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KRISLAI
Mao Tse-tung žodis. 
Mirtinos tylos sudrumstė- 
jas, Kremliaus žvirblelis. 
Sako: ir Malenkovas mirs... 
Žmogaus pareigos.

Rašo R. MIZARA

Tuojau po Stalino mirties, 
mūsų krašto didieji ir mažie
ji politikai kėlė toki klausi
mą :

—Ką dabar darys Kinijos 
^Liaudies Respublika?
A Buvo nemaža tokių, kurie 
sakė: dabar yra geriausia 
Mao Tse-tungui proga vesti 
Kiniją “Tito keliu.” Ir tūli jų 
spėjo, būk taip ir būsią.

O jei taip bus. tai “Vakarų 
pasauliui” didesnės laimes ne
reikės.

—O—

Bet taip nebus.
Mao Tse-tung pakartoda

mas pasakė: Naujoji Kinija 
eis išvien su Tarybų Sąjun
ga, kaip ėjo ligi šiol.

Dėl Stalino mirties Mao 
Tse-tung šitaip pareiškė:

—Stalino mirtis—didelė ne
laimė. Liūdesio, kuri ši nelai
mė mums atnešė, žodžiai ne
gali apsakyti.

Bet, Kinijos liaudies vado
vas pridėjo:

—Mūsų pareiga ši liūdesį 
įsakei st i i jėgą, i stiprybę.

.. ---- O-----
Sprendžiant sulyg kores

pondentų, buvusių Stalino lai
dotuvėse, pasisakymais, kitų 
tokių įspūdingų laidotuvių 
Maskva ligi šiol nebuvo ma
čiusi.

Giliausias įspūdis susidarė, 
kai įvyko penkių minučių liū
desio susikaupimas: Maskvoje 
ir visuose Tarybų Sąjungos 
miestuose, taipgi visuose Ki
nijos miestuose, sustojo trau
kiniai, gatvekariai, busai, au
tomobiliai, — sustojo viskas, 
kas normaliu laiku juda.

Raudonojoje Aikštėje ir 
aplink ją, visame didmiestyje, 
užgulė mirtina tyla.

Ją sudrumstė, rašo vienas 
korespond., tik žvirblelis: 
pakilęs nuo Kremliaus sienos, 
graciškai plasnodamas spar
neliais, nutūpė ant mauzolė- 
jaus, kur guli Leninas ir kur 
buvo palaidotas Stalinas. Nu
tūpęs liūdnai sučiulbėjo.
( — o—
'ĮPraėjusio' antradienio rytą, 

besiruošdamas darban, klau
sau radijo žinių.

Pranešėjas duoda 
naujieną:

—Keletas 
to gydytojų 
neša, kad 
mirs...

Bet argi reikia būti specia
listui, kad suprasti, jog žmo
gus mirs?

Per metų .eilę astrologai, 
burtininkai, visokie ablavukai 
ir specialistai skelbė, jog Sta
linas mirs. 
' Tam niekas 
nes kiekvienas 
vienas gyvas 
čiau ar vėliau 
Mirs net ir tie 
ristai.

Tai kokia čia 
]</ada n or 
ISvarbu

įdirba.

tokią

rrries-
pra-

Nashville 
specialistų 
ir Malenkovas

neprieštaravo, 
žmogus, Riek
ei aiktas anks- 
turės mirti, 

patys specia-

naujiena, kad 
k&da nors Malenkovas mirs?’ 
\Svarbu, kad jis šiandien 

yra sveikas, gyvena ir daug

L ----- O---- >

Nelaimė “laisvojo pasau
lio” keri tame, kad jis per
daug pasikliauna tik mirtimi.

Jis ilgai ir nekantriai laukė 
Stalino mirties, o kai Stalinas

i

ATIDĖTAS PREZIDENTO 
PAREIŠKIMAS PRIEŠ 
SOVIETŲ SĄJUNGA
Senatoriai dėl to ginčijosi, iki 
pakišo pareiškimą po stalu

Washington.—Senato už
sieniniu reikalu komitetas 
atidėjo neribotam laikui 
prezidento E i s e n h owerio 
pasiūlymą, kad Jungtinių

smerktų Sovietų Sąjungą 
už “tautų pavergimą.”

Eisenhowerio siūlytas pa
reiškimas kaltino Sovietų 
vyriausybę už tokį Jaltos 
ir Potsdamu sutarčių “iš
kraipymą, kad pajungė” 
kaimyniškas tautas.

Tūli republikonai senato
riai piršo paaštrinti pa
smerkimą Sovietų Sąjungai 
arba visai atmesti Jaltos ir 
Potsdamo sutartis. Bet ne- 
susiderėjo. Tad, galų gale, 
Eisenhowerio pasiūlymas ir

skiria ambasadorium Mas
kvai.

Bohlenas moka rusiškai 
kalbėti ir yra laikomas “so
vietinių dalykų žinovu.” 
Bet senatorial dar tikrins, 
ar jis gana “ištikimas.”

Belgijos seimas 
pagerbė Staliną

Senato komitetas laikinai 
atidėjo ir užgyrimą Chas., 
Bohlen’ui, kurį prezidentas

Brussels, Belgija. — Bel
gijos seimas (parlamentas) 
atsistojimu pagerbė mirusį
jį Sovietų Sąjungos prem
jerą Staliną.

Seimo pirmininkas F. van 
Cauwelaert sakė sustoju
siems seimo nariams, “Sta
linas buvo galingiausias vi
so šio šimtmečio politikas.”

Graikijos policija suėmė
19 nužiūrimų komunistų

Gal nebus numarinta 
Malajos komunistė

Amerika griežtai protestuoja 
kad Čechoslovakijos lakūnai 
nušovė amerikinį lėktuvą

Bonn, Vokietija. — Pra
nešama, kad du. rusiški če
choslovakijos MIG lėktuvai 
nušovė rakietinį Amerikos 
lėktuvą i amerikini Vokie
tijos ruožtą, už 15 mylių 
nuo Čechoslovakijos sienos. 
Lakūnas išsigelbėjo, iššok
damas su parašiutu iš lėk
tuvo.

Jungtinės Valstijos dėl to 
pasiuntė 4Č e c h o s 1 ovakijai 
“kuo aštriausią protestą.”

Amerikos komisionierius 
Vokietijai, James B. Con
ant grūmodamas užreiškė: 
“Amerikinė kariuomenė 
toliau žinos, ką daryti prieš

tokius įsiveržimus.”
(Amerikos valstybės 

kretorius Dulles pareiškė, 
kad jo valdžia “labai rim
tai žiūri” i ta čechoslovaku 
veiksmą.)

se-

United Press teigia, kad 
pirmiau buvo tam tikras 
skaičius atakų prieš Ame
rikos lėktuvus virš rytinės 
Vokietijos, Sovietų kontro-

Čechoslovakija jau ne sy
ki kaltino amerikinius lėk
tuvus už “šnipiškus” įsiver
žimus į jos orą.

New Jersey valdžia bijo rašto 
apie jos ryšius su gembleriais
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CIO UNIJOS RAGINA 
PALAIKYT IR STIPRINT 
RENDŲ KONTROLĘ
N. Yorkas smerkia republikonų 
planą pakelt rendas 75 proc.

Washington. — CIO uni
jų centras ragino Kongre
są išleisti įstatymą, kad ne 
tiktai palaikytų, bet ir su
stiprintų rendų kontrole 
iki 1955 m. pavasario.

Šį reikalą dėstė CIO at-

Japonijos produktai 
plaukią ir Kinijon

Į -------------------------—

Athenai, Graikija.—Grai
kijos monarcho-fašistų po
licija areštavo li9 nužiūri
mu komunistu Aleksandru- 
polyje, arti Bulgarijos ru- 
bežiaus. Suėmė ir jų ra
dijo “stotį,” įtaisytą krau
tuvėje Georgo Eframides, 
buvusio mokytojo./^

Sakoma, komunistai per 
tą radiją gaudavo “slaptus 
patvarkymus” iš užsienio 
komunistų ir skleisdavo sa
vo propagandą Graikijoje.

Louisianos milicija 
laužo streiką

Oakdale, La. — Pašauk
ta Louisianos valstijos mi
licija, kad laužytų streiką 
Calcasieu popierio fabriko 
darbininkų. Streikas tęsia
si nuo pernai lapkričio.

Policija sužeidė dar kelis 
streiko pikietininkus.

Denver, Colo. — Metalo 
Mainierių Unijas vadovybė 
atsišaukė į šalies Kongresą, 
kad visai panaikintų streik- 
laužišką Tafto - Hartley’o 
įstatymą.

Vienoj, Austrijoj, įvyks 
pasaulinis jaunimo , suva
žiavimas kovo 22-27 d.

mirė, tai verkšlena P. Grigai
tis, “laisvasis pasaulis” nebu
vo pasiruošęs ką nors veikti!..

—o—
Progresyviams žmonėms 

tenka galvoti ir kalbėti ne 
apie mirtį, bet apie gyvenimą.

Kas mirė, teilsisi, o kurie 
gyvenamo, privalome dirbti, 
kad pasaulis būtą geresnis, 
gražesnis, turtingesnis ir lai
svesnis negu mes jį radome.

Tokis yra kultūringo žmo
gaus gyvenimo uždavinys I

London.— Anglijos prem
jeras Churchillas svarsto 
Vengrijos pasiūlymą, kad 
Vengrija paleistų įkalintą 
anglų šnipą Edgarą San- 
dersą mainais už jauną Ma
lajos komunistę Lee Meng- 
aitę, vadovę partizanų ko
vos prieš Angliją.

Anglų . teismas Malajo j 
nusmerkė Mengaitę mirti. 
Paskui vietinis karaliukas 
Perako, Malajos provinci
jos, pakeitė Mengaitei mir
ties bausmę amžinu kalėji
mu. Bet galutinas jos li
kimas priklauso nuo An
glijos, kuri viešpatauja Ma
lajai.

Philadelphia. — Atvyko 
New Jersey valstijos gene- 
ralis prokuroras Th. D. 
Parsons, atėjo į Saturday 
Evening Post žurnalo lei
dyklą ir reikalavo nespaus
dini jame straipsnio apie 
New Jersey valdininkų ry
šius su gembleriais bei ra- 
ketieriais.

Tą straipsnį parašė N. F. 
Stamler, buvęs generalio 
New Jersey prokuroro pa
dėjėjas. Stamler teigia, kad 
gembleris - gengsteris Wil
lie Moretti sakė jam, kad 
r a k e t i e r iai davė šimtus 
tūkstančių dolerių kyšių re- 
publikonui g u b e r n atoriui 
Driscoll’ui bei kitiems New 
Jersey valdininkams. To-

Hong Kong. — Praneša
ma, kad laivai vis daugiau 
įgabena iš Japonijos dirbi
nių bei produktų į Portu
galijos koloniją Makao sa
loje, o iš Makao tie dalykai 
persiunčiami i Kinijos Liau
dies Respubliką. Tuo bū
du Kinijos komunistai gau
ną ir ginklavimuisi reika
lingų daiktų.

stovas L. Goodmanas, liu
dydamas kongresiniam ko
mitetui dėl gyvennamių. 
Jis parodė, jog dabar šaly
je stokuoja trijų milijonų 
butu šeimoms. Už tai kal
tino valdžią, kad ji vis ma
žina lėšas naujiems na
mams.

Diena pirmiau Darbo Fe
deracija atsišaukė į Kon-^ 
gresą, kad pratęstų rendų 
kontrolę 14-kai mėnesių 
nuo šių metų balandžio 30 
d., kada išsibaigs esamasis 
kontrolės įstatymas.

Amerikoje daugiausia \ 
kriminalistų

Amerika siunčia Titui 
rakietinius lėktuvus

Iranas reikalauja 
panaikint anglų 
šnipų lizdų Irake

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jungtinės Valstijos atsiun
tė 4 rakietinius lėktuvus 
Tito valdžiai Jugoslavijoje. 
Žada Titui duoti dar apie 
200 tokių karinių lėktuvų.

Bus pabranginti cigaretai 
ir New Jersey valstijoj

Teheran, Iran. — Irano 
užsienio reikalų ministras 
Hussein Fatemi užprotes
tavo gretimam Irakui, kaip 
Anglijos šnipų globėjui.

Iranas tvirtina, kad an
glų šnipai iš Irako įsiskver
bia į Iraną, kursto maištus 
ir bando suardyti premje
ro Mossadegho valdžią. Ira
nas todėl reikalauja, kad 
Irakas panaikintų tų šnipų 
lizdą.

N. Yorke esą ar buvę 1.0Q0 
komunistų mokytojų

Washington. — Bella V. 
Dodd, buvusi mokytoja, iš
braukta iš Komunistų Par
tijos, pasakojo tyrinėjan
čiai Senato komisijai, kad 
vien New Yorke esą ar bu
vę 1,000 komunistų profe
sorių ir mokytojų įvairiose 
kolegijose bei mokyklose.

Trenton, N. J. — New 
Jersey valstijos > valdžia, 
pradedant nuo kovo 18 d., 
leis pakelti cigaretų kainą 
vienu centu pakeliui, viso 
iki 22 centų.

(Kai šalies valdžia pa
naikino kainų kontrolę, tai 
cigaretai New Yorke tuo
jau centu pabrango, viso iki

Korėjos liaudininkai 
atakuoja amerikonus

'Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos . liau d i n i n k a i gana 
smarkiai atakavo ameriko
nus trijose vietose, šimto 
mylių ilgio fronte. Ameri
konai atmušinėjo atakas.

Liaudininkai skelbia, kad 
jų šauliai numušė dar 2 
Amerikos lėktuvus.

dėl valdininkai leido jiems 
bizniauti.

Už keleto dienu kai Mo
retti atidengė Stamlerįui tą 
skandalą, tai kiti gengste- 
riai, tur būt, su valdininkų 
žinia, ir nužudė Moretti. 
Jie bijojo, kad Moretti bū
tu galėjęs paliudyti ir ty
rinėjančiai komisijai apie 
valdininku sėbravima su ra-1
ketieriais. ! , T _Washington. — Jungtme-

Saturday Evening Post Ise Valstijose yra daugiau 
leidykla pranešė N. Jersey olėšikų, vagių, žagintojų, 
prokurorui Parsonui, kad žmogžudžių ir kitokių kri
tus raštas jau atspausdin- j minalistų, pagal gyventojų 
tas būsimoje kovo 21 d. lai-' skaičių, negu kur kitur va
doje, penkiuose milijonuose šaulyje, pareiškė Amerikos 
egzempliorių; todėl negali- Advokatų Sąjungos virini
mą jo sulaikyti. | pinkas Robertas Storey,

i kalbėdamas Col u m bijos 
j Distrikto advokatų susirin- 
i kime.

Slaptosios policijos rapor- 
• tas rodo, jog pernai dar žy- 
! miai padaugėjo kriminali
nių nusikaltimų skaičius 
Amerikoje.

Hawaii salos tapsią 
49-ta valstija

Washington. — Kongre
so Atstovu Rūmas 274 bal
sais prieš 138 priėmė bilių, 
siūlantį padaryt Hawaii sa
las 49:ta valstija.

Teigiama, kad ir Senatas 
užgirs tą pasiūlymą.

Siūloma prezidentui teisė 
. užšaldyt algas ir kainas

Washington. — Republi- 
konas senatorius Homer 
E. Capehart gamina Kon
gresui sumanymą — įgalin
ti prezidentą Eisenhoweri 
užšaldyti visas algas, ren- 
das ir kainas per tris mė
nesius, kada tik preziden
tas matytų reikalą, kilus 
bet kokiai krizei.

Sudužo du rakietiniai 
Amerikos lėktuvai

London. — Nukrito ir su
dužo du rakietiniai Ameri
kos lėktuvai. Užmušta abu
du lakūnai.

Maskva.— Laidojant Sta
liną, ištisi penki miesto blo
kai apie Kremlių buvo gė
lėmis nukloti.

vagių, žagintojų,

“Amerikos Balsas” 
kartoja kurstančias 
pasakas prieš Sovietus

New Yorko miesto tary
ba 19 balsų prieš 1 užgyrė 
demokratų sumanymą — 
reikalaut, kad valstijos sei
melis atmestų gubernato
riaus Dewey’o republikonų 
planą, peršantį pakelt įna- 

| miams rendas 15 procentų.
Miesto tarybos priimta 

i rezoliucija,,be to, sako: sei
melis turi pripažinti teisę 
pačiam New Yorkui palai
kyti rendų kontrolę, nelei
džiant jas taip kelti, jeigu 
republikonai seimelyje ir 
pervarytų savo sumanymą 
dėl “abelno rendų pakėlimo 
15 procentų.”

Washington. — “Ameri
kos Balsas” per savo radi
ją įvairiomis kalbomis sklei
džia pasauliui tą pačią pa
saką, kad Stalinui mirus 
“įvyks kivirčai 'tarp So
vietu vadovu ir kils suiru
tė jų valdžioje.”

Todėl “Amerikos Balso” 
propaganda kursto Lenki
ją, čechoslovakija ir kitas 
naująsias d c m o k r a t i j as 
rengtis “pasiliuosuoti nuo 
Sovietu.”

pi-

Kuprevičiaus koncertas 
vidutiniai išėjęs

New York.—Lietuvis 
anistas Andrius Kuprevi
čius sekmadienį koncertavo 
Town Hall’e. New York 
Times rašo, kad Kuprevi
čiaus muzika kai kur išėjo 
gerai, bet daugumoje 
vidutiniai.

ORAS. — šilčiau ir 
bus lietaus.

tik

gal

Mussolinio ministras vėl 
vadovauja fašistams

Roma. — Naujieji Italijos 
fašistai, pasivadinę “socia
liu judėjimu,” išrinko savo 
“garbės” prezidentu mar
šalą R. Grazianį, buvusį 
Mussolinio karo ministrą.

Dewey siūlys miestinius 
taksus newyorkieciams

Albany, N. Y.—Republi- 
konas Nėw Yorko valstijos 
g u b e r n a t o r i us Thomas 
Dewey atmeta New Yorko 
miesto prašymą duoti $218.- 
000,000 paspirties iš valsti
jos iždo; taip pat atmeta 
New Yorko majoro siūly
mą valstijiniam seimeliui, 
kad leistų aukščiau aptak- 
suoti namų savininkus, o 
kartu ir Wall Stryto šėrų 
makliorius bei arklių lenk-

To vieton gubernatorius 
ruošia savo pasiūlymą sei
meliui — įvesti miestinius 
taksus New Yorko gyven
tojams nuo jų algų bei ki
tų pajamų ir pabranginti 
važiavimus busais ir pože
miniais geležinkeliais - ele- 
veiteriais.

United Nations, N. Y. —- 
Indonezija ragina prez. Ei- 
senhowerį i konferenciją su 
naujuoju Sovietų premje
ru Malenkovu.
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Darbo unijos kovoje 
su vėžiu

New York. — Amerikinė 
Vėžio Draugija pradėjo rū
pintas pasiekimu per unijas 
darbininkų masių kovoje su 
baisiąja vėžio liga. Ir tai la
bai geras, girtinas dalykas.

Minėta draugija paskyrė 
75 savo žmones ir mokina 
juos plačiai susipažinti su 
darbo unijų istorija ir jų ko
vomis už savo narių ir abel- 
nai visuomenės sveikatingu
mą. Toksai žinojimas, sako 
Draugijos vadai, padės pa
siekti darbo unijų narių ma
ses su propaganda prieš vėžį.

Pirmoji pamoka įvyko Park 
Sheraton kotelyje kovo 4 d. 
Dėstytojais buvo pakviesti 
žymūs darbo unijų vadai. 
Vienas jų buvo Matthew 
Woll, Amerikos Darbo Fede
racijos vice-prez. Iš CIO uni
jos buvo'John II. Lotz ir Mor
ris lushewitz.

Unijų vadai plačiai nušvie
tė Amerikinės Vėžio Draugi- I 
jos darbuotojams darbo uni
jų istoriją ii’ problemas. Jie 
pažadėjo tiems darbuotojams 
suteikti visokią paramą jų pa
stangose pravesti tarp unijis- 
tų plačiausią kamtpaniją prieš 
vėžį. » —o---
Jau pasiektas susitarimas

Dunkirk, N. Y. r— Vieti
niam American Locomotive 
Co. fabrike prieita tarp bosų 
ir darbininkų susitarimo. Dar
bininkai laimėjo algų priedą 
po 16c, į valandą. Sutartis 
apima 1,400 darbininkų. ,

Kadangi tos pačios kompa
nijos Auburn fabriko darbi
ninkai jau praėjusį pirmadie
nį sugrįžo į darbą, tai dabar 
kovos lauke bepasilieka tik
tai Schenectady fabriko dar
bininkai.

—o—
Laimėtas algų pakėlimas 

KALBOS, SAKYTOS ATSISVEIKINANT 
STALINĄ

TRYS ORACIJOS, trys euloginės kalbos, sakytos 
Stalino laidotuvėse, be abejojimo, yra naujosios Tarybų 
Sąjungos vyriausybės, vadovaujamos premjero Malen- 
kovo, darbų programa.

Tai nėra nauja politika, tai nėra nauja programa. 
Tai yra tik pakartojimas tos programos, kuri buvo nu
statyta Stalinui esant gyvam, kurios tarybinė vyriau
sybė laikėsi per visą savo gyvavimą.

Suglaustai suėmus, ši programa yra tokia:
1. Dirbti, sunkiai, ištikimai dirbti tam, kad nuolat 

kelti visų tarybinių tautų, visų šalies žmonių gyveni
mo lygį į aukštesnįjį laipsnį.

2. Stovėti taikos reikalų sargyboje, daryti viską, 
kad neprileisti naujam karui užsiliepsnoti, kad pasaulyje 
būtų taika. Tarybų Sąjunga yra pasiryžusi neprileisti 
naujam pasauliniam karui užsiliepsnoti. Ji pasiryžusi 
gyventi taikoje su visu pasauliu, nes socializmas ir ka
pitalizmas gali vienas kito greta gyventi taikoje.

Šitie tai yra patys pagrindiniai dėsniai tų kalbų, 
kurias nuo Lenino mauzolėiaus platformos sakė Ma
lenkovas, Beria ir Molotovas.

“VIDUJINIUOSE reikaluose,” sakė Malenkovas, 
“vyriausias mūsų uždavinys yra nesustojančiai ir toliau 
gerinti medžiaginę būklę darbininkams, kolektyviniams 
valstiečiams, inteligentijai ir visiems Tarybų šalies 
žmonėms...

“Tarybų Sąjunga neatlaictžiai kovojo ir tebekovoja 
’už taikos išlaikymo politiką, prieš naujo karo ruošimo 
politiką, už visų tautų bendradarbiavimą ir prekybos 
išvystymą su visomis šalimis. .. Mes esame tikrieji liau
dies tarnai, gi liaudis trokšta taikos, ji karo nekenčia. 
Tegu įsižiebia į mus visus tasai šventas troškimas—su
laikyti nuo kraujo liejimo ■ milijonams žmonių ir užti
krinti jiems laimingo gyvenimo sukūrimą.

“Mūsų užsieninės politikos srityje vyriausiu mūsų 
rūpesčiu yra neleisti naujam karui prasidėti, bet gyven
ti taikoje su visomis šalimis...”

•

ANTRASIS KALBĖTOJAS, Beria, tik kitais žo
džiais, sakė tai, kąį sakė Malenkovas. Be kitko, jis pir
minė :

“Mūsų krašto darbininkai, kolektyvinių ūkių .valstie
čiai ir inteligentija gali būti ramūs, gerai žinodami, jog 
tarybinė vyriausybė rūpestingai ir budriai saugos jų 
teises, įrašytas į stalininę konstituciją.” ' j

TREČIASIS KALBĖTOJAS, Molotovas, nušvietęs 
Stalino gyvenimą ir jo darbus, pridėjo:

“Mūsų tarybinė valstybė neturi jokiu agresyvių 
tikslų ir nesikiša ir nesikiš’į kitų valstybių reikalus.

“Mūsų užsieninė politika, pasauliui gerai žinoma 
kaip stalininė, taikai meile perimta politika, yra nukreip
ta Už apgynimą taikos tarp tautų... Tai politika, sie
kianti tarptautinio bendradarbiavimo iv prekybos išvys
tymo su visomis šalimis, kurios to trokšta...”

TAIGI, šitos kalbos,—kalbos, sakytos pačių žymiau- Į 
šių. Tarybų Sąjungos vyrų, šiandien stovinčių prie vy
riausybės vairo,—į šipulius suskaldo tuos “Vakarų” po
litikų paleistus ganaus, būk, Stalinui mirus, naujoji ta
rybinė vyriausybė pradėsianti agresyvę politiką.

Jeigu taip, tai tuomet tenka, išnaujo kelti reikalą, 
kad mūsų krašto vyriausybė dėtų pastangų sušvelnini
mui esamosios tarptautinės padėties.

Prezidentas Eisenhoweris, dar Stalinui esant gy- I 
vam, sakė, kad jis yra pasiryžęs asmeniškai tartis su 
juo, su Stalinu.

< Kai Stalinas mirė, prezidentas Eisenhoweris vėl pa
sakė: jis* esąs pasirengęs tartis su busimaisiais Tarybų 
Sąjungos,atsakomingais pareigūnais bei vadovais, ne- | 
žiūrint, kas jie būtų.

Dabar, mūsų nuomone, yra gera proga tam klau- I 
simui iš naujo kelti.

'.Kovo 14 diena susirinks Tarybų Sąjungos parlamen
tas, kuris, be abejojimo, užgins naujai suformuotą vy
riausybę.

Aną dieną mūsų valstybės sekretorius Mr. Dulles, 
pašargojęs Stalino vardą, pažymėjo, jog, girdi, jam mi
rus, karo pavojus sumažėjo.

Jeigu taip, tai tuomet reikėtų ir mums keisti savo 
politiką: mažinti ginklavimąsi, baigti karą Korėjoje; tar
tis šu naujais tarybiniais vadovais ir, derybų keliu, už
tikrinti ilgametę taiką visam pasauliui.

2 pusi.—Laisve (Liberty)--Ketvirtad., Kovo-March 12, 1953

New York. — CIO Trans
port Workers unijos prezi
dentas Quill pranešė, kad pa
galiau susitarta su Pan Ame
rican World Airways bosais. 
Darbininkams algos bus pa- j 
keltos nuo 11 iki 13 centų per | 
valandą. Sutartis apima 5,500 
darbininkų.

—o—
Visos šalies unijų vienybė

Santiago, Čile. — Jau se
niai buvo iškeltas klausimas 
dėl suvienijimo visų Čilės res
publikos darbo unijų į vieną 
centrą. Klausimas buvo sukė
lęs daug diskusijų ir ginčų. 
Bet dabar prie tokio apsivie- 
nijimo prieita.

Vienybės kongresas įvyko 
šiomis dienomis respublikos 
sostinėje. Suvažiavę buvo 
2,400 delegatų, kurie atstova
vo 1,500 darbo unijų ir 51, 
unijų federaciją. Kongresas 
įkūrė vieną Čilės Darbo Uni
jų Federaciją. Į naujosios 
centralinės organizacijos va
dovybę įeina unijų vadai vi
sokių politinių pakraipų ir į- 
sitikinimų. Tai užtikrina or
ganizacijoje vienybę ir bend
rą darbą.

Šis Čilės darbo unijų vieny
bes laimėjimas skaitoma di
deliu smūgiu' Jungtinių Vals-

vaizdas 1945 metais., ši nuotrauka paro do ^Staliną pasirašant tarpe Tarybų Sąjun- 
os ir Lenkijos sutartį. Tarpe kitų, paveiksle randame Kalininą (antrasis iŠ kairės),

E. Osubka-Moravvskį, Lenkijos premjerą (ketvirtasis), Višinskį (penktasis) ir len
kų tautos garsią rašytoją Wanda Wasilevska.

tybių didžiųjų darbo unijų ly
deriams. Mat, tiek Amerikos 
Darbo Federacijos, tiek CIO 
vadai dėjo daug pastangų, 
kad nė vienoje Lotynų Ame
rikos respublikoje organizuo
ti darbininkai Besidėtų į vie
nybę su tomis unijomis, ku
rioms vadovauja komunistai.

—o—
Nutarė pereiti i AFL

Minneapolis, Minn. — lai
bai skaitlingas CIO elektri- 
kierių unijos lokalus 1145 nu
tarė pasitraukti iš CIO ir pe
reiti į AFL uniją. Už pasi
traukimą iš CIO buvo paduo
ta 4,804 balsai, o prieš tiktai 
12. Lokale priklauso 8,000 
narių.

—o—
Protestuoja prieš areštus

Washington, D. C. — CIO 
unijos sekretorius-ižd i ninkas 
James Carey pasiuntė protes
tą Jungtinių Valstijų proku
rorui Brownell. Jis nurodo, 
kad šiomis dienomis South 
Carolinoje policija suareštavo 
keturius unijos organizato
rius tik už tai, kad jie prie 
atominės bombos fabriko pla
tino unijos lapelius. Carey 
sako, kad tos valstijos polici
ja sulaužė Konstitucijos ga
rantuotas darbininkų teises.

—o—
Protestuoja prieš lojalumo 
priesaiką

Los Angeles, Calif. — ALF 
Mokytojų Federacijos prezi
dentas Carl J. Megel čionai 
pareiškė protestą prieš val
džios žygius priversti moky
tojus padaryti “lojalumo prie
saiką.” Jis sako, kad jis yra 
“komunizmo priešas”, bet ne
galįs pakęsti, kai bandoma 
yra mokytojus terorizuoti 
speciališkomis priesaikomis.

—o—
Federacija laimėjo

Newark, N. J. — Po Na
tional Labor Relations Board 
priežiūra pravesti balsavimai 
šešiuose bravoruose davė lai- 1» ■
mėjimą Amerikos Darbo Fe
deracijos unijoms. Tik mažu-

CIO unijas.

Nuimta kainų kontrolė 
duonai, automobiliam 
ir eilei kitų prekių

Washington. — Valdžia 
nuėmė kainų “lubas” duo
nai, automobiliams, šaldy
tuvams, pečiams, skalby
kloms ir kitiems bizniams, 
kurie per metus parduoda 
už 25 bilijonus dolerių vi
sokių dirbinių bei “patar
navimų.”

Tatai “šiek tiek” pakels 
kainas, sako Joe Freehill, 
kainų direktorius.

Tai jau penktas iš eiles 
iškontroliavimo veiksmas, 
padarytas Eisen h o w e r i o 
valdžios.

Po kontrole dabar telieka 
tik 4 procentai pirkinių.

* Valdžią nereikalaus pa- 
naujint kontroles įstatymo, 
kuris išsibaigs balandžio 30 
diena.

Atviras laiškas prezidentui 
D. Eisenhoweriui

Šiomis dienomis skaitlinga 
mokslininkų ir visuomeninin
kų grupė pasiuntė per Ame
rican Peace Crusade organi
zaciją atvirą laišką preziden
tui Eisenhoweriui. Laiške kal
bama apie taikai pavojų ir 
reikalaujama, kad preziden
tas imtųsi žygių baigimui 
Korėjos karo. Laiško auto
riai, tarp kitko, sako:

“Gerbiamas prezidente Ei
senhower :

“Savo pranešime Kongresui 
jūs paskelbėte, kad Jungtinių 
Valstybių 7-tasis laivynas ne
besulaikys čiang Kai-šeko jė
gų Formozojc nuo pradėjimo 
puolimų ant Kinijos sausže- 
žemio. šitas žygis ir tos pasė
kos, kurios gali iš jo išsivys
tyti, suteikia mums priežastį 
dėl rimto susirūpinimo.

“Ponas prezidente, ar šis 
žygis, duodant tolimesnę pa
galbą tiktai vienai pusei Ki
nijos civiliniame kare, reiš
kia, jog jūs esate pasiruošę 
siųsti mūsų jaunimą ir mūsų 
šalies resursus karau prieš 
Kinijos žmones? Tokio žygio 
klaidingumas turėtų būti aiš
kus iš tų patyrimų, kuriuos 
Amerika turėjo su interven
cija Sibiran 1918 metais. Ki
nijos žmonės visiems laikams 
atmetė Čiang Kai-šeko vado
vybę. Mūsų šalis turi surasti 

I kelius ramiai susitaikyti su 
tuomi faktu.”

Laiško autoriai nurodo, ko
kia našta kristų ant Ameri
kos žmonių, jeigu Korėjos ka
ras būtų išplėstas į karą prieš 
didžiąją Kiniją. Jie nurodo, 
kad toks žygis vestų tiesiogi
niai į naują pasaulinį karą. 
Jie nurodo, kaip labai Euro
pos žmonės yra susirūpinę 

(Amerikos valdžios naująja 
I politika.

Ir toliau j i,c sako:

Naujojo imigracijos įstatymo pakeitimai
Pagal senąjį imigracijos į- 

!'statymą, asmenys, atvykę į 
I šį kraštą pagal laikinąją vizą 
j ir apsisprendę čia pasilikti, 
turėdavo naująją vizą ir for- 

! malamus atlikti užsienyje. Pa
gal naująjį, imigracijos įsta
tymą, šis formalumas panai
kinamas. Norėdamas pasilikti 
JAV, šis asmuo turi žinoti ir 
atlikti sekamai:

1) Jis turi įrodyti,- kad į šį 
kraštą vykdamas jis negalvo
jo čia pasilikti, ir kad j iš, tu
rėdamas laikinojo imigranto 
statusą, nesulaužė imigracijos 
nuostatų, kaip pav., be Imi- 
gracijos įstaigos' ži
nios n e u ždarbiavo (Nelega.- 
statusą, nesulaužė (Nelega
liai į šį ' k raštą atvykusiems 
tai netaikoma, šio asmenys 
privalo grįžti į išvykimo kraš
tą ir visą procedūrą pradėti 
iš naujo).

2) Jis turi paduoti prašy
mą gauti, kvotos numerį; be 
eilės (Non-quota) numerį jis 
gauna tik tuo atveju, jei jis 
yra vedęs ar ištekėjęs už 
amerikiečio. Bet su sąlyga, 
kad šiame krašte jis buvo at

“Ponas prezidente, mūsų 
šalis turi priimti tą butenybę, 
jog mums reikia ramiai gy
venti tokiam pasaulyje, ku
riame randasi žmonių, gyve
nančių labai skirtingai nuo 
mūsų. Toks taikus pasaulis 
reikalauja išspręsti tarpe tau
tų skirtumus keliu derybų, 
kaip kad Jungtinių Tautų 
čarteris nurodo. Pasirėmimas 
spėka arba militariniu spau
dimu išsprendimui tarptauti
nių problemų gali vesti tiktai 
prie katastrofos—trečio pa
saulinio karo katastrofos, kuri 
atneš mirtį ir sunaikinimą vi
siems žmonėms, jų tarpe ir 
mums.”

Laiške patiekiami pasiūly
mai, kaip galima ir reikia iš
vengti . tokios katastrofos. 
Mokslininkai ir visuomeninin
kai siūlo, kad mūsų preziden
tas tuojau dėtų pastangas už
baigti Korėjos karą. O už
baigti galima, “priimant pa
siūlymą tuojau sulaikyti mū
šius tais pamatais, kuriais jau 
abiejų pusių yra susitarta, o 
visus politinius klausimus pa
liekant išspręsti derybomis, 
ypatingai karo belaisvių apsi
keitimo klausimą.”

Laiškas baigiamas:
“Mes, ponas prezidente, to

liau raginame jumis, kad jūs 
kitų didžiųjų valstybių pasiū
lymus dėl taikos neimtumėte 
lengvai, bet kad tuojau imtu
mėtės žygių dėl susitikimo su 
tų valstybių vadais pradėji
mui derybų, kuriomis pasau
lio taika remiasi.”

Nėra žinios, kiek preziden
tas Eisenhoweris kreips dė
mesio į šį atvirą laišką. Svar
biausia, žinoma, tas, kad 
toks laiškas prezidentui paro
do Amerikos žmonių susirūpi
nimą naujais pavojais ir troš
kimą apginti taikos reikalą.

vykęs anksčiau kaip vienus 
metus prieš vedybas, šia išim
timi negali naudotis asmenys, 
gimę Vakarų Hemisferoje, ir 
dvasininkai bei jų šeimps.

3) Jei jis neturi galimybės 
gauti be eilės numerį, įstaty
mas reikalauja, kad kvotos 
numeris būtų jam atliekamas, 
kada jis prašymą paduoda ir 
tuo metu, kada prašymas yra 
patenkinamas.

4) Jis turi būti tinkamas 
imigracijai ir pereiti tą pa
čią patikrinimo tvarką, kaip 
ir eilinis imigrantas.

Šiuo reikalu jis kreipiasi į 
Imigracijos ir Natūralizacijos 
įstaigą, sumokėdamas $25, ir 
jei “Attorney General” su
tinka, jo prašymo patenkini
mo data yra laikoma jo tei
sėto apsigyvenimo, kaip nuo
latinio JAV gyventojo, pra
džia.

Tačiau, JAV pasilieka sau 
teisę, radusios, jog minėtas 
asmuo nėra pageidautinas, 
šiame krašte pastovaus apsi
gynimo leidimą atšaukti, ne
vėliau kaip penki metai nuo 
išdavimo dienos. Tuo atveju 
svetimšalis atgauna savo kai 
laikinai atvykusio asmens 
statusą. Kadangi, kvotos nu
meriai daugiausiai sunaudo
jami norinčių pastoviai apsi
gyventi imigrantų, tai anks
čiau minėta’ procedūra asme
nys gali pasinaudoti tik turį 
galimybės gauti be eilės nu
merius arba žmonės, gimę 
kraštuose, kurie savo' kvotų 
neišnaudoja... Asmenys, kurie 
pagal ankstyvesnį įstatymą 
būtų važiavę į Kanadą ir iš 
ten parvykę atgal, dabar ne
turi jokios kitos išeities, kaip 
tik apleisti' Jungtines Valsty
bes.

Naujasis įstatymas taip pat 
apibūdina procedūrą, kaip 
pakeisti ne-imigranto statusą 
į kitokio pobūdžio ne-imigran
to statusą. Pav. jei atvykęs 
kaip turistas nori pasidaryti 

studentu, jis privalo paduoti 
atatinkamą prašymą ir sumo
kėti $25 mokesčio.

Jei asmuo nori pasikeisti 
savo kaip pastovaus gyventojo- 
statusą į ne-imigranto, tuo 
atveju, kada jis tampa kokios 
nors valstybės tarnautoju, ar 
tarptautinės organizacijos na
riu, Kongresas suteikia jam 
tam tikrą lengvatą; jis nemo
ka mokesčių, neimamas į ka
riuomenę. Padavus atatinka
mą prašymą “Attorney Ge
neral”, minėtas astnuo gali 
atgauti savo kaip pastovaus 
gyventojo statusą.

Common Council

A.L.D.LD. REIKALAI
1953 METAMS KNYGA 

SPAUDOJE
Lietuviu Literatūros Drau

gijos nariai šiemet gaus la
bai gerą knygą — apysaką 
J. Dovydaičio “PO AU
DROS.” Knygoje vaizduo
jamas Lietuvoje gyvenimas 
po baisiojo 1941-1945 metų 
karo.

Knyga didelė ir labai įdo-..^ 
mi. Ji jau yra spaudoje, ir 
manome už mėnesio ar 
dviejų ją turėti gatavą. 
Taigi, kiekvienas narys mo
kėkite duokles.

Tas reikalinga, kad pa
dengti knygos išlaidas; o 
kita, kad žinotume, kiek 
kiekvienai k u opai siųsti 
knygų su pirmąja ekspedi
cija.

Garbes kuopos
Į garbes kuopų eilę įeina 

sekamos kuopos:
K p. Miestas

' 4 Portland
8 Cambridge 

27 New Britain 
35 South Bend 
45 St. Petersburg 
63 Bridgeport .
74 New Kensington

" 76 St. Clafr
94 Kenosha

126 Vancouver
131 Saginaw • 
133 Camden 
148 W. Frankfort 
198 Oakland 
207 Hart.
Kaip matome, tai garbės 

kuopų liste yra jau 15. Yra 
visa eilė kuopų, kurios ge
rai moka duokles. 19 kuo
pa, Chicagoje, jau sumokė
jo už 87 narius; 52 kp., De- 

i troit — 72; 188 kp., Detro
it — 62; 190 kp., Cleveland 
—44; 162 kp., Toronto—53. 
Yra kuopų, kurios jau ne
toli garbės sąrašo. Prašo
me mokėti duokles, nes į 
garbės sąrašą bus įtraukta 
tik tos kuopos, kurios pil
nai pasimokęs iki 1 d. lie
pos.

Ačiū už* auka-! \
Į Knygų ir Apšvietus h/oixF 

dą pastaruoju laiku Jukų 
gavome nuo sekamu:

LLD 162 k p., Toronto 
$28.85.

LED- 68 kp*, Hartford, 
ant blankus per M. Johnso- 
na, $16.25.

LLD 7 Apskr., per S. Pen- 
kauską, $10.00.

LLD 25 kp., Baltimore, 
per A. Žemaitį, $10.00.

LLD 31 kp. ir nariai, Au
burn, per A. Apšeigienę, 
$10.00.

LLD 137 kp., Montreal, 
ant blankus, $8.00.

LLD 185 kp., Richmond 
Hill, per K. Balčiūną, $5.

LLD 145 kp., Los Ange
les, ant blankus, per M. 
Lewis. $4.50. \

F. Valaitis, Carlinsvillcjp 
aukojo $2 ir po $1 aukojo': 
F. Mankauskas ir B. Tuske- 
vičius, Scranton.

Širdingai ačiū už aukas!
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD.CK Sekr. 
110-12 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.
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WORCESTER, MASS.
Desperato kliksmas

Čia vis išeidinėja lietuviš- 
1 savaitraštis ‘‘Amerikos 
lietuvis”. Tai liekana M. Pal
tanavičiaus įkurto laikraščio 
daug metų atgal. 1930 metų 
depresijos laiku Paltanavičius 
subankrutavo, tai buvęs jo 
zeceris Gabrielius Kybą, po 
tūlo laiko pradėjo leisti su
mažintą formatą. Tai.p, ir 
šiandien tokis išeidinėja, gry
nai fašistinio turinio. Kybą 
keletas metų jau kaip miręs. 
Dabar dipukai daugiausia su
sispietę apie “A. L.” ir užpil
do smetoniniais raštais. Pa
žangesni lietuviai visai ne
kreipia domės į tą šlamštą.

Bet va įdomu kokį kliksmą 
parašė slapukas “P. A.” kovo 
.7 d. laidoje. Grūmojimas ir 
šlykščiausias biaurojimas Ma
ssachusetts VaJ. Lietuvių 
Gintarų Radijo pusvalandžio 
garsintojos-vedėjos Marijo
nos Žuvienės. Ji esanti “Stalino 
raudonskūrė Marijona, Lietu
vių tautos genocidė-žudikė”. 
Tas peckelis keliais atvejais

o Maskvoje 
tyčerka” bū-

beprotiškas 
kelių sakinių

iš Lietuvos

gyvenimo, 
įtūžusiai šankiai 
“uždaryti bur- 
Gintarų Radijo 
net su pagalba

kartoja tokią, kolionę ir, gir
di. “atvirai pareiškiu, kad aš 
Inielui noru išpirksiu jai bilie
tą Lietuvon”, 
“ta komunizmo 
sianti pakarta.

Matote, kokis 
kliksmas. Iš tų
galima spręsti kokioje despe
racijoje yra atsidūrę Tarybų 
Lietuvos keikūnai. Kuomet ži
nios per radiją
laikraščių parodo nepaprastą 
pakilimą Lietuvos 
tai fašistai 
grūmojimus: 
na”, tai yra, 
pusvalandį,
FBI, UN, Anti-American Ac
tivities Committee ir USA pre
zidento Dwight D. Eisenhowe- 
rio.”

Manau, kad nei radijo ve
dėjai nei jo rėmėjai ir klau
sytojai negalėjo įsivaizduoti 
tokiais galingais, idant reikė
tų tokių autoritetų panaudoti 
Gintarų Radijo pusvalandžio 
uždarymui. Ir tai būtų var
dan žodžio “laisvės.” D. J.

Cleveland. Ohio
Gelbsti nuo mirties

Kaip pirmiau buvo rašyta 
‘Cleveland© žiniose, kad Leon 
Callow yra jau galutinai nu
teistas išdeportavimui į Mace- 
doniją, kurt dabar yra pate
kusi po Graikijos fašistine le
tena kur jo gimines kovoja 
.kartu su Macedonijos liaudi
mi už Macedonijos nepri
klausomybę, ir todėl Callow 
ten išvykus gręsia mirties ar 
kalėjimo pavojus. Už tai 
Amerikos Komitetas Ginti 
Sveturgimius pridavė įrody
mus Imigracijos Department 
tui, kad Callow važiuoti į 
Macedoniją yra pavojinga. 
Tokiu būdu Callow dar galės 
pasilikti su savo šeima neku
riam laikui, ir jeigu Imigraci
jos Departmentas pasirįžtų jį. 
išdeportuoti, tai gal bus gali
ma išreikalauti jam pasirinkti 
saugesnę šalį jo išvažiavimui. 
Nevien, kad jį atskiria nuo jo 
Amerikoje gimusios žmonos 
ir nuo 9 Amerikoje gimusių 
kūdikių, iš kurių tik vienas 
yra gavęs darbą plieno dirb-

UŽBURTOJI SIELA
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(Tąsa)
Šios kančios perteklius jai neleido pa

siduoti savajai. Jai reikėjo būti tvirtai 
ir ramiai. Tokia ji ir buvo. Ji paėmė 
Silvi už pečių. Burnotoja priešinosi; bet 
Aneta pasilenkusi ją pakėlė; Silvi, pasi
duodama šiam valdingam švelnumui, nu
tilo, pakėlė galvą, pamatė aplink save su
sirinkusiųjų ratą, baugiai pažvelgė ir, 
vaiku nešina, be žodžio, ji įėjo į vidų.

Ji ką tik peržengė namo slenkstį. Ane
ta ėjo paskui ją, kai gatvės posūkyje ji 
pastebėjo ateinantį Marką. Ir nepaisant 
draskančios meilės vargšei mažytei, jos 
širdis pašoko krūtinėje:
X“Kokia laimė, kad tai ne jis!”

Ji bėgo prie Marko, kad jis nepamaty
tų. Markas, išgirdęs pirmuosius žo
džius, išblyško, sukando dantis. Ji nu
vedė jį toli1 nuo įvykusios scenos; ji jam 
pasakė, kad Odeta sunkiai sužeista; bet 
jis su nepasitikėjimo kupino vaiko nu
jautimu žinojo, kad ji mirė; sugniaužęs 
kumščius, jis stengėsi tą klaikią mintį 
atstumti. Nors ir labai susijaudinęs, jis 
pasiliko susirūpinęs savimi, savo laiky
sena ir praeinančiais žmonėmis; jis pa
stebėjo, kad jo motina ėjo gatvėje šalia 
jo plika galva ir kad žmonės į juos žiū
rėjo: dėl to jam pasidarė nesmagu. Šis 
nemalonumas padėjo jam ramintis. Ane-4 
ta, matydama jį tvirtesnį, pusiaukelyje 
pasakė, kad jis grįžtų namo vienas. Ji 
skubiai sugrįžo prie bejėgės Silvi, su- 
gniužusios kamputyje šalia mažosios nu
mirėlės lovos, šniokštuojančios lyg sužei
stas gyvulys, nieko negirdinčios ir nesu
prantančios. Vaiku rūpinosi jos darbi
ninkės. Aneta nuprausė mažąjį kūnelį, 
aprengė baltais marškiniais, paguldė jį 
į lovą, taip kaip anais tolimaisiais vaka- 
raį^j, — vakar, — amžinai tolimais, kai 
ji .girdėdavo tylius vaiko pasipasakoji
mui. ‘fKai viskas buvo baigta, ji nuėjo 
prie Silvi ir paėmė ją už rankos. Šalta 
ir drėgna ranka nesipriešino. Aneta 
spaudė tuos pirštus, iš kurių gyvybė at
rodė pasitraukusi; ji nedrįso pašnibždė
ti meilų žodį, kuris nebūtų prasismelkęs 
pro nevilties sieną. Vienintelis jų kūnų 
broliškas sąlytis galėjo padėti pamažu 
įsiskverbti jos gailestingumui. Ji apka
bino ją, atremdama, kaktą. į Silvi skruos
tą; jos ašaros lašėjo ant sesers kaklo lyg 
norėdamos ištirpinti jos širdį supantį le
dą. Silvi bežadė nejudėjo; bet jo& pirš
tai pradėjo silpnai atsiliepti seseriškai 
rankai, kai atėjo jos vyras. Aneta ją pa
liko. •

Ji sugrįžo pas Marką ir pasakė tiesą. 
Ne naujieną jam. pasakė. Jis neatrodė 
susijaudinęs; jis bijojo savo susijaudini
mo ir norėjo išlaikyti ramią išraišką; 
bet reikėjo, kad jis nebūtų priverstas 
kalbėti: kai tik jis atvėrė burną, jo bal- • 
sas pradėjo drebėti; jis nubėgo pasislėp- 

savo kambarį, kad* galėtų verkti. 
Atletą, motiniškai jausdama skausmą 
vaiko širdies, pirmą, kartą-susidūrusios 
su mirtimi, vengė pavojinga tema kalbč- , 
ti, bet pasisodino, jį ant. kelių* kaip mažu
tį. O jis nė negalvojo skųstis, kad su juo 
elgiamasi kaip su mažu, jis pasislėpė

krūtinės šilumoje. Kai abu aprimo, be
liūliuodami savo baimę ir jausdami, kad 
gintis jie yra dviese, ji paguldė jį ir pa
prašė būti šauniu vyruku,’nesibijoti, jei 
ji turėtų vėl išeiti ir dalį nakties palikti 
jį vieną. Jis.suprato ir pažadėjo.

Nakčia ji vėl pasuko keliu į tragišką
jį namą. Ji norėjo pabudčti prie mažo
sios numirėlės. Silvi buvo išsijudinusi 
iš savo niūraus nejautrumo. Ji tebe
skendėjo tame šėlstančiame nusiminime 
kaip iš pradžių; bet vaizdas ne mažiau 
buvo sunkus. Jos protas buvo susidrum
stęs. Aneta pamatė ant jos lūpų šypse
ną. Silvi pakėlė akis, išgirdusi ją įei
nant, pažvelgė į ją, priėjo ir tarė:

— Ja miega.
Ji paėmė ją už rankos ir privedė prie 

lovos:
— Žiūrėk, kokia ji graži!
Jos veidas buvo nušvitęs; bet Aneta 

matė praslenkant kakta nerimo šešėlį; 
ir kai po valandėlės Silvi pusbalsiu pa
kartojo:

— Ji giliai įmigusi, ar ne?..
Aneta sutiko jos karštligišką žvilgsnį, 

laukiantį, kad ji pasakytų:
— Taip. Ji miega.
Ji taip pasakė.
Jos nuėjo atsisėsti į gretimą kambarį. 

Vyras buvo čia su viena darbininke. Jie 
stengėsi kalbėtis, norėdami užimti jos 
dėmesį. Bet pažeista Silvi galvosena be 
ryšio šokinėjo nuo vieno dalyko prie an
tro. J.i pasiėmė rankdarbį, kurį kas 
'akimirką vėl pamesdavo, vęl. paimdavo ir 
vėl pamesdavo, klausydamasi miegančio 
kambario. Žvalgydamasi į« kitus, norė
dama juos... save įtikinti, ji kartojo:

— Kaip ji miega!..
Dar kartą ji sugrįžo prie lovelės ir, 

pasilenkusi prie vaiko, meiliai jam kal
bėjo. Anetai tai atrodė klaiku. Ji norė
jo, kad Silvi nutiltų. Vyras tyliai ją 
rnaldavo negriauti iliuzijos.

Iliuzija pati subiro. Silvi, sugrįžus į 
savo vietą, vėl pasiėmė rankdarbį ir ne
kalbėjo. Kiti aplink ją kalbėjo, bet ji 
nebesiklausė. Savo ruožtu ir jie nutilo. 
Nyki tyla pakibo... Staiga Silvi suriko. 
Be žodžių. Ilgu šauksmu. Susmukdama 
ant stalo, ji susitrenkė galvą: Skubiai 
buvo pašalintos- adatos ir žirklės. Ji at
gavo žadą tik dievo įžeidimui: ji netikė
jo jį; bet būtinai reikia turėti ką. nors, 
kam galėtum, keršyti! Jos akys buvo 
pamišusios; ir ji šlykščiais keiksmais jį 
plakė...

Po to sekė išsisėmimas. Ją nunešė į 
lovą. Ji nebejudėjo. Aneta pasiliko prie 
jos, kol ji užsnūdo.

Tada ji sugrįžo palaužta. Gatvės 
blankios, apyaušris... Markas nemiegojo. 
Ji rengėsi kalendama dantimis. Bet? prieš 
pat lipant į lovą (jau buvo, per daug vi/ 
so to, ką ji; per dvylika valandų turėjo* 
iškentėti ir kiek ji turėjo valdytis!1), ji 
nubėgo vienmarškinė ir basa į savo- sū
naus kambarį ir jausmingai bučiavo jo 
akis ,ausis, kaklą, rankas. Ji kalbėjo*:

— Mano, mažyti, mano- brangus mažy
ti... Juk tu manęs nepaliksi?

(Bus daugiau)

tuvėje, kuris vienas nepajėgs 
padaryti pragyvenimą tokiai 
dideliai šeimai, ir todėl šėl
imą lieka pąyojuje. Q jeigu 
Imigracijos Departmentas iš 
naujo nuspręstų išdeportuoti 
'Callow į Makedoniją, ir jis 
atsisakytų važiuoti, už tai, 
kad ten jam. pavojinga, tuor 
met Callow galėtų būti uždą? 
rytas kalėjime ar koncentraci
jos stovykloje visam jo am
žiui, nes taip nužymėta Wal- 
ter-McCarran įstatyme. O 
Callow yra nuteistas tik už 
tai, kad 20 metų atgal jis bu
vo nariu Komunistų. Partijos, 
kuri tuomet veikė kaip ir bile 
kuri kita Jungtinių Valstijų 
politinė partija ir statė savo 
kandidatus į visas šalies, vals
tijų ir miestų valdvietos.

Todėl kiekvienam blaivai 
protaujančiam žmogui, ar jis 
būtų čiagimis ar sveturgimis, 
nebus užtikrintas saugus gy
venimas iki Walter-McCarran 
įstatymas nebus panaikintas. 
Už tai nevien daugybė Ameri
kos darbo žmonių iš įvairių 
įsitikinimų ir pažiūrų, stoja 
už atšaukimą to įstatymo, bet 
atsiranda ir iš aukštų valdi
ninkų tarpo, kaip senatorius 
Herbert Lehman, Maryland© 
gubernatorius Theodore R. 
McKeldin ir kiti, kurie sako, 
kad’ McC'arran-Walter Įstaty
mas puldo Amerikos įtaką ki
tose šalyse.

“Tai McCarran-Walter įsta
tymo vaisiai,” sakė Ohio Ko
miteto Ginti Sveturgimius pir
mininkas Kenneth Gemmell, 
“kad Callow yra nuteistas už 
buvimą nariu Komunistų Par* 
tijos 1928 metais. Tas įstaty
mas nevien kontroliuoja da
bar žmonių mintis, bet siekia 
20 metų atgal, kad nubausti 
už tai, ka žmonės mastė tuo
met.”

Todėl. Ohio Komitetas Gin
ti Sveturgimius šaukia Ohio 
valstijos konferenciją už at
šaukimą Walter-McCarran į- 
statymo, kuris padarė milijo
nus Amerikoje gyvenančių 
svoturgjmių antros klasės pi-

|jliečiais. Komitetas kviečia į 
konferenciją visus, kurie ieš
ko būdų atšaukimui to žalin
go įstatymo.
Konferencija. įvyks sekantį 
sekmadienį

Už Walter-McCarran įsta
tymo atšaukimą konferencija 
įvyks sekantį sekmadienį, ko
vo 15 d., Ukrainų svetainėje 
1051 Auborn. Avė., Clevclan- 

Vle. Delegatų registracija pra
sidės 9-tą vai. ryte. Konfe
rencijos banketas, dėl delega
tų ir svečių, prasidės 6-tą vai. 
vakaro.

Lietuviams irgi reikia su- 
brusti už atšaukimą Walter- 
McCarran įstatymo, nes iki 
jis nebus atšauktas, nė vienas 
lietuvis, ar jis būtų įsipilietL 
nęs ar ne> nebus saugus. Lie
tuviai, kuriems laikas pavėli
na, privalo dalyvauti konfe
rencijoje, pasiklausyti žymių 
kalbėtojų ir diskusijų už at
šaukimu to pavojingo įstaty
mo. , O bankete privalome 
skaitlingai dalyvauti. Rep.

r*

Winnipeg, Canada
Serga geras draugas

Jau apie porą mėnesių kaip 
serga S. Paknis, senas Winni- 
pego lietuvių organizacijų ve
teranas. Kiek laiko gydėsi 
namie, bet paskutiniu laiku 
turėjo pasiduoti į ligoninę.

Draugas S. Paknis yra pro
gresyvus draugas, priklausė 
prie Sūnų ir Dukterų Draugi
jos 7-tos kuopos.

Draugai ir drauges: kam 
tik galimybės yra, prašomi ap
lankyti. Jis randasi General 
ligoninėj. M. Vidrukas.

Toronto, Canada.
Geras kandidatas

Darbo Progresyvč Partija 
nominavo John Boychuką 
kandidatu į federal į parla
mentą nuo Parkdale apygar
dos.

John Boychuk yra senas 
ukrainiečių veikėjas ir labai 
daug nuveikęs dėl darbininkų 
aplamai. Tai veteranas Kana
dos darbininkų judėjimo 
geresnį gyvenimą.
Šaunius parengimas

Vasario 28 d. įvykęs i 
gos Choro parengimas 
visais ' požiūriais gbras ir 
sėkmingas. Publikos 
buvo daug ir visi pasitenkino 
vaišėmis ir programa.

Meninė programa buvo to
kia :

Bangos choras, vadovauja
mas jaunos ir gražios moky
tojos, atidarė programą su O 
Canada, o paskui 
tris gražias 
n as. Choras 
prie to, keli 
lyvavo, bet 
žiai. Pirmininkui F. Lauruse- 
vičiui ir kitiems, kurie įdėjo

u z

ILųi- 
buvo 

pa
dalyvių

padainavo 
lietuviškas dai

ne didžiausias, o 
dainininkai neda- 

padainavo gra-

daug pastangų atgaivinimui 
choro, tenka didelis kreditas. 

' Po choro sekė kiti nume
riai. Gražiai pašoko mūsų jau
noji. šokikė Joan Jančytė vie
na ir su savo draugėmis. Di
delį surpryzą padarė Leskevi- 
čiūtė pasirodydama su piano- 
akordionu. Nei nežinojome, 
kad. ji gali jau taip gražiai 
groti.

Svečiai ukrainiečiai, vyrų 
choras, tikrai gražiai padaina
vo. Reikia pasakyti, kad jų 
■choras netoli garsiojo rusų 
Dono kazokų choro. Jis tik 
laug mažesnis, bet dainuoja 
labai gražiai ir gali paimti net 
sunkiausias dainas, ištraukas 
iš operų.

ORGANIZACIJŲ ATIDAI
Kovo mėnesio susirinkimuose 

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.

tu-

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

SKELBKITES LAISVeJE

Sb. Boston ir Montello, Mass.
Buvo pranešta, kad yra rengiamas banketas pagarbai 

Katrinos Petrikienės kovo-March 15-tą. Susižinojus su 
Montello banketo data tapo pakeista. Pasirodo, kad ir 
Montello rengia tokią pat pramogą kovo 21-mą. Taigi 
norime padaryti taip, kad tais pačiais kelionės kaštais 
mūsų mylima viešnia aplankytų abi kolonijas. 

f

Dabar prašome labai atydziai įsitemyti, kad Katrinos 
Petrikienės pagarbai pramogos įvyks sekamai:

' Montello, kovo 21, bus tautiško namo kambariuose, 
pradžia 7:3.0; vai. vakare. Shiulkmeniškiau matysite pa
skelbimuose.

! So. Boston, banketas įvyks kovo 22-rą, Kliubo patal
poje, 318 Broadway, pradžia 3-čią vai. popiet.

Visos plačiosios Bostono apylinkės visuomenę kvie
čiame dalyvauti šiuose parengimuose. Pagerbkime savo 
žymiąją visuomenininkę ir pasilinksminkime. Bus gerų 
užkandžių, meninė programa ir kitokių, įdomumų.

' Rengėjos,

Detroit, Mieli
Svarbi konferencija

Detroito Sveturgimiams Gin
ti Komitetas šaukia svarbią 
konferenciją, kuri įvyks ge
gužės 17 d. Tuller hotelyje. 
Konferencijos tikslas pareikš
ti Detroito žmonių organizuo
tą balsą už atšaukimą Wal
ter-McCarran įstatymo. Kon
ferencijoje bus taipgi svarsto
mas, kaip geriau ir sėkmin
giau apginti sveturgimius a- 
merikiečius.

Visos organizacijos ragina
mos išrinkti delegatus į kon
ferenciją. Taip pat žmonės 
yra prašomi šias komiteto pa
stangas finansiškai paremti.

Koresp.

Chicagos Žinios
Vilnies bazaras

Visi Chicagos pažangiečiai 
smarkiai ruošiasi prie dien
raščio Vilnies bazaro, kuris į- 
vyks kovo 28 ir 29 dd. Baza- 
rui gaunama labai daug do
vanų. Tai gražus atsiliepimas 
susipratusių

Bazaras 
Svetainėje,

lietuvių.
įvyks Liuosybės 

Cicero, Ilk

Narių
daug. Pirm. W.

Iš žagariečių susirinkimo
žagariečių Klubo susirinki

mas įvyko vasario 22 d., Ven- 
geliausko svetainėje, 
dalyvavo
Kriščiūnas pranešė, kad Klu
bo du nariai yra mirę tai yra 
Veronika Lallas ir Juozapas 
Butvell. Visi susirinkimo daly
viai atsistojo mirusių pagerbi
mui.

—o— v
Kriminalystčs ir miesto 
“garb ė”

Praleidę visuomenės sumo
kėtų taksų virš $100,000* de
vynių aldermanų 
staigiai nutraukė 
kriminaiysčių.
iškelia daugiau nedorybių 
pažeidžia Chicagos garbę. 

—o—
Choro rėmėjų pagerbimui 
banketas

• komisija 
tyrinėjimą 

Sako, tas tik 
ir

Pripuolamai teko pamatyti 
oficialus laiškas, šiom die
nom išsiųstas šimtams LKM 
Choro rėmėjų: Nebetoli meti
nis banketas pagerbimui Cho
ro Rėmėjų.

Tie metiniai LKM Choro 
pokyliai chicagiečiams neuž
mirštini. Choro rėmėjas užsi
moka mažą metinę duoklę ir 
už tai gauna veltui bilietus 
ne tik į LKM Choro visus tų 
metų meninius parengimus, 
bet pačią didžiausią iškilmę 
—metinį banketą.

Je, Choras savo rėmėjams 
jau pranešė laiškais, jog tas 
šaunusis banketas įvyks šio 
mėnesio 15-tą dieną, Mar
quette salėje, 6908 S. West
ern Ave.

įvairūs išsireiškimai
Užžiebkite daugiau švie

sų; aš nenoriu eiti namon 
tamsoje. O. Henry

(Paskutinieji mirštant 
žodžiai.)

Daugeliui rašeiVų leng
viau “eiles” rašyti negu ra
šybos mokytis.

Saliamonas

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Sužlugo savanorių Verba* 
vimas į Olandijos armiją
Haga. — Olandijoje ima

mi savanoriai į vadinamuo
sius civilinės gynybos bū
rius. Nepaisant daug ža
dančių skelbimų, savanorių 
atsiranda labai maža. Laik
raštis “Het Federland,,~._ 
praneša, kad stambiuosiuos •’ 
se Olandijos miestuose į ci
vilinės gynybos būrius įsi-.'“1 
rašo tik vienetai. Hagoje, 
pavyzdžiui, numatyta už- - 
verbuoti. į civilinės gynybos **’ 
būrius 13 tūkstančių žmo
nių, tačiau užverbuota ne 
daugiau kaip 100.

Chankou garvežių bei 
vagonų remonto 

gamykloje
PEKINAS. — Vasario 7 

d. sukanka 30 metų nuo tos 
dienos, kai pradėjo strei
kuoti Pekino-Chankou gele
žinkelio geležinkelininkai. 
Šis streikas buvo pirmas 
galingas organizuotas Ki
nijos darbininkų klasės po
litinis išstojimas. Itin ak
tyviai šiame streike daly
vavo Chankou garvežių bei ■ 
vagonų remonto gamyklos 
darbininkai. 1949, metų ge
gužės mėnesi, kai Liaudies 
išsivadavimo armijos dalys 
išvadavo Chankou miestą, 
gamykla perėjo į liaudies • 
rankas. Ginkluoti darbinin
kai nedavė gomindaninin- 
kams sugriauti gamyklą, 
atsitraukimo- metu .

Po . išvadavimo gamykla . 
žymiai padidino produkci
jos išleidimą. Palyginti su 
194*9 metais išleidžiamų iš 
remonto garvežių skaičius 
1952 metais padidėjo 5.11 
karto, keleivinių vagonų— 
4.91 karto, o prekinių vago
nų — 5.37 karto. Kelti dar
bo našumą gamykloje di- 

•džiuliu mastu padėjo galin
gas užmojis gamybinio par 
triotinio lenktyniavimo už - • 
priešakinių tarybinių darbo 
metodų įdiegimą.

Iš pagrindų pasikeitė ga
myklos darbininkų gyveni- • - 
mas. '

Darbininkų tarpe plačiai 
išvystytas politinis ir kul- — 
tūrinis - masinis darbas.

Gamykloje yra 80 sporto 
komandų. Vien sportiniam 
darbui išvystyti administra
cija ir profsąjunga 1952 
metais paskyrė 57 milijo
nus juanių.

Užrašyk Laisvę Savo Draugui.

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

J

i

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta* 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.
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1113 Mt. Vėrnon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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FILMOS
“Justice is Done”-—idonn 
ir turininga filmą

Robert Dorfmanno gamin
ta Silver Films naujoji “Jus
tice is Done” dabar rodoma 
Trans-Lux Teatre prie 60th 
St. ir Madison Ave.

Tai viena iš geresniųjų 
Francūzijos filmų, Venecijos 
Filmų Festivalyje apdovanota 
pirmuoju prizu. Vaizduoja 
mūsų laikų (įžiūrės teismą. 
Teisėjais parenkami, atrodo, 
lyg ir atstovingi visuomenei 
asmenys. Jie visi prisiekia ne
paisyti, nežiūrėti svieto nuo
monių ar įtarčių, vadovautis 
faktais, tiktai faktais. Rot ar 
taip yra?

Teisiamoji yra jauna, graži 
profesionalė. Ji kaltinama 
žmogžudystėje. Savo buvu
siam mylimajam, jo paties 
prašoma, ji Įleidusi i kūną 
mirtiną dozę morfinos kuo
met nuo vėžio ligos jo kan
čios pasidarė nepakenčiamos 
ir viltis pasveikti dingo. ‘Bet 
tas įvyko kada ji buvo jau 
pamylėjusį kitą jaunikaitį. 
Be to, mirusysis buvo užrašęs 
savo turtą jai, ne giminėms. 
Jos pačios pasisakytas numa
rinimas buvusio mylimo tapo 
jos įtarimu žmogžudystėje. 
Kas ją teis?

Jos pirmuoju teisėju išren
kamas vyras, kuris savo bu
vusią mylėtinę pameta dėl to, 
kad jam, yra proga gauti tur
tingą. Antruoju ateina far- 
merys, kuris atsineša savo 
pyktį, kad už pašaukimą į 
džiūrymanus jis turėjo palik
ti savo jauną pačią vieną su 
jaunu bemtr. Graži našlė 
tampa trečiuoju. Dar išrenka 
vieną spaustuvės darbininką, 
veiterį, buvusį pulkininką, 
biznieriuką. Jie visi atsineša į 
teismabutį savo problemas ii’ 
pagal jas teisia. Teisia ne bū- 

* tinai už tą, kas papildyta, bet 
pagal savo problemų ir pažiū
rų m i erą.

Įdomi ir atitinkamu laiku 
išleista. Rep.

Roxy Teatre

Walt Disney pagaminta 
garsioji “Peter Pan” filmą 
kovo 11 d. bus pradėta rody
ti jau penktą savaitę. Pasi
rodo, kad publika tą filmą 
myli, todėl tenka ilgiau ją 
palaikyti.

Taipgi Walt Disney paga
minta kartu rodoma “Bear 
Country.”

Scenoj rodoma “Crystal 
Wonderland” ir “Tcc-Colora- 
ma.”

Stanley Teatre
Tarybų Sąjungoje gaminta 

filmą “Concert of Stars” da
bar rodoma šiame teatre. Ji 
skaitoma dar geresne ir įvai
resne už pirmiau čia rodytą 
garsiąją filmą “Grand Con
cert.”

Prie to, parodoma paskiau
sia nuimti mirusio Stalino pa
veikslai, taipgi paveikslai 
naujojo premiero Malenkovo 
ir kitų Tarybų Sąjungos vadų.

Radio City Music Hall
Kovo 5 d. pradėta rodyti 

nauja filmą “Story of Three 
Loves,” kurioje dalyvauja 
garsios Hollywoodo žvaigž
dėj: Angeli, Barrymore, Ca- 

s ron, Mason ir .daugelis kitų.
Scenoje rodoma artisto Le- 

onidoffo sutaisytas perstaty
mas “Continental,” kuris ža
vėjo publiką. Prie to Simfo
nijos Orkestrą visus palinks
mina.

Dainininkė reikalauja 
$3,600,000 teisme

Dainininke Jane Froman 
10 metų atgal buvo sunkiai 
sužeista lėktuvo nelaimėje. 
Ji turėjo 25 operacijas ir da
bar jinai nėra pilnai pagijusi.

Prieš lėktuvų kompaniją ji 
užvedė bylą, reikalaudama 
$3,600,000 atlyginimo. Dabar 
jos byla svarstoma , pas teisė
ją Aron Steuer, Manhattane.

NewWto^&^ZInloi
DAR KARTĄ 
PRISIMENU ...

Liberty Auditorijoje
Perskaičius Amerikos ko

respondentų pra neši m u s 
apie Stalino laidotuves, dar 
karta tenka prisimint tūlo 
dipuko tvirtinimas.

Gal bus jau virš poros 
metų tam atgal, tūlas “de
mokratiškas” dipukas Liet. 
Kultūrinio Centro restora
ne smarkiai rėkavo prieš 
tarybinę Lietuvos valdžią 
ir prieš Tarybų Sąjungos 
valdžią bendrai. Tarp kit
ko, jis suriko, kad bolševi
kai sulikvidavo visą Lietu
vos inteligentiją.

Aš tuomet Įsiterpiau su 
paklausimu:

'—Ar tamsta galėtumei 
įvardint bent keletą sulik- 
viduotu Lietuvos inteligen
tu? Nemažai jų mums yra 
girdėti, tai gal pataikytu
mėt ivardint ir kuri nors 
mums žinomą?

Jis, lyg iš rašto, man at
šovė :

—Gorki ir Timošenką!
Ot, kur jis nuskrido ieš

kot “sulikviduotų” Lietuvos 
inteligentų— Maskvon, tar
pe rusų!

Gorkis, tiesa, buvo jau 
miręs ii’ iškilmingai palai
dotas.- Gi Timošenko, ro
dos, tuo metu buvo genera
liniame Tarybų Sąjungos 
armijos štabe.

Dabar gi Amerikos ko
respondentai Timošenką su
rado dalyvaujant Stalino 
laidotuvėse.

Ir ko tie isterikai smeto- 
nizmo auklėtiniai dipukai 
mums nepripasakoja!

Spiaut ant jų zaunų!
Dzūkas

Masinis mitingas
Stalinui pagerbti

Kovo 15 dieną, sekmadienį, 
Manhattan Pljyza salėje, 
64—66 E. 4th St., New Yor
ke, įvyks masinis mitingas J. 
Stalino mirčiai atžymėti, jam 
pagerbti.

Mitingą rengia rusų, ukrai
niečių ir Karpato rusų orga
nizacijos New Yorke.

Bus geri kalbėtojai, įdomi 
programa. Įėjimas nemoka
mas. Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti.

Mitingo pradžia 2:30 vai. 
po pietų.

Reikalauja rendu 
kontrolę palaikyti

United Electrical, Radio 
and Machine Workers unijos 
lokalas 1227 atsišaukė į
Queens legislatorius, kad jie 
Albany -legislatūroje palaiky
tų vendų kontrolę.

šis lokalas atstovauja virš 
2,000 narių, kuriuos vendų 
kontrolės panaikinimas žy
miai paliestų. Jie ruošiasi 
siųsti savo atstovybę į Ąlbany, 
reikalaujant vendų kontrolę 
palaikyti.
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GLENN’S RESTAURANT & BAR
i

Buvęs RUSSIAN INN dabar lietuvių Glenn šeimos nuosavybė

A. TODER
IR JO ORKESTRAS

A. DONCOV
DAINOS ir ARMONIKA

Žemos kainos i
• ČIA RENKASI LIETUVIAI,

219 2nd Avenue
(arti 14th St.)

H

NftRA MINIMUM MOKESTIES IR NfiRA COVER CHARGE 
Penktadieniais, Šeštadieniais ir Sekmadieniais Floor Show, 

Dainos ir šokiai. Šauni Orkestrą.

Kovo 9 d. Lietuvių Namo 
Bendrovės direktoriai svarstė 
keletą svarbių klausimų, kurie 
liečia Bendrovės reikalus.

Vienas jų, tai Mass, meni
ninkų jėgomis Lietuvių Kul
tūrinio Centro naudai ruošia
mas koncertas, kuris įvyks 
balandžio 12 d. Nusitarta pra
dėti jį plačiai garsinti. Kon
certo ruošimui komisijon apsi
ėmė W. Brazauskas, jaunasis 
Kartonas ir St. Titanis.

Kiek girdėt, Montellos apy
linkės menininkai atvyks pas 
mus gerai pasiruošę. Mes tu
rimo juos gražiai priimti, Li
berty Auditoriją publika pri
pildyti.

—o—
Man labai patiko merginų 

kvartetas, dainavęs pereitą 
sekmadienį Lietuvių Moterų 
ApŠvietos Klubo parengime.\ -■ »
Šalinaitės vadovybėje jis gali 
puikiai pasirodyti bile. kur. 
Būtų smagu girdėti ji dainuo
jant dienraščio Laisvės paren
gime kovo 29 d. Liberty Aiv- 
ditof i j oje.

Kvartetą sudaro Kazokytė, 
Mizarienė, Pužauskaitė ir

Iš Kliuhiečių Susirinkimo
Kovo 6 d. Įvyko Lietuvių 

Amerikos Piliečių Klubo susi
rinkimas savojoje* patalpoje, 
280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y.

Ligonių lankytojai buvo 4 
ir visi nepasirodė susirinkime. 
Kaip ligonių padėtis yra, nie
kas nežino. Tad klubiečiai* 
susirinkime griežtai nutarė, 
kad tokio ligonių lankytojai 
turi būt nubausti. Teisybė, 
klubiečiai turi savo konstitu
cinę narių pabaudą už ligo
nių nelankymą, bet toji pa
bauda yra labai maža, tokiu 
būdu niekas nekreipia domės 
i ją. Klubiečiai bus priversti 
savo konstitucinę narių pa
baudą už ligonių nelankymą 
pakeisti. Ligoniai turi būti 
lankomi ir ligonių stovis turi 
būt susirinkime praneštas.

Klub. per laikų laikus turi 
daktarą priėmimui naujų na
rių į klubą. Tad šiame susi
rinkime išrinko daktarą John 
S. Message, kuris yra visiems 
lietuviams gerai žinomas ir 
senai pažįstamas daktaras J. 
Misevičius. Jo adresas yra šis

Dr. J. Misevičius
173 Metropolitan Avenue.

Komisija buvo išrinkta gu- 
zikėlių-ženkliukų pasigamini- 
mui pasiteirauti ir užsakyti 
dėl klubo. Minėta komisija 
raportavo, kad guzikėliai bus 
gatavi ii* priduoti komiteto su
sirinkimui.

Visada ir kas metai klubas 
paaukoja neregių . ligoninei.
Tai ir dabar paaukavo $2.50. 
Raudonajam Kryžiui irgi pa
aukavo $5.

Jau antras susirinkimas 
klubiečiai smarkiai diskusuo- 
ja;» dėl pirkimo bilietų Lietib- 
vių Atletų Klubo jubiliejinės 
50 metų sukakties banketo. 
Pirmesnis,m susirinkime buvo 
nutarta iv nupirkta 5 bilietai

ELBA RADRIGEUZ
Amerikoniškos ir ispaniškos 

Dainos

V. KROCHM ALNAS
Patarnauja ir dainuoja 

ukrainieti.škas ir kitas dainas

Puikūs valgiai
UKRAINIEČIAI IR KITI

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

*
i

Brazauskienė. Tokioje sudėty
je pirmą sykį jos pasirodė pe
reitą sekmadienį. Gražiai ir 
sutartinai jos sudainavo ke
lias daineles. Bronė šaknaitė 
joms akompanavo.

—o—
Kovo 12 d. LLD 185 kuopa 

turės savo reguliarį susirinki
mą su užkandžiais. Taipgi bus 
ir programėlė sudaryta. Susi
rinkimas Įvyks Liberty Audi
torijos valgykloje.

Svarbu, kad visi nariai šia
me susirinkime dalyvautų. 
Taipgi reikėtų pakvieti ir to
kius, kurie dar prie šios or
ganizacijos nepriguli. • Taip 
galima būt gauti naujų narių.

—o—
LDS bowlininkai dabar ne 

juokais antradienių ir ketvir
tadienių vakarais lenktyniuo- 
jasi. Mat artinasi LDS Bowli- 
ninkų Nacionalis Turnamen- 
tas Detroite. Tai bus gegužės 
22, 23 i]- 24 d d .

Auditorijos bowlininkai 
juk turi pasirodyti kitų mies
tų lietuviams bowlininkanis, 
ką jie gali. Taipgi jie turėtų 
ir dovanų laimėti. Rep.

po $5. šiame susirinkime 
skandalas iškilo, kaj perma- 
žai nupirkome bilietų ir rei
kia dapirkti daugiau. Įneši
mas buvo nupirkti tuos liku
sius 10, tai bus visi 15 bil. nu
pirkti, pataisymas dapirkti 5, 
o kitus 5 gražinti. Pataisymas 
didžiumos užgirtas. Tai klu
biečiai jubiliejinių Atletų 
klubo bilietų viso nupirko 10.

Atrodo, kad klubiečiai per
daug pradėjo ginčytis biznio 
skyriuje ir pašelpiniamc sky
riuje. O tas organizacijai la
bai nesveika. Jis atsiliepia į 
abudu skyrius. Abiejų skyrių 
komitetai turėtų nepamiršti 
klubo praeities. Skandalini- 
mai sudaro politines grupes if 
vieni kitiems keršija. Kriau- 
čiai seniau laikydavo savo su
sirinkimus klube, tai klubas 
turėjo pusėtinai gerti įplaukų. 
O kur dabar tos įplaukos pa
sidėjo? Skandalinimai ir poli
tinės grupelės klubą nuskriau
dė. > J S.

>

Kaltinami apgavingamę 
rendu kėlime

Bernard Lamstein ir Chąr- 
lęs Rosselli kaltinami, kad 
jie savo namuose rendas pa
kėlė, bet jokių pataisymų 
juose nepadarė. Abu palikti 
po $1,000 kaucija. 

------------------—--------------------------

Dešimtis asmenų buvo pii- 
duisinti gasu kai jų bute gasi- 
nis vandens šildytuvas užge
so kambaryje išdegus oksige- 
nui.

PHILADELPHIA, PA.

FOR SALE
APPROXIMATELY 350 3-WHEEL 

PLATFORM TRUCKS 36”x48”
CAN BE EXAMINED 

BY APPT.
CALL LOCUST 7-3000 

-EXTENSION 307 
1/7/. (47-49)

MASINIS MITINGAS •
AMERIKOS PILIETYBEI APGINTI 

IŠGIRSKITE:.
PROF. EPHRAIM CROSS

• DR. CLEMENTINE PAOLONE '
• AL. PEZZATT
• HON. STANLEY NOWAK

Ketvirtadienį, Kovo-March 19, 1953
Pradžia 7:30 v. v. — Įžanga 50c. 
MANHATTAN PLAZA 

66 East 4th Street, New York City, (tarpe 2nd ir 3rd Avės.) •
Rengėjai: Amerikinis Komitetas Apgynimui Ateivių.

■Religija neleidžia 
mirštantį gelbėti

13 metų amžiaus Roy Du
boso buvo susirgęs aklosios 
žarnos įdegimu ir Sydenham 
ligoninėje jam padaryta ope-" 
racija.

Pasirodė, kad po operaci
jos jis gavo kitokių kompli
kacijų, dėl kurių reikėjo nau
jo kraujo įleidimo. Daktarai 
nurodė, kad jis be naujo krau
jo neišsilaikys — jis turės 
mirti. Bet jo tėvai griežtai 
protestavo. Jie įrodinėjo, kad 
jų tikyba yra priešinga sveti
mo kraujo leidimui. Jie yra 
Jehovos Liudytojų sektos na
riai.
- Tačiau daktarai, nepaisyda
mi tėvų protesto, davė vaikui 
naujo kraujo ir tuomi išgelbė
jo jo gyvastį.

PRANEŠIMAI
f

Montello, Mass.
Mūsų parengimai Lietuvių Tau

tiškame Name:

Visuomenės draugiškas parengi
mas Massachusetts Gintarų žemės 
Radio Programos naudai įvyks Kovo 
21, prasidės 7:30 vai. vakare. Bus 
namie gamintų valgių, minkštų ir 
kietų gėrimų taipgi ir muzikalu 
programa.

Balandžio 11 d., Birutės Pašelpi- 
nė Draugija rengia vakariene su 
muzika ir šokiais. Visos narės turi 
būtinai dalyvauti šiame parengime. 
Įėjimas tik $2.00. Prasidės 7:30 v. 
vakare.

Balandžio 25 d., Liuosybės Cho
ras rengia koncertų ir' šokius, pra
sidės 7:30 vai. vakare. Choras da
bar yra susimokinęs naujų dainų, 
apart puikaus koncerto bus gera 
muzika šokiams. Įėjimas tik $1.00.

Kviečiame visus atsilankyti j auk
ščiau minėtus parengimus.'

*> Geo. Shimaitis.
(49-51)

REAL ESTATE
Jamaica Hill, N. Y.—16 kamba

rių; trys apartmentai. Renda $250 
į mėnesį, priskaitant 6-šių kambarių 
apartmentą. Kaina $26,000; reikia 
$15,000 pinigais. Skambinkite:—

REpublic 9-2996.
(49-50)

PAIEŠKOJIMAI
Marta Kučiunskiutė, kilus iš Lie

tuvos Maštarierių kaimo, Kriokia- 
laukio valsčiaus, Alytaus apskrities, 
paieškau brolio Jurgio Kučiijskio, 
gyv. USA. Prašau paties atsišaukti 
ar kas apie jį žino man pranešti 
šiuo antrašui

Marta Kučinskiutč,
M. J. Campas 2532,

Va. Alsina,
Buenos Aires,

Argentina.
(48-49*)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys pavieniui vyrui. Garu apšildo
mas, šiitas vanduo. Prašome kreip
tis bile laiku. Mrs. Yacina, 105 So. 
3rd St., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
EVergreen 8-1437.

(48-50)

Pasigrobė sukolektuotas 
rendas

Keturi banditai įsiveržė Į 
Pononok House raštinę, pasi
grobė $935 sukolektuotų ven
dų ir pabėgo.

Areštuotas falšyvas 
gydytojas

Albert Shirley buvo areš
tuotas ir kaltinamas gydymu 
žmonių be daktaro laisnių.

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

OPERATORS. Experienced on all 
single needle operation; ladies skirts. 
Steady work; good working condi
tions. Day or night shift. Apply in 
person. BROWN SPORTSWEAR 
MFG. CO., 1710 N. Franklin Street.

(48-50)

OPERATORS. To work on all parts 
Ladies Blouses. Steady work; good 
pay. Apply at once. RED ROSE 
DRESS CO., 1024 Filbert Street. 
7th floor.

(47-49)

STENOGRAPHER. Only limited 
experience necessary. Central City 
location; steady position; good 
working conditions. Apply in person. 
ABC CREDIT, INC., 42 So. 15th 
Street. See Mr. Marsh.

(47-49)

LOOPERS. Net looper for looping 
sweaters on a model “P” machine. 
Steady work; good working condi
tions. Apply in person.

SEEMULLER BROTHERS CO., 
Highland Ave. and Route 130, 

Palmyra, N. J.
(47-53)

BILLING CLERKS. Some typing 
and general office duties included. 
Steady position, pleasant surround
ings. Northeast Phila. For Interview 
call RE. 9-6376.

(47-53)

FACTORY HELP. Women to work 
in union factory shop. Good wages; 
steady work. Apply in person.

ALON MFG. CO., 1123 Hamilton 
Street.

(47-49)

OFFICE HELP. Full time. Girl 
for general office work; 44 hour- 
week. Must be High School gradu
ate. Apply in person.

S. S. KRESGE, 2021 So. Broad 
Street.

(45-51)
MALE and FEMALE

MAN & WIFE. Honest, congenial, 
middle age. No children, lyian to 
work with i manager of Poultry 
farm wife to do housework and 
ironing. Call SUNNY HILL FARM. 
Burlington 3-0414.

(45-51)

HELP WANTED—MaLE
LUBRICATION MAN. New Car 

Dealer. Steady work. Good working 
conditions. Phone—

MR. HUGHES
GL. 5-3900.

(48-50)

MECHANICS. Prefer Men exper
ienced. Repair of Gas & Electric 
powered industrial Fork lift Trucks. 
Good conditions; good company. 
Contact:

MR. NATHERN
TR. 7-5200.

(48-50)

AUTO BODY MAN. Must be first 
class. $125 per week. Best working 
conditions in town. Immediate open
ing. Apply or phone: AIRPORT 
PONTIAC, Haddon & Ferry Aves., 
Camden, N. J. Ask for Muzzle.

(47-50)

DIE MAKERS
Experienced on folding paper box 

dies. Steady work. Good working 
conditions. Apply or phone:

Mr. Thomas, 
Crescent Box Corp.

621 E. Erie Ave.— RE. 9-5010.
(45-51)
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Virginia 9-612SPETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M. „
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L.I., N.Y.
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PETRAS K IPISK LS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

4 pusl.-LaisvS (Liberty)- Ketvirtai*., Kovo-March 12, 1953

Dovanota prostitutei bausmė
Yvete Renoir buvo areš

tuota Hotel Sevilla ir apkal
tinta kaip prostitutė. Moterų 
Teismas jai davė 60 dietinį 
kalėjimo, bet kartu ir pasi-'j 
gailėjo—bausme dovanojo.

Ant Merrick Road auto
mobiliui atsimušus į šalimais 
esantį medį, jo vairuotojas 
John J. Kelly buvo ant vietos 
užmuštas. Jis paliko žmoną 
ir 4 mažus vaikus.

REIKALAVIMAI
Reikalingos ai rinkėjos prie swea

ter clips. (Kabučiai prie megstinių). 
Nuolatinis darbas; gera alga. Link
sma aplinka. Kreipkitės į:

J. EISENBERG, INC., 173 Hudson 
St., New York City.

(46-49)

Baltimore, Md.
HELP WANTED 

FEMALE
Soda Dispenser. Good chance for 

right party. Apply HOWARD 
JOHNSON’S RESTAURANT. Wash. 
Blvd. & Caton Ave.

(47-49)

STENOGRAPHER-SECRETARY.
Bright future for young lady in od^ 
of Md’s finest organizations. Shori^ 
hand necessary. 5 day week. Inter
esting work; pleasant associates. 
Trust Fund, hospitalization; bonus 
plan; and other employee benefits. 
Apply CHURCHILL, Ltd. Bush & 
Hamburg Sts., or call MR. PAUL, 
GI. 8620.

(47-49)

ATTENTION! Sewing Machine 
Operators wanted at once. Good 
working conditions. Apply: BALTO. 
UNIFORM CAP MFG. Co., ,321 W. 
Balto. St.

(47-49)
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Dr. A. Petrikai
DANTŲ GYDYTOJAS į 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 i
VALANDOS: I

9—12 ryte; 1—8 vakare j
Penktadieniais uždaryta 7

TONY’S
• ■ * ■ • I

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

(1 Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
1 Gerai Patyrę Barberiai 

i*—————————————■—
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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. j
Tel. EV. 7-62SS f 
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