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Mūsų kraštą aplankė įžy
musis Anglijos katalikų rašy
tojas Graham Greene. Grįžta 
jis namo nusiminęs. Jis teigia, 
kad Amerikos žpaones taip | 
reakcijos pritrenkti ir išgąs-r 
dinti, jog jie jau bijo kritiškai
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Tik vieno dalyko šis geras 
žmogus nepasakė: Jis nepasa
kė, kad katalikiški klerikalai 
yra patys kalčiausi žmonių 
niekintojai ir gąsdintojai. Vi
sas katalikų bažnyčios apara
tas įkinkytas į reakcijos veži
mą.

žinau, kad ne visiems pa
tinka, kai Krisluose pradeda
me kalbėti apip mūsų organi
zacijų ir įstaigų reikalus. Sa
ko: Tegu apie tai klapavojasi 
korespondentai, kolonijų vei
kėjai; kam tokiais reikalais 
užimti taip brangią laikraščio 
rijetą pirmame puslapyje.
ųįpGal šie draugai šiek tiek 
tiesos ir turi. Jiems atsikarsta 
prašymai, raginimai, siūlymai, 

, piršimai. Jie žmones susipra
tę ir patys žino, kur koks pa
rengimas bei įvykis bus, ir kad 

; ten reikia ir svarbu dalyvauti.

Metai 42-rieji,. Dienraščio 34-tieji.

ATLANTO KRAŠTAI SKIRIA 300 BILIJONŲ DOL. GINKLAM
---------------------------------- --------------- ra ________________________ _____________ _ _______ ._____________._________ ____________ ________________________

Planuoja sudaryt dviejų 
milijonų armiją vakarų
Europoj prieš Sovietus

Vokietijos valdovaiV akarines 
prižada 400,000 kariuomenės.

Lisbon, Portugalija.—Vi
sų keturiolikos Šiaurinio 
Atlanto kraštu užsieniniai 
ministrai vienbalsiai nuta-

Mainais už vakarinės Vo-

Bet vis tiek laikas nuo lai- hų kareivių.

Šiemet sudaryti apie 50 
divizijų armijos vakarinei. 
Europai “gintis nuo Sovie
tų,” o iki 1954 metų pabai
gos padidinti tą armiją iki 
100 divizijų, arba 2 milijo-

Paskirti 300 bilijonų dole
rių (tai yra, 300 tūkstančių 

sąryšio 
iki 1954

* ko aš nepajėgiu iškęsti ir to
kiais paprastais ir kasdieniš
kais mūsų sąjūdžio reikalais milijonų) Atlanto

, Krisluose smarkiai nesurikęs, kraštams ginkluoti 
štai pastebėjau, kad didy-1 metų galo.

sis metinis Naujosios Anglijos
Laisvės piknikas šiemet' įvyks I lėktuvu.
liepos 4 d. nebe Maynarde, 
N -- -- - - -
važiavę veikėjai. ^aynar^(\sigynimo bendruomenę, ku-
parke Sąlygos nebeprieina-p - - —

_ v. . . . i Italija, Belgija,. Todėl važiuosime i Montel- į . T J K . .... 1 ir Luksemburgas.* Jo grazųjj pušyną. . ’

amerikonai ir francūzai ke
tina šiomis dienomis su
teikti jai “nepriklausomy
bę” ir teisę gaminti ginklus, 
apart atominių bombų, di
džiųjų rakietinių lėktuvų ir 
tūlų kitų. |

Okupacinė Amerikos, An
glijos ir Francijos kariuo
menė, tačiau, vis laikysis 
vakarinėje Vokietijoje,' ne
paisant žadamos jai “nepri
klausomybės.”

Sudaryti 4,000 kariniu v

Įtraukti vakarinę Vokie-

Jankių lėktuvas krito ant 
ligoninės; užmušė 15

bet Montellok Taip nutarė su/ tijį į vadinamą vakarų ap-

rion jau susideda Francija, tinis amerikonų lėktuvas

vielų vadai sako, pasiruošę 
atmušt užpuolikus paprastais 
ir atominiais sinkiais

Maskva. — Minint 34 me
tu sukakti nuo Raudonosios 
Armijos įkūrimo, mari 
Rodion J. Malinovs.kis 
reiškė:

“Sovietų armija turi 
suomet būti pasiruošus 
mušt užpuolikus, o ypač 
šiais laikais, kada Jungti
nių Valstijų ir Anglijos, va
dai veikia kaip organizuo- 
tojai trečio pasaulinio karo, 
kuris nukreiptas prieš So
vietų Sąjungą ir prieš 
Liaudies Demokratijas.”

Antra vertus, auga tarp
tautinis draugiškumas tarp 
įvairių kraštų liaudies, kaip 
nurodo sovietiniai laikraš- organizavo

šąląs 
; pa-

vi- 
at-

Yorko ir nuo Londono 
Kai ku t to s.”

Sovietų armijos štabo 
dovas generolas Sergius M. 
Štemenko sakė:

“Sovietinė kariuomenė 
atmeta avantiūriškas, sen
sacingas ir klaidingas teori
jas apie žaibiškus karų lai
mėjimus atominiais gin
klais bei oro jėgomis. So- 
vietų galybė rymo 
su užtikrinančiu 
veiksniu.” '. v

Generolas Petras 
dinovas pareiškė:

va-

ant vi
pergale

Korko-

Šiaurinė Korėja protestuoja, 
kad amerikonai nušovė 75 
civilinius belaisvius
Amerikonai sako, jog belaisviai, 
nesiduodami kvost,\ižpuolė juos

žodis stojasi kūnu.
dieną padarytas nutarimas su
ruošti platų prakalbų . marš
rutą Masačiužėje pravedamas 
gyvenimam Tai bus kovo me
nesį.

Važiuos net trejetas kalbė
tojų !

Holandija atsimušė į elektros fabriką, 
. _ - v . . nukrito ant ligoninės ir 

Vakarinės V o k\įe t i j o s sprogdamas sudegino ketu? 
Ana| premjeras Adenaueris, da

lyvaudamas Atlanto sąryšio į ją civiliniai korėjiečių. Žu-

nukrito ant ligoninės ir

ris namus; Taip pražudė

Dabar jau aišku ir galima 
pranešti, kad tikrai didokas 
būrys iš Brook lyno gerų, vei
klių žmonių važiuos kovo 15 
d. Waterburin į veikėjos Sta- 
nislovaitienės pagerbimui ban- 
kietą.

Tegu tik gamta mums neiš- 
kertaAšposo su oru. Bet ban- 
kieto rengėjai visiems užtikri
na, kad tą. dieną visur saulė 

.žeme riedinės ir visus iš visur 
Riečia pas juos suvažiuoti.

★
Dar vienas, kad ir tolimos- > 

f nis dalykas. Mes taipgi susi
eisime iš visos plačios Brook
lyn© apylinkės ir New Jersey 
ir pagerbsime Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Antrosios 
Apskrities vadus ir veikėjus, 

j| ištarnavusius po dvidešimt 
metų. Čia įeina Gilmanas, Ly- 
deikienė ir Skiparius.

Taip pat visi žinote, kad 
jau bus virš dvidešimt metų, 
kai mūsų didžiosios Draugijos 
Centro sekretoriaus pareigas 
paėmė'- Dominikas šolomskas. 
Jis pilnai užsitarnauja pager
bimo^ todėl mes ir jį prideda
me prie anų veikėjų.

Toks šaunus ir didelis suė- 
f į imas įvyks'gegužės 17 d.

★
Aną dieną šioje viętoje pri

siminiau) apie išleidimą mūsų 
seno ir gausaus poeto A. Da
gilio poezijos rinkinio. Dabar 
mūsų veiklioji veikėja ir ko
respondentė Anna Klivington 
iš Cleveland© rašo, kad ji tai 
minčiai karštai pritaria, kad 
ir ii prisidėtų su penkine prie 

, rinkinio išleidimo ir dar 
pridėtų kitą penkinę pagerbi
mui savo mirusio gyvenimo 
draugo. Be to, ji pasižada pa
rinkti knygai prenumeratų. 
Ji ragina ir kitų miestų poezi-

&

tarybos posėdyje, pasižadė
jo rekrutuot 400,000 vokie
čių kariuomenės ir įjungt 
ją į tarptautinę vakarų Eu
ropos armiją. Adenaueris 
taipgi prižadėjo išleisti 2 
bilijonus, 678 milijonus do
lerių ginklavimuisi per me
tus.

Tokiais nutarimais ir pa
sižadėjimais ypač džiaugė
si Dean Acheson, Ameri
kos valstybės sekretorius 
(užsienio reikalų minis
tras). Jisai sakė, “tai bus 
užtikrinimas prieš užpuoli
mą iš komunistų pusės.”

Kaip bus perauklėjami 
Egipto jaunuoliai

Kairo, Egiptas. — Prem
jero Aly Maherio valdžia 
nutarė įtraukti Egipto jau
nuolius į miliciją. Tikisi 
tuo būdu perauklėti juos, 
kad sulaikytų nuo patrijo- 
tiškų riaušių prieš Angliją.

ją mylinčius atsiliepti. Patari
mas geras.

Kalbuosi su vienu veikliu 
mano amžiaus “jaunuoliu” 
apie tą pačią poeziją. Jis bi
jo, kad tik labai, labai mažai 
žmonių myli poeziją. Supra
tau, kad ir jis pats nėra karš
tas poezijos patriotas.

Bet jis sako: Stebėtinai 
gražus Susniko Jurgio (Žilins
ko) eilėraštis apie jo mirusią 
mylimą žmonelę,. Skaitau ir 
verkiu, skaitau ir verkiu...

štai jums pavaizdavimas 
poezijos galybės. Įgudęs, kie
tas, geras veikėjas verkia, 
jausmingą eilėraštį, skaityda
mas. Jo^ia kita rašymo for
ma tokios galybės neturi.

Qera poezija ne tik iš pa
čių gelmių pajudina mūsų 
jausmus, bet pasiekia mūsų ir 
širdį ir protą:' mus šviečia, 
Ynus tobulina, mus šaukia į 
kovą.

\\o ir pats lakūnas.
Nelaimė įvyko Sadukni 

mieste, 12 mylių nuo Pusa- 
no, Pietinės Korėjos tauti
ninkų “sostinės.”

Amerikonai prarado 
1138 orlaivius, o 
Šiaurinė Korėja 361

ofi-Tokio.— Amerikonai 
cialiai pranešė vas. 23 d., 
kad iki tol jie sunaikino 361 
Šiaurinės Korėjos lėktuvą, 
o amerikinių lėktuvų žuvo 
1,138 ir jų talkininkų 15.

Šiaurinių korėjiečių pa
trankos daugiausiai nušovė 
Amerikos lėktuvų.

Taip pat oficialiai pra
nešama, kad amerikonai 
pereitą savaitę numušė 10 
rakietinių Šiaurinės Korė
jos lėktuvų, o šiaurinių ko
rėjiečių patrankos nukirto 
5 amerikinius lėktuvus. Be 
to, dingo 5 kiti amerikonų 
lėktuvai.

Eisenhoweris “gins” ir 
Morokką ir Tunisiją

Lisbon, Portugalija. — 
Šiaurinio Atlanto kraštij 
taryba pavedė generolui 
Eisenhoweriui taip pat 
“ginti” Morokką ir Tunisi- 
ją, Francijos kolonijas, šiau
rinėje Afrikoje.

* Jungtinės Valstijos sta
tydinasi ten visą eilę stovy
klų kariniams lėktuvam^. 
Toms stovykloms bus išleis
ta 500 milijonų dolerių.

Taigi amerikonams gal 
teks “ginti” tuos kraštus ir 
nuo jų vietinių gyventojų, 
kurie reikalauja nepriklau
somybės nuo Francijos.

“Kad mes būtume pilnai 
ginkluoti priešui pasitikti, 
tai Sovietų vyriausybė su- 

įvairiu rūšių 4- C 7 C

čiai.
Raudonasis Laivynas, So

vietų laivyno laikraštis, pa
duoda pirmiau pasakytus 
Stalino žodžius.:

“Mūsų armija turi begali
nį skaičių draugų ir talki
ninkų visose pasaulio daly
se, nuo Šanghajaus iki New

atominių bombų gaminimą 
ir jų išbandymą.”

Maršalas Leonidas Govo
rovas rašo Izviestijose, kad 
ginkluotos Sovietų jėgos 
yra “pasiruošusios kirst 
triuškinantį ir mirtiną 
smūgį kiekvienam užpuoli
kui.”

Amerikos universitetai lavina 
' specialistus'’ prieš Sovietus

Washington.—Dešimtyse 
Amerikos universitetų ir 
kolegijų dabar yra mokoma 
rusų ir jų draugų kalbos— 

^enkų, čechoslovakų, ven
grų, rumunų, bulgarų, al
banų ir kinų. Tie universi
tetai bei kolegijos taipgi 
palaiko 600 kursų - studijų 
apie Sovietų Sąjungos ir 
draugiškų jai kraštų istorL

ją, politiką, ūkį, pramone, 
karines jėgas ir tt.

Taip Harvardo, Columbi- 
jos, Princetono ir kiti uni
versitetai paruošia diplo
matus, karinius specialistus 
bei šnipus kaipo tų kraštų 
žinovus.

Apie tai praneša. valsty
bės departmento žvalgybos 
skyrius.

Vėliausios Žinios
Korėja.—Amerikonai da

vė naują pasiūlymą, kaip 
sudaryt bepusiškų (neutra
lių) šalių inspekciją, kuri 
turės tėmyti vykdymą bu
simosios paliaubų sutarties. 
Jie dabar, siūlo inspekciją 
tiktai iš keturių šalių at
stovų : Amerikonus turėtų 
atstovauti Švedija ir Švei
carija, o šiaurinius korė
jiečius’ Lenkija ir čechoslo- 
vakija. .

Pradiniai buvo manoma 
sudaryt šešių narių inspek
ciją, Tada amerikonai pa
sirinko savo - atstovais Švei
cariją,' Norvegiją ir Švedi
ją, o Šiaurinė Korėja siūlė 
kaip savo atstovus Sovie
tus, Čechoslovakiją ir Len
kiją.

Amerikonai atmetė Sovie
tų Sąjungą, o dabar mai
nais už ją sutinka atsisaky
ti nuo Norvegijos.

. Korėja. — Šiaurinė Korė
ja kaltino amerikonus, kad 
keturi jų lėktuvai sekma
dienį skrido per Panmun- 
džomą ir tuo būdu vėl su
laužė Panmundžomo neu
tralumą kaip paliaubų de
rybų vietos. į ,

Korėja. — šiaurinė Ko
rėja karčiai užprotestavo, 
kad amerikonai nušovė 75 
civilinius šiaurinius korė
jiečius belaisvių stovykloje 
Koje saloje.

Šiaurinės Korėjos atsto
vas derybose su ameriko
nais dėl paliaubų šitaip 
smerkė amerikonus:

“Jūsų sargai barbariškai, 
žvėriškai žudo didelį skai
čių mūsų žmonių, kuriuos 
jūs nelaisvėn paėmėte.”

Amerika duosianti vakarų 
Europai dar 8 bil. dolerių

Lisbon, Portugalija.—Pa
smarkintam vakarinės Su- 
ropos ginklavimui Amerika 
išleis dar 8 bilijonus dole
rių per metus, kaip skai
čiuoja Atlanto kraštų sąry
šio diplomatai.

O Jungtinių Valstijų Kon
gresas jau yra

Amerikonų paaiškinimas
5,900 belaisvių užpereitą 

pirmadieni sukėlė • riaušes 
prieš 1,500 amerikinių kaFj 
eivių, sergėjusių tą belais^ 
vių stovyklą, sako jų ko- 
mandierius majoras John 
J. Klein.

Amerikonai liepė belais
viams eilėn sustoti: norėjo 
juos iš naujo kvosti, katrie 
yra tikri komunis.tai, o ka
trie buvo tik priversti tar
naut komunistinei Šiauri
nės Korėjos armijai. “Ge
ruosius.” tiktai “privers
tuosius” amerikonai žadėjo 
paleist iš nelaisvės ir apgy- 
vendint Pietinėje Korėjoje.

Tada belaisviai urmu ir 
užpuolė amerikonus, sako 
majoras Klein. Jie atakayo 
amerikonus pagaliais., ak
menimis, išluptais iš stovy
klos tvoros basliais ir iš
plėštomis sulenktomis vie
lomis.

Majoras Klein iš pradžios
paskyręs įsakė bombarduot belais- 

daugiau kaip 7 bilijonus vius riaušininkus “nelabai 
pavojingomis” rankinėmis 
granatomis. Bet kai belais
viai nesiliovė, tai Klein lie
pė šaudyti.

Taip amerikonai ir, nu-: 
šovė 75 belaisvius, sužeis- 
dami dar 139. Belaisviai gi 
užmušė vieną, amerikoną ir 
sužeidė 79.
šiaurine Korėja sako, 
belaisviai kankinami

Šiaurinė • Korėja/ smerk- . 
dama amerikonu už tą 
žygi, pareiškė: _

“Patys belaisviu aištai 
yra atsišaukimai į žinin- 
guos.ius viso pasaulio'''žmo
nes. parodant, koks visiškas 
bankrūtas yra tas nelemtas 
jūsų vadinamas principas, 
siūlantis apsikeisti tiktai 
tokiais belaisviais, kurie

dolerių vakarinei Europai 
stiprinti ir ginkluoti šiais 
metais.

Vietnamo liaudininkai 
sudavė francūzams 
naują didelį smūgį

Korėja. — Nebuvo beveik 
jokių karo veiksmų ant že
mės.

Šaigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai atėmė iš 
francūzų Hoabinh miestą, 
perkirsdami jiems vieškeli 
į Hanoi didmiestį.

Šiuo žygiu liaudininkai 
apeina Hanoi iš pietų - va-

Washington. — Tūli Kon- karų ir gręsia apsupt • tą 
gre^o nariai reikalauja iš
tirt, kaip buvo išvogta $2,- 
000,000 vertes medžiagų iš 
amerikonų statomų karinių 
stovyklų Morokkoj.

Plienininky vadai vėl 
atidėjo streiką

Pittsburgh. — CIO Plie
no Darbininkų Unijos ko
mitetas dar atidėjo visuoti
ną jų streiką iki kovo 23 d. 
Tai jau trečias iš eilės ati
dėjimas.

Unija iš pradžios buvo 
nusitarus streikuoti nuo 
paskutinės pereitų metų 
dienos, kada išsibaigė seno
ji sutartis su kompanijo
mis. Bet, valdžiai prašant, 
vis atidėliojo streiką. Davė 
progą valdinei algų komisi
jai pasidarbuoti, kad pa
veiktų kompanijas pridėti 
darbininkams algos.

Upijos komitetas pareiš
kia, jog dabartinis atidėji
mas bus jau paskutinis.

Unija reikalauja pakelti

(svarbųjį francūzų centrą.
22 tūkstančiai francūzų 

džiąugiasi ištrūkę iš Hoa- 
binho. Praneša, kad Viet
namo liaudininkai kautynė
se dėl Hoabinho užmušė 
349 francūzus ir sužeidė 
835, o 404 kiti francūzai 
nežinia kaip dingę. Bet pa
sakoja, kad jie padarę liau
dininkams “10 sykių dau
giau nuostolių.”

Bulgarija protestuoja 
priėš Turkijos įstojimą 
į Atlanto sąryšį

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų valdžia užprotestavo 
Turkijai todėl, kad Turkija 
įstojo į karinį Atlanto kraš
tų sąryšį. -

Protestas sako, tas Tur
kijos žygis “tiesioginiai 
grūmoja Bulgarijos Liau
dies Respublikai, kaip prie
šiškas veiksmas.”

darbininkams valandinę al
gą 18 centų su puse, pripa
žinti uniją ir įvesti 
kitus pagerinimus.

“Mes niekuomet nepripa- 
žinome tokio belaisvių 
skirstymo iš jūsų puses. 
Mes taipgi pasilaikome tei
sę toliau tyrinėti tą aršų, 
kruviną įvykį.”

Korėjos / liaudininkai ir 
kinai tvirtina, kad ameriko
nai “žiauriai kankino” be
laisvius versdami juos at
sisakyt. nuo grįžimo į Šiau
rinę Korėją ir “pasirinkt” 
Pietinę Korėją apsigyveni
mui.

Francūzų komunistų laik
raščio Ce Soir korespon
dentas savo pranešime iš 
Panmundžomo klausia:

“Koks ūpas būtų pakilęs, 
jeigu priešingoji pusė bū
tų kulkomis urmu, kaip 
dalgiu,.nukirtus 220 ameri
konų - belaisvių?”'

tūlus ORAS. — Giedra ir vis 
šaltoka.

n

Z



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 10, N. Y.
TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .......... $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Queens Co.............. 4.00 per six mos. Foreign countries, per year
Queens Co.................. $8.00 per year Foreign countries, 6 months

.$9.00

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

ŽURNALISTO STONE 
PATARIMAS NEGRAMS '

ŽYMUS AMERIKINIS laikraštininkas, L F. Stone, 
yra libęrališkai i’adikąlus žmogus. Pastaruoju metu jis 
atsiliepė į kiekvieną svArbesnį įskilusį klausimą plunksna 
ir gyvu žodžiu. Jis kovoja prieš reakciją, prieš linčą, 
prieš karo isterijos apimtus politikierius.

Prieš virš savaitę laiko Mr. Stone (išstojo niūjorkiš- 
kiame dienraštyje ‘’Compass” su straipsniu negrų išsi
laisvinimo klausimu. Nuolatinis negrų linčiavimas—le
galus ir nelegalus linčiavimas,—jų persekiojimas, paže
minimas neduoda žurnalistui, kaip ir kiekvienam kitam 
padoriam žmogui, ramybės. Jį sukrėtė ypatingai pa- ! 
starieji įvykiai Floridoje, ypatingai Mooro ir jo žmonos 
užmušimas, taipgi nusmerkimas mirčiai Walter Lee Ir
vino.

Mr. Stone duoda negrams patarimų. Pirmiausiai jis 
pareiškia, jog negrų tauta yra tauta, tautoje. Jeigu ne
grai nori susilaukti laisvės, tai jie turį pirmiausiai dėl 
jos ir kovoti, neatsidedant ant ko kito, ant baltųjų. Ko
voti prieš linčą, kovoti už savo tautinį išsilaisvinimą, už 
lygias teises, žurnalistas sako, privalo patys negrai. Jie 
turį atsiminti, kad Jungtinės Valstijos yra “baltųjų 
kraštas,” kad baltveidžiai leidžia įstatymus ir juos vyk
do, gi tie įstatymai yra pritaikyti baltveidžių reikalams, 
o ne negrų.

Mr. Stone primena net ir darbo unijas. Pastarosios, 
nors jos ir kalba už lygybę, tačiau tos lygybės negrams 
neduoda, — daugelyj darbo unijų negrai yra paneigti. 
Neigia juos baltieji samdytojai, neigia juos ir baltieji 
unijų vadovai.

Dėl to negrai privalą visųpirmiausiai ir kovoti ne 
kaip “tautinė mažuma,” bet kaip pavergta tauta tautoje, 
sako jis. ..

Ir čia Mr. Stone net pasiūlo kai kurias priemones, ku
rias negrai turėtų savo kovoje dėl išsilaisvinimo naudoti.

Tarp kitų priemonių, Mr. Stone siūlo: kai nėgių tautos 
sūnus yra kur nors baltųjų sumušamas, užpuolamas, nu- 
linčįuojamas, kaip pastaruoju laiku buvo Floridoje, ne
grai visur turėtų pareikšti protestą liovimusi dirbti.

, Kita priemonė: negrai turetiyišsikraustyti iš pietinių 
valstijų visai, — lai dirba baltieji^ negrai ten užtenka
mai turtų sukrovė baltiesiems turčiams.

Trečia priemonė: negrai turį elgtis taip, kaip elgėsi 
irgunistai Palestinoje, kai ją valdė britai: kai britas 
sumušdavo kokį nors žydą, tai irgunistai, pasigavę 
britą, apmušdavo dvigubai. v

tą

irMUMS ATRODO, jog Mr. Stone, nežiūrint, kad __ 
gerais norais vadovaujasi, padarė kai kurių klaidų savo 
patarimuose.

Tarp kitko, jis paneigia baltveidžių su juodveidžiais 
kooperaciją, bendradarbiavimą. Mums atrodo, jog ne
grų tautos išsilaisvinimas yra glaudžiai susijęs su dar
bininkų judėjimu bendrai. Baltveidžiai anti-rasistai, 
baltveidžiai darbininkai, nusikratę baltojo šovinizmo, 
privalo veikti išvien su negrais, o pastarieji—su baltvei- 
džiais. Tik bendrai veikdami, abieji tegali laimėti.

Iškeldinti negrus iš pietinių valstijų—lengva pasakyti, 
bet kur juos padėsi? Atsiminkime, kad/negrų yra apie 
15-ka milijonų, ir milžiniška dauguma jų gyVena pie
tinėse valstijose.

“Galva už galvą, akis už akį,” ką siūlo Mr. Stone, 
taipgi nėra vaistas negrų tautos išlaisvinimui. Tai, be 
kitko, gali privesti prie rasinių riaušių, kurios atneštų 
baisias pasekmes abiejiems.

Tik masinis judėjimas, tik bendra negrų ir baltveidžių 
kova už' negrų teises tegali atnešti teigiamų pasekmių 
abiejiems: negrams ir baltiesiems darbo žmonėms.

Tik bendra kova prieš reakciją, prieš keliantį galvą 
fašizmą, prieš kdho pavojų tegal pasitarnauti visam 
reikalui. .

PRIEŠ SMITHO AKTĄ
KONGRĖSMANAS Adolph J. Sabbath, iš Chicagos, 

•pareiškė, kad jis neužilgo pateiks Kongresui bilių, rei
kalaujantį Atmesti Smitho aktą. Kongresmanas Sabbath 
yra kongresinio įnešimų ir 'sumanymų komiteto pirmi
ninkas. Vadinasi,’jis užima svarbią vietą ir jo balsas 

, turi didžiulio svorio.
Darbas už atšaukimą Smitho akto tik prasideda, bet 

jis privalo būti paspartintas, padidintas.
Šis darbas nėra ir negali būti darbu vieno ar kelių 

kongresmanų,—tai pareiga kiekvieno amerikiečio, kū
liams rūpi išsaugojimas Teisių Biliaus.

'Šie metai—rinkiminiai metai. O tai reiškia—didžio 
darbymečio metai. Rinkiminėje kampanijoje privalo 
būt iškelti reikalavimai už atšaukimą Smitho įstatymo, 
už atšaukimą McCarrano įstatymo.
v Smigu; kad sėttėlis Sabbath stdja siH':darTO.

Kas Ką Rašo ir Sako
NEDARBAS KANADOJE

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Kanada yra turtinga ša
lis. Dėl to niekas nesigin
čys. Užtektinai žemės, už
tektinai miško, užtektinai 
mineralų, užtektinai ato
minės medžiagos, užtekti
nai kviečių, užtektinai mė- 
'sos, bulvių ir visa kitai 

' Nekartą buvo sakyta ir 
rašyta, kad Kanada išmai
tintų ne 14,000,000 žmonių, 
o kelis kartus tiek. Bet 
yra alkanų žmonių ir Ka
nadoje, nekalbant jau apie 
tuos, kurie kenčia nedate- 
kliu. v

Vien Ontarijo j yra 94,- 
000 bedarbių. Daugelis iš 
jų turi šeimas, kurios, aiš
ku, turi atsisakyti nuo tų 
visų dalykų, kuriuos gali 
duoti gerai uždirbąs šei
mos galva. Bet yra ir to
kių, kurie, badauja. Prane
šama, kad Toronte yra 800 
bedarbių, kurie jau negali 
užsimokėti už butą. Jie 
ieško prieglaudos misijo
se, bažnyčiose, klubuose. 
Jie tik tada valgo, kada 
kas duoda. Jie jau negali 
gauti nedarbo pašalpos.
-Tas faktas, kad krautu

vės pilnos visko, dar neį- 
rodymas, kad kanadiečiai j 
gyvena turtingai. Dides
nei daliai žmonių nepriei
nami tie patogumai. Dau

geliui net ir su maistu, su 
drabužiais, su butu labai 
sunku.

Kodėl taip yra? 
kad Kanadoj nėra 
tvarkos, kad čia 
pelno sistema. Visi rūpi
nasi tiktai kaip pas.ipelny-. 
ti. Žmonių likimas jiems 
nerūpi. Vargšais rūpintis 
palikta labdaringoms or
ganizacijoms, kurios mal
dauja aukų iš visuomenės.

Įdomu pažymėti ir tą,, 
kad šiemet daug didesnis 
nedarbas, nors šimtai mi
lijonų išleidžiama ginkla
vimuisi. Tie, kurie sakė, 

kad ginklavimasis neišgel
bės nuo nedarbo, sakė tei
sybę. Juo toliau, tuo bus 
daugiau bedarbių.

Ekonominio krizio gile- 
jimas didina ir karo pavo
jų. Kapitalistai bus dar 
labiau palinkę prič karo, 
nes jie tiki, kad karas pa
šalintų tą krizį.

O ekonominio krizio ne
būtų, jeigu žmonės gautų 
didesnį Šerą. Tuomet jie 
išpirktų daužau jų paga
mintų prekių.

labai

Todėl, 
geros

IR SUOMIJOJ BLOGA
Lietuvos žinių agentūra 

Elta praneša iš Helsinkio, 
Suomijos sostinės:

Suomijoje toliau kyla kai
nos. Be miltų dirbinių, 
pieno, sūrio, benzino kainų

kilimo, o taip'1 pat geležin
kelių ir pašto telegrafo 
tarifų ir tt... kilimo, pasta
ruoju metu?10.4 procento 
pakilo avižinių kruopų 
kaina, maždaug 9 procen
tais smulkiojo cukraus kai
na ir laukiama, kad nau-l 
jai pakils ęilės kitų pla-i fos 
taus vartojimo prekių kai-! n,v 
nos.

Greta to darbo žmonių 
darbo užmokestis lieka 
ankstyvesnio lygio.

Kainų kėlimo priemones 
valdantieji sluoksniai mė
gina pateisinti tuo, kad 
jie, esą, užsibrėžia tikslą 
palengvinti žemdirbių pa
dėtį. Laikraštis “Tiuekan- 
san Sanomat” nurodo, kad 
tokie teigimai neatitinka 
tikrovės, nes pirmojo būti
numo prekių kainų pakili- 
ams sunkia našta prislegia 
taip pat ir smulkiuosius 
žemdirbius. L a i k r a ščio 
duomenimis, daugiau kaip 
75 procentai visų Suomi

jos žemės ūkių turi pirk
tis grūdus iš šalies. Tuo 

būdu, grūdų kainų paki
limas atves į tolesnį šalies 
žemdirbių didžiulės dąu* 
gumos nuskurdimą.

Smulkiųjų žemdirbių, pa
dėtis blogėja taip pat ry
šium su smarkiu ' ■'kilimu 
žemės ūkio mokesčio’,' ku
ris per pastaruosius me
tus padidėjo 40-65 procen
tais.

Vyriausybės priemonės 
muitų mokesčiams, pašto- 
telegrafo rinkliavoms ir 
geležinkelių tarifams di
dinti taip pat neišvengia
mai atves i naują plataus 
vartojimo prekių kainų ki
limą.

Kartų, toliau auga' stam
bių kapitalistų ir bankų 

' pelnai. Spaudos praneši
mu, Suomijos banko pel
nas 1951 metais sudarė 1,- 
414,623 tūkstančius Suo
mijos markių palyginti su 
1,004,408 tūkstančiais Suo
mijos markių 1950 metais.

Ridgway pyksta, kad žmonės 
nenori korėjinio karo

Iš atsibuvusio gero 
suvažiavimo So. Bostone

Vasario 17 d., šių 1952 
metų, So. Bostone atsibuvo 
geras suvažiavimas apskri
tinių valdybų atstovų nuo 

I sekamų lietuviškų organi- 
zacijų: Lietuvių Literatū-

Draugijos, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo, 
Lietuvių Meno Sąjungos, 
Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio ir Pažangiųjų Lie
tuvių Tarybos.

Be to, dalyvavo ir šiaip 
būrelis Bostono aktyvistų, 
kas kartu sudarė gana pla
tų posėdį.

Posėdis buvo geras ir tuo- 
mi, kad jame padaryta itin 
gerų tarimų.

Tūlais klausimais pada
ryta griežti pasisukimai, iš 
ko bus sveikiau mūsų ben
drai veiklai ir naudingiau 
mūsų spaudai ir mūsų kul
tūrinėms įstaigoms.

Štai vienas stambus pa
sisukimas: Vienbalsiai vei
kėjų ntitarta palikti May- 
nardą ir šiais metais, o gal 
ir ant visados, “Laisvės” di
dįjį pikniką rengsime Mon
tello, Mass., Lietuvių Tau
tiškam Parke, liepos 4 die 
na. Tuo klausimu plačiai 
ir rimtai visapusiškai kal
bėta. 19-ka veikliųjų drau
gų išsireiškė, o tylintieji vi
si savo balsavimu pritarė, 
kad mes beverčiai tiek pi
nigų išmokame Maynarde, 
ir dar vis kainos už parką 
ir kitką keliamos.

Pačios parko savininkų 
sąlygos visai rengėjams ne
bepakenčiamos. Todėl vien
balsiai nutarta šiemet švęs
ti “Fourth of July” gražia
jame pušyne Montello, 
Mass. Parkas didelis ir dar 
gražesnis. O krūmokšnius 
galima plačiau praskinti, ir 
bus daugiau vietos maši
noms sustatyti.

Kai gausite įžangos bi
lietukus su didelėmis dova
nomis, tai platinkite juos 
kuo plačiausiai ir rūpestin
gai ruoškite žmonių nuve
žimą į pikniką, kad šiemet

Tokio, Japonija. — Gene
rolas Ridgway, vyriausias 
amerikonų komand i e r i u s 
Tolimiesiems Rytams, pyks
ta, kad daugelis žmonių 
Jungtinėse Valstijose ne
pritaria Korėjos, karui.

Gen. Ridgway, kalbėda
mas atsarginių oficierių 
susirinkime, dejavo, kad:

—Labai per daug ameri
kiečių klausia: “Kam gi 
mes kariaujame toje Korė
joje?”

Ridgway aiškino, jog 
“kariaujame prieš komu
nistus - užpuolikus ir už 
amerikinius principus.”

reikia siusti delegatui: S. 
Penkauskas, 33 Chestnut 
St., Lawrence, Mass. Ir 
siųsti ne/yeliau kovo 15 d. 
Reikiaz veikti greit, kad 
daugiau parašų surinkti, o 

vimas, kad kolonijų veikė-1 delegatas juos nuveš į tą
Buvo išreikštas pageida-

jai įsigytų taikos peticijų i 
ir parinktų parašų už tai
ką. Jas galima gauti pas 
J. Gasiūną, jei Jūsų koloni
joj nesiranda toki'o komite
to, rašant: J. Gasiūnas, 
110-06 Atlantic Avę., Rich
mond Hill 19, N. Y.

Tokias išpildytas blankas
--------- ;----------------------------------------- —<---------------------------------

suvažiavimą.
Tuo klausimu mūsų posė

dis priėmė ir rezoliuciją? 
kuri šiame “Laisvės” nu
meryje ir telpa.

Dirbkime ^širdingai už 
taiką.

J. M. Karsonas

Rezoliucija už taiką ir 
baigimą karo Korėjoje

jungą, Didžiąją Britaniją, 
Franciją ir Kinijos Liau
dies Respubliką.

Mes, Massachusetts vals
tijos įvairių lietuviškų or
ganizacijų atstovai, suva-O--------------- J c —--------- 7 -------- ’>-------------- -------------------- 1------------------------~

žiavę vasario 17 dieną, šių Lai šių didžiųjų valstybių 
didieji atstovai suvažiuoja 
ir išsprendžia pastovią tai
ką visam pasauliui ir ant 
visados. .

Lai sunaikina tas praga
riškas atomines ir hydroge- 
nines bombas, kad nei mū
sų vaikai, nei vaikų vail/ai 
tų pragarinių baisenybių 
nebežinotų.

Lai mokslo surastos ga
lingos jėgos tarnauja žmo
nijai ir žmonių gerovei, o 
ne jų žudymui ir visko nai
kinimui.

Rezoliucijos komisija:
Pirm. J. M. Kąrsonas 

Sekr. John Grybas

1952 metų, So. Boston,/ 
Mass., atstovaudami kelioli- 
ką tūkstančių lietuvių be 
skirtumo pažiūrų, lyties ir 
amžiaus, apart kitų dalykų, 
priėję prie Taikos klausi
mo, padarėm išvadą, jog 
šiandieną nėra pasaulyje 
nieko svarbesnio, kaip kad 
įvykdyti ir palaikyti pasto
vią Taiką visame pasaulyje.

Kadangi" mes supranta
me, jog karas yra baisiau
sias ir didžiausias sunaiki
nimas žmonijos ir civilizaci
jos;

Kadangi mes matome, jog 
Iki šiol dar nebuvo dedama 
geriausių pastangų, kad 
greičiausiu laiku baigti tą 
pragaištingą karą Korėjo
je ir kitur,

Ir kadangi mes matome, 
jog visai nebandoma di
džiųjų, valstybių — didžiųjų 
vyrų suvažiuoti ir bendrai 
prie vieno stalo susitarti ir 
tuojau užbaigti karą Korė-i 
joje ir įkurti pastovią Tai 
ką,

Todėl mes, prisilaikyda- : 
mi Jungtinių Valstijų

i

1

ŠYPSENOS
Motina: “Dukrele, jau esi 

suaugus mergina ir jau lai
kas pagalvot apie gyvenimą 
ir ieškot vyro. Jei aš stai
ga numirčiau, kas atsitiktų į 
su mūsų ūkiu ir kur tu tada 
būtum?” j

Duktė, pajudindamarpe- t 
ėius: “Aš būsiu čia. Bet

i aš nežinau, kur mamė bu- 
! si.” < •

mi Jungtinių Valstijų ir' 
žmoniškumo teisių, ragina-' 
me visą žmoniją energingai 
kovoti už taiką.

Mes raginame mūsų ša-
žinią į pikniką, kad šiemet, ųes prezidentą poną Tru- 
spaudos piknikas butų ge-1 maną ir visą vyriausybę

kodėl visuomet 
raporto kortos 
X, vietoje savo

riausias, kaip bile kada. Tai 
bus liepos 4-tą dieną.

. Taipgi nutarta visų ap
skričių bendrą, pikniką 
rengti birželio 15, Maple 
Parke, Methuen - Lawrence, 
Mass.

Čia neminėsiu, visų tari
mų, posėdyje padarytų, nes 
šisl raštas nėra protokolinis, 
vienok reikia pažymėti, jog 
perskaičius draugo J. Ga
šlūno laišką taikos klausi-1 
mu, nutarta varde visų ap
skričių pasiųsti vieną dele^ 
gatą į Washington© taikos 
delegatų' suvažiavimą, ku
ris įvyks kovo 20 d., š. m..

Delegatu išrinktas S. 
Lenkauskas.

“Tėveli, 
? ant mano 
1 pasirašai 

vardo?” 
“Aš nenoriu, kad) tavo 

mokytojas žinotų, ypatin
gai su tavo pažanga, kad 

šaukti į bendrą pasitarimą turi tėvą, kuris nemoka ra- 
didžiąsias valstybes: Jung-j šyt. 
tines Valstijas, Sovietų Są-i Spartakas

Anglijos karaliaus George VI lavonas gab enamaš i geležinkelio stotį kelionei į Lon
donu. J išmirė SaAdringhatwe; ....

Žinios Laisves Reikalais
Pereitą savaitę išsiuntinėjome pranešimus tiems, ku

rių prenumeratos jau išsibaigė. Atsiliepimas gražus, 
daugelis tuojau atsinaujino prenumeratą ir pridėjo do
vanų dienraščiui, daugumoje, po $3.00—prisiuntė po de
šimtinę.

Toks atsinešimas link savo dienraščio yra pagirtinas. 
Administracijai sutaupo daug laiko ir mažiau kaštų, kad 
nereikia siuntinėti paraginimus po kelius kartus.

Tų, kurie gavę pranešimą apie pasibaigimą prenu
meratos, dar neprisirengėte atsinaujinti, prašome labai 
nesivėlinti.

Dovanomis šiuom kartu pasirodė šie asmenys: 
Ignas Kartonas, Tuckahoe, N. Y.......... .........
Frank Kasputis, Millbury, Mass..................
Mike Sapiega, New York City-........ . ............
Stanley Babravičius, Highland Park, Mich. 
J. Pocius, Paterson, N. J........... • ................
Paul Keršulis, Cambridge, Mass. ........
Walter čepalis, Alliance, Ohio ................ '
John'Mineikis, Brockton, Mass. .............
Chas. Stephans, Cliffside Park, N. J...........
Frank Jucius, Union City, N. J....................
J.,Linetasr Toronto, Canada ......................
F. Vaivila, Hamilton, Canada ......................

,A. Garland, Nanaimo, Canada ...................
Andzul ir Petrick, Brooklyn. N. Y............ .'
Širdingai dėkojame visiems apdovanojusiems dienraš

tį šiuo taip sunkiu laikotarpiu. Vasario, kovo ir balan
džio mėnesiai mūsų dienraščiui yra sunkūs.

Prie progos norime priminti prenumeratoriams adre
so pakeitimo reikalą. Kada keliatės į kitą vietą gyventi, 
praneškite Laisvės administracijai, bent savaite laiko 
prieš išsikraustymą, savo naują .adresą. Sulyg prane
šimo dienos adreso įkeisti techniškai negalima. ’Šė
riau pranešti, iš anksčiau. Dažnai yra atsitikimuf’W 
pranešę pakeisti adresą, anbrytojaus jau nori gauti laito 
raštį. Tokie reikalavimai yra sunku išpildyti..

Laisves Administracija 
------ ;;----------- *---------- --------------------------------------------- -- ■*,

$5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
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2.00 
1.00 
1.00
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Ar reikia mums poezijos rinkinio? Youngstown, 0. Philadelphia, Pa MONTREAL, CANADA
Skaitydama aną dieną 

Laisvę radau Krisluose A. 
Bimbos pastabą kas link iš
leidimo A. Dagilio poezijos 
rinkinio. Malonu buvo ma- 

Myti, kad Bimba “šimtu pro- 
>centU” priėmė pataisymą.

Ypatingai tas svarbu da
bar, kai daug iš mūsų žino
vų mažai kada, nori priim
ti pastabas, nes jie mano, 
kad jie geriausia žino už 
kitus.

Aš taipgi būčiau linksma 
turėti poezijos rinkinį, nes 
daug geriau būtų turėti 

‘ knygą, negu karpinėti eilu
tes. Taipgi aš prisidėčiau 
su penkine nuo savęs ir 
penkinę pridėčiau nūo savo 
velionio draugo prie tokio 
rinkimo išleidimo, nes mu
du skaitydavome ir įver
tindavome eilėraščius. Taip
gi nesigailėčiau pašvęsti lai-

ko parinkti tarp draugų 
prenumeratų dėl šito pui
kaus literatūros darbo. Nes 
aš žinau, kad tarpe mūsų 
Clevelande yra daug poezi
ją mylinčių, kurie prisidė
tų su doleriu ar kitu, o gal 
ir su penkine.

Būtų malonu matyti ir iš 
kitų miestų atsiliepimą kas 
link šito darbo. Ką sako
te, skaitytojai?

Jeigu mes visi subrustu- 
mėme padirbėti, gal dar ir 
šiemet būtų galima turėti 
šią eilių knygą dėl savęs 
arba kaipo dovaną savo 
draugams, kurie visuomet 
atsimintų gavę tokią dova
ną.

Lauksiu atsiliepimo nuo 
kitų miestų kas link šios ei
lių knygos išleidimo.

AnnaxKlivington 
Cleveland, Ohio

Vasario 11 pasimirė Jonas 
Guzaski Elizabeth ligoninėje. 
Sirgo porą metų. Buvo sulau
kęs 67 metų amžiaus. Buvo 
gimęs 1885 metais Lietuvoje, 
Šiauliuose. Į Ameriką 
žiavo 
laiką 
Dirbo 
kelio,
ir dvi dukteris, 
nūs mirė keli 
Taipgi paliko penkis anūkus. 
Buvo palaidotas vasario 16 d.

Tegu bus jam lengva šalta 
Amerikos žemė, o jo šeimai 
mūsų užuojauta.

—o—

Sergantieji mūs^ draugai Mokytojai nesusitaria

Lawrence. Mass
įvairios Žinios

Miesto majoras John J. Bu- 
jckley paskyrė industrinį ko- 
Finitetą. Pirmininku paskyrė 
Kobert L. Morgan, kuris yra 
Naujos Anglijos John Han
cock apdraudos kompanijos 
manadžerio padėjėju. Į ko
mitetą įeina ir darbo unijų 
atstovai, žiūrėsime, ką jis nu
veiks. Pernai irgi , buvo suda
rytas toks 
nieko gera 
rence kaip 
ir tebėra.

komitetas, bet jis 
nenuveikė. O Law- 
buvo bedarbė, taip

—o—
Dr. Philip E. Zanfagna rei

kalauja, kad miesto taryba 
ištirtų miesto sveikatos de- 

> partmentą, kurį tvarko alder- 
manas Joseph E. Carney. Mat, 
aldermanas patvarkė, kad 
daktarai turi gauti ant metų 
Jįk $1, kurie ‘ lanko ligonis 

Riesto ligonbutyje. Visa mies
to taryba vienbalsiai užgyrė 
tokį patvarkymą. Priešingas 
buvo tik miesto majoras.

Daug daktarų pasipiktino 
tokiu nutarimu. Tur būt kas 
nors negera yra su tuo sveika
tos department!!, kad jis išlei
džia daug pinigų, o daktaram 
nemoka. Mat, minėtas alder
manas per porą metų pasista
tė palocių ant Salbury Beach 
Už $75,000. <

t ; —o—
Eksplodavo bažnyčia^ kuri 

randasi ant Pleasant St. Daug 
iškados nepadarė. Sargas tu
rėjo pašaukti ugniagesius, kad 
išgelbėtų maldinyčią. Pasiro
do, kad ugniagesiai tvirtesni 
už dievą.

—0—Gelbėdamas kitą/ galėjo 
• pats nusiskandinti. 11 metų 
1 berniukas įpuolė į Spicet upę 
■^užpakalyje Acadia Mill. Ge- 
;orge Lisauckas, kuris gyvena 
po num. 158 West St., pama
tęs, puolėsi gelbėti. Kuomet 
pasiekė Shore St., kitas žmo
gelis pamatė, kad gali būti 
bėdos Lisauckui ir berniukui. 
Jis puolė h’ ištraukė abudu iš 
upės. Gerai, kad abudu išgel
bėjo nuo- mirties.

— o—
Lawrence Housing Authori

ty pasirašė kontraktą su Mc- 
Aloan iŠ North Andover. Bus 
statoma 2Q8 namai pigiomis 

St. ir 
bus

te, gaudamas $90,000 . per 
metus algos, verkia, ,kad dar
bininkai perdaug turi algos. 
Bet apie save jis nieko nesa
ko, nežada savo algą nusi
mušti. Tegu jis sau algą nusi
muša nors ligi $5,000 per me
tus, tada pažiūrėtų, kaip ge
ra yra gyventi. Darbininkai gi 
teuždirba po $1,800 per me
tus, ir dar mažiau, ir vis tiek 
turi gyventi. •

—o—
Eastern Mass, busų vairuo

tojai streikuos kovo 15 d., jei
gu kompanija nesutiks duotL 
senatvės pensiją ir 30 centų 
daugiau ant valandos. Kom
panija siūlo tik 13 centų. Busų 
vairuotojai ir kitokie darbi
ninkai nesutinka. Jie dabar 
gauna $62 į savaitę, arba po 
$1.50 į valandą. Tokiam dar
be alga per maža. Jeigu lai
mėtų 30 centų pakėlimą, tai 
į valandą gautų $1.85. Jeigu 
tvirtai laikysis, tai - ir laimės.

—o—
Eina pasitarimai su Ameri

can Woolen kompanijos atsto
vais. Kompanija spardosi, ne
nori pasirašyti kontraktą. Vis 
reikalauja sau daugiau privi
legijų. Nori unijos atstovams 
įpiršti atskiras sutartis su 
kiekviena dirbtuve. Unijos 
atstovai pareiškė, kad visų 
dirbtuvių . darbininkai nubal
savo vienbalsiai už vieną kon
traktą visoms dirbtuvėms. Jie 
priklauso vienai unijai, turi 
būti vienodos ir sąlygos.

—o—

dvynukus 
prižiūrėjo 

Dabar, kai 
dviejų sa-

atva- 
43 metai atgal ir visą 
išgyveno Youngstowne. 
prie P. & L. E. geležin- 
Paliko nuliūdime moterį 

ženotas. Su
mėtai atgal.

apieDabar noriu parašyti 
karo skriaudas, čionai parve
žė vieną suparalyžuotą- gražų 
jauną vyrą. Jo motina biedna 
našle, augina 5 vaikus. Paėmė 
sūnų į armiją, sužeidė, parve
žė ir sako motinai: daryki, ką 
nori.

Bet čia parvežė kitą jauną 
vyrą be kojų. Tuoj du miesto 
ponai surinko 50 tūkstančių 
dolerių, nupirko gražius na
mus ir į banką jam padėjo 
krūvą pinigų, Jo tėvai bagoti 
ir jam valdovai gelbsti. Tuo 
tarpu biednos motinos vaiko 
niekas nenori. Tegu motina 
rūpinasi. Sako: Tegu paduoda 
į ligoninę. Bet ligoninėje, sa
koma, sąlygos nepakenčia
mos. Vaikas sako motinai: 
Daryki su manimi, ką, nori, 
bet tik nepaduok į ligoninę.

Tad matote, kokia čia Ame
rikoje lygybė.

—o—
čionai praėjusį rudenį buvo 

miesto rinkimai. Policistai ir 
ugniagesiai prašė žmonių, kad 
balsuotų jiems už 40 valandų 
darbo savaitę, ir kad jie gau
tų tokią užmokestį, kokią 
gaudavo, dirbdami 48 valan
das. Taip žmonės ir nubalsa
vo. Atrodo gerai,' progresas.

Bet ve kas atsitiko. Dabar 
fabrikų darbininkai gvoltu 
šaukia, kad fabrikus užpuolė 
policistai ir ugniagesiai. Jie 
ant savo darbo padirba po 24 
valandas, dvi dienas, ir paskui 
eina į fabriką pasidaryti' kitas 
40 valandų. O darbininkai, ku

rie pirmiau gaudavo 6 dienas 
į savaitę, dabar nebegauna no 
40 valandų į savaitę išdirbti. 
Bosai žiūri, kad policistai ir 
ugniagesiai pąsidarytų 40 va
landų, o darbininkams nebe
lieka pilno laiko. Todėl darbi
ninkai pyksta, sako, kad bus 
nesusipratimas.

S. J. Eizonas

Vaclovas Scotch jau du me
tai kaip serga: buvo ligoninė
se, o dabar sanatorijoj. Buvo 
gerokai pasveikęs ir sugrįžo į 
namus, tačiau vėliau turėjo su
grįsti į Jefferson ligoninės sa
natoriją. Labai gaila Vaclo
vo! Linkime mes visi philad. 
jam greitai pasveikti ir sugrįš- 
ti į namus pas savo žmoną 
Marijoną ir dukterį Eleną. 
Mes visi rūpestingai lauksime 
sveiko sugrįštant.

Savo laik/u Vaclovas buvo 
aktyvus pąŠalpinėse draugijo
se. Dal avo • LLD veikime; 

 

dirbo ir visada buvo “Laisvės” 
piknikų surengimo komisijose. 
Buvo labai giliai mąstantis ir 
protaujantis diskusijose ir su
sirinkimų tvarkoj. Senatvė 
gula ir slegia senuosius Ame
rikos lietuvius. Tačiau nei 
Vaclovas nei kiti mūsų pa
žangūs lietuviai nenusimena; 
jie domisi dabartinio pasaulio 

padėčia ir trokšta gyvi pama
tyti darbo žmonių pergalę vi
same pasaulyje.

Sunkiai serga Jonas Rainys

Jonas Rainys, tas čampijo
nas LDS 5 kp. budavojimo, 
kuris prirašė ‘daugiau naujų 
narių į LDS, negu kas kitas iš 
visų kolonijų, kritiškai serga 
ir yra po daktaro priežiūra. 
Teko aplankytiįjtik kelios die
nos atgal, ir labai nesmagu 
pasidarė matant sergantį mū
sų gerąjį Joną.

Jis keletą sykių buvo iš
rinktas Muzikalės Draugijos 
pirmininku ir Erankforto da
lies Lietuvių Pašalpinio Klubo 
pirmininku. Laisvės piknikuo-. 
se jis buvo gabus darbuotojas. 
Jonas visada buvo grieštas, 
smarkus, o sykiais tas daug 
naudos padaro. Mes linkime 
ir trokštame greit pasveikti 
Jonui Rainiui ir sugrįšti pas 

savo žmoną Marijoną ir pas 
mus visus philadelphiečius 
lietuvius.

—o—
*

Sunkiai serga Kazys Žilinskas

Gaila. Kazyę sunkiai susir
go širdies negalavimu. Mes 
pasigendam jo susirinkimuose. 
Tai buvo amžinas Laisvės 
piknikų darbuotojas. Jis gra
žiai kooperavo bendrame mū
sų organizacijų veikime.

Gaila mūsiškių draugų, 
nieko negalime pagelbėti, 
juos aplankyti, suraminti
palinkėti greit* susveikti ir il
gai gyventi. Rep.

bet 
tik
ir

Newark, N. J.

statoma 20
rendomis ant Beacon 
Beacon Ave. Namų vertė 
$1,738,875.

; Pasirodo, kad namų 
tik klausimas, ar bus 
juose gyventi. Pirmiau Law
rence negalėdavai buto rasti 
ir su žiburiu, o dabar yra ant 
kožnos gatvės tuščių. Apro
buojama, mat, kad iš Lawren
ce išsikraustė apie 8,000 šei
mų. Tai didelis skaičius, o dar 
vis daugiau kraustosi. Kur 
darbus gauha, ten ir važiuoja.

* —o—
American Woolen kompa- 

^nijįa išmokėjo šėrininkams po 
IS-$9.29 ant šėro už praeitus 

•metus. Uždirbo $4.ę0 ant 
Šėro daugiau negu 1950 me
tais. Ir vis ponąi rėkia, kad 
mažai pelno padarė. Pats 
kompanijos prezidentas Whi-1

bus, 
kam

Moteriškė būdama pataisos 
namuose pagimdė 
berniukus. Juos 
miesto ligonbutis. 
berniukai sulaukė
vaičių, juos pavedė valstijos 
kūdikių priežiūrai.

Moteriškė su. vyru negyve
na. Vyras sakosi davęs $19 į 
savaitę šeimos pragyvenimui.. 
Be šių dvynukų, irto 
ri dar 7 vaikus.! 
mergaitė tiktai 13 
žiaus. Juos irgi valstija pri- į 
žiūri.

Argi gali šeima iš 8 žmonių 
pragyventi su $19 per savai
tę?

Policistas moteriškę paklau
sė, ar jinai norėtų matyti sa
vo dvynukus. Ji atsakė, kad 
nenorinti matyti, nes ji labai 
mylinti vaikus ir jeigu pama
tytų, jai būtų sunku juos pa
miršti. Dabar jau 4 mėnesiai, 
kaip nemato didesnių vaikų, 
tai baigia juos pamiršti.

—'O 1

Visos Bostono apylinkės lie
tuvių atidai: Nerengkitc pik
nikų birželio 22 d., nes tą 
dieną bus apskričių piknikas. 
Gerai įsitėmykite LLD, LDS, 
Motefų Sąryšio,, Meno Sąjun
gos apskričiai. Visi rengkitės 
prie šio didelio bendro pikni
ko. .Vėliau bus paskelbta vie
ta, kur piknikas įvyks. Jeigu 
kurie norėsite tuo reikalu su
sirašinėti, tai rašykite S. Len
kauskui, 33 Chestnut St., Law- . 
rence, Mass.

teriške tu- 
Vyriausia 
metų am-

S. Penkauskas

Mirė Marijona Valinčiutė

Marijona Valinčiutė, 
čiai žinoma tarpe Brooklyno ir 
Bayonnės lietuvių kaipo Kme- 
liauskienė, mirė da gana j 
na būdama vos sulaukusi 
metų amžiaus.

Likos palaidota vasario 
d., 1952, Resland Memorial 
Park, N. J., kapinėse. Laido
tuvėmis rūpinosi graborius A.

i Buyus (Buyauskas).
Kiek vėliau Marijona buvo 

vedus su kitu vyru, J. Varia
ntos, ir ilgą laiką gyveno 
warke.

Velionė buvo malonaus 
do ir draugiška su visais, 
tai turėjo daug draugų bei pa
žįstamų.

Iš Lietuvos paėjo iš Veisė
jų miesto. Suvienytose Valsti
jose išgyveno 38 metus.

Paliko nuliūdime vyrą J. 
Variantos ir dvi jaunas dukte
ris, Katriną 18 metų ir Elvirą 
14 metų ir tris seseris, Ane
lę Žakevičienę, Clc. Elum, 
Washington, Emiliją, zkuri gy
vena Sovietų Sąjungoj, Mask
voj, ir Bronislavą čepinckienę, 
Bayonne, N. J. Taipgi ,daug 
giminių.

širdingai ačiū visiems daly
vavusiems laidotuvėse. Taipgi 
ačiū graboriui A. Buyauskūi 
už gražų ir malonų patarnavi
mą. B. Čepinckietiė

pl a

au-
48

Ne-

bū-
Per

Montello, Mass
Kazimie- 
91 metų 
išgyveno

Sausio 18 d. mirė 
ras Tukis, sulaukęs 
amžiaus. Amerikoje 
51 m. Paliko vietoje tris sū
nus ir brolį Antaną Tukį Wa
terbury, Conn., ir vieną anū
kę. Nesužinota, iš kurios vie
tos velionis paėjo Lietuvoje. 
Palaidotas S. Kalvarijos ka
pinėse. '

Sausio 23 d. staiga mirė 
New York, N. Y,, požeminia
me traukinyje Peter J. Tamo- 
l^nis, Jr., sulaukęs 34 metų! 
amžiaus. Iš namų išvažiavo 
sveikas į New York;. Jo kūnas 
buvo parvežtas į Montello 
palaidotas St. Kalvarijos 
pinėse.

Velionis buvo Antrojo 
saulinio karo veteranas. Tar
navo kaip radijo technikas 
nuo 1941. m. iki 1945 m., da
lyvavo mūšiuse šiaurinėje 
Prancūzijoje, Rėinlande ir Ar
dėnuose, centralinėje Europo
je. Vokietijoje buvo (\sunkiąi 
sužeistas. Turėjo daug/meda- 
lių uiž karinius atsižymejimus.

Paliko nuliūdiine tėvą Pet
rą Tamolonį ir brolį 
kitus gimines.

Jau seniai serga 
skaitytojas Jonas 
Liet. Tautiško Namo kaimy
nas. Gyvena po num. 31 Vine 
St. Linkime ligoniui greitai 
pasveikti. z ■ žolynas —

ir 
ka-

pa

Ralph ir

Laisvės 
Beržinis,

Protestonų mokyklų moky
tojai kuris laikas veda dery
bas su Montrealo Protestonų 
Mokyklų Komisija dėl pakėli
mo algų. Po ilgų derybų, Ko
misija, pagaliau, pasiūlė mo
kytojams vyramu algų pakėli
mą nuo $50 iki *200 į metus 
— priklausys nuo to, kiek 
metų mokytojas išbuvęs tar
nystėje. Taip, pav., 12 m. ai 
daugiau ištarnavusiam išeina 
apie $4 į savaitę; Bet tie, ku
rie turi tik 5 metų tarnystę, 
tegauna pakelti algos tik $1 į 
savaitę. Su dviejų metų ‘tar
nyste, negauna nieko. '

Mokytojai tokio pakėlimo 
algų dar galutinai nepriėmė 
ir derybos tęsiamos toliau. 
Tuo tarpu aukštesniųjų mo
kyklų visi vyrai mokytojai nu
traukia savo ekstra darbo vei
kimą su mokiniais, kuris buvo 
tęsiamas po pamokų, kaip 
sportas, žaidimai, menas ir tt. 
\jįėlesni pranešimai sako, kad 
vyrus pasekė ir moterys mo
kytojos, nutraukdamos visokį 
viršlaikinį darbą.
Užpuolė 5-kių metų mergaitę

Ant St. Hubert gatvės 5-kių 
metų mergaitei bežaidžiant 
prie savo namų, prisiartinęs 
vyras nusivedė į pašiūrę 
(shed) ir ją išžagino.

Mergaitė paguldyta St. 
Justine* ligoninėje, o žaginto
jas policijos ieškomas.
Sadistas sužeidė mergaitę

Pereitą šeštadienį, apie 7 
vai. vakaro, nežinomas vyras 
paskambino durų skambutį. 
Huguette Beaudin, .18 metų 
mergaitė, atidarė duris. Jis 
paklausė ar tėvas namie. At
sakius, kad ne, jis įsiveržė j 
vidų ir smogė jai su peiliu per 
kojas ir rankas, o po to apsi
sukęs pabėgo.

Mergaitė paguldyta Notre 
Dame .ligoninėje, o kaltiniu 
kas dafr nesurastas.
Tėvas Su 15 vaikų 
atsisakė išeiti iš buto
Mrs. Belair, namų savininkė, 

užsispyrė išmesti iš savo bu
to nuomininką Leclaire, tėvą 
su 15 vaikų (buvo 16,'bet vie
nas jau apsivedė). Šis atsisa
kė išeiti. Dalykas atsidūrė 
teisrąe. '

Teisme savininkė davė iš
metimo iš buto priežastį, kad 
labai apgadino namą ir kad 
bute per‘daug žmonių gyvena. 
Teisėjas Archamboult abi 
priežastis atmetė, būtent, kad 
namo apirimą turėjo prižiūrė
ti pati savininkė, o ne nuomi
ninkas, ir kad nors ir perdaug 
žmonių gyvena, bet visi vie
nos šeimos nariai, todėl savi
ninkui neturi tas apeiti.

Teismo sprendimu nuomi
ninkas paliktas ir toliau tam 
bute gyventi.
Mockevičiams staigmena

Giminių ir artimų bičiulių 
iniciatyva, vasario 2 d., Myko
lui ir Mikasei Mockevičiams, 
jų 15 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvių pagerbimui, 
buvo surengta netikėta staig
mena — balius.

Dalyvavo gražus būrelis 
svečių, “jaunavedžiams” su
teikė daug linkėjirhų ir ver
tingų dovanų.
Susilaukė dukters

Charles ir Helena 
Jžuskaitėl Mališauskai,
rio 5 d., susilaukė sveikos ir 
gražios dukrelės. Naujagimė 
ir motina jaučiasi gerai.
Serga

Veronika Kmieliauskienė 
jau gana ilgai serga — nuo 
gruodžio 14-tos dienos, 1950 
m. ligonė randasi namuose.

Zinkicnė turėjo operaciją. 
Liąonp randasi Royal Victo
ria ligoninėje. •

Agota Vermauskienė susir
go pereitą savaitę. Ligonė 
randasi Queen’s Elizabeth li
goninėje. (Pirmiau buvusi 
Homoeopathic Hospital).
Mirė

Vasario 11 d, mirė Jonas 
Važusis; •suląukęs*-66 m. ani-

žiaus. Paliko n'uliūdime žino* 
ną Stefaniją.

Velionis buvo Liaudies Bal
so skaitytojas. J.—

Waterbury, Conn
Banketas artėja

Vėtra, lietus ir gilus sniegas 
praėjusį savaitgalį sulaikė 
darbuotojus su užkvietimu 
prietelių į šaunųjį banketą, 
kuris ne Už kalnų įvyks pager
bimui nenuilstančios meninin
kės, tapytojos Kristinos Sta- 
nislovaitienės. Tačiau juk taip 
visada nebus, oras pagerės, 
rengimas paspartės.

Kaip išrodo, bankete meni
nė programa bus graži ir įdo
mi. Daininihkė Norma Čepo
nytė, usterietė, davė prižadą, 
jog ji bankete bus ir gražiail 
padainuos. Ji dar pirmu kar
tu čia daĮyvaus. Mes visi no
rėsime ją pamatyti ir jos bal
seliu pasigrožėti.

Hartfordo dainininkai stro
piai ruošiasi pagražint prog
ramą, duetus dainuodami. Pa
simainydami duetus sudarys 
Wilma Hollis, Grace Gailen ir 
J. Kiškūnaą.

Kaip gaila, kad O. šilkienė 
nesi jaučianti gerai. Bet tikė
kime, jog jos sveikata atsitai
sys ir programoje dalyvaus.

Banketas įvyks kovo 15 d. 
103 Svetainėje 8 vai. vakare. 
Daugelis nekantriai laukia šio 
nepaprasto banketo. Tikietus 
verta įsigyti iš kalno, nes gali 
pritrūkti bankete vietos.

Laisvės, Koresp.

vykis man atrodo panašus di
delei audrai, kurios metu žai
bas kerta sveiką medį, o su
gedusį palieka.

Mes jį palaidojome netoli 
savo namo ant Mount Peace 
kalnelio. Aš jį matau kas die
ną nuo antro aukšto. Mudu 
tenai vaikščiodavome kartu ir 
pasivaikščioję sugrįždavome. 
Jisai daugiau nebegrįžta, neš 
nelaboji mirtis jį išplėšė iŠ 
mūsų tarpo.

Mane pirmu kartu' toks liū- 
dėsis sukrėtė. ■ Aš būdama 
jaunute netekau savo piylittiQ 
tėvelių ir taip artimųjų. Ale 
tokia gailestis tekankino tika 
tai trumpą laikotarpį. O tais 
trimis mėnesiais, kai aš jo nea 
tekau, man taip gaila, kad 
niekur nerandu ramybės.' Ji
sai čia sėdėdavo, skaitė Lais* 
vę. šiandien Laisvė pareina, 
bet jo jau nėra, tas krėslaš 
tuščias, jo balso daugiau ne
girdėti. Nuo jo mirties man 
šis namelis daugiau nemalo
nus. Skauda širdį, ale kitos i* 
šeities nėra, aš turėsiu gyven
ti. ;

Visiems ačiū už gėles, tele
gramas ir už palydėjimą, La- 
bai ačiū visiems.

Marie Kaminskienė.

įvairios 
Žinios

(Pau- 
vasa-

Minersville, Pa
Pasimirė Jurgis Kaminskas. 

Paliko žmoną ir 2 sūnus, taip
gi 4 anūkus. Jis paėjo iš Mel- 
dažių kaimo ir buvo gero ūki
ninko sūnus. Būdamas dar 
jaunas paliko savo mylimą tė- 

?velį. Kai atvažiavo čionai, tai 
dirbo , mainose-kasyklose ir 
visur, kur matė galimybę už* 

i dirbti duonos kąsnį. O pas
kiausia dirbo Rensello dirbtu* 

ivėje ir pradėjo kosėti. Tai ta
da atsisakė nuo darbo, užlei
do savo darbą savo giminai
čiui. Jis buvo pailsęs. Nieko 
įam neskaudėjo. Dar jį nuve
žė į ligoninę kelioms 
doms. ^Išvažiuodamas 
apsirengė. Ligoninėje 
nuo 6 iki dvyliktos 
Kai sūnus atvažiavo 
lo, N. Y.,’ir ėjo pro 
jisai akis užmerkė.

Mes užauginom du sūnus. 
Abudu, pabaigė Pennsylvania 
State College su pagyrimais. 
Vyresnysis dirba 
Rand Kompanijai, 
jaunesnysis dirba 
Evening Bulletin,
ge, kaipo reporteris.

Abu galėjo pabaigti kolegi
ją dėl to, kad mano vyras Jur
gis buvo geras vyras ir geras 
vaikų tėvas. Jisai paliko visus 
gerai aprūpinęs.

Aš savo vyrą pažinau būda
ma jauna, 16 metų. O kai tu-, 
rėjau 17 metų, tai susituokė
me ir laimingai gyvenome per 
50 metų. Mano vyras labai 
rūpinosi ,apie • pastogę ir lie
tingą dieną, ale jisai tos die* 
nos nesulaukė. Aš, kaip ser* 
ganti, pasilikau. O jis visada 
buvo sveikas. Tad-visas tas į-

Vengrijos žmones 
domisi literatūra , ’

BUDA PEŠ t A S. — Kas-/ 
met vis labiau didėja Ven-L^ 
grijos Liaudies Respublikos 
darbo žmonių susidomėji
mas rusų klasikine ir tary
bine literatūra. “Naujoji 
Vengrijos knygų leidykla” 
praeitais metais išleido iš
verstus į vengrų kalbą 92 
rusų klasikinės ir tarybines 
literatūros kūrinius. ben
dru 1,097 tūkstančių egzem- 
pliorįų tiražu. Išleistų kny
gų tarpe yra daug Stalini
nių premijų laureatų kūri
nių.

valan- 
pats 

išbuvo 
valandos,
iš Buffa- 
duris, tai

Ingersoll 
Buffalo, o 
laikraščiui 
Harrisbur-

Kultūrine statyba 
Rumunijoje

BUKAREŠTAS. — Ru
munijos ministrų taryba 
priėmė nutarimą pagerinti 
šalyje bibliotekų darbą. Nu
tarime numatoma parinkti 
ir paruosti kvalifikuotus 
bibliotekinius kadrus. Ypa
tingas dėmesys skiriamas 
literatūrai platinti vaikų ir 
jaunimo tarpe. Ministrų 
taryba nutarė įsteigti 1952 
metais Rumunijos Liaudies 

lReSpublikos centrinę Vals
tybinę biblioteką.

Visų-bibliotekų darbui va
dovauti prie kultūros-švie
timo įstaigų komiteto įstei
giama moksline - konsulta
cinė komisija. Sudaromas 
valstybinis, knygų fondas, 
kurio sąskaita bus aprūpi
namos literatūra steigia
mosios naujos bibliotekos. 
Prie sričių , ir rajonų bibli
otekų atidaromi jaunojo 
skaitytojo skyriai. Prade
dant nuo šių metų sausio 
mėnesio, kaimuose kdsmet 
bus įsteigiama po 300 nau- • 
jų bibliotekų su ne mažes
niu kaip pusantro tūkstan
čio knygų fondu kiekvieno
je. . ' *

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs 'dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St, Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

3 pusi.-Laisve (Liberty) •• Antrad ien., Vasario-Feb. 26, 1952



ŽINIOS IS LIETUVOS I
Srities meno saviveiklos 
apžiūra

KLAIPEDA, sausio 4 d. — 
Čia jau antrą savaitę’ vyksta 
srities meno saviveiklos apžiū
ra. Joje dalyvauja kultūros 
|)amų, mokyklų, įmonių, kol
ūkių, įstaigų meno saviveiklos 
kolektyvai su daugiau kaip 
3,000 žmonių.

Pirmomis apžiūros dieno
mis pasirodė gausiausi Telšių 
ir Kretingos rajonų meno sa
viveiklos kolektyvai, jų tarpe 
Telšių mokytojų seminarijos 
choras, šokėjų grupė, Telšių 
“Masčio” fabriko* muzikinis 
ansamblis, skudutininkai. Ne
maži yra Telšių irajono “Ei
girdžių” kolūkio meno savi
veiklos kolektyvo pasiekimai* 
Kretingos rajono žemaitės 
vardo kolūkio menininkai pa
sirodė su montažu “Kolekty
vinis darbas ir daina,” miš
rus choras atliko* “Daina apie 
vadą” ir kitas. Gerai atliko 
savo programą Skaudvilės 
kultūros namų choras, šio ra
jono StaTino vardo kolūkio 
liaudies šokių ratelis ir “Ba
takių” kolūkio choras.

Pažymėtinas Plungės “Linu 
audinių” fabriko choras ir 
“Videikių” kolūkio tautinių 
šokių grupė. Tauragės kultū
ros namų dramos mėgėjų ra
telis parodė Korneičiuko pje
sę “Ukrainos, stepėse.”' šio ra
jono “Aušros” kolūkio meno 
saviveiklos kolektyvas suvai
dino pjesę “Kai grįžta jau
nystė”. Eilę dainų ir šokių at
liko “Laimės”, “Stoniškių” 
kolūkių nariai, o vidurinės 
mokyklos mokytojų kolekty
vas pastatė scenoje Gudaičio- 
Guzevičiaus kūrinį “Kalvio 
Ignoto teisybę.”

Varnių rajono mokytojai 
pastatė A puški no pjesę “Tai
kos armija,” o Šilalės rajono į 
mokytojų kolektyvas rusų i 
klasiko Ostrovskio kūrinį “Bei 
kaltės kalti.” Pažyrųėtina, 
kad apžiūroje gausiai pasiro
do vaikų meninės saviveiklos 
kolektyvai. Rietavo vidurinės 
mokyklos mokiniai įdomiai 
pastatė . montažą “žaliosios 
užtvaros,” o prie Telšių kul
tūros namų sukurtasis vaikų 
dramos ratelis — “Raudonke
puraitę.”

Įsipareigojimai įvykdyti 
pirma laiko

VILNIUS, I. 5 d. — Ruda
minos MTS mechanizatoriai 
bj?i žemės ūkia specialistai ir 
stoties aptarnaujamų kolūkių 
nariai, ragindami respublikos 
žemdirbius kelti laukų dirbi- Į 
mo kultūrą, panaudojant 
durpes kaip trąšą, prisiėmė 
konkrečius įsipareigojimus. 
Jie pasižadėjo tam tikslui pa- j 
ruošti sluoksniniu-paviršiniu 
būdu 10,000 tonų durpių ir 
iki Šių metų kovo 30 dienos 
išvežti į kolūkių laukus MTS 
jėgomis 6,000 tonų ir kolūkių 
jėgomis — 4,000 tonų durpių. 
Šiuos įsipareigojimus rudami- 
niečiai garbingai įvykdė, ank-j 
sčiau nustatyto .laiko paruoš-! 
darni 12,100 tonų durpių iš
vežimui į kolūkinius laukus. 
Durpių paruošimą smarkiai 
palengvino "MTS mechanizato
rių iniciatyva įrengtas ir pla
čiai šiame darbe taikomas 
specialus 2,5—3 tonų talpos 
traktorinis šiupeps. Tokiu 
šiupeliu, dirbančiu ant “S-80” 
traktoriaus kablio, per pamai
ną buvo sukaupiama 250-300 
tonzj durpių.

MTS kolektyvas, panaudo
damas turimas automašinas, 
išvežė į žemės ūkio artelių 
laukus daugiau kaip 6,000 to
nų durpių, tuo pilnutinai į- 
vykdydamas savo įsipareigo
jimą 3 mėnesiais pirma laiko.

M. Vaškevičius

HUMPHREY Wlild

0GART1
KATHARINE 1 

H EPB U R Hi

Siuvėjų dėmesiui
Vasario (Feb.) 27 d. įvyks

ta lietuvių kriaučių 54-to sky
riaus svarbus susirinkimas 
11-27 Arion PI., unijos svetai
nėje, kaip 7:30 vakare.

Kriaučiai ir kriaučkos daly
vaukite visi. Susirinkimas yra 
svarbus tuo, kad bus rapor
tuota apie kriaučių dirbtuves. 
Kadangi visos lietuviškos 
dirbtuves yra darbus išbaigu
sios; arba jau baigia, tai yra 
svarbu kiekvienam kriaučiui 
ir kriaučkai išgirsti apie savo 
darbavietę.

Turėkite su savimi unijos ir 
social security korteles, kitaip 
nebūsite įleisti i susirinkimą.

J. S.

LDS Richmond Hill 
bolininkų veikla

Richmond Hill bolininkai 
jau bolina 21 savaitę ir dar 
turės balinti 11 savaičių. Tūli 
bolininkai gana sparčiai pasi
žymėjo artėjant pabaigai se
zono. Pasirodo, kad jie ateina 
ne miegoti, bet stengiąs! dau
giausia špilkų nuversti ) nuo 
alleys. Taip ir turi būti/

Richmond Hill bolihinkai, 
vyrai ir merginos, rengia spa
ghetti vakarienę (supper) ko
vo (March) 1 d., Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
Kaina už vakarienę $1.50. 
Pradžia 7 vai.

Minėtame parengime bus į- 
teiktoS dovanos tiems bolinin- 
kams, kurių tymas pereitais 
metais geriausia bolino. Bus ir 
kitokių pamarginimų. Skaity
tojau, nepamiršk minėtos va
karienės ateiti ir dar kitus pa-

kibink.
ymo stovis Won Lost

Gauchos 41 22
Hot Shots 30 o o
Ten Pins 29 34
Supers 26 37

Individual Averages 
And Handicap

1. Al Dobinis
Ave. H. C
154 18

94-4 • G. Kazakevič 152 19
Q e>. J. Wetzler 151 20
4. Al. Nevins 151 20
5. B. Feifer 149 21
6. J. Nevins 138 29
7. M. Grigas ; 138 .29
8. K. Jankaitis 134 32
9. B. Malin^ 129- 35
10. A. Baratela 128 • 36
11. P. Rainis 128 , 36
12. C. Balčiūnas 126 37
13. B. Skuodis 126 37
14. C. Bender 125 38
15. J. Surba 114 46
16. F. Yak štiš 113 46

C. J.

Taksių vairuotojų bėdos
Praėjusią savaitę šimtai ta

ksi k ų vairuotojų buvo pašauk
ti pas teisėją Murtagh už ne 
vietoje pastatymą taksikų. 
Vienu pusvalandžiu iš-būriuko 
vairuotojų teisėjas surinko 
pabaudomis $369. O keturis 
neturėjusius pinigų ar nenorė
jusius mokėti pasiuntė atsėdė
ti po 2 iki 5 dienų.

Arkliais pasidžiaugti — 
gražu. Arklius mokyti neleng
va, kaip parodė jų mokytojo 
Ray Maloney elgesys. Nuteis
tas 60 dienų kalėti už girtu
mą, jis prašė teisėjo suteikti 
jam progą ilgiau pasilsėti. 
Jam dadėjo dar 30 dienų.

Laisvės įstaigoj visada ga
lite gauti medaus; Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

""MfRICJIN 
--QUEEN 

TECHNICOLOR

Liūdna tapo mums vasario 25-ji 
nuo to laiko, kai mirties tapo nuo mūsų atskirtas

Jonas Maukus
Mirė vasario 25-tą, 1951 metų, sustojus jo širdžiai. 

Palaidotas kovo 1-mą Alyvų Kalnelio kapinėse, Maspethe. 
Kilęs iš Lietuvos Karališkių km., Kaimelių par., Suvalkijos.

Visuomet minėsime malonų su jumis gyvenimą 
ir 1 judėsime jūsų netekus..

žmona TEOFILĖ, 
dukterys ADELĖ ir AGNES,

, ir sūnus JUOZAS.

Lietuvių Susirinkimas 
Taikos Reikalais

Sekmadienį, kovo 2, Liber
ty Auditorijoje, Richmond 
Hill, N. Y., įvyksta Lietuvių 
taikos šalininkų susirinkimas. 
Pradžia 1 vai. po pietų.

Lietuvių Taikos Komitetas 
kviečia kuopų ir kitų draugijų 
atstovus ar valdybas bei .vei
kėjus šiame susirinkime daly
vauti. Bus aptarta parašų rin- 

e šaukiaMūsų šviesuom 
apginti persekiojainus

Būrys žymiųjų laikraštinin- tiktai organizacijų atstovai, 
kų, autorių, dvasiškių, unijų 
vadų, profesorių pareiškė,
kad turi būti padarytas galas 
persekiojimui nekaltų žmonių. 
Kad turi būti atšauktas Smith 
įstatas, kuriuo prisidengę vi
sokį Aigangaudžiai persekio
ja vadus i i1* ardo organizacijas.

Tasai visuomenininkų - va
dų komitetas šaukia nepa
prastą .konferenciją kovo 16- 
ta, nuo 1:30 po pietų, City 
Center, 135 West 55th St., 
New Yorke.

To pat vakaro 7:30 įvyks 
masinė sesija, kurioje daly* 
vans bendrai publika, ne vien

Šaukiam# veiklon 
protestui prieš fašisto 
majoro atsilankymą

Protestui prieš pakvietimą 
New Yorkan fašistinio majoro 
iš Madrido Jose Moreno Tor
res paskirta diena kovo 5-ta. 
Bendra sis Priešfašistinių 
Tremtinių Komitetas šaukia 
masinį mitingą Hotel Capitol, 
New Yorke.

Taipgi atskiros organizaci
jos — unijos, pilietinės, ap- 
švietos ir kitokios — mobili
zuoja delegacijas į City Hali. 
Reikalauja, kąt] /kvietimas fa
šisto būtų atšauktas.

Torres, budelio Franco pa
skirtims Madrido majoru, yra 
pakviestas dalyvauti majorų 
konferencijoje, \ Įvyksiančioje! 
New Yorke šį pavasarį. Tos« 
majorų konferencijos tapo į- 
gyvendintos velionio majoro 
LaGuardijos'. laikais, bet La
Guardia nekviesdavo fašistų.

Mūsų miesto . majoras Im- 
pellitteri teisinosi, kad kvies
ti fašistą diktatoriaus paskir- 
tinį majorą priklausė ne nuo 
jo, kad tai buvo Valstybės 
Department© patvarkymas, 
kurį jis privalėjo vykdyti.

Miesto piliečiai sako, kad 
niekas negali priversti jį būti 
oficialiu fašisto priėmėju, 
vaišintoju taksų mokėtojų 
lėšomis. Kad jis turi pilną tei
sę ir privalo atsisakyti nuo Va
lyvumo toje konferencijoje ir 
kad jis privalo atsišaukti ir į 
kitus majorus, kad jie neda
lyvautų.

New Yorke areštuotas 19 
metų vyrukas Vincent Trapa
ni. Sakoma, jis daręsis turtin
gą apyvartą iš pardavinėjimo 
nark atikų.

kimas ir siuntimas delegatų į 
Washingtona kovo 20 d.

Prašome susirinkti laiku, 
nes susirinkimas reikės baigti 
apie 3wal. po pietų, nes tada 
prasidės kitas susirinkimas^ 
kuriame buis rodoma garsioji 
filmą “Taika Laimės.”

Lietuvių Taikos 
Komitetas.

Delegato registracija abiems 
sesijoms $2. Vien tik vakarie
nei sesijai įžanga $1.

Konferencijon kviečia:
Visus Teisių Biliaus Rėmė

jus
Darbo unijas
Religinės, broliškas, profesi- 

jonalų, pilietines, meno ir vi
sokias demokratines organi
zacijas, kurių nariams rūpi 
apginti Teisių Bilių ir žmonių 
laisves.

/ Po šaukimu Citizens’ Emer
gency . Defense Conference, 
kaip jau minėta, pasirašo žy
mūs mokslo ir kitų visuomenės 
sričių darbuotojai.

Moterų komitetas 
minės moterų dieną 
ir CarofiKing

National Women’s Appeal, 
žymių moterų komitetas, kovo 
4-tos vakarą šaukia masinį 
mitingą dviemis tikslais. Pa
minės Tarptautinę Moterų 
Dieną ir pagerbs atmintį žy
miosios advokatės Carol King. 
Vieta :/Teachers Center, 206 
West 15th St., New Yorke.

šiam komitetui tai ypač 
pritinkama. Komitetas vyriau
sia rūpinsis apginti sveturgi- 
mes moteris, kurioms gresia 
deportavimas, ar kurioms grę- 
sia suardymas šeimos deporta
vimais jų Vyrų. Gi advokatė 
Carol King visą savo gyveni
mą pašventė apgynimui svc- 
turgimių. Ji buvo žymiausia 
imigracijos įstatų žinovė,'

SKELBKITES LAISVĖJE
UžraSyklt Laisvę Savo Draugui.

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
. Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 
ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamui apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, 
biznio, automobilio, ir tt... Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdraudą. Pildome income tax blankas.

Parduodame visokius namus visose miesto dalyse
111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonai; Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

Taika - didžiausias 
milijonierių priešas .

Paskiausiomis trimis savai
tėmis Wall Stryto prekyba 
milijonus ir bilijonus turto tu
rinčių korporacijų serais vis 
pamažu silpnėja. O vasario 
19-tą smarkiai plumptelėjo 
žemyn. Tūli serai nupigo net 
trimis doleriais Šeras.

Šerus užpuolė ligos dėl to, 
kad tuo visu laikotarpiu vis 
girdėjosi spėliojimai, būk ne 
už ilgo galinti Korėjoje Įvyk
ti pertaika. O 19-tosios žinio
se visai viltingai buvo pasisa
kyta.
Taigi, eiliniai žmones džiau

gėsi, kad gal baigsis karas, 
sugrįš namo jaunimas, mažės' 
taksai ir kainos. O Wall Stry- 
tas “raudojo,”' kad sustab
džius karą gali sumažėti pel
nai.

■ i

Masėmis deportuoja 
iš Amerikos

Vasario 23-čią iš New Yor-Į 
ko buvo tikimasi išdeportavi- 
mo virš šimto asmenų. Dau
guma,’ kaip sako valdines į- 
staigos pranešimas, yra ne 
politiniai. O gal ir politiniai, 
bet čionai dar nežinomi to
kiais. Daugelis ką tik atvykę 
slapukais, nuimti nuo laivų, 
nbrėję slapta įeiti nuo laivų.i

Tūli jų, gal, bėgę nuo per
sekiojimų savo šalyse.

Tarp išsiunčiamųjų buvo 59 
italai, 47 iš Pakistano, 26 
graikai, 12 portugalų.

Studentai reikalavo 
užgirti mokytoją

New York o Kolegijos Stu
dentų Taryba pareikalavo, 
kad mokyklos viršininkas Eg
bert Turner atkeistų savo el
gesį. ■_ ' "

Turneris negražiai paskilbo 
tarp studentų ir tarp visų d‘e< 
mokratinių žmonių tuomi, kad 
jis nedavė baigusiai mokslą j 
mokytojai liūdymo, kad ji 
tinka mokytojauti.

Liūdymą jis sulaikė ne dėl 
to, kad ji nebūtų tinkama 
mokytojauti, bet kad jis pa
abejojęs apie jos ištikimybę 
tam, kam jisai pats tiki.

Studentai savo proteste vir
šininkui pareiškė, kad jis pats 
pasiskyrė save “teisėju, džiū-! 
re ir kaltintoju-prokuroru.”

New Yorke tarp Riverside 
Drive iv Central Park West, 
90th ir 110th St. įves auto 
pastatymą tiktai vienoje pu
sėje gatvės. Šonus kaitalios 
kas antra diena. Tuo budu 
prieis gatves valyti. Bet tam 
požymiai (signs) kainuos 
$18,856.

Progresyvių Partijos sekre
torius C. B. Baldwin atsiuntė 
New Yorko majorui Impelli- 
tteri raginimą atšaukti pir
miau duotą užkvietimą fašis
tui Madrido majorui.

Žada tyrinėti, bet 
pinigą neduoda

New Yorko miesto valdi
ninkai atsikreipė į Valstybės 
Seimelį, kad miestui skirtų di
desnę dalį iš miesto sumoka-j 
mų valstybei taksų. Ir prašė 
leisti įvesti kai kuriuos specia
lius naujus taksus.
- Vietoje teikti miestui dau

giau paskyrų, republikonai 
seimelio nariai siūlo tyrinėti, 
kaip miestas galėtų apsieiti be, 
daugiau’ piriigų. Tačiau ir tas 
tyrinėjimas' taikomas tiktai 
1953-54 metų budžetui, ne 
šiemetiniam.

SUSIRINKIMAI SO. BOSTON, MASS.

LLD 1 kp. nariams
Kuopos susirinkimas įvyks 

vasario 28 d., 7:30 vakaro, 
L. A. Pil. Klubo salėje, 280 
Union Avė. Visiems nariams 
svarbu dalyvauti. Sekr.

(39—40)

HARRISON, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas jvyks 

sekmadienį po pietų, 3 vai., March 
(Kovo) 2 d. ,toj pačioj vietoj, 17 
Ann St. Meldžiu atsilankyti skait
lingai, nes turėsime daug dalykų 
aptarti, ypač apie Laisvės finansinio 
fondo sukūrimą. Taipgi dar yra na
rių, kurie neužsimokėję šių metų 
duokles; pasistengkite draugai atsi
lyginti. — Kviečia Valdyba.

(39-40)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 Moterų kuopa ren

gia didelį Bankietą, kur bus skanių 
valgių ir gėrimų. Bus didelis progra
mas, kurį išpildys Aido Choro šo-
kikų Grupė ir J. Kiszius parodys 
įvairių ir įdomių- paveikslų. Įvyks 
kovo (March) 2 dieną (sekmadienį), 
kaip 5 vai., Lietuvių Svetainėj, 29 
Endicott St. Kviečiame visus Wor
cester ir apylinkės lietuvius atsilan
kyti ir linksmai praleisti laiką. — 
A. W. (39-40)

PHILADELPHIA, PA. 
Svarbus Susirinkimas

ALDLD kuopų ir Moterų Klubo 
narių susirinkimas įvyks nedėlioję, 
kovo 2 d., Rusų klube, 1150 N. 4th 
St. Moterų susirinkimas įvyks kaip 
3 vai., o ALDLD kuopų kaip 4 vai. 
Šis susirinkimas labai svarbus tuom, 
kad 8 dieną kovo įvyksta šaunusis 
“Vagių Vakarėlis,” 414 Green St. 
Jame dalyvaus Lyros Choras ir gar
sioji d. J. Ivanausko “Kepurninkų 
Orkestrą. Rengėjais yra minėtos 
kuopos Todėl svarbu gerai prisi
rengti. Atsilankykite laiku. — Ko
mitetas. (39-40)

x MONTELLO, MASS.
Mėnesinis susirinkimas LLD 6 kp. 

jvyks kovo 3 d., Lietuvių Tautiško 
Namo kambariuose, 7:30 vai. vaka
ro. Visi nariai prašomi dalyvauti, 
nes yra daug reikalų, kuriuos turime 
aptarti.

<♦>

<♦)

<♦>

<>

<♦>

<♦>

<♦>

PĘTRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS' SODAITIS
Per tvarkė ir pagerino savo

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

f Telephone EVergreen 4-8174

i>

<♦>

<♦>

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS- LEIMONAS 

,Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

4 pusl.-Laisve (Liberty)-Antradien., Vasario-Feb. 26, 1952

PRANEŠIMAI
N MONTELLO, MASS. \

Mūsų parengimai,' kurio j vyks koN 
vo mėnesį Lietuvių Taupi iško Na
mo žemutinėje salėje:1

Birutės Pašalpinė Draugija rengia 
metini Balių, Vakariene ir Koncer
tų, kuris j vyks kovo (March) 15 d., 
7 vai. vakare, įėjimas 99 centai. A

Kovo 23 d. jvyks LLD 7-to apskr. 
prakalbų maršrutas. Prelegentas 
Bimba. Pradžia 2:30 vai. po piety 
įžangos nėra. Rengia LLD 6 kp. 
komitetas.

Kovo 29 d. bus įvairumų links
mas vakaras su perstatymu: “Ge
riau Dainelė, negu šposai,“ su 14 
skirtingų dainų. Sutaisė Ona Bou- 
vier-Mineikytė. Dalyvaus ir Nor
woods Vyrų Ensamblis. Pradžia 7 
vai. vakare. Bus gerų valgių ir gė-( 
rimų. — Geo. Shimaitis. )

(39-40) /

EKSTRA! EKSTRA! EKSTRA!
LLD 2 kp. rengia krutamus pa

veikslus nedėlioj, 9 d. March (ko- 
vo), 318 W. Broadway. Pradžia 7 
vai. vakare. Prašome vietinius ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti šiame 
parengime; būsite visi -užganėdinti 
paveikslais, kuriuos matysite, nes 
pirmas istoriškas parengimas So. 
Bostone. Bus ir svečių • iš kitur., —• 
Kviečia Rengėjai.

. (39-40)

PAJIEŠKOJIMAI ;
S

Pejieškau Marijonos Povilaitis, p/ 
vyru Grebliauskienė. Seniau gyveni 
kietosios anglies apylinkėje, Girar^l* 
ville-Ashland, Pa. srityje; jos vyras 
dirbo mainose. Prašau jos pačios at
siliepti, arba jei kas žinodamas apie 
ją, praneš, —. būsiu dėkingas. Tony 
Povilaitis, 27 Bellevue St., Toronto, 
Ont., Canada. (38-39)

REIKALAVIMAI
Pageidaujama biznio merginos 

gyventi patogiame apartmente su 
kita mergina Jackson Heights, L. I. 
Tel. Ill. 7-0967. Šaukite: 9:15 A.M. 
ar po 8 P. M. (34-38) ‘

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kamtatriui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G.
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. *7-6283

>

>

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

-----------------------ę-------------- -

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




