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Darbo žmoni* 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

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

Jau prasidėjo Laisvės de
šimties tūkstančiu dolerių 
fondo vajus. Reikia, kad va
jus greitai ir smarkiai įsisiū
buotų. Kabai svarbiu gera pra
džia.

Vajaus eiga ir rezultatai 
bus skelbiami beveik kasdien. 
Patys matysite. Neabejoju, 
jog vajus pasiseks ir tikslą j 
pasieksime. Bet padirbėti rei
kės gerokai. Reikės visų lais- 
viečių didelių ir nuoširdžių 
pastangų.

★
Laisvėje (Meno skyriuje) 

pasipylė smarkių diskusijų. 
Vieni sako, kad mums visokia 
kritika kenkia. Paskui nebe- 
gauname žmonių. Niekas ne
benori dirbti. Bijo kritikos...

Kiti laidosi tos nuomonės, 
kad kritikos negalima išveng
ti, $ad kritika yra geras, rei
kalingas ir sveikas dalykas.

Aš manau, kad čia visas 
dalykas sukasi apie kritikos 
pobūdį. Gera, sveika, kons- 
truktyviška kritika geras ir 
•eikalingas dalykas. Išmesti 
tisokią kritiką už tvoros ne

galima. Mūsų menininkai tu
rėtų neįsižeisti. Trūkumus ir 
silpnumus reikia šalinti.

Visiems reikia mokytis — 
tiek kritikams, tiek kritikuo
jamiems.

Nesuskaitomi milijonai 
žmonių lengviau atsiduso ir 
pasakė: “boba iš ratų, ratams 
lengviau“ kai išgirdo, kad 
Harry *. Trumanas nebekan- 
didatuos į prezidentus.

Ir kiekvienas mūsų galėtu
mėm garsiai tam senam lietu
viškam posakiui pritūravoti, 
jeigu būtų kokios nors pers
pektyvos po lapkričio rinkimų 
susilaukti prezidento vietoje 
žmogaus su didesniu protu ir 
grynesne sąžine. Deja, to ne
simato.

Militarizmas, karas, isterija, 
taksai visiems dasiėdė iki 
gyvojo kaulo. Bet ar geres
niais yra Taftas, Eisenhowe- 
ris, Stassenas, Kefauveris, Rus
sell arba Stevenson?

Todėl džiaugsmas Trumano 
pasitraukimu bus tik labai 
trumpas. Visi tie numatomi 
kandidatai iškritę iš to paties 
kapitalistinio medžio.

< *
Už cĮienos kitos Maskvoje 

prasidės ekonominė konferen- 
cijsE Kviečiami buvo biznie
riai iš viso pasaulio. Nemažai 
jų ten suvažiuos. Bet labai- 
daugelis norėjo • konferenciją 

, pasiekti, tačiau nepasiekė. Jų 
šalys jų neišleido.

Kapitalistai nebepasitiki 
kapitalistais! Naujas dalykas. 
Jau tik dėl to vieno šį konfe
rencija bus daug laimėjusi.

Ir Lietuvos, ir Lenkijos, ir 
Vengrijos ir dar kelių kitų 
kraštų prieš desėtką metų mi
rusių režimų činovninkai, kaip 
pikčiausios dvasios, baladoja
si po svietą ir gadina orą. Jie 
“prezidentai,“ jie “ministe
rial/* jie “diplomatai”, jie 
“ambasadoriai” — jie viskas. 
Tik vieno mažo dalykėlio 
jiems trūksta: jie nebeturi 
kraštų ir žmonių, kuriems ga
lėtų kailį lupti.

Man jų net gaila. Jie nesu
pranta, kokiais kvailais juok
dariais jie jau nuėjo j istoriją.

★
Kaip iš visur kitur, taip iš 

Indijos nemažai žydų patriotų 
išvyko j Izraely rojaus ieškoti. 
DaSar grįžta Indijon ir sako, 
kad jų tikroji tėvynė ne Izra
elis, bet Indija. Ten jie gimė 
ir augo. Ten jų giminės ir 
draugai. Ten jų kultūrinės 
Šaknys. Izraelyje jie nesura
do nei rojaus, nei draugų, nei 
draugiškumo.
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GENERAL. PROKURORAS 
NEATSAKO I KLAUSIMUS 
APIE SAVO PAJAMAS
Jau priešinasi tyrinėtojui N. 
Morrisui, kurį pats už gyrė

Washington. — Kongreso 
Atstovi! Rūmų . komisija 
klausinėjo generalį proku
rorą Howarda McGrathą, 
kokius žingsnius jis daro 
bei darys, kad išvalyt suk
čius - kyšininkus iš val
džios. Kongresmanai taip
gi statė klausimus apie pa
ties McGratho taksus bei 
įplaukas ir apie Newbolda 
Morrisą.

Prez. Trumanas su Mc
Gratho patarimu neseniai 
paskyrė Newboldą, kad iš
tirtų valdininkų skandalus.

Dabar McGrath sakė, 
kad jau priešintųsi Morriso 
paskyrimui kaip tyrinėtojo.

Pasirodė, kad Morris 
prisiuntė ir McGr a t h u i 
blanką su klausimais apie 
jo taksus ir visokias paja
mas per eilę metų.

Buvo įtarimų, kad Mc
Grathas, užimdama^ įvai
rias valdines vietas, “tapo 
milijonierium.”

McGrathas atsake kon- 
gresmanams, “dar pats ne
žinau, ar aš išpildysiu tą 
blanką su netinkamais klau
simais.”

Jis prisipažino sulaikęs 
ir 569 panašias klausimų

blankas kitiems teisingumo 
departmento valdininkams. 
McGrathas yra to depart
mento galva.

Jis taip pat susilaikė nuo 
atsakymo į kongresui anų 
klausimą: — Ar tamsta su
tiksi parodyti savo išpildy
tas taksų blankas?

Kareivis nušovė oficierių, 
kaip kad iš anksto žadėjo

Storai prabilo Brooklynas 
del $10,000 sukėlimo

15 šalių skundžia Franci ją 
Jungtinėms Tautoms už 
terorą Tunisijoje

United Nations, N. Y.— 
Indija, Iranas, Egiptas, 
Burma ir 11 kitų .azijinių - 
af rikinių kraštų įteikė 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai skundą prieš Fran- 
cijos politiką Tunisijoje.

Skundas nurodo, kaip 
žiauriai francūzai slopina 
Tunisijos žmones, reikalau
jančius tautinės laisvės. 
Skundėjai smerkia Franci- 
ją ypač už tai, kad ji nu
vertė Tunisijos premjero 
Četniko valdžią ir privertė 
tunisų kunigaiKštį paskirt 
premjeru F r akcijos pa
stumdėlį Bakkušą.

Temple, Texas. — Vienas 
kareivis girdavosi, kad nu
šaus oficierių. Taip, paga
liau, ir padare, nušaudamas 
Amerikos oro jėgų leite
nantą per manevrus.

Manevrai daromi atmųšt 
“komunistu įsiveržimui.”

Komunistai nesutinka 
su džiūrės parinkimu

New York.— Prasidėjus 
teismui prieš 16 komunistų 
vadų, jų advokatai nurodi
nėjo, kaip neteisingai pa
rinkta džiūrė — jon “pri
varyta turtingii asmenų,” 
bet nuo džiūrės faktinai at
šaliu ta paprasti darbinin
kai, negrai ir portorikie- v • •ciai.

Tie komunistai teisiami 
už vadinama suokalbiavima 
varu nuversti Amerikos 
valdžią.

Teisėjas ketino apsvars
tyt jų skundą prieš džiūrės 
parinkimą.

Francūzai nužudė dar 
17 araby-morokkiečių

Kovo 28 d. brooklyniečiai turėjo susirinkimą pasitari
mui dėl sukėliiųo $10,000 fondo dienraščiui Laisvei su
stiprinti. Susirinkimas nutarė New Yorko ir Brooklyno 
apylinkėje sukelti $1,500 į šį fondą. Ant vietos suaukojo 
$259.00. Puiki pradžia. Nutarta tąja proga, dar iki oras 
vėsus, suruošti kokią pramogą fondo reikalui.

Su finansine parama stojo šie asmenys:
Juozas Steponaitis davė $15.00 ir pasižadėjo dar

duoti $35.00. Jo dovana fondui bus........... $50.00
Mateušas ir Ona Dobiniai.............................. 20.00
Juozas Weiss ......................................  ?.........  15.00
Wm. Baltrušaitis ..........................................  10.00
Walter Lukmin.......................    10.00
Valys Bunkus,................................................•... 10.00
Maksimiškis ......... •................ 1Q.00
P. Buknys ......................................................... 10.00
J. ir K. Rušinskai .............. •........................... 10.00
A. Bimba............................................................. 10.00
R. Mizara ............................. •........................... 10.00
V. Rudaitis......................................................... 10.00
Jonas Urbonas .............. •................................. 10.00
A. B..................................................................... 10.00
Frank Vaitkus ......... ■.......................  10.00
K. Petrikienė ..................................................... 10.00
D. M. Šolomskas ............... ■..........   10.00
K. Milinkevičius ............ '.................................. 10.00
Brooklynietis .............•................................  10.00
M. ir Ė. Liepai ..........................................  10.00
A. P........................................•................  10.00
Krungliai ............................................................ 5.00
V. Skuodis ........................... •............................. 5.00
Anna Janes .................................................   5.00
K. Joneliūnas................................ •...................... 5.00
Juozas Balčiūnas ........................... •.............. 5.00
Juozas Pučiauskas ............................................  2.00
Ignas Vasiliauskas .......     •................ 1.00
Qna Bevardė......................................  .... 1.00

Kaip matote iš sąrašo, tai dar neskaitlinga grupe 
(Tąsa ant 3 puslapio)

54 ANGLAI IR FRANCŪZAI 
IŠVYKO i ekonominį: 
KONFERENCIJA MASKVOJ

SOVIETŲ VYRIAUSYBE 
NUMUŠĖ KAINAS 10 
IKI 30 PROCENTŲ
Žymiai nupigino mėsą, vaisius, 
sūrj kitus maisto produktus

Maskva. — Sovietų vy
riausybė kovo 31 d. išleido 
įsakymą, nupiginant mėsą, 
sviestą, sūrį, kiaušinius ir 
kitus valgius 10 iki 30 pro
centu.

Kartu numušė 15 iki 18 
procentų kainas eiga re
tains, knygoms, viešbu
čiams ir kitiems paprasto

Šiauriniai korėjiečiai 
užėmė amerikonų poziciją

Franci jos darbininkai de
monstruoja prieš valdžią
Brest, Francija. —* Keli 

tūkstančiai darbininkų de
monstravo prieš Francijos 
premjero A. Pinay valdžią. 
Policija suardė demonstra
ciją. Darbininkai protesta
vo, kad valdžia blogina jiem 
gyvenimą.

Tito išleis karui 
76 procentus lėšų

Belgrad, Jugoslavijos sei
mas paskyrė 872 milijonus 
dolerių lėšų savo Tito val
džiai per metus.

76 doleriai iš kiekvieno 
šimto bus išleista, -kariuo
menei ir ginklavimuisi.

Tanžyr. — Arabai maho
metonai su graudingomis 
iškilmėmis palaidojo 15 sa
vo tautiečių, kuriuos nušo
vė francūzų ir jų talkinin
kų policija sekmadienį Tan- 
žyre, tarptautiniame ruož
te, šiaurvakariniame Afri
kos kampe.

Francūzai, belgai ir kiti 
jų bendrai šaudė demon
strantus, kuine protestavo, 
kad Francija pavergė Mo- 
rokką ir Tunisiją ir terori
zuoja tų kraštų žmones.

Taip pat buvo sužeista 
apie 200 demonstrantų ir 
areštuota daugiau kaip ,50. 
Žmonės gindamiesi sužeidė 
20 policininkų.

Safi, Morokko. — Fran
cūzų policija apšaudė mo- 
rokkiečių • d e m o nstraciją, 
reikalaujančią tėvynei ne
priklausomybės nuo Fran
cijos. Francūzai nušovė 
dar 2 morokkiečius ir su
žeidė bent 10.

London. — 24 anglai iš
skrido Maskvon į tarptauti
nę ekonominę konferenciją, 
kuri prasideda šį ketvirta
dienį. Tarp jų yra 4 An
glijos seimo nariai darbie- 
čiai; lordas Boyd Orr, bu
vęs. pirmininkas Jungtinių 
Tautų Maisto ir Žemdirbys
tės Organizacijos; įvairių 
biznių .atstovai, unijistai.

Lordas Orr yra gavęs 
tarptautinę Nobelio dovaną 
už maisto reikalų ištyrimus 
pasaulyje.

Anglijos valdžia ir Darbo 
Partijos vadai patarė nie
kam nedalyvauti maskvinė- 
je konferencijoje.

Paryžius. — Nors Franci
jos valdžia ir didieji kapita
listai smerkė šaukiamą 
Maskvoj ekonominę konfe
renciją, vis tiek 30 francū-

zu išlėkė Maskvon. Ju tar
pe yra fabrikantų, prekėjų, 
žemdirbystės žinovų ir dar
bo unijų atstovų.

New Delhi, Indija. — As
tuoni Indijos pramoninin
kai ir kiti žymūs žmonės 
išvyko Maskvon į ekonomi
nę konferenciją.

ACHESON DRAUDe 
AMERIKIEČIUS NUO 
TOS KONFERENCIJOS

Washington. — Grupės 
fabrikantu ir verslininku iš 
Philadelphijos ir kitų mies
tų ruošėsi keliauti Maskvon 
į tarptautinę ekono minę 
konferenciją.

Bet Amerikos valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
juos sudraudė. Todėl jie ir 
nedalyvaus toje konferenci
joje.

Munich, Vokietija. — Ka
rinis amerikonų teismas 
nuteisė vokišką lenkę Niną 
Šiem 5 metus kalėti už šni
pinėjimą.

Kainos pakeltos 806 
milijonais dolerių

Washington. — Per pa
skutinius ' 12 mėnesių val
džia pakėlė i kainas įvai
riems produktams - dirbi
niams viso 806 milijonais 
dolerių. Vykdė vadinamąjį 
kontroles įstatymą.

Tas įstatymas įsako tiek 
pakelti bizniams kainas, 
kiek padidėjo jų išlaidos 
nuo Korėjos karo pradžios.

. . • - - - ‘ • --------------------------

ORAS. — Apsiniaukę ir 
nešalta.

Amerika daro naujus 
atominius bandymus

v

Las Vegas, Nevada.—Ka
riniai inžinieriai šią savaitę 
sprogdins naujas atom - 
bomba's ar kitus atominius 
sviedinius Nevados dyku
moje.

Pasklido gandai, kad bus 
bandomi ir atominiai artile
rijos sviediniai.

Amsterdam. — Holandi- 
jos karalienė Juliana išlėkė 
Amerikon į svečius.

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos artilerija ir mino
svaidžiai taip smarkiai bom
bardavo amerikonus, kad 
privertė juos pasitraukti iš 

j vienos pozicijos vakarinia
me fronte.

Telegrafistai grasina 
streikuoti

Washington. — Prekybi
niai telegrafistai, D. Fede
racijos ufhjistai, yra nusi
tarę streikuoti, pradedant 
nuo ketvirtadienio.

Valdžia bando sutaikyti 
30,000 telegrafistų su West
ern Union telegrafo kom
panija. Jie reikalauja pa
kelti algą 16 centų per va
landą ir sutrumpinti darbo 
savaitę nuo 48 iki 40 valan
dų.

Telegrafo raštinių tar
nautojai dabar gauna $1.63 
per valandą, o pasiuntiniai 
(messengers) 85 centus.

Lėktuvų nuostoliai 
Korėjos kare

Korėja. — Amerikonai 
praneša, jog pereitą savaitę 
sunaikino 4 Šiaurinės Ko
rėjos lėktuvus ,o savo pra
rado 9 lėktuvus.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas 'sakė, kad 
pereitą sekmadienį jie nu
šovė 8 amerikinius lėktu
vus, o pirmadienį 5.

Amerikos lėktuvai antra
dienį atakavo Šiaurinę 
Korėją paliai rubežių su 
Mandžūrija, ir praneša, kad 
nukirto 8 rakietinius šiau
riečių lėktuvus.

Savo nuostolius ore ame
rikonai skelbia tik savaitei 
praėjus.

Nuskendo kasykloje 
penki mainieriai

Pottsville, Pa.— Vanduo 
iš apleistos angliakasyklos 
užplūdo gretimą kasyklą 
arti Forestvillės ir nuskan
dino bent 5 mainierius.

___ —------------------— t

Ląndon. — Anglijos sei
mas užgyrė valdžios pasiū
lymą, pakeliant plieno kai
ną $11,20 tonui.

vartojimo dalykams.
Šie ilupiginimai sutaupys 

sovietiniams piliečiams 20 
bilijonų rublių per metus.

Tai jau penktas kainų nu- 
mušimas Sovietų Sąjungoje 
nuo 1947 metų.

Dabar, tarp kitko, valgiai 
nupiginami sekamais pro
centais:

Sviestas, jautiena, kiau
liena ir aviena 15 procentų; 
sūris ir kenuota (konser
vuota) cnėsa ir vaisiai iki 
20 proc.; cukrus ir saldai
niai 10 proc.; arbata 20 
proc., kava 15 proc.; duona 
12 iki 15 procentų; kai ku
rie valgių prieskoniai 30 
procentų.
Ekonomine konferencija

Kainu numušimai Sovie
tų Sąjungoj, suprantama, 
padarys įspūdi tarptautinei 
ekonominei konferencijai, 
kuri atsidarys balandžio 3 
d. Maskvoj. Susirinks keli 
šimtai delegatų iš įvairių 
kraštu.

Konferencijos tikslas yra 
atgaivinti prekybą tarp 

[ Sovietų ir jų kaimynų, iš 
J vienos pusės, ir Amerikos 
bei kitų vakarinių karštų, 
iš antros.

Pasitraukė ir Graikijos 
ministras, protestuodamas 
prieš komunistų sušaudymą

Athenai, Graikija. — Pa
sitraukė ūkio ministras. G. 
Kartalis, protestuoda m a s, 

Į kad Saldžia sušaudė keturis 
komunistus, apša u k d a m a 
juos šnipais.

Kartalis yra narys prem
jero N. Plastiro monarcho- 
fašistų partijos.

Apleido seimo posėdį 8 jo 
nariai, protestuodami prieš 
keturiu komunistu sušaudy
mą.

Bombos tarp amerikonų 
kareivinių Japonijoje

/ Tokio. — Surasta 5 na
mie darytos bombos tarp 
amerikomi kariuomenės pa
talpų. Bombos nespėjo 
sprogti.

Mirė Jonas Barris, 
Dedham, Mass.

KoVo 30 d. mirė Jonas 
Barris, gyvenęs po n.um. 
16 Grainsville Rd. Paliko 
liūdinčius žmoną Mary, sū
nų Richardą (kuris dabar 
yra militarinėje tarnyboje) 
ir dukterį Helena Nerows- 
ki.

Jo kūnas pašarvotas na
muose, po aukščiau paduo
tu antrašu, bus palaidotas 
ketvirtadienį, balandžio 3 
d., 2 vai. po pietų.

Žinią telefonu padavė J. 
Grybas.
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TRUMANAS NEKANDIDATUOS
PREZIDENTAS TRUMANAS viešai ir atvirai pa

sakė, kad jis nebus demokratų partijos kandidatu prezi
dento vietai sekamuose rinkimuose. Tenka priminti, jog 
Trumanas 1953 metų pradžioje, kai jis perleis vietą ki
tam prezidentui, bus ištarnavęs krašto prezidento parei
gose be poros mėnesių aštuonerius metus.

Kai kurie spėjikai, tačiau, mano, jog prezidentas, 
spaudžiamas demokratų šulų, dar gali atkeisti savo ši 
pranešimą, tačiau mes abejojame, ar jis .tai padarys.

Trumanas jaučia, kad, jei jis būtų kandidatu dar vie
nam terminui, vargiai bebūtų išrinktas. Priežasčių, ko
dėl jis nebūtų išrinktas, yra daug, bet galime suminėti 
keletą:

1. Trumanas pradėjo Korėjoje karą,—nepopuliariausi 
karą mūsų krašto istorijoje, — karą, kuriame virš 100,- 
000 amerikiečių buvo sužeista, į nelaisvę paimta bei už
mušta.

2. Valdinėse įstaigose prisiveisė tiek daug graftinin- 
kų, kyšininkų, kad jiems nesimato nei galo nei krašto.

3. Trumanas atsakingas dėl siautėjančios reakcijos, 
dėl “lojalumo priesaikų,” dėl areštų, dėl gyvenimo darbo 
žmonėms pasunkėjimo.

4. Pats Trumanas prašė generolą Eisenhower;, kad 
jis apsiimtų būti demokratų partijos kandidatu prezi
dento vietai; jeigu Trumanas kandidatuotų, jei republi- 
konai išstatytų (o veikiausiai jie tai padarys) Eisenhow
er į savo kandidatu, Trumanas liktų bejėgis, negalėtų 
nieko blogo prieš republikonų kandidatą pasakyti.

Išeidamas iš šitų ir kitų išvadų, Trumanas, matyt, 
apsigalvojo ir atsisakė kandidatuoti kitam terminui.

f 
___ •___

Tz\IGI DABAR demokratų partijoje užvirs naujos rie
tynės ir lenktynės kovai' už tai, ką statyti kandidatu pre
zidento vietai. Niautynėms kelią atidarė Trumano atsi
sakymas kandidatuoti.

Šiuo metu 'net keletas demokratų politikierių skelbiasi 
esą kandidatais prezidento vietai, populiaruojas.i, ren
giasi prie demokratų partijos suvažiavimo, renka savo 
šalininkus. Jais, tarp kitų, yra senatorius Kefauver, 
senatorius Russell, o tūli demokratai rimtai galvoja apie 
Illinois, valstijos gubernatorių Stevenson. Atsiras dar ir 
daugiau norinčiųjų būti kandidatais, gi pačioje demokra
tų konvencijoje bei suvažiavime gali išlysti kandidatu 
koks nors “juodasis arklys,” apie kurį šiuo metu nei ne
galvojama.

Kandidato parinkimas labai daug priklausys ir nuo 
Trumano žodžio; pastarasis., sakoma, palankiai galvojąs 
apie Stevensoną.

Nuo dabar iki demokratų partijos suvažiavimo, įvyk
siančio šių metų liepos mėnesį, matysime daugybę pre
tendentų į kandidatus. Spauda ir radijas bus kupinai 
perpildyti spėliojimais ir propaganda už tą bei kitą po
litikierių.

Laiškai Redakcijai
Pittsburgh, Pa. . 
March 24, 1952.

Laisve
To the Editor
Roy Mizara
110 Atlantic Ave.
Richmond Hill 19, N. Y.
Gerbiamas Redaktoriau:

Jūsų laikraštyj, No. 26, 
Feb. 7-tą, 1952, tilpo nema
lonus šmeižtas apie Pitts- 
burgho Laisvų Kapinių 
Draugiją ir direktorius. 
Būk tai lotų savininkų su
dėtų pinigų tarpe direkto
rių sutirpo 14 tūkstančių 
dolerių. Pasirašo R. Š.

i

‘ Aš, Petras Pivaronas, esu - 
Pittsburgho Kapinių Pirmi
ninkas ir direktorius per 27 
metus. Žinodamas tikrai, 
kad R. Š. nežino, ką jis kal
ba, siūlau jam tūkstantį do
lerių, jeigu prirodys, kad i 
jis nemeluoja.

Pamačius tokį šmeižtą, 
negalima nutylėti. Žinau 
gerai, tokių atsitikimų nė
ra buvę per 27 metus.

Tuomi prašau atšaukti, 
arba R. Š. turi parodyti 
faktus. Jeigu nebus atšauk
ta ir n.eprirodys, tai Kapi
nių direktoriai kreipsis Į 
teisingumo įstaigą.

Pittsburgho Kapinių 
Valdyba

P. L. Pivaronas, Pirm. 
John Urbonas, Sekr.

Nuo Redakcijos: Su mie
lu noru talpiname šį kapinių 
valdybos laišką. Mes nieko 
neturime prieš kapines. At
siprašome, jeigu dėl minė
tos korespondencijos yra 
kilęs koks nors nesusipra
timas.

Pittsburgho kapinės buvo 
paminėtos korespondencijo
je iš Chicagos, kalbant apie 
Chicagos tautiškų kapinių 
metinį susirinkimą.

Ar reikia gailėtis visų motery?

Šeimininkėms

DEMOKRATŲ PARTIJA rinkimus ląimėtų tik su to
kiu kandidatu, kuris nesvyruojančiai pasisakytų stovįs 
už taiką ir civilinių laisvių išgelbėjimą mūsų krašte.

Demokratų partija laimėtų rinkimus tik su tokiu kan
didatu, koks buvo Franklin D. Roosevelt,—su kandidatu, 
galinčiu aplink save apvienyti plačiąsias.žmonių mases: 
baltus ir negrus, darbininkus ir farmerius, profesionalus 
ir smulkius biznierius.

Bet tokio asmens kol kas nesimato. Kai kurie demo
kratai siūlo aukščiausio teismo teisėją William O. Doug
las. Sutinkame, kad jis būtų neblogas kandidatas: jo 
pažiūros yra visuomenei žiriomos; jis yra plačių pažiūrų 
vyras.- Bet ar demokratų partijos mašina jį įsileis?

Tuo tenka labai abejoti.
Kaip ten bebūtų, dabar, kai Trumanas “pasišalino iš 

kelio,” prasidės didesnis judėjimas dėl to, kas bus kan
didatu prezidento vietai demokratų partijos rinkimi
niuose sąrašuose.

Progresyvių partija skiria savo kandidatais Vincent 
Hallinan, prezidento vietai, ir negrę visuomenininke ir 
publicistę Charlottą Bass, vice-prezidento vietai.

Šituodu asmenys stovi tvirtai už taikos išlaikymą, 
stoja už grąžinimą mūsų kraštui Teisių Biliaus, stoja 
už plačias civilines teises visiems Amerikos žmonėms,— 
teises, kurios yra garantuojamos mūsų krašto konstitu
cijoje.

Rinkimų diena nėra jau taip toli, —» tik už septynių 
o mėnesių.

Per šį laikotarpį tenka kiekvienam galvojančiam dar
bo žmogui rūpintis ir dirbti, kad rinkiminėje kampani
joje taikos reikalas ir civilinių laisvių reikalas būtų cen- 

» triniais obalsiais, kad laimėtų tie kandidatai, kurie už 
- Šiuos ankštus principus stoja. -----------------------

Apie tai mums teks pakalbėti dar ne kartą.

March 29, 1952 
Dear Friends,

I want to thank Mr. Geo. 
A. Jamison and “Laisve” 
for publishing the case of 
the four brothers who were 
fired from the Linden 
General Motors plant for 
their activities in behalf of 
the workers.

I want to add that one of 
us, namely Calvin De Filip
pis, was indicted under an 
old, little known State anti
subversion law, for his out
spoken stand on peace in 
Korea. The enclosed bro
chure gives the history of 
the case in detail.

I am happy to report that 
this political frame - up 
against a peace advocate 
was thrown out of court by 
Judge McGrath on Monday, 
March 10, 1952.

The outcome of this case 
is a tremendous victory for 
the peace - loving people of 
New Jersey and the coun
try. The next job is to win 
our jobs back and win re
instatement in the union.

In response to Mr. Jami
son’s appeal for funds to 
help the Linden Four, Mrs. 
Shimkus and a group of 
Harrison friends have do
nated $8. For this we want 
to thank them very much.

Fraternally yours,
Frank Witkus

45 S. Midland Ave. 
Kearny, N. J.

ZAPOTOCKIS TEBĖRA 
PREMJERAS

Viena. — Per čechojjlo- 
vakijos radiją pirmadienį 
kalbėjo jos premjeras An
toninas Zapotockis.

Amerikonai ir anglai, jau 
per ištisas savaites skleidė 
gandus, kad Zapotockis “iš
valytas” iš Čechoslovakijos 
valdžios.

Atleiskite, gerbiamosios, 
kad iš išdrįsau įžengti į 
moterų kampelį.

Buvo daug rašyta j-r ap
gailestauta dirbančios fa
brikuose moterys. Bet ar 
iš tikrųjų yra reikalas tas 
visas vargšes apgailestau
ti? Ne.

Štai,,kur aš dirbu fabri
ke, ten dirba su virš šimtas 
moterų. Kiek teko su jo
mis išsikalbėti, aš patyriau, 
kad tik maža dalis tų mo
terų yra priverstos gyveni
mo aplinkybių eiti į fabriką 
dirbti. Dešimt našlių dir
ba, penkių vyrai randasi 
beprotnamiuose. Aštuonios 
skundėsi, kad jų vyrai taip 
mažai uždirba, kad iš jų al
gos negalima pragyventi... 
Kitų didžiumą užklausus, 
gavau atsakymą, kad jos 
dirba dėl to, kad daugiau 
praturtėti. Dvi moterys sa
kė, kad jos turi po du pa
auglius vaikus, kurie eina į 
aukštesnę mokyklą. Jų vy
rai uždirba gerai. Vienos 
vyras gauna $72 į savaitę, 
kitos vyras — $68u Bet jos 
dirba, kad nori nusipirkti 
gerus, naujus automobilius, 
kitos nori pirkti brangius 
televizijos imtuvus, dar ki
tos nori prisipirkti brangių 
drabužių ir pasirėdyti gra
žiau už kitas ir kad susi
taupyti pinigų senatvei.'

YraMirbančių ištisų šei
mynų—tėvas, sūnus ir mo
tina arba dar ir duktė.

Atsiranda labai gabių 
moterų, kurios dirba ant 
mašinų taip pat gerai, kaip 
vyrai, prityrę seni mašinis
tai. Jos greitai išmoksta 
skaityti mikrometrus ir ki
tus svarbius mechaniškus 
mieravimo instrum e n t u s. 
Bet girdisi, kaip seni vyrai 
mašinistai tas moteris kei
kia, perkūnus siunčia ant 
jų. Dėl to, kad moterys 
dirba ant mašinų už labai 
daug mažesnę mokestį, ne
gu vyrai gauna, ir dar kai 
kurios moterys padaro dau
giau šmotų per dieną už vy
rus. Bosai, tą visą pama
tę, daro vyrams sarmatą’ 
Sako: žiūrėkite! Jūs, vyrai, 
kaip kokie liurbiai, mote
rys pralenkia jus visa kuo...

Aš nesigailiu tų moterų, 
kurios iš savo noro bando 
pasirodyti “kas tai aš.” Kai 
kurių moterų rankos rai
tosi, virpa priemašinos, 
kaip gero pianisto skambi
nant pianą. Jų pirštai ir' 
delnai supjaustyti, rankos 
apdraskytos plieno’ druožlė- 
mis, veidai išbalę, akys įdu
bę. Bet vis tiek s.iekiasi 
įsigyti naują, brangų auto
mobili, v

Baisus moterų 
išnaudojimas

Vyrai, dirbdami , ant ma
šinų, kai kurie gauna $1.56 
į valandą. Bet dabar vis 
daugiau ir daugiau vyrų 
prašalinama nuo mašinų ir 
padedama moterys, kurios 
tuos pačius darbus dirba 
už $1.30 į valandą.

Gal kitur, kur darbinin
kai turi savo gerą uniją, 
tai negali fabrikantai taip 
moteris išnaudoti. Bet aš 
kalbu apie fabriką, kur 
kompanijos unija giliai su
leidusi šaknis ir apie Unit
ed Steel Workers (CIO) 
uniją uždrausta darbinin
kams kalbėti.
•Yra našlių, gyvanašlių ir 

kitokių biednų moterų. Bet 
joms sunku ir minėtam fa
brike gauti darbą. Nes mū
sų fabrike neva unijos vir

šininkai įprašo darbus sa
vo giminėles, draugėms ir 
šiaip sau pažįstamoms mo
terims. O kurioms mote
rims labiausia pinigai rei
kalingi, tai tos eina ofisų 
valyti, skalbia kitiems dra
bužius ir tam" panašiai.

Tadgi, mano manymu, ne
reikia visų anoterų apgailes
tauti, kurios vargsta apsi
gynimo fabrikuose.

Pregresaš
Moterų Kampelio redak

cijos pastaba: Talpiname šį 
d. Pregreso rašinėlį, kaip 
diskusinį. Būtų gerai, kad 
pačios moterys, kurios dir
ba darbavietėse, pasisaky
tų, ką jos mano tuo klau
simu, kuris iškeltas šiame 
rašinėlyje.

Vaiky draugijos 
savaite

Pirmoji gruodžio mėne
sio savaitė Queens apskri
tyje buvo minimą kaipo 
vaikų draugijos savaitė. Ap
skrities prezidentas Jos. F. 
Mafera išleido proklamaci
ją. Kiti valdininkai pasa
kė puikių kalbų.

Kiek iš tikro naudojo 
Queens vaikai iš tos kam
panijos, sunku pasakyti. 
Šiek tiek gauta paramos 
vaikų draugijai, kuri už
laiko prieglaudą apleistiems 
ir dėl kitų priežasčių ne
tekusiems tėvų globos vai
kams. Geriau, kad yra 
nors kokia prieglauda, ne
gu kad jos visiškai nebūtų. 
Tačiau—

Kaip gaila, kad tą pačią 
savaitę miesto galvos, tų 
skaičiuje ir Queens apskri
ties prezidentas, balsavo 
prieš paskyras labai ir se
niai reikalingai ligoninei 
Brooklyno biednuomenės 
Bedford - Stuyvesant sri
čiai.

Ten tūkstančiai vaikų 
išmiršta kas metai dėl ne
buvimo medikališkos pa
galbos.

Svarstant sekamiems me
tams budžetą, masinei tos 
srities delegacijai nuvykus 
i miestinės Budžeto Tary
bos posėdį prašyti nedelsti 
statymo tos seniai prižadė
tos' ligoninės, delegacijai 
sakė:

Coney Islande bus ligoni
nė. Prie dabartinių puikių 
kelių keleto mylių neilgas 

! kelias.
Gal būt neilgas tam, kas. 

turi šoferį ar bent turi ir 
vairuoja pats gerą mašiną. 
Bedford - Stuyvesant sri
tyje mašinų mažai. Tiktai 
vienas kitas turi. Tačiau ir 
tuo atveju tūlomis valando
mis iš Bedford - Stuyvesant 
srities nuvažiuoti užtruktų 
apie valandą, kartais il
giau. Bet tos srities gy
ventojų mašinos retai kada 
tebūna neužimtos. Kas ry
tą susėdę po šešis ar, dau
giau laibi žmonės išvažiuo
ja .sykiu į toli turimus dar
bus ar jų ieškoti, nes sub- 
vėmis jų darbai yra nepa
siekiami arba neišgali fėrų.

Pasilikusiai namie mote
riai s.u būriu vaikų pasiek

ei krautuvę, supirkti par
sinešti reikmenis, jau yra 
didelė problema. O ką jau 
bekalbėti apie greitą pasie
kimą už mylių esamos li
goninės nuotikyje nelaimės, 
staigios ligos, arba kad ir 
retkartiniams vaikų sveika
tos patikrinimams.

Atbulai pas mus paminė
ta vaikų savaitė. K. U.

Nepamirškite valgyti 
rūkščių kopūstų

Čia būtinai turime pakal
bėti giliau apie ameriko
nišką maistą ir Europoj 
gyvenančių žmonių maistą.

Pirmiausia paimsi m e 
maistą Lietuvęje, kur mums 
yra geriausiai dalykai pa
žįstami ir arčiausiai stovi 
prie mūsų širdies. Ten mais
tas vasaros laiku susideda 
iš daržovių sriubos, mėsos 
ir grynų rugių rupios, ne
sudarkytos duonos, o jau tų 
vaisių vasaros metu: žem
uogės, slyvos, grūšios ir 
obuoliai. Be abejo, tokia
me maiste randasi protei
nų, mineralų ir cukraus, 
nes daržai ir laukai būna 
nu tręšiami natūralia trąša. 
Todėl auganti vaikai turi 
gražius baltus dantis, ži
bančias šviesias čtkis ir gra
žius storus plaūkus, o se
ni—ilgą amžių.

Žiemos laiku, žinoma, ža
lios daržovės ir vaisiai už
trukdavo, nebuvo. Betgi, 
štai, yra kitas sveikatingas 
maistas, kaip kad saldus 
pienas, bulvės, rūkštūs bu
rokai, rūkštūs kopūstai, o 
toji rūkštis buvo daroma iš 
ruginių miltų dėl paskani
nimo viralo. Tos visos rūkš- 
tys palaikydavo žmogaus 
kraujagyslių takus švariais, 
neužkimštais. Ir žmonės 
buvo liuosesni nuo vargini
mo jųjų raumenų ir kau
lų, narių, negu šioje šalyje. 
Kas be to, kad ir Lietu
voje nebūtų tokių atsitiki
mų, jog nebūtų tokių sirgi
mų, betgi retenybė.

Todėl sakyčiau: neturė
tumėme pamiršti, kol dar 
esame gyvi, mūsų, lietuvių, 
tautinio maisto, rūkščių ko
pūstų, burokų, saldaus ir 
rūkštaus pieno. x

Ką kalba šių laikų moks
las, analizuodapias skirtin
gas maisto formas, betgi 
tos vertės kitame maiste 
nesuranda, kaip rūkščiuose 
kopūstuose ir kopūstų sun
koje. Tai lactic acid, tai 
toji rūkštis, kuri pagelbsti 
skaudantiems žmogaus rau
menims ir kraujagyslėms.

Vienas profesorius Lau
sanne Universiteto, Šveica
rijoj, daktaras A. Combe, 
surado, kad rūkščiuose ko
pūstuose yra lactic acid 
1.42 nuošimčio ir 1 nuošim
tis cukraus, žaliuose kopūs
tuose yra 2.2 nuoš. Jis su
randa, kad ten randasi ge
ra dalis nitrogen, phospho
rus, sulphur, calcium, car
bohydrates ir dar kitų rei
kalingų elementų dėl kūno 
sustiprinimo. •

Paimsime Balkanų vals
tybes. Tų šalių žmonės Ja-' 
bai daug naudoja maisto iš 

■ pieniško, rūkščius kopūstus. 
Pasirodo, kad didelis nuo
šimtis tų šalių žmonių gy
vena virš šimto metų.

Daugelis tautų naudoja 
rūkščius kopūstus nuo dvie
jų ar trijų sykių į savaitę, 
kaip tyrinėjimai nurodo. 
Šios tautos daugiausia nau
doja kopūstus: Tarybų Są
junga, Austrija, Vokietija, 
Bulgarija, Lenkija, Lietu
va. Mažiau naudoja Kini
ja, Egiptas, nors nėra pa
žymėta, kuri iš paminėtų 
tautų buvo pirmutinė, kuri 
pradėjo naudoti kopūstų 
valgius. Tiktai tiek pažy
mėta: kinų darbininkai, 
statydami tas milžiniškas 
Kinijos sienas., tuomet nau
dojo daugiausia rūkščius 
kopūstus, ir sunkius darbus 
atlaikė.

kia gerai juos nuplauti, kad 
ir šiltu vandeniu, o tą nu
plautą sunką galima išger
ti. Man geriausia tinka iš 
ryto gerti.

Noriu pastebėti, kuris dū
ri džiovą ar kitą ligjR h’gy
dytojo yra užginta; rūkštis, 
tai nenaudokite.

Čia paduodu rūkščių ko
pūstų ir morkų receptą:

Salad
2 puodukai rūkščių ko

pūstų
6 vidutinės morkos
Pusė puoduko gvaldytų 

riešutu.
1 puoduką cream dress

ing.
Morkas švariai numazgo

kite ir sutarkuokite, viską 
sumaišykite — kopūstus, 
morkas.ir riešutus.

Kaip padaryti dressing 
cream?

Įleisk mažoje skauradu- 
kėje truputį vandens ir už
virink. Paimk 2-jų kiauši
nių baltymus, paleisk į 
verdantį vandenį, tfynį dar 
palaikyk. Kai baltymas, su
stingsta, įdėk vieną šauLštą 
varškės ir vieną arbatinį 
šaukštuką medaus, skirkite 
pusę mierukės saldžios Sme
tonos ir tuos 2 kiaušinių 
trynius maišyk iki gerai už
kais. Tada pilkite ant vir
šaus kopūstų ir valgykite.
Kepti rūkštūs kopūstai 
su obuoliais

3 puodukai rūkščių ko
pūstų

2 obuoliai
2 aukštai oleomargarine 

ar aliejaus.
4 šaukštai rudo cukraus.
Išaliejuokite kepamą in

dą. Klokite pirmą eilę ko
pūstų, paskui obliaus ir 
cukrų, antrą eilę atkarto
kite taip pat, o aliejų vir
šum.

Kepkite apie pusę valan
dos neperkarštai, 350 laips
nių karščio.

K. Depsas .

Vartotojų Unija neseniai 
patikrino 19 skirtingų elek
triškų broilerių. . Iš jų pen
kis atrado nepatartinus 
vartoti. Jie buvę nesaugūs 
arba neišlaikę pageidauja
mo karščio ar laiko.

z Pattern R9072: Women's Sizes 
34, 36. 38, 40. 42. 44, 46. 48. Size 
36 tako* * vards 39inch.

Naudojant kopūstus, rei

Užsakymą su 35 centai? ir 
pažymėjimu formos nū me/ 
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.
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CHICAGOS ŽINIOS
Pasikalbėjimas su žymiuoju 
negrų vadu apie jo patyri

mus Paryžiuje ir Jungti
nėse Tautose

Kovo 22 d. William Pat- 
versoA kuris įteikė Jungti
nėms! Tautoms skundą prieš 
negru genocidą Jungtinėse 
Valstijose, atvykęs Chica- 
gon turėjo spaudos konfe
renciją su laikraščių atsto
vais.

Pattersonui pastatyta šie 
klausimai:

Kaip dabar stovi skundas 
prieš genocidą?

Girdėjome, buvote pieti
nėse valstijose, kaip ten 
žmonės atsineša Į tai?

Kokis abelnai atsinešimas 
link Amerikos, įteikus tą 
skundą Paryžiuje?

Fattersono atsakymas:
Tiek žinau, kad skundas 

priimtas ir padėtas į ka
lendorių. Apie tai man pra
nešė Jungtinių Tautų se
kretoriatas ir Politinė Ko
misijai.

u Ar skundas bus svarsto
mas, negaliu pasakyti. Lai- 

<<e mano buvimo Paryžiuje, 
D r. Tobias sykį pastatė 
man klausima ir sakė, kad 
tas klausimas bus man duo
tas, kada aš kalbėsiu Žmo
gaus Teisių Komisijoj, kuri 
svarstys Civilių Teisių Kon
greso skundą, kurį aš įtei
kiau.

Vieton šaukti mane į ko
misiją, po kiek laiko norėta 
mano pasportą suspenduoti 
ir liepta man apleisti Pran
cūziją.

Vienas atstovų čia paste
bėjo, kad vienas to skundo 
efektas jau pasireiškė, bu
telį liautasi kalbėti apie 
1TSRS genocidą.” 
' Pattersonas pridėjo, kad 
žudydami negrus Amerikoj, 
mūsų atstovai diplomatinė
se konferencijose norėjo ki
tus kaitinti genocide.

Į antrą klausimą Patter
sonas atsakė:

Kalbėjau bent keturiose 
vietose pietinėse valstijose. 
Negrai, be skirtumo pažiū
rų, sutinka entuziastiškai 
CTK skundą prieš genoci
dą. Baltveidžiai tai remia 
daugiausia darbo unijų na
riai, studentai ir gera da
lis religinių žmonių.

Demokratijos bent tiek, 
kad galėtume kalbėti pieti
nėse valstijose, randi tik 
bažnyčiose, žinoma, protes
tor^.

jĮh Louisville, Ky., reikia pri
pažinti, pats svarbiausias 
laikraštis “Courier” ant pir
mo puslapio spausdino ma
no kalbos svarbiausius 
punktus. Tai nepaprasta.

Studentija suinteresuota 
lygybe mokyklose ir daug 
jų atvirai stoja už tai, ypa
tingai tai matėsi N. Caroli- 
noje.

Abelnai žmonių atsineši- 
mas yra geras, bet komer
cinės spaudos atsinešimas 
blogas. San Francisco, pa
vyzdžiui, buvo veik visų 
laikraščių atstovai, kalbėjo
me, atsakinėjau Į klausi
mus, ėmė fotografijas, bet 
ant rytojaus nieko nebuvo 
rašyta spaudoje. Jie nori 
nuslėpti tai tylėjimu.

Kur nuvykstu kalbėti, pa
sitinka daug žmonių, bet 
taipjau daug policijos. Prie
dangoje apsaugos man, be
rods, norima žmones bau
ginti, kad jie nuo manęs ša
linusi.

'•Šiuo tarpu Pattersonas 
turi mitingus Chicagoj, Mil- 
waukej ir Clevelande, bet 
neužilgo jis turėįs platesnį 
maršrutą. \

Senam frentui pasveiki
nus Pattersoną laimėjusį

bylą Washingtone, jis atsa
kė:

Dėka ir kreditas priklau
so jums visiems. Jei nebū
tu jėgų už pečių, mažai ką 
gelbėtų mano pastangos. Su 
legaliu gynimusi dabar ne
lengva. Masinis spaudimas 
tačiau daug reiškia.

Jis paskui pridėjo, kad 
gaudant negrų balsus, de
mokratai dažnai nori bau- 

| dimą kairesnių negrų va
dovybės primesti republiko- 
nams, o tie, suprasdami tai, 
spiria atgal. Tas irgi šiek 
tiek padeda.

Pattersonas pagal profe
siją yra advokatas. Jis da
bar išeina priekin kaipo 
vienas svarbiausių negrų 
vadų ir atsistoja greta Dr. 
DuBois ir pasauliniai žino
mo artisto Paul Robeson.

Konferencija tęs.čsi dau
giau valandos laiko. Rep.

Nepasitenkinimas 
tarpe parapijonų

Švento Jurgio nekurie pa
vapi jonai niurna, kad juos 
pradėjo per daug aptaksuo- 
ti parapijos mokesčiais.

Ypatingai, kuomet užplū
do nauji imigrantai — DP. 
Daugybė jų vaikų mokosi 
ir nieko nemoka mokyto
jom. Suaugę DP irgi ne
duoda jokių duoklių, nei jo
kiu rinkliavų. Viskuo m 
naudojasi veltui.

O užlaikymas 15 seselių, 
5 kunigų ir šiaip visokių 
tarnautojų-darbininkų, kas 
sudaro didelį parapijos per
sonalą, reikalauja daug pi
nigų.

To pasėkoje, sunkiausia 
našta griūna ant senų ir ge
riausių parapijonų. Daug 
girdima tokių nusiskundi
mų.

Užėjo tokia priespauda, 
prieš kurią reikėtų kovoti, 
bet kovoti neorganizuotiem 
negalima, o organizuotis— 
nuodėmė ir gali dar, ko ge
ro, raudonuoju apšaukti.

Tokiais laikais reikia ty
lėti, kad ir pešamam. Ko
va už taiką yra garbinga 
kova, nėra nuodėmės. Ir tik 
taika gali pastatyti žmoni
ją į normalų gyvenimą. 
Kristus pasakė: “Palaimin
ti taikos trokštantieji, jie 
bus Dievo sūnumis pava
dinti.”

Pa vapi jonų Draugas

riškoje gadynėje. Jų darbo 
sąlygos buvo baisios. Jie buvo 
basi ir apdriskę. Kartais dirb
davo iki kelių vandenyje. J 
kasyklą įeidavo balti, o išei
davo į žmones nepanašūs. O 
uždirbdavo labai mažas algas. 
Gyvenimo sąlygos taipgi bū
davo baisios: skurdas ir tam
sybė viešpatavo. Girtuokliau
davo ne iš turto, bet iš nusi
minimo, nematydami geresnės 
ateities. Jokios apšvietos netu
rėjo ir jokios progos nebuvo 
jos dasiekti.

Paskui parodoma, kaip da
bar Donbaso mainieriai dirba 
ir gyvena. Rusijos žmonės, 
nu vertę carišką jungą ir bau- 
džiavišką priespaudą, paėmė 
valdžią į savo rankas ir įsive
dė tikrą darbo žmonių tvar
ką. Dabar visur įvesta darbo 
mechanizacija. Mašinos dabar 
atlieka tuos visus sunkiuosius 
darbus, kuriuos anais laikais 
reikėdavo atlikti rankomis. 
Visur įvesta elektra.

Mainieriams dabar nereikia 
j eiti pėstiems į mainų gilumą. 
Juos ten nuveža elektriniai 
traukiniai. Dulkės irgi gerai 
ištraukiamos iš mainu. Van
duo taipgi išpumpuojamas 
elektriniais motorais.

Mainieriai dabar gyvena 
kaip darbininkai privalo gy
venti. Nauji, erdvingi namai 
su geru žemės plotu. Uždarbis 
užtektinas ir pragyvenimui 
yra visko, žmonės apsirėdę 

drabužiais ir gerai 
Mokslas ir apšvieta 
prieinama. Kas to 

pageidauja, be jokio

gražiais 
apsiavę, 
dėl visų 
mokslo
vargo gali siekti. Skaityklos 
pilnos visokių knygų ir laik
raščių.

Filmą yra natūrališkos 
spalvos. Atrodo taip, kaip yra.

Baigus rodyti filmą, svečiai 
buvo pakviesti prie valgiu ir 
vaišių, žmones linksmus, ūpas 
geras, nuotaika maloni. Am
basadorius Paniuškinas atsaki
nėjo į klausimus, kurių buvo 
nemažai. I

Steponas Yoniškietis

Bridgewater, Mass.
Kovo 22 d. buvo sureng

tos prakalbos. Kalbėjo Lais
vės redaktorius A. Bimba 
iš Brooklyno. Žmonių bu
vo labai mažai. Tai gaila. 
Tas parodo Bridgewaterio 
progresyvių didelį apsilei
dimą. Kitiems, pasirodo, 
geriau laiką praleisti prie 
kazyrų arba prie baro, ne
gu eiti į susirinkimus. Tai 
negerai.

Bridgewateryje yra dvi

WORCESTER, MASS.
Kovo 23 d. LLD abiejų kuo

pų bendrai surengta Kristi
nos Stanislovaitienės paskaita 
gražiai pavyko, buvo gražus 

-susirinkimas. O paskaita, ku
rią davė K. Stanislovaitienė, 
buvo dar gražesnė. Jos kalba 
graži lietuviška, gražiai. kal
bėjo apie meną. Ji savo kalbą 

.paįvairino savo kūriniais, me
niškai nupieštais, kurių turėjo 
apie 40. Paveikslai buvo gra
žiai prie estrados sustatyti, 
žmonės matydami, gėrėjosi ta 
nepaprasta .žmogaus 
kūryba.
Reikia pasakyti, k|d 

nislovaitienės paskaita
meniški jos kūriniai mums vi
siems worcestcrieciams buvo 
didelė naujienybė.

Po paskaitos mūsų drabš- 
čiosios draugės gaspadinės vi
sus gražiai pavaišino. Aš jau
čiaus, kad praleidau vieną iš

gražiausių dienų šį metą.

29

rankos

K. Sta- 
ir tie

Dabar, balandžio 6 d., 
Endicott St. svetainėje, 2 vai. 
po pietų, taipgi abi LLD k p. 
bendrai visus kviečia ateiti ir 
pamatyti “Tetos Turtus.” čia 
Hartfordo menininkai atva
žiavę pas mus sulos šią ko
mediją. Hartfordiškiai yra tą 
veikalą labai gerai išmokę, 
nes jie jį ką tik sulošė keliose 
kolonijose, ir net Brooklyne, 
N. Y. Ir visi sakė, kad labai 
juokingas veikalas. O žinot, 
kad juokas žmogui yra bran
giausias sveikatai eleksyras, 
kokio joks daktaras negali su
teikti. Kol K žmogus sveikas, 
reikia pasijuokti, tai ilgiau vi
si gyvensime, žinau, kad turė
sime daug svečių ir paskui, 
gerai išsijuokę, turėsime šau
nų banketą. Užtikrinu, kad vi
si praleisime gražų laika.

• J. M. L.

CLEVELANDO ŽINIOS
Clevelando Draugijų Sąry- kiti. O šį kartą niekas neapsi- 

šio metinis susirinkimas įvyko’ ėmė. 
kovo 12 d. Kadangi Sąryšis 
yra' įstaiga, kuri kontroliuoja 
visų vietinių draugijų veiki
mą, tai kartais iškyla ir klau
simai liečia abelną vietos vei
kimą. Pav., apkalbėta ateivių 
teisių gynimo klausimas. Nors 
vietinės draugijos Įniks nuo 
laiko paaukoja tam reikalui, 
tačiau nesant ant vietos tam 
tikro komiteto, kuris prie kie
kvienos progos rūpintųs sukė
limu finansų ateivių teisių gy
nimui, darbas protarpiais bū
na užmiršta. Sąryšis nutarė 
įsteigti tokį komitetą ir išrin
ko iš delegatų tarpo 5 ypatas, 
kurios ir sudarys minimą ko
mitetą. Išrinkti I. Kazulonis, J. 
žebrys, M. Plaušienė, A. Kli- 
vington ir A. Gendrėnicnė. Nė
ra abejonės, jog šis komitetas 
greitu laiku susirinks, pasida
lins darbais ir vykins juos gy
venimai!.

Kitas svarbus klausimas, 
tai spaudos piknikas. Sąryšis 
kasment tuom pasirūpindavo, 
bet šį kartą nepavyko išrinkti 
pikniko surengimui komisiją. 
Visų akys atkreiptos į J. žeb- 
rį. Kuomet jis į kokią kom. 
apsiima, tai tuoj apsiima ir

Taip šis klausimas ir li- 
pasekmių. Reiškia, 

pikniko šiemet Cleve- 
neturėsime I Atrodo, 
didelis į vieną žmogų 

Pikniko surengi-

kos be
spaudos 
landė 
jog per
įsitikėjimas.
mas nėra jau toks didelis dar
bas, kad reikėtų tam tikrų 
specialistų. Reikia tik noro ir 
bent kiek pasišventimo ir mo
kėti paprašyti draugų bei 
draugių talkos, tai ir viskas."

Žinių Rinkėjas

New Britain, Conn.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos nariai džiaugiasi aplaikę 
sveikatingumo knygą “Sveika
tos šaltinis.” O tai vis dakta
ro J. Kaškiaučiaus sklandžiai 
parašyta, kaip saugoti save, 
savo sveikatą.

Ona Mickevičienė, priėmus 
knygą pavartė, apžiūrėjo apie 
ką joje rašoma, ir pratarė: 
“Reikia daugiau tokių knygų,” 
ir paėmus dolerinę įteikė del 
jų išleidimo. Kad visi nariai 
taip rūpintųsi knygų leidimu, 
tai kas metas bent po dvi ap- 
laikytų.

Per ilgą laiką draugė Šuo- 
pienė nesijaučia gerai. Jai 
dar pilnai nesusveikus, jos 
vyras Juozas šuopys tapo su
krėstas mašinoje ir dabar pri
sieina su daktaro pagalba 
sveikatą atgriebti.

Linkėtina abiems pilnai su<- 
sveikti. Kaimynas.

Washington, D. C.
Filmą “Donbaso Mainieriai”

Sovietų ambasada sukvietė 
apie keturis šimtus žmonių ir 
parodė nepaprastai įdomią 
filmą “Donbaso Mainieriai.” 
Ten ir man teko dalyvauti ir 
filmą pamatyti.

Pradžioje filmos parodoma 
senieji laikai, kaip Donbaso 
mainieriai gyveno ir dirbo ca-

Storai prabilo BrooUynas 
del $10,000 sukėlimo

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
yra prisidėjusi prie fondo. Tačiau ne-brooklyniečių

nusivilsime pasitikėdami, jog visi dienraštį Laisvę bran
ginanti žmonės greitu laiku prisidės, ir brooklyniečiai 
savo kvotą išpildys iki paskutinio dolerio.

Pradžią padarėme gražią, nesivėluokime su savo pa
skirtomis dovanomis fondui; rūpinkimės netrukus iš
pildyti savo kvotą. Be to, šiuom tarpu labai yra rei
kalingi dienraščiui pinigai.

Gavome didelį vežimą popierio ir bilą $1,800. Ją rei
kės greitu laiku apmokėti. O dienraščio iždas, po žie
mos, arti visai išsisėmęs. Laukiame greitos pagalbos.

Iš anksčiau į fondą buvo įplaukę- $172.00. Šiuo kartu 
gauta $259.00, viso yra $431.00. Dar reikia sukelti $9,- 
569.00.

Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau išspausdinti, 
suteikusiems dovanas dienraščiui. Prašome visų dar
buotis fondo sukėlimui, taipgi visada prisiminti naujų 
skaitytojų gavimo reikalą.

Laisves Administracija

Stamford, Conn
Serga Win. Deksnys

Šiomis dienomis iš ligoni
nės grįžo į savo namus, 
Stamford Yącht Club, Wil
liam Deksnys. Jis dar vis 
tebesirginėja, liga jį tebe
kainuoja.

Drg. Deksnys yra nuo
širdus pažangaus veikimo 
rėmėjas, nuolatinis dien
raščio “Laisvės” skaityto
jas.

Būtų labai gerai, jeigu jį 
draugai ir drauges aplan-

Linkiu jam greitai pa
sveikti. Laisvietis

Hartford, Conn

IŠSIREIŠKIMAI APIE 
MEILE

Vyriškiai tuokiasi, idant 
baigt gyvenimą, moteriškės 
gi tuokiasi, idant jį pradėti.

A. Deptiy

ris. visas 
pagydo.

mergystės ligas
Moliere .

Sekamą po vestuvių die
ną vyriškis randa save sep- 
ty neriai s metais senesniu 
negu diena pirmiau.

Bacon .

LAISVES CHORO 25 METŲ SUKAKTIES

KON CERT AS

dirbtuves: Lietuvių Koope
ratyvo čeverykų dirbtuvė 
ir Lucy Shoe Co. Darbai 
eina vidutiniai. Unijos nė
ra, darbininkai neorgani
zuoti. žolynas

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
♦

Kas yra gera ir naudinga, žmones 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 lig1’: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, sušikoliečijimo 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. 
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. Varvančios, 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.

Situ
Laisvės Choras, kuris mini savo 25 metų sukaktį

Sekmadienį Balandžio 20 April, 1952
PRADŽIA 1:30 V AL. PO PIETŲ.

L. A. C. KLUBO SALEJE
227 Lawrence Street,

ĮŽANGA 75c.

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., Pliila., Pa
Telefonas Poplar 4110

PROGRAMOJE DALYVAUS:

Leo Jonikas, baritonas 
puikaus talento dainininkas, 

iš New Yorko.

Norma Čeponytė, sopranas 
tai Naujosios Anglijos lakštute, 

iš Worcester, Mass.

Bus .Šokėjų Grupė iš Brooklyn, N. Y
Bus duetų ir dalyvaus pats Laisvės Choras su turiningu repertuaru lietuvių liau

dies dainų. — Kviečiame visus atsilankyti,išgirsti ir pamatyti šį gražų koncertą.
RENGĖJAI.

3 pusi.-Laisve (Liberty)-«Trečiadicn., Baland.-April 2, 1952



Lawrence, Mass.
Mass, valstijos gubernato

rius Paul Dover įnešė seime
lio, kad jam duotu galią susi
tarti su busu kompanija ir su 
unija. Didelė didžiuma jo su
manymą atmetė. Už balsavo 
93, o prieš — 128.

Kas būtu buvę, jeigu guber
natorius būtų gavęs įgalioji
mą? Jis būtų laužęs streiką. 
Nes jo sumanymas buvo: pa
statyti armija ir tegul vairuo
ja busus. Gerai padarė sei
melis, kad balsavo prieš gu
bernatorių.

Biznieriai sako, kad p*er 
dešimtį dienų streiko jie par
davė 50 proc. mažiau prekių. 
Jeigu biznieriai verkia, kad 
mažai padaro biznio, tai teg<\l 
spiria kompaniją greičiau tai
kytis su darbininkais.

—o—
Ponas Tysliava baladojosi 

po Lawrence pinigaudamas. 
Pasirodo, kad jo menkos į- 
plaukos maži naši. Akių dūmi
mas Lietuvą atpirkti nebesise
ka. Bet vis dar yra siaurapro
čių, kurie duoda Save apgau
ti.

Kiti fašistiniai ubagai uba
gauja per klubus ir draugijas. 
Iškaulina šimtines. Bet taip 
neilgai seksis.

Tikrai pasirodė protingais 
žmonėmis Manchester, N. IL, 
Lietuvių Klubo nariai. Pas 
juos atvažiavo net keli kuni
gai prašyti “Lietuvos atpirki
mui” pinigų. Mat, klubas yra 
katalikiškas. Bet ubagams ne
davė nė cento. Jie pasakė: 
Kai pasibaigs visas cirkas ir 
matysime, kad yra reikalas 
duoti, tai duosime. Ir dar pa
reiškė: Mes davėme per kelis 
metus ir nieko nežinom, kur 
mūsų pinigai nuėjo. Jokių at
skaitų neturime. O Lietuvą 
kaip valdė bolševikai, taip ir 
valdo.

Turėtų ir kiti lietuviški klu
bai pasekti šitą pavyzdį. Lie
tuvos žmonės džiaugiasi, tu
rėdami darbininkišką val
džią.

Plėšikai įsilaužė Moose Klu- 
ban ir pasiėmė $24. Randasi 
daug bedarbių. Tas priveda 
prie piktadarysčių. Daugiau
sia plėšikauja jauni vyrukai. 
Jie nori išeiti su merginomis 
ant “good time”, bet neturi 
pinigų.

Tai blogas dalykas. Vokda
mi juk negalės ilgai uliavoti.

—o—
Gubernatorius Dever išsiun

tinėjo laiškus ir aiškina per 
T.V. ir šiaip susirinkimuose, 
kad jis išpildys savo pažadus, 
padarytus prieš rinkimus. Jo 
misijos tęsis nuo balandžio 13 
iki .gegužės 11. Taipgi jis pra
šo piliečių užsiregistruoti rin
kimams. 1950 metais buvo 
160,000 neužsitegistravusių.

—o—
Gubernatorius savo’ rapor

te sako, kad per jo pasidar
bavimą tapo pastatyta 260 
mokyklų per 132 miestus ir 
miestelius, 18 ligonbūčių, ku
rie išreikalauta iš federalinės 
valdžios. Dabar jau yra 29 li- 
gonbūčiai. Taipgi naujų namų 
esą pastatyta dėl 43,950 šei
mynų. Kaip raportas parodo, 
tai neblogai darbuojamasi.

Kovo 23 d. teko matyti ru
sišką filmą apie kazokus. Ji 
buvo rodoma rusų svetainėje. 
Filmą labai puiki, tęsėsi 3 va
landas. Tai tikrai puikūs ak
toriai, jauni vaikinai ir mer
ginos. Sugabiai lošia, žiūrė
tum dieną ir naktį.

—o—
Užsibaigė Ropine Co. darbi- 

' ninku streikas. Streikas tęsėsi 
keletą savaičių. Kovo 24 d. 
buvo pasitarimas kompanijos 
su unijos vadais, J. Salerno ir 
M. Armano.’ Kontraktas palik
tas tas pats. Nieko naujo neiš
reikalauta. Mat, kompanija 
norėjo panaikinti darbininkų 
laimėjimus, kaip vakacijas, 
Šventadienius ir kitus pageri
nimus. Darbininkai nepasida
vė ir sustreikavo. Dabar kom
panija pasirašė kontraktą. 
Kompanijos siuvykloje po 
num. 16 Uniori St. dirba apie

NenYirko^/ž^ržInios
Komedija “Tetos Turtai 
publikai paliko

Sekmadienio popietyje, ko
vo 30, Liberty Auditorijoje, 
Hartfordo Laisvės Choro vai
dintojai suvaidino trijų aktų 
komediją “Tetos Turtai.”

ši komedija yra nauja, to
dėl Brooklyno apylinkės lie
tuviai teatro mėgėjai galėjo 
pirmu kartu ją matyti.

Vaidinimas išėjo neblogai. 
Atrodo, vaidintojai buvo tam 
pasiruošę. Vaidinime dalyva
vo: Grace Gailen Marės šne- 
kutienes rolėje, Juozas Tho
mas — Petro šnekučio, Ona 
šilkienė — Silvijos Alytienčs, 
C. Miller — Tetos Basticnės, 
J. Kazlauskas — Jurgio Mei
lučio, L. Mankiene — Stelos, 
E. Repšys—-Lapkaus, J. šilkas 
— policisto rolėje.

Suflerius buvo Giraitienė, 
technikas — Stanley Barzdę-

Marė nori pa
tart i nga, tai

draugės Siįvi- 
o savo vyrą 

batleriu.

Komedija yra juokinga. 
Publika galėjo pakankamai 
prisijuokti.

Piimiame akte: Marė šno- 
kutienė ruošiasi tetos Bastie- 
nės pasitikimui. 
si rodyt i labai 
skolina iš savo 
jos papuošalus,
Petrą verčia pastoti 
Bet kadangi atvykusi teta pa
reikalauja siu Marės vyru pa
simatyti, tai Marė įpuola į di
džiausią x bėdą. Kad paten
kinti savo tetą ir išgauti jos 
turtus, Marė susiieško sveti
mą vyrą, kuris turi pavaduoti 
jos Petrą. *

Antrame akte: Svetimas 
vyras nepataiko kalbėti Į rei
kalą ir bando savotiškai šei
mininkauti Marės namuose, 
bando net batlerį iš darbo pa
leisti ir iš namų išvaryti, ap-

John Beal vaidina svar
biausią rolę naujoje Co
lumbia Pictures filmoje 
“My Six Convicts”, kurią 
pagamino Stanley Kramer 
Co., su Millard Mitchell 
ir Gilbert Roland. Ši fil
mą dabar rodoma Astor 
Teatre, Manhattane.

VIRŠIJA VISKUO

! LDS13 kp. nariams

Kas bus šešiolikos
korn u n i si ų teisėj a is

jį kriminalistu. Mare 
didžiulėn bėdon, gi- 
Petrą. Kyla didelis

šaukia 
papuola 
na savo 
skandalas.

Trečiame akte : Nakties lai
ku išvarytas iš namų Petras 
slaptai grįžta ir pagelbsti Sil
vijai suimti visus jos daiktus, 
kad .linai galėtų grąžinti į sa
vo namus pirma, negu jos vy
ras parvyks namo. Bet Marės 
skolintas vyras įpuola su re
volveriu ir Petrą sulaiko kaip 
plėšiką, pašaukia policiją.

bau viskas išsiaiškina ir teta 
lieka patenkinta. Tada ji 
perduoda Petrui visus savo 
turto dokumentus. Petras pa
mato, kad teta nieko daugiau 
neturi, tik skolų krūvą. Marė 
lieka nusivylusi, kad negavo 
tetos turto. Tuomi viskas ir 
baigiasi.

Tie, kurie matė šią komedi
ją vaidinant, ja pasitenkino.

teatro.Gaila, kad nemažai 
m ė 1 y tojų n o a t s i 1 a n k ė. 
kos galėjo būti daugiau.

Kalbės nuteistieji 
advokatai kai. 3

Ketvirtadienį vakare, ba
landžio 3, šaukiamas masinis 
mitingas, kuriame kalbės pen
ki nuteistieji advokatai. įvyks 
Nicholas Arena, 69 W; 66 St.

Tai bus veikiausia paskuti
nis šių penkių advokatų pasi
rodymas pirma jų įkalinimo. 
Neužilgo jie turės pasiduoti 
kalėjimam

Jie apkaltinti nova už “teis
mo įžeidimą,” kuomet jie gy
nė 11 komunistų vadų federa- 
liame Foley Square teisme. 
Už tai, kad jie numaskavo val
džios liudininkus ir įrodė, jog 
šie komunistų vadai niekad 
nesuokalbiavo jėga nuversti 
valdžią, teisėjas Medina juos 
pripažino kaltais, o kiti teis
mai jo nuosprendį patvirtino.

k oi u in- 
jo g 16 

bus “fi- 
ii’ jo pa

“Daily Workerio” 
nistas Art; Shields rašo, 
komunistų teisėjais 
nansinis kapitalas” 
rinkti žmonės.

Vyriausias Foley Square fe- 
deralis teisėjas yra John C. 
Knox, kuris paruošia prisai- 
kintuosius teisėjus.

Teisėjas Knox kartu yra 
Union Dime Savings Banko 
direktorius, šiam bankui jis 
tarnauja jau' per 10 metų. 
Bet jis turi ryšių ii’ su Įeitomis 
m ii toninėm is įstaigomis.

Teisėjui Knox parenka 
prisaikintųjų teisėjų vietai 
kandidatų sąrašus tūlas F. II. 
Ecker, kuris yra Metropolitan 
Insurance Co. pirmininkas ir 
taipgi Union Dime Savings

Banko trustistas.
Tai dar ne viskas. Teisėjas 

Knox yra direktorius šešių bi
lietui dolerių vertės Equitable 
Life Insurance Co.

Kuomet viena kita milioni- 
nė ar bilioninė kompanija pa
kliūna teisman dėl aiškaus 
įstatymų 
kom pan i jų
teisėjo Knox rankas. Tr jis ži
no, kaip surasti kompanijas 
nekaltomis. Jeigu ir kurią nu
baudžia, tai tik kelis tūkstan
čius dolerių pabaudos joms 
to n k a p a si mokėti. *

Kas kita, jeigu 
puola darbininkų 
prieš juos viskas 
iš anksto, kad juos apkaltin
ti ir kalėjimai! pasiųsti.

Noriu visiems LDS 13 kuo
pos nariams priminti tai, kad 
ketvirtadienio vakarą, balan
džio 3 d., įvyksta LDS 13 kuo
pos susirinkimas.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Svarbu visiems išgirsti rapor
tą iš mūsų kuopos parengimė- 
lio. Taipgi turime daugiau 
svarbių klausimų aptarti.

LDS 13 kp. n*rys

MONTELLO, MASS.
Draugiškas vakaras su užkan

džiais įvyks balandžio 5 (April), 
Lietuvių Tautiško Namo žemutinėje 
salėje, 8 Vine St. Rengia Moterų 
Apšvietos Klubas. Bus namie gamin
ti) valgių ir draugiškas pasikalbėji
mas. ~ 
port ą 
šome 
I ingai 
ii' kavos įsigerti.

Drgč J. Stigienė išduos ra- 
iš saulėtos Califomi.jos. Pra- 
visus vyrus »ir moteris. skait- 
dalyvauti. įžangos nėra. Biw

dėl 
peržengimo, tai 
bylos patenka į

teisman pa
vadai. Tada 
priruošiama

Helen Višniauskaitė 
apsiveda su Phillips

! Dainavimas privedė 
prie žmogžudystės

šį šeštadienį, balandžio 5, 
įvyksta vestuvės Helen Viš- 
niauskaitės-Jones su Edward 
C. Phillips.

Vestuvių ceremonijos Įvyks 
Union Congregational Church, 
115 St, ir 86 Ave., rtichmond 
Hill, N. Y., kaip 4 :30 vai. po
pietų.

Vestuvių bankiotas jvyks 
kaip 5:30 vai. po pietų, Liber
ty Auditorijoje, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill,

Brooklynietis George Hilton 
supyko ant savo netolimo kai
myno Peter Moreale, kuris vi
sada myli padainuoti.

Kartą k arčiam oje Moreale 
— bandė padainuoti. Hilton 
pareikalavo sustoti. Kai jis to 
nepadarė, Hilton revolveriu jį 
nutildė ir paskui parėjo namo 
ramiai išsimiegoti. Policiją 
rado jį lovoje bemiegantį.

Manuel Munoz apiplėšo 
vaistinę Bronxe. Vėliau buvo 
suimtas ir laikomas be kauci
jos, nes jis buvo kalėjime pir
mi aus 
mą.

LLD 6 kp. mėnesinis susirinki
mas jvyks balandžio 7 d., Lietuvių 
Taut. Namo kambariuose, 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai būkite susirin
kime, gausite knygą Sveikatos Šal
tinis. Taipgi pasimokėkite duokles 
už šiuos metus. Fin. rast. G. 
Shimaitis. (65-66)

už panašų prasižengi-

2nd Avė ir 34 St. susi- 
dvieni autobusam ketu-

Ant 
d ūrus 
ri žmonės buvo sužeisti ir Co
lumbus ligoninėn nugabenti..

SKELBKITĖS LAISVĖJE

.i vyk s

Pranešimas
HARRISON, N. J.

LLD 136 kp. susirinkimas
sekmadienį po pietų, 3 vai., balan
džio 6 (April), toje pačioje vietoje, 
17 Ann St. Meldžiu atsilankyti 
skaitlingai, nes turėsime daug daly
kų aptarti, ypač apie Laisvės Fi
nansinio Fondo vakarėlį, kuris jvyks 
subatos vakare, 5 d. April. — Kvie
čia Valdyba. (65-66)

Meldžiame vi- 
Turime 

kny- 
dar 
pla- 
Or-

ir ARTFORD, CONN-
ALDLD 68 kuopos mėnesinis su

sirinkimas jvyks pirmadienj, 7 d. 
balandžio, Laisvės Choro svetainėje. 
.155 Hungerford St.
sus draugus atsilankyti, 
svarbių reikalų. Yra parėjusi 
ga Sveikatos Šaltinis. Taipgi 
turime kalendorių, reikia juos 
tinti. Gaukite naujų narių, 
ganizatorius A. Kiškiūnas.

(65-66)

RANDAVOJIMAI
BROOKLYN, N .Y.

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys 1 vyrui, šiltas vanduo ir ga
ro šiluma. Kreipkitės: 105 So. 3rd 
St., Brooklyn, N. Y. (65-66)

PARDAVIMAI
ROMAI IR RAKANDAI

Parsiduoda rakandai ir yra labai 
geri rūmai gyvenimui. Savininkas 
turi apleisti miestą ir turi greit par
duoti. Kreipkitės: 29 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (ant pirmų lubų).

. (63-67)

PEIST LAME 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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. 7-6233

Helen Vismauskaite yra 
duktė Petro. ir Onos Višniaus- 
kų-Joneš, veiklių darbuotojų 
pažangiosios visuomenės tar
pe. Petras Višniauskas yra 
Lietuvių Namo Bendrovės 
(Lietuvių Kultūrinio Centro) 
s e k r e t o r i u s - i ž d i n i n k a s.

Sudegus namui 50 
žmonių liko benamiai

Ugnis sunaikino apartmen- 
tinį namą, 502 Lexington avė., 
Brooklyne. Dėlto 
liko 50 žmonių, 
vaikučių.

Suvažiavo 50
10 stočių. Bet

benamiais i 
tarp jų 10

ugniagesių iš 
jie negalė

jo išsiplėtusios ugnies sulaiky- 
John tį, iki namas visai buvo su-

TRAUKINYS UŽMUŠĖ
DU JAUNUOLIUS

George Kennedy ir
Weeks buvo užmušti, kuomet skrudintas.
jų automobilį Long Island į  
traukinys pagavo ties Linden-'iy ... . •
hurSt ir sudaužė. i Unijistai ragina

baigti projektuose 
diskriminacijąHARRISON-KEARNY, N .J.

J. Marcinkevičiaus Pagerbimui
BANKETAS

Šis banketas yra rengiamas pagerbimui Jono Marcinke
vičiaus 70 m-etu jo amžiaus sukakties proga.—šeštadienį

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

PRADŽIA APIE 7-TĄ VAL. VAKARE. ’
Banketas yra rengiamas be bilietų, nesibijokite, nebū

site nuskriausti. Rengėjai rūpinasi jus gerai Įiavaišinti1 
visai mažais kaštais. Kurie 1 " . '
vičių, rūpinkitės būti bankete ir pagerbti jį, kaipo puikų 
žmogų. O kurie dar neturite su juom pažinties, ateikite 
susipažinti ir pagerbti jį. Nes jis, kaipo geras žmogus 
yra užsipelnęs mūsų pagarbos. Tad kviečiame visus da
lyvauti. RENGĖJAI.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y

Telefonas Virginia 3-9700

Viršija savo gerumu, viršija verty
be, tai ADAM skrybėlės. ADAM 
Velykinis skrybėlių rinkinys tikrai 
verta pamatyti ir pasirinkti. Yra 
visokių pavidalų, madų, spalvų, ko
kių tik žmogus norėtų. Kaip tik to 
jūs ir tikėtumėtės iš didžiausio pa
saulyje vyriškų skrybėlių verslinin
ko. $5, $6, $7.50, $10.

ADAM HAT STORES, žiūrėk' 
Telephone Directory.

126 darbininkai.
Sveikinu darbininkus už lai

mėjimą.
—o—

Miestas pasamdė busus vež
ti mokinius į mokyklą. Moka 
po $10. Bušų vairuotojai tam 
priešingi. Jie sako: Kai pra
dės busus naudoti dėl mokyk
lų, tai prasidės streiko laužy
mas. Sakoma, kad samdomi 
busai kitos kompanijos, ku
rios darbininkai nestreikuoja. 
Bet tam nereikia tikėti.

S. Penkauskas

Kailia^iuvių unijos septyni 
lokalai, turį 6,500 narių, rei
kalauja valdžios baigti negrų 
d i s k ri m i naci j ą K n i ck erbocker 
Vili age pro j ektu ose.

Taipgi ir kitų industrijų 
darbininkų unijos priėmė re
zoliucijas, reikalaujant panai
kinti diskriminaciją. ,

Atmetė nuo skendimo
apsaugos įrengimus

tik pažįstate Joną Marcinke-, KSlp nClinkdlUUS

gyvybės 
miesto 

žmonių

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174 ,

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A
BUVUS

(BUYAUSKA8)

JOSE 
FERRER

I 
ir pasižymėję 

kosmopolitiniai 
žvaigždiniai 
vaidintojai 

juokingoj ju- 
džių komedijoj

Ainu me1 
CAI 

HAPPEN
Romantiška istoriją ateivio ir jo prietikių Amerikoje

JOSE FERRER in o PERLBERGSEATON production “ANYTHING CAN HAPPEN" 
cottorrlng KIM HUNTER with KURT KASNAR • Eugenio Leontovich • Oicor Korlwoin 
Otcor Berigi • Mokhoil Rocumny • Nick Dennie • Gloria Marlowe • Otto Wcildit 
George Votkovec • Alec Donaroff and Natasha lyleo» • Produced by WILLIAM 
PERIBERG • Directed by GEORGE SEATON • Written for the ccreen by GEORGE 
SEATON ond GEORGE OPPENHEIMER • From the book by GEORGE ond HELEN 
PAPASHVILY • A Paramount Picture A

BRANDT'S MAYFAIR & 47H> St.

I

Miesto valdžia buvo užsa
kiusi padaryti 2,500 
apsaugos įrengimų 
kontroliuojamiems 
pervežimo laivams.

Kai gauta tie įrengimai ir 
tada išbandyta, tai pasirodė, 
kad 1,000 jų neišlaiko reika
lingo syorio, nuskęsta. Tada 
miestas į panaikino padarytą 
kontraktą su Delgro Manufac
turing Co., Boonton, N. J.

Suimti banditai su 
žaisliniais ginklais

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Jaunuoliai Eugene Vivelo 
ir Harold Ryan per dvi savai
tes apiplėšinėjo viešbučius, 
bet viename viešbutyje tuo 
metu būta policisto Erasmus 
AJfano, kuris jų plėšininkavi- 
mui padarė galą.

Matydami negalėsią prieš po- 
licistą atsilaikyti, jie bandė 
automobiliu pabėgti, bet buvo 
suimti. Rasta automobiliu je 
žaislinių ginklų.

TONY’S
UP-TO-DATĘ -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

, Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Streett 
BROOKLYN, N. Y. < 

Tel. EVCrgreen 7-6868 
t

VrALANDOS:
9—12 'ryte; 1—8 vakare 
Penkiadieniais atdaryta

4 pusL-Laisve (Liberty)-Trečiadien




