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dar kartą storai pasakė, kad 
naujoji Kinija nebus prileista 
prie padarymo taikos sutar
ties su Japonija. Už Kiniją 
kalbėti jis pastatys čiang Kai- 
šeką.

Tas nepatinka nė Anglijos 
darbiečiams. Jie sako: čian- 
gas nieko nebeturi ir nieko 
nebeatstovauja.

Jie sako tiesą. Mūsų prezi
dentas ir sekretorius juokus 
daro iš labai rimto dalyko. 
Čiango parašas po sutartimi 
su Japonija nebus vertas nė 
tiek, kiek tas popieris, ant ku
rio jis pasirašys.

—o—
Dar vie-aa žinia iš Washing

ton o. Sako, kad demokratai 
rifnt^galvoja apie pastatymą 
gen. Eisenhower i o kandidatu 
į prezidentus.

Rtfymblikonai gi seniai kal
ba apie nominavimą generolo 
MacArthuro.

Labai galimas daiktas, kad 
1952 metais turėsime kandi
datais du generolu.. Tai būtų 
didžiausias žygis linkui mili- 
tan'nės diktatūros. O milita- 
rinė diktatūra gali būti tiktai 
fašistinė diktatūra.

Pavojus rimtas ir didelis.
—o—

Tik dabar sužinome, kad 
kiekvienas su savimi nešioja
mės dar vieną amžinąjį priešą. 
Tai mūsų gyslos. Kai jos pra
deda sukietėti, surambėti, ta
da prasideda visų gallj suiri
mas. Gydytojai sako, kad gys
lų sukietėjimo ligas pralenkia 
tik širdies ligos.

keisčiausia, tačiau, kad 
su šiuomi mūsų priešu rimtai 
pradėt^ rūpintis tiktai pasku
tiniais penkeriais metais. Taip 
buvo išaiškinta šiomis dieno
mis įvykusioje American Col
lege of Physicians konvencijoj.

Tas tik pardo, kaip dar rim
tai tebešlubuoja visas medi
cinos mokslas.

—o—
Brooklyno vyrų ruošiama 

savo moterų pagerbimui va
karienė jau visai čia pat, jau 
šį šeštadienį. Toje vakarienėj, 
vyrai sako, betruks “tik ger
vės pieno“. Moterys, kurių vy
rai nesusipras į šią vakarienę 
atsivesti ir pavaišinti, per visą 
likusį gyvenimą jausis nus
kriaustomis.

O gegužės 5 dieną taip pat 
šauni vakarienė ruošiama pa
gerbimui mūsų visų gerai pa
žįstamų ir senų veikėjų Aleko 
Veličkos ir jo maloniosios 
žmonelės. Jei neklystų, šiuo 
parengimu daugiausia rūpi- 
nasir klubiečiai, kurių organi
zacijai taip seniai ir taip išti
kimai Alekas tarnauja.

—o—
Visuose panašiuose sąjū

džiuose ir sąskridžiuose prisi
minkime ir spaudos reikalus.

Visi matot, kad mūsų vajus 
už tą dešimtį tūkstančių dole
rių dienraščio palaikymui vis 
dar nebeina labai lėtai.

Pastebėjau, kad ne tuzinai, 
bet šimtai labai senų ir gerų 
ląiviečių dar vis neprisiruošė 
savo dalį atiduoti.

—o—
Mirtis buvusio Anglijos už

sienio reikalų sekretoriaus Er
nest Bevino yra skaudus smū
gis Anglijos darbiečiams. Jis 
buvo įtakingas ir darbštus 
žmogus. Darbo šeimos sūnus, 
beveik be jokio formalinio 
mokslo, Bevinas buvo iškilęs į 
vieną iš didžiosios britų impe- 
rijo^valdovų.

Paskutinius savo audringos 
karjeros/*'*metus Bevinas paš
ventė britų imperijos įkinky- 
mui į Amerikos politikos veži
mą. Jis darė tai, ką jam įsakė 
E BU Trumanas ir Achesonas.

n

KONGRESMANAS ŽADA 
SIŪLYTI PASKELBT 
KARĄ PRIEŠ KINIJĄ
Generolas Ridgway taip pat 
norėtų bombarduot Mandzūriją

Washington. — Tik ką 
sugrįžęs iš Japonijos, re- 
publikonas kongresm anas 
O. K. Armstrong ketino ___________ ✓

Fuchs išradęs anglam 
smarkiausią A-bombą

London. — Anglų laikraš
tis Sunday Empire N e w s 
rašo, kad Klaus Fuchs, ka
lėjime būdamas, padėjo An
glijai pagaminti mirtin- 
giausią bombą. Valdininkai 
nieko neatsakė į korespon
dentų klausimą apie tai.

Fuchs yra nuteistas 14 
metų kalėti už vadinamų 
“atominių sekretų išdavi
mą Sovietų Sąjungai.” Jis, 
įsipilietinęs Anglijoj ateivis 
iš Vokietijos, darbavosi 
atominėse anglų valdžios 
įstaigose.

Fuchs, ■ sakoma, išrado, 
kaip naudoti hydrogeno 
(vandenilio) dujas smar
kiausiai atom-bombai. -Ji 
esanti pagaminta be ame
rikonų pagalbos.

Kongresmanas Gore perša
atomais užnuodyt ruožtą
skersai visos Korėjos

W ashington.— Demokra
tas kongresmanas Albertas 
Gore parašė prezidentui 
Trumanui laišką, raginda
mas užnuodyt mirtingiau- 
siais atominiais nuodais 
ruožtą skersai visos Korė
jos.

Atomų nuodai, spraginė
dami gana ilgą laiką, sako
ma, nužudytų visus, kas tik 
eitų per tą ruožtą. Tokiu 
būdu taptų sulaikytas bet 
koks šiaurinių Korėjos liau
dininkų ir kinų veikimas 
ant žemės, o amerikonai 
galėtų iš oro bombarduot 

; ir šaudyt juos.* Kai nuo
dai pradėtų silpnėti, tai 
lėktuvai galėtų naujų nuo
dų prisėti.

Bet Gore pataria iškraus
tyti ar išvyti visus korėjie-

Amerikonai užėmė 
dar vieną miestą

Korėja, bal. 17. — Ame
rikos kariuomenė užėmė 
Yačoną, arti didžiojo Hva- 
čon tvenkinio, rytiniame 
fronte.

Traukdamiesi atgal, šiau
riniai Korėjos liaudininkai 
ir kinai paleido tirštus dū
mus 300 ketvirtainių mylių 
plote, prisidengdami n u o 
amerikonų.

Tokiu jis įeis istorijon ir tik 
už tai prie jo karsto taip gai
liai verkia visa Amerikos ko
mercinė spauda.

duoti Kongresui pasiūlymą, 
kad oficialiai paskelbtų ka
rą prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką ir prieš liaudiš
kąją Šiaurinę Korėją.

Republikonas senatorius 
Harry Cain gamina, panašų 
pasiūlymą.

Japonijoje būdamas, Arm
strong tarėsi su generolu 
MacArthuru. Dabar jis 
Washingtone pareiškė, kad 
naujasis Tolimųjų Rytų ko- 
mandierius gen. Matthew 
B. Ridgway (užėmęs Mac
Arthuro vieta) ir beveik 
visi aukštieji amerikiniai 
karininkai pageidauja iš 
oro bombarduot Mandžūri- 
ją; jie sako, kitaip nega
lima būtų laimėti pilnos 
pergalės Korėjoje.

. Armstrong taipgi prane
šė, kad gen. MacArthur pir
šo atsiųstų į Formozos sa
lą 500 amerikinių oficierių 
ir 1,000‘kareivių, kad padė
tų paruošt Čiang Kai-šeko 
kinų tautininkų armiją įsi
veržimui į Kiniją.

čius iš to ruožto pirm ap- 
nuodinant jį.

Gore yra atominės kon- 
gresmanų komisijos narys, 
taigi jam žinomi įvairūs 
atominiai ginklai.

Kartu Gore ragina pil
nai paruošti atominių gin
klų sandėlius, kad juos ga
lima būtų tuojau panaudo
ti, jeigu priešų submarinai 
užpultų Amerikos laivus 
arba jei priešai mėgintų įsi
veržt į Japoniją.

Gore pasakojo, jeigu ame
rikonai tik taip kariaus, 
kaip iki šiol, tai Korėjos 
liaudininkai ir kinai vis 
darys iš jų žmogieną per 
neribotai ilgą laiką, nepai
sant, kad amerikonai kerta 
jiems baisius smūgius.”

Amerika duoda Tito 
armijai $29,000,000

' »Washington.—Prez. Tru
manas pranešė Kongresui, 
kad jis paskyrė 29 milionus 
dolerių stiprinimui Jugo
slavijos Tito armijos. Už 
tuos pinigus Amerika siųs 
Jugoslavijai karines me
džiagas ir įvairius armijos 
reikmenis. Trumanas sakė, 
reikią stiprinti Jugoslaviją 
“apsigynimui.”

Kongresas jau pirmiau 
nutarė duoti Jugoslavijai 
maisto už 38 milionus dole
rių.
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Vėliausios Žinios

Sovietų pramone viršijo 
viso penkmečio planą per 
4 metus ir 3 mėnesius

London. — Manevruose 
dingo Anglijos submarinas 
su 75 jūreiviais ir oficie- 
riais.

Washington.—Senato re- 
publikonai reikalauja pilnai 
ištirti karinę ir užsieninę 
Trumano politiką. Tam pri
taria ir kai kurie demokra
tai.

United Nations, N. Y.— 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublika- atsiuntė Jungti
nėms Tautoms formalų pa
siūlymą—suruošti 5 didžių

Trumanas nedalyvaus 
MacArthuro parade

Washington. — Praneša
ma, jog prez. Trumanas ne
dalyvaus šauniame karinia
me parade, kuris rengia
mas ketvirtadienį genero
lui MacArthurui pagerbti 
Washingtone.

Atskridusiam MacArthu
rui pasitikti Trumanas. pa
siųs karinį savo patarėją 
gen. Harry H. Vaughaną.

Jei MacArthuras norės 
pasimatyti su Trumanu, tai 
iš anksto turės prašyti lei
dimo apsilankyt pas jį, sa
kė prezidento sekretorius 
Short.

Washington. — Ketvirta
dienį gen. MacArthur kal
bės bendrai Senato ir kon- 
gresmanų sesijai.

jų konferenciją dėl korėji- 
nio karo baigimo.

Washington. — Prasidėjo 
teismas prieš renublikoną 
kongresmaną Walterj, kad 
jis išveržė $1,380 iš dviejų 
savo raštininkių, kaip au
kas jo rinkimams.

Chicago. — Amerikonai 
Korėjoje nukentėjo suvirs 
96 procentus visų nuosto
lių, o jų talkininkai — tik 
apie 4 procentus, sakė se- 

1 natorius Styles Bridges.

Iranas sako Anglijai,, 
nesikišt į jo reikalus

London/ — Irano amba
sadorius Ali Soheily įspėjo 
Angliją, kad nebandytų 
naudot anglų kariuomenę 
prieš iraniečius dąrbinin- 
kus, kurie streikuoja prieš 
anglų žibalo pramonę tame 
krašte. Sako, -tai vidujinis 
Irano reikalas — ir strei- 
kierius “tvarko” paties Ira- 
rano' kariuomenė ir -polici
ja.

Ali Soheily protestavo, 
kad Apglijos ir Amerikos 
valdininkai Washi n g t o n e 
tariasi apie Irano žibalo 
versmių išlaikymą sau.

Irano seimas yra nu
sprendęs perimti anglų ži
balo pramonę į savo valsty
bės rankas. Bet Soheily už
tikrino, kad jo valdžia ne-

DIDYSIS SUVAŽIAVIMAS 
DEL TAIKOS ĮVYKS 
CHICAGOJ, BIRŽELIO 29
Jo rengėjai reikalauja taikytis 
Korėjoj, vengt pasaulinio karo

New York. — Nacionalis 
(visašališkas) suvažiavimas 
dėl taikos įvyks Chicagoj ir 
tęsis nuo birželio 29 d. iki 
liepos 1 d. Skaičiuojama, 
kad suvažiavime dalyvaus 
5,000 delegatų, atstovauda
mi milionus amerikiečių. 
Delegatus renka religinės 
organizacijos, darbo unijos, 
profesionalų draugijos 
farmeriai ir kt.

Suvažiavimą šaukia Ame
rikiečių Liaudies Kongresas 
dėl taikos. Atsišaukimą pa
sirašė daugiau kaip 250 
įžymių piliečių, jų tarpe 4 
protestantų vyskupai ii’ 78 
įvairių religijų kunigai.

Atsišaukimas, tarp kitko, 
sako:

“Mūsų šalis ir visa žmo
nija atsidūrė pavojingoje 
kryžkelėje. Dar yra laiko 
išgelbėti Ameriką nuo pa
saulinio karo... Visa šalis 
nusigandus karo pavojaus 
Azijoje... Penkios didžio
sios valstybės (jų tarpe ir 
Kinija) turi pradėti dery
bas dėl taikos Korėjoje... 
Visa svetimųjų kariuomenė

Maskva. — Sovietų Są
junga per 4 metus ir 3 mė
nesius daugiau negu įvyk
dė viso pastarojo penkme
čio planą pramonės gamy
bai plėtoti. Sovietinė pra
monė 1950 metais pagami
no 73 procentais daugiau 
plieno, anglies, žibalo ir ki
tų dirbinių, negu 1940 me
tais.

Ypač Uraluose pakilo ge
ležies gamyba, net 160 pro
centų viršydama prieškari
nį lygį.

Pilnai tapo atkurtos ži
balo ir anglies pramonės, 
kurias naciai buvo suardę 
karo metu.

Dabartinė elektros gamy
ba 87 procentais viršija 
11940 metų lygį.

Ragina greit gelbėti 
Indijos badaujančius

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson atsišaukė i Kon
gresą, kad tuojaus paskirtų 
Indijai 2 milionus tonų 
kviečių alkaniesiems gelbėti 
nuo bado mirties.

Kai kurie Washington o 
politikai bijo, kad Indija 
nesusitartų su Sovietų Są
junga dėl grūdų gavimo 
mainais už tam tikras in
diškas medžiagas.

-| 
žada atimti žibalo naudoji
mą iš anglų ir atiduoti jį 
kokiai ričrs kitai šaliai. 

privalo būti ištraukta iš 
Korėjos. Tai vienintelis bū
das sulaikyti dabartinį slin
kimą linkui didžiojo karo.”

Tarp pasirašiusių atsišau
kimą yra:

Philadelphijos vyskupas 
Cameron C. Alleyne, profe
sorius Robert Morse Lo
vett, buvęs Virgin salų vei
kiantysis gubernato r i u s ; 
prof. W. Ė. B. DuBois; 
Utah valstijos vyriausio 
teismo teisėjas James N. 
Wolfe; atominis mokslinin
kas dr. Philip Morrison;, 
pasauliniai pagarsėjęs dai
nininkas - artistas Paul 
Robeson; Farmerių Sąjun
gos rytinio skyriaus pirmi
ninkas, Alvin Christman; 
buvęs Minnesotos valstijos 
gubernatorius Elmer A. 
Benson; CIO Tarptautinių 
Darbininkų Unijos vadas 
Karley Larsen ir kt.

Suvažiavimas įvyks di
džiojoj Coliseum salėj, Chi
cagoj. Jo eigoje taip pat 
bus masiniai mitingai su 
dainomis, vaidinimais, ar
tistiškais šokiais ir kt.

Plačiai išvystytas dirbti
nis žibalo ir gazolino dary
mas.

1940 metais buvo paga
minta tik 18,300,000 didžių
jų (metriškų) tonų plieno, 
o 1950 metais jau 27,400,000 
tonų, o geležies gamyba pa
kilo iki 19,500,000 tonų per 
metus.

Panašių laimėjimų taip 
pat buvo pasiekta kitose 
pramonės šakose.

Kokius kilius pasirašė
N. Y. gubernatorius Dewey

Albany, Nz Y.—Republi- , 
konas gubernatorius Tho
mas Dewey pasirašė 838 ' 
New Yorko valstijos seime
lio užgirtus bilius ir atme
tė 426 kitus.

Tarp bilių, kuriuos Dew
ey savo parašu užgyrė, yra 
šie: ’ ■

Leist namų savininkams 
pakelti -rendas 15 procentų; 
j kurt civilinio apsigynimo 
įstaigą su diktatoriška va
lia gubernatoriui, taip kad 
jis galėtų draftuot darbi
ninkus, susperiduot miestų 
įstatymus, užimt įvairias 
nuosavybes ir tt.!

Pakelt . pirkinių • taksus 
New Yorko miesto gyvento
jams nuo dabartinių 2 pro
centų iki 3 proc.; apsunkint 
bedarbiams pensijos gavi
mą; numušt bei dovanot 
nuolatiniams daYb i n i n k ų 
samdytojams mokesčius į 
nedarbo apdraudos fondą.
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Apie j y projektuojamą 
“Tautinę bendruomenę” MOTERŲ KAMPELIS

Daug rašalo ir krokodilo 
ašarų išlieta dėl “tautinės 
bendruomenės” organizavi
mo ir aimanų, kad lietuviai 
nesiskubina bėgti į tuos re
akcininkų spąstus. Buvo 
kalbama, būk tokia “ben
druomenė” būsianti “denio-'padėjo žudyti ir kankinti 
kratiška” ir “bepartyviš-' Lietuvos piliečius (žydus ir ; 

~ t . .. u f . . NT v ; ka,” būk joje tūpsią visi lietuvius). Taigi būtų neį- įEntered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., i- . , • • i ...a.:- i • , . , - .
under the Act of March 3,1879. (lietuviai be paitiju skirtu- manoma, kad Vaitiekūnas I

mo, būk tokios “bendruo- tokius kriminalistus norėtų! 
menės” reikalas, tai esąs vi- izoliuoti, nuo 

_. sos tautos reikalas, etc., .
Š. m. balandžio 14 d. Londone nuo širdies smūgio mirė j etc. Šis “tautinės bendruo-j kinti, ką jisai vadina “kri- 

buvęs Britanijos užsienio reikalų ministras Ernest Bevin. menės” organizavimas yra; minaliniais nusikaltėliais.” 
Ėjęs per 10 metų užsienio reikalų ministro pareigas, žinioje VLIK’o, kurį valdo Tik atydžiai- 'pasiklausyki- 

Bevinas .prieš tūlą laiką iš jų pasitraukė, nes jis per! juodasis prelatas Krupavi- te: 
‘ ilgoką laiką negalavo. Bet jis atsistatydino verpiamas čius. Klerikalai su smeto- 

pačių darbiečių vadovų, nes savo pareigų negalėjo at-; pinįnkais nori užsienių be
likti.
Jo vietą tuomet užėmė Morrison.

Bevinas—savamokslis, per visą savo amžių veikęs dar
bo unijose. Į ministrų kabinetą jį įtraukė Churchillas 
pasaulinio karo pradžioje.

Bevinas, kilęs vargingoj šeimoj, bet. kai 
' darbo unijų judėjime, 
jis jau nebekentėjo.

Kaip daugelis darbo unijistų, Bevinas subiurokratėjo 
ir, ypatingai senatvėje, daugiau rūpinosi Britanijos im
perijos išlaikymu, angių imperializmu, negu darbo žmo
nių reikalais.

Bevinas buvo tipiškas darbo unijų biurokratas, ko
kių Amerikoje yra daug,—biurokratas, atitolęs nuo dar- 
idninkų reikalų, nuo socialistinių principų, kuriais jis 
kadaise dangstėsi. ;

Bevinas buvo .liudininkas britų imperijos krikimo; jis 
buvo tasai asmuo, kuris dėjo didžiausių pastangų bri
tų imperializmui išlaikyti.

Bevinas, eidamas užsienio reikalų ministro pareigas, 
stojo su Wall strytu, buvo jo nuolaidus tarnas; jis buvo 
griežtas priešas Tarybų Sąjungos ir liaudiškųjų demo
kratijų.

Norėdamas gauti daugiau dolerių britų kapitalistams, 
Bevinas visaip pataikavo Wall strytui.

Dėl neramios pasaulines padėties, kokia yra šiandien, 
daug atsakemybes krenta ant Bevino.

Tai gerai žino kiekvienas, kuris nori žinoti. Tai gerai- 
žino Amerikos komercinė spauda, tiek daug Beviną gar
binanti. '

Churchillas,. tasai britų imperializmo piliorius, taipgi 
užtenkamai gražiai eulogųoja Beviną 
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Jaunuolės mezgėjos kelias 
į Vilniaus Miesto Tarybą

Įdomi ta šalis, kurioje 22 metų amžiaus darbininke

be kepurės, nes gerai žino, 
kad tokių nemažai randasi 
ir jo bičiulių tarpe; kad ten 
yra smetonmečio vagių ir 
aferistų, kurių dalis buvo 
net teisiami; kad ten yra į 
tokių, kurie hitlerininkams galėjo prasisiekti Į šalies žymiausio miesto tarybą.

vardai žinomi ne tik “Spar
tos” įmonėje, štai, jauna 
ketliuotoja Genė Pečiulytė, 
anksčiau vos įvykdžiusi 
gamybos užduotis, dkbar 
kasdien pasiekia 150% par
mos. Valė Abramsaitė'dir
ba trijomis vaikiškų Roji
nių mezgimo mašinomis, 
duoda po 2 normas ir kiek-' 
vieną mėnesį sutaupo po 5 
kg siūlų. Gražina černiū- 
tė, Jane Čepliauskaitė ir ki
tos taip pat ptasiekia pui
kius darbo rezultatus.

Zofiją Silickaitę TSJRS 
palaikyta viso ' Vyriausybė už įžymius nuo- 

‘ ’ iš pa-[pelnus gamyboje apdovano-
[ grindų pagerinus darbo or- j0 Darbo Raudonosios Vė- 
ganizaciją, visiems C.

! ninkams įsijungus į sočia-: 
listines lenktynes, :

1 tai greit pasirodė. Ketliavi
mo skyrius užduotis ne tik 

' ėmė įvykdyti, bet ir viršy- 
, ti. Visi išleidžiami gami
niai buvo tik aukštos koky
bės.

■ 1946J11- Į y’Uvįmo skyriuje išvystyti Ro
maus Spartos koj>nių-ti-i- |ektvvu-stachanovinį dar. 

.................... <otazo,.1 fabr^ ist°.l° as- i ba. Pirmūnės iniciatyva bu- 
!y\oni«ykamy?.“ei'glna^^ karštai .] 

ju atsiribotLlflja Sihckaite Ji nemoke-, fab).iko darbininku 
Jisai todėl skuMnasi paaiš-] į° apS‘ a’- ,taklomis sT! 
................................ ■ detingomis, didėlėmis masi- •

• 1 • • • 1 L et iii e L 1 I d' • \ I o JI L' III onomis, abejojo, ar išmoks 1 - -
kada taip dirbti, kaip dir- ligtines leįkt e 
ba kitos fabriko darbiniu-. - - ■ -
kės. Silickaitės būkštavi- 

“Mūsų tautinės bendruo- mus ir abejones greit iš-j 
menės atžvilgiu didžiausią i sklaidė vieninga, draugiška 
kriminalą darę tas, kas jai fabriko kolektyvo šeima. 

“Nenusimink, jei pradžio- 
je nevyksta. Ko nežinai — 
klausk, padėsime,”—ne kar

atą ji girdėjo šiuos žodžius 
iš senu darbininkių. Jos 
jaunai darbininkei padeda 
įsisavinti specialybę. Silic- 

1 kaitė stoja dirbti prie 12 
lastikų -automatų. Ji uoliai 

i mokosi ir kelia savo darbo 
rezultatus. Pereina prie 30 
automatų ir viršija normas. 
Greit jos pavardė pasirodo 
įmonės garbės lentoje. Si-1 
lickaitė tampa stachanovi- >■ 
ninke ir dienos normą pra-;

i deda įvykdyti trigubai. izAI • ■ ’ ■ eV • 1 x
Kai darbo draugės imdavo! oO Lietuvos motery išrinktos 

smetonmečio girti Silickaitę už didelius! •• 1
pasiekimus, ji kukliai atsa i AukSCiailSlOlOIl 1 UrVIHHl 
kydavo: i J ‘

—Mano darbo einamoji] Nuostabią pirmynžangą 
sąskaita tik atidaryta parodė Tarybų Lietuva tais 
Stengsiuosi dirbti dar ge- heleriais pokariniais me

tais visame kame. Tačiau 
Zofija Silic- juo nuostabesnis yra paki- 

----- j gamy- Įįmas jos moterų. Mažytė 
Su tokiu pat respublika, vos kelerius 

‘Fašistuoiantis VLIK-as nu0^r(^um_u uo^umu da- metus išgyvenusi be ponų, . - . -
—.---- . ------ t p ' ,v tuviams ir kita s*i-i^ar padėdavo kitoms jau- o jau išrinko net 60 moterų įkaitomas garbingiau^ pi-

lai euioRuoia nevina kiekvienos orgamzaci-, 1 , «- * noms darbininkėms, kaip į resnublikos Aukščiausiaia ....... .
; T • Kjvvnrn. . būti de- vo sumanymą, būtent — . . , . . , ’ ND lespuoimos miRstiausiąjajog Molotovas bus grąžiusiai apibūdi-, N” “kultūros fondą.” Kai kas J^0 _lw^?as »n': Taryb^ (kongresą-seimą).

gali pamanyti, jog čia tai 
jau tikrai siekiama kultūrai 
puoselėti. Tačiau ir čia ta I 
pati klero-taut i n i n ki š k a 
meškerė — gauti kuodau-l 
giausiai pinigų savo politi-; 
nėms įstaigoms. Aukotojai! 
iš anksto įspėjami, kad jie! 
nesimotu kurti kokia nors | -o . . ,
nepartinę kultūrą, bet tik|, 8 naskil.ia; 
remtų VLIK-o politiką. TolRaite vaskinai 
dūliai “kultūros fondo” or-' 
ganizatoriai padalino šį 

Jų^^ “demokratija” i biznį į dvi dalis: “finansi-i 
“kultūrininkus,” 

į pilkąją minią, kuri |

ERNEST BEVIN

ilgoką laiką negalavo.

Bevinas atsistat-vdino, kai-jam sukako 70 metu.; tuvius susivaryti į savo? 
i žardį, kad galėtų lengviau ■ 
juos išnaudoti savanaudiš-' 
kiems tikslams. Žinoma, 
organizatoriai to visuome
nei nesako, jie dangstosi 

2 x . “visos tautos” reikalu, ne-aišku, tuomet trukumų ir vargo va j()$ islikimo reikalu

Ten vyko “keturių didžiųjų” užsieninių reikalų mi- i 
nistrų konferencija. Molotovas kritikavo Beviną, kam 
jis taip aklai eina .išvien,su Wall strytu ir Anglijos im
perialistais. Bevinas užsigavo ir tarė Molotovui:

—Jūs pamirštate, kad aš atstovauju Anglijos darbi
ninkus. . J

Molotovas jam atkirto:
—Pamirštu ne aš, bet jūs!...

' kenkia, kas pritaria Lietu
vos okupacijai, kas tar
nauja Lietuvos priešams.

1 Tai yra tarsi 
b e n d i* u o m'e nes 
n i žino

! kiekvienas
Bet va tėvų pranciškonų [ mas susirgusį savo narvelį 

leidžiamam žurnale “Aiduo- stengias izoliuoti, neleisda- 
se” (š. m. num. 2) tūlas i mas jam laisvai su sveikai- 
Vaitiekūnas (( v e i kiaušiai, i siais reikštis, taip lygiai ir 
slapyvardis) paleidžia “ka-i bendruomenė tokius piktų 
tę iš maišo,” kuri parodo į bacilų apkrėstus savo na-

Vai-irius tam^tikra prasme turi 
kiti jo izoliuoti, neleisdama jiems 

kad lietuvio teisėmis laisvai
“Žodis tauta ir žodžiai tau- naudotis.” 
tinę bendruomenė yra tapa-1 
tingos reikšmės.” Tai reikš
tų, jog kas tik priešinasi tai 
jų peršamai “bendruome
nei,” tuo patim jau prieši
nasi ir visai tautai. Kaip 
toli siekiama! Norėtųsi 
tuos ponus paklausti, kas 
juos įgaliojo visos tautos 
vardu kalbėti? SJtraipsnio! 
autorius teigia, kad ta jo į 
perš am a “bendruomenė”1 - 
“turi būti demokratiška,”

kuri 
savo nagus ir nasrus, 
tiekimas, kaip ir 
bendraminčiai, sako,

o r ga
li* kaipnarveliai.

gyvas organiz-

Taigi visi tie, kurie tik 
nepritaria ___ ___

kontinuitetui, esą “krimina- 
kuriuos reikią izo- 
Tai va kokios “tau- 
bendruomenės” tie

listai,”
liuoti.
tinęs
nacių pastumdėliai siekia!
Tegu Amerikos lietuviai ap- 

į sižiūri, kol dar nevėlu, jr 
pamato .vilkus avies kaily- 

», je!

darbi- diavos ordinu.
Drg. Si liekai tė — ne tik 

rezulta- gamybos , pirmūnė. Ji ak
tyviai dalyvauja visuome- 
niųiame (gyvenime. Vilniaus 
darbo žmonių pasiųsta dele- 

Įgatu i Antrąją Visasąjun
ginę taikos šalininkų kon- 

! ferenciją, drg. Silickaitė 
Kolektyvus stachanovinis ■ kartu su visais delegatais 

darbas, kurio iniciatore res- išreiškė tvirtą ir nepalau- 
publikoje yra drg. Silickai- žiamą tarybinės . liaudies 
tė, sutiko karštą pritarimą valią išsaugoti taiką. Grį- 

! visose respublikos įmonėse, j žūsi iš konferencijos, ji pa- 
Drg. Silickaitė apie savo 
darbo metodus plačiai pa
pasakojo per spaudą, dar
bininku susirinkimuose.

Kojinių cechas, kuriam 
vadovauja drg. Silickaitė, 
iškovojo 'garbingą stacha- 

i novinio cecho vardą. Išau- 
! go visa eilė žmonių, kurių

riau.
Ir iš tiesų. L

kaitė nuolat didino gamy-Įlimas jbs moterų. 
; bos tempus. Su tokiu pat respublika, vos

• mokratiškai past atytas, 
kad “bendruomenės organi
zacija gali ir turi būti tie 

i tautinės bendruomenės na
mai, į kuriuos kiekvienam 
atviros durys ir niekas ne
klausia, kokios partijos, ko
kios pasaulėžiūros nario bi
lietą turi.” v

Ot, kaip saldžiai gieda
ma! Tačiau, tai tik prie
danga, tai tik avies kailis, 
po kuriuo paslėpta vill^o 
nasrai. ~ 

I siekia tik finansavimo, pi-: ninktis*” ir 
nigų rinkimo sritį, gi bal-L y.; į p.mųją 
savimą, viršininkų rinkimą,; p:ni<s dnos pinigus ir i l l)r°dukcijos, o ketliavimo Bleęlsoe nuo jo motinos del 
fondų skirstymą — vadai vaduS, kurie tais pinigais c5cha?’ ^pajėgdamasv susi- į to, kad jam nepatiko 
pasilieki! sau, tai esanti jų naudosis. Kolektorių - “fi-! 
išimtina teisė. ' Cinišku^at- nansįnįnbų^ jįe mano,, gau-i

vos

1 sišventusiu darbu rodo Pa
vyzdį, kaip reikia sugeni 
taiką, stiprinant didžiąją 
Tarybų šalį. A

“Spartos” fabriko kolek
tyvas drg. Silickaitę iškėlė 
kandidatu į Vilniaus mies
to Tarybos deputatus.

H. Vencevičius

■ čiau mūsų šalies aukščiau- 
! šioje įstaigoje—Kongrese— 
: randasi vos 9 moterys.

Kame priežastis tol$io 
Lietuvps moterų progreso?

Taip galėjo įvykti tiktai 
! tokioje šalyje, kur darbas

TURI UŽ KĄ DĖKOTI
Iš Tokio pranešama, jog ten, išleidžiant gen. MacAr

thurą, gatvėse buvo apie milijonas japonų.
Bet ankstyvesnė žinia (per radiją) skelbė, jog prem

jero Yošidos partijos pareigūnai ėjo iš namų į namus, 
įsakinėdami žmonėms būti MacArthuro išleistuvėse — 
būti tose gatvėse, kurioinis MacArthuras važiuos.

Na, ir šitaip “paraginti,” žmonės ėjo. ,
Yošidos valdžia, Japonijos kapitalistų valdžia, Japoni-’ virumu Vaitiekūnas rėžia: Ui ^us nesunku, nes jų yra 

jos monarchistai, aišku, turėjo už ką MacArthurui dė-.“Ar ij----'1--------- -1-1------- '
< . A < • 1 • • • ll*”* / •••

liečio prievole. Kur už tą 
darbą kiekvienas—btįtų jis 
vyras ar moteris 
lygų atpildą už lygų darbą. 
Kur darbininkas yra pilna
teisis pilietis. Kur žmogų 
pagerbia ne vadovaujantis 
jo turtu, bet jo nuoveikiaią 
savo žmonių ir visos vals
tybės gerovei.

Laisvės 74-me numeryje, 
šių metų, tilpo vardai visų 
tų garbingų moterų ir vy
rų. Jie tiesiai iš šapų, iš 
kaimų, iš mokyklų, iš vir
tuvės atėjo vairuoti savo 
mylimą šalį į dar laimin
gesnę ateitį. M—:tę.

auna1 mosiomis savaitėmis 
įstojus į fabriką.

Tarybinėje santvarkoje 
. darbo žmogui atviri visi ke- 
| liai. Drg. Silickaitę fabri
ko vadovybė pasiunčia mo
kytis į Lengvosios pramo- 

| nes instituto kvalifikacijos 
pakėlimo kursus Lygoje. 

___ paskiriama kojinių; 
j cecho pamainos viršininku. Didžią gėdą užtraukė 

Daugiausia nerimo kėlė 1 mūsų šaliai ir Los Angeles 
ketliavimo cechas. Garny- miestui teisėjas Ben Rosen- 
bos planas augo, kiti ce- ■ thal, kuris atėmė dviejų1 

ichai vis daugiau išleidžia | metų kūdikį Robert Lee 
produkcijos, o I 
cechas,, nepajėgdamas susi- to, kad jam nepatiko mo- 

į doroti su keliamais uždavi- tinos politinė pažiūra. Mo- 
niais, stabdė visą gamybą, tina esanti “piktai pro-ru-' 
Drg.^ Silickaitė. įsigilino įjsiška.” Taip sakęs įtūžęs 
priežastis. Ji pasiūlėketlia-■ ant jos vyras, nuo.kurio ji-' 

""y ' nai skiriasi. Motina sakė, 
, kad tai netiesa. Bet kas, 

-" čia motinų paiso?
Kad varžybose už kūdikį 

tėvas galėjo plepėti nesą- 
suprantama. 
kūdikiui, o 
kerštas jo 

tėvui priveda 
Mat, pinigai, kad ir be- a^u kūdikio gimdytojus 

• klerikalams Prie paikybių ir net krimi- 
j nališkų veiksmų. Bet kad 
teisėjas tariamojoje mūsų 
demokratijoje imasi spręs
ti kūdikio ir šeimos ateitį 
pagal savo užfiksuotas pa
žiūras, tai jau visašališka 
tragedija.

Kuri protinga moteris 
nesudrebėtų pasibaisėjimų, 
kad ji nešioja, gimdo ir au
klėja kūdinkį kokio nors 
viduramžinės inkvizicijos 
išpažintojo valiai? A.

Dėl aiškesnio vaizdo, pa
lyginkime tai su mūsų ša
limi, Amerika. , Kaipo res- 
pulika gyvuojame jau 175 
metus. Turime apie 50 kar
tų po tiek gyventojų, kiek 
turi mažytė Lietuva. Ta-

drg. siiic-1 Ar tai demokratija?

Today’s Pattern \ 
On/iįO™, Ucuūl

rinkimuose dalyvaus| daUg; bet vadų mažai ir jie!
- . . turi būti gudrūs:

viai, ar tik kuri jų dalis, kultūros fondo organizacija 
tatai '^etaų) jau reikšmių- |-urį remtis tam tikra fi
ga... Tačiau ir lietuviu bū- nansininkų - kultūriniu k ų 

i sinteze... . Kultūros fondo 
parama bet kuriam kultū
rinės kūrybos žygiui sykiu 
bus parama ir tam tikrai 
pasaulėžiūrai, nes kultūrinė 
sritis savo esme yra pasau
lėžiūrine. T 
ba ir pasaulėžiūra turi or-! nesmįPda 
ganinės sąveikos. pavyzdžių apdairus

O kadangi kultūra yra I Amerikos lietuvis gali. ma- 
partyviška, tai' “k. fondo”' tyti, ką jam žada peršama 
inžinieriai prisibijo, kad ga- .1 “tautinė bendruomenė” ir 
Ii rastis aukotojų, norinčių j “kultūros fondas.” Jų va- 
savo srovės kultūrines Į dai garsiai ir daug kalba 
įstaigas • paremti. Tokius apie “demokratiją,” bet ją 
nenuoramas VLIK-o vadai taiko tik sau.* kitiems — 
įspėja, kad taip nebus, nes'apinasrį ar kalėjimą! Jie 
lietuvių kultūrinės įstaigos i kovoja neva už “laisvą ir 
esą partijų kontrolėj, ne sa-! n e.p r i k lausomą” Lietuvą, 
vystovioę:* “Tad pigu su- bet kokia būtų ta jų siūlo- 
vokti, kad lietuvis, teikda- moji “laisvė,” jau mes žino
mas kult, fondui lėšų, turi me iš praeities, iš smeton- 
teisę norėti, kad jos būtų mečio, kai jie Lietuvą vai-

visi vietos pilnateisiai lietu
viai

koti, nes jis buvo jų geriausias globėjas.
Japonijos monarchas ‘Hirohito juk turėjo būti pasodin

tas karo kriminalistų teisman ir baustas, kaip tokis.
Prie geros santvarkos, Japonijoje monarchija neturė

jo būti palikta, — ji turėjo būti panaikinta ir jos vieton 
įkurta respublika.

Bet monarchija išliko dėka MacArthuro “labdarybei.”
Hirohito nebuvo pasodintas karo kriminalistų teisman I jų “bendruomenei 

dėl to, kad jis turėjo gerą užtarėją MacArthuro asmenyj.' Duokles mokėti turės teisę
Daug japonų karo kriminalistų, kuriuos teismas neteisi nariai, o balsuoti galės 

ir buvo nusmerkęs ilgiems metams kalėti, tapo paleisti ; l Gk prel. Krupavičiaus (ar 
jie šiandien laisvi. i jo įgaliotinių) palaiminti!

Vis tai-dėka MacArthuro geradarybei! j Sakoma: juo toliau i gi-
Vą, kas ėjo į gatves ir nuoširdžiai, su skausmu širdyj, i rįą> tuo daugiau uogų. Tai- 

atsisveikinę MacArthurą, — savo geradėją, savo globė- i gį juo tolyn, tuo ciniškiau 
' (Vaitiekūnas rodo savo il-

Bet Japonijos darbo žmonės, ypatinga^ tie žmonės, j tis: “Betgi ne tik amžius, 
kurie yrą nusistatę prieš kruviną monarchiją, prieš karo i įr tam tikra lietuvio veikla, 
kriminalistus, už taiką, neturi dėl ko MacArthurui dė-. j0 laikysena gali būti kliū- 

; timi lietuvio teisėmis nau-
Jie MacArthurą atsimins, kaip prietelių savo bjau- dotis. Bendra tvarka tei- 

riausių priešų. . : šių naudojimas varžomas
Vie visuomet turės galvoje tai, jog ne kas kitas, kaip kriminaliniams nusikaltė- 

MacArtburas išgelbėjo imperiją, išgelbėjo tuos, kurie 
Japoitiją. įtraukė į karą. , . <

Daugelis ir Amerikos žmonių, kai jie išsiblaivys, pa
matys, jog šiandien MacArthurui teikiami nuopelnai yra 
nuopelnai ne liaudžiai, ne taikos reikalui, o liaudies prie
šų interesams.

Šis per nelyg didelis triukšmas, kuriuo šiuo metu vai
nikuojamas grįžusis MacArthuras, yra artificialus, su
keltas republikortų politiniais sumetimais triukšmas.

damas, ne kiekvienas lietu
vio teisėmis gali naudotis.” 
O t kokią “demokratiją” tai 

perša!

liams.” Skaitytojas, gali 
pamanyti, jog čia kalbama 
apie aiškius kriminalistus: 
vagis, aferistus, (raketie- 
rius), žmogžudžius, plėši
aus, apgavikus ir tt. Bet 
Vaitiekūnas apie tikruosius 
(kriminalistus nekalba, jis

Kultūrinė kūry-^v:—

naudojamos paremti tai 
.kultūrinei kūrybai, kurią 
apsprendžia jo paties pa
saulėžiūra. Tatai praktiš-

mo tokius gaivalus praeina kai yra įmanoma pasiekti

■ kultūrinės savivaldos 
muose. Tačiau mūsosiose' 
sąlygose kultūrinė savival
da tėra nepasiekiąmas ide-! 
alas ”

Taigi į tą “kult, fondą” mones, 
gali aukoti ir socialistai, ir Kartais meilė 
laisvamaniai, bet pinigai eis 
klerikalinėm įstaigom rem-

tai

kartais tiktai
motinai ar

kūdikio

bet kokia būtų ta jų siūlo

dė. Amerikos lietuviai turi 
šalintis nuo visos tos pro
pagandos, nes ji jiems sve
tima ! /

Am. Pilietis

Naudokis meile taip, kaip 
santūrus- žmogus naudojasi 
vynu: jis nepasigeria, taip 
ir tu neapsvaik meile.

De Mussęt.

9380 
waist 

2-r~28"

Užsakymą, su 25 centą! 
pažymėjimu formos niM 
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2 p'sl.—Laisve (Liberty, Lith. Pąily)> -Tree., Bal.^Apr. 13,



H. KORSAKIENĖ

PIRMOJI OPERACIJA
(Tąsa)

Yra momentų... momentų, kada 
tefiįka galvoti apie savo gyvybę,—Gra
žulis stengėsi kalbėti ramiai ir įtikina
mai.

—O visų ligonių gyvybė? Mes turim 
juos gelbėti! Jų negalima palikti me
diniam name!—rėkė Jakutis, jau nebesu
valdydamas balso. ,

Staiga vienas po kito pagrečiui su
dundėjo du sprogimai. Čia pat kieme 
pabiro langai. Gražulis prigludo už ma
šinos. Gražulienė puolė į kambarius.

Ir vėl, ir vėl tratėjo, atbildomis dardė
jo ir griaudė vis stipresni sprogimai.

—Artilerija! Jau čia pat! Mieste! 
Artilerijos sviediniai!—šiurpulingai su
riko Gražulis ir susigūžęs, Įtraukęs į pe
čius galvą, smuko paskui žmoną.

Už valandėlės jie abu, mažais ranki
niais lagaminėliais ir apsiaustais nešini, 
atbėgo prie mašifios.

Atidarydamas automobilio dureles, 
Gražulis, lyg teisindamasis, dar pasakė 
per petį vis toj pačioj vietoj tebestovin
čiam Jakučiui:.

—Kai tik galėsiu, aš tuoj sugrįšiu...
Mašinėlė suburzgė ir išriedėjo iš kie- 

lAio.
Jakutis paėjėjo dar kelis žingsnius jai 

. įkandin, paskui užsimojęs smogė kirviu 
į palikta vidury kiemo dėžę ir šėjo į 
gatvę.

Sunkiais, lėtais žingsniais, žemai nu
leidęs galvą, jis vilkosi dabar vienui vie
nas jau visiškai ištuštėjusią gatve.

Plūstelėjus -naujai įniršio 
kandžiojo lūpas ir gniaužė 
kumščius. Paskui ir vėl ėj( 
miau svyrančia galva.

kad
Su-
Ir

bangai, jis 
drebančius - 
su dar že-

vienas ga-
Ii?

Ir staiga jį apėmė juoda, kaip tie mil
žiniško gaisro dūmai, neviltis.

Jis grįžtelėjo atgal. O gal ir jam pa
traukti tiesiai, tiesiai ta ilga gatve ir 
išeiti lauk iš šito degančio miesto... Nu
moti į viską ranka... Tegu viskas dega, 
tegu liepsnoja! Ką gi jis vienas begali...

Jis stabtelėjo ir valandėlę sunkiai gal- 
’ voj’o. *

mt vėl nauja atkakli pasipriešinimo 
jėga pastūmė jį į priekį, ir jo žingsniai 
nejugfiomis ėmė spartėti.

Panarinęs galvą, nesidairydamas į ša
lis, nežiūrėdamas kelio, kaip po ilgos, 
sunkios kelionės nuvargęs arklys, kuris 
visada neklystamai įsuka pro savuosius 
vartus, Jakutis sustojo, įėjęs į ligoninės 
kiemą. Tik dabar jis pakėlė galvą/

Prieš jį stovėjo ligoninė, pilna bejė-

CHICAGOS ŽINIOS
Harvester darbininkai prieš I tekti darbo žemės ūkio reik- 
pasikėsinimą sumažinti menų industrijoje, taipgi ap-
produkciją į sunkintų reikmenų gavime

,, , otr „„M ,x <• i apie 10,000 Amerikos farmų.Varde 35,000 International, 1
Harvester darbininkų Gerald 1 “Mūsų manymu,” sako laiš- 
Field, žemės ūkio mašinų dar- ke, “sumažinimas žemės ūkio 
bininkų unijų direktorius, 5 j reikmenų produkcijos bąlan
ti. balandžio atsišaukė į Agri- džio ir gegužės mėnesiais yra 
kultūros Sekretorių Brennan, 1 visiškai be pamato. To negali 
kad sulaikytų nuo sumanymo < toleruoti tūkstančiai darbinin- 
sumažinti produkciją žemės I kų, kurie netektų darbo. To 
ūkio, reikmenų balandžio ir negali toleruoti tūkstančiai 
gegužės mėnesiais.

laiško kopijose, kurios 
sitlminėtos visiems iš Vidurva 
kąyų nuo farmų kongresma 
nąms, sako, kad tas sumany- ' maisto stoką ir dar 
mas gręsia 20,000 žmonių m.

žemės I kų, kurie netektų darbo.
toleruoti

farmerių, kuriems pasunkėtų 
iš- gauti reikalingos mašinos. To 

negali toleruoti milionai ame
rikiečių, kuriems iššauktų 

didesnę
infliaciją.

4 CHARLES .1. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patama- 
Vimu ir kainorriis būsite 
patenkinti. x

Matthew A 
BUYUS

(BUKAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 M t Verpon Št 
Philadelphia, Pa.

TeJ. Poplar 4110

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172 *

Mano atsiminimai iš Nashves 
lietuvių gyvenimo 

Rašo Buvęs Našvietis

Kokie streikierių reikala
vimai, buvo: Kad būtų al
ga pakelta ir unija pripa-
žinta. Kompanija sutiko al
gą pakelti 10%,. bet uni
jos—ne.

. Kai kurie streikieriai ga
vo kitur darbus. Unijos 
organizatorius organizuoja 
ir siunčia į kitus miestus 
dirbti. Pikieto linija susilp
nėjo. Milicijos 
nėra dirbtuvėje, 
kurie įsidrąsino

I streiklaužiauti.
i agituoja, kad eitų dirbti.

streiklaužiauti, ' prasidėjo 
muštynės. Daugelis buvo 
areštuotu.

Policija parsitraukia ko
kį lenką šnipą ir atveda į 
streikierių susirinkimą. Jis 
klauso, ką organizatorius 
kalbą. * Kas nors organiza
toriui praneša, kad svetai
nėje yra šnipas. Organiza
torius šnipus labai pajuo-

jau seniai
Jau kai
ir eina

kada tik kolektoriai 
nueina pas jį. Per Kalėdas 
visi kunigai renka sau do
vanas. Kun. Tyla kiek su
rinko dovanu savo bažny
čioje, visas atidavė streikie- 
riams. Kodėl jis pasidarė 
toks geras? Mat, jis suži-į 
nojo, kad be darbininkų ne-į 

įgali jis gyventi ir ką reiš- i 
kia streikas, nes ir jis ture- 
jo ■ streiką.

Mūsų organizatorius tam
pa areštuotas, kai išėjo iš 
svetainės. Policija kaltina 
jį už riaušių kurstymą ir 
už šnipo pajuokimą. Kom
panija, policija ir teismas 
visada eina prieš darbinin
kus. Organizatorius buvo 
nubaustas, bet užstato kau
ciją ir perduoda bylą'aukš
tesniam Teismui/ Taipgi 
streikieriai, kurie b u v o 
areštuoti ir nubausti, per
davė bylą į aukštesnį teis
mą. O’buvo jų gana daug.

Streikas tęsėsi po vado
vybe IWW. Darbininkai jau 
i pavargo, ypač tie, kurie 
| buvo . su šeimomis. Nors 
: buvo duodama kai kuriems 

Streikieriai pradėjo bruz-1 pašalpa iš surinktų aukų. 
Kiti kalba, kad strei-į bet tos aukos buvo mažos 

Tik vie- i ir nubyrėdavo per kraštus.
Pradžioje streiko vienas 

graikų tautybės streiklau
žys buvo skaudžiai paglos-! 
tytas, tai jis ir nuėjo pas 
Abraomą pasiskųsti, bet 
vargšas daugiau nesugrįžo. 
Tai policija suėmė tris lie
tuvius ir laikė be 
kaucijos iki teismo, 
mas vieną rado kaltu 
teisė kalėjimu. Mat,

gių, siaubo apimtų žmonių. Gyva, rei
kalaujančia pagalbos, rėkiančia našta 
užgulė ji dabar jo pečius, ir jis, paju
tęs tos naštos sunkumą, visasv sulinko ir 
apsidairė, lyg ieškodamas paramos.

Pro langą jį pamatęs, išbėgo iš vidaus
Jurgis, jau iš tolo šaukdamas:

—Aš sakiau jiems... ’ aš sakiau, 
jūs sugrįšit. Greičiau, daktare! 
žeistoji jau paruošta, operacinėje, 
sesuo Matilda jau ten. Greičiau!

Gydytojas perbraukė ranka kaktą ir 
pajuto, kaip jo delnas sudrėko nuo šal-! 
to prakaito.

Valandėlę jis dar stovėjo taip, svy-! 
modamas ir nesiryždamas, o mintys vie-! 
na po kitos, aštrios ir ryškios, blykčiojo 
jo sąmonėje.

Paskui visu kūnu jis griežtai pasisuko 
dešiniojo ligoninės sparno link ir nuė-
jo, kaip eina viskam pasiryžęs žmogus.:.. ]..ikvt.is h. ....į...

Vos Įžengus operacinėm, į gydytoją . -1 ' c y • 1 c
trenkė niekados čia neišsekantis eterio 
kvapas, kurį jis godžiai įtraukė į krū
tinę.

Sesuo Matilda skubiai padavė jam 
švarų chalatą. Atsiraitojęs iki alkūnių 
rankoves, jis priėjo prie čiaupo.

Kaip... kaip priversti dabar ranką,
kad ji nustotų virpėjusi?

Ir jis prisiminė plačią, taip gerai pa
žįstamą, visada ramią daktaro Gražulio 
ranką. Griežtai taiklių judesių chirur
go ranką, trumpai apkarpytais, nuo jodo 
parudavusiais nagais.

Tarsi palygindamas, jis pažiūrėjo į sa
vo ilgus, plonus, virpančius pirštus.

Ir paleidęs vandenį, jis iki .skausmo 
ėmė trinti šepečiu rankas.

Plaudamasis jis dar girdėjo kurį lai
ką duslius, trankius savo širdies dūžius, 
bet po valandėlės viskas aplinkui pama
žu ėmė nuo jo tolti, o sąmonėje vis la
biau ryškėjo šalta ir aiški mintis.

. Atkišęs į priekį steriles rankas, jis pri
artėjo prie operacinio stalo. Tarp akina
mai baltų marškų kruvinomis dėmėmis 
išsiskyrė galva.

—Švirkštas! — it peiliu kirstas įsaky
mas privertė seserį Matildą paklusti gy
dytojo valiai. Iš vieno jo judesio, iš 
mažiausio akie krypsnio ji privalėjo 
įspėti jo reikalavimus.

Ji įspyrė akis į gydytojo veidą.
Jis buvo labai išbalęs, aštriai įsirėžu

siomis palei lūpų kampus raukšlėmis. 
Sukauptas primerktų akių žvilgsnis ro- i kia 
dė, kad smegenys pradėjo darbą vienui; Pri 
viena kryptimi. | stačių.

—Stipriau galvą!
(Bus daugiau)

dėti, 
kas pralaimėtas 
nas išėjimas yra—permai
nyt uniją, paimt IWW. 
Taip ir padarė.

UTW of A paleidžia, o 
pasikviečia IWW. Atva
žiuoja o rgamizatoriai ir 
pradeda savo darbą. Čia jie 
pamato, kad streikieriai 
yra lietuviai, lenkai ir ru
sai. Reikia lietuvio organi
zatoriaus.

Visa 'vadovybė pasikeičia 
kitais žmonėmis. Atvažiuo
ja lietuvis organizatorius 
Juozas Šmitas, smagus, 
jaunas vyras, su plačia 
skrybėle, juodą platų kak
laraištį persirišęs kryžia
vai, galai nusileidę. Sušau- 

masinį susirinkimą, 
o kupina svetainė 
Perstatų naują or- 

| ganizatorių. O jis ir turėjo 
gerą gerklę. Kai pradės jis 

i rėkt, rodos, kad ir sienos 
Toliau laiške sako, kad su-! D]yg. Streikieriam pakėlė 

manymas “demonstruoja filo-1 į Visi turi eiti j pikie. 
Sofiją —- vieton sviesto, ka-: [įnį ja_ turime jr kį_ 
nuolės, kas nėra Amerikos| u dirbtuves iššaukti j strei. 
žmonių interesų pagerinimui. j. 

1 •
Toliau pranešama, kad per į Ryte jau visi'ant pikieto 

tuos du mėnesius nebūtų pa- | iinįjos. ’() su tais, kurie ėjo 
gaminta 3,750 traktorių ir 68,- __________________________
300 kitokių mašinų farmoms.' kas> laikraštininkas, sako, 
Ir vien tik todėl, kad stinga ; 11(1 tiesiogimai vyks į poilsio 
16,520 tonų plieno. ; vietą Kalifornijoje, 'bet sustos

Tie 16,520 tonų plieno, RU-1 Pakeliuje ir tarsis su vilnie- 
riuom būtų galima pagaminti | čiais, pažangiaisiais lietuviais, 
> 1 j v • • i v» I • 1 <•> vn i n t y <N t »Vn 111/\01 11 O lėliui]tūkstančiai mašinų, be abejo 
nes, eis gamybai kanuolių 
kitokių reikmenų karui.

—o—
Redaktorius V. Andrulis * 
Išvyksta Poilsiui

Seniai užpelnytą poilsį ima
si Vincąs Andrulis, vienas 
“Vilnies” redaktorių. Vincas 
patrauks į vakarus, sustoda
mas E. St. Louis, Collinsville, 
St. Louis, Mo., ir kituose lietu
vių naujokynuose tarpe Chi- 
cagos ir Kalifornijos.

Pavargęs, ir teisingai užsi
tarnavęs poilsio visuomeniniu-'

jokios 
Teis- 

ir nu- 
advo- 

katai įkalbėjo, kad prisiim
tų kaltę vienas. Nes jei
gu visus nuteis, tai bus sun
ku išimti, o vieną bus leng
viau paliuosuoti. Jis pra
buvo kelis metus kalėjime.

Streikas įžengė į šeštą 
mėnesį, o galo nesimato. 
Kompanija nieko daugiau 
neduoda; kaip iš pradžių, 
taip ir dabar. O mūsų IWW 
organizatorius parsitraukia 
kokią geltonplaukę už tar
pininkę. Galų gale mūsų 
komitetas su ta geltonplau? 
k e (lenke) nueina pas kom
panijos agentą ir šiokią to
kią sutartį sudaro, ir strei
kas pasibaigė '11916 m. ko
vo men,

(Bus daugiau)

ir
. apie svarbiuosius mūsų reika- 
, lūs: darbninkišką spaudą, 

taikos ir karo klausimą ir tt.
Poilsiui, pilnai užpelny

tam, Vincas žada panaudoti 
tik dvi-tris savaites, nes neno
ri praleisti nedalyvavęs meti
niame “Vilnies” dalininkų su
važiavime gegužės 6 dieną. 
Tikėsime, jog p r a leidęs 
“be kasdieninių rūpesčių” ke
lias savaites ir pasimatęs su 
tūkstančiais gerųjų vilniečių, 

| drg. Vincas turės daug ko pa- 
| pasakoti šėrininkų suVažiavi- 
i me.

Linkiu linksmiausių — ir 
i naudingiausių— atostogų, ku
rių jau seniai esi užsitarnavęs. 
Pasimatysime ir pasidalinsime 
įspūdžiais iš plačiosios prog- 
resyvės Amerikos gegužės 6 
dieną, Lietuvių Auditorijoje, 

' metiniame “Vilnies” dalinin
kų suvažiavime. Tėvelis.

duoti bazaro darbą, stvėrėsi 
už surengimo pavasario dainų 
ir muzikos festivalio, kuriame 
dalyvaus kone visos Clevelan- 
de gyvuojančios tautos su savo 
meninėmis -spėkomis: chorai, 
solistai, šokėjų grupės ir stygų 
orkestrai. Mes lietuviai irgi 
negalime nusiminti, visai čia 
netekę jokios dailės grupės, 
nes mūsų nenuilstantis meni- 
ninkas-solistas Julius Krosin, 
kuris niekados praeityje mū
sų nenuvylė, nesuvils mūsų ii* 
šiame tautybių festivalyje. 
Draugas Krosin padainuos jJL 
me Lietuvos liaudies dainelių.

Pavasario festivalis įvyks 
balandžio 29 d., Engineers 
Auditorijoj, kampas Ontario 
ir St. Clair Ave. gatvių. Pra
džia 2 valandą, po pietų. 'Įžan
ga 50 centų, įskaitant ir tak
sus.

Pavasario Tautybių Festivalis

Tautybių bazaro komitetui 
pasisekęs bazaras sukėlė en
tuziazmą imtis už ko kito. 
Tuoj aus, kaip tik spėjo likvi-

* —o—
LLD 15-tos- Apskrities 
Konfąrencija Nukelta

Kad davus progos , visiems 
lietuviams dalyvauti Pavasa
rio Tautybių Festivalyje, Lie
tuvių Literatūros Drugijos 
15-tos Apskrities metine kon
ferencija tapo nukelta, savai
tei ar dviem, ,toliau. Sekan
čiose Cleveland© žiniose jau 
bus pranešta, kurią dieną kon
ferencija įvyks. Taipgi bus 
pranešta ir, delegatams, ku
riuos jau visos Apskrities kuo
pos turi išrinkusios. J.N.S.

Hartford, Conn.
Apie sveikatą, kuri mums 
visiems labai rūpi

Hartfordo lietuviams pasi
taiko nepaprasta proga daug 
ką pažinti ir išmokti apie sa
vo sveikatą. Ta visiems svar
bia tema kalbės įžymusis dak
taras ir visuomenininkas Dr. 
J. Stanislovaitis.

Jis kalbės balandžio 22 d., 
tat yra, jau šį sekmadienį, 
Lietuvių Svetainėje, 227 Law
rence St. Susirinkimas prasi
dės 2:30 vai. po pietų.

Gerbiamieji! Sveikata mums 
yra už viską brangesnė. To
dėl prakalbos apie sveikatą 
yra labai svarbu. Dr. J. Sta
nislovaitis labai paprastoje 
kalboje, visiems suprantamai 
išaiškina sunkias sveikatos 
reikalu problemas. Išgirskite 
jo kalbą, pasimokinkite. Po 
prakalbos galėsite jam duoti 
klausimus apie tuos savo svei
katos reikalus, kurie jums rū
pi.

Įžanga neįmokamai.
Visus ir' visas širdingai 

kviečia LLD 68 kuopos
Moterų Klubas.

So. Boston, Mass.
Atžymčjimui Laisves 40 metų 
jubiliejaus parengimas

Jau šį šeštadienį, tai yra, 
balandžio 21 d., mes turėsime 
didelę, nepaprastą iškilmę. 
Tai parengimas atžymėjimui 
dienraščio Laisvės 40 metų 
jubiliejaus. Rengia LLD 2-sios 
kuopos moterys. Tai bus leng
va vakarienė su įvairiais ska
numynais ir pamarginimais.

Taipgi parengime dalyvaus 
svečių laisviečių ir iš Brook- 
lyno, su kuriais draugiškai 
pasikalbėti visi turėsime pro
gą- i

Parengimo pradžia 7:30 
vai. vakare. Parengimo vieta: 
3R8 Broadway, So. Boston.

Širdingai kviečiajme visus 
ir visas dalyvauti. Rengėjos

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

PADeKA '
Aš, Franė Belskicnė atsigavus nuo didelio nuliūdimo ifi prieiasties 

netekimo vienatinio sūnaus Vytauto, 30 metų amžiaus kuris žuvo 
lėktuvo nelaimėje, tolimoj Indijoj kovo ,11 d., 1951 metais dekavoju 
giminėms, draugams ir draugėms už užuojautą liūdesio valandoje ir 
prisiųsta? atvirutes.

Vytauto tėvelis metai ir pusė atgal staigiaai mirė nuo širdies ligos.
Vytautas paliko dideliame nuliūdime savo žmoną, dukrelę dviejų 

ir pusės metų ir sūneli 5 mėnesių. Aš netekau mylimo sūnaus, žmo
na—vyro, o vaikučiai—tėvelio. Vytautas buvo dideliai gabus, ypatin
gai aviacijoj. Jis tapo palaidotas Hong Kong, Anglijos kolonijoj.

FRANfi BELSKIENE

ATŽYMĖJ1MAS
LAISVĖS
40 METU 
SUKAKTIES

MONTELLO, MASS.

Balandžio - April 21-mą 
įvyks 

Banketas
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 6-ta kuopa 

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO
APATINĖJE SALĖJE 
gine ir kampas Main Street 

PRADŽIA 7-tą VAL. VAKARE
' įžanga 75c

SO. BOSTON, MASS.

Balandžio - April 21-mą
įvyks

Arbatos su Užkandžiais
Pramoga ir Pasitarimas

LIET. PILIEČIŲ KLUBE, 318 Broadway 
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

NORWOOD, MASS.

Balandžio - April 21-mą
I I

Arbatos ir Užkandžių Vakaras
LIETUVIŲ SALĖJE

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

Bilietas tik 75c.

WORCESTER, MASS.

Balandžio - April 29-tą
įvyks

Banketas ir Koncertas 
OLYMPIA PARK 

(Shrewsbury, Mass.)
PRADŽIA l-MĄ VAL. PO PIETŲ

----------------------- --------- ---- r--------------------- --------------- "
i 3 pą].--Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Tree., Bal.-Apr. 18, 1951



MOTERŲ KAMPELIS 
Ne visos moterys nori laikos

fflSBSS

Žinios
New Yorke įsikūrė 
taikos gynėjui

Taikos, taip pat ir visais 
kitais visuomeniškais klau
simais moterys nėra geres
nės nei blogesnės už toje 
pat padėtyje esančius vy
rus. Skirtumai susidaro iš 
to, kas ką atstovauja.

Balandžio 5-tą, Kongrese 
diskusuojant klausimą pri
versti ar nepriversti vi^ą 
jaunimą mokytis militariš
ko muštro (vykdyti ar ne 
Universal Military Train
ing, sutrufnpintai UMT), 
dvi newyorkietes kongres- 
manės kiekviena kalbėjo 
skirtingai.

Edna F. Kelly sakė, kad 
reikia priversti.

Katherine St. George sa
kė, kad nereikia.

Abi moterys yra atstovės 
valdančiųjų partijų: Kelly- 
demokratų, St. George — 
republikonu. 
tuolaikinė 
klausimu buvo skirtingesnė 
nuo demokratų. Partijų 
politika skyrėsi ne tiek dėl 
paties klausimo, kariauti ar 
nekariauti, ruoštis ar ne- 
siruošti karui, kiek dėl to,

kaip į tai žmonės pažiūrės. 
Ką jie dėl to pasakys se
kamuose rinkimuose.
. Kadangi ruošimasis ka
rui visuomet stumia artyn 
karo, Mrs. St. George pa
sisakymą prieš vykdymą 
militariško muštro reikia 
skaitytyi patarnavimu tai
kai.

Darbininkai jiems atrodo 
tiktai -beždžionėmis

Delegacijos eis raginti 
baigti karą Korėjoje

s ginti centras y

Republikonu 
taktika karo

Prie beždžionių palygino 
Gegužės Pirmosios paraduose 
;m aršu o j an čius d arb i n i n k u s
New Yorko milijonierių laik
raštis Daily News savo veda- 

imąjame (balandžo 10-tos 
laidojo.) Ten, greta kitų to
kių piktų plepalų,, rašoma: 

“Didžiuma jų atrpdo pus- 
žmogiais — tiktai šuolį ar du 
pašokę pirmyn nuo bezdžio- 

o _ ______ --c -- nių (chimpanzees).”
moterų darbininkų atstovų. Atvirame protesto 
tiesiai iš šapų, farmų, raš- j del tokio niekinimo 
tinių, teatro. Nelaimei, da-jžmonKb Bendras 
bar neturime nei vieno. Vi- įr liaudies Gegužinės 
sas Kongresas susideda iš i' 1 
atstovų tų * partijų, kurių i 
valdovams karas teikia vis 
daugiau pelnų ir politinės 
galios. Balsavimas, darba
vimasis už taiką jiems 
reikštų pasipriešinimą savo 
asmeniniams interesams, 
savo pelnams. Tai dėl to 
mūsų Kongrese labai sun-l 
ku gauti pritarėjų taikai.

Nesunku suprasti, kiek 
daug pajėgos darbui už tai
ką suteiktų buvimas Kon
grese bent desėtko vyrų ir

laiške 
darbo 

Darbininkų 
; Komi- 

; tetas primena tam laikraščiui, a

jog ir Hitleris .taip kalbėjo 
apie darbo žmones. Jisai nu
žudė, krematorijose suspirgi- 
no šešis milijonus žydų ir mi
lijonus kitų tautų žmonių, 
pasiteisindamas, kad jie buvę 
tiktai “pusžmogiai.”

Komitetas primena, jog 
darbininkų šventė Gegužės 
Pirmoji gyvuoja 65-ri metai. 
Ji gimė pirm šios gadynės hit
lerinių viršžmogių atsiradimo. 
Gimė 1886 metais, kovoje 
prieš siautėjusias darbininkų 
išnaudotojus, norėjusius dar
bo liaudį paversti vergais, pus- 
žm ogiais.

šimtai organizacijų planuo
ja siųsti delegacijas Į Jungti
nes Tautas ŠĮ ketvirtadienį, 
balandžio 19-tą. Jos eis pra
šyti, kad Jungtinės Tautos 
tuojau imtųsi žygių sustabdy
ti mūšius Korėjoje. Kad likti-

šieji nesusipratimai būtų iš
spręsti derybomis.

Delegacijų siuntimo šaukė
juose, greta kitų, yra Ameri
can Peace Crusade, American 
Women for Peace, National 
Labor Peace Conference.

So. Boston, Mass Šeimininkėms

Pažiūrėsime., ką mūsų
vyrai mums surengsi

Lietuviai tebesame 
atsilikę savo 
užduotyje taikai

dėti. Tačiau maža grupė rei
kiamos paramos nesukels. Tą 
gali atlikti tiktai didelio skai
čiaus žmonių penkinės, dole
riai ir centai, sako dirbantieji 
fondui sukelti draugai. G.I.

Iš Literatūros 2 kp. 
motetų susirinkimo, 
įvykusio balandžio 11 d.

Susirinkimas buvo drau
giškas ir sėkmingas.

Žieminiam sezonui einant 
prie pabaigos, turėsime dar 
vieną iš svarbesniųjų pa
rengimų . Tai bus atžymė
simas Laisvės 40 metų su
kakties. Įvyks balandžio 
(April) 21 d., šeštadienio 
vakarą, 7:30, 318 Broad
way. Čia turėsime lengvą 
ir skanią vakarienę, svečių 
iš Laisvės štabo, ir kitų pa- 
mar ginimų.

Piknikai
Prasidedant vasariniam 

sezonui, birželio (June) 10 
d. įvyksta Naujosios Angli
jos moterų Sąryšio pikni
kas, bendrai su LLD ir LDS 
apskritimis. Tai bus pir
mas didysis vasarinis pa
rengimas; Įvyks Tautiška
me Parke, Haverhill, Mass.

Mūsų kuopa nutarė iš i 
anksto rehgtis prie jo, pri
sidėti prie organizavimo ' 
busų ir kitų reikalų.

Laisves piknikas
Didysis dienraščio Lais

vės piknikas įvyks liepos 1 
d., Maynarde. Tai bus mū
sų visų didžioji rugiapjūtė, 
prie kurios turime iš anks
to rengtis, kad padarius ti
krai sėkminga.

Vietinis kuopų piknikas
LLD 2-ros, LDS 62-roš 

kuopų ir moterų skyriaus 
piknikas, liepos 15 d., įvyks 
Tautiškam Parke, Montello. 
Ir šiam turime rengtis iš 
anksto, tai moterys išsirin
ko savo komisiją, kad ne- 
atsilikus nuo kitų kuopų.

Nelaimė

Taip kalbasi moterys tarpusa
vyje. Vienos taip išsitaria spė
lioti am os, kitos tižiau gulamo
sios, o dar kitos lyg ir užvy- 
dėdamos vyrams, kad jie jau 
Įsiveržė Į buvusią lig šiol išim
tinai moterų darbo sritį.

— Kąs tai matė, kad vyrai 
surengtų bankietą be mote
rų darbo? Kaip svietas svietu, 
to nebuvo!

Vyrų rengiamas bankietas 
Įvyks jau šio šeštadienio vaka
rą, balandžio 21, 8 vai., Liber
ty Auditorijoje, Atlantic Avė. 
ir 110th St., Richmond Hill.

Iš kriaučių dirbtuvių 
pirmininkų susirinkimo

ar

Ryžiai su grybais
1 puodukas ryžių
3 puodukai vandens
pora svogūnų
pusė svaro šviežių baltų 

grybų
4 šaukštai sviesto 
biskis druskos, pipirų 
viralo nuo jautienos

paukštienos. Gali mažiau 
vandens pilti ant ryžių, o 
dapilti apie puoduką buljo
no.

Numazgojus ryžius, vi
rink vandenyje apie 45 mi
nutes . Jei turi dubeltavą 
puodą, tai dar geriau. Kai 
baigs ryžiai virti, sudėk 
prismokus.

Ištirpyk sviestą skaura- 
doje, pakepink smulkiai su
pjaustytą svogūną. Gerai 
numazgok ir supjaustyk 
grybus mažais šmoteliais ir

— Kad ir kaip* neturėčiau 
laiko, vien žingeidumo veda
ma, eičiau pažiūrėti.

Tiesa, šių žodžių rašytojui 
daugiausia tikietų toko par
duoti moterims. Tačiau apsi-. 
gautų tie vyrai, kurie atsilik
tų namie, šioje vakarienėje 
bus ir tokių patrovų, kokio
mis mūsų moterys lig šiol ne
sumanė mus pavaišinti ban- 
kietuose.

Tad visi ruoškitės atv'ykti. 
O dar geriau, nedelsiant Įsi
gykite tikietus. Rengėjams, 
svečiams ir šio vakaro tikslui 
bus geriau, jeigu tikietus tu
rėsite iš anksto. Kaina $3.

kepk kartu su svogūnais. 
Iškepus, supilk prie ryžių. 
Gerai išmaišius, duok val
gyti, kol karšti. V.

4c VARO elektrinį jūsų 
šaldytuvą per 24 valandas

ir 
Lietu-

Mūsų mieste nėra geresnio 
ir darbingesnio mobilizuotojo 
taikai už anglišką darbininkų 
dienraštį Daily Worker. Tą 

; geriausia suprato komunistai 
1 ir dėl to jie pirmieji stojo 
tam laikraščiui talkon sukelti 
fondą laikraščiui išlaikyti 
per metus.

Kai kurių apskričių organi
zacijos jau baigia savo už
duotį. Queens, kurią daugelis 
skaito politiniai atsilikusia 
sritimi, skelbia perviršiję savo 
kvotą, kuri buvo 70 tūkstan
čių. KrūVa dolerių! Ją sudėjo 
ne bankieriai, bet darbo žmo
nės.

Lietuviai darbininkai, poli
tiniai ir ne politiniai žmonės, 
taipgi kas metai sukeldavo 
gražią sumą. Yra buvę vajų, 
kuriuose didžiojo Brooklyno 
su apylinkėmis lietuviai su-

Teisėjas atidėjo IW0 
nuosprendi

Šiomis dienomis New Ybrko 
įsikūrė visašališkas komitetas 
ginti Dr. W. E. B. DuBois ir 
kitus veikėjus, su juomi vado
vavusius Peace Information 
Center darbui.

DuBois ir keturi kiti to 
centro viršininkai buvo kalti
nami dėl neužsiregistravimo 
svetimšališkaiš agentais. Cent
ras buvo dalimi visame pasau
lyje veikusios taikai išsaugoti 
organizacijos.

Gynėjų Komiteto galvinyje 
randasi buvęs Minnesotos gu
bernatorius Elmer Benson, 
žymusis menininkas Paul Ro
beson, taipgi Shirley Graham, 

i Vito Marcantonio, prof. Hen- 
Iry- Pratt Fairchild, Leon 
Straus.

Gale praėjusios savaitės 
New Yorko Apskrities Vyriau
sio Teismo teisėjas Greenberg 
baigė apklausinėti liudytojus. 
Paskiausiu buvo Dave Greene, 
tos organizacijos tarimų sek
retorius.

Nuosprendi, sakė teisėjas, 
jisai tikisi pateikti ne anks
čiau, kaip galop birželio. O 
gal tiktai po Labor Day, jeigu 
pirm birželio pirmos negau
siąs rašytos argumentacijos.

Miesto Taryba vis vien bal
suosianti pakelti “sales tax” 
nežiūrint gyventojų protestų.

Klubo teikdavo net virš 12 šimtų per
ir ko- metus. Paskiausiais keleriais
iš savo metais sukeldavo po aštuonis

Balandžo 13 d. įvyko kriau
čių dirbtuvių pirmininkų 
komisijų susirinkimai 
vių Amerikos Piliečių 
p atal p o j o. P irm i n i n k ai 
misijos išdavė raportus 
dirbtuvių.

Raportai rodė, kad lietuviš
kos dirbtuvės mažai tedirbinė- 
ja. O1 tūlos turi militariško 
darbo, bot dalykai no koki su 
užmokestimi, nuo kavalkų la
bai mizernai mokama. Gi po
ra, dirbtuvių dirba pusėtinai, 
be sustojimo, civilinius dra
bužius. Tai Diržio ir Mičiulio 
dirbtuvės.

Skyriaus delegatas Ch. 
Kundrotas nekuriu dirbtuvių 
raportus dapildė.

Dirbtuvių pirmininkai ir ko
misijos 
metai 
kriaučių
davo vakarienę. Po pasikalbė
jimo klausimą išspręsti atida
vė lokalui.

Kitas klausimas kilo dėl * 
tradiciniai įgyvendintos dirb
tuvių pirmininkams ir komisi
jų nariams mokesties už susi
rinkimus. Jie gaudavo tą pa
čią užmokestį, kaip ir pildo
mos tarybos nariai. Bet dabar 
tarybos nariai gavo pakėli
mus, o dirbtuvių pirmininkai 
su komisijomis negavo. Tą ir
gi atidavė lokalui išspręsti.

pasiskyrę sukelti

nusiskundė, kad 
atsilikę. Kuomet

šimtus ar kiek dautgėliau. šie
met buvo 
tiek pat.

Draugai 
jie šiemet
tūlos grupės jau baigė, kitos 
ne už ilgo baigs, lietuviai Įtei
kę dar tiktai $250. Prašo vi
sus prietelius atsiliepti skubiai 
ir atsiliepti su taip didele 
auka, su kokia tiktai kas išga-

HELP WANTED -
REIKALINGI DARBININKAI

HELP WANTED—FEMALE
Moteriškė lengvam namų darbui, 

padraugauti su senyva moteriuke s 
dienom, 3 suaugę, 5 kambarių 

Į apartmentas, gera mokestis^ katu- 
barys ir virtuvė, galėtų būti vedu- 

' šių pora. Kreipkitės: 8535 76th 
Į St., Woodhaven N. Y., 
I Tel. MI. 2-4565. (76-77)

PARDAVIMAI

diskusavo, kad kas 
už pasidarbavimą

piknikui -jie g’au-

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Hewes

Brooklyn, N. Y

Street
st.

Visbki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Fh. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

' PARDAVIMAI
Parsiduoda Kingston Bar, Grill ’ 
Hotel. Namas ir žemė, su visais 

, didelis 
Knotty Bar ir Dining rūmas, virtu
vė ir didelis Maple' medžio šokiam 
floras. Išrandavojamas banketam ir 
kitokiem parengimam. Moderniškai

1 aliejum apšildomas. Geras apskritų 
' metų biznis. Kaina $19,000. Lengvi 
’ išmokėjimai.
1 Nenorintis namo gali pirkti vien- 
tik biznį, kaina $7,500 5 kambarių 
apartmentas prie biznio, gali pasi- j 
randavoti ir maudynę. Už $110, su 
nupirkimo sąlyga, šaukite tik šeš- I 
tadieniais.

c/o Mary Stocknow
.884 Abeel St., Kingston N. Y. 

a (76-77)

BROOKLYN-RIDGEWOOD, N- Y.
139 Thames St., parsidutoda 8 I 

šeimų mūrinis namas, rendu neša į 
į metus $1,836. Kaina S7J5OO, visa | 
kaina cash, šaukite: LAukelton /I 
5-3638, po 6 p. m. V74-76JI

ir
! įrengimais, 17 kamhbarių,

Kpvo 25 d. rytą staigiai 
ir skaudžiai susirgo mūsų 
mylima draugė Konstanci
ja Zinskienė, medfordietė. 
Jos padėtis buvo taip rim
ta, kad iki šiolei dar vis ne
galima jos atlankyti.

Lihkiu drg. Zinskienei' 
greičiausia pasveikti.

Bostoniete.

Bayside gyventojas* John I 
Frew Jr. tapo nubaustas pasi- 
jmokSti $J5O už važiavimą po 
74 mylias per valandą Van 
•Wyck Expressway. Jis sakėsi 
skubėjęs namo, nes jam buvę 
pranešta, kad namuose gais- 

• ras.

by Con Edison

!

Cott of running appliances based on typical residential usage.

v. •♦
',o°°

A-j

. ,VO°« P
XIIAyy

1 v..

r-
i'c'-’

Kas duoda daugiau šviesos ? 
dvi 50-watt lemputės? 
viena 100-vvatt lemputė?

Viena 100-watt lempa 
duoda baugiau šviesos, bet

Z ./ elektra ne daugiau lėšuoja.

ELEKTRA DARO

Atsilikimas kaipo tautinės 
grupės dar nereiškia, kad ats
kiri taikos ir laisvių prieteliai 
būtų neatlikę savo užduoties. 
Vienas draugas aukojęs $25. 
Iš tūlos dviejų asmenų šeimos 
atėję $40. Dar kitas, turis iš
laikyti mažametę šeimą, da
vės dešimkę ir.žadėjęs dar pri-

SUSIRINKIMAI

Aido Choras
Nepaprastai svarbios pamo

kos Įvyks šio penktadienio 
vakarą, balandžio 20-tą, 8 
vai., Music Room. Visi nariai 
prašomi atvykti.

Choro Prez.

gn enterprise of 
30000employees and\ 
some 150.000 owners^' 

united to
YOU

Organizacijoms
Gegužės Pirmosios paradui 

pasiruošti paskutinė konferen
cija Įvyks šio trečiadienio va
karą, bal. 18-tą, Central Pla
za, 111 2nd Ave., N. Y.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAfiOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Moterų atydai
Moterų Apšvietos Klubo su

sirinkimas įvyks šio ketvirta
dienio vakaro 8 vai., balan
džio 19-tą, Auditorijos patal
pose. Visos nares prašomos at
vykti ir drauges atsivesti. Bus 
pranešta, kaip eina pasiruoši
mas minėti Motinos Dieną, ir 

j kiti svarbūs reikalai.
Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
Kad visi ^žinotų.

Rengiama “Vagių*' vakarėlis, su- 
batos vakare, 21 dieną' balandžio. 
R.U.B.A. Hali, 414 Green St. Rengia 
Moterų Klubas su Lyros Choru. 
Bus graži įdomi programa, balius 
ir šokiai. Įžanga tik 50 centų. Rei
kalinga visiems dalyvauti ii’ kuo- 
daugiausiai užprašyti svačių.
(75-76) Jūsų Dėde.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIM0NA8

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists < 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y 

Tel. 8T. 2-8342

KEPLBLIC BAR & CRII I
Savininkas 7

IGNAS SUTKUS \
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Jūsų skaitomas laikraštis yra viena 
ik 7!4 miliono kopijų, spausdinamų 
New Yorko mieste per vidutinę 
savaitės dieną. Jo išleidimas 

priklauso nuo elektros ir geso. 
Elektra varo teletypus raidžių 
rinkimo mašinas, presus 

‘ir kitus laikraščio
įrengimus. Gesas arba 
elektra džiovina matricas 
ir tirpina metalą raidėms ir 
spaustuvinėms formoms. Con 
Edison's suteikiami aptarnavimai 

daroantgalvius—kiekvieną dieną!

Švaros Departmento darbi
ninkai atsisakė iškraustyti na
mo koridoriuje rastą pirmojo 
pasaulinio karo bombą. Buvo 
pašauktas specialus policijos 
būrys.

Miesto Taryba užgyrė bilių, 
kuris reikalauja, kad gaisrage- 
siai, sveikatos ir švaros de- 
partmentų tarnautojai galėtų 
atsistatydinti tiktai už 30 die
nų' po Įteikimo prašymo atleis
ti. - ' Ja

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. rengia žaislų vakarą, 

įvyks balandžio 21 d. šeštadienį, 6 
vai. vakare, Klubo svetainėj. Kurie 
žaidėjai geriau žais tiems bus su
teiktos dovanos. Taipgi gaspadinės 
pagamins skanių užkandžių, taipgi 
bus ir išsigerti. — Kviečia visus — 
Gengimo Komisija. (75-76)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

TELEVISION

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Telefonas
EVergreen 4-8965 a

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET > 

Brooklyn, N. Y.
t

Telefonas: EVergreeh 4-8174
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