na
deau. Sakoma, jog jis apdegė 
pagelbėdamas mokinai Įspėti, 
sugaudyti, surinkti kitus 12 
vaikų, savo broliukus ir sesu
tes. Juos motina sėkmingai 
išvedė per langą ii* žemyn 
nuo trecio aukšto gaisrinėmis 
kopėčiomis. Vaikai yra nuo 2 
iki 15 metų.

Gaisras greit persimetė ir 
į gretimus kelis namukus. Jų 
gyventojai taipgi turėjo bėgti 
iš namų. Bet tuos gaisragesiai 
išgelbėjo mažai teapžalotus. 
Buvo iššauktos trys komandos 
gaisragesių. Du- gaisragesiai 
nuvežti į ligoninę.

New Yorke nušautas 
16 metų jaunuolis

Mario Lopez, 16 metų, tapo 
nušautas ant laiptų prie Daisy 
Social. Club, 145 Suffolk St., 
New Yorke. Jį nušovė detek
tyvas Villafana.

Anot policijos aiškinimo, 
pora jaunuolių susivaidiję 
ant laiptų detektyvui matant. 
Vienas išsitraukęs peilį ir 
pradėjęs savo priešą raižyti. 
Detektyvas pavartojusį peilį 
Jaimo Rosado Melendez su
ėmęs. Tai pamatęs sykiu su 
Melendez gyvenęs tame pat 
pastate Lopez atbėgęs iš bu
to nešinas durklu. Detektyvas 
sakosi pagrasinęs jaunuoliui 
sustoti, bet jis neklausęs. Tuo
met jin paleidęs šūvį. Jau
nuolis pats pabėgęs kamba
rin, bet pirm pribuvimo uni
formuotos policijos jis 
buvęs miręs.

jau

Jaunuolė sužalota 
gatvėje

Hollis, Queens, tapo pavo
jingai perdurta metaline pie- 
lyčia 15 metų jaunuolė Bar
bara Koeppicus, gyvenusi 
114-46 210th St., Hollis, L. I.

Policija spėlioja, kad ją 
sužaloti galėjęs vienas iš tri
jų pabėgusių iš Creedmoor 
proto ligoninės asmenų. Ta
čiau ligoninės vedėjai tikrina, 
kad tie pabėgusieji asmenys 
nėra pavojingi.

Iš Kriaučių Susirinkimo
Vasario 25 d. įvyko lietu

vių kriaučių 54-to skyriaus 
susirinkimas 11-27 Arion PI., 
unijos- svetainėje. Jį atidaręs, 
lokalo pirmininkas V. Zavec- 
kas pranešė, kad įvyksta Joint 
Boardo manadžerių ii" trade 
manadžerių rinkimas, taipgi 
ir kasieriaus A. Millerio rin
kimas. Lokalo 54-to kriaučiai 
vienbalsiai užgyrė tuos pa
čius.

Lietuviu Atletu Klubas švęs 
savo auksinį, 50 motų' sukak
ties jubiliejų. Tad prisiuntė 
kriaučiams 20 bilietų po $5. 
Visi bilietai tapo nupirkta.

Lietuviai kriaučiai ir šiais 
metais turės savoj pikniką 
Klaščiaus parke. Susirinkime 
apie tai pasikalbėjus, visi su
tiko, kad vykdyti savo tradi
cinį nusistatymą ir toliau.

' Laikraščiuose, ypatingai 
marijonų Darbininke buvo ko
kio korespondento 
kad kriaučiai 
limą. Tokias 
dar yra per 
vadai dar tik 
po 15 centų valandai pakelti. 
Bet, kada ir kiek bus pakelta, 
tai sunku pasakyti. Liekasi 
palaukti. Taigi, šiame susi
rinkime kriaučiai pasikalbėjo 
ir paliko lokalo tarybai kla
binti unijos duris, kad vykdy
tų mūsų lokalo pasiūlymą 
konvencijai; Lietuvių lokalo 
pasiųstos konvencijai rezoliu
cijos reikalavo pakėlimo algų 
k riaučiams.

Ar mūsų lokalo tarybos

rašoma, 
gaus algų pake- 
žinias skleisti 
anksti. Unijos 

padavė prašymą

Liberty Auditorijoje
Šį sekmadienį, kovo 8-tą, 

moterys čia rengia Tarptau
tinės Moterų Dienos minėji
mą. Tikimasi įdomaus popie
čio. Programoje bus kai kas 
nauja dainos-muzikos srityje. 
Tr kalbės Dr. Clementina J. 
Paolone, kuri taip pat yra ir 
žymi moterų vadovė.

Po programos, moterys da
lyvius pavaišins namie 
tais-k e ptais užkandžiais 
karšta kava. Pradžia lygiai 
vai.

vir
ii

Pasikalbėta apie spaudą

Vasario 22-rą įvykęs LMS 
forumas apie spaudą sutrau
kė nemažai dalyvių. A. Bim
ba pateikė įdomų pranešimą 
iš spaudos istorijos. O paskui, 
kalbėdamas apie šiandieninę 
spaudos rolę, iškėlė keletą 
klausimų, kurie paakstino da
lyvius į diskusijas. Atvykusie
ji naudingai praleido popietį.

Reikšminga filmą

Kovo 1-mos popietį buvo 
rodyta filmą iš gyvenimo Len
kijoje karo laiku, nacių ge
nerolams hitlerininkams val
dant krašta.

Kadangi filmą vaizduoja 
paskilbusįjį žmonių žudymo 
fabriką, koncentracijos kem
pę, tai filmoje kalbama dali
nai lenkiškai, dalinai vokiš
kai, o aiškinama angliškai. 
Filmą ilga, trijose dalyse, tad 
jos eiga greita. Ne visi spėjo 
angliškuosius užrašus perskai
tyti. Dėl to tūli skundėsi ne 
viską supratę.

(Linkėtina, kad visi būtų 
supratę prie kartuvių pastaty
tos partizanės šūkį: “Nęda- 
leiskite vykdyti daugiau kem
pių !”

Su pratisieji; vykdys tą šūkį 
prisidėdami darbu ar auka 
atsteigti taiką ir sustabdyti 
persekiojimus, kankinimus, 
žudymus žmogaus žmogumi)

Filmą rodyta didžiojoje sa
lėje. Publika būtų netilpusi į 
Brown Room, kuris paprastai 
būna valrtbjamas filmų rody
mui. Rodė Jurgis Klimas.

Priedams, bėję, Jurgis Kli
mas vaidino savo paties para- 

to, kas būna pas lietu- 
kriaučius. Jų lokalai turi 
susirinkimus vieną j me- 
0 lietuviai susirenka kas

balso išklausys, tai čia kitas 
klausimas. B'et vardan šven
tos teisybės kriaučiams pri
klauso pakėlimai algų. Dau
gelio industrijų darbininkai 
gavo algų pakėlimus. Atsi
žvelgiant į gyvenimo reikme
nų iškilimą Į padanges, reikė
tų ir kriaučiams gauti algų 
pakėlimą.

Lietuvių lokalas visada pir
mutinis klabinti unijos vadų 
duris. Bet kiti lokalai sumigę 
ii’ sapnuoja saldžiai. Pas juos 
nėra 
vius 
savo 
tus.
mėnuo. Dėl to vienam lokalui 
ką geresnio laimėti yra sun
ku taip, kaip prieš vėją pa
pūsti. /

Delegatas V. Ubarevičius 
davė pranešimą iš lietuviškų 
dirbtuvių stovio. Taipgi jis 
paviršiumi pranešė ir apie 
naują unijos kontraktą su 
darbdaviais. Jo pranešimas iš 
naujo kontrakto dar ne visas. 
Pasižadėjo daugiau pranešti 
sekantį suisirinki.mą.

Darbai pas kriaučius lietu
viškose dirbtuvėse yra suma
žėję, dirbinėja labai mažai. 
Šimėno dirbtuvė yra išbai
gusi darbą pirm Kalėdų ir 
dar nemano greitai pradėti. 
Mičiulio dirbtuvėje irgi dar
bas yra sumažėjęs dėl pro- 
sininkų mašinų perkėlimo į 
antrą aukštą. Pasirodo, ši bus 
didžiausia iš lietuviškų dirb
tuvių, turės du “florų.” J. S.

šytą. dialogą su Mary Wilson. 
Gi Juozas Budrevičius sir 
Eleanore Stakovaite suvaidino 
dialogą “Gyvenimas ir Vil
tis.”

Kadangi pranešime spaudai 
nebuvo minėtas dialogo var7 
das, buvo suprasta, kad Bud- 
revičius, kaipo muzikantas, 
duos ką nors muzikini. Taip 
buvo ir garsinama. Ar.

Filmos-Teatrai
Globe Teatre

Rodoma nauja Lux produk
cijos filmą “Auna.” Pirminę 
rolę vaidina italų aktorė Sil
vana Mangano, taipgi Vitto
rio Gassman. Mažesnėse ro
lėse vaidina žvaigždės Silva- 
no.s dvi seserys Patrizia ir 
Natascia. Mangano.

Stanley Teatre

Pradėjo rodyti “Concert of. 
Stars.” Tai maždaug tos rū
šies linksma ir muzikališka 
filmą kaip kad buvo kiek pir
miau ilgai rodytoji “Grand 
Concert,” kuri išbuvo tame 
teatre kelis mėnesius (su ma
žomis pertraukomis).

Playwrights Teatre, 
41st 
pirmu 
nauja

Ji

St., kovo 6-tos 
kartu statys 

veikalą “The 
parašė, režisa-

Davis, 
Julian

Opera 
pavasarinį

Naujas veikalas

New 
405 W. 
vakarą 
scenoje
Big Deal, 
vo ir stato trys žymūs Broad
way aktoriai Ossie 
Stanley Greene ir 
Mayfield.
City Center

New Yorko Miestinė 
Co. pradės savo 
sezoną šio mėnesio 19-tą. Su
vaidins keliolika populiariųjų 
operų. Pastatymai būna taip 
jau geri, kaip ir 
me Metropolitan 
dažnai vaidina 
lentai ir kainos 
mesnės.

kompaniška- 
teatre, nors 
jaunesni ta- 
čia prieina-

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

Iš tyrinėjimo N. Y. 
policijos žiaunimų

New Yorke vykdytose dvie
jose viešose policijos žiauru
mų tyrinėjimo sesijose pasi
tvirtino keli buvusieji piliečių 
iškelti policijai kaltinimai.

Posėdis buvo vykdomas 
prie Foley Square, tame pa
čiame ■ kambaryje, kur nese
niai buvo teisiami darbininkų 
vadai komunistai. Posėdyje 
dalyvavo policijos viršininkas 
George Monaghan, pirmasis 
deputas inspektorius Frank 
Fristensky, vyriausias inspek
torius Conrad Rothengast, 
J. V. prokuroro asistentas 
Daniel Greenberg, buvęs J. V. 
prokuroras Myles Lane.

Tyrinėtojų komisijos 
rių asmenų komisijos) 
ninku yra newyorkietis
resmanas Kenneth B. Kea
ting. Tardymą vykdė komite
tui patarėjas advokatas Ro
bert A. Collier. Tyrinėjime 
lig šiol buvo nustatyta, kad :

(ketu- 
pirmi- 
kong-

Praėjusių metų liepoj tarp 
Teisdarybės Departmento val
dininko ir New Yorko polici
jos viršininko buvo susitarta 
neįsileisti federalės valdžios 
agentų tyrinėti žmonių skun
dus dėl policijos žiaurumų. 
Buvo sutikta, kad pati polici
ja tyrinės save ir Teisdarybės 
Departmentui pateiks savo 
raportą;

Kad Policijos Departmen- 
tas neinformuoja piliečių apie 
jų konstitucines teises laike 
arešto, nors įstatymiškai pri
valo tai padaryti;

Kad dėl to suokalbio polici
ja visuomet galėjo pateikti 
save išteisinančius raportus. 
Ir kad einant tokiais raportais 
piliečiams neliko galimybės 
teismuose gauti teisėtumą ar 
atpildą už skriaudas.

SUSIRINKIMAI

būti:
Reiškia,

WORCESTER, MASS.
Klaidingo Ųranešimo Pataisymas
Vasario 25 ir 26 dd. Laisvėj bu

vo pranešta, kad bus pasilinksmini
mo vakaras, rengiamas LDS 75 kp. 
ant. vasario 27 d. Tas turi 
LDS 57 kuopos, kovo 6 d. 
kuopos numeris ir diena parengimui 
buvo klaidingai padėta. Dabar bū
kite tikri, kad minėtos LDS 57 kp. 
pasilinksminimo vakaras įvyks kovo 
6 d., 8 vai. vakare aukštutinėj sve
tainėj, 29 Endicott St.

Rengėjai kviečia visus atsilankyti.
Komisija.

(43-44)

Preiekcija Apie Sveikatą
LDS 57 kuopa rengia prelekcijas 

dėl žmonių sveikatos. Prelegentu bus 
gerbiamas Dr. Antanas Arenta, jau
nas lietuvis gydytojas, vidujinių ligų 
specialistas; jis sėkmingai jau pagy
dė daugelį lietuvių, sirgusių. Jis šio
je prelekcijoje dėstys (aiškins) šir
dies ligas bei atakas, vidurių bėdas, 
maisto nevirškinimą ir 1.1. Klausi
mus iš publikos pasiryžęs atsakyti 
kiek tik jų bus. Todėl kiekvienas 
pasinaudokite šia proga, ateikite į 
prelekcijas kovo 22 d., 3 vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėje, 29 
cott Street.

(43-44)

Endi- 
Korp.

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

įvyks sekmadienį, Kovo-March 8 d., 
2-rą vai. popiet. Kviečiame visus 
narius dalyvauti, bus svarbių reika- 

aptarimui. — K. Čiurlys. • '
(42-44)

lų

DETROIT, MICH.
Žaislų Vakaras Su Programa

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

Turėsimeį skanių užkandžių ir 
trumpą prograYną. 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 sekmadienį, 
kovo-March 15, prasidės 3-Čią va
landą po pietų, bus Kliubo patalpo
je, 318 Broadway.

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

42-44)

UŽUOJAUTA MIRUS

ONAI URBAI! IS
Brooklyn, N.

Reiškiame giliausią užuojautą vyrui Antanui 
Urbaičiui, dukteriai, sūnams, anūkams ir visom 
trim seserim, ir kitiem visiem artimiem gimi
nėm.

Irstymasis baigėsi Nelaimė atidėjo 
vestuves

Trys 13-15 metų berniukai 
brooklyniečiai vaikščiodami 
ties pajūriu Annadale Beach, 
Staten Islande, atradę palik
tą guminę valtį. Valtis jau 
buvo kiaura, matomai, pames
ta kaipo nebevartotina. Vai
kai valtį sulopė ir leidosi jū
ron irstytis. Bet netoli jiems 
teko plaukti pagal norą. Stip
rus vėjas pradėjo juos nešti 
tolyn. Irklai nepajėgė atsilai
kyti.

Jų nelaimę pirm sutemos, 
laikui pastebėjo kiti. Pranešė 

“policijai. Juos surado skrai
dydami helikopteriu ir lakū
nai nesitraukė iki 
pajūrio sargybinių 
valtis vaikus išvežti ant kran
to.

pribuvo 
motorine

Jaunasis Roosevdtas 
nenorįs būti majoru

Kongresmanas Franklin D. 
Roosevelt Jr. pasisakė, kad 
jis nenorįs būti kandidatu Į 
New Yorko miesto majorą.* 
Bet kad jis ateinančiais me
tais kandidatuotų į guberna
torių, jei tam būtų proga.

Impellitteris taipgi neturė
tų daugiau kandidatuoti į ma
jorą, nes “jis prarado žmonių 
pasitikėjimą,” sako Roosevel- 
tas.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

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 wpek. 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 
or 2300 Carpenter Street. MR. H. C. 
TOLHURST — KI. 5-3646.

(42-44)

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)
B

Virginia 9-6125

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., N. ¥.

4 pųsI.-Laisvi (Liberty)— Trečiadien., Kovo-M arch 4, 1953

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174

□

P. ir E. Y och omai 
P. ir M. Smalsčiai 
. Detroit, Mich.

Važiuojant Į savo vestuves, 
busimoji nuotaka Solveig Ei- 
kland pateko auto nelaimėn. 
Sužeista, ji atsidūrė ligoninėn, 
Brooklyne. Vestuvės tapo ati
dėtos neribotam laikui.

Help Wanted—Female
HOSIERY 
PAIRERS

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

DYE WORKS, INC.
140 Plymouth St., B’klyn.

Ind. F Train—York St. St a.
(42-44)

t

<

ORGANIZACIJŲ ATYDAI
Kovo mėnesio susirinkimuose tu

rėkite savo dieno! varkyje 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.

722222222222272722212222722727227717772272772

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barberiai

B ---- -------------------- 1------------------------- ------- 0

PEIST LANE 
DRUGS, Inc,

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G. \

Tel. EV. 7-6238 < r
E




