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Čechoslovakiįa prieš karą 
buvo pramoninga valstybė. 
Pokariniu metu, ji pasiryžo 
dar aukščiau pakilti pramonė
je, būti dar tvirtesnė.

Šiomis dienomis atėję pra
nešimai iš Vienuos sako, jog 
to krašto vyriausybė šiemet 
paskirs dar vieną bilijoną do
leriu pramonei sutvirtinti; 
bus pastatytos trys naujos 
plieno liejyklos.

Tai reikš tam kraštui dau
giau tanku, daugiau automobi
lių, daugiau kitokių daiktų 
naminiam naudojimui ir eks
portui.
Lenkijoje. Rumunijoje, Ven-; 

grijoje, Bulgarijoje — tas 
pats. Steigiami nauji fabrikai, 
statomos naujos mašinos, ku
rios galėtų dirbti kitas maši-1 
nas. J

Vengrijoje, pavyzdžiui, bū- i 
gyja pastarųjų kclerių metų 
Išaugo naujas pramonės mies
tas su milžiniškais fabrikais, 
su naujais darbininkams gy
venti namais.

<. ★

Kinijoje šiuo motu yra apie) 
100 kitataučių protestantų mi
si jonierių, o kadaise jų buvo j 
daugiau, kaip 3,000. Daugu-1 
ma tų misijonierių Kiniją ap
leido savanoriškai. nes, ma
tyt, neturėjo užsiėmimo.

Katalikų (kitataučių) misi
jonierių Kinijoje kadaise bu
vo arti 5,500, o šiandien tėra 
apie 1,650.

Taip rašo Associated Press. 
Pranešdama tai, ši žinių agen
tūra nori “įrodyti pasauliui,” 
kaip Kenijoje dabar ’esą blo
ga /^kadaise buvę tiek misijo- 
niernĮA o dabar likę tik tiek. 
'•'Šalies gerbūvio kylimo nieks 
nematuoja misijonierių skai
čiumi. Tenka matuoti, tenka 
lyginti skaičiumi fabrikų ir 
kitų pramoninių įstaigų. Gi
nauji fabrikai, nauji visuome
niniai projektai šių dienų Ki
nijoje dygsta, kaip grybai po 
lietaus.

Užsiėmę didžiais darbais, 
Kinijos žmones pamiršta misi- 
jonierius. Na, tuomet šitie 
grįžta atgal į ten, iš kur atė
jo. Grįždami, — pyksta.

1900 metais visuose ameri
kiniuose kraštuose gyveno a- 
pie 1,200,000 žydų kilmės 
žmonių.

1951 metais jų čia gyveno 
jau atio 6,000,000, sako Pa
saulinio žydų Kongreso sta- 
tistįįtas Dr. Jacob Lestchins-- 
ky.

Jungtinėse Valstijose žydų 
gyvena apie 5,000,000.

Argentinoje — 400,000.
Kanadoje — 200,000.
Brazilijoje — 120,000.
Kitose Lotynų Arųerikos 

respublikose — apie 150,000.

Per tą patį laikotarpį —50 
metų bėgyje, — žydų skaičius 
Europoje žymiai sumažėjo.

1900 metais jų ten buvo 
apie 8,900,000, o šiandien tė
ra likę tik apie 2,700,000.

Iš to skaičiaus apie 1,750,- 
000 gyvena Tarybų Sąjungo
je ir liaudiškose Respublikose, 
o kiti — Vakarų Europoje.

Palestinoje 1900 metais žy
dų gyveno apie 35,000, gi 
Šiandien Izraelyje jų yra apie 
1,400,000.

Daug Europos žydų hitleri
ninkai išžudė karo metu.

Beje, Didžiojoje Britanijoje 
žydų šiuo metu gyvena apie 
400,00(k o Prancūzijoje — a- 
'pia 24^.000.

Kaip matome, didžiausias 
žydų procentas gyvena Jung
tinėse Valstijose. Jie čia dir
ba daugiausiai adatos pramo
nėje, taipgi avalų pramonėje. 
Nemaža yra smulkių biznie
rių; yra ir farmerių. >
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2,000 MOKSLININKU, RAŠYTOJU, 
ARTISTU IR KT. RAGINA SUŠAUKT 
PENKIŲ NDŽIUJU KONFERENCIJA
Kreipiasi į prezid. Trumaną ir 
Jungtinių Valstijų Kongresų

New York.—Jau du tūks
tančiai amerikinių moksli
ninkų, artistų, rašytojų ir 
religinių vadovų pasirašė 
Atsišaukimą dėl Taikos. 
A t s i š a u kimas kreipiasi į 
prezid. Trumaną ir Kon
gresą, kad suruoštų Pen
kių Didžiųjų konferenciją 
dėl santaikos tarp Jungti
nių Valstijų, Sovietų Są
jungos, Francijos ir Kini
jos Liaudies Respublikos.

Tarp pasirašiusių atsi
šaukimą yra A

Profesorius Henry Pratt 
Fairchild, sekretorius Naci- 
onalės Mokslu, Dailės ir 
Profesijų Tarybos, ir ilga 
eilė pasižymėjusių ameri
kiečių iš įvairių valstijų;

Profesoriai Derk Bodde,

Teismas užgina taksus 
už plėšikę grobius

Washington.— Aukščiau
sias teismas 5 balsais prieš 
4 nusprendė, kad plėšikai 
turi mokėti valdžiai priva
lomus taksus net už tokius 
grobius, kuriuos su ginklu 
rankoje išplėšia.

Toki sprendimą teismas 
padarė byloje būtlegerio 
James Rutkino, newarkie- 
čio, kuris grūmojimais iš
veržė $500,000 iš Josepho 
Reinfeldo.

Aukščiausias Teismas 
galutinai nusprendė, kad 
Rutkinas turi sumokėti 
$250,000 taksų.

Lėktuvy nušovimai 
Korėjos kare

Korėja. — Amerikonai 
praneša, kad jų lakūnai nu
šovė dar vieną šiaurinės 
Korėjos lėktuvą.

Šiaurinė Korėja teigia, 
kad jos šauliai nukirto 5 
amerikinius lėktuvus.

SUDEGĖ 6 ŽMONĖS 
LOS ANGELESE

Los Angeles. — Per gais
rą St. George viešbutyje 
čia sudegė bent 6 žmonės; 
daugelis kitų sužeista.

Įžengiame į pavasarį.
Prisipažinsime, jog Niujor

ke ir apylinkėje praėjusioji 
žiema buvo labai lengva; di
desnių šalčių beveik nebuvo, 
beveik .neturėjome nei sniego.

- Bet žiemos rykštė šiemet 
smarkiai kirto šiaurvakari
nėms valstijoms, gi praėjusią 
savaitę viesulas paliko didžių 
nuostolių Mississippi klonyje, 
pasiimdamas artį 250 žmonių 
gyvybių.

Taigi, kol kas, žmogus dar 
vis nebepajėgia gamtos suval
dyti ; tiesa, čia jos niekas ir 
nesisiekia suvaldyti. Pas mus 
vyriausias klausimas stovi: 
“kaip suvaldyti kortiunizmą?”

T
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Robert M. Lovett, Rudolf 
Carnap ir Scott Nearing;

Muzikos kompozitoriai 
Ernest Bloch, Charles. Ives 
ir Wallingford Riegger;

Piešėjai Peter Blume ir
Raphael Sover;

Judamųjų paveikslų ir te
atrų artistai Peter Law
rence, Howard Koch ir Vic
tor Samrock;

Daktarai - mokslininkai 
Frank Weymouth, Clifford 
Sager ir George Hindes;

Kunigai Charles B. Ack
ley, Spencer Kennard ir ra
binas Robertas Goldburg;

Rašytojai - laikraštinin
kai Millen Brand, Henry 
Kraus ir Lester Cole;

Advokatai Harol Cam- 
mer, Stanley Faulkner ir 
Clemens J. France.

Pietiniai afrikiečiai 
demonstruoja prieš 
(asistuojantį premjerę

Johannesburg, Pietų Af
rika. — 20,000 žmonių de
monstravo prieš premjero 
Danieliaus Malano valdžią, 
šaukdami; “Šalin Marianą!”

Fašistuojantis M'alanas 
grasino laužyti aukščiausio 
teismo sprendimą,- nes teis
mas atmetė Malano perva
rytą seime Įstatymą prieš 
spalvuotus . Pietų Afrikos 
piliečius. Tas įstatymas už
draudė spalvuotiems bal
suoti rinkimuose sykiu su 
baltaisiais.

Aukščiausias teismas su
rado, jog šis įstatymas per
žengia šalies konstituciją.

Gen. Eisenhower remia 
kitu kraštų ginklavimą 
prieš Sovietų Sąjungą

Washington. — Genero
las Eisenhoweris remia 
Trumano valdžios planus 
svetimiems kraštams gin
kluoti prieš Sovietų Sąjun
gą. Apie tai liudijo gene
rolas Al. M. Gruenther, 
kalbėdamas Senato užsienio 
reikalų komitete.

Eisenhoweris, vienas re- 
publikonų kandidatų j pre
zidentus, yra Amerikos ir 
kitų Atlanto kraštų armijų 
komandierius vakari n ė j e 
Europoje. O gen. Gruen
ther yra Eisenhowerio šta
bo viršininkas.

Tel Aviv, Izrael. — Izra
elio Darbo Partijos laikraš
tis Al Hamišmar giria So
vietų planą dėl Vokietijos 
suvienijimo ir taikos sutar
ties su ja.

Athenai, Graikija.—Aukš
čiausias Graikijos teismas 
atmetė apeliaciją nusmėrk- 
tų sušaudyt komunistų.

Pravda sako, Ameriką išsisukineja nuo Sovietų 
pasiūlymo dėl Vokietijos suvienijimo

dėl vienos bendros valdžiosMaskva. — Sovietinių ko
munistų laikraštis Pravda 
sako, Amerika ir Anglija 
ieško priekabių, kaip atsi
kalbėti nuo Sovietų pasiū
lymo dėl Vokietijos suvie
nijimo ir taikos sutarties 
su ja. Tokiomis priekabė
mis anglai - amerikonai 
“stengiasi pri dengti savo 
pasiruošimus karui” prieš 
Sovietų Sąjungą.

Vienas anglų - ameriko
nų “kabliukas” yra jų tvir
tinimas, kad rytinėje Vo
kietijoje “negalima bus pa
daryti laisvų balsavimų”

CIO. vadas smerkia mobilizuoto ją 
Wilsoną, kuris atmeta valdžios 
pasiūlymą plieno darbininkam

Washington. — Charles 
E. Wilsonas, kairinis mobi- 
lizuotojas, atmetė valdinės 
algų nustatymo komisijos 
patarimą — pridėti plieno 
darbininkams po 1.7 su puse 
centų algos, per valandą ir 
Įvesti kitus pagerinimusį 
vertus dar penktuko per 
valandą.

Wilsonas pareiškė, kad4 to 
patarimo vykdymas “iškli
bintų pastovumą” ameriki
nėje pramonėje. Jis žadė
jo įteikti savo planą, tai
kantį plieno darbininkus r sR 
kompanijomis.

CIO centro vadas ir Plie
no Darbininkų Unijos pir

Vėliausios Žinios
Maskva,— Amerikos, An

glijos ir Francijos ambasa
doriai įteikė atsakymą An-
driui Višinskiu!, Sovie.tr 
užsienio reikalų ministrui, 
kas liečia sovietinį pasiūly
mą del Vokietijos suvieniji
mo ir taikos sutarties su vi
sa Vokietija. f

Laukiama paskelbimo, ką 
jie atsakė.

z , »

Roma. — Policija metė' 
ašarines bombas, blaškyda-į 
ma riaušes italų, reikalaut 
jančių prijungt Italijai vif 
są Triesto žemę. Sužeidė 
tuzinus riaušininkų, areštai- 
vo daugiau kaip šimtą.

Taipei, Formoza. — Lan^- 
kosi Jungtinių Valstijų lai
vyno sekretorius Dan. A. 
Kimball pas čiang Kai-še- 
ką, kinų tautininkų valdo
vą Formozos saloje.

Kimball užtikrino, kad 
Amerika gins, rems ir gin
kluos Formoza, nepaisant, 
jeigu ir būtų padalyta tai
kos sutartis Korėjoje.

Jis pareiškė, jog karinis 
Amerikos laivynas ir už
blokuotų Kiniją, jeigu rei
kėtų.

New York. — Republiko- 
nas senatorius Leverett 
Saltonstall pareiškė, kad A- 
merika privalo kuo grei
čiausiai ir galutinai užbaigt 
Korėjos karąr nepaisant ki- 

tušai Vokietijai, nors So
vietai siūlo tokius balsavi
mus, kaip rašo Pravda. — 
Rytų Vokietija yra sovieti
nėje kontrolėje.

t
Anglai - amerikonai to- 

I dėl perša, kad jų skiriama 
Jungtinių Tautų komisija 
ištirtų, ar rytiniai vokie
čiai galėtų laisvai balsuoti 
rinkimuose. Bet Sovietų 
vyriausybė atmeta komisi
ją. Sako, “tyrinėjimų” ko
misija būtų neteisėtas kiši
masis į vidujinius Vokie
tijos reikalus.

mininkas Philipas Murray 
antradienį smerkė Wilsona 
už valdinės komisijos pa
siūlymo atmetimą. Murray 
sakė, Wilsonas atstovauja 
tiktai didžiųjų plieno kom
panijų pelnus.

Unija, priimdama komisi
jos pasiūlymą, atidėjo strei
ką iki balandžio (April) 8 
d.., kaip- kad valdžia prašė, 
Jeigu ne atidėjimas., tai 
streikas būtu buvęs pa
skelbtas nuo pereito sek
madienio v i d u n ak č i o.

.Unijos vadai nesutinka 
derėtis su kompanijomis, 
dėl Wilsono pasiūlymo, ku
rio turinys dar nepaskelb
tas.

tų Jungtinių Tautų.
Saltonstall, remiantis ge-

nerolo Eisenhowerio kandi
datūrą, į prezidentus, kal
bėjo popierio biznierių su
važiavime ir smerkė Tru-. 
mano valdžią, kad ji susi
laiko nuo “tinkamų veiks
mų” tam karui užbaigti. 
Buvo suprantama, jog Sal
tonstall stoja, ir už bombar
davimą Kinijos.

Tęsiasi ginčai dėl 
paliaubų Korėjoje

I ■ ■ 1 -

Korėja. — Amerikonai ir 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai Panmundžome slap
tai ginčijosi apie aps.ikeiti- 
ma kariniais belaisviais. 
Tęsė derybas ir dėl inspek
cijos būsimoms paliauboms.

Šiauriniai korėjiečiai rei
kalauja apsimainyti visais 
belaisviais. Amerikonai kar
toja—sugrąžinti • namo tik
tai tokius belaisvius, kurie 
patys to norės.

Šiaurinė Korėja ragina 
priimti paliaubų inspekci- 
jon ir Sovietų Sąjungą, kaip 
vieną iš nekariaujančių, 
neutralių šalių. Ameriko
nai vis atmeta Sovietus nuo 
paliaubinės inspekcijos. .

Maskva. — Pranešama, 
kad maskviečiai naudoja 
60,000 televizijos imtuvų.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

[TRUMANAS RAGINA 
PRIIMT AMERIKON DAR 
300,000 PABĖGĖLIŲ
Prašo jiems prieglaudos kaip 
patikimiems Sovietų priešams

Key West, Fla. —- Prezi
dentas Trumanas pasiuntė 
Kongresui raginimą, kad 
nutartų priimt į Jungtines 
Valstijas dar 300 tūkstan
čių pabėgėlių - dipukų. Lai
ko juos patikimais Sovietų 
priešais.

Trumanas pasakojo, kad 
apie 33,000 tokių “nelaimin
gųjų kas mėnesį perbėgą” 
iš Sovietų Sąjungos, ryti
nės Vokietijos ir kitų So
vietų kontroliuojamų kraš
tų-į vakarine Vokietiją bei 
kitas vakarų Europos šalis.

Trumanas. piršo Įleisti A- 
merikon po 100,000 esamų
jų bei busimųjų pabėgėlių 
kasmet per trejus sekamus 
metus.

Pagal įstatymą išvietin-

Meksikos armija šaudė 
demonstruojančius 
prieš taksus

Mexico City . —Mek
sikos kariuomenė ‘ ataka
vo o tūkstančius žmo
nių, kurie demonstravo C- 7

Oaxaca mieste prieš naują 
valstiji.nį taksų įstatymą. 
Kareiviai nušovė du žmo
nes ir sužeidė kelias, dešim
tis.

Demonstrantai protesta
vo, kad dabar jau visi gy
venimo reikmenys apkrau
ti taksais Oaxaca valstijoje.

“Užmuštas” bilius, siūlęs 
uždrausti progresyviams 
naudot mokyklų patalpas

Albany, N. Y. — New 
i Yorko valstijos, seimelis bu- 
|.vo priėmęs McMullen - Fu
rey bilių, uždraudžiant su
sirinkimus viešųjų moky
klų patalpose tokioms or
ganizacijoms, kurias valsti
jos apšvietos valdyba ap
šauks neištikimomis.

Bilius jau buvo perduotas 
gubernatoriui Dewey pasi
rašyti. Tuo tarpu Arthu- 
ras Schutzeris, Amerikos 
Darbo Partijos sekretorius, 
parašė gubernatoriui laiš
ką, ragindamas atmesti tą 
bilių, kaipo priešingą kon
stitucijai:

Tuomet bilius buvo sugrą
žintas seimeliui, ir seimelis 
atmetė jį paskutinę valan
dą pirm užsidarymo.

Japonija sugrąžino teises 
kariniams kriminalistams

Tokio, Japonija. — Ja
ponijos valdžia sugrąžino 
visas politines, teises 1,011 
karinių kriminalistų. Tarp 
jų yra buvusieji ministrai 
Fumio Goto, Michio Yuasa,
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tiems, Amerika jau priėmė 
341,000 dipukų: bet tas įsta-' 
tymas šiemet išsibaigia. Ir 
jeigu jis nebūtų panaujin
tas, tai tik pagal papras
tąją ateivių kvotą galima 
būtu Įsileisti pabėgėlius iš 
Lenkijos, Lietuvos ir kitų 
rytinių Europos kraštų, 
kaip dėsto Trumanas.

Bet jų kvota jau šimtams 
metų perviršyta. Pavyz
džiui, latvių pabėgėlių tiek 
priimta Amerikon, kad, pa
gal paprastąją kvotą, ne
galima būtu daugiau jų pri
imti iki 2.274 metų, o pabė
gėliais iš Lietuvos užpildyta 
ateiviu kvota iki 2,087 me- 
tų, šakė. Trumanas.

Šalia kitko, jisai siūlė įsi
leisti šion šalin 7,000 reli
ginių ir politinių pabėgė
lių, 39,000 vokiečių ir tiek 
pat italų.

Prez. Trumanas šiomis 
| dienomis paskyrė $4,300,000 
pabėgusiems Sovietų priė- 

I šams remti ir rekrutuoti į 
! tarptautinę vakaru armijų 
i prieš komunizmą. Viso tam 
galės panaudot iki $100,- 
000,000 per metus, pagal 
Kongreso nutarimą.

Kun. Niemoeller sako, 
Sovietai nori taikos

Los Angeles. — Atsilan
kęs kunigas Martinas Nie
moeller, Vokietijos liuterių 
vadovas, pareiškė, jog So
vietų žmonės deda visas pa-, 
stangas, kad išlaikytų tai- 

' ką, o vakarinėje Vokietijo-
■ je atkunta karinis naciz- 
| mas.

Kun. Niemoelleris kalbė
jo Immanuel Presbyterian 
bažnyčios susirinkime, da-

■ lyvaujant 2,000 žmonių.
Karo metu jis buvo įka- 

i lintas už prieštaravimą 
Hitleriui.

Neseniai jis lankėsi So
vietų Sąjungoj. Savo kal
boj dabar jis užginčijo pa- 
skalus, kad Sovietai perse
kioją religiją.

Kun. Niemoeller pranešė, 
kad'Sovietų vyriausybė sa
vo lėšomis palaiko dvi reli
gines akademijas ir astuo
nias kunigų seminarijas, o 
kunigai gauną net geresnes 
algas, negu senaisiais Rusi
jos laikais...

Niemoelleris priešinasi 
komunizmui, tačiau karto
tinai pabrėžė, kaip Sovietų 
Sąjunga nekenčia karo ir 
darbuojasi taikai išlaikyti.

Dakar, Afrika. — Nukri
to ir sudegė - amerikinis 
transporto, lėktuvas, pra- 
žudant 16 žmonių ir sužei- 
džiant 3.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir nešalta. \

Naokūni Namurajr visa eįz 
lė generolų bęP'admirolų.

Sovie.tr
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CATTONAR’Ų ŠEIMOS LIKIMAS
KADAISE Iš NEW YORKO buvo išdeportuotas elek

tros pramonės darbininkų unijos veikėjas Tony Catton
ar. Jis buvo išdeportuotas į savo gimtąjį Trieste miestą; 
jis buvo išdeportuotas einant žiauriu McCarran įsta
tymu.

Tony Cattonar buvo nepilietis sveturgimis, bet jis bu
vo vedęs Amerikos pilietę, Nellę Amteriūtę, žymaus ko
munistų veikėjo Israelio Amterio dukrą. Cattonaii’ai tu
rėjo dvi dukteris.

Cattonar buvo atplėštas nuo savo žmonos ir dviejų 
dukrų ir išdeportuotas. Taip ir panašiai šiandien daro
ma ir su kitais sveturgimiais. darbininkų veikėjais.

Po tūlo laiko Nellė Cattonar’ienė su savo dviem du
krom nuvyko į Trieste; jos nuvyko su amerikiniu pasu, 
nuvyko, kaip ir daugelis kitų amerikiečių nuvyksta į tą 
ar kitą šalį.

Bet štai, neseniai Nell Cattonar su dviem dukrom 
tampa užpulta, — suimama Amerikos, pareigūnų ir iš 
Triesto miesto tampa išdeportuota į Italiją, į Veneciją! 
Iš jos atimamas amerikinis pasas ir ji šiandien ten, 
Venecijoje, gyvena tik dėka geni žmonių prieglaudai.

Štai kodėl andai Triesto mieste buvo įvykęs didelis dar
bininkų masinis mitingas, užprotestavęs prieš mūsų 
krašto vyriausybės žygį, prieš Cattonar’ienės atplėšimą 
nuo vyro ir išdeportavimą į Veneciją.

/ KRIZĖ EGIPTE TEBESITĘSIA
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EGIPTO KARALIUS paleido dabartinį to krašto par
lamentą, kuriame daugumą turėjo wafdistu partija.

Rinkimai naujo parlamento įvyks šių metų gegužės 22 
dieną, gi gegužės 31 dieną naujas parlamentas pradės sa
vo sesiją.

Dabartinis parlamentas pradėjo veikti 1950 metų sau- 
- šio mėnesį, bet prieš tūla laiką, kai Kairo mieste buvo 

iškilusios didžiulės riaušės prieš britus ir jų talkinin
kus, parlamentas buvo suspenduotas, įkurta nauja vy
riausybė, kuri, pasirodo,' negalė jo sėkmingai veikti.

Viskas rodo, jog Egipte siautėja gili krizė,—ekonomi
nė ir politinė krizė, aišku. Liaudies gyvenimas labai 
šiurkštus ir jis vis tebesunkėja. Wafdistu partijos, vy
riausybė, norėdama bent kiek patenkinti liaudies rei
kalavimus, buvo pradėjusi griežtesnę kovą už išstūmi
mą anglų iš Suezo kanalo srities, taipgi už prijungimą 
Egiptui Sudano. Ši politika rado gilaus prijautimo 
plačiosiose egiptiečių masėse. Tačiau karaliui ir kai ku
riems dvarininkams tai nepatiko. Del bto buvo nuversta 
wafdistu partijos valdžia ir buvo pradėta taikstytis prie 
britų, buvo pradėta eiti prie galutino su jais susitarimo.

Susitarimas su britais, šių dienų tarptautinėse sąly
gose, reikštų nusilenkimą Atlanto Pakini, reikštų Egipto 
įjungimą į Amerikos organizuojamą “Vidurinių Rytų 
apsigynimo sistemą.” Liaudis tam vis’priešinasi.

Dėl to buvo paleistas parlamentas ir bus išrinktas nau
jas.

Ką parodys naujieji rinkimai, teks'pamatyti po to, 
kai jie įvyks. Tačiau, nežiūrint, kuo rinkimai baigsis, 
krizė tame kraište greit nebus išspręsta.

MŪSŲ KAIMYNO REIKALAI
PRAĖJUSĮ ŠEŠTADIENĮ ir sekmadienį niūjorkiškis 

Daily Worker sušaukė plačią konferenciją tam dien
raščiui tvirtinti. Pasak laikraščio, dalyvavo 270 dele
gatų, suvykusių iš , visos. šalies kampų.

Konferencijoje Daily Workerio redaktoriaus pareigas 
(vyriausias D. W. redaktorius, John Gates, yra nusmerk- 
tas penkeriems metams kalėti ir šiuo metu sėdi Atlan
tos kalėjime—jis nuteistas pagal Smitho aktą) einąs Alan 
Max pranešė, kad vajus už gavimą dienraščiui prenume
ratorių parodė gražių pasekmių: ligi šiol gauta 18,500 
prenumeratų, iš kurių vieną ketvirtadalį sudaro tie, ku
rie pirmiau to dienraščio neskaitė. Alan Max kon
ferencijos dalyviams pasakė: “Mūsų laikraštis šian
dien neša didžiausią atsakomybę savo istorijoje, bet 
taipgi jis s.tovi prieš didžiausias progas platinimuisi.”

Taip, rytinėse valstijose tėra tik vienas angliškas laik
raštis, keliąs savo balsą už taiką, prieš ginklavimąsi; už 
darbo žmonių būvio gerinimą, prieš reakciją.

Daily Workeris—nedidelis laikraštis, tačiau jo balsas 
didelis, jo balsas toli girdimas. Dėl to prieš jį kovoja 
reakcija, dėl to reakcija daro viską, kad'jį pasmaugti. 
Bet aplink šį dienraštį susispietę energingi žmonės dir
ba sunkiau, negu kada nors jam palaikyti, jam tvirtinti.

Irsi konferencija, kaip rašo pats dienraštis, nutarė su 
padidinta energija tęsti pradėtąjį darbą laikraščiui pla
tinti ir tvirtinti.

MOTERŲ KAMPELIS

Tarybų moterys savo dieną 
džiaugėsi laimėjimais (

Tarybų Sąjungos mote
rys 35-siais savo laisvo gy
venimo metais minėjo 
Tarptautinę Moterų Dieną 
tikrai džiaugsmingai. Jos 
turi pilną lygybę* ne vien 
tiktai įstatų knygose, bet ir 
praktikoje. Turi pilną ly
gybę kasdieniniame gyveni
me. Nėra šalies gyvenime 
tokios srities, kurion mote
rys neįdėtų savo kūrybinio 
įnašo. Jos dalyvauja šalies 
kėlime ekonominiai, moks
le, kultūroje, mene, vyriau
sybėje.

Virš 40 nuošimčių visų 
samdomųjų asmenų Tarybų 
Sąjungoje yra moterys.. In
žinieriais ir technikais in
dustrijoje, statyboje, trans
porte dirba daugiau 383 
tūkstančiai. Apie 945 tūks
tančiai moterų mokytojau
ja. Virš milijonas dirba 
visuomenės sveikatos ap
saugai. Jų tarpe 191 tūks
tantis yra gydytojos ir chi
rurgai '(operacijų dakta
rai). Kitos 60 tūkstančių 
dirba medikališkų mokslų 
srityje. 35 tūkstančiai yra 
mokslo daktarais ir vykdy
tojos tyrinėjimų laboratori
jose ir tolygiose įstaigose, 
se ir tolygiose įstaigose. 
Apie 42 tūkstančiai yra 
specialistės žemės ūkyje 
(agronomai, v e t e rinarai, 
biologijos technikai ir far- 
moms mašinų specialistai).

Apie 413 tūkstančių 
mergaičių, jaunų moterų ir 
užsipelniusių darbe vyres
niųjų darbo moterų moko
si aukštojo mokslo įstai
gose. Tas skaičius viršija 
Britanijos, Francūzijos ir 
Italijos visą aukštąjį moks
lą einančiąja studentiją su
dėjus kartu. Viename tik
tai Leningrado Valstybinia
me Universitete mokosi 6,-

000 studenčių, atstovaujan
čių 65 tautybes.

Moterų atsiekimai taikio
sios kūrybos darbuose vy
riausybės yra aukštai įver
tinami. Socialistinio Dar
bo Didvyrės titulais yra ap
teiktos 1,988 moterys. Ir 
virš 600 tūkstančių yra ap
dovanotos atsižy mė j i m o 
darbe ordinais ir medaliais.

Stalininius prizus. turi 
578 moterys. Juos skiria 
už mokslinius atsiekimus, 
pamatinius pagerinimus ga
mybos būdų, darbus litera
tūroje, muzikoje ir mene.

Moterų rolė socialiame ir 
politiniame gyvenime nuo
lat auga. Už penkerių me
tų po revoliucijos, 1922 m., 
valstybės Aukš č i a u s i o j e 
Taryboje buvo tiktai pen
kios moterys. Tame aukš
čiausiame valstybinės ga
lios organe dabar yra 280 
moterų. Šimtai moterų yra 

. išrinktos į atskirų respubli
kų vyriausias tarybas. Ir 
apie 500,000 yra išrinktos 
į vietines- tarybas miestuo
se ir rajonuose.

Motinoms teikiama speci- 
alio dėmesio ir pagarbos. 
Virš trys milijonai dideles 
šeimas auklinčių motinų 
yra apteiktos Motinystės 
Garbės Ordinais ar Moti
nystės Medaliais. Ir 33,000 
turi Motinos Didvyrės titu
lą.
. Tarybinėms motinoms tei
kiamieji titulai nėrą tuščia 
pagyra. Su titulais eina fi
nansinė parama, lengvatos 
vaikams išlaikyti ir išmoks
linti. Vien tik paskiausiais 
penkeriais metais, pokari
nių sunkumų metais, vy
riausybė išmokėjo arti 18 
bilijonų rublių daugiavai
kėms ir kitoms paramos 
reikalingoms motinoms.

KO UŽ VIS DAUGIAUSIA 
TROKŠTA JAUNIMAS?
Vi d u r va ka ri n i ų vals ti j ų 

laikraštis Minneapolis 
Morning Tribune apklausi
nėje grupę jaunų žmonių. 
Jiems pastatė mokslinės 
krypties klausimą: “Koks 
išradimas reikalingiausias 
pasauliui šiandieną?”

Ko- jūsų manymu, dau-‘ 
giausia reikia pasauliui? 
Ko vyriausia trūksta?

Apie tai galvojau ir aš. 
Užsimerkiau, kad nematy
čiau to, ką atsakė jaunieji. 
Mano’ atsakymas turi būti 
originalus, tariau sau.

Kas mums reikalingiau
sia? Hm...

Pirmiausia reikia maisto. 
Bet šiandien dar milijonai 
žmonių tebealksta. ‘ Dėl ko 
alksta? ... Atsiminiau. Pa
sidarė gėda. Juk tai ka
ruose išžudyme, sužalo j ame 
stipriausias, s v e i k i a usias 
darbo jėgas. Pasukame me
džiagas ir darbą to žudymo 
ir žalojimo įrankiams, ne 
žemei, dirbti mašinoms ga
minti. Apnuoginame žemę. 
Juk ir mūsų šalies jėgos 
vis dar tebeniokoja Korėjos 
žemelę, kur tenykščiai žmo
nės sju meile ir džiaugsmu 
auginto duoną. Gėda mums...

Kiekvienam reikia aprė
do, pastogės? Ir to, žinau, 
milijonams žmonių nėra pa
kankamai. Dėl ko? Į tai 
atsakymas taip pat atsimu
šė į tą patį tašką—viskam 
tam išteklių praryja karai.

Termometrai kartais 
išgązdina

Pečiaus termometro ir 
mėsos termometro skaičiai 
yra skirtingi. Pavyzdis: 
Kiaulienai kepti pečiaus 
karštis bus 350 F. Bet 
kepsnio karščiui mierūoti 
iškeptos mėsos viduryje 
įsmigęs termometras rodys 
tiktai 185 laipsnius. To 
skirtumo pirmiau nežinoju
siai šeimininkei pirmasis 
išbandymas teikia bereika
lingos rūpesties.

Jautieną kepant mėsos 
termometras turi rodyti: 
tik lengvai pakeptos (pus
žalės) 140 laipsnių, viduti
niai keptos 160 laipsnių, vi
sai iškeptos 170. Jautienos 
niekad nereikia įkaitinti iki 
185 laipsnių.

Termometrą įsmeigia į 
patį vidurį mėsos raumens. 
Reikia vengti atrėmimo į 
kaulą ar i riebalus.

Labai gaila d. Salomėjos 
Palapienės, kad negalėjo 
dalyvauti mūsų parengime. 
Ji visados dirbdavo ir auko
davo. Draugė Palapienė 
randasi Municipal Hospital 
jau 3 savaitės. Lankymo 
valandos 1 iki 2 po pietų ir 
nuo 7 iki 8 vakaro. Drau
gės, aplankykite, kiek gali
te, nes jai labai ilgu.

Mes, Moterų Klubas, šir
dingai linkime jai greitai 
pasveikti ir vėl dalyvauti 
su mumis.

Rochesteryje darbai labai 
sušlubavo. Rakandų apka
limo dawg mažesnių dirbtu
vėlių jau užsidarė. Ir iš 
kitokių dirbtuvių daug pa
leidžia. Šimtais darbinin
kai vaikščioja be darbo. Vi
sur bodavo j a, kaip pragy
venti, nes maisto kainos vis 
eina aukštyn. L. B.

IŠ LIETUVOS
Jaunųjų rašytojų sekcijos 
susirinkimas

Įvyko Vilniaus jaunųjų ra
šytojų sekcijos atskaitinis-rin- 
kiminis susirinkimas. Sekcijos 
valdybos pirmininkas A. Bie
liauskas ataskaitiniaije ptane- 
šime pažymėjo kai kuriuos 
jaunųjų rašytojų pasiekimus. 
Eilė draugų priimti nariais j 
Rašytojų sąjungą. A. Baltrū
nas išleido apsakymų knygą 
vaikams. Suaktyvėjo ir kitų 
jaunųjų rašytojų darbas. Ta
čiau dėl valdybos neveiklumo 
ir silpno komisijos su jaunai
siais darbo buvo rimtų trūku
mų. Apie tai kalbėjo drg. drg. 
Sluckis, Baltrūnas, Požėra, 
Šulcaitė ir kiti. Jie nurodė, 
kad sekcijos narių kūryboje 
buvo ideologinių klaidų, neiš
vystyta kritika ir savikritika. 
Jaunieji rašjTojai dar per sil
pnai kelia savo politinj-idėjinj, 
savo kūrybos meistriškumo ly-

Žmogus nori mylėti ir bū
ti mylimu. Jo prievolė .gim
dyti, auklėti ir palikti gy
venimui laimingesnę gent- 
kartę. Meilė—gamtos įsta
tymas. Meilė seka pirmiau
sia po duonos, aprėdo ir 
pastogės. Kokią ateitį mū
sų visuomenė ruošiame mū
sų šiandieniniam ir ateities 
jaunimui?

Mažus vaikus varome į 
pasuolius voliotis, . ardome 
jiems nervus bauginimais 
apie atomines bombas. Lei
džiame vietoje mokslo kal
ti jiems galvon neapykantą 
kitiems žmonėms. Ne vel
tui medįkališka profesija 
apskaitliuoja, kad kas dvi
dešimt antras, asmuo iš 
šiandieninių Amerikos gy
ventojų nueis į beprotnamį.

O prastumdytų, prigąz- 
dintų iki 18 metų laukia 
kas? Norime jiems užkar
ti militarišką muštrą. Su
ėjusiems 18 ir pusę metų 
turime draftą. Įbrukę jiems' 
rankon šautuvą, bombą, 
padegėjus, siunčiame į ki
tus kraštus su tais įran
kiais kitų kraštų žmones 
“mokyti demokratijos.”

Ar mūsų jaunimas nori 
būti tokiais ^mokytojais?” 
Ko nori jie sau ir pasau
liui? Lai tą atsako už
klaustieji, “'koks išradimas 
reikalingiausias pas aulini 
šiandieną?”

Rochester, N. Y.
Iš Moterų Klubo Veikimo

Kovo 8-tą turėjome pa- 
žmonį, kaipo apvaikščioji- 
mą pasaulinės moterų šven
tės. Suėjo gražus būrelis 
svečių ir viešnių. Visi drau
giškai laiką praleido. Mo
terų Klubas labai dėkingas 
visiems dalyviams, nes pa
rėmė mūsų darbą. Pelną 
paaukojome geriems dar
bams : našlaičiams vaiku
čiams ir apsigynimui $50.

Maistą aukojo D. Valtie- 
nė, V. Greibienė, E. Čereš- 
kienė, K. Žemaitienė, S. 
Vaivadienė, F. Mockienė, A. 
Strolienė, A. Duobienė, G. 
Labeikienė, O. Baganskie- 
nė, V. Bullienė, E. Shopas, 
Ona M a 1 i n a u s k ienė, O. 
Gendrėnienė, B. Duobienė. 
Išleidimui daiktus' davė J. 
Labeika ir L. B. Pinigais: 
P. O. B. $5, O. Gricienė $1.- 
50, F. Kontenis ir V. Grei
bienė po $1. D. Naujelienė 
davė didele dovana, v v

Visiems aukojusiems, dir
busiems ir atsilankiusiems 
širdinga padėka. Kai visi 
vieningai dirbame, tai ir 
pasekmes turime geras. 
Draugai, jeigu kurių vardą 
praleidau, malonėkite pra
nešti, klaidą pataisysiu.

Virėjomis buvo F. Moc
kienė, V. Bullienė, K. Že
maitienė, D. .Valtienė, S. 
Vaivadienė, E. Čereškienė, 
V. Greibienė. Už baro J. 
Labeika ir E. Shopienė.

Jaunimas Atsako:
Carol Johnson: “Gal kas 

nors galėtų išrasti dolerį, 
kuris, visuomet tebebūtų 
doleriu.”

Philip Langebough: “Vie
nu reikalingiaušiųjų būtų 
koks nors serumas išgydyti 
nuo vaikų paralyžiaus.”

Jerrold Larson: “Mums 
reikia tikrai visapasaulinės 
kalbos, kuri pagelbėtų įvyk
dyti susipratimą pasauly
je.”- ■ '

Gene Lindquist: “Mums 
reikia ko nors, kas leistų 
mokslininkams pašvęsti vi
są laiką taikiam atominės 
energijos vartojimui.”

Dorothy Ruud.: “Neži
nau, kaip' jie galėtų tą iš
rasti, bet mums reikia ko 
nors, kas užtikrintų taiką.”

David Wells: “Mes galė
tume naudingai pavartoti 
ideologinį ar mechanišką 
išradimą prieš atominę 
bombą.”

Taip, mūsų jaunimas 
trokšta taikos. Jaunimas 
trokšta gyventi sveikiau ir 
sočiau, kad galėtų gyveni
mu džiaugtis. To siekimesi 
jiems pagelbsti tie, kurie 
gelbsti taikai. Senutė.

Šeimininkėms
Lietuviško Sūrio Krikštas

Šventojo Patricko dieną 
būrys-New Yorko spaudos 
atstovų buvo pakviesti iš
bandyti - paragauti svetini- 
šališkos kilmės sūrių. Iš
kilmingai išdėstyti, pasi
puošę, sūriai laukė šeimi
ninkių skyrių vedėjų ir kitų 
redaktorių malonaus nuo
sprendžio. Tai įvyko Chees
es of All Nations krautuvėj, 
235 Fulton St., New Yorke.

Vieną geriausiųjų atžy- 
mėjimų laimėjo, ameriko
niškai tariant, “honest to 
goodness” lietuadškas sūris. 
Baltas, paskanintas., su- 
kvepintas kmynais ir pava
dintas Rūta. Tačiau atga
bentas ne iš užrubežių, bet 
darytas lietuvio farmerio 
Ohio valstijoje. ’Sūrį jis pa
vadinęs savo dukters var
du.

Redaktoriai ragavo jį su 
čielu kviečiu sausainiais. 
Ragavo be jų. Ragavo su 
sherry vynu. Ir nusprendė, 
kad sūris ypačiai tinka prie 
pavasarinių ir vasarinių sa
lads.

Naujagimė Rūta, 367-sis 
kūdikis toje didelėje sūrių 
šeimoje, apie pusantro sva
ro, šiuo tarpu parduoda
mas po 98 centus. L.

gį. Nebuvo dirbama su aukš 
tųjų mokyklų literatais. Susi
rinkimas pareikalavo sustip
rinti budrumą, kovoti su bur
žuazinės ideologijos . liekanų 
pasireiškimu kūryboj,

Susirinkime kalbėjo Tarybi
nių rašytojų sąjungos vaidy
bos pirmininkas J. Šimkus, 
Lietuvos LKJS CK sekretorius 
Smilgevičius, rašytojai Reime- 
ris, Valsiūnienė ir kt.

Buvo numatytos priemonės 
tolesniam darbui pagerinti, 
išrinkta nauja valdyba.

TRUMPAI

★ Kursai mažaraštingumui ir 
neraštingumui likviduoti pra
dėjo darbą Veiverių miestely
je (Kazlų Rūdos rajonas). 
Kursus gausiai lanko apylin
kės kolūkiečiaL V. Jankauskas

★ Kino aparatūrą įsigijo 
Šiaulių Juliaus Janonio yterdo 
vidurinė mokykla. Dabar čja 
dažnai demonstruojami doku
mentiniai, moksliniai ir meni
niai filmai. Z. Mikšys

★ Ekskursiją j srities ccntrą 
— Šiaulius surengė Tytuvėnų 
vidurinės mokyklos mokslei
viai.. Jie aplankė dviračių, 
“Rūtos” fabrikus ir kitas įmo
nes. Ekskursantai taip pat ap
lankė miesto dramos teatrą.

E. Valatka

Kiaulienos Kepimas
Nedakepta kiauliena gali 

turėti sveikatai pavojingų 
perų. Bet nenaudinga ir 
perkepti. Nedakepusi bus 
ružava, iškepusi—balta.

Kepimo laiką reikia ro- , 
kuoti pagal dydį ir storį ga
balo. Dideliam gabalui rei
kės daugiau karščio už
kaisti ir ilgiau užtruks tas 
karštis daeiti vidurį ir . jį 
įkaitinti iki kepamo laips
nio. To paties svorio plo-x 
nas gabalas perkais greitai. 
Pavyzdis:

Apie 12 svarų kumpį iš
kepti užtruks apie 3 ir pusę 
iki 4 valandų.

Trys gabalai nugaros 
(pork loin), kožnas po apie 
4 svarus, jeigu jie sudėti ne 
ant .vienas kito, bet pa
sklidai, užtruks tijktai porą 
valandų ar mažiau.

Nugaros (Loin) Kepsnys
Nukirsk nugarkaulį. Kau

lą išvirk ir skystį sunaudok 
kopūstams, žirnienei ar ki
tam viralui.

Mėsą apibarstyk druska 
ir pipirais, jei kokius mėgs
ti. Statyk negilion blėton 
riebiuoju, kuprotu šonu 
aukštyn. Nepilk skysčių ir 
neuždengk. Užkaitink pe
čių iki 350 laipsnių F. Įdėk 
mėsą. Kepant nelaistyk.

Laiko skaityk po apie 30 
minučių gabalo svarui. G.

Today’s Pattern

Pattern R9365 in Misses’ Siz«* 
12, 14, 16, 18. 20,.40. Size 16 takes 
4 Vi yards 39-inch fabric.

ntais ir 
ijffme- 

rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

Užsakymą su 35 čte 
nažyme i imu forma'

2"p'usi:-L«isva'(QVirry)-T«ėi<rdien.,
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Trečių valandą dvi kalėjimo mašinos 

sustojo prie vartų. Žali gestapo mundu
rai. Antrankių žvangėjimas. Šaukia su
imtuosius ir rakina juos poromis. 'Kie
me vokiečių žandarai su parengtais au
tomatais lydi mus į mašinas, suskirsty
tas į kameras. Trakštelia spyna. Ateina 
ir mano eilė.

Mano antrankių draugas — nuosta
bus žmogus. Mes praminėme jį Luji Ma
žuoju. Jis nesiekia man ligi peties ir vis 
dėlto vidury dienos užmušė Versalyje 
vokiečių karininką, vaikščiojusį su savo 
meiluže. Žiauriausiai kankinamas, jis 
nepratarė nė žodžio.

—Taip bent neišsiplepėsi, —Sako jis’.
Nacistiniai žvėrys sumušė jį mirtinai. 

Ir vis dėlto jis šypsosi. Jis nenusiminė. 
Štai iš tokių mažų žmonių ir nukalami 
didieji kovotojai.

Trumpa įsakymas. Durys užsitrenkė. 
Motoras pradėjo veikti. Mašina juda.

Kazemate Nr. 17 balsas, kurio aš nie
kad nepamiršiu, uždainavo “Išvykimo 
niainą”:

mo,” “nenusiminkite,” “iki greito pasi
matymo, vyrai” — aidi iš visų pusių.

Prišokęs prie mažyčio langelio, aš išsi
vežti su savim mielą vaizdą moterų, pri
siglaudusių prie grotų. Mosuoja nosinė
mis, rankomis. Sargybiniai rėkia, gra
sina — moterys nesitraukia. Pati šimtą- 
veide Prancūzija atsisveikina su mumis.

“Širdį veria,” kaip sako Luji Mažasis.
Mes važiuojame dabar plentu. Mes 

Paryžiuj-e — Belvilis, Simono Bolivaro 
aveniu, Sekretano aveniu. Praeiviai su
stoja ir tylėdami žiūri mums įkandin.

— Kur mus veža? — klausia 
draugas. •

—Palauk, tuoj sužinosime.
De la Vilet aikštė. Čia susikerta du ke

liai, muo kurių priklauso mūsų likimas: 
vienas, išilgai bulvarų, veda j Mon-Va- 
lerjeną — į mirties bausmę; kitas, Lafa- 
jeto gatve, — į Šiaurės stotį.

Mašina tartum nori pasukti .į bulva
rus. Ima lėčiau važiuoti, tarsi galvoja. 
Paskiau pasuka ...

Tai ištremties kelias.
—Mes važiuojame į Vokietiją, Luji 

Mažasis.

mane

Pergalė mums su daina vartus atkėlė, 
Mus veda laisvė griausminga ...
Tai Pjero žoržo balsas. Mes pritaria

me. Balsai, šauksmai: “iki pasimaty-

Jis nesudrebėjo ir šypsosi kaip šypso- 
jęsis. Jis nebūtų sudrebėjęs ir tada, jei 
mes būtume pasukę į kitą kelią.

(Bus daugiau)

Lawrence. Mass. DETROITO ŽINIOS

WATERBURY, CONN.
U

Sėkmingai pavykęs pagerbi
mui K. Stanislovaitienės
bankietas

Ne taip jau tankiai įvyksta 
tokie gyvi, smagūs su gero 
skonio vaišėmis bankieta?, 
kaip atsibuvęs 15 d. kovo 103 
Gre^jn St. bankietinėje Svetai
nėje. Įžengęs į svetainę tuojau 

. reidai jaukią atmosferą. Pir
miausiai puolėsi į akis skonin
gas išpuošimas stalų su gyvo-- 
mis gėlėmis. O daktaro Jono 
ir Kristinos Stanislovaičių 
šeimos ir jų artimų prietelių 
stalą dabino didelė raudopų 
rožių puokštė nuo jų giminių 
F. ir M. Klastauskų iš Great 
Neck, L. I. šalia jų oru {at
skraidintos stovėjo kamelijos 
iš tolimos Californijos nuo d. 
K. B. Karosienės iš jos pačios 
gėlių darželio. Taipgi drau
gės Onos šilkienės padovano4 
tas gražus gimtadienio tortas

• vis tai puošė šį stalą.
žmonės vis rinkosi, kaip ar

timi, taip ir iš toliau, iki taip 
pripildė svetainę, kad net sun
ku buvo praeiti pro vienas 
kiką. Dėl tokio šaunaus ban
kinio vieta buvo gerokai per 

tofiaža. Tokioje spūstyje ko- 
-\kiam desėtkui ar daugiau pri

siėjo gerokai per kelias va
landas pavargti iki gavo atsi
sėsti ir pagaliaus pasivaišinti.

Tačiau visi dalyviai labai 
gražiai buvo nusiteikę, links
mi, pasinėrę pokalbiuose su 
iš toliau ’atvykusiais. Laikas 
taip skubiai prabėgo, kad nė 
nepajutome, kai pirmininkas 
be kokių ten komentarų papra
šė dalyvius pertraukti pasikal
bėjimus, vieton to, pasiklau- 

. syti programos.
Iškviesta viešnia Norma Če

ponytė iš Worcester, Mass., 
solo padainuoti. Jai pianu a- 
kompanavo jos ^gerbiama 
draugė Karsokienė iš to pa
ties miesto. Čeponytė turi gra
žų balsą, dainuoja puikiai, 
dėl to jai atiteko gausingas 
suteikimas aplodismentų nuo 
publikos. Hartfordo Laisvės 
Choro vedėja Wilma Hollis ir 

y Grace Gailen, duetą, taipgi 
labai vykusiai, rodos, porą dai

nelių sudainavo. Joms akom
panavo irgi Karsokiene. *

ę>na šilkienė. pasveikinus 
'y'jubjliejatę, recitavo A. Venc- 

lovo eilėraštį “Tėvynėje.” Ei
lėraštis jaudinantis, recitavi- 
mas atliktas gražiai.

Nuo čia ir prasidėjo sveiki
nimai tos mūsų gerbiamos 
draugės Kristinos Stanislbvai- 
tienės jos gimtadienio proga.

Tapo iškviesti vietos drg. 
Stanislovaitienės prieteliai ir 
draugai pakalbėti, būtent: M. 
Strižauskienė, K. Yankeliū- 
nienė, V. Yokūbonis, S. Wi- 
džiūnas ir J. Strižauskas. O 
Apielinkės d.d. sveikino jubi- 
liejatę nuo LLD ir LDS Aps
kričių d. J. Kuncas iš New 
Have no, Hartfordo LLD Mo
terų Klubo d. V. Kazlau. Lais
ves vajininkė M. Svinkūniene 
vos tik sugrįžus iš Floridos 
suteikė tenaitinių draugiškus 
linkėjimus. Kita vajininkė 
hartfordietė L. Žemaitienė, J. 
J. Mockaitis iš Bridgeporto ir 
daktaras Jonas Stanislovaitis.

Buvo ir daugiau, kurie svei
kino Kristiną, kai kurie kita
kalbiai, tačiaus neįmanoma 
juos visus suminėti. Bet gi 
sveikinimuose išgirsta 
daug gražių žodžių, net šir
dį jaudinančių, vis tai adresu 
d. Stanislovaitienės už jos 
gražius darbus. Dėlto profeso
rius John Maršalka pabučiavo 
į veidą Kristinai už jos drau
giškumą, jos darbštumą, kaip 
laikos reikaluose, taip ir dėl 
šviesesnės ateities visai darbo 
žmonijai.

Iš tolimesnių kalbėjo drau
gas žalimas iš Worcester, 
Mass., draugės Eva Mizarie- 
nė ir, užbaigoje, K. Petrikie- 
nė, abi iš Brooklyn, N. Y. 
Pastaroji kiek ilgėliau apsi
stojo ties menine kūryba, ir 
kokie kūriniai darbo liaudies 
įvertinami, gerbiami, ir kokie 
nieko bendro neturinti su žmo
nijos , gyvenimu, kultūra.

K. Stanislovaitienės kūri
niai daugumoje vaizduoją 
gamtos ypatybes ir genėtinai 
akį patraukianti. Anot d. 
Petrikienės, d. K. S. savo kū
rybą ateityje dar labiau pa
tobulins, nes josios tapyboje 
dar tik pradžia darbo. Jinai 
užbaigdama savo kalbą, skai
tė Kristinos dėdės Seno Vinco 
specialiai parašytą eilėraštį. 
Eilėraštis tilps spaudoje at
skirai.
. Skaityti sveikinimai, atsiųsti 
telegramomis ir laiškais nuo 
pavienių, nuo grupių ir orga
nizacijų, ir beveik visi su pi
niginėmis dovanėlėmis dėl 
spaudos ir kitų svarbių reika
lų, susijusių su visuomene. 
Dovanų su ant vietos įteikto
mis susidarė, rodos, i 15 dol.

Kristinai be visų kitų dova
nų, kaipo švietėjai ir meninin
kei įteikta dvi knygos. Viena 
nuo jos senų laikų ir dabar e- 
samos artimos draugės Katri
nes Petrikienės brooklynietės. j

Knyga parašyta garsaus tai
kos šąlininko Pablo Picasso. 
Antrū knyga nuo ’rengėjų — 

’Hei^ri Matisse.
Pagaliaus ir pati d. K. Sta- 

nislovaitienė prabilo į publiką, 
ne su ilga kalba, bet ryškia. 
Ant galo šiltai padėkodama 
už visus tuos malonius linkėji
mus, kuriuos atsiuntė laiškais 
ir čia ant vietos suteikė.

Baigiant dainavo hartf. due
tas ir; trio, kuriuos sudarė W. 
Hollis, G. Gailen ir J. Kiškū- 
nąs, bet jau nebuvo pilno ramu
mo. Vis vien Norma Čeponytė 
masiniai sudainavo “Kaip, aš 
kaime mergelę turėjau,” net 
visa svetainė skambėjo.

Dar kitokios priduotos do
vanos: tai antras gimtadienio 
tortas, labai gražiai išpuoštas, 
nuo Park Kepyklos savininko
J. - Jasulevičiaus, o skanių py
ragaičių prikepus banketą 
gausiai apdovanojo M. Vaito- 
naitė-Mikšienė.

Banketo atbalsiai gražiai 
skamba, sakoma, kad žmonės 
buvę patenkinti vaišėmis ir 
dainų programa, nors ji gana 
trumpa buvo. Bet dėl to mais
to gamintojos turėjo sunkiai 
padirbėti, iki priruioš tokiam 
skaičiui lž m o n i ų maistą, 
ir aptarnavo prie stalų. Ruo
šėjomis vaišių buvo šios drau
gės: M. Strižauskienė, K. 
Yankeliūnienė, H. Buzicnė, O. 
Marozienė, A. Kučauskienė, 
Andriulienė ir Kvederienė.

Stalus aptarnavo: Kvede- 
riūtė, Klemčikiūtė, Danisevi- 
čienė ir Rusevičienė. Stalus 
sutvarkė ii; prie baro dirbo
K. Danišcvičia su savo sūnum 
Jonu.: Kitus darbus atliko M. 
Paugis ir J. Strižauskas.

Sveikinimų ir dovanų gausa 
rodo, kaip daug Kristina turi 
įsigijus draugų, draugių, ne 
vien ant vietos mieste, valsti
joje, bet plačiai ir po visą šalį.
Daugumoje sveikinimai su 
piniginėmis dovanomis

Draugai Andruliai iš Chica- 
gos sveikino telegrama.

Iš Hartford, Conn.
M. Bernott, $1.00
V. Staugaitis, 2.00
J. ir L. žemaičiai, 2.00 
Iš Waterbury, Conn.
F. Mulerčikas, 2.00
Mr ir Mrs. Klemchuk 5.00 
Ed, Maten, 9.00
M. Strižauskienė, 
K* Yankeliūnienė ir
P. Dokas, bendrai 10.00 
Now Britain, Conn.
J. ir J. Malinauskai, 5.00 
Evą Valley, 5.00
Jurgis Žilinskas, 5.00 
Worcester, Mass.
N. N., 2.00
LLD. ir LDS Apskritis per
J. kmicą 5.00

American Woolen kompani
ja ir CIO unija atšaukė strei
ką. Palikta dėl susitarimo vie
nam mėnesiui. Manoma, kad 
bus susitarta be streiko. Taip
gi Ayer Mill bus atidalyta, 
kaip tik pagerės biznis. Jau 
virš du mėnesiai uždaryta. 
Kompanijos visokie gąsdini
mai nuėjo vėjais. Pamatė, 
kad darbininkai ne juokais 
pareiškė, kad jie streikuos, 
nėra skirtumo kaip ilgai. Kur 
vienybė, ten galybė ir laimė
jimas.

—o—
Randasi tokių bedarbių, 

kurie nebeturi pašalpos čekių. 
Nuo kovo 16 d. gales eiti už
siregistruoti iš naujo. Nuo ba
landžio 1 d. vėl galės gauti 
čekius. Kurie dar neužsire
gistravę, ; tai tuojau užsire
gistruokite, nelaukite balan
džio 1 d. Dabar geriausia pro
ga, nebus tiek daug žmonių.

New Hampshire “šiaudi
niuose” balsavimuose pasiro
dė, kad žmonės nesutinka su 
Trumano politika. Senatorius 
Kefauver, demokratas,- gavo 
virš 20,000 balsų, o Trumanas 
tik 16,600. Visus delegatus į 
demokratų konvenciją laimė
jo Kefauver. Prasti pipirai 
Trumanui. Trumanas lošė la
pės rolę, nepaskelbdamas kan
didatūros, manydamas, kad ir 
taip visi demokratai už jį bal
suos. Išėjo kitaip. Su tokia po
litika netoli galės važiuoti.

—o—
Būsų streikas dar vis tęsia

si. Transportacija suparaly
žiuota. Darbininkai turi anksti 
keltis, kad pasiekti dirbtuves.

Konferencija su busų kom
panija įvyko kovo 15 d. State 
Labor komisijonierius spyrė, 
kad susitaikytų.

Biznieriai irgi bėdavoja, 
kad žmonės negali atvažiuoti 
į miestą. Taksės samdyti per 
brangu. Bet ir taksių sunku 
gauti. Taksimenai gerai pasi
pinigaus.

Busų vairuotojai tvirtai lai
kosi, pasirįžę streiką laimėti.

—o—
Gali šiemet Lawrence ap

semti vando. Aldermanas Tur- 
risi taip pareiškė. Nes kai 
pasidarys šilčiau, tai vanduo 
pasikels, nes New Hampshire 
valstijoje daug sniego priver
sta. O visuomet, kai nuo kalnų 
vanduo pasileidžia bėgti, tai 
visas sueina Merrimack upėn. 
Kurie gyvenate žemoje vieto
je prie upės, tai būkite atsar
gūs. Dabokite, kad nereikėtų 
daug nukentėti. ’

—o—
Vietiniame Tribune kovo 13 

d. įdėta maža žinelė iš Mask
vos, kad žmonės nepastebėtų. 
Teii sakoma, kad Sovietų Są
jungos profesorius Vladimir 
Negovsky tapo apdovanotas 
100,000 rublių už atgaivinimą 
numirusių žmonių. Taip buvę 
atgaivinta keli žmonės. Tai 
geras išradimas.

Chicago, Ill., telegramą
Liet. Mot. Klub. su 10.00
Huntington,' N. Y.

.Stanislovaitienės mot. 10.00
New Haven, Conn.
Dorothy Havens, 10.00

. Iš Californijos per K. B.
Karosienę iš sekamų asm.
V. Taraškienė
V/ Sutkienė
U. Burda
K. Mugianienė
M. Alvinienė
T. V. King
E. Vilkaitė
M. Baltulioniūtė
E. Lapenas
J. Stigienė
Viso už jas $1?.00
Gibbstown, N. J.
Senas Vincas, 15.00
New Haven
Neighborhood Women’s

Club 3.00
Committee for the protec

tion of the foreign born 2.00
Varde banketo rengėjų, ir 

jubiliejatės Kristinos Stanis
lovaitienės didelis ačiū vi
siems už pinigines dovanėles 
ir visiems už įvykdymą šio 
šaunaus bapketo sėkmingai.

Vidutis.

Arlington Top Mill Marri- 
ner naujas savininkas pradės 
dirbti. Jau pašaukė mekani- 
kus sutaisyti mašinas. Yra at
vežta naujų mašinų. Dirbtuvė 
uždaryta jau kelios savaitės. 
Kokiomis sąlygomis atidarys, 
nepasako. Unijos neturi. Gali
ma suprasti, kad atidarys su 
mažesnėmis algomis ir su pa
didinimu darbo. Nes tai toks 
samdytojų, pirmutinis žodis. 
Kaip katalikai poterius kalbė
ti, jie išmokę tą žodį kartoti 
darbininkams.

—o—
I

Pavasaris jau ateina. Maple 
Parko Bendrovė rengiasi prie 
atidarymo. Parkas bus atida
rytas nuo balandžio 1 d. 
Draugai Milvidai jau pasiruo
šę žmones pasitikti. Mat, jie 
bartenderiai ir džianitoriai.

S. Penkauskas

Clevelando Žinios
LLD reikal ai

b

šiomis dienomis visos LLD 
kuopos gavo taip seniai lau
kiamą knygą “Sveikatos šal
tinis.” Svarbu, kad kiekvienas 
narys ją kuo greičiausiai gau
tų ir perskaitytų. Mūsų kuopų 
sekr. neturi laiko minimą kny
gą kiekvienam nariui atvežti 
į namus, todėl , nariai būtinai 
atsilankykite į kuopų susirin
kimus ir pasiimkite knygas. 
LLD 190 kp. susirinkimas į- 
vyks kovo 28 d. Klubo svetai
nėje, 9305 St. Clair Ave. Visi 
kp. nariai tai įsitėmykite ir 
atėję pasiimkite savo knygas.

I

LDP Draugijos Pietūs
Lietuvių Darbininkų Pašal- 

pinė Draugija rengia vieną 
bankietą į metus, kur visiems 
jos nariams verstina dalyvau
ti. šiais metais tokis bankie
tas įvyks balandžio 20 d. Whi
te Eagle svetainėje ant Kos
ciuškos Avė. Pietūs bus 2-rą 
vai. po pietų. Po to bus šokiai 
iki vėlumos. Už puikiai pa
ruoštus pietus tik $1.25 ypa- 
tai\ Gali dalyvauti ir ne na
riai. Tikietus patartina įsigyti 
iš anksto. Tas palengvins ren
gėjams darbą.
“Taika Laimės” filmas

LLD 15 Aps. Komitetas nu
tarė surengti1 programą, ku
rioje bus rodomi paveikslai iš 
taikos kongreso, kuris įvyko 
Lenkijos sostinėje Varšavoje. 
Toji pramoga įvyks gegužės 
3 d. Klubo svet. Tėmykite vė
lesnius pranešimus.
Motinų dienos minėjimas

Vietos Moterų Klubas ren
gia Motinų Dienos paminėji
mą.. šu koncertu X ir trumpu 
perstatymu gegužgAll d. Vo
kiečių Svetainėje, 1T06 E. 55 
St. ‘ J. Žebrys

Walter A. Maggiolo, 
naujai paskirtas U. S. 
Mediation & Conciliation 
Service legališkas patarė
jas. Jo uždavinys bus su
vesti ir sutaikyti darbi
ninkus su samdytojais, 
iškilus ginčui del algų. 
Kadangi pragyvenimas 
vis tebekyla, tai laukia
ma darbininkų pasiprieši
nimo formoje .reikalavi
mo algų pakėlimo.

Priešamerikinio Veikimo 
Komitetui esant Detroite,
Free Press kolumnistas Mr. 
Beltaire, rašydamas apie įvy
kį, pasistatė klausimą: “Kaip 
gali anoi vienas Amerikoje gi
męs būti komunistu?”

Vienas davė jam atsakymą.
“Aš esu amerikietis negras, 

neturiu komunistinės idėjos ir 
esu geras pilietis”, rašo MWC.

“Aš noriu priminti Mr. Bel
taire, kad paskutinio pasauli
nio karo laiku viena mokytoja 
paklausė savo klasės: ‘Jei 
Hitleris būtų paimtas, kokią 
bausmę jūs patartumėte?’ Tai 
viena negrė mergaitė ir pata
rė: ‘Numaliavok jį juodai ir 
priversk jį (Hitlerį) gyventi 
Pietuose’.”

“Aš manau, kad negrai yra 
k 1 a i d i n g i, kai jie 
krypsta į k o m u n i z- 
ma,” toliau-rašo MWC, “bet 
tegul ^lark Beltaire nusidažo 
odą juodai, užsideda juodus 
plaukus ir praleidžia mėnesį 
laiko pietinėse valstijose ir 
bando daryti viską, ką jis yra 
įpratęs daryti, kaip Jungtinių 
Valstijų pilietis.

“Jeigu jis bus gyvas gale 
mėnesio laiko, jis tuomęt su
pras, kaip Amerikoje gimę ne
grai gali būti nepatenkinti ir 
krypsta į komunizmą. Aš einu 
toliau ir sakau: Tegu jis netgi 
bando pagyventi negru, tam 
pačiam Detroite, čia jie jo ne- 
nulinčiuos, bet jie išblaškys 
jo iliuzijas.”
Ford Memorial ' Civic 
Auditorium

Miestas gavo is Fordo šei
mos $2,500,000 pastatymui 
auditorijos. Ir jau užpirko vie
tą nuo Woodward iki Bare ir 
nuo Atwater iki Woodbridge, 
visą plotą. Užmokėjo $507,- 
725.

Sako, taip greitai pradės 
statyti, kaip greit bus gauna
ma statybinė medžiaga.
20 garsiarėksnių

h I

Miestas turi įtaisęs 20 gar
siakalbių “civiliniam atsargu
mui” — pranešimui, kad jau 
“rusiškos bombos atvažiuoja 
ant Detroito.” Kiekvienas tas 
garsiakalbis kainuoja $1,250, 
arba $250,000 už 20.

Kovo 12 d. viena sirena rė
kė iš visos spėkos, kuri, ran
dami ant Sheraton-Cadillac 
Hotel. Kitas bandys kas savai
tė.

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

ma pamiršta Švilpos antrašą ir turi klapąto, 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 nurodymų.

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos ligų: 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 mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

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

Poplar 4110
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CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Tėlefon

Vienas pareiškė: Nesibijo
kime atominių bombų. Jeigu 
karas kiltų, tai tos sirenos ap- 
glūšintų rusiškus bombanešius 
Ir jie nežinotų kas daryti.”
Komunistas iŠ pilvo

Ulesio (Lee) Romano, pasa
kodamas Priešamerikinės Vei
klos Komitetui apie Fordo Lo
kalų 600, įtardamas komunis
tus, pasakė, kad jį privertė— 
tapti “komunistu”.

“Duoninės eilės ir bedarbi- 
nis skurdas,” sako Romano, 
“buvo pirmas paakstinimas 
tapti komunistu. Aš žiūrėjau į 
veidus tų alkąnų duoninėje li
nijoje stovinčių žmonių. Aš 
nemačiau geros praeities, nei \ 
esamos padėties, nei ateities.

Vadinasi, kai jis buvo alka
nas, tai jis nematė jokios išei
ties ir stojo į komunistų eiles. 
O kai praturtėjo, kai dasivare 
į unijos viršūnių darbus, su 
aukštomis algomis, tai tapo iš
daviku tų eilių, per kurių pa
galbą pasiekė tą viršūnę.

Seniau priešai sakydavo, 
kad tik ateiviai “yra komunis
tai.” Dabar gi pasirodo, kad 
tik gal koks vienas procentas ' 
komunistų susidaro iš svetur- 
gimių piliečių. Visi kiti yra 
čia gimę ir augę žmonės, ir 
dar gerai pamokinti žmonės.

Spartakas.

Kearny-Harrison, N. J.
šiuomi pranešu, kad Kazi

mieras Dumčius, LLD 136 
kuopos narys ir Laisvės skai
tytojas, jau mirė. Jis mirė ko
vo 21 d., būdamas 70 metų 
amžiaus.

Iš Lietuvos K. Dumčius pa
ėjo iš Marijampolės par. De
gučių kaimo. Į šią šalį Kazi
mieras atvyko 1905 m. ir visą 
čia gyvenimą sunkiai dirbo. ’

Kazimieras Dumčius buvo 
laisvų pažiūrų, bet progresu ir 
visuomeniniais reikalais be
veik nesidomaudavo ir nesirū
pindavo.

V. ž.

Jei jūsų draugijai, klubui 
ar chorui reikia kokių stam
besnių spausdinių: konsti
tucijų, mokesčių knygelių 
ar kitko, — nesibaidykite, 
ma pasitarkite su Laisvės 
spaustuve.



NewYorto^/j^feZlnloi
Liberty Auditorijoje

Gaspadorius Walter Bra
zauskas praneša, kad Audito
rijos valgykla bus atdara visą 
šią savaitę iš ryto iki vėlaus 
vakaro.

Jis turi Įvairių valgių pasi
rinkimų. Užėjusieji ’į valgyk
lą galės skaniai pasisotinti .

—o-—
Šios savaitės pabaigoje ti

kimasi turėti svečių iš Hart
fordo. MaĮ Laisves Choro vai
ri y los atvyks iš vakaro, kad 
goriau pasiruošti sekmadienio 
perstatymui.

Norį sueiti su svečiais gali 
juos matyti šeštadienio vaka-

4 v

LDS bowlininkai antradie
nių vakarais smarkiai muša 
pinas. Mat, jie ruošiasi gerai 
pasirodyti pavasariniame tur- 
namente, kuris įvyks Rockfor- 
rie, III. ‘ ‘ Rep.

Atvyksta iš Hartfordo 
teta su savo turtais

Šį sekmadienį, kovo 30, 
matysime vieną iš juokingiau
siu komedijų. Hartfordo Lais
ves Choro vaidintojai atvyks
ta čia suvaidinti komediją 
“Tetos Turtai.” Tai nauja ko
medija.

Liberty Auditorijos durys 
atsidarys 2 vai. po pietų. Vai
dinimas prasidės lygiai 3:30 
vai. Brooklyn© ir apylinkės 
lietuvius kviečia būti salėje 
laiku.

Šį parengimą ruošia vietinė 
LMS Apskritis.

Palaidotas Mateušas 
Naujalis

žinoma, 
į darbi-

likima

metais ir palikus 
buvo sunkus jam 

kaipo koliekai

Mateušui Nauja- 
lietuvių

Kovo 20 d. iš Bieliausko 
koplyčios kaip antra valanda 
po pietų buvo išlydėtas į Aly
vų Kalnelio kapus Mateušas 
Naujalis. Velionio laidotuvė
mis rūpinosi jojo artimiausias 
draugas Jonas žekas.

Velionis Najalis, atvykęs iš 
Lietuvos, pateko i angliaka- 
syklas dirbti ir ten išdirbęs ke
letą metų patiko nelaimę, de
šinę koją prarado.

Kaip visiems yra 
milijoninės kompanij. 
ninku nelaimes ir jų
nekreipia visai domės. Taip ir 
bu velioniu Naujalio įvyko- 
nieko negavo už savo nelaimę. 
Vargais negalais jis atvyko į 
Brooklyną ir pradėjo mokytis 
kriaučių amato. Išdirbęs pas 
kriaučius 38 metus 1950 me
tais išėjo ant senatvės pensi
jos. • |.

Prie velionio mirties labai 
daug prisidėjo netekimas jo 
žmonos. Mat jojo žmona mirė 
pereitais 
jau vienam 
gyvenimas, 
žmogui.

Velioniui
liui daug pagelbėjo
kriaučių 54rtas lokalas. Treje
tas metų atgal velionis atsi
šaukė į kriaučių susirinkimą 
maldaudamas, kad kriaušiai 
nupirktų jam medinę koją, 
kad jis geriau galėtų vaikščiot 
ti ir stipresnis būtų. Kriaučial 
be jokių diskusijų paaukojo 
jam $300 dėl kojos. Tai labai 
yra gerai, kad nuskriaustą 
darbininką atjaučia ir gelbsti 
unijistai ir kiti asmenys. Gra
žiai atsiliepė į nelaimės patik
tą žmogų. Labai daug jam 
gelbėjo Jonas žekas ir jo mo
teris. Jie rūpinosi ne tik jo 
laidotuvėmis, bet gyvam bir- 

* nant prižiūrėjo jį ir valgius
jam pagamindavo. Kaipo 
nelaimes patiktą žmogų jie 
atjautė.

Naujalis paėjo iš Veiverių 
parapijos, o jo žmona iš ša
kių parapijos.
Mateušai, ilsėkis Alyvų Kal

nelyje! F. R.

Iš Motery Klubo 
Susirinkimo

Kovo 20 d. moterys vėl tu
rėjo smagų susirinkimą. Buvo 
garsinta, kad bus vaišių, taip 
ir Įvyko.

Atlikus suširinkimo forma
lumus, nares atydžiai išklau
sė valdybos narių raportus ir 
pranešimus iš Įvykusių pramo
gų. Dr. P. Gustaičio prelekci- 
ja sveikatos klausimu buvo vi
sapusiai sėkminga. Filmų ro
dymas taipgi pavyko ir ateity
je tartasi daugiau filmų rody
ti.

Plačiai kalbėta apie pasiun
timą delegacijos Į Washingto
na taikos reikalu. Gi nesiradus 
liuosanorių ton vykti, nutarta 
prisidėti silt $10 kelionės lėšų 
padengimui kitų organizacijų 
pasiuntiniams.

Keturios narės apsiėmė da
lyvauti konferencijoje pasi
ruošimui apvaikščioti Pirmąją 
Gegužes. Pradžiai darbo, da
lyvės suaukojo virš $13, ku
riuos atstovės perduos konfe
rencijai.

Tartasi skaitlingai dalyvau
ji amerikiečių moterų ruošia
mam bazare, kuris Įvyks kovo 
27, 28 ir 29 dd. 114 E. 32 St. 
New Yorke, suite 803. Pasiža
dėjo nekurtos ir dovanų baza- 
rui.

Motinos Dieną nusitarta ap
vaikščioti gegužės 10 d., Li
berty Auditorijos patalpose. 
Tai bus šeštadienio vakaras. 
Nutarta turėt muzikalę prog
ramą ir kitokių pamarginimų. 
Programos pildyme, apart 
nekuriu narių, pakviesti narių 
dukras, sūnus ir anūkus. Bus 

į duodama vakarienė ir bus šo
kiai. Pašalinė publika gales 
smagiai vakarą kartu su kliu- 
bietėmis praleisti.

Už sklandų bendradarbia
vimą Auditorijos menadžeris 

pasiūlė 
vaišes.

pasiuly-
priėmė ir 

pasinaudoti

Walter Brazauskas 
suruošti kliubietėms 
Susirinkimo dalyvės 
mą entuziastiškai 
nutarė vaišėmis 
gegužės mėnesio susirinkime. 
Užbaigus susirinkimą.

Pirmininkė raportavo, jog 
yra like $67 nuo surinktų pi
nigų Auditorijos langų aptai- 
symui. Kadangi1* Namo direk
toriai mano, jog draperijos 
antroje svetainėje nebūt prak
tiška, pasiūlyta likusius pini
gus perduoti Namo reikalams.

Diskusuota ateinančiam se
zonui kultūrinės veiklos pla
nai. Apkalbėjus nutarta, jog 
kiekviename susirinkime, a- 
part organizacijos reikalų, 
turėt bent pusvalandį kokios 
knygos apžvalgai, pakalbėti 
visuomeniniu- klausimu, turėt 
pokalbius apie siuvimą, mez‘ 
girną, kosmetikos vartojimą ir 
kitokiais klausimais. Nare, ga
linti imti dalyvavimą bile te
ma, turės iš anksto pranešti 
valdybai, kuri tvarkys progra
mą. Kadangi Kliubo narių sąs
tatas gan įvairus, tad tikimasi, 
jog bus galima lengvai suda
ryti naudingi pokalbiai.

Sekamam susirinkime K. 
Petri k ie n ė duos knygos ap
žvalgą : Negrų šeima Ameri
kos Jungtinėse Valstijose, ku
rią parašė Prof. Franklin 
Frazier. Gegužės mėnesio su
sirinkime kalbės Eva Mizarie- 
nė. Tema bus pranešta vėliau.

Susirinkimą baigus, pakvies
ta viešnia Anna Klivington iš 
Cleveland papasakot apie jų 
mieste moterų Kliubo veiklą. 
Viešnia pagyrė dalyves už jų 
darbuotę ir ateities planus, 
tik stebėjosi, kad nedaug na
rių susirinkimus
ir buvo suvirs 30 dalyvių, bet 
jinai tikėjosi nors šimtą matv- 
ti. Reikėtų pasitaisyti ąteityj\

Susirinkimui pasibaigus, tu-1 
reta labai linksmos vaišės, 
kurias paruošė net keturios 
kliubietės, minėdamos savo 
gimtadienius. Nežinau, kokiu 
tai būdu Kliubo sekretorė su
žino narių gimtadienius. Kar
tais kai kuri ir bandytų pra-

lanko, nors

Tikimasi 2000 taikos 
delegaty susirenkant j
Washingtona

Amerikinės Taikos Krusa- 
dos- ruošiamas nacionalis su
važiavimas Washingtone tiki
masi turėti skaitlingas. Ba
landžio 1 d. suvažiuos iš viso 
krašto bent 2,000 delegatų.

Iš Now Yorko vyks apie 
750 delegatų. Specialis trau
kinys išeis iš Penn. stoties 7 
vai. ryto balandžio 1 d. Jis 
sustos Newark© ir Philadel- 
phijoje paimti tų miestų dele
gatus. Washingtona pasieks 
kaip 11 vai. ryte.

Tarp 11 :30 ir 3 vai. po pie
tų delegatai lankys kongres- 
manus, senatorius ir kitus val
dininkus. Nuo 3 iki 4 :30 dele
gatai turės susirinkimą Tur
ners Arena salėje. Nuo 4 :30 
iki 6:30 turės plenarinę sesiją, 
kurioje aptars ateities darbus 
ir priims programą.

N e wy ork iečių trauki nys 
leis Washingtona 7:30 
vakare. Todėl delegatai 
gaiš tik vieną dieną.
Nemažai lietuvių 
dalyvaus suvažiavime

Kovo 23 d. Įvykęs lietuvių 
taikęs šalininkų susirinkimas 
išrinko 5 delegatus — tris 
jaunuolius, 2 senesnius.

Delegatų pasiuntimui, taip- 
su važiavimo sveikinimui 

virš šimtas dolerių.
žinoma, iš New Yorko 
Jersey vyks viso 6 lie- 
delcgatai. Iš Bostono

ap-

su-

gi 
sukelta

Kiek

tuviai
aplinkos manoma turėti 2, iš 
Chicagos 2, iš Cleveland© 1. 
Atrodo, bus virš tuzinas lietu
viu delegatu.

Komitetas

Union

sutiko pakelti

Gazo darbininkai 
laimėjo kovą

Kuomet Brooklyn©
Gas Co. darbininkai paskelbė, 
jog jie kovo 25 d. išeis į strei
ką, jeigu kompanija nepaten
kins jų reikalų, tai kompani
ja nusileido, 
darbininkams po $5 Į dieną ir 
suteikti kitus benefitus.

Darbininkų .unija tada at
šaukė streiką ir sutiko pasira
šyti su kompanija sutartį, kuri 
paliečia 3,500 gazo darbiniu-

Baltasis šovinistas 
užmušė du negrus

Yonkerso Pryor and Brooks 
laidotuvių Įstaigoje aną dieną 
buvo šalimais paguldyti du 
negrai broliai — Wyatt ir Ja
mes Blackball. Daugelis neg
rų ir nemažai baltųjų žmonių 
juos aplankė ir išleido į 
pinyną.

Tie du broliai krito 
baltojo savinisto, buvusio 
licisto, revolverio kulkų, 
rasinės ‘diskriminacijos ir
giežos aukos, — aukos fašis
tinės, karinės isterijos.

Stanley LaBenskey, buvęs 
policistas, pirmiausia užpuolė 
bartenderį
kuris tiem negram davė savo 
karčiame j e
tarpduryje jis paleido šūvius į 
abu negrus ir vietoje juos už? 
mušė.

Dabar vedami tyrinėjimai. 
Aišku, kad LaBenskey yra pa
pildęs žmogžudystę, už kurią 
jis turi tinkamai atsakyti. Bet 
atsiranda tokių net iš valdi
ninkų, kurie bando jį paei- 
sinti.

ka-

nuo 
po- 

Tai 
pa-

Samuel Serbay,

įsigerti. Vėliau

leisti neatžymėjus linksmos 
sukakties, bet atėjus į susirin
kimą gauna nuo sekretorės 
gražią atvirutę sui jausmingais 
linkėjimais. Gražus tai prisi
minimas ir bent kartą per 
mėnesį narės suėję, attikusios 
organizacijos reikalus, turi 
progą nuoširdžiai pasikalbėti 
ir pasivaišini. K.

Minės Wm. Z. Fosterio 
gimtadieni

Komunistų Partijos valstiji- 
nis komitetas praneša spaudai, 
Įog jis ruošia šios partijos 
pirmininko Wm. Z. ^Fosterio 
71 metų gimtadienio minėji
mą.

Minėjimas bus Central Pla
za, 2 Ave. ii’ 6th St., Manha
ttan©., ketvirtadienio vakare, 
kovo 27 d. Bus keletas Įžymių 
kalbėtojų.

Filmos-Teatrai
“Singm’ in the Rain”

ši yra Įdomi ir linksmai la
ki muzikališka filmą apie 
šauniuosius 20-sius metus ir 
graž uoli šk ą j i 11 oi 1 y w o o d ą.
Prisagstyta tokių gabių ir 
jaunų šiandieninių žvaigž
džių, kaip Gene Kelly, Donald 
O’Connor, Debbie Reinolds ir, 
Jean Hagen. Greta žvaigž
džių vaidina būrys kitų labai 
talentingų aktorių.

Nors vaizduojamas skirtin
gas kraštas ir laikotarpis, ta
čiau turinys panašus maty
tam filmoje “An American In 
Paris,” gamintoje to paties 
Arthur Freed.

I v a i d i n ta su d ė tin g i a u s i ose 
ir spalvingose scenose, kokias 
tiktai Hollywoodas yra vaiz
davęs, filmą yra spektaklis 
romanso, humoro ir sąjūdžių 
supintų Į vieną. Ilgokas Gene 
Kelly šokis pasirodo biskelį 
nuobodžiu. Ypačiai ta scena, 
kurioje Gene Kelly šoka lie
tuje. Anot skaičių, buvę su
naudota daug galionų vandens 
šioms scenoms nufilmuoti.

Per valandą ir 45 minutes 
šiandieninis Hollywoodas at
gaivina gražuoliškąjį ir bliz
gučiais žibantį praeities Ilol- 
lywooda.

Birutė.

HARRISON-KEARNY, N .J.

J. Marcinkevičiaus Pagerbimui

BANKETAS
Šis banketas yra rengiamas pagerbimui Jono Marcinke
vičiaus 70 metu jo amžiaus sukakties proga.—šeštadienį

Balandžio 5 April, 1952
15-17 Ann St., Harrson, N. J.

PRADŽIA APIE 7-TĄ VAL. VAKARE.
I

Banketas yra rengiamas be bilietų, nesibijokite, nebū
site nuskriausti. Rengėjai rūpinasi jus gerai pavaišinti 
visai mažais kaštais. Kurie tik pažįstate Joną Marcinke
vičių, rūpinkitės būti bankete ir pagerbti jį, kaipo puikų 
žmogų. O kurie dar neturite su juorii pažinties, ateikite 
susipažinti ir pagerbti jį. Nes jis, kaipo geras žmogus 
yra užsipelnęs mūsų pagarbos. Tad kviečiame visus da
lyvauti. ” ‘ . RENGĖJAI.

Tetos Turtai
Stato Scenoje

. L.M.S. UI APSKRITIS

Sekmadienį.) Kovo 30 March
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<t>

<♦>
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Vaidinimas prasidės lygiai 3:30 po pietų .

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ąve., Richmond Hill, N. Y.

“Tetos Turtai” yra nauja 3 aktų komedija. Ją susi- 
mokino Laisvės Choro vaidintojų grupė ir jau vaidi
no Hartforde. Komedija yra gyva, juokinga. Lais
vės Choro vaidintojai pakviesti ją suvaidinti Brook
lyn©'lietuviams. 4 Y

Auditorijos durys atdaros 2 vai.
Vaidinimo pradžia lygiai 3:30 popiet

Brooklyno ir apylinkės lietuvius kviečiame būti sa
lėje laiku. * — • Jzanga įskaitant taksus $1.25.

Gera buvo paskaita
Kovo 23 d., Liberty Audi

torijoje, Rojus Mizara patie
kė susirinkusiems puikiai pri
ruoštą paskaitą iš mokslinin
ko ir dailininko Leonardo da 
Vinci gyvenimo ,ir darbų. Tai 
buvo kartu minėjimas 500 mo
tų sukakties nuo šio genijaus 
gimimo.

R. Mizara plačiai aiškino, 
kokius didelius darbu? šis 
mokslininkas yra atlikęs, kiek 
naujo jis pasauliui suteikęs. 
O mūsų filmininkas Klimas 
parodė keletą Leonardo da 
Vinci piešinių.

1 Atsilankiusieji gražiai 
naudingai praleido kelias 
landas. Jie daug ko iš paskai
tos pasimokino.

Dabar sekanti paskaita bus 
balandžio 6 d. Dailininkas R. 
Baranikas aiškins apie tapy- 

)bą. Balandžio 27 d. bus kita 
paskaita, o gegužės 11 — 
simposiumas — diskusijos me
no, literatūros ir muzikos 
klausimais.

ir 
va-

Šias paskaitas ruošia vieti
nė LMS Apskritis. Klausovas

Ką gali padaryti dvi 
atomines bombos

Miesto Civilinis Apsigyni
mas skelbia turėsiąs dviejų 
atominių bombų “eksplozijas” 
balandžio 3 d. Viena bomba 
būsianti “metama” Bronxe, 
o kita —. Upper Bay ir Go
vernors Saloje.

Tai tik bus teoretinis ma- 
nievras, kuris tačiau parodo 
tam tikrą apskaičiavimą, kad 
tokios dvi mestos atominės 
bombos gali vienu kartu nu
šluoti nuo žemės paviršiaus 
gerą New Yorko miesto dali 
ir bent milioną žmonių ištaš
kyti.

Tai ką mums ruošia naujo 
karo kurstytojai?

Tad kova už taiką šiuo me
tu yra svarbiausiu dienos 
klausimu.
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Kokiu tikslu siunčia
N. Y. baletą Ispanijon?

Abraomo Lincoln© Briga
dos ispaniškieji veteranai 
kviečia Miesto Muzikos ir 
Dramos Centro direktorius at
mesti majoro Impollitterio pn- 
simojimą pasiųsti Ispanijon 
miesto baleto grupę.

šie veteranai nurodo, jog 
toks majoro’pasimojimas yra 
pasitarnavimas diktatoriui 
Franco, kuris toki žygį panau
dos saviems tikslams, svar
biausia stiprinti fašistini re
žimą.

Amerikiečiai menininkai, 
nuvykę Barcelonon ar Į kitus 
miestus, bus po pilna fašistų 
apsauga ir kontrole. Jie ton 
negalės susisiekti su Franco 
p er se k i o j am a i s žmonėm i s;
Ant estrados jie galės paten
kinti fašistus, kurie susirinks 
pasigrožėti amerikiniu menu. 
Bet Ispanijos liaudis to visko 
nematys.

Todėl ispaniškieji vetera
nai, kurie savo krauju gynė 
ten demokratiją, yra priešin
gi siųsti. Į Ispaniją Amerikos 
menininkus.

Draugiškumo bazaras
A m er i k os-So v i et ų D i *a u g i š- 

kumo Nącionalė Taryba pra
neša spaudai, kad jinai ruošia 
draugiškumo ba'zarą ir kvie
čia visus ir visas dalyvauti.

Bazaras Įvyks ketvirtadienį, 
penktadieni ii- šeštadieni, ko
vo 27, 28 ir 29, Suite 803, 11-1 
E. 32 St., Manhattan. Tęsis 
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro.

Rengėjai, sako turėsią baza- 
re Įvairių Įvairiausių dalykų, 
kuriuos galima bus prieinama 
kaina Įsigyti.

Miestas laiko tuščius 
8000 apartmenty

Paaiškėjo, kad miesto val
džia laiko apie 8,Q00 apart- 
mentų tuščių, kuomet New 
Yorko gyventojams trūksta 
gyvenamųjų namų. Kodėl jie 
laikomi tušti, majoras Impe- ; 
llitteri neduoda tinkamo pa- '

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S

PETRAS KAPISKAS <♦>

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
<!>

f>

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
Antanas leimonas 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

4 guil.-Lai^ve XLibcrtyX^Treciadien., Kovo-March 26, 1952’

I aiškinimo.
City Housing Authority 

Uuo metu turi apie pusę mili
jonų aplikacijų, norinčių pasi- 
nuomoti miestinius aparta
mentus. Bot visai mažas apli- 
kantų skaičius tegauna apart- 
montus.

Pabėgusios mergšės 
verkdamos grįžo namo

Pereitą penktadieni penkios 
Bronx© mergaitės, tai p 12 ir 
14 metų amžiaus, susitarę pa
bėgo iš namų.

Jos manė pamatyti platų 
pasauli. Bot užteko joms pa
siekti tik Red Bank, N. J. Ton 
jos pernakvojo dar nebaigta
me statyti name, 
šalo ir išalko, 
grįžti namo.

n j JPas savo tėvus 
kdamos ir pasižadėjo daugiau 
lokių šposų nebekrėsti.

pusėtinai su
lai nusitarė

.jos grįžo ver-

Tyla tai gražiausias mo
teriškės papuošalas. .

Anglų patarlė

Širdis, kuri tikroj mylėto 
niekuomet to nep?cniršta3

G. Moore

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos susirinkimas 
jvyks šio ketvirtadienio vakarą, ko. 
vo 27-tą, L. A. P. Klubo salėje, 280 
Union Avė. Pradžia 7:30 v. v. Visi 
pasimokėje duoklę nariai gaus dak
taro Kaškiaučiaus -parašytą knygą 
“Sveikatos Šaltinis.” - Sokr.

(59-60)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

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

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

<♦>

o

<f>

t

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172
t

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street «
BROOKLYN, N. Y. f 

Tel. EVergreen 7-6868

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




