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KRISLAI
Kovo 29 d.
Gera “liga.”
Nuodingi liežuviai.
Dar per mažai.

Rašo A. BIMBA
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Nepamirškite kovo 29 die
nos. Naujas dalykas: bus pa
vasarinis dienraščio Laisves 
koncertas su gabiausiais lietu
viškais talentais. Nauja ir tas, 
kad dainas, muziką ir šokius 
lydės skanios vaišės.

Taip praneša koncerto ron- 
r gimo komisija. Iš anksto apsi

rūpinkite, kad tą dieną nebū
tumėte užimti kitais reikalais.

Laisvieeiai prašomi padėti 
koncertą gerai išgarsinti.

Ne visos ligos vra blogos. 
Bet vieną aš žinau ir gerą li
gą. Man atrodo, kad Tarybi
nė Lietuva serga mūrine “li
ga.”

žurnalo šviesos pirmajame 
šių metų numeryje rasite

• straipsnį “Lietuva bus mūri
nė.” Kaip atrodo, tai greitoje 
ateityje beveik visi kolūkiai 
turės savas plytines. Jau de- 
sėtkai jų dabar turi. Kepa 
plytas milijonais ir statosi 
mūrinius namus-—ir sau ir 
gyvuliams.

O Lietuvoje molio ir šlyno 
pilna. Tai puikiausia statybi- 

/^i>iė medžiaga.
Koks milžiniškas progre

sas !
Mūrinis namas visaip kaip 

geresnis—ir šiltesnis, ir gra- 
žesnis, ir pastovesnis. Net ir 
gaisro mūras bijo mažiau, ne- j 
gu medinė siena.

Neabejoju, jog už kokio į 
desėtko metų Lietuva tikrai 
bus mūrinė.

*
Lietuviškieji kryžiokai savo j 

piktais liežuviais gal supliekė 
visus kitus fašistus. Kiek jie j 
prisėdėjo nuodų prieš Juozą 
Staliną, tai nesutilptų ne i 
didžiausią bačką. Ir dar vis 
galo nesimato.

Nežinau, ką jie tuomi tikisi 
pasiekti. Juk Stalinas jau yra 
miręs ir jų keiksmai jo nebe
prikels. Jų gi spaudos skaity
tojai jau seniai ir kietai už- 
artavoti anti-stalinizmu. Tai 
kam tai? laiko ir seilių eikvo- 

, . jimas?

■ 9 gal aš darau klaidą, ši- 
mu'čisni, Tysliavos, Strazdai ir 
Grigaičiai su Balkūnais dar 
vis nepasitiki savo spaudos 

a skaitytojais. Jie bijo netekti 
savo avelių. O nebebus ave
lių, nebebus ką kirpti.

Tuo būdu reikia kasdien 
jų protą nuodyti ir jų širdis 
gadinti. Stalino mirtis suteikė 
jiems dar vieną progą savo 
■pasekėjams į galvą ir širdį i- 
pilti fašistinio deguto.

Mačiau Lietuvių Literatū
ros Draugijos sekretoriaus d. 
Šolomsko pranešimą. Duoklių 

| mokėjimas turėtų plaukti 
smarkiau, — daug smarkiau.

Garbės sąraše tesi ran d a ke
letas kuopų. O jau įpusėjome 
į trečią šių metų mėnesį. Kai 
užeis vasariniai karščiai, bus 
dar sunkiau susikalbėti.
^Pirmasis šių metų šviesos 

numeris jau išsiuntinėtas.
f\Knyga “Po Audros’’ jau 
Spaustuvėje. Atrodo, kad ją 
nariai gaus dar vasarą.

★
Man patinka tos LLD k p., 

' kurios laikas nuo laiko penki
nę kitą paskiria Centro rei-

Mirė KL Gottwaldas, 
Cechoslovakijos 
prezidentas

Praga, Čechoslovakija. — 
Pereita šeštadieni mirė Če
ch oslovaki jos prezid e n t a s 
Klementas Gottwald, 56 
metų amžiaus.. Ji parbloš
kė plaučių ir krūtinės plė
vių 'Uždegimas.

Gottwaldas, jau sirgu
liuodamas, dalyvavo Stali
no laidotuvėse Maskvoj, iš 
kur sugrįžo pereitą tre
čiadienį. Gal šiurpus Mask
vos oras dar pablogino 
Gottwaldo sveikata . c

Jis, asmeninis Stalino 
draugas, taip pat buvo Ce
choslovakijos Kom u n i s t ų 
Partijos pirmininkas ir se
kretorius ir vyriausias gin
kluotų jėgų komandierius.

1948 m. Įvyko Gottwaldo 
vadovaujamas liau d i š k a s 
perversmas, kuris privertė 
pasitraukti tuometinį pre
zidentą Eduardą Benešą 
kaipo Amerikos politinį 
įranki. Tuomet Gottwaldas 
tapo prezidentu. Taip ir 
susikūrė demokratinė ce
choslovakijos Liaudies Res
publika.

Įvairių tautų pagarba 
Gottwaldui

Prezidentas Eisenhoweris 
atsiuntė Gottwaldo našlei 
apgailestavimo telegramą 
dėl jo mirties. Amerikos 
valstybės sekretorius J. F. 
Dulles telegrafavo oficiali 
apgailestavimą.

SUGRIUVO PRO-AMERIKINe
JAPONIJOS VALDŽIA

Visus ginčus galima 
išspręsti derybomis,

Tokio. — Japonijos seimo 
dauguma pareiškė nepasiti-
kėjimą premjerui Yošidai. 
Tuo būdu seimas kovo 14 d. 
pavarė Yošidos ministrų 
kabinetą.

Trijų partijų atstovai sei
me kaltino Yošidos valdžią 
dėl to, kad:

Yošida “pajungė Japoni
ją” Amerikai.

Jis naikino demokratines 
žmonių teises ir bandė at
kurti tokią policinę valsty
bę, kaip kad buvo pirm An
trojo pasaulinio karo.

Yošida siūlė b a u s t i n ai 
užgint bet kokius streikus 
anglies ir elektros pramo
nėse.

Be to, Yošida įžeidinėjo 
priešingus jam atstovus sei
me, vadindamas juos “kvai
liais.”

Nepasitikėjimą Yošidai

SS™229 ““ sako MalenkovasA

Gottwaldas, vidutinio 
ūkininko sūnus, jaunystėje 
išmoko dailidės amato. Vei
kliai dalyvavo kairiųjų so
cialistų judėjime. Paskui 
buvo Cechoslovakijos Ko
munistų Partijos sekreto
rius nuo 1929 ikį 1945 me
ti], kada tapo išrinktas ir 
jos pirmininku. 1929 me
tais buvo išrinktas atstovu 
i šalies seimą.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Gottwaldas vadovavo 
patrijotiniam frontui kovoj 
prieš nacius įsiveržėlius - 
okupantus.

Kai 1946 metų rinkimuo
se komunistai laimėjo treč
dalį vietų seime, Gottwal
das tapo premjeru.

Amerikos atstovas ir
Čiang bando užgniaužti 
Burmos skundą J. Tautom

Formoza.—Amerikos am
basadorius K. L. Rankin 
tariasi su Čiang Kai - 
seku, kaip sulaikyti bei už
gniaužti Burmos skundą 
Jungtinėms Tautoms prieš 
Čiango kinų tautininkų ka
riuomenę. Jau treji metai 
kai tūkstančiai tų čiangi- 
ninkų plėšia ir žudo gyven
tojus šiauriniame Burmos 
ruožte, paliai rubežių su 
Kinijos Liaudies Respubli
ka. 1

(Burma kartotinai reika
lavo, kad Čiang Kai-šekas 
atsiimtų tuos banditus į 
Formozos salą. Bet Čian- 
gas juos dar stiprino savo 
kareiviais ir ginklais. Ame
rikonai taip pat juos lavino 
ir ginklavo, kaip sako Bur
mos karo ministras.)

Sovietų vyriausybė pa
skyrė maršalą Bulganina, 
apsigynimo ministrą, savo 
atstovu i Gottwaldo laido
tuves.

Kinijos Liaudies Respu- į 
j blika pareiškė gailestingą i 
; pagarbą Gottwaldui ir įsa-I 
j kė 5 minutėms sulaikyti vi- i 
i sus darbus, kai jis bus lai-: 
I dojamas ketvirtadienį šią j 
Į savaitę.

į Lenkijos lėktuvas 
pavogtas pagal 
amerikonu planą

Hagerstown, Md. — Bu
vęs Marylando gubernato
rius Em. Lane pranešė 
spaudai, kad jis ir du ame
rikinės Fairfield orlaivių 
korporacijos viršininkai su? 
dėjo $7,500 tam, kad būtų 
išvogta iš Lenkijos rakieti- 
nis lėktuvas, statytas So
vietų Sąjungoje. Jie nore-, 
jo, kad Amerikos karinin
kai gautų patirti nepap- 
prastą MIGų smarkumą bei 
kitus sekretus.

Galų gale, Amerikos agen
tai Lenkijoj surado vieną 
lenką lakūną, leitenantą 
Francišeką Jarewskj, o tas 
vogtinai ir p e r 1 ė k d i n o 
MIGą į Daniją. Danijos gi 
valdžia tuojau leido ameri
kiniams karin inkams iš
narstyti lėktuvą ir viską iš- 
mieruoti.

kalams. Tiktai iš duoklių išsi
versti sunku. O Centralinis 
Komitetas nori ir stengiasi 
duoti literatūros ne mažiau, 
kaip duodavo pigesniais lai
kais.

Tai reikia suprasti ir jo pa
stangas paremti aukomis.

TURKŲ POLICIJA IR 
KARIUOMENĖ SUŽEIDĖ 
50 KALINIŲ

Istanbul, Turkija. — Su
kilo 500 kalinių Uskudar 
kalėjime. Apie 1,000. poli
cininkų, kariuomenės i r 
gaisrininkų per 6 valandas 
malšino kalinius, sužeisda- 
mi 50.

Kaliniai maištavo todėl, 
kad valdžia panaikino jiem 
tūlas lengvatas.

ORAS.—Vėl šiltoka giedra.

Nepasitikėt Yošidai bal-1 
savo socialistai, progresy
viai ir 22 atstovai paties 
Yošidos partijos, kuri va
dinasi “liberalais.”

Tada Yošida vardan ka
raliaus Hirohito tuojau pa
leido esamąjį seimą ir pa
skelbė naujo seimo rinki
mus balandžio 19 d.

Jis būtų galėjęs tik pasi
traukti su visu savo minis
trų kabinetu ir leisti pačiam 
seimui paskirti naują prem
jerą. Bet Yošida ruošia 
naujus rinkimus, tikėdama
sis vėl tapti Japonijos val
dovu.

0 iki rinkimu ir kol bu
simasis seimas paskirs nau
ją premjerą, tai valdžia lai
kinai pasilieka dar Yošidos 
rankose.

Senatoriai vis tiek lyrinės 
pasaką apie amunicijos stoką

Washington. — Karinis 
Senato komitetas vienbal
siai nutarė ištirti vadinamą 
“skandalą, kodėl ameriko
nams Korėjoje trūkstą šo
vinių, bombų bei kitokios 
amunicijos.” Reikalauja ku
pinai privaryti amunicijos 
taip pat į vakarinę Vokie
tiją ir į kitus šaltojo karo 
frontus prieš Sovietų Są
jungą.

Komitetas remiasi prieš
taraujančiais pasakojimais 
generolo Van Fleeto, buvu
siojo komandieriaus.

Kai tik Van Fleet su
grįžo iš Korėjos, jis tuo
jau pareiškė, jog ameriko
nai ten taip gerai, aprūpinti 
ginklais ir amunicija, kad 
galėtų tuojau pradėti vi
su tin ą ofensyvą ir šluoti 
atgal Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus ir jų padėjė
jus vkinūs.

Bet Van Fleet greitai už
miršo tą savo pareiškimą ir

Kavos pabrangimas 
po iškontroliavimo

Washington.— Kainų di
rektorius lemia, jog kava 
pabrangs 10 iki 12 centų 
svarui, taip kad svaras at
sieis dolerį ar daugiau.

Valdžia pereitą savaitę 
panaikino kainų kontrolę 
jau visiems valgiams bei 
gėralams.

MIRĖ SENIAUSIAS 
DAKTARAS

Watertown, N. Y.—Mi
rė daktaras Grosvenor S. 
Farmer, 103 metų amžiaus. 
Buvo seniausias gydytojas 
New Yorko valstijoje.

po keleto dienų jau skun
dėsi senatoriams, kad sto- 
kavę amunicijos; todėl jis 
negalėjo laimėti karo, kaip 
kad buvo žadėjęs. Jis .taip
gi kaltino pradėtas paliau
bų derybas už tai, kad ame
rikonai nepajėgė pirmyn 
pasivaryti.

Naujasis Korėjos fronto
komandierius gen e r o 1 a s 
Maxwell Taylor pranešė, 
kad turi užtenkamai gin
klų ir visokios amunicijos. 
Gynybos sekretorius Char
les Wilson taip- pat liudijo, 
kad amerikonai Korėjoje 
turi ivalias visu kariniu 
reikmenų.

įvairiu fronto daliu va
dai dabar pranešė senato
riams, jog mūšiams naudo
ja tiek amunicijos, kiek rei
kia, ir dar sandėliuose lai
ko sukrovę didokas jos at
sargas.

Bet Senato komitetas vis 
tiek geriau klauso nusišne
kėjusio gen. Van Fleeto .

Lydėdami Titą, žuvo 
3 Anglijos lėktuvai

London. — Atplaukė Ju
goslavijos valdovas Tito 
kariniu savo laivu. Jį pasi
tiko Anglijos p r e m j e r a s 
Churchiljas; karalienės Elz
bietos vyras, Edinburgo 
kunigaikštis, ir kiti valdi
ninkai.

Visoje kelionėje iš Jugo
slavijos -lydėjo Titą keturi 
kariniai Anglijos laivai ir 
būrys lėktuvų. Ore sudu
žo vienas į kitą ir jūron 
nukrito trys kariniai An
glijos lėktuvai, pražudant 
keturis lakūnus.

Dabar anglų valdžia su
telkė policinius detektyvus

M a sk va.—So v i e tų S ą j u n- 
gos premjeras G. M. Ma
lenkovas pareiškė Aukš
čiausiajai Tarybai (šalies 
seimui), kad ramiomis de
rybomis galima būtu iš
spręsti visus ginčijamus 
klausimus tarp Sovietų Są-

I jungos ir Jungtinių Valsti
jų •

1,339 Aukšč. Tarybos na- 
riai, visi sustoję, griaus
mingai, karštai sveikino šį 
M a 1 e n k o v o pareiškimą. 
Kartu sustojo įvairių vals- ■ 
tybiu ambasadoriai, o tarp 
jų ir Amerikos ambasado
riaus pavaduotojas Jacob 
Beam.

Aukščiausioji Taryba ko
vo 15 d. susirinko i nepa-

■ prastą sesiją D i d ž i o j o j e 
I Kremliaus salėje, buvusia- 
; me carų palociuje. Suva- 
I žiavo tarybos nariai iš visų 
! Sovietų Sąjungos kampų.
įUžGIRIA NAUJĄJĮ
I MINISTRŲ KABINĖTA

Jie vienbalsiai, entuzias
tiškai užgyrė Malenkova 
kaip naująjį Sovietų Sąjun
gos premjerą, vieton mirų-

‘ 1—— ... ■ I • ■ ----------------------------------------- —

Protestai privertė 
ragangaudžią komitetą 
pažabot savo vadą

Washington. — Pakilo 
daugybe pro testų iš visų 
šalies kampų prieš republi- 
kona kongresmaną Harol
dą H. Veldę, kuris siūlė ty
rinėti komunizmą tarp ku
nigų. Jis yra pirmininkas 
K o n g r e s m a nu N e a m e r ik i - 
nes Veiklos Komiteto.

Protestai buvę tokie 
skaitlingi ir smarkūs, kad 
paveikė ir šį ragangaudišką 
komitetą. Todėl komitetas 
vienbalsiu nutarimu užgy
nė pačiam Veldei pradėti 
bent kokius naujus tyrinėji
mus prieš komunistus. Nu
tarė, kad tiktai su komiteto 
leidimu galėtų būti daromi 
nauji tyrinėjimai.

Dviejose oro nelaimėse 
užmušta 29 žmonės

Kairo, Egiptas. — Į dy
kumą nukrito karinis Egip
to lėktuvas, užmušant visus 
jame buvusius 14 žmonių.

Karači, Pakistan. — Su
dužo keleivinis lėktuvas, 
pražudant 13 pakistaniečių, 
1 anglą ir 1 indonezą.

sergėti Titą nuo “priešų.”
Visos ceremonijos daro

mos patenkinti Tito “una- 
rą,” kaip talkininko prieš 
Sovietų Sąjungą.

siojo Stalino, ir patvirtino 
visą naująjį ministrų kabi
nėta.

Stalinui mirus, susirinki
mas Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo, ministrų tary
bos ir Komunistų Partijos 
komiteto išvien skyrė Ma
lenkova premjeru; maršalą 
Klementą Vorošilovą pre
zidentu Aukščiausios Ta
rybos prezidiumo, arba So
vietų Sąjungos prezidentu; 
Lavr. Beria — vidaus rei
kalų ministru ir premjero 
pavaduotoju, Viačeslavą 
Molotovą užsienio reikalų 
ministru ir premjero pava
duotoju; maršalą Nikolajų 
Bulganina — apsigynimo 
ministru, ir kt.

Aukščiausioji Taryba 
vienbalsiai patvirtino visus 
tuos paskyrimus ir siūlo
mus ministerijų pertvarky
mus. O tai pertvarkymai, 
kuriuos pats Stalinas buvo 
užgyręs paskutiniu laiku, 

i pirm savo mirties, kaip 
pranešė Malenkovas.
PAGARBA STALINUI 
IR GOTTWALDUI

Aukščiausioji Taryba at
sistojimu ir tyliai pagerbė • 
Staliną ir Cechoslovakijos 
prezidentą Klementą Gott- 
waldą, mirusįjį pereitą šeš
tadieni.

Malenkovas ūžti k r i n o, 
kad Sovietų vyriausybė 
vykdys Stalino politiką dėl 
taikos, tarptautinio bendra
darbiavimo ir dėl verslo ry
šiu su visomis šalimis.

Jisai, tarp kitko, sakė:
—Sovietų žmonės gali bū

ti įsitikinę, kad jų idėja tei
singa, kad jų vienybė ne
siūlai ki narna ir kad Sovietų 
vyriausybė pašvęs visas sa
vo jėgas šaliai stiprinti, da
ryti jos būklę gausinga kul
tūriniai ir medžiaginiai, už
tikrinti laisvą ir laimingą 
gyvenimą visiems jos žmo
nėms.

Sovietų taikos politikos 
pamatas yra pagarba tei
sėms visų šalių, didelių ir 
mažu.

Nei dabar nei ateityje nė
ra tokių keblių klausimų, 
kurių negalima būtų iš
spręsti ramiomis derybo
mis bei susitarimais.
SVETIMŲ KRAŠTŲ 
DIPLOMATAI

Aukšč. Tarybos sesiją 
stebėjo įvairių šalių atsto
vai, susėdę pagarbos vie
tose7 ant galerijos. Tarp jų 
buvo Anglijos , ambasado
rius Alvary Gascoigne; 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriaus pavaduotojas Ja
cob Beam; Franci j os am- 
baseadorius Louis Joxe; 
Italijos ambasadorius ir kt. 
Buvo ir įvairių kraštų ko
respondentų.
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NUŽUDYTA 150,000 ŽMONIŲ
NESENIAI MEKSIKOJE įvyko amerikinių šalių 

geležies rūdos mainierių, metalistų ir mašinistų konfe
rencija . Joje buvo slapta atvykęs atstovas ir nuo Ko- 
lombijos respublikos darbininkų.

Jis pasakė spaudos korespondentams, jog tarp 1945 
ir 1953 metų Kolombijos fašistų valdžia nužudė ne ma
žiau kaip 150,000 žmonių.

Žudė ir žudo ji kiekvieną, kuris nepritaria jos poli
tikai, gi nepritariančiųjų fašistinei valdžiai yra daug. 
Tarp kitų, buvo nužudytas ir liberalų partijos vadovas, 
Dr. Jorge Eliecer Gaitan.

Kai kurie paskiri miesteliai ir kaimai visiškai išnai
kinti: žmonės išžudyti, namai, sodybos sudegintos.

Šiuo metu Kolombijos kalėjimuose yra apie 50,000 
kalinių, iš kurių 80 procentų yra politiniai.

Nežiūrint viso to žiauraus teroro, žmonės nenulei
džia rankų, bet kovoja. Šalis pilna partizanų. Šiuo me
tu partizanai turi savo armiją, kurioje veikia tarp 15-20 
tūkstančių vyrų.

Padėtis Kolumbijoje baisi. Visokia anti-fašistinė 
spauda užgniaužta, organizacijų darbo žmonės neturi; 
siautėja žiaurus teroras.

Bet tuo pačiu sykiu Kolumbijos atstovai Jungtinių 
Tautų asamblėjos posėdžiuose išdidžiai deklamuoja apie 
demokratiją ir laisvę, apie kultūrą ir žmoniškumą!

PRAVDA APIE TERORISTUS 
TEL-AVIVE

MŪSŲ SKAITYTOJAI jau žino, kokius nuostolius | 
padarė bomba, š. m. vasario 9 d. padėta Tarybų Sąjun
gos misijoje (atstovybėje) Izraelio sostinėje fel-Avive. 
Zionistiškų teroristų bjaurus darbas sukėlė ypatingai di
delį protestą pačioje Tarybų Sąjungoje. Maskvos Prav- 
doje J. Žukovas išstojo su aštriu straipsniu, nukreiptu 
prieš teroristus ir jų instigatorius. Tarp kitko, straips- 
nyj skaitome:

“Pasaulio tautos, ir jų taipe pačios Izraelio valsty
bės tauta, pasmerks naująjį sionistinių teroristų nusikal
timą. Niekšiški nusikaltėliai neišvengs atsakomybės už 
savo piktadarybes . Ateis laikas, kai jie stos prieš tau
tų teismą ir pilnutinai atsakys už jų įvykdytai piktada
rybes. Bet jau dabar kyla klausimas dėl atsakomybės 
tų, kurie kurstė nusikaltėlius, nukreipė jų ranką, buvo 
ne tik jų niekšiškų nusikaitimų bendrininkai, bet ir 
įkvėpėjai bei organizatoriai.

Juk tai yra faktas, kad ilgą laikotarpį Izraelyje, 
vyriausybei žinant ir pritariant, atvirai buvo skelbiama 
neapykanta didžiajai Tarybų Sąjungai, nepaisant to, kad 
kaip tik Tarybų Sąjunga, sutriuškinusi hitlerinę Vokie
tiją, išgelbėjo žydu tautą nuo išnaikinimo.

“Juk tai yra faktas, kad valdančioji Izraelio viršūne 
visaip skatino nusikalstamus veiksmus fašistinės kryp
ties sionistiniu teroristinių organizacijų, kurios atvirai 
gyrėsi tuo, jog jos ruošia teroristinius aktus prieš Tary
binę Misiją Tel-Avive.

“Juk tai yra faktas, kad Izraelio vyriausybė, užuot 
užkirtusi kelią sionistinių gaujų siautėjimui ir užtikri
nusi, kad būtų laikomasi nors elementarios visuomeni
nės tvarkos Tel-Avive, pylė alyvą į ugnį, kurstydama 
antitarybinę kampaniją. Ne anksčiau kaip sausio 19 
dieną Izraelio užsienio reikalų ministras šaretas pasakė 
nežabotą pogrominę kalbą, atvirai kurstydamas priešiš
kiems veiksmams prieš Tarybų Sąjungą.

, “Dabar, kai niekšiška Izraelio piktadarybė Tel-Avi
ve įvykdyta, Izraelio prezidentas ir užsienio reikalų mi
nisterija nusiuntė TSRS misijai veidmainiškus laiškus, j 
kuriuose atsiprašo už šią piktadarybę ir pareiškia, kad 
smerkia šį nusikaltimo akta ir imasi priemonių nusikal- 
tėŲams susekti ir nubausti.

; “Visas šis klastingas žaidimas, visi šie nerangūs ma
nevrai nieko neapgaus.”

General Motors korporacijos 
pelnai didesni, kaip užpernai

Petroit. — General Mo
tors korporacija yra pati 
stambiausia auto mobilių 
korporacija pasaulyje.

Praėjusiais metais ši kor
poracija padarė $559,000,- 
000 pelno,—tai daugiau ne
gu užpernai; 1951 metais 
šios korporacijos pelnai bu
vo $506,000,000.

Ši korporacija daro pel
nus gal ne tiek iš automo
bilių, kiek iš karinių užsa
kymų, kuriuos jai duoda 
valdžia.

Foreign countries, 6 months $5.50

Sakoma, šiais metais GM 
padarys dar daugiau pelnų, 
kadangi jos buvęs preziden
tas C. E. Wilson' tapo pa
skirtas krašto gynybos mi
nistru - sekretorium'. Gi iš 
tos valdinės įstaigos duoda
mi kariniai užsakymai.

Šiuo metu GM turi $5,- 
490,000,000' vertės karinių 
užsakymų.

Štai , kodėl automobilių 
pramonės darbininkai sako, 
kad jiems turi būti pakeltos

Johanes Becheris -- kovotojas 
už taika

Geriausieji mūsų dienų 
poetai susiejo savo likimą 
ir savo kūrybą su kova už 
šviesia tautu ateiti, už tai- 
ką visame pasaulyje. 1952 
metų tarptautinės stalini
nės taikos premijos laure
atas Johanes Becheris—vie-

Johanes Becheris gimė 
1891 metais. Jis priklauso 
prie tos kartos, kurios są
moningas gyvenimas prasi
dėjo tuo pat laiku, kai virš 
Europos pakibo pirmojo pa
saulinio karo pavojus. Sa
vo autobiografiniame roma
ne “Atsisveikinimas” Be
cheris pasakoja apie tai, 
kaip jam iš jaunų dienų ki
lo aštrus opozicijos jausmas 
vilhelminės Vokietijos mili- 
tarizmui ir šovinizmui. Vi- 

na aistringo protesto prieš 
imperialistinius, grobikiš
kus karus. Šis protestas 
jau skambėjo pirmuose jo 
eilėraščiuose.

Vienas pirmųjų Europos 
rašyto jų tarpe Becheris 
karštai sveikino Didžiąją 
Spalio socialistinę revoliu
ciją. Jaunojoje Tarybų ša
lyje Becheris išvydo patiki
mą taikos tvirtovę. Ir jis 
visiems laikams tapo Tary
bų Sąjungos bičiuliu.

Nuo 1918 metų poezijos 
kūryba jam tapo neatski
riama nuo politinės kovos. 
Ryšiai su revoliuciniu dar- 

poeto talentą, atskleidė jam 
plačius idėjinius horizon
tus.

Veimaro respublikos me
tais Johanes Becheris ne
nuilstamai demaskavo im
perialistų karinius pasiruo- 
šiinus. 1925 metais pasiro
dė jo romanas “Liuizitas” 
—aistringas menininko pa
sisakymas prieš kurinius 
nusikaltėlius. Šios knygos 
pasirodymą reakcijos jėgos 
panaudojo kaip pietekstą 
Becheriui pradėti piudyti. 
Rašytojui grasino teismo 
byla, apkaltinant jį valsty
bės išdavimu.

Maksimas Gorkis pasisa- 

mas Johanesą Becherį. Jis 
rašė:

“Becherio ‘Liuizitas’ ■—• 
puikus meninis kūrinys, 
kupinas meilės ir neapy
kantos ... Ėecheris savo 
‘Liuizite’ jaudinamai gerai 
pavaizdavo, kaip geriausie
ji darbininkų masių atsto
vai gyvi sudega nuodingų 
dujų debesyse vien tam, 
kad galėtų atsirasti pasau
lyje kariniai spekuliantai 
Rafke ir kitos baisenybės... 
Aš raginu visus dorus žmo
nes protestuoti prieš tai, 
kad būtų teisiamas Johanes 
Becheris, kuris yra kaltas 
vien tuo, kad jis doras ir 
talentingas.”

Vokietijai tragiškomis 
dienomis, kai hitlerininkai 
veržėsi prie valdžios, poe- 
tas-kovotojas Johanes Be
cheris buvo savo poste. Jis 
kovojo prieš fašizmą, pa
naudodamas smogiančią li
teratūrinio ginklo j ė g ą : 
straipsnius, politinius eilė
raščius, eiliuotinius 'antra
šus antifašistiniams plaka
tams.

Emigracijos metai Beche
riui buvo intensyvios kūry
binės veiklos metai. Kaip 
tik tais metais jis pasiekė 
savo .poetinio meistriškumo 
viršūnę. Remdamasis kla
sikinėmis vokiečių ir pa
saulinės poezijos tradicijo
mis, jis sukūrė eilę puikių 
eilėraščių, kurie pasižymi 
minčių gausumu ir didžiu 
formos tobulumu.

Aistringasis kovotojas 
prieš fašizmą — rašytojas 
Heinrichas Manas rašė dėl 
1937 metais paskelbto Be
cherio eilėraščiu rinkinio 
“Laimės ieškotojas ir sep
tyni vargai” štai ką:

“Kad talentas galėtų pil
nutinai išsivystyti, reikia, 
kad menininkas prisidėtų 
prie partijos, kovojančios 
už teisų reikalą, prie žmo
nių laimės partijos. Tik tai 
palengvins jam jo paties 
naštos sunkumą, įtikins jį 
tuo, kad jo darbas nėra 
bergždžias... Esant talen
tui, eilėraščiai įgauna am
žius gyvuojančio meno 
bruožus tik tuo atveju, jei 
poetas — su liaudimi ir už 
liaudį. Tik revoliucionie
rius turi gyvą tradiciją, 
nes visi žmonių veiksmai ir 
mintys 
vę”...

buvo kova už lai s-

kovoje prieš hitle- 
barbarus Becherisrinius

buvo geriausios, pažangio
sios vokiečių tautos dalies 
brangiausių minčių ir sie
kių reiškėjas. Ir jo eilė
raščiai, kupini aistringo sie
kimo išvaduoti Vokietiją iš 
fašistinio jungo, padėjo pa
žadinti Vokietijos liaudyje 
antifašistines jėgas.

Becheris ne kartą perspė
jo žmoniją apie tą naujo 
pasaulinio karo pavojų, ku
ris grėsė iš fašistinės Vo
kietijos pusės. “Čia kaupia 
jėgą karas!” — rašė jis 
apie hitlerinę Vokietiją sa
vo poemoje “Medinis na
mas.”

Antrojo pasaulinio karo 
metais Becheris dirbo vi
suomenini ir intensvvu kū-Įv v v 1

rybinį darbą. Jis rašė ei
lėraščius - lapelius, kuriuo-Į 

į se jis kreipėsi i Vokietijos 'darbininkų 
1 armijos kareivius, kūrė aš
trius satyrinius eilėraščius, 
demasku odamas nusikals
tamą hitlerininkų gaują.

Su giliu susijaudinimu. 
Becheris sutiko istorini 
Stalino 1942 metų vasario 
23 dienos įsakymą Tarybi
nes Armijos daliniams, kur 
buvo žodžiai, tapę aforisti
niu, didžiai paplitusiu posa
kiu: “.. .hitleriai ateina ir 
nueina, o vokiečių tauta, o 
vokiečių valstybė — pasi
lieka.”

“Stalino įsakymas įkve
pia ir vėl šaukia į gyveni
mą naują ir laisvą Vokie
tiją,” — rašė tuo motu Be
cheris.

Daugelyje to laikotarpio 
eilėraščių poetas išreiškė 
savo solidarumą su tarybi
ne liaudimi, kovojusia prieš 
fašistų gaujas už laisvę, 
laimę ir' taiką tautų tarpe. 
Tarybinęi liaudžiai nugalė
jus hitlerinę Vokietiją, po
etas gavo galimumą sugrįž
ti į tėvynę.

Johanes Becheris grįžęs 
tuoj ėmė dirbti atsakingą 
darbą — telkti demokrati
nės inteligentijos jėgas. Jis 
ėmė vadovauti “Kulturbun- 
dui,” kuris vienijo įvairių 
profesijų kūrybinius darbu- 
tojus. Kartu su kitais pa
žangiais vokiečių rašyto
jais jis padėjo daug pa
stangų, kad su šaknimis bū
tų išrautas gėdingasis hit
lerininkų palikimas ir kad 
kultūrinis šalies gyvenimas 
būtų atnaujintas antifašis
tine — demokratine ir soci
alistine dvasia. ,•

Mūsų dienomis Johanes 
Becheris yra vienas įžy
miausių Vokietijos Demo
kratinės Respublikos vi
suomenės veikėjų. Jo eilė
raščiai tapo populiarūs pla
čiose masėse. Becherio — 
poeto, oratoriaus ir publi-

cisto — balsas skamba po 
visą Vokietiją; jo klauso
si dori vokiečiai patriotai, 
gyvenantieji vakarinėje ša
lies dalyje ir nenorintieji 
tapti patrankų mėsa ame
rikiniams i m pe r i alist am s.

Kova už vieningą, nepri
klausomą, demokratinę, tai
kingą 1 Vokietiją, kova už 
taiką, prieš karo kurstyto
jus, išsivadavusios liaudies 
taikaus kūrybinio darbo 
šlovinimas — toks yra per 
kelerius- paskutinius metus 
Becherio parašytų pagrin
dinių poezijos kūrinių turi
nys. Daugelis Becherio ei
lėraščių tapo liaudies dai
nomis.

Vokietijos Demokratinės 
Respublikos vyriausybė ir 
liaudis aukštai įvertino po
eto nuopelnus. Johanes Be
cheris dusyk apdovanotas 
Nacionaline premija. Jis 
yra Vokietijos Dailės aka
demijos viceprezidentas.

Becheris yra pirmosiose 
tarptautinio taikos šalinin-

IŠ UNIJŲ VEIKIMO
Rems negrus kandidatus

Detroit, Mich. — Detroito 
ir Wayne apskr. Amerikos 
Darbo Federacija nutarė pa
remti balandžio 6 dienos rin
kimuose du negrus kandida
tus. Charles Jones kandida
tuoja į Recorders Court ir Dr. 
Ramus Robinson siekia vietos 
Apšvietos Taryboje.

susi-
Unijos gaus pakvietimą

New York. — čia jau 
organizavo platus laikinas 
komitetas . dėl surengimo šie
met pirmosios gegužės de
monstracijos. Jau įteiktas rei
kalavimas policijai dėl leidi
mo maršuoti gatvėmis.

Komitetas nutarė siuntinėti 
laiškus visoms New Yorko 
darbo unijoms ir kviesti jas 
dalyvauti gegužės pirmosios 

šventės parade. 
Nereikia nė kalbėti, jog pa
žangiosios unijos prisidės. 
Jos kasmet gegužinėje demon- 
straci j o j e d aly vau d a vo.

Unijos ir rendos

Albany, N. Y. — CIO uni
jos labai susirūpinusios gu
bernatoriaus Dewey ir repub- 
Iikonų pastangomis sunaikinti 
visokią rendų kontrolę New 
Yorko valstijoje. Į kovą prieš 
republikonų planus yra įsi
traukę daugelis unijų. Ypa
tingai energingai darbuojasi 
New Yorko miesto CIO unijų 
tarybos sekretorius Morris 
lush ewitz.

Atsiuntė gubernatoriui pro
testą ir Transport Workers 
unijos vadai.

Jūrininkų unija bėdoje

New York. —1 Teisėjas 
John Mullen patvarkė, kad 
International Longshoremen’s 
Association unijos knygos bū-' 
tų pavestos teismo priežiūrai. 
Jų reikėsią tyrinėjimui rake- 
tizmo New Yorko uoste. Uni
jos advokatas Louis Wald
man tokiam patvarkymui 
griežtai priešinosi, bet jo pa
stangos buvo veltui.

Valstijos milicija 
laužymui streiko

Oakdale, Louisiana. — Jau 
nuo pereitų metų lapkričio 4 
d. čionai streikuoja Calcaseu 
popierinės dirbtuvės darbinin
kai. Bosams valstijos valdžia 
eina pagalbon. Ji 
liciją streikierius 
ir padėti bosams 
laužyti.

šio fabriko 
priklauso prie Amerikos Dar
bo Federacijos unijų.

atsiuntė m.i- 
terorizuoti 

streiką su- v

darbininkai

Nebekalba apie unijų vienybę

Washington. — Kai mirė 
AFL ir CIO prezidentai, buvo 
garsiai kalbėta apie greitą tų 
dviejų unijų vienybę. Už vie
nybę kalbėjo naujieji prezi- 

kų judėjimo gretose. Savo 
veikloj jis vadovauja-si šiuo 
principu: “Negalima pra
šyti taikos, kaip prašoma 
gražaus oro, negalima mal
dauti taikos, lyg išmaldos, 
iš tų, kas sprendžia karo ir 
taikos klausimus. Už taika 
reikia kovoti, taiką reikia 
užkariauti.”

Savo kalboje 1951 metų 
vasario mėnesį Berlyne įvy
kusioje Pasaulinės Taikos 
Tarybos sesijoje. Becheris 
tvirtai ir karštai kalbėjo 
apie tai, kad taikos reikala
vimas atitinka, pačius esmi
nius, pačius gyvybinius vo
kiečiu tautos interesus. 
Mūsų šimtmečio heroizmas, 
pareiškė poetas - tribūnas, 
yra tai, kad būtų kovojama 
už taikos išsaugojimą.

Savo pastarojoje knygoje 
“1952 metų sonetai” Joha- 
nes Becheris su nepapras
tai didele jėga byloja apie 
vokiečių tautos siekimą ap
saugoti taiką.

dentai Meany ir Reuther. Bet 
dabar užviešpatavo tyla. Uni
jų lyderiai nustojo net ir kal
bėti apie vienybės reikalą.

Geras pavyzdys ir 
kitoms unijoms

New York. — šiame mieste 
įvyko tai, kam buvo labai sun
ku tikėti. Štai išgirdome, kad 
tapo pasiekta vienybė Ame
rikos Darbo Federacijos ma
liorių unijų distrikte 9. O šio
je organizacijoje kova buvo 
ilga ir labai įtempta. Dešinio
ji vadovybė buvo nutarusi ir 
pasimojusi išmesti laukan 
septynis narius neva už jų 
komunistinę veiklą. Veikiantis pramonės šakų metalui
eilinių narių komitetas pa
traukė vadovybę teisman.

šitas griežtas susikirtimas 
tarpe dviejų grupių privedė ? 
prie to, jog malioriai neteko 
kantrybės derėtis su bosais ir 
todėl jų darbo sąlygos visur 
pablogėjo. Tas, matyt, pavei
kė kovojančių grupių vadovy
bes. Ypatingai, sakoma, daug 
paveikė Brotherhood of Pain
ters vienas vice-prezidentas. 
Jis pasidarbavo, kad kovo
jančios grupės susieitų ir pa
ieškotų susitarimo.

Taip ir buvo padaryta. De
šinioji, distrikto vadovybė at
sisakė žygių išmesti minėtus 
darbininkus, o eilinių narių 
komitetas sutiko nebeiti teis
man-.

Sutartyje toliau kalbama 
apie maliorių vienybės reika
lus. Abi grupės pasižada dar
buotis bendrai ir kovoti prieš 
bosus, vietoje kovojus tarp 
savęs.

Manoma, jog šitas maliorių 
unijų distrikte susitarimas pa
tarnaus pavyzdžiu ir kitoms 
unijoms, kur kovojama tarpe 
kairiųjų ir dešiniųjų taip se
nai ir įtemptai. Vis daugiau 
ir daugiau vadų, matyt, priei
na to supratimo, jog savitar
pinė kova neša nelaimę vi
soms unijoms. Tai tikrai džiu
ginantis apsireiškimas.

Taip pat geras apsireiškimas

San Francisco.—CIO Marine 
Engineers Beneficial Associa
tion ir Amerikos Darbo Fede
racijos Masters Mates and 
Pilots unijos lyderiai nusitarė 
darbuotis bendrai. Jie laikys 
bendrus susirinkimus, išvien 
stovės prieš laivų kompanijas, 
derybose su kompanijomis 
bendrai dalyvaus ir tt. Be to, 
jie susitarė eiti prie sudarymo 
bendros vykdomosios tarybos. 
Ilgainiui tas gali privesti prie 
abiejų unijų organinės vieny
bės.

Springfieid, III. — Atkas
ta senovinis hickory me
džio gabalas, kuris yra bent 
200,000 metų senumo, kaip kareivius ir vieną geležin-
tvirtina mokslininkai. kelio tarnautoją.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Antradien., Kovo-March 17, 1953

Karininkas Roland C. 
Mueller, 43 metų am
žiaus, ir jo sūnus sar- 
žentas David Mueller. 
Paveikslas nutrauktas, 
kai juodu susitiko Korė
joje. Tuojau po to sūnus 
buvo užmuštas.

Įvairios Žinios
Lenkijos darbo žmonių 
sveikatos apsauga

VARŠUVA. — Liaudies 
Lenkijoje daug dėmesio ski
riama pramonės įmonių 
darbininku medic i n i n i a m 
aptarnavimui. Šiuo metu 
Lenkijoje nėra nė vienos 
šachtos, kurioje nebūtų 

tikos įstaiga. Taip pat rū
pinamasi kitų svarbiųjų 

gijos, chemijqs pramonė 
ir kitu — darbininkais.

Kinijoje vystoma 
radijo transliacija

PEKINAS. — 1
“Guanminžibao” 1 

riausybės *Vals1 
ministratvvinės 
kultūros ir švietimo komi
teto radijo transliacijos 
valdyba surengė 1952 metų 
gruodžio mėnesio pradžioje 
Pekine pirmąjį visuotini 
Kinijos radijo transliacijos 
darbuotojų pasitarimą. Pa
sitarimas apsvarstė toles
nio darbo klausimus, radi
jo transliacijos išvystymo 
1953 metais srityje.

Pasitarime kalbėjęs radi
jo transliacijos valdybos 
viršininkas Mei I pareiškė, 
kad 1952 metų lapkričio 
mėnesį Kinijoje buvo 71 
liaudies radijo stotis. Paly
ginti su 1949 metų spalių 
mėnesius 26 stotimis padi
dėjo radijo stočių skaičius. 
Be to ,šalyje yra 4,743 ra
dijo transliacijos punktai 
ir 20,519 radijo priėmimo 
punktų, kuriuose dirba 42,- 
722 žmones.

ma, toliau pasakė pranešė
jas, radijo pramonė. Šiuo 
metu šalyje yra gamyklos, 
kuriose gaminama radijo 
aparatūra. Darbininkų ir 
tarnautojų skaičius šiose 
gamyklose per trejus me
tus padidėjo šešis kartus.

Pasakojama apie naują 
lenkų “partizanų” žygi

Berlin. — Vakarų Berly
no spauda garsina, kad 
“priešsovietiniai p arti z a- 
nai” Lenkijoje užpuolė va-^ 
žiuojantį į rytus Sovietų 
traukinį, sužeisdami tris



CH1CAG0S ŽINIOS
Iš perstatymo “Blinda

sklando Aido Choras statė 
šį garsųjį lietuvišką klasikinį 
veikalą “Blinda, svieto lygin
tojas.“

pasakoti, jog jis paeina 
tik iš tos apylinkės, 
veikė “svieto 
d as Blinda.

kaip 
kurioje 

lygintojas“ Ta-

BĮ indų šeimą, 
siekę Bivainių

gerai pažinęs 
J u laukai susi- 
g irios aikštėje, 
buvusi iš trijų

pusių apsupta Bivainių girios.

vertiiio Aido Choro vadovus if 
visą kolektyvą.

Būtų per ilgas rašinys bent 
trumpai paminėti visus veika
lo “Blinda“ dalyvius. Trum
pai pasakius: vaidinimas išė
jo geriau, negu ‘vidutiniškai.’

Tėvelis.

ma parašyta, bet ji jau yra 
buvusi statoma ir Lietuvoje 
taipgi ir Amerikos lietuvių 
kolonijose per keliolika de- 
sėtkų metų.

Veikalas vaizduoja baudžia
vos laikus Lietuvoje ir liau
dies kovą prie grafų ir dvar
ponių priespaudą. Toje Že
maitijos srityje kur liaudies 
kovų priešakyje stovi Tadas 
Blinda — “svieto lygintojas.’’

Beveik priimta, kad Blin
dos istorija tėra tik graži le
genda, kaip angliškai kalban
čiųjų tautose Robin Hood, 
bet...

tą, kur stove,jo Dervynų pu
šis, ant kurios “svieto lygin
tojai“ korė išdavikus...

Reikia pasakyti, kad tą 
baudžiavos laiku vaizdu rusė

vas gana gerai perstatė. Ypa
tingai imant atydon, kari vei
kalas labai komplikuotas, 
reikalai!,jautis apie 30 vaidin
tojų ir sudėtingų scenerijų.

11 c! z lau
re ž i si e-

Aktų 
si rūkyti 
žinoma, 
me pokalbį apie

t Vjjįkalą. Ramonas

ir susitinku Ramoną 
pirmiausiai pradeda- 

perstatomą

sias kreditas tenka
i

riui Juozui Nedvarui 
rb dirigentei Mildred Keller. 
Tokio veikalo susimokinimas 
ir tinkamas pastatymas ūme 
menesius laiko sunkaus darbo. 
Skaitlinga publika tinkamai į-

Gerai pavykęs parengimas

Kovo 7 <1. Moterų Klubo su
ruošta Tarptautine Moterų 
diena gražiai pavyko. O buvo 
labai bijota, nes tą dieną o- 
ras buvo prastas. Tačiau tas 
nesulaikė susipratusių lietu
vių nuo parengimo. Publikos 
buvo nemažai. Turėta gera 
programa. Kalbėjo V. Andru
lis ir viešnia Florence Gotiel. 
Pirmininkavo B. Scnkevičienė.
Kultūrietės gerai pasidarba

vo. Jos aukojo maisto ir jį 
gamino. Liks ir pelno, kuris, 
suprantama, eis darbininkiš
kiems reikalams.

—o—
Ieško ir nesuranda moterų 
užpuoliko

Jau kelintas mėnuo kai]) 
pietrytinėje miesto dalyje tū
las niekšas užpuldinėja mote
ris ir merginas. Keliolika jis

jau skaudžiai supjaustė peiliu, 
kitas sumušė.

Paskutinė niekšo auka yra 
valgyklos darbininkė Loretta 
Williamson. Vėlai sekmadie
nio naktį ji grįžo namo iš dar
bo. Buto prieangyje ją užpuo
lė nepažįstamas vyras ir 
skaudžiai sumušė. Užpultajai 
pradėjus klykti niekšas pasi
slėpė. Policija spėja, jog tai 
bus tas pats, kuris seniai tero
rizuoja moteris toje miesto 
srityje.

—O—
Smarkiai ruošiasi

Dvi Cicero? pažangiečių 
organizacijos smarkiai ruošia
si prie žaislų pares, kuri į- 
vyks kovo 22 dieną, Liuosy- 
bės svetainėje.

Ciceriečiai tik ir kalba apie 
besiartinantį ‘Vilnies’ bazarą 
kuris šiemet įvyks mūsų kolo
nijoje. Keliolika draugių ga
mina meniškus rankdarbius 
bazarui, kiti mobilizuoja tal
ką aptarnavimui skaitlingos 
publikos.

Rep.

San Francisco, Cal
Apie Moterų Tarptautinę

Diena

UŽBURTOJI SIELA
Parašė ROMAIN ROLLAND

Visi Lietuvių
Draugijos nariai

10-24-52 —96—

(Tąsa)
— Nei viena, nei antra abiejų mo

terų, lepinusių Marką, neįtarė mažąjį 
pabaisą, kurį jos kartkartėmis laikyda
vo prie pat savo sijonų...

Vis dėlto pamažu Silvi aprimo. Jos 
seansų pasakojimai nebeturėjo paslap-

ji nebesispyrėsi jaudindama, skubiai 
juos teigti. Netrukus j 
jau net prisiversdama, 
paliovė apie tai kalbėti 
nebeatsakinėjo... Ar ji patyrė kokį nors 
nusivylimą, su kuriuo nenorėjo sutikti? 
|Mr jai nusibodo? Ji niekam to nepasakė.

Iš abiejų moterų tikroji motina atro
dė Aneta. Ji nepasiguodė. Juo labiau 
nyko mažosios mergytės pėdsakas, juo 
jos gedulas darėsi kartesnis. Odeta jai' 
buvo lyg išrinktasis kūdikis, sukurtas ne 
jos kūno, bet jos meilės troškimo, labiau 
jos negu Silvi, labiau ji negu sūnus. Ji 
kaltino save, kad nepakankamai ją my
lėjo, kad derėjosi su ja dėl glamonėjimų, 
kurių tai mažai godžiai širdelei niekados 
nebuvo gana. Ir ji įsitikino, kad tik ji 
viena sauganti vaiko atminimą, o kiti jį 
išduoda.

Peoria, III.
Literatūros 

sumokėjo 
metus, ir

todėl kuopa tampa, garbes 
kuopa ir šiais metais.

Taipgi parėmė LLD Knygų 
ir Apšvietos Fondą suauko- 
jant $11. Aukavo 

Jonas šatkus 
Vincas Vaitkus 
Frank .Lucas
Po $1 : Jurgis šatkus ir Al

ma Fchel, o C. Kazlauskas 
50c. Visiems ačiū! F. L.

sekamai:
$5
$2

$1.50.

Ridgefield, N. J.
Laimėtas streikas

ė su Marku, okultinis pasai 
iau užėmė vietos ir pagaliai 
jtrodė atgavusi pusiausvyrą, 
landymo pėdsakų, kitų 
nebesimatė; tik amžius 
paiška nė kiek skausmo 
bet, priešingai, labiau 
^ruožai truputį sustambėję 
kūno formos, vis tas pats gi 
kesnis. Stiprūs norai vėl pradėti gyven-

Skaudaus 
akimis žiūrint,

nesudvasinta, 
sumedžiaginta, 

ir pilnesnės

nauji vargai, nauji malonumai, dienų 
krintą lapai, kelio dulkės pamažu pri-

*

Vėl prasidėjo gyvenimas Rivijerii na
muose. Bet katastrofa sielose padarė 
spragą.

Bendroje tvarkoje vaiko dingimas yra 
labai mažas įvykis. Žmogus yra mirties 
apsuptas, ji neturėjo jo priblokšti; kai 
tik pradedi žiūrėti, matai ją dirbančią 
ir prie jos pripranti. Manai, kad pri
pranti. Zinai, kad vieną dieną ji ateis 
dilyti pas tave, ir numatai skausmą. Bet 
yr^kažkas ir daug daugiau negu skaus
mas! ’Tegu kiekvienas save paklausia! 
Mažai kas nepripažins maišaties, kurią 
mirtis sukelia visoje jų būsenoje! Tai 
eros pakeitimas... Arde, Post Mortem... 
Būtybė dingo. Visas gyvenimas sužalo
tas, visa būtybių karalystė, vakar — 
Šviesos karalystė, o šiandien Tamsos... 
O dieve! jei šis akmenėlis, šis vienintelis 
akmuo krinta nuo skliautų,- krinta visi 
skliautai! Tas menkniekis neišmatuoja
mas. Jei šis mažas as yra niekas, tai 
kiekvienas as yra niekas. Jei tai, ką my
liu, yra niekas, ir aš, mylintysis, esu 
niekas. Nes aš esu tik per tą, kurį my
liu... Staiga pasirodė netikrumas visko, 
kas kvėpuoja. Ir visi tai suvokia, tik 
ne tuo pačiu būdu, kiekvienas savo orga? 
nais — instinktu ar protu, iš priešais, 
tiesiu žvilgsniu, arba slėpdamasis ir 
skersakiuodamas!

Ant šeimos medžio, nuo kurio buvo nu- 
laifcžta Odetos šakelė, kitos šakos augo to
liau. Bet iš keturių, mažiausia, trijų 
jdbivystymas buvo pakeistas. 
■^Wlenkiausiai paliestas buvo tėvas. Lai
dotuvių dieną jo skausmas buvo kanki
nantis, pūtuojąs gerkle ir šonais, kaip 
kritęs arklys. Bet po poros savaičių jis 
vėl buvo užimtas savo darbais ir stip
riais fizinio gyvenimo poreikiais, jis d i r-

Dabar Silvi rodė keistą linksmumą, 
darbingą, triukšmingą. Ji kalbėjo gar
siai, nuvargindama savo žodžių gausu
mu, su stačiokiškais išsišokimais, nesko
ningais sakiniais, iš kurių kvatojosi jos 
mažoji dirbančiųjų liaudis ir kuriais

vosi, rydamas juos pralekiančius. Ir 
jis blaškėsi, mažiau bedirbo, slampinėjo, 
išdykavo, tykodamas progų nieko ne
veikti ir juoktis: organizmas gynėsi nuo 
vidinio išgąsčio... Kas apie tai pagalvo
tų, spręsdamas iš išores? Žmogus
nas kitam nepermatomas, rodosi abejin-

vi e-

“Kančioje bendravimas 
mas...”’

nėra įmano-

ki- 
ak-

Bet Aneta, kurią meilė mirusiajai 
re gyviesiems neteisingą, matė tik 
egoizmą, kuris visomis priemonėmis 
bo į gyvenimą, leisdamas atminimo 
menini kristi gilyn; ji ant jų pyko.

Bet vieną dieną — vieną sekmadienį, 
kai Markas su Leopoldu buvo išėję į 
sporto rungtynes, — Aneta, ateidama 
pas Silvi, rado buto duris atviras. Ji įė
jo ir išgirdo sunkų pratisą dejavimą. 
Silvi, užsidariusi viena savo kambaryje, 
kalbėjo ir vaitojo. Aneta pasitraukė ant 
pirštų galų; ji uždarė lauko duris ir pa
skambino. Silvi atęjo atidaryti; jos 
akys buvo raudonos; ji sakė, kad tai slo
ga, ir kalbėjo nusiteikusi’ triukšmingai 
ir grubiai. Ji pradėjo pasakoti vieną tų 
savo netašytų istorijų, kurių ji daugybę 
mokėjo. t Anetai spaudė širdį. Argi ga
lėjo būti, kad ji .vaidintų! — Ji tik pu
siau tevaidino. Ji save norėjo apgauti 
daug labiau negu kitus. Gili neviltis be 
prošvaistės ir be išimties pastūmėjo ją 
į savotišką pašaipišką gyvenimo niekini
mą. Jei ji nenorėjo žūti, jai nebuvo ki
to pasirinkimo, kaip tik užsimiršimas ir 
ta ciniško nerūpestingumo kaukė, kuri 
baigė pakeisti tikrojo veido bruožus. 
Viskas niėkai. Niekas neapsimoka. Pa
dorumas, garbė,— pliauškalai!... Į nie
ką nereikia žiūrėti rimtai. Iš gyvenimo 
juoktis. Naudotis juo. Tik darbas vie
nintelis pasilieka, nes tai reikalas, be ku
rio negalima apsieiti..?

Dar daug ir kitų dalykų užsiliko po 
šiais griuvėsiais. Silvi instinktas buvo 
daug stipresnis negu galvosena. Ir kai 
ji viską atmetė, 'Aneta ir Anetos sūnus 
jai liko įrėžti po oda. Jie trys sudarė 
vieną! Bet ši instinktyvi, beveik medžia
ginė meilė nesutrukdė blogų jausmų.

(Bus daugiau)

je išdirbama automobiliams 
taip vadinami “Spark plugs’’, 
darbininkai vėl išstovėjo 
streike 47 dienas, dėl atnau
jinimo kontrakto. Pereitais 
1952 metais streikas užtruko 
70 dienų, pakol susitaikė dėl 
konfrakto atnaujinimo.

Nors šioje dirbtuvėje dar
bininkai didžiumoje priklau
so United Automobile Wor
kers, CIO unijai, bet dirbtu
vėje egzistuoja “open shop“ 
tvarka, nes darbdaviai iki 
šiol unijos nepripažino. Ne
sant unijos darbdaviai turėjo 
liuesas rankas elgtis su darbi
ninkais, taip, kaip jiems pa
tikdavo.

Šį. kartą darbininkai išsiko
vojo 12c. daugiau valau. ir li
nijos pripažinimą. Kontraktas 
pasirašytas dviems metams. 
Jeigu iki sekamų metų pragy
venimas pakils, tai su lie
pos 1 d., 1954 metais,1 darbi
ninkai vėl gaus pridėti po 5c. 
už valandą.

Nors neviską darbininkai 
laimėjo, bet baigė streiką pa
sitenkinę ir tuo ką iškovojo, 
.svarbiausia unijos pripažini
mą. Kazys.

„Kovo 7 d. čia MoteVų 
Tarptautinis Komitetas su
rengė šaunų atžymoj imą 
Moterų Dienos. Ir lietuviai 
turėjo savo atstovybę.

Parengimo procedūrą su
darė bankietas, puiki pro
grama ir moterys kalbėto
jos.

Programą sudarė Darbi
ninkų Mokyklos Choras ir 
vaikučių mokyklos moki
niai, vadovaujant Peters - 
Bright. Muzikalė programa 
buvo labai graži,'ir publi
ka labai patenkinta.

Vyriausia kalbėtoja buvo 
d. Isabel Cerney, energiška 
drauge, buvusi viešosios 
mokyklos mokytoja per 1.7 
metų. Vėlesniu laiku ji li
ko prašalinta iš mokytojos 
vietos todėl, kad ji nesu
tiko priimti lojalumo prie-

Skaityta daug laiškų iš 
įvairių pasaulio šalių su 
daugeliu sveikinimų.

Parengimo pelnas ir au
kos paskirtos, svarbiems 
reikalams .

Gaila, kad šiame paren
gime mažai buvo lietuvių. 
Visi gerai žinojo šį pa ren
gimą. Turime suprasti, kad 
tarptautinis parengimas tu-

i ri didelę svarba darbinin
kų judėjime.

Pasidairius po Oaklandą
Sekmadienio popietį teko 

nuvykti pas mūsų gerus 
kaimynus Oakland i e č i u s. 
Pavažinėjus po viešąjį Se
quoia Parką su draugais 
Burdais,Murdai grįžo į na
mus, į San Leandro, o mes

d. Mugianienę. Ten pabuvę 
valandą laiko, sustojome 
pas d. Fran.uką ir Daratėlę 
Mačiulius. Tad sudarėme 
net tris šeimynas svečių. 
Ten pasikalbėjus kiek laiko, 
kai}) bematant Daratėlė pa
ruošė skania vakariene, ir v f 
visi buvom gerai pasotinti. 
Manau sau, pas gerus kai
mynus niekados nebūsi al
kanas. Kada tik nuvykstam 
pas Burdus, Mugianius ar 
kitur, visados būnam drau
giškai priimti.'

Dar pirmu sykiu teko nu
vykti pas Mačiulius, nors 
asmeniškai jau seniai susi
pažįstam. Draugai Mačiu
liai turi puikią gyvenimo 
vietą, ir abu labai draugiš
ki. Jų sūnus Ray atrodo 
pilnai sveikas ir energin-
gas. i

Teko sustoti pas d. Bar
dą ir jo barbernę. Atrodo, 
jo įmonė gerai sekasi ir vie
ta tinkamai įrengta tam 
amatui. Tai labai smagu 
apsilankyti. ' Alvinas

SOUTH BOSTON, MASS.
ATVAŽIUOJA MYLIMA VIEŠNIA

GERBIAMA K. PETRIKIENĖ
IS BROOKLYN, N. Y.

Sekmadieni
Kovo-March 22

Su daile dainų programa

3-čią valandą po pietų

Jos pagerbimui L. L. D. 
Moterų skyrius rengia

Gražu

*>■ i
K. I’etrikienė

KLIUBO PATALPOJE, 318 BROADWAY

Kviečiamc vietinius ir iš apylinkės atsilankyti į šį gražų 
parengimą, išgirsti gražią programą ir papietauti.

įvairūs išsireiškimai
tonas matė, kai jisai apako.

D. R. Peri yUžrašyk Laisvę Savo Draugui.

Senatorius Charles Tobey (repub'Iikonas iš New 
Hampshire) laiko iškėlęs kumšti. Jis sako, kad jis iš
vers aikštėn visus New Yorke uoste raketierius. Mat, 
jis yra pirmininkas Senato komisijos, kuri veda New 
Yorko uoste tyrinėjimą. Šalia jo sėdi senatorius Wa
rren Magnuson (demokratas iš Washingtono).

(galimas daiktas, jog jo- 
kis asmuo negali būti poe
tu, arba net negali poezija 
džiaugtis, jeigu jam ne* 
trūks bent vieno šulo gal
voje. Lord Macaulay 

(Apie Miltoną.)

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

Worcester, Mass.
Kovo 3 d. įvyko Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų Pašalpinėa 
Draugijos, Darbininkų Klubą 
ir A pš vietos Bendrovės mėne
sinis susirinkimas. Valdyba ir 
įvairios komisijos išdavė ra
portus iš pereito mėnesio vei
kimo. Nors įplaukos ir nema
žos, vienok esant tokiam 
brangumui, pelno kartais visai 
mažai tepalieka.

Metinis banketas vasario 
21 d. buvo pasekmingas. Daug 
svečių dalyvavo, visi stalai 
buvo beveik pilni. Gražių ir 
gerų gaspadinių skaniai pa
gaminta vakarienė svečiam 
patiko. Jie valgė turkes ir 
gėrė skanius gėrimus. Links
minosi ir šoko, kas tik kaip 
mokėjo. Manau, k*ad atsilan- 

visos buvo pil- 
Patartina visų 
draugijų 
skaitlingai

pa- 
vi-

kiusieji visi ir 
nai patenkinti, 
progresyviškų 
rengimus taip
suomet lankyti.

Vakarienės surengimo 
misijoje darbavosi Petkūnie- 
ne, Geniotienė, Dūdienė. Dar
bininkės — Rumsienė, Saba
liauskienė, Kižienė, Paulaus
kienė, Ališauskiutė, Novikiu- 
tė, Kižiutė, Naruševičicnė, 
Skralskienė, Navikienė ir Kir
klys. Draugija širdingai dėko
ja rengėjams ir darbininkėm 
už gerą pasidarbavimą.

Draugija padarė labai gerą 
nutarimą gavimui naujų na
rių. Nuo 18 metų amžiaus, 
vyras ar moteris, iki 30 metų 
bus priimama į LDS Draugiją 
be jokio įstojimo. Tiktai rei
kės pasimokėti už šešius mė
nesius duokles. Tai puiki pro
ga, pasinaudokite! Narinė 
mokestis $1 į mėnesį, o ant
rame skyriuje tiktai 50 cen
tų. Susirgus, už $1 mėnesinę 

■ mokestį gauna pašalpos $10
į savaitę, o už 50c — $5k

Draugija 
dies fondui.

Sekančiam 
dėl Olympia
rinkti geri darbininkai, Tarno-, 
šiūnas ir jaunasis J. Norbuta- 
vičius.

I Sekantis draugijos susirinki
mas 
7:30 
St.

ko-

aukavo $10 šir-

vasaros sezonui 
Parko tapo iš-

įvyks balandžio 7 d., 
vai. vakare,i 29 Endicott

ORGANIZACIJŲ ATYDAI
Kovo mėnesio susirinkimuose tu

rėkite savo dienotvarkyje Laisvės 
vajų sukėlimui $8,000. Pasirūpinkite 
surengimui kokios nors pramogos, 

i nusistatykite sau kvotą kiek jūsų 
kolonija sukels fondui. Prašome vi
sų ir visur darbuotis, kad sukelti 
fondą paskirtu laiku.

Laisvės Adm.

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

MATTHEW A 
BUVUS 
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

MArkef 2-5172 1

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- 
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 1 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis’būsite patenkinti. ,

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

3 pusi.-Laisvė (Liberty)-Antradien., Kovo-March 17, 1W53



IŠ LIETUVOS
Kolūkio moterų 
tarybos darbas

VILKIJA, I. 16 d. — Dide-
lę pagalbą “Pergalės trimito” 
kolūkio valdybai teikia akty
vistės K. Greigutės vadovau
jama moterų taryba. Moterų 
taryba įtraukia visas ųioteris 
aktyviai dalyvauti visuomeni
nėje kolūkinėje gamyboje.

« Moterys ypatingai pasireiš
kė darbe gyvulininkystės for
mose. Jos rūpestingai prižiū
ri gyvulius, ir tai padėjo kol
ūkiui pakelti gyvulininkystės 
produktyvumą.

Moterys aktyviai dalyvauja 
visuomeniniame-politiniamo 

kolūkio gyvenime. Daugelis 
jų rinkiminės kampanijos 
dienomis dirba agitatoriais.

Literatūra lenkų kalba

VILNIUS. — Lietuvos TSR 
Valstybinė grožinės literatū
ros leidykla šiemet išleidžia 
lenkų kalba 36 pavadinimų 
naujas knygas, kurių bendras 
tiražas viršys šimtą tūkstan
čių egzempliorių.

Naujos parduotuves
ŠIAULIAI, T. 16 d. —Mies

to prekybos organizacijos ple
čia parduotuvių tinklą, didina 
prekių apyvartą. kovoja už 
kultūringą gyventojų aptar
navimą.

Vakar Vilniaus gatvėje ati
daryta specializuota avalynės 
parduotuvė. Greta jos atida
ryta nauja .specializuota balti
nių parduotuvė.

Ažytenų apylinkė 
seniau ir dabar

DOTNUVA. — Buržuazijos 
valdymo metais Ažytenų apy
linkėje tebuvo tik viena pra
dinė mokykla, kurioje dirbo 
vienas mokytojas, mokėsi ke
liolika mokinių— daugiausia 
buožių vaikai. Jokios kitos 
kultūrinės įstaigos čia nebu
vo. Darbo valstiečių gyveni
mas buvo skurdus ir tamsus.

Nepažinti dabar šios apy
linkės. Čia įsisteigęs stambus 

^Salomėjos Nėries vardo kol
ūkis, veikia septynmetė mo
kykla, turinti devynis moky
tojus ir pusantro šimto moki
nių. Yra klubas-skaitykla. Į 
kolūkį reguliariai ateina dau
giau kaip 200 egzempliorių 
laikraščių bei žurnalu.

Kolūkyje įsteigta bibliote
ka. įrengiama ryšių agentūra. 
Kolūkiečių gyvenimas pasikei
tė neatpažįstamai.

J. Siliūnas.

Vaikų nąmuose
PRIEKULE. — Saugų ir 

Švėkšnos vaikų namuose gy
vena 200 auklėtinių. Tai dau
giausia vaikai, netekę tėvų 
Didžiojo Tėvynės karo me
tais.

Vaikai įdomiai praleido žie
mos atostogas. Jiems buvo 
surengta Naujųjų metų eglu
tė. Per atostogas nuolat reng
davo repeticijas meninės savi
veiklos rateliai: šokių, muzi
kos mėgėjų, o taip pat fizinio 
lavinimosi sekcijos. Mergai
tės mokosi siūti, siuvinėti, 
megzti, o berniukai atlieka į- 
vairius medžio darbus. Jiems 
vadovauja auklėtojai ir ins
truktoriai.

Laisvalaikius vaikai pralei
džia gryname ore slidinėda
mi arba čiuoždami. Jie daž
nai lanko kiną.
, Eilė buvusių vaikų namų 
auklėtinių dabar mokosi Kau
no, Alytaus, Marijampolės 
pedagoginėse mokyklose, a- 
matų mokyklose, kiti siekia 
aukštojo mokslo.

Sėjomainų sudarymas
KUPIŠKIS. — Rajono kol

ūkiai vis plačiau nustato ir į- 
diegia sėjomainas, šiuo metu 
sėjomainų laukai sudaryti 8 
žemės ūkio artelėse. Atsi
žvelgiant į ūkines ir gamtines 
sąlygas, “šetekšnos” kolūkyje 
sudarytos dvi sėjomainos; 
lauko ir priefeitminė, o 
’’Juodpėnų”, “Pakupio” ir 
kituose—trys, jų tarpe paša
rinė.

NeH'York(k>z^/W^77inh>i
Gražus LLD185 kp. 
susirinkimas

Kovo 12 d., Liberty Audito
rijos valgykloje įvyko LLD 
185 kuopos susirnkimas. Ne
žiūrint prasto oro, narių susi
rinko nemažai.

Svarstyta keletas organiza
cinių ir visuomeninių klausi
mų. Aptartas planuojamas iš
važiavimas į farmas vasaros 
metu. V. Kazlauskas ir V. 
Globičius tuo klausimu rūpi
nasi. Taipgi kalbėta apie 
skaitlingą dalyvavimą LLD 
Apskrities piknike.

Spaudos klausimą svarstant 
nutarta paskirti penkinę Lais
vės parodai ir dešimkę Lais
vės finansiniam vajui.

Sekr. K. Balčiūnas rapor
tavo, kad už šiuos metus už
simokėjusių turi apie 30 na
rių. Tai dar mažokai. Daugu
mas dar neužsimokėję. Būtų 
gerai, kad pradžioje metų vi
si užsimokėtų. Pereitais me
tais užsimokėjo 77 nariai.

Po susirinkimo, kaip ir bu
vo garsinta, turėjome skanių 
užkandžių ir gėrimų. Kazlau
skai padėjo ant stalo savo na
muose keptą pyragą ir sūrį. 
Atsirado arbatos. Visi drau
giškai šnekučiuodamiesi už
kandžiavome.

LLD 185 kp. narys.

Masinis mitingas 
pilietybei ginti

Ketvirtadienį, kovo 19, 
Manhattan Plaza, 66 E. 4th 
St. (tarp 2 ir 3 ’Ave.), New 
Yorke, įvyks masinis mitingas 
pilietybei ginti. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga 50c.
Kalbės keletas žymių kalbė

tojų, tarp kurių yra prof. 
Cross ir buvęs Michigano val
stijos senatorius Stanley No
wak. Taipgi bus muzikalė 
programa.

Susirinkime bus reikalauja
ma atšaukti Walter-McCarran 
aktas, kuris yra pavojingas 
nepiliečiams ir naturalizuo- 
tiėms piliečiams. Pagal tą 
aktą dabar Stanley Nowakui 
grasinama atimti pilietybę. O 
tai reiškia, kad ir daugeliui 
kitų gali but panaudotas šis 
įstatymas.

Mitingą ruošia Amerikinis 
Sveturgimiams Ginti Komite
tas ir kviečia visus jame da
lyvauti.

Pavasarinis bazaras
Amerikos-Sovietų Draugiš

kumo Nacionalės Tarybos 
New Yorko skyrius ruošia pa
vasarinį bazarą savo kamba
riuose, 114 E. 32 St., kovo 19, 
20 ir 21 dienomis. Pradžia 11 
vai. ryto ir tęsis iki 10 vai. 
vakaro. ♦

šiame bazare bus galima 
pasirinkti įvairių reikmenų, 
taipgi bus ir užkandžių ir iš- 
sigėrimų. Įžanga voltui.

Rengėjai kviečia visus ba
zare dalyvauti.

Liberty Auditorijoje
Menininkų lekcija kovo 22

LMS Apskrities komitetas 
kviečia visus pribūti į jo ruo
šiamą eilinę lekciją sekmadie
nį, kovo 22 d. Prasidės lygiai 
3 valandą po pietų.

Bus svarbi ir žingeidi lek
cija.

—o—<
Puikus Laisves koncertas

Didžiulis dienraščio Laisvės 
koncertas jau nebetoli. Sek
madienį, kovo 29, galėsime iš
girsti gražų muzikalų progra
mą.

Tad visi tą dieną pasižymė
kite ir savo dienraščio koncer
te dalyvaukite.

Muzikalis Veikalas bal. 12 
Li berty Auditori j o j e

Jau žinoto, kad balandžio 
12 d., Liberty Auditorijoje 
Mass, aktoriai suvaidins dar 
Brooklyno lietuviams nematy
tą ir negirdėtą Operete “Ge
riau Dainele. Negu šposai”, 
kurią pagamino dainininkė 
Onutė Minoikytė. Veikalo au
torė pasirinko vaidintojus bei 
dainininkus ir muzikantus, 
štai’ aktorių sąrašas:

Motinos rolėje vaidins A. 
Kukaitiene iš Montello, Mass., 
gabi aktorė ir puiki toj kolo
nijoj veikėja.

Dukters Elenos rolėje .' vai
dins. Gerda Terhorst iš Can
ton, Mass., dar lankanti aukš
tąją mokyklą, gabi akordio- 
nistė ir buvusi Norwoodo Vy
rų Ansamblio mokytoja, gabi 
vaidintoja.

Antros dukters rolėje vai
dins Geraldine Stanley iš 
Montello, Mass., jauna rašti
nės darbininke, gabi pianistė, 
puikiai vaidina ir pianu akom- 
panu o j a.
Sūnaus Jurgio rolėje vaidins 

Richard W. Barris iš Ded
ham. Mass., tik ką grįžęs iš 
Jungtinių Valstijų karinės 
tarnybos, darbininkas ir stu
dentas, brooklyniečiam žino
mas kaip gabus akordjonis- 
tas ir dabartinis Norwoodo 
Vyrų Ansamblio mokytojas.

Dar apie nelaimę prie teatro
Rodney W. Jonės, kuris 

su savo Cadillac automobiliu 
užvažiavo ant šaligatvio ir 
ten buvusius 26 žmonos sužei
dė, yra .77 metų amžiaus. Jis. 
yra audinyčių dirbtuvių savi- 
.ninkas ir gerai žinomas tarp 
'turtuolių. Jis yra prezidentas 
. Augusta Knitting Corp., 180 
i Madison Ave.

Didžiulis jo automobilis, 
užšokęs ant šaligatvio. Įva
žiavo į ten iš teatro išėjusių
jų minią, atsimušė į geležine 
tvorą prie Grotto Restauran- 
to, 224 W. 4 6 St., New Yor
ke. Automobiliuje esantieji 
nei vienas nebuvo sužeistas.

Automobiliaus savininkas 
buvo nuvežtas į policijos sto
tį apklausinėjimui, z bet tuoj’

Prof. Love kalbės 
Rosenbergn bankete

Stephen S. Love, Northwes
tern Universiteto profesorius, 
iš Evanston, Ill., atvyksta į 
New Yorką ir dalyvaus Ro- 
senbergų Pasigailėjimo Ko
miteto rengiamame bankete, 
kovo 18 d., Hotel Capitol, 
Eight Ave. ir 51 St. Jis bus 
to banketo pirmininku ir vy
riausiu kalbėtoju. Įžanga bus 
$25.00 asmeniui.

Tarp kitų kalbėtojų garsi
namas ir Anglijos parlamento 
narys Sidney Silverman, Dar
bo Partijos veikėjas. Bet, kiek 
girdėti, šios šalies valdžia 
nenori jo čia Įsileisti todėl, 
kad jis esąs kairiųjų pažval- J 
gų ir reikalauja panaikinti 
Roscnbergų mirties bausmę.

Gavo 20 metų už 
žmogžudystę

Thomas Green buvo apkal
tintas užmušimu Oscar Kim
mel ir apiplėšimu. Jam pa
skirta 20 mėtų kalėjimo.

Suimtas užpuolikas

Jąmes V. Campbell, Staten 
Island gyventojas, suimtas ir 
padėtas po $3,500 kaucija. 
Jis kaltinamas ’ apmušimu ir 
bandymu išprievartauti Mrs. 
Eleanor Hanson.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

Tame veikale jis vaidins ir 
ak o rd i on u gros.

Čigonėlės rolėj vaidins Ona 
Mineikytė, veikalo autorė, 
Mass. valstijoje vadinama 
lakštute. Ji dainuos ir visus 
bandys apgaudinėti, su savo 
šposais.

Čigoniuko rolė.) vaidins 
Robert Stanley iš Montello, 
Mass., jaunutis studentas ir 
gabus pianistas. Jis taipgi pia
nu solo skambins, o su savo 
sesute Geraldine duetą skam
bins.

Dėdes Jono rolėj vaidins 
Jonas Grybas, iš Norwoodo 
atvykęs ir apsigyvenęs Rich
mond Hill, N. Y. Jis yra vai
dinęs Miko Petrausko opere
tėje “Apvesdihkit ir Mane”, 
“Už Idėjas”, “Meilės Rykštė”, 
“Kova Nebaigta”, “Kauno Po
nai” ir “Bailus Daktaras” 
operetėse.

Kaip matote, vaidylų sudė
tis yra tikrai puiki. Galime 
tikėtis gražaus vaidinimo ir 
puikiai skambančių dainų.

Tad visi ant savo kalendo
riaus pasižymėkime balandžio 
12 d. Niekui- kitur, kaip tik 
Liberty Auditorijoje tą'dieną 
turėtume būti ir ten linksmai 
laiką praleisti. Reporteris.

paleistas. Jis pasisakė, kad 
kas nors atsitiko su automo
bilio akseleratorium, kad jis 
negalėjo automobilio sulaiky
ti. >

I

Septyni sužeistieji buvo nu
vežti į St. Clare ir Bellevue 
ligonines, kitiems namuose 
buvo suteikta pirmoji medika- 
lė pagalba. Pribuvo pagalbon 
šeši ambulansai.

Jau buvo čia rašyta, kad 
keturios lietuves toje nelaimė
je buvo sužeistos. Anna Gresh 
iš Bridgeport, Conn., daugiau
sia nukentėjo, nes jos nugar
kaulis pažeistas. Nemažai nu
kentėjo Teresa Trainis, Nelly 
Petraitis ir Petronė Thomp
son.

LLD 1 kp. paskaita
J. Gužas pranešė redakci

jai, kad LLD 1 kuopa ruošia 
paskaitą balandžio 19 d.', Li
berty Auditorijoje.

Kuopa prašo tą * dieną vi
siems paskaitoje dalyvauti.

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

Ė

PHILADELPHIA, PA.

FOR SALE
APPROXIMATELY 350 3-WHEEL 

PLATFORM TRUCKS 36”x48” 
CAN BE EXAMINED 

BY APPT.
CALL LOCUST 7-3000 

EXTENSION 307 
(52-56)

Virginia 9-6125PETER 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.

MASINIS MITINGAS
AMERIKOS PILIETYBEI GINTI 

I

IŠGIRSKITE:
<► PROF. EPHRAIM CROSS0 DR. CLEMENTINE PAOLONE
<► AL PEZZATI
<► HON. STANLEY NOWAK

Ketvirtadienį, Kovo-March 19, 1953
Pradžia 7:30 vai. vale. — Įžanga 50 centų

MANHATTAN PLAZAI 
(tarpe 2nd ir 3rd Avės.) 66 East 4th Street, New York Chy

PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

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

Telephone EVergreen 4-8174

Rengėjai: Amerikinis Komitetas Apgynimui Ateivių. ta 4 pusi.-Laisve (Liberty)—An trad ien., Kovo-March 17, 1953-

Unijos kovoja prieš 
Dewey pasiūlymus

CIO ir kitos unijos dabar 
Albany turi savo atstovus, 
kurie bendrai su Darbo Parti
jos, rendauninkų, vartotojų ir 
kitų organizacijų atstovais 
kovoja prieš gub. Dewey pa
siūlymus pakelti transporto 
fėrus, uždėti didesnius ant 
prekių taksus, pakelti rend as, 
uždėti taksus ant darbininkų 
algų.

šio pasiūlymai veikiausia 
šią savaitę bus aptarti. Todėl 
unijų atstovai ir .stovi ant ko
jų, kad nedaleisti didelių dar
bininkams apsunkinimų, ko
kius siuto gub. Dewey..

New Yorko miesto tarybos 
nariai dalinai irgi padeda uni
joms kovoti prieš tuos pasiūly
mus. Bet pats majoras Impe- 
llitteris dar neparodė . didelio 
tiems pasiūlymams pasiprieši
nimo.

Gina kultūrą
Virš trys šimtai žmonių su

sirinko į masinį mitingą Man
hattan Towers salėje aptarti, 
kaip geriausia apginti kultūri
nę laisvę, kurią ragangau- 
džiai bando visokiais būdais 
užgniaužti.

Mitingą sušaukė Naci on ai ė 
Dailės, Mokslo' ir Profesijų 
Taryba. Kalbėtojai nurodė, 
jog šiuo metu ragangaudžiai 
persekioja ne vien komunis
tus, bet ir visus tuos, kurie su 
jų fašistine propaganda nesu
tinka. Tai paliečia ir profe
sionalus žmones. Tai paliečia 
mokslo, dailės žmones.

Susirinkusieji pasmerkė ra- 
gangaudžius ir atsišaukė i de
mokratinę Amerikos visuome
ne, kviesdami kovoti prieš ka
rine isteriją.

Norintieji pirkti biznį, na. 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambariai su visais 

patogumais, nuo 1 iki 3-jų rūmų, 
lovos, vanduo, gesas ir elektra. Ar
ti fabrikai. Kreipkitės: Vaelas Joni
ką, 22 Christian St., Philadelphia, 
Pa. (50-52)

Baltimore, Md.
HELP WANTED 

MALE
Applications now being accepted 

for saleswork. Openings will be a- 
vailable for N. E. &. N. W. Balti
more. Experience not necassary. 
Good paying jobs for right parties. 
Steady work. Paid while in train
ing. Paid holidays & vacations. Uni
forms furnished. Hospital benefits 
and retirement plan. Guaranteed 
salary; plus commission on estab
lished routes. Apply personnel of
fice. RICE’S BAKERY, 310 N. Gay 
Street.

(51-53)

Tai Salvatore Pace, 
subandažuotais šonkau
liais. Jis sako, kad jį 
biauriai sumušė New Yor
ko policija. Manoma, 
kad Pace bus pašauktas 
liudyti kongresinei komi
sijai, kuri tyrinės New 
Yorko policijos brutališ- 
kumą.

SKELBKITeS LAISVĖJE 
I M z—'

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

STENOGRAPHER
Immediate openings. Permanent 

position; good working conditions, 
in Sales Department. Secretarial du
ties; 5 day week. Apply in person: 
GENERAL TIRE & RUBBER CO.

4455 N. 6th Street, GL. 5-9500.
(50-52)

GIRL, under 35; housework and 
cooking. No laundry. Sleep in; other 
help. Rept. Must be fond of chil
dren. Thursday and every other Sun
day off. Phone Wejsh Valley 4-9497. 

(50-52)

BILLING CLERK. Long estab
lished electrical wholesaler des. ser
vices of woman to type invoices on 
electric typewriter. 5-day week, per
manent position. Location 529 Arch 
Street.
Phone Mr. Walker, Jr., LO. 3-7842.

(50-52)

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)

CLERK TYPISTS. Genera] Office 
work. Wholesale supply house. Cen
ter of Camden. Steady work. Call: 
RADIO ELECTRIC SERVICE CO.

Woodlawn 4-2830
(52-54)

MALE and FEMALE

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

(52-58)

HELP WANTED—MALE
Lathe Operators

Experienced $2.15 per hour.
Tool Makers

Experienced $2.40 per hour.
Steady work; top working condi

tions'. Paid holidays, vacation, etc. 
Apply in person to MR. WRIGHT.

Precision Parts Co.,
Haddonfield* Rd. & Park Ave.

Pensauken, N. J.
(50-53)

Ieško gembleriu 
paslėpto turto
Brooklyno Internal Revenue 

Biuro agentai ieško gemblcri<|| 
Mike D’Alessio ir kitų jo bro A 
lių paslėpto turto. Jie yra 
padėti po $350,000 kaucijos, 
bet teisėjas mano jų kauciją 
sumažinti.

Miko D’Alessio kaltinamas 
už nesumokejimą $93,000 fc- 
deralių taksų nuo 1946 iki 
1950 metų. Jis yra padėtas 
po $35,000 kaucija.

Federaliai agentai . mano, 
kad minimi broliai gemble- 
riai yra paslėpę nemažai savo 
turto, už kurį nemoka jokių 
taksų.

PRANEŠIMAI 
Montello, Mass.

į Atvyksta viešnia Katrina Petri- 
kienė iš Brooklyn, N. Y. Tąja pro
ga turėsime sueigą, šeštadieni, kovo 
(March) 21 d., 7-tą vai. vakare, Tau
tiško Namo apatinėje salėje. Turė
sime užkandžių ir draugišką pasi
kalbėjimą su viešnia. Visus kviečiu- 
me atsilankyti. — Komisini.

(50-52)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos klubo 

susirinkimas įvyks kovo (March) 18 
d., pradžia 7:30 vai. vakare, Drau
gijų salėje, 4097 Porter St. Visos 
narės malonėkite dalyvauti susirin
kime ir atsiveskite naujų. Taipgi 
nepamirškite užsimokėti duokles už 
šiuos metus.

N. A., sekr.
(50-52)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

L..-------------- 1—į į

"zt TONY’S
( UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS '

Savininkas 11
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y. ;
11 Gerai Patyrę Barberiai ■4*—
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. 7-6233 d 
b---------- ------------------------d---------- ei
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