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KRISLAI
Brooklynas prieš 40 metu.
Tarp Maskvos ir Pekino.
Emanuelis Blochas.

Rašo R. Mizara

Prieš 10 metu Brooklyno 
lietuviu kolonija buvo didelė, 
skaitlinga. bet mažai svietui 
fcvnoma.

Išėjo Brooklyne tik vienas J 
lietuviškas savaitraštis, \ ieny-1 
be Lietuvninku, bet >r jis vos i 
laikėsi. Progresyviu žmonių 
judėjimas taipgi buvo silpnas.)

Na. ir kilo pas mūsų žmo
nes, pas brooklymečius, min
tis, kad jiems reikalingas čia 
pat pažangus laikraštis, savas 
laikraštis, kuris tarnautu visai 
progresy viška jai visuomenei, 
kuris rodytu darbo žmonėms I 
kelia i skaistesnę ateiti.

Ir jie nusitarė parsitraukti 
iš Bostono Laisvę, kuri tuomet j 
ėio du kartu per savaite.

Laisvė įsikūrė Roebling Į 
gatvėje. Williamsburge.

Su Laisvės atsikėlimu i j 
Brooklyną tuojau čia pakilo 
kultūrinis lietuviu judėjimas.

Brooklynas patapo Ameri
kos lietuviu centru, čia vyko i 
visokios konferencijos ir suva
žiavimai. Bostonas pasiliko 
tik antraeiliniu lietuviu cent-

•f

^Brooklyne Laisvė buvo pa
daryta visuomeniniu laikraščiu 
pilnoje to žodžio prasmėje, 
Ji buvo pradėta leisti koope- 
ratyviniais pagrindais, sulyg 
kuriais kiekvienas šėrininkas, 
nežiūrint kiek jis turėtu šėru, 
teturi tik vieną balsą.

Vis tai buvo prieš 40 metu!
Mums smagu, kad čia gy

vena dar nemaža žmonių, ku
rie prie Laisvės Įkurdinimo 
Brooklyne prisidėjo.

Brooklyno - apylinkės lietu
viai, kuriems Laisvės čia bu
vimas tiek daug padėjo, turė
tu šiemet šį Įvyki atžymėti 
kuo nors dideliu.

Prie to tenka atžymėti ir 
tai, kad šiemet sukanka 35 
metai, kai Laisvė buvo pradė
ta leisti dienraščiu.

L. Prūseika Chicagoje smar
kiai darbuojasi rinkdamas 

^išviečių suvažiavimui sveiki
nimus.

Ligi šiol jei maskvietis vyko 
traukiniu Į Pekiną, arba peki- 
■nietis Į Maskvą, tai jis turėjo 
Mančiulio stotyje, Kinijos-Ta- 

,.rybu Sąjungos pasienyje, keis
ti traukinį.

Dabar tai panaikinta. Pra
ėjusį sekmadienį buvo pradė
tas tiesioginis tarp Maskvos ir 
Pekino traukiniais susisieki
mas.

Sakysime, vykstąs Į Pekiną, 
maskvietis, įsisėdęs i traukinį 
savo mieste, galės ramiai sė
dėti ar gulėti, kol traukinys 
pasieks Kinijos sostinę.

Be to, pranešama, jog tarp 
Kinijos ir šiaurės Korėjos ta
po atsteigtas tiesioginis trau
kiniais susisiekimas.

Vis tai progresas.

Tūli spėja, jog popiežiaus 
Pijatrp XH-tojo dabartinė liga 
yra sunkesnė ir pavojingesnė 
negu viešai skelbiama.

Pijus XII jau senas žmogus, 
dėl to niekas nenusistebėtų, 
jei ši liga jį išskirtų iš gyvų- 

k(Tąsa 3-me, pusk),

SOVIETŲ SĄJUNGA 
NORI SUSITARTI SU

MIRĖ EMANUEL BLOCH.
ROSENBERCU ADVOKATAS

AMERIKA IR ANGLIJA
Sakoma, reikalaus tik uždraust 
atom-bombas, nenaikinant jųjų

KONGRESO KOMITETAS 
PERŠA BAUST UŽ PAČIA 
NARYSTE KOM. PARTIJOJ
Komitetas reikalauja paaštrini 
Smitho įstatą prieš komunistus

Berlin. — IŠ visko ma
tyt, kad Sovietų Sąjunga 
stengiasi susitarti su Tri
mis vakarų Didžiaisiais — 
Jungtinėmis Valstijomis, 
Anglija ir Francija, kaip 
teigia New Yorko Times 
korespondentas C. I. Sulz
berger.

Sovietu užsienio reikalu 
ministras Molotovas man
dagiai, net palankiai ta
riasi su tu kraštu užsieni
niais ministrais.

Kalbama, kad Sovietų 
Sąjunga darys nuolaidą ir 
kas liečia atomines - hydro- 
genines bombas. Moloto
vas raginsiąs sunaikinti 
jų sandėlius. A-bombų su
naikinimui priešinosi ypač 
Amerika, kuri, manoma, 
daugiausia jų turi.

Anglijos užsienio reika
lų ministras Anthony Eden 
pereitos savaitės pabaigo
je pasiūlė faktinai ameri
kinį planą Vokietijai su
vienyti per “laisvus visuo
tinus balsavimus.” Tas 
planas palaiko vokiečių re- 
krutavimą Vakarinėje Vo
kietijoje ir jų įtraukimą į 
tarptauinę vakarų armiją 
atramai prieš komunizmą.

Sovietų ministras Mo
lotovas trumpai pastebėjo, 
kad Edenas iš esmės perša 
tiktai atiduoti Rytinę De
mokratinę Vokietiją Ade
naueriui, pro-amerikiniam 
Vakarų Vokietijos premje
rui.

Šią savaitę Molotovas 
duos savo sumanymą su
jungti Rytinę ir Vakarinę 
Vokietiją į vieną demokra
tinę, nekarinę vokiečių 
valstybę.

Žemės drebėjimai vėl 
purtė Graikijos salas

Athenai, Graikija. — 
Nauji žemes drebėjimai 
baigė ardyti sienas dauge
lio namų, kurie buvo ap
griauti per pirmesnius dre
bėjimus Graikijos salose 
Kefalonijoj, Ihtakoj ir 
Xanthe.

Žemės drebėjimai per
nai rugpjūtyje tose salose 
sunaikino bei apardė 95 
procentus visų namų ir pra
žudė apie 1,000 gyventojų.

Teheran, Iran. — Irano 
generolų valdžia areštavo 
ir Abolmalį Kašanį, sūnų 
religinio mahometonų va
do, bespausdinant jam anti- 
valdiškus lapelius.

Kairo, Egiptas. — Tapo 
nuteistas 15 metų kalėti 
Fuad S. el-Din, buvęs ka
raliaus Faruko finansų mi
nistras, kaip Egipto , iždo
vagis* ; 1

Keturių Didžiųjų minis
trų konferencija pereitą 
savaitę posėdžiavo kontro
linėje vakarų patalpoje, 
vakariniame Berlyne; o šią 
savaitę posėdžiauja Sovie
tų ambasadoje, rytiniame 
Berlyno ruožte.i '__________________

Sovietų prekyba su 
užsieniais 1953 m.

United Nations, N. Y. —-- 
Jungtinių Tautų statisti
kai apskaičiavo, jog pernai 
Sovietų Sąjungos prekyba 
su visais svetimais ’ kraš
tais siekė 23 bilijonus rub
lių, arba 5 bilijonus, 750 
milijonų dolerių. Bet sa
ko, Sovietų prekyba su 
Anglija bei kitais vakari
niais kraštais buvo tik tru
putį daugiau kaip 600 mili
jonų dolerių, taigi sumažė
jo, lyginti su 1952 metais.

Tuo tarpu pakilo sovieti
nis verslas su Kinija ir ki
tomis liaudies demokratijo
mis.

Sen. Douglas sako, 
valdžia slepia tikrą 
bedarbiu skaičių

Washington. — Šių me
tų sausyje susidarė 510,- 
000 daugiau bedarbių, negu 
buvo pernai gruodyje, kaip 
raportavo valdinis cenzo 
biuras. Apskaičiavo, jog 
dabar esą viso 2 milijonai, 
360 tūkstančių bedarbių.

Demokratas1 senatorius 
Paul Douglas kaltina vai-
džią, kad ji tyčia slepia 
tikrąjį bedarbių skaičių. 
Jis nurodo, jog valdžia ne
priskaito prie bedarbių 
700,000 tų, kuriuos kompa
nijos paleido tiktai “kokiam 
mėnesiui,” nors daugelis 
jų po mėnesio nešaukiami 
darban.

Darbo unijų vadovai 
tvirtina, kad dabar yra iki 
4 milijonų bedarbių.

Guatemala sako, Jungtinės 
Valstijos rengė Įsiveržimą

Guatemala. — Progre
sy vė Guatemalos valdžia 
įtarė Jungtines Valstijas, 
kad jos finansavo bei kitaip 
ruošė Nikaraguą ir kitus 
Guatemalos kaimynus už
pulti' Guatemalą ir sunai
kinti pažangią jos valdžią. 
Jungtinės Valstijos atme
ta šį įtarimą.

Guatemalos vyriausybė, 
tarp kitko, sakė jog New 
Yorko kardinolas Spellma- 
nas yra vienas iš to sąmok
slo vadų.

New York. — Pereita 
I šeštadienį netikėtai mirė 
Emanuel H. Bloch, pasku
bęs Juliaus ir Ethelės Ro- 

I senbergų advokatas, 52 me- 
! tų amžiaus. Mirtis jį ištiko 
į besimaudant naminėje vo
nioje. Miestiniai daktarai 
teigia, kad Bloch mirė nuo 
širdies priepuolio.

Bet, sprantania, perse
kiojimai iš ragangaudžių 
pusės patrumpino Blochui 
amžių. L

Kuomet Julius ir thelė 
Rosenbergai buvo nužudyti 
elektros kėdėje pernai bir
želyje už tariamą “suo- 
kalbiavimą išdavinėti So
vietam atominius Ameri-

Velde’s pasiūlymas 
prieš karininkus

Washington. — Republi- 
konas Veide, pirmininkas 
Kongresmanų Neameriki
nės Veiklos Komiteto, pa
tarė išleisti tįokį įstatymą, 
kad būtų tuojau pašalinti 
tie oficieriai, kurie atsisa
kys prisiekti, jog nebuvo ir 
nėra komunistai.
Prieš kairiųjų spaudą

Kitas to komiteto pa
siūlymas ragina atimti paš- 
tines antros klasės teises 
(papigintą siutinėjimą) lai
kraščiams, kurie bus ap
šaukti komunistiniais.

BUŠO NELAIMĖJE 
ŽUVO 15 KANADIEČIŲ

Trois Rivieres, Kanada. 
— Susidūrus bususi su 
sunkvežimiu, eksplodavo 
busas, sudeginant 15 žmo
nių. Sužeista 10 kitu. C 4-

Amerikos bombonešis 
nukirtęs MIG lėktuvą

Tokio. — Susprogo ir 
jūron nukrito Amerikos 
bombonešis arti Japonijos. 
Pranešama, kad žuvo ar 
dingo 34 amerikiečiai.

Vengrija duoda dideles 
lengvatas namų statėjam

Budapest, Vengrija. — 
Vengrijos Liaudies Respu
blika dovanai suteikia že
mės sklypus statantiems 
sau namus; “taip pat nupi
gina statybines medžiagas 
ir paliuosuoja naujuosius 
namus nuo taksų 15 metų.

Nugriuvus traukiniui Piety 
Korėjoj, užmušta 40

Seoul, Korėja. — Nuvir
tus traukiniui nuo bėgių, 
užmušta 40 žmonių ir su
žeista 100. Dauguma nu
kentėjusių yra pietiniai ko
rėjiečiai.

Maskva. — Sovietų ga
myba pakilo 12 procentų.

kės sekretus,” B 1 o c h a s 
pereiškė, kad už jų nužu
dymą yra kalti prezidentas 
Eisenhoweris, gener. pro
kuroras H. Brownell ir 
slaptosios policijos direk
torius Edgar Hoover. Nes
Eisenhoweris su savo pa
tarėjais atmetė prašymą 
do vanoti R o se n be i ‘ga m s
gyvybę.

New Yorko Advokatų 
Sąjunga surado, kad Blo
chas tuo pareiškimu“neleis- 
tinaj įžeidė” prezidentą ir 
valdžia. Tie advokatai to
dėl apskundė Blochą aukš
čiausiam valstijos teismui. 
O teismas būtų galėjęs at
imti Blochui advokato tei
ses ar kitaip jį nubausti.

I Vos 11 dienų išsilaikė 
i Italijos premjeras

Roma. — Italijos seimas 
303 balsais prieš 260 pa
reiškė nepasitikėjimą mi
nistrų pirmininkui Fanfa- 
niui, “viduriniam” krikš
čioniui demokratui. Taip 
ir sugriuvo Fanfanio minis
trų kabinetas, vos 11 dienų 
išsilaikęs. Už Fanfanį bal
savo tiktai krikščionys de
mokratai, o prieš jį visi ki
ti.

Italijos prezidentas Ei- 
naudi dabar j ieško naujo 
kandidato į premjerus.

19 ANGLU NUSKENDO 
PRO LEDUS

London. — Ledui lūžtant 
šiaurinėje Anglijoje, šio
mis dienomis upėse bei 
tvenkiniuose nuskendo ne
mažiau 19 asmenų, dau
giausia čiūžinėjančių vai
ku. *■

Daug portorikiečių 
grįžta namo

New York. — Per tris 
paskutinius pereitų metų 
mėnesius dar 25,057 porto- 
rikiečiai sugrįžo namo, kaip 
raportavo Clarence Senio, 
Porto Riko išeivybės direk
torius. Jie grįžta todėl, 
kad negauna darbo Jungti
nėse Valstijose.

Pernai 69,124 portorikie- 
čiai atvyko į šią šalį, o 11952 
metais — 59,103.

Pabėgęs Sovietų atstovybės 
narys Japonijoje

Tokio, Japonija. — Pa
sklido gandai, kad pabėgęs 
vienas Sovietų pasiuntiny
bės narys kur tai į vaka
rus.

Pirmadienį buvo skelbia
ma, kad jis gal jau atsidū
ręs Jungtinėse Valstijose.

(Neoficialiai pranešama, 
kad Sovietų Sąjunga kal
tina amerioknus už to as
mens pagrobimą.)

Washington. — Kongres
menu Neamerikinės Veik
los Komitetas, vadovau
jamas republikono Harol
do Velde’s, ragino taip 
pataisyti Smitho įstaty
mą, kad lengviau galima 
būtų įkalint visus Komu-

Vietnamo liaudininkai 
laimėjo 17 poziciją

Hanoi, Indo - Kinija. — 
Vietnamo liaudininkai - 
korąunistai per trejetą pa
skutinių dienų atėmė iš 
francūzų du miestus ir 15 
aptvirtintų miesteliu bei 
kaimų viduriniuose Laoso 
ir Vietnamo frontuose ir 
pietiniame Vietname.

Liaudininkų užtaisyta 
mina susprogdino karinį 
francūzų traukinį tarp 
Hanoi ir Haiphongo. Už
mušta tam tikras skaičius 
kareivių ir sunaikinta daug 
amerikinių ginklų bei amu
nicijos.

Demokratai kaltina 
Ike už prikišimą jiem 
2,200 “neištikimąją”

Washington. — Preziden
to Eisenhowerio valdžia 
vėl kartojo, kad paleido 
2,200 valdininkėlių, kurie 
buvo užsilikę nuo demokra
tų valdžios ir “pavojingi 
bei neištikimi” Amerikai.

Demokratų vadai Kon
grese klausia: Jeigu tie 
žmonės neištikimi, tai ko
dėl valdžia netraukia jų į 
teismą?

Yra žinoma, jog kai kurie 
pašalinti iš valdinių tar
nybų kaip girtuokliai, “sa- 
domiški” ištvirkėliai (pa
leistuvavę su vyrais), per 
daug atviri šnekėtojai. 
Daugelis gi pavaryta tik
tai todėl, kad jie buvo de
mokratai.

Demokratų vadai todėl 
klausia:

Kodėl valdžia “klastin
gai” sumaišo visus krūvon 
ir nuduoda, būk jie paša
linti kaip “neištikimi Ame
rikai bei svetimos šalies 
agentai?”

Du jankiai pakarti už 
slaugės išprievartavimą 
ir nužudymą

Agana, Guam. — Karo 
teismo sprendimu tapo pa
karti du kariniai Ameri
kos lakūnai, Robert Burns 
ir Herman Dennis, už tai, 
kad jiedu išprievartavę ir 
nužudę vieną slaugę (nur- 
sę) 11948 metais. Nusmerk- 
tieji ir prieš pat nužudymą 

nistų Partijos narius už 
“sąmokslą, siekiantį nu
verst Amerikos valdžią.”

Siūlomasis įstatymo pa
taisymas sako, jog “narys
tė Komunistų Partijoj pa
ti savaime turi būti laiko
ma įrodymu , kad narys 
suokalbi a vo nuversti šios 
šalies valdžią.” Byloje 
prieš komunistą užtektų 
įrodyti, kad jis buvo suo
kalbininkas. Tiktai pats 
kaltinamasis turėtų įro
dyti, kad nedarė sąmoks
lo prieš valdžią, jeigu jis 
nori išvengti kalėjimo.

Dabar, kol Smitho įsta
tymas dar nėra taip patai- 
svtas, tai valdžia turi įro
dyti, jog žmogus žinoio, 
kad Komunistų Partija 
“yra sąmokslas” jau tada, 
kada jis i ją įstojo, ir kad 
jis sužiniai veikė, vykdyda
mas partijos tikslą.

Esamasis Smitho įstaty
mas reikalaia bausti hent 

15 metus kalėjimo ir $10.000 
piniginės pabaudos už vadi
nama suokalbiavimą varu 
nuversti Amerikos valdžią.

Dar atideda reikalavimą 
uždrausti Komunistų 
Partiją

’ Neamerikinės V e i k los 
Komitetas taip pat yra pa
ruošęs sumanymą bausti
nai uždrausti Komunistų 
Partiją “kaip tarptautinį 
sąmokslą.” Bet dar lau
kia Aukščiausiojo Jungti
nių Valstijų Teismo spren
dimo.

Valdinė McCarrano įsta
tymo komisija buvo sura
dus, kad Komunistų Parti
ja “priešvaldiška” (sub- 
versyvė) organizacija, bet 
komisijos nutarimas dar 
negalioja, iki Aukščiausias 
Teismas padarys savo 
sprendimą.

Naciška išvada apie 4
Didžiųjų konferenciją

Berlin. — Taksi vairuo
tojas vakariniame • Berly
ne, veždamas amerikinius 
korespondentus į Keturių 
Didžiųjų konferenciją, pra
našavo, kad: “ši konferen
cija neprieis jokios išvados. 
Nes amerikonai, anglai ir 
francūzai atsigabeno per 
daug tainreterių, o negana 
kulkosvaidžių.”

Taip vežikas skelbė nacių 
“vierą.”

ORAS. — šilčiau ir dali
nai apsiniaukę.

tvirtino, kad jiedu nekalti.
Prez. Eisenhoweris per

nai atmetė nusmerktųjų 
prašymą dovanoti gyvybę.
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“VIRŠPATRIJOTIŠKI” 
ŠNIPAI-PROVOKATORIAI

NORWALK, CONN., miestas nėra didelis. Jis stovi 
arti New Yorko ir jame gyvena nemaža newyorkieeiu.

Niekas, rodosi, apie Norwalk’o miestą ir nebūtų ką 
girdėjęs, jei praėjusią savaitę nebūtų ten pasirodęs toks 
neamerikinis, toks švankus įvykis, kuris supurtė nema
ža dorų amerikiečių.

Pasiskelbia Norwalk’e esantieji užsieninių karų ve
teranai, kad jie šnipinėja ir skundžia FBI žmones!

Šitie viršpatrijočiai sako: jie šnipinėja kiekvieną to 
miesto pilietį ir, suradę kurį nors negerą, tuojau jo var
dą ir adresą siunčia į Washingtona, siunčia FBI įstaigai.

Vadinasi, tie elementai pasiryžo tarti savo žodį 
apie kiekvieną tame mieste esantį pilietį: geras jis ar blo
gas! Jie yra teisėjai, jie yra kaltintojai.

Ir tuo jie didžiuojasi. Tiesa, jų veiksmus pasmerkė 
to miesto majoras Freese. Smerkia tuos gaivalus, tuos 
prasiradusius makartistus kiekvienas padorus amerikie
tis. Bet juos užgiria Eisenhoweris.

Prie ko tai veda?
Tai veda prie to, kad Norwalk’e bus bandoma 

prileisti jokiam darbininkų streikui įvykti. Ten 
bandoma miestą padaryti tokiu “švariu,” kad jame 
tų laisvi tik vienį makartistai.

Tai bloga padėtis. Bet šiandien, padėtis bloga vi
soje mūsų šalyje. FBI, atsiminkime, turi suregistravu
si milijonus piliečių. Ir tą skaičių vis didina. Piliečiai 
yra sekiojami, saugojami jų visi žingsniai, nes gyvena
me policinėje santvarkoje. Sauvaliavimas vyrauja vi
sur. Iš to mokosi tokie tipai, kaip minėtieji Norwalko 
“patrijotai.” Bet galime drąsiai sakyti, kad jie nesu
laikys žemės sukimosi, nežiūrint, ką jie darys.

ne
bus 
lik-

Kas Ką Rašo ir Sako
35 METAI BE 
LIEBKNECHTO

Šių metų sausio 15 d. su
kako 35ri metai, kai Vo
kietijoje buvo nužudyti Ka
rolis Liebknechtas ir Ro
žė Luksemburg. Šis įvykis 
buvo plačiai atžymėtas ypa
tingai Rytų Vokietijoje.

! KĄ REIKIA ATSIMINTI
L. Prūseika rašo Vilny

je:
“Tuoj sueis 50 metų nuo 

i to laiko, kai caro valdžia 
[ buvo priversta nusilenkti 
i lietuvių tautai, leidžiant 
i spausdinti knygas ir laik- 
! raščius lotyniškomis raidė- . -T r *• i lt <mis. Koriko Muravjovo 
ukazas buvo atšauktas.

“Spauda, slaptais keliais 
gabenama iš Prūsų, taip iš- 
kėlė lietuvių revoliucinę są
monę, kad caro valdžia iš
sigando.

“Virbalio pra b a š č i u s 
Siaurusaitis, Vilkaviškio 
džiakonas Dabrila, Alvito 
prabaščius Maslauskas tuo
met gyrėsi: Socialistai sa
ko, kad tai jie iškovojo 
spaudą. Melas. Spaudą iš- 
kovojom mes, kunigai, šme- 
ruodami kyšiais caro valdi-

I ninkus.
“Žiopliai ir pagyrūnai.

i “Net Tilžėj leidžiami ku- 
I niginiai laikraščiai, kaip 
I Tėvynės Sargas’ ir ‘Kry- 
i žius,’ liokajiškai pataikavo 
' caro valdžiai. O kada, po 
[ 1904 metų, Vilniuj, Kau- 
! ne, Seinuose pasirodė kle- 
; rikalų laikraščiai, jie pūtė 
ton pačion dūdom Atsi
minkit prelatą Antanavi
čių, atsiminkit kum Lau-

• kaitį, atsiminkit Jakštą- 
i Dambrauską, kurie voliojo
si prie satrapų kojų, de
klamuodami, kad lietuviai

NIEKADEJAI TIE ISPANIJOS FAŠISTAI buvo ir yra caro burdirigie- 
riai!”

ISPANIJOS VALDŽIA įteikė Anglijos valdžiai no- ; 
tą, pažymint, kad ji nepatenkinta karalienės Elzbietos 
numatytu vizitu i Gibraltaro tvirtumą; kad Ispanija te
beskaitanti Gibraltarą savo teritorija, ir tt.

Visa tai buvo paskelbta viešai spaudoje. Visa tai 
buvo Ispanijos žmonėms tarytum sakyte sakoma: žiū
rėkite, kokia Franko valdžia yra patrijotiška! Ji nori 
grąžinti Ispanijai Gibraltaro tvirtumą. Ji labai gera 

• valdžia.
Studentai, toji jautriausioji tautos dalis, tuojau su

ruošė demonstraciją, reikalaujant, kad Gibraltaras būtų 
grąžintas Ispanijai. Demonstracija įvyko Madride, Is
panijos sostinėje. Jį buvo spalvinga, didelė, įdomi.

tBet ką gi ji parodė?
Demonstracija dar kartą parodė Ispanijos fašistų 

žiaurumą. Fašistinė policija pradėjo studentus mušti, 
daužyti jiems galvas. Ji pradėjo net šaudyti,—tiesa, šau
dė viršum demonstrantų galvų, bet šaudė. Daug de
monstrantų buvo sužeista,—tūli labai sunkiai.

Po to vyko demonstracija po demonstracijos. Žinia 
apie šį policijos žiaurumą pasiekė ir kitus miestus. Įvy
ko demonstracija ir Barcelonoje ir kitur. Bet policija 
visur rodė baisų žiaurumą.

Dabar Franko valdžia už tai kaltina savo “politinius 
priešus”!

Kad Franko turi Ispanijoje priešų, netenka nei sa
kyti. Jis ten nedaug turi draugų, o priešų tai visur pil
na. Tie jo priešai yra plati ispanų tauta, visa liaudis. 
Ir jinai jo viešpatavimui padarys galą anksčiau ar vė
liau, nepaisant žiaurumų.

Kalėjimuose gauti įspūdžiai
Rašo

Anthony Krchviarek
CLEVELAND, OHIO. — 

Laike mano lankymosi Če- 
choslovakijoje man teko 
matyti ir kalbėtis su nema
žai nacių politinių. kalinių, 
kuriems teko laimė iš
likti gyvais perėjus kanki
nimo kambarius, koncen-

SENIAU IR DABAR
Naktį iš šių metų sausio 

18 į 19 d. įvyko mėnulio 
užtemimas. Tuo klausimu 
Vilniaus Tiesoje buvo įdė
tas mokslininko V. šišako- 
vo straipsnis, kuriame tarp 
kitko jis šitaip rašė:

“Viename senoviškame 
rusų metraštyje yra toks 
įrašas apie mėnulio užtėmi- ' tracijos stovyklas. Jie bu* 
mą, kuris buvo įvykęs 1461 
metų gruodžio 17 d.: ‘Die
vo valia mėnuo aptemo, ir 
mačiusieji tai pasibaisėjo.’ 
Tokią pažiūrą į gamtos 
reiškinius visada paremda
vo ir ugdydavo prietaringų 
žmonių tarpe visos religi
jos, pasak kurių visa, kas 
vyksta pasaulyje, esą ‘die
vo valios’ nustatyta.

“Tačiau priešakinis 
mokslas nesuskaitoma dau
gybe pavyzdžių įrodo, jog 
visa pasaulyje įvyksta dėl 
gamtinių priežasčių. Nie
kas pasaulyje - nepajėgia 
pakeisti gamtos, reiškinių 
natūralios eigos. Pavyz
džiui, šių metu sausio 18 d. 
naktį neišvengiamai įvyks 
Mėnulio užtemimas ir būti
nai taip, kaip čia toliau ap
rašyta. ‘

“Mėnulis užtemsta dėl to, 
kad Žemė kuriam laikui už
stoja jam Saulės šviesą. 
Kaip tatai įvyksta?

“Mėnulis — Žemės paly
dovas. Jo skersmuo ketu
ris kartus mažesnis, 
žemės. Drauge su 
planeta jis skrieja aplink 
Saulę, atitolęs nuo Žemės 
apie keturis šimtus tūks
tančiu kilometru, 
riais atžvilgiais 
panašus i Žemę: 
pat yra rutulio formos; jo 
paviršiuje y r/a daugybė 
kalnų ir kalnagūbrių, ku
rie gerai įžiūrimi pro tele-

negu 
mūsų v

Kai ku- 
Mėnulis

LAISVES BENDROVES
DALININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Bostono ir apylinkės lais- 
! viečių sveikinimai Laisvės 
' šėrininkų suvažiavimui, ku
riuos parvežė R. Mizara — 

, Laisves patrijote sveiki
na Laisvės suvažiavimą su 
$95.00 dovana ir sako: — 
—“Sukanka 35 metai, kai 
Laisvė pradėjo eiti dienraš
čiu, o man sukanka 60 me- 

| tų amžiaus. Taigi šia pro
ga aš aukoju dienraščiui 

■ $95, po vieną dolerį už sa
vo išgyventus metus ir po 

i vieną dolerį už dienraščio 
išgyventus metus. Linkiu 

j dienraščiui ilgiausiu me
stu!...”

M. čiraT  ............... 1.00
Draugė......... .  .50
Šį sykį įplaukė $84.50. Iš 

anksčiau prisiųsta $205.50. 
Viso gauta $290.00.

Širdingai dėkojame vi
siems už gražius pasveiki
nimus Laisvės Bendrovės 
suvažiavimui. Gavome dar 
V daugiau pasveikinimų, 
kuriuos sutvarkysime ir pa
žymėsime spaudoje 
pirmos progos.

Laisvės Administracija

prie

17 1 III* | pa turėjo metini susirinkimą.
llCnOSlld, W1S. [Nariu atsilankė gražus būrys.

1 Tarpe kitu kuopos reikalų bu- j
.Mirė Ignas Milašius

>

Ignas Milašius, kuris gyve
no su Mr. ir Mrs. Charles Kas
per, mirė sausio 15 d. 
»ha ligoninėje, sulaukęs 
amžiaus. Velionis buvo 
birželio 13, 1888 m., 
roję.

Milašius buvo Pirmojo pa
saulinio karo veteranas ir dir
bo Simons 
sausio 
d erai 
18456

'Klube.

Keno- 
G5 m. 
gimę? 
Lietu-

kompanijoje iki
Jis priklausė Fc- 

Labor Unijos lokale 
ir Lietuvių Politikos

vo išduotas raportas i.š Naujų j 
Metų parengimo. Pelno liko 
nedaug, nes užkandžiai buvo 
duodami veltui.

I

Kuopos valdyba 195 1 m. 
liko ta pati, kuri tarnavo 
1953 m. Ir kadangi narių j su
sirinkimą atsilankė daugiau, 
negu paprastai, kad lankosi, 
tai buvo nominuoti kandidatui 
ir i LDS Centro Valdybą.

Kenoshietis

du broliai ir dvi sese-
rys.

K-tis

Is LDS 65 kp. susirinkimo
Sausio 13 d. LDS 65-ta kuo-

Negaunee, Mich. — Kuo
met du 12-metiniai vaikai 
jieškojo pamestos pinigi
nės apleistoje senoje ka
sykloje, sniegai užgriuvo 
kasyklą ir pražudė abudu 
vaiku.

Kiti sveikintojai:
Bostonietis ....... . $10.00
J. Naujokas .... . 10.00
J. Mickevičius .. . .. 5.00
J. Dragūnas . . . . .. 5.00
G. V. Kvietkus . ... 5.00
Bostoniečiai .... . .. 5.00
Laisvietis ......... ... 5.00
K. Kazlauskienė ... 5.00
D. Tamašauskas ... 3.00
J. Pešina ......... . .. 2.00
R. Čiuberkis .. . ,. .. 2.00
Bostonietė ......... ... 2.00
V. Valerija ....... . 2.00
Bostonietė ....... .. J 2.00
Dorchester ....... ... 2.00
J. Šankus ......... ... 2.00
S. Rein ar d ....... ... 2.00
P. Galinis ......... 1.00
K. Kaliošius .... ... 1.00
J. Butkus ......... ... 1.00
Bostonietis ... 1.00
Lowellietis ....... ... 1.00
J. Bostonietis ... ... 1.00
F. Kvietkauskas . . 1.00
Draugas ....... ... 1.00
E. Brighton ...-. ... 1.00
Čiulada ............. ... 1.00
Norwoodietė .... . 1.00
Draugas ............. .. 1.00
J. Smith .. ......... ... 1.00
Jonas ................ ... 1.00

Kompanijos gudriai
u v n i •numuša pieno kainą

New York. — Borden ir 
kelios kitos pieno kompani
jos neva numuša pieno kai
ną puse cento kvortai. Bet 

| numuštom galės pasinau- 
’ doti tiktai tie, kurie sykiu 
pirks bent dvi kvortas.
Perkantieji po vieną kvor

tą negali pusiau perskelti 
centą; todėl turės mokėti 
tiek pat, kaip iki šiol.

! Tai sena pieno kompani
jų gudrybė — “numušti” 
kainą taip, kad nieko nepi
gina milijonam žmonių, 
perkantiem tik ( po 'vieną 

| kvortą.

zidentas \ Magsaysąy pra
šo daugiau pinigų iš Ame
rikos, kad galėtų “apsigin
ti nuo užsieninio ir nami
nio komunizmo.”

Stockholm, Švedija. —

Eksplodavo karinio spro
gimo - netroglicerino fab
rikas prie Noros miesto, 
užmušant 4 švedus ir su- 
žeidžiant 10.

vę Dachau, Auschwitz, Te
rezin, Buchenwald ir Mau- 
thousen pekliškuose urvuo
se. Jie. yra buvę Hitlerio 
priešfašistiniai politiniai 
kaliniai. Jų drąsus pasiti
kimas žiaurių kankinimų 
ir galimos mirties sudarė 
man neišdilstančių įspū
džių. Grįžęs į namus, Jung
tines Valstijas, stengiausi 
tYios įspūdžius perduoti per 
eilę straipsnių ir

Tik neužilgo vieną dieną 
pasijutau aš pats esąs po 
slaptos policijos areštu, po
litiniu kaliniu Amerikoje. 
Vienok aš nebuvau vienin
telis, bet vienas iš šimtų pa
našių kalinių šalyje, kuri 
pretenduoja esanti pavyz
džiu demokratijos visam 
pasauliui.

Žmonių areštai ir baus
mės už politinius įsitikini
mus ir idėjas mūsų šalyje 
jau siekia masinio pobū
džio. Tai reikšmė plėtimo
si paslapčiomis atslenkan
čio makartinio fašizmo 
Jungtinėse Valstijose.

Su tuomi mintyse man 
norisi perstatyti mano pa
tyrimus ir patėmijimus 
kaipo politinio kalinio apie 
padėtį Amerikos kalėjimuo
se. Manau, kad tai bus in
teresinga abelnai visiems, 
nors aš dar tik pirmu kar
tu areštuotas, negaliu sa
kyti esąs ekspertu tame da
lyke. Bet kadangi vis di
desniam skaičiui teisingų, 
progresyvių žmonių grąsi- 
nama kalėjimu už jų įsiti
kinimus, aš -esu pasiryžęs 
išdėstyti mano įspūdžius 
ant popieros, spaudoje.

Tuo patim kartu mes dar 
negalime palyginti įspū
džius, gautus Amerikos ka
lėjimuose su H i 11 e r i o - 
Franco pekliškais 
Tenai politinius kalinius 
paliečia kančios, padėtyje 
pilno fašizmo smūgiai. Mū
sų šalyje mes matome laips
niškai einant link fašiz
mo, prisidengus legališku- 
mu. Šis faktas atsispindi ir 
elgimesi su politiniais kali
niais.

Tas elgimasis nėra visur 
vienodas. Jis skiriasi vie
ta nuo vietos sulyg reakci
jos įsigalėjimu ir isterijos 
iškilimu. Nekurtose vietose 
yra didėlis skirtumas viena 
nuo kitos, pavyzdžiui, tar
pe Pittsburgho ir Clevelan- 
do. Yra ir kiti dalykai, ku
riuos mes šiandien privalo
me. matyti mūsų šalyje su
rištus su areštais ir baus
mėmis. Dabar yra mato
mos kylančios tvirtos po
puliarios jėgos, besiren
giančios atsparai prieš ma- 
kartinį fašizmą. Eisenhow- 
erio administracija susi
tiks vis didesnių kliūčių 
užkarti reakcinę monopolis
tų saužudystės programą. 
Mes esame tikri,. kad mes 
privalome būti laimėtojais.

Areštas
Tai buvo praeitų metų 

lapkričio 4 dieną, po balsa
vimų, kuriuose republiko- 
nai gavo staigų antpuolį 
prie balsavimo dėžučių nuo 
darbininkų nusiš t a t y m o. 
Diena buvo graži, šilta ir 
pilnai saulėta. Giliai susi-

gva Pittsburgho gatve apie 
3:30 valandą po pietų.

Staiga aš buvau išmuštas 
iš savo mąstymo, kada du 
automobiliai, pilni vyrų, 
sustojo vienas mano prieš
akyje, o kitas užpakalyje. 
Vyrai iš tų dviejų karų ėmė 
veržtis ir apsuko mane. Jie 
paliepė man sudėti rankas 
ant sienos, kuri buvo prie
šais mane ir laikyti savo 
kojas apie 3 pėdas nuo sie
nos. šitokiame stovyje jie 
mane iškrėtė ir uždėjo re
težius ant mano ranku. Tai 
buvo areštas Hollywoodo 
judžių stiliaus. Tai buvo 
daroma taip, kad sukelti 
įspūdį žmonėse, būk areš
tuojama pavojingas cha
rakteris. Tik tiek blogai, 
kad jie negalėjo uždėti re-

• prakalbu. tgžjH ant “ ldė'os' Po
1 *■' indam mcnnf nfrAnrn nunc*

urvais.

kamaraites. Tai jau buvo 
apie. 6-tą valandą vakaro. 
Naujienos apie mūsų areš
tą atlydėjo mus iki kalėji
mo. Radijo irgi davė tatfyf 
didelį vaidmenį. Kada mes 
atėjome į kamaraičių bloką, 
apsiginklavę su skardiniu 
puoduku, šaukštu ir blan- 
ketu, visi ten esanti kaliniai 
jau žinojo apie mūsų atėji
mą. Mes buvome jų drau
giškai pasitikti, kaip svar
besni kaliniai. Iš tikro, tar
pe jų nebuvo nei vieno, ku
ris būtų $25,000 kaucijos 
rangoje. Septintą valandą 
buvome kamaraitėse užra
kinti ant nakties. Kama
raitės buvo įrengtos su vie
na medine kėde, išėjimo 
puodas ,geležinė lovutė re
težiais pakabinta ant sie
nos. Nei matraso, nei pa
klodės, nei paduškos. Tik 
vienas plonas, juodas Man
ketas. O kad vakarienė 
duodama 4-tą valandą, mgs 
nuėjome gulti su alkanais 
pilvais ir iki vėlai nakties 
negalėjome užmigti.

judžių mados agentų areš
to aš 
ną iš aūtomobilių ir tuomet 
vyresnis agentas paliepė 
antrame kare esantiems pa
siųsti radijo bangomis pra
nešimą į stotį, kad “Mes jį 
turime.” -Važiuojant link 
miesto vidurio aš užklau
siau: “Ką šis viskas reiš
kia? Slaptoji policija areš
tuoja neparodydama varan- 
to.” Vyresnis agentas pa
rode FBI žymę ir kartu 
painformavo, kad esu sulai
kytas už prasikaltimą prieš ’ su skardiniais puodukais 
Smitho Aktą, “už mokini- [ skubinasi į savo bloko lini- 
mą savu laiku nuversti vai-! ją. Mūsų kamaraičių blo- 
džią per spėką ir prievar- i kas buvo ant penktu lubų, 
tą.” ? tai visi bėgome geležiniais

Aš buvau nuvežtas į FBI | laiptais 5-rius laiptus že- 
stotį Pittsburghe ir paliep
tas nusirengti iki nuogumo. 
Tuomet FBI, Federalio 
Investigacijos Biuro vyrai 
■iškrėtė kiekvieną dalelę 
mano drabužių, bex 
nes, ieškodami mano 
Paskui ėmė kelios valan
dos iki buvo nuimtos mano 
pirštų nuospaudos, nufoto
grafuotas, pasvertas ir at
sargiai slaptos policijos 
agentų studijuotas. Jie da
bojo kiekvieną mano apsi- 
judinimą, kiekvieną prisi
laikymo būdą, lygiai taip, 
kaip kad jie buvo mokina
mi jų lavinimosi mokyklo
se. Tas viskas buvo kraš
tutiniai kvaila, visos jų pa
stangos buvo dėtos įrody
mui mane esant baisiu kri
minalistu. Galų gale, apie 
4-tą valandą, gavau paveli- 
nimą pasišaukti savo advo
katą.

Tuomet būrys policijos 
; nuvedė mane surakintą į 
Į federalį namą ir pristatė 
prie manęs J. V. Komisijo- 
nierių Snodgrass, silpnutį, 
seną žmogų, kuris papras
tai yra apskrities prokuToro 
guminė antspauda. Čia aš 
sužinojau, kad Geoįrge 
Watt ir Martin Chancey ir
gi yra areštuoti apie tą pa
čią valandą kaip ir aš ir at
vesti retežiuose surakinti. 
Komisijonierius paskyrė po 
$25,000 kaucijos kiekvie
nam.

Paskiau mes visi buvome 
nuvežti į J. V. maršalo raš
tinę ir dar trečiu kartu bu
vome pasverti, nuimtos 
pirštų nuospaudos. Vėl vi
si kartu surakinti retežiais 
ir maršalo nuvesti Pitts
burgho vidurmiesčiu už ke
lių blokų į tamsų Allegheny 
Apskrities kalėjimą, kuris 
atrodė kaip sena viduram
žių akmenų tvirtovė. Čia 
mes vėl perėjome per tą pa
čią procedūrą: nuiminejimą 
pirštų nuospaudų, svėrimą, 
krėtimą ir tt. Viskas iš 
mūsų buvo atimta — pini
gai, raktai ir kita asmeninė 
nuosavybė ir tuomet buvo
me nuvežti į mums skirtas

au įstumtas į vie-

ejo- 
ejų.

Kalejimas
Kalėjime atgimsta gyvu

mas 6-tą valandą ryto, su 
barškėjimu, skambėjimu, 
geležinių durų trenksmais. 
Visi kalėjimo įnamiai yra 
išbudinami. O 6:30 pasi
girsta šiurpus balsas “Line 
up.” (Stokie į eiles.) Visi

myn. Čia mums paduodavo 
pro grotas kavalkutį pyra
gaičio ir pripildavo puodu
ką “kavos.” Betgi ji nebu
vo kava, ir aš negalėjau įsi
vaizduoti, koks biaurus bu
vo jos skonis. Iš tikrųjų, 
turėjo būti karštas vanč^y 
sumaišytas su druska ir pi
pirais. Buvo biauru, bet j 
neturėjome daugiau ko / 
gerti. Kai kada kurį rytą / 
gaudavome puoduką pieno / 
ir pasenusių shreded wheat/ 
pusryčiams, 
į pieną, bet 
kaip muiluoto 
dar blogesnis.

Pietūs buvo 
tą valandą, 
visuomet vienodas, 
vieną dieną mes pietums 
gaudavome “diperį” (sam
tį) skystos sriubos ir rieku- į 
tę duonos, tai ir viskas. 
Net ir tos smirdančios ka- į 
vos neduodavo. Vakarienė 1 
yra duodama 4-tą valandą 
ir mes gaudavome kiek 
spage tų, duonos ir kavos. 
Kai kada gaudavome vieto
je spagetų pupelių. O vie
ną kartą į savaitę gauda
vome riekutę balonės. Djte- 
ną prieš uždarant į kalėji
mą negavęs valgyti, tai pir
mą dieną buvau išalkęs ir 
suvalgiau visas pamazgas, 
net ir “kavą” išgėriau. Bet 
nuo to man pilvas sukėlė to
kį maištą, kad per kelias 
dienas negalėjau nieko val
gyti. Ma"o svoris pradėjo 
greitai pulti, kai]) ir kitų. 
Tiems, kurie jau šiame ka
lėjime buvo išgyvenę ilgiau, 
jų svoris buvo nupuolęs 
apie po 50 svarų. Vaisių 
iš lauko buvo galima gau
ti, bet nebuvo valia atneš
ti niekam kito maisto. Mes 
buvome perpildyti dėkingu
mu, kada Pittsburgho Ci
vilių Teisių organizacija 
prisiųsdavo ragažes vaisiu, 
Žinoma, mes pasidalydavo
me su savo kalėjinio san- 
draugais, tai neilgai jų te
sėdavo.

(Bus daugiau)

Pienas atrodei 
skonis buvo, 
vandens ari

duodami 11-
Valgis buvo

Kiek-

2 psl.—Laisve (Liberty)- Antradieniu Va&ario-Feb. 2, 1954



VAGIS
Rašo M. SADOV1ANU, rumunų rašytojas

* (Apsakymas)
(Pabaiga)

Abu pažiūrėjo Į valstietį. 
Tas užsimerkė. Ligūstas 
mėšlungis perėjo jo kūnu. 
Pagaliau jis prakalbo, 
spjaudydamas kraujais:

— Išdrįsau aš, bet die
vas nubaudė!...

Nebaigęs sakyti, jis su
kando dantis ir parkrito 
galva į klaną. Bajoras ne
judėdamas sėdėjo ant ark
lio, nežinodamas ką dary
ti. Gavrila laukė, žvilg
čiodamas čia i šeimininką, 
Čia į parkritusijį. Pagaliau 
jis išdrįso kreiptis į bajorą:

— Šeimininke, aš paim
siu jį, nuvešiu pas save. 
Kaipgi jį čia palikti?...

jam yra?...
— Gerai, imk... vežk, — 

pasakė bajoras pusbalsiu.
Pastatęs i šalį šautuvą ir 

lazdą, girios sargas ėmė 
greitai tuštinti ratus, mes
damas pliauskas šalikelėm 
Ilijė Kovatoru tyliai vaito
jo kelio purve, atsirėmęs į 
ratus alkūne. Išmėtės ve
žimą, Gavrila paėmė vals
tietį už pažastų ir įkėlė i 
ratus. Paskui paragino 
jaučius.

Įtempę visas jėgas, jau
čiai ištraukė vežimą iš 
dumblynės.

—-Šeimininke! — tvirtai 
tarė Gavrila. — Tu jok tie
siai, o aš važiuosiu keliu.

Liesi jaučiai lėtai trauke 
vežimą, kuriame gulėjo 
valstietis.

Bajoras tylėdamas pasu
ko arklį ir dingo tarp me
džiu.
„ Jis jojo žingine, jausda- 

xĄąs,.kaip stingsta jo ran
kos ir kojos. Jo sieloje ki
lo kažkoks neaiškus neri- i 
mas. Nedžiugino jo nė tas, 

- kad galės apšilti girios sar
go troboje, nes ten jam tek- 
pamatyti žmogų, kuris bu
vo prieš jį parklupęs. “Kae 
jam yra? Negalėjo gi taip 
atsitikti dėl to, kad aš jam 
sudaviau. Matyti, prieš tai 
dar kas nors bu v o...” 
mąstė bajoras, lėtai joda
mas mišku liūčiai pilant.

Du kartus jis nuklydo 
nuo kelio ir grįžo atgal. Jo 
susierzinimas didėjo. Bet 
kai jis pagaliau pasiekė gi
rios sargo trobelę, susier
zinimas staiga dingo: kie
mo viduryje stovėjo tuščias 
vežimas, pašiūrės perdary- 
nėje jaučiai gromuliavo sie
na.

Jis įėjo į priemenę, ša
lia židinio, ant grindų, vi- 

-^as purvinas gulėjo primuš
tas valstietis.

—Atvežiau, — sušnibždė
jo girios sargas, keistai pa
žiūrėjęs į bajorą. — Labai 
silpnas... Buvo apalpęs... 
Trūkį, matyti, gavo per 
tuos jaučius... Įeikite, šei
mininke, į kambarį.

Bajoras įėjo į švarų kam
barį. Iš patamsio apsirodė 
Gavrilos žmona, priėjo prie 
bajoro ir pabučiavo jam 
ranką. Paskui pasitraukė j 

• šalį ir susibruko rankas ant 
. krūtinės.

—O sūnus kur?
—Darbe,' šeimininke, sta

liaus amatu verčiasi, — at
sakė Gavrila.

Kambaryje buvo šalta ir 
niūru. Bajoras pajuto tvan- 
kų niekada nevėdinamo 

\ kambario orą, dulkių ir 
degtinės kvapą. Jis nusi
vilkę sunkų paltą ir išėjo į 
priemenę pasišildyti prie ži- 
dinio.

—Kiaurai peršlapau... —- 
pasakė girios sargas, žiūrė
damas į žemę. Paskui pri-

Bajoras pajuto didelį al
kį. Jo žvilgsnis nukrypo į 
ligonį. Valstietis gulėjo pla
čiai atmerkęs apsiblausu
sias, paklaikusias akis. 
Staiga jis suvaitojo:

—Dėde Gavrila . . . Dėde 
Gavrila...

—Ko tau? —,švelniai pa
klausė girios sargas.

— Dėde Gavrila, d u o k 
man žvakę...

Bajoras krūptelėjo: žmo
gus, matyti, jautė artėjant 
mirties valandą! Ir staiga 
į jo sielą įsibrovė jam ne
įprastas jausmas — mirš
tančiojo gailestis.

Girios sargas atnešė vaš
kinę žvakę . Bajoras sekė 
akimis, kaip jis ėjo — iš
kilmingai, paniurusiu veidu, 
—ir jį apėmė kankinantis 
nerimas.

Valstietis paėmė žvakę, 
I'palaikė — ir ji jam iškrito 

iš ranku.
— Kas jam yra?—paklau

sė bajoras.
—Jis man pasakė, kad 

kažkokie žmonės primušė jį 
pagaliu, — sušnibždėjo gi
rios sargas. — Dėl žemės 

j susiginčijo. Daužė jam per 
i nugarą, per krūtinę . Da
bar jo visas kūnas vienos 
mėlvnės.4

Bajoras pažiūrėjo į ligonį 
; ir, sugavęs skausmingą jo 
■ žvilgsnį, p risi m i n ė, kaip 
i smogė jam švininiu rimbo 
I kotu. Jis sumišęs paklau
sė:

—Iš kur jis? Kas toks?
Valstietis suvaitojo, pas

kui pakėlė rankas, tartum 
nuo kažko gindamasis, — 
dvi juodas, gyslotas, liesas 
rankas, panašias į gumbuo
tas lazdas, — žemės vergo 
rankas.

—Bernas jisai,—tyliai at
sakė Gavrila.

—Aš prastas bernas, — 
suvaitojo ligonis, atmerk
damas akis. — Mane vals
tiečiai sumušė... Mano vai
kelis mirė, laidoti nėra už 
ką... Norėjau m a 1 k ų į 
miestelį nuvežti... parduo
ti...

Jis užsikosėjo ir lėtai nu
braukė rankove nuo lūpų 
kraują.

Ir staiga pažvelgė į bajo
rą keistu, įdėmiu žvilgsniu.

—Ką gi dabar daryti? — 
tarė jis persimainiusiu bal
su. — Mirtis artėja...

Jis atkakliai žiūrėjo į ba
jorą.

—Dabar pasakysiu: eiki
me, žmona, į laukus, į Čin
ara, uždarbiauti, visa vasa-.4. ' 7 4.

rą dirbsime, drauge su šu
nimis po vežimu miegosi
me ...

Buvo tylu. Girios sargas 
sėdėjo ant taburetės kam
pe. Sustingęs stovėjo ba
joras, apšviestas židinio 
liepsnos.

—Ką aš padariau?—stai
ga tarė valstietis. — Aš sa
kau viena, bajoras—kita... 
Šeimininke, — sušnibždėjo 
jis skausmingai. — Šeimi
ninke! Aš daugelį metų lie
jau prakaitą tavo laukuose, 
duok man pinigų, kad galė
čiau nusipirkti žiemai šiek 
tiek kukurūzų. Arba eisiu, 
parduosiu jaučius, nes netu
riu kuo jų šerti.

Vėl stojo tyla. Paskui 
staiga pasigirdo balsas, ku
riame skambėjo rauda ir 
beviltiškas maldavimas:

—Gerieji žmonės! Nemuš- 
kite manęs! Nemuškite! 
Nežudykite, broleliai!

Valstietis sudejavo, už
merkė akis ir nutilo.

Po kurio laiko jis vos gir
dimai sušnibždėjo:

dūrė:—Aš vištą paploviau... 
Žmona išvirs.

—Dėde Gavrila, žvakę...
Girios sargo žmona 

raudojo gretimame kamba
ryje.

Gavrila uždegė vaškinę 
žvakę ir padavė ją ligoniui; 
tas suspaudė ją dešine ran
ka ir labai tyliai sukuždė
jo:

•—žmona palieka... Kas 
čia verkia? Nuvesk jai jau
čius ir vežimą...

1—Gerai...
Mėšlungis sutraukė mirš

tančiojo kūną, ir jis sustin
go, įsmeigęs į viršų akis.

—Atleiskite man...— su
šnibždėjo jis ir giliai atsi
duso.

Sėdėjęs prie ugnies bajo
ras tyliai paklausė:

i—Ką gi daryti?
Uždegtoji žvakė iškrito iš 

nusilpusios rankos ant že
mės ir užgeso. Žmogus nu
tilo amžinai pilkose, liūdno
se sutemose.

Oakville, Conn.
Vasario 13 d. LDS 31 kp. 

rengia privatiško pobūdžio 
vakarienę. Bus ir muzika.

Ši kuopa randasi labai 
mažame kaime, Waterburio 
priemiestyje. Nesirandant 
kaime tinkamos vietos dėl 
parengimo, kuopos komisi
ja nusitarė rengti Venta 
Hali, 103 Gr-een St., Wa- 
terburyj. Pradžia 7 vai. va
karo.

LDS 31 kp. mažai pra
mogų rengia. Tad visi 
kuopos nariai gerai padir
bėkime, kad šis parengimas 
būtų pasekmingas, kaip mo
rališku, taip ir finansišku 
atžvilgiu,

Man norisi priminti vietos 
ir apylinkės lietuviams: vi
si dalyvaukime šiame pa
rengime ! Priduokime šiai 
mažai kuopelei daugiau 
energijos gyvuoti.

•

Vasario 7 d. atsibus LDS 
31 kuopos susirinkimas. Vi
si būkime laiku, nes reikės 
nominuoti Centro Valdybą 
dvejiems metams. Taipgi 
aptarsime būsimą vasario 
13 d. parengimą.

Narys

Chicagos Žinios
' Paskiausiu laiku mirė 

šie lietuviai:
Josephine Kaeucevičienė 

mirė sausio 21-mą, palaido
ta 25-ta, Lietuviu Tautiš- 
koše kapinėse.' Seniau gy
veno Chicagoje. Prieš ke- 
lioliką metų buvo apsigyve
nusi Beverly Shores, Ind. 
Tačiau visą laiką tebepa
laikė glaudžius ryšius su 
ehicagiečiais.

Paėjo iš Žemaitijos, 
Plungės par., Jodėnų kai
mo.

Petras Lideika mirė sau
sio 23, palaidotas 26-tą. Gi
męs Šiaulių apskr., Šimučių 
priemiestyje.

Bernice Malleski mirė 
sausio 24, palaidota 27-tą. 
Gimusi Suvalkų apskrityj, 
Simno par. I. V.

Įvairūs išsireiškimai
Alkoholis geriausia prie

monė, norint bile ką išlaikyt 
nuo gedimo. Vien tik pra
kilnumą alkoholis nesulai
komai naikina.

Pat Russo
•

Tūli vyrai moka prisitai
kyt geroj on savo moters 
pusėn — ir viskas būna ge
rai; tačiau manoji moteris 
turi dvi blogąsias puses —• 
reiškia, ką nedarytum, vis 
bus bloga.

Tas Pats

San Francisco-Oaklando 
Miestai ir lietuviai

Rašo DR. J. F. BORISAS

Jvairūs eksperimentai mums 
nurodo, kad kiekvieno žmo- 
aus protavimas „yra ne vieno 
das, ne lygus. Taip yra ir su 
grupėmis įvairių žmonių ir 
kraštų. Vieni daugiau yra ap
mirę, kiti turi geresnius ūpus, 
daugiau entuziastiški. Žino
ma, entuziastiškumas lygiai 
eina ta pačia vaga, kaip ir 
sveikata, — jis ■ yra daugiau 
entuziastiškas, daugiau nau
dingas sau ir visuomenei.

Man šiuo tarnu nėra su- 
y 

prantama, kodėl San Francis
co ir Oakandoijmūsų draugai 
ir draugės tokr entuziastiški, 
tikrai nežinau, ar jie tokie 
sveiki ar šių nuėstų klimatas, 
oras toks geras, kad sukelia 
dėl jų ūpą ir norą gyventi. .

ATEIVIAI Iš KITUR
Didžiuma iš jų atvyko į Ka

itomi ja iš rytinių valstijų, 
daugiausia iš Massachusetts, 
dėl Įdomumo norėdami pama
tyti Kalifornijos geologiškai 
supiltus kalnus, įdomius eže
rus, kurie fiziškai keičiasi, 
kaip tai', Salton Sea.

Mes šiuo tarpu nesigilinsi
me į pačią gamtos išbūdavo- 
tą architektūrą, nes nėra ga
limybės ją perstatyti, ypatin
gai raštu. Kita, mums yra 
svarbiausia, tai mūsų progre- 
syviška šeima, kuri nėra dide
lė.

Bent keletą draugų ir drau
gių užklausiau, kodėl jie at
vyko i Kaliforniją ij- apsigy
veno ? Visų atsakymas maž
daug vienodas. 'San Franciske 
ir Oaklande oras vienodas, 
sniego čionai ųėra ir dėl jų 
sveikatos čia yra geriau.

Tai yra teisingas atsaky
mas. žmogus yra toks sutvė
rimas: jis nori būti sveikas, 
stiprus, gražus ir protingas.

BANDAU JUOS PAŽINTI
Nors San Erąnciske ir Oak

lande lietuviu yra mažai, ta
čiau jie visi entuziastiški, pil
ni geros, sveikos energijos. 
Tą pastebėjau' su-batoje, sau
sio 16 d., jųjų sambūryje. Ty
čia sekiau jų išsireiškimus, nes 
norėjau juos daugiau pažinti, 
— netik iš jų orinių išvaizdų, 
bet ir iš jų jausmų, kurių, ži
noma, akimis negalima pažin
ti.

Ta vakarą lietus smarkiai 
lijo. Taigi, draugai, kurie tu
ri automobilius, atvežė tuos, 
kurie jų neturi-. Taip ir šuva 
žiavo visi iš Oaklando ir apy
linkės ir susidarė geras, ne 
permažas būrys žmonių.
APIE ATSKIRUS ŽMONES

Kadangi aš jų mažai pa
žįstų, todėl negaliu apie juos 
daug ką parašyti, o jųjų ko
respondentas, tikiu, aprašys 
mūsų visų sueiga ir tikslą. 
Čionai noriu paminėti tuos 
draugus, kuriuds geriau pa
žįstų. J

Draugai Juožas ir Sonija 
Karosai, pas kuriuos mums te
ko svečiuotis, — aubu sveiki 
ir, darbuojasi sulyg savo išga
lės visuomenės darbuose. Juo
zas Karosas yra sportininkas, 
priklauso prie National Rifle 
Association of America. Šioje 
organizacijoje priklauso tik 
aukštai išsilavinę sportininkai 
—medžiotojai. Jis yra gavęs iš 
šios organizacijos už savo ga
bumą šiame sporte apie 10 
garbės medalių. Tikrai yra re
tenybė, kad darbo žmogus, 
atlikęs kasdienini darbą, bet 
toks gabus medžiotojas ir toks 
malonus žmogus.

Draugė Sonija Karosienė 
man stačiai yra nesupranta
ma, iš kur ji gauna tą visą 
energiją, kurią ji kasdien iš- 
vartoja. Ji gyvena San Lean
dro miestelyje, kuris randasi 
25 mylios nuo San Francisco, 
todėl ji turi kasdien važiuoti 
į San Francisco ir parvažiuoti 
atgal namo. Per dieną susida
ro 50 myl. kelionė. Ji važiuo
dama ir parvažiuodama busu 
skaito knygas.

Draugų Karosų naminis

paviešėti. Tai laimė, kad ji 
turi tokį gerą sūnų.

Kadangi su kitais draugais 
neteko artimiau susipažinti, 
todėl negaliu nieko apie juos 
šiuo tarpu sakyti.

PRADEDU PRIPRASTI
Jau po biskį susipažinau su 

San Francisco ir Oaklando 
miestais. Abu miestai su prie
miesčiais sudaro apie 1,500,- 
000 gyventojų. Tai vakarinių 
valstijų mažytis New Yorkas. 
Apatinė San Francisco miesto 
dalis, trumpai pasakius, turi 
panašumo į New Yorko salą 
Manhattan. O Oaklandas pa
našiai kaip Brooklynas.

Tai tiek ką galima trumpais 
bruožais apie San Francisco 
papasakoti, žmonių judėjimas 
yra gyvas, tačiau, žinoma, ne
galima jįjyginti prie didžiojo 
New Yorko. New Yorko didie
ji pastatai, budinkai, tartum 
Kalifornijos kalnai: ūžia, siū
buoja, elektros šviesos iš bu
dinki! veržiasi, urvakeliai 
(subways) ir skverai pilni 
žmonių. Tai vaizdas pagamin
tas žmogaus, kuris neturi ly
gaus. San Francisco neturi 
urvakelių, neturi' nei skverų, 
Lokių, kai]) New Yorkas i) 
Bostonas.

San Francisco miestas labai 
kalnuotas, čionai maži gat- 
vekariukai su žmonėmis yra 
įraukiami “cables” iš pakal
nės į. kalnus skersai miestą, 
žmonės gyvena pakalnėse ir 
ant kalnų.

San Frąncisco geležinkelio 
stotis prastesnė, negu Hart
fordo, Conn., stotis. San Fran- 
ci.scb laikraščiai negali lygin
tis su New Yorko arba Bosto
no laikraščiais. Dienraščių 
kaina 10 centų. Nedėldienių 
20 centu. <- •.

San Francisco neturi vidu
je 'miesto tokių gražių sodų 
(parkų) kai]) New Torko 
Central Park arba Bostono 
Public Garden.

San Francisco turi plačias 
biznio gatves ir visas miestas 
yra daug švaresnis, negu New 
Yorkas, Bostonas ii* Philadel
phia. Tačiau San Francisco nė
ra švaresnis už Washington, 
D. C.

San Francisco neturi medi
ką liškų centrų kaip New 
Yorkas arba Bostonas, nei 
knygynų, tokių, kai]) New 
Yorko ii- Bostono.

San Francisco ii- Oaklando 
miestai gražiai gamtos api- 
puošti su jūra ii- kalnais. Turi 
du ilgiausiu pasaulyje tiltus.

Drg. Taraška mus plačiai 
pavežiojo apie tuos kalnus, 
apie kiniuos poetas Joaquin 
Miller daug eilėraščių para
šė. Parodė tą teatrą, kuris dėl 
jo atminties buvo pastatytas 
laike velionio Franklin »D. 
R ooseve lt o ad m i n istrac i j os. 
Taipgi mes aplankėme tas 
miesto dalis, kur Jack Lon
don gyveno, dirbo ir rašė.

Alės važiavome į Kaliforni
ją per El Paso, Texas valstiją 
Rock Island linija, tai mūsų 
kelionė buvo ilga, apie 4,000 
mylių. Todėl, jeigu laikas ka
da pavėlins, mes bandysime 
daugiau kai ką apie šią kelio
nę parašytų nes ji įdomi.

Šiuo tarpu šią “gromatą” 
baigiu, nes ji pasidarė perilga, 
o ilgų “gromatų” niekas ne
nori skaityti.

Viso gero dėl visų draugų 
rvtinėso valstijose ir dėl tu, 
kurie kaitinasi šiltame Flori
dos pajūryje, nuo savęs ir 
žmonos.

knygynas yra didelis, įdomus; 
jame randasi Rojaus Mizaros 
visos knygos. Randasi taipgi 
Antano Bimbos parašytos kny
gos ir visų mūsų progresyvių 
lietuvių rašytojų. Kuomet Ka
rosienė parvažiuoja namo, ji 
po vakarienės, trumpai pasil
sėjusi, perskaito mūsų lietu
viškus laikraščius ir tik tada 
eina gulti. Sakė, miegu 5-—6 
valandas.

Jos darbas, kaip unijos ma- 
nadžerkos-organi'zator. neturi 
valandų. Net ir vakarienės lai
kotarpyje telefonas tankiai 
skambina. Aš sakiau: Prie to
kio darbo žmogaus smegenys 
labai pavargsta, todėl reika
linga suvalgyti nors už penkis 
centus saldainių, kad pasoti
nus jas. Ji atsakė, kad kaip 
kada tai padaranti. Tai lai
mė.

Apart jų kasdieninių darbų, 
Karosai turi pavyzdingą na
mą pakalnėje su gražiu dar
želiu. Darželis turtingas gė
lėmis, oranžinis, tropiškomis 
žuvimis, paukščiais ir įvairiais 
medžiais, kurių visų nėra ga
limybės suminėti.

Ne pertoli nuo Karosų gy
vena drg. Balčiūnai. Abu Bal
čiūną? yra Easthampton, Mass, 
buvęs per daug metų gyvento
jai. Draugė Balčiūnienė yra 
Karosienes motina. Ji sveika, 
atrodo gerai. Tiesa, ji daug 
rūpinasi apie Sonija Karosie- 
nę.

Ne pertoli nuo Karosų taip
gi gyvena plačiai žinomi, ypa
tingai Massachusetts valstijoj, 
Al. ir Violet Taraškai itr au
gina lėtaus būdo dukrelę Ka
roliną. Karolina jau baigė 12 
metų. Mergaitė auga gražiai, 
mokinasi gerai, dalyvauja su 
visais suaugusiais. Draugai 
Taraškai turi Įsigiję gražų 
namą ii- visa kuo yra pasitcm 
kine. Taraškienė sakė, kad ji : 
pasiilgsta savo tėvų ir brolio 
kurie gyvena Lawrence, Mass. 
Tai, žinoma, natūralūs daly
kas.

Draugai. Karosai taipgi pa
siilgsta savo dukters, žento ir 
anūkų, kūne gyvena Union, 
N. J. (p r i em i esty.j e N e w a r k).

Tokius ilgesio skaudulius 
daugelis tėvų kenčia ir guli 
suprasti, kokius jų vaikai 
tankiai ant jų užkrauna, ieš
kodami dėl savęs laimės. Yra 
žmonių,, kurio serga jausmų 
ligomis visą savo gyvenimą. 
Todėl reikia lėtai protauti, ra
miai pasilsėti ir pasitenkinti 
visa tuo, kas yra šalia .jųjų. 
Nereikia pasiduoti troškimui 
ir keikti savo sveikatai.

Taipgi Oaklande gyvena 
drg. V. Burda su žmona, ki
lis užlaiko skutyklą (‘‘Barber 
Shop”). Abu Bardai malo
naus būdo ir geros valios žmo
nės. Mums neteko su jais pla
čiau pasipažinti, nes vakarė
lis baigėsi ir draugai su drau
gėmis važiavo kiekvienas na
mo.

San Francisco gyvena Elz
bieta Vilkaitė ii- Marijona Bal
tui ioniutė.. Elzbieta Vilkaitė 
yra slaugė-nursč, o Marijona 
Baltulioniutė užlaiko ‘‘Beauty 
Shop.” Abi šios drauges ga
bios savo profesijose ir joins, 
čionai gerai, sekasi. Jos myli 
San Francisco miestą, orą ir 
jaučiasi gerai, linksmai, gerai 
atrodo; sako, kad tik kaip ka
da užeina noras New Yorką 
aplankyti, tačiau jos nenori 
New Yorke arba Brook lyne 
gyventi. Jos abi prigijo Kali
fornijoje.

Taipgi teko susipažinti su 
draugais Laisvės ii’ Vilnies ko
respondentais Alvinais. Abu 
sveiki, pilni energijos, myli 
Kaliforniją, turi čionai drau
gų. Neteko sužinoti, kuriame 
mieste juodu gyvena, tačiau 
nėra svarbu, nes šių. miestų 
lietuviai bendrai veikia ir' vi
si rūpinasi sąžiningai apie vi
rti draugų gyvenimą.

Draugė Mačiene, seniau 
gyvenusi Worcester, Mass., 
sakė, kad jos sūnus jai apmo
kėjo visą kelionę į Worcester

Philadelphia, Pa.
HELP WANTED—FEMALE

TYPIST
Modern air-conditioned office. Pleas
ant surroundings. 5 day week, 
8:30 to 4:50. % block from sub
way. Apply in person or phone.

MISS TOWNSEND, LO. 8-8500
U. S. F. & G. Co., So. 5th St.

CLERK (Under 30). Exp. with hard
ware and sheet metal. Must know 
weights and accurate at figures. 
Some typing (no dictation). Apply 
in person or phone 9-11 A. M. 
Only. Ma. 7-1721. PHILA. SIGN., 
805 Brown St. , 
____________________________ (20-22) 

CLERK. Young lady for office of 
retail credit furniture house to do 
cash payment posting to customer 
accts. Also office detail work, 38 
hr. wk. Penn. pos. Pleasant work
ing conditions. Apply DANNEMAN 
FURNITURE, 2787 W. Girard Ave.

(20-22)

“help wanted-male
PHOTO RETOUCHER. 1st class 
man only. Steady work; good 
workig conditions. Apply in per
son or phone. STILLMUN ART 
SERVICE, 12 So. 12th Str. WA, 
2-4842 (mention ad when applying).

(21-23)

DRAFTSMEN, DESIGN. Experi- > 
enced in heating, ventilation, air 
conditioning, plumbing; for com
mercial and industrial type build
ings. Apply in person to Mr, 
Va nderslice. H. L. SHAY, Archi
tects, 1801 Packard Bldg.

.__  (15-21)

MALE and FEMALE
UPHOLSTERY OPERATORS. Must 
be exp. Steady work; top wages, 
good working conditions. Apply in 
person or phone Mr. Goldstein or 
Mr. Moses. NEWARK UPHOL- 
STERY. 2712 Jasper St. Re. 9-4402 

(21-22)

Baltimore, Md.
HELP WANTED—FEMALE

WOMAN. German. Gen. house
work, cooking. Must be fond of 
children. Live in. Pri. rm. & bath. 
Good salary. Refs. HO. 7-9415 
after 11 A. M.

(22-24) i

; MATTHEW A.
• BUYUS
J M ’ (BUYAUSBASJ ;

I LAIDOTUVIŲ
; DIREKTORIUS

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

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

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors Rambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai ?

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

jų tarpo. Popiežiaus vietos go
džiai laukia visa eilė kardi
nolų.

žinia .apie staigia Emanu
elio Bloch’o mirtį sukrėtė vi
so pasaulio pažangiąją žmo
niją.

E. Blochas, atsiminkime, gy
nė Julių ir Ethelę Rosenber- 
gus. Gynė juodu teismuose, 
gynė juodu teismų išlaukyje.

Blocho vardas yra glaudžiai 
susijęs su Rosėnbcrgų vardais. 
Bose n b ergą i skaitė jį ne tik 
savo legaliu gynėju, o ir ge
riausiu draugu ir bičiuliu.

Eidami mirti-, Rosenbergai' 
paliko Blocho globon savo 
abudu sūnelius.

Blochas važinėjo po Ameri
ką, įrodinėjo žmonėms Rosen- 
bergų nekaltumą ir prašė me
džiaginės Rosenbergučiams 
pagalbos. Buvo surinkta apie 
$50,000 našlaičių ateičiai.

Mirdamas, Blochas buvo tik 
52 metų amžiaus!

•
Tik prieš keletą savaičių 

reakcininkai-makartistai už
vedė teisme prieš E. Blochą 
bylą, reikalaujant, kad jam 
būtų suspenduoti laisniai ad
vokatūrą praktikuoti.

Skundėjai * siuto prieš Blo- 
chą už tai, kodėl jis ištikimai 
gynė Rosenbergus.

Dabar klausimas: ar iš tik
rųjų advokatas Blochas mirė 
natūralia mirtimi?!.

3 psl.—Laisvė (Liberty)-Antradienis, Vasario-Feb. 2, 1954



Lawrence, Mass.
Užsidegė apartmentas 

prie Wolley St. 18 žmonių 
kaip tik išsigelbėjo. Vienas 
88 metų senelis gydosi li- 
gonbutyj-?. nes pusėtinai 
apdegė. Senam sunku bu
vo pabėgti. Gaisras prasi- 

* dėjo virtuvėje.

Policija rado tris 17-19 
metų jaunuolius taip gir
tus, kad negalėjo paeiti. 
Viena iš jų yra mergaitė. 
Policistas turėjo juos nu
vežti stotim Klausinėjo, kur 
jie prisigėrė, bet jaunuo
liai nesako, nes bijo, kad 
syki negaus gerti.•_

Miestas nori paimti že
mę, kuri priklausė kunigui 
James T. O’Riley. Jis čia 
kunigavo dar prieš 1912 
metus. 1912 metais šis 
šventas bernelis laužė strei
kus, kuriems vadovavo 
IWW unija. Jis susivary
davo pas save buri streik
laužių, o policija prisiek
dindavo, kad jie eis ske- 
bauti. Skobus vesdavo i 
darbą po policijos apsau
ga. Policija daužydavo gal
vas strciki-oriams.

Miesto valdyba dabar no
ri paimti ir parduoti tuos 
lotus, nes pinigai reikalin
gi. Kita priežastis, už lotus 
taksai nemokėti, nes kuni
gas jau seniai ulioja dan
guje, t

Mirė Juozas Aleksynas, 
73 metų. Jis sirguliavo 
virš trejus metus. Giminių 
neturėjo. Pirmiau dirbo 
Wood Mill dirbtuvėje. Pa
laidotas su bažnytinėmis 
apeigomis.

Už Lawrence, palei Sa
lem, Mass., randasi dirbtu
vė, kurioje išdirba visokius 
daiktus dėl radijų. Ten 
dirbo apie 900 darbininkų. 
Sausio 23 paliuosavo 500 
darbininku. Vėliau ir dau- 
giau atleis, nes ir kiti bai
gia darbą. Atleisdami ne- 

. pasakė, kada turės ateiti 
dirbti.

•
Lawrence krautuvėse pra

deda parduoti daugiau ar
batos. Kavai pabrangus, 
žmonės pradėjo daugiau 
arbatos vartoti. Bet gal 
pasinaudodami proga biz
nieriai susitars pakelti ir 
arbatos kainą. Jiems da
bar yra proga iškirsti špo
są. *

Federalis teisėjas McCar
thy, Bostone, panaikino 
kalėjimo bausmę gemble- 
rystės vedėjui Di Mauro. 
Jis rinkdavo pinigus ar
klių lenktynių sporto lažy
boms ir buvo Lawrence nu
baustas 1 metus kalėti ir 

. $500 pasimokėti. Dabar 
Bostono teisėjas panaikino 
kalėjimo bausmę, tik davė 
2 metus “probeišino.”

Mokyklų komitetai rei
kalauja, kad gatvių prie
žiūros aldermanas Turrisi 
nuvalytų sniegą mokyklų 
srityse, kur vaikai turi 
vaikščioti. Lig šiolei valy
davo pats mokyklų džen i to
rius. Turrisis nesutinka. 
Jis proponuoja, kad komi
tetai patys pasamdytų 8 
vyrus ir tegul jie nuvalo.

Neblogas sumanymas. 
^Baugiau darbininkų gautų 

padirbėti nors kelias die
nas.

L. K. Biuras

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

NeHYorkk>z^/Wž72lnl(>t
Rendauninkai neužgiria Mušeikos plėšikai
telefonų taksavimo

Manhattan Rend alininku 
Taryba pareiškė, jog miesto 
valdžios pripažinimas kritiš
kos padėties gyvenamu namu 
klausimu yra sveikintinas. Ta
čiau sako, jog planavimas tam 
gauti pinigu taksa vi irai telefo
ną nėra užgirtinas.

Miestiniu pareigūnu plane 
statybai daugiau namu buvo 
pasiūlyta kožną telefono pri- 

Į imtuvą aptaksuoti po $2. Ren- 
dauninku atstovai sako, kad 
tai būtu užkimimas naujos 
taksu naštos ant daugelio tu 
pačiu žmonių, kuriems reikia 
namu. Pareiškia, kad miestas 
turi' ir gali surasti statybai 
pinigus iš kitu šaltiniu.

Išėjo Į ligoninę
Domas Mitchell išėjo i Wil- 

liamsburgo General Hospital. 
1760 Bushwick Ave. Ten išėjo 
i gydytojo įsakytas bent per 
ketvertą savaičių visuotino pa- 
silsio. O kur kitur i'asi tokią 

| vietą, kad ne ligoninėje?
Pirm išėjimo, Domas su sa

lvo prieteliu Petru Kapicku 
buvo užėję dienraščio Įstaigon 
palinkėti laisviečiams geros 

I sveikatos, sėkmingo suvažiavi
mo ir banketo, kurie Įvyks 
vasario 7-tą.

Brooldynui paskyrė 
“vidutini” projektą

Miestinė Budžeto Taryba 
nutarė skirti 18 ir puse milijo
no doleriu statybai “vidutinė
mis” rendomis projekto 
Brooklyne. Bet tos “vidutinės” 
rendos pasirodo būsiančios po 
$98 mėnesiui už 3 kambarius, 
$88 už 2 ir pusės kambario 
butą. Kituose apartmentuose 
ims po $28.50 už kambarį. 
Sritis randasi prie Glasson,
Willoughby, Myrtle ir Lafay
ette Ave., dugumoje apgyven
ta,’ varguomenės.

jau Šį Sekmadienį įvyksta 
LAISVES BANKETAS

Kviečiame visus į šį gražų* pokilį ir prašome iš 
anksto įsigyti banketo bilietą, nes’ labai 
svarbu iš anksto žinoti, kiek bus publikos.

Įvyks Sekmadienį ,

Vasario 7 February
DIDŽIOJOJE

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakariene 6-tą vai. vakare. Bilietas $3.00
Pasirūpinkite atsilankyti paskirtu laiku

PETRAS KAPICKAS

Puikiai Įrengtą
VINCAS SODAITIS

Užlaiko

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

Telephone E Vergreen 4-8174

Virginia 9-6125

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

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

Except Thure. & Holidays WOODHAVEN, L. L, N. Y,

pakliuvo kalėjimai!
Trys vyrukai, 19-22 metu 

amžiaus. Brooklvno centre už
klupo du iš banko i savo dar
baviete einančius vyrus. Pa
reikalavo atiduoti pinigus. Tie 
gynėsi. V ienas užsimojo už
puolikui suduoti su oortfeliu, 
o kitas su kumščiu. Pasitaikęs 
praeinantis pažįstamas irgi 
stojo užpultiesiems talkon. 
Užpuolikai gi juos mušė su 
pištalieto kulbėmis.

Užpultiesiems nuvirtus ant 
šaligatvio, plėšikai ištraukė 
iš ju portfelį ir pabėgo, 'ta
čiau pinigu nešėjas, kad ir ap
muštas. vijosi juos su taksiku. 
Prisidėjo policija. Plėšikus pa
sivijo ir pagavo.

Gal radote?
Nfewarke statant komediją 

“Geriau Vėliau, Negu Nie
kad,” buvo palikti akiniai, į- 
dėti raudonoje odinėje dėže
lėje. Radėjo prašome .juos pri
duoti i Liberty Auditoriją, 
116-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill. N. Y. O jei nepa
togu asmeniškai pristatyti, 
prašomi' atsiusti. Persiuntimo 
lėšas užmokėsime.

Nuoširdus jums ačiū.
Mrs. Joseph Judžent

Demokratai pasiūlė 
pakeisti taksavimą

New Yorko Valstijos Sei
melio nariai demokratai Įteikė 
biliu, kuriuomi ragina paliuo- 
suoti nuo taksavimo asmeniš
ko uždarbio pirmuosius $1,250 
vieton dabar paliuosuojamų 
$1,000. Gi poros paliuosuaja- 
ma nuo taks. sumą pakelti 
nuo dabartinių $2,500 ik $3,- 
000

Kitas geras demokratų pa
siūlymas yra, kad naujuose 
gyvenamų namų projektuose

Žulikas sugrįžo pas 
nuskriausto giminę

Walter Thornton, apgaudi
nėtojas žmonių, pažadais gau
ti ji.i vaikams gerai apmoka
mus modeliu ar aktorių dar
bus, turėjęs drąsos sugrįžti i)' 
pas buvusius nuskriaustus. Iš
siaiškino, kad 16-kos metu 
būdamas Thorntonas buvo nu 
teistas už apiplėšimą Romeo 
Laperuta. iš kurio jis buvo ga
vęs 85. Dabar, kaip modelių 
agentas, jis iš jo brolio Tho
mas Laperuta jau buvęs paė
męs $10 už italpinimą jų'duk
rytės paveikslo “būsimųju mo
delių” sąraše. Agentūra gra
sinus;1 teismu, ko] Mrs. Lape
ruta suprato tą viską esant ap
gaule ir atsisakė mokėti liku
sius $35.

Marininkai ruošiasi 
i unijos rinkimams

, New Yorko marininkai, CIO 
’’Rational Maritime Unijos na
riai, pasiruošia rinkimams. No
minacijos šiame ir kituose uos
tuose tęsis iki vasario 28-tos. 
Dviejų mėnesių laikotarpis 
rinkimams prasidės bal. 1-mą.

Newyrokieciai eiliniai na
riai yra pasiryžę pakeisti na- 
cionalę valdybą. Valdyboje 
jau seniau buvo pasidalinimas. 
Dabar, ruošiantis rinkimams, 
jis pasireiškė plačiau. Esama
sis finansų sekretorius Stone 
žada iš naujo kandidatuoti. 
Ji remia nacionalis preziden
tas- Curran. Bet prieš Stoną 
žada išstoti dabartinis iždi
ninkas Hanley. Stonui taipgi 
priešingas vice-prezidentas 
Warner, negras. Jis sako, kad 
Stone diskriminuoja negrus.

pirmybę gautų tie, kurie iš 
tos srities buvo eviktuoti tiks
lu užleisti vietą projektų sta
tybai. ■

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

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

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

TeL EV. 7-62M

TONY’S Į
UP-TO-DATE £

Į BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

< Savininkas v ?
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y. į
į Gerai Patyręs Barberls

Valstijos Seimelyje 
ginčai dėl Luciano

Sausio 28-tą New 5 orko 
Valstijos Seimelyje vėl kilo 
ginčai dėl paliuosavimo nar
kotikų skleidimo ir prostitu
cijos karaliaus Luciano iš 
D a n n cm ora k a 1 ė j i m o.

Luciano buvo nuteistas 2u- 
30 metų kalėti. Kalbėta, isvid 
tuomi bus žymiai sutrukdyta 
narkotikais prekyba ir žaloji
mas mūsų jaunimo fizinės ir 
dvasinės sveikatos. Bet Lucia
no buvo išleistas po'atbuvimo 
9 ir pusės metų.

Demokratai tame kaltina 
gub. Dewey ii- jo republikonų 
administraciją.

Gub. Dewey sakosi numa
žinęs Luciano terminą dėl to, 
kad jis skaitęs Luciano reika
lingu mūsų “karinėms pastan
goms.” Jis piktokai išsibarė 
ant demokratų. Bet tie neliū
si leid o.

Tarpe kitų gubernatoriui 
nepatinkamų dalyku, demok
ratai tikrino:

Kad Armijos ir Laivyno tuo
laikiniai viršininkai neskaitė 
Luciano “karo herojumi.;

Kad Dewcyaus patarėjas 
Charles Breitel tvarkė Lucia- 
no susitikimą su buvusio lai
vyno komandieriunii Jlaffen- 
den (Haffenden dabar jau mi
ręs, o Deweyaus patarėjas 
Breitel yra paaukštintas Į vy
riausio teismo teisėjus) ;

Kad Kefauverio Komiteto 
liūdymas neparemia Dewey 
paduotu priežasčių Luciano 
išlaisvinimui.

Susišaukęs spaudos konfe
renciją tais klausimais aiškin
tis, gubernatorius sakė, kad 
m irusis komandierius Haf
fenden buvęs “melagis.” Bet 
neatsakė į klausimą, ar buvęs 
patarėjas Breitel rašė laišką 
Haffendenui. Demokratai sa
ko, kad rašė ir kad laiške už
tarė Luciano. O kas liečia pol

itinius Luciano vizitorius kalė
jime, Dewey sako, kad jie bu
vę “Tammanės hoodlums.”

Pasiūlė atšaukti tuos 
15 procentų rendu

New Yorko demokratai 
Valstijos Seimeliui pasiūlė at
šaukti paskiausį pakėlimą ren- 
dų, tuos 15 procentu. Bernai 
Seimelis nutarė ir Įvykdė tą 
pakėlimą.

Demokratai sako, kad iš
rinkimas Wagnerio New Yor
ko miesto majoru yra manda
tas rendu pakėlimą panaikin
ti. Jie sako, kad “jeigu gub. 
Dewey ištikro nori šios valsti
jos žmonėms gerovės, kaip 
kad jis sakosi norįs šiais rin
kimu metais, jis galėtų jiems 
pasitarnauti nuėmimu tos pa
keltos rendu naštos, kurią jis 
pats žmonėms uždėjo.”

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, 'palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.
KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE/

l-TLE CLERKS I 
Spec<loniat Stoned

Patyrusios. Geros darbo sąlygos.
Kreipkitės:

M r. A PUBLICATIONS
JIG West 82nd St., N. Y. C.

(18-24)
VOKŲ OPERATORES

Patyrusios prie Rotary Plunger ma
šinos. Turi būt pastovi darbo.

Kreipkitės:
ENVELOPE MFG. CORP.

35 Wooster St., N. V. C.
(18-24)

ARTIFICIAL FLOWER 
BRANCHERS

Patyrusios. Gera mokestis, puikios' 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

ACTIVE
5 W. 36th Street 

N. Y. C.
Tol. LO. 8-5844

(20-26)
FINGERWAVER—MANICURIST 
(Jauna)-Patyrusi—pilnai mokanti.

5 dienų savaite--nuolat. $50 pride
dant komisą. Linksmos darbo sąly
gos. Kreipkitės:

HARRY’S BEAUTY SALON 
134 E. 70th St, N. Y. C.

Tel. BU. 8-9275
(20-24)

OPERATORES
Dirbti prie moteriškų suknelių. 
(Darbas nuo kavalkų.) Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

ZERRILLO DRESS CO.
151 Atlantic Ave., Brooklyn 

Tel. UL. 5-5387
__________________________ (21-27) :

BONNAZ OPERATORE

Patyrusi. Dirbti prie plush toys. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

153 Kings Highway, Brooklyn
TeL Esplanade 8-4880

(21-23)
HAIRDRESSER—HAIR DYER

Patyrusi, $85-$100 pridedant komisą 
Dirbti naujai išdekoruotoje dirbtu
vėje. Kreipkitės:

ARTHUR. AND PAUL 
BEAUTY SALON

82 N. Village Ave., Rockville Center 
TeL Rockville (’enter 6-1317

(21-27)
LAMP SHADE WORKERS

Patyrusios. Pilnam laikui ir daliai. i 
Nuolatinis darbas, puikios darbo i 
sąlygos. Kreipkitės:

242 E. 187th St, Bronx
(kamjMi-s Ryder Avė.)

TeL CY. 2-2024 1
(21-27)

PRESSERS
Patyrusios. Dirbti prie bliuskučių ir 
cotton dresses. Nuolatinis darbas. 
Taipgi reikalingos singer operatorės.

Kreipkitės:
JOHN LAUREDA CO.

20 St Nicholas Ave., N. Y. C.
(matykite Jo Anna)

(22-24)
FINGER WAVER

Pilnai mokanti. 5 dienos, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
JAMES CAESER BEAUTY SALON 

48 E. 49th St, N. Y. C.
(uždara pirmadieniais)

(22-28)
EMBROIDERERS—(RANKOM)

Prie sweaters. Vien tik patyrusios. 
Nuolatinis darbas, 

gera mokestis.
Kreipkitės:

41 E. 11 th St, N. Y. C.
(ant 7-tų lubų)

(22-24)

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO

LLD 22-ra kuopa rengia pramo
gą, pavadintą “VALENTINE.” Bus 
duodama labai gera ir skani va
karienė, pagaminta mūsų patyrusių 
šeimininkių. Bus lietuviškų dešrų 
ir kitų lietuviškų valgių. Parengi
mas įvyks šeštadienį, vasario (Feb.) 
13 d., sąlėj 9305 St. Clair Avenue. 
Taipgi bus muzika šokiams ir bus 
duodamos dovanos tiems, kurie ge
riausia šoks polką ir kitus šokius.

Vakarienei bilietas tik $1.00 Kvie-/ 
čiame visus atsilankyti linksmam 
laiko praleidimui.

Rengimo Komitetas (22-23)
HARTFORD, CONN.

ALDLD 68 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį vasario (Feb.) 8 
d., prasidės 7:30 vai. vakare, Lais
vės Choro salėje, 155 Hungerford 
St. Visi nariai malonėkite daly
vauti, nes turėsime išrinkti šiems 
metams valdybą ir turėsime pasi
mokėti duokles į centrą už šiuos 
metus. A. K. (22-23)

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kuopos susirinkimas įvyks 

penktadienį, vasario (Feb.) 5 d., 408 
Court St. Šis susirinkimas yra 
šaukiamas svarbiu reikalu, visi na
riai dalyvaukite. Pradžia 8 vai. vak.

’A. S., sekr. .... (22-23)
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 2 d., 7:30 
vai. vakare Lietuvių Piliečių Klubo 
salėje 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti nes šiame su
sirinkime turėsime LDS Centro 
Valdybos nomnacijas. Valdyba

4 psl.—Laisvg (Liberty)- Antradienis, Vasario-Feb. 2, 1954

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

1'1 N GERW A VER-M AN 1 GURI*’*
Patyrusi, pilnai mokantžf trunft^ 
valandos, 5 dienos. Aukščiausia rffo- 
kestis. Park Avenue klientai. Links, 
mos darbo sąlygos. Kreipkitės:

LAKI AN BEAl’TY SALON
126 E. 84th St. (pirmos lubos) 

N. Y. C.
(tarp Park ir Lexington)

(22-23)

RELIEF MAID

Del sveikstančių jų namams. Pagei
daujama gyventi \ietoje. Daug dar- 
bininkų pašalpų. Kreipkitės:

MARY HARKNESS HOME 
King St., Port Chester, N. Y.

Tel. Port Chester 5-1213
(22-24)

HAIRDRESSER
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė 
ar manicurist & shampoo. 5 dienų 
savaitė. Nuolatinis darbas. Aukš
čiausia alga. Kreipkitės:

ALBERT’S HAIRDRESSER
257 Wolfs 14tnc, Pelham, N. Y. 

PE.
<22-28)

MALE and FEMALE

REIKALINGA PORA
(BE VAIKŲ) .

Dėl gražių naujų namų Great NJ?k. 
Tinkama pilnam aptarnavimui. (Vi
si įrengimai elektriniai.) Patraukli 
gyvenimui vieta. Gera mokestis pa
tikimai porai. Turi mokėti kiek 
nors auto vairuoti. Linksma namų 
atmosfera.

Rašykite:
Box J. 27A—Rm. 830

11 W. 42nd St, N. Y. (\
(20-24)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

DAIRY—GROCERY 
DELICATESEN

Alaus laisniai, gera veikli sekcija 
Washington Heights. Ideališka porai, 
daro gera pragyvenimą. Biznis leng
vai padidinamas. Našlė turi parduoti 
su nuostoliais • • labai prieinamai. 
Šaukite savininką.

TeL LO. 7-6748
(22-23)

LOFT—YONKERS

Nuo 3,600 iki 30.000 keturkampių 
pėdų. Rinktinė vieta, apšildoma. 
Sprinkler. Eleveiteris. Kroviniams 
platforma ir parking.

Telefonuokite:
Yonkers 3-7522

(22-24)

ONE STORY FACTORY 
BUILDING

40 x 50. Krovimui frontas. Apšildo
mas. Sunkiosios industrijos sA/žfe. 
Ideališka dėl spaustuvės ar maMn- 
šapės, sankrovai. Prieinamai..

Telefonuokite:
YO. 5-0106

(20-22)

GROCERY—BUTCHER—FRUIT
Alaus laisniai. Gera veikli sekcija. 
Pilnai įrengtas. Daro gerą pragyve
nimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Žema renda—ilgas lysas. šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda už labai prieinamą kainą. 
Šaukite savininką:

TAlmadge 8-0110
(20-26)

GROCERY—(ALAUS LAISNIAI) 
Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija, 
arti fabrikų. Daro gerą pragyveni
mą, biznis lengvai padidinamas. Že
ma renda—lysas. 2 kambariai iš 
užpakalio gyvenimui. Šią puikiau
sią progą savininkas parduoda la
bai prieinamai. Priežastis—atsi
statydina. šaukite savininką:

STagg 2-1999
(20-26)

LUNCHEONETTE & STATIONERY

Jackson Heights. 6 dienos. Valan
dos 7 A. M. iki 10 P. M. $1,300 
savaitinių įeigų. Air conditioned. 
Kainą $22,000.

Šaukite:
RA. 6-9747 ▲

PARSIDUODA RESTAUVANTAS 

įsteigtas prieš 15 metų. Pilnai įreng
tas. Gera veikli sekcija. Puikiausia 
proga porai ar pusininkams. Savi
ninkas parduoda labai prieinamai 
šaukite Savininką:

TeL TAylor 7-9892

REAL ESTATE

BROOKLYN
Medinis šingeliuotas namas, drive 
way, gesu apšildomas, $100 mėnesi
nių, įeigų, tuojau užimamas vienas 
aukštas. Sun Set Park, Brooklyn.

$9,500 Cash 
Telefonuokite:

WH. 4-2558 darbo dienom
TE. 6-5917 savaitgaliais ir vakarais

(21-22)

Aido Choras
Choro pamokos įvyks šio 

penktadienio vakarą, 8 va!., 
Liberty Auditorijoje Mi^vc 
Room. Visiems seniems ir^«U> 
jiems choristams svartyu daly
vauti, nes pradedame pasi
ruošti naujoms programoms.

Choro Valdyba




