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“Gudrus” biznierius Įvesdi
no tūkstanti doleriu ir pasida
rė penkis milijonus pelno. 
Kai jam prisiėjo mokėti tak
sus, jis papirko valdininkus ir 
taksu nemokėjo. Tai paprasta, 
plika ir nuoga korupcija.

Tos korupcijos, to supuvi
mo valdžioje pilna. Juk kiek
vienas amerikietis žino, kad 
šiandien be kyšio, be “tipo” 
nė žingsnio nenužengsi, turė
damas reikalą su valdiškomis 
Įstaigomis.

★

Prezidentas Trumanas pil
nas visokiu sumanymu. Dabar 
jis reikalauja, kad Kongre
sas atidarytų duris trims šim- | 
tams tūkstančių naujų pabė
gėlių i.Vsocialistinių kraštų.

Bet k As gi dabar iš tų kraš- 
tuJbėga? Bėgliai yra dvejopi: 
vicfni, kurie negali gyventi po 
seno, tai yra, nebegali žmones 
išnaudoti ir mulkinti; kiti, ku
rie kuomi nors savo šalyje 
prasižengė.

Juos visus Trumanas skaito 
gerbiamais ir maloniai lau
kiamais žmonėmis. Jų atveži
mas ir apgyvendinimas pa
reikalaus daugelio milijonų 
dolerių. Mums taksai ir vėl j 
turės pakilti.

Dabar jau visi “žinome,” 
kur stovi generolas Eisenho
wer. Jau du metai atgal jis 
vienam korespondentui pa
reiškė, kad mūsų kraštas esąs 
jau per toli Į kairę nutemptas. 
Išrinkime ji prezidentu, o jis 
atvfis f j atgal i dešinę! Gal 
ton \pačio vieton, kurioje bu- j 
verbe Herberto ITooverio lai- j 
kais.

Argi to Amerikos žmonės 
panorės lapkričio rinkimuose?

k
Įžymusis ir garsusis muzi

kas Arturo Toscanini jau turi 
aštuoniasdešimt penkis metus, 
žmogus tebejuda, tebeveikia, 
tebestudijuoja muziką, tebesi
rūpina svieto reikalais. Daug 
skaito, daug galvoja.

Štai jums, kurie savo am
žiumi pateisinate apsileidimą 
Ir neveiklumą, šaunus pavyz
dys veiklaus, naudingo gyve
nimo.

Ar jau visi perskaitėte Dr. 
J. J. Kask jaučiaus parašytą 
brošiūrą “Kaip Būti Jaunam 
Net lir Senatvėje?” Arturo 
Toscanini gyvena pagal toje 
biv^jūro’je išdėstytą filosofiją.

Nuo dabar slaptai sušilę 
ieškosime s o c a Ostiniuose 
kraštuose mokslininkų, kurie 
sutiks kibti ant mūsų doleri
nės meškerės. Tam tikslui 
Trumanas paskyrė $4,300,000.

Brangiai jie mums kaštuos. 
Už kiekvieną turėsime daug 
užmokėti. O kiek iš to nau
dos? Ogi jokios naudos netu
rėsime. Visas šis Trumano 
planas yra kvailas nuo pra
džios iki galo. Jo tikėjimas 
dolerio galybe pasidarė liga. 
Socializmą jis suplieks papir
kimais, žavėjimais doleriu!

I *
Šį sekmadienį New York o 

puošniame viešbutyje Waldorf 
-Astoria susirinks fašistuojan- 
ti “kultūrnešiai.” Jie mūsų 
kultūrą gelbės nuo komuniz
mo pavojaus. Tai bus naujo 
karo kurstytojų sąskridis var
dan “laisvosios kultūros”.

Slanskis būsiąs teisiamas 
už žydų pabėgdinimus

’wBrWo, čechoslovakija. — 
Pf|ane9acna, kad buvęs Če- 
choslovakijos premjero pa
vaduotojas Rudolfas Slans- 
ki, tarp kitko, bus teisiamas 
už tai, kad padėjo tūkstan
čiams žydų perbėgti į Aus
triją.
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VAKARAI ATMETĖ SOVIETŲ TAIKOS PLANfl VOKIETI JAl
Plėšikai pagrobė $681,000 
iš šarvuoto automobilio, 
begeriant jo sargams kavą

Paneigė Sovietij pasiūlymą 
dėl Vokieti jos suvienijimo 
ir taikos sutarties su ja

Danvers, Mass. — Trys 
plėšikai dienos laiku per 3 
minutes pagrobė 681 tūks
tanti doleriu iš šarvuoto 
automobilio, sumetė pinigus 
i savo vogtą automobilį ir 
paspruko.

Tuo tarpu piniginio au
tomobilio vairuotojas ir du 
ginkluoti jo sargai gėrė ka
vą, juokaudami su jauna 
patarnautoja. Jie buvo nu
sikreipę nuo lango, nuo ku
rio tik už 20 pėdų stovėjo 
tas šarvuotas automobilis, 
paliktas be jokios sargybos.

Bet plėšikai paliko dar 
$1,300,000 šarvuotyje, ne
pastebėdami ar nepaspėda- 
mi pasiimti.

Paskui jie su grobiu nu
pleškėjo į Everett, Mass.; 
paliko vogtą automobilį, 
persėdo į kitą automobilį ir 
nudūmė savais keliais.

Gen. Gmenther užginčija, 
kad greit gresiąs karas

Washington. — Generolas 
Alfred Gruenther sakė Kon
greso užsieniniu reikalų ko
mitetui. negrūmoja joks 
greito karo pavojus iš So
vietų nusės; o tai todėl, kad 
Amerika ir jos talkininkai 
“pasiruošę Sovietus apmuš
ti.”

Gruenther, generolo Ei- 
senhowerio pavaduo t o j a s 
komandoje Atlanto kraštų 
armijų, pareiškė, kad “So
vietų Sąjunga turi puikiau
sią pasaulyje 4,000,000 vyrų 
armiją, bet aš nesakau, kad 
ta armija turėtų kitokį tiks
lą, apart taikos.”

Kartu jisai sakė, jog So
vietai turi 20,000 lėktuvų, 
tame skaičiuje 4,000 rakie- 
tinių; ir 300 submarinų.

SALTONSTALL PRIEŠ 
RAGANGAUDžIUS

New York. — Senatorius 
Saltonstall, republikonas iš 
Massachusetts, kalbėjo žy
dų Rodeph Sholo/i bažny
čios susirinkime. \Kritikavo 
Trumano valdžią! kad jinai 
taip urmu medžioja “pa
doriąsias raganas.” Per tas 
medžiokles nukenčia dau
gelis nekaltų žmonių, ku
riuos valdžia apšaukia ko
munistais arba jų papėdi- 
ninkais, sakė Saltonstall. 
•Jis pareiškė, jog reikėtų na- 
gan imti tiktai tikruosius 
amerikinės santvarkos prie
šus.

Pasiruošia sprogdint tiltus 
ir plentus vakarinėje 

Vokietijoje
Bonn, Vokietija.—Anglai- 

amerikonai ir vakarų Vo
kietijos valdžia daro pla
nus, kaip susprogdint tiltus 
ir plentus, “jeigu Sovietai 
užpultų” vakarinę Vokieti
ją.

Šarvuotas piniginis auto
mobilis buvo užrakintas, 
sako jo vairuotojas ir sar
gai. Tad policija klausinė
ja’ juos, kokiu būdu plėši
kai galėjo taip lengvai, be 
jokio laužimosi atsidaryti 
jį.

žymėtina, jog pirm dvejų 
metų buvo pagrobta $1,- 
291,000 iš Brink šarvuoto 
automobilio, ir plėšikai vis 
dar nesuimti.

Pasitraukė Trumano 
patarėjas Dulles

Washington.— Pasitrau
kė John Foster Dulles, re
publikonas Trumano pata
rėjas užsieninėje politikoje.

Trumanas gyrė Dullesą 
už “ištikimus patarnavi
mus.”

Dulles savo pasitraukimo 
laiške užtikrina, kad vis 
rems repūblikonų bendra
darbiavimą su demokratais 
prieš komunizmą k a i p o 
“mirtiną priešą.”

Jankių lakūnas sako, 
prakišam Korėjos ore’
San Diego, Cal.—Sugrįžęs 

iš Korėjos, amerikinių la
kūnu oficierius Paul N. 
Gray pareiškė: •

“Mes nralaimime kova
A V

Korėjos ore.”
Šiaurinių korėjiečių pa

trankos “baisiai daug” nu
šauna amerikinių lėktuvų, 
pridūrė Gray.

Izraelyje badu streikuoja 
ateiviai iš Indijos

Tel Aviv, Izraelis. — Sė
dėjimu ir badu streikuoja 
125 žydai ateiviai iš Indijos. 
Reikalauja, kad Izraelio 
valdžia sugrąžintų juos In
dijon. Skundžiasi, kad val
džia neparūpino jiems nei 
gyvennamių, nei darbo, nei 
užlaikymo. Be to, jie esą 
niekinami ir kaip tamses
nės spalvos žmonės.. . . «
Lekiantieji automobiliai

New York. T— Atlėkė du 
automobiliai iš Danbury, 
Conn. Atskridus jiem į La 
Guardia lėktuvų aikštę, bu
vo per 4 minutes nuimti 
sparnai nuo vieno automo
bilio, ir tada jis atvažiavo 
miestan.“

Tas auto-lėktuvas bus ro
domas Motorinių Sportų 
parodoje Grand Central 
Palace.

Pranešama, kad sparnuo
tas automobilis lėšuos tarp 
$10,000 ir $12,000.

Dienraštis Laisvė 
laukia mūs paramos

Mūsų didysis darbas šiuo momentu yra sukelti Laisvės 
paramai fondą iš $10,000. Visi žinome, kaip baisiai sun
ku yra išsilaikyti laikraščiui, sakančiam tiesą. Didžiųjų 
biznių reikalus atstovaujančioji spauda, kurstančioji ka
rą didesniems kapitalistų pelnams, yra gražiai finansi
niai aprūpinta. Mūsų dienraštis Laisvė, kovojantis už 
taiką, už gražesnį žmonijai gyvenimą, yra dirbančio
sios liaudies laikraštis. Kaipo tokis, jis tegali pasilai
kyti tik iš tos liaudies paramos.

Pradėdami šį didelį darbą, kviečiame į talką visus pa
žangius, apšvietą branginančius žmones padėti sukelti šį 
fondą. Kas tik kuom galėdami, prisidėkite darbu, pri
sidėkite, kiek išgalėdami, finansine parama. Padėtis yra 
bloga ir vis dar blogėja. Tik šiomis dienomis paštas iš
leido pranešima, kad vėl pakelia kainas laikraščių per- 
siuntinęjimo. Ko tik prireikė nusipirkti, žiūrėk, jau kai
na pakilusi. Infliaci ja skleidžiasi, kaip baisiausia epide
mija'. Niekas jos nebando sulaikyti. Tas viskas su kiek
viena diena sunkina mūsų, spaudos finansinę naštą. Iš
laikymui spaudos, esame aplinkybių verčiami po daugiau 
paaukoti.

Reikalinga priminti, kad šie menesiai: balandžio ir 
gegužės, yra sunkūs spaudai, nes parengimų jau mažai 
būna. Visi žiūrime pro langą, laukdami, kada medžiai 
praskleis lapus, kada galėsime piknikauti laukuose. Gi 
laikraštis turi išeiti, sąskaitas reikia užsimokėti. To
dėl prašome nesivėlinti su aukomis fondui, nes laikraš
čiui jau dabar reikia pinigų.

Laisvės Administracija

Reikalauja sulaikyt 
paramą Frankui

New York. — Susirinki
mas Freedom House parei
kalavo, kad Jungtinės Vals
tijos sulaikvtu parama fa
šistinei valdžiai iki ii nu
stos persekiojus darbininkų 
unijas.

Kalbėjo amerikinių socia
listu vadas Norman Tho
mas; Amerikos Pilietinių 
Laisvių Sąjungos pirminin
kas Roger Baldwin. CIO 
sekretorius James B. Ca
rey ir kiti. Kalbėtojai smer
kė Ispanijos Franko val
džią, ypač už tai, kad ji su
šaudė penkis pernykščio 
streiko vadus.

Susirinkimas buvo su
ruoštas respublikinių ispa
nų organizacijų.

Literatūros laikraštis 
aiškina, kodėl Trumanas 
taip mažai balsų gauna

Maskva. Sovietinis Li
teratūros Laikraštis rašo:

Trumanas gauna mažai 
nominacinių balsų į prezi
dentus svarbiausiai ne dėl 
jo valdininkų suktybių, bet 
dėl to, kad Trumanas “įstū
mė Ameriką į kruvinąją 
avantiūrą Korėjoje ir kad 
rengiasi karui kitose pa
saulio dalyse.”

EKSPLOZIJA UŽMUŠĖ 
35 ITALUS

Neapolis, Italija. — Spro
go parakas baigiamame 
kasti tunelyje Casertos pro
vincijoje, užmušdamas 35 
darbininkus. Tai apie 2 
mylių ilgio tunelis.

Guayaquil, Ekuador. — 
Sausra naikina Ekvadoro 
javus laukuose.

Francija jau nesitiki 
sumuš! vietnamiečius

Paryžius.. — Eina kalbos, 
kad Francija mėgins dery
bomis užbaigti 6 metu ka
rą su Vietnamo liaudinin
kais. Indo-Kinoie.

Laikraštis Le Monde, daž
nai išreiškiantis francūzų 
valdžios nuomonę. • rašo: 
“Jau atėjo valanda, kad 
mums telieka tiktai vienas 
išsigelbėjimas. — tai yra 
sustabdyti tą karą.”

Francūzai daro vis sti
presnį spaudimą savo val
džiai, reikalaudami užbaigt 
karą.

Paryžiuj e supranta ma, 
kad Francija negali to karo 
laimėti. O jam išeikvojo 
daugiau kai]) po bilijoną 
dolerių kiekvienais metais.

Užginčija pasaką apie
• . . c

kiny kariuomenės talką
Vietnamo liaudininkam

Paryžius.—Franci jos val
dininkai užginčija Ame ri
kes apsigynimo sekreto
riaus Lovetto pasakojimą, 
būk iš Kinijos atvykę ko
munistų kariuomenės bū
riai talkon Vietnamo liau
dininkams prieš francūzus.

Saigon, Indo - Kiną. — 
Francūzų komanda prane
ša, kad jie vos tik atsilai
ko prieš Vietnamo liaudi
ninkus šiauriniame fronte; 
bet sako, francūzai laimi 
pietinėje fronto dalyje.

MONTREALIO GYVEN
TOJŲ SKAIČIUS

Ottawa, Kanada. — Val
dinis Statistikų Biuras su
rado, jog Kanados, didmies
tis Montreal turi jau 1 mi
lijoną, 21 tūkstantį ir 520 
gyventojų. 

B

Washington. — Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir Fran
cija kovo 25 d. atmetė tokį 
Sovietų Sąjungos . pasiū
lymą:

Suruošt Keturių Didžiųjų 
konferenciją — Amerik o s, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos 
ir Francijos ir aptart klau
simus. dėl rytinės ir vaka
rinės Vokietijos sujungimo 
į vieną valstybę; taipgi ap
svarstyt busimuosius visai

Skola - ne rona, kaip 
patyrė Norwich, Conn.

Norwich, Conn. — šio 
miestelio valdybos rūmas 
buvo skolon pastatytas 1870 
metais. ' Tas plytinis trijų 
aukštų pastatas buvo su
tartas už $344,734, bet 
miestelis, dalimis mokėda
mas skolą ir palūka
nas, viso išmokėjo 1 milio- 
na, 400 tūkstančiu doleriu 
už savo city hall.

Tik dabar atmokėjo pa
skutinius $7,000.

Valdžia pavarė 126 
homoseksualistus

Washington. — Valstybės 
departmentas per paskuti
nius 14 mėnesių pavarė 126 
savo valdininkus iš tarny
bos kaip homoseksualistus 
“sodoeniškus griešninkus,” 
kur vyrai lytiškai tenkinosi 
su vyrais.

Valdžia sako, homoseksu
alistai “pavojingi šalies gy
nimui.”

Paliuosuoti dar penki 
žmogžudiški naciai

Wiesbaden, Vokietija. — 
. Vokiečiu teismas vakarinė
je Vokietijoje nusprendė 
paleist iš kalėjimo Kurtą 
Giėse, Wilhelma Meyerį ir 
tris kitus karinius nacių 
piktadarius.

Jie, Hitlerio teisdarystės 
ministerijos nariai, buvo 
kaltinami už 2,000 žmonių 
nužudymą . koncentracijos 
stovykloje.

Sakoma, suimti bakteriniai 
amerikonų šnipai

Peking. — Kinijos radi
jas sakė, Šiaurinėje Korė
joje tapo suimti amerikiniai 
šnipai, kurie, buvo nuleisti 
parašiutais iš lėktuvų. Jiem 
buvę įsakyta ištirti, kaip 
veikia “amerikonų sklei
džiamos ligų bakterijos.”

ORAS. — Vešiau .ir gal 
bus lietaus.

LAISVE - LIBERTY
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Vokietijai laisvus rinkimus 
ir taikos sutarties darvma 
su ja.

J ungtinės V ai sti j o sfF r arf- 
cija ir Anglija kartu atme
tė sekančius Sovietų pasiū
lymo dėsnius:
. Atkurti Vokietiją kaip 
vieningą, demokratinę ir 
neutrale valstybę.

Ne vėliau kaip už vienų 
metų po,taikos sutarties pa
darymo su Vokietija, iš
traukti visą svetimųjų ka
riuomenę iš jos.

Leisti Vokietijai turėti 
reikalingas apsigynimui- jė
gas — armiją, laivyną ir 
oro jėgas.

Suvienyta Vokietija tu
rės pasižadėti neit į jokį 
karinį sąryšį, kuris būtų 
nukreiptas prieš bent vieną 
iš valstybių, dalyvavusių 
kare prieš Vokietiją.

Priimt Vokietiją į Jungti
nes Tautas. •
ANGLŲ - AMERIKONŲ 

ATSAKYMAS
Amerika, Anglija ir Fran

cija atsakė, kad:
Tiktai po laisvi] balsavi- 

I mų rytinėje ir vakarinėje 
: Vokietijoje dėl jos suvieni
jimo galima būtų sušaukti 
Keturių Didžiųjų konferen
ciją taikos sutarčiai svars
tyti- i

Jungtinių Tautų komiai- 
' ja visųpirm turėtų pati- 
! krinti, ar galima būtų įvyk
dyti laisvus, balsai'! mus ry
tinėje Vokietijoje, kuri yra

I Sovietų žinyboje.
Kuomet Vokietija būtų 

suvienyta ii’ taikos sutartis 
su ja padaryta, tai turėtų 
būti Vokietijai leista Įsto
ti i bendro apsigynimo są- 

■ ryšį (reiškia, į Atlanto kraš- 
; tų sąryšį prieš Sovietų Są- 
I jungą).

- Amerika, Anglija ir 
. Francija taip pat nepripa
žįsta galutinuoju rubežium 
tą liniją, kurią Potsdamo 
konferencija nustatė “kaip 
laikinąją sieną” tarp ryti
nės Vokietijos ir Lenkijos.

Sovietai prieš Jungtinių 
Tautų komisiją

Sovietų v Sąjunga yra pa
reiškus-, kad Jungtinės Tau
tos ar jų komisija neturi 
jokios teisės kištis į viduji
nius Vokietijos reikalus.

Tiktai mišri komisija, su
daryta iš*vakarinės ir ryti
nės Vokietijos atstovų, pri
valo susitarti dėl rinkimų 
visai Vokietijai. O jų ko
misija turėtų veikti prie
žiūroje Amerikos, Anglijos, 
Sovietų Sąjungos ir Fran
cijos.

MALAJIEČIAI NUKOVĖ 
DAR 15 ANGLŲ

Kuala Lumpur, Malaja.— 
Malajiečiai partizanai už
klupo ir sunaikino dar 15 
anglų karinių policininkų.
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THAELMANNO LAIŠKAS
ŽYMUSIS VOKIETIJOS DARBININKŲ vadovas, I 

Ernst Thaelmann, prieš antrąjį pasaulinį karą buvo ži
nomas visam pasauliui kaip didis kovotojas prieš fašiz
mą, už taiką. Thaelmann buvo komunistas, vokiečių 
komunistų partijos generalinis sekretorius.

Kai Hitleris su savo šaika pasigrobė valstybės galią, 
1933 metų pradžioje, Thaelmannas buvo suimtas Ber
lyne tų pačių metų kovo .3 d.

Per tūlą laiką jis buvo kvočiamas civilinių kvotėjų, 
reikalaujant, kad Thaelmannas išduotų savo draugus- 
veikėjus, kad jis pataptų išdaviku-judošium, kad jis sto
tų nacių tarnybon. Jis, aišku, atsisakė tai padaryti.

Iš ka?to jis buvo laikomas policijos kalėjime, o 1933 
metų gegužės mėn. 23 dieną buvo perkeltas į Moabit 
kalėjimą, Berlyne. Ir vis nuolat buvo kvočiamas ir vis 
kvočiamasis griežtai atsisakė naciams pasiduoti.

Pagaliau, 1934 metų sausio mėnesį Thaelmannas buvo 
perduotas Gestapo viršininkams, kurie jį, kvosdami, 
žiauriai kankino: mušė, laužė, badu marino, hipnotiza
vo, vis reikalaudami, kad Thaelmannas pataptų išda
viku, kad jis pasakytų tai, ko naciai norėjo, kad pa
starieji vėliau galėtų pasauliui paskelbti, jog Thael- 
mannas yra išdavikas savo idėjų. Tačiau užsigrūdinęs 
Thaelmannas nepasidavė. Kentėjo skausmus, bet atsi
sakė tarti bent vieną žodį, kuris naciams būtų naudin
gas.

Jam buvo ruošta byla, teismas, atkreipęs viso pasaulio 
laisvai galvojančių žmonių dėmesį. Jis ir pats ruošėsi prie 
teismo, nes tikėjosi jame, gavęs progos, viešai pasakyti na
ciams tai, ką jis turėjo pasakyti. Jis ryžosi juos nu- 
maskuoti, juos pastatyti pasaulio akyse kriminalistais.

» Tačiau teismas niekad neįvyko, fles naciai jo bijojo. 
Užgulė karas. Thaelmannas buvo patalpintas. į koncen
tracijos stovyklą. Iškankintas per vienuolika metų, 1944 
metais jis buvo nužudytas!

Nuo 1933 metų pradžios, kai Thaelmannas buvo su
imtas ir įkalintas, pasaulis labai mažai apie jį tegirdėjo. 
Jis buvo izoliuotas; prie jo nebuvo prileisti pašaliečiai. 
Tačiau visa tai nepalaužė jo valios, jo įsitikinimų.

1944 metais jis parašė kitam kaliniui laišką, matyt, 
socialistui kaliniui. Šis laiškas ilgas, atrodo, jis bus pa
skutinis Thaelmanno laiškas. Neseniai vienas vokiečių 
laikraštis šį laišką paskelbė. Gi 1952 m. kovo 23 d. niū- 
jorkiškis “The Worker” jį (ne visą) išspausdino savo 
skiltyse. Laiškas be galo įdomus. Tai yra lyg ir Thael
manno testamentas. Jo pabaiga pasirodys kovo 30 d. 
tame pačiame savaitraštyj “The Workeryj.”

NEPRILIMPA
PRIE TRUMAN O

V.. Andrulis Vilnyj rašo:
.Henry Wallace, kuris mete 

Progresyvių Partiją ir sugrįžo 
pas demokratus, ir valdžiai 
pataikavo, dabar piktai sako, 
kad prezidentas Trumanas 
daro tai, už ką jis piktai smer
kia savo priešus — sen. Mc
Carthy ir kitus tokius.

- Wallace bandė prisitaiky
ti prie Trumano, bet Tru
manas jį gnaibo. Knygoje 
“Mr. President” Trumanas, 
tiesiogiai neįvardin d a m a s 
Wallace’o, jį padaro beveik 
sub veršy viu. Wallace da
bar raivosi ir protestuoja, 
sakydamas, kad ir jis turįs 
“amunicijos” prieš Truma- 
ną, kurią kada nors palei
siąs darban.

Tarp juodviejų tebeina 
smulki kova, bet toji kova 
nėra principinė, nes Wall
ace šiandien spjauna ant to, 
ką neperseniai gynė.

VAŽIUOS PASVEIKINTI 
FRANKĄ IR 
PASIMELSTI

Pranciškonų laikraštis ra
šo:

šį pavasarį Kunigų Vieny
bė organizuoja Maldininkų 
Kelionę į Tarptautinį Eucha
ristinį Kongresą Barcelonoje, 
Ispanijoje geg. 25 d. — birž. 
1 d. šiai kelionei vadovaus Jo 
Eksc. vysk. V. Brizgys. Su. 
maldininkais vyks ir pre Į. Jo
nas Balkūnas, Kunigų Vieny
bės pirmininkas.

Kas jau kas, o pabėgėlis 
Brizgys tai nesnaudžia. Jis 
šaudo iš vienos pasaulio da
lies į kitą. Turi jis ir pini
gų ir laiko !

Kelionė, sako pranciškonų 
laikraštis, lėšuos nuo 989 
dolerių iki 1,350 dolerių.

Well, kunigėliai pinigų 
turi. ' • ’ * . .

NESIPILDO JŲ NORAI
Marijonų Drauge tūlas 

Alšėnas dejuoja dėl to, kad 
trečiasis pasaulinis karas 
neprasideda ir tiek! Ir kaip 
jo marijonai ir jų pakalikai 
nori! .

Girdi:
Laukimas, nuolatinis - ruoši- I 

masis karui su bolševikais ir-

apie 3,000,000 dolerių dau
giau, nėgu turi pajamų. Nori
si akcentuoti žodį “kasdie
ną”... Jie ir šiandien jau nėra 
pajėgūs atiduoti nustatytą 
duoklę Atlanto Pakto valsty
bių sąjungai, o iš Indokinijos 
karo — girdisi balsų, kad rei
kėsią jiems pasitraukti. Taigi, 
tenai tebūtų tik didelis laimė
jimas komunistų agresijai, 
kuri ligi šiol iščiulpė tiek daug 
gyvasties syvų iš visos pran
cūzų metropolijos. Jeigu taip 
įvyktų, komunistams pasida
rytų atviras kelias į Siamą, 
Burma ir pan. Praktiškai — 
jau tektų jiems atiduoti visą 
pietų-rytų Aziją.

Anglija kariauti nenori,— 
ii taipgi arti bankroto. Tad 
kaipgi su Amerika? Alšė
nas. atsako:

Ji bankrutuoti, be abejones, 
bent pakol kas, nesiruošia. 
Tačiau savoji našta ir kitų — 
ilgainiui taipogi gali pasidary
ti nebepakeliama.

Alšėnas mano, jeigu ka
ras ilgai nebus pradėtas, 
“pasaulis privargs, dar dau
giau priartės prie bankrū-( 
to slenksčio, tuomet ir JAV 
izoliacionistų balsai gali pa
sidaryti realesni..

Kokia to yiso išvada? 
Štai, kokia:

Stalinas — to visko ir te
laukia.

Betgi Stalinas nesiūlo 
“Vakarų pasauliui” gin
kluotis ir bankrutuoti; jis 
siūlo taikiai gyventi, suma
žinti ginklavimąsi, . panai
kinti atomo -bombas. Jei 
šiandien “Vakarų pasaulis” 
neleistų bilij.onų. dolerių 
ginklavimuisi, jis neban- 
krūtuotų, jo žmonės būtų 
geriau pasitenkinę ir viskas 
būtų gerai.

Kitas to paties Draugo 
bendradarbis, kaž koks As- 
tašaitis, ant rytojaus tru
putėlį kitaip rašo. Jis tie- 
šinasi tūlo' dėtfoitiškio ra
šeivos straipsnio agitacija 
už “preventyvį karą,” t. y., 
už tai, kad Jungtinės Vals
tijos be ničnieko pradėtų 
karą prieš Tarybų Sąjun
gą. Astašaitis savo .pasta
bas baigia: ■ ■

Baigiamose straipsnio -min
tyse visdelto daroma išvada, 
kad jei iš- viso gąlvojąma ka
riauti prieš raudonuosius, pra
džią turėtų •.'.duoti • naujasis

BAŽNYČIOS BALSAS
CONNECTICUT COUNCIL OF CHURCHES,—Con- 

necticut bažnyčių taryba,—šių metų kovo 18 dieną Hart
fordo mieste laikė savo konferenciją. Ši taryba atsto
vauja protestantų sektas, iš viso apie 800 bažnyčių, gy
vuojančių toje valstijoje.

Bažnyčių taryba svarstė ne tik savo reikalus, ji svars
tė ir mūsų krašto reikalus ir, tarp kitko, priėmė re
zoliuciją, reikalaujant, kad būtų pašalintas iš savo vie
tos generolas Robert W. Grow!

Gen. Grow, atsimename, neseniai pakliuvo “į bėdą.” 
Jo dienoraštis, vestas jam einant Maskvoje mūsų kraš
to militarinio atašės pareigas, išplaukė viešumon, paro
dant, ko tas generolas trokšta.

Jis savo dienoraštyje, kaip “žinoma, parodė, kad j’is, 
Grow, ėjo šnipo pareigas, kad jis taipgi reikalavo, idant 
kuogreičiausiai būtų pradėtas karas prieš Tarybų Są
jungą.

Generolo Grow dienyną matė ir tuometinis musų am
basadorius Maskvoje, Mr. Kirk, ir pastarasis jį užgyrė.

Dienoraščio turinį užgiria daug mūsų valdininkų ir ka
riuomenės aukštų pareigūnų, tik jie kritikuoja gen. 
Grow, kodėl jis nemokėjo dienoraščio paslėpti.

Nors gen. Grow nėra militariniu atašė, tačiau jis eina 
Pentagone kitas pareigas.

Štai, kodėl Connecticut bažnyčių taryba ir daugelis 
kitų taiką mylirtčių žmonių reikalauja, kad preziden
tas. Trumanas pašalintų gen. Grow iš visokių pareigų/

Reikalaujama daugiau ko; reikalaujama, kad prezi
dentas Trumanas viešai pasmerktų gen. Grow ir jo “idė
jas.” Reikalaujama, kad prezidentas Trumanas išsiža
dėtų tos nuomonės, kurią gen. Grow savo dienoraštyj 
išreiškė.

Bažnyčių tarybos rezoliucija sako: tuojau po antrojo 
pasaulinio karo Nuerenberge įvyko tarptautinis teis
mas, teisęs tuos nacius, kurie taikos metu rengė agresy- 

' vį karą ir laikėsi nuomonės, kuri nieku nesiskiria nuo 
nuomonės, išreikštos generolo Grow jo dienoraštyj.

Toliau rezoliucija nurodo, .jog mūsų krašto vyriausybė 
keletu atvejų pareiškė, kad ji nori taikos, bet panašiai 
kalbėjo ir Hitleris nuo 1933 iki 1939 metų, kai pra
dėjo karą. Jeigu mūsų prezidentas nori, kad žmonės

jau vykstančios neperstojan-. Pearl Harbor, tik šį kartų 
čios kovos įvairiose pasaulio prieš Sovietų. Sąjungą.
dalysė—kaikurias Vakarų val
stybes . taip išsemia ekonomiš
kai, jog jos atsistos ant bank
roto 
stovi netoliese to slenksčio.

Pvz., Prancūzija. Jau nėra
pasauliui jokia paslaptis, kad dėję jį “senuoju Pearl Har-

Pradėti ^naująjį Perlų 
Harbor” gali būti • nesunku, 

slenksčio. Kitos, jau ir bet jį baigti ? Ar Aštašai-
tis nežino, kuo baigėsi ka
ras tiems, kurie buvo pra- 1 - • • • C L I • • T-l ’i T r
boru”? ' ’ ' .prancūzai kasdieną išleidžia
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Baltieji teroristai Los Angeles mieste nenori įsileisti 
negrų ir meksikiečių j savo apylinkes. Čia; parodoma 
bombos sprogimo pasėkos. Bomba apgriovė negfų šei
mos Bailey narna. Laime, kad name tuo tarpa žmonių 
nebuvo, tai niekas nežuvo. <. • '

tikėtų jo deklaracijomis apie taiką, tai jis vįsųpjrmiau- 
siai dabar turėtų-paleisti iš pareigų gen. Grow, pasa
kant, jog tad padaryti dėl to, kad jis• priešinasi ihūsų 
vyriausybės taikiai politikai. ’ ' . ‘ ‘

Naujose
Mes su Pranu Barausku 

jo “Pobieda” įvažiavome į 
Krakes.

—Nepažinsite, nepažinsi
te mūsų kaimo, — tvirtino 
man Barauskas, “Aušros” 
kolūkio pirmininkas. Jūs 
sakote, kone beveik treji 
metai kaip nebuvote Krakė
se. Pamatysite, kokių čia 
įvyko pasikeitimų, kokių 
pasiekta laimėjimų. Juk 
mūsų kolūkis dabar tapo 
milijonieriumi.

Kol .mašina skubo puikiu 
vieškeliu, Barauskas pasa
kojo man apie tai; kas nau
jo įvyko Krakėse:

—Svarbiausias žingsnis i 
tolesnį kolūkio suklestėjimą 
buvo jo susijungimas su 
kai my nine m i s smulkio m i s 
žemės ūkio artelėmis. Da
bar sustambintasis “Auš
ros” kolūkis jungia daugiau 
kaip 4 tūkstančius hektarų 
žemės. Stambiame ūkyje 
žymiai plačiau pritaikoma 
galingoji tarybinė techni
ka: traktoriai, kombainai, 
galingos kuliamosios, linų 
kombainai ir cukrinių run
kelių kombainai. Rudenį 
kolūkyje nuolat v dirbo 10 
Dotnuvos mašinų - trakto
rių stoties kombainų, linų 
agregatas, grūdų valymo 
mašina “VIM” ir kt. Net 
ir pati žemė pasikeitė. Pa
dėjus mašinų-traktorių sto
čiai, įsisavinus tarybinės 
agrotechnikos taisykles, su
naudojus pasėlių patręši
mui apie 800 tonų minerali
nių trąšų, mes 1951 metais 
gavome iš hektaro 5-6 cent
neriais gausesnį derlių, ne
gu pernai. Povilo Pikšrio 
brigada 12 hektarų plote 
išaugino beveik po 25 cent
nerius iš kiekvieno hektaro. 
Kviečių nuėmėme po 23 
centnerius iš hektaro. Šiuos 
veislinius kviečius išvedė 
Dotnuvos selekcijos stotis.

— O tai kas?—pertrau
kiau Barauską.

—Tai mūsų ..gyvulininkys
tės fermos. Turime apie 
500 galvijų. Naujuose 
diendaržiuose — vandentie
kis, automatinės girdytu- 
vės. Kiaulių turime apie 
350. Vien tik iš gyvulinin
kystės kolūkis gavo apie 
500 tūkstančių rublių paja
mų. O iš viso kolūkis tu
rėjo pajamų per milijoną 
šimtą tkstančių rublių. Tad 
ir sakau — milijonieriai.

Mes išlipome prie gra
žaus kolūkio Kultūros na
mų pastato.

Taip, Krakės tapo daug 
gražesnės, negu senais lai
kais. Tai naujasis tarybi
nis kaimas, su septynmete 
ir vidurine mokyklomis., 
Kultrūos namais, skaitykla, 
ambulatorija, ligonine. Tai 
naujas kaimas su savo inte
ligentija, kilusia iš pačių 
darbo valstiečių tarpo.

Gausus yra kolūkio specia
listų būrys: laukininkystės 
agronomas Vincas Mileška, 
daržininkystės agronomas 
Kazys Rimkus, inžinierius 
statybininkas V y t a u t a s 
Meškinas, kuris paruošė 
kolūkio visuomeninių pasta
tų tipinius projektus ir pats 
vadovauja statybai. Čia 
dirba gydytojai, mokyto
jai, technikai ir veterinarai, 
iš viso daugiau kaip 50 spe
cialist^ Be to, daugelis ei
linių kolūkiečių yra baigę 
įvairių kursus. Daugelis 
dabar mokosi trimečiuose 
agrotechnikos ir zootechni
kos kursuose! Priešakinis 
tarybinis mokslas padeda 
kolūkiečiams auginti gau
sius derlius, vystyti visuo
meninę gyvulininkyste.

Kolūkiečių gyvenimas tar
po pasiturintis ir kultūrin
gas. ;

Krakėse
■—Nors aš buržuaziniais 

laikais ir nepriklausiau prie 
pačių vargingųjų, — pasa
kė man kolūkietis Edvar
das Navajauskas, — bet to
kių pajamų, kaip dabar, iš 
savo ūkio niekad neįsteng
davau gauti, kad ir plušda- 
vau nuo aušros iki išnaktų. 
Nei geresniam rūbui, nei 
geram maistui šeimai ne
užtekdavo. O ką jau bekal
bėti apie vaikus, jų leidimą 
į mokslą. Ne valstiečio ki
šenei tai buvo. O dabar vi
sai kas kita. Uždarbis di
delis, tvirtas. Net ir jo pu
sės užtenka visiškai aprū
pintam gyvenimui. Vaikai 
mano dabar mokosi: Van
da — vidurinės mokyklos 
8-je klasėje, Vincas — stu
dijuoja teisę Vilniaus uni
versitete, Antanas — Kau
no politechnikos institute. 
“Mūrines Krakes pastaty
siu,”—sako jis. Ir aš tikiu. 
Juk jau "dabar daugelis mū
sų kolūkiečių statosi mūri-

nius namus. Antai, prie 
ambulatorijos. Tai senio 
Juozėno (namai. Tikra vila.

Kolūkiečių namuose — 
nauji radijo imtuvai, siu
vamos mašinos, motocikliai, 
dviračiai. Vien tik per pra
eitus metus kolūkio parduo
tuvėje buvo parduota 2iž 
tūkstančius rublių / knygų. 
Nerasi to kiemo, kuris ne
užsiprenumeruotų laikraš
čio, žurnalo. Kolūkiečiai 
su dideliu susidomėjimu se
ka pažangiosios žmonijos 
kovą už taiką.

Taika ir našus kūrybinis 
darbas kolūkiečiams yra 
neatskiriamos sąvokos. Jie 
dirba taikai. Jų taikusis 
darbas — jų šviesaus gyve
nimo laidas, jų vaikų laimės 
laidas. M. Jotlingis.

Belgrad. — Pranešama, 
kad 3 Rumunijos oficieriai 
ir 2 saržentai pavogė val
džios lėktuvą ir perskrido 
Jugoslavijon į “prieglau
da.”

DŽ1MI0 ŠMOTO 
ISTORIJOS

—O iš kur jie mano gau
ti pinigų ? V

—Nugi iš Amerikos, ne
žinai! Jie sako: Amerikos 
valdžia duos pinigų, ale pir
miau reikia Lietuvą su-

Manęs Saimonas Blynas 
ilgai ieškojo, ale kaip Sura
do, tai jaučio balsu surėkė:

—Alau, Džim! Vacuma- 
ra! Kur tu buvai dingęs? 
Man atrodo, aš tavęs nema
čiau nuo patapo čėsų.

vinti. Jis sako: Ameri
koje yra daug lietuviš
kų durnių, kurie ir dabar 
jiems duoda užtenkamai pi
nigų. Sako: tie durniai 
duoda lietuvių tarbai, o iš 
tos tarbos jie imasi savo 
marnastims, kiek tik rei
kia. Jie sako: jau dabar 
reikia voryti apie sugriau
tos, išdegintos ir išlaisvin
tos Lietuvos atstatymą, rei
kia organizuoti kita atsta
tymo bendrovė ir padavinė
ti Šerus, ba durnių dar 
.tai juos ir reikia mor

—Manęs jie tai jau, anis- 
tigad, neapmonkins! Ale 
tu žinai, Džim, kad aš mis
tinu, kad tu nebūsi kara
lius.

Įp’a, 
inti.

—Alau, Saimon. Aš nie
kur nedingau, ba tokie vy
rai, kaip aš, vis gyvena ir 
dar nori gyventi, ba gyven
ti yra gud!

—Ąr tu dar vis seno kra- 
jaus ciesorius?

—Ne ciesorius, ale. kara
lius, ba ‘ciesoriai dabar ne
mačioj. Visi bijosi vadintis* 
.ciesoriais, kad neatsitiktų 
taip, kaip ciesoriui Mikei. O 
karaliai dabar tai pavožni. 
Gal ir mane prezidentas pa
sikvies ant arbatos, ba aš 
karalius. •

—Tu man sakei, kad ar
batos negeri.

—Kas paiso tos arbatos. 
Tu žinai, dideli žmonės ren
gia arbatėles, o geria snap
są.

—Ką girdėjai pas partijų 
čypus? Ar gali išduoti man 
sekretus?

—Pasakysiu tik tau, Sai
mon. Nieko iš to biznio ne
išeis. Visi partijų čypai,— : 
saš-demokratų, kruk-de.mo- 
.kratų, tautininkų ir liau
dininkų, — pirmiausiai no
ri, kad Lietuva būtų iš^ 
griauta, išdeginta ir tada 
išlaisvinta. Kaip ąš, pasi
šnekėjęs su tais čypais, pa- 
mislinau, tai net man baisu 
pasidarė.

—Ko jie daugiau nori?
—Jie nori karti ir šaudy

ti žmones, kurie nepritaria 
ponams, nori statyti kalėji
mus, nori, kad jie patys ga
lėtų vogti taip, kaip vogė 
tada, kada Lietuvą valde 
kruk - demokratai ir Sme
tona! O katrie pasakytų 
nors žodį prieš vogimą, 
tuos šaudytų, kartų arba j 
kalėjimus kištų. Tam tai 
jau aš nepritariu.

—Aš žinau, kad nebūsiu, 
ale niekam to nesayk. Man 
unaras vadintis karalium, 
ba su manim dylina partijų 
čypai ir aš su jais galiu pa
šnekėti apie visokias politi
kas. O kodėl tu mislini, 
kad aš nebūsiu krajaus ka
ralium?

—Ba Lietuvos žmonės ne- 
dasileis. Lietuvos niekas 
nesugriaus ir nesudegins. 
B a kas norės tai padaryti, 
gaus įšauti į tokią ^letą, j 
kurią pačiam negalima pa
žiūrėti ir kitiems parodyti. 
Lietuva yra laisva, tai ko
kią laisvę jiems gali atneš
ti šaš-demokratai, krukde- 
mokratai, tautininkai ar 
liaudininkai?

—Dacrait, Saimon! Tu 
teisingas! Ale niekam ne
sakyk, kad aš nebūsiu ka
ralium, ba man taip gerai, 
visi mane uvožoja ir prieš 
mane kloniojasi. Aš taip
gi žinau, kad nebuvau ir 
nebūsiu karalium, ba Lie
tuva karaliaus nereikalau
ja, ba jos žmonės valdosi 
taip, kaip jie nori; gražiai 

\saų gyvena ir gyvens. O 
tie,' kurie rengiasi ją su
griauti ir išdeginti, aš mis
tinu, patys greičiau galą 
gaus.

‘ —Jei taip, tai gud! Man 
dabar lengviau ant širdies 
pasidarė, kad tu atsivergei 
į razumą. Ale pranciško- 
nams to aš nesakysiu.

—Man taipgi lengviau 
gyvenasi, Saimon. (į dabar 
gudbai, ba aš einu j^ht^er- 
nią sasačių pirkti, ba pil
vas tuščias. Kaip tuščias, 
tai net ir karališkas pilvas 
revoliuciją kelia!

—Gudbai, Džim!
........................ i——................. ......................... ........................... ..................
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Dipuko Masilionkos tęs tarnaites VERKIA NUOŠIRDESNI nėję. Nors jau draugė Moc
kienė grįžo iš ligoninės, bet

(Kratinys)

Sudiev, kolegos, jau gal aš mirsiu, 
Nes žmonės kalba taip seniai... 
Rubašką, kelnes jums paliksiu 
Ir viskas bus gerai...
rtodiev, litreli, tu skaidriausias!
Sudiev ir alučio buteliam:
Matau, taip skyrė prakeikčiausias, 
Jog reiks gyvent ir mirt blaivam...
Kai aš bėgau per giružę, 
Laimės neturėjau...
Ir užmyniau aš rupužę, 
Kulnelį išbėrė.
Kur išbėgo Smetona, kur degtine teka, 
Ten susirinko masilionkų muštokė visa; 
Čia kolegos ministerial diplomatiškai šneka; 
Čia nereikia valstybės, jei tik yra valdžia.

AMERIKOS ŽMONĖS
dar yra silpna ir po gydytojo 
priežiūra. Ji gyvena: 2437 W. 
65th St.

Krikdemai arielką gena 
Ir cilinderiais dabinas, 
Man gi seilės tik driekias 
Ir bedarbė vaidinas!
Nebeturėsiu aš portfelyje
Šlamančių litelių!
Nebejodinėsiu aš ant sprando 
Lietuvos žmonelių!
Kąpuos jūs manęs nelaidokit, 
N’es to aš jūsų neprašau...

‘ Iškaskit kur nors gilią duobę, 
f ‘ , Tai šimtą kartų bus geriau...

: Girios tamsios, jūs galingos, 
Kur išnykote, plačiausios?
Dienos diktatūros pelningos, 
Kur pradingote, brangiausios?
Kalnai buvo kelmuoti, dalenkos nuplikę, 
Sėklinės kelios apykreivės likę./.
Urėdai buvo girti; girininkai pagirioti, 
O eiguliai pasausėmis ėmė turgavoti...
Miškas verkia didžiagirių: 
Ponų kirviai jas išskynė;
Verkia fašistai savo “didvyrių”:
Jie pasislėpė skynime. •
Tautos ūkis be dugno maišą turėję 
Patentuotą, lyg juodą sutaną...
Neklauskit, kur tautos grūdai • nubyrėjo!

^Kaltinkit už viską mūsų Antaną...
\ " Pieno centras parsitraukė centrifūgų
’ Ir perkrikštijo Smetoną į grietinę.

Bekonams buvo pieno, šeimynai—Išrūgų; 
Gaspadorius galėjo laižyt puodynę.
Žalmargės šnairavo į “imigrantes,” 
Maurojo į holandiškas “debutantes”... 
Sparvų įgeltos, “debutantes’ iš strioko 
Uodegas pakėlė ir ziliot išmoko!
Žiemą, paragavę kūtės “perfumo/ 
“Debutantes” kratinio ėst nenorėjo.... 
Užtrūko, džiovą gavo iš markatnūmo 
Ir karvių lygai skųstis pradėjo.
“Debutančių,” kolegos, jūs nesivaikykit... 
Jos Lietuvos oru negali kvėpuot.
.Savo tešmeningas karves laikykit...
Pakaks jums pieno ir gert ir ekspoirtuot.
Ant mano kapo jūs neraudokit, 
Nes to aš jūsų neprašau...

. Alaus stiklinėmis užliūliuokit, 
Tai šimtą kartų bus geriau...

. Su nacionalais jūs nedraugaukit, 
Nes jie į plūgą jus pakinkys...
Su darbo broliais bendradarbiaukit, 
Tai šernai tėvynės nebeknis...
Paminklo man jūs neštatykit, 
Nes to aš jūsų neprašau...
Tuščią alaus bonką pastątykit, 
Tai šimtą kartų bus geriau...

Liudininkas
JONAS VASILIS

Naujoji Jungtinių Tautų būstinė turi 5,400 langų. Juos 
kasdien valo penki darbininkai. Vienas jų yra Edward 
Dempsey iš Brooklyn©. Čia jis parodomas 38-tam aukš
te, Jis iš čia mato visą New Yorko vaizdą.

Kovo 11 d., 1952 m., aš su
grįžau iš ligoninės, kur gy
dytojas buvo pasiuntęs, kad 
pagydyti piktąją influen
za, kurį mane buvo pasiga
vus nelemtan savo glėbin. 
Būnant vienumoje ir turint 
gana laiko, pasiimu ALD- 
LD ką tik išleisįą'T’r vos 

' gautą knygą,^gčfbiamo Dr. 
Jono rx-Kasl<iaučiaus ' apie 
sveikatą straipsnių rinkinį, 
“Sveikatos Šaltinis.”

Perskaitęs keletą jo šir
dingų patarimų savo myli
miems tautiečiams, kaip 
saugoti savo sveikatą, kaip 
pagerinti ją, kokį maistą 
vartoti, kad ir vėl sugrįžus 
į normalią sveikatą; kad 
neųuvarginti per daug ake
lių, ir joms duoti pas.ilsio, 
tad knygą padėjau, perė
jau keletą kartų per kam
barius, pasidairiau pro 
langus į tolį, apžvelgęs na
melius, dangaus erdvę, bal
tus debesėlius, sau ramiai, 
plaukiančius savais keliais, 
minutei išėjau ant kiemo, 
kad plaučius pasotinti tyru 
oru. Deja, oras gana šal
tas, negalima ilgiau gėrėtis 
mielos saulutės gaivinan
čiais spinduliais, tai turėjau 
grįžti vidun, į šiltą stubą.

Bet ką gi, nesėdėsi lyg su
akmenėjęs. Pasidairiau, ir, 
štai, ant kėdės, tebestovi 
Laisvės vidurinis puslapis, 
kurį laikiau po ranka ir 
saugojau, kaip savo akį. 
Saugojau, kad nenušimes- 
tų, nes tame puslapyje, už 
kovo 8-tą dieną, yra New 
Yorko dienraščio “The 
Compass” redaktoriaus pa
rašytos brangios eilutės: 
Jis rašo: “Aš verkiu, nes 
garsiai gaudžianti varpai 
skambina pomirtinę laisvei 
žodžio, laisvei minties, lais
vei organizacijos — skam
bina, skambina ne vien ko
munistams, bet jūsų laisvei 
ir mano laisvei, ir visų mū
sų laisvei.> Rytoj jau gal 
užteks vien to, kad jūs ir aš 
protestuojame prieš Teisių 
Biliaus paneigimą...” Ted 
Tackrev.

Dar kartą perskaičiau 
tuos brangius žodžius. Pa
dėjęs puslapį ant kėdės, pa
siimu vėl “Sveikatos Šalti
nį,” pavartęs, peržvelgęs 
keletą antgalvėlių ir štai iš 
lengvo jaučiu, kaip per ma
no galvelę pradėjo tarsi 
smarkiausi balandžiai ban
guoti, banguoti, plaukti vi
sokios naivios mintys... Ir 
į porą sekundų jaučiu, kaip 
akys prisipildė ašaromis, 
kurios žaibo greičiu nurie
dėjo per veidus ant marš
kinių, ant knygos... Ir aš 
verkiu...

O galvoje apsistoja tik 
viena mintis su klausimu: 
Dėl ,ko tai yra? Tokis ge
raširdis vyras turi drebėti, 
bijotis, kad rytoj gali ne
tekti laisvės... Dėl ko tokis 
kiltadvasis, geraširdis vy
ras, kaip kad šios knygos 
autorius, jau seniai neteko 
laisvės?... O juk tokių 
brangių vyrų turėtų būti 
pareiga būti laisvėje. Jie 
turėtų važinėti miestas nuo 
miesto po visą Ameriką su 
prelekcijomis, su prakalbo
mis, su brangiais patari
mais, mokyti žmones ir ne
drebėti už savo raštus, už 
teisingą žodį.

Verkia Ted Tackrey, ver
kią mūsų mielas draugas 
Dr. Kaškiaučius., verkiu aš, 
verkia daug, labai daug ge
raširdžių Amerikos pilie
čių ... Verkia, kad mūsų 
mielos Amerikos taip sun
kiai mūsų protėvių krauju 
iškovota laisvė, tikra de- 
mokra ti j a šiandien eina vel

niop... Teisių Bilius, be 
atodairos laužomas... Gar
bingų vyrų parašyta Kon
stitucija ir jos priedai vie
nas po kito paneigiami... 
Ir iš kur mūsų garbingoje 
šalyje atsirado toki žiaur- 
nai?... Kada jie gimė? 
Kokios motinos juos pagim
dė? Kur mokslus ėjo? Gal 
Adolfo Hitlerio gadynėj ir 
jo mokyklose jie to išmo
ko? O gal fašistinėj Mus- 
solinio Italijoj?

Ne, jie gimė demokrati-1 
nė j Amerikoj. Tai iš kur 
pas juos atsirado tokis žmo
gaus suniekšėjimas? Ta
rytum laukiniai žvėrys, ku
rie nepaiso, negaili savo au
kos. Geriausius savo kraš
to žmones persekioja, areš
tuoja, grūda į kalėjimus... 
Kitus deportuoja—už ką?! 
Už tai, kad tų pačių suram
bėjusių senių, valdovų, tė
vynę Ameriką padarė gra
žiausia, galingiausia ir tur
tingiausia šalimi pasaulyje. 
Dabar statau klausimą: kas 
mūsų Amerikos valdovus: 
taip sugadina? Dėl ko jie 
taip puola ir persekioja 
tuos geriausius žmones — 
ne tik ateivius, bet ir tuos, 
kurie jau nuo seniai yra 
įsipilietinę ? Atsak y m a s : 
juos taip nesvietiškai suga
dino viešpats doleris. Do
leris, kuris jau ir pats, dėka 
beprotiškų senių vedamai 
politikai, netenka savo ga
lybės ir pasitikėjimo žmo
nėse. Ir vis eis žemyn ir 
žemyn, jei liaudis tylos.

Patarimas beprotiškiems 
seniams, karo troške jams: 
Jūs, surambėję seniai, už- 
leiskite Washingtone savo 
vietas visose valdžios įstai
gose 18-metiniams jaunuo
liams. Tiems jaunuoliams, 
kuriuos jūs prievarta norit 
militarizuoti vien tik karui, 
o kuriems jūs atsisako t su
teikti piliečio teises, teisę 
balsuoti. Pamatysit, kad 
šitie aštuoniolikiniai jau
nuoliai daug išmintingiau 
valdys už jus!

Ar jūs, surambėję seniai, 
tebesat maži kūdikiai? Ar 
jūs manote laimėti trečią 
karą?... Jei jūs taip mano
te, tai labai skaudžiai klys
tate, ponai! Jūsų nedoros 
užmačios pradėti karą, su
naikinti atominėmis bom
bomis naują pasaulį sugrius 
taip lygiai, kaip iš kortų 
pastatytas namelis!

Per busimuosius rinki
mus jus būtinai reikia pa
keisti'! S—kų Jurgis

Chicago, 111.
Darbo unijų kandidatai 
demokratų sąraše

Laike nominacijų valstijoa 
legislatūrai, balandžio 8, de
mokratų sąraše yra šie kan
didatai, kuriuos uoliai remia 
darbo unijos ir progresyvė vi
suomenė.

Matthew Bendarz, kandida
tas 9-tam senatoriniam dis- 
rikte.

John Galias, kandidatas 4- 
tam senatoriniam distrikte.

James S. Mitchell, kandida
tas 13-tame senatoriniam dist
rikte.

Dalyvaujantiems primary 
balsavimuose (nominacijose) 
šių distriktų balsuotojams pa
tartina balsuoti už tuos kandi-' 
datus. P-is. ,

—o— j ■
Anna Mockienė i
dar tebeserga

Rimtai buvo susirgusi dau
gelio progresyvių organizaci
jų narė, si m palikė, darbuoto
ja ir nuoširdi rėmėja Anna 
Mockienė.

Jai reikėjo pabūtu,tūlą, ląį-, 
ką . “švento Kryžiaus” ligoni-

■j

Varde visų draugijų bei or
ganizacijų, taipgi pats nuo sa
vęs, linkiu ligonei kuogrei- 
čiausia susveikti ir darbuotis 
progresyviame judėjime.

Sasnaviškis
—o—.

Serga Josephine Žitkus

L. Ex M. D. K. finansų sek
retorė buvo rimtai susirgusi. 
Ji randasi savo namuose 667 
W. 18th St.

Josephine Žitkus užima 
svarbią vietą L. Ex M. D. K. 
valdyboje, ji labai sumaniai 
veda finansų knygas ir 
tą darbą dirba nuo pat klubo 
susi organ i žavimo.

Prie to, ji dirbo ilgus metus 
klubo ir choro biznio komisi
joje. Tai rimto būdo moteris, 
neužsigaunanti ir draugiška.

Nuo savę ir varde Ex-Mai- 
nierių Klubo linkiu greitai li
goniai susveikti.

Klubo Koresp.

Harrison-Kearny, N. J.
Bankietas Pagerbti LLD 

136 kuopos nariui, Jonui Mar
cinkevičiui, kuriam sukanka 
70 metų amžiaus, kuris įvyks 
šeštadienį, balandžio 5 dieną.

Manome, kad visos apielin- 
kės progresyviai lietuviai pui
kiai pažįsta Joną Marcinkevi
čių, kuris per daug metų yra 
pasižymėjęs progresyvio judė
jimo rėmime ir darbuose.

Jonas Marcinkevičius atvy
ko į šią šalį, Ameriką, dar 
jaunas būdamas, tik 18 metų 
amžiaus, ir čia išgyveno jąu 
52 metus. Jonas Marcinkevi
čius netik geras dėdės Šamo 
pilietis, bet ir kovotojas už 
savo ir visų darbo žmonių ge
resnį gyvenimą: už išlaikymą 
šios šalies demokratijos ir jos 
tradicijų.

Jonas Marcinkevičius, rei
kia priminti, pagal jo amžių, 
dar yra drūtas žmogus: dirba 
plieno fabrike ir atliekamu 
savo uždarbiui gausiai pare
mia lietuvių pažangią spaudą 
ir įstaigas.

Taigi mes, jo pažįstami ir 
draugai manome, kad Jonas 
Marcinkevičius pilnai yra už
sipelnęs atžymėti jo gimtadie
nį!

Bankietėlis rengiamas be bi
lietų įžangos, o svečiai nebus 
nuskriausti, ir dėl to baimės 
nereikia turėti. Beje, šį kartą 
šis bankietėlis yra rengiamas 
su naujoviniu patarnavimu, 
tai yra, “Buffet System.”

Ir kadangi, mes girdime ir 
matome gydytojų patarimus, 
senesnio amžiaus žmonėms 
vengti sunkiai suvirškinamo 
maisto, tai šiame bankiete ne
bus kumpių nei dešrų. Bot bus 
gausus pasirinkimas lengves
nių valgių. Taigi, balandžio 5 
d. 7 vai. vakare, prašome būti 
mūsų rengiamoje drg. Marcin
kevičiaus pagerbimui vakarie
nėje.

Bankietas bei vakarienė į- 
vyks toje pačioje vietoje, 
15-17 Ann St., Harrison, N. J.

Kviečia Rengėjai

me, kur Mizijevskis buvo tei
siamas už žiaurią diskrimina
ciją prieš negrus, atsirado 
'penki unijos nariai, kurie pa
laikė jo pusę. Jis jautėsi izo
liuotas ir' paniekintas.

Inland Steel lokalas, visais 
balsais prieš vieną, nubaudė 
Mizijevskį išmetimu iš lokalo.

Teismo procedūra vyko ra
mioj, nors ir pakilusioj nuo
taikoj, garantuojant pilną 
laisvę žodžio kaltintojams ir 
jų oponentams.

Lokalo pirmininkas William 
Maifofer pareiškė, kad tos rū
šies teismas buvo pirmas pa
našus teismas plieno darbinin
kų unijos istorijoj. Lokalo nu
tarimas pasmerkti Mizijevskį 
yra smūgis baltajam šoviniz
mui ir akyvaizdinė lekcija, 
kaip reikia kovoti diskrimina
cija. Unijistai negali būti da
linami į gerus ir blogus, pasi
remiant rasistiniais nuodais.

Du Mizijevskio pakalikai 
subarti ir padėti ant išbandy
mo 90 dienų.

čia reikia pridurti, kad Mi
zijevskis yra stambus Inland 
kompanijos šėrininkas. Jis tu
ri 560 Šerų. Taigi, jis yra 
“kompaničnas” žmogus. Vei
kiausia, todėl jis ir manė, kad 
jam viskas valia, kad jam ir 
jūra “iki kelių.” Taip pat pa
aiškėjo, kad tas rasistas turi 
interesų kinoteatrų grandinė
je, kur per ilgą laiką buvo 
praktikuojama Jimcrow sis
tema. Dabar ji jau neprakti
kuojama, nes baltveidžiai ir 
juodveidžiai parodė didelį so
lidarumą.

Ką dabar darys Inland 
Kompanija?- Jei ji paneigs 
unijos nuosprendį, tai unija 
netylės. Taip pat įdomu, kokią 
poziciją užims internacionalės 
plieno darbininkų unijos cent
ras, nes Mizijevskis gali ape
liuoti centran. Lokalas pasiun
tė intern, unijos centran pra
nešimą apie Mizijevskio išme
timą iš unijos, kaip to reika
lauja unijos konstitucija.

Nepaprastas vieningumas, 
kurį parodė Inland Steel lo
kalo nariai, jų susirūpinimas 
apsaugot lokalą nuo rasistinės 
smarvės, rodo jų gilų sąžinin
gumą ir šaunų supratimą ko
kios, iš tikrųjų, turi būti uni- 
jistų pareigos.

Lokalas taip pat pasiuntė 
pranešimą internacionalės li
nijos centran, reikalaujant, 
kad į būsimą nacionalį kont
raktą su plieno kompanijomis 
būtų įdėtas paragrafas apie 
FEPC — teisingos samdos sis
tema, kuri draudžia bi kokią 
diskriminaciją.

Eastchicagietis.

Gražios Dovanos 
Laisvei
Tamas Lisa jus, aukšto iš

silavinimo dailydė, padare 
Laisvei labai patogią šėpą 
klišėms laikyti. Jis našiai 
dirbp per keletą dienų ir tą 
puikų savo darbą dovanojo 
dienraščiui.

Steponas Veckys įtaise 
klišių liejykai ventiliatorių 
ir tuomi sutaupė Laisvei 
arti šimto doleriu.

Mrs. A. Rolin, iš Bell
more, L. L, numezgė gra
žų šaliką, tris puošnias no
sinukes ir 4 drabužiam pa- 
kabėklius (visi rankdarbiai 
moteriški) ir dovanojo 
juos Laisvei. . Ji linkėjo, 
kad tie gražūs rankdarbiai 
atneštų - dienraščiui ^gražios 
materialės naudos.

Dėkojame visiems aukš-. 
čiau suminėtiems asmenims 
už taip naudingas ir didelės 
vertės dovanas.

Laisves Administracija

Lawrence, Mass.
Puikus banketas spaudai

Kovo 30 d. čionai yra ren
giamas Rusų Svetainėje šau
nus banketas, kurio visas pel
nas eis parėmimui pažangaus 
rusų dienraščio “Russky .Go
los.” Jie nori išpildyti jiems 
paskirtą kvotą.

Gerai būtų, kad ir lietuviai’ 
šiame bankete skaitlingai da
lyvautų.

Parengimas įvyks 2 vai. po 
pietų. Bus pilna skanių valgių 
ir gėrimų. S. Penkauskas

Cleveland, Ohio
Bazaras jau už poros dienų

Visų tautų spaudos bazaras 
įvyks kovo 29 ir 30 dd., Uk- 
rainų svetainėje, 1051 Au
burn Ave. Abi dienas bazaras 
prasidės nuo pietų ir tęsis iki 
vėlumos vakaro. Bazare bus 
išstatyta įvairių tautų rank
darbių ir importuotų iš demo
kratinių šalių išdirbinių. Visas 
nuo bazaro pelnas eis progre- 
syvės spaudos naudai, kartu 
Laisvei ir Vilniai. Pasimatysi
me bazare. Rep.

East Chicago, Ind.
Plieno darbininkų unija 
kovoja prieš baltąjį šovinizmą

Inland Steel lokalas plieno 
darbininkų unijos (CIO) su
šaukė gausingą savo narių su
sirinkimą iškelti aikštėn ne- 
prieteliškus darbus tūlo Mizi- 
jevskio ir kėlių jo pakalikų. 
Mizijevskį kaltino, kaipo 
niekšišką baltą šovinistą, ku
ris visaip persekiojo ir ėdė 
negrus darbininkus, dirban
čius jo depačtmente. Jis ir du 
jo pakalikai leido . bjauriau
sius paskalas ir kėlė rasisti
nius skandalus, j

Unijos salė buvo pilnutinai 
prisikimšus. Unijos nariai įro
dė, kad jiems rūpi kova su 
rasistiniu šovinizmu ir išlaiky- 
iųąs,.,unijoje,vieningumo.

Tame didžiuliame suskinki-

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
t

Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugu
ma pamiršta Švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

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

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

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos lig’): nušašimų, išbarimų (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 guraus. 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 čeki. 
Siunčiu ii' C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
del persiuntimo. 1 Adresuokite:

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pusi.—Laisvė (Liberty)•* Ketvirtad., Kovo-March 27,
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Lawrence. Mass Ml

Kovo 15 d. įvyko rinkimai 
CIO tekstilinės unijos delega- 

- tų į konferenciją, 1 
balandžio 26 d. 
Ohio. Buvo smarkus 
mas Rieve ir Baldanži šalinin
kų. Rieve prispausdino lape
lių ir plačiai tarpe narių pa
skleidė.
praeiti, 
galėjo, 
d id at u s

Išrinkta 31 delegatas ir visi 
Rieves, unijos prez. pasekėjai. 
Baldanži pralaimėjo.

Man atrodo, kad unijos tu
ri būti vieningos, o ne už va
dų darbus kariauti. % 

—o--
Everett Mill dirbtuvės darbi

ninkai, kriaušiai, streikuoja. 
Jie priklauso prie Amalgamei- 
tų rubsiuvių unijos. Kompani
ja nenori pasirašyti kontraktą. 
Unijos komitetas ir nariai at
sišaukia į publiką, kad nepirk
tų drabužių, kurie toje siu
vykloje pasiūti.

—o—
Susirgo (traugė Autose 

' Chuladienė gripu, guli lovoje.
Buvome Lowellyje ant ban- 
kieto kovo .16 d. Parvažiavus 
jau jautėsi netaip, kaip turi 
jaustis. Vėlinu draugei grei
tai pasveikti ir vėl dalyvauti 
su mumis.

kuri įvyks 
Cleveland, 

s persiemi-

Negalima .buvę nė 
kišo visiem^ kam tik 
prašydami už jų k a ri
ba Įsu oti.

Lowellyje bankiete- teko 
kalbėtis su usteriečiais Skliu
tu, Jusium ir Pilkausku. 
Draugai sakė, kad pas juos 
bus du dideli parengimai, vie
nas balandžio 19 d., o kitas 
gegužės 4 d. Aš manau, kad 
grupė ii- iš Lawrence pas juos 
dalyvaus tuose parengimuose. 
Gerai būtų, kad susidarytų ke
lios mašinos ir nuvažiuotų į 
Worcester)'.

streikui
Abi pusės

turėsimo

ir

NewYorko^/M^feZlnlm
Ruošiasi gegužinei 
demonstracijai

Moteriškų drabužių siuvėjų 
unija atsišaukia į kitas New 
Yorko unijas, kviesdama daly
vauti gegužinės demonstraci
jos pasiruošimui konferenci
joje.

Konferencija įvyks šį šeš
tadienį, kovo 29, St. ‘Nicholas 
Sport Center, 55 W. 66 St., 
Manhattan. Pradžia 1 vai. po 
pietų.

Joje dalyvaus ir lietuvių de
legatai. Lietuvių Moterų 
Klubas yra išrinkęs net kelias 
delegates.

Gina darbininkišką 
dienrašti

%*

Pereitą savaitgalį 270 dele
gatų suvažiavo apsvarstyti, 
kaip tiksliau paremti savo 
dienraštį “Daily Workerj.”

Redaktorius Alan Max 
teikė platų konferencijai 
portą. Jis nurodinėjo,
“Daily Workeris” daro nema
žą pažangą. Pereitame vaju
je gauta 18,500 skaitytojų ir 
nemažai finansinės paramos. 
Dabar eina finansinis 
kad sukelti $25,000.

Max nurodė tą faktą, jog1 
visokį reakcininkai deda daug 
pastangų, kad kaip nors “Dai
ly Workerj”
tūkstančiai ir 
rėmėjų atmuša 
nimus.
Konferencijoje

tas svarbių rezoliucijų 
kurių reikalaujama paleisti iš 
kalėjimo redaktorius Gates ir 
Davis. Pasibrėžta planai dirb
ti už spaudos laisvės išlaiky
mą.

pa-

Jog

vajus,

pasmaugti. Bet 
tūkstančiai jo 
visus pasikėsi-

priimta kole-
tarp

Reikalauja prekiy 
kainas numušti

Brooldynas ir Apylinke
Visi’brooklyniečiai ir iš apylinkes būkite susirinkime 

kovo-March 28 d., penktadienio vakare, šiame susirin
kime pasitarsime ir pasidarysime planus savo darbui del 
sukėlimo $10,000 fondo Laisvės sustiprinimui.

Susirinkimas bus Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Avė., pradžia 8-ta vai. vakare.

Labai svarbu kiekvienam dalyvauti ir padaryti gražią 
pradžią sukėlimui fondo, sustiprinimui dienraščio Lais
vės. Parodykime savo punktuališkumą, stokime Į darbą 
pačioje pradžioje vajaus.

Laisvės Administracija

Šį sekmadienį matysime 
komediją “Tetos Turtai”

Visi ruoškimės šį sekmadie
nį dalyvauti Liberty Audito
rijoje. Matysime naują kome
diją “Tetos Turtai.” Galėsime 
linksmai laiką praleisti, ska
niai pasijuokti, nes komedija 
yra viena juokingiausių.

šią komediją suvaidins 
Hartfordo Laisves Choro vai- 
dylos. Tai ne pirmą kartą jie 
su vaidinimu mus aplanko. Ir 
jie publiką patenkina, nos go-j 
ra i vaidina.

šią komediją jie pirma iš.

suvaidinta Brooklyno ir 
linkės lietuviams.

Visi atsiminkite, kad vaidi
nimas Įvyks sekmadienį, kovo 
30, Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hill, N. Y. Vaidinimas 
prasidės' lygiai 
pietų.

Auditorija bus atdara iš pat 
ankstyvo ryto. Svečiai gali at
vykti dar ir prieš pietus, Au
ditorijos valgykloje pahi val
gyti, su; vaidylomis asmeniškai

i susipažinti.
Perstatymo bilietas. įskaitant 

bandė savo apylinkėje. Pavy- taksus 
ko puikiai. Tai dabar ji bus

apy-

30 vai. po

$1.25. Rengia LMS 
Trečioji A psk r i t i s.

Sukti biznieriai kasdien 
suvagia $250,000
Markctų komisionierius Mas- 

ciarelli spaudą informuoja, 
jog tarp teisingų biznieriui 
yra labai daug visokių sukčių, 
kurio kasdien iš publikos ne
teisingai išplėšia apie $250,- 
000, per metus jie apiplėšia 
New Yorko pirkėjus apie 75 
milionus doleriu.

Gembleriy karalius 
vėl liudijo

Harry Gross, kuris pirmiau 
darydavo apie 20 milionų do
lerių metinių įplaukų iš arklių* 
lenktynių, buvo iš -kalėjimo 
atvestas į teismabutį liudyti 
prieš Brooklyno policijos lei
tenantą John Peterson, kuris 
kaltinamas ėmęs iš gemblerių 
kyšius.

Gross patvirtino, kad jis 
pasitaisė kambarį Dugout val
gyklos užpakalyje ir ten turė
jo savo nelegali bizni, kurį po- 
I ici j a apsaugodavo.

Amerikos Darbo Parti
ja pasirinko kandidatus

Amerikos Darbo Partijos 
valstijinis komitetas užgyrė 
prezidento ir vice prezidento 
vietoms Vincent Ilallinan ii' 
Charlotta Bass, Progresyvių 
Partijos kandidatus.

Rinkimų reikalais masinį 
mitingą šaukia gegužės 13 d., 
Madison Square Gardene.

UGNIAGESIU
DEPARTMENTĄ 

REORGANIZUOJA

Areštavo tris moteris 
kaip prostitutes
Policija" areštavo Jean 

man ir kitas dvi merginas 102 
\V. 80 St., Manhattane.

Jos kaltinamos kaip prosti
tutės. Policija sako, jos imda
vo nuo vyrų po $25.

Prasidės šešiolikos 
komunistų teismas

Hart-

Aido Choras
Aido Choro pamokos bus 

penkiadieni, kovo 28, Liberty 
Auditorijos muzikos kamba
ryje. Pradžia 8 vai. vakare.

Visi choristai ir choristes 
kviečiami laiku pribūti. Tur/k 
me daug darbo, kad 
pasiruošus mūsų choro įymilie- 
jiniam parengimui, kuris įvyks 
gegužės 4 d. į

Choro pirm.

Kovo 31 d. prasidės 16 New 
Yorko komunistų vadų teis
mas. Tai bus ilgas teismas, j 
kaip nurodo 16 komunistų gy
nėjai. Jis bus iškaštingas.

Todėl komunistą gynėjai at
sišaukia į visuomenę prašant 
finansinės paramos.

Ugnis sunaikino Coney Is
land šešių šeimų .namus ant 
W. 5 St. Visas blokas buvo 
liepsnose. 50 ugniagesių dirbo, 
iki ugnį sulaikė.

Coney Island BMT subvėsi . ■,i stotyje buvo rasta armijos 
rankinė granata. Policija ieš-

Fi]mos--Teatrai

d. bus pra (įs
nauja filmą 
Eagles.” Tai 

apdengti

Rivoli Teatre
Balandžio 11 

(a rodyti garsi 
“Valley of the
bus parodyti ledu 
tyrai ir senieji laplandų gy
ventojai, kurie iš medžioklės 
gali savo gyvybę, palaikyti.

Filmoje vaizduojama žiau
ri kova su gamta ir su lauki-

į 586 Broadway, Manhattane, 
ištikusi boilerio eksplozija 
sunkiai sužeidė du darbinin
kus.

BROOKLYN, N. Y. > 
KHubicčiti Dėmesiui/

m. kovo 28 d. (penktadieni) 
Biznio Skyriaus pusr 

kliubo patalpos* 
Brooklyn, N. Y 

bei nariai 
dalyvauti.
Biznio Sekr. 

(61-62)

j vyk s 
susirinkimas. 
Union Avė., 
Board DirektYtriai, 
ėiami 
dzin

susirinkime 
S vai. vak.

Visi 
kvie-

Bušų vairuotojų 
dar nesimato galo, 
laikosi tvirtai. 

—o— • 
Gegužės 18 d.

gražų turkių bankietą. Rengia 
LLD 37 kuopa ir LDS 125 kp. 
įvyks Maple Parke. Oras bus 
jau labai gražus. Malonu bus 
parke susirinkti ir pasigėrėti 
gamtos gražumu.

Tikietų platinimui pasiėmė 
šie draugai: Ig. Chulada, M. 
Milvidienė, F. žula, E. Krali- 
kauskiene, D. Sukackas, B. 
Chulada, V. Ramanauskas, J. 

' Blažonis, P. Garjonis, T. Tar- 
tonis, V. Vilkauskas (iš Na
shua), P. Ivanauskas (iš Ha
verhill), M. Belavičius, D. M. 
Lukas (iš Worcester).

Platinkite gerai tikietus
duokite iš anksto žinoti, kiek 
pardavėte. Banketas bus labai 
šaunus. Prie turkienos bus vi
sokių pridėčkų. Taipgi “ste
buklingas” Lowell Piliečių 
Klubo orkestras gros ir visus 
linksmins. Gros tokiais instru
mentais, kokių dar nesate 
matę. Bus proga pamatyti.

—o—
-Methuen International Mill 

pasirašė kontraktą » su. CIO 
unija. Senas kontraktas išsi
baigė kovo 15 d. Tai maža 
audinyčih, bet darbininkai 
vistiek turi uniją, nesibijo bo
są, gauna tą patį, kaip ir di
delių audinyčių darbininkai. 
Gerai, kad darbininkai su
pranta savo reikalus ir kovo
ja už geresnes sąlygas. Jeigu 
nekovosi, tai ir neturėsi.

S. Penkauskas

Amerikinė Darbo, Partija 
pasiūlė senatui bilių, kuriame 
reikalauja numušti prekių kab 
nas iki prieš Korėjos karą kai
nų lygio, taipgi panaikinti al
gų užšaldymą.

Partija taipgi ragina senatą 
baigti karą Korėjoje ir reika
lauti bendros penkių didžiųjų 
valstybių konferencijos. Ypač 
pageidaujama susitarimo tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
valdžių.

Ragina žmogžudį 
bausti mirtimi

Civilinių Teisių Kongresas 
ragina Yonkerso miesto majo
rą ir Westchesterio apskrities 
prokurorą imtis priemonių 
mirtimi nubausti buvusį poli- 
cistą Stanley Labenskey, kuris 
nušovė du negrus brolius, 
W'yatta ir James Blacknall.

Minimas baltasis šovinistas, 
jeigu nebus tinkamai nubaus
tas, padrąsins kitus panašius 
gaivalus persekioti ir 'žudyti 
negrus.

Komisionierius kalba iš pa
tyrimo. Jis turi 84 inspekto
rius, kurie kasdien inspektina 
maisto krautuves ir suranda 
daug suktybių. Apie 4,000 biz
nierių kasmet pasimoka tam 
tikras pabaudas už suktybes.

Masciarelli nurodo, jog 
sukti ..biznieriai turi pasitaisę 
suktas svarstykles, parduoda 
antros ar trečios rūšies prekes 
kaip pirmos rūšies. Jis pata
ria pirkėjams būti atsargioms, 
visada apsižiūrėti, ką perki, 
kokį pirkinį gauni.

I n s p c k to r i ų k onf isk u otos 
svarstyklės yra geru paliudiji
mu, kaip tūli krautuvininkai 
apgauna publiką.

Sugautas vienas Bronxo 
vaistininkas darant apgavin- 
gus vaistus. Kuomet daktaras 
išrašo receptą, kuriame nuro
dyta naudoti tiek ir tiek tam 
tikrų vaistų, tai jis mažesnį 
kiekį įdeda. Už ai jis buvo nu
baustas $100 pasimokėti.

es| Inspektoriai sučiupo kelis 
gasolino ..pardavinėtojus' apsu
kant publiką. Iškaba rodo, 
kad už galioną reikia mokėti

27.5 centai, bot pilant gasoli- 
ną į automobili registruoją
28.5 centus už galioną.

Vienas brooklynietis biznie
rius pasimokėjo $100 bausmės 
už tai, kad pardavinėjo vištas 
su pripiltais vandens maišiu-' 
kais, kuriuos po pasvėrimo 
prašalindavo.

Tai čia tik keli maži pavyz
dėliai, kaip tūli sukti biznie
riai apiplėšia publiką.
. Mat dabar yra apiplėšimo 
gadynė. Didieji trustai, aukš
tas prekių kainas palaikyda
mi, bilionais apiplėšia publi
ka. Tai kodėl ir mažiesiems 
biznieriams nepasinaudoti ? 
Todėl atsiranda nemažai ap
gavikų ir tarp mažųjų biznie
rių.

Svarbus liudininkas 
užsimušė ar užmuštas

Manhattane vienas trokas, 
netekęs kontrolės, susidūrė su 
kitu troku ant Broadway ir 
207 St., užmušė tris praeivius 
ir sužeidė du.

Protestuoja prieš 
negry diskriminaciją

Great Sound Bay buvo iš
traukti iš vandens du prigėrę 
vyrai ir moteris. Pasidirbę val
tis* keturi buvo išvykę paplau
kioti. Ketvirto lavonas dar ne 
surastas.

Rangoon, Burma. Parti
zanai buvo įsiveržę Į Sin- 
gaing miestą. Valdžia sa
ko, jos armija atgriebė 
miestą, ,

New York o kailiasiuvių uni
jos taryba, 15,000 darbininkų 
vardu, pasiuntė protestą prieš 
Knickerbocker Village pro
jekto tvarkytojus, kurie į tą 
projektą neįsileidžia negrų.

Kadangi šis projektas yra 
po'New Yorko valdžios juris
dikcija, tai 
llitteri turi 
mybę.

Publikos
laimėta .kova Stuyvesant Town 
projektuose,'

ir majoras J m pa
imti už tai atsako-

protestų pagalba

Majoro komitetas, kuris pri
žiūri miesto departmėntus, 
praneša sudaręs svarbius pla
nus ugniagesių departmentui 
perorganizuoti.

Minimas komitetas, nurodo, 
jog pertvarkytas ir moderni
zuotas ugniagesių departmen
t's atliks su mažesnėmis jėgo
mis ir mažesniais iškaščiais 

i daug geriau savo darbą. Taip 
i pertvarkytas de’partmentas 
sutaupysiąs miestui bent 10 
milionų dolerių į mentus.

Bet ugniagesių departmen- 
lo viršyla dar kol kas skeptiš
kai i tai žiuri. Girdi, jiems ir 
dabar trūksta žmonių, o ma
joro komitetas mano, 
reikia nemažai ugniagesių 
leisti iš darbo.

Po tų didžiųjų skandalų 
n i a g e s i ų d e p a r tm e n t e
bandoma ką nors naujo duoti 
— gal tik publikai akis 
muilinti.

Septyni užmušti, 
687 sužeisti

SauPolicijos Department
i gurno Biuras praneša, jog pe
reitą savaitę New Yorko buvo 
Irafiko nelaimėse 7 žmonės 
užmušti ir 687 sužeisti.

SCRANTON, PA.
LLD 39 kuopos susirinkimas atsi

bus kovo 30 d., 2:30 v. po pietų, 
pas draugę E. Goležauskionę, 1210 
Blair Avė. Visi nariaia dalyvaukite, 
nes gausite Draugijos išleistų kny
gų “Sveikatos Šaltinis.” Ir kurio 
dar neužsiniokčjoto duoklių už šiuos 
metus, galėsite užsimokėti. — Kvie
čia .Valdyba. (61-62)

pa-

ug- 
dabar

Stogy taisytojas 
padeginėjo namus

ap-

John 
ir 

stotyje,

Advokatas nusižudė
Ralph Copland, 60 motų 

amžiaus advokatas, iššoko iš 
savo raštinės, 11 W. 42 St., 
16-to aukšto ir užsimušė.

Jis buvo brolis Įžymaus 
kompozitoriaus ii- Harvardo 
universiteto profesoriaus Aa
ron Copland.

GARSINKITĖS LAISVĖJ'

GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJĄ

<t>

<♦>

<!>

Stephan S. Shannon pirma
dieni rastas užsimušęs prie 
Hotel Claridge, 44 St. ir Broa
dway. Policiją mano, kad jis 
iššoko iš 8-to aukšto viešbučio 
ir užsimušė, bet kai kas taip
gi mano, kad jis 
langą išmestas.

Shannon yra svarbus liudi
ninkas laivų prieplaukose -vei
kiančių raketierių, gengsterių 
tyrinėjime.

Jamaica gyventojas
Callahan buvo areštuotas 
prisipažino policijos
kad jis padeginėjo namus.

Padeginėjimo priežasties jis 
nepasakė, bet manoma, jog jis 
tai darė tiksliai, kad daugiau 
darbo sau turėjus prie apde
gusių namų stogų taisymo.

<t>

<♦>

<♦>

<i>

<♦>

buvo per

Reikalauja nacių 
daktarą deportuoti

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St. 2

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

' Tel. EV. 7-6283

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

Matthew A

<♦>

<!>

(I)

<♦>

>

<♦>
ui

ą>

Judy Holliday ir Aldo Ray filmoje “The Marrying 
Kind,” kuri dabar rodoma Victoria Teatre“.

Amerikinė Taikos Krųsiada 
reikalauja ištirti, kodėl buvo 
įsileistas į šią šalį hitlerinin
kas Dr. Schreiberis, bakteri
nio karo specialistas.

Krųsiada taipgi primena, 
kad jis turi but grąžintas ten, 
iš kur jis atvyko. Hitlerininkų 
čia nereikia.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Garsusis cirkas 
atvyksta iš Floridos 

f

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2*5172

Ringling Brothers and Bar
num & Bailey Circus iš Flori
dos atvyksta į New Yorką. 
Madison Square Gardene jis 
bus nuo balandžio 4 iki gegu
žės 11.

Balandžio 4 d. bus paskirta 
Heart Association naudai. 
Tai bus vaikų diena.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Dr. A. Petriką 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Striki 
BROOKLYN, N. Y. 7 , 

Tel. EVergreen 7-686Š

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

4 pusi.--Laisvė ( Liberty ^"Ketvirtad., Kovo.March 27t 1952




