
Kefauvorio komitetas persi
kėlė į Washingtona ir ten jis 
baigsiąs raketierių ir gengstc- 
rių veiklos tyrinėjimo darbą.

Komiteto a p k 1 a u s i n ė j i m u o - 
se Niujorko mieste vienas 
svarbus dalykas buvo neiš
spręstas:

Kas nužudė laivakrovių or
ganizatorių Pete Panto?

Tuomet, kai Panto buvo 
brutaliai užmuštas, King’s ap
skrities prokuroro pareigas 
ėjo William O’Dwyer, dabar
tinis ambasadorius Meksikoje.

— Kodėl nebuvo patraukti 
teisman ir nenubausti Panto 
užmušėjai, gengsteriai?

— Todėl, — aiškinosi am
basadorius O’Dwyer, — kad 
neturėjome liudininkų; vieną 
turėjome, bet ir tas iššoko 
pijo batelio langa ir nusižu
dė...

Atrodo viskas aišku.
Tačiau nėra aišku.

bu-

su- 
lan-

esą

V yriausiu o j u liūdini nk u 
vo tūlas kitas gengsteris Abe 
Reles; jis sutiko liudyti; jis 
buvo laikomas Half-Moon 
hotelyj, Goney Islande.

Jį saugojo net šeši prokuro
ro pastatyti sargai.

Bet vieną gražią dieną 
žinome: Reles iššoko pro 
gą ir užsimušė.

Nėra liudininko, tad 
negalima bausti ir gengsterių.

Na, ir jie pasiliko laisvi, o 
prokuroro galva “spakaina.”

Dabar vis daugiau ir dau
giau davinių ateina, jog tasai 
liudininkas (Reles) buvo už
muštas.

Jis buvo užmuštas tam, kad 
negailių liudyti; jis buvo už
muštas, “saugojant” jį še
šiems įginkluotiems sargams! 
' Va, kas iškyla!

Juo giliau į mišką — dau
giau medžių...

Grįžęs iš Čikagos rašiau, 
kaip ten, po LDS 53-čios kuo
pos parengimo, tūlas sužvėrė- 

- jęs dipukas smogė buteliu 
galvon vienam žmogui gatvė
je.

Dabar pranešama, jog žmo
gus dipuką pažino ir padavė 
policijai.
\ Dipukas pernakvojo “šalto
joj/’ jis buvo nubaustas $35, 
taipgi turėjo sumokėti teismo 
iškaščius. O teisėjas pasakė 
užpultajam žmogui:

—Jūs galite užvesti prieš jį 
civilinę bylą ir reikalauti at
lyginimo.

Nežinau, ką žmogus darys, 
bet man atrodo, jog teisėjas 
šiuo atžvilgiu buvo per daug 
dipukui mielaširdingas.

Pittsburgho Lietuvių žinio
se skaitau Amerikos Lietuvių 
Tarybos aplinkraštyj:

“Kova dėl vidurio ir rytų 
Europos išlaisvinimo sparčiai 
žengia į lemiamą fazę. Ji ne
ša ‘‘laisvę” ir Lietuvai...”

Vadinasi: Grigaitis, šimutis 
ir Vaidyla džiaugiasi: greit 
būsiąs trečias pasaulinis ka
ras; Lietuva bus 
šizmas ten galės 
vuoti.
Kiek jiems bus

Tačiau, tame pačiame pus- 
lapyj Stasys Gabaliauskas ra
šo :

“Ženklai, kad karo šiemet 
nebus.” ;

O jeigu karo nebus, tai 
“1952 metų rinkimuose gali 
laimėti republikonai”.

Gabaliauskas, taigi, užpy
lė Grigaičiąms ir Šimučiams 
už kalnieriaus šalto vandens.

“laisva”; fa- 
grįžti ir gy-

džiaugsmo!

Taryba kadaise atsišaukė į 
Amerikos lietuvių visuomenę, 
reikalaudama sukelti jai 
$100,000!

Labai, labai abejoju, ar jie 
tą sumą surinks.

žmonėms jgrįso tas jų nuo-
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Truman reikalauja Lotynų 
Amerikos kariuomenes 
užjūriniams frontams
Ragina Lotynų Amerikos šalis 
susiburti prieš komunizmą

Washington.—Prez. Tru-Į Acheson išrinktas konfe
rencijos pirmininku.

Trumanas sakė, Lotyniš
kosios Amerikos kraštai* ne
turi laikytis užsidarę tik
tai amerikiniame žemyne, 
bet dalyvauti “kovoje už 
laisvę” ir Europoj ir Azi
joj. Taip jis reikalavo Pie
tinės ir Vidurinės Ameri
kos armijų europiniam ir 
azijiniam frontams prieš 
Sovietus ir “tarptautinį ko
munizmą.”

manas, atidarydamas ame
rikinių respublikų užsieni
nių ministrų konferenciją, 
pareiškė, kad jos visos pri
valo sujungti savo jėgas ap
sigynimui nuo komunizmo.

Konferencijoj dalyvauja 
Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius Dean Ache
son ir 20 užsienio reikalų 
ministrų iš Pietinės ir Vi
durinės Amerikos kraštų.

Įkurta Vietnamo 
Darbo Partija

, Indo-Kina.—Vadovaujant 
Ho Či-minhui, tapo įkurta 
Vietnamo Darbo Partija 
(Laodong) kaip bendrojo 
liaudies fronto organizaci
ja-

Steigiamasis partijos su
važiavimas išrinko savo 
garbės nariais Staliną, Ki
nijos liaudininkų valdžios 
vadovą Mao Tse-tungą, 
Šiaurinės Korėjos politiką 
Kib II Sungą ir Francijos 
komunistų vadovą Maurice 
Thorežą.

Egiptėnai demonstruoja 
prieš Angliją

Kairo, Egiptas. — Stu
dentų ir darbininkų minia 
demonstravo prieš Angliją. 
Demons frantai reikalavo 
pavaryt Angliją nuo Suezo 
kanalo ir pašalint anglus iš 
Egiptinio Sudano.

Egipto policija žiauriai 
blaškė demonstrantus.

tre-

Athenai, Graikija.—Grai
kų karalius Paulas sakė ne
tikįs, kad galėtų įvykti 
čias pasaulinis karas.

Tęsiamas Paryžiaus 
važiuotės streikas '

Paryžius. — Vis‘dar tę
sia streiką Paryžiaus pože
minių geležinkelių ii’ mies
tinių busų tarnautojai; te- 
bestreikuoja ir 6,000 an
gliakasių. Reikalauja dau
giau algos.

Bet paprastųjų geležinke
lių, geso ir kitm pramonių 
streikieriai jau grįžo dar
ban, kaip teigia amerikonai 
korespondentai.

latinis “Lietuvos laisvinimas.” 
šiandien žmonės nori tai

kos, o ne karo.
Gi ALT vadovai prašo au

kų ir nekantriai laukia karo.

Vilniečių bazaras Čikagoje 
buvo sėkmingas.

Dabar jie ruošiasi savo še- 
rininkų metiniam suvažiavi
mui, kuris įvyks pradžioje ge
gužės mėnesio.

Jų suvažiavimą gausiai svei
kinti turėsime ir mes, laisvie- 
čiai.
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Tūkstančiai prašo 
Trumaną išgelbėt 
negro McGee gyvybę

Washington.— Aukščiau
sias Teismas galutinai at
metė nusmerkto mirti ne
gro Willio McGee apeliaci
ją, ir dabar tiktai prez. 
Trumanas galėtų dovanoti 
jam gyvybę. _

Mississippi valstijos teis
mai nusmerkė McGee elek
tros kėdėn už tai, kad jis 
išprievartavęs vieną baltą 
moteriškę. Buvo pasakoja
ma, kad jis naktį atsigulęs 
pas ją, nuduodamas esąs 
jos vyras.

Tūkstančiais plaukia pre
zidentui Trumanui telegra
mos ir laiškai su reikalavi
mu išgelbėt McGee 
elektros kėdės.

nuo

Pernai žuvo 637 
angliakasiai

Washington. — Valdinis 
Kasyklų Biuras pranešė, 
jog per nelaimes angliaka- 
syklose pernai buvo už
mušta 637 mainieriai ir su
žeista 37,850.

Per 7 pastaruosius me
tus žuvo 6,270 mainierių 
buvo sužeista 369,627.

ir

Izviestija numato karo 
planą prieš Albaniją

vy-Maskva. — Sovietų 
riausybės laikraštis Izvies
tija rašo, jog kariniai Jung
tinių Valstijų vadai užgyrė 
planus dėl Graikijos, Turki
jos ir Jugoslavijos įsiverži
mo į Albanijos Liaudies 
Respubliką.

Izviestija sako, “ameriko
nai suorganizavo” daugiau 
kaip 40 provokatoriškų žy
gių, kuriais buvo laužomas 
Albanijos rubežius per du 
pirmuosius šių metų mėne
sius.

Amerikos ginklai francūzam 
prieš Vietnam liaudininkus

Saigon, Indo-Kina. — Ka
rinis Amerikos laivas atga
beno francūzams dar 46 
lėktuvus ir daug kitų gin
klų, karui prieš Vietnamo 
liaudininkus.

Amerikos mokslininkai labai 
abejoja, ar Argentina pasidarė 
“pragarinę” atomų bombą

dikta-

Peron
16 d.

Washington. — Amerikos 
mokslininkai netiki, kad 
Argentina pasigamino pra
garinę atom-bombą, 
gyrėsi argentiniečių 
torius Juan Peron.

Pereitą šeštadienį 
paskelbė, jog vasario 
buvo išbandytas pirmas 
atominis sproginys Hue- 
mul saloje, arti Argentinos 
rubežiaus su Čile. Peronas 
pasakojo, kad sprogimas 
sukėlė “milžinišką trenks
mą.” Bet gyventojai tik už 
6 mylių nuo tos vietos ne
girdėjo eksplozijos.

Peronas sakė, “milionų 
laipsnių” karštis sujungė 
mažuosius tam tikru me
džiagų atomus į didesnius; 
iš to susijungimo ir susida
rė bombos galybė.

Anot Perono, jo bomba 
yra “daug kartų smarkes
nė” už paprastąją atom- 
bombą; amerikonai mėgina 
pasidaryt h y d r o g e n i n ę

Farmerių vadai stoja už 
karo baigimą Korėjoje

Denver, Colorado. — Šia
me mieste įvyko labai svar
bi National Farmers Union 
konferencija. Konferenci
jos sentimentas buvo už 
taiką. Net dvidešimt vie
nas farmerių vadas pasira
šė laišką ir pasiuntė į New 
Yorką American Peace 
Crusade raštinėn.

Šiame laiške farmerių va
dai karštai sveikina taikos 
žygį į Washingtona. Jie sa
ko, kad tas žygis įrodė A- 
merikos žmonių troškimą 
taikos. Jie rašo:

“Mes, nariai National 
Farmers Union, pasirašiu
sieji šį laišką, sveikiname

Aukšč. Teismas atmete prašymą 
sulaikyt komunistų kvotimus 
pagal McCarrano įstatymą

Washington. — Komunis
tų Partija apeliavo į Aukš
čiausią Teismą, prašydama' 
uždraust “neištikimųjų 
kontroliavimo komisijai” 
kvosti tą partiją pirma, ne
gu pats Aukšč. Teismas iš
spręs komunistų skundą. 
Jų skundas sako, McCarra- 
no įstatymas, reikalaujan
tis, kad Komunistų Partija 
suregistruotų savo narius 
valdžioj, yra Jungtinių 
Valstijų Konstitucijos lau
žymas; ir prez. Trumanas 
neteisėtai paskyrė tą komi
siją McCarrano įstatymui

{vairios Žinios
Athemai. — Amerikos ir 

Anglijos karininkai tarėsi 
su Graikijos , generolais 
apie ginkluotų jėgų apvie
ni j imą kovai prieš komu
nizmą.

Peiping. — Kinijos res
publikos valdžia atsišaukė j 
darbininkus ir valstiečius 

bombą, kuri turėtų panašų 
smarkumą, bet jie “klai
džioją” ir veltui eikvoja 
daugybę pinigų.

Peronas tvirtino, kad jo 
bomba daug pigiau lėšuoja, 
ir jai padegti nereikią 
brangiosios uranium num. 
235 medžiagos. Atominiai 
Amerikos mokslininkai tei
gia, kad negalima panašios 
bombos padaryti be urani
um 235.

Sugrįžęs iš Huemul salos 
apylinkės, amerikonas W. 
McFadden Duffy, tenaiti- 
nio International House di
rektorius ,sakė, tos vietos 
gyventojai tik juokus daro 
iš Perono skelbiamų atomi
nių bandymų. Bandymams 
vadovavę hitleriniai ato- 
mistai, perbėgę iš Austrijos 
ir Vokietijos į Argentiną.

Peronas pasižadėjo nau
dot atominę jėgą tiktai ci
viliniams darbams, o ne 
karui.

jus ir jūsų drąsius darbuo
tojus didvyriškoje kovoje 
už pastovią taiką. Mes esa
me su jumis, kad parodyti 
mūsų valdžiai, kad mes sto
jame už greičiausį sulaiky
mą mūšių Korėjoje, už pri
ėmimą į Jungtines Tautas 
naujosios Kinijos atstovų, 
už pasitraukimą iš Korėjos, 
prieš apginklavimą Vokie- 
tijoš ir Japonijos.”

Savo laiške farmerių va
dai taip pat protestuoja 
prieš kainų kilimą, prieš 
vyriausybės pastangas visą 
ginklavimosi naštą suvers
ti ant darbininkų ir darbo 
farmerių pečių.

at-
vykdyti.

Aukščiausias Teismas 
metė Komunistų Partijos 
apeliaciją. Taigi partijos 
vadovai turės balandžio 
mėnesio pradžioje atvykti į 
“neištikimųjų” b o m i s i jos 
kvotimus.

Generalis Jungtinių Vals
tijų prokuroras J. Howard 
McGrath yra įteikęs komi
sijai kaltinimus prieš Ko
munistų Partiją su reikala
vimu, kad jinai suregis
truotų savo narius teisingu
mo departmente.

pasmarkint gamybą ne tik-x 
tai naminiams reikalams, 
bet ir Korėjos liaudininkų 
kovai.

. J

Formoza. — čiang Kap
šelio kinai tautininkai 
skleidžia paskalus, kad So
vietų Sąjunga davė Kinijos 
Liaudies • Respublikai 60 
sųbmarinų.

Metai 41-mieji. Dienfaščio 33-tieji.

Tarptautine konferencija 
platina kovą prieš 
Vokietijos atginklavimą
Šaukia surengi Penkių Didžiųjų 
derybas del santaikos

Berlin. — Pereitos savai
tės pabaigoj įvyko tarptau
tinė darbininkų konferenci
ja kovai prieš vakarinės 
Vokietijos atginklav i m ą. 
Šioje 
n i ame 
lyvavo 
šalių. Nutarė sudaryt eu
ropinį komitetą su sekreto
riatu rytiniame Berlyne.

Konferencija pasiuntė at
sišaukimą į Keturių Di
džiųjų užsieninių ministrų

konferencijoje ryti- 
Berlyno ruožte da- 

840 delegatų iš 18

Gembleriai sumoka 
$25,000,000 N. Yorko 
policijai per metus

Washington. — Brookly- 
no apskrities teisėjas Sa
muel S. Leibowitz liudijo 
tyrinėjančiai Senato komi
sijai, kad gembleriai per 
metus sumoka 25 milionus 
dolerių kyšių policijai Di
džiajame New Yorke. Vien 
arklių lenktynių raketierius 
Harry Gross išmoka milio- 
ną dolerių policijai per me
tus, kad nekliudytų jo biz
nio, sakė Leibowitz .

Jisai tvirtino, kad gem
bleriai veikė su New Yorko 
miesto majoro ir policijos 
komisionieriaus žinia.

Valdininkai sako, 
MacArthur išsišoko

Washington. — Valstybės 
department© valdininkai 
sakė, generolas MacArthur 
sauvališkai pasielgė, pats 
kviesdamas šiaudinių Korė
jos liaudininkų ir kinų ko- 
mandierių į derybas dėl ka
ro baigimo.’

Jis kartu grūmojo, kad 
jeigu Jungtinės Tautos im
tų kariauti prieš {Kiniją, 

‘tai “tuojau ją parblokštų.”
M'acArthuras, nelaukda

mas pasitarimų su anglais 
ir kitais talkininkais, taipgi 
įsakė generolui Ridgway 
siųsti kariuomenę per 38-tą 
paralelę į Šiaurinę Korėją, 
kada matys reikalą.

Pittsburgh© raketieriams 
laisvos rankos

Šis 
pa-

Pittsburgh, Pa. — 
mieštas suteikia puikų 
lyginimą, kaip teismai el
giasi su raketieriais ir su 
darbo žmonių vadais. Čio
nai, kaip žinoma, yra teisia
mi trys darbininkų vadai. 
Ypatingai ' teisėjas Mus- 
manno darbuojasi,' kad tie 
vadai būtų pasiųsti ilgiems 
metams kalėjiman .

Tuo tarpu beveik nieko 
nedaroma nubaudimui ra
ketierių. Paskutiniais 12 
mėnesių net dvylika lioteri- 
jos raketierių buvo sulaiky
ta ir teisiama. Visi jie bu
vo išteisinti ir paleisti tęs
ti savo amatą. 

i
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pavaduotojų sueigą Pary
žiuje; ragino juos pirmojon 
vieton dėti Vokietijos nu
ginklavimo reikalą į pro
gramą tolesnei sueigai, kur 
dalyvautų patys Keturių 
Didžiųjų užsieniniai minis
trai — Jungtinių Valstijų, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos • 
ir Francijos.

Kitas konferencijos nuta
rimas šaukia visų kraštų 
darbininkus stipriau masi-' 
niai reikalaut suruošt ketu
rių minimųjų šalių ir Kini
jos Liaudies Respublikos 
derybas, per kurias būtų 
taikiai sprendžiami didieji 
pasauliniai ginčai.

Irakiečiai reikalauja • 
suvalstybinti žibalą

Bagdad, Irak. — Platė
ja irakiečių judėjimas, rei
kalaujantis perimti ameri
konų ir kitataučių žibalo 
biznius Irake į to krašto 
valdžios nuosavybę. Prem
jeras Nuri Al-said svarsto 
šį reikalavimą.

Tam judėjimui, sakoma,' 
vadovauja tautinė Nepri
klausomybės Partija.

Korėjos liaudininkai 
išvengė apsupimo

Korėja.—Amerikonai va-' 
kariniame fronte užėmė ' 
Munsan miestą, 10 myliu į 
pietus nuo 38-to paralelio. 
Atakuodami iš dviejų pu
sių, jie stengėsi apsupti 
šiaurinius Korėjos liaudi
ninkus, bet apie 30,000 liau
dininkų ištrūko..

Viduriniame fronte korė- 
jiniai liaudininkai ir kinai 
kietai priešinosi ameriko
nams į šiaurę nuo čunčono 
ir Salbyono. Rytiniame pa
jūryje pietiniai Korėjos 
tautininkai, amerikonų tal
kininkai, užėmė Kaunpo . 
kaimą, 3 mylios į šiaurę 
nuo 38-to paralelio. Jiems 
padėjo Amerikos karo lai
vai. '

Šiaurinės Korėjos liau
dininkai praneša, kad kovo 
24 d. jie užmušė bei sužei
dė 2,100 amerikonų ir jų 
talkininkų.

AREŠTUOTAS TAKSŲ 
KOLEKTORIUS

Miami, .Fla. — Suimtas 
taksų rinkėjas Wilson E. 
Howard prisipažino išsukęs 
iš valdžios $26,000 kaipo 
grąžinamus žmonėms “tak
sų permokėjimus.”

Jis buvo pasisamdęs ke
liose pašto stotyse dėžutes 
skirtingais vardais. Klas
tingai pildė taksų blankas 
ir pasisavino grąžinamus 
“permokėjimus.”

■■ n

ORAS. — Apsiniaukę ii* 
lietus. ,
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me apie bandymus
“Prieš pora savaičių rašė- 

ardyti 
Lietuvos laisvinimo orga
nų vienybę. Šiuos žodžius 

į rašąs ir gyvu žodžiu ke-1 
liuose lietuvių susirinki
muose yra skatinęs veikė
jus budėti ir neleisti ardyti 
viso to, kas buvo pasiekta, 
būtent, lietuvių vienybės.

“Vakar mūsų dienraštyje 
paskelbtas Eltos komunika-

Peronai ir atominė energija
Išvakaryje amerikines konferencijos, prasidėjusios 

kovo 26 dieną Washingtone, Argentinos Peronas pa
skelbė, jog, girdi, Argentina surado naujas priemones 
ir būdus atominės energijos gaminimui. Tai, .esą, radi
kalūs, nauji būdai; Argentina galinti dabar atominę 
energiją gaminti savomis jėgomis, saviška medžiaga; 
nereikią Argentinai nei uraniumo, nei i * 
toniumo.

Netenka nei sakyti, jog šis Perono paskelbimas sukėlė 
pasaulyj nemažą sensaciją. Ar tiesa, ką jis sako? Argi 
galimas daiktas, kad, palyginti, tokia maža ir biedna 
šalis, kaip Argentina, galėtų pasiekti tai, ko dar ne- 

v-pasiekė nei Francūzija, nei..Anglija?
Tūliems žmonėms atrodė, jog šis paskelbimas buvo 

padarytas tam, kad palenkus savo (Argentinos) pusėn 
IjOtynų kraštus, kurių atstovai • suvyko Washingtonan 
konferuoti apie tai, kaip sulaikyti komunistinį pavojuje 
kaip nuo jo apsisaugoti. <

Tūliems žmonėms atrodė, jog šis Perono pareiškimas gėjai su VLIK-u nesą tarę- 
padarytas grynai politiniais sumetimais; atrodė, jog tai Į s‘ ' 
esąs niekas daugiau, kaip argentiniškas “blefas.” <

Amerikos atomo energijos dirvoje specialistai sako, .menų,
Jog tai negalimas daiktas: be uraniumo ir plutoniumo ■ nizavo VLAK.-ą ir 
atomo energijos nepagaminsi, sako jie. Į delegatūras. Būtų gal nau- galis numirti ir

Prieš trejetą dienu Buenos Aires mieste užsienio laik- dingą, jei Elta 
raščių korespondentai kalbėjosi su tūlu atominėje srityje skelbtų LRS steigėjų var- 
dirbusiu specialistu Dr. Ronald Richter.

tritono, nei plu- j tas patvirtina teigimą, kad
i yra asmenų grupė, bandan
ti skaldyti bendrąjį lietuvių 
frontą.

“Elta praneša, kad ir 
VLIK-ui jau žinomi nauji 
bandymai skaldyti lietuvių 
jėgas. Jis žinąs, kad esan
ti steigiama kažkokia nau
ja organizacija, pasivadinu
si ‘Lietuvos rezistencijos 
santarve’ (LRS). Jos stei-

Pažymėtina, kad stei
gėjų tarpe esą tų pačių as- 

.i, kurie anksčiau orga-

SIS.

BD.PS

viešai

“Aš noriu aiškiai pasaky
ti, kad mes tikime, jog pa
saulis tebėra pakankamai 
didelis del Jungtinių Vals
tybių ir komunistinės Rusi
jos gyventi šalimai. Mes ne
tikime, kad karas yra neiš
vengiamas. Tiek mūsų mi- 
litariniai vadai, tiek Vals
tybės Departmentas tvirtai 
tiki, kad greitu laiku mes 
būsime taip tvirti, jog Ru
sija neišdrįs mus užpulti.”

Kongresmanas Shelley, 
iš Californijos, paklausęs, 
“argi nebūtų geriau, kad 
kuomet mes būsime pakan
kamai tvirti, užpulti Rusi
ją ir padaryti galą komu
nizmo pavojui ne tik Jung
tinėse Valstybėse, bet ir vi
sam pasaulyje?”

Harriman atsakęs, kad >• Uuosuioti nuo tar 
“demokratija me k u o m e t 
negali pradėti karo.” Jis i 
pasakęs: “Mes niekuomet' 
neužpulsime.” Jis nurodęs, 
kad karą reikia vesti tik 
ekonominėje dirvoje.

Kada mirs moterų kalbos 
stosis darbu

Mūsų šalies moterų didelė • bių teisės gyventi ir tvar- 
dauguma yra taikos šali
ninkės. Kur tik susiburia 
grupelė moterų — šapoje, 
raštinę j e, krautuvėje, gat-
vėje,- kieme, klube, — ten 
girdisi atdusiai:

“Kad tik būtų taika!”
Taip kalba ne vien tiktai 

tos, kurių sūnūs jau šaukia
mi, bet ir tos, kurių vaikai 
dar maži.

ky tis taip, kaip jiems pa
tinka, tuo patimi saugome 
ir savo teisę gyventi, kalbė
ti, rašyti taip, kaip mums 
geriau. Yra nedora, negar
binga prievarta 'brukti ki
tu kraštu žmonėms mūsiš
ką idėją ar santvarką.

Kuomet paklausi jų, ką 
jos mano apie Korėją, jos

SEIMININKĖMS
Suvynioti pyragaičiai
Padaryk tešlą ki^ip 

dėl pajaus, 
bai plonai.

prieš pastato savo klausi- Pageltęs.

eslą ktup 
Iškočiok M-

r____ Ištepk iš
kočiotos tešlos viršų Vsu 
oranžių (apelsinų) marma- 
ladu, paskiau su pynatų 
sviestu (peanut butter). . 
Tepk ne visai plonai. Ištep
tus supjaustyk tokiais ka- 
valkais, kad galėtum suvy
nioti ne, per storais roliais? - 
Suvyniok taip, kaip “jelly ■ 
rolls.” Spjaustyk rolius į 
apie poros colių ilgumo ga
balus.

Kepk neperkarštame 
čiuje iki viršus bus

darbininkes, darbi ninku 
šeimininkės ar smulkaus 
biznio motei y s jos neturi 
ko laimėti iš karo. O pra
laimėti gali viską. Jos ži- 

į no, kad jų sūnūs nebus pa- 
______ __  __.rnybos kai
po “nepavaduojami” namie 
ir kad jiems neteks minkštų 
vietų išėjus. Jos mato pir- 
mesniuose karuose sužalo
tus veteranus ir jų šeimas 
skūrstant dėl stokos namų,

Jei nori pagerinti, 
dedant i pečių aptepk viršų 
su išplaktu kiaušiniu. Pri
duos gražumo ir skanumo. /

Karatas šokoladinis gėri
mas 
švelniai skanesnis, jeigu už
kaitinant paplaksi taip, 
kaip plaki kiaušinius ar 
grietinę.

mus:
—Kaip jaustumėmės mes, 

jeigu kas ateitų į mūsų na
mus ir užko m a n d u o t u : 
“Gyvenk taip, kaip įsakau! 
O jei neklausysi, užmušiu 
tavo visą šeimą ir liepsno
se supleškinsiu tavo na
mus.” Ar mes jį už tai pa
gerbtume4^ Ar pamylėtume 
jį ir jo idėjas? 'Ar korėjie
čiai įsibriovė į mūsų namus, 
ar mes į jų?

—Kokį gi atsakymą su
teiktumėte jūs?

Darbuotojos už taiką at
sako, jog tikro patrijoto 
švenčiausia prievolė yra 
veikti, savo šaliai ir žmoni
jai tą, kas yra garbinga ir 
naudinga. Saugojimą tai
kos jos skaito reikalingiau
siu, garbingiausiu ir patri- 
jotiškiausiu veiksmu. Tai 

matytume! dėl to visos šalies moterys 
tai]) susidomėjo t Taikos 
Krusada, 1 
Washingtona kovo 
reikalauti taikos. ■

•odys gražiau ir bus

Obuoliai prie meso^ >
Prie kiaušinienės su kum

piu ir bendrai prie kiaulie
nos arba ir paukštienos^vi- 
suomet 
Greit ir

i Harriman pa-1 menkų pensijų ir paki-
sakęs. Mes manome, kad jusju kainu ir jos nelinki to 
taikos reikalai šiandien is-> i... „„.f
rodo daug geriau, negu ka- Į Organizuotos darbinin- 
da nors.buvo paskutiniais , k-s ,kaipo akyviausioji) gy_ 
trejetu metų. J veninio apmokytoji moterų

1 1,n/f<S i vlsuomenės dalis, daugįau- 
vle ; šia susirūpinušios taika. Ir
IT C) 1 * i A,..‘1 jeigu ne prilaikinetojai. jų

j unijų viršūnėse trukdytų, 
paša-; mes -,U1 dabar

I n,7/: daugeriopai didesnį sąjū
dį, negu matome dabar.

jo
;alįs užimti 
karštuolis,” 

dus. Težino visuomenė, kas > pradėti karą.
Richter yra tautybės austras; jis jau per tūlą laiką tragišku tautos gyvenimo kęs Harriman, 

gyvena Argentinoje; jis yra kadaise dirbęs ;
srityje (karo metu) Vokietijoje. Na, ir Dr. Richter! nybę.”
teigia, Jog taip, tiesa! Argentina surado atominės ener-• Nei Draugas, nei Krupa- 
gijos atradimo raktą; jis, Dr. Richter, yra tas žmogus, vičius nepatiekia jokių 
kuriam už tai privalo priklausyti vyriausias nuopelnas, duomenų apie to pasidalini-'

Dr. Richter toliau-sakė: jis žinąs, kaip padaryti ir mo pagrindines priežastis, j tiems' tkongresmanams tai-1 
hidrogeninę bombą, bet kadangi-Peronas jam neleidžiąs Bet galima spėti, kad tie 

nesusipratimai iškyla dė] minti Amerikos žmones, ku- 
vietų ir vadovybės. Juk.jau^rie vis didesniam ir dides- 
seniai buvo girdimi zurzė-

kuris
“Bet,”
“visi 

atominėje j momentu ardo lietuvių vie- raportai parodo, kad 
ja neruošia pasaulinio ka-

' ro.”
Bet, žinoma, šis Truma- 

I no pagelbininko pamokslas

mūsų 
Rusi- būriais keliavo į. 

15-tą 
A-a.

tinka 
skaniai

obuoliai, 
padaroma

Sudėk obuolio griežinė
lius į skauradą, apibarstyk 
cukrumi ir biskeliu drus
kos, uždenk ir lai palengva 
iššunta garu. Su blynams 
versti spatuku paimdama 
iš skaurados apdėstyk ap-' 
link paduodamą mėsą. Ar-’ 
ba viename lėkštės krašte 
gražiai sueiliuok.

bombos gaminti, tai .jis ir negaminąs.
Bet tai reiškia, jog Argentina gali pasigaminti ir ato

minę bombą Jeigu ji jau surado raktą Į atominės ener
gijos “atradimą” ir tobulinimą.

Jeigu tai pasiekė Argentina, neužilgo pasieks ir 
glija, ir Francūziįa. O tuomet “didžiulis sekretas 
nebebus didžiuliu sekretu.

Palauksime, pamatysime.

jau

Gubernatorius turėtų tą balsą išgirsti
146 žymūs amerikiečiai, iš. 83 miestų, parašė bendrą 

laišką Niujorko valstijos gubernatoriui Dewey, reika
laujant, kad jis neleistų tos valstijos inšiūrans depart
ments įvykdyti savA pasimojimų, kad jis neleistų jam 
pasmaugti fraternalę organizaciją IWO.

Jei IWO būtų likviduota, tuomet nebeliktų jokio už
tikrinimo, kad panašiai nebūtų pasielgta ir su kitomis 
fraternalėmis organizacijomis, sako p6 laišku pasira
šiusieji. " ,

. JW0 turi 162,000 narių ir apie septynis milionus 
lenų turto. Finansiškai organizacija tvirta, viena tlvir- 
čiausiųjų.' Inšiūrans departmentas nori ją uždaryti! tik 
dėl to, kad tūli IWO vadovai nepatinka jam politiškai.

Bet vadovai galima pakeisti.
Štai IWO šaukė savo suvažiavimą, kuriame, be abejo

jimo, būtų padarę pakaitų, būtų atlikę visus kitus rei
kalus pagal pageidavimus inšiūrans departmento. Ta
čiau inšiūrans (insurance) departmentas atsisakė leisti 
suvažiavimui įvykti, o tą atsisakymą užtvirtino teisėjas 

>' Greenberg. .
Kuopų išrinktiesiems 555 delegatams esą nevalia su

sirinkti ir savo reikalus spręsti!
Kur f ai girdėta?
Mūšų nuomone, gubernatorius turėtų laiško išklausyti; 

jis turėtų neleisti inšiūrans departmental sauvaliauti; 
IWO turėtų būti palikta veikti; kaip ir veikė, ir leista 
jai teisė susirinkti organizaciniams reikalams apsvars
tyti. , \

Wm. Faulkner už Willie McGee
V'/ ' *

Amerikinis rašytojas William Faulkner gyvena 
ford miestelyj, Mississippi valstijoje. Mr. Faulkner 
vo praėjusių metų Nobelio premiją už literatūrą. Jis yra 
žymaus masto rašytojas, nors į politinį gyvenimą ne
sikiša.

Toje pačioje Mississippi valstijoje, Laurel miestelio 
į .kalėjimo mirties kameroje, laukia mirties karo vetera

nas Willie McGee, negras.
Dėl McGee gyvybės Išgelbėjimo šiandien darbuojasi vi

sa progresyvė visuomenė. Tarp kitko, 12-ka baltveidžių 
, žymių moterų veikia pačioje Mississippi valstijoje, aiš- 

kindamos žmonėms, kodėl Willie McGee turėtų būti ne-

Ox-
• ga-

Šios moterys aplankė ir rašytoją Faulkner, kuris pil
imi sutiko su šia pažiūra, kad' Willie McGee nusmerktas 
mirti nekaltai. Rašytojas pasakė moterims.:. darbuoki- 
tės ir apie darbo pasekmes, jei galite, praneškite man.

komas tik tam, ka'd nura

niam skaičiuje įsitikina, jog 
jimai prieš prelato Krupa-j šis nesvietiškas ginklavima- 
vičiaus klerikalinės klikos'sis ir ruošimasis karui ve- 
uzurpacijas tave VLIKe..1 da prie naujo karo. Tokių 
Erzina, matyt, klerikalų' “užtikrinimų,” kokius pa7 
užsispyrimas neįsileisti 
VLIKą Mažosios 
pabėgėlių atstovybės.

Aiškį, kad tarpe Krupa-1 
vičiaus ir tų “skaldytojų”, 
principinių skirtumų 
randa. J 
su šmeižia Lietuvą ir

VLIKe.,1 da 
klerikalu' “p \ I *■ ' * f

1 ■ darė Harriman, reikia užbė- 
Li e tu vos gimu i už akių taikos sąjū

džiui.
Mes “priešingi” karui, 

bet apsiginkluojame patys 
į nesi- ■ nuo kojų iki galvos ir ap- 

Jie visi vienu bal-, ginkluojame ne tik anglus, r t ...
’’ visi frančūzus, bet ir vokiečius I nel\mau vbl-. 

lygiai laukia, kad Lietuvon ir’japonus. Mes, “priešių-į 
sugrįžtų ponų ir išnaudoto- gi” karui, bet gal jau visa ! 
jų viešpatavimas. Jie visi I puse milijono mūsų vyrų 
laukia naujo karo ir dar- nuo pereitų metų birželio 
buojasi jo priartinimui, ti- .mėnesio veda karą už sep

tynių tūkstančių mylių nuo 
mūsų žemės.

Čia žodžiai nesusiderina 
su žygiais ir darbais.

-kėdamiesi, kad toks karaš 
padėtų jiems laiihėti Lietu-> 
vą.'

KIEK TAME TIESOS?
N. Y. Post koresponden

tas Robert S. Allen rašo iš 
Washingtono apie dvide
šimt dviejų kongresmanų 
pobūvį pas Baltojo Namo 
užsienio reikalais pagelbi- 
ninką Averell Harriman. 
Ponas Harriman pasikvie
tęs pas save įtakingus kon- 
gresmanus išryškinti jiems 
Trumano administra c i j o s 
programą ir užsieninę poli
tiką. Per ištisas tris va
landas jis prakaitavęs, kad 
įtikinti tuos kongresmanus, 
jog mūsų vyriausybė karo 
nenorinti. Ji ginkluojanti 
šalį ir visą kapitalistinį pa
saulį tik tam, girdi, kad 
“pasipriešinti komunistinio 
imperializmo pavojui.”

Harriman ypatingai storai 
pabrėžęs du punktu, būtent, 
kad karas nėra neišvengia
mas ir kad Jungtinės Vals-

didesnis, negu mes matome, 
j Ir jis randasi ir tokiose vie- 
I tose, kur jo visai nesitiki- 
, ma.

Nežinau, ka vienos žino- 
mos bažnyčios pamokslinin
kas buvo savo maldinin
kams sakęs. Tačiau išėju
sios iš ten moterys, atsisto
jusios laukti buso, kalbėjo-

—Bepigu jam pasiskerė- 
čioti, jis vaikų neturį. Ar
gi jam gaila svetimų? Jei
gu jis ant tų kinų supykęs, 
lai eina pats, persimušti.

—Jie sau sėdi namie, vy- 
. O jauni vy- 

l.uoi rai jau baigiami išrankioti, i n _ i ’ i
—Sake, kad vaikinai su

grįš namo Kalėdomis. Ir 
tių man taip per akis me
lu o L!

—Taigi, beveik baigiasi ir 
metai, o tie vaikai ne tik 
neparvdžiuoja, bet kas kar
tas daugiau išveža. Girdė
jai, kad ir D-as jau siun
čiamas “į Kaliforniją”?

—Kažin, kiek metų 'truk
tų karas, jei pradėtų siųs
ti mūsų armiją į Kiniją?

—Sunku pasakyti, gal ir 
mūsų vaikaičiai suspėtų 
užaugti ir ten išeiti. Pasa
koja, kad kinų yra tris ar 
keturis kantus daugiau, Tie-

Rochester, N. Y.
Iš Motery Klubo veikimo

Kovo 10-tą turėjome pa- 
žmoni, kaipo apvaikščioji- 
mą pasaulinės moterų šven
tės, kuris pavyko labai ge
rai. Svečiu ir viešnių buvo 
gražus būrelis. Visi drau
giškai laiką praleido. Klu
bietės pagamino skaaią va
karienę, kuriai draugės vis
ką suaukojo, pačios paga
mino gardžius pajus ir tor
tus.

Dovanojo maisto šios 
draugės: F. Mockienė, V. 
Bullienė, S. Palapienė, E. 
Čereškienė, V. Greibienė,
D. Vaitas, G. Labeikienė,
E. Shopienė, H. Velikienė,

Virtos su lupyna bulvės 
yra daug maistingesnes, 
negu nuskustos.

Riebaliniams pyragai
čiams (cookies) tešlą Mene 
lengviausia iškočioti \gerai 
atšaldytą, tarp dviejų’vaš
kuotos popieros lakštų.

Medaus skonis ir kvapas 
priklauso nuo medžiagos, 
kokią bitės gauna savo “fa
brikui.” Tiktai Kalifornijos 
ir kitų šiltų kraštų bitės te
gali pagaminti apelsinų žie
dų medų. Dobilų ir grikių 
medaus dažniau pasitaiko 
gauti, jo pagaminama veik i 
visur. !

Pinigais aukojo: Mrs. M.

šaukštas medaus j šviežių 
vaisių salad suteikia skir
tingą skonį.

ŠYPSENOS
Neturi arklio

Floridoj turistas sumanė 
aplankyti indijonų rezervatą. 
Sutiko jojantį indijoną ant 
mažo arkliuko, paskui kurį 
vilkosi pailsusi indijonka, ant 
kupros nešdama vaikutį.

Turistas nustebęs užklausė: gU mūsų žmonių.
“O kodėl ji nejoja?”

Indijonas: “Umm. Ar tu 
matai, kad mano čepučita 
turi arklio.”

ne-
ne-

Skirtingas vyras
Moteris darinedama žuvį, 

susiraukus piktai pratarė: 
“Kodėl tu negali būt kaip ki

vynai? Jie nepagavo žuvų.”

Atėjo busas. Sausakim
šai pripildytame vežime 
pasklido moterys ten, kur 
kuri galėjo liuosiau stovėti. 
Pokalbis nutrūko.

relis, J. Totorius; F. J. Kon- 
teniai, A. Duobienė, O. Gri
cienė, K. Žemaitienė. S. 
Vaivadienė 50 c.

Išleidimui, daiktais: D. 
Naujelienė — gražią špil
ką ir auskarius, J. Labeika 
—vyno bonką, ,L. B. — sū
rį. * Visi trys bendrai, davė 
pelno $15. Tikietus parda
vinėjo Labeikienė, Čereš
kienė, Gi'eibienė, D. Vaitas.

Bullienė, Žemai- 
Cabeikienė, Shopie-

1 Today’s Pattern ',

ti

Mandagus Vyras
Vyras: “Miela Agutę, šian

dien eikime į valgyklą vaka
rieniauti, neę man labai įky
rėjo. savo dišes plauti.”

Perkrikštas

Jis ragino moteris apeliuoti į žmones, ypatingai į mo- 
teris; Kai žmonės, Mississippi valstijos gyventojai, bus 
išjudinti, tuomet ir valdžios organai su jais skaitysis.

Kitais žodžiais: rašytojas Faulkher tiki masiniu vei
kimu. O tai yra svarbu! ' . ■

Dabar, kai. aukščiausias šalies teismas atsisakė Willio 
McGee bylą iš naujo svarstyti, masinis veikimas dėl jo 
gyvybės išgelbėjimo privalo būti padidintas.

Eilinės, kuklios moterys, 
politikoje nedalyvaujančios 
ir su darbininkiška politi- 

\, ka gal nei pažinties netu- 
i rinčios taip pat nori tai
kos, nori pasilaikyti savo 
vaikus ir anūkėlius sau, gy
venimui. Tiktai jos dar ne
išmoko to pasakyti organi
zuotai ir reikšmingai.

Tačiau taika domisi ir ne? 
turinčios ko prarasti asme
niškai. Tai tos, kurios per 
keliolika Naujosios Dalybos 
metų įprato viską sverti de
mokratinėmis svarstyklė
mis.' Jos sako:

—Pagerbimu kito as
mens, kitų tautų ir valsty-

Virėjo 
tienė, 
nę; už baro Labeika.

Širdingas ačiū visiems 
aukojusiems, dirbusiems ir 
atsilankiusiems, taipgi už 
vaišes dd. G. švedams, Mr. 
G ,Savage, M. Walls, R. 
Shereliui. Ta suteikta Mo
terų Klubui graži parama 
bus išdalinta geriems darbo 
klasės reikalams.

Kovo 14-tą' įvyko Moterų 
Klubo susirinkimas pas 
draugus B. E. Duobus. Jau 
buvau rašiusi, jog dd. Duo
bai apvaikščiojo 50 metų 
savo vedybinio gyvenimo. 
Tai klubietės nutarėme vi
sos nueiti ir pasveikinti 
mūsų ilgamečius veikėjus/ 
Atlaikėme susirinkimą. Bu-

(Tąsa ant 3 puslapio) ’ (
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(Istorinis Romanas)

, (Tąsa)
—Amen! — užbaigė Krokuvos vys

kupas ir tam patvirtinti nulenkė galvą. 
Mulenkė savo galvas prelatai ir kiti 
^enkų didikai. Pagalvojęs nulenkė gal- 
zą ir kunigaikštis Vytautas, ir kuni
gaikštienė Ona, o sekdami jais, ir didi
kai bajorai.

■—Gerai, — pamanė Vytautas, bet ne
pasakė, — “šį kartą nusileidžiu aš, bet 
kitą kartą turėsite nusileisti jūs.”

Taip pamanęs, jis.su kunigaikštiene 
priėjo prie karaliaus su karaliene ir 
n an dagu m o dėliai dėkojo jiems už do
vanas. Bet kai kunigaikščio ir karaliaus 
š arti susitiko akys, vėl žybtelėjo jose 
kažkoks bendras nepasitikėjimas.

Paskiau kunigaikštis Vytautas ir ku
nigaikštienė Ona išdavė kiekvienas nuo 
savęs atskirai raštą, patvirtindami tai, 
kas buvo sutarta.

, ‘ f
Jei’lenkų karalius ir jo ponai magna

tai turėjo laiko ramiai linksmintis ir 
puotauti, tai kunigaikštis Vytautas sė
dėjo puotoje tik iš mandagumo. Jį trau
kė neatidėtini reikalai į Vilnių; reikėjo 
skubėti į Žemaičius, kalbėti su ordinu ir 
tvarkyti savo didelę valstybę, kuri jam 
dabar atiteko. Veltui karalius Jogaila ir 
jo magnatai kvietė kunigaikštį į Astra
vo girias pamedžioti, o kunigaikštienę— 
į Krokuvą paviešėti. Vytautas atsisakė 
griežtai. Puotoje sėdėjo jie abu su Jo
gaila už bendro stalo kaip lygūs, greta 
savo priesaikų. Paskiau iš užstalės žiū
rėjo į šokančias poras, kalbėjosi ir 
gurkšnojo iš molinių ąsotėlių tyrą van
denėlį. Ir vėl lipšnūs, mandagūs lenkų 
magnatai kabinėjosi su kunigaikštienės 
Onos palydovėmis, glamonėjosi su Vy
tauto bajorais didikais ir nėrėsi iš kai
lio, norėdami pasirodyti savo kultūringu
mu iri turtingumu.

Lenkų valstybes didžiūnas Astravo 
magnatas, apsikabinęs bajorą Rambau- 
dą, vedžiojos su juo po menę ir šnekučia
vo:

— O taip, mes, lenkų karūnos bajorai, 
kardu iškovojome sau privilegijas, ir 
šiandien mes priklausom nuo savo kara
liaus tiek, kiek ir jis nuo mūsų,—gyrėsi 
Lenkų bajorų privilegijomis Astravo di
džiūnas.

—Bepigu jums varžytis su savo kara
liumi, kad jūs jau kelias dešimtis metų 
su nieku • nekariaujate. Mus su mūsų 
kunigaikščiu riša bendri apsigynimo rei
kalai, o per tatai teisėmis mes visi bajo
rai ir visi lygūs, — atsakė jam Ram- 
baudas.

—Na, o kaip pas jus smulkioji šlėkta?
— Pas mus jokios šlėktos nėra.
— Tai smulkieji bajorai? ... Ar kaip 

juos vadinate?
— Vadiname taip pat bajorais. Teisė

mis mes, bajorai, visi lygūs.
—O privilegijomis?

— Privilegijų pas mus jokių nėra.
— Tai kuo jie skiriasi nuo jūsų, o jūs 

nuo jų?

— Nieku.
— Na, o tie puslaukiniai žemaičiai^ 

kurie miškuose gyvena ir stabus tebe
garbina?... Kaip’ juos vadinate?

—Jei jie raiti ar pėsti stoja į pulkus 
ar atlieka kitas kariškas -pareigas—Ttaip 
pat vadiname bajorais... Ir aš Žemai
čių bajoras ... Stabų žemaičiai negarbi
na, o tikėdami daug dievaičių, išpažįsta 
ir vieną dievą, tik kitokiu jį vadina 
vardu.

Lenkų valstybės didikas nesuprato ir 
pagalvojęs paklausė:

— Na, o jūsų Pykuolis, Kovas, Per
kūnas, Milda, Žeminė..*. Ar ne dievai?

—Tai ne stabai. Tai gamtos galybių 
pavadinimai, kaip ir jūsų šventieji, tik 
kitais vardais vadinami, — atsargiai 
kalbėjo Rambaudas.

Lenkų didikas vis dėlto užsigavo už 
sulyginimą krikščionių šventųjų su pa
gonių dievaičiais ir susiėmęs rankas ta
rė: <

— Mūsų šventieji — tai palaimintieji, 
pralieję kraują už šventą Romos katali
kų tikėjimą ... O jūsų kas? Raisto bjau
rybės, pragaro velniai. Bajore, jūs dar 
tamsybėse klaidžioj ate. Jūsų dar neap- 

. švietė šventoji dvasia . ..
— Bajore, bajore, aš kalbu apie tuos 

žemaičius, kurie gyvena miškuose <. . 
Na, o Vilniaus krašte ar jūs jau visus 
apšvietėte?

—Vilniaus krašte visi Lietuvos ba
jorai pakrikštyti ir mūsų maloningojo 
karaliaus aktu jau apdovanoti privilegi
jomis ir sulyginti teisėmis su lenkų ka
rūnos magnatais.

— Nežinia, ar patvirtins tas privile
gijas mūsų kunigaikštis.

—Bet jos juk duotos mūsų karaliaus, 
Lenkų ir Lietuvos viešpaties. Kuni
gaikštis jų nei patvirtinti, nei atimti ne

— Tai Lenkuose, bet Lietuvoje šeimi
ninkas jis.

— Nemanau, kad dabar Vilniaus kra
što bajorai geru atsižadėtų savo privile
gijų, kurių jie pas mūsų karalių užsitar
navo? — šyptelėjo didikas.

— Tuomet jie turės išsižadėti Lietu
vos valdinystės ir kraustytis į Lenkus.

— Kaip tat?! — supyko Lenkų didi
kas, paleido bajorą Rambaudą iš paran
kės ir pabrėžė: — dabar tarp Lietuvos ir 
Lenkijos jokios sienos nebėra ... Pa- 

< klausykite, męsei panie, ką kunigaikščio 
kancleris kalba, — su tais žodžiais didi
kas peštelėjo praeinantį pro šalį Kroku
vos kaštelioną ir atkartojo neseniai gir
dėtus Ziemovito' žodžius: — aš visuomet 
sakiau, kad ne Krėvės unijos aktas blo
gai sustatytas, o kad jis blogai aiškina
mas.. . Štai kunigaikščio kancleris sako, 
kad ...

Didikai susiginčijo. Priėjo dar Spy t-- 
ka iš Melštino, Mikalojus Maldžikas, Mi
kalojus Sepinskas/ir kiti. Vieni užstojo 
už Rambaudą, kiti laikė Astravo didiko 
pusę. Pagaliau ginčą, išsprendė galvotas 
Krokuvos kaštelionas Jonas Toporas iš 
Tenčino: ’ • '

(Bus daugiau)

Worcester, Mass
UŽUOJAUTA

MIRĖ

Adomas Misevičius

Klaidos pataisymas
“Laisvės” 55 nųm. ‘ iš šio 

miesto korespondencijoje, sta
tant eilutes, sumaišyta saki
nys iš V. Bovino laiško citato
je. Turi būti šitaip: ”V. Bovi
nas kredituoja, kad dėka jū
sų parkui ir Draugijai, mes 
galime kelti lietuvišką kultū
rą ir pieną”.

Rep.

Reiškiu širdingiausią užuojautą velionio

žmonai Marijonai, jų dukrai Bernice, žentui ir

kitiems velionio ir jo šeimos raugams, priete-.

liams ir artimiem^!

ŠYPSENOS
Moteris: “Tik įsivaiz

dink, — užvakar aš buvau 
tavo sekretorė ,o šiandien 
jau tu man dirbi.”

Vyras: “O gal tik tu taip 
manai?”

JUDITA SADAUSKIENĖ

Rochester, N. Y. 
(Tąsa nuo 2-ro nusl.l 

vo išduotas raportas iš pa
rengimo. '

Nutarta pasveikinti Lais
vę. laikraščio 40 metų' su
kaktyje. Paaukojom $30. 
Kitus išaukosime sekantį 
susirinkimą. Knygų fondui 
ant blankos surinkta $8.50. 
Vilnies Kalendorių parda
vėm 33. Moterų išleistos 
knygutes “Kaip Būti Jau
nam Net ir Senatvėje” par
davėm 25. Visi giria tą 
knygutę ir dėkoja daktarui 
J. J. Kaškiaučiui už para
šymą ir LLD Moterų Ko
mitetui už išleidimą.

Po susirinkimo draugai 
Duobai ir jų duktė Helen 
Veli kieno mus pavai šino 
skaniais valgiais ir sal
džiais gėrimais. Pasilinks- 
minom. Mes, visos klubie- 
tės, labai dėkingos už ma
lonų priėmimą ir vaišes.

Linkime draugams 
ir linksmai sveikiem 
venti ir. kiek galima, 
buotis su mumis.

plaučių uždegimu. Dabar 
jau Jaučiasi gerbtu.

Linkime ligonėms greitai 
pasveikti ir darbuotis su 
mumis. L. B.

dar-

Mūsų ligoniai
Moterų Klubo narės ap

lankėm E. Rochester gyve
nančią Oną Malinauskienę. 
Jau pradeda darbuotis po 
stubą, gražiai atrodo. Sa
kosi esanti dar labai silp
na po tokios sunkios ligos.

Antanina Duobienė virš 
porą savaičių sunkiai sirgo

PADĖKA
Širdingai dėkingi esame 

sūnui Antanui ir marčiai ir 
dukteriai Helen ir žentui 
Antanui Velikiams už su
rengimą mūsų vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukak
ties a.tžymejimui tokio gra
žaus pobūvio ir dovanas. 
Brangūs vaikeliai, tas jūsų 
apie v mus atsiminimas su
teikė daug malonaus 
džiaugsmo.

Širdingai aciir broliams, 
brolienėms ir visiems gimi
nėms už dovanas, širdin
gus linkėjimus, gražias kor
tas ir gėles; taip pat Mote
rų Klubui ir visiems drau
gams už dovanas, malonius 
linkėjimus ir draugiškumą. 
Mes nemanėme, kad mes 
turime tiek daug gerų 
draugų, kurie taip širdin-

Naudinga Pamoka

Vietinė žydų Progresyve 
Associacija nutarė paruošti 
kultūrinį vakarėlį ir visą pel
ną likusį nuo vakarėlio ati
duoti dėl žydų dienraščio 
“Morgen Freiheit.” Dienraštis 
randasi labai kebliam finansi
niam padėjime.

Siautėjant reakcijai ir per
sekiojimams visko, kas yra 
progresyviška ir pažangu,

Pinnasis tikrasis 
jos gimtadienis

Mary M. Goostlaw, Malone 
miestelio gyventoja, sakosi 
šiemet pirmu kartu minėjusi 
savo gimtadienį tokioje at
mosferoje, kokioje jis turi bū
ti minimas. Ir sakoma, kad 
tai jos paskutinis, ji nesitiki 
sulaukti kito. Kaip tai atsiti
ko?

Ji buvo gimusi Velykų sek
madienį, kovo 25-tą, 1894 me-

d a uk skaitytojų buvo priversti tais. Tik šiemet bepripuolė 
nebeatnaujinti, savo prenume- Velykos kovo 25-tą ir tiktai 
ratų, taipgi ir piniginė, pašai- po kitų 57 metų bepripuls Ve- 
pa labaj sumažėjo, dėl įvairių lykos tą dieną.
kitokių kliūčių. ’

Buvo nutarta duoti lekciją, 
o po lekcijos užbaigti vakarėlį 
prie kavos su užkandžiais. 
Taipgi nutarta nepranešti kas 
bus prelegentu,, tik paminėti, 
kad kalbės labai žymus as
muo.

Brooklyno prokuroras Mc
Donald žadėjo panaujinti ty
rinėjimą, dėl ko taip keistai 
mirė Abe Reles, kuomet prie 
jo buvo pastatyta 6 asmenų 
sargyba. . ;

Mūsų sveikatos padėtis 
jau neleidžia ' tiek veikti, 
kiek norėtume. Dabar tas 
visas jūsų draugiškumas, 
mūsų vaikelių, giminių ir 
draugi! priejauta, mus su
stiprino ir atgaivino, norsimo. 
ir si 
siems širdingas ačiū.

Benis ir Elzbieta |grįžusį
Duobai

Cliffside, N. J

kas 
yra

CEEVELANDO ŽINIOS

margučiu 
margutis 
tas irgi

Margučių vakaras už poros 
dienų

Jau liko tik pora dienų, 
kad puikiausiai numarginti 
margutį — velykaitį ir kad su
sirasti sunkiausiai sumušamą 
margutį. O tuomet galėsi būti 
sau ramus, kad laimėsi dvi 
dovanas, nes šiame margučių 
vakare bus paroda gražiai iš
margintų margučių ir kuris 
turės gražiausiai išmargintą 
margutį, tas gaus gražią do
vanėlę. Taipgi bus 
“muštynės” ir kurio 
išliks nesumuštas, 
laimės dovanėlę.

Margučių vakaras Įvyks 
šeštadienio vak., kovo 31 d., 
LDS Klubo svetainėje, 9305 
St. Clair Ave. Pradžia 6 v. v. 
Rengia Progresyvių Partijos 
Lietuvių Klubas. Kalbės P. P. 
direktorius Hugh DeLacy. Į- 
žanga veltu į. Bus sumanios 
šeimininkės, , kurios aprūpins 
vakaro svečius visu kuo.

Progresyvių Partija daug 
veikia už darbo žmonių reika
lus, kaip Ohio valstijos, taip 
ir visos šalies plotme. ’ Dau
giausiai ‘dabar veikia prieš O- 
hio valstijos reakcininkus, ku
rie stengiasi pravaryti žalin
gus darbo žmonėms įstatymus 
tokius, kaip, sen. Zona II. B. 
No. 11 bilius, kuris yra aršes
nis ir už McCarran bilių ; IT. 
J. R. No.2-1 bilius, kuris nusako 
išrinkti komitetą iš Ohio sena

torių, ir atstovų tikslu pažabo- 
neamerikinius veiksmus” 

turėtų prasidėti 
10-tos dienos, 

komitetas glau- 
su sąžiningais

Kodėl bijotis, jog tu eini 
senyn ?

Kuomet sustosi ėjęs se
nyn, tuomet būsi negyvas.

Spartakas

t ti 
ir tas darbas 
nuo gegužės 
Taipgi P. P. 
džiai veikia
valstijos senatoriais ir atsto
vais, kurie turi įnešę gerus bi
lius: už Teisingos Samdos *.į- 
statyma: už geresnę nedarbo 
apdraudą; už atšaukimą ka- 
riuop,enės iš Korėjos ir už at
šaukimą Fergūsono streiklau- 
žiško biliatfs. Tam dalykui P. 
P. turi įsteigus legislatyvį ko
mitetą iš prasilavinusių žmo
nių, kurio viena dalis yra Co- 
lumbuse, o kita Clevelande. Ko
miteto nariai lankosi pas se
natorius ir atstovus, diskusuo- 
ja su jais žalingus ir naudin
gus busimus įstatymus. Taip
gi partija veikią kituose, dar
buose, pav., taikos žygis iš čia 
į W.ashingtoną didžiumoje bu
vo suorganizuotas DeLacy 
pastangomis, ir 'Clevelando

tas žymus asmuo 
nežinojo, ir visi 
“palauksime, kol

LDS 115 kuopos susirinki
mas įvyks penktadienį, 6 d. 
balandžio, 8 vai. vakare; 346 
Palisade Ave.

Eliz. Petkevičienė,
Fin. Sekret.

Ant pakvietimo į vakarėlį 
atėjo penkiasdešimt asmenų, 
užsimokėdami po 75c. įžan
gos, žydų Kultūros Centro 
salė yra maža. Atėjusieji sve
čiai bemat pripildė salę.

Visi klausė vienas kitą, 
ir kas

. Bet niekas 
tesakydavo, 
pirmininkas 

anos, atidarius parengimą.”
Pirmininkas paprašė ramu- 

...... . _ ___ , . ...... ITum.pai paaiškino tą 
enatvėjo. 'Dar kartą vi-įtiksią šio svarbaus .vakarėlio,

I ir pakvietė kalbėti ką tik su-
i iš kelionės po Pietinės 

Amerikos respublikas, Novi- 
ką, redaktorių žydų dienraš
čio “Morgen Freiheit.” Kada 
prelegentas įėjo Į salę, susirin
kusieji atsistojo, plodami del
nais ir 
gyvas, Novikai1!”

Kalba buvo pasakyta grį- 
nai tik apie kelionę po pieti
nės Amerikos ‘respublikas, ir 
apie pasaulini taikos judėji
mą, ir žydų gyvenimą, bei 
visuotiną progresyviškąjį ju
dėjimą, ir veikimą. Kalba tę
sėsi apie pusantros valandos. 
Buvo labai įdomi ir svarbi. Su
sirinkusieji išklausė prakalbą 
su dideliu atydumu ir* kantry
be.

Baigęs savo kalbą, Novikas 
paprašė piniginės paramos 
dėl dienraščio, ir pažymėjo, 
kad piniginė parama yra la
bai svarbi šiuo laiku.

Susirinkusieji draugai bei 
simpatikai gražiai atsiliepė ir 
sudėjo $750.

Pirmininkas maloniai pa
prašė publikos eiti į kitą kam
barį, kur buvo 
lai su skaniais 
Daug klausimų 
ir- visiems buvo 
atsakyta. Susirinkusieji buvo 
gerai nusiteikę, dainavo lais- 
vie.čių dainas. Užbaigę gerą ir 
naudingą vakarėli bei darbą, 
svečiai pasitenkinę išsiskirstė 
i namus. Steponas Joniškietis,

PRANEŠIMAI
HARRISON, N. J.

LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 
pirmą sekmadienį po pietų, 3 vai., 
balandžio 1 d., toj pačioj vietoj, 17 
Ann St. Meldžiu atsilankyti skait
lingai. Turėsime svarbių reikalų ap
tarti. Kviečia Valdyba. (61-62)

delegacija buvo jo vadovauja
ma. Už tai Progresyvių Parti
ja užsipelno mūsų visų 
širdžiauisios paramos.
Geras buvo susirinkimas

šaukdami, “sveikas

nuo-

Praeito LLD 190 kuopos su
sirinkimo dienotvarkis buvo 
sutvarkytas taip, kad nepra- 
leidus nei vieno svarbesnio da
lyko neaptarus ir kad nesu- 
trukdžius laiko mažesnės ver
tės dalykėliais, kad liktų dau
giau laiko pasiklausyti pas
kaitos, parašytos. Dr. V. A. 
Šimkaus, “Reu m atizmas”.

Iš svarbesnių nutarimų : Nu
tarta rengtis prie LLD 190 k. 
25 metų jubiliejinio bankieto, 
kuris įvyks balandžio 15 d. 
LDS Klube; turėti išvažiavi
mą su pietais sekantį sezoną, 
ir tapo išrinkta 12 delegatų į 
I.įLD 15-tos Apskrities konfe
renciją, kuri įvyks balandžio 
29 d. LDS Klube.

Paskaita apie reumatizmą 
patiko, visiems ir visi klausėsi 
atydžiai.

Susirinkimas buvo skaitlin- 
gesnis negu paprastai.

Youngstown, 0.
Mirimai

Mirė Marijona Valuntienė. 
Buvo 59 metų amžiaus. Gyve
no po num. 527 Loveless Ave. 
Mirė kovo 20 d. po trijų mė
nesių sirgimo. Paliko nuliūdi
me, vyrą Antaną Vainotą i)' 
vieną dukterį ir anūkus, 
laidota kovo 23 d. Mūsų 
liausią užuojauta velionės 
rui ir dukteriai.

Taipgi mirė Petras Kastu- 
nacius. Paliko didelę šeimą — 
šešis sūnus ir dukterį. Vienas 
sūnus yra kariuomenėje Korė
joje. O kiti visi gyvena šiame 
mieste. Taipgi paliko dvi se
seris. Alena Vinkuvienė gyve
na Youngstowne, o Katelienė 
gyvena Clevelande. Taipgi pa
liko brolį Vincentą, kuris gy
vena šiame mieste. Kitas jo 
brolis Stanislova^ mirė keletas 
metų ątgal.

Kaip matote, čionai ^lietu
viai nyksta, kaip sniegas nuo 
saulės. Senieji mirštu, o jau
nieji susimaišo su kitais ame
rikonais.

S. J, Eizonas

Pa- 
gi- 
vy-

prirengti sta-
u.ž kandžiais.

buvo statyta
užganėdintai

Brooklyne šiemet Laisves 
pikųikas įvyks šeštadienį, 
liepos (July) 7 d. ' Lauksi
me svečių iš toliau.

MONTELLO, MASS.
Liet. Literatūros Draugijos 6-tos 

kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 2 d. balandžio (April), 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 
prasidės 7:30 vai. vakare. Prašome 
visus narius dalyvauti susirinkime 
ir užsimokėti metines duokles, ne
atsilikite su mokestim, nes draugi
jai reikia pinigų knygos išleidimui 
šiems metams, 
fin. rast.'

Liuosybės Choras rengia Cabaret 
Dance, įvyks šį šeštadienį, kovo 
(Maręh) 31, pradžia 7:30 vai. vaka
re, Liet. Taut. Namo žemutinėje 
salėje, Vine ir kampas N. Main Sts. 
Įžanga 50c. Kviečiame visus atsi
lankyti. — Rengimo Komitetas.

(61-62)

Geo Shimanis,
- (61-62)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmad., 1 d. balandžio, 3 v. popiet, 
Liaudies Name, 735 Fairmount Av., 
įvyks svarbus susirinkimas, pasitari
mui dėl vasarinių parengimų ir dėl 
atžymėjimo Laisvės gyvavimo 40 
metų sukakties. Žemiau suminėtos 
organizacijos kviečia savo narius it 
Laisvės skąitytojus dalyvauti šiame 
susirinkime. ' — 
kp., ir LDS 5 kp.

LLD 10 kp., 141
(60-62)

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

if

< CHARLES J. ROMAN

3 ppl.—Laisvei Liberty, Lith. Daily) -Tree., Kov.-Mar. 28, 1951

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•LiūdSsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkintt

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

jis.su
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Žinios iš Lietuvos Areštavo dar vieną
Jaunimo laimėjimas

KAUNAS, vas. 7 d. — Sto
ję j stachanovinę sargybą, 
Kauno “Pakaitos” fabriko 
darbininkai ir tarnautojai įsi
pareigojo iki vasario 18-tosios 
60 procentu įvykdyti pirmojo 
ketvirčio planą. Savo žodį ko
lektyvas tvirtai tesi. Viršijęs 
sausio mėnesio užduotį, jis 
vasario mėnesio dienomis žy
miai pakėlė darbo ir įrengi
mu našumu.

Ypač geraj dilba jaunimas. 
Audėjos Sofija Jakštaitė, Do
micėlė Bacevičiūtė, Jadvyga 
Zagurskienė nuolat įvykdo po 
dvi normas. Pirmūnų pavyz
džiu pasekė Regina Bagdona
vičiūtė ir kitos pynimo darbi
ninkės

Racionalizatorių įnašas

ZARASAI (ELTA). Rajono 
pramonės kombinato mecha
ninių dirbtuvių kolektyvas, 
sėkmingai kovojo už savo įsi
pareigojimų įvykdymą pirma 
laiko.

Reikšmingą įnašą į bendrą 
reikalą įnešė racionalizatoriai. 
Į gamybą įdiegtas naujas su
virinimo elektra metodas, kurį 
pasiūlė meistras J. Daugelis. 
Šis metodas įgalino 15 procen
tų pakelti darbo našumą.

Įrengimų remonto darbuose 
valandinį grafiką savo briga
doje įvedė meistras A. Bogu- 
šas.

Lenktyniaudami tarpusavy
je, kolektyvai, kuriems vado
vauja Daugelis ir Bogušas, 5 
dienomis pirma laiko sutvarkė 
lokomobilį, dizelinį motorą, 
presą ir kitus įrengimus, skir
tus “Gulbinės” durpynui ir 
Rudeniu plytinei. Baigiamas 
transporterio ir vagonų dur
pėms remontas.

Mechanizatoriai lenktyniauja

RADVILIŠKIS, vas. 3 d. — 
Kalno-Gražionių tarybinio 
ūkio mechanizatoriai ir re
montininkai, stoja į stachano- 
vinę sargybą rinkimų. Lenk
tyniauja už pavyzdingą pasi
ruošimą pavasario sėjai. Iš 5 
traktorių 4 jau paruošti. 
Traktorininkai Nakrušas ir Vi- 
tartas, kurie praėjusiais me
tais išdirbo po 2—2,5 sezoni
nės užduoties remontuodami 
mašinas, taip pat dvigubai 
viršija išdirbio normas. Jų at
remontuotos mašinos priimtos 
su labai geru įvertinimu.

Sėkmingai remontuojamas 
prikabinamasis inventorius, 
čia lenktyniavimui vadovauja 
geriausias kalvis Pilatas. Jis 
asmepiškai ' atremontavo 4 
traktorinius plūgus, 2 sėjamą
sias, 10 arklinių plūgų ir 22 
akėčias. Nuo jo neatsilieka 
kalviai Onaitis ir Brinkys. Da
bar visi prikabinamieji įran
kiai ir inventorius pilnutinai 
sutvarkyti.

Skaitytojų konferencija

UKMERGE, vas. 3 d. —Uk
mergėje įvyko “Tiesos”, Uk
mergės rajono laikraščio “Ta
rybinis kelias” ir Smėlių rajo
no laikraščio “Stalino keliu” 
skaitytojų konferencija. ,Joje 
dalyvavo daugiau kaip trys 
šimtai Ukmergės ir Smėlių ra
jonų darbininkų-valstfečių ko
respondentų, sieninių laikraš
čių redakcinių kolegijų narių, 
skaitytojų. Konferencijos pa
talpoje buvo surengta vietos 
įmonių, įstaigų, kolūkių, mo
kyklų sieninių laikraščių pa
roda. 

____ i

Respublikinis žemės 
tvarkytojų pasitarimas

VILNIUS, vas. .3 d. — Vil
niuje prasidėjo respublikinis 
žemės tvarkytojų pasitarimas. 
Dalyvauja rajonų vyresnieji 
žemės tvarkytojai, žemėtvar
kos būrių viršininkai ir dar
buotojai, sričių žemėtvarkos 
valdybų viršininkai, sričių že
mėtvarkos valdybų vyresnieji 
agronomai sėjomainai, rajonų 
žemės ūkio skyrių vedėjai ir 
Lietuvos KP rajonų komitetų 
žemės ūkio skyrių, vedėjai,
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New Yi>rko^<M>^2lnloi
Pikietu protestuos prieš 
deportavimų isteriją

Newyorkieciai susirinks ko
vo 28-tos prievakarį prie 
immigracijos raštinės, 70 Co
lumbus Ave., New Yorke, pi
lt ietuoti tą įstaigą. Randasi 
tarp C>2’ ir 63 Sts. Kviečia visus 
sveturgimiams teikiu šalininkus, 
šeimų ardymo priešus ateiti 
p ik ietuoti.

Pikietą šaukia Amerikinis 
Sveturgimiams Ginti Komite
tas sąryšyje su visašališkosios 
delegacijos nuvykimu į Wa
shington} prašyti prezidento, 
kad persekiojimas sveturgi- 
mių deportavimais būtų su
stabdytas.

Delegaciją į Washingtona 
sudarė tėvai, vyrai, žmonos, 
vaikai, broliai ir seserys ir ki
ti piliečiai giminės tų nepilie- 
čių, kuriems jau pagrasinta 
deportavimu:.

; Vadovauja žymūs amerikonai
Vadovybėje šeimų delegaci

jos į Washingtoną išvyko, tar
pe kitų, Clemens France, bu-

Pajūriams apvalyti 
programa

Didysis Now Yorkas jau 
yra praleidęs ar paskyręs pra
leisti 120 milijonų dolerių ap
valymui miesto pajūrinių re- 
zortų. Tikriau pasakius, tai 
programa apvalyti miestą be 
užteršimo pajūrių.

Paskirtoji suma užtikrins 
saugų prašai inimą dar tik 
apie dviejų trečdalių miesto 
išmatų.

Pirmiausioj i stotis, sudoro- 
janti apie 60,000,000 galionų 
išmatų per dieną, buvo atida
ryta B/klyne praėjusio grudž. 
menesį. Antroji stotis, taip 
pat Brooklyne, bus atidaryta 
gal liepos mėnesį, ši stotis 
galės per dieną perleisti apie 
160,000,Q00 galionų.

Kitas dvi stotis tikisi atida
ryti gruodžio mėnesį: vieną 
prie Hunts'Point, 120,000,000' 
galionų veikmės; o kitą Ro
ckaway,. 15,000,000 galionų 
per'dieną. ;

Bėgiu. 1952-jų metų tikisi 
atidaryti vieną stotį Richmon- 
dc, vieną Brooklyne, o. dar už 
metų atidaryti antrąją Rich
mond apskrityje stotį, f

Tas užbaigus, norint užtik
rinti saugumą ir švarą\mūsų 
pajūrinių vandenų,' reikėsią 
iki 1959 pastatyti dar 9 krtas 
stotis ir joms išleisti bent 
$200,000,000 (be pirmiau mi
nėtųjų). y

Ar toji programa bus įvyk
dyta, priklausys nuo piliečių 
budrumo. Geriausieji planai 
kartais liekasi užmirštais, jei
gu piliečiai leidžia savo įga
liotiniam juos užmiršti. DP.

Ar jau aukojote į $10,000 
fondą, užtikrinimui Laisvei 
gyvuoti 1951 metais? 

Vaizdas per televiziją iš Senato Komisijos tyrinėjimo posėdžio New Yorke. Po rai
de “A” sėdi komisijos pirmininkas senatorius Estes Kefauver, o po raide “B” mato
me arklinių lenktynių daržo savininką George Levy. Jis pašauktas paliudyti, ką jis 
žino apie politiką ir gemblerystę.

vęs Rhode Island valstijos val
dinės labdarybės direktorius, 
taipgi profesorė Louise Petti
bone Smith iš Wellesley Kole
gijos.

Delegacijoje randasi grasi
namųjų deportavimu šeimos iš 
visų šalies kraštų, iš tolimų 
valstijų: Kalifornijos, Oregon, 
Washington, Illinois, Indiana, 
Missouri, Michigan, Ohio, 
Massachusetts, taipgi iš New 
Yorko ir New Jersey.

Daugelis tų delegatų daly
vavo newyorkieciu suruošta
me jiems pasitikti masiniame 
mitinge kovo 27-tos vakarą, 
New Yorke. Išvyko į Wa
shingtona kovo 27-tą, susipla
navę ten darbuotis per dvi 
dienas. Tuo vizitu atlankyti 
prezidentą, generalį prokuro
rą, imigracijos ir kitus valdi
nių įstaigų viršininkus, taipgi 
savo valstijų senatorius ir 
kongresmanus. N.D.

Taikos klausimą 
balsuos gatvėje

Greenwich Village gyven
tojų organizacija taikai atei
nantį šeštadienį, kovo 31-mą, 
gatvėse rinks parašus ant ba
loto, kuriuose klausiama:

“Draftuoti ar ne 18 metų 
vaikinėlius ?”

“Siųsti ar nesiųsti armiją 
Europon ?”

Jeigu lytų šeštadienį, balsa
vimus vykdytų sekmadienį, 
sako jų balsavimų skelbimas.

Pradės valyti plotą 
statybai projekto

Jau sudaryti planai ir ne 
už ilgo miestas pradės 
Brownsville j e nugriauti lūš
nas ir dar galinčius tarnauti 
namukus bent dalyje-to ploto, 
kuriame statys naujų namų 
projektą.

Naujasis projektas, vadina
mas Van Dyke Houses, užims 
22 ir'pusės akrų .plotą greta 
naujojo Brownsville projekto. 
Jo ribos bus tarp. Stone, Su
tter, Powell ir Livonia Avės.

Projekte bus 11 pastatų po 
14 aukštų, su keltuvais, po 
3J/2 ir po 4 /2 kambarius bu
tai. Ir statys 13 trijų aukštų 
namų, be keltuvų. Tuose butai 
bus taikomi daugiausia dide
lėms šeimoms; su vaikais, po 
5^2 ir 6V2 kambarių apart- 
mentai.

Ten pat prie projekto pla
nuoja statyti 220 auto garažą. 
Vieną ir ketvirtadalį akro 
užims žaismavietei. Taipgi bus 

susiedijai sueiti centras, vai
kams centras ir vaikams svei
katos stotis.

O’Dwyer pašauktas 
liudyti Brooklyno 
grand džiūrei

Tai ta pati džiūrė, kurios 
pradėjimą tyrinėti gemblerys- 
tę ir policijos ryšius su ja ji
sai buvo pavadinęs “ragan- 
gaudyste.” O’Dwyer tuomet 
buvo miesto majoru.

O’Dwyerio bėdos dar ne
baigtos nei su senatine komi
sija. Viskas priklauso nuo to, 
ar toji komisija bus Įgalinta 
ilgiau gyvuoti. Jeigu bus, ko
misija iš naujo šauktų O’Dwy
er į ąišk intis dėl tų $10,000 iš 
gaisragesių organizacijos. Tų 
pinigų O’Dwyer ginasi nega
vęs o buvęs gaisragesių virši
ninkas Grano tikrina jam da
vęs.

Sako, kad Abe Reles 
galėjo būti nužudytas

Senatinės komisijos tyrinė
jimuose liudytojai buvo klau
sinėjami, dėl ko, kaip galėjo 
nusižudyti gengstorių žymus 
šulas Abe Reles.

O’Dwyer sakė, kad jis bus 
bandęs pabėgti nuo tardytojų 
ir taip užsimušęs. Tai i vyko 
O’Dwyerio prokuratūros lai
kais, lapkričio 12-tą, 1941 m., 
Coney Islando Half Moon 
viešbutyje.

Frank C. Bals, buvęs poli
cijos komisijonieriaus užva
duotojas, sako, kad Reles ban
dęs paštukavoti prieš savo 
tardytojus ir sargus ir taip 
hetyčia nukritęs per langą ir 
užsimušęs.

šalutiniams stebėtojams at
rodė tuomet ir atrodo dabar 
tie aiškinimai nepatenkinan
čiais. Prie Reles, kaipo svar
baus liudytojo Murder, Inc., 
byloje, buvo pastatyti 6 gink
luoti sargai. Jam būtų buvę 
neįmanoma bandyti bėgti nei 
žudytis, sako jie.

Buvusis distrikto prokuroro 
padėjėjas Burton B1. Turkus 
dabar sako, jog visais atve
jais nesuderinama faktai su 
tomis mintimis, kad Reles bū
tų pats žudęsis arba leistas 
taip šposauti, kad galėtų užsi
mušti.

Po to, kai Reles paskelbtas 
užsimušusiu, buvo sustabdy
tas veik visas veiksmas prieš 
Murder, Inc. Aiškinta, kad 
netekus vyriausio liudytojo 
nebebūsią parodomų prieš 
vyriausius kaltininkus.

Kovo 22-rą New Yorke oro 
temperatūra buvo nupuolusi 
iki 26.5 laipsnių, nežiūrint po
litinio karščio mieste.

Trys brooklynietės motinos 
iš paveikslo Korėjoj paimtų 
belaisvių amerikiečių atpaži
no savo sūnus, kuriuos jos 
skaitė jau žuvusiais.

Gyvenantiems iš 
pašalpą patarė 
nekelti rendą

Valdinis Labdarybės De- 
partmentas pataria visiems 
pašaipgaviams nemokėti ren
du priedo, jeigu iš jų būtų to 
pareikalauta.

Jeigu namų savininkas bus 
gavęs iš valdinės įstaigos lei
dimą kelti rendas visiems to 
namo gyventojams, turės krei
ptis ir labdarybės įstaigon 
su atitinkamu parodymu. Tik 
tuomet Įstaiga d adės rondos 
priedą pašalpgavio sąskaitom

Vartotojai skelbia 
mėsos streiką

New Yorko Vartotojų Ta
ryba atsišaukė Į bučerius ir Į 
visus vartotojus nepirkti mė
sos balandžio 2-ros iki 7-tos 
savaitę protestui prieš leidimą 
ir toliau vis aukščiau kelti 
kainas.

Tarybos 105 skyriai lanky
sis pas bučerius prašyti tą sa
vaitę uždaryti bučernes. Taip
gi prašys restauranuose nega
minti mėsos tomis dienomis.

Apie pusė milijono 
maršuotoją ant 
garsiosios 5 Avė.

Velykos buvo šaltos, pūtė 
stiprus vėjas, tačiau tas nesu-( 
laikė namie norinčius save pa
rodyti ir kitą pamatyti. Apie 
5 iki 6 šimtų tūkstančių asme
nų išėjo maršuoti ant Fifth 
Ave. Maršuoti vėžio žingsniu 
ir drebėti, nes suspaustas mi
nioje, tarsi silkė bačkoje, no
gi pamaršuosi greičiau už ki
tą.

Tačiau visi pripažįsta, jog 
Šiemetinių Velykomis links- 
mautojų ant Fifth Ave. buvo 
mažiausia bėgiu pastarųjų he
lerių metų. Pernai buvo skai
čiuojama ton buvus milijoną 
žmonelių, o užpernai, 1949 
metais, net pusantro milijono. <

Mažinti velykinius linksma- 
vimus prisidėjo nelinksmus, 
sloginantieji laikai, taikos, 
laisvių ir gerovės slopinimo 
laikai. P.N.

1

REIKALAVIMAI
j REIKALINGAS DARBININKAS

Reikalingas darbininkas dirbti už 
baro, vyras ar moteris, tinkanti tam 
darbui. Nuolatinis darbas, gera al
ga. Kreipkitės: Happy Days Restau
rant, 426 S. 5th St., Brooklyn, N.Y.

(61-63)

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su gėri

mų laisniaias ir namas. Gerame 
stovyje, mūrinis namas, ant kampo, 
16 kambarių ir restaurantui patal
pa. Kaina gana prieinama. 406 So. 
3rd St., Brooklyn, N, Y.

Biznis ir namas neša geras Įplau
kas. Biznis vedamas nuo panaikini- 
ma prohibicijos laikų. Neperdedame 
pasakydami, kad tai retai pasitaiko
mas pirkinys. (61-62)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys Williamsburge, apšildomas ir 
patogus gyvenimui, arti restauran- 
tai ir patogus privažiavimas. Mrs. 
Yanchius, 105' So. 3rd St., Brook
lyn, N. Y. (60-62)

Pasirandavoja 2% kambarių apart- 
mentas, tik šaltas vanduo, 339 Wil
son Avė., tarp Linden ir Grove St., 
Brooklyn, N. Y. Kreipkitės po 8 v. 
vakarais. (59-61)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

z Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

f

buvusį krepšinio 
žaidėją

Don Forman, 25 motų, bu
vęs Now Yorko Universiteto 
krepšinio žaidėjas, praėjusi 
šeštadienį tapo areštuotas ei
nant Įtarimu, kad jis norėjęs 
papirkti žaidėjus ir pasukti 
žaismę tūlo gemblerio naudai.

JĮ suėmė jo giminių namuo
se, 701 Empire Blvd., Brook
lyne. Forman jaut yra 14-tas 
iš taip Įtartų ir areštuotų bu
vusių krepšinio pirmūnų.

Šaltos Velykos
Velykos šiemet buvo šaltos, 

kaip pritinka Įvykstančioms 
kovo mėnesį. šeštadienį že
miausia temperatūra buvo 34, 
sekmadienį, Velykomis, 32.2 
laipsniai. Už vis didžiausieji 
pavasario entuziastai bandė 
parodyti naujausius aprėdus, 
bet dauguma jautėsi patogiau
sia su senais kailiniukais.

Tačiau būtų neteisinga šių 
metų Velykų oru j primesti vi
sus blogumus, šalčiausia kovo 
25-ta yra buvusi 1878 motais, 
12 laipsnių, o šilčiausia 1910 
metais, 77 laipsniai.

Vivian Vermes iš Long Is
land City buvo išrinkta City 
College biznio skyriaus stu
dentų veiklos karaliene nese
niai Įvykusiuose fėruose.

Plotelis žemės vidurkelyje 
prie Blake Avenue ir Taps- 
cott SL, Brooklyne, oficialiai 
pavadintas Blake Square.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

TONY’S ,1
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

TELEVISION

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
' DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174
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Help Wanted Agcy Tel. Plaza 7-2890

HELP WANTED—FEMALE
Moteriškė abolnam namtfxdarbui, 

veikli, patyrusi, guolis vietoje, at
skiras kambarys ir maudynė, priva
tūs namai, gera alga. Mfik, 2-7750 
ar šaukite G Real Nook 2-4260.

Majoras įteikė savo 
pasiaiškinimą dėl 
naująją taksą

New Yorko majoras Im pe
ll itteri Įteikė valstijos guber
natoriui Dewey pasiaiškinimą 
dėl reikalaujamų kelti taksų 
ant pirkinių (sales tax).

Majoras iš naujo Įtikinėja, 
kad tie taksai esą būtini mies
tui išsiversti. Kad tų taksų kė
limo priešai vadovaujasi tik
tai paviršutiniais aprokavi- 
mais. Kad jo pagelbininkai, 
kurie padėjo majorui sudaryti 
visą biudžetą, vadovavęsi pik
liais, visuotinais ir moksliniais 
apskaičiavimais. Dėl to mies
tas turįs būtinai gauti tą leidi
mą, ir pakelti taksus.

Užmušė brooklynietį
I »vi • A •*’kariški

Tarnavęs vyriausiuoju sar- 
žentu Fort Hamilton, N. Y., 
Raymond S. Noil, 37 m., tapo 
atrastas negyvas miestelyje 
Allentown, Pa. Ten jis važinė
davęs praleisti šventadienius 
su saviškiais. Reguliarinėje 
armijoje jisai tarnavęs jau 17- 
sius metus.

Klubą paverčia į 
kauliną

Buvęs Crescent A. C. pasta
to klubas paverčiamas* į kan
tiną kariškiams vyrams ir mo
terims. Ten jie galėsią užeiti 
pabuvoti nemokamai. Tikisi 

’atidaryti kada nors po balan
džio 1-mos, iš pradžių rnuo 5 
prievakarį. Vieta: 129 Pierre- 
pont St., centrinėje Krookly-, 
no dalyje.

EGZAMINUOJAM akis 
KAROME. RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Telefonas
EVergreen 4-8969




