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KRISLAI
Kodėl Mr. Sachs verkė?
Kur padėti Vliką?
Pan Klodnicki kalba.
Mann ir Šileris.

Rašo R. MIZARA

Prakišęs nominacinius 
rinkimus, Chicagos majoras 
l\Įartin Kennely apsiverkė.

“Prisiglaudęs prie Ken
nely peties, verkė ir Morris 
B. Sachs, kandidatavęs Į 
miesto iždininkus. Jį taip 
pat sukirto, nors nežymia 
dauguma, reguliarus demo
kratų partijos kandidatas.”

Taip rašo Naujienos.
Ar ne tas pats Morris B. 

Sachs vasario 16 d. proga 
davė Šimučio-Grigaičio ta
rybai $500 aukų?

Jeigu tas pats, tai kur 
jis neverks, kad $500 kaip į 
bala buvo Įmesti.

Duodamas tuos $500, Mr. 
Sachs, matyt, galvojo, kad 
Šimučio-Grigaičio pasekėjai 
padės jį išrinkti miesto iž
dininku. O tada tai jau bus 
okeil.i..

Bet Chicagos balsuotojai 
galvojo kitaip.
A

Kur padėti Vliką?
Šiuo klausimu lietuviškų 

buržuazinių nacio n a 1 i s t ų 
spauda Amerikoje daug ra
šo.

Vlikas-plikas kol kas tu
pi Reutlingene, Vakarų Vo
kietijoje. Kai kurie siūlo 
jį '.atkelti i Ameriką. Bet 
yra balsų, kaip rašo Dirva, 
pasisakančių už tai, kad 
Vlikas būtų patupdytas Ma
dride pas Franko.

Vilnies L. Jonikas aną 
dieną siūlė Vliką pasiųsti 
pas Čiang Kai-šeką, tą di
dįjį tautų vaduotoją,, į For- 
mozos salą.

L. Joniko pasiūlymas be
ne išmintingiausias: tvir
tas amerikinis laivynas kol 
kas saugoja kailį čiang 
Kai-šeko, tai jis kartu ap
saugotų ir Vliką.

•

. “Vasario 16 minėjime” 
Bbstone, tarp kitų, kalbėjo 
ir “lenkų atstovas,” tūlas 
Tadeusz Klodnicki.

• Ką jis pasakė?
Pan Klodnicki, kaip rašo 

pranciškonų laikraštis, pa
brėžė, “kad nepriklausomy
bės laikais lenkų politika bu
vo nedraugiška Lietuvos at
žvilgiu. Tai turi būti iš pa
grindų pakeista, eliminuo
jant padarytas Lietuvai 
nuoskaudas.”

Ką gi pan Klodnicki pa
keis?

Lenkų tauta, vadovauja
ma darbo žmonių, jau prieš 
dešimt metų atitaisė tą Lie
tuvai žalą, kurią buvo pa
darę lenkų ir lietuvių tautų 
priešai, Pilsudskiai ir kiti.

Šiandien tarp lenkų ir lie
tuvių tautų nėra jokių ne
susipratimų ir jų niekad at
eityje nebus .

Lietuva turi Vilnių, Drus
kininkus ir kitus miestus ir 
kaimus, kuriuos kadaise bu
vo pasiglemžę Lenkijos

Mokesčių kirtimas 
pastatytas į pavojų

Republikonai ir reakciniai demokratai nenori 
prileisti, kad mokesčius nukirstų ant 20 dolerių

Washingtonas. — Nors 
mokesčiu nukirtimas kiek
vienam asmeniui ant $20 
šiaip taip praėjo atstovų 
bute, republikonų ir reakci
nių demokratų koalicija bu
vo pasirengusi to įstatymo 
nepraleisti senate. Atstovų 
bute, būrelis reakcinių de
mokratų, ypatingai pietie
čių, taipgi atsimetė nuo sa
vo partijos ir balsavo prieš 
mokesčiu sumažinimą. V A.

Senatas turėjo pradėti 
svarstyti šį klausimą šian
dien, antradienį. Klausimas 
pirmiausia turėjo būti 
svarstytas senato finansi
niame komitete, kuris susi
deda iš 7 republikonų7. ir 8 
demokratų. Pirmininkas,de
mokratas Harry F. Byrd iš 
Virginijos, šiuo klausimu 
eina su republikonais.

AFL Apšvietos Lygos di
rektorius James L, Mc De- 
vitt sakė, kad Eisenhowe- 
ris, stodamas prieš mokes
čių sumažinimą papras
tiems žmonėms, rodo savo 
dviveidiškumą.

Washingtonas.—Kongreso 
narys C. Pbwelis sako, kad 
sostinės gaisrininkų koman
dos lieka segreguotos. Ne
grai gaisrininkai siunčiami 
i “negrų gaisrus,” baltieji Į 
“baltus gaisrus.”

Bagdadas.—Turkijos pre
zidentas Menderes ir užsie
nio reikalų ministras Ko- 
prulu atvyko į Irako sosti
nę, kad pasirašyti karinę 
sutartį tarp šių dviejų sa
liu, v 

dvarponių ir fabrikantų val
džia.

Lietuvoje pasilikusieji 
lenkai turi pilniausią lais
vę savo kultūrai vystyti. 
Jie. leidžia Vilniuje dienraš
tį lenkų kalba; jiems lei
džiamos knygos, palaiko
mos lenkiškos mokyklos.

Lenkijoje pasilikusieji 
lietuviai turi savo moky
klas.

Pervėlai ponai Klodnic- 
kiai pradėjo plepėti apie sa
vo klaidas.

•

Vilnis rašo, jog sekamą 
vasarą žymusis vokiečių ra
šytojas Thomas Mann mi
nės savo 80-jį gimtadienį.

Šiemet sukanka 150 me
tų nuo mirties kito žymaus 
vokiečių poeto - dramaturgo 
Johanno Šilerio.

Šileris lietuviams žino
mesnis už Thomą Mann’ą; 
Šilerio kūrinius stato Vil
niuje ir Kaune. Neseniai 
pas mus Lietuvių Liaudies 
Teatras buvo pastatęs jė 
nemirštamą dramą “Klasta 
ir Meilė.”

Eisenhoweris lieja ašaras 
sakydamas, kad toks mo
kesčių sumažinimas suduos 
smūgį visai mūsų finansinei 
santvarkai, bet nei' jis nei 
jo bendrai iš didžiųjų kor
poracijų nesijaudino, kuo
met didžiajam bizniui mo
kesčiai buvo sumažinti ant 
$6,500,000,000.

Kairiečių vadai 
baigia bausmes, 
vėl bus suimti

New Yorkas. — Rytoj 
(antradienį) šeši komunis
tų vadai baigia atsėdėti sa
vo bausmes, bet penki jų, 
kaip tai numatoma, tuojau 
vėl bus suimti, šeštas, Ben
jamin Davis, nebus paleis
tas, bet perkeltas į kitą ka
lėjimą, į Pittsburghą, kur 
jis turės atsėdėti 60į dienų 
už “panieką teismui.”

Penki komunistų vadai, 
kurie baigs savo kalėjimo 
terminus, yra KP genera
linis sekretorius Eugene 
Dennis, “Daily Worker’io” 
redaktorius John Gates, 
John Williamson, Carl Win
ter ir Jack Stachel. Jie visi 
būsią suimti, nes valdžia 
dabar juos nori teisti po ki
tu Smitho akto punktu už 
būvimą nariais komunistų 
partijoje.

Manoma, kad po apkalti
nimo jie galės būti išlaisvin
ti po užstatu.

Daugiau negu 40 paskendo 
Australijos potvyniuose

Sydney, Australija. — 
Daugiau negu 40 asmenų, 
tarp jų vaikai ir moterys, 
paskendo didžiuliuose po
tvyniuose South Wales sri
tyje. Apie 40,000 asmenų 
liko be pastogės. Daugely
je miestų ir miestelių elek
tros, gazo ir telefono linijos 
buvo nutrauktos ir visa ei
lė vietovių tapo taip izoliuo
tos, kąd randasi bado pavo
juje.

Valdžia ėmėsi priemonių 
neprileisti, kad potvynių 
srityje kiltų epidemijos. Ar
mijos daktarai, Raudonasis 
Kryžius ir kiti veikia sri
tyje, skiepyjant žmones 
prieš limpamas ligas. Taip
gi atsiųsta chemikalų, kad 
švarinti geriamąjį vandenį.

Potvynis sunkiausiai pa
lietė Maitlando miestą, ku
rio 4 penktadaliai radosi po 
vandeniu. ‘ šis miestas turi 
23,000 gyventojų.

Armija gyventojų gelbėji
me vartojo laivelius ir heli
kopterius.

ORAS NEW YORKE 
Galimhs lietus.

Paskutiniai pranešimai
Rongoonas, Burma.—Bur- 

mos premjeras U N,u pasi
kalbėjime su Dullest! jam 
sakė, kad Kinija yra pasi
rengusi tartis su neoficiale 
Jungtinių Tautų atstovybe 
apie Kinijoje laikomus ame
rikiečius lakūnus.

Saigonas. — Dulles, kuris 
dabar lankosi Kambodijoje, 
rengiasi atvykti į Pietinį 
Vietnamą. C-

Bonna. — Socialdemokra
tų vadas Ollenhaueriis įspė
jo kanclerį Adenauerį, kad 
socialdemokratai atsisakys 
bendradarbiauti su valdžia, 
jeigu ginklavimo paktas bus 
ratifikuotas, žemutinis 
Bundestago butas jau nu
balsavo paktą patvirtinti.

Panmuni omais. — Korė jos

Du amerikiečiai grįžta iš Kinijos., 
pripažįsta, kad buvo JAV šnipai

Hong Kongas. — Du jau
ni amerikiečiai, daktaras 
Bersohnas ir Adelė Rickitt 
sugrįžo iš Kinijos, kur jie 
nekurį laiką sėdėjo kalėji
me. Jie abu studijavo Kini
joje ir liaudies režimas juos 
suėmė kaipo šnipus.

Sustoję čia, Honk Konge, 
Behrsonas ir Adelė Rickett 
kalbėjosi su spaudos atsto
vais. Nors su jais radosi 
Amerikos konsulato atsto
vas, ji kalbėjo atvirai ir ne
sivaržė. Jie sakė, kad at

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir 
kitose respublikose vyko rinkimai

Vilnius. — Praeitą sek
madieni rinkimai i aukš
čiausias tarybas ir vietines 
tarybas įvyko Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Bielo- 
rusijoje ir septyniose kito
se Tarybų Sąjungos respu
blikose. Tos kitos respubli
kos yra Rusija, Ukraina, 
Uzbekistanas, Gruzija, Mol
davija, Tadžikistanas ir 
Turkmėnija.

Šios savaitės pabaigoje 
rinkimai vyks likusiose pen
kiose respublikose: Armė
nijoje, Azerbaidžane, Kare
lijoje ir tt.

Vilnius, Kaunas, Klaipė
da ir kiti Lietuvos miestai

Franco pripažino: Ispanija 
jau eina link monarchijos

Madridas. — Diktatorius 
Franco pripažino, kad jis 
planuoja padaryti Ispaniją 
monarchija. Franco savo 
nuomonę išreiškė pasikalbė
jime su falangistų (fašistų) 
laikraščio “Arriba” atsto
vu. Falangistai, kurie yra 
Ispanijos valdančioji parti
ja, iki šiol stodavo prieš 
monarchiją, bet dabar, kaip 
pranešama, sutinka su jos 
įvedimu.

Franco sakė, kad monar
chija bus įvesta palaipsniui. 
Jis nesakė, kiek- laiko ims. 

paliaubų komisija pradėjo 
svarstyti skundus, kurie at
ėjo iš abiejų pusių. Ameri- 
kiečiai-pietkorėjiečiai skun
džia šiaurinę Koręją, kad 
ji sulaužė paliaubas įsigy- 
dama sprusminius orlaivius. 
Šiaurinė Korėja skundžia 
Pietinę, kad ji įsigyju dau
giau tankų.

Detroitas. — Pažangioji 
UE unija laimėjo rinkimus 
Magnavox f a b r i k e Fort 
Wayne su didesne balsų 
dauguma, negu praeityje. 
Kitos dvi unijos, kurios var
žės*! atstovauti darbininkus, 
buvo CIO elektristų unija ir 
AFL automobilistai.

UE gavo 410 halsų, CIO 
224 ir AFL 245.

vykę Kinijon jie buvo re
akcininkai ir tarnavo Ame
rikos šnipinėjimo agentū- 
soms. Bet patekę kalėjiman, 
sakė jie, jie studijavo ir įsi
tikino, kad Kinijos Liaudies 
režimas siekia gero žmo
nėms.

“Mes apgailestaujame pri
darytą žalą,” sakė jie, “ir 
tikimės kaip nors už tai ge
rais darbais atsilyginti žmo
nijai.”

Jie abiL dabar planuoja 
vykti Amerikon.

bei miesteliai buvo papuošti 
Lietuvos vėliavomis, o pa
čios rinkimo vietos žaliu- 
mynais, šūkiais, — griežė 
muzika.

Maskva. — Maskviečiai 
balsavo 1,795-se balsavi
mo vietose, kurios kaip pa
prastai, buvo šventadieniš
kai papuoštos. Buvo graži 
žiemos diena ir didžiulė 
balsuotojų dauguma balsa
vo rytmetį. Visą popietį 
balsavimo vietos buvo be
veik tuščios, su kai kuriu 

7 4/

pasivėlavusių išimtimi.
Rašant ši, rinkimu rezul- c / c

tatai dar nebuvo paskelbti.

Bet jis žadėjo fašistinio or
gano skaitytojams vieną: 
kad nebus grįžta prie “iš- 
tižusios parlamentinės sis
temos.”

Vokiečių laivas Haifoje
Haifa, Izraelis. — Čia at

plaukė vokiečių laivas “Al- 
taer,” atvežęs mašinas ir 
kitokias prekes, kurias Vo
kietija kaipo reparacijas 
duoda Izraeliui. Izraelis pa
tvarkė, kad įplaukęs į uostą 
laivas nuimtų savo šalies 
vėliava. Policija saugojo 
laivą nuo ekstremistų, ku
rie buvo grąsinę jį susprog
dinti.

Hatoyamos partija 
laimėjo Japonijoje

Manoma, kad Hatoyama liks premjeru ir sieks 
geresnių santykių su Tarybų Sąjunga, Kinija

Tokyo. — Japonijos tai]) 
vadinami konservatoriai - 
demokratai laimėjo rinki
mus sumušdami liberalus, 
kurie faktinai yra labiau 
konservatyvūs, negu kon
servatoriai. 1 .aimėju s i o j i 
partija, tai dabartinio 
premjero Hatoyamos parti
ja. Tai ji sumušė buvusio)

AFL vadas žada 
šluoti rasizmą 
iš visit unijų
Atlantic City.—AFL pre

zidentas Meany pažadėjo, 
kad, kai visos unijos bus su
vienytos, jis padės- iššluoti 
rasizmą iš kur jo liks. Mea
ny tokiu ‘būdu stengėsi nu
raminti kai kuriuos CIO 
veikėjus, kurie yra susirū
pinę, ar suvienytoje CIO-' 
AFL organizacijoje tik ne
liks rasizmo. Kaip yra ži
noma, kai kuriose AFL uni
jose dabar net oficialiai ne
grai nepriimami, o kai ku
riose taip yra faktinai, nors 
neįrašyta į konstitucijas.

Iki šiol aukštoji AFL va
dovybė mažai ką darė, kad 
pašalinti rasinę diskrimina
ciją iš amatinių unijų.

Roma. — Italija išvengė* 
valdžios krizi, kai liberalai, 
kurie buvo pasirengę ati
traukti savo paramą nuo 
Scelbos, pakeitė savo nuo- 
nuomonę.

Trečdalis britu palinko i 
komunizmą kinu belaisvėje

Londonas. — Britanijos 
karo reikalų ministerija iš
leido tam tikrą oficialų do
kumentą, kuriame apibūdi
nama, kas atsitiko su bri
tais kariais, kurie buvo pa
tekę kinų-korėjiečių nelais
vėn Korėjoje. Tame doku
mente sakoma, kad iš viso 
978 britai buvo patekę be- 
laisvėn ir jie jau visi, apart, 
tų. kurie norėjo likti, grižo.

Vienas trečdalis tu belais
vių, maždaug apie 300, sa
koma tame dokumente, bū
dami belaisvėje ant tiek pa
linko į komunizmą, kad su
grįžę jie galėjo būti skaito
mi komunizmo simpatikais. 
Dokumente, betgi, išreikšta 
viltis, khd dalis jų atsivertė 
ir išsižadėjo komunizmo.

Iš tų 300 apie 40, sako do
kumentas, tapo “kietais ko
munistais.” Dalis tų 40 tu
rėję komunistinius palinki
mus dar prieš stodami ar
mijom

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus vėl susirgo, šiuo kar
tu neuralgija. Kol kas ta 
liga pas jį nerimta.

premjero Jošidos partiją.
Demokratai gavo 185 vie

tas parlamente, o taip va
dinamieji liberalai tik 112. 
Kairieji • socialistai gavo 89 
vietas, dešinieji socialistai 
67. Komunistai, kurie dau
gelyje vietų ištraukė savo 
kandidatus, kad remti kitas 
demokratines partijas, gavo 
2 vietas.

Hatoyamos lai m ė j imas 
skaitomas tam tikru smū
giu Amerikos politikai, nes, 
nors jis stoja už bendradar
biavimą su Amerika, jis 
taipgi nori pagerintų santy
kių ir praplatintos preky
bos su Sovietų Sąjunga ir 
Kinija. Jo visa priešrinki
minė platforma buvo pa
remta tokiais pažadais ge
rinti santykius su socializ
mo šalimis.

Priešrinkiminė kampani
ja iki paskutinės minutės 
buvo labai karšta. Visos 
partijos be išimties sakėsi 
stojančios už taiką iri visos, 
net Jošidos partija, stengėsi 
atsirūbežiuoti nuo/Ameri
kos politikos, nerodyti nuo
lankumo Washingtonui.

Dulles lankėsi Burmoje ir 
Laose, grįžta Washingtonan

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Dulles po 
Bangkoko konferencijos pa
baigos lankėsi Burmoje ir 
Laose. Burmoje jis matėsi 
su premjeru U Nu, social
demokratu. Laose jis kal
bėjosi su princu Savangu.

Kadangi Burma, panašiai' 
kai]) Indija, laikosi neutra- 
listinės linijos ir nesideda į 
blokus, Dulles ten nedarė 
jokių pažadų šalį “ginti” ir 
bendrai laikėsi tyliai. Po 
pasimatymo su U Nu jis sa
kė, kad tai buvo tik “drau
giškas asmeniškas pasikal
bėjimas.”

Laose, kuris yra fran- 
cūzų kolonija, Dulles 
kalbėjo visai kitai]). Jis 
sakė, kad nors Laos nema
to Amerikos karinės ga
lios, “ji ten pat.” Jis ža
dėjo “ginti šalį, kada tik 
prireiks.”

Dabar Dulles grįžta j • 
Amerika. 4-

Washingtonas. — Senato
rius McCarthy sakė, kad 
nors Matusowas yra mela
gis, senatoriai McClellanas 
ir Hennings yra “dar blo
gesni.” “Jie stovi žemiau 
M a tušo wo,” sakė jis.

McCarthy sako, kad tie 
du senatoriai, demokratai, 
skatino Matusowa šmeižti 
“republikonus senatorius,” 
tai yra—jį patį. “
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TAIKA TURI BŪTI
VYRIAUSIAS SIEKIMASIS

SAN FRANCISCO mieste įvyko American Friends 
Service Committee (kveikerių) metinis mitingas. Tarp 
kitų ten kalbėjo švietėjas George Burchan. Ką gi jis 
pasakė?

“Vienintelis tautai kelias saugumui užsitikrinti yra 
pašalinimas karo visiems laikams...”

Kveikeriai yra priešingi propagandai, skleidžiamai 
už tai, kad Amerikoje būtų pravestas jaunimui versti
nas militarinis lavinimas.

—Tik mažyte dalele tų išlaidų, kurios tektų išleisti 
militariniam žmonių lavinimui, būtų galima pastatyti 
kiekvienoje mūsų šalies apskrityje $200,000 vertės ligo
ninė,—sakė kitas kalbėtojas.

. Kveikeriai, kaip žinoma, yra nusistatę prieš kari) 
ir jų žodis su kiekviena diena mūsų krašte susiranda 
didesnio atgarsio.

KAIP JIEMS LENGVA TAI PADARYTI
JUNGT. VALSTIJŲ Kongreso (atstovų buto) ^nariai 

apsižiūrėjo, kad jų algos esančios permažos. Jie gauna 
tik po $15,000 per metus.

Tai ką jie darys? Jie nusitarė pasikelti algas,— 
pasikelti ne dviem ar trimis centais valandai, o pasikelti 
$7,500 metams!

Kaip lengva jiems tai buvo padalyti!
Apie tai vienas laikraštis šitaip satyros formoje 

parašė:
' “Kongreso nariai vakar laimėjo pakėlimą $7,500 al
gos be jokios unijos.”

APIE TŪLUS ADVOKATUS
Dienraštis Vilnis rašo:

, . “Kas kas, bet jau juristai, advokatai turėtų gerbti 
Konstituciją ir Teisių Bilių. Bet ne visi jie taip elgiasi. 
Advokatij asociacijos vadai nori parauti su šaknimis 
Penktą Amendmentą prie Jungtinių Valstijų Konstitu
cijos ir atimti legalės profesijos teises advokatams, ku
rie, kad savęs neinkriminuotų, remiasi Penktuoju 
Amendments

“Penktas Amendmentas teikia lygią garantiją vi
siems—be jokių skirtumų. Taigi, ta legali© apsigynimo 
forma tinka ir advokatams, kuriuos užpuola makartis- 
tai inkvizitoriai.

“Advokatų asociacijos vadeivos mano, kad advoka-

FOSTERIS RAGINA PREZIDENTĄ 
KĄ NORS DARYTI

AKIREGY.IE TŲ KLASTŲ, kurias pastaruoju lai- 
ku iškėlė Harvey Matusowas, — klastų, sulyg kuriomis 
tiek daug žmonių buvo neteisingai nuteista į kalėjimą, 
o kiti paleisti iš darbų, Jungt .Valstijų komunistų par
tijos pirmininkas Wm. Z. Foster pasiuntė laišką prezi
dentui Eisenhoweriui.

Savo laiške Fosteris primena prezidentui, kad pasta
ruoju metu įvykusieji teismai, kuriuose buvo teisiami 
žmonės sulyg Smitho aktu, parodė, kad mūsų teismai 
yrą nustumti į žemiausią laipsnį mūsų šalies istorijoje,— 
žemiausią dėl to, kad teismai vadovavosi klastingais 
liudijimais.

Šitie teismai praneša pirmiau vykusius teismus, kur 
buvo teisiami tokie žmonės, kaip Parsons ir Spies, Moo- i 
ney ir Billings, Sacco ir Vanzetti, Scottsboro berniukai, į 
Ethelė ir Julius Rosenbergai ir kt.

Fosteris žymi, jog Matusowo iškeltieji faktai rodo, 
kad įvairūs “liudininkai,” prieš eidami liudyti, pirmiau* 
šia esti justicijos department© žmonių įmokyti, ką jie 
turį “liudyti.” Visa tai sudaro pavojų visiems mūsų 
šalies teismams.

Dėl to Fosteris, komunistų partijos vardu, reika
lauja, kad visi komunistai ir ne komunistai, nuteisti 

• kalėj iman pasiremiant profesionalių šnipų liudijimais, 
turėtų būti paleisti iš kalėjimų.

Jis reikalauja, kad visi asmenys, pavaryti iš darbų 
dėl to, kad įvairūs šnipai ir provokatoriai kongresiniuo
se komitetuose prieš juos liudijo, turėtų būti grąžinti 
į savo vietas, į savo darbus.

Jis reikalauja, kad justicijos department© galva 
Mr. Brownell turėtų būti suspenduotas iš savo pareigų 
ėjimo ir kad senatinis juridinis komitetas ištirtų visus 
reikalus, susijusius su Brownellio vadovaujamos įstai
gos veiksmais, ypatingai tuos dalykus, kurie liečia ap
mokamų liudininkų “liudijimus.”

Fosteris, beje, reikalauja, kad būtų sulaikyti viso
kie minties kontrolės teismai, kurie laužo pagrindinius 
Amerikos demokratijos principus, dėsnius.

Ta pačia proga Fosteris primena prezidentui Eisen
howeriui, jog yra didžiausia netiesa skelbti, būk komu
nistų partija moko jėga ir prievarta nuversti Jungtinių 
Valstijų vyriausybę.

Canada and Brazil, per year $9.00 
Canada and Brazil 6 months $5.00 
Foreign countries, per year $10.00 
Foreign countries, 6 months $5.50

Kas Ką Rašo ir Sako
PRELATO BALKONO 
MALDA JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ SENATE

Vasario 16 d. prelatas J.' 
Balkūnas buvo pakviestas į 
Jungt. Valstijų senatą mal
dai pasakyti. Ta jo malda 
džiaugiasi tiek klerikalai, 
tiek ir socialdemokratai.

Tuomet, kai J. Balkūnas 
meldėsi senate, tai kitas 
prelatas, Juras, meldėsi at
stovu bute, v*

Vilnis gražiai apibūdina 
tą Balkūno “žygį” šitokiais 
komentarais:

“Perskaitėme J. Balkūno 
maldą. Jo maldai netrūks
ta religinės diplomatijos. 
Jis prašė dangiško įkvėpi
mo ponams senatoriams. Jis 
prašė protui išminties ir 
širdžiai meilės ir ‘švento 
nusistatymo vykdyti Dievo 
valią.’

“Prel. Balkūnas įsivaizda
vo, kad Dievo akyse Ameri
ka turi būti pirmoje vieto
je. Apeliuodamas į Dievą, J. 
Balkūnas šaukė: ‘Teikis 
leisti, kad Amerika būtų 
parinkta persekiojamiems 
Tavo palaimos tarpininke.’

“Kodėl būtinai Amerika, 
o ne Britanija, ar Prancū
zija,ar kad ir ta pati Va
karų Vokietijos valdžia, ku
rios priešakyje stovi katali
kas? Kodėl, pagaliau, ne 
Vatikanas? Juk tai dieviš
kasis centras šioje ašarų 
pakalnėje? Ar protestoniš- 
ka Amerika arčiau Dievo 
negu Jo ambasadorius Va
tikane?

“Tokių foniškų ceremoni
jų neįvyko jokios kitos ša
lies parlamente — nei Bri
tanijoj, nei Italijoj, nei 
Francūzijoj, nei kur kitur.

“Jei prelatas Balkūnas įr 
kiti konfratrai tiki Dievu 
ir jo begaline išmintim, tai 
kam jo intervencija Ame
rikos valdžios naudai ir lin
dimas su savo prašymais, 
lyg Dievas, Balkūno nuo
mone, būtu nekompetentiš- 
kas?

“Kunigai per amžius sa
kė, kad kiekviena valdžia 
nuo Dievo paeina. Jei 
taip, tai ir Tarybų Sąjun
gos valdžia ir Kinijos val
džia ‘nuo Dievo paeina.’

“Taip turėtų išeit pagal 
kunigų mokymą. Bet Bal- 
kūnai su savo mokymu ne
siskaito, kada bent kuri 
šalis pasirenka socialistinę 
sistemą.

“Savo maldoje prelatas 
Balkūnas kalbėjo apie ko
kius tai ‘ženklus danguje.’ 
Kokiais ženklais dangus 
signalizavo prel. Balkūnui, 
kad Lietuvą turi okupuoti 
VLIKas, o Čiang Kai-šekas 
Kiniją?

“Jei'jis mato tą, ko nie
kas nemato, tai kaip jį at
skirt nuo fakiro?”

Redakcijos Atsakymu
Matiukui, Boston, Mass.— 

Jūsų pirmąją atsiminimų iš 
Sibiro dalį neužilgo išspaus
dinsime—jau surinkta. An
trąją dalį gavome šiomis 
dienomis. Ją išspausdinsi
me vėliau. Dėkojame. Ra
šykite ką nors daugiau.

K' Kašubui, Worcester, 
Mass. — Apie “Juro Ridzi- 
ko” feljetonus - monologus 
mes nežinome. Neatrodo, 
kad jie būtų kada nors bu
vę atspausdinti brošiūroje 
ar knygoje. Mūsų knygų 
krautuvėse jų nėra.

tas, atsisakąs atsakyti į klausimus apie savo poalitinius 
įsitikinimus, eo ipso negali būti legalės profesijos narys. 
Tokia pozicija yra antikonstitucinė.”

Nauji biliai kongrese
Reikalauja pakeisti Walter- 
McCarran įstatymą arba 

jį atšaukti
New Yorkas. — Ameriki

nis Komitetas Gynimui Sve- 
turgimių skelbia visą eilę 
bilių, įneštų į 84-tąjį Kon
gresą, sausio 3, iki vasario 
11, 1955.

Kongresmano Sidney da
tes, Illinois, bilius HR 315, 
atsteigtų buvusį pirmiau 
(pirma Walter - McCarran 
įstatymo) įstatymą leisti 
nelegaliai įvažiavusiam šįon 
šalin legalizuotis.

Panašiu klausimu yra se
kami biliai:

HR 358 — Harold Dono
hue, Mass.

HR 426—Thomas O’Neill, 
Mass.

Kongresmano Thomas 
Lane, Mass., bilius HR 467, 
už panaikinimą nepiliečių 
kasmetinio registravimosi, 
padavimą savo antrašo ge- 
neraliam prokurorui.

Kitas jo bilius, 467, nusa
ko įleidimą po 10,000 italų 
imigrantų per penkerius 
metus, pradedant sekamais 
metais.

Imigracijos reikalu taip
gi yra šie biliai:

HR 58—Hugh Addonizio, 
N. J.

HR 474 — John Rooney, 
N. Y.

HR 501—Victor Anfuso, 
N. Y.

512—Sidney Fine, N. Y.
HR 516—Samuel Friedel, 

Md.
HR 636 — Samuel Geller, 

N. Y.
HR 684—Abraham Mul- 

ter, N. Y.
HR 1578—Eugene Keogh, 

N. Y.
Kongresmano Earl Chu- 

doff, Penn., bilius 3408, nu
sako atšaukimą Walter-Mo j 
Car ran įstatymo ir jo vie
ton pravedimą “Immigra
tion and Citizenship Act of 
1955.” Sis bilius pataiso ei
lę negerų provizijų Walter- 
McCarran įstatyme. Jis pa
našus į Lehman-Celler bi
lių, įneštą 1953 metais, ku
ris tačiau nebuvo imtas 
svarstymui.

Senatoriai Irving įves, 
Leverett Saltonstall, Chu- 
bor Case įnešė bilius, kurie 
padarytų menkesnius pa
keitimus Walter-McCarran 
įstatyme. Jų biliai pava
dinti ‘“Immigration and Na
tionality Act’s Ammend- 
ments of 1955.”

Kongresmano Arthur 
Klein, N. Y., bilius HR 2445 
nusako atšaukimą Walter- 
McCarran įstatymo ir pra
vedimą naujo jo vieton.

Kongresmano Emanuel 
Celler, N. Y., bilius HR 725, 
ir sen. Herbert Lehman, N. 
Y., bilius S 846 nusako su
spendavimą nepiliečių de
portavimo už nelegalį įva- 

\ liavimą, jei tie imigrantai 
tarnavo kariuomenėje.

Įnešta eilė kitų bilių, ku
rie yra mažesnės svarbos.

Visos organizacijos ir pa
vieniai, priešingi deportavi
mui sveturgimių nepiliečių, 
taipgi abelnai priešingi 
Walter - McCarran įstaty
mui, gerai padarytų rašy-< 
darni savo senatoriams ir 
kongresmanams, ragindami 
juos balsuoti už bilius to. 
įstatymo atšaukimui arba 
pakeitimui, ypatingai už 
Klein ir Chudoff bilius.

Taipgi gerai būtų rašyti 
arba telegramas siųsti 
šiems Kongreso komite
tams:

Senatę Judiciary Commit

tee, Chairman Hon. Harry 
Kilgore, Washington, D. C.

House of Representative 
Judiciary Committee, Chair
man Hon. Emaftud Celler, 
Washington, D. C.

Abu ir Kilgore ir Celler 
nebuvo prielankūs Walter- 
McCarran įstatymui. Jie 
gal leis tuos bilius apklau
sinėjimui ir svarstymui, 
ypatingai jei bus stipraus 
reikalavimo.

Pirmas žingsnis už atšau
kimą to įstatymo bus Naci- 
onalė Legislatyvė Konfe
rencija, kovo 27 d., Wash
ington, D. C. Siuntimas or
ganizacijų atstovų jom yra 

5 labai svarbus reikalas.
Pirma to bus sričių kon

ferencijos New Yorke, De
troite, Chicagoje, Los An
geles, San Francisco ir Se-j 
attle, Wash. Organizaci
joms patartina jose daly
vauti.

Šiame, 84tame Kongrese 
bus geresnės progos atšau
kimui Whiter - McCarran 
įstatymo, kaip pirmesniame 
buvo. Artinantis preziden
tiniams rinkimams pasida
ro geresnės sąlygos juo la
biau, kad. ir Harry Truman 
ir prezidentas Eisenhower 
pasisakė priešingai Walter- 
McCarran įstatymui.

LKGS Valdyba

Prie plento, 20 kilometrų 
nuo Šiaulių yra centrinė tary
binio ūkio sodyba. O toliau 
nuo jos, Užvenčio ir Tytuvė
nų link, yra Kurtuvėnų, Gau- 
gerių, Gelvyčių ir Dzidu sky
rių sodybos.

Bubių tarybinis ūkis—stam
bus, daugiašakis ūkis, kuriame 
vyraujanti šaka yra produkty
vioji gyvulininkystė, čia ver
čiamasi taip pat sodininkyste, 
daržininkyste, žuvivaisa. Kas 
metai vis daugiau mėsos, pie
no, kiaušinių, žuvies, vaisių, 
daržovių ir medaus gauna iš 
čia Lietuvos respublikos mies
tai.

Seniau čia iš kiekvieno hek
taro nuimdavo po 5—6 cent
nerius grūdų ir iš kiekvienos 
karvės per metus primelžda- 
vo po 1.500 litrų pieno. Da
bar tarybiniame ūkyje kas
met gaunama iš kiekvieno 
hektaro vidutiniškdi po 18— 
20 centnerių grūdų, primel- 
žiama vidutiniškai po 3.000 lit 
rų pieno iš kiekvienos karvės. 
Geriausia tarybinio ūkio mel
žėja Morta Žilinskaitė gauna 
iš kiekvienos karvės apie 5.- 
000 litrų pieno.

Arimas, sėja, pasėlių prie
žiūra, pašarų ruošimas, įvai
rių žemės ūkio kultūrų der
liaus nuėmimas, grūdų kūli
mas ir apvalymas — visa tai 
čia atliekama mašinomis.

Gyvulių fermose įtaisyti au
tomatiniai girdytu vai, elektri
nio melžimo aparatai, įreng
tos pašarų viryklos, yra čia 
separatoriai, siloso kapoklės, 
šakniavaisių pjaustomosiosma 
šinos, universaliniai malūnai, 
pašarų šutintuvai, stiebagnm- 
bių pjautuvai, nutiesti kaba
mieji keliai pašarams atga
benti ir mėšlui išvežti.

350 hektarų tarybiniame 
ūkyje užims tvenkiniai, čia 
auginami veidrodiniai karpiai. 
Pereitais metais tarybinio ūkio 
žvejai sugavo daugiau kaip 15 
tonų žuvies, o šiemet tikisi 
gauti dukart tiek. Vaismedžių 
sodas tarybiniame ūkyje už
ima 15 hektarų. Be to, 4 hek
tarus užima ūogynai.

Tarybinio ūkio darbo žmo
nių, kaip ir visos liaudies, gy
venimas darosi vis gražesnis 
ir turtingesnis.

Centrinėje sodyboje gyve
na traktorininko Vosyliaus 
Pauliuščenkos /seimą. Mėnesi
nis jo uždarbi^—1,600 rublių. 
Be to jis dažnai gauna dide
les pinigines premijas už ga
mybinių užduočių viršijimą.

Maždaug pusantro tūkstan
čio rublių per mėnesį gauna 
traktorininkai černeckas, Da- 
čys ir kiti, o pirmasis jų nese
niai gavo 1,900 rublių premi
jos. Nemažai uždirba lauki
ninkai ir gyvulininkystės fer
mų darbuotojai.

Kiekvienas tarybinio ūkio 
darbininkas turi savą daržą, 
o daugelis—vaismedžių sodus, 
avilius su bitėmis. Tarybinia
me ūkyje nėra nei vienos šei
mos, kuri neturėtų karvės, 
kiaulių, naminių paukščių.

Visi darbininkai turi gerai 
įrengtus butus. Kalvis Vacys 
Balčiūnas, šoferis Starodoms- 
kis, bitininkas Jonas Bumelis 
ir laukininkas Vincas Kostiuš- 
ka nutarė pasistatyti savus 
namus. Valstybė davė jiems 
ilgalaikio kredito — po 10 
tūkstančių rublių kiekvienam.

Pasibaigus darbo dienai, 
triukšminga tarybinio -ūkio 
klube. Čia dažnai demons
truojami filmai, skaitomos pa
skaitos, rengiami koncertai ir 
poilsio vakarai. Daug žmonių 
būna bibliotekoje, kuri turi 
apie 5 tūkstančius tomų įvai
rios literatūros. Bibliotekos ir 
skaityklos yra visuose tarybi
nio ūkio skyriuose.

Tarybiniame ūkyje veikia 
meno saviveiklos ratelis. Da

Skaitytojų Balsai
{VAIRIOS PASTABĖLĖS
Laisvės numeryj 36 lowel- 

lietis J. M. Karsonas tarp 
kitko rašo: “Šiemet šven
čiant 40 metų jubiliejų, 
A. L. L. Draugija leis 61- 
mąjį leidinį. Žinoma, vė
liau, rudenį. Priklauso, kaip 
anksti narinės duoklės bus 
sumokėtos į centrą.

“Aš rekomenduočiau, kad 
tas šių metų 61 leidinys 
būtų D. M. Šolomsko raštų 
rinkinys: Tai yra svarbi 
istorinė medžiaga ir jau re- 
daguota-gatava.”

Šitą rekomendaciją skai
tau jau antro draugo. Ir 
aš pakeliu abidvi rankas už 
šį sumanymą. Iš Įvairumų 
parinkus geriausius raštus 
išeitų didelė, labai gera 
knyga. Ką sako kiti skai
tytojai?

Senas Vincas vėl pradėjo 
pasirodyt Laisvėje. Labai 
miela!

Krisluose R. Mizara ci
tuoja MacArthuro nuomo
nę dėl žmogaus amžiaus: 
“Nieks nesensta tik dėl to, 
kad sulaukia geroko metų 
skaičiaus. Žmonės tik tuo
met nusensta, kai jie išsi
žada savo idėjų. Metai ga
li suraukšlinti žmogaus odą, 
bet išsižadėjimas susidomė
jimo gyvenimu raukšlinajo 
sielą...”

Dabar padarykime paly
ginimą tarp Seno Vinco, 
generolo MacArthuro ir Pi
jaus Grigaičio...

Vasario 19 d. Literatūros 
ir Meno skyriuje laikrašti
ninkas Antanas Vaivutskas 
parašė straipsnį apie R. Mi-Z 
žarą ir jo knygas. Visas 
ten suminėtas Mizaros kny
gas esu perskaitęs. Tai ger
biamas mūsų literatas. Lin
kiu jam sveikam gyventi; 
135 metus!

Frank Zavis 
Bethlehem, Pa.

Maskva. — “Pravda” aš
triai kritikavo elektrinių 
jėgainių ministeriją už ne- 
dateklius darbuotėje. Tos 
ministerijos vadovybę nese
niai perėmė buvęs premje
ras Malenkovas.

Dubysos krantuose
Daug kilometrų palei Du

bysos krantus tysoja Bubių ta
rybinio ūkio laukai. (Tarybi
nis ūkis—tai valstybinė žemės 
ūkio įmonė).

bar jis ruošiasi dainų šventeL 
šachmatų ir šaškių mėgėjas 
rengia turnyrus. Daug jauni--, 
mo sportuoja. 1

Atostogų metu tarybinio 
ūkio darbininkai daro įdomias 
keliones Į Rygos pajūrį, ilsisi 
sanatorijose ir poilsio namuo
se pagal atilsi nes, kurias pil
nutinai arba 70 procentų ap
moka profsąjunga iŠ valsty
binio socialinio draudimo lė
šų.

E. Kalvelis

Pittsburgh, Pa.
KAI KURIOS ŽINIOS
Pittsburgho kongrestna- 

nas Fulton per radiją ir'te
leviziją sakė, kad jis buvo 
priešingas pravedimui rezo
liucijos Kongrese, kur bu
vo suteikta galia preziden
tui Eisenhoweriui Formo- 
zos apgynimui, nes ta re
zoliucija suteikia didelę g$r 
lią prezidentui, sulyg kuria 
gali būti Jungt. Valstijos 
įtrauktos į karą su Azijos 
tautomis, o to karo Ame
rikos žmonės nenori. Bet 
toliau Fultonas sakė: “Aš 
balsavau už rezoliuciją, nes 
aš esu republikonų partijos 
atstovas ir prezidentas yra 
republikonas.” Ką tai reiš
kia Reiškia, kad piliečių 
išrinkti atstovai i valdžios 
įstaigas tarnauti ir apginti 
piliečių ir šalies gerovę ne
siskaito su piliečių daugu
mos nusistatymu, o tarnau
ja partijos mašinai!... Gai
la!... Ir ko gero galima ti
kėtis iš tokių valdžios par
eigūnų?

• —— •
Keletą kartų buvo rašyta 

Laisvėje ir Vilnyje apie 
Pittsburgho didžiųjų krau
tuvių tarnautojų streikus. 
Virš 15 mėnesių atgal krau
tuvių trokų darbininkai išė
jo į streiką, reikalaudami 
algų pakėlimo ir pasiprieši
no prieš krautuvių savinin
kus už sumažinimą darbi
ninkų ant trokų. Su trokų 
darbininkų unija išėjo ir 
dar kitų grupių unijos na
riai, iš viso buvo 12 skirtin
gų grupių. Trokų darbi
ninkų unija susitaikė prieš 
apie mėnesį laiko; susitaikė 
po suvirš metų streiko ir 
darbininkai, galima sakyti, 
nelaimėjo... Nors trokų 
darbininkai susitaikė, bet 
kitos grupės tebestreikuoja 
ir -trokų darbininkai nega
li dirbti. Numatoma, kad 
netrukus susitaikys ir ki
tos grupės. Gaila, kad po 
tokio ilgo streiko darbinin
kai, galima sakyti, labai ma
žai laimėjo... tiktai pakė
limą keletu centų į dien^. 
Darbo sąlygos nelaimėtos. 
Darbininkai turėtų ieškoti 
kaltininkų ir tikimų priežas
čių, kodėl taip buvo.

Lietuvių Moterų Apšvie* 
tos draugija rengia kortų 
lošimo vakarą kovo 13 d., 
7 vai. vakare, LDS 160 kuo
pos name, 1026 Beaver 
Ave., N. S. Pusė pelno yrą 
skiriama Liet. Taut. Kapi
nių naudai. Turime visi pa
remti. Vk

Washingtonas.— Karinio 
laivyno ledlaužis “Atka” jau 
perplaukė pietinį speigratj 
ir plaukia Buenos Aires 
link. Iš ten jis plauks j 
JAV. “Atka” praleido ke
lias savaites AntarktĮkoje, 
kur ieškojo tinkamos views 
pastoviai kariniai-mokslinei 
amerikiečių bazei.

2 pus!.—Laisve (Liberty)* Antrad., kovo (March) 1, 1955
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' — Nebuvau susipažinęs, šviesiausias 

pone; kaip dievą myliu, nepažinojau! 
Dar jokių reikalų su panelėmis nesu tu
rėjęs, kaip esu gyvas. Tegu jas galas, 
nenorint pasakyti nepadoraus žodžio!

— Kodėl gi ji ne kam kitam, o būti
nai tau skyrė skaityti?

Filosofas trūktelėjo pečiais:
— Dievas žino, kaip tatai išaiškinti. 

Gerai žinomas dalykas, kad ponai kar
tais įsigeidžia to, ko ir pats raštingiau- 
sias žmogus nesuvoks; ir patarlė sako: 
“Liepia ponas — šoka Jonas.”

— O ar nemeluoji tu, pone filosofe?
— Štai tegu šitoj pačioj vietoj ir tren

kia perkūnas, jeigu meluoju.
— Jeigu tik minutėlę ilgiau būtumei 

gyvenusi, — liūdnai kalbėjo šimtinin
kas, —tai, tikriausiai, aš būčiau viską 
sužinojęs. “Niekam neleisk skaityti, 
kai numirsiu, bet pasiųsk, tėtuši, tuojau 
į Kijevo seminariją ir atgabenk bursos 
neūkinį Chomą Brutą; tegu tris naktis 
meldžiasi už mano nuodėmingą sielą. 
Jis Žftio...” O ką žino, aš jau neišgir
dau: ji, balandėlė, tiek tegalėjo pasaky
ti, ir numirė. Tu, gerasis žmogau, tur 
būt, esi išgarsėjęs šventu gyvenimu ir 
dievui patinkamais darbais, ir ji, gali 
būti, buvo daug girdėjusi apie tave.

— Kas? Aš? — pasakė bursos moki
nys, iš nustebimo traukdamasis atbulas. 
— Aš išgarsėjęs šventu gyvenimu? — 
ištarė jis, pažiūrėjęs tiesiog į akis šim
tininkui. — Bijokite dievo, pone! Ką 
jūs kalbate? Juk aš, nors ir nepadoru 
sakyti, lankiausi pas bandelių pardavė
ją didžiojo ketvirtadienio išvakarėse.

— Na... tur būt, ne veltui taip paskir
ta. Tu turi jau šiandieną pradėti savo 
darbą.

— Aš atsakyčiau į tai jūsų malony
bei... Žinoma, kiekvienas žmogus, nusi
manąs šventajame rašte, gali atitinka
mai... tik čia padoriau būtų pakvięsti 
dijakoną arba, mažiausia; djaką. Jie 
žmonės sumanūs ir žino, kaip visa tai 
daroma; o aš... Juk mano ir balsas ne 
toks,L ir aš pats — velniai žino kas. Ir 
visas mano pavidalas nei šioks, nei toks.

— Jau kaip sau nori, tik aš viską, ko 
prašė mirdama mano balandėlė, įvykdy
siu, nieko negailėdamas. Ir jei tu, šia 
diena pradedant, tris naktis, kaip rei
kia, prie jos atkalbėsi maldas, tai aš ap
dovanosiu tave; o jei ne — ir pačiam 
velniui nepatariu supykinti mane.

Pastarieji žodžiai buvo taip tvirtai ’iš
tarti šimtininko, jog filosofas visiškai 
suprato jų reikšmę.

— Eik paskui mane! — pasakė šim
tininkas.

Jie išėjo į priemenę. Šimtininkas ati
darė duris į kitą šviesainę, priešais pir
mąją. Filosofas stabtelėjo minutę prie
menėje išsišnypšti ir peržengė slenkstį 
su kažkokia nesuprantama baime.

Visa asla buvo išklota raudonu audek
lu. Kampe, po šventųjų paveikslais, 
ant aukšto stalo, gulėjo mirusios kūnas, 
ant mėlyno aksomo antklodės, papuoš
tos auksine pynele ir spurgais. Aukštos 
vaškinės žvakės, apvyniotos putinu, sto
vėjo galvūgaly ir kojūgaly, skleisdamos 
blankią, dienos švytėjime nykstančią 
šviesą. Mirusios veidą užstojo jam ne
numaldomas tėvas, kuris sėdėjo priešais 
ją, atgręžęs nugarą į duris. Filosofą 
didžiai nustebino žodžiai, kuriuos jis iš
girdo:

— Aš to gailiuosi, mano mieliausioji 
dukterie, kad tu savo žydinčiame am
žiuje, nesulaukusi tau skirto laiko, mano 
liūdesiui ir si-elvartui, palikai šį pasau
lį; aš gailiuosi, mano balandėle, kad aš 
nežinau, kas buvo mano piktas priešas, 
tavo mirties priežastimi. Ir jeigu aš ži
nočiau, kas galėjo pagalvoti tik tave 
įžeisti, arba pasakė ką nors nemalonaus 
apie tave, tai, prisiekiu dievu, nebema
tytų jis daugiau savo vaikų, jeigu jis 
toks pat senas, kaip ir aš, nei savo tėvo 
ir motinos, jeigu jis dar pačiame savo 
amžiuje, ir jo kūnas būtų išmestas, kad 
jį,sunaikintų paukščiai ir stepės žvėrys! 
Ifct ^vargas man, mano laukinė nagatkė- 
lė, mano putpeliukė, mano širdelė, kad 
pragyvensiu aš likusį savo amžių be pa
guodos, šluostydamas skvernu smulkias 
ašaras, krintančias iš mano senų akių,,

* l

tuo tarpu kai. mano priešas džiaugsis ir 
slaptai juoksis iš silpno senuolio...

Jis sustojo, o priežastis to buvo dras
kanti širdgėla, pasireiškusi ištisa ašarų 
srove.

Filosofas buvo'sujaudintas tokio ne
numaldomo sielvarto; jis ėmė kosėti ir 
dusliai sukrankštė, norėdamas išvalyti 
savo balsą. Šimtininkas atsigręžė ir pa
rodė jam vietą mirusios galvūgalyje, 
priešais nedidelį stalelį, ant kurio gulė
jo knygos.

“Tris naktis kaip nors atidirbsiu, — 
pagalvojo filosofas. — Užtat ponas pri
kiš man abi kišenes grynų červdncų.”

Jis priėjo arčiau ir, dar kartą atsiko
sėjęs, ėmė skaityti, nesižvalgydamas į 
šalis ir nedrįsdamas pažiūrėti į miru
sios veidą. Buvo nepaprastai tylu. Jis 
pastebėjo, kad šimtininkas išėjo. Lėtai 
pasuko jis galvą, norėdamas dirstelėti į 
įnirusiąja ir... Šiurpas praslinko jo gys
lomis! Priešais jį gulėjo gražuolė, kokia 
kada nors yra gyvenusi žemėje. Rodėsi, 
niekuomet dar veido bruožai nebuvo su
darę griežto ir drauge tokio darnaus 
grožio. Ji gulėjo kaip gyva; graži, švel
ni, kaip sniegas, kaip sidabras, rodėsi, 
mąstė; antakiai —naktis viduryje sau
lėtos dienos, ploni, lygūs, išdidžiai kilo 
viršum užmerktų akių; o blakstienos, 
kaip strėlės, nukritusios ant skruostų, 
degusios slaptingų norų liepsna; lūpos 
— rubinai, pasiruošę nusišypsoti laimės 
Šypsena, džiaugsmo potvyniui... Bet 
juose, tuose pačiuose bruožuose, jis ma
tė kažką baisaus ir perveriamo. Jis jau
tė, kad jo sielą ėmė kažkaip liguistai gel
ti, tarytum staiga, džiūgaujančios ir 
ūžaujančios minios sūkuryje, būtų kas 
užgiedojęs laidotuvių giesmę. Jos. lūpų 
rubinai, rodėsi, krauju prikepė prie pat 
širdies. Staiga kažkas baisiai pažįstamo 
pasirodė jos veide. “Ragana!” suriko 
jis nesavu balsu, nukreipė akis į šalį, 
visas išbalo ir ėmė kalbėti savo maldas. 
Tai buvo ta pati ragana, kurią jis už
mušė !

Kai ėmė leistis saulė, velionę nunešė į 
cerkvę. Filosofas vienu savo petim pa
laikė juodą gedulingą karstą ir jautė 
ant savo peties kažką šaltą, kaip ledas. 
Patsai šimtininkas ėjo priešakyje, neš
damas ranka dešinę ankšto mirusios na
mo pusę. Medinė, pajuodusi cerkvė, ap
augusi žaliomis samanomis, su trimis 
pavidalo kupolais, liūdnai stovėjo beveik 
kaimo pakraštyje. Buvo žymu, kad jo
je jau seniai nebuvo jokių pamaldų, 
žvakės buvo uždegtos beveik prieš kiek
vieną paveikslą. Karstą pastatė vidury
je, prieš pat altorių. Senasis šimtinin
kas dar kartą pabučiavo mirusiąją, nu
silenkė ligi žemės ir išėjo drauge su ne
šėjais lauk, liepęs gerai pavalgydinti fi
losofą ir po vakarienės palydėti jį į cer
kvę. Atėję į virtuvę visi, nešę karstą, 
ėmė liesti ranka krosnį, kaip paprastai 
daro mažarusiai, pamatę numirėlį.

Alkis, kurį tuo metu ėmė jausti filo
sofas, privertė jį keletą minučių visai 
pamiršti mirusiąją. Netrukus visi dva
ro tarnai ėmė pamažu rinktis į virtuvę. 
Virtuvė šimtininko namuose buvo kaž
kas panašu į klubą, kur sugūžėdavo vi
si, kas tik gyveno kieme, įskaitant ir šu
nis, kurie, mosuodami uodegomis, atei
davo prie pat durų kaulų ir pamazgų. 
Kur, kas ir kada bet kuriuo reikalu bū
davo siunčiamas, visų pirma užeidavo į 
virtuvę, norėdamas nors pasilsėti ant 
suolo ir išrūkyti pypkę. Visi viengun
giai, gyvenę namuose, vilkėję puošnio
mis kazokiškomis svitkomis, gulėjo čia 
beveik visą dieną ant suolo, po suolu, 
ant krosni-es -— vienu žodžiu, kur tik ga
lima buvo rasti patogią vietą gulėti. Be 
to, beveik kiekvienas visada užmiršdavo 
virtuvėje ar kepurę, ar botagą sveti
miems šunims, ar ką nors panašu. Bet 
gausiausias susirinkimas būdavo vaka
rienės metu, kada ateidavo iy arklinin
kas, spėjęs nuginti savo arklius į ganyk
lą, ir varovas, atvedęs karves į melžyk- 
lą, ir visi kiti, kurių negalima buvo ma
tyti. Per vakarienę įsiplepėdavo patys 
nerangiausi liežuviai. Čia paprastai 
būdavo kalbama apie viską: ir apie tai, 
kas pasisiūdino naujas kelnes, ir kas yra 
viduryje žemės, ir kas yra matęs vilką. 
Čia buvo daug gražbylių, kurių nestinga 
mažarusių tarpe.

(Bus daugiau)

NETIKĖTAI MIRUS
* • v* •Antanui Kazakevičiui

mes išreiškiame giliausią užuojautą velionio 
sūnams, dukterims, seserei Elzbietai Chiplis, 
jos vyrui, broliui E. Kazakevičiui, jo žmonai ir 
kitiems velionio giminėms, ir linkime tą skaudų 
netikėtą nuostolį pergyventi.

Petras ir Marijona Smalsčiai 
Ona Damskis

TO

— Detroit, Mich.

WORCESTER, MASS.
LLD Moterų 155 ir Vyrų 11 
kuopų susivienijimo proga

Laisvės skaitytojai jau ži
no apie atsibuvusį susivieni
jimo minėtų kuopų susirinki
mą, įvykusį š. m. sausio mė
nesį. Vasario 20 d. atsibuvo 
vienybės bankietas.

Man gi norisi šia proga pa
brėžti keletą ištraukų iš pra
eities.

Pažvelgiu į “Moterų Balso” 
25 metų jubiliejinį ir paskuti
nį numerį, išėjusį 1941 m. 
spalio mėnesį, kaip “Moterų 
Balsas” kūrėsi, kuomet Euro
pa skendo karo sūkuryje. Vi
suomeniniai klausimai visur 
virte virė. Vokietijos socialde
mokratų išdavystė, šaukiant 
liaudį ginti kaizerinę tėvynę, 
žymiai paveikė kitose šalyse 
kairųjį elementą. Moterų Pro- 
gresyvio Susivienijimo vado
vybė vssuomet buvo tampriai 
susirišusi su Socialistų Parti
jos veikla ir, imantis didesnio 
darbo, nors ir neryškiai, pra
dėjo reikštis nuomonių skir
tumai. Rašoma:

“Kapsuko atvykimas į Ame
riką tuos skirtumus žymiai 
paaštrino. Lietuvių Socialistų 
Sąjungos narių eilėse, kaip ir 
pačioje vadovybėje, su savait
raščiu ‘Kova,’ daugumoje bu
vo kairiojo nusistatymo, gi 
dešinėje buvo Grigaitis su 
dienraščiu ‘Naujienomis.’

“Europoje, besitęsiant ka
rui, kas kait vis iššaukė griež
tesnį nusistatymą tėvynės gy
nimo klausimu. Ypač Rusijos 
revoliucijos eiga, kėlė griežtą 
nusistatymą, ar liaudis turi 
kariauti už buržuazinę tėvy
nę, ar už liaudies valdomą 
darbininkų šalį? Dešinysis e- 
iementas, kad prisitaikius prie 
plačių darbo masių, visuomet 
bando įvairiomis frazėmis dai- 
1 intis-vynioti gelbėjimą bur
žuazijos siekių, jokiu būdu 
negalėjo sutapti su kairiuoju 
sparnu, kuris griežtai atmetė 
bent kokį sandarbininkavimą 
gynime buržuazijos reikalų, 
Tie skirtumai mūsų, lietuvių 
eilėse, nuolat aštrėjo.

“Suprantama, tas negalėjo 
nepaliesti ir yioterų organi
zacijos. Hermanienė, kuri bu
vo prisidengusi, revoliucinė
mis frazėmis, bet atkakliai 
gynė grigaitinį socializmą, be 
abejo, matydama, kad įkūri
mas moterų žurnalo gali tik 
pastiprinti kairiąsias jėgas lie
tuvių eilėse, nuo redaktorės 
atsisakė. Pirm atsisakymo, / ji
nai pasiūlė žurnalo visai ne
leisti.

“Atrodė, kad be llėrmanie- 
nės pagalbos, ‘Moterų Balsas’ 
negalės išeiti. Kapsukas, ku
ris visą havo gyvenimą pa
šventė liaudies švietimui, ne- 
atlaidžiai ragino eilines drau
ges imtis už darbo. Philadel- 
phijoje ir Brooklyne, draugų 
susirinkimuose, jis akstino 
drauges leisti žurnalą be jo
kio atidėliojimo, pats žadėda
mas visokeriopą paramą. Taip 
‘Moterų Balsas’ ir įsikūrė.”

Moterys visur sujudo dar
buotis ir “M. B.” įsikūrė prieš 
pat ruošiamą Moterų Progre- 
syvio Susivienijimo pirmąjį 
suvažiavimą, kuris įvyko 13- 
15 dd. spalio mėn., 1916 m. 
Brooklyn, N. Y.

Po 25 metų (gyvavimo or
ganizacija likvidavosi — su- 

’sivienijo su Literatūros. Drau

gija. K. Petrikienė paskuti
niame “M. B.” num. šitaip ra
šė :

“Niekas gyvenime nėra pa- 
tovaus-amžino, — viskas kei
čiasi. Taip įvyko ir su Mote
rų Progresyviu Susivienijimu. 
Užėjus šalyje ekonominiam 
kriziui, įplaukos sumažėjo; 
kelios, daugiau aktyvės na
rės, dėl vienos bei kitos prie
žasties, turėjo pasitraukti iš 
aktyvumo, kas žymiai susilp
nino pačią organizaciją. An
tra, tai buvo įsitikinimas, kad 
moterys, taip gražiai išmokę 
darbuotis savo atskiroje or
ganizacijoje, susijungiant su 
Literatūros Draugija, kurios 
tokie pat platūs siekiai, kaip 
kad ir Motorų Susivienijimo, 
jos įneš į organizaciją daugiau 
gyvumo ir tuomi susitaupius 
daugiau laiko, negu laikant 
abiem organizacijom susirin
kimus atskirai.”

Kaip tik ta • pati nuomonė 
privedė ir virš minėtas kuopas 
dabar susivienyti. Greta to, 
darbininkė moteris turi tam 
tikrą privalumą su vyrais iš
vien kovoti už visus įstatymus 
ir visas įstaigas, apsaugo jau
čias jai jos gabumus, kaipo 
motinos ir vaikų auklėtojos. 
Darbininkė moteris privalo 
drauge su vyru darbininku, 
jūs klasės ir likimo draugu, 
kovoti, kad sudarius tinkamas 
socialines sąlygas pilnai eko
nomiškai ir dvasiškai abiejų 
1 y č i ų ne pr i k 1 a usomyb e i.

Kapitalistiniuose kraštuose 
daug žmonių kietai įsikibę te
besilaiko Biblijos, nepaisant, 
kaip žiaurus padalinimas 
“šventam rašte” skamba apie 
moteris.

Naujame Testamente Šv. 
Povilo gromatoje Epezumptui 
sakoma: “Moteris teesti pa
duota vyrui savo, kaip Viešpa
čiui. Nes vyras yra galva mo
teries kaip Kristus galva baž
nyčios ir jis yra išganytojas 
kūno. Todėl kaip bažnyčia 
paduota Kristui, taip moteris 
vyrui visuose daiktuose.” To 
paties apaštalo gromata į Ko- 
rintėnirs: “Jūsų žmonos baž
nyčiose (susirinkimuose) te
gul tyli, nes nepavelyta joms 
kalbėti, o būti nuolankioms, 
kaip teisės liepia. Jei jos nori 
ko nors išsimokinti, tegul 
klausia apie tai savo vyrų; 
nes nepadoru moteriškei kal
bėti bažnyčioje.’’

Aišku, kad civilizuotam pa
saulyje taip negali būti. Leis
kite čia ilgesnę ištrauką pa
duoti iš knygos “Moteris ir 
Socializmas.” A. Bobelis 
jau pradžioje dvidešimto šimt
mečio rašė:

“Tatai žmonės, iš įvairiau
sių pusių žiūrint į žmonijos 
gyvenimo klausimą, prieina 
prie vienodų išvadų. Visuoti
nas moterų sulyginimas' su vy
rais pasirodo esant vienu’ iš 
svarbiausių mūsų kultūriško 
plėtojimosi uždavinių ir to 
uždavinio atlikimo negalės su
trukdyti jokios pasaulinės spė
kos. Bet tą galima padaryti 
tik keliu revoliucijos, kuri 
privalo panaikinti prigulmiri- 
gumą žmonių nuo žmonių, 
taip lygiai ir prigulmingumą. 
darbininkų nuo kapitalistp. 
Tuokart tik žmonija pasieks 
augštesnį savo išsivystymą. 
Tada tai ateis ‘aukso amžius,’

(Tąsa 4—tame puslap.)

Binghamton, N. Y.
Mūsų mieste žmonės miršta

Vasario 6 d. mirė Dr. Hugo 
Breit, 56 metų, širdies liga. 
Paliko nuliūdime žmoną ir 
mažametį sūnų, taipgi augin
tinę dukrą, kuri eina kolegi
ją. Dr. Breit buvo LDS 6 kuo
pos narys.

Vasario 10 d. mirė Veroni
ka Knizikevičienė. Nuliūdime 
paliko vyrą Antaną, dukrą 
Veroniką ir sūnų John, taip
gi artimų giminių, draugių ir 
draugų. Palaidota su baž

nytinėmis apeigomis, Kalva
rijos kapinėse.

Vasario 11 d. mirė Juozas 
Rastenis, širdies liga. Nuliū
dime paliko žmoną Barbarą, 
sūnus Frank ir Stanley, posū
nį Ralph Kaminsky, kuris gy
vena Oxinard, Calif. Jis buvo 
atskridęs orlaiviu į patėvio 
šermenis. Velionis Juozas pa
laidotas laisvai, Glenwood ka
pinėse.

Reiškiame širdingos užuo
jautos visų nuliūdusioms -šei
moms ir visiems artimiesiems.

A ir J. Navalinskai
f

WORCESTER. MASS./

Pakvietimas
Gerbiami Worcesterio ir plačios apylinkės lie

tuviai !
Kadangi šiemet sukanka 25 metai kaip LDS 

įsikūrė, tad šiam sidabriniam jubiliejui atžymė
ti LDS 57 kuopa rengia puikų jubiliejinį ban- 
ki-etą; duos keptų vištukų valgius su visais pri- 
dėčkais ir gėrimų — drūtesnių ir lengvesnių. 
Taipgi bus programa iš dainų ir kalbų: daly
vaus LDS prezidentas J. Gasiūnas iš New Yor- 
ko, dainuos Aido Choro dainininkų grupė, vado
vybėj Jono Dirvelio.

Tai įvyks KOVO 6 d., 4 vai. popiet, 29 Endi
cott St. Programa bus pirma, tad nesivėluokite 
pribūti į šį tikrai puikų sidabrinį jubiliejaus 
bankietą, o nesigailėsite.

\ LDS 57 Kp, Koresp.

Andriaus Skripkos komedija

“Prašvilpta Laime”
Bus suvaidinta sekamomis dienomis ir 

sekamuose miestuose

, Philadelphia, Pa.

Kovo-March 12, 7:30 P. M.
Ruba Hali, 414 Green St.

Newark, N. J.
Kovo-March 13, 3:30 P. M.

Ukrainiečių salėje, 57 Beacon St.

Montello, Mass.

Kovo-March 26. 7:30 P. M. /
Liet. Taut. Namo Salėje, Vine ir N. Main Sts.

NEW HAVEN, CONN.
Kovo-March 27, 2:30 P. M.

Lietuvių Salėje

Wilkes-Barre, Pa.

Gegužes-Mav 1, 4:30 P. M.
Tautiškos Bažnyčios Salėje, 206 Parrish St.

“Prašvilptoje Laimėje” vaidina rinktiniai aktoriai: 
Elena Brazauskienė, Jonas Rušinskas, Adelė Rainienė, 
Jonas Lazauskas, Vera Bunkienė ir Mikas čiaplikas. 
Minėtų miestų ir apylinkių lietuviai raginami daboti 

tas dienas ir dalyvauti spektaklyje.
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Worcester, Mass
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

apie kuri žmones svajojo per 
daugelį šimtmečiu. Klasinis 
viešpatavimas jau pasiekė sa
vo galo, podraug su juo atėjo 
galas ir vyrų valdžiai ant mo
tery.

“Tuomet nauja draugija 
Ristos ant tarptautiškos papė
dės! Tautos susiriš į brolišką 
sąjungą; jos išties viena kitai 
rankas ir eis prie to, kad 
naujas surėdymas prasipla
tintą tarp visu pasaulio gy
ventojų. Viena tauta eis pas 
antrą ne kaipo priešas, idant 
pavergti ir išnaudoti, ne kaipo 
atstovas kitokio tikėjimo, ku
ri ji nori užmesti, bet kaipo 
draugas, nešąs savo draugams 
šviesą, idant, juos padaryti 
kultūriškais žmonėmis. Kultū
riški ir kolonizacijiniai darbai 
naujoje draugijoje skirsis 
nuo dabartinių tų pačių dar
bų, nes ir ta naujoji draugija 
visai nepanešės dabartinei. 
Nebus vartojamas nei para
kas, nei švinas, nei degtinė, 
nei Biblija. Kultūra lankysis 
pas laukinius žmones su ra
mybės įrankiais, jos platinto
jai ir neatrodys jiems prie
šai, bet geradariai. Išmintingi 
keliauninkai ir..tyrinėtojai nuo 
senai žino, kad toksai kelias 
yra labai pasekmingas. Kuo
met kultūriškos tautos susiriš 
į didelę federaciją (Broliją), 
tuomet turės ant visados nu
tilti ‘kariškų audrų griaus
mai.’ Amžina santaika jau ne
bebus tuščia svajonė, kaip tai 
nori šiandieną įkalbėti žmo
nėms mundyrais pasirėdę. 
Tas laikas ateis, kai tik žmo
nės teisingai supras savo rei
kalus. Tiems reikalams priva
lo tarnauti ne mūšiai ir karai, 
kas išardo ir išnaikina šalis, 
bet ramus visų tautų kultūriš
kas darbas. Be to valdančios 
klasės ir jų valstybės stengia
si, kaip jau buvo augščiau iš- 
rodyta, kad kariški apsigin
klavimai ir karai rastų sau 
galą savo baisenybėse. Tatąj 
paskučiausieji ginklai, pana
šiai kaip ir praeities ginklai, 
pateks į senovės istorijos mu
ziejus, idant būsimos gent- 
kartės žinotų, kaip jų tėvai 
per ištisus tūkstantmečius žu
dė vieni kitus, kaip miškiniai 
žvėrys, pakol, ant galo, žmo
gus nepergalėjo savyje žvė
ries.”

Visoje istorijoje nebuvo to
kios gadynės, kurioje nebūtų 
galia surasti momentų, tinka
mų arbitracijai, su kurios pa
galba būtų galima išvengti jė
gų susirėmimo; reikia tiktai 
stebėtis, svarstant senovės is
toriją, iš to, kad jėga visados 
būdavo žiauriai ir nuolatos 
naudojama vietoje arbitraci- 
jos. (Iš Harper’s Magazine, 
1907 m.)

Lietuvių Literatūros Drau
gijos tikslus nustato jos Kon
stitucija. Jie yra sekami:

“Lietuvių Literatūros Drau
gija stato tikslu leidimą tokių 
raštų, kurie* tarnautų dvasi
niam ir ekonominiam darbi
ninkų masių pakėlimui, auk
lėtų darbininkuose solidaru
mą ir šiaip jau praplėstų jų 
žinojimo ribas įvairiose moks
lo šakose. Leisdama knygų iš 
dailiosios literatūros ir įvairių 
mokslo šakų, ši draugija betgi 
labiausia rūpinsis leisti raštus, 
gvildenančius darbininkų 
klausimą visame jo apėmyje, 
bei raštus, rišančius mokslo, 
socializmo teorijos ir prakti
kos klausimus;. ' I

“LLD ir šiaip visokiais bū
dais stengsis platinti darbinin
kišką apįšvietą, rengdama 
prakalbas, literatūros vaka
rus, teatrus ir steigdama kny
gynus (bibliotekas).”

LLD griežtai laikosi visuo
se savo žygiuose to prakilnaus 
tikslo. Per keturiasdešimt me
tų ji leido ir platino įvairiau
sio turinio knygas. Praeitais 
metais ji išleido šešiasdešim
tąją knygą, “Amerikos Prezi
dentai.” Kiekvienas Draugijos 
narys gauna nemokamai kiek
vieną Draugijos išleistą kny
gą. Be to, LLD leidžia žurnalą 
“Šviesą,” kurio j)er metus iš-
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Kviečiame dalyvauti 

Motery Dienoje
Šiandien pučia kiti 
vėjai - pažangesni

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker, kuris 
dabar vykdo skaitytojų gavi
mo vajų, skelbia, kad pažan
ga. žymiai pakilusi nuo per
nai metų vajaus.

Šiomis dienomis laikraštis 
įvykdė vajininkų konferenci
ją. Aprašytuose vajininkų ra
portuose sakoma, kad dauge
lio sričių vajininkai jau per
viršijo savo nusistatytą kvotą. 
Tarpe tų yra darbininkų ir 
biednuomenės apgyventasis 
Williamsburgas. Tas William- 
sburgas, kurio dalis nugriau
nama, o likusioji apversta dul
kėmis ir suodžiais nuo degini
mo nugriautų namų laužo.

Williamsburgieciai sakė, 
kad jie, remiantis pernykščiais 
patyrimais, buvo žadėję gauti 
apie 100 prenumeratų, naujų 
ir atnaujintų. Tik apie pusė
je vajaus laiko jie jau buvo 
gavę 175, iš tų 45 naujos. Jie 
sakė, kad iki galo vajaus da- 
sivarys ik 200 prenumeratų.

Vajuje dirba nedidelė gru
pė žmonių, susibūrę į Spau
dos laisvės klubą. Jie sako, 
jog šiek tiek talkos gauna Ir 
iš senųjų pažangiečių. Jeigu 
visi pažangiečiai tame pasi
darbuotų, galėtų apeiti visus 
apylinkės gyventojus, pasėkos 
būtų stebėtinos. Jie sako, jog 
tas rodo, kad žmonės dabar 
daugiau supranta darbininkų 
spaudos rolę taikai išlaikyti 
ir yra pasiryžę tą spaudą ne 
tiktai paremti, bet ir už ją 
kovoti.

K-nas

Nei vieno menininko 
orkestrui pasitikti

Vasario 24-tą nacių vado
vaujamam orkestrui iš Vaka
rų Vokietijos atskridus į N. Y. 
nei vienas New Yorko meni
ninkas jo nepasitiko. Jo pa
sitikti Idlewild stotyje atvyko 
10 uniformuotos policijos, gal 
kita tiek neuniformuotos. At
vyko keli vokiečiu konsulato 
nariai ir keli atstovai tos įstai
gos, kuri juos kvietė Ameriko
je koncertuoti.

Prieš orkestro čionai kvie
timą yra pasisakęs American 
Federation of Musicians Lo- 
kalas 802. Apie tūkstantis lo- 
kalo narių jau buvo pasirašę 
protesto peticiją. Gauna pri- 
tarties pareiškimų iš kitų mies
tų ir iš kitų organizacijų.

Protestas kilo dėl to, kad 
orkestrui vadovauja Herbert 
von Karjan, o manadžeriu 
yra Gerhart von Westeran, 
abu augkšti nacių parrtijos 
šulai, sužiniai ir uoliai tarna
vę Hitleriui.

Kaliniai sužeidė 
vienas kitą

Perpildytame Rikers Island 
kalėjime Ray Maldonado, 28 
metą, su puse žirklių smei
gė Thelmą Barker, 34 m. Pa
vojingai sužeidė. Abu kaliniai 
yra atsiųsti iš kriminalinėms 
byloms teismų.

Brooklyn? N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkirhas 

įvyks antradieni, kovo 1 d., 7:30 v. 
vakare, Lietuvių Piliečių Klubcy sa
lėje, 280 Union Avė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Kurių duoklės 
nemokėtos, malonėkite ateiti ir už
simokėti. Valdyba
r .■■■■■•- . --------- *— ■j ....................

l

eina keturi numeriai ir kurį 
kiekvienas Draugijos narys 
taip pat gauna nemokamai.

Taigi, vardan šių susivie
nijusių kuopų, kurie dar ne
sate LLD nariais, stokite į šią 
prakilnią organizaciją ir vie
ningai neškime darbininkiškos 
Šviesos žibintuvą.

D. J.

18 merginą atstatė 
kaip “nebešviežias”

New Yorke iš Jungtinėms 
Tautoms garsinti įstaigėlės 
šiomis dienomis tapo atstaty
tos iš darbo 18 jaunų merginų 
-moterų. Oficialiame to atsta
tymo pranešime aiškinama, 
kad jos tapo “nebešviežio- 
mis.” Girdi, jos vedžiodamos 
svečius po UN “tas lekcijas į- 
kyriai lyg giedote atgieda, 
kaip Coney Islande. Jos nusto
jo pačios tuo domėtis ir nebe- 
įdeda sielos i pasakojamąjį 
dalyką.”

Neoficialiai yra kitokių 
aiškinimų, spėliojimų. Įstaiga 
nėra UN dalimi. Ji tik yra į- 
kurta prie UN turistams pave
džioti ir jiems UN aiškinti. Iš 
gautų pajamų atmoka turistus 
vedžiojančioms merginoms po 
$50 iki $65 už savaitę, visas 
kitas išlaidas su to visko gar
sinimu, aptarnavimu, o liku
sius atiduoda UN reikalams.

Įstaigoje dar liko 4 6 mer
ginos. Kiek iš jų tame darbe 
pasiliks, ar nepasiliks, dar nė
ra žinios.

UN žada įstaigą perimti sa
vo kontrolėn nuo gegužės 1 d. 
To reikalavo Indijos vyriau
sias delegatas. Jią sakė, kad 
amerikiečių kontroliuojama ta 
įstaiga spiria merginas vykdy
ti Amerikos propagandą.

Ridgewoode namuose 
veikęs lytimą 
smagurią klubelis

Policija areštavo ‘Mrs. Eli
zabeth Schwarz, 41 metų, gy
venusią 1930 Palmetto St. Ją 
kaltina (sako, kad prisipaži
no) turėjime lytinių santykių 
su keliais ten užeinančiais 
jaunais vyrais. Ji taipgi kvies- 
davusi jaunuolius užeiti tarpu
savyje santykiauti.

Suimtas ir jos sūnus Joseph,
19 metų. Jį kaltina, kad vie
noje tokioje sueigoje jis iš
prievartavo 14 metų mergai
tę.’ Duktė, 17 metų, neareš
tuota. Sakoma, kad jinai taip
gi pripažino, jog jų namuose 
tokios orgijos buvo.

Duktė neseniai buvusi pra
sišalinusi iš namų. Schwarz, 
mergaitės tėvas, tos išdykau
jančios moters vyras, kreipėsi 
į policiją raportuoti apie duk
ters dingimą ir taip visa ta is
torija iškilo į viršų. Dukterį 
rado atskirais kambariais iš- 
rendavojamame name, Flush-’ 
inge.

Išdykavimus vykdydavę 
namie, kai vyras-tėvas buvo 
darbe. Kai jis namie, “sve
čiai” susikraustydavę į pasta
tytus automobilius.

Areštuoti kiti 9 jaunuoliai, 
17 iki 26 metų, kaip prievar
tautojai nepilnamečių mergai
čių tose “parėse.”

Motina-duktė įtartos 
kaip vagilkos

New Yorke areštuota Mrs. 
Nancy D’Angelo, 38 m., ir jos 
duktė Rose, 17 m., gyvenusios 
po $100 į mėnesį mokamame 
vieno kambario bute Robert 
Fulton Hotel. Jas įtaria, karį 
jos įvykdė daug vagysčių pa
siturinčiu žmonių namuose.

Oficialiai jos įtartos apvo
gime penkių butų, iš kurių 
jos išsinešusios $25,000 vertės 
brangumynų.

Moterys pateko jaunajai 
bandant parduoti du žiedus, 
vertės $1,000. Toje pat vieto
je ji pirmiau buvusi pardavu
si laikrodėlį, kurį detektyvai 
atpažino esant vogtu. Detek
tyvai buvo įsakę auksoriui pa
šaukti policiją, jeigu ta pati 
mergina vėl ateitų. Tą jis ir 
padarė.

Moterų Klubas kas metai 
surengia įspūdingą programą 
minėjimui Moterų Dienos. To
kia bus ir šiemet. Apie pro
gramą plačiau jau matėte ir 
dar matysite sekamose laido
se. žinomi mes prašome:

Atsilankymu suteikite mums 
progą turėti minėjimą įspū

dingą ir skaitlingos publikos 
atžvilgiu. Ncapsivilsite. Gau-

Įdomios diskusijos 
apie 3-ją partiją

Daugelyje miesto vietų da
bar vykdomos diskusijos apie 
tai, reikia, ar nereikia trečio
sios partijos. Jeigu reikia, 
kokia ji turėtų būti, kaip, iš 
ko susidaryti. Kai kur diskusi
jas rengia ALP, klubai, kitur 
įvairios tos apylinkės grupės. 
Suprantantiems anglų kalbą 
verta nueiti pasiklausyti.

Vienus tokius debatus, įvy
kusius tarpi buvusio ALP kan
didato į New Yorko guberna
torių McManus ir darbininkų 
vado komunisto Gerson pla
čiai aprašė angliškas darbinin
kų dienraštis Daily Worker. 
Jis padavė vieno ir kito kal
bos sutrauką. Nors abu vyrai 
yra pažangūs, tačiau tuo svar
biu klausimu daugelyje punk
tų pareiškė skirtingas nuomo
nes.

T-as

Įtartus periminėjime 
telefoną paleido

New Yorko Telephone Co. 
atstatė iš darbo du darbinin
kus, įtartus talkininkais per- 
imdinėjime pasikalbėjimų te
lefonais. Teisėjas juos palei
do iki teismo.'

žmones kalba, kad jie ga
lėję, būti aukštesniųjų įran
kiais. Neįmatoma, kokią dar
bininkai galėtų turėti sau iš 
to naudą. Prie to, jie paleisti 
po $1,000 kaucijos kiekvienas. 
Kiti darbininkai kalba: “Lai 
bent kuris iš mūsų pasikėsin
tume nors ant vieno kompani
jos telefono, pamatytume, ko
kia būtų kaucija.” Gi tie yra 
įtarti įjungime veik pusės 
miesto telefonų privatinių suo
kalbininkų naudai.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metams.

Vogė auto, kad gautą 
jo radio setą

NEW YORK
HELP WANTED —MaLE

site gerų žinių apie saugojimą 
akių sveikatos. Girdėsite gra
žią dainų programą. Draugiš
ka visko užbaiga įvyks prie 
arbatos ir namie keptų pyra
gų, kuriuos atneš pačios klu- 
bietės.

Įvyks jau šį sekmadienį, ko
vo 6-tą, Liberty Auditorijos 
patalpose.

Moterų Klubas

Teisėjai pavedė grupę 
jauną prasikaltėlių

Majoras Wagneris kreipėsi 
į pataisų komisijonierių, teisė
ją Anną M. Kross, kad ji pa
imtų specialėn savo priežiū- 
ron. gaujos dalyvius 22 jau
nuolius.

Linkėtina gerų pasėkų jai 
ir visiems pasiryžusiems jau
nuolius gelbėti. Tačiau prak
tika rodo, kad gerų notų ne
užteka. Reikia atsteigti sąly
gas, kurios akstiną į gerą, ne 
į blogą. O to net* geroji komi- 
sijonierė viena padaryti ne
gali. :

Išgąstis vos nenužudė
iB'rooklyne, namo žemuti

niame bute, iškilo gaisras. Pri
siklausiusi baisių žinių apie 
žmonių sudegimus, jauna šei
mininkė taip persigando, kad 
nebesamojo bėgti į kiemą 
pro duris, kuriose nebuvo jo
kios liepsnos. Ji rankomis dau
žė la'ngus, susikruvino. Ta
čiau ir pro tuos nepajėgė gel
bėtis. Jos laimė, kad gaisras 
tebuvo menkas. Gaisragesiai 
spėjo pribūti ir ją išvedė ug
nies nepaliestą.

New Yorko valstijos poli
cijos konferencijoje buvo kal
bama, jog policijoje “padė
tis kritiška” dėl permažų al
gų. Sako, dėl to daugelis ima 
ekstra darbus. Tarpe tų eks
trinių esąs vienas bartenderis. 
Tūlas dirbąs duobkasiu.

Richmond Hill, N. Y.
LDS 13-tos kuopos susirinkimas 

jvyks ketvirtadieni, kovo (March) 
3 d., 8 vai. vakare, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai malonėkite dalyvauti' 
susirinkime ir pasirnokėti narines 
duokles, kad nebūtumėte suspen
duoti laike ligos ar pamirtinės.

. Komitetas 
(41-42)

Brooklyn-Richmond Hill 
Parengimų Kalendorius

Sekmadienį, Kovo-March 6
Paskaita su dainomis, 3 P. M.

Sekmadienį, Kovo-March 20
LLD 1 kp. prelekcija, 3 P. M.

Sekmadienį, Kovo-March 27
Lietuvių Kultūrinio Centro koncertas

Sekmadienį, Balandžio-April 3
Laisves parengimas, 3 P. M.

Visi aukščiau suminėti parengimai bus 
LIBERTY AUDITORIUM ,

110-Q6 Atlantic Aye., Richmond Hill, N. Y,

Suimtas jaunas Elmhurst 
gyventojas kaip įtartas keisto
je -vagystėje. Jis vogęs auto
mobilius tik iš bėdos, kad ga
lėtų išimti iš auto radio setą, 
kur kas mažesnės vertės daik
tą. Sako, kad jis per pusmetį 
turėjo pavogti bent 400 auto 
iki išrankiojo 150 radijų.

Rendauninkai siunčia 
delegaciją

New Yorko rendauninku 
organizacijos siunčia masinę 
delegaciją j Albany kovo 1 d. 
Reikalauja pratęsti rendų kon
trolę dar bent dvejiems me
tams. Taipgi reikalaus pastip
rinti kontrolės įstatymą. Kaip 
įstatymas dabar Jrra, milži
niškų nejudomų turtų savinin
kės kompanijos per savo ad
vokatus ir pažintis išlenda per 
tuos plyšius. Tame tinkle už
kliūva tik smulkieji savinin
kai.

Simon Zell, 65 m., rastas 
miręs prie Hotel Regina, ku
rio trečiame aukšte jis turė
jo kambarį.

vie-Du 'brooklyniečiai li
nas newyorkietis areštuoti 
kaip priėmėjai Bostone išplėš
tų ir 
Vieną 
ei j a.

suvogtų brangumynų. 
neišleidžia nei po kau-

jūa norite parduoti na« 
biznį, paskelbkite Lais-

Jei 
mą ar 
vėje, parduosite greit. Už pa- 
skelbimą kaina žema.

55 DODGES-PLYMOUTHS
Žaibuojantis Pirmyn Stilius 

Matykite

ARMA STX
Downtown Brooklyn

Dodge—Plymouth Dealer
75 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn

turime didelį pasirinkimą 
importuotų vynų.

Schaefer Otto 
WINE & LIQUOR STORE 
65-57 Myrtle Ave., Glendale 

HEgeman 3-0077 
Klauskite Mr. Smith jums 

patarnauti.
Mums patinka ir pristatyti

Mos

$095
Zup

Large Selections — Many Colors
BROADLOOM O MILL
REMNANTS ENDS

Quality Mdse.
Savings Up To $19.95

Remnant sizes sufficient for
Halls, Foyers, Small Rooms, etc.

GREEN RUG CO.
12 E. 175th St. Bronx

TR. 8-9217

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Gerai Patyręs Barberls

M

LABORATORY

OR LABORATORY A' X-RAY
TECHNICIAN

Dr. Farmer’s Private Hospital 
. Allentown, New Jersey.

Wire, Call or Apply 
Phone Allentown, N. J. 9-3761 

Ask for Miss Ritter.

V

(40-42)

MALE and FEMALE

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų darbininkai. Pilnam 
laikui; ar daliai laiko. Patyrę ir be 
patyrimo. Guolis vietoje ar kitur. 
Greitai pristatome j darbą visus.

SC. 3-6160

PUIKIAUSI DARBAI. Guolis vie
toje. Virėjai, namų ruošos darbi
ninkai ir auklės.

MAGDA SANDE 
Employment Agency

6119 — 5th Ave., B’klyn.
GEdnoy 9-6639 — GEdney 9-8581

REAL ESTATE

PARDUODA SAVININKAS — 
OCEANSIDE, tuojau užimamas, 5 
rūmai, 5 metų senumo, Cape Cpd, 
su plytiniu frontu, erdvus attic (ga
lima patalpinti 2 didelies lovas), 
pilnas skiepas, attached garadžius 
rr daug ekstra dalykų. Arti mokyk
lų ir bažnyčių. Puikiausia 
Greitam pardavimui tik 
Kviečiame pamatyti.

Tel. RO. 4-5206

sekcija.
$14,700.

(38-41)

PARDUODA SAVININKAS—tUO- 
jau užimtinas Merrick apylinkėj. 
Gražus mūrinis Veneer Cape Cod. 
4 miegrūmiai, 2 maudynės, medinis 
frontas, 100x00, ištaisytas skiepas 
su dideliu baru, Jalousied patio, 
daug kitų pagražinimų.— $25,000. 
Pamatymas pagal sutartį.

Šaukite: :FR. 9-5746
(38-41)

PARDUODA SAVININKAS — JA
MAICA, tuojau užimtinas, attached 
6 rūmų namas su garadžiu. 
Hollywood maudynė, nauja 
—ištaisytas skiepas, naujas 
ing. Daug ekstra jrengimų
nuo sienos iki sienai divonus, Vene
tian blinds ir kitus ekstra dalykus. 
Greitam pardavimui $16,500. Šau
kite JA. 6-2520 arba RA. 6-5607. 
' ’ (39-$į)

Nauja 
virtuvė 
plumb- 
jimant

V HARTSDALE, N. Y.-— Užimama 
birželio mėnesį. 125x100 lotais. Jėji- 
rhas per koridorių. 14x24 salionas, 
valgymo rūmas, žaislų rūmas. Vir- 
t įvė iš panelled pine. Sandėlio rū
mas, pasigražinimui rūmas; 3 mieg- 
rąmiai, vonia. Insuluota, vario plum- 
bęrystė, 2 karam garadžius. Bažny
tinės ir miesto mokyklos arti.
JB25.000. WH. 9-4170.

(39-41)

Tuojau Užimama
1442 — 1561 h St., Beechurst.

Atdara sekmadieniais. 2 šeimų mū
rinis namas, 2 m. senumo. Du 5 
kambarių apartmentai. Žaislams 
kambarys ir patio. 3 karam gara
džius. Reidencijinė apylinkė. Arti, 
mokyklų, transportacijos ir krautu
vių. $26,500. IN. 3-8911. ,

(39-41)

Washingtonas. — Kalbė
damas ląikraš t i n i n k a m s 
spaudos konferencijoje, 
prez. Eisenhoweris sakė, 
kad jis nemato nieko gero 
plane sulaikyti pasauliniu 
maštabu bandymus su ato
miniais ir hydrogeniniais 
ginklais.

Iš to nieko gero neišeis, 
sakė Eisenhoweris, jei&u 
nėra pilno nusiginklavimo. 
Mintis uždrausti tokius ban
dymus keliama Sovietuose, 
Indijoje ir Britanijoje.

Su Arbata
Pirmutinė apsauga nuo slogų, 
tai arbata su medum. Gi orui 
atvėstant slogos aplanko kiek
vienus namus. Reikia būti pri
sirengus jas pasitikti ir per
galėti.

Kada pavargstate, pajaučiate 
čiaudulį, gerkite daug arbatos 
su medum ir anksti gulkite at
sikratymui slogų.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisvės įstaiga g<H 
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalioni* $2.50
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