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Sekamą savaitgalį nedide
liame, Čikagos pašonėje, mies
telyj Round Lake, jvyks 6-ta- 
sis eilinis LDS boulininkų tur- 
namentas.

Jin suvažiuos iš visų dides
nių miestų lietuviai LDS bou
lininkai, — rinktini 
sporte vyrai ir mote

Iš mūsų miesto 
skris 11-ka asmenų.

Daugiausiai ten h 
čikagiečių.

Visiems turnamente 
vaujantiems: goriausio 
kimo !

naci ii «

— o—
Amerikoje boulinimas —po

puliarus žiemos sportas. ^Mili
jonai žmonių, — jaunų ir su
augusių, rita bolę, tuo būdu 
^l’asmOankštydami ir sueida
mi į artimesnę viens su kitu 
paginti.

io pabaigė : atvirlaiškiu pa-
bouhninkai . . -L , . . m

i turnamentus ir prezidentui Truma- 
parrnl.vdami, kieki™1. prašant remti Johnso- 

žiemą n u progresą

Gegužes mene 
goję rinktiniai 
su vyksta 
"persiima 
kuris per 
vo.

pasirodantieji be kitko, sustabdyt mūšius 
trofėjus.

Darbininkų 
boulininkai, 
n per šešetą

gauna dovana
Lietuvių 

vienijimo 
matome, j 
vykdo savo turnamentus ii 
tai eina sveikaton jiems ir 
organizacijai.

—o—
Čikagoje šių metų gegužes 

11 d. mirė ir Tautinėse kapi- 
palaidotas dantų gydy- | 

Mataušas Žilvitis.
n ūse
tojas Dr.

Jis buvo senosios mūsų kar
tos profesionalas.

Naujienų bendradarbis, ra
šydamas mirusiojo nekrologą, 
sako .'/“velionio? daktaro sa

ri ežinau tiks
li}) — džen-

žilvitis buvo

lesnio žodžio, 1 
teima nas.”

Džentelmana- 
kilęs iš Naujamiesčio parapi
jos, Panevėžio apskrities.

—o—
Kai šių metų kovo 1 d. 

Uruguajuje pradėjo eiti pa
reigas naujasis krašto prezi-1 želio 16 ir 30’d. šioje apy- 
dentas, Andres Martinez Tru
eba, tai Uruguajaus Lietuvių 
Centras pasiuntė jam sveikini
mą.

Senjoras prezidentas pa
garbiai atsakė:

už Jūsų telegramos reikšmin
gus žodžius valdžios perėmi
mo proga. Jus sveikina And
rės Martinez Trueba.”

— o—
Kanadiškis Liaudies Balsas! 

rašo,, jog Toronte (Kanado- ! 
jeligimusi ir augusi lietuvai- . 
te A'/dona Pauliūtė šiuo metu 
yr£. Hollywood e ir vaidina fil- 
moje "Distant Rumors,’’ kuri 
tuoj bus baigta.

Ši kanadiete-lietuvaite vadi
nasi MAri Aldon.

Į Hollyvvoodą persikėlė gy
venti ir artistės tėveliai.

—o—
Kunigu Draugo skaitau:
"J. E.Sokolsky rašo, kad 

komunistai labiausiai neken
čia Dievo...”

Čech oslovak i j os k atal i k ų 
vyskupai pasakys: kapitalis
tai labiausiai nekenčia Dievo.¥ 

—o---
Kunigų Draugo korespon

dentas paklausė latvių katali
kų vyskupo (dipuko) Juozo 
Rancans: "Ar greit grįšim tė
vynėn ?” *

Vyskupas atsakė: "Manau, 
kad už keleto metų.- Pramok- 
sim angliškai ir grįšim.”

Leonas Pruseika prie to pri- 
d^i:

"Geriau jis būt pasakęs: 
•Ant Avehito Frico, kada visos 
ožkos ?oks.”

Nuo savęs drįstu pridėti: 
kada žiurkės kvatosis, o ka
tės verks.

Surinkta daug parašų uz
Johnsono pasiūlymą 

baigti Korėjos karą
sen

Ragina senatą negaišuojant 
užgiri Johnsono rezoliuciją

Boston. — Jau daugiau 
kaip 1,100 Naujosios Angli
jos piliečių pasirašė atviru
kus ir pasiuntė į Washing
ton ą senatoriams, raginda
mi užgirt senatoriaus Ed- 
wino Johnsono pasiūlymą 
greitai baigti Korėjos ka-

I no rezoliuciją Senatui.
Ta rezoliucija reikalauja,

I nuo birželio 25 d. ir iš- 
Susi- traukt visą svetimųjų ka- 
kaip | riuomenę iš Korėjos pirm 

metu i šių metų pabaigos.

Studentų kvotiniai dėl
drafto atidėjimo

New York. — Ateinanti 
šeštadieni Didžiajame New 
Yorke bus duodami kvoti
mai kolegijų studentams, 
norintiems, kad būtu atidė- 
ta karinė tarnyba. Dau
giau bus kvočiama jų gabu
mai, negu jau įgytas žino
jimas.

Drafto komisijos (boards) 
spręs, kurių studentų re- 
krutavima atidėti. Geras 
kvotimų išlaikymas dar ne

Kiti kvotimai įvyks bir-

linkėję ir įvairiuose mies
tuose visose kitose valstijo
se.

Karinė vyriausybė Wash
ingtone įspėja studentus 
nepasitikėti naujai iškep
tomis biznierių knygomis, 
žadančiomis išmokyti, kaip 
atsakyt būsimus kvotimuo
se klausimus.

Anglija vėl perka 
mėsą iš Argentinos
Southampton, Anglija.— 

Laivas Alcantara iš Argen
tinos atgabeno Anglijai 1,- 
230 tonų šaldytos mėsos. 
Tai pirmas argentimškos 
mėsos įgabenimas Anglijon 
per paskutinius 10 mėnesių.

Mėsos- pirkimas iš Argen
tinos buvo sustabdytas to
dėl, kad Argentina per 
brangiai reikalauja, sakė 
anglų valdžia (“taupyda
ma” pinigus smarkesniam 
ginklavimuisi). Pagalinus, 
susiderėjo dėl kainos.

Laisves jubiliejinis numeris 
išeis šių metų liepos 14-tą die
na.

Jis bus padidintas, bus i- 
liustruotas; jame tilps daug 
istorinių straipsnių.

Prašome mūsų bendradar
bius, ir veikėjus rašyti jubilie
jiniam numeriui atsiminimų, 
braižinių apie savo miestų 
lietuvių gyvenimą, ir tt.

Straipsniai turi būti redak
cijai prisiųsti iki liepos 1 d.

II-Jungtinė Elektrininkų 
nija, skerdyklų darbininkų 
unijos skyriai, moterų 
draugijos, Nacionalinis Tai
kos Žygis (Crusade) ir ki
tos organizacijos įvairiose 
valstijose renka amerikie
čių parašus, remiant John
sono pasiūlymą. 1

New York. — Amerikos 
Darbo Partija atsišaukė į 
Senato komitetą užsieni
niais reikalais, kad negai
šuojant. svarstytų ir užgir- 
tų senatoriaus Johnsono re
zoliucija dėl taikos Korė-
jo j e.

D. Federacijos vadai 
pritaria MacArthurui

Chicago. — Vykdomoji 
Darbo Federacijos taryba 
ragino Jungtinių Valstijų 
valdžią stipriau ginkluoti 
Čiang Kai-šeko kinus, tauti
ninkus Formozos saloje 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

Federacijos taryba, vado
vaujant pirmininkui Willi- 
amui Greenui, pereitos sa
vaitės pabaigoje užgyrė A- 
merikos karą prieš Šiauri
nės Korėjos liaudininkus, 
bet reikalavo, kad kitos 
Jungtinės Tautos daugiau 
prisidėtų prie to karo.

Darbo Federacijos vadai 
žymia dalim rėmė generolo 
MacArthuro karinius siūly
mus. 5

Susiaurintas mėsinių 
galvijų pardavimas

Chicago. — Didieji mėsi
nių galvijų augintojai per 
dieną atsiuntė į Chicagos 
skerdyklas tiktai 7,000 gy
vulių, tai yra 10,000 ma
žiau. negu tą pačią dieną 
pereitą savaitę.

Jie sulaiko daugumą gal
vijų nuo skerdyklų todėl, 
kad Washingtono valdžia 
įsakė 10 procentų numušti 
kainą mėsiniams galvi
jams.

Franko liepia armijai 
šaudyti streikierius
Madrid, Ispanija.—Fran

ko fašistų valdžia subūrė 
kariuomenę ir policiją, kad 
triuškintų gręsiantį visuo
tiną darbininkų streiką sos
tinėje Madride. Įsakė šau
dyti streikierius.

Savaitės pradžioje pa
skleisti lapeliai šaukė į ge
neral! streiką, reikalaujant 
nupiginti maistą ir kitus 
reikmenis.

ORAS.—šilta ir gal bus 
lietaus.
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Gen. Bradley taipgi žada naudot 
Čiango armiją prieš Kiniją

Washington. — Karinių | prieš Kiniją, kada bus “tin- 
I 1 ______ 1 ZA   _ - Iz- o o n 4- o wa 1 o ilrn d i V» X Zi 4" Oštabų vadas generolas Omar 

Bradley sakė tyrinėjančiam 
Senato komitetui; kada at
eis laikas, tai bus leista 
Čiang Kai-šėko kinam tau
tininkam iš Formozos salos 
užpulti Kinijos Liaudies
Respubliką.

Trumaniškas demokratas 
senatorius John Sparkmah 
taipgi pareiškė, jog Čiango 
armija bus naud oj a m a

Valdžia nežada pažaboti 
mėsinių galvijų trustą

Washington. — M’ėsinių 
Galvijų Augintojų Susivie
nijimo pirmininkas P. O. 
Wilsonas grasino sumažint 
galvijų pardavinėjimą sker
dykloms; tai todėl, kad kai
nų kontroliuotojas Mike Di
Salle liepė 10 procentų nu
piginti tuos gyvulius..

DiSalle lėmė, kad pagal 
jo įsakymą jautienos svaras 
rudeniop atpigs vartoto
jams 8 iki 10 centų.

Korespondentai užklausė, 
ką DiSalle darys, • jei mėsi
nių galvijų trustas susiau-

Vėliausios Žinios
Korėja, geg. 22. — Šiau

riniai Korėjos liaudininkai 
ir kinai smarkiai atakuoja 
amerikonus rytiniame fron
te. *

Amerikonų komanda pri
pažįsta, J<ad jie vėl atsidū
rė sunkioje padėtyje.

Teheran, Iran. — Iranie
čiai daugmeniškai demons
truoja, smerkdami anglų - 
amerikonų bandymą už
drausti žibalo pramonės 
perėmimą į Irano valstybės 
nuosavybę.

Religiniai mahometonų 
vadai grasina paskelbti

Nupuolus Amerikos įtaka 
arabiškuose kraštuose

San Francisco. — Sugrį
žo Stephen Penrose, galva 
amerikinio universiteto Bei
rute, Lebane, arabiškame 
krašte. Jis pranešė, jog 
Lebanas, Irakas ir kiti ara
biški kraštai žiūri į Jungti
nes Valstijas kaip “arabų 
priešą.”

Arabų vadai kaltina A- 
meriką, kad ji daugiausiai 
padėjo žydams įsteigti Izra
elio valstybę, iš kurios pas
kui buvo išguita šimtai 
tūkstančių arabų.

Penrose. teigia, kad daug 
arabų klauso ir komunistų, 
kalbančių prieš Jungtines 
Valstijas.

Užgirtas bilius dėl teisių 
lygybės moterims

Washington. — Senato 
komitetas užgyrė bilių, siū
lantį taip pataisyt Jungti
nių Valstijų Konstituciją, 
kad moterims būtų pripa
žinta visų teisių lygybė su 
vyrais. ■ .. V - 

kamas tam laikas ir vieta.” 
Sparkmanas yra pirminin
kas Senato užsieninių rei
kalų komisijos Tolimie
siems Rytams.

Vadovaujantis republiko- 
nas senatorius Taftas kri
tiškai džiaugėsi, sakyda
mas, nors Trumano valdžia 
pavarė gen. MacArthurą, 
bet jau pradeda naudoti 
MacArthuro pasiūlymus ka
rui paplatinti.

rins jų pardavinėjimą sker
dykloms. DiSalle atsakė, 
vis tiek jo paliepimas bus 
vykdomas, ir bent per tris 
mėnesius nebus įvesta mė
sos racionavimas.

Ar valdžia galėtų pabaus
ti urminius masinių gyvu
lių augintojus, boikotuojan
čius jos patvarkymą? Šis 
klausimas liko be atsakymo.

United Press spėja, kad* 
įsakymas numušti galvijų 
kainas neatpigins jautieną 
vartotojams.

“šventąjį karą” prieš An
gliją, jeigu jinai ginklais 
mėgintų išlaikyt iraniškąją 
žibalo pramonę anglų ran
kose.

Madrid, Ispanija. — Su
streikavo važiuotos ir kai 
kurių kitų pramonių darbi
ninkai, nepaisant, kad 
Franko fašistų valdžia įsa
kė kariuomenei ir policijai 
šaudyti streikierius.

Washington. — Sugrįžęs 
iš Tolimųjų Rytų, kongres- 
manas Armstrong reikalau
ja kariniais laivais užblo- 
kuot visus Kinijos uostus.

Bilius užgina “didini” 
centus ir penktukus

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas priėmė bi
lių, kuris uždraudžia su
plakti centą, kad būtų to- 

kas, bei suploti penktuką, 
kad jis būtų taip platus, 
kaip “kvoderis.”

Yra gana daug gudruolių, 
kure taip “padidina” cen
tus ir penktukus ir naudoja 
telefonams, cigaretinėms 
mašinoms ir kt.

Tas bilius dabar perduo
tas Senatui spręsti.

Franko fašistai suėmė 
15 darbininką vadą

Madrid, Ispanija.—Fran
ko fašistų policija areštavo 
penkioliką Nacionalės Dar
bo Konfėderacijos vadų di
džiausiame Ispanijos uos
tamiestyje Barcelonoje. Jie 
kaltinami, kad -planavo su- 
Tuošti geg. 1 d. streikus 
Barcelonoj ir Mataro mies
te.

Amerikonai atmetė atgal 
šiaurinius korėjiečius 
vakariniame fronte
Korėjos liaudininkai ir kinai 
atakuoja jankius rytą fronte

Korėja, geg. 22. — Ame
rikonai su savo talkininkais 
vakariniame fronte atmu
šė šiaurinius Korėjos liau
dininkus atgal iki Munsa- 
no, 22 mylios į šiaurę nuo 
Seoulo, ir iki-Čanggongo, 
18 mylių į šiaurės rytus nuo 
jo. Jie taipgi privertė šiau
rinius korėjiečius pasi
traukt atgal per Pukhan 
upę.

(Keli radijo pranešimai 
antradienio rytą sakė, šiau
riniai korėjiečiai vėl smar
kiai muša amerikonus ryti
niame fronte.)

Rytiniai - viduriniame 
fronte amerikonai išlygino

Kongresmanai užgiria 
taksy pakėlimą

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmo lėšų^ komite
tas užgyrė bilių, reikalau
jantį dar 3 procentais pa
kelti taksus nuo asmeninių 
pajamų, pradedant nuo 
rugsėjo 1 d. šiemet .

Padidintais asmeniniais 
taksais valdžia tikisi gauti 
2 biliųpus, 900 milionų do
lerių daugiau per metus ne
gu dabar.

Tas pats komitetas' pri
tarė siūlymui pakelti kor
poracijų taksus 5 ' procen
tais; tuomet valdžia gautų 
iš korporacijų 2 bilionus do
lerių daugiau kaip iki šiol.

Iran protestuoja prieš. 
Amerikos įsikišimą
Teheran, Iran. — Irano 

užsienio reikalų ministras 
Baghar Kazemi užprotesta
vo Jungtinių Valstijų am
basadoriui Henriui Grady, 
kad Washingtono 'valdžia 
“skaudžiai kišasi” į viduji
nius Irano reikalus; kad A- 
merika remia Anglijos rei
kalavimą palikti anglų ži
balo pramonę Irane jų ran
kose.

Iranas yra nutaręs per
imti tą anglų biznį į Irano 
valstybės nuosavybę ir 
tai atlyginti jiems.

uz

Indija neduos atominių 
medžiagų Amerikai

New Delhi, Indija—Gam
tinių Indijos turtų minis
trą Prakasa šakė, Indija 
neduos atominių savo me
džiagų nei Amerikai nei 
bet kuriai kitai svetimai ša
liai.

Taip Prakasa altsiliepe į 
Jungtinių Valstijų Senato 
nutarimą, kad Indija galėtų 
ir atomine savo medžiaga 
monazitu atmokėti siūlomą 
amerikinę paskolą kvie* 
čiąms pirkti iš Jungtinių 
Valstijų.

kylį, kurį į jų linijas įvare 
šiauriniai korėjiečiai ir ki
nai į pietų rytus nuo Čun- 
čono. Tokiu būdu ameriko
nai išvengė grūmojusio ap
supimo. ;

Amerikonų komanda skel
bia, kad jie per penkias die
nas sunaikino, sužeidė bei 
suėmė “60,000” korėjinių 
liaudininkų ir kinų. Tuo 
tarpu, sako, tik 1,618 ame
rikonų ir jų talkininkų bu
vo užmušta bei sužeista; 
nekalba apie “dingusius be 
žinios.”

Jankių komandieriai įspė
ja, kad vėl buriasi šimtai 
tūkstančių šiaurinių korė
jiečių ir kinų ofensyvui pa
naujinti rytiniame frpnte.
šiaurines Korėjos 

pranešimai
Šiaurinės Korėjos liaudi- , 

ninku radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai už
mušė bei sužeidė 4,000 
amerikonų ir jų talkininkų, 
nelaisvėn paėmė 3,121; pa
grobė 180 patrankų, bent 
70 kulkosvaidžių, 1,500 šau
tuvų ir 800 automobilių; 
nušovė 18 amerikinių lėk
tuvų ir sunaikino 25 tan
kus. „ * ’

Areštuotas Bolivijos 
mainierių vadas

La Paz, Bolivija. — Boji- 
vijos karininkų valdžia suė-' 
mė Juaną Lechį, mainierių 
unijos pirmininką ir Tauti
nės Revoliucinės, Partijos 
veikėją. Gaudo ir kitus šios 
partijos darbuotojus.

Generolai ir pulkininkai 
pereitą trečiadienį užgrobė 
Bolivijos valdžią. Jų kri
tikai sako, tie karininkai 
tarnaus Jankiam cinos ka
syklų kapitalistams Bolivi
joj-

Nacių majoras prisipa
žino kaip žmogžudis
Berlin. — Rinktinės Hit

lerio gvardijos majoras t 
Kurt Gildrich teisme vaka- * 
riniame Berlyne prisipaži
no, kad 1934 metais jis nu
šovė tuometinį Vokietijos 
vieškelių - geležinkelių mi
nistrą Ėrichą Klausenerį, 
katalikų vadą.

GildricĮias sako, pagal R. 
Heydricho paliepimą, jis 
nužudė Klausenerį. Hey- 
drichas buvo' vadas nacių 
Gestapo žandarų.

Anglija ginkluoja Iraką
Bagdad, Irak. — Anglija 

atsiuntė Irakui daugiau 
tankų ir kitų naujovinių 
ginklų.

Irakas galėtų *šiuos gin
klus naudoti prieš Izraelį, 
paremiant Syriją susikirti
muose su Izraeliu.
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DĖL TAIKOS KORĖJOJE
Už mėnesio laiko — birželio 25 d.—sukaks lygiai vie- 

neri metai, kai Korėjoje prasidėjo karas, kai preziden
tas Trumanas, be Kongreso žinios, pradėjo “policinius 
veiksmus,” padėdamas Korėjos liaudies priešui Syng- 
man Rhee kariauti.

Tuomet tūli mandragalviai manė, jog amerikiečių įsi
kišimas į Korėjos reikalus dalykus “pataisys” bėgyje 
keleto savaičių ir Syngman Rhee su savo klika galėsiąs 
viešpatauti ne tik pietinėje, o ir šiaurinėje Korėjoje.

Štai, jau arti vieneri metai, kai ten karas tęsiasi, ta
čiau jo pabaigos nesimato, nežiūrint to fakto, kad virš 
10,000 amerikiečių jau padėjo savo galvas, keletas de
šimtų tūkstančių amerikiečių tapo sužeisti; viso nuosto
lių žmonėmis turime jau apie 70,000!

O kiek mūsų kraštas ten paaukojo turto!
O kiek žuvo korėjiečių, kiek jų turto paaukota!
NęperdėSime pasakę, jog jau milijonai žmonių—ka

riškių ir civilinių—Korėjoje buvo sužeisti ar užmušti, ir 
keletas dešimtų bilijonų dolerių turto tapo paaukota.

Ir, kaip Sakėme, karo pabaigos dar vis nesimato!

Per tą laiką mūsų krašto valdančiuosiuose sluoksniuo
se buvo prieita prie dviejų “teorijų” dėl karo Korėjoje. 
MacArthuro šalininkai reikalauja karą plėsti, perke

liant ji i Kinijos Liaudies Respubliką.
Trtimano Šalininkai sako, karas turi eiti, kaip eina, 

“aprėžtose ribose,”—o toliau, girdi, kaip bus, taip bus.
O žmonės vis žūsta, o turtas vis naikinamas!
Tuo pačiu kartu Wall strytas dreba, kad tik neįvyktų 

taika, nes šalyje gali prasidėti pavojinga krizė!
Bet žmonės vis reikalauja taikos!
Vis daugiau ir daugiau žmonių drąsiai ir aiškiai pa

sisako už karo Korėjoje baigimą! •

Milijonų Žmonių pageidavimų paveiktas, senatorius 
EHwlH C. Jofirišbn (iš Colorado valstijos) šių metų ge
gužės 17 dieną įnešė .senatan rezoliuciją karo Korėjoje 
baigimo reikalu.

Jo 1-bžoliUcija ragina Jungtines Tautas, kad jos atsi
šauktu i visas tautas, į visas grupes, šiuo metu kariau- 
jahčiūs Kopėjoje, baigti karą.

Kaip baigti?
Senatorius Johnson siūlo, kad šių metų birželio mė

nesio ,25 d. 4 vai. ryto būtų sulaikyti Korėjoje mūšiai ir 
paskelbta tarptaika; kad pietinės Korėjos kariuomenė su 
savo šalininkais pasiliktų pietiniame 38-tosios paralelės 
šone, b šįąiirinėš Korėjos kariuomenė su savo talkinin
kais pasiliktų šiauriniame 38-tds paralelės šone.

Su šių mėtų gruodžio 31 diena turėtų būti apsikeista 
višais karo belaisviais, kad su ta diena visi militariniai 
ir ne-militariniai svetimšaliai pasitrauktų iš pietinės ir 
Šiaurines Korėjos, paliekant to krašto žmonėms patiems 
savo reikalus tvarkytis.

. i
JT . » f lt* .

Mūsų nuomone, senatoriaus Johnsono sumanymas yra 
Seras, bet jo taikiklis yra labai toli,—net birželio 25 

ieną.' • \
Kddėl nebaigti mūšiai ir karas tuojau?
Kam delsti?

■ . kam. jaukti?
kodėl dar per ištisą mėnesį turėtų žūti žmbnėš ir nai- 

? kintis turtas?
Kaip ten bebūtų, senatoriaus Johnsonb sumanymas 

reikią nuoširdžiai ir energiškai paremti; reikia pasti- 
jįHhti tdikcfš jėgas; reikia padvigubinti energiją, kad 
sumobilizuoti daugiau žmonių kbvai už taiką.

Americail Peace Crusade,—organizacija, įkurta taikai 
ginti,—išlbido atsišaukimą, raginantį Amerikos žmonės 

• kuovėikiausiai imtis žygių karui baigti Kūrėjoje.
Šiai dbgarlizacijai priklauso daugybė mūšų krašto vi- 

šubmėhihinkų ir intelektualų, energiškai dirbančių dėl 
talkos palaikymo.

Afnėrįcan Peace Crusade, kaip žinia, šaukia visų 
Jtingtinhį Valstijų taiką mylinčių žmonių kongresą, ku- 
fiš šių metų birželio 29-30 ir liepos 1 dieiibmis 
Čikagoje. . . .

4, Šiathe didžiuliame kongrese bus, be kitko, reikaląuja- 
| iha, kad penkios didžiosios valstybės — Jungtinės Vals- 

• tijos, Tūtybti Sąjunga, Kinijos Liaudies Respublika, An
glija ir Frąhcūzija — sudarytų taikos paktą, kad dau
giau niekad neatsitiktų tokių dalykų, kokie atsitiko Ko- 
rėjoje.

Išžiūrint, kaip greit baigsis karas Korėjoje, Ameri
kos žmonės, kaip ir viso pasaulio taiką mylintieji žmo
nės, privalo visi išvien kovoti dėl taikos palaikymo pa- 

I šauly j.

Akiregyj baisiosios propagandos už karų, vis daugiau 
ir daugiau žmonių įsi jungia į kovų už taikos reikalų.

O kai žmonės pradeda bruzdėti ir veikti, tuomet, nori 
a v nenori, ir tūli tie, “ką stovi viršūnėse,” .yra. priversti 
eiti su liaudimi!

Kas Ką Rašo ir Sako

nudegė 
daro, kaip 

tai sunku ir

yra didžiau*-

jifeniš NEPAVYKS
Vienas Vilnies bendroves 

dalininkūs rašo tame dien- 
raštvje:

‘Vilnies” lietuviški priešai 
seniai džiovina smegenis, kaip 
pakenkti šiam tiesą sakan
čiam į akis laikraščiui. Nekar
tą jie mėgino išstoti prieš 
“Vilnį” viešai ir organizuotai, 
bet kiekvieną, kartą 
nagus. O kąxjie 
šunys iš pasalų, 
b esu skaityti.

“Vilnis” jiems
šia rakštis pašonėje. Jie dega 
didžiausia neapykanta prieš 
ją ir pasiryžę ją sutrinti į 
miltus. Tačiau dėka pasiry- 
žusiems “Vilnies” patrio
tams, kurie ją įkūrė, išaugino 
ir tebeleidžia, atžagareivių 
puolimai ant “Vilnies” atsi
muša, kaip į uolą.

Dalininkas nurodo, jog 
šių metų gegužės 6 d., įvy
kusiame vilniečių suvažia
vime, žmonės dar kartą pa
rodė didžiausią meilę savo 
dienraščiui. Be kitko, jie 
ten sudėjo apie $3,500 laik
raščiui tvirtinti.

Dalininkas sako: “kiek
vieną mėginimą užpulti ant 
‘Vilnies’ tūkstančiai jos 
skaitytojų pasiryžę atrem
ti.”

KIEK YRA
LATVIŲ DIPUKŲ?

Klerikalų spauda skelbia, 
jog pabėgėlių (karo metu) 
iš tarybinės Latvijos buvo 
apie 100 tūkstančių. Iš to 
skaičiaus i Amerika atvyko 
apie 50 tūkstančių asmenų; 
kiti išvažinėjo „į Kanada, 
Anglija, Australiją ir Pietų 
Ameriką.

Protestantų latvių dipu
kų tarpe esą apie 90 nuoš 
o 10 nuoš. katalikų, 
dipukų esą trys 
vyskupai. '

Tarp 
katalikų

“LIETUVOS ATSTOVAS” 
BRAZILIJOJE

Brazilijos sostinėje, Rio 
de Janeiro mieste, gyvena 
vokietis Fricas Mejeris, ku
rį lietuviškieji kryžiokai 
vadina “Lietuvos atstovu.” 
Kas tas Mejeris, koks jis 
gali būti Lietuvos atstovas? 
Pasiskaitykite, ką apie jį 
rašo Uruguajaus “Dar
bas”:

Kas jis, tas Fricas? Neapsi
riksime pasakę, kad tai tarp
tautinis avantiūristas, lietuviš
kųjų fašistų ir vokiškųjų hjU 
lerininkų padarytas .“Lietuvos 
atstovu” po to kai lietdvių 
tauta išvijo smetoninius engė
jus. Fricas. esąs gimęs Klaipė
doje tėvo vokiečio ii* motinos 
prancūzės šeimoje. Jo šali
ninkai Fricui priskaito aibę 
nuopelnų dėl lietuvių tautos; 
būdingiausias tų nuopelnų žy
mimas tas, kai Fricas Vokie
tijos generaliniame konsulate 
Klaipėdoje, puotos metu vie
šai užprotestavęs prieš Vokie
tijos konsulo tostą “už Klai
pėdos grįžimą prie Vokieti
jos”...

Bet Fried avantiūrine karje
ra nesiriboja ryšiais su Lietu
vos buržuazine klika. Prieš 
antrąjį pasaulinį karą jis eina 
ir Ispanijos konsulo pareigas 
Klaipėdoje. 1938 metais Mer
kys jį išsiunčia į Pietų Ameri
ką. Čia jis pasilieka dėl prasi
dėjusio karo.

Ir štai kokiomis aplinkybė
mis jis patampa “Lietuvos 
atstovu”: 1941 metais iš Ber
lyno bėga į JAV didysis mū
sų tautos engėjas ir smurtinin
kas Kruvinasis Smetona, kuris 
užsuka į Braziliją savo turtų 
sutvarkyti. Smetona Rio d e 
žaneire sutinkamas Grauži
nio, Frico Mejerib, kunigo Ja- 
nilionio ir kitų. Puotos metu, 
Graužiniui nurodžius, Smeto
na pirštu paskiria Fricą “Lie
tuvos atstovu.” Nuo tada Fri
cas atstovauja Smetonos iš
blaškytą kliką, gauna repre
zentacinę algą ir “daug dirba 
Lietuvos bylos gynimui”.

Negalima paneigti, kad Fri- 
ca;s nesidarbuoja... Jo pastan
gomis daugybė biaurių kari
nių nusikaltėlių, — lietuvių ir 
vokiečių — paspruko į Brazi
liją. Fricas gelbsti savo sėbrus 
nešvarios sąžines 
žmonių krauju
rankomis, atvykstančius iš 
anglų-amerikiečių okupacinių ’ 
zonų. Fricas tai lengvai pasie
kia, gyvendamas strateginėje 
Brazilijos vietoje.

Tokie asmenys kryžiokų 
yra statomi “Lietuvos .at
stovais” !

Būtų juokinga, jei nebū-

ir nekaltų 
suteptomis

laik- 
kovo 
tokį

ATSIPALAIDUOJA
Uruguajaus lietuvių 

raštyj “Darbe” (š. m. 
mėn. 31 d.) skaitome 
atvirą laišką:

Gerbiamoji “Darbo” 
redakcija.

Prašaui suteikti vietos jūsų 
vedamajame laikraštyje se
kančioms eilutėms:

Nemažą savo amžiaus dalį 
praleidau Argentinoje ir Uru
gvajuje darbuodamasis tauti
ninkų organizacijose. Tikėjau, 
jog tnano švietimo darbas 
duos siekiamų rezultatų mūsų 
tautos labui, nepaisant kokio
se aplinkybėse tas,, darbas ve
damas. Tačiau pats gyveni
mas man .įtikinamai parodė 
ką kitą., Patyriau, kad mano 
švietimo pastangos, mano pa
mėgtasis siekis auklėti jauną
ją kartą lietuvių kultūros dva
sioje, buvo ne tiktai neįverti
namas, bet ir griaunamas ego
izmu bei garbėtroška apsvai
gusių buvusių Lietuvos tauti
ninkų. Su jais bendraudama^ 
atsidūriau nepavydėtinoje 
ekonominėje ir dvasinėje pa
dėtyje.

Tad nusisprendžiau tą savo 
beėsmį laiko gaištį nutraukti. 
Ir matydamas, kad dar galiu 
būti naudingas savo dorųjų 
tėvynainių tarpe, viešai 
reiškiu, kad

— atšipalaidoju nuo 
saitų, mane jungusių su
žangiojo darbininkiško judė
jimo priešininkais;

—■ pasižadu darbuotis, kiek

pa-

visų
pa-

Vaizdas Loiiisviilė, Kentucky. Tai 52 darbo unijų 
atstovų suširirtkitnas. Dai-bo Unijų atstovai pažada 
pilniausia paramą streikuojantiems dvieju didžiausių 
mieste viešbučių darbininkams. Gerai, kad šion 
streikieriams, talkon ateina visos darbo unijos-—Ame
rikos Darbo Federacijos, ČIO ir geležinkeliečių.

Kaip gi Amerikos Komunistų 
Partija atsako į valstybės < 

prokuroro kaltinimus
(Tąsa)

III.
Amerikos Komunistų Par

tija savo atsakyme į vals
tybės prokuroro apkaltini
mus sako:

“Komunistų Partija yra 
išbuvus Amerikos darbinin
kų klasės politinė partija 
per virš trisdešimt metų. 
Jos rekordas susideda iš 
gynimo darbininkų klasės 
ir negrų teisių ir gerovės 
ir Amerikos tautos intere
su.” c-

Ji sako, kad jos tikruosius 
tikslus nusako josios kon
stitucija. Toje konstituci
joje aiškiai pasakyta, kad 
Komunistų Partija yra A- 
merikos darbininkų politi
nė partija, “pasiremianti 
mokslinio socializmo, mark
sizmo - leninizmo, mokslu,” 
kad ji “palaiko amerikinės 
demokratijos pasiekimus ir 
gina Jungtinių Valstybių 
Konstituciją ir Teisių Bilių 
prieš reakcinius priešus, 
kurie norėtu sunaikinti de
mokratiją ir liaudies lais
ves.” Ji kovoja prieš “im
perializmą ir kolonijalę prie
spaudą, prieš religinę, rasi
nę bei tautinę diskrimina
ciją.”

Komunistų Partija kovo
ja “už pilnutinį sunaikini
mą fašizmo ir už įsteigimą 
pastovios taikos.” Ji tei
gia, kad darbo žmonės vi 
same pasaulyje turi bendrų 
reikalų ir kad tarptautinė 
jų vienybė reikalinga jų ge
rovei.

Komunistų Partija “pri
pažįsta, kad galutinis pa
naikinimas išnaudojimo ir 
priespaudos, ekonominės 
krizės ir nedarbo, reakcijos 
ir karo, bus galima pasiek
ti tik socialistiniai perorga
nizuojant visuomenę.”

Netiesa, sako, kad Komu
nistų Partija yra keno nors 
kontroliuojama iš lauko pu
sės, iš užsienio. Partijos 
konstitucijoje atvirai ir 
aiškiai nurodyta, , kad ji 
priklauso jos nariams, kad 
tik jos nariai gali jai nu
statyti politiką arba gaires. 
Konstitucija sako: “Aukš
čiausias partijos autorite
tas yra nacionalinė konven
cija...” O “tarpe konven
cijų aukščiausias autorite
tas yra nacionalinis komi
tetas.”

.mano jėgos leis, drauge su 
pažangiaisiais Urugvajaus lie
tuviais, kurių tarpe matau 
tikrą bei nuoširdų draugišku
mą, tikrą.bei kilnų idėjinį pa
sišventimą darbuotis lietuviš
kosios kultūros labui, lietuviš
kosios išeivijos sutelkimui į 
viėfią didėlę brolišką šeimą, 
kur nėra vietos pažeminimui, 
pavydui, tuščiai panegirikai.

Esu darbo liaudies žmogus 
ir jaučiuosi laimingas paga
liam radęs sau vietos tarp dar
bo žmonių.

šį savo pareiškimą pada
rau mano sąžinei diktuojant, 
niekeno neverčiamas ir nepai
sydamas, kad prieš mane ga
lėtų būti sukeliama nepadori 
šmeižto kampanija iš antide
mokratinių asmenų pusės. Ta
tai niekur negalės paveikti į 
mano tvirtą nusistatymą eiti 
išvien su pažangiuoju lietuvių 
judėjimu, kuriame rddau tik
rą paskatinimą darbuotis kul
tūros srityje,

Mokyt. Petras čiličfelis, 
buv. Urug. Liet. Kultūros 
D-jos mokyklos vedėjas, buv. 
“Laisvosios Lietuvos” bendra
darbis, ir jos spaustuves tech
nikas.

Partija sako, kad proku
roras tiksliai ir neteisingai 
paslepia nuo Amerikos žmo
nių Komunistų Partijos- is
torinį išsivystymą. Šios par
tijos šaknys esančios giliai 
suleistos į Amerikos dirvą.

Juk socialistinė mintis ir 
socialistinės politinės orga
nizacijos šioje šalyje, sako 
partijos atsakymas, pasiro
dė daug anksčiau, negu gi
mė Tarybų Sąjunga arba 
Komunistų Partija. Kartą 
Karolis Marksas pasakė, 
kad socializmas ir komuniz
mas prasidėjo ne Vokieti
joje, bet Anglijoje, Pran
cūzijoje ir Šiaurinėje Ame
rikoje.” i

Beveik prieš visą šimtą 
metų ir prieš apie šešiasde
šimt metų prieš socialistinę 
1917 metų revoliuciją, Ame
rikoje buvo suorganizuotas 
pirmas komunistinis klu
bas. Tais laikais daug 
Markso raštų buvo išleista 
šioje šalyje. Amerikos 
marksistai rėmė įkūrimą 
republikonų partijos ir Lin- 
colno kandidatūrą į prezi
dentus 1860 metais.

Amerikiečiai Markso pa
sekėjai, kurie save vadino 
komunistais, aktyviškai da
lyvavo civiliniame kare, sa
vanoriškai stojo į šiaurinę 
armiją. Tokie komunistai, 
kaip Joseph Wedemeyer ir 
August Willich, šiaurinės 
armijos eilėse iškilo į gene
rolus.

1876 metais Amerikos 
marksistai suorganizavo 
Socialistinę Darbo Partiją, 
o 1900 metais — Socialisti
nę Partiją.

Amerikos marksistai 1881 
m. aktyviškai dalyvavo įkū
rime Amerikos Darbo Fe
deracijos.

Taigi, prasimanymas, kad 
Amerikos marksistai-komu- 
nistai būk esą svetimos 
valstybės padaras.

Komunistų Partija, skai
tome jos pareiškime, nėra 
joks slaptas suokalbis. Ji 
veikia atvirai ir viešai. Ji 
skiriasi nuo demokratų 
partijos ir republikonų par
tijos tuomi, kad ji remiasi 
darbo žmonėmis, gina darbo 
žmonių interesus, neapgau
dinėja Amerikos žmonių 
klaidinančiais, suktais pa
žadais.

Komunistų Partija yra A- 
merikos darbininkų klasės 
avangardas. Ji visuomet 
palaiko Amerikos darbinin
kų kovas . Pareiškime nu
rodomas tos partijos vaid
muo visuose didžiuosiuose 
Amerikos žmonių sociali
niuose sąjūdžiuose, pasku
tiniais trejetu desėtkų me
tu.

Be to, Komunistų Parti
ja skelbia darbininkų kla
sės internacionalizmą. Ji 
pilnutinai ir karštai remia 
Abrahomo Lincolno pa
reiškimą, kad “stipriausias 
žmoniškos simpatijos ryšys, 
už šeimos siem^ turi būti 
tas, kuris suvienija visus 
darbo žmones, visų tautų, 
kalbų ir kilmių.”

Pradedant su 1869 metais, 
kada buvo suorganizuota 
Nacionalė Darbo Unija, A- 
merikos Susipratę darbinin
kai visuomet palaikė tarp
tautinius ryšius su kitų 
kraštų darbo žmonėmis. 
“Interhačional i z m a š yra 
ariiėrikinė tradicija,” sako 
partija. Argi 1776 mėtų 
šios šalies revoliucijoje ne

dalyvavo užsieniečiai Lafa
yette, Kosciuška ir Steu
ben?

Argi mūsų šalies civili
niam kare nebuvo karščiau
siai sveikinamas Anglijos 
darbininkų klasės solidaru
mas ?

IV.
Toliau partijos atsaky

mas prokurorui kalba apie 
tai, kaip Amerikos Komu
nistų Partija • visuomet ko
vojo už savo konstitucines 
teises ir legališkumą. Sa
ko: “Ji veikia atvirai kai
po politinė partija. Ji už
laiko viešas tiek visos ša
lies, tiek valstijose ir mies
tuose savo buveines, kurių 
adresai randasi telefonų 
knygose. Jos pažiūros nuo
latos siuntinėjamos abelnar 
jai spaudai, ir spausj^nąk 
mos kasdien, kas savaitė irv 
kas mėnesis laikraščiuose ir 
žurnaluose, kurie yra sftun- 
tinėjami paštu ir paraavi- 
nėjami laikraščių kioskose. 
Komunistų vadų parašytos 
knygos pardavi n ė j a m o s 
knygų parduotuvėse. Mark
sistiniai klasikai randasi vi
soje šalyje viešosiose ir 
universitetu bibliotekose. 
Partinės organizacijos, naci
onalinės, valstijinėsir mies
tinės, išleidžia milijonus la
pelių kasmet ir kuoplačiau- 
siai išplatina.”

Partija sako, kad pasku
tiniais laikais daugelyje 
vietų pradeda kliudyti jai 
su savo programa pasiekti 
žmones. Prieš tokį varžy
mą Komunistų Partiją vi
suomet kovojusi ir kovo
janti dabar. Komunistų 
l‘artijos narius persekioja 
įvairios valdiškos įstaigos. 
Pagaliau pradėta ilgų metų 
kalėjimu bausti komunistus 
bei tik nužiūrimus komu
nistais.

“Tokiose sąlygose,” sako 
partijos pareiškimas, “ko
munistai tūluose atsitiki
muose yra priversti apsau
goti savo laisvę ir darbus, 
panaudodami teisę savo po
litines pažiūras pasilaikyti 
sau.”

Panašiai juk yra buvę 
Amerikoje tais laikais, kai 
darbininkai buvo žiauriai 
persekiojami už priklausy
mą darbo unijoms. Jie nie
kam nesigirdavo, kad jie 
yra unijistai. Panaši1 ap
sauga buvo vartojama prieš 
civilinį karą kovotojų už 
vergijos panaikinimą, tie
siog keista, kad dabar 
kUioras primeta KomuSįs- 
tų Partijai savanorišką pa
sirinkimą slėpti savo politi
nius įsitikinimus.

Pareiškime paduotas pa
skutinis punktas rezoliuci
jos, kurią priėmė partijos 
nacionaline konvencija, įvy
kusi 1950 metų gruodžio 
mėnesį:

“Mūsų partijos, kiekvieno 
darbininko, kiekvieno žmo
gaus, kuris tik myli savo 
namus ir šalį, švenčiausia 
pareiga neprileisti prie tre
čio pasaulinio karo su jo 
visomis baisiausiomis pasė
komis. Toks karas tereikė
tų mirtį, sunaikinimą, ne
apsakomą vargą ir badą ne 
tik kitiems viso pasaulio 
žmonėms, bet ir mums pa
tiems. Nesiranda didesnės 
patriotinės užduoties, kaip) 
neprileidimas prie tr^fe 
pasaulinio karo. Iš^lbeti 
taiką reiškia išgelbėtv^pačią 
Ameriką nuo sunaikinimo.”

(Daugiau bus)
2 pušl.-^-Laisvė (Liberty)-Ttečiad., Gegužės-May 23, 1951
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MOTERŲ KAMPELIS
i < šalta arbata su vaisiu sunka

H^Ilywoodo žvaigždes sviete 
taikai Motinos Dieną

van-

mai-

Los Angeles miestas, ku
rio krašte prisiglaudęs 
žvaigždėmis žybsi Holly- 
woodas, šiemet Motinos 
Dieną pažymėjo taip įspū
dingai, kaip niekad pir
miau nebuvo minėjęs. Gal 
būt joks kitas mūsų ša
lies miestas Motinos Dieną 
šiemet (ar bent kada) ne
buvo atžymėjęs taip drą
siai, gražiai ir reikšmingai.

Ir jūs,galite būti tikri, 
kad (gal ir nematomai, gal ■ 
visai nepažįstamai, iš būrių | 
eilinių žmonių neišsiskiria- 
mai) tame prisidėjo ne vie
na mintimi ar kitokia pa
rama garsusis Hollywoo- 
das, jo dailininkai ir akto
riai.

i Losangeliečiai Motinos 
Drenom i nėjo gegužės 12- 
tą, važiuodami 400 automo
bilių paradu po miestą, 
šaukdami, floatais ir plaka
tais ragindami mūsų žmo
nes ir valdžią suteikti mū- j 
sų motinai tą, ko jinai už! 
vis labiau trokšta — sugrą
žinti taiką ir motinai1 vai* 
kus.

Parade buvo 2,500 daly
vių.

Didžiumą tos minios, ži
noma, sudarė darbo žmo
nės, darbo žmonių šeimi
ninkės, draftuotų vaikinų1 
motinos, priaugančiųjų vai- Į 
kų motinos, ir motinos su 
naujagimiais ant rankų, 
taipgi jaunimas. Dalyva
vo ir Aukso žvaigždės mo
tinos, kurių sūnūs jau žu
vo kanose.

Jaunimo būriai važiavo 
atviruose, papuoštuose au
tomobiliuose, o kiti ant di
džiulių floatų, šaukdami 
obalsius ir dainuodami dai
nas taikai.

Dešimtys tūkstančių žmo

Didžioji patrijotė
Puošni užlaida banguoda

ma pakilo Detroito Fox Te
atre. Atidengė erdvią sce
ną iš ten skleisti į publiką 
linksmybę. Taip čia būda
vo kas dieną. Ko kito ga
lėjai tikėtis šiandien, gegu
žės 9-tąją, 1951 metais? 
Juk visi žinome, kad “me
nas menui.” Argi ne to mus 
moko visi tie, kuriems tas 
obalsis padėjo susikrauti 
milijonėlį kitą dolerių?!

Iš z už scenos gracioziškai 
išeiiaa pirmyn garsioji tea
trališkojo pasaulio žvaigž
dė Josephine Baker. Nuai
dėjo jai pasveikinimo ova
cija. Bet... kastai? Kur 
jos žavingoji šypsą? Ji su
sikaupusi didžia rimtimi... 
Kas atsitiko?

Aktorė pažengė prie pat 
kraštelio ir ryžtai prakal
bėjo:

“Jie užmušė vieną mano 
Žmdnių, Willie McGee. Jis 
tapo nužudytas. Aš labai 
prijaučiu savo liaudžiai, 
kaip kad jūs prijaučiate sa
vajai.”

Tarsi Elektrifikuota, pu
blika didžiu dėmesiu suklu
so. Bakerytė per dešimtį 
minučių apipasakojo Mc
Gee bylos istoriją. Baigda
ma pareiškė, jog, prisilai
kant teatrininkų tradicijos, 
ji Atliks savo paskirtį ir 
šiandien ,kaip visuomet, 
nors .^eja rauda. Geliant 
širdį, Imeno sparnams sun
ku plasnoti džiaugsmais.

—:—
’ Didžioji teatro artistė,

-------

nių susitelkė ant šaligatvių 
miesto centre stebėti para
dą, skaityti obalsius. Važiuo 
jant rezidenciniais distrik- 
tais, ypač biednuomenės ap
gyventose srityse, gyvento
jai būriais pasipylė ant ša
ligatvių, o kiti subėgo prie 
langų. Jie sveikino paradą, 
kuomet suprato jo siekį. 
Jaunieji stebėtojai greit pa
sigavo šaukti į>araduotojų 
šūkius. O senesnieji ne vie
nas prašė Dievo palaimos 
ginantiems taiką.

Tiktai policijai (jos vir
šininkams) nepatiko para
das už taiką. Vienu tarpu 
policijai pavyko apie mylios 
ilgio paradą perskirti, iš
sukti iš originaliai pasi
rinkto kelio. Vieniems įsa
kė išsukti į Rytus, kitiems 
i Vakarus, o mažai grupei 
leido pasilikti ant to paties 
kelio . Tačiau didžiuma pa
rado dalyvių vis viena kaip 
nors numanė, kur vieni ki
tus susitikti, ne už ilgo iš 
abiejų kraštų suvažiavo vi- 
duriop ir vėl susibūrė į ei
lę, nors ir ant kito kelio.

Užbaigę paradą, demons
trantai pasuko į Griffith 
Parko Fern Dell pavalgyti, 
pasilsėti ir išdalinti prizus 
už geriausius obalsius ir 
gražiausius floatus.

Vyriausia parade dalyva
vo Mrs. Elizabeth Rindal, 
89 metų, o jauniausia—Leo 
Konig, 11 mėnesių. Tai die
nai Taikos Karalienės titu
las suteiktas jaunai negrai- 
tei Bernice Henry, vietinio 
Moterys Taikai skyriaus 
pirmininkei.

Paradą mobilizavo, -jam 
vadovavo Los Angeles Tai
kos Krusada, prigelbstint 
kitoms organizacijoms.

Nei.

kuri trokšta, kad menas 
tarnautų liaudžiai, padėtų 
jai atgauti teises ir progas 
gyventi, čion atsilankiusi 
nuplėšė ir čionykštės dole
rinės spaudos kaukę. De
troito, kaip ir kitų miestų, 
spauda giriasi spausdinan
ti viską, kas tiktai yra ži
nia. Tačiau apie. Bakery- 
tės sustabdymą teatro iš
aiškinimui negrų tautai ir 
visai liaudžiai padarytos di
džios nuoskaudos ta spau
da nei žodeliu nepriminę.

Aktorė tai spaudai suda
vė dar vieną dūžį. Į detro- 
itiečių suruoštą jai pagerb
ti pramogą gegužės 6-tą ji 
atvyko vedina Mrs. Rosa
lee McGee, paskirtojo nu
marinti negro žmona. Mc
Gee tuomet tebebuvo gyvas. 
Į pramogą atzujo it vieti
nės spaudos fotografai. Ka
da jie paprašė aktorės 
jiems pozuoti, ji pareiškė, 
kad jinai tai padarytų tik
tai Mrs. McGee stovint gre
ta jos:

—Jinai kovoja išgelbėti 
nekaltą gyvybę, -tad jinai 
čia pirmoji, o aš jai tik pa
gelbėčiau, — atsakė aktorė.

Nesutikusiems jas’abi fo
tografuoti aktorė savb pa
veikslo nedavė, išėjo iš kam
bario.

Josephine Baker žino, jog 
milijonierių spauda jai už 
tai nedovanos, boikotuos iš
stojimus programose. Tas 
jai kainuos ne vieną kon
traktą ir daug uždarbių. To 
pakilimo mene laipsnyje ji

šalta arbata su vaisių sunka 
(tea punch—daugeliui 

žmonių)
2 kvortos verdančio 

dens
3 šaukštukai (ar 10

šiukų) arbatos
kvorta baltų kornų syru- 

po
3 įvortos oranžių sunkos 
lį kvortos grapefruitų 

sunkos
2 kvortos obuolių sunkos 
šmoteliai ledo.
Užvirink vandenį ir už

pilk ant arbatos . Palaikyk 
apie 4 minutes. Nusunk. Į 
sunką supilk kornų syrupą. 
Atvėsink supylusi į didelį 
stiklinį bliūdą (punch 
bowl).

Supilk vaisius (gerai var
toti kenuoti). Paskiausia 
sudėk ledą. Ledą naudok 
pagal savo ar svečių skonį. 
Jei nori, kad būtų labai šal
tas ir atskiestas, dėk ledo 
daugiau.

To kiekio gali užtekti dėl 
50 žmonių. V.

Ar bandei paįvairinti ža
liavų salad su žaliais suka
potais Špinatais? Gerai 
tinka su salotomis ir en
dive. Dėk tokius pat prie
skonius, kokius dėtum da
rant vienų salotų salad.

Krupy koše pusryčiams
Verdant kvietinių ar avi

žinių kruopelių košę pusry
čiui, paskaninsi ir pasti
prinsi įmušant kiaušinį į 
davinį košės. Įmušk bai
giant kruopoms virti.

Mėgstantiems saldžiai, 
skaniau ir maistingiau bus 
įbėrus razinkų ar šmote
lius slyvų ar figų ,negu dėti 
cukraus. Taipgi gerai tin
ka molasas.

Daržoves visuomet virk 
trumpiausia ir paduok grei
čiausia po išvirimo. Pervi- 
rimas ir oras naikina daug 
maistingumo.

Tarkuoto agurko su ma
yonnaise sosas yra labai 
skanus pridėčkas prie žu
vinio salad arba ir prie ki
taip kaip pagamintos žu
vies.

Norint apsaugoti prieš 
ugnį ar skauradoje spragi
namą steiką ar čiapsus nuo 
susirangymo, įkarpyk kraš
tuose riebalus ar plėves. 
Tas pat tinka ir spragi
nant lašinius.

Kepimas prieš ugnį
Spraginant prieš ugnį 

steiką geriausia iškepsi po 
stipria ir arti steiko esama 
liepsna. Kepenis ir žuvį 
kepti atokiau nuo liepsnos 
ir lengvesniu karščiu, pa
mažu ir ilgėliau . Tačiau 
reikia prižiūrėti, kad ne
perkeptų. Bile kurį čia 
minėtų valgių perkepimas 
ne suminkština, bet sukieti
na.

Paįvairinti vaikams po
pietinio užkandžio skonį 
apteptą . sviestu duoną api
barstyk cukrumi, į kurį 
įmaišyta biskelis cinamono. 
Apkepink pečiuje ar prieš 
ugnį paspragink.

galėjo apsivyniojusi dauge
lio imperialistinių kraštų 
vėliavomis raliuoti už karą, 
už palaikymą liaudžiai ver
gijos ir iš to pelnytis mili
jonus dolerių. Tačiau ji 
atsisakė nupulti. Jinai ta
lentą ir sielą skiria liau
džiai laisvinti, aukščiausios 
rūšies patrijotižmui įkelti.

A.

Trumpos 
pastabos 

iš Detroito
Negarsina

Vietiniai mūsų organiza
cijų komitetai ko tai trupu
tį apsileidę. Ar tai apsilei
dimas ar nežinojimas, bet 
nenešantis naudos.

Tai negarsinimas ar ne- 
aprašymas per spaudą pa
rengimų.

Na, kad ir ta “komercine 
Motinų Diena.”

Jeigu jau kas rengiama, 
tai Vilnis ir Laisvė nieka
dos neatsisako patalpinti tų 
žinučių.

Skaitytojai matys, kas 
rengiama, ir dalyvaus.

Daugiau rengimų į laukus
Vasaros laiku iš kiekvieno 

girdisi sakant, “kas tau eis 
į svetainę, tokiame puikia- 
ine ore.”

O detroitiečiai — tai kuo
ne visi ant ratų. Jeigu vie
nas ar kitas jų ir neturi, 
tai susiranda su kuo nuke
liauti.

Vietinės organizacijos tu
rėtų per tuos vasaros mė
nesius savo net susirinki
mus laikyti “autsaide.”

Bandymai parodė daug 
geresnes pasekmes.

•___
•

Vietų randasi labai daug 
aplink Detroitą, į kurias vi
si lietuviai iškeliauja.

Jeigu ne pas žinomus or
ganizacijų narius, kurie tu
ri savo “farmukes” už De
troito ribų, tai kiekvienas 
traukia prie ežerų.

Dėl ko nesunaudoti tą 
progą dėl susirinkimų ir iš
važiavimų naudai organiza
cijos, vietoje turėti tuščią 
svetainę per susirinkimą?

Valdybos ir rimtesni na
riai turėtų apie tai pagal
voti gana rimtai.

•

Išrodo, kad bus priimtas
Michigan valstijos sei

mas priims nekonstitucinį 
bilių, parengtą per republi- 
koną Trucins, dėl suvaržy
mo komunistu.

Tas bilius reikalaus vi
sus komunistus suregis
truoti, pirštų antspaudas 
nuimti, neleis komunistams 
balsavimo teisės ir teisės 
registruotis. Tas bilius taip 
pat lygiai reikalaus atdaro

Rochester, N. Y.
PADĖKA

Širdingai ačiū Moterų 
Klubui už gražia dovana, 
kurią man suteikė laike 
mano sunkios ligos.

Ačiū už gėles, dovanėles 
ir aplankymą E. Čereškie- 
nei, V. Greibienei, V. Bul- 
lienei, K. Žemaitienei, D. 
Valtienei, M. Savage, B. 
DuobamSj A. Usevičienei, 
J. Labeikams, A. Gužaus- 
kienei, J. Kontenienei.

Ačiū d. B. Morkevičienei, 
kuri net iš saulėtos Kali
fornijos atsiuntė gražią 
rankų darbo dovaną.

O kada jau buvau su- 
sveikusy tos visos draugės 
iškėlė man parę, visos kar
tu atėjo į mano stubą ne
šinos visokiais skanumy
nais ir gražiai, vaišingai 
laiką praleidom. Brangios 
draugės, taš viskas suteikė 
man daug malonumo, susti
prino. Man labai linksma, 
kad mūsų Moterų Klubas 
taip gražiai, draugiškai gy
vuoja. Lai gyvuoja mūsų 
.moterys, visuomet, visur 
vienybėje ir draugiškume!

Širdingai ačiū visoms 
draugėms.

L. Bekešienė. 

sąrašo visų komunistų, ir 
bausmė bus skiriama nuo 2 
metų iki 20 už nepildymą 
to įstatymo sykiu su nuo 1 
iki 10 tūkstančių dolerių pi
niginės baudos.

Na, tai “demokratija”!
Pažiūrėsime, ką darys de

mokratas gubernat oriu s 
Soapy- Williams ir jo demo
kratai atstovai.

' 4 ‘ '

Atsimokėjo
Praeitais metais, kada 

ėjo miesto valdybos virši
ninkų rinkimai, tai spėkos 
Detroite likosi suskaldytos, 
nes CIO rėmė Edwards i 
majoro vietą, o AFL, po va
dovybe Frank X. Martel, 
rėmė Cobo.

Dabar, kilus transportaci- 
jos darbininkų streikui. 
Frank X. Martel gauna į 
sprandą nuo savo bičiulio 
majoro Cobo.

Ne tik kad streikas dar 
neužbaigtas, bet rengiama
si prie jo sulaužymo su pa
galba “injunction” ir skebu.

Norėčiau iš gero autori
teto sužinoti padėtį proto 
tų darbininkų, kurie lei
džiasi save taip suvedžioti.

Unijų vadai tai žino, ką 
daro. Jie parsidavėliai. Bet 
kas darosi su eiliniais na
riais?

Taip Detroitas paneša da
bar paralyžių transportaci- 
jos streiko, įeinančio į ket
virtą savaitę.

Bus brangesnis keliavi
mas automobiliais:

Kad sukelti trūkumą fi
nansų del- valstybinių išlai
dų, tai mūsų seimelis, susi
dedąs. daugumoje iš repu- 
blikonų, perleidžia bilių, pa
keliant taksus ant gazolino.

Kadangi Michigan valsti
ja yra automobilių išdirbė- 
ja, o Detroite iš kiekvienų 
5 keturi turi auto, tai ta 
mokestis guls sunkiai kuo 
labiausiai ant darbininku, 
nes jie priversti juos kas 
dieną naudoti dėl gyveni
mo.

Vieton ap takšnoti di-. 
džiuosius iš jų pelnus, tak- 
suojami dar daugiau darbi
ninkai.

Tu, asileli, neši tą naštą, 
še tau dar daugiau uždėsiu!

• 
žiurkių, miestas

Liepos mėnesio pabaigo
je Detroitui sueina 250 me
tų nuo jo pradžios.

Detroitas vadinamas cen-

tru automobilių, dinamišku 
Detroitu, bet visi pamiršta 
pridėti dar svarbų, sveika
tos atžvilgiu dalyką, tai' 
kad Detroitas, yra ' žiurkių 
ir sąšlavyno miestas.

žiurkės skraido naktimis 
po gatves milijonais su sa
vo žibančiomis akimis, ka
da auto pašviečia į jas.

Taip lygiai gatvės pilnos 
ir nešvarumo. Gatvės dar 
iš kelių metų nevalytos!

Čia kalti lygiai namų sa
vininkai ir miesto valdyba, 
kurią jie išrenka.

Report.

Iš atsibuvusių ir būsiančių 
parengimų

Lietuviu Moterų Progresy
vi o Klubo rengtas 6 d. gegu
žes' išvažiavimas atžymėjimui 
Motinų Dienos, gerai pavyko. 
Nors diena pasitaikė lietinga 
ir šalta ir publika buvo ne
skaitlinga, bet kurie dalyvavo, 
linksminosi gražiai, ir rengė
jų pastangas sukelti dienraš
čio Laisvės paramai pinigų, 
gausiai parėmė. Pasidėkavo- 
jant tam, kad draugės mote
rys valgius suauka^o ir drg. 
M. Kučinskas vietą davė vel
tui, prie tam, dar buvo trys 
laimėjimai, kuriuos aukavo: 
F. Deltuvienė — 4 žiurkštus; 
Skadinas — kvortą medaus; 
O. Deltuvienė — sūrį ir grie
tinės — tai tikimasi, kad pel
no bus virš 70 dolerių. Galu
tinė atskaita dar nesuvesta, 
bet Laisvės fondui 50 dolerių 
jau paaukota.

Suvedus pilną atskaitą, 
Klubas dar ketina daugiau 
aukoti ateinančiame Laisvės 
piknike.

Draugui M. Kučinskui už 
vietą, aukavusiem ir prisidė- 
jusiem su darbu ir atsilankiu
siai publikai Moterų Klubas 
labai draugiškai dėkavoja! 

—o—
Gegužės . 14 d., atsibuvo 

LLD 25 kp. susirinkimas. Na
rių atsilankė vidutiniškai. Ap
kalbėjus bėgančius reikalus, 
nutarta paaukoti 5 dolerius 
sveturgimių gynimui.

Rengimo Komisija išdavė 
raportą iš bendrai su LDS 
kuopa rengto banketo, atsibu
vusio 7-tą balandžio, Red- 
men’s Hali. Banketas visapu
siškai pavyko, kuopom liko 
po $39.16 pelno. Rengimo Ko
misija visiems prisidėjusiems 
prie padarymo parengimo 
sėkmingu ir atsilankiusiai pub-, 
likai reiškia labai didelę pa
dėką.

—o—
Laisvės piknikas jau čia 

pat, atsibus sekmadienyje, 
birželio 3 d., Slovak National 
Home, 6526 Holabird Avė. 
Apie tai, kad bus gėrimų ir 
valgymų, gera muzika nepri- 
seina nė kalbėti, piknikai be 
jų neapseina. Tiek reikia pa
sakyti, kad vieta didelė ir 
graži, salė talpina kelis šim
tus žmonių, jeigu' pasitaikytų 
lietus, kurio šiuom sykiu tik
rai nebus. Įžanga tiktai 50

TWay’s Pattern

Pattern 9245—Four-piece outfit 
for Baby! Pattern comes in sizes 
6, 12, 18 months. Transfer and 
yardages in pattern,

Užsakymą, su 25 centais ir 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siuskite: Pattern 
Dept., 110-12 Atlantic Ave.,

Richmond Hill 19, N. Y.

Baltimore, Mi

centų, o prie įžangos tikietų 
du praizai: $17 ir $25. Įžan
gos tikietai pardavinėjami iš- 
kalno, kuriuos gdlima gauti 
pas visus 25 kuopos narius. 
Piknikas bus labai didelis ir 
gražus, nes svieto priplauks iš • 
visų apielinkių ir iš tolimųjų » 
miestų dainininkų, šokėjų ir 
kitokių linksmintojų.

Iš miesto pikniką galima 
pasiekti važiuojant 26 gatve- 
kdriii, išlipant pasiekus Hola
bird Avė. ir einant po dešinei, 
ir bUsu 20 Dtindaik ant Balti
more St., važiuojančiu į rytus, 
kuris daveža iki parko..

Iš Philadelphijos, — 40 ke
liu važiuot iki pat miesto, pri
važiavus pirmą gatvę (Kres- 
ton St.), sukti po kairei iki 
Lombard St.; privažiavus 
Lombard, sukti po kairei, ir 
privažiavus tiltą, važiuoti iki 
Holabird Avė. Nuo čia sukti 
po kairei ir už pusantros my
lios bus pikniko vieta po kai
rei pusei.

Maloniai sveikindamas vi
sus pikniko dalyvius, pasilie
ku laukti laimingo susitikimo.

V.

Binghamton. N. Y.
Ir vėl nauji ligoniai

Drg. U. Šimoliūnienė už
ėjusi pas mus pranešė ne
malonią žinią, kad ji eina 
iš ligoninės, kur buvo lan
kyti savo artimą kaimyną 
d. Juozą Struolį ir netikė
tai suėjo d. J. Navalinskie- 
nę, kuri pranešė, kad ir jos 
draugas Antanas Navalins
kas yra atvežtas į ligoninę 
ir jam buvo daryta sunki 
operacija ant vidurių.

*
- Abu virš, minėti ligoniai 
randasi Wilson Memorial 
Hospital’yj, Johnson City, 
N. Y.

Linkiu draugams greitai 
pasveikti.

Drg. J. Kireilis iš po Ope
racijos dar nėra visai su- 
sveikęs, dar vis jam kdją 
skaudą ir negali daūg 
vaikščioti. Jis yra nattiie, 
95 Albert St., Johnson Ci
ty, N .Y.

Dar kitas ligonis, tai yra 
J. Degutis, buvęs bingham- 
tonietis, o dabar gyvenąs 
Ovid, N. Y. Jis .randasi 
Veterans Hospital’yj, Bath, 
N. Y. B. Z.

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUBKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArkfet 2-5172

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki- • 
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ii* gražiai mo
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ŽINIOS Iš LIETUVOS
Paleista į darbą nauja įmonė

NAUJOJI VILNIA , kovo 2 
d. — Gerų rezultatų stacha- 
novinės sargybos dienomis 

* rinkimų garbei • pasiekė Vil
niaus statybos tresto Nr. 1 
Dvarčionių statybos aikšteles 
darbininkai.

Viso kolektyvo darnaus 
darbo dėka pirma laiko baig
ta “Dvarčionių” plytinės re
konstrukcijos darbų pirmoji 
eilė, ir jos agregatai jau duo
da pirmąją produkciją. Jau 
dabar plytinė gali duoti 4 
kartus daugiau- produkcijos, 
negu iki rekonstrukcijos.

Pilnutinai baigus rekon
strukcijos darbus, plytines pa
jėgumas bus 10 kartų dides
nis, negu iki rekonstrukcijos.

Rekonstruota įmonė pilnuti
nai elektrifikuota ir mechani
zuota. Visus sunkius darbo 
procesus čia atliks mechaniz
mai.

Muzikiniai lektoriumai

ŠIAULIAI, kovo 2 M. — 
Baigtas skaityti pirmas ciklas, 
paskaitų Lietuvos TSR Vals
tybinės filharmonijos Šiau
liuose suorganizuotame muzi
kiniame lektoriume, šiame 
muzikiniame muzikos paskai- 
tų-koncertų cikle nušviečia
ma rusų muzikinės kultūros 
pasaulinė reikšmė, apibūdi- 

. narna didžiųjų rusų kompozi
torių Glinkos, Čaikovskio ir 
kitų kūrybinė veikla, operos 
išsivystymas. Muzikinio lekto
riumo paskaitos - koncertai 
reguliariai vyksta kas antra 
savaitė.

Paskaitose-koncertuose pro
gramas atlieka žinomos tary
binės muzikinės jėgos, tame 
tarpe Baltarusijos TSR Vals
tybinės filharmonijos simfoni
nis orkestras, Lietuvos TSR 
Valstybinio operos ir baleto 
teatro solistai ir kt.

Antrajame cikle įvyks pa- 
skaitos-koncertai apie prog
raminę, kamerinę, lyrinę lie
tuvių tarybinę muziką ir kt.

Toks pat, muzikinis lekto
riumas veikia ir Panevėžyje.

Paskaitos-koncertai sukelia 
didelį visuomenės susidomėji
mą.

Moterys — mokslo 
darbuotojos

VILNIUS, kovo 2 d. —Ne
seniai Lietuvos TSR Mokslų 
akademijoje apgynė disertaci
ją istorijos mokslų kandidato 
laipsniui gauti R. Kulikaus
kienė. “IX — XI šimtmečių 
Lietuvos gyventojų materiali
nė kultūra” — tokia buvo jos 
darbo tema.

Dabar Lietuvos TSR Moks
lų akademijos aspirantų tarpe 
yra 15 moterų, kurios ruošia
si moksliniam darbui.

Darbininko duktė E. Karo- 
sienė feksperimentinės medici
nos institute studijuoja audi
nių terapijos įtaką organiz
mo atsparumui infekcijai? 
Stasė Staikauskaitė biologijos 
institute tiria, kiek yra vita
mino “C” pašarinėse žolėse, 
augančiose respublikos pietry
čiuose.

Disertacijas taip pat ruošia 
O. Galdikienė, M. Stankevi
čiūtė, S. Rastenienė, B. Pet
raitytė ir t.t.

O. Stuckaitė

Bakerytes diena
Harlemo gyventojai praėju- 

/ sį sekmadienį buvo suruošę 
pagarbos dieną negraitei dai
nos artistei Josephine Baker.

Dainininkė savo prasisieki- 
mu meno srityje nenutofo nuo 
liaudies, bet sugrįžo Ameri
kon padėti ginti negrų ir vi
sos liaudies teises šiuo kritiš- 
ku toms teisėms momentu. Ji 
teikė paramos McGee bylai ir 
darbuojasi .pagelbėti Trento- 
no šešiems.

Aktorė pagerbta su masine 
motorkada gatvėmis, pokyliu 
Hotel Theresa ir masiniais mi
tingais Park Palace ir Gohlen 
Gate Ballroqm. Ją sveikino ir 
majoras, x a

a - - L. o.

Iš socialistu prakalbu
Gegužės 18 d. Lietuvių 

Amerikos Piliečių Klubo pa
talpoje įvyko lietuvių socialis
tų prakalbos. Publikos sugu
žėjo apie pora tuzinu (25 į- 
skaitant kalbėtojus ir komisi
ją). Lapeliuose buvo garsinta, 
kad Buivydas kalbės kriaučių 
reikalais, tad keletas kriau
čių žingeidavo sužinoti, kokį 
buivydiniai ir glaveckiniai iš- 
statys kandidatą į kriaučių 
Idkalo delegatą. Jeigu ne tas 
kriaučiškas klausimas, socia
listams publikos būtų užtekę 
ir vieno tuzino.

Čia Buivydas ir perstatė 
kandidatu į delegatą Praną 
Vaitukaitį, ragindamas tuos 
kelis kriaučius balsuoti už jį. 
Bet vienas žingeidovas kiban
čius atsiliepė, kad būtų gerai 
ir pačiam Buivydui priimti 
kandidatūrą į delegatą. Sako: 
— abu už unijos draskymą 
buvote Joint Boardo suspen
duoti metams Taiko.

■ Buivydas savo kalboje ap
sistojo lieti neapykantos tulžį 
ant Kriaučių Neprigulmingo 
Klubo komiteto. Kam tas ko-i
mitetas suteikęs kriaučiams 
pašalpą. Nereikėję jiems duo
ti jokios pašalpos. Matot, nie
kas neima tų čekių ir klubo 
sekretorius nešiojasi juos ki
šenėje, pasakojo Buivydas.

Sir ta savo pasaka Buivydas 
pataikė kaip tile į atbulą taš
ką. Socialistai — Glaveckas, 
Tiškus, Buivydas ir kiti jų 
kamarotai — pirmutiniai atsi
ėmė čekius. O vėlesniu laiku 
ir visi kriaučiai, kuriems pri
klausę gauti, pasiėmė čekius. 
Kas-gi nenori pašalpos - pini
gų gauti! Tas suardė Buivy
dui nervus dėl to, kad jam ne
tekę nupirkti Parmos.

Teisybė, keletas klubicčių 
tebėra neatsiemę čekių todėl, 
kad jie, yra išsikėlę į naujus 
butus gyventi, negavo atviru
čių. Bet kaip greit, jie sužino, 
jog išmoka pašalpa, taip greit 
atsiima.

Buivydas rėkė, kodėl nemo
kėta pašalpa visiems kriau
čiams lygiai. Jis ,rėkia tikslu 
supainioti kriaučius,. nors vi
siems žinoma, kad Kriaučių 
Neprigulmingo Klubo komite
tas prisilaikė šios šalies tvar
kos: pašalpas mokėjo to klu
bo nariams. O nariais yra tie 
kriaučiai ir kriaučkos, kurie 
įstojo į minėtą klubą, pasimo- 
kėdami po $1 įstojimo. Ir yra 
nariais tie, kuyie įstojo klu- 
ban pirui 1919 metų ir turi 
klubo knygelę nuo senovės.

Antruoju kalbėjo daktaras 
Dagys, sugrįžęs iš Švedijos. 
Jis ten išgyvenęs ketverius 
metus ir susipažinęs su tos ša
lies ekonojminiu, politiniu ir 
kultūriniu gyvenimu. Jis gyrė, 
kad Švedijos socialistai pui
kiai vedą valstybės gyvenimą. 
Bet karalius ten vaidinąs di
delę rolę. Suprantama, socia
listai be karalių ir be ponų 
patys negalėtų tvarkytis. Rep.

Siuvėjų dėmesiui
Lietuvių siuvėjų 54-to sky

riaus susirinkimas įvyks gegu- 
I žės (May) 23-cios vakaro 
Į 7:30, unijos svetainėje, 11-27 
Arion PL, Brooklyne. Ateikite 
skirtu laiku. Atsineškite uni
jos ir Social Security korteles, 
nes be to neįleis į susirinkimą. 
Nominuosime kandidatą sky- 

’riaus delegato pareigoms.
N. K.

Pakaita busų kelyje
Gates Avenue autobusai 

ateinantį sekmadienį pakeis 
savo keli#. Vieton eiti ant Ga
tes Ave: tarp Franklin ir 
Myrtle Ave., eis ant < Quincy 
St., Broadway ir Linden St. 
iki paskutinės stoties prie 
Myrtle Ave.

Delegacija protestuos 
prieš aukštas kainas

Now Yorko -Vartotojų Ta
rybos su šeimininkėmis vyk
domasis protestas prieš aukš
tas mėsos kainas anaiptol ne
sibaigė su užbaiga mėsos boi
koto savaitės. Dar tik pra
džia, sako jie.

Tarybų centraiinės įstaigos 
sekretorius Sol Salz pasiuntė 
prezidentui Trumanui tele
gramą, kurioje pareiškė, kad 
žmones reikalauja tikros kai
nų kontroles. Jis pranešė pre
zidentui, kad iš New Yorko

Transportininkai reikalauja 
trumpesnių darbo valandų

New Yorko (viso didmies
čio) • 42,000 transporto darbi
ninku sujudo reikalauti jau 
ir taip labai jiems pavėluotų l 
trumpesnių darbo valandų. 
Tam reikalavimui pastiprinti 
skelbia. ’ “stapičių” birželio 
1-mą, jeigu pirm to miestinė 
Transportacijos Taryba nebus 
patenkinusi jų reikalavimus.

Subway ir kita transporta- 
cija nebūsianti stabdoma. Su
stabdysi ą tiktai pataisų me
chanikus ir kitus darbininkus 
pusei dienos, pikietuoti City 
Hali birželio 1-mą.

Unija reikalauja 40 valan
dų savaitės ir po 12 ir pusę 
centų valandinės mokosties 
priedo.

Kokio pasiūlymo tikisi 
nuo miesto gaspadorių?
To visko unija buvo parei

kalavusi -jau seniai. Valdine 
Transportacijos Taryba tą 
klausimą “studijavo” per 1.0 
mėnesių. Dabar, kuomet dar
bininkai pagrasino sustabdy
mu darbo, ji pateikė savo ra-

Darbininkų jaunimas gins 
taiką ir laisves

Susirinkęs į pirmąją New 
Yorko valstijos konvenciją or
ganizuotas į Labor Youth Lea
gue jaunimas pareiškė, jog:

“Trečiasis Pasaulinis Karas 
nėra neišvengiamas, jeigu mes 
nedaloisimc jam iškilti 1.951 
metais. Reikia daryti viską 
atitolinti jo prasidėjimą ‘ir 
stumti atgal sbandymus j jį 
kurstyti.”

Jaunimas savo ir visos dar
bininkų klases reikalams svar
styti buvo susirinkęs į Central 
Plaza, New Yorko. Posė
džiams, pakaitomis pavaduo
jamiems dainomis ir muzika, 
jaunieji praleido tris dienas. 
Dalyvavo 350 delegatų iš virš 
dešimties žymiųjų miestų ir 
apskričių.

Greta vyriausiojo siekio, 
taikos, jaunimas tarėsi, kaip 
apginti negrų teises, darbus, 
laisves mokyklose. Diskusijos, 
pasiūlytieji tam siekti planai, 
buvo rimti, aiškumu ir tikslu
mu galį pralenkti daugelio 
suaugusiųjų žmonių konvenci- 
*jų darbuotę.

Vyriausią kalbą pasakė Jo
seph -Bucholt, organizacijos 
sekretorius. Jis pažymėjo, jog 
supratimas karo pavojaus jau
nime yra aukštas. Tačiau 
veiksmai dar neprilygsta su
pratimui. Jisai šaukė jaunimą 
imtis daugiau organizuoto 
darbo, nes tiktai susipratimui 
atitinkanti veikla teigiamai 
pastiprins taikos jėgas.

Konvenciją sveikino komu
nistų darbuotojas Gus Hali. 
Darbininkų jaunimas jį pasi
tiko entuziastiška ovacija, 
kaipo žymų kovotoją už tai
ką ir bendrus darbininkų rei
kalus. Hali savo kalboje, už
tikrino, kad trečiojo pasauli
nio karo galima išvengti, jei- 

pas prezidentą atvyks delega
cija. Reikalavo pasimatymo 
su prezidentu.

Protestuoti prieš aukštas 
kainas delegacijos išvykai į 
WJashingtona diena paskirta 
birželio 6-ta. Tą pačią dieną į 
Washingtona ruošiasi delega
cijos ir iš kitų miestų ir valsti
jų. Delegacijos reikalaus pre
zidento atstumti atgal kainas 
15 procentų, su grąžinti į tokį 
laipsnį, kokiame buvo pirm 
birželio 15, 1950 m.

portą. Ji sutinkanti numažin
ti valandas nuo dabar dirba
mų 48 iki 40. Tačiau jos plane 
numatyta nepakelti algas. 
Sykiu sui numažinimu valan
dų numatyta' padidinti pasku
bą dirbamomis valandomis. 
Ir esama kitokių kabliukų, 
kuriais darbininkų uždarbis 
būtų sumažintas,' ne padidin
tas.

O kad darbininkai nepa
mestų darbų arba nepaskelb
tų griežtos kovos už aukštes
nę mokestį, kiekvienas turė
siąs išdirbti atitinkamą skai
čių viršvalandžių tam, kad 
susidarytų “artima dabar gau
nam a j ai” algai.

Kadangi unijos viršininkai 
Michael Quill ir Matthew Gui
nan pernai pasirašė sutartį su 
ta taryba ir buvusiuoju majo
ru O’Dwyer, kad atsidedama 
ant tos valdinės tarybos pla
nų, tad darbininkams bus 
daug sunkiau laimėti 40 va
landų savaitę be numažinimo 
uždarbio. T-as.

gu visi pageidaujantieji tai
kos visomis pajėgomis tam 
darbuosis, darbuosis dabar, 
tuojau, nes dabar tam svar
biausias momentas.

Ir kalbėjo buvęs Miesto 
Tarybos narys Benjamin J. 
Davis, užvaduodamas Robert 
Thompsoną negalėjusį at
vykti dėl nesveikatos.'_____ _

Reikalauja atšaukti 
McCarran įstatymą

\

Kailių išdirbėjų darbininkų 
unijos septyni lokalai per savo 
vykdančiąsias tarybas pareiš
kė pažadą remti. bilių HR 
3118. Tasai bilius Kongrese 
reikalauja atšaukti ragangau- 
dišką McCarran Aktą.

Pasisakiusieji už tą bilių lo
kalai turi 7,500 narių.

Atžymėdamas to tarimo 
svarbą, unijos Joint Boardo 
vykdantysis , sekretorius Leon 
Straus pareiškė, jog tas uni
jos veiksmas “atitinka augan
čiam demokratinių amerikonų 
supratimui,” jog McCarran į- 
statas “žudo Amerikos liau
dies konstitucines teises ir 
yra vartojamas kaipo įrankis 
trukdyti taiką, civilines teises 
ir ekonominį saugumą ginan
čioms organizacijoms.”

Grįždamas iš pikniko auto- 
mobiliumi, užsimušė Rich
mond Hill gyventojas, studen
tas Edward Joseph M,cGrane, 
20 m., gyvenęs 85-37 112th 
St. Kitas studentas, McNa
mara, susižeidė. Abu vaikinai 
mokėsi Mount St. Mary Ko
legijoje, Marylande. Ten įvy
ko ir ta. nelaimė, <

- Susirgo šie draugai
Frank Reinhardt ketvirta-i 

dienio rytą, pradedant dirbti, 
pasijuto silpnas ir likosi nu
vežtas į ligoninę. Gavęs dak
tarišką pagalbą, likosi paleis
tas namo. Dabar randasi na - 
mie, 60-11 70th Ave., Ridge
wood-Brooklyn, N. Y. Ir jau
čiasi geriau. Mano greit ir 
vėl sykiu su mumis darbuotis 
tarpe kriaučių.

—o—
Frank černevičius šeštadie

nį, gegužės 19-tą, išvyko į li
goninę pasiduoti operacijai • 
ant kaires akies. Randasi akių 
ir ausų' ligoninėje, 29 Greene 
Ave., centralinėje Brooklyno 
dalyje. Spėja, kad reikės iš
būti ligoninėje apie savaitę ar 
daugiau.

Linkime šiems draugams 
greit pasveikti ir vėl grįžti 
darbuotis su mumis mūsų or
ganizacijose. J. Kairys.

Vyks i bonlininką 
turnamenta

Praėjusį šeštadienį Lietu
viu Kultūriniame Centro įvy
ko LDS boulininkų pažmonys, 
suruoštas išleistuvėms mūsų,, 
boulininkų, kurie penktadieni 
vyks į Round Lake (netoli Či
kagos) į LDS boulininkų šeš
tąjį turn amen tą.

žmonių pokylyje buvo ne- 
pordaug, tačiau visi linksmai 
praleido laiką, užkandę mūsų 
sportininkų pagamintos vaka
rienės, kurią sudarė kiniški 
c h op-suoy.

Vakarui pirmininkavo Tie-* 
len Yeskevičiutė.

Dovana, kurią sportininkai 
leido, atiteko Petrui Grabaus
kui. e

Šiame pdkylyj sužinota, 
jog sekami mūsų boulininkai 
penktadienį lėktuvu išskris Į 
turnaįmentą: A. Nevins, Pov. 
Rainys, Geo. Kazakevičius, 
Bill Malin, Frank Yakstis ir 
R. Feiferis; m oter.y s-įni ergi
nes: Anna Yakstis, Amilija 
Burba, Helen Yeskevičiutė, 
llsa Bimba, Valerija Kazake
vičiene ir Ruth Bell (pastaroji 
jau yra kelyje; ji sustojo 
Grand Rapidse pas savo tėve
lius Gasparus pasisvečiuoti).

Vieni jų sugrįš sekama sek
madienį, o kiti — pirmadieni.

Linkime mūsų sportinin
kams gražiai pasirodyti!

N.

Iš Prospect Heights ligoni
nės, Brooklyne, iškrito ar iššo
ko per langą nuo trečio aukš
to ligonė Mrs. Clair Acker
man, 21 metų. Ją rado negy
vą ligoninės kieme 3:30 ryto.

Buda pešt, Vengri] a.—D e- 
monstracijo.i dėl taikos mar- 
šavo 700,000 vengrų darbi
ninkų.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes 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

Dr. A. Petriką 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

Justinas Velička 
susituokė

Praėjusi šeštadieni, gegužės 
19 d., susituokė žurnalistas 
Justinas Velička (Aleko ir 
Domicėlės Veličkų sūnus} su 
Miss Marcia Taporck.

Vestuvių pokylelis buvo ne
didelis, — tik saviesiems da
lyvaujant; jis įvyko naujuose 
Veličkų namuose, R e go Par
ke.

Geriausios j a u n a v e d ž i n m s
laimes!

Pagerbs Mrs. McGee
Keliavusi į Mississippi Mo

terų Delegacija rengia Mrs. 
McGee susitikti ir pagerbti 
pobūvi šio penktadienio vaka
rą, gegužes 25-tą, unijų cent1 
re, 13 Astor Place, New Yor
ke. Įžanga $1. Tikietai gauna
mi pašaukus ORegon 9-1657.

Mokytoju demonstracija ■
Visos mokytojų organizaci

jos bendrai šankia demonstra
ciją ši ketvirtadienį protestuo
ti prieš “verstiną darbą,” ku
ri jiems planuoja mokyklų 
viršininkai. Demonstruos prie 
Board of Education susirinki-; 
m o vietos. I

Jeigu tasai planas priversti i 
mokytojus dirbti bus nutartas, 
šis ketvirtadienis liksis istori-| 
joje Juoduoju Ketvirtadieniu, 1 
sako mokytojai.
—

Dėl miglų praėjusį sekma- i 
dieni LaGuardia stotis sulai- ' 
ke 197 skridimus.

PAIEŠKOJIMAS
Pajieškau lietuvio barborio, dirbti 

ir prižiūrėti barbernę. Savaitinė 
mokestis pagal sutarti. Vieta iš
dirbta per, 25 melus. Noriu padėti 
lietuvi j labai gerą vietą, turės ge
rą gyvenimą. Mano galima • matyti 
bile dieną. Vėliau,, jei norėtų, tai 
galėtų pirkti tą bizni. Reikia turėti 
Connecticut, valstijos barbolio Tars
nius.

FRANK'S BARBER SHOP 
88 Kelsey St., New Britain, Conn.

(101-110)

EGZAMINUOTAM ARTS 
R A ROME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
BROOKLYN, N. Y. i

Tel. ST. 2-8842
II

PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174

3

TELEVISION

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi • vieta pasišnekučiuoti, užkasti 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. e
Telefonas /*•

EVergreen 4-896>
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REIKALAVIMAI
REIKALINGI DARBININKAI 

OPERATORIAI
50 Patyrusių Operatorių Valdžios 

darbui. Single Needle, aukščiausia 
mokestis mokama tiems, ku^r bus 
kvalifikuoti. Nuolatinis darjAs, ge
ros darbo sąlygos. >4 ’

SUPERIOR TOYS CORP.
32 Seventh St., Elizabeth, N. J. 

(101-3)

HELP WANTED—FEMALE
Viduramžė moteriškė abelnam 

namų darbui, guolis vieloje atskira
me kambaryje. Nedirbama sekma
dieniais; biznierių pora, mokyklinio 
amžiaus vaikai. $20 j savaitę.

BAysidc 9-4372. (101-3)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Prašome jsitėmyti, kad busas j 
Laisvės pikniką Baltimorėje, jvyks- 

. f ant i 3 d. birželio, išvažiuos nuo 
1218-1220 Wallace St., kaip 9 vai. 
ryto. Visi turinti likietus būkite 
laiku. Dar likietų dėl buso galima 
gauti pas sekamus asmenis: II. Tu- 
reikis, 143 Pierce St., telefonas 
De 4-402G; R. Merkis. 5208 N. 
Warnock St., tel. GI 5-3646 ir J. 
Šmitienė, 5809 N. Fairhill Si., tol. 
W(). 4-2538. Visus kviečia Komite
tas. (101-104)

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choras rengia pavasa

rini koncertą ir teatrą. Bus suvai
dinta komedija su dainomis. Po 
vaidinimo ir koncerto bus dar šo
kiai. įvyks šeštadieni, gegužės t26 
d., pradžia 7:30 vai. vakariMLiiMp* 
vių Tautiško Namo Svęta’inčję, nj. 
Main St. ir kampas Vine St. Pro
gramos išpildyme dalyvaus Liuosy- 
bes Ch'oras, Norwoodo Vyn» Grupė, 
vieliniai dainininkai ir daiyj/m'nkės, 
kurio danuos solo, duetus, visus ir 
vsas prašome dalyvauti. — Rengimo 
Komitetas. (101-102)

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliš

ka Draugija ruošia gražias iškilmes 
atidarymui savo Olympia Parko, 
Papuošimo Dienoj (Decoration 
Day), gegužės 30. Bus ir dailės pro
grama. Dainuos Aido Choras. Frank 
Navis orkestrą grieš šokiams. Mo
terys gamina skaniausių valgių. 
Parko bufete aptarnaujama ska
niais ir tinkamais gėrimais., Visus 
ir visas prašomo atsilankyti. — Ko
mitetas. . (100-101)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugo- 

vųė rengia pirmą pikniką savame 
parke, prie Winter St., ant Kes
wick Rd., Montello, Mass. Įvyks 
per dvi dienas — nedėlioj, 27 d. ge
gužės ir 30 d. gegužės, Decoration 
D,ay. Pradžia 1 vai. po šo
kiams bus gera muzika. 'Įkyrėsime 
skanių valgių ir gėrimų. Parkas 
įrengtas gerai, i parką kelias pa
taisytas. Laukiamo daug $wečių iš 
arti ir toli. — Rengimo Komitetas.

(100-101)

RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kp. susirinkimas jvyks 

ketvirtadieni, gegužės 24, 8 vai. va
kare, Kut. Centre. Kviečiame vi
sus atsilankyti. — Valdyba.

(100-101)

TONY’S &
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

K




