
Klaida.
Subrutalizuoti žmonės.
Bakteriologinis karas.
Galimybės ir priemonės.

F Rašo A. BIMBA

štai kur, man atrodo, yra 
daroma didelė klaida: jau 
beveik visai išėjo iš mados 
parengimų garsinimas plaka-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

No. 55 Richmond Hill 19, N. Y., Tree., Kovo (March) 19, 1952 A ★ ★ ★

LAISVĖ - LIBERTY
The Only Ltthnanlan Daily 

In the Eastern States

110-12 ATLANTIC A VĖL, 
Richmond Hill 19, N. F.

TeL Virginia 9-1827—1828

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

tais. Ot, rengėjai sako, prane
šime Laisvėje ir užteks. Juk 
vis tiek visas svietas sužinos!

O taip dažnai nebūna. Ko
lonijoje yra tik tuzinas kitas 
skaitytojų, o lietuvių ten gy
vena gal keletas šimtų. Laik
raštis visų žmonių nepasiekia.

Antra, plakatai padaro pati 
parengimą žymesniu, rimtes
niu, svarbesniu. Tie patys pa
žangieji žmonės daugiau dė
mesio kreipia į gerai, plačiai 
garsinamus parengimus. Tai 
yra seniai žinoma.

Todėl reikėtų didesnių pa
rengimų išgarsinimui grąžinti 
plakatų sistemą. Tik. supran
tama, nereikia plakatus padė
ti i sprintą ir laikyti po raktu. 
Juos reikia rūpestingai pa
rleisti.

★
»•

Ir dar vienas anglas ko
respondentas smarkiai prabi
lo apie karą Korėjoje. Jis 
apie tai parašė ištisą knygą ir 
ją pavadino “Cry Korea.” 
Juomi yra Reginald Thomp
son.

šioje savo įspūdingoje kny
goje Thompsonas papasakoja 
baisių dalykų. Autorius nėra 
joks pro-komunistas. Jis ko
munistus skaito savo priešais. 
Bet savo veikale Thompsonas 
sukuria baisų subrutalizuotų 
žmonių vaizdą. Jis matė savo 
akimis.

★

IVW* ir kaip jis matė? 
i^orhpsonas buvo su Ameri
kos jėgomis. Ir jis matė ir jis 
rašo apie mūsų jaunus vyrus 
ir jų papildomus žiaurumus. 
Sunku net tikėti. Jis pats sa
ko, kad sunku net tikėti, kad 
šis karas šiaip gerus ir papras
tai malonius jaunus amerikie
čius pavertė tokiais bešir
džiais jų atsineši m e linkui 
korėjiečių.

Tai gaila, tai liūdna, tai 
tragiška.

Korespondentas sako, kad 
tūli net korespondentai pasi
ima šautuvą ir eina medžioti 
žmonių. Didžiuojasi nušovę 
vieną kitą “gook” (korėjietį).

★

Jau kelintu atveju iš Kini
jos ir šiaurinės Korėjos pusės 
keliamas kaltinimas, kad 
Amerikos jėgos Korėjoje var
toja bakteriologines priemo
lis — iš lėktuvų į aną pusę 
fronto paleidžia baisiomis, 
limpamomis ligomis užkrėstus 
gyvūnus ir gyvius. Iš jų plin
ta epidemijos.

Mūsų valstybes sekretorius 
Acheson griežtai tuos kaltini
mus paneigia.

★
Bet The N. Y, Times moks

linėmis temomis bendradarbis 
Waldemar Kaempffert rašo 
(kovo 16 d.), kad šioje šalyje 
slaptai apie 4,000 mokslinin
kų studijavo tokio bakteriolo
ginio karo galimybes. Studija
vimas buvo vedamas Mary
land, Mississippi, Utah ir In
diana valstijose.

★
Kokios pasekmės? Pasek

mės tokios, kad ne tik surasta 
tokio baisaus karo galimybės, 
bet buvo išdirbtos priemonės. 
Jie patiekė būdus panaudoti 
“bacteria, fungi, viruses, ri- 
cketsiae and toxic agents iš 
gyvų organizmų pagimdymui 
mirties arba ligų žmonėse, gy
vuliuose arba augmenyse.”

Vaidinasi, priemonės tokiam 
Storini yra, mūsų karo jėgos 
tJri.

Aišku, kad jas turi ir kiti 
kraštai. Kas bus, kai pradės 
pavietres platinti abi pusės?

Tik pagalvojus apie tai, 
žmogus priverstas esi atiduoti 
viską kovai už baigimą šios

IWALTER REUTHER UŽGROBĖ DIDĮJĮ 
AUTO. DARBININKU UNIJOS SKYRIŲ 
IR PAŠALINO JO VIRŠININKUS
Kaltina juos už komunizmo 
skleidimą tarp unijos narių

Detroit. — ^Dešinieji CIO 
Automobilių Dar b i n i n k ų 
Unijos vadai pirmadieni 
užėmė raštinę unijinio sky
riaus - lokalo num. 600, tu
rinčio apie 70,000 narių.

Unijos centro pirminin
kas Walteris Reutheris ir 
jo bendrai apkaltino lokalo 
viršininkus už komunisti
nę propagandą. Kaip paro
dymus, jie naudojo šnipų 
liudijimus, šnipai gi pasa
kojo Kongresmanų Neame- 
rikinės Veiklos Komitetui, 
kad skleidžiama komuniz
mo įtaka tarp to lokalo vir
šininku ir nariu.

Unijos centras, pasinau
dodamas tais, pasakojimais,

Čiango Formoza būsianti 
“demokratijos paroda”

Hong Kong. — Atsilankė 
Herbertas G. Shenck, Jung
tinių Valstijų pasiuntinys 
Čiang Kai-šeko kinams tau
tininkams remti Formozos 
saloje. Sakė, turės būti 
duota Čiangui pinigų ir iš 
$7,900,000,000, kuriuos Tru- 
manas skiria užsieniams 
stiprinti prieš komunizmą.

Schenckas pasakojo, kad 
amerikinė parama čiangui 
padarys Formozos salą 
“pavyzdinga demokratijos 
paroda.”

Teigiama, kad atomų 
jėga sparčiau kels 
gerovę Sovietuose

Maskva.— Sovietu moks
lininkai surado būdus, kaip 
atominė jėga gali sukti fa
brikų mašinas ir tarnauti 
kitiems naudingiems dar
bams. Tatai, sakoma", juo 
sparčiau kels sovietinę pra
monę ir gerins žmonių bū- 
klę.

Kartu pranešama, jog 
Sovietų chemikai surado dar 
eilę svarbių anti-biotinių 
gyduolių ir naują vaistą li
goniams apmigdyti laike 
operacijų. Šis vaistas 5 kar
tus greičiau veikia negu 
morfinas, bet yra laisvas 
nuo morfiniškų blogumų.

SUDEGĖ SENA 
BAŽNYČIA

New Market, N. J. — Su
degė Pirmoji Baptistų Baž
nyčia, kuomet kunigas ir 
parapijonai rengėsi minėti 
100-metinę jos sukaktį.

skerdynės ir už taiką pasau
lyje.

Deja, mūsų krašte veiklių
jų taikos jėgų turime perma- 
žai. žmonėse' sentimento už 
taiką labai daug, bet organi
zuotas bruzdėjimas tebėra 

'silpnas, štai kodėl taip lengva 
[verstis karo kurstytojams.

tad ir perėmė lokalą į savo 
rankas. Žada apvalyt ; jį 
nuo komunistų. j

Centro paskirta komisija 
pavarė lokalo pirmininką 
Carlą Stellato ir tris kitus 
viršininkus. O jau pirmiau 
pašalino penkis žemesnius 
lokalo pareigūnus.

Japonai bombardavo 
taksų raštines

Tokio, Japonija. — Japo-. 
nai metė penkias padega
mąsias bombas i' taksu ko- 
lektavimo raštines Yokoha- 
mos ir Kavasaki miestuose.

Raštinės buvo padegtos, 
bet gaisrai greit užgesinti.

I Detroite yra bent 
141,000 bedarbių

Detroit.—Michigano vals
tijos komisija dėl darbų su
radimo apskaičiavo, jog 
vien Detroit mieste yra 141 
tūkstantis bedarbių.

Valstijos valdžia neduo
da bedarbiškų pensijų bent 
20.000 žmonių, kuriuos fa
brikantai pavarė arba kurie 
negana ilgai dirbo ar atme
ta per daug pigius siūlo
mus naujus darbus.

Bedarbiai reikalauja žmo
niškesnės pensijos, bet poli
tikieriai tatai vadina “ko
munistų užmačia.” h

Iranas nenori karinės 
jankių misijos, bet jie 
ten vis dar laikosi

Washington. — Išsibaigė 
kontraktas karinės ameri
konų misijos su Irano val
džia, ir Iranas atsisakė pa
naujinti kontraktą.

Bet Amerikos karininkai 
ketina dar pasilaikyti Irane 
per neribotą laikotarpį.

Amerikiniai generolai bei 
pulkininkai nuo 1943 metų 
veikė kaip Irano armijos 
mokytojai ir jo valdžios pa
tarėjai.

Iranas dabar atmeta jų 
misiją todėl, kad ameriko
nai reikalauja vėl leisti an
glams naudoti Irano alie
jaus (naftos) pramonę.

NUTEISTAS PABĖGĖLIS 
KAIP ŠNIPAS

Salzburg, Austrija. — A- 
merikonų teismas nuteisė 

■pabėgėlį iš Lenkijos Heinzą 
Silomoną 6 metus kalėti už 
tariamą “šnipinėjimą če- 
choslovakijai prieš ameri
kinę kariuomenę Austri
joj.”

ORAS. — šilčiau ir gal 
bus lietaus.

Senato užsienio reikalų komisijos pirmininkas sena
torius Tom, Connally (kairėje) kalbasi su valstybės 
sekretoriumi Dean Achesonu. Jie tarėsi, kaip komisi
joje pravesti Trumano reikalavimą užsienio ginklavi
mui paskirti aštuonis bilijonus dolerių.

Anglų generolas pripažįsta, kad 
Sovietai vengia karo, bet jis 
kursto kartį prieš Sovietus

London. — Anglų gene-x 
volas J. E. C. Fuller, karinis 
istorikas, rašo, kad Rusija, 
“turbūt, nieko neužpuls.” 
Savo išleistoje knygelėje 
“Russia is not Invincible” 
gen. Fuller sako:

“Sovietų Rusija nesiekia 
bent ką ginklais sunaikin
ti. Jinai stengiasi per savo 
propagandą paveikti vaka
rinių kraštų protus, taip

Išvogta $8.000.000 verteš 
valdžios grūdų iš sandelių

Washington. — Tyrinė
jantis Kongreso komitetas 
turi parodymų, kad tapo iš
vogta 8 milijonų dolerių 
vertės valdišku kviečiu ir 
kitų grūdų iš sandėlių.

Jau pirmiau įrodyta 4 mi
lijonų dolerių-vagyste iš tų

PAVARYTAS DAR VIENAS 
TAKSI) KOLEKTORIUS

Washington. — Valdžia 
pavarė D. Dowlingą, taksų 
kolektorių New Yorke; sa
ko, todėl, k a d jis “ne
reguliariai”. (neteisingai) 
išpildė pats savo taksų 
blanka. v

Dowlingas buvo preziden
to Trumano paskirtas tak
sų kolektorium pernai rug
pjūčio mėnesį vieton James 
W. Johnsono. O Johnsonas 
pašalintas už kyšius ar ki
tus “nereguliarumus.

Nuo 1951 m.

Prancūzai kontr-atakuoją
Vietnamo liaudininkus

Saigon, Indo-Kina. — Ke
liolika tūkstančių Vietnamo 
liaudininkų buvo prasiver
žę j artimąją Saigon did
miesčio apylinkę.

Dabar francūzų koman
da garsinasi, kad kontr
atakuoja ir‘atmuša vietna
miečius.

kad jie nuleistų rankas ir 
susilaikytų nuo karo prieš 
Sovietus.”

Gen. Fuller todėl pataria 
anglam - amerikonam neat- 
laidžiai ginkluotis, syki'u 
pasmarkinti “dvasinę kovą” 
prieš Rusiją ir remti tero
ristus, kurie iš pasalų vei
kia Sovietų Sąjungoje, Len
kijoje ir kituose draugiš
kuose Sovietams kraštuose.

sandėlių.
Tai privačiai sandėliai, 

kuriuos valdžia samdo su
pilti savo perkamiem iš 
farįnerių grūdams.

Tais pirkimais valdžia 
stengiasi palaikyti gana 
aukštą grūdų kainą atviroj 
rinkoj.

šiol tapo pavaryti jau8tak-
sų kolektoriai'už neteisingą 
pareigų atlikimą. Tame 
skaičiuje yra St. Louiso ko
lektorius James Finnegan, 
Bostono — Denis W. De- 

j laney, San Francisco — 
James G. Smyth ir Brook- 
lyno, N. Y., — Joseph P. 
Marcelio.

Apart astuonių pašalintų 
kolektorių, taipgi pavaryta 
140 taksų raštininkų ir ke
liolika apkaltinta už kyšių 
ėmimą ir taksų numušinėji- 

rudens iki I mus įaviriems bizniams.

Televizija rodė vidurių 
skaudulių operaciją

Philadelphia. — Per te
leviziją buvo rodoma užbai
ga operacijos, kuri padary
ta Pennsylvanijos Univer
siteto ligoninėje vienam 
pusamžiam ligoniui, išpjau
nant viduriu skaudulius 
(ulcers).

Operacija tęsėsi dvi va-

DAUGELIS EUROPIEČIŲ 
REMIA SOVIETŲ TAIKOS 
PLANĄ VOKIETIJAI
An glai-amer ikonai biją, kad tai 
trukdytų jų ginklavimąsi

London. — žinios iš įvai
rių vakarinės Europos ša
lių rodo, kad labai daug 
žmonių sveikina Sovietu 
pasiūlymą dėl Vokietijos 
suvienijimo ir taikos sutar
ties su ja.

Bet Amerikos ir Anglijos 
politikai bijo, kad jeigu so

Amerikonai vėl mėtę 
Kini jon bombas

Tokio. — Kinijos radijas 
skelbė, kad 75 Amerikos 
lėktuvai mėtė b o m b a s į 
Mandžūriją ir kitas Kinijos 
provincijas.

(Amerikonai visai neatsi
liepė į šį naują kaltinimą 
prieš juos)

Manevrai Italijoje 
prieš Vengriją

Roma. — Generolas Ei
senhower is. surengė kairi
nius armijų ir oro jėgų pra
tiltus šiaurinėje Italijoje. 
Pratimai, daromi vardan 
Atlanto kraštų “pietinio 
sparno,” ypač atkreipti 
prieš Vengrijos Liaudies 
Respubliką.

Daugiausiai manevruoja 
Italijos armija.

Beirut, Lebanas. — Ara
biški kraštai užginčija gam 
dus, kad jie norį daryti tai
kos sutartį su Izraeliu.

N. Y. valstijos valdžia vėl 
apdovanoja fabrikantus, 
o skriaudžia bedarbius

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos valdžia pa
skelbė, kad numuš septy
nioms dešimtims tūkstan
čių fabrikantų įmokėjimus 
į nedarbo pensijų fondą.

Valstijos gubernatorius 
republikonas Tomas Dewey 
per kelis paskutinius metus 
sugrąžino fabrikantams 
šimtus milijonų dolerių 
įmokėjimų į nedarbo fondą.

Bet valstijos valdovai vi
saip varžo išmokėjimus be
darbiam pensijų.

SPROGO PARAKO 
FABRIKAS ITALIJOJ

Tivoli, Italija.— Čia spro
go parako fabrikas, užmu
šant du darbininkus ir su- 
žeidžiant kelias dešimts.

landas, bet tiktai paskutinė 
jos dalis buvo rodoma per 
keletą minučių. Visai ne
rodyta atidaryti žmogaus 
viduriai.

Jeigu tokios operacijos 
būtų ištisai rodomos, tai 
daug geriau pasimokyti] te
levizijos žiūrovai.

vietinis planas būtų priim
tas, tatai “sutrukdytu bei 
suardvtu visa Atlanto kraš
tų programą” dėl ginklavi
mosi prieš komunizmą. Taip 
rašo ir londoniškis kores
pondentas New Yorko He
rald Tribune dienraščio.
SOVIETŲ PASIŪLYMAS

Sovietai siūlė:
Sušaukti Keturių Didžių

jų konferenciją, kuri spręs
tų apie1 vakarinės ir ryti
nės Vokietijos sujungimą, 
apie laisvus dėl to balsavi
mus ir apie taikos sutartį 
su suvienyta Vokietija.

Ne vėliau kaip už vienų 
metų po taikos sutarties pa
sirašymo, turėtų būti iš
traukta visa svetimųjų ka
riuomenė iš Vokietijos.

Amerikonai ir anglai ieš
ko priežasčių, dėl kurni ga
lėtų atmest sovietini pasiū
lymą. Tarp kitko, jie sako, 
reikėtų pasiusti Jungtinių 
Tautų komisiją, kad ištirtų, 
ar galimą būtų įvykdyt 
laisvus balsavimus, rytinėje 
Vokietijoje, kuri yra Sovie
tu kontrolėje . Esą?, komi
sija turėtų taipgi ištirti, ar 
pribrendę tokiems balsavi
mams gyventojai pačios va
karinės Vokietijos, užimtos 
amerikonų, anglų ir fran
cūzų.

Tik švelniai pabaustas 
nacis už masines 
žmogžudystes

Nurnberg, Vokietija. — 
Franz Rademacher, Hide* 
trio “įstaigos vadas dėl žy
dų,” karo metu įsakė su
šaudyt tūkstančius Jugosla
vijos, ir Belgijos žydų.

Bet vokiečių teismas da
bar paskyrė jam tiktai 3 
metus ir 5 mėnesius kalėji
mo už tas masines žudynes.

Pastaruoju laiku ameri
konai paveda patiems vo 
kiečiams teisti karinius na
cių kriminalistus.

Bombos suardė negrų 
ir jų draugų namus

Los Angeles. — Užtaisyta 
bomba sunaikino namus ne
gro mokytojo Williamo Bai
ley šeimos.

Kita bomba suardė baltų
jų J. W. Potts ir R. Mar
tinez samdomus namus, kur 
jie norėjo įsileisti negrus 
kaip Įnamius.

London.—Per dieną strei
kavo 570 mainierių Ayr
shire, protestuodami, kad 
valdžia skiria ginklavimui
si per daug pinigų.

Bay Minette, Alabama.— 
Sudužo karinis lėktuvas; 
žuvo visi 5 lakūnai.
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GYNIMOSI DARBAS—
SVARBUS DARBAS

ARTI PENKI ŠIMTAI įvairių organizacijų bei grupių 
atstovų, susirinkę praėjusį sekmadienį į miestavą salę, 
City Center, Niujorke, įkūrė Veikiantįjį Komitetą gyni
mui tų 16-kos darbininkų judėjimo veikėjų,, kurių teis
mas prasidės šio mėnesio 31 dieną.

Tie 16-ka asmenų, kaip žinia, bus teisiami einant Smi
th© įstatymu, — blogu, žiauriu įstatymu, draudžiančiu 
žmogui galvoti, mąstyti taip, kaip jis nori; draudžian
čiu skaityti knygas,--knygas, kurios buvo atspausdintos 
prieš 100 metų!

Šitie 16-ka asmenų yra komunistai, o gal dabar tūli 
' iš jų ir nėra tokiais, gal tik yra buvę, mes nežinome ir 

tai ne mūsų biznis.
Mes šimtu nuošimčių sutinkame su konferencijos da

lyviais, su jų pareikštomis nuomonėmis,—ypatingai su 
pareikšta buvusiojo kongresmano Marcantonio nuomo
ne,—jog persekiojamųjų komunistų gynimas yra glau
džiai susijęs su gynimu visų Amerikos žmonių civilinių 
teisių. Šiandien Komunistai, rytoj—nekomunistai. Reak
cijos siaubas užgrius kiekvieną, jei liaudis nesiorgani- 
zuos ir šiuo metu nestos gynybon persekiojamųjų ko
munistu.

“Negalima, leisti tironijai veikti prieš bet kurią gy
ventojų dalį,” sakė Marcantonio. “Ši tironija, kuri puo
la šiandien komunistus, jei prieš ją nebus kovojama, 
rytoj apims kiekvieną amerikietį.”

Kuris šiais žodžiais netiki, kuris jais pilnai neįsisą
monina, tas arba nieko visiškai nežino arba nenori žinoti, 

ši konferencija atliko svarbių darbų, bet svarbiausias 
yra tąsi ji įkūrė, kaip minėjome, Komitetą, kuris rū
pinsis teisiamųjų gynimu.

Komitetas informuos visuomenę apie teismo eigą; 
komitetas rinks iš visuomenės aukas teisiamiesiems gin
ti. žodžiu, komitetas, išrinktas konferencijos, reprezen
tuojančios apie pusę milijono žmonių, atliks visa tai, kas 
reikės atlikti.

Labai svarbus dalykas finansai., Teismas, prie jo pa
siruošimas, jo eiga, kaštuos daug pinigų. Iš kur -juos im
ti? Iš kur juos gauti? Atsakymas aiškus: tik plačioji vi
suomenė, kuriai rūpi išlaikymas civilinių žmonėms tei
sių mūsų krašte, kuriai rūpi apgynimas Teisių Di
liaus, turės stoti (ir stos) didžiulėn talkon.

Ryžtingai ginant teisiamuosius, bus kertamas smū
gis Smitho aktui.

Smitho aktas, kuris paliečia visus žmones, turi būti 
' atšauktas ir privalės būti atšauktas, kai visuomenė įsi- 
“. sąmonins jo blogumu.

Tarybinei valdžiai mokslas
I pirmoj vietoj. Ir iš Vilniaus 
į gal greit susilauksime prane-/ 
Šimo, kad Markso “Kapitalas” 
verčiamas lietuvių kalbom

Kad Lietuvoje tasai vei-

netenka.. Atsimename, ka
daise buvo svajota ir Ame
rikoje, lietuvių kalboje, iš
leisti “Kapitalą,” bet tik 
svajonėmis ir teliko. To
kiam veikalui išleisti reikia 
nemaža pinigų.
APIE LIETUVIŠKŲ 
BĖGLIŲ “MINISTERIJĄ”

K an a d i š k i a m e Liaudies
Balse Z. J. rašo:

M i n i s t ė r i ų kabinetai 
ne tik Franci.jo.j.

štai, kaip lietuviškoji reak
cine spauda praneša, subyrėjo 
ir VLIKo Vykdomoji Taryba, 
— atseit, lietuviška ponu bėg
lią ministerija, — kuriai va
dovavo prel. Krupavičius.

Krupavičiaus vieton stosiąs 
prof. Kaminskas. O visos sro
vės, sudarančios VLIKą 
i; i a už sroviu

griūva

sa ti
ko n so lid aci ją, 

vargšo VLIKo

.jie patj's prįsi

gali

VL1-

tonas pinigų neduos, jie 
bus priversti eiti dirbti 
naudingą darbą ir mesti i

są

vo
ku - 

Jis lankėsi 
miestuose.

MOTERŲ KAMPELIS
Abraham Lincoln 
ir Ann Rutledge

1 DAUGIAU BOMBŲ
ASSOCIATED PRESS kovo 16 dieną paskelbė trumpą 

žinutę iš Los. Angeles miesto, Kalifornijoje,—trumpą, bet 
< reikšmingą.

Nežinomi piktadariai padėjo bombas dvejuose gyvena
muosiuose namuose (Los Angeles mieste). Abi bombos 
eksplodavo, padarydamos už keletą tūkstančių • dolerių 
nuostolių, bet nei viena, dėka likimui, eksploduodąmos 
neužmušė gyventojų.

Viena bomba eksplodavo William Bailey namuose; 
Bailey — mokytojas vidurinėje mokykloje.
• Antra bomba — baltveidžių name, kuris buvo žadama?, 
išnuomuoti negrų šeimai.

Bombos šiandien mūsų krašte darosi paprastu reiš
kiniu. Tai priemonės terorui, kuriuo užsiimdinėja viso
kie rasistai, visokie žmonijos priešai. Andai Floridoje 
tokia bomba eksploduodama užmušė nėgių veikėją 
Moore ir mirtinai sužeidė jo žmoną.

Deja, mūsų “narsusis” FBI, kuris tiek daug pastangų 
deda gaudymui “subversyvių” darbininkų judėjimo vei
kėjų, tų niekšų,, kurie deda į gyvenamuosius namus bei 
viešas įstaigas bombas, “nesuranda” ir gana!

■ Kokia gėda!

F

k 4 v

miltais. Turėk kiaušinių 
baltymus išplaktus. Su- ‘ ■ 
maišyk viską kartu.

Ištirpyk gana sviesto 
skauradoje. Papilstyk skau- 
radon po gerą šaukštą 
košės. Uždėk po riekelę 
ananaso ir ant jos viršaus 
plonai užpilk tos >J^osėX 
Kepk iki ( gražiai apgds. 
Apversk ir vėl kepk iki bus 
gatavi.

Iš sunkos, kurioje anana
sas buvo, padaryk sosą. Į 
puoduką sunkos d a dėk 
šaukštą cornstarch, šaukš
tą sviesto, biskį druskos. 
Pašutink iki sutirštės ir 
duok užsipilti ant blynų. V.

Rugpiūčio 25 d. Llncolnui 
pranešta, kad Ann laips
niškai silpnėja. Jis visu 
galimu skubumu pribuvo 
pas Anna ją paguosti, 
pagelbėti. Per visą tą die
ną ir naktį jiedu kalbėjosi, 
iki sustojo paskutinis jos 
gyvybės pulsas. Ką jiedu 
kalbėjosi tos.e paskutinėse 
valandose, pasiliko ant vi
sados slaptybė. Lincolnas 
niekam nėra prisiminęs 
apie tai, o jei kas ir pradė
davo kalbėti apie Ann Rut
ledge ar jos mirtį, tai Liū
nas tuoj prasišalindavo.

Kaip jo artimi draugai 
sakydavo, po Ann mirties 
“Lincoln went completely 
to pieces.” Jis nuolatos bu
vo nuliūdęs - užsimąstęs ir 
mažai su draugais kalbėda
vosi.

Palaidojus Ann Rūtledge, 
Lincolnas, stovėdamas šalia 
pamylėtosios kapo, balsiai 
pareiškė sekamą jai atsi
sveikinimą :

“Ilsėkis, mano mieliau
sioji Ann. čia su tavim 
kartu palaidota gražiausio
ji viltis mano gyvenimui.”

Kartą pas Lincolną susi- 
rihko jo artimi draugai jį 
paguosti. Tą naktį buvo 
smarki audra su lietumi. 
Lincolnas pravėręs duris ir 
tėmydamas lietaus ir vėjo 
ūžimą, drebančiu balsu pra
bilo :

“Ji ten viena be draugų 
šioje uraganiškoje : audro-1 
j e, o jūs norite mane pra-'

t Jo gyvenimo biografijos 
autoriai žymi, kad po Ann 
Rutledge mirties Lincolnas 
pasidarė dar didesniu hu
manistu. Jis dar labiau už
jautė vargdienius žmones. 
Jo kova prieš vergiją buvo 
žymėtinai griežtesnė.

New Salėm kapinėse sto
vi didokas akmuo/po ku- 
riuomi palaidota Ann Rut
ledge. Tame akmenyje 
įkirsti žodžiai, sueiliuoti 
Lincolno artimo draugo Ed^ 
gar L. Master:
“Pm Ann Rutledge who 
sleeps beneath these weeds, 
Beloved in life of

Abraham Lincoln, 
Wedded to him

not through union 
But through separation.- 
Bloom forever, O, Republic, 
From the dust

of my bosom.”
Tas jaunystėje pergyven

tas periodas yra dalimi 
Lincolno biografijos. Šio 
didžiojo emancipat o r i a u s 
visas gyvenimas buvo pil
nas rūpesčių ir didžiųjų 
audrų. Todėl laisvės mylė
tojai visados prisimins Lin
colno

Gražiausiu jaunystės pe
riodu, kai Lincolnas buvo 
24 metų amžiaus, jis susi
pažino su malonios išvaiz
dos simpatinga 20 metų 
amžiaus mergina Ann Rut
ledge. Tas. žavingas susipa
žinimas baigėsi širdgėlos 
tragediją.

Lincolnas—biednioko far- 
merio sūnus. Iš pat jaunys
tės sunkiai dirbo ir lankė 
mokyklą. Jis kirto miškuo
se medžius, dirbo ant ko
mercinių laivų ir krautuvė
se už patarnautoją. Dėl 
’patogesnių aplinkybių siek- 

■ ti aukštesnio .mokslo, jis su- 
i manė įsigyti locną krautu
vę. Susiradęs bendrininką 

keista, kad , (Partnerį), atidarė valgo- 
“Sandara” ' daiktų krautuvėlę.
Ji j j vadi- Dienomis lankė kolegiją,

taikos | siekdamas advokato profe- 
i sijos, o parskubėjęs iš kole
gijos dirbdavo iki nakties 
vėlumos krautuvėje.

Iš pradžios viskas, ėjo pa
gal sumanytą planą, tik ne
ilgai. Jo bendrininkas pra- 

nel dėjo girtuokliauti ir gem- 
i bleriauti. Pagaliais, po kiek 

Nereikia tačiau manyti, i suvis pranyko,, palik- 
iog tik Sandaros redakto-1 damas l....— 
rius terlioja tą žmogų, ku-1 daugybę skolų, 
vis priešinasi Vokietijos 
ginklavimui. Ne! Naujie- 

i nos savo talkininkę pralen
kia. Vilnies žodžiais:

M e n še v i k ii “Na u j ienos,”
žinoma, pralenkė “Sandarą 
terliodamos pastorių Niemoc- . iš 13 asmenų — tėvo, moti- 
llerj. Jis, anot menševikiškų 
barškalų, esąs “tovarišč Nic- 
mocller”, atseit Maskvos a,- 
gentas.

Kad Niemoelleris turi 
liūs įsitikinimus ir kad jis 
ri Vokietijoj daug savo’ š 
įlinkų naujieniniams barška
lams' visai nesvarbu. Jiems 
tik nusispiaut link žmogaus į-' 
sitikinimų, jeigu jis negieda 
iš Goebbelso gaidų.

Ot, jeigu Niemoelleris bū
tų pratry.škęs neapykantos 
giesme, jeigu jis būtų suriau
mojęs, kad karas neišvengia
mas, tai “Naujienom” jis bū
tų buvęs molodiec.

Barška menševikiškai - 
sa ndarietiški barškalai 
prieš Niemoellerį, barška

šalį savo “ministerijas,” 
vo Vlikus.
NIEMOELLER IR
LIETUVIŠKI ŠPICAI

Vilnis rašo:
Chicagon buvo atvykęs 

kietijos protestonų vadas 
nigas Niemoeller. 
ir tūluose kituose
Pirm savo kelionės Amerikon, 
pastorius Niemoeller lankėsi 
Maskvoj ir Londone. Jis giliai 
tikintis žmogus ir tuo pačiu 
sykiu, kovotojas už religinę 
laisvę ir taiką, už darnu tau
tą sugyvenimą.

; Net buržuazinė spauda, 
•bent paviršium, jj traktuoja i I
j! mandagiai. Hitleris jj laikei 
koncentracijos stovykloje, bet 
persekiojimai nepalaužė jo 
stiprią valią. Kun. Niemoellei * 
griežtai priešingas VakaVų ! 
Vokietijos militarizacijai. ’ Jis 
mano, kad vokiečiai gali kuo 
gražiausiai sugyventi su Tary
bų Sąjunga.

Daugiau negu 
tą garbingą vyrą 
nutarė apjuodinti, 
na “taikos apaštalu, 
apaštalu s v e t i m ž e n k 1 i 11 o s e.
“Sandara” niekus tauzija, sa
kydama, būk Niemoeller no
ri sunaikinti Baltijos kraštus, 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Suo
miją.

Nieko panašaus — Niemoc-’ 
llcr nesakė nei Chicagoje,

krautuvėlės vardu 
Per kelis

i metus Lincolnas dirbo, tau- 
„ pė ir mokėjo tas skolas.

Ann Rutledge tėvai gy-‘ 
i veno New Salem, Ilk, ir ver- 
, tesi taverno (karčiamos) 
bizniu. Jų šeima susidėjo

Saugiausias būdas švel
niems, brangiems puodu
kams arba ant kojytes 
stovinčioms taurėms plauti 
yra laikyti už paties inde
lio dugno, ne už kojytės ar 
ausiukės. Mazgotės vieton 
vartoti mažą maputę, ma
žiau bus spaudimo indo 
kraštuosna, nesuplėšysi.'

Kaimelis sutinka sto 
motery valdžia

Mendon, Michigan, kaimo 
piliečiai kovo 10-tą įvykdė 
savo vietinės valdžios rin
kimus. Valdininkais išrink
tos moterys, kurias pastatė 
moterų organizacija, pasi
vadinusi Piliečių Partija. 
Kaimas turi 800 gyventojų.

Miss Florence Dickerson, 
buvusi vaikų darželyje mo
kytoja, laimėjo kaimo pre
zidentystę prieš vietinio 
fabriko buvusį viršininką 
Arthur Haas..

autoritetą.
Gerai, 1 

pažino, jog ju autoritetas nu
smukęs, bet apgaudinėja po
nai save ir kitus, sakydami, 
.kad jie tą “autoritetą” 
pakelti, bei jj pakelsią.

‘ Toliau:
Kaip man atrodo; tai 

Kas :dar daug sykiu savo
“koiisoliduos,” o “pasiimtų už
daviniu” visvien nerealizuos.

Tos rietenos, kurios dabar 
privedė prel. Krupavičių prie 
“rezignacijos” nesibaigs ir 
naują Vykdomąją Tarybą su
darius. Jos negali pasibaigti, 
nes tų ponų tikrieji siekiai 
yra paremti vien .tik asmeni
nio pobūdžio pagrindu: pasi 
daryti karjerą karo kurstyto
jams betarnaujant, na, ir iš to 
pasipinigauti, kol galima.

Taip, kol bus geraširdžių 
lengvatikių, kurie jiems ti
ki ir duoda pinigų, tol Kru- 
pavičiai, Kaminska.i-KairĮai, 
Brazaičiai - Ambrazevičiai

I J

zylios. Kai tik žmones atsi- j jie prieš kiekvieną 
v ,_G, tuomet trokštantį taikos, 

jei Washing- kauti prieš karą.
sakys juos šerti 
bus kas kita:

Vokietijos moterys 
nori taikos ir 
veikia taikai

eiupse buvo pranešta, kad 
tūk
jos mieste' susiorganizavo 
vienas tūkstantis 
Jos išleido buletinį, 
atsišaukimą į darbininkus, 
kad jie visi reikalautų tai
kos.

me Vakarines Vokieti-

moterų.
kaipo

Moterys nuėjo prie Krųp- 
po dirbtuves.. W. Essene. 
Jos^ten išdalino 12,000 ko
pijų to buletino. Jos šau
kė pro'testuot prieš Vokie
tijos apginklavimą. Prieš 
moteris tapo atsiųsta poli
cija,' kad sutrukdytų jų 
darbą. Penkias dešimtis 
moterų • areštavo, nuvežė I c- >
kalėjiman, kad kitas įgąz- 
dinti. Darbininkų protestai 
or i vertė ‘ tas moteris pa- 
iuosuoti iš kalėjimo.

BEVAN NETIKI, NIEKAS TUO NETIKI
ANGLIJOS, kairiųjų darbiečių vadovas Aneurin Be- 

vąn, aną dieną kalbėdamas viename masiniame mitinge 
(Harrow mieste, Anglijoj), pasakė:' Kas kalba, būk 
Tarybų Sąjunga rengiasi Vakarų Europą užpulti, yra 
melagis. Jei Tarybų Sąjunga būtų norėjusi pradėti ka
rą, ji tai būtii padariusi; nelauktų, kol Vakarai apsi
ginkluos. . .

Tai tiesa! Mes žinome, jog panašiai, kaip Bevanas, 
mc.no ir milijonai amerikiečių. Mes žinome, kad pa.na-

. šiai galvoja ir mūsų krašto valdovai. Bet jie netiesą sa
ko žmonėms, gąsdindami Tarybų Sąjunga, teigdami, būk Europos visų kraštų žmo- 
pastaroji rengiasi mus užpulti. I J

Ginklavimosi šalininkų tikslas: giųkluotis ir ruoštis no tas kančias, kurias jie 
perleido praėjusiuose ■ ką- 

Jie neteko namelių.

nes nori taikos, nes jie ži-

karui. O -kad savo žygius pateisinti; jie skelbia, būk s.o- 
cijalizmo šalis nori mūsų kraštą užpulti. ’ ruošė.

gi 
tu

žmogų, 
pasisa-

Šeimynos likosi išdrasky
tos. r
juos palietė. Net ir paukš
teliai tapo išsklaidyti, kaip 
žiaurios audros.

Daug žuvo jaunų vyrų ir 
nekaltų kūdikių. Motinų 
širdys dėl to neramios. Ki-

nos ir 11 vaikų. Duktė Ann 
buvo tėvo mėgiamiausia iš 
visų. Ji lankė Jacksonville 
moterų akademiją ir buvo • linksminti.

1 • • • I — *
I

' “Pagirtas tarp moterų” 
likosi tiktai kaimo sekreto
rius, jau ilgus metids tas 
pareigas einąs Veny

I Clish. Prieš jį motery 
statė savo kandidato.

rne-

sugabi mergaitė.
Arti prie New Salem ap

sigyveno pasivadinęs vardu 
John McNeil, iš New Yor- 
ko, subankrutavusio biznie
riaus sūnus. Jis buvo su- 
gabus ir prie suktybių lin
kęs jaunuolis. 1 Būdamas 
dažnu svečiu pas Rutledge, 
pamylėjo Aliną ir buvo su
sižadėję apsivesti. McNeil 
bandė verstis įvairiais .biz
niais, o Lincolnas, kaipo 
advokatas, sudarydavo dėl 
jo legales transakcijas. To
kiu būdu Lincolnas paty
rė, kad tas McNeil daro 
biznį po pseudonimo var
du. Jo tikra pavardė buvo 
McNamer.

Kartą jis prisikalbino
Badas, visokios ligos [jncoinį u'žeiti pas Rut- 

ledge. Šiuomi apsilankymu 
Lincolnas pirmu kartu su
sipažino su Ann Rutledge.

Rengiantis Ann Rutledge 
ir John McNeil sutuoktu
vėms, McNeil pasiaiškino, 
kad turįs vykti /trumpam 
laikui i New Yorką dėl biz
nio reikalų. Išvyko ir din
go-—nesugrįžo.

Nuo tada prasidėjo Lin- 
colno su Ann Rutledge ar
tima draugovė. Jiedu su
sižadėjo Sį 
tingai planavo dėl ženybi- 
nio gyvenimo.

1834 metais Lincolnas bu
vo išrinktas į Illinois valsti
jos seimelį, šviesi ateitis 
brėško Lincolno ir Rut
ledge užmanytam gyveni
mui.

1835 metais įvairiose šios 
šalies vietose pasireiškė ma
terijos (šlapdrugio) epide
mija. ypTČ smarkiai buvo 
epidemijos paliesta New 
Salem ir apylinkė.

Lincolnas irgi buvo tos 
materijos parblokštas, bet 
atsilaikė. Po jo tapo tos 
epidemijos auka Ann Rut-

ti sugrįžo sužeisti. Jų gy
venimas liūdnas. Jie. kan
kinasi, skausmus kenčia. 
Taip ir motina su jais kar
tu kankinasi. Nėra jai ra
maus ir linksmo gyvenimo. 
.Viskas prarasta. Daugeliui 
gręsia bado šmėkla, bet iš
eiti nėra kur, nes visur ka-

.psi vesti ir rūpes- vardą ir tuos, ku-
riuos jis mylėjo.

Kazys Bevardi

Philadelphijoje sustabdy
ta porelė įsimylėjusių jau
nuolių. Jiedu iš 
cut bėgę j Elkton, Maryland, 
apsivesti. Mergaitė 15* me
tu, vaikinukas 18-kos. , v z /

necti-

GARSINKITĖS LAISVĖJ’
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

K

{Today’s Pattern,

nimą.
Čionai, Amerikoje, randa

si nuo karo pabėgėlių. Ge
rai jiems. Gal jie buvo 
turtingi, išgalėjo pabėgti. O 
darbo žmogus su savo šei
ma turėjo pasilikti gyventi 
tą sunkų, nelaimingą gyve- 
nitrilą, žiūrėti į tuos baisius 
reginius, į; tuos sužeistus 
žmones, girdėti nekaltų 
žmonių vaitojimą.

Todėl Europos žmonės ne
nori karo. Jie nori taikos, 
nori jos greitai. Nori tai
kos sau ir visam pasauliui.

Eva Simams

Šeimininkėms
24"—32’

Pattern 9352; waist sizes 24. 
26, 28, 30, 32 inches. Site 28 
taies 2 yards 54Jnch .

BLYNAI SU PINEAPPLE
8 riekelės ananaso (pine

apple) v
puodukas in pusė gatavai 

sumaišytų m i 11 ų dėl 
blynų

2 kiaušiniai
3 ketvirtosios dalys puo

duko pieno.
Sumaišyk pieną su kiau

šinių tryniais, maišyk su

Užsakymą su 35 ceiųto'jni’ 
pažymėjimu formos' nume» 
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

2 pusl.-»Laisvė (liberty) ~Treč*«dienM Kovo-March 19, 1952



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

Rengiantis į taikos 
sąskridį Washingtone

(Tąsa)
Ji® atsistojo ir prabilo, su kiekvienu 

sakiniu keldamas balsą: .
—Tai jūs, komunistai, atvedėte mus 

į katastrofą. O dabar jūs savo idiotiš
kais veiksmais prieš vokiečius faktiškai 
einate prieš maršalą P-eteną. Jūs tvar
kos priešai, paprasčiausi užsienio valsty
bių agentai. Jūs neverti vadintis pran: 
cūzais.

— Tur būt, todėl jūs ir išduodate mus 
vokiečiams.

— Aš atlieku savo tvarkos saugotojo 
pareigas. Aš jūsų visų neapkenčiu. Jei 
būtų jūsų valdžia, jūs seniai būtumėte 
mane pribaigę.

— Nedidelis nuostolis Prancūzijai.
— Šunsnuki!
Tą akimirką aš vos neapalpau nuo 

baisaus smūgio į pasmakrę.
Niekšas sužvengė.
—Kol kas — jūs mūsų rankose. Nie

kas nuo mūsų nepaspruks, girdi, niekas 
— ir tavo šeimininkas taip pat. • Po ke
lių dienų bus suimtas Torezas. Pama- 
nykĄužsiželdė barzdą ir tariasi, kad jo 
negalima sugauti. O dar mano, kad stip

resnių už juos nėra.
Jis vėl atsisėdo, šluostydamasis kaktą.
—Na, ka pasakysi?

Tyla.
— Nėra ko išdarinėti komedijos, 

brangusis. Su manim prasti juokai. Su
pratai?

Tyla.
— Pasodins tave) nuogą į karcerį su 

duona ir vandeniu/ Prašneksi arba pa
dvėsi. \

Tyla.
— Duodu tau apsigalvoti iki ryto.
Jis vėl smogė man ir išėjo plūsdama- 

sis.
Po kelių minučių visas uniformuotas 

policijos seržantas nuvedė mane į karce
rį ir paklausė, uždarydamas duris:

—Ką jūs padarėte, kad su jumis taip 
elgiasi?

Aš atlikau savo kaip patrioto pa
reigą, aš darbininkas komunistas.

X Netrukus durys prasivėrė, ir polici
ninkas, taip pat visas uniformuotas ,pa
davė man puoduką karštos kavos.

—Še, išgerk. Jie iį£jo.
Kitą rytą mane kŽBįu su kitais drau

gais, suimtais prieš savaitę vienu metu 
su manim, kalėjimo mašina nugabeno į 
suimtųjų namus prie prefektūros. Vie
nam iš jų užkulnio smūgiu buvo sulau
žytas šonkaulis. Jis baisiai kentėjo. Bet 
per tą laiką, kai iš mūsų tyčiojosi spe
cialios. komandos vyrukai, nė vienas iš

Donna Cooper iš Mem
phis, Tenn., gal bus Was.h- 
imtone balandžio pirmą 
dfeną. Donna Cooper, pa

prasta religinė amerikietė, 
7 vidutinio amžiaus moteris 

su neaiškiais politiniais įsi
tikinimais. Bet dėl vieno 
dalyko Donna yra aiškiai 
nusistačiusį: ji žiūri į Ko
rėjoje vedamą karą kaip Į 
pražūtingą, bereikalingą 
kraujo liejimą. Ir ji turėtų 
žinoti: ji tame kare prara
do savo pirmagimį sūnų.

Donna Cooper ne vienin
telė motina, kurią pasiekė 
Karo Departmento liūdna, 
telegrama, kuri prasideda, 
su “Mes apgailestaujame, 
kad turime jums praneš
ti...” Bet tuo tarpu, kai 
tūkstančiai kitų motinų nu
rijo savo ašaras ir gi dar 
pasakė, kad “taip jau bu
vo lemta,” Donna Cooper 
neliko apatiška. Ji galvojo: 
kodėl mano sūnus turėjo 
žūti? Už ką vedamas šis 
karas? Kam jis reikalin
gas? Ar mano sūnaus gy
vybė buvo paaukota geram 
tikslui? Ir kuomet jai bu- 

_ y4> atsiųsta prezidento var- 
Y du “Violetinės Širdies” 
' (“Purple Heart”) medalis, 

ji atsisėdo ir parašė tokį 
laišką prezidentui T rumu
nui:

Šiandien aš palaidojau 
savo pirmagimį, savo sū

laisvėje palikusių vadovaujančiųjų 
draugų nebuvo suimtas. Mes buvome ra
mūs: niekas iš mūsų nepasakė nė žodžio.

1942 m. gegužės 9 d., po savaitės ka
lėjime ir naujų kvotų prefektūroje/.- aš, 
buvau nugabentas j Sante kalėjimą. Ma
no lapelyje, kaip ir visų kitų draugų 
lapeliuose, buvo parašyta raudonu raša
lu: “39.9.26 dekreto pažeidimas.” (Tu
rimas galvoje garsusis Daladje dekretas, 
uždraudęs komunistų partiją.)

Mus įkurdino prancūzų skyriuje kar
tu su kriminaliniais, po keturis, po pen
kis ir po šešis žmones vienoje kameroje. 
Mums buvo leidžiami pasimatymai du
kart per mėnesį.

Sante kalėjime mes toliau aktyviai 
dirbome. Partiniai laikraščiai, brošiūros, 
lapeliai, rašyti ranka ir suredaguoti ka
merose, plito kalėjime kaip laisvėje. Kal- 

!’ bos prie langų, dainos nenutrūkdavo, di
deliam kalėjimo vyresnybės liūdesiui. 
Pasivaikščiojimai, medicinos apžiūros, 
pasimatymai su advokatais specialiame 
kambaryje duodavo dešimtis progų su
sitikti, ir organizacija funkcionavo nor
maliai.

Mes būtume gyvenę karališkai, jei ne 
badas, ne parazitai ir ne įniršimas su
prantant, kad tu užrakintas ir kiekvie
ną minutę gali būti išduotas vokiečiams.

Sante mes paprastai dainuodavome. 
Bet viepa vakarą niekas neužtraukė dai
nos, tylėjo net .kriminalinis, kuris kas
dien vieną ir tą pat valandą uždainuo
davo :

Kalnų piemuo esu 
ir mėgstu laisvės orą tyrą...

Tą vakarą mes sužinojome, kad Pete- 
nas atmetė malonės prašymą trijų jau
nuolių komunistų, kurie buvo laikomi 
septintojo skyriaus vienutėse. Auštant 
juos turėjo giljotinuoti kalėjimo kieme. 
Mes nemiegojome visą naktį, tarsi na
mie būtų numirėlis. Tik.trys mūsų jau
nieji draugai nežinojo, kad tai paskuti
nė jų naktis.

Rytą, penktą valandą, koridoriuose 
suaidėjo Marselietės garsai. Tai daina
vo jie. Aš aiškiai girdėjau Dalmos bal
są. Jis nutilo aikštelėje. Paskiau, grei- 

'’čfeusia', leisdamasis laiptais, Dalma ėmė 
švilpti, jis, matyti, pamiršo žodžius. 
Paskiau, tur būt, prie pasimatymo kam
bario, daina vėl suskambėjo, šį kartą 
dainavo visi trys:

Gyvybę jai aukok, prancūze, 
Su ja numirk, su ja gyvenk!

(Bus daugiau)

nų. Armijai jis buvo ži
nomas, kaip Pfc. Paul R. 
Cooper, Jr., US 5304900. 
Man jis atstovavo Dievo 
įrodymą, kad kiekvienas 
žmogus turi išvystyti sa
ve prieš tai, kaip jis g'ali 
su pasididžiavimu pasa
kyti gale: “Aš gyvenau 
pilnai ir teisingai.” Ma
no sūnaus žodžiai ir dar
bai buvo tokie gražūs, 
kad aš jaučiu prievolę už- 
rekorduoti visą jo gyve
nimą, nuo gimimo iki 
mirties.
Toliau Donna Cooper sa

ko, kad ji negali priimti me
dalio, nes tas medalis ne
būtų tinkamas jos sūnaus 
pagerbimas. Ji1 rašo Tru- 
manui:

Aš jį (medalį) grąžinu 
su mintimi, man jis sim
bolizuoja tuos 109,000 vy- • 
rų, kurie buvo paaukoti 
tose bereikalingose sker
dynėse, taip vadinamoje 
policijos akcijoje, kuri 
nebuvo ir niekad negali 
būti patenkinančiai išaiš
kinta patriotiniams ame
rikiečiams, kurie myli sa
vo kraštą ir idealus, ku
riuos jis atstovauja.
Ir kritusio kario motinj 

baigia savo laišką, pažy
mėdama, kad ji nei kiek ne
sigailėtų, jeigu jos sūnus 
būtų kritęs už savo kraštą 
kovoje, kuri būtų reikalin

Detroit, Mich.
Lietuvių Komitetas Apgyni
mui Sveturgimių Teisių 
Michigano Valstijoje

šiomis dienomis likosi iš
siuntinėtas laiškas į visuome
nę, nurodant dabartinio lai
kotarpio reakciją ir būdą atsi
nešim© kiekvienam piliečiui 
ir nepiliečiui linkui tos reak
cijos. Prie to, komitetas dar 
pridėjo po blanką dėl parin
kimo aukų. Bet atsitikime, 
jeigu kas neturi galimybių pa
rinkti aukų, komitetas tikisi, 
kad nors savo dolerį ar kitą 
paaukos dėlei to taip reika
lingo tikslo, apgynimo svetur- 
girnių.

Michigano Valstijos Lietu
viu Komitetas veikia bendrai 
su Michigano Valstijos Komi
tetu Apgynimui Sveturgimių 
pagal nutarimą Chicagos su
važiavimo.

Michigano valstijoje dabar
tiniu laiku randasi 38 asme
nys, smerkiami deportavimui.

Michigano valstija, o la
biausiai pats Detroitas, tai 
pirmutiniai šaltiniai visokiems 
raganų gaudytojų komitetams. 
Valstijos reakcioniški ir ne- 
konstituciniai įstatymai pada
re Michigano valstiją pirmu
tine dirva visokiems užpuoli
mams. Detroito miestas irgi 
turi panašius įstatymus.

Komitetas taipgi nutarė tu
rėti visos Michigano valstijos 
lietuvių suvažiavimą balan
džio 27 d. Tam tikslui bus iš
siuntinėti pakvietimo laiškai. 
Komitetas stengsis pasiekti 

-visus.
Kaip teko sužinoti iš komi

teto, tai jau yra atsiliepimų į 
išsiuntinėtą laišką. Aukos jau 
pradeda plaukti. Savo laiku, 
sako komitetas, bus pasiųsta 
visiems pakvitavimas už au
kas.

čekius arba money orderius 
reikia išpirkti vardu J. Gu
gas, bet pasiųsti: F. Gustaitis, 
9515 Cardoni, Detroit 11, 
Mich. J. Danta

So. Boston, Mass.

ga mūsų gerovės apsaugai, 
mūsų žmonių naudai. Kaip 
yra, ji sako, jis žuvo berei
kalingai.

Taip jaučia motina iš 
Tennessee.. Ji p a šakojo 
spaudos atstovams, kurie 
atėjo ją apklausinėti, kad 
jos sūnus studijavo į kata
likiškus kunigus. Ir ji pri
dėjo:

“Visi kraštai turi būti 
laisvi ir gyventi taikoje su 
vienas kitu. Neturi būti ne
apykantos, ar tai būtų ko
munistams, negrams ar kam 
nebūtų. Tik meile turi vieš
patauti žmonių širdyse...”

Ta motina būsianti Wa
shingtone. Ji, ji, kuri iš
drįso viešai išlieti savo jaus
mus ir mintis, pasitarnauja 
kaip tikra patriotė Ameri
kai, o ne tie, kurie tik gal
voja, kad karas nereikalin
gas ir žalingas, bet nedrįsta 
viešai pasisakyti, kurie tyli 
ausis suglaudę.

J Washington^, vyks ir 
lietuviai, įvairių organiza
cijų atstovai. Pasekime 
šios drąsios moters pavyz
dį. Pasekime pavyzdžius 
šimtų ir šimtų drąsių pa
triotinių amerikiečių, kurie 
jau nutarė vykti sostinėn 
balandžio pirmą, kad ten 
iškelti savo balsą už taiką. 
Mūsų -organizacijos, kuo
pos, grupės ir kiti vienetai 
turi neatsilikti nuo šimtų 
ir šimtų unijų lokalų, fra- 
ternalių susivienijimų kuo
pų, bažnyčių, kultūrinių ir,

Ekstra, ekstra!

LLD 2 kuopa rengia j u do
mus paveikslus šeštadienį, ko
vo 22 d., po num. 318 W. 
Broadway, South Boston, 
Mass. Pradžia 7 v. vakaro, ši
tie paveikslai buvo manyta 
ruošti kovo 6 dieną, bet jų ro
dymas tapo nukeltas ant ko
vo 22 dienos.

Visi Bostono ir apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
ir pamatyti, nes tai bus nepa
prastai svarbi filmą.

Kviečia Rengėjai.

Baltimore, Md.
Kovo 10 d. įvyko LLD 25 

kuopos susirinkimas. Narių 
atsilankė vidutiniškai. Iš fi
nansų sekretoriaus raporto 
pasirodė, kad šiemet nariai 
duokles mokasi pagirtinai. 
Kurie buvome šiame susirinki
me, jau< gavome už 1951 me- 

I tus ALDLD išleistą knygą — 
“Sveikatos Šaltinis.” Tai 58- 
tos leidinys, didelio formato, 
352 puslapių knyga. Draugi
ja, išleisdama šią knygą, atli
ko neįkainuojamą patarnavi
mą kaip savo nariams,taip ir 
pašaliečiam, kurie panorės 
knygą įsigyti. Tie, reikalui at
siradus, galės puikiai pasinau
doti knygoje telpančiais pata
rimais sveikatos reikalais.

kitų • organizacijų, kurios 
jau išrinko delegatus .

i .
Lietuvių Taikos Komite

to ir New Yorko apylinkes 
draugijų atstovų susirin
kimas įvyks sekmadienį, 
kovo 23-čią dieną, nuo 
pirmos valandos iki pusės 
po antros po pietų, Liberty 
Auditorijoje. Atstovai, kaip 
ir pavieniai asmenys, ragi
nami atsilankytu

Lietuvių Taikos
■ ' ' Komiteto Vaftlyba 

- Taipgi šiame susirinkime 
buvo baigta rinkti komisija 
dienraščio Laisvės piknikui 
surengti. Piknikas įvyks sek
madienį, 1-mą birželio, Slovak 
National Home parke, 6526 
Halabird Avė. Apie šį pikni
ką dar ne kartą teks rašyti, 
tada ir bus pranešta visos rei
kalingos informacijos.

Dar vienas labai svarbus 
pranešimas, apie įvykstančią 
Juozapinių iškilmę. Baltinio- 
rėš Progresyvės Moterys ren
gia labai iškilmingą parę, 
Juozų vardadieniui atžymėti, 
į kurią kviečia dalyvauti ne 
tik Juozus su Juozienėmis, 
ale ir visus gerus žmones, ne 
paisant, kas kokiais vardais 
vadinasi. Pare įvyks, sekma
dienį, kovo 23-čią, jaunojo N. 
Deltuvo rezidencijoj, 4615 
Benson Ave., Arbutus, Md. ši 
pare, tai bus tikras pavasari
nis balius, su visa gausa ska
nių valgių ir gėrimų, prade
dant nuo 1-mos valandos iki 
vakarui. Bilieto kaina $2.50 
ypatai, kuriuos galima įsigyti 
pas rengėjas iš kalno, arba 
atvažiavus ant vietos. Rengė
jos maloniai kviečia gerbiamą 
publiką Juozapinių parėję 
skaitlingai dalyvauti.

žinant, kad mūsų progre- 
sistės nuo savo parengimų li
kusį pelną visuomet išdalina 
progresyviems reikalams pa
remti, sau nepasilaikydamos 
nei cento, tai jų pastangas 
kiekvienam progresą mylin
čiam žmogui apsimoka parem
ti. Iki malonaus susitikimo 
Juozinėse! V. Stankevičius

Elizabeth, N. J.
“Birutė” — Liaudies opera 

filmoje — bus rodoma Eliza
beth©, šeštadienio vakare, ko
vo 22 d., Klubo Svetainėje, 
408 Court St. Rengia LDS 33 
kuopa, pradžia 8 vai. vak. Į- 
ėjimas nemokamai.

Nelė Ventienė 
(Birutes rolėje)

Birutė po pirmo susitikimo 
su Keistučiu prie šventosios 
ugnies, kur vaidylutės atiduo
da garbę šventajai ugnelei, 
pergyveno didžiausį susijaudi
nimą. Jai atėjo nuosprendžio 
laikai

Nelė Ventiene Birutės rolė 
je labai gražiai dainuoja. Taip 
pat šioje nepaprastai gražio
je filmoje girdėsite daugiau 
gražių dainų.

Nepraleiskite progos pama
tyti lietuvišką operą filmoje.

Vienas iš Rengėjų 

Worcester, Mass.
Iš L. S. ir D. B. Draugijos 
Susirinkimo

Kovo 4 d. reguliaris mėnesi
nis susirinkimas buvo skait
lingas ir reikšmingas gerais 
dalykais.

Pirma, iš fin. sek. J. Petkū- 
no raporto pasirodė, kad per 
praeitą mėnesį Draugijos iž
das daugiau kaj tūkstančiu 
doleriu padidėjo. MM, pra
džioje metų daugumas narių 
užsimoka savo duokles už vi
sus metus. Priimta du nauji 
nariai. Vienas narys mirė, tai 
Motiejus J. .Zizas, kovo 3 d.

Susirinkimas priėmė direk
torių rekomendaciją ’ duoti- 
Olympia Parką veltui vakaci- 
nei Meno Mokyklai dėl dvie
jų savaičių laiko, nuo liepos 
6 d. iki 20 d. Mokyklos pikni
kas bus liepos' 13 d. Taipgi 
nutarta suruošti pavasarinę

pramogą balandžio 19 d. Pa- 
trijotų Dienoje Olympia Par
ke labdaringiems dalykams. 
Šis parengimas, kaip ir buvu
sieji Draugijos parengimai, 
bus ištaigingas ir šaunus, t. y., 
bus duota geri pietūs su išsi- 
gėrimais ir gera orkestrą šo
kiams. Komisija išrinkta iš 
trijų, kiti darbuotojai bus se
kančiam susirinkime išrinkta.

Draugijos atstovai išdavė 
platų raportą iš konferencijos 
draugijų atstovų dėl likvida
vimo P. Rimšos fondo. Susi
rinkimas užgyrė: jei bus lik
viduotas tas fondas ir komi
tetas, tai tuiri būt atsiimti pi
nigai, o neskirti kokiai tai 
Liet. Tarybai, Lietuvai “va
duoti.” čia vietiniai smetoni- 
ninkai atvirai sako, kad Lietu
vos “nebėra”, ir jie numano, 
kad Rimša Lietuvoje gyvena, 
tai jau j$> fondas turi būt su- 
likviduotas, paskiriant tuos 
pinigus tik Tarybai, žinoma, 
fašistiniam tikslui.

12 metų atgal Draugijos 
pinigus sudėjo dėl atlyginimo 
kimšai už skulptūrą “Arto
jas”, kuris randasi Bostono 
Muziejuje. D. J.

Lawrence, Mass.
AFL unijos vadukai parsi

davė American Woolen kom
panijai. Pasirašė sutartį, prie
lankia kompanijai. Nepasako, 
kokį kontraktą padarė, bet 
uždėjo daugiau darbo darbi
ninkams. Kompanija sveikina 
tuos vadukus už tokį kont
raktą.

AFL unija turi tik 3 dirb
tuves American Woolen kom
panijos, o CIO unija turi 21. 
Užbėgdami CIO unijai už a- 
kių su pasirašymu kontrakto, 
jie pakenkė darbininkų reika
lams.
Darbininkai nubalsavo kovo

ti už pilną laimėjimą. Darbi
ninkai ir darbininkės, laikyki
tės vienybėje, nepasiduokite 
tokiems lyderiams, kurie par
duoda jūsų reikalus. Vykite 
juos laukan iš unijos. Jie jums 
netarnauja. Jie gauna dide
les algas ir tarnauja kompa
nijos interesams.

—o—
Arlington ir Monomac Mill 

kompanija priversta atmokė
ti darbininkams užvilktas al
gas. Savininkai vilkino, kad 
tik nereikėtų darbininkams 
atmokėti. Bus išmokėta $750,- 
000. Tai vis unijos pasidarba
vimas.

—o—
.LLD 37 kuopos nariams 

naujiena. Džiaugsitės tie, ku

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmonės 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. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodynyp

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. 4ĮĮjii-Mus4is nuo 
įvairių odos -lig”: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliceijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, sprąn- 
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.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and'Poison Ivy. Sila 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ai’ 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 žtr gerą banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 78, STA. A., HARTFORD, CONN.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pušį.—Laisvė (Liberty)—Trečiadien., Kovo-March 19, 1952

rie seniai laukėte tokios kny
gos apie sveikatą. Knyga 
“Sveikatos šaltinis” jau ran
dasi ant rankų. Centro sekre
torius D. M. šolomskas knygą 
jau prisiuntė. Tai gerbiamo 
Dr. J. J. Kaskiaučiaus parašy
ta didelė knyga. Kožnas vie
nas lietuvis turėtų šią knygą 
įsigyti. Knyga vertesnė už mi
lijoną dolerių. Kas tau1 tas* 
milijonas dolerių, jeigu svei
katos nebeturi ir negauni tei
singų patarimų, kaip apsisau
goti nuo ligų ir būti sveikam.

Visi LLD 37 kuopos nariai 
šitą svarbią knygą galėsite 
pasiimti susirinkime, kuris į- 
vyks kovo 22 d. L. P. Klubo 
svetainėje. Susirinkimas pra
sidės 7 vai. vak. Būkite visi 
susirinkime, nes knyga nebus 
nešiojama po stubas. Nelau
kite, kad ją atneščiau. Ateiki
te patys į susirinkimą ir pasi
imkite. Susirinkimui patogus 
laikas. Bus šeštadienio vaka
ras.

—o—
Pasimirė Adolfas Aurilia, 

nesirgdamas. Buvo grabnešys 
Petro Yanukonio laidotuvėse. 
Pusėtinai buvo susinervavęs, 
kad paskyrė grabnešiais Lie
tuvos Sūnų Draugystės narius. 
Sakė, kad( nereikia, kad be
dieviai neštų grabą. Už poros 
dienų ir pats numirė.

Aš patarčiau nesinervuoti 
už menkniekius. Abrahomas 
priima visus lygiai, ar bedie
vius ar katalikus. žmonės 
gauna ligą už kvailumą.

—o—
Tekstilės apklausinėjimo su

sirinkimas įvyks kovo 20 d. 
Susirinkimą šaukia kongres- 
manas Thomas J. Lane, Wa
shington, D. C. Lawrence 
miesto delegacija važiuos rei
kalauti, kad šio miesto pramo
nei duotų valdžios užsakymų 
dėl pagerinimo darbų padė
ties. Daug bedarbių, daug šei
mynų ^reikalauja ’ pašalpos iš 
miesto. Atrodo, kad ir pats 
miestas randasi blogoje finan
sinėje padėtyje. Neturi pinigų 
išmokėti darbininkams.

—o—
Lietuviškas dievas perkūnė

lis išgąsdino visus “vordinus”. 
Kovo 6 d. nakties laiku taip 
smarkiai smogė, kad kai ku
riuos net iš lovos išmetė. Vie
nas mano susiedas ‘vordinas* 
šoko iš lovos, apsirengė, “vor- 
dino” kepurę užsidėjo, išlėkė 
laukan ir šaukia: Kur Rusijos 
airplanas? Moteris per fengą 
pradėjo šaukti, kad čia giliaus- 

; mas uliavoja, o ne bąmba 
sproginėja. Tai vis durnos 
propagandos įstrošinti žmo- 
nės.. S. Penkauskas
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New Haven, Conn
LDS 1G kuopos ruoštas 

pastatymas “Tetos Turtai’’ la
bai gerai pavyk1©. Hal t fordo

gražiai suvaidino. Publik; 
nėjo daug saldaus juoko.

prie to. kuopa ta 
gei Mureikienei ačiū 
ną. o La i s 
vėlina g< 
kituose 
jie yra 
perstatyti, 
daug.

Amelia

dgiaar:: !■■■—lb ■■ ■' ■■■maaaa—■   ■■ i■■ ■■...»

N(‘HYork)^/Z^fer2lnK>4
Leonardo da Vinci - Didžiule konferencija del 

kovos prieš Smith aktą
Projektų gyventojai 
gina savo butą

* Brooklyn© moterims Jaunimas Šaukia

—o

yra

namuose

susižeidė

ims ilgą laiką, kol 
ranką vaitoti.

Serga ir mūsų 
draugas, tai J. 
Kuopos nariai \cl 
niams greito pasv<

Z

—()—

Kartais nenori nė savo ausi
mis tikėti, išgirdęs tūlus žmo
nes kalbant. Kurie keli mėne
siai atgal labai norėjo karo ir 
u ž ta i 
viską
taksai ir vėl taksai, ir galo 
nesimato. Tie žmones jau pra-

tą

Kai žmonija žengė is vi
durinių amžių, iš tamsiųjų 
amžių Į naujuosius laikus, at
sirado žmogus, kuris savo ge
ni jai umu stūmė pirmyn moks
lą ir meną, o kiti seko ji...

Juo buvo Leonardo da Vin
ci, gimęs prieš 500 metų.

Deja, mažai kas iš lietuvių

mesnių žinių. O žinoti, — pa
žinti jo gyvenimą, jo darbus, 
jo nuopelnus žmonijos kultū-

visuomet i
nori taikos.

—o—
Darbų klausimas 

sų miestas turi tik I 
Ventojii, bet darbų visiems no-Į 
užtenka. Daugelis 
kitus miestukus di 
tiek bedarbių ri

važiuoja 
bti. O vis

sakoma, ikad

štai, kodėl Lietuvių Meno 
Sąjungos Hl-čiąii apskritis pa
siryžo su šio genijaus gyveni
mu ir darbais supažindinti Diz 

; džiojo Niujorko lietuvių visuo- 
I menę!

Kovo 23 dieną ši Apskritis 
■ ruošia apie Leonardo da Vin- 
į ei paskaitą-referatą, kuri skai- 
Į tys Rojus Mizara.

Visi, kurie tik domisi kul
tūra ir mokslu, kurie nori su
sipažinti su Leonardo da Vin- 

ĮC.i nuveiktais darbais, kviečia
mi atsilankyti ir 
paskaitą.

Vieta: Lietuvių
Centras, Richmond

Kultūrinis 
Hill, N. Y.

3 vai. po pietų.

Taksai ant pirkinių 
pasiliks toliau

in iestu-
7 myliu

Branford.
» t i r nedidelis,

bedarbių nėra. 
, —o— '

Kelis žodžius apie 
ką, kuris randasi už 
nuo New. IJaveno. 
Conn., miestukas
bet labai švariai užlaikomas. 
Ten randasi viena didžiausių 
geležies liejyklų. Ten išlieja 
visokias dalis del pečių ir ki
tokius špižinius Įrankius. Yra 
ir daugiau dirbtuvių, kuriose 
lietuviai dirba jau labai se
niai. Ten randasi lietuvių apie

Miestinės politikos žinovai 
teigia, kad tarp miesto majo
ro Jmpcllitteri, gubernatoriaus 
Dewey ir kitų aukštų valdinin
kų yra sutikta palaikyti 3 nuo
šimčius taksų ant pirkinių 
(sales tax). Ir uždėti tūlus ki
lus taksus.

James Johnson, Melrose
Distillers firmos pasiskelbi-

Grupė žymių .amerikiečių 
sušaukė didžiulę konferenciją 
kovai už Smitho Įstatymo at
šaukimą ir už gynimą 16-kos 
darbininkų judėjimo veikėjų, 
kurių teismas prasidės kovo 
31 dieną Niujorke, kurie, be
je, yra suimti ir bus teisiami 
pagal Smitho įstatymą.

Konferencija Įvyko praėjusį 
sekmadienį miestinėje salėjo, 
City Center, Niujorke.

K on f eren c i j o j e d alyvavo 
arti 500 delegatų, reprezen
tuojančių įvairias organizaci
jas, — darbo unijas, kultūri
nes, menines ir kitokias; buvo 
delegacija net ir nuo trockis- 
tų partijos. Buvo daug jauni
mo. ’

Greta delegatų, buvo apie 
pora šimtų stebėtoj ų-svečių.

Konferencijai pirmininkavo 
Clifford T. McAvoy.

Įžanginę kalbą pasakė bu
vęs kongresmanas Vito Marc- 
antonio, Amerikos Darbo Par
tijos pirmininkas. .*

Tarp kitko jis daug maž ši
taip pasakė:
—šiuo metu Amerikos žmonės 

su baime laukia pirmadienio, 
nes pirmadieniais aukščiau
sias teismas paskelbia savo 
sprendimus, o tie sprendimai 
yra žiaurūs, yra neteisingi; 
kerta smūgį civilinėms Ameri
kos žmonių laisvėms...

Buvusis kongresmanas su
minėjo aukščiausio teismo 
sprendimus, padarytus Fein.-’ 
berg Įstatymo reikalu, svetur- 
girnių deportavimo reikalu, 
dėl belos suimtiesiems svetur- 
gimiamš, taipgi dėl advokatų, 
gynusįų vienuolika komunistų 
vadovu nusmerkimo. Visi teis
mo sprendimai nereiškia valios 
Amerikos žmonių, o reiškia

eina iš Vilniaus krašto. Dau
gelis lietuvių gyvena pasitu
rinčiai, taip pat randasi kele
tas biznierių. Bet lietuviškų 
laikraščių pareina visai mažai. 
Lietuviai lanko biriu

mų vedėjas, nusižudė iššokęs I norus Trumano valdžios, 
iš savo raštinės Empire State 
pastato 32-me aukšte. Jo kū
ną rado 21-me aukšte.

V

Montello, Mass

I

ę.

Užėjau pas
. kuris myli, apšvietą.
su juo pasikalbėjau. Norint su 
Petru pasikalbėti, verta susto
ji pas “Stone Wall.

7 • ' ’
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Jis ragino ryžtingai dirbti, 
,kad Smitho, aktas butų at
šauktas; kovoti taip, kaip ko
vojo Jeffersonas su savo ša
lininkais už anuliavimą Alien 
ir Sedition įstatymų 18-tojo 
amžiaus pabaigoje.

Kovoti už Smitho akto at
šaukimą, reiškia kovoti už gy
nimą tų, kurie pagal Smitho 
aktą yra terorizuojami.

Konferencija priėmė princi
pų deklaraciją, kurioje buvo 
pasakyta, kad ši konferencija 
stato vieninteliu tikslu kovą 
prieš Smitho aktą, kovą už 
gynimą tų, kurie yra suimti ir 
bus teisiami, einant Smitho 
aktu.

Kiti visi reikalai, nežiūrint, 
kaip jie svarbūs, šioje konfe
rencijoje nebus svarstyti.
Konferencijos darbai

Tuomet konferencija pasi
skirstė į panels, mažesnes kon
ferencijas.

Darbo unijų delegatai svar- 
d ir bti

darbo unijose, kad Smitho 
aktas būtų atšauktas, kad 
persekiojamieji žmonės būtų 
apginti, išteisinti.

šiai konferencijai pirminin
kavo Wondel Thrower, o vy
riausi pranešimą padare^ Wil
liam Smith.

Kultūrininkai, menininkai, 
rašytojai, aktoriai ir profe
sionalai turėjo savo konferen
ciją, kurioje buvo svarstyta 
ir nutarta, kaip jie privalo 
dirbti, kad įtraukus šion veik- 
lon daugiau 
ninku, 
kad jie 
Smitho
čia buvo nurodyta, jog Smitho 
aktas yra nukreiptas ne tik 
prieš komunistus, ne tik prieš 
darbo unijistus, ne tik prieš 
politinėje srityje pažangiuo
sius veikėjus, o ir prieš meni
ninkus, kultūros srityje dar
buotojus ir profesionalus, šiai 
konferencijai pirmininkavo 
Doxey Wilkerson, gi vyriausi 
pranešimą padarė Rose Rus*

:■
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Vieša širdinga padėka vi
soms draugėms ir visiems 
draugams ir giminėms, kaip 
vietiniams, taip iš kitų valsti
jų. Laike mano nelaimės ir 
sirgimo gavau daug užuojau
tos atviručių, laiškų, dovanų, 
gėlių bukietų. Tas mane sura
mino, pridavė energijoj per;
leisti sunkią nelaimę. Visiems 
daug daug širdingų dėkui.

Taip pat dėkoju vietiniam 
moterų apšvietus klubui, iš 
LLD G kuopos, taipgi ir mano 
sesers sūnui už* atlankymą iš 
taip toli, net iš Waterbury, 
Conn., ir dienraščiui Laisvei 
už pranešimą apie mano ne
laimę.

Aš jau iš palengva vėl pra
dėjau 
darbo

Dar 
dėkui.
Gal kuomi ii* atsilyginsiu. , I

Jus gerbianti.
Uršulė Zaleskaitė. 1

j stė tai, kaip jie turi

eiti savo kasdienines 
pareigas.
kartą visiems .širdingai
Aš jūsų nepamiršiu.

—

Gustį Huber, žymi Vien
uos aktorė filmose ir sce
noje, pirmu kartu pasiro- 

scenoje 
Into E- 

pirmu
veikale “Flight 
gypt.” Veikalas 
kartii Amerikoje 
tas vaidinti kovo 18-tą, • 
Music Box Teatre, New 
Yorkd“. Direktorius Elia 
Kazan. Kitoje žymioje ro
lėje yra jau paskilbęs A- 
merikoje filmų aktorius, 
Paul Lukas, vaidinęs svar
bią rolę ir scenos veikale 
“Watch on the Rhine.”

sell.1 i
Įvairių religinių grupių, 

taipgi apšvietos organizacijų, j 
moterų organizacijų ir kitokių 
konferencija buvo bene pati 
didžiausia, čia taipgi buvo aiš
kinta, nurodant, kokį smūgį 
Smitho aktas kerta darbo 
žmonėms, kaip prieš jį kovoti. 
Kova privalo būti pradėta ten, 
kur gyveni; kova už kasdie
niškus žmonių reikalus, tuo 
pačiu kartu aiškinant žmo
nėms būtiną reikalą ginti tei
siamuosius komunistus, nes jų 
gynimas — gynimas savo tei
sių, visų amerikiečių teisių, 
šiai konferencijai pirmininka
vo John T. McManus, gi vy
riausi pranešimą padarė An
gie Dickerson.

Po paskirų konferencijų, 
vėl buvo sueitą į bendrą ir 
iš jų tarimų buvo padaryti 
atitinkami pranešimai.

čia, tarp kitų, kalbėjo Pet
tis Perry, atstovaudamas tuos 
16-ką, kurie bus neužilgo tei
siami. Jis sakė, kad jis pats ir 
Elizabeth Gurley Flynn teis
me patys save gins; kad visi 
teisiamieji ryžtingai ginsis, o 
tai reiškia, kad jie gins visų 
Amerikos žmonių teises, nes ši 
byla liečia ne tik juos asme
niškai, o ir visus Amerikos 
žmones. Perry ragino žmones 
ateiti į teismabutį, ateiti pa
žiūrėti, kaip jie bus teisiami.

. Mr. Perry, kaip ir kiti kalbė
jusieji, ragino žmones aukoti 
šios bylos reikalui, nes ji la
bai daug lūšnos, gi teisiamieji 
yra tokie patys darbo žmones, 
kaip ir kiti, jokių savo asme
ninių išteklių jie neturi.
Komitetas darbui pravesti

Dr. Edward ’• K. Barsky, 
pranešęs, kiek konferencijoje 
dalyvauju žmonių, padarė ke
letą svarbių pasiūlymų.

Tarp kitų : Įsteigti Veikian
tįjį koihiteta gynimui tų 16- 
kos darbininkų veikėjų. Komi
tetas rinks aukas gynybai; jis 
leis biuletinį .visuomenei in
formuoti apie bylą, apie teis
mo eigą; jis mobilizuos žmo
nes kovai už apgynimą teisia
mųjų, nes tik ryškus gynimas 
tų žmonių, kurie yra persekio
jami pagal Smitho aktą, bus 
ryški kova prieš patį Smitho 
aktą. Komiteto pirmininkas 
— McAvoy.

Pasiūlymas vienbalsiai pri
imtas.

Vakarinė sesija buvo masi
ne. čia kalbėjo Elizabeth Gur
ley Flynn, Orville Larsen, 
Charlotta Bass, kunigas G. 
Herminio Perez ir kiti. Čia 
vyravo tie patys ' dėsniai, tie 
patys ©balsiai.

Su šia konferencija prasi
deda didžiulis, organizuotas 
žmonių judėjimas apgyni
mą 16-kos žmonių, teisiamų 
dėl jų galvosenos, dėl jų min
tijimo kitaip, negu galvoja 
valdantieji sluoksniai.

Į šį darbą, ,be abejojimo, į- 
sitrauks ir lietuvių visuomenė.

R. M.

Pigiomis ir vidutinėmis re n 
domis projektuose 
butą j 
siuntę į Albany savo atstovy
bę protestuoti prieš 
taip vadinamąjį M it- 
chell a m e n d m o ntą. Juomi 
vadovaujantis gresia prašaii- 
nimas iš buto tūkstančiams 
šeimų del to, kad tūliems ke
liais doleriais padaugėjo pa
jamos.

Delegacija nurodinėjo, kad 
daugumoje atvejų tos prisi
dėjusios nedidelės sumos pa
daugino tiktai skaičių dolerių. 
Bet tie 
išteklių

i turintieji 
rondauninkai buvo pa

priedai nepadidino 
pragyventi, nes vis

kas pabrango.- Doleris nebe
turi tos vertybės, kurią turėjo, 
kada gyventojams buvo nus
tatytas pajamų kiekis. Ir tik
riausia tie priedai nesuteikia 
galimybės gauti kitą butą da
bartinėje padėtyje.

Rendauninkų prašomas, 
Manhattan assemblymanas 
De Salvio jau įteikė Valstybės 
Seimeliui bilių sustabdyti evik- 
cijas. Jis pasiūlė pataisyti ir 
tą Įstatą. Pataisytas Įstatas 
leistų šalinti iš buto tiktai 
tuos, kurių pajamos penkio
mis dešimtimis nuošimčių 
daugiau viršytų nustatytą 
jamų sumą.

Laivų darbininkai 
sustabdė darbą

ar
pa-

Stuyvesant Town 
nori kelti rendas

kultūros darbi- 
profesionalą ir kitų, 
dirbtų ir kovotų už 
Įstatymo atšaukimą.

s QUO W)1S

Continuous Performances from 10.30 ASTOR. Qtu $i onA •>*Prices ™t0 *1-80
Is ’Henryko Sienkiewitz Garsiosios Apysakos

Moterų Apšvietos Klubo su
sirinkime šio ketvirtadienio 
vakarą, kovo 20-tą, bus daug 
kas nauj’a. Pranešimai .apie 
pasėkas praėjusių veiksmų, 
planai naujiesiems. Greta to, 
minėsime net trijų draugių 
girhtadienius.

LLD narės, kurios pasimo- 
kėjusios už praėjusius metus, 
gaus tą brangią naują knygą 
Sveikatos Šaltinis. Kviečiamos 
ir ne narės.

Darbininkų ir liaudies jau
nimo organizacijos šaukia 
masinį mitingą 
va k arą, 
70th St.

kovo 21-m09 
Pythian Temple, 
ir IJAadway, Now 
įga G (f c. L

Klubietc.

PRANEŠIMAI
NORIŲ ĮSIGYTI 

TAVERN BIZNI c

Norėčiau pirkti restauraci
ją su pilnais gėrimų laisniais 
Brooklyn© apylinkėje arba 
kad ir toliau, jei biznio vieta 
patiks tolumas nedaro skirtiP 
mo. Prašau1 rašyti: A. 
110-12 Atlantic Avė., 
mond Hill, N. Y.

Mitingo bus pagerbti ir ka\* 
bes tie jaunimo vadai,Jkurie 
yra pašaukti i Washingtoną 
pas McCarran ir Woods No- 
amerikinių Veiksmų Komite
tą. Tarpe jų yra dailininkas 
Charles White, Paul Robeson 
jaunasis, dainininkė Betty 
Sanders, aktore Hope Foye, 
taipgi Joseph Bucholt, Doris 
Koppelman, Sidney Kramei*, 
Jay Silver.

e suimti broliai 
John Idic Biagini. Kalti
na davinėjime paskolų su plėš
riai aukštomis palūkanomis.

Ta K.

RŪMAI IR RAKANDAI 
Parsiduoda rakandai ir yra 
■ri rūmai gyvenimui.

apleisti miestą ir

labai 
Savininkas 

turi apleisti miestą ir turi greit 
parduoti. Kreipkitės: 29 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (ant pirmų lubų).

WORCESTER, MASS.
Paskaita sveikatos klausimu 

piešinių paroda įvyks kovo 23 
svetainėj,
kartą čia 
K. Stani- 
Conn. Ji

ir 
d.,

2 vai. po pietų, Lietuvių
29 Endicott St. Pirmą 
lankysis su savo kūryba 
slovaitienė iš Waterbury, 
rodys savo paišybą, taipgi duos pa
skaitą apie meną.

Taipgi dalyvaus Dr. Stanislovai- 
tis, kuris kalbės apie ligas, susiju
sias su sveikata, ir kaip apsisaugoti. 
Todėl nepraleiskite progos, atsilan
kykite visi. — Kviečia Komitetas.

(55-56)

SUSIRINKIMAI
CLEVELAND. OHIO

LLD 22-ros kp. susirinkimas įvyks 
kovo 26 d. trečiadienio vakare, 7:30 
va!., LDS Klubo svėt. Draugės ir 
draugai! Esate kviečiami dalyvauti, 
nes turėsime apkalbėti kaslvnk pa
rengimo ir išsirinkti komis®? tam 
parengimui. Parengimas įvyks ba
landžio 26 d. Taipgi, kurie nepa^j* 
mokėjote duokles už.- šiuos me
ateikite ir pasimokėkite. — Kuopds 
Komitetas. (54-55)

iŠ

LIETUVIŲ TAIKOS KOMITETO 
IR ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, kovo 23, Liberty Au

ditorijoje. Richmond Hill, N. i. Y., 
įvyksta Lietuvių Taikos Komiteto 
ir draugijų atstovų ir visų tų, ku
riems laika rūpi, susirinkimas. Pra
džia 1 vai. po pietų. Bus rinkimas 
delegatų į Washingtono suvažiavi
mą. JVIalončkito visi laiku pribūti, 
nes susirinkimas bus trumpas, tik 
iki 2:30 vai. po pietų. — LTK. Val
dyba. (52-57)

New Yotko uoste septy
niuose laivuose .tapo sustabdy
tas darbas, virėjams ir kitiems 
'aivų aptarnavimo darbinin
kams išėjus į susirinkimus. 
Newyorkieciai taipgi gauna ži
nių iš kitur, kad kituose uos
tuose sustabdyti 23 laivai.

Darbininkai protestuoja 
prieš valdinės Nacionalės Dar 
bo Santikių Tarybos pasinio Įi
ma sunaikinti uniją, pablogin
ti darbo sąlygas. Ji paskelbė 
nelegaliu unijos su kompani
jomis padarytą kontraktą. 
Kontrakte buvo sutikta, kad 
darbininkai bus samdomi per 
uniją. Taryba sako, kad tas 
samdos per uivją skyrius esąs 
nelegalus.

Kompanijos irgi daugiausia 
priešinosi samdymui per 
ją. Jos norėtų, kad laivų 
bininkai būtų samdomi 
kaip samdo laiva krovius, 
plaukų darbininkus New
ko. Laivakroviai turi kas die
ną stovėti eilėje ties prieplau
komis. Jeigu bosas pamoja iš 
eilės, tai jis būna pasamdytas 
tai dienai. Jo sekamos dienos 
ir visų dienų darbas priklau
so nuo vakarykščią dieną įti
kimo bosui.

Laivų darbininkai pareiškė, 
kad jie negrįš i tokį vergų 
stovį.

uni- 
d ar
tai p, 
prie- 
Yor-

Metropolitan apdraudų 
mai pareikalavus, kad valdžia 
leistų pakelti rendas Stuyve- 
sant Town projekto gyvento
jams, jie sujudo veikti. Jų at
stovai lankėsi pas Miesto Ta
rybos komisiją, kuri yra įga
linta tame veikti.

Rendauninkų atstovai nuro
dinėjo, kad jeigu būtų firmai 
leista jau mokamam po $17 
kambariui uždėti dar po $7.- 
87 per mėnesį, daug dabarti
nių gyventojų nebeišgalėtų 
ten gyventi. Sako, kad virš 
tūkstantis iŠ .ten gyvenančių 
8,755 šeimų liktųsi benamiais.

f ir-

Pataisa

ELIZABETH, N. J.
Svarbus užkvietimas visiems 

parhatyti operetę Birutę ir Paparčio 
Žiedą. Bus rodoma kovo 22 d., 408 
Court St., 8 vai. vak. Elizabethie- 
čiai ir iš apylinkės esate kviečiami 
atsilankyti ir pamatyti oporetę Bi
rutę ir Paparčio žiedą. Abu veika
lai yra svarbūs ir žingeidūs visiems 
pamatyti. Nuoširdžiai kviečia 
misija. (55-57

Ko-

. PHILADELPHIA, PA.
Šaunus banketas, rengia LDS 5-ta 

kuopa, šeštadienį, balandžio 26 d., 
; pradžią 7-tą vai. vakare, Ruba Hali, 
414 Green St., dovanos prie įžangos. 
Lyros Choras duos gražią dainų 
programą. Užsisakymas $2.00 asme
niui. (54-55)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street z
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y. '
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Te!. EV. 7-6233
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Palevičiaus 
praleista 

dirbusi d.

Aprašyme Dr. 
prelekcijos likosi 
paruošime vaišių 
Ona Globičiene. Klaidą paste
bėjo ir ją pataisyti prašė ki
tos su ja dirbusios ir aprašy
me paminėtos draugės. Atsi
prašau už klaidą. Rep.

Apribos siuntinius oro paštu

Užjūriuose okupacinėje mi- 
litariškoje tarnyboje esan
tiems kariškiams ir civiliniams 
daug siunčiama siuntinių oro 
paštu. Tų siuntinių tiek esą 
daug, kad jais užbrukama 
lėktuvai ir stotys. Brooklyn© 
pašto viršininkas Quigley pa
skelbė, kad dabar priims ne 
didesnius 2 svarų pundelius.

Re-Dan Packing Co., Ozo
ne Parke, savininkai nubausti 
pasimokėti $2,000 už falsifi
kavimą šuneliams maisto.

PETRAS KAPISKAS
IR*

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
, RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N< Y. 

Tel. ST. 2-8342

<♦>

(I)

«

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare 
į^kt&dlenUlg uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini
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