
Mūsų Susivienijimuose.
Teismai, rungtynės ir
kitokios bėdos.

jas Graham Greene.
mano apie Ameriką?

Q?ašo R. M1ZARA .

Vienas mūsų skaitytojas 
prisiuntė iškarpą iš Wilkes- 
Barre, Pa., dienraščio “Times- 
Leader”, kurioje skaitome, 
kad šių metų balandžio men. 
7 dieną ten įvyks teismas 
prieš Lietuvių Komos Katali
kų Susiyienijimo viršininkus.

Astuoni to Susivienijimo na
riai ryžtasi per teismą paša
linti iš vietos centrinius virši
ninkus, su prezidentu L. Si
mučiu priešakyj.

Teismui pirmininkaus teisė
jas Thomas M. Lewis.

Skundžiamieji teisinasi, kad 
jie traukiami teisman nekal
tai, kad jie neatlikę to, kas 
jiems primetama.

Matysime, kuo visa tai baig
sis.

★

Susivienijime Lietuvių Ame
rikoje taipgi ne viskas ramu : 
Id^i kurie jo veikėjai, besisiek- 
dami būti išrinktais Į pildo
mąją tarybą, siuntinėja na
riams lapelius, kuriuose pridė
ta nemaža dabartinei pildo
mąją! tarybai kaltinimų.

Brooklyn iškis J. G inkus 
siekiasi paveržti iš advokato 
Gugio iždininko vietą.

Bostoniškis advokatas Kali
nauskas siekiasi paveržti iŠ 
advokato Laukaičio preziden
to lietą.

Dėl to vyksta niautynės. ko
va.

★
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijime dedasi kas kita: čia 
mažai kas nori apsiimti i Cen 
tro Valdybą; tenka prašyti, 
raginai,' kad apsiimtų.
‘ ^Dalykas tame: LDS virši
ninkai (apart sekretoriaus) 
veik negauna algų; negauna 
ir patrauklių “kelionių ir su
gaiščių.”

Taigi bėdų visur esama, tik 
jos turi kitokias šaknis.

★
šiuo metu Jungtinėse Vals

tijose vieši anglas rašytojas- 
novelistas Graham Greene.

Šis žmogus 1926 metais pa
tapo kataliku; kadaise jis bu
vo įstojęs (“dėl viso ko”) į 
Anglijos komunistinio jauni- 
hio sąjungą, bet iš ten greit 
pasitraukė.

Dabar rašytojas propaguo
ja katalikizmą; jis rašo prieš 
komunistinį judėjimą.

Tačiau, kaip žinoma, šiam 
rašytojui mūsų valstybės de- 
paMmentas buvo atsisakęs vi
zuotu pasą, kai jis buvo pakė- 
/jks sparnus lėkti į Ameriką. 
Tik “įtakingų žmonių” protes
tai privertė department^ savo 
kvailą nutarimą pakeisti.

Ką gi šis anglas rašytojas 
sako apie mūsų kraštą ?

Jis smerkia šnipų siautėji
mą, jis smelkia žmonių per
sekiojimą dėl jų politinių pa
žiūrų : jis smerkia rašytojų ir 
aktorių šalinimą iš darbų Hol
ly woode tik dėl to, kad jie 
komunistai arba jiems prita
ria.

Jis griežtai smerkia tokį 
elementą, kaip senatorius Mc
Carthy ir negali atsistebėti, 
kodėl katalikų dvasiški ja jį 
remia, jį palaiko.

Rašytojo nuomone: visi ka
talikai turėtų priešintis sena
toriui McCarthy, taipgi Mc 
Carrano įstatymui.
Katalikų vadovaujama Hun

ter Kolegija įteikė rašytojui 
dovaną, kurios priėmimo pro
ga jis atsisakė pasakyti kal
bą ; tai buvo protestas prieš 
tai, kas darosi šiame krašte.•

. šitaip žiūri į mūsų kraštą 
svečias rašytojas, katalikų ra
šytojas, komunizmo priešas.

Jam čia per trošku, per 
ankšta, per tamsu.’

Tenka pagerbti jį už atvi
rumą, kad pasako tai, ką ma-
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Acheson šaukia ginkluoti 
užsienius prieš Sovietus; 
“tikisi” paliaubų Korėjoj

i:V. *'

Reikėsią daugiau kaip 27 bil. 
dolerių vakarų Europai ginkluot
/ Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
karštai ragino Kongresą 
paskirt dar 7 bilijonus. 900 
milijonų dolerių Amerikos 
talkininkams ginkluoti 
prieš Sovietų Sąjungą per 
metus.

Pernai Achesonas skai
čiavo, kad užteks 27 bilijo
nu doleriu vakarinei Euro
pai apginkluoti per 4 ar 5 
metus.

Dabar jis, kalbėdamas Se
nato užsienio reikalų komi
tetui, pareiškė, jog tam rei
kės. jau daugiau kaip 27 bi
lijonų dolerių.

Anglai giriasi užmušę 
dar 101 malajieti

Singapore, Malaja.—An
glų komandieriai giriasi, 
kad jų kariuomenė ir poli
cija per mėnesį nukovė 101 
Malajos patrijotą - parti
zaną. •' Sako, malajiečiai tuo 
tai'pū nušovė 29 anglų ka
reivius bei policininkus. t

Iranas kaltina Trumaną 
kaip angly patroną

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh įteikė 
prezidentą Trumaną kaip 
anglų advokatą prieš Iraną.

Premjeras sakė, Truma
nas sulaiko reikalingą tra
nui paskolą todėl, kad Ira
nas negrąžina anglams naf- 
tos-aliejaus pramonės Ira
ne.

Senatas nepasitiki 
tyrinėtoju Morrisu

Washington.—Senato tei
sių komitetas atmetė New- 
boldo Morriso prašymą 
duoti jam subpoenos galią 
— verstinai šaukti liudyto
jus prieš asmenis, kiniuos 
Morris tyrinės.

Morris yra prezidento 
Trumano paskirtas ištirti 
sukčius taksų kolektorius ir 
kyšininkus valdžioje.

Daugelis senatorių ir kon- 
gresmanų nepasitiki Morri- 
sui; sako, jis pats įsivėlęs į 
šmugelišką valdžios laivų 
'pardavinėjimą. Taipgi įta
ria, kad Morris yra šėrinin- 
kas arklių lenktynių biznio.

IŠVOGTA $1,000,000
Detroit. — Išvykus mili

jonieriui Melvinui Gutherie 
su pačia į Floridą, buvo iš
vogta $1,000,000 bonais ir 
$500 pinigais iš plieninės 
spintos jų namuose.

Nemaža amerikinių rašyto
jų, bijodami boikoto, tyli, už
sidengia akis prieš visą tai, 
kas neteisinga,' kas nežmoniš
ka, kas baisu!

Richmond Hill 19, N. Y„ Ketv., Kovo (March) 20. 1952

Kongresmanai nutarė įsileist 
žmogžudį Sovietų atstovo

Achesonas prisimipė, kad 
Vietnamo liaudininkai įva
rė francūzus j “labai sunkią 
padėtį” Indo-Kinoje. Karui 
prieš vietnamiečius Franci- 
ja išleidžia daugiau kaip po 
bilijoną dolerių (tūkstantį 
milijonų) per metus, bet to 
dar per mažai, sakė Ache
sonas.

Kartu Achesonas pareiš
kė viltį, kad bus prieita prie 
paliaubų sutarties korėji- 
niame kare. Jis gyrė ame
rikonų koma ndierius už 
kantrybę paliaubinėse de
rybose su Šiaurinės Korė
jos liaudininkais ir kinais.

Kartojasi Italijos 
darbininkų streikai

♦

Roma. — Desėtkai tūks
tančių italų darbininkų 
streikavo po kelias valan
das iki 24 valandų, reika
laudami pridėt uždarbio. z

Toki streikai kartojasi 
ypač prieš didžiuosius me
talų fabrikus ir prieš naf-1 
tos. (žibalo) kompanijas.

■ Amerikonai yra užvaldę 
didžiąją daugumą naftos 
fabrikų Italijoje. • 1

Pranašaujama Kinijai 
socializmas per 10 meti

Hankow, Kinija. — Ten- 
gas Tzu-hui, viduriniai-pieL 
tinęs Kinijos srities vice
pirmininkas, pranašavo, jog 
per 10 iki 20 metų bus pilnai 
įvykdytas socializmas Kini
joje.

Siekdama socializmo, val
džia sparčiai ugdo fabriki
nę pramonę, valo laukan su
gedusius valdininkus ir slo
pina tokius kapitalistinius 
elementus, kurie bando su- 
ardyt valdžios planus.

Milijonas angly 
pasirašė už taiką

London. — Jau milijonas 
Anglijos gyventojų pasira
šė tarptautinį atsišaukimą 
už taiką.

Atsišaukimas, be kitko, 
ragina surengti Penkių 
Didžiųjų k o n f e renciją — 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos, Sovietų Sąjungos, Fran- 
cijos ir Kinijos. Ta konfe
rencija turėtų per derybas 
išspręsti pavojingus tarp
tautinius ginčus.

Anglų Taikos Komitetas 
tikisi surinkti viso iki 2 mi-, 
Ii jonų parašų už taiką.

London. — Anglijos žem
dirbystės valdyba patarė 
dėti penicillino vaisto kiau
lėms. į ėdalą. Surado, jog 
penicillinas užaugina dauį 

.giau kiaulienos.

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas dauguma 
balsų nutarė įleist Ameri
kon apsigyventi žmogžudį 
Borisą Koverda.

Koverda 1927 metais nu
šovė Sovietu ambasadorių 
Petrą Voikovą Varšuvoj. 
Lenkijos teismas, buvo už

Reikalauja, kad New Yorko 
majoras nesiųstų miesto 
baleto pas Franko fašistus

New York. — Miesto ma
joras Impellitteri yra užgy- 
ręs miestinio šokikų baleto 
siuntimą į fašistinę Ispani
ją. Impellitteri yra to ba
leto pirmininkas.

Jis taipgi yra pakvietęs Is
panijos sostines Madrido 
majorą New Yorkan į sve
čius. Tai būsią “geros va
lios” pareiškimas Ispanijai, 
sakė Impellitteri.

Bendrasis Priešfašistinis 

Burmos darbininkų vadas sako, 
Amerika rengiasi naudot Burmą 
karui prieš Kiniją ir Sovietus

Rangoon,Burma.—Boh’as/ką ir Sovietu Sąjunga. 
Mya Thwe, Burmos Darbi
ninkų - Valstiečių Partijos 
vadovas, kaltino valdžią už 
padarymą slaptos sutarties 
su Jungtinėmis Valstijomis.
Kalbėdamas šalies seime, 
jis reikalavo panaikinti ta 
sutarti.

Boh’as sakė, Amerika, ža
dėdama piniginę paramą 
Burmai, planuoja įkurti ten 
s.avo stovyklą karui prieš 
Kinijos Liaudies Respubli-

Tai su slaptais ginklais 
nuskendo amerikinis 
laivas, sako Maskva

Maskva. — čionaitiniai 
laikraščiai rašo, kad su 
slaptais ginklais nuskendo 
amerikinis laivas Flying 
Enterprise ties Anglija. Sa
ko, jis gabeno dalis vokiš
kų robot - bombų V-2 ir 
kitus karinius įrengimus, 
gaminamus vakarinėje Vo
kietijoje.

Bet laivo kapitonui H. 
Carlsenui buvo liepta pasa
koti, kad jo laivas gabena 
“tik kava ir geležies lau
žus.” '

Audrai kilus, laivas būtų 
galėjęs išsigelbėti, jei būtų 
pasukęs į Francijos uostą 
Brestą. Bet francūzu val
dininkai ten būtų patyrę, 
kad jis gabena vokiškus 
ginklus. Taigi laivas, ir žu
vo, beslepiant tą sekretą 
nuo Francijos, sako Mas
kvos spauda.

Berlin. —, Vakarinės Vo
kietijos politikieriai prašo 
ir jiems leisti ' atomines 
bombas gaminti.

tai nuteisęs Koverda amži
nam kalėjimui, bet po 7 me- 
tų paleido.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Koverda perbėgo Vo
kietijon.

Dar Senatas balsuos, ar 
priimti tą žmogžudį į Jung
tines Valstijas'.

Komiretas pareikalavo, kad
Impellitteri atšauktų New 
Yorko baleto siuntimą pas 
Ispanijos fašistus ir kad 
sulaikytų Madrido, majorą 
nuo atsilankymo.

Priešfašistinis Komitetas 
primena Impellitteriui, jog 
Ispanijos fašistai pereitą 
savaitę sušaudė dar 5 dar
bininkus Barcelonoje, ren
gia karo teismą dar 27- 
niems ir degina protestan

tų bažnyčias.

Socialistai ir kiti valdžios 
šalininkai seime užginčijo, 
kad Burma paruošiama 
kai]) karo laukas prieš ko
munistinius kraštus.

Dienraštis Nation, lei
džiamas anglu kalba, rašo, 
Burmos valdžia turėjo iš
braukti karinius posmus iš 
sutarties dėl medžiaginės 
paspirties iš Amerikos. Bet 
valdžia savo parašu užgyrė 
ir tuos posmus.

Kinai vėl kaltina jankius 
už Mandžūrijos bombardavi
mą ir už ligų bakterijas

Peking. — Kinijos radi
jas. teigė, kad Amerikos 
lėktuvai bambomis sunaiki
no 12 namų ir sužeidė 16 
kaimiečių Liaotungo pro- 
vinci j oj, Mandžūri j o j.

Pekingo radijas vėl kalti
no Amerikos lakūnus už li
gų bakterijų skleidimą Šiau
rinėje Korėjoje; sakė, jie 
kovo 5 ir 9 d. mėtė vabz
džius, apkrėstus choleros, 
juodojo maro ir tifo perais.

Vėl sniegas Califomijoj

San Francisco.—Vėl daug 
sniego pridrėbė Californi- 
jos kalnuose. Nauji snie
gynai sulaikė * traukinių ir 
automobilių važiavimą tarp 
Californijos ir N e v a d o s 
valstijos.

Snieguose užstrigo 125 
automobilistai ir mirė 4.

Tokio. — Jūrų bangos, 
sukeltos per žemės drebėji
mą Japonijoj kovo 4 d., su
daužė 515 laivų bei valčių.

Metai 42-rieji, Diciffeščio 34-tieji.

Vis daugiau vakarų Europos 
žmonių pritaria Sovietų
planui dėl Vokietijos
Sunku bus apeiti sovietinį 
pasiūlymą, sako vakarų spauda

London. — Vis daugiau 
vakarinių europiečių užgi
riu Sovietų pasiūlymą dėl 
rytinės ir vakarinės Vokie
tijos sujungimo ir taikos 
sutarties su ja, kaip pra
neša spauda ir radijai iš 
Anglijos, Franci jos, vakarų 
Vokietijos ir kt.

London.—Londono Times, 
įtakingiausias anglų kapi
talistų laikraštis, sako, “tai 
yra gabiausias Sovietų pa
siūlymas” Vokietijai suvie
nyti ir taikos sutarčiai su 
ja padaryti.

Paryžius. — Net dešiniu- * v

Tunisą bombos ardo 
francūzy biznius

Tunisija. — Bomba suar
dė kelias prašmatnias fran- 
cūzų ir kitų europiečių 
krautuves sostinėje Tunise. 
Prancūzų valdžia įsakė už
daryti ir kitas krautuves 
bei valgyklas toj apylinkėj. 
Bijo daugiau bombų.

Tunisijos patrijotai tęsia 
kovą bombomis ir kitais bū
dais, reikalaudami išlaisvin
ti tėvynę nuo Franci jos.

Gengsteriy bomba . 
užmušė liudytoją

New Haven, Conn.—Pri
taisyta prie troko bomba 
užmušė Homerį Wrighta ir 
jo pačią, kai tik jiedu įlipo
savo t rokam

Teismas šaukė Wrighta 
liudyti prieš pabėgusį plė
šiką Leroy Reddicką, kuris 
jau pirmiau sėdėjo kalėji
me.

Policija nužiūri, kad Red- 
dicko sėbrai - gengsteriai 
užtaisė tą bombą.

Pašautas Philadelphijos 
taksų valdininkas

Philadelphia. — Ligoni
nėje tapo išimta kulka iš 
Wm. F. Meade žandikaulio. 
Meade yra miesto taksų pa
tikrinimo pirmininkas, pir
miau buvęs Philadelphijos 
repūblikonų komiteto pir
mininkas.

Jį pašovė Virginia Car
roll, miesto valdybos tar
nautoja, per girtą ginčą 
viešbutyje. Virginia pyko, 
kad jis “bėgioja ir paskui 
dvi kitas mergas.”

Ankara, Turkija.—Turkų 
valdžia taipgi uždraudė So
vietų diplomatams keliauti 
toliau kaip per 25 mylias 
nuo sostinės Ankaros.

Korėja. — Amerikonai 
praneša, kad sužalojo 2 
Šiaurinės Korėjos lėktuvus.
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jų Francijos socialistų laik
raštis Le Populaire rašo, 
sunku bus anglams - ame
rikonams ir jų talkinin
kams atmesti dabartinį So
vietų taikos planą Vokieti
jai.

Bonn, Vokietija. — Jau ir 
kapitalistinė vakarų Vokie
tijos spauda peikia Ade.nau- 
erį, vakarinės Vokietijos 
premjerą, kad-yji išsisuki
nėja ir manevruoja, ieško
damas priekabių,! kaip galė
tų atmesti Sovietų pasiūly
mą dėl Vokietijos suvieni
jimo.

Italijos darbininku vadas 
Maskvoje gydysis

Roma.—Išvyko Maskvon 
gydytis Giuseppe di Vitto
rio, komunistes sekretorius 
didžiosio^Ueneralės Italų 
Darbo Unijų Sąjungos. Jis 
yra ir Pasaulinės Darbo U- 
nijų Sąjungos pirmininkas.

Valdžia samdo 3,600 
“žinią skleidėją”

Washington. — Amerikos 
valdžia samdo daugiau kaip 
3,600 žmonių “valdinėms 
žinioms skleisti” ir tam iš
leidžia 17 milijonų dolerių 
per metus. Jie turėtų duo
ti “tikrų žinių” apie įvai
rius valdžios departments 
—apsigynimo, vidaus reika-
lų, valstybės ir kitus.

Bet, prezidento Trumano 
įsakymu, yra griežtai ap
rėžtas valdiniu žinių sklei
dimas.

Kai kurie laikraštininkai 
todėl įtaria, kad vadinamie- 
jie “žinių skleidėjai” šiuo 
laiku daugiausiai darbuoja
si tik cenzūruodami žinias, 
varydami jas per savo koš
tuvus.

10,000 pėdų storio ledas

Point Barrow, Alaska.— 
Karinio Amerikos laivyno^ 
inžinieriai surado 10,000 iki 
20,000 pėdų storio ledynus 
netoli šiaurinio žemės aši
galio (poliaus). Šaltis toj 
vietoj siekia 40 laipsnių že
miau zero (nulio).

MAŽA BAUSME AMERI
KONUI, NUŽUDŽIU
SIAM 2 JAPONUS
Washington.— Amerikos 

kareivis Joseph Hicswa Ja
ponijoj buvo nuteistas 25 
metus kalėti už dviejų ja
ponų nudūrimą. Bet dabar 
jam bausmė sumažinta viso 
iki 2 metų kalėjimo.;

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir nešalta.
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APIE AUKŠČIAUSIO 
TEISMO SPRENDIMUS

Dienraštis Vilnis rašo:
“Tie Aukščiausio Teismo 

nuosprendžiai yra kapituliaci
ja prieš isteriją. Jie priešiški 
Amerikos liaudies interesais.”

Taip Komitetas Sveturgi- 
aniams ginti apibudina Aukš. 
Teismo nuosprendžius, pada
lytus 10 d. kovo,

Visoj ’ legalėj Amerikos is
torijoj nebuvo i įvykio, kad

rios jiems nedraugingos, 
jie pasidaro išvietintais žmo
nėmis, benamiais, pasmerk
tais nusivylimu1’?’

turtingąją klasę zir kunigus, 
kurie sutinka skelbt karą 
bedievybei ir nekapitalisti
nei valdžios formai.

DĖL TAIKOS SUTARTIES 
SUDARYMO SU VOKIETIJA

ŠIOMIS DIENOMIS GAVOME pilną notą, kurią Ta
rybų Sąjungos vyriausybė įteikė Amerikai, Britanijai ir 

_ Francųzijai dėl taikos sutarties sudarymo su Vokietija.
Ši nota, šis siūlymas bei projektas yra konkretus, 

kiekvienam suprantamas ir jis, mūsų nuomone, turėtų 
būti priimtas pagrindui pasitarimams tarp keturių di
džiųjų.

, i , . . .
Turime įsisąmoninti šiuo faktu: Vokietija užima tokią 

Europoje poziciją, kad nuo jos ateities priklausys taika 
arba karas. Dėl to tuo reikalu yra labai susirūpinusi 
ir Tarybų Sąjunga, kuriai rūpi išlaikymas pasaulyj 
taikos.

Jau veik septyneri metai praėjo, kai baigėsi karas su 
Vokietija, tačiau tasai kraštas yra padalintas ir jis (va
karinė jo dalis) bandoma pajungti naujam karui, — to 
siekiasi NATO, to siekiasi tie, kuriems Tūpi karas, o ne 
taika. Norima Vakarų Vokietiją įtraukti į Atlanto Pak
tą, apginkluoti ir atsukti prieš Tarybų Sąjungą, kas 
reikštų karą. Lisabono konferencija, įvykusi prieš mė
nesį, tuo reikalu nedvejodama pasisakė.

Štai kas, matyt, paakstino tarybinę vyriausybę tuojau 
pasiūlyti naują projektą taikai su Vokietija įvykdyti; 
projekto svarstymui privalanti įvykti keturių didžiųjų 
valstybių konferencija.

KĄ TARYBŲ SĄJUNGOS vyriausybė siūlo Vokietijos 
reikalu? Svarbiausieji, projekte-notoje išdėstytieji dės
niai :

(1) Apvienyta Vokietija į vieną valstybę.
(2) Visos okupacinių valstybių ginkluotosios pajėgos 

' privalo būti ištrauktos iš Vokietijos teritorijos vienerių
fljiętų bėgyje po to, kai taikos sutartis įeis galioj.
‘ (3) Apvienytoje Vokietijoje privalo būti'Užtikrintos 
žmonėms , nežiūrint rasės, religijos, 'kalbos bei lyties 
skirtumų, — pilnos teisės į pagrindines x laisves, įskai
tant laisvę kalbos, laisvę spaudos, religijos, politinių įsi
tikinimų ir laisvę susiiinkti.

(4) Visoms demokratinio nusistatymo politinėms par
tijoms tūri būti garantuota laisva veikla, sušaukti ma
sinius mitingus, leisti savo spaudą, etc. ’ ’ ,

(5) Organizacijoms, kurios priešingos demokratijai iF 
taikai, neprivalo būti leista apvienytoje Vokietijoje veik
ti ir gyvuoti.

(6) Visiems vokiečiams, — buvusiems kariams, kari
ninkams, generolams, taipgi buvusiems naciams,—išski
riant tuos, kurie buvo teismų nusmelkti kalėjiman už 
atliktas kriminalystes, — suteikti pilnas pilietines tei
ses, lygias su kitais piliečiais.

(7) Apvienytoji Vokietija nęprivalo stoti į jokias koa
licijas bei militarines sąjungas, kurios būtų nukreiptos 
prieš bet kurią šalį, kuri kariavo su Vokietija.

Del busimųjų Vokietįjos rūbežių Tarybų Sąjunga siū
lo tai, kad būtų užgirti Tie rūbežiai, kuriuos nustatė 
Potsdamo konferencija.

Del ekonominių santykių su kitais kraštais: Apvieny
toji Vokietija privalo turėti teisę vesti prekybą su visais 
kraštais, su kuriais ji matys reikalo; ji tūri teisę vystyti 
savo ekonomiką, savo pramonę.

Del apsigynimo: Apvienytoji Vokietija privalo turėti 
teisę palaikyti savo ginkluotąsias jėgas, —- armiją, lai
vyną ir aviaciją, — savęs apsigynimui; ji privalo turėti 
teisę pasigaminti savo armijai ginklų, kurių rūšį nu
sakys taikos sutartis.

Valstybėš, kuriom pasirašys su apvienyta Vokietija tai
kos sutartį, privalo dėti pastangų padėti jai, Vokietijai, 
įstoti į Jungtines Tautas.

Kas turi dalyvauti taikos sutarties su Vokietija su- 
? Nota atsako: Britanija, Jungtinės Valstijos, 
Sąjunga, Francūzija, Lenkija, Čechoslovakija, 
Hollandija ir kitos valstybės, kurios praėjusia- 

kare dalyvavo su savo armijomis prieš Vokietiją., 
okietija, aišku, taipgi privalo konferencijoje dalyvauti.

Tarybų 
Belgija,
me

TOKIE YRA PARGRINDINIAI notoje dėsniai-siūly- 
mai. Jie yra konkretūs, aiškūs*, kiekvienam suprantami.

Ką j šią notą atsakys mūsų krašto vyriausybe? Nieks 
kol kas nežino. Tačiau žinoma tiek, kad ši sovietinė no
ta susilaukė pačioje Vokietijoje ir Vakarų Europoje di- 

' dziulio žmonėse pritarimo.
Kitaip ir būti negali, nes kiekvienam aišku, jog tik 

panašiais dėsniais einant tebus galima išlaikyti taikau
Europoje ir pasaulyj.

Tenka atsiminti, kad Tarybų Sąjunga nesiūlo pada
ryti Vokietiją socialistine. Ne! Tai pačių Vokietijos 
žmonių reikalas. Ji siūlo apvienijimą šalies; ji siūlo iš
traukimą jos iš bet kokių karinių sąjungų, kurias šian
dien kiša mūsų vyrjausybė. '

or

žmones baustu už aktą, kuris 
tuo 

buvo 
pri-

Partijai

nebuvo “prasižengimu” 
laiku, • kada tas aktas 
atliktas. Jei sveturgimis, 
klausęs Komunistų 
20-30 metų atgal, neprasižen
gė įstatymui ir nebuvo bau
džiamas už priklausomybę tai 
partijai anuomet, tai kurgi 
logika bausti jį dabar? Aukš
čiausio Teismo didžiuma įve
da retroaktyvi nelegalumą, 

i kas priešinga visai legalei is- 
j tor i ja i.

Antras Aukščiausio Teismo 
nuosprendis, paliečiąs užstatų 
(kaucijų) klausimą, atidaro 
duris ir tos pamatinės teisės 
likvidavimui.

Amerikinis Komitetas Sve- 
turgimiams Ginti
tuos tolimuosius laikus, kada 
Amerikos žmonės, r . .I fersono vadovaujami, 
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“SLA GELBĖJIMO KOMI
TETAS” ATSIŠAUKIA 
Bostono apylinkėje įsikū

rė “Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje gelbėjimo komi
tetas.” Jis siuntinėja SLA 
nariams lapelius, agituoda
mas už tai, kad jie išrink
tu adv. Kalinauską SLA 
prezidentu, o Devenieųę 
'AVaterburio Aleną) — iždo 
globėja.

Atsišaukime, tarp kitko, 
sakoma:

Dcsėtkais metų musų Pildo
mosios Tarybos dauguma yra 
lyg ir susitarę, kad neįsileisti 
nei vieno naujo nario. Pasku
tiniame Seime buvo net įneši
mas, kad rinkimus daryti ke
liais metais rečiau. Tas atim
tų paskutinę galimybę nau
jiems įeiti; o seniesiems užtik
rintų ilgesnį buvimą..

Per paskutinius kelerius 
metus mes nieko gero negavo
me išskyrus brangiai kainavu
sios konverzijos, kaip nariais,

primena taip ir pinigais; ligoje pašal
pa buvo sumažinta; “TĖVY- 

Tomo Jef-’Nū” buvo susilpninta ir suvar- 
įtrėmė ! žyta. Pergyvonom didžiausias 
atmetė į išlaidas be jokio taupumo ai’

jų išleistus įstatymus prieš j-atsižvelgimo į sunkią SLA pa-
atęjvius ir tariamąją išdavys- Į dėtį ir pakeltus mokesčius..
tę. Amerikinis Komitetas Sve- Gražiai nuskambėjo \paža- 
turgimiams Ginti yra pasiTy- ' dais Fondacijų ir Imigracijų 
žęs kovoti už ateivių teises,! Fondai. Nepasirodė žadėtų 
vaduodamasis tuo supratimu, ; darbų, o tik matėme apsnudi- 
kacl “atėmimas ateiviams j mą visuomeniškoje dirvoje.

' jiems priklausomų teisių stato į Dar kartą ' išlaidos šaukiasi į 
' pavojun visų amerikiečių tei- 
I serf.”

■ Didžiuma Aukščiausio Teis- kosi pagal 
tno reiškia tą keisčiausią nuo- j permainos, 
rnonę. kad deportavimas nėra ! paties Jungtinių 
bausmė. Ar suteikimas gene- ! Prezidento 
valiam
vos laikyti sveturgimi kaleli 
me, atimant .jam teisę , būti j 
laisvam po kaucija, nėra bau- 
sm’1 ir tai labai žiąuri baus
mė ?

Teisėjas Douglas sako: “De
portavimas yra bausmė’. Jis 
atima žmogui ir jo šeimynai 
visa tai, kas daro jo gyvenimą 
vertingu... Jeigu juos (svetur- 
gimius) išraut iš. čionykštės 
būklės ir pasiųsti į kitas ša-' 
lis, kurių jie senai nežino, ku-

narius permainų.
Visur kui/organizacija tvar- 

rin kimus yra ir 
'J ui, net 
Valstybių 

rinkimams ir tai 
prokuroru i prerogaty- lyra nustatyta du — ir nedau- 

i giau — terminai.
Jeigu mes nerinksime nau

jų žmonių, jie su savo energi
ja, darbštumu ir sumanymais 
išeis iš'musų. Nauji,'nematy
dami ateities, nestos į musų 
tarpą, ir mes nuskriausime 
savo organizaciją. O, kad pa
tys susiprastų ir. atsisakytų 
kaip tai iždo globėjas Mockus 
ideališkai buvo padaręs, tai 
atrodo, kad jau perilgai nesu
sipranta.

Margos Mintys

Prieš balsa- 
pra.se, kad jam 

pakalbėt keletą žo- 
Tarp kitko, jis pa-,

balsavimas bus prieš 
tai tas liudys, kad

I ta

el i s

Betino už demokratiją 
ir pralaimėjo

San Francisco kinas, bu
vęs Chiang Kai-sheko armi
jos oficierius, užsipirko na
mą ir betino už Amerikos 
demokratiją, kad ji įsilpis į 
baltųjų koloniją. Ir pralai
mėjo. Jis pats pasiūlė bal
tiesiems balsuoti, ar jį pri
ims į savo tarpą. Nubalsa
vo 174 prieš 28 nepriimti 
kinietį ir jo pačią, Ameri
koje gimusią, 
vimą jis 
leistu 
džiu, 
sakė:

“Jei 
mane,
mes kariaujame Korėjoje 
visai nereikalingai.” ,

Jo moteris ašarodama pa
sakė: “Mes dabar turėsim 
parduot rakandus, kuriuos 
tik pirkom dėl naujos, stu- 
bos, ir eisim gyvent kur 
nors kitur. Aš tikiu, kad 
baltieji žmonės dabar yra 
linksmi ir apsaugoje-.. f” 
Televizijos operaVimo kaina

Jums televizija apie puse 
cento per valandą, kai žiū
rite į duodamą programą. 
Bet valandos programa kai
nuoja $100,000, per minutę 
$1,663, arba daugiau $27 
per sekundą!

Cow Boy filmos tiek ne
kainuoja. Viėnok yra la
bai mažai programų, kurios 
Siekia nuo $15,000 iki $30,- 
000 per valandą.-... -4

Vapsvos Italijoje
Romos Universitete, 

lijoje, sakant prakalbą prof. 
Umberto Čalosso, fašisti
niai studentai suleido vaps
vų lizdą į svetainę. Klausy
tojai bėgo lauk, kaip gais
rui iškilus.

Naujas išradimas prakal
bų ardymui.
Prašė imt maudynę 
sykį į dieną

Alaskos Fairbanks 
(rikte valdininkai ir
nieriai prašė gyventojus 
imt maudynę nors kartą į 
dieną. Neįsivaizduok, kad 
jie rūpinasi čystumu. Jie 
to nepaiso. Bet šaltis sieke 
50 laipsnių žemiau nulio ir 
žemė įšalo 10 pėdų gilumo
je, tai bijodami, kad van
deninės dūdos neužšaltų, 
liepė maudytis Vanioje.

Tai bent šaltis 1
Išbėgo iš žipono'ir kelnių

Chattanooga.— Vagis, pa
griebė iš diktos moters ran
kinį krepšį. Ji pagriebė va
gį už žipono ir pradėjo 
šaukt policijos. Vagišius iš
sprūdo, palikdamas moters 
rankose žiponą. Ji tuoj 
griebė už kelnių. Jis iš- 
simovė iš jų ir rankoje lai
kydamas krepšį su $28 pa
bėgo. Gi Joan Nass, 30 m., 
liko žiponas ir kelnės, 
žas. vagišiui pelnas.

Ma-

kiek 
nie- 

•ko, " išskyrus kapitalistus,

Pasaulinės tautos, 
atrodo, nesutinka ant

Didžiausias valstybinių 
diplomatų pasiryžimas yra 
laikyt piliečius baimėje apie 
mažus dalykus, kad nepa
stebėtų didžiųjų negerumų.

•

Korėjoje “šaltas” polici
nis karas kainuoja ameri
kiečiams $53,900,000,000 per 
18 mėnesių laiko. Gyvybi
nio turto sužalota virš 100,- 
000. Jei ta suma ir tos gy
vybės būtų buvę sunaudota 
šalyje dėl žmonių gerovės, 
galėtum didžiuotis pasek
me. Dabar matom tik aša
ras ir skolas.
1942 metų $100 
vertas tik $58.30

Washingtone Illinois re- 
oublikinis atstovas Fred E. 
Busbey, vadovau d a m a s i s 
Darbo Skyriaus statistika, 
sakė,, ką infliacija suteikė 
taupinimui pinigų.

Jis tvirtino, kad dabarti
nis šalies išlaidumas ir rei
kalavimas 85 bilijonų dole
rių išlaidoms varo šalį į in
fliaciją ir bankrūtą.

“Federaliai bonai, ku
riuos pirkom 1942 m., yra 
pribrendę,” pasakė Busb'ey. 
“Mes mokėjom $75, kurie 
turėjo būt $100 vertės už 
10 metų. Imant 1942 metų 
dolerio vertę, mūsų $75 yra 
verti tik $43.70 šiandien.”

“Tie $25 procento yra 
verti'tik $14.60. Todėl vie
toje gaut $100, kaip buvo 
užtikrinta, gaunam tik 
$58.30.

Jis neturįs noro išgąsdint 
žmones pirkime bonų. Jis 
turįs viltį, kad už 10 metų 
nupuolęs šiandieninis dole
ris bus vertesnis.
Perdaug tuščios kalbos

A be Lincolno Gettisburg 
kalba turi tik 266 žodžius. 
Dešimts prisakymų turi 297 
žodžius. Nepriklausomybės 
Paskelbimas (“The Declar
ation of Independence”) 
turi 300 žodžių. Gi 0. P. S. 
(“Office of Price Stabiliza
tion”), įsakymas sumažint 
kainas ant bulvių ir kopūs
tų, turi 26,911 žodžių!

Jei Lincoln būtų dabar 
tąrp mūsų, pasakytų—“Jūs 
per daug kalbate ir nieko 
nedarote.”

Man primena vieną filmą, 
kurioj indi jonas sako bal
tai moteriai — “You talk 
too much and do nothing.”

Jackson, Tenn., Bennis 
Bag Co. streiko laiku, streik- 
laužis Cecil Cook nušovė 
CIO streiko vadą Lowell 
Simmons. Dirbantis toje 
įstaigoje Cecil Cook, kuris

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

man 
aku-

ma-

Kaip aš pasišnekėjau su 
saš-demokratų, kruk-demo- 
kratų ir tautininkų, — de-. 
mokratiškiaiusių už visus 
demokratus, — partijų čy- 
pais, tai pastanavinau nu
velti pas liaudininkus ir pa
sišnekėti su jų partijos cy
pu.

—Alau, ponas!
—Alau! — atsakė 

liaudininkų čypas, su 
lioriais ant nosies.

—Ar tu žinai, kad
ne tauta paskyrė seno kra- 
jaus karalium, kada saš- 
demokratai, kruk-demokra- 
tai ir tautininkai Lietuvą 
išgriaus, išdegins ir išlais
vins?

—Žinau!
—Aš dabar noriu sudary

ti kolišin. valdžią, — ar ta
vo partija įeis jon?

—Jei tik tautininkai pri
ims, tai, šiūr, įeis?

—Ar tavo partija sutin
ka, kad Lietuva būtų pir
miausiai išgriauta, išdegin
ta, o paskui išlaisvinta?

—Šiūr, tai mūsų partijos 
programa, — anos partijos 
pasivogė ją iš mūs.

—Kokią rolę tavo partija 
lošė krajuj prieš vainą?

—Mes buvome opozicijo
je. Ale daug mūsų parti
jos narių dabar nėra opozi
cijoje—jie nu vėjo su bolše
vikais.

—Aš žinau, kad jūs buvote 
lietuvių tautai opozicijoje, 
bet ką jūs gero atlikote?

—Ką tik darėme, viskas 
buvo okei. »

—Kam jūs atidavėte 
smurtininkams valdžią 1926 
metais?

—Ba lietuvių tautai grū
mojo pavojus.

—Kokis?
—Ant Laisvės Aliejaus, 

saliūne ar prie galiūno kaž 
ka^ generolui Bulotai kepu
rę numetė nuo galvos.

—Šarap! Nešnekėk man, 
ponas,- nonsensų; apie gene
rolo Bulotos kepurę • man 
porino tautininkų čypas, — 
jis geriau žino. Inaf!

—Mes atidavėme smurti
ninkams valdžią dėl to, ba 
patys nemokėjome valdyti. 
Kita priežastis: smurtinin- 

. kai. mums už tai atnagra- 
' di.no, — davė pensijas.

—Šitaip tai okei. Dabar

bą, nebuvo unijos narys.
Kai kukluksklaniečiai žu

do juodus ir baltus, tai 
Washmgtonas nieko nema-' 
to. Bet “ieško raudonu sil-' 
kių su žiburiniais, šnipais.” ,

Mat, raudonųjų gaudy
mas yra tarptautinis kapi- i 
tūlistų politinis pelnas. Gi ‘ 
kukluksklaniečių gaudymas' 
"era kapitalistinės preky
bos darbas, bet savo karna- [ 
rotų įžeidimas ir pažemį- j 
nimas.
Apie išradimus

Sako, kad japonietis. Kiki-tautiškiausia ir demo- 
ehi išradęs pirmuosius spar-1 Į<ratiškiausia partija, — de
rins. Jis vieną dieną nuo, 
stogo skrisdamas, nusilei-l 
dęs ant piko i k u o j a n č i ų 
žmonių ir labai išgąsdinęs. 
Kikichi buvęs vietos . val
džios. pašauktas ir pabartas 
už gąsdinimą valgančių 
žmonių. c

Kiek tiesos yra apie tų 
sparnų išradimą, negalima 
pasaky t. Nuo k a 1 b a m ų 
sparnų atsiradę orlaiviai.

aš tau tikiu.
—Kiek ministerių jūs no

rėsite turėti kolišin val
džioje?

—Daugiausia, ba mūsų 
partija didžiausia.

—Kas prie jūs priklauso ?
—Tie, kurie r.orėjo būti 

opozicijoje. Mes stovėjome
j tautos reikalų sargyboje. 
: Mes — vierni tautos sūnūs.

Bet kad kiniečiai išrado 
pihmą ratą, iš sukryžiavo- 
tų medžio šmotų, tai yra 
patvirtinta knygoje “Men. 
and Inventions.” Iš tų su
kryžiavo tų medžių ratų at
sirado stebulės, stipinau 
ratlankiai ir tt.

Spartakas

mokratiškesni net ir už , 
kruk - demokratus, — tai 
pilniavojome tautą.

Aš jau pradėjau pykti ir 
tada karališkai ant jo 
ėmiau bartis angelckai ir 
lietuviškai:

—Vacumarevičjų! Ar tu * į 
mislini, aš esu kreizi?
nes esi kreivaklynisjlašktLja- 
ninkas. Jūs atlikote kra- 
juje doiti džiab. Ir jis, mat, 
dar ūsą suka! Kada tau
tininkai ir kruk - demokra
tai lietuvių tautą mušė, tai 
jūs ją laikėte, — liaudinin
kų lyderiai už kojų, o saš- 
demokratai už galvos! Jūs 
Smetonai pakarniai kelnes 
mausitėte. Kaip lietuvių 
tauta buvo kankinama, tai 
jūs ją tildėte, raminote. Jūs 
visur padėjote smurtinin
kams, ba jūs buvote lietu
vių tautai opozicijoje. Net 
ir dabar, kada kruk-demo- 
kratai ir saš-demokratai ir 
tautininkai gauna didelius 
pinigus iš Amerikos lietu
vių tarbos, lekioja orlai
viais^ baliavoja ir ūžia, tai 
jūs tik seiles varvinate, ba 
negaunate. O negaunate 
dėl to, kad jūs esat® nats. 
Saš-demokratai pasi žymi 
tuo, kad jie išmoko špie&a- 
voti, kruk - demokratai iš
moko gerai vogti, tautinin
kai smurtą kelti ir tautą 
kotavoti, o jūs net ir to j 
nemokate! Šėm ant tokios,, 
partijos, kaip jūs! _

Išklausęs mano karališkoj 
pamokslo, liaudininkų čy-r 
pas suglumo, pamislino iifį 
sakė:

—Skiuzmi, mes pasitaisy
sime, kada Lietuva bus iš
laisvinta, — kad' tik grei
čiau amerikonai tai pada- 
‘•y tų! ,

—Kokios Lietuvos jūs 
■ norėsite?

—Tokios, kokia hu^jo prie 
Smetonos. Mes noresiuAe 
demokratinės. Lietuvos^/

—Ką siūlote?
—Siūlome visus pabėgu

sius ponus sugrąžinti į se
nas vietas, į savo dvarus, o 
mirtisterius ir žvalgybinin
kus sugrąžinti į jų turėtas, 
vietas. Mes, kaip dideli de
mokratai, tai reikalausime, 
kad jiems visiems būtų at-, 
lyginta už tai, kad jie pa- 
runino pas Hitlerį, kaip jis 
dar buvo gyvas, ba jie bėg
dami nukentėjo. Mes siūlo
me, kad būtų suvaldyti vi
si priešvalstybiniai gaiva
lai.

—Kas jie tokie?
—Darbininkai ir valstie

čiai, ir visokie nenuoramos 
komunistai. A

—Kaip juos suvaldyti?
—Šautuvais, kartuvėmis-z ’ 

ir bizūnu. Mes norime at- 
steigti seną ir garbingą de
mokratišką Lietuvą; turėti 
savo karalių ir karalienę, 

<ale konstitucinę! Dabar pa
liokai nori padaryti Jadvy
gą šventa, tai ir mes norė- 

| sime savo busimąją karalie- 
į nę padaryti šventa, — už- 
i bėgsime paliokams už akių.

—Kokį vardą norite duo
ti savo karaliui?

—Jogailos.
—O jo bobai?
—Jadvygos antros. Ši

taip mes apmausime palio
kus.

—Ar visi liaudininkai no
ri to, ką ponas šneki?

—Ne. Kiti tam prieši
nasi, ale mes, patys vyriau
si čypai ir buvęs mūsų čy
pas Kardukas nori tokios 
valdžios, štai; kodėl mes 
dabar einame su smurtinin
kais ir norime būti jiems 
geri, kad jie priimtų mus 
Į valdžią. Ale dabar L’ fa
šistai jau yra domokit#7 
tai mes juos dar labiaū my
lime.

—Na, tai gudbai, ponas!
—-Gudbai, majestote!

2 pusl.-Laisvė (Liberty)--JCetvirtad.,



I.

GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

(Tąsa)
X Aįts atsakėme, kaip galėjome: mes už- 

trauwme dainą kartu su jais.
Kitą dieną mano gynėja, jauna advo

katė, kuri tuo pat metu gynė jų bylą ir 
todėl dalyvavo jiems vykdant mirties 
bausmę, viską man papasakojo. 1941 
metų gruodžio mėnesį ji taip pat pri
ėmė Gabrielio Peri paskutinį žodį ir per
davė jį palikuonims.

Jaunasis Dalma, vienplaukis, garba
notas ,atlapais marškiniais, stovėjo prie 
giljotinos ir dainavo, laukdamas savo 
eilės. Dainavimas nenutrūko net tada, 
kai dviejų jo draugų galvos nusirito į 
krepšį. Ji pridūrė:

—Jis buvo gražus kaip dievaitis.
Beveik kasdien ji iškviesdavo mane į 

kalbamąjį kambarį, kad duotų progos 
man susitikti su bičiuliais.

Kažkurį vakarą, prieš pat uždarant 
kalėjimą, ji iškvietė mane vieną — tai 
buvo 1943 metų sausio pradžioje — ir 
pasakė, stengdamasi nuslėpti susijaudi- 
nirrtJj:

—Aš iš tardytojo. Gautas įsakymas 
yperkelti jus į Freno kalėjimą pas vokie
čius.

Aštuonis menesius aš laukiau to įsa
kymo ir galų gale jau lioviausi galvojęs 
apie perkėlimą.

Sugrįžęs į kamerą, aš priėjau prie- 
savo draugo Chose, ispanų respublikonų 
kariuomenės karininko, su kuriuo mes 
nuo rugpiūčio gyvenome kaip tikri bro
liai, dalijomės siuntiniais, tabaku, vis
kuo iki paskutiniosios. Aš tariau:

— Trauk atsargas. Šį vakarą mes vis
ką pabaigsim. Gal tai paskutinė mano 
puota.

Per naktį mes surūkėme dar turėtas 
cigaretes. 1 visus mano pamokymus jis 

- vis atsakinėjo, vienodai:
— Prometido! (Pasižadu!)
l'iitą vakarą, kada atėjo manęs, jis su- 

£)audė man abi rankas, pabučiavo ir pa
ke:

—Sobre todo no digas nada. Salud!

(Svarbiausia nieko nesakyk. Lik svei
kas! isp.)

Tada prasidėjo mano dienos Freno ka
lėjime. Vienutė. Mažytė kamera. Užkal
ti langai. Dieną naktį elektros šviesa. 
Duryse anga-vilkelis. Ji niekad neužsi
daro. Koridoriuje sargybinio žingsniai.

Nei laiškų, nei siuntinių. Nei tabako. 
Nei knygų. Nei gyvos dvasios. Tik ka
reivis, kuris vidurdienį atneša dubenėlį 
sriubos, kur plaukioja dvi ropės, o pava
kare, ketvirtą valandą, — gabalėlį juo
dos duonos.

Tu vienas su savo alkiu. Vienas su sa
vo atsiminimais. Vienas. su savo minti
mis. Nei skiautelės dangaus, kurio mėly
nė džiugina akį, nei paukščių čiulbesio, 
nei garso. Tyla. Viskas sutvarkyta taip, 
kad žmogui, užmūrytam už nykių sienų 
kaip kape, būtų atimta paskutinė viltis.

.0 tuo tarpu Freno kalėjime garsiai 
kalbama apie tai, apie ką laisvėje nedrįs
tama net prasižioti. Kalbamasi per sie
nas, šūkčiojama vienas kitam, dalijama
si naujienomis. Pro langus veržiasi čia 
vilties žodžiai, čia raginimai kovoti.

1943 metų vasaris. Aš žinau, kad per 
radiją jau nebetransliuojami pergalės 
maršai. Žinau, kad prieš savaitę karo 
komunikate buvo pranešta, jog vokiečiai 
pasitraukė nuo Stalingrado. Žinau, kad 
nacistinis žvėris sužeistas mirštamai.

Bet kiek nuostolių per tuos mėnesius! 
Visas nueitasis kelias nuklotas kapais.
' Romėnas sušaudytas pirmas, 1941 
metų rugpiūčio 27 dieną. Jis buvo su
imtas rugpiūčio .17 d.

E lis sušaudytas 1941 metų gruodžio 
mėnesi.

Alberas sušaudytas 1942 metų gegu
žės 30 dieną.

Emilįs sušaudytas 1942 metų gegužės 
30 dieną.

Denis sušaudytas 1942 metų rugsėjo 
mėnesi.

Man net sunku išvardyti visus drau
gus, žuvusius kelyje. Per daug nuosto
liu. ■ V

(Bus daugiau)

r e i k a lauti transportacijos 
kompanijų, kad jos greičiau 
pasirašytų kontraktus su dar
bininkais ir juos pildytų. 
Kompanijos darosi baisiai di
delius pelnus, o darbininkų 
vienatinės įplaukos kasdieni
niam pragyvenimui tėra jų 
savaitinė alga.

Skursta tekstilės darbinin
kai, ypač bedarbiai, skursta 
ir kitokie darbininkai, tad gi
na savo reikalus ir busų vai
ruotojai. Kaip reikalinga yra 
didčSi vienybė visokios rūšies 
darbininkų! Visi piliečiai tu
rėtų pareikalauti 
kuo 
ban

Baltimore, Md s- > r—S— ■8-‘--■į 0 —* —

BRIDGEWATER, MASS.

Lietuvių susirinkimas ir
PRAKALBOS

Prezidentiniais rinkimais ir kitais svarbiais 
šių dienų klausimais

Rengia ALDLD 71 kuopa

Šeštadienį, kovo 22 d., 1952
PRADŽIA 7 V AL. VAKARE

Piliečių Klubo Svetainėje
Bridgewater, Mass.

MONTELLO, MASS
Rengia ALDLD 6 kuopa 

Sekmadienį, kovo 23 d. 1952 
PRADŽIA 2 VAL. PO PIETŲ

Lietuvių Tautiško Namo Svetainėj
8 Vine Street Montello, Mass.

Kalbės

ANTANAS BIMBA
Laisves redaktorius, iš Brooklyn, N. Y.

Gerbiami vietos ir apylinkės lietuviai: Šiandien 
kiekvienas protaujantis, amerikietis jau stato klausimą: 
Kas bus šiemet kandidatais į Amerikos prezidentus? 
Ką siūlo demokratai, republikonai ir progrešistai? Ko
dėl busimaisiais prezidentiniais rinkiniais jau dabar rei
kia visiems susirūpinti?

Taip pat kiekvienas protaujantis žmogus stato klau
simus: Kodėl pasaulyje siaučia begaliniai karai? Argi 
jau nebėra pamato pastoviai taikai ir ramybei?

Mums, lietuviams, taipgi labai apeina mūsų organi
zacijos, mūsų spauda, mūsų apšvieta ir kultūra.

1 'Visais šiais ir kitais klausimais bus kalbama ir dis- 
kusuojama šiame susirinkime. Kalbėtojas pasiruošęs 
viską plačiai nušvies.ti-išaiškinti.

Visi dalyvaukite.—Įžanga visiems veltui.
Kviečia RENGĖJAI

Lowell, Mass.
Šaukiamas svarbus 
susirinkimas

Kovo 23 d., 4-tą valandą 
po pietų, Klubo svetainėj, 14 
Tyler St., yra šaukiamas LLD 
44-tos kuopos svarbus susi
rinkimas. Tai bus mėnesinis 
susirinkimas ir todėl visi na
riai privalo dalyvauti. Jau 
šiame / susirinkime iš raporto 
sužinosime, kokios pasekmės 
apturėtos iš ką tik atsibuvu
sio kuopos parengimo. Pasi
tarsime ir apie tolesnę veiklą. 
Aš manau, kad visi žinome tą, 
kad be susirinkimų organiza
cija negali ilgai gyvuoti, 
o jau ką bekalbėti apie jos 
veiklą ir. stiprėjimą.

Geri susirinkimai, tai lyg 
sveikas maistas palaikymui 
kūno pilnoje sveikatoje.

—0—
Dabar pas mus — visoje 

rytinėje Massachusetts valsti
jos dalyje, pasidarė gana ty
ku : transportacijęs darbinin
kai, busų vairuotojai paskelbė 
streiką, kovodami už gyvybi
nius reikalus. Jų reikalavimai 
teisingi ir jie pavartojo viena
tinį būdą savo reikalų apgy
nimui.
Bet už tai n e tyku transportą- 

cijų savininkų — pelnagrobių 
pusėje. Visa komercinė spau
da sužviegė grūmojančiu bal
su prieš streikierius. Geltono
ji spauda pilna antagonizmo, 
kad būk tai streikas esąs ne 
prieš ką kitą, kaip tik prieš 
visą publiką, prieš papras
čiausius žmones, kurie, esą, 
kitokios važiuotės neišgali tu
rėti, kaip tik basais važiuoti. 
Reiškia, jūs, biedni žmonės, 
dėl to peškitės, o kompanijos 
visai nemano kontraktų pasi
rašyti, o pasirašę tų kontrak
tų Visai nepildo.

šitaip dabar dalykai einasi, 
žinoma, kad žmonėms nepa
kenčiama tokia padėtis, bet 
visi gyventojai turėtų . grieštai

kompanijų 
greičiausia paleisti dar- 
pilną važiuotę.

Jūsų Kaimynas

So. Boston, Mass
Svarbi naujiena

Į So. Bostoną atvyksta Dr. 
J. StanisloVaitis ir Kristina 
Stanislovaitienė iš Waterbu
ry, Conn. Dr. Stanislovaitis, 
kaipo' nervų ir proto ligų spe
cialistas, savo prakalboje su
teiks mums daug svarbių ži
nių tais klausimais.

O Kristina Stanislovaitienė 
duos svarbią paskaitą apie 
meną. Taipgi bus kartu su
ruošta ir jos piešinių paroda.

Viskas įvyks balandžio 6 d., 
2 vai. po pietų, 318 Broadway. 
Rengia LLD 2 kuopa.

Tai bus svarbi diena ne tik 
Bostone, bet ir visoje Bostono 
apylinkėje. Tad prašome visus 
pasižymėti dieną ir laiką, kad 
nepamirštumėte šio svarbaus, 
nepaprasto parengimo.

Rengėjai ,

Darbininkas yra kaip koks 
“prapuolęs grandinys (mis
sing link) šioje komercinėje 
visuomenėje. J. Sekine & Co. 
darbininkai buvo paleisti per 
šventes vienai savaitei iš dar
bo. Kompanija pranešė dar
bininkams, kad eitų užsiregis
truoti dėl bedarbių pašalpos į 
pašalpos gavimo raštinę. Dar
bininkai nuėjo, išpildė visus 
reikalingus dokumentus. Keli 
darbininkai, po kelių savaičių 
laukimo, gavo savo pašalpą, 
o kiti, didžiuma, negavo. Buvo 
varginami, tąsomi su visokiais 
klausimais. Tik už dviejų mė
nesių gavo savo prigulimą 
mokestį.

čionai dirbo viena moteris 
su keletu vaikų. Jai buvo bū
tinai reikalinga greita pagal
ba, nes ji neturėjo iš ko gy
venti.

štai praneša per komercinę 
spaudą, kad bedarbių fondas 
Marylando valstijoje yra iš
augęs iki $120,000,000, o dar
bininkas šventes turūjo pra
leisti dideliam netekliuje.

O kaip su bedarbiais 
rylando valstijoje? Pagal 
liausius pranešimus, tai
randasi 127475 bedarbiai, gau
ną savaitinę bedarbių pašal
pą.

Ma- 
vė- 
čia

Marylando valstijos senatan 
įnešė bilių, varžantį streikus 
miestų aptarnavimo darbinin
kams. Jeigu bilius liktų įsta
tymu, tai būtų reikalaujama 
90 dienų “atšalimo” (cooling 
off). O jeigu būtų sulaužytas 
tas įstatymas, tai būtų bau
džiama metus kalėjimu, arba 
$5,000 arba abiem bausmėm 
sykiu! T»s Pats

CHICAGOS ŽINIOS
40,000 parašų už taiką 
jau gauta
Devyni Chicagiečiai Gavo Po 
500 Parašų

Kovo 8 d. vakare dvi vieti
nės organizacijos už taiką su
ruošė bankietą pagerbimui 
prof. Robert Morss Lovctto ir 
kun. Joseph Evans, kurie uo
liai darbuojasi už taiką, taip
gi abelnai veikia pažangiame 
judėjime.

Abu yra seni veikėjai ir se
ni žmonės, ir veik visą gyveni
mą tarnavę už visuomenės 
gerbūvį.

Visa eilė darbo unijų atsto
vų ir kitų organizacijų veikė
jų sveikino juodu.

Dr. Henry Noyes padare 
pranešimą apie taikos veiklą. 
Jis sakė, kad Illinois valstijoj 
jau gauta 40,000 parašų rei
kalavimui Penkių Didžiųjų 
konferencijos taikai užtikrinti 
ir siekiamas! gauti 100,000.

Jis perstatė 9 asmenis, ku
rie gavę po 500 ar daugiau 
parašų. Jiems įteiktos pagar
bos dovanos.

Viena jų, negrė, jauna mo
teriškė aiškino, kad ji gavus 
parašų ir bažnyčiose. Du ku
nigai leidę jai parašus rinkti. ,

Tūli verslininkai netgi pa
tys pasiėmę blankų ir rinkę 
parašus.

Ji nesidrovėjus eiti ir į 
smukles.

Visur galima gauti taikai 
parašų, tik reikia stengtis, sa
kė jinai. ’

žmonių buvo kupina UE 
Salė, 37 S. Ashland Blvd.

Bankietas pilniausia pavy
ko. Nevien kad žmonių daly
vavo, bet ir didelis entuziaz
mas pasireiškė. Mačiau apie 
G kunigus.

Keli darbo unijų pareigū
nai žadėjo darbuotis dėl tai
kos. Viena unija jau surinkus 
10,000 parašų už taiką. Rep.

—o—
Mirė

Stanislovas Gilvidas, 1638 
So. 49th Ct., Cicero, mirė ko
vo 7 d: Kilęs iš Mažeikių aps
kričio, Sedos valse., Įkinkai- 
n'ės kaimo.

Julia Vaičikauskienė, po 
tėvais Lengvinai.tė, .3440 — 64 
pi., mirė kovo 6 d. Kilus iš 
Mažeikių ąpskr!, . Viekšnių 
m i ėst.

Kovo .8 d. .South Shore„ligo-

ninej mirė Benis Butkus. Pe
reitos savaitės pradžioj išro
do, kad Benio sveikata jau 
buvo besitaisanti ir staigiai 
toks smūgis.

Benis Butkus buvo teisingas 
žmogus, narys progresyvių 
organizacijų. Jis taip pat buvo 
uolus “Vilnies” rėmėjas. Be
nis Butkus aukaudavo “Vil
niai” kas mėnesį po $5.00.

Juozas Vaičiulionis jau se
niai serga. Jis turi cukrinę li
gą. Ar ta liga ar tai kas kit
kas paveikė Vaičiulioniui ant 
akių. Ketvirtadienį, kovo 6 d., 
jis tik lydimas galėjo nuvykti 
į Cook apskrities ligoninę, 
kur pasiliko iki bus ištirta ar 
bus galima vienaip ar kitaip 
grąžinti regėjimą. Jei bus su
rasta, kad operacija gelbėtų, 
bus daroma operacija.

Ligonis randasi Cook ap
skrities ligoninėj, Ward 45, 
lova 47. Lankyti galima tik 
trečiadieniais ir sekmadie
niais. Trečiadieniais nuo 2:00 

| iki 3:00 po piet ir nuo 7:00 
iki 8:00 vakare. Sekmadie
niais nuo 2:00 iki 4:00 po 
piet.

Nortsaidietis Antanas Lan- 
gcvičius vėl susirgo. Tūlas lai
kas kaip jis gydomas I lines li
goninėj.

Antanas yra pirmo pasauli
nio karo veteranas. Jo brolis 
iMikas gyvena prie Scotville, 
k ui’ turi farm a.
Bombomis ir Mariją garbino

Apie 200 garbintojų Kons
tantinopolio Madonos 
paradą ir bombas 
garbinimui Marijos 
prie Santa Maria 
648 N. May St.

Ar jie pagarbino Mariją ar 
ne, bet kaimynas tai išgąsdi
no.

Nežinodami, kad Marijos 
garbinimas ir visai nežinoda
mi priežasties sprogimų, kai
mynai gerokai įbauginti, iki 
paaiškėjo, kad vis tai “Ęicvo 
garbei.” . R.

turėjo 
sprogdino 
Madonos, 
bažnyčios,

Jei jūsų draugijai, klubui 
ar chorui reikia kokių stam
besnių spaušdinių: Konsti
tucijų, mokesčių, knygelių 
ar kitko, — nesibaidykite, 
kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves

Gražys Parengimas — operete
‘’Geriau Dainele, Negu Šposai’

Parašė Anna Mineikiūte-Bouvier. r 
Rengia LLD 6 kuopa

Šeštadienį, Kovo 29 Mareli
L. Taut. Namo Žemutinėje salėje

. Kampas Vine ir Main Sts., Montello, Mass.
Gerbiamieji Dailės Mylėtojai!

Ši operetė dar pirmu kartu bus vaidinama Montelloj. 
Ji susideda iš 15 skirtingų dainų, kurias išpildo grupes, 
duetai ir solistai. DALYVAUS NORWOOD VYRŲ AN- 
SEMBLIS, vadovaujant GERDA TERHORST.

Kviečiame visus būti šiame parengime ir pasigėrėti 
puikiu perstatymu. Rengėjai.

“BIRUTE“
Liaudies Opera Filmojc 

Bus rodoma Elizabeth, N. J.
šeštadieno vakare

KOVO 22 MARCH, 1952
Klubo Svetainėje, 408 Court St.

Rengia LDS 33 kuopa
PRADŽIA 8 VAL. VAK..—ĮĖJIMAS NEMOKAMAI.

Dvi Birutes drauges, kurios ginčinasi dėl Birutės likimo.

ALDONA ALEKNIENE, 
III vaidylutės rolėje.

ELENA FEIIEKIENfc
I vaidilutės rolėje

Birute—tai ‘grožinis-istorinis-legendarinis iš senovės 
lietuvių gyvenimo vaizdai ir kovos su kryžiuočiais.

Taipgi bus rodoma “PAPARČIO ŽIEDAS.” Abi fil- 
mos vertos pamatyti, abi gražiai spalvuotos. Todėl ne
praleiskite progos. Rodys Jurgis Klimas.

Visus ir visas užkviečia Rengimo Komisija.

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 žmonoms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nri 1. Mat. Švilpas Herb Salvo for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos lig”: nušašimų, išbėrimų (Rash), 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.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. šita 
mostis 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 mosč4ų, 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 busite patenkinti. h

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

3 pusi.—Laisve (Liberty)—Ketvirta<L, Kovo-March 20, 1952
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Worcester, Mass
Kovo 9 d. LLD 11 kuopos 

BUsinnkimas galėjo būti skait- 
lingosnis, bot buvo gražus. 
Čia Laisvės agentas d. Jusius 
sakė, kad vis atnaujina Lais
vę ir Vilnį. Taipgi sakė, kad | 
jo rūpesčiu surado vietą pas 
vaistininką Mr. Skrinskį, Ide
al Pharmacy, 29 Kelly Square, 
kur dabar yra galima Laisvę 
pasipirkti pavieniais nume- j 
riais. O Laisvės skaitytojai ’ 
nepamirškite, kad čia galimai 
gauti visokių gyduolių ir viso
kių reikmenų iš vaistinės; re
ceptus išpildo teisingai, ir pa- j 
tarnavimą sutiksit draugišką, 

—o— I
29 Endicott St. j Washingtona balandžio 1-mą 

2 vai. po pietų, abi j dieną ten atstovauti savo mies-
* I to žmones prašyme taikos. Ta 

proga atvyko anksčiau, atlan
kyti savo gimines, draugus ir 
pažįstamus, gyvenančius šio
je apylinkėje ir Connecticut. 
Tuo tarpu buvo apsistojusi 
pas menininką Joną Valenti 
ir jo mamytę Richmond

Viešnia

NewYorto^AfeZlnloi
Pasigrožėjome įspūdinga opera . H

Kriaučių Žinios

Tai bent angelai 
darbininkams!

Daugelis unijistų dar neži
no, kad aršaus, prieš unijas 
atsukto biliaus autorius An- 
thoųy Travia yra brooklynie- 
tis.

Civilinių Savisaugos vedė
jai visame mieste vykdys pra
timus balandžio 3-čią. Galin
gų šviesų spinduliai būsią su
burti taip, kad atrodytų kas 
nors panašaus Į atomines bom
bos sprogimą.

Kovo 18-tos rytą Lietuvių 
Kultūrini Centrą ir jame Įsi
kūrusias lietuvių Įstaigas at
lankė Anna Klivington iš Cle
veland, Ohio.

Darbšti savo miesto lietuvių 
organizacijose, viešnia norėjo 
žinoti, kada susirenka mūsų 
moterys; kada dainuoja Aido 
Choras. Sakė, norėtų jų susi
rinkimus atlankyti, jų veiklą 
ir darbuotojus pažinti.

Viešnia žadėję keliauti Į
Kovo 23 d. 

svetainėje, 
LLD kuopos rengia paskaitą. I 
Kristina Stanislovaitiene iš į 
Connecticut valstijos kalbės.! 
Ji taipgi duos ir piešinių paro- i 
dą. Ji dar pirmą kartą pas I 
mus Worcesteryje dalyvaus.| 
Mes girdėjome, kad ji yra 
talentinga kalbėtoja ir meni- 
ninkė-piešeja. Ji yra gimusi ir 
augusi Amerikoje, bet gerai ; 
moka lietuvių kalbą. Taigi, iš! 
arti ir toli visi esate kviečia-! 
mi dalyvauti, nes kitos tokios! 
progos šiemet neturėsime. Po 
prakalbų mūsų draugės gas- 
padinės duos šaunią vakarienę 
už visiems prieinama kaina.

J. M. L. •

MIRE

Hill,

Mateušas Naujalis mirė ko- 
! vo 17-tą. Pašarvotas Bieliaus- 
I ko 
į St., Brooklyne.
: 20-tą, po pietų, Alyvų Kalne-

našlys; jo 
apie porą

Kovo 1 6-tos popieti Lietu
vių Namo Bendroves direkto
riai statė operą “Rigolotto.” 
Ją suvaidino Manhattan La 
Scala Opera Co., vadovauja
ma Oddone Sommovigo. .

Suvaidino tikroviškai, gra
žiai. Atskiri aktoriai entuzias
tiškų žiūrovų buvo sveikinami 
net pertraukiant aktus. Dai
nininkai ir vaidylos gori. Kos
tiumai gražūs, žinoma, scenc- 
ri.ių mes neturime tokių, ne
būtų nei vietos pastatyti to
kias, kokias gali pastatyti re
guliariuose teatruose.

Visų dėmesį patraukė pat
sai operos brangvardis senis 
Rigolotto. Nepaprastai jaut
riai, gražiai jis vaidino savo 
rolę, pasidalinusią tarp dviejų 
priešingumų — kerštingos ne
apykantos priešams ir gailes
tingos meiles savo dukrai. Ri- 
goletto vaidino Artūro D’
Amico.

Taip pat visiems, muzikams 
ir ne muzikams, >patiko žavus

rolėje. Ir 
i gražiai, 

tą operą kelių 
teatrų pastatyme

ir vikrus James Cosenza išdy 
kelio kunigaikščio 
dainuoja 
Mačiusieji 
brangių, jų
tikrina, .jog geresnės vaidybos 
šių dviejų rolių nėra matę.

Cathie Krikis gyvai ir jaut
riai vaidino sunkią Gildos ro
le. Jinai taipgi turi jauną ir 
skambų, stiprų balsą. Tačiau 
tą rolę gerai pažįstančių, ne
kartą girdėjusių pasisakymai 
supuola tame, kad šion daliu 
(lai- yra vietos įdėti daugiau 
lankstumo ir švelnumo tūlose 
vietose.

Kitos, trumpesnės rolės, o 
taip pat ir grupines dalys irgi 
gerai paruoštos: aktoriai išsi
lavinę, matomai, talentingi ir 
tikri meno mėgėjai. Jie vaidi
na ir stovėdami — vaidina jų 
akys, veido išraiška. Nebuvo 
nei vieno v “neturinčio ką veik-

Pas* kriaučius Brooklyne 
menševikų politinis ratelis 
pradėjo sukti i atbulą pusę. 
Kai tik kriaučiai NepriguĮmin
game Klube nusitarė gauti be
darbių pašalpos, tai keleivi
niai tuojau užsuko savo ple
palų ratą, kad kriaučiai nepa- 
siimtų, negautų sau pašalpos.

Klubas susiorganizavo 1910 
metais, kuomet vienas darb
davys prieš siuvėjų lokalų iš
ėmė drausmę (injuction) ir 
norėjo užgrobti lokalo iždą. 
Kad apsaugoti lokalo pinigus, 
siuvėjai suorganizavo LKN 
Klubą ir jo vardu laikė savo 
pinigus. Tas dėjosi 40 metų 
atgalios ir tuo laiku minėtas, 
klubas lošė svarbią rolę.

Bet dabar tas klubas jo
kios rolės nelošia. Mes ir mū
sų bokalas priklausome bend
rojoje unijoje, prie Joint Bo- 
ardo. Jeigu koks darbdavys 

jis
visiems loka- 

sykiu ir svetimtaučių.
veda mūsų Joint 

mo-

Travia atstovauja East New 
Yorką, tikrai darbininkišką 
sritį. Bot jo įteiktas Valstybės 
Seimeliui bilius uždraustų uni 
joms aukoti pinigų rinkimams. 
Tačiau jo propagandistai la
bai atsargiai ir gudriai tą dik
tatorišką užmojį vynioja į 
“demokratizmą.” Esą, tas bi
lius pasiūlytas apsaugoti dar
bininkus nuo unijos lyderių.

Gal būt mažai 
darbininkų, kurie 
kad vilkas kalęna
apsaugojimui ėriukų 
avies. Tačiau juk randasi 
tokių žmonių, kurie užmiršta 
turį savo galvą. Tokiems me
las visuomet atrodo gražiau 
už tiesą. Tai jų apsaugai nuo 
melo unijistams reikėtų lape
liais ar kitomis priemonėmis 
mokyti darbininkus atskirti 
tiesą nuo melo.

rasis tokių 
patikėtų, 
dantimis

nuo 
ir

Publikos reikėjo būti dau
giau. Rep.

SUSIRINKIMAI

šermeninėje, 660 Grand 
Laidos kovo Diego Rivera ir Leonardo da Vinci

Dar vienas buvęs 
gaisragesiy šulas 
pakliuvo bėdon

i lio kapinėse. Buvo
■ žmona mirė prieš 
metu.

vie

—o— 
Juozas Kirvaitis,

, 112-19 Jamaica Ave., Rich- 
i mond Hill, mirė staiga, kie-' 
į me, širdies liga. Gyveno vie- 
■ nas. Policija ieško jo giminių. 
(Sakoma, kad turėjęs dvi sese- 

Waterbury, 
seniau, 
gyveno

gyvenęs

Meksikos 
iš tautinio 

dailinin- 
neseniai

Šiomis dienomis 
vyriausybe ištrauk ė 
muziejaus didžiojo 
ko, Diego Rivera,
nupieštą paveikslą, pavadintą: 
“Karo slogutis ir taikos sap
nas.”

Artistas protestuoja. Del to

ris; gyvenusios 
Conn. Ir jisai 
prieš daugelį metų-, 
VVaterburyje. Dirbo karpente-
riu. Ar jis buvo nariu bent 
kokios draugijos, neteko suži
noti.

Moranui 
Bet jis tai daręs 
išvengti iškėlimo 

jį “neteisingų kaltini-

pašaukimo tardyti, Perl- 
norėjęs rezignuoti. Bet

Nathan Perlman, buvęs 
nu vyresniųjų valdininkų gais- 
ragesyboje, tapo suspenduo
tas kovo 13-tą. Ir tardomas. Jį 
kaltina, kad jis 1950 metais 
iš Bronx groserninko grasini
mais paėmęs $25 ii- 4 dėžes 
alaus. O po to sumokėjęs Mo- 
ranui $1,000.

Perlmanui kaltinimas iškel-I ’ “
tas sąryšyje su Morano byla. ■ Guzikuociai 
Moran jau yra nuteistas.

Atšauktas iš Floridos, kur 
jis atostogavo, Perlman būk 
prisipažinęs davęs 
tūkstantinę, 
norėdamas 
prieš 
mų.” 

Po 
man
viršininkas Grumet neleidęs. 
Dabartinis naujas miestiniams 
tarnautojams pensijų įstaty
mas reikalauja, kad rezigna
cija būtų pripažinta ne anks
čiau 30 dienų po padavimo 
prašymo paliuosuoti iš tarny
bos. Tad Perlman tebebus 
tardomas ir teisiamas, kaipo 
tarnautojas. Jeigu 
kaltu, jis prarastų 
tinęs pensijos.

Einant pirmiau 
įstatymu tarnautojas 
davosi paliuosuotu tuojau 
įteikimo prašymo atleisti 
jam tebepasilikdavo toise gau
ti pensiją. Tuo pasinaudoda
mi valdininkai pasiskubinda
vo paaukštinti baigiančius 
tarnybą politikierius senius, 
kad jie gautų aukštesnę pensi
ją. Suteikimo aukštos pensi-

I New Yorką lėktuvu atvy
ko iš Anglijęs porelė Bert ir 
Beck Matthews. Juos atsiun
tusi turistams agentūra, ver
buoti kostumerių.
. Kad daugiau dėmesio savėp 
atkreiptų, jie atvyko apsiren
gę baltais guzikučiais apsiuvi
nėtais drabužiais. Vieno ir ki
to kostiumams apsiuvinėti rei
kėję po apie 30,000 guzikučių 
kiekvienam. Tačiau neatsidėta 
vien guzikais kostūmeriams 
suįdominti — jie apsigyveno’' 
W aldo rf -Astoria v i e šb u ty j e. 
Ir keliaus po visą šalį.

pripažintų 
$4,350 me

galiojusiu
; įkaity-

po
ir

jos saviškiams sumetimais, iš
eidamas iš majorystės O’Dwy- 
eris daug savo artimųjų poli
tikoje buvo pakėlęs į aukštes
nius laipsnius.

Naujasis įstatas tapo įves
tas tuomet, kai pradėjus graf- 
terių tyrinėjimą {valdininkai 
būriais pradėjo teikti prašy
mus paliųosuoti iš tarnybos. 
Jeigu tyrinėjimai, tardymai ir 
teismai būtų teisingi, bešališ
ki, naujasis įstatas būtų žy
miu pagerinimu.

Meksikoj'e.
Diego Rivera — pasauli

niai garsus teptuko, ir paletės | 
meistras, dailininkas.

Lygiai prieš 500 motų gimė' 
Leonardo da Vinci, didis dai
lininkas ir mokslininkas, da
vęs pradžią šių dienų vaizduo
jamam menui.

Jei nebūtų gyvenęs ir dirbęs

Leonardo da Vinci, gal netu
rėtume šiandien nei Diego Ri
veros, gal neturėtume visos 
eilės didžių piešiamojo meno 
meistrų.

Kas buvo Leonardo da Vin
ci? Kaip jis gyveno? Kaip jis 
kūrė? Ką jis didelio paliko 
busimosioms gentkartėms ?

Šiuo klausimu Rojus M i ža
ra skaitys referatą-paskaitą.

Rengia LMS Hl-čioji apskri
tis.

Moterų Klubo susirinkimas 
Įvyks kovo 20 d., 8 vai. vaka
ro, Kultūriniame Centre.

vai -

do-

Kriaučiai turėjo 
gerą vakarienę

Kovo 14 d. kriaučių dirb
tuvių pirmininkai ir komisi
jos su lokalo tarybos nariais 
kartu turėjo gerą vakarienę 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo patalpoje.

Kas metai lokalus tokias 
vakarienes duoda dirbtuvių 
komitetams už pasidarbavimą 
laike lokalo pikniko. Dirbtu
vių komitetai daugiausia įde
da darbo piknikui. Jie iš anks
to bilietus platina ir savo dirb
tuvės stalus surengia su pažy
mėjimais dirbtuvės vardo ar 
jos boso pavardės.

Vakarienėje puikiai
stalų patarnavo klubo gaspa- 
dorius Juozas Zakarauskas su 
savo žmona Onute, taipgi pa
gelbėjo ir Aleksandras Dei- 
kus.

prie

I

Kim Hunter ir Humphrey Bogart filmoje “Deadline 
—U. S. A.” Rodoma Roxy Teatre, New Yorke. Scenoje 
taipgi yra nauji aktai.

kovo 23 dieną, sek
li vai. po pietų. •'

IJ et u v i ų Kultūrinis
Richmond Mill, N. Y.

madienj,
Vieta

Centras,
Visi kviečiami atsilankyti.
Būkite laiku!

Perdaug pinigij 
šventadieniui

vyrąPolicija užtikusi 
auto pataisų šapoje prie 856 
Liberty Ave., East New Yorko 
srityje, Brooklyne. Pačiupinė- 
jus kelių vyrų kišenes, ap- 
čiupę po $500 iki 8 šimtų do
lerių pas kiekvieną. Kadangi 
tai buvo sekmadienio popietį, 
nusprendė, jog ne auto pirkti 
buvo susiriiikę.

Vyrus areštavo kaipo lošė
jus “erap” žaismės iš pinigų, 
žaidėjai kaltinti netvarkiame 
užsilaikyme ir pasimokėjo po 
$2 pabaudos. O vietos savi- Į 
ninką sulaikė po $250 kauci
jos tardymui.

LIETUVIŲ TAIKOS KOMITETO 
IR ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadieni, kovo 23, Liberty Au
ditorijoje, Richmond Hill, N. Y., 
įvyksta Lietuvių. Taikos Komiteto 
Ir draugijų atstovų ir visų tų, ku
riems taika rūpi, susirinkimas. Pra
džia 1 vai. po pietų. Bus rinkimas 
delegatų j Washington© suvažiavi
mą. Malonėkite visi laiku pribūti, 
nes susirinkimas bus trumpas, tik 
iki 2:30 vai. po pietų. — LTK. Val
dyba. ’(52-57)

pašalpa,
dolerius

valdišką
Bet ir jūs,.

ką

nėra reika
lai galės dar 
pridėję nusi- 

apsigynimo 
socialistai, 
kalbėjote

Pavalgius, buvo biskis ir po
kalbių. Kalbėjo dirbtuvių 
vien tik pirmininkai^ raginda
mi vieni kitus pasidarbuoti, 
kad ateinantis lokalo piknikas 
(gale liepos mėnesio) būtų 
pasekmingas. Visų pareiga 
darbuotis dirbtuvėse už jo 
sėkmingumą.

keletą žodžių tarė 
.pirmininkas Vincas 

Zaveckaš. Ant pabaigos, kal
bėjo mūsų lokalo delegatas 
Vytautas Ubarevičius. Jis ra
gino visus dirbtuvių komite
tus darbuotis dėl lokalo gero
vės. Politinius'klausimus pasi
tiekime Į šalĮ, dirbkime 
labui, sakė jis.

Buvau praleidęs dar 
kalbėtoją, tai buvusį 
delegatą Ch. Kundrotą. Jisai 
kalbėjo smarkiai, ragino visus 
dirbtuvių komitetus ir lokalo 
valdybą sugyventi taikiai. Ne
paisant, kokių mes esame pa- 
žvalgų, bet dirbkime visi 
bendrai dėl unijizmo labo.

unijos

vieną 
lokalu

Turėjęs pirmadienio rytą 
prasidėti streikas prieš Brook- 
lyno Borough Gas Co. tapo 
atidėtas, majorui pašaukus 
firmą ir unijos atstovus į pa
sitarimą.

r

1952 RED CROSS FUND

answer
thecall

Order No. 20

To ženklelio pasirodymas 
spaudoje liudija, kad jau 
prasidėjo Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus kampanija 
sukelti po visą šalį —■ 85 
milijonus dolerių. Iš New 
Yorko miesto gyventojų ti
kisi gauti $6,700,000.

PRANEŠIMAI}
NORIU ĮSIGYTI '

TAVERN BIZNĮ
Norėčiau pirkti rest a u raci

ją su pilnais gėrimų laisniais 
Brooklyno apylinkėje arba 
kad ir toliau, jei biznio vieta 
patiks tolumas nedaro skirtu
mo. Prašau rašyti: A. L. K. 
110-12 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N. Y.

RŪMAI IR RAKANDAI
Parsiduoda rakandai ir yra labai 

geri rūmai gyvenimui. Savininkas 
turi apleisti miestą ir turi greit 
parduoti. Kreipkitės: 29 So. 3rd St., 
Brooklvn, N. Y. (ant pirmų lubų).

(55-57)

WOR-CESTER, MASS.
Paskaita sveikatos klausimu ir 

piešinių paroda jvyks kovo 23 d., 
2 vai. po pietų, Lietuvių svetainėj, 
29 Endicott St. Pirmą kartą čia 
lankysis su savo kūryba K^Stani- 
slovaitienė iš Waterbury, C/ofin. Ji 
rodys savo paišybą, taipgi duos pa
skaitą apie meną. įtT

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

ELIZABETII, N. J.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptu Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Svarbus užkvietimas visiems 
pamatyti 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 Ko
misija. (55-57)

MONTELLO, MASS.

Gražus parengimas, operetė “Go
riau dainelė, negu šposai.” Parašė 
Anna Mineikyte-Bouvier. Rengia L. 
L. D. 6 kp. kovo 29 (March^l J952, 
Lietuvių Tautiško Namo žemuTinSįp 
salėjo, 8 Vine St. ir North 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Gerbiami dailės mylėtojai! Ši ope
rete bus suvaidinta dar pirmą sykj 
Montolloj. J šj vaidinimą jeina net 
15 skirtingų muzikalių dainelių. 
Girdėsite visą grupę dainuojant solo 
ir duetus, vadovystėje Anna Minoi- 
kytės. Dalyvaus Norwoodo Vyrų an
samblis, vadovystėje Gerda Ter
horst. Prašom visus ateiti j minėtą 
parengimą,- turėsite linksmą laiką. 
56-57 Reng. K-tas.

norėtų pagrąsinti lokalu i 
turėtų grąsinti 
lams, 
Streikus
Boardas. Ir mūsų duoklės 
karnos į Joint Boardą.

Nedarbui užėjus turime 
diską bedarbiams fondą, 
to jau yra mokama iki 30
lerių i savaitę. Paprastai datų 
gelis kriaučių gauna iki $26 
savaitei. Prie - to fondo nėra 
bolševikų. Valdiško fondo da
viniais pirktus kumpius gali 
suvirškinti ne tik Kundrotas, 
bet gali pakakti net visiems 
Keleivyje plepėtojams, įskai
tant Buivydą.

Jūs, socialistai, nors sykį 
prisipažinkite prie šventos tei
sybės, kuomet tampate pa
gauti už skverno. Kriaučių di
delė dauguma užtai balsavo 
už pašalpą, kadangi visiems 
buvo aiškus jūsų plepėto jų 
seilės varvėjimas ant tų pini
gėlių saviems reikalams. Ge
rai kriaučiai padarė, nutarda
mi savo sutaupąs sunaudoti 
saviems reikalams.

Jeigu katram Neprigulmin- 
go Klubo nariui 
linga 
kelis 
pirkti 
boną.
nepamirškite, 
Neprigulmingo Klubo susirin
kime. Jeigu tikite savo žo
džiams, kad mūsų valstybė 
yra karo stovyje, kad reikia 
pirkti bonus, tai nežiūrėkite į 
svetimą kišenę. Jeigu norite 
ką nors sušelpti, pajudinkite 
savo kišenę.

Pažangieji kriaučiai ir vi- 
į suomenė Amerikoje praėjusio
jo karo laiku prisipirko val- 

[ diskų apsigynimo nuo fašiz
mo bonų daugiau, negu kuri, 
kita srovė. Pažangieji žmo
nės ir šiandieną atlieka savo 
pilietines pareigas ir kovoja 
už taiką. O jūs, socialistai, 
ieškote svetimų dolerių. Nori
te tapti “geradariais,” raminti 
savo sąžinę svetimais dole
riais.

Mūsų unija nėra plika ir 
nebus plika. Turime įsteigę 
ligonines. Turime kitus page
rinimus. Kriaučiai jau gauna 
atostogas su alga ir už 6 šven
tadienius Į metus gauna mo
kestį. Gal ir čia sakysite, kad 
visa tai bolševizmo kumpiai, 
gal bandysite pasukti progre
so ratą atgalios? Bet tas 
pavyks. Jūs tuomi tiktai 
laušite savo plepalų rato 
rus. J. S.

Aido Choras

ne- 
iš- 

gy-

i-Choro reguliare pamoka į- 
vyks šio penktadienio vakaro 
8 valandą, Liberty Auditorijos 
Music Room. Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

Choro Prezid.

Visa didele audra 
Schusterio pašo vėjus jų 
nesušeke*

apie
dar

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barberial

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.

Tel. EVergreen 7-6868 
t

VALANDOS: , 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
l^nktadienlals uždaryta

4 pud,-Laisvė (Liberty)-Ke t virt ad., Kovo-M arch 20, <952




