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Prieš tūlą laiką Brooklyn^' 
buvo suimtas bankų plėšikas 
William Sutton, pabėgėlis iš 
kalėjimo ir gyvenęs laisvai 
brook,lyne netoli vienos poli
cijos nuovados.

Už plėšiko suėmimą nuo
pelną apturėjo pora policma- 
nų — juodu buvo paaukštinti.

Tuojau- į šį reikalą įsimaišė 
civilinis asmuo, 24 metų am
žiaus Arnold Schuster.

Schuster tvirtino, kad jis 
pirmas plėšiką Suttoną paži
no subvėje, jį nusekė į gyve
namąjį butą ir apie tai 
šė policijai.

Schuster reikalavo, 
jam būtų pripažintas
nuopelnas, kad jis gautų do
vanas, skiriamas tam, kuris 
pirmas valdžios ieškomą plė
šiką nurodys.
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«, Jaunuolis Schuster “atlygi- 
gavo: praėjusį šešta- 

oYCnį jis buvo, — šaligatvyj, 
arti namų, kuriuose gyvena,— 
žiauriai nužudytas.: revolverio 
šūviai suvaryti jam į akis, į 
galvą; jis krito ten pat vieto
je.

Vėl skandalas. Dabar ieško- 
vna, kas Schusterį nužudė. 
Spėjama, jog tą atliko kitas 
/banditas, plėšikas, žmogžu
dy^, pabėgęs iš kalėjimo, Fre
derick J. Tenuto, vadinamas 

ir “šventuoju Jo-

dyte, pabėgęs 
derick J. Te 
“Angelu 
nu’’!...

Visa tai parodo-tbaisų suge
dimą mūsų krašte, ypatingai 
mūsų mieste.

Pasirodo, jog čia viešpatau
ja geiįjBteriai, požemio ritie* 
riAh kurie turi savo teismus ir 
ek»ekutorhis; jie yra tikrieji 
valdovai. Kas prieš juos — 
tam mirtis.

O kaip su policija? Ką ji 
. veikia? Kodėl ji piktadarių 

nesuima? Kodėl neapsaugo 
žmonių gyvybių ?

Kitas dalykas: ar policija 
neturi ryšių su požemiu ?

Jei tokie dalykai įvyktų 
“anapus uždangos’’, kiek 
skandalų sukeltų komercinė 
spauda ir visi “laisvojo vers
lo” šalininkai!...

Fašistų valdomojoj Ispani
joje kai kur pradeda pasiro
dyti protestantai.

Bet jie ten yra chuliganiš
kai puolami, — tai atlieka 
tamsūs, suagituoti katalikų 
dvasink i jos gaivalai.

šiomis dienomis Ispanijos 
kandinolas Segura viešai ir at
virai pasmerkė protestantus, 
— tai dar daugiau įlies alie- 

} jaus ant ugnies.
, Tenka manyti, jog neužilgo 

ne vienas protestantas atsi
durs į kalėjimą, nes Franko, 
palaimintas popiežiaus, re- 

„ miamaą kardinolų, moka ginti 
“Dievo reikalus.”

Tūkstančiai anti-fašistų ten 
sukišta į katorgas, kalėjimus 
ir koncentracijos stovyklas.

Gal šis kietakakčio Seguros 
prabliovimas paakstins laisvę 
mylinčiuosius žmones garsiau 
prasitarti prieš Franko reži
mą, už grąžinimą Ispanijon 
demokratijos.

Lietuviškieji klerikalai ei
na išvien su Franko, su Segu
ra, su juodžiausiais elemen
tais.

Meksikietis dailininkas Die
go Rivera ir vėl pakliuvo val
dančiosios klasės nemalonėn.

Jis nupiešė freską, kuriame 
Stalinas ir' M^ao Tse-tungas 
vaizduojami kovotojais dėl 
taikos, stovinčiais už derybas, 
n neįuž ginklą.
WjMwsikos valdžios pareigū

nai tą Riveros kūrinį atmetė 
ir jo neleis į tarptautinę meno 
parodą Paryžiuje.

Rivera, atsiminkime, 1932 
metais, buvo pasamdytas nu
piešti freskus Rockefellerio

Amerikos valdžia griežtai 
suvaržo Sovietų atstovų 
keliones šioje šalyje
Leidžia tik 25 mylias keliauti 
n uo Washingtono bei New T or ka

Aukščiausias Teismas užgyrė 
[bausmę komunistų advokatams 
už “paniekinimą teismo”

Vyriausias Teismas leidžia 
deportuot nepiliečius, bent 
kada buvusius komunistais

Washington.— Aukščiau- Eugenfc Dennis, tuometi-

Washington. — Valstybės 
departmentas pirmadienį 
išleido įsakymą, kuriuom 
uždraudė Sovietų ambasa
dos nariams, jų šeimoms ir 
sovietinės žinių agentūros 
TASS korespondentams ke
liauti toliau, kaip per 25 
mylias nuo Washingtono 
vidurio.

Valstybės departmentas 
kartu užgynė devyniems 
Amtorgo, Sovietų prekybos 
įstaigos nariams New Yor
ke, keliauti plačiau kaip per 

125 mylias nuo miesto cen
tro.

Bet paliekama kelionių 
laisvė Sovietų atstovams, 
einantiems pareigas Jungti
nėse Tautose, ir sovieti
niams laikraštininkams bei 
radijo korespondentams, 
veikiantiems Jungt. Tautų 
centre New Yorke.

Jeigu Sovietų ambasados 
•nariai bei sovietiniai kores
pondentai norės keliauti 
toliau kaip 25 mylias nuo 
Washingtono, tai turės bent 
48 valandas iš anksto pra
šyti valdžios leidimo. Taip 
pat ir Amtorgo nariai, ku-

Kas nori parduot savo 
galvą už $37,000?

New York.—Majoras Im- 
pellitteri ragina miesto ta
rybą paskirti $25,000 dova
nų tam, kas įduos, policijai 
arba areštuos žmogžudį ar 
žmogžudžius, kurie nušovė 
Arnoldą Schusterį. Be to, 
yra siūloma $12,000 priva
čių atlyginimų už žmogžu
džių išdavimą bei suėmimą.

Schusteris buvo nušautas 
po to, kai įdavė policijai 
Willie Suttoną, paskilbusį 
bankų plėšiką.

New Yorko Daily News 
reporteriai patyrė, kad 
žmonės bijo net kalbėti apie 
bet kokius spėjamus. Schus- 
terio sušaudytojus. Jie 
purtosi nuo paties prisimi
nimo apie dovaną už žmog
žudžių išdavimą. Supranta, 
kad gengsteriai galėtų su 
jais taip apsidirbti, kaip ir 
su Schusteriu.

rie norėtų toliau kaip 25 
mylias išvykti iš New Yor
ko.

Jungtinių Valstijų vy
riausybė taip suvaržo kelia- 

kvimus Sovietų atstovams 
šioje šalyje, keršydama už 
panašius kelionių aprėži- 
mus amerikiniams diploma
tams Sovietinėje Sąjungoje, 
sako valstybės departmen
tas.

Panašiai suvaržė keliones 
Sovietų diplomatams ir ko- 
respon den t ams Anglija, 
Francija, Kanada, Italija ir 
Holandija.
Jungtinės Valstijos ragina 

ir kitus Atlanto sąryšio 
kraštus taip padaryti.

Sovietų valdžios įsakymas 
iš sausio 16 d. š. m. leidžia 
Amerikos diplomatams ke
liauti tiktai iki 25 mylių 
nuo Maskvos ir visai užgi
na jiems keliones į 33 mies
tus ir į tam tikras apskri
tis. Sovietai nužiūri Ame
rikos diplomatus kaip šni
pus.

N. Y. CIO unijtj vadai žada
I 

nepaisyt įstatymo, kuris 
uždraustu politinę veiklą

Haroldas Medina 
Yorke f skyrė pen- 
advokdtams, gynu- 

pernai vienuolika ko-

siąs Jungtinių Valstijų Teis
mas penkiais balsais prieš 
tris patvirtino bausmę, ku
rią federalis apskrities tei
sėjas 
New 
kiems 
siems
munistų vadovų.

Medina gi sekamai nutei
sė tuos advokatus už “pa
niekinimą teismo” todėl, 
kad jie teisme “rėkavo” ir 
nesiliovė, kuomet jis liepė 
jiems nutilti:

Harry Sacher ir Richard 
Goldstein — nuteisti po 6 
mėnesius kalėti; George W. 
Crockett ir Abraham J. Is- 
serman — po 4 mėnesius ir 
Louis F. McCabe — 30 die
nų.

nis Komunistų Partijos se
kretorius, kuris pats, sau 
advokatavo, taipgi buvo nu
teistas pusę metų kalėti už 
“paniekinimą teismo.”

Dennis jau nuo pirmiau 
įkalintas 5 metams už tai, 
kad “suokalbiavęs su kitais 
komunistais skelbti bei mo
kyti, kad reikėsią nuverst 
Amerikos valdžią per jėgą 
bei prievartą.”

Taigi Aukščiausias Teis
mas dabar užgyrė Denni- 
sui 6 mėnesius priedo prie 
anos bausmės.

Šiame sprendime nedaly
vavo teisėjas Tom C. Clark. 
Tai jis, pirmiau būdamas 
generaliu prokuroru, ir su
darė bylą prieš Dennisą ir 
kitus komunistų centro va
dovus.

Sovietai siūlo Keturių 
Didžiųjų konferenciją dėl 
Vokietijos suvienijimo

London. — Sovietų Są
junga siūlė greitu laiku su
ruošti Keturių Didžiųjų 
konferėnciją dėl rytinės ir 
vakarinės Vokietijos sujun-

Duoda valdžiai valią be užstatų 
laikyt suimtus deportavimui
Washington.—šalies Aukš- ke, buvęs Komunistų Parti- 

čiausias Teismas nuspren- jos narys nuo 1925 iki 193i9 
dė, J^ad valdžia gali depor- metų.
tuoti nepiliečius svęturgi- 
mins iš Jungtinių Valstijų 
jeigu jie bet kada priklausė 
Komunistų Partijai. Už tai 
balsavo 6 teisėjai. Tam prie
šinosi du teisėjai—William

Black.
Atskirame spr e n d i m e 

teismas nutarė, kad valdžia 
gali be jokio užstato (be
los) laikyti suimtus depor
tavimui svęturgimius nepi- 

, liečius komunistus, jeigu 
Į suranda juos “pavojingais 
šalies saugumui.”

Aukščiausi oYTeismo spren
dimas užgyrė išleistą 1940 
metais įstatymą dėl depor
tavimų. Atmetė apeliaciją 
trijų sekamų nepiliečių at
eivių, * kuriuos žemesnieji 
teismai nutarė deportuot:

r Harisiades, ateivis 
rraiku laikraš 

čię redaktorius New Yor-
Sovietų pasiūlymas' sako 

tiktai po Vokietijos suvie 
nijimo galima būtų daryt 
taikos sutartį su ja. Sutar-! 
ties daryme turėtų dalyvau-

/iš Grąikij

Trieštb darbininkai streiku

Dora Coleman, ateivė iš 
Rusijos, buvusi Kom. Par
tijos narė iki 1938 metų.

Luigi Mascitti, ateivis iš 
Italijos, buvęs Darbininkų 
(komunistų) Partijos narys 
tarp 1923 ir 1929 metų.

Savo apeliacijoje Aukšč. 
Teismui jie pabrėžė, jog 
priklausė Komunistų Par
tijai pirma, negu buvo iš
leistas tas Įstatymas. To
dėl, pagal šalies Konstituci
ją, jie negalėtų būti bau
džiami deportavimu už tai, 
kad buvo komunistų orga
nizacijos nariai pirm 1940 
metų, tai yra, pirm šio įsta
tymo išleidimo. Nes. Jung
tinių Valstijų Konstitucija 
sako:

Negalima bausti žmogų 
už jokį veiksmą, kurį jis at
liko pirma, negu buvo išleis
tas įstatymas, uždraudžian
tis tą veiksmą.

Dauguma teisėjų, tačiau, 
nusprendė, kad valdžia “tu
ri konstitucinę teisę” dė

EISENHOWER SVEIKI
NA IR MOKINA GRAI

KŲ KARININKUS
Athenai, Graikija. — At

vyko generolas Eisenhow
er. Sveikina Graikiją už 
įstojimą į karįnį Atlanto 
kraštų sąryšį Ir mokina, 
kaip dar gėriai! ginkluotis 
prieš komunizmą) •

Centre, Niujorke. Jis čia tei
giamai nupiešė Leniną ir už 
tai jo-darbas buvo sunaikin
tas.

Nepalaužė jo reakcija tuo
met, nepalauš didžiojo artisto 
ir dabartinis Meksikos val- 
džiosžygis.

šis “incidentas” -Meksikoje 
tik labiau sutvirtins taikos Sa
lininkų frontą.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimeliui 
įteikti Travia - Erwin bi- 
liai reikalauja uždraust 
darbo unijoms, piniginiai 
remti saws kandidatus rin
kimuose į valdvietes; taipgi 
mojasi užginti unijoms ir 
bet kokią politinę veiklą.

Kovai prieš tuos bilius 
buvo sušaukta valstijos CIO 
unijų konferencija. Dalyva
vo 100 įžymiųjų unijinių 
vadovų ir vienbalsiai nuta
rė “laužyti” tokius įstaty
mus, kurie, būtų išleisti pa
gal Travia-Erwin bilius.

Louis Hollander, N. Y. 
valstijos CIO unijų prezi
dentas, užreiškė:

“Tie biliai yra politinis 
gepgsterizmas. Jie siekia 

‘suvaryti darbininkus į poli
tinę koncentracijos stovy
klą.” 1 1

Paštas išmoka daugiau 
rendy, negu.trobesiai verti

Washington. — Republi- 
konas senatorius J. J. Wil
liams parodė, jog pašto sky
riai New Yorke, samdyda
mi patalpas, išmokėjo savi
ninkams 23 milijonus, 600 
tūkstančių dolerių už trobe
sius, kurie tėra verti tiktai 
15 milijonų dolerių, r

Viena tik' Times Square 
pašto stotis nuo 1921 metų 
išmokėjo rendomis $3,671,- 
334 už patalpą, kuri tever
ta tiktai $855,825.

ORAS.—Giedra ir vėsiau.

gimo ir dėl taikos sutarties 
su visa Vokietija. Tie di
dieji yra Jungtinės Valsti
jos, Sovietų Sąjunga, An
glija ir Francija.

Gen. Ridgway sako, 
“nežinia, kas gali . 
atsitikti Korėjoj”

Korėja. — Iš Japonijos 
atlėkė generolas Ridgway, 
vyriausias amerikonų ko- 
marjdierius Tolimi e s i e m s 
Rytams, ir pareiškė, jog 
“nežinia, kas gali atsitikti” 
Korėjoj.

Iš to. suprantama, kad 
amerikonų komanda galvo
ja apie naują ofensyvą prieš 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką.
, Ridgway smerkė šiauri

nius korėjiečius už “melus 
ir išsisukinėjimus” derybo
se dėl paliaubų Panmun- 
džome. Kartu jis užginčijo 
kaltinimus, kąd Amerikos 
lakūnai mėto choleros ir ki
tų pavojingiausių ligų bak
terijas į Šiaurinę Korėją bei 
Mandžūriją.

Atkakliausi ginčai tęsiasi 
dėl apsikeitimo belaisviais. 
Amerikonai perša sugrą
žint tiktai tuos belaisvius, 
“kurie patys norės.” Šiau
riniai korėjiečiai reikalauja, 
visus belaisvius^ sugrąžinti.

UŽSIDARĖ 27 LAIK
RAŠČIAI PER METUS

Philadelphia.- — čia lei
džiamas kasmetinis ameri
kinių laikraščių sąrašas 
Annual Directory of News
papers parodo, kad 1951 
metais užsidarė 27 rytiniai 
ir sekmadieniniai laikraš
čiai Jungtinėse Valstijose.

ti ir pati Vokietija.
Amerikos, Anglijos ir 

Francijos diplomatai dabar 
tariasi, kaip atsiliepti į šį 
pasiūlymą.

Valdžia reikalauja 
indžionkšino prieš 
geležinkeliečių streiką,

Washington. — Valdžia 
atsikreipė į federalį apskri
ties teismą Clevelande, kad 
dm cų indžionkšiną prieš 
streikuojančius geležinke
liečius, baustinai įsakant 
jiems tuojau grįžti darban.

Streikuoja New York 
Central geležinkelio linijų 
mašinistai ir ugniakuriai į. 
vakarus nuox Buffalo, N. Y.

Streikas taip iškrikdė 
traukinių veikimą ne tik į 
vakarus, bet ir į rytus nuo 
Buffalo, kad kompanija lai
kinai paleido jau 50,000 
gelžkelinių darbininkų.

Gen. Batista užgrobė 
Kubos valdžią

Havana, Kuba. — Buvęs 
Kubos prezidentas - dikta
torius generolas Fulgencio 
Batista išvien su armijos 
vadais kovo 10 d. nuvertė 
prezidento Carlos Prio So- 
carras valdžią, užgrobda
mas visą vyriausybę.

O tik už trijų mėnesių 
turėjo įvykti prezidentiniai 
rinkimai. ' Matyt, Batista 
nesitikėjo rinkimus lairiėti.

Jo karininkai nušovė du 
prezidentinio palociaus sar
gus. Nežinia, • kur dabar 
yra nuverstasis prezidentas. 
Batista jau ir seniau buvo

protestavo prieš moteries 
pagrobimą ir ištrėmimą

Triest. — Karinei ameri
konų valdybai įsakius., vie
tinė Triesto policija pagro
bė Nellę A. .Cattonar’ienę 
su'dviem mažom dukterim, 
suvarė jas į traukinį ir iš* 
siuntė Italijon. . '

Tūkstančiai darbininkų 
dėl to protestavo, streikuo
dami per 15 minučių.

Jos vyras Anthony Catto- 
nar, darbininkų judėjimo 
veikėjas, buvo deportuotas, 
pagal McCarrano įstatymą, 
iŠ Jungtinių Valstijų į Tri
estą.

Paskui buvo leista jo 
žmonai su dukterimis at
vykti pas jį į Triestą ir 
gyventi iki balandžio (A- 
pri) 10 d. š.< m.

Dabar, tačiau, pagal įsa
kymą iš Washingtono, Cat- 
tonarienė tapo ūmai suim
ta ir Italijon deportuota.

Jinaį yra duktė Israelio 
Amterio, vieno iš vadovau
jančių Amerikos komunis
tų.

KORĖJIETIS .LENTA AT
MUŠINĖJO GRANATAS
Korėja. — Vienas ameri

konas pastebėjo Šiaurinės 
Korėjos kareivį už spy
gliuotų vielų tvoros ir pra
dėjo laidyt rankines gra
natas į jį.

Korėjietis pakilo ir su 
lenta rankoje atmušė tuzi
ną granatų atgal. Paga
liau, korėjietis paspruko 
duobėn nuo pavojaus.

užgrobęs Kubos valdžią per 
perversmą. Tada jis vieš
patavo nuo 1933 iki 1944 m.

portuot nepiliečius svetur- 
gimius, nors jie ir pasitrau
kė iš Komunistų Partijos 
pirma, negu buvo išleistas 
1940 metų įstatymas.
Du teisėjai smerkia 
daugumos sprendimą

Teisėjai Wm. O. Douglas 
ir Hugo Black smerkė teis
mo daugumos sprendimą 
kaip Konstitucijos laužymą. 
Jiedu pareiškė:

“Ištrėmimas - deportavi
mas yra bausmė (konstitu
cinėje prasmėje). Tatai at
ima žmogui ir jo šeimai 
viską, dėl ko verta gyventi. 
Tie žmonės buvo įleidę šak
nis šioje šalyje. Jų planai, 
sau pa tiems ir viltys dėl jų 
vaikų — viskas priklauso 
nuo jų teisės čia pasilikti.. 
Jeigu jie bus su šaknimis 
išrauti ir nusiųsti jau į ne
žinomus jiems kraštus, ku
riuose jie nepageidaujami, 
tai tie žmonės taps išvietin
tais benamiais, nusmelktais 
karčiam likimui ir despera
cijai.

Teisėjas Black atskirame 
pareiškime sakė:

Teismo daugumos spren
dimas reiškia, kad bile pi
lietis, nepaisant, kaip pa
dorus jis būtų, gali būti be 
užstato įkalintas neribotam 
laikui, kol tik bet koks Wa
shingtono biuro agentėlis 
laikys tą žmogų komunis
tu.

“Čia yra byla prieš ko
munistus. Ir kol jūs gali
te įterpti šį vieną žodį (ko
munistas), tai gal atrodyti 
viskas gerai. Bet aš su
prantu, jog čia statoma pa- 
vojun kiekvieno amerikie
čio laisvė. Ir kol tik aš 
čia (Aukšč. Teisme) būsiu, 
visuomet protestuosiu prieš 
visus tokius laisvės kapoji-
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TEISINGAS REIKALAVIMAS
GENEROLO ROBERT^ W. Grow dienoraštis, pakliu

vęs į pasaulio spaudą, aiškiai parodo, ko nori mūsų vy
riausybė ir Pentagonas. Jie nori tuojau pradėti karą.

“Karas! Karas, kaip greit galimai! Dabar!” Taip 
rašė generolas Grow 1951 metais. Toliau: “Man., atrodo, 
jog kirtimui smūgio laikas yra dabar...”

Generolui Grow priežasties karui pradėti nereikia ieš
koti. Jam yra žinoma, jog galima priežastis surasti, ga
lima melais ir falsifikacijomis, tam “sąlygas” sudaryti.

Jis savo dienoraštį parodė tuometiniam mūsų ambasa
doriui Maskvoje, Mr. Kirk; pastarasis užgyrė jo nuo
monę. O šiuo metu tasai buvęs ambasadorius yra pa
skirtas pirmininku įvairių T. Sąjungos priešų, išbėgu- 

• siu iš to krašto.
Generolas Grow savo dienoraštį rašė, būdamas Mask

voje Jungtinių Valstijų militariniu atašė.
Generolas Grow stoja už atomo bombą prieš T. Są

jungą, už visokiausius ginklus, kokius tik turime. Pul
ti, naikinti, griauti,—tai jo tikslas.

Netenka nei sakyti, prie ko visa tai būtų mūsų kraš- 
tą privedę, jei būtų to generolo klausyta. Bet tai šiuo 

•’ tarpu nesvarbu. Svarbu tai, kad generolo Grow dieno- 
- rastis, per jo žioplumą, išėjo viešumon, tapo paskelbtas 

pasauliui, ir tai parodo, kas ko siekiasi.
• Tai nedvejojančiai pasakoma, jog šiuo metu varoma 

pragariška propaganda, būk ginklavimasis daromas tai
kos reikalais, yra baisi'ai melaginga, nes tai daroma ne 
taikos, bet karo sumetimais. (

Generolo Grow dienoraštis apnuogina visus skymus, 
atliekamus Achesono, Trumano ir kitų. Tai apnuogina 
ir neseniai įvykusios Lisabono mieste NATO konferen
cijos tikslus.

Iš žmonių reikalaujamas pasiaukojimas, imami mil
žiniški pinigai taksų pavidale ir visa tai, skelbia mums, 
daroma taikos išlaikymui. Gi mūsų generolai slapta 
organizuoja karą, trokšta karą pradėti, ryžtasi užpulti 
šalį, kuri tik neseniai buvo mūsų geriausia talkininkė, 

. kuri nieko blogo mums nėra padariusi.
Tai baisu, nepasakius kitaip.

GENEROLAS GROW tebėra mūsų krašto militarinė- 
je tarnyboje; jis tebeina kaž kokias pareigas.

Dėl to, mūsų nuomone, visai teisingai reikalaujama, 
kad tasai karo troškėjas ir jo provokatorius turėtų būti 
pašalintas iš savo’pareigų.

Vincent Hallinan ir Mrs. Charlotta Bass, siūlomi kan
didatai (Progresyvių partijos sąrašui) krašto preziden
to ir viceprezidento Vietoms, taipgi reikalauja, kad šis 
generolas tuojau būtų suspenduotas.

Šiuodu asmenys pasiuntė laiškus visiems republikonų 
ir demokratų partijų lyderiams ir norintiems būti tų 
partijų kandidatais prezidento - vietai, kad jie taip
gi reikalautų valdžios pašalinti generolą Grow iš vie
tos, kurią jis užima.

Esame-tikri, jog atsiras ir daugiau žmonių, priside
dančių prie šito teisingo reikalavimo.

Kas Ką Rašo ir Sako
SUMA, KURI 
MAŽAI KĄ REIKŠ

V. Andrulis Vilnyj rašo: 
Mūsą vyriausybe, .sakoma, 

išleis Japonijoj apie $50,000,- 
, 000 palaikymui tos šalies nuo

smukimo, nes Japonijai būti
nai reikalinga prekyba su Ki
nija, o Dulleso “taikos pla-_ 
nas” draddžia lai.

Net geresnėse sąlygose ša
lims nepi*ekiauti su artimais 

* ir dideliais kaimynais neįma
noma, o ką jau kalbėti apie 

‘J Japoniją.
;; $50,000,000. gerokai gali

W padidinti mūsų taksus, bet 
mažai bus ekonominės paspir- 
ties šaliai su 80,000,000 gy- 

/ Ven’tojy. Juk nė po dolerį 
It žmogui neišeina.

’f SUSIRGĘ ŽMONES

Tūlas A. Gudelis rašo 
Naujienose, puldamas 
Brooklyno Vienybę. G kad 
“sėkmingiau” ją būtų pul- 

•' ti, tai jis ją lygina prie 
r Laisvės. Girdi, Vienybei 

Šviečia “Mao Tse tung sau
lė” ir tt., ir 11.

Jeigu jau menševikų laik
raščiui Vienybė atrodo ra
dikali, ne V ’ pro-’komūhistinė,

tai reiškia, kad laikraščio 
redaktoriui ir tam bendra
darbiui jau laikas eiti pas 
gerus proto gydytojus.

URBONAVIČIUS 
IR NAUJIENOS

Naujienos, rašydamos ne
seniai Bostone mirusiam 
prelatui Urbonavičiui ne
krologą, jį baigia pasaky
mu, būk, girdi, Urbonavi
čius “visą savo gyvenimą 
nesiliovė darbavęsis, trokš
damas, kad Lietuva būtų 
laisva.” w

Taip, Urbonavičiaus reda
guojamas laikraštis viešai 
prašė Hitlerio, kad jis iš
laisvintų Lietuvą!

JIE IR “LIETUVA 
TĖVYNE MŪSŲ”'

Tūlas A. Gurėnas rašo 
Naujienose:

Dabar turime vėl “sensaci
ją”: Lietuvos Himno vertimą 
anglų kalbon iš Dievo malo
nės, — vertimą, kuris buvo at
spausdintas 1951 m. rugsėjo 
mėn. “Vytyje”.

Pasekime šios naujosios 
“sensacijos”*" pirmus""’du "'pos

mus (“Vertimas” — Frank N. 
Pensine). Dėmesio:

“Lithuania, fatherland ;
Home of gallant heroes;
From your Christian 
labor’s bounty
Our youth gains your valor.

May your children follow only 
Paths of J^oly virtue.
May they labor for
God’s welfare
And the good of mankind...”

Tai atvartus į lietuvių 
originalią kalbą, skambėtų 
šitaip:

“Iš krikščioniško darbo do
vanos mūsų jaunimas semia 
tavo stiprybę”.

Arba:
“Tegu dirba Dievo naudai 

ir žmonių gėrybei...”

Kaip matome, falsifikaci-! 
ja negraži, tiesiog bjauri.! 
Kudirkos giesmėje nįekur 
nėra minimas nei Dievas, 
nei krikščionybė, — tai pa
darė anas “vertėjas.”

Ką tokie dalykai rodo? 
Jie rodo/ jog klerikalai no
ri, kad taip būtų, ir jie ne
sigėdi per akis tai “pra
vesti gyvenimą n,” nežiū
rint, kas ką sakytų.

Bet, kita vertus: ar rei
kia jiems tos “Dievo dova
nos” pavydėti?!

GALVIJŲ LIGOS 
IR IMIGRANTAI

Kai kur Kanadoje pasi
reiškė galvijų ligos,z na, ir 
dėl to Jungt. Valstijos už
darė duris kanadiškei mė
sai. Dėl ligų epidemijos tū
li karštagalviai pradėjo kal
tinti imigrantus.

Kanadiškis Liaudies Bal
sas dėl to rašo:

Kada paaiškėjo, kad gyvu
lių ligos, kurios užpuolė ke
lių farmerių gyvulius Saska- 
tchewanoj, yra atvežtos iš 
Europos vokiečių emigrantų, 
nekurie didlapiai (jų tarpe 
“liberališkasis” Toronto Dai
ly Star) sušuko, kad tai “rau
donųjų sabotažas”. Kiek vė
liau Ottawos burmistre Char
lotte Whitton pravirko, kad 
gyvulių ligas paskleidė komu
nistai, kad sugriauti Kanados 
ekonomiją. Tie žmonės, vei
kiausiai tą daro visai nepa
galvoję.

Galimas daiktas, kad tokie 
kaltinimai tarnauja karo kurs
tytojų tikslams, bet jie labai 
žiauriai plaka visai nekaltus 
žmones. Faktas yra, kad šiais 
laikais atvyksta iš Europos 
daugybė emigrantų. Daugelis 
ių gali atsivežti vienos ar ki
tos ligos bakterijų, nežiūrint 
visų atsargumų. Kanadon at
vykę daug vokiečių farmų 
darbininkų iš tų apylinkių, 
kur galvijai sirgo tomis ligo
mis, kurios pastebėtos Kana
doje. Išeitų, kad jie yra šabo- 
tažninkai, sužiniai atvežę li
gas^ Kaip tokie, gali būti *he 
Lik deportuoti, bet ir skaud
žiai nubausti.

Tokiai padėčiai esant,, emi
grantui yra didelis pavojus. 
Jei kas atsitiks ant farmos, jis 
kaltas. Jei kas atsitiks įmonėj, 
jis kaltas, jis “sabotažninkas.” 
Atsiras daug tokių žmonių, ku
rie bijos emigranto iš tolo. 
Daug nereikia. Jeigu spauda 
tiktai paagituos, daug žmonių 
pradės bijoti emigrantų kaip 
kokios ligos.

Tokioj šalyj, kurion įvežami 
emigrantai šimtais tūkstančių, 
gali laikas nuo laiko pasireikš
ti viena ar: kita svetima liga. 
Dažnai jos persimeta ir ne su 
emigpantaiš, o su savais kelei
viais, važinėjančiais po užsie
nius.

Kas liečia “sabotažą”, tai 
geriausia būtų kaltinti tas ša
lis, kurios konkuruojasi su 
Kanada. Pavyzdžiui, Argenti
na, Jungtinės Valstijos, kurios 
nori eksportuoti.savo, galvijus. 
Bet būtų kvaila manyti,, kad 
žmonės taip žemai nupuolę, 
nors jie if varžosi už pelną.

Taipei;: Formoza. — Pas 
Čiang Kai-šeką atsilankė 
dar du Amerikos generolai

kins.

MOTERŲ KAMPELIS
Kaip jums patiktų išgirsti 
tokią žinią: 44Atėjo taika’ ?
Su tokiu klausimu prasi

deda Amerikos Moterų Tai
kai išsiuntinėtas moterų or
ganizacijoms ir atskiroms 
moterims laiškas. Laiške 
kviečia į visų rytinių vals
tijų konferenciją šio mėne
sio (kovo) 22-ra, Pythian 
salėje, 135 West 70th St., 
New Yorke.

Konferencija prasidės 10 
valandą ryto, baigsis 6-tą.

Laiške . klausinėja dau
giau ko:

“Kaip jums patiktų ma
tyti jūsų vaikus paliuosuo- 
tus nuo tų nervus, draskan
čių gązdinimų atominėmis 
bombomis? Kaip patiktų 
numesti į šalį tuos šuniškus 
ženklelius ir žaislinius šau
tuvėlius, o jų vietoje iš nau
jo atrasti žaismes, kurios 
užtikrintu- normališką, s.vei- 
ką,' saugią vaikystę?

“Ar nebūtų gerai žinoti, 
kad jūsų sūnus galės už
baigti kolegijos mokslą sy
kiu su tūkstančiais kitų 
amerikonų jaunuolių, kurie 
nemato sau ateities versti
no militarinio muštro šešė- 
lyje?

“Ar nenorėtumėt nusi
pirkti steiką už 60?c. svarą?

Draugės, būkite sau 
geros ir pagailėkit 
sekretorių s

Didžioji ir brangi Lietu
vių Literatūros Draugijos 
išleista knyga Sveikatos 
Šaltinis jau gatava. Tai 
daktaro J. J. Kaškiaučiaus 
geriausiųjų parinktinių raš
tų rinkinys. Raštai apie 
sveikatą. Iš to jau aišku, 
kaip svarbu ją turėti savo 
šeimos., giminės ir kaimynų 
naudai.

Gal būti, kad jūsų visa 
šeima ir giminė sveika ir 
nesirtiošia niekad sirgti. 
Tačiau visoms LLD narėms 
svarbu būti pirmiausiame 
savo kuopos ar klubo susi
rinkime ir atsiimti knygą.

Šiuos žodžius rašant LLD 
Centro sekretorius D. M:. 
Šolomskas su raišioja kny
gos pundus kuopoms. Kar
čia jūs šiuos žodžius skaity
site, knygos jau bus pas jū
sų kuopos sekretorių. Jis 

■ ar jinai tas knygas- prista
tys į sekamą kuopos susi
rinkimą. Būtų didžiausias 
prasikaltimas tų narių, ku
rie, sveiki būdami, dar ga- 
lėd'ami paeiti, leistų sekre
toriams su tomis knygomis 
tampytis ir iš susirinkimo.

Taip, likus desėtkui kitam 
tų knygų, sekretoriui reikė
tų tampytas, Knygos di
delės, viena sveria virš sva- 
ro4 Kuri iš jūsų norėtumėt 
parsinešti keletą dešimtų 
tų knygų ? Tad—

Visos dalyvaukite arti
miausiame susirinkime, 
gaukite knygą ir semkitės 
sau žinių iš to gausaus 
Sveikatos šaltinio. '
' Turint tokią knygą ran
koje, taip pat gera proga 
yra gauti į LLD naujų na- 
rių. Pasikalbėkime apie tai 

;su savo artimaisiais ir pa
žįstamais.. S. Sasna.v

' Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinų tautininkų gene
rolai turėjo labai slaptą.po
kalbį su Amerikos karinin* 
kaiš."

Ar nebūtų džiugu matyti 
jūsų dolerį nuperkant jūsų 
šeimai sveikatą, vietoje 
pirkti sunaikinimą kitoms 
šeimoms kitose dalyse pa
saulio? Ar-nebūtų praktiš
kiau, kad jūsų taksai staty
tų namus, mokyklas, ligo
nines, žaismavietes, vieton 
karinių įrankių?

..“Žinoma, jums tas patik
tų! Tas taip pat patiktų 
milijonams kitų Amerikos 
moterų. O ko mes, milijo
nai,- pageidaujame/tas pa
sidaro liaudies valia. Pa
geidavimas pasidaro valia 
tuomet, kai mes tai garsiai 
pareiškiame.

“Moterys, veikiančios sy
kiu, gali atsiekti tų dalykų, 
kurių jos taip trokšta!”

Toji moterų organizacija 
taikai tikisi, kad į konfe
renciją moterys atvyks 
šimtais. Kad tos delegatės^ 
atstovaus šimtus tūkstan
čių taikos pageidaujančių 
moterų. Visokių politinių 
pažiūrų, visokių religijų, 
tautinės ir rasinės kilmės 
moterų. Ir tikisi, kad tos 
konferencijos balsas ir pa
spartintoji veikla daug pa
gelbės. priartinti taiką.

D. T.

Vieni sveiki valgant 
mėsą, kiti sveiki 
be valgymo mėsos

Dauguma lietuvių jadstų 
didelę skriaudą, jeigu kas 
staiga nutrauktų davimą 
mėsos maistui. Jeigu jį nu
trauktų visam laikui. Lai
mei, tik labai retuose ligos 
nuotikiuose gydytojas už
draudžia valgyti mėsą. Ir 
nežiūrint mėsos brangumo 
vidutinės šeimos šiaip taip 
ištenka uždarbio mės/ai nu
sipirkti.

Yra nedidelis skaičius 
lietuvių, bandančių visiškai 
apsieiti be mėsos.

Niekas nėra padaręs ty
rimo nustatyti, ar yra koks 
skirtumas vienu nuo kitų 

‘sveikatoje ir darbingume.
Tačiau yra buvę tyrinėji

mų atskirų tautų - tautelių 
vienoje ir toje pat šalyje,, 
gyvenančių panašiose vieni 
kitiems sąlygose, dirbančių 
gretimus darbus. Vienas 
tokių tyrinėjimų buvęs 
įvykdytas anglų, Pietų Af
rikoje. Tyrinėtos dvi- gen- 
tės Kenya srityje. Viena 
tų tyrinėtų buvo Masai, ki
ta Kikuyu gentė.

Tyrinėjimą, susidomėjimą 
tyrinėti iššaukė geresnis 
sveikatingumas ir darbin
gumas Masai gentės. Ši 
gentė buvo kolonistams nau
dingesnė. Bandyta sužino
ti, kuo galėtų padaryti stL 
presne Kikuyu gentę; kad 
ir iš tos -galėtų daugiau 
pelnyti. Tie žmonės buvo 
silpnesni. Darbe juos daž
niau ištikdavo nelaimės. Jie 
dažniau sirgdavo, greičiau 
mirdavo.

Tyrimas parodė, kad .Mar
sai augo aukštesni, stam
besni ir stipresni dėl skir
tumų dijetoje. Jie augino 
dideles bandas ožkų1 ir mi
to daugiausia j’.,ų pienu, mė
sa ir iš jų nuleistu šviežiu 
krauju. Jų kaulai ir viskas 
bendrai buvo stiprūs.

Kita gentė, Kikuyu, silp
nesnieji, taipgi augino daug 
ožkų. Bet jie jas laikyda
vo kaipo turtą: parduoti, 

pasirodyti svietui turtin
gais. O patys vėik išimti
nai misdavo jau perdirbtais 
grūdiniais valgiais, šaknia
vaisiais,, pupelėmis, žirniais. 
Pradėjus jiems duoti pieno 
ir mėsos, jų sveikata page
rėjo. Jie pradėjo geriau 
dirbti ir jų kūdikiai pra
dėjo gimti ir augti sveikes
ni.

Kitur, šiaurinėje Indijos 
dalyje, buvusi tyrinėta tau
tinė grupė Sikai (Sikhs). 
Jų dijeta susideda iš čielo 
grūdo šviežiai sumaltų mil
tų patiekalų, pupelių, žir
nių, nevirtų morkų, kopūs
tų. Jie geria pieną ir val
go sviestą. Bet mėsos val
gą tiktai vieną kartą per 
savaitę.

Sikai skaitomi tarpe gra
žiausios kūno sudėties žmo
nių. Ir jų sveikata, jeigu 
ne geresnė, tai ir nebloges
nė už bile kurios tautos pa
našiose sąlygose gyvenan
čių žmonių.

Tačiau niekas minimuoju 
laiku nebuvo padaręs paly
ginimo tarpe tos pačios gru
pės žmonių, kas atsitiktų,, 
jeigu vieni dažniau valgy
tų mėsos, o kiti tik kartą 
bėgiu savaitės.. Tad negali
ma tikrinti, kad jie nebū
tų stipresni valgant pilną 
porciją mėsos kas dieną. Ar 
kad jie nebūtų liguistesni.

Dar kiti teiravosi, ką 
valgo tolimųjų šiaurinių 
kraštų gyventojai eskimo- 
sai. Patyrė, kad jie, pirm 
lėktuvų laikų, daugiausia 
misdavo mėsa ir žuvimi, ką 
pagaudavo. Bet jie buvo 
sveiki ir stiprūs. Ir dabar 
biedniesiems iš toli atga
bentos daržovės ir vaisiai 
perdaug brangu, o tūliems 
neįprasta juos valgyti, jei
gu ir išgalėtų. Tad jų di
jeta pamatiniai tebėra ta 
pati.

. -Bendroji išvada gaunasi 
tokia: geriausia ir sma
giausia yra gyventi, varto
jant visko atitinkamu laiku 
ir su saiku. Viskas yra 
naudinga, jeigu nesugadin
ta ir jeigu paties valgyto
jo organizmas tebėra nesu
žalotas ligų ar kokiais 
kraštutinumais — perai ki
niais ar persivalgymais.

Iš H & H.

Gamta ją apdovanojo, 
santvarka nuskriaudė

Gražuolė Peggy Ells
worth, 24 metų, tapo areš
tuota New Yorke kaipo ne
teisėtai užmokanti savo bi- 
las Jungtinių Valstijų Iždi
nės čekiais. Tie čekiai esą 
vogti. Ji kaltinama už tų 
čekių vartojimą, nors vogė
ir ne ji pati.

Peggy 1947 metais buvo 
laimėjusi gražuolių kontes- 
tą ir kaipo Miss Michigan 
dalyvavo kompeticijoje už 
Miss America titulą. Ji iš
garsėjo. įsigijo daug pase
kėjų. Bet negalėjo įgyti 
saugumo, nes mūsiškėje do
lerio garbinimo santvarkoje 
tas neužtikrinta nei vie
nam.

Tapusi tituluota gražuole, 
mergina įėjo į mūsiškio 
strimagalviais gyvenimo 
vėžes. Padidėjo reikalas 
daugiau kur išeiti, daugiau 
žinoti, gražiau rėdytis. Rei
kėjo prilygti prašmatniai 
ir perteklingai gyvenan
tiems, nes tarp tokių teko 
daugiau buvoti kaipo gra
žuolei dainininkei - šokėjai. 
Bet tam viskam pajamų 
kartais buvo, kartais ne.

Įtemptus nervus nugalėjo 
pagunda ramintis narkoti
kais, už kuriuos jinai ne
turėjo kuo- užsimokėti. Pa
sėka jau žinoma. .Vos pra-
žydusios gyvenimui sužlug-

2 pusl.-Laisvė (Liberty)-Trečiadien., KovoTMerch 12; 1952

ŠEIMININKĖMS
Ispaniški blynai

Puodukas gatavai sumai
šytų blynanis miltų

puodukas cornmeal 
puodukas ir pusė pienė 
kiaušinis.
Sumaišyk. Iškepk blynas 

ant sviesto. Turėk išsvves- 
tuotą kepamą blėtą/išklok 
su puse-tų blynų. Viduriui 
pripildyti turėk sukapojusi 
po* ketvirtąją dalį puodu
ko: •

svogūno
žalio pipiro
olives (bus skaniau, jei 

daržovės bus pakepin
tos svieste)

Leną tomato soso 
puoduką sutarkpoto ame

rikoniško sūrio.
Sumaišyk viską kartoj 

apart sūrio ir pusę to mi
šinio apdėstyk ant viršaus 
blynų. Apibarstyk sūriu. 
'Vėl dėk eilę blynų ir vėl 
mišinį. Ant viršaus dėk sū
rį. Kepk pečiuje iki apgels.

Jei mėgsti sūrį ir nori 
daugfau maistingumo turė
ti, tai sūrį padvigubink. Ke
pinys bus ir skanesnis. V.

ih^m***
/ Pattern 9244 In sizes small 14- 
16; medium 18-20; large 40-42. A 
100-lb. feedbag or 1% yards 35- 
inęji fabric for . the^mall. size.

Užšalimą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y. f
--------- ------------------------------------ '

Motinoms Pilietėms
Atsimintina

Pirm pat Kongreso balsa
vimų, ar įvesti visiems 18 
metų jaunuoliams militariš- 
ką muštrą, generolas Ei- 
senhoweris iš Europos at
siuntė Kongreso lyderiams 
kablegramą. Jis sakė, kad 
jis pritaria militariškam 
muštru r “principe.” O 
principai esantiems galioje 
visuomet pavirsta į prakti
ką.

Eiscnhoweris yra vienu 
numatomųjų kandidatų 
Jungtinių Valstybių prezi
dento pareigoms.

Korėja. — Karo frontas 
vis buvo aptilęs.

Amerikonai praneša, kad 
jų lakūnai nušovė septynis 
rakietinius Šiaurinės Korė
jos lėktuvus per kautynes 
ore netoli Mandžūrijos šie* 
nos. L____ _____________ J-z—K 
dyta sveikata, talentas, - at
eitis. Vis tai mūsiškio 
“free enterprise” garbei.

ž-ė.
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GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

, (Tąsa)

Kaip sutiko žinią apie mirties 
bausmę?

— Na, žinoma, nepripažįsta, bet vis 
tiek šiurpas krečia. Niekis, apsipras. 
Naktį mes išleidome lapelį, jis pakete; 
aš tau tuojau viską paduosiu.

Elis nusišypsojo. Jis valdėsi geriau
siai. Aš žinojau, kad jis labai švelnios 
prigimties^ Per paskutinį mūsų susitiki
mą man teko atlikti sunkią pareigą. Aš 
pranešiau jam įsakymą —- jo paties sau
gumo sumetimais nebesimatyti su žmo
na, kuri dirbo kitame p’artijųs organiza
cijos bare. Jis nė nemirktelėjo.

Mes pasispaudėme rankas, ir aš nu
ėjau, įsikišęs užantin dar vieną paketą.

Išėjęs iš parko, aš dėl tikrumo pa
vaikščiojau tuščiomis gatvėmis; tokiu 
apsidraudimo metodu mes visada naudo
jamės tarį> dviejų susitikimų. Svarbu 
įsitikinti, kad tavęs niekas neseka. Čia 
tėra viena taisyklė: reikia įsitikinti, kad 
paskui tave niekas neina. Tam galima 
taiįfc pat pasinaudoti metro,—tai ne kar

atą jau -esu minėjęs, — arba praeinamuo
ju kiemu. Pastarasis būdas ne visada 

įvykdomas. Šįsyk ' aš apsiėjau be to — 
gatvelėje, be manęs, nieko nebuvo, ir aš 
ramiai pasukau už kampo.

. Lygiai- penktą valandą aš buvau Va
šingtono gatvės kampe. Žinojau, kad tą 
pat minutę žmogus, kurį turiu sutikti, 
pasirodys kitame tos pat gatvės gale ir 
eis tuo pat šaligatviu. Tuo būdu visiškai 
natūralus susitikimas negali sukelti 

. įtarimo. Jei vienas jų iš tolo pastebės, 
kad antrasis yra sekamas, jis parodys 
sutartą ženklą ir praeis pro šalį, išven
gęs sekimo. O antrasis bus įspėtas ir 
imsis priemonių. Toks metodas, mano 
nuomone, puiki garantija.

Nuėjęs kokį šimtą žingsnių, aš paste
bėjau Denį, jis ėjo ryžtinga eisena su 
palotu po pažastim. Horizontas žvarus. 

'bepriėję kelių žingsnių, mes dedamės 
baisiai nustebę.

— Tai susitikimas! Sveikas, draugu
ži! Kaip laikais?

—Gerai, o tu? Gal eisime užkąsti?
Mes pasukome į pirmutinę gatvę, ir 

viskas gerai. Man pasirėdė, kad Denis 
susirūpinęs.

— Štai jau trys dienos aš nieko neži
nau apie savo antrąjį sektorių. Bijau, 
kad nebūtų sučiupę viso trikampio. Nei 
man, nei dviem mano draugams iš ra
jono nepavyko su jais susižinoti. O kaip 
tik šiame bare dalykai vyko ypač sėk
mingai.
• — Dar kas nors suimtas?

— Kol kas nieko nežinia, bet jei visas 
trej-etas suimtas vienu metu, tai, vadi
nasi, tinklas užmestas plačiai.

j—Mes neturime kuo jų pakeisti. Teks 
t|u pačiam manytis. Ar turi ką narna-

— Vieną gal ir. galima būtų panau
doti. Aš jį pažįstu kokį dešimt metų. 
Buvome jį numatę techniniam aparatui, 
bet vakar vakare, paskelbus mirties 
bausmės įsakymą, jam truputį sudrebė
jo kinkos. Jis turi tris vaikus ir ligonę 
žmoną. Aš mačiausia su juo šį rytą, jis j 
žmogų nebuvo panašus. Jis pasakė, ne
žiūrėdamas man į akis: “Atleisk, aš el
giausi niekšiškai. Duok man kokį nori 
uždavinį/’ — ir pravirko. Pykti ant jo 
negalima. Visi mes žmonės.

— Tikrai. Jei partijos vadovybė. su
tiks, jam galima, man rodos, pavesti at- 
sakingesnį darbą. Pasikalbėsiu su drau
gais-. O kol kas tegu dirba sektoriuje.

— Ir aš taip manau. Jis gerai pažįsta 
savo barą. Bus galima papildyti trikam
pį dviem draugais iš pirmojo sekto
riaus. Juos lengva pakeisti.

—- Ką jūs per tą laiką nuveikėte?
— Sekmadienį diu Komers gatvėje 

suorganizavome demonstraciją. Susirin
ko koks šešiasdešimt žmonių, mažomis 
grupėmis. Jie įsimaišė į minią, šaukda
mi: “Šalin okupantus!” — “Duona 
prancūzams!” Pasirodė net trys trispal- 

vėliavos, daugelis šaukė: “Tagyvuo-
Prancūzija!” Prieš tai mūsų dvirati

ninkai nuvažiavo į kitą kvartalą, kad iš
mėtytų ten lapelius ir nukreiptų dėmesį. 
Policija iš pradžių nuvyko ten. O kai ji 
atsirado demonstracijos vietoje, mūsų 
vyrai išlakstė, ir niekas'nebuvo suimtas.

Įsivaizduoji, kaip jie paskui didžiavosi.
. — O kaip su mirties bausme?

— Slėpti nėra ko, įsakymas sukėlė vi
sai suprantamą susijaudinimą; niekis, 
susivaldys.

—-Kaip S. O.? Aukštesnieji draugai 
skundžiasi, kad jūs — vienintelis rajo
nas, neduodąs jiems žmonių.

— Netiesa. Šią savaitę, nusiunčiau 
jiems du vyrus, kurie tik tą darbą ir Te
dirbs; jie jau pasireiškė. Kiek aš žinau, 
jie padegė vokiečių sunkvežimį ir išdau
žė langus trims fašistų štabams. Jie pra
šo duoti jiems revolverius.

— Mes neturime. Reikia atimti iš tų, 
kurie turi.

— Kitais žodžiais, nori įsigyti ginklą 
— užmušk vokietį ir pasiimk.

— Taip, tai vienintelis mums prieina
mas būdas, todėl partijos vadovybė ir 
prašo jus duoti S. O. drąsiausius vyrus. 
Jei norim-e, kad S. O. tikrai vaidintų na
cionalinės karinės organizacijos vaidine- 
nį, reikia intensyviai papildyti jos kad
rus.

— O ar galima verbuoti ne partijos 
narius?

— Na, žinoma. Reikia imti visus, ku
rie nori Įcovoti.

—Sutinku. Aš pirmas įsirašysiu.
— Gerai. Pamatysime. Kaip jūsų 

reikalai įmonėse?
— Neblogai. Daugiau kaip pusė mūsų 

turimų žmonių dirba gamybinį darbą. 
Proporcija žymiai padidėjo karo metu.

—Jie — svarbiausia mūsų jėga.
Mes kalbėjomės tikrindami vieną po 

kito jam priklausančio mechanizmo .ra
tukus. Visi sukasi. Na, vadinasi, daly
kai ne tokie jau blogi. Man liko dar ke
letas minučių, ir aš ėmiau klausinėti 
Denį apie jo asmeninį gyvenimą.

— Na, o kaip tu gyveni?
— Siuvu kailius keturias penkias va

landas per dieną. Dirbtuvė — gera prie
danga. .. Žmona dirba visą dieną, gyve
nam neblogai.

Neblogai? Aš žinau, kad Denis atsisa
kė nuo jam pasiūlytos pusės algos ir ima 
tik pogrindinio darbo išlaidoms atlygin
ti. Aš pažiūrėjau į šviesią jau panešiotą 
jo eilutę. Batus taip pat jau reikia taisy
ti.

— Niekis, nupirksime tau naują ei
lutę. Aš suvesiu tave su draugu, kuris 
tvarko tuos reikalus. Neprieštarauk. 
Reikia pakeisti tavo išorę.

Kalbėdamiesi mes praėjome Elizie
jaus Laukus ir pakilome aukštyn pagal 
Senos srovę ligi Almos tilto.

—Mes išsiskirsime metro stotyje.
— Oi! — tarė Denis. — Vos vos ne

pamiršau ryšulėlio. Tai tabakas nuo ne
rūkančiųjų. Apie dvidešimt dėžučių mū
sų draugams iš vadovybės. Ir dar pilna 
tabokinė. “Gnom-Ron” fabrikų metalis
tai surinko. Jie prašė atiduoti jų 
tabaką Benua Frašonui.

—Bus padaryta. •
Jis padavė man ryšulėlį, kurį laikė po 

pažastim.
— O paskui štai dar.,. ' j A
Jis ištraukė iš kelnių kišenes du su

glamžytus vokus, prikimštus dokumen- 
tų. ’ . ■ _ J J.

Bet šį kartą aš pajutau, kad katastro- 
fiškai storėju. Męs išsiskyrėme.

Aš išėjau iš metro, nesėdęs į traukinį. 
Septintą valandą man reikia susitikti su 
savo atsakinguoju. Aš galėjau nueiti iki 
paskirtos vietos pėsčiaš anuo Senos' 
krantu. ,

Užpakaly, kažkur už Bulonės miško, 
lėtai leidosi saulė. Ant krantinių susėdo 
vieniši meškeriotojai. Upės viduriu plau
kė pasroviui baidokas. Jaunas jūreivis 
čirpino armoniką. Po karštos vasaros 
dienos viską gaubė vakaro ramybė. Aš 
susimąsčiau.

Žmonės, su kuriais šiandien mačiausi, 
žinoma, kelia sau tuos pačius klausimus, 
kurie jaudina ir mane. Jie aistringai 
myli gyvenimą, myli savo šeimą,x bet jie 
pasiryžę paprastai, be skambių žodžių, 
pasiaukoti. Norint vadovauti tokiems 
žmonėms, reikia būti jų vertam ir nedre
bėti dėl savo kailio. Dabar buvau labai 
ramus, aš žinojau, kad nepasiduosiu bai
mei. Jutau, kaip mano širdis plečiasi 
nuo didžiulės meilės tiems žmonėms. Tai 
jie įliejo man tokios jėgos. Ačiū.,-Aš my
liu jus, bičiuliai.

(Bus daugiau)
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“Jis yra mano rūnus. Jis pasižymėjo streiklaužiavime. 
Neamerikines Veiklos Komitetas pažadėjo jam darbą 
liudininko prieš raudonuosius.”

Ne vien žmogus didžiai 
gerbia ir brangina savo 
gimdytojus tėvelius, gerbia 
ir myli juos kiekvienas gy
vas sutvėrimas. Nes jei ne
būtų tėvelių, nebūtų nei ši
to mūsų taip gražaus pa
saulio. Žodis tėvelis ar mo
tutė yra labai gerbtinas ir 
niekur nenaudojamas vel
tui.

Tėveliu ar motute vadina
ma tik labai vienaip ar ki
taip atsižymėjęs — pasidar
bavęs cjėl visuomenės gero 
asmuo. Kaip tai: įžymiausi 
mokslininkai, išradėjai nau
jų dalykų, kurie savo triū
su, rūpindamiesi liaudimi, 
padarė visiems labai daug 
patogesnį, laimingesnį gy
venimą; medicinos gydyto
jai, kurie savo tyrinėjimais, 
darbštumu, pasišventimu, 
vis naujais ir naujais atra
dimais, sutramdė biauriau- 
^ių ligų epidemijas, sustab
dė jų plitimą, kitas visai 
užmušė. Nepasirodyti joms 
daugiau ant mūsų žemelės! 
Kitas ligas, kurių mokslas 
dar neįveikia visiškai nuga- 

sušvelnino, pa-

dies mylimi tėveliai! Tikra 
to žodžio prasme.

Užtat, lietuvi broli ir se
sute, labai gražiai kviečiu 
visus iš arti ir .toli, pribūki
te į bankietą, kuris rengia
mas net kelių organizacijų 
gerbiamai K. Stanislovai- 
tienei jos 50 metų gimtadie
niui paminėti, Green Street, 
Waterbury, Conn., kovo 15- 
tą. S. Jurgis

So. Boston, Mass
Progresyvių Partija buvo 

surengus susirinkimą - prakal
bas kovo 2 d. Buvo ir vieno 
akto vaidinimas apie republi- 
konų kandidatų nominacijas. 
Susirinkimas įvyko Bostone 
John Hancock Hali, žmonių 
prisirinko pilnutėlė svetainę. 
Mat, spaudoje buvo pranešta, 
kad kalbės iš Nęw Yorko Vito 
Marcantonio.

Pirmas kalbėjo B., trumpais 
bruožais paliesdamas rasines 
diskriminacijos klausimą ir 
Trumano administracijos dar
bus. Nurodė, kokia baisi dis
kriminacija praktikuojama 
kai kuriose valstijose. Padavė 

( pavyzdžius iš Floridos ir Cali- 
, ! fbrnijos? Jeigu norime tuos 

negerumus prašalinti, tai turi
me organizuotis į Progresyvių 
Partija ir protestuoti prieš 
diskriminaciją.

Antras kalbėtojas buvo vie
tinis W. O’Brien. Jis nurodė, 
kad visus mus laukia dideli 
darbai, nes turėsime mūsų 
Progresyvių Partijos kandida
tus uždėti ant baloto. Turime 
surinkti virš 85,000 parašų. 
Nors tai bus didelis, sunkus 
darbas, bet jis ragino nesibi
joti, mes tuos parašus surink- 

Jei vadas geras, nuošir- sime ir mūsų partijos kandi- 
teisingas žmogus, tai datus uždėsime ant baloto.

Visiems reikia stoti į darbą.
Trečias kalbėjo Vito Marc

antonio. Tai geras kritikas. 
Jis nurodė republikonų ir de
mokratų darbelius. Jie mūsų 
kraštą privedė prie katastro
fos, paskandino jį skolose, iš 
kurių niekados negalėsime iš
lysti. Tuo tarpui dabar prieš 
mus stovi klausimas nedarbo. 
Jis pasakė, kad jis pats per 
14 motų buvo republikonas, 
nes manė, kad bus kas nors 
daroma geresnio dėl žmonių. 
Bet nieko nesulaukė ir trenkė 
juos ant visados. Dabar stojo 
darbuotis prie Progresyviųx 
Partijos. Dabar eina kova 
prieš reakciją, kuri žmonijai 
grūmoja atomine bomba. Bet 
visi tie reakcionierių gąsdink 
mai nueis niekais, jeigu mes 
visi darbuosimės vieningai be 
skirtumo tikybos ir rasių. Jis 
ragipo eiti Progresyvių Parti
jos rodomu keliu. M. Tylūnas

lėti, labai 
lengvino.

Paskui 
advokatai 
daug, kurie būtų 
gražaus vardo). .Iškalbingi 
Unijų ar pašalpinių draugi
jų organizatoriai, kurie 
savo gabumais, apsukrumu,, 
iškalbingumu aplink save 
sutelkia minias, milijonų 
milijonus mažiau susipra
tusių žmonių, tampa jų va
dais. Na, o jau nuo čia, 
tai “kaip dievas davė.”

seka inžinieriai, 
(pastarųjų nėra 

verti to

dus, 
ne tik jis pats turi geresnį 
'gyvenimą, bet iškovoja ir 
visiems savo organizacijos 
nariams: jau jei ne dau
giau, tai nors gurinėlius 
nuo kapitalisto stalo. Ir 
tokiais vadais darbo žmo
nes didžiuojasi, juos myli, 
nes jie ne tik savo pilvu 
rūpinasi, o ir kitais.

Mes, lietuviai ir mūsų or
ganizacijos, tokius tėvelius 
turime ypatose gerbiamų 
Kristinos, gabiosios bran
gių paveikslų piešėjos, ir 
jos vyro D-ro Jono Stani- 
slovaičio, Waterbury, Conn. 
O jų darbuotė žinoma po vi
są plačią Ameriką, žodžiu, 
tai žmonės; kuriems tikrai 
rūpi liaudies gerbūvis ir jai 
dirba, paaukodami visą nuo 
savo profesijos atliekamą 
laiką. Tai yrai tikrai bau-

MOTERŲ KAMPELIS
Prisiminus Tarptautinę 
Motery Dieną

toms 
pra

skynė kelią. Kurios kovojo 
už lygias teises moterims 
balsavimuose.

Pačius pirmuosius žings
nius už lygias teises mote
rims pradėjo sufragistės. 
Tos moterys daug turėjo

Sunkiai ji atsiejo 
moterims, kurios j on

Chicagos Žinios 1

Atgabeno Fortunato 
Bagočiaus pelenus

Pabaigoje pereitos savaitės 
iš Bostono atsiųsta Chicagon 
nesenai mirusio Fortunato Ba
gočiaus pelenai. Jo brolis Do
mininkas palaidotas Tautiško
se kapinėse. Bagočių šeimos 
draugai norėjo, kad abu bro
liai būtų palaidoti vienoj vie
toj.

Prieš mirsiant F. Bagočiaus 
buvo tokia valia, kad jo lavo
nas būtų sudegintas kremato- 
rijoj. i ReP.

Unijistai kovoje už taiką

Chicago Council for Peace 
skelbia, kad darbo unijose 
Chicagoje surinkta 5,000 pa
rašų už taiką.

Taikos Taryboj tarp unijis- 
tų daug darbuojasi Byron Ed
wards ir Roy Stroud.

Per kovo mėnesį manoma 
gauti kiti 5,000 parašų.

Lietuvių Komitetas už tai
ką taipjau renka parašus.

Šiuo tarpu tai yra pats svar
biausias klausimas.
Karas ne vien jauniems žmo

nėms pavojingas. Jis uždeda 
sunkumus visiems beturčiams, 
naujas karas taipgi grūmoja 
sunaikinimu. U-s.

Susirgo

Gana opiai susirgo bridge- 
portietėz A. Kanapienė, LDS 
53 kuopos narė.

Ją nugabeno į ligoninę. Lin
kime A. Kanapienei kuo vei
kiausia pasveikti.

Sunkiai surigo bridgepartie- 
tis tavernos savininkas • Dži- 
mis Janulevičius. Pastaruoju 
laiku jis vis nesveikavo.

Džimį išvežė į Hines ligoni
nę. Džimis Janulevičius yra 
pirmo pasaulinio karo vetera
nas. Ilines ligoninėj labai ge
rai prižiūri karo veteranus.

Kaimynas.

nukentėti, organizuodamos 
kitas moteris. Jos ėjo per 
kalnus, laukus, ieškodamos 
talkininkių, kad padauginti 
skaičių kovotojų. Rinko pi
nigus tolimesnei kovai. Su
sirinkdavo būreliais visur 
po stubas. Sakė prakalbas. 
Šaukė moteris į vienybę. 
Atsirado radikališku mote
rų, kurios suprato, kad tik 
vieningume tebus galima 
prašalinti iš gyvenimo sun
kumus. Jos stojo į eiles tų, 
kurios kovojo už teisę bal
suoti.

Stiprėjant moterų veiks
mams, daugėjo ir joms pri
tarėjai. Prezidentas Wil- s 
sonas buvo pasisakęs, jog 
jis pritaria suteikimui mo
terims teisės balsuoti. Vals
tija po valstijos tapo laimė
tos. Konstitucijos 
priedą, kuriuomi 
ma moterims teisė 
Kongresas užgyrė 
Kada 36 valstijos 
užgyrė, 1920 metų rugpjū
čio 18-tą, jisai tapo ofici
aliai paskelbtas kaipo dalis 
Konstitucijos.

Moterys " savo reikalavi
mus laimėjo dėka tam, kad 
jos suprato, jog reikia 
jungti savo reikalus su 
darbininkų reikalais. Jos 
veikė vieningai ir statė sa
vo reikalavimus su darbi
ninkais kartu. Tas bendras 
veiksmas buvo stipriai už- 
rekorduotas New Yorke 
1908 metais, kuomet siuvė
jos išėjo iš fabrikų į didelę 
demonstraciją ir išstatė rei
kalavimus geresnių sąlygų 
dirbtuvėse ir lygaus uždar
bio. Ir sykiu reikalavo tei
sės balsuoti.

Tarptautinis socialistų su
važiavimas Kopen h a g e n e 
1910- metais kovo 8-tą pri
ėmė Tarptautine Moterų 
Diena.

Apvaikščiodamos tą die
ną, mes su pagarba prisk 
mename tas moteris kovo
tojas, kurios nudirbo už 
vis sunkiausi darbą, kad 
mes turėtumėme lygias tei
ses valstybės reikaluose ir 
geresnes sąlygas darbuose. 
Mes turėtumėme naudotis 
teisėmis, nes tik tuo būdu 
tinkamai įvertinsime tų di
džiųjų moterų pasiaukoji
mą. Eva Simans•* •

19 - ji 
suteikia- 
balsuoti, 
1919 m. 

tarimą

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmonąs neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamiršta Švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

Švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis 
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. JMano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for sikin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos ligų: nušaširnų, išbėrimų CRash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų; kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

Nik 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. šita 
mostiĄ nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

Nr. 5. Mat. .Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo, čia jau proto liga.

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto Štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

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
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Iš IDS 1 kuopos 
vakarienės

Kovo 8-tos vakarą, Brook
lyn© Lietuvių Am. Piliečių 
Klubo svetainėje ties Lituani
ka Aikšte įvyko LDS pirmosios 
kiiotru^metinis bankietas. Da
lyviai buvo gerai ir gausiai 
pavaišinti valgiais ir gėrimais.

Prisilaikant metinių bankie- 
tų tradicijos, kuopos prezi
dentas Alekas Velička iškvie
tė nemažai narių ir svečių 
kalbėti. Kalbėjo kuopos se
kretorius Ad. Gilmanas, Cent 
ro sekretorius J. Siurba, kuo
pos iždininkas P. Kapickas, 
Centro kasos globė- 
ja K. Petrikienė, apskrities 
prezidentas A. Matulis, buvęs 
kuopos sekr. J. Grubis, LDS 
daktaras-kvotėjas Dr. M. D. 
Palevičius iš Detroit, buvęs 
kuopos sekr. P. Grabauskas, 
Ant. Krasnickas, S. Sasna, 
Centro prezid. R. Mizara.
T Tūli tik pagyrė kuopą ir 
bankietą. Viršininkai vieni at
sišaukė į narius org. reikalais. 
Kiti plačiau aiškino svarbą 
būti organizuotiems lietuvių 
savišalpos ir apdraudos orga
nizacijoje.
y Neapsiėjome be dainų, nors 

_ jos ir nebuvo iš anksto žadė
tos. Grabauskui nustojus kal-J 
bėti, prasidėjo reikalavimai: 
jam sin Velička dainuoti. Ir 
tenurimo, kol nebuvo paten
kinti. Jiedu užtraukė porą tų; 
smagių, linksniavimui Įpritai- į 
Rytų dainuškų. b 
; Po vakarienės įvyko/šokiai. 
~ Valgius gamino Anna Viš- 
riiauskienė, Mary Zeikus. Ge
raldine ir Mary Ann Wilso- 
tiaitės patarnavo prie stalų. 
Įvairiuose bankietui apruošti 
ųr. jame patarnauti darbuose 
taipgi dirbo Sophie Petkus ir 
grupė vyrų: Kaz. Yuknys, 
Jurgis Waresonas, Valis Btih- 
fcusf Mikas Stakovas, Al Ve- 
lieka. Matytumėt,

bemoką 
pagelbėti

kaip tūli 
ir šeiminin- 

ir puodus
gražiai 
kėnis 
plauti.

pastebėjo, 
bankietastfnis

kad šieme- 
turtingesnis 

dalyviais už praėjusiųjų metų. 
Žraži, drauginga nuotaika

ame, rodo, jog ateityje šie 
bankietai galės būti dar di
lesniais. Tiktai, žinoma, rei- 
kia jiems daugiau pasidarbuo
ti. O tai yra visų narių užduo
tis. Tūli nariai ir šiemet gra
liai pasidarbavę, pardavę po 
keliolika tikietų vienas. Tik
rai pagirtinos tų narių pastan
gos. Rep.

New Yorko taksų skandalų 
vadinimas prasidės Washing
tone ateinantį pirmadienį.

Nepraleiskite Nepamatę
Seniai Laukiamos Operos—Giuseppe Verdi’s

RIGOLETTO * /

Sekmadienį, Kovo-March 16, 1952 
f 

. Pradžia 3:00 P. M.
t

LIBERTY AUDITORIUM
♦ y į *i 

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
I

Po programos bus šokiai |!|!' I .

Rezervuotos sėdynes $2.25; taksai įskaityti 
NerezerVuotos sėdynės tik $1.75

■...... .... .......... . .....-.r--'"''i...... lĮiiffi.iMmT-'-aagi

Queens įvyko masine 
demonstracija

masinės de-

I jog i j on i orių p asi m o j i m as
nedaleisti apskrityje masinio 
mitingo protestui prieš Smith 
įstatą, atsimušė jiems patiems 
per nosį formoje 
monstracijos.

Demonstracija 
Polish National 
St. ir 108 
Komitetas 
mą Smith 
samdęs tą 
tingui. Toje 
sau patalpas tūli legijonieriai.

Sąjūdis demonstracijai pra
sidėjo kovo 5-tos vakarą, kai 
tūlas gauleiteris legijonieriaus 
uniformoje atėjo ir sumušė 
salės manadžerį 
salės darbininku

įvyko ties
Hali, 150th 

So. Jamaica.Ave.,
Veiklai už Atšauki
Jstato buvo pasi 
salę masiniam zrii- 

pat salėje tų r

už davimą 
reikalams 

Manadžeris 
atsidūrė ligoninėje ir areštu o- 
clino tą kumščio “demokratą.” 
Tačiau sugužėję daugiau legi- 
jonierių privertė salės vedėjus 
salę atšaukti.

Apie tai, kad svetainės ne
bus, ją paėmusis asmuo suži
nojo tiktai iš spaudos, pasku
tinę dieną pirm milingo. Kreip
tasi į teismą, reikalaujant 
įsakyti vykdyti kontraktą. 
Rengėjai turėjo pasirašę kon
traktą, užmokėję nuomą. By
la nusitęsėjki vakaro penkta
dienį. Salės nebuvo kitur ga
lima gauti. Ir pranešti žmo
nėms nebuvo kaip.

Su vykę apie tūkstantis žmo
nių, negalėdami įeiti salėn, 
daugumoje, nesiskirstė. Poli
cijai neleidžiant susiburti mi* , 
tingui gatvėje, jie 
Šaligatviais. Maršavo 
tylomis. Bet atėjus 
laikui, neturėdami 
parodyti savo šio

:tikslą, šaukto šaukė obalsius: 
•“Freedom of speech must not 
Mie,” 
jAct.” 

šios 
įmetu

ina ršavo 
iš karto 
mitingo 
plakatų 

maršavimo

ir “Repeal the Smitti

veiklios demonstracijos 
tebebuvo neišsiskirstė 

gal apie 800 asmenų.
Darbininkams renkantis 

miti igui už savo teises, salės 
aludėje prie baro ėmėsi sau 
l‘įkvėpimo” šio antpuolio prieš 
darbininkus “herojai.” Tačiau 
kumščio vartoti jiems neteko. 
Nemažame jų būryje radosi 
ir žmonių, kurie juk būtų gau- 
jiniams veiksmams nepritarę. 
Prie to ir policijos buvo ne
mažai. Demonstrantams šau
kiant savo šūkius m aršu o j ant 
keliu blokų ilgio gretose, le
gijonieriai tai stebėjo, stovė
dami salės kieme už tvoros ir 
Už policijos eilių. Tik vienas 
kitas subliaudavo vilku. Bet 
jri riksmelius paskandino cho
ru šaukiamieji obalsiai, ragi-1

najitieji žmones apginti žo
džio laisvę ir darbuotis už at
šaukimą darbininkus smau
giančio Smitho įstato.

Tūkstančiai šio distjrikto gy
ventojų, daugiausia biednuo- 
menes, išėjo iš tų mažyčių 
stubelių pažiūrėti, kas čia da
rosi, kad masės negrų ir bal
tųjų žmonių bendrai maršuo- 
ja ir dainuoja. Nenuostabu; 
kad milijonierių interesams 
tarnaujantieji tūli legijonierių 
lyderiai bijojosi šion sekcijon 
įleisti darbininkų mitingą.

Savo siekiui jie pasitarnavo 
meškiškai. Jeigu būtų mitin
gas įvykęs salėje, nei vienas, 
kas nedalyvavo mitinge, ne
būtų žinojęs, kur ir ko tie 
žmonės eina. Bet, kada mitin
go dalyviai buvo priversti su
sirinkti ant gatvės, tūkstančiai 
susiedijos gyventojų tai matė 
ir sužinojo tikslą.

Komitetas skelbia, kad ar
timoje ateityje įvyks kitas ma
sinis mitingas Queens apskri
tyje ir kad bus geri tie patys 
tikietai, kurie likosi nesuvar
toti šiame. T-as.

Uniją, organizaciją 
nariams svarbu 
dalyvauti, žinoti

131Kovo 16-tą, City Center, 
\V. 55th St., New Yorke, šau
kiama konferencija Smith į- 
stato persekiojamiesiems ap
ginti. Kviečia unijas ir visas 
darbininkų ir liaudies organi
zacijas atsiųsti* delegatus ar 
atstovus. Registracija $2.

Konferencija prasidės 1 ‘.3(1. 
Paskutinė sesija, masinis mi
tingas. prasidės 7:30 vakaro. 
Delegatams įėjimas už tą pa
čią registraciją. Ateinantiems 
vien tiktai į masinį mitingą 
•M.

Masinėje sesijoje kalbūs ad
vokatas Vito Marcantonio, bu
vęs kongresinanas, vienas 
gynėjų tų 16-kos. Jisai pareiš
kė, jog “gynimas tų 16-kos 
yra gynimu teisių kiekvieno 
amerikono.”

Ką reiškia Smith įstatas 
unijistams,' bedarbiams, tauti
nėms/ mažUmoiYis, liaudies or
ganizacijoms ir kiekvienam jų 
nar'ui? Marcantonijus, kaipo 
vienas žymiausiųjų civilinių 
teisių žinovų Amerikoje, pa
teiks aiškų atsakymą. Organi
zacijų darbuotojams svarbu 
patiems tai žinoti ir tą žinoji
mą pranešti kitiems nariams.

Z.

LDS Centro Valdybos 
suvažiavimas

Praėjusį šeštadienį, kovo 8 
dieną, LDS Centro patalpose 
įvyko Susivienijimo Centro 
Valdybos narių suvažiavimas.

Dalyvavo: prezidentas R. 
M i z: ar a, 1 -m asi s v i c e-p r e z i -
dentas J. J. Mockaitis (iš 
Bridgeporto), 2-rasis vice-pre- 

j zidentas Francis Olson (iš 
Mundelaine, III.), daktaras- 
kvotė.ias Dr. M. D. Palo.vičius 
(iš Detroito), taipgi sekreto
rius J. Siurba, ižd. J. Weis, ir 
iždo globėjai: Alda Orman, 
K. Petrikienė ir E. Jeskcvi- 
čiutė.

P e kitų svarbių reikalų, su
važiavimas svarstė LDS De
šimtojo Seimo reikalą. Nutarė 
Seimą šaukti šių metų’rug- 
piūčio 4—5—6—7 d d. Detroi
te.

Nutarė vajų naujiems na
riams Įrašyti prailginti iki lie
pos 1 dienos.

Atlikta kitų svarbių LDS 
reikalais tarimų, kurie bus pa
minėti LDS organe Tiesoje.
Vakare Dr. M. D. Palevičius 

dalyvavo LDS 1-mosios kuo
pos bankiete Brooklyn©, o ant 
rytojaus Richmond Ilill’yj da
vė gerą kalbą apie žmonių 
sveikatą.

Francis Olson tą pačią die
ną išvyko į Bostoną aplankyt* 
savo gimines, o iš ten, : 
dieni, grįžo namo.

J. J. Mockaitis tą 
dieną grįžo namo.

pačią

Laisvės Reikalais
Sveikina su dešimtine

ban-LDS 1-mosios kuopos 
kieto, įvykusiame kovo 8 die
ną Bzooklyne, geras ir duos- 
nus laisvietis,; brooklyriškis 
Petras Poškaitis, susitikęs ma
ne sako:

— čia, va, yra dešimtinė; 
tai bus' Laisvutei sveikinimas 
ir naraina. r.Prie progos duosiu
• •» » i i 1 : $ir daugiau.

Petras Poškaitis dažnai pa
auk--la mūsų spaudos išlaiky
mui ir kitiems svarbiems dar
bininkų judėjimo reikalams.

Ačiū jam! M.

Skalbėjai sukilo prieš 
nepakankamą unijos 
pasirašytą kontraktą

darbini;. km,
Unijos nariai, 

didelį pasi- 
viršininkų ką tik

Skalbyklų 
Amalgameitų 
lokaluose sukėlė 
priešinimą
tai pasirašytam su skalbyklų 
savininkais kontraktui.

Nepasitenkinimas k o n fra k • 
tu ir jį pasirašiusiais virsima- 
kais j ra taip didelis, kad į 
Linen Lokalo 331-mo susir'n- 
kimą Amalgamęitų Saleje bu
vo pašaukti gaisragesiai ir po
licija.

Naujasis kontraktas palie
čia apie 20,006 darbininkų, 
daugiausia negrų. Jiems duo
ta po 5 centus nfokesties prie
do per valandą. Bet pat:es 
valdinio Darbo Department© 
raporte buvo sakyta, kad ben
droji tos industrijos alga yra 
$35.97. Tai reiškia, kad dau
gelis gauna kur kas mažiau; 
O darbas sunkus.

Jaunuolis Franklin James 
Morrison miręs nuo širdies 
atakos. Jis krito ant aslos 
draftuotiems egzaminuoti sto
tyje priėjus jo eilei žengti ant 
svarstyklių.

Figūravęs Mrs. Satterlee 
palikimo byloje daktaras Ri
chard Hoffman pareikalavo 
policijos apsaugos po to, kai 
tapo pašautas tos pdt bylos 
dalyvis advokatas^Įtosenblatt.

-*u*
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Vaizdas Sea View ligoninėje, Staten Island, N. Y. Čia gydomi džiova sergą žmonės. 
Jie džiaugiasi išgirdę, kad tapo surastas naujas “stebuklingas” vaistas džiovos nuga
lėjimui. Bet gydytojai tvirtina, kad tas naujas vaistas tik sustabdo tą biaurią ligą, o 
dar negali pilnai ir visiškai išgydyti.

Ona Čepulienė, Moterų Ap- 
švietos Klubo darbšti nare 
per eilę metų, pastarosiomis 
keliomis savaitėmis serga. Ją 
varginą kas nors panašus į 
sunkią slogą, bet aršesnis už 
slogą. Gydytojas ją lanko na
mie. Tai dėl to su ja ir nesi
matėme paskiausiu laiku.

Linkime greit pasveikti ir 
sugrįžti į dažnus pasimatymus 
lietuvių veiksniuose, kaip bū
davo lig šiol.

Ateinanti parengimai
Su kovo 23 d. Auditorijos 

patalpose bus pradžia paskai-! 
tų-referatų cikliaus. Pats pir
mutinis šūvis bus labai stam
bus ir įdomus. Kovo 23, 3 vai. 
po piet, visi pasiruoškite būti 
Brown Salėje. Ten mos pami
nėsimo didžiojo mokslininko 
ir menininko Leonardo d a
Vinči 500 metų sukaktį.

Ar neįdomu žinoti, kaip di
delis žmogus gyveno, piešė, 
skleidė mokslą 500 metų at- 
ga?l Rojus Mizara duos apie 
tą anų laikų didžiūną puikiai 
parų ošt ą re f orątą -paskaitą.

—o—

“TETOS TURTAI”

Kovo 30, taip pat lygiai 3 
vai. po piet, turėsime komedi
ją, didžiojoj Au’ditorijoj. Ko
medijos “Tetos Turtai” vaidb 
n imą atliks gabūs Hartfordo 
Laisvės Choro vaidintojai.

Komedija pavaizduoja da
bartinį amerikinį gyvenimą. 
Jame matysime, kokių prie-1 
monių reikia griebtis, kad 
pralobti, kad pakilti į laimin
guosius. Šios komedijos pa' 
matyt kviečiami ne tik Brook
lyn©? bet ir tolimesnių apylin
kių lietuviai.

—o—
Paskiaus seks eilė paskaitų 

ir simpoziumas. Apie tai pla
tesnes infonnacijas rasite iš
leistame tam reikalui lapely
je.

Dabar patartina aplankyti 
mūsų prelegonto Rudolfo Ba
ram ko meno kūrinių parodą. 
Apart Baraniko, ten matysite 
ir kitų keturių dailininkų kū
rinius. Paroda prasidėjo 10 d. 
kovo ir tęsis iki 22, ACA Gal-* 
lery, 63 E. 57th St., New Yor
ke. ' . LMS Rep.

llįgrit

To ženklelio pasirodymas 
spaudoje liudija, kad jau 
prasidėjo Amerikos Rau
donojo Kryžiaus kampa
nija Sukelti po visą Salį— 
85 milijonus dolerių. 
New Yorko miesto 
ventojų tikisi gauti 
700,000.

IS 
gy- 
H-

i Idlewild lėktuvų stotyje ati
darytas naujas lėktuvams įsi
bėgėti kelias (runway). Juo- 
mi daugiau lėktuvų būsią pa
sukti pasikelti virš jūros, ne 
virš rezidencijų. Queens gy-

taipgi

RANDAVOJIMAI 
PARDAVIMAI

PARSIDUODA ARBA 
ISSIRANDAVOJA

15 Cabins ir Trailer Park, 
Grocery Store ir 3 gyvenimui kam
bariai, viši įrengti ir išfomišiuoti. 
Gerai eina biznis. 5 akrai žemės, 2 
karam garadžius. Viską išrendavoja- 
me visiems metams, nes savininkas 
atsitraukia nuo biznio poilsiui. Atda
ras biznis apskritus metus.

Kreipkitės:
FRIENDLY INN CABINS

Box 72, North Branch, N. J. 
Tel. Somerville 8-7251 

(50-54)

PARSIDUODA NUOSAVYBE
Naujas gyvenimui namas ir kiti 

pastatai, Puikiausia turistam kempė 
ar gas stočiai vieta. Taipgi galima 
įsteigti vištų biznį. Kaina tik $6,000.

MRS ANNA JOHNSON
Somer Point Rd., Box 36 A, 

3K mailių nuo Mays Landing, N.J.
(50-52)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Ko reikia iš vaistinės, pirkite iš 
Ideal Pharmacy, 29 Kelly Square. 
Čia galite nusipirkti ir dienraštį 
Laisvę paskiromis kopijomis.

“ (44-54) •

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

j Telephone EVergreen 4-8174 
/

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooldyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEGIONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini 
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ventojai taipgi bijosi tų paukš
telių, prieš juos daugiau pro
testuoja po Elizabeth© įvykių.

MALE F
MARMURO MECHANIKAS

Patyręs kirtėjas ir polišiuotojas. 
Nuolatinis darbas, žapa randasi 
Long Island City. Saukite: PLaza 
8-3263. (49-53)

HELP WANTED FEMALE
Reikalinga namų aptarnautoja, 

nusimananti apie valgių gaminimą, 
lengvi skalbiniai, vienas vaikas 14 
metų, atatinkamai liuoslaikių. Rei
kalingas paliudijimas; mokestis $40 
j savaitę. Tel. TE. 6-9OO5.

(50-54)

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St. > • -

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. x

Tel. EVergreen 7-6868 |

VALANDOS: 
0—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta




