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Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.
teksime ir Trumann. Tik iki
šių metų pabaigos jis dar sė
dės Baltajame Namo ir mus 
kankins.

Ką tada darys “Lietuvos
TRUMAN PERĖMĖ PLIENO PRAMONĘ Į VALDŽIOS RANKASL* ■ J; ■

laisvintojai” ? Juk ne kartą, 
bet keletą kartų jis jiems pa
žadėjo Lietuvą. Jei ne kitaip, 
tai atominės bombos pagalba
jis turėjo ją jiems “išvaduoti.“

Tai jau antru kartu nusi
vylimas’ Hitleris su vylė, dabar 
Trumanas suvils. Daugeliui 
turės būti paskutinės vilties 
užgesimu.

Bet “Lietuvos laisvinimo“ 
vardan raketas eis savo k e-
liti. Kol Grigaičiai, šimučiai, 
Balkūnai, ir Krupavičiai turės 
iš to rakvto geras įplaukas, jie 
neatsisakys apgaudinėjimo [Hr 
naAkinimo misijos.f ★

J. Kernius Vienybėje rašo: 
“Ponas Sidzikauskas Draugo 
korespondentui pasakė, kad 
Lietuvos Rezistencijos Sąjun-5 
ga tai tik šašai ant ligonio VLI- 
Ko kūno“. O nuo savęs jis pri
duria: “šašai, ne šašai, gal 
net visas guzas, svarbu, kad ir 
p. Sidzikauskas pripažįsta, i 
kad VLIKas yra ligonis.“

Gražiai-pasikalbėta, ar ne?
LRS yra šašai ant VLIK o 

kūno, o VLIKas yra piktoji 
votis ant lietuviškosios išeivi
jos kūno, štai kaip dalykai 
stovi.

Japonai biznieriai išsigando 
ir nevažiavo Maskvon i eko- 
no’dKpę konferenciją, kuomet 
Japonijos valdžia jiems pa
grūmojo. Bet Japonijos parla
mento narė Tomiko Kora nu
skrido į Maskvą ir dalyvauja 
konferencijoje. Ant valdžios 
įsakymo ir grūmojimo ji.nusi- 
spiovė.

Dar vienas šaunus moteriš
kos drąsos pavyzdys.

Aukščiausio Teismo narys 
William O. Douglas sako, kad 
be valstiečių revoliucijos atsi
likusiuose Afrikos ir Azijos 
kraštuose niekas neišeis. Vie
noje vietoje jis žinąs dvari
ninką, kuris turi pavergęs 
3,500,000 valstiečių!

Nelygybė baisi, nesvietiška. 
Viską reikia perorganizuoti iš 
pat namatų.

V *Teisėjo Dougias patarimas 
laifjfci sveikas. Tačiau ir be to 
patarimo tuose kraštuose ank
sčiau ar vėliau valstiečių re
voliucijos įvyks. Juk tokia re
voliucija jau įvyko Kinijoje.

Dabar Douglas turėtų būt* 
paskelbtas komunistu, arba 
bent jau pavojingu raudonuo
ju. Juk panašios filosofijos 
jau seniai laikosi* komunistai. 
Jie irgi sako, kad be revoliu
cinio perversmo tuose kraš
tuose ftebus galima apsieiti.★

Kas nors turės būti daro
ma su lėktuvų stotimis. Jų 
pristeigta. visur, priemiesčiuo
se arba net miestuose, šimtai 
lėktuvų kasdien pasikelia ir 
nusileidžia. Jie skrenda tirš
tai apgyventomis vietomis. 
Žmonės naktimis negali už
migti.

L štai vėl baisi nelaimė Broo
klyn© priemiestyje Jamaicoje. 
Reikalaujama, kad- ir New 
Yorko miesto didžiosios lėktu
vų stotys būti] tuojau uždary
tos. f

< *Tow reikalavimas turės di- 
/’įli. irnonės išsigandę, jie ne- 
z.mo, kada lėktuvas nukris ant 
jų galvos.

Vienas iš dviejų : Lėktuvų 
laukai turi būt įsteigti toliau 
už miestų, arba į esamus lėk
tuvų laukus turėtų būti “pras-

(Tąsa ketvirtame pusi.).

Maskva. — Beeinant čia 
tarp tautinei ekon ominei 
konferencijai, anglai biz
nieriai pasirašė prekybos 
sutarti su Kinijos Liaudies 
Respublikos atstovais. Su
tartis sako:

Prekyba bus vedama mai
nais. Anglija per metus 
pristatys Kinijai už 28 mi
lijonus dolerių - audeklų, 
chemikalų, metalų (apart 

* I
Kaip Amerikos kariai 
ponauja Vokietijoje

Bonn, Vokietija. —- Va
karinės Vokietijos valdžia 
turi išleisti kelis šimtus mi
lijonų dolerių, samdydama 
savo lėšomis tūkstančius 
tarnaičių amerikiniams ofi- 
cieriams ir saržentams bei 
jų pačioms.

Vakarų Vokietijos val
džia taipgi turi parūpinti 
specialius traukinius ame
rikonam kariam, važiuojan- 
tiem į pasilinksminimus'. 
Tie traukiniai lėšuoja $16,- 
666,000 per metus.

Aukštojo Amerikos komi- 
sionieriaus pavaduotojas 
Vokietijai, Ch. G. Parkeris, 
patarė savo valdžiai suma
žinti tokius jankiu ponavi
mus! Sako, patys Amerikos 
gyventojai, galu gale, tu
rės įsavo taksais apmokėti 
tų ponavimų lėšas.

Įkalintas progresyvių 
vadovas Hallinan už 
“paniekinimą teismo”

San Francisco. — Progre
syvių Partijos kandidatas Į 
prezidentus, advokatas Vin
centas Hallinan tapo prira
kintas prie kriminalinio ka
linio ir nugabentas į kalėji
mo farmą.

Hallinanas nuteistas 6 
mėnesiu? kalėti'už “panie
kinimų teismo?’ Jisai smar
kiai gynė Harry Bridgesą, 
vakarinių Laivakrovių Uni
jos vadovą; tad federalis 
teisėjas George Harris su
rado, kad Hallinanas “gru- 
bijoniškai” elgėsi, ir už tai 
ji nubaudė.
Garbingi pančiai

Žiūrėdamas į geležinius 
pančius, kuriais Hallinanas 
buvo prirakintas prie kri
minalisto, jis pareiškė: 
“Šie pančiai duoda man 
daugiau garbės, , negu bet 
koks valdžios medalis.”

Korėja.—Amerikonų lėk
tuvai ir artilerija primėto 
daug lapelių, šaukiančių 
Korėjos liaudininkus ir ki
nus pasiduoti.

Anglai ir kinai pasirašė
| prekybos sutartį Maskvoj
Anglijos biznieriai reikalauja 
platesnės prekybos su Sovietais

vario ir aliumino), taip pat 
įvairių kitų daiktų.

Kinija atsimokės Anglir 
jai, siųsdama jai angli, 
maisto produktus ir • įvai
rias medžiagas — viso už 
28 milijonus dolerių per 
metus.

Bet ši sutartis galutinai 
priklausys nuo anglų val
džios užgynimo.

Lordas Boyd-Orr ir kiti 
Anglijos biznių atstovai 
taipgi pasiuntė savo val
džiai telegramą, ragindami 
paplatint prekybą tarp An
glijos, Sovietų Sąjungos ir 
draugiškų Sovietams kraš
tų — Lenkijos, čechoslova- 
kijos ir kitų. .

Sovietai, be kitko, pirktų 
daug angliškų audeklų, o 
tatai labai svarbu anglams. 
Juk Anglijos fabrikai jau 
paleido 75,000 audėjų iš 
darbo, nes negali išparduot 

' jau pagamintų audimų .
Konstantinas Orlovas, 

direktorius Sovietu Ekono
minių Tyrinėjimų Instituto, 
sakė konferencijai:

Jeigu vakariniai kraštai 
liautųsi varžę prekybą su 
Sovietais ir jų draugais, tai 
prekyba tarp rytų ir vaka
ru galėtų pakilti iki 15 bi
lijonų dolerių per metus.

Taft laimi Illinojaus 
nominacijas prieš Ike

Chicago. — Kandidatų 
nominacijos į prezidentus 
Illinojaus valstijoje davė 
tokias pasekmes:

Republikonai
Senatorius Taftas gavo 

641,000 balsų, Sta s s e n a s 
112,000, o generolas Eisen- 
howeris (Ike) 98,000.

Demokratai
Sen. Kefauver gavo 37 9 

balsus, tai daugiau už visus 
kitus demokratų kandida
tus.

Kongresas pratęstus 
karinę Trumano galią

Washington. — Teisiniai 
kongresmanų ir senatorių 
komitetai užgyrė Trumano 
prašymą pratęsti karinę 
prezidento galia iki liepos 
1 d.

Bet senato komitetas pa
darė vieną išimtį—uždrau
dė prezidentui u ž i m i n ė t 
privačią nuosavybę po to, 
kai bus formaliai paskelb
ta taikos sutartis su Japo
nija.

Bonn, Vokietija.—Naujie
ji vokiečių naciai žada per 
4 metus užvaldyt vakarinę 
Vokietiją.

.SUKEIKIME $10,000
Dienraščio Laisvės paramai
Šio fondo sukėlimui vajus prasidėjo balandžio 1 
ir eis per 3 mėnesius, iki birželio 30 d., 1952.

. Vajaus pradžia išrodo vidutiniai gera. Visur jau ren
kama aukos ir daugelis asmenų patys prisiunčia dovanas. 
Prašome pasiskaityti porą gražių laiškelių:

“Gerbiamieji!
Čionai prisiunčiu čekį sumoje $15.00; tai mano do

vana i ta dešimties tūkstančiu doleriu fondą.
Su aukšta pagarba,

B. Tuškuvičius, Scranton, Pa.”
“Gerbiama Laisvės Administracija!

Aš čia prisiunčiu čekį sumoje $10.00; tai bus įmano 
dalis į Laisvės sustiprinimui fondą.

Su geriausiais linkėjimais, ,
A. Zavišius, Jersey City, N. J.”

Daugiau dovanų šiam svarbiam reikalui įteikė šie as
menys:

Elderts, Woodhaven, N. Y................. •........... $10.00
Mary Kreivėnienė, Brooklyn, N. Y.................... 10.00
Joe K., Brooklyn, N. Y. .. ...................  10.00
Anna Shember, Minersville, Pa. ....................... 5.00
Andrew Goodwin, Brooklyn, N. Y.................... 5.00
M. Shablinskas, White Plains, N. Y................ 3.00
M. Valatkienė, Bridgeport, Conn....................... 3.00
Edward Cerpen, Luther, Mich............................. 3.00
Mrs. J. Yoriis, Pittsfield. Mass. ........................  3.00
V. Pažarskas, Chicago, Ill.................................. 3.00
John Yesadaviče, New Kensington, Pa............ 3.00
Jos. Bružas, Portland, Me.................................. 3.00
Uncle John, Carnegie, Pa..................................  3.00
Anna ir Antanas Zurbai, Brooklyn, N. Y........ 2.00
P. Mitchell, Scranton, Pa........................................1.00
Frank Jakubaitis, Putnam, Conn.....................  1.00
P. Wizbaras, Anson, Me............................................ 50

Šiuo kartu dovani] Įplaukė $93.50; iš anksčiau yra 
(Tąsa 2-rame puslapy.])

Taikos Taryba ragina sudaryti 
tarptautinę komisiją, kuri 
tyrinėtų bakterinį karą Korėjoj

Oslo, Norvegija* — Pa
saulinė Taikos Taryba iš
leido atsišaukimą, raginan
tį įsteigt tarptautinę komi
siją, kuri turėtų ištirt fak
tus apie ligų bakterijų var
tojimą kare prieš šiaurinės 
Korėjos liaudininkus ir ki
nus. . Taikos Taryba siūlo 
sudaryti tyrinėjimų komisi
ją. iš įvairių šalių atstovų— 
atsižymėjusių mokslininkų, 
teisininkų ir religinių vado
vu.

Taryba sako, ypač “žalin
gas dalykas, kad ameriko
nai prisidengia Jungtinė
mis Tautomis, skleisdami 
pavojingųjų ligų bakteri
jas.”

Kartu taryba nurodo, jog

Vėliausios Žinios
Washington. — Valdžia 

sušaukė derybas tarp plie
no kompanijų ir unijos.

Korėja.—Amerikonų ko- 
mandieriai atmetė šitokį 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos pasiūlymą:

I šiaurinė Korėja nereika
laus, kad Sovietų Sąjunga 
būtų priimta į bepusiškų 
(neutralių) šalių komisiją, 
kuri prižiūrės busimųjų pa
liaubų vykdymą. Ameriko
nai už tai turi pripažint 
Šiaurinei Korėjai teisę tai-

“Amerika yra tiktai viena 
iš didžiųjų šalių, kuri ne- 
užgyrė tarptautinės 1925 
metų sutarties, u ž d r a u - 
džiančios vartoti troškinan
čius gesus ir bakterinius 
ginklus.”

Australų protestas
Melbourne, Australija.— 

Australų Taikos Taryba, 
pirmini nk a u j ant kunigui 
Alfredui Dickie, viešai už
protestavo Jungt. Valsti
joms prieš ligų bakterijų 
vartojimą. Sako, tai “bai
siausias kriminalią nusidė
jimas.”

(Amerika vis atmeta to
kius kaltinimus.) 

syti savo lėktuvų stotis, iš- 
bombarduotas amerikinių 
lakūnų.

London.—Nežiūrint val
diškų varžymų, vis, tiek va
kariniai Europos kraštai 
pernai pardavė Sovietams 
prekių už $655,000,000, tai 
penktadaliu daugiau kaip 
1950 m.

Denver, Colo. — Dingo ar 
žuvo bombonešis B-29 su 11 
lakūnų.

CIO unijos vadai atšaukė 
plieno darbininkų streiką
Kompanijos kreipiasi į teismą, 
kad panaikint Trumano įsakymą

Washington. — Preziden
tas Trumanas balandžio 8 
d. pervedė plieno fabrikus į 
valdžios žinybą ir įsake pre
kybos sekretoriui Charlesui 
Sawyeriui varyti pirmyn 
plieno gamybą vardan val
džios.

Philip Murray, CIO cen
tro ir Plieno Darbininku 
Unijos pirmininkas, tuojaū 
no prezidento įsakymo, at
šaukė 650,000 plieno darbi
ninkų streiką, kuris' būtu 
prasidėjęs po vidunakčio iš 
antradienio į trečiadienį.

Tuo tarpu plienininkai 
turės dirbti už senąsias al
gas.

Plieno kompanijos tuoj 
subruzdo prieš prezidento 
įsakymą ir atsikreipė į fe
deral] apskrities teismą 
Washingtone. Jos prašo 
teismo indžionkšino-draus- 
mės, kad panaikintų Tru
mano įsakymą. O jeigu teis
mas duotų indžionkšiną, tai 
plieno fabrikantai per teis
mus reikalautų milijonu do
leriu atlyginimo iš valdžios 
už “nuostolius, padarytus 
per fabrikų pervedimą į val
džios rankas.”
Trumanas smerkia 
kompanijų godumą

Prez. Trumanas kalbėjo

N. Morris šaukiamas 
liudyti apie valdžią

Washington. — Kongreso 
teisių komisija privalomai 
įsakė Newboldui Morrisui 
atvykti ir liudyti apie val
džią.

Morris buvo prez. Tru
mano paskirtas kaip tyri
nėtojas sukčių tarp valdi
ninkų. Bet už poros mė
nesių jis pavarytas.

New York. — Newbold 
Morris rašo čionaitiniame 
World - Telegrame:

—Washingtone aš atra
dau tokių valdininkų, kurie 
ima pilną algą, bet dirba 
tiktai pusę valandos iš viso 
per 6 menesius.

Valdininkai atkakliai prie
šinosi bent kokiem jų tyri
nėjimam ir sabotažavo vi
sas mano pastangas.-—

Minos užmušė 1,400 vaiky 
Italijoj per metus

Roma. — Nuo Antrojo 
'pasaulinio karo užsiliku- 
sios, žemėje užkastos mi
nos ir kiti sprogimai per
nai užmušė 1,400 vaikų įvai
riose vietose Italijoje"

ORAS. — šilčiau ir gal 
bus lietaus.

per radiją už valandos pirm 
nustatyto streikui laiko. Jis 
kaltino plieno kompanijas, 
kad jos tik per savo godu
mą atmetė valdžios patari
mą — pridėti darbininkams 
apie 18 centų algos per va
landą ir duoti kitų pageri
nimų, kurie laikomi vertais 
dar 8 centu.

Prezidentas sakė:
“Plieno pramonė dabar 

gauna apie 2 bilijonus, 500 
milijonų dolerių pelno per 
metus. Plieno kompanijoms 
dabar įplaukia apie $19.50 
gryno pelno už kiekvieną 
pagaminamą toną plieno.

Dar daugiau. Pagal Cape- 
harto posmą kainų kontro
les įstatyme, jos gali gau
ti dar beveik $3 priedo to
nui, nors kompanijos galė
tu ir be priedo apsieiti. Tal
pi jos gautu daugiau kaip 
$22 Delno už kiekvieną to
ną plieno.

“Bet kaip kompanijos 
šneka, tai gal kas pamany
tų. būk visai pražūtų jų pel
nai. jeigu jos. priimtų val
dines algų komisijos pasiū- 
Ivma dėl algos pakėlimo 
darbininkams.

“Na, o faktas yra, kad 
jeigu visi algų komisijos pa
siūlymai būtų įvykdyti, ta
tai lešuotu fabrikantams 
tiktai $4 iki $5 tonui.

“Kitais žodžiais tariant, 
jeigu plieno kompanijos 
tiek pridėtų darbininkams 
uždarbio, tai jos .vis dar 
gautų po 17 iki 18 dolerių 
pelno už kiekvieną toną 
plieno.

“O $17 ar $18 tonui—tai 
labai aukšti pelnai. Per 
trejus metus pirm Korėjos 
karo, kompanijos gaudavo 
tik truputį daugiau kaip 
$11 už toną plieno.

“Taigi kompanijos galėtų 
vien tiktai iš savo pelnų 
pakelti algą pagal valdžios 
pasiūlymą, ii’ tai dar joms 
liktų daug daugiau pelno, 
negu jos gaudavo per tris 
geroviškuosius metus pirm 
korėjinio karo.

“Tačiau, nepaisant šių 
faktų, plieno kompanijos 
pasakoja, kad valdžia būti
nai turėtų pakelti plieno 
kainą $12 tonui. O tada 
jos gautų jau $26 ar. $27 
pelno kiekvienam tonui (po 
to, kai įvykdytų valdžios 
pasiūlymą dėl algos prie
do).

“Bet jeigu taip būtų pa
brangintas plienas, dėl to 
imtų šokt aukštyn ir dau
gelio kitų reikmenų kainos, 
kaip kad pieno, mėsos ir ki
tų valgių.

“Toks plieno kainos pa
kėlimas apŠlubintų ir ga
mybą patrankų, tankų, ka
rinių laivų ir kitų ginklų, 
šiuo laiku, kuomet Acneri- 
kai vis labiau gręsia užpuo
limas,” sakė Trumanas.
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Kas Ką Rašo ir Sako

MORRISO IŠPAŽINTIS
PAVARYTAS Iš VIETOS, Newbold Morris rašo 

niūjorkiškiame “World-Telegram and Sun” dienraštyj 
savo “išpažintį,” ką jis matė, ką girdėjo Washingtone.

Neilgai Mr. Morris ten buvo, bet jis buvo svarbioje 
pozicijoje, nes gi jį prezidentas Trumanas ir justicijos 
departmento sekretorius McGrath buvo paskyrę išmėžti 
Aigejau tvartą.

“Aš radau ten (Washingtone) žmonių, imančių iš 
valdžios iždinės algas, kurie yra dirbę tik pusę valandos 
šešių mėnesių bėgyje,” sako Morris.

Toliau: “Visa Washingtono sistema labai reikalinga 
ištyrimo.” Deja, to ištyrimo negalima atlikti dabarti
nėse sąlygose. Kongreso vadovai tam priešinasi; tam 
priešinasi ministrai (sekretoriai); tam, iš tikrųjų, prie
šinasi ir Trumanas.

Morris sako: kada jie jį pasamdė tyrinėjimams at
likti, jie manė, kad jis tik kalbės apie tyrinėjimus, nie
ko neveikdamas. Tada jis buvo geras; jis buvo gerbia
mas ir garbinamas. Bet kai valdžios šulai pamatė, kad 
Morris iš tikrųjų nori tyrinėti ir 'ryžtasi tyrinėti, tuo
met nusigando ir, sudarę sąmokslą, jį iš tos vietos iš
metė.

Taip dalykai stovi mūsų sostinėje!
Atrodo, jog dabar Morrisui bus už tai atkeršyta. Sa

koma, jis pats neužilgo būsiąs tyrinėjamas ir net grand 
džiūrei atiduotas. Jei tai atlikti Washingtono valdo
vams pavyks, tuomet kyšininkams ir savanaudžiams 
valdininkams bus tikros,Velykos: jų nieks nedrįs ateityj 

. liesti.
Na, ir tie valdžios pareigūnai, patys susitepę kyšys- 

tėmis, rėkaloja, skelbdamiesi, kokie jie geri, kaip jie 
komunizmo pavojų, kaip jie gina demo-

ARKLIENA ČIKAGOJE
L. Jonikas Vilnyj rašo: • 
žmonės valgo arklieną, ir 

£iar negirdėjau', kad kas nors 
būtų dėl to miręs. Vieni val
go arklieną žinodami, jog ar
kliena, kiti perka brangią 
jautieną, o gauna arklieną.

čia tai ir yra šuniukas pa
kastas :

Chicagos gengsteriai — ir 
valdininkai — perka arklieną 
po 7 centus svarą, o parduoda 
už “jautieną” nuo 85 centų 
iki $1.19 už svarą.

Praeitais metais mes, chica- 
giečiai, sumaumojome bene 10 
milionų svarų arklienos. Taip 
skelbia žinovai. Chicagos 
mynystėje Rockforde kas 
na paskerdžiama po 160 
lių — nebetinkamų ūkio 
bams, dvėselienų.

Skerdykloje valdžios 
spektoriai užstampuoja ark
lieną: “dog food.” Bet.“res- 
pek tingi” biznieriai, kaip aną
met Vailokaičiai ir kiti smeto- 
nininkai, nuskuta štampą, ir 
atvežę į Chicagą sumala ark
lieną į “hamburgers” ir par
duoda už pirmos rūšies jautie
ną.

kovoja prieš

SMARKI JAPONE
TOMIKO KOKA yra narė-deputatė Japonijos alikš- 

' tesniojo parlamento buto, atsieit, senato. Politiniu at
žvilgiu, ji yra konservatyvė. Ponia Kora yra auklėtinė 
amerikinio Columbia universiteto.

Kai1 buvo išleistas šaukimas į tarptautinę ekonominę 
konferenciją Maskvoje, nemaža Japonijos žymių biz
nierių ir politikų norėjo jon vykti; ryžosi >vykti ir po
nia Kora. Bet Japonijos valdžia atsisakė norintiems 
Maskvon važiuoti išduoti pasportus. Kai kurie japonai 
šiandien yra Maskvoje. Atsidūrė Maskvon ir 
Kora!

Išvykdama iš Tokio, ji pasakė, kad skrenda į 
Jungtinių Tautų organizacijos posėdį Paryžiuje.

kai- 
die- 
ark- 
dar-

SPECIALŪS PAŽANGIŲ 
LAIKRAŠČIŲ FONDAI

L. Prūseika Vilnyj rašo:
Progresyvių Partijos orga

nas “National Guardian” atsi
šaukia į visus savo draugus, 
kad gautų kuo daugiausia 
naujų skaitytojų.

Progresyvių rusų dienraštis 
“Rusk i j. Golos” surinko savo 
fondan $20,000. Iš viso nusi
tarta surinkti $35,000.

j Progresyvių lenkų savait- 
j rastis “Glos Ludowy” bai
gia surinkti $10,000.

“Laisvė” paskelbė antrą iš 
eilės finansinį vajų, kad sukė
lus savo fondan $10,000.

“Daily Workeris” pradėjo 
vajų, kad sukėlus $100,000.

Progresyvės spaudos rėmi
mas ir teikimas jai nuolatines 
paramos yra 
svarbiausiųjų 
savos spaudos 
kompaso audringoj jūroj.

Tenka pridėti, jog tik ne

viena iš pačių 
užduočių. Be 

mes kaip be

ponia

Savystovus prekybininkai ir 
amatininkai pradėjo sociali

nio saugumo mokesčius
tūlos' 

Bet 
šiomis dienomis pasirodo pranešimai, jog ši moteris yra 
Maskvoje. Manoma, kad ji pro Suomiją įvažiavo i 
Tar. Sąjungą dalyvauti tarptautinėje konferencijoje.

Visa tai stebina Japonijos žmones. Tačiau, atrodo, 
kad ponia. Kora gauna didžiulio pritarimo japonuose, 
kurie plačiau mato, kurie žino, jog tik geruose santy
kiuose sugyvendama su Tarybų Sąjunga ir didžiule 
Kinija, Japonija gali būti laiminga. •

Dėl ponios Kora atsiradimo Maskvoje šiandien eina 
diskusijos Japonijoje.

Beje, pagal Associated- Press pranešimą iš Tokio, ši 
moteris jau yra papildžiusi didelę nuodėmę prieš Wa
shington: ji parlamente balsavo prieš taikos sutartį, 
kuri| iškepė Mr. Dulles.

■ UŽMUŠĖ "200 BANDITŲ”
COLOMBIA—Viena iš dešimt Pietų Amerikos respubli

kų. Ją valdo generolo Franco sėbrai. Kiekvienas,, kurią 
priešinasi valdančiajai klikai, yra apskelbiamas komunis
tu arba banditu. -

Del to Colombia provincijoje nemaža žmonių, susior- 
' gajiUavusių į partizaninius būrius, kovoja prieš valdžią 
* ir. valdininkus; kovoja su ginklu rankose.
į* Tik -neseniai partizanai užpuolė Tolima provincijos 

gubernatoriaus keliaujančią partiją ir 18-ką jos narių 
; užmušė.' Del to prasidėjo dar didesnis teroras. Šiomis 

dienomis valdžios organas “EI Siglio” paskelbė, jog 
keršydama, valdžia užleido savo ginkluotas pajėgas ant 

: “banditų” ir jų 200 užmušė.
Net ir Associated Press žinių agentūra, pranešusi šią1 

sako, jog užmuštieji “banditai” buvo nieks kitas, 
liberalų partijos nariai arba šalininkai.

Colombia respublikoje vyrauja baisus teroras. Žino
dama, kad ji neturi liaudyje pasitikėjimo, pro-fašistinė 
valdžia siekiasi išnaikinti savo priešus kardu ir ugnimi.

jai-toi-pavyks^—Labai abejotina?—Ji pati greičiau 
gaus.

Šių metų pradžioje apie 
4,600,000 savystoviai dir
bančių asmenų—mažų įstai
gų ar įmonių savininkai ar 
partneriai, į metus padarą 
pelno daugiau kaip $400— 
buvo įjungti į socialinio 
saugumo sistemą.

Verslo krautuvės, barai, 
restoranai, grožio salonai, 
auto aptarnavimo stotys, 
kirpyklos, skalbyklos, siu

vyklos, auto nuomavimo ir 
taksi, batų valyklos, spaus
tuvės, mažos įmonėlės, tar
pininkų agentūros; taipgi 
savy stovūs a m a t i n inkai, 
kaip siuvėjai, skrybėlinin
kai, artistai, rašytojai, fo
tografai, iškabų paišytojai, 
savystovus rangovai, nak
vynės namų vedėjai ar au
tomobilių pastatymo aikš
čių nuomotojai, — trumpai 
tariant, visi įmonininkai, 
biznieriai, amatininkai ir 
prekybininkai, kur pats sa
vininkas dirba, nuo šių me
tų yra apdrausti senatvės ir 
išlaikymo įstatymu, išsky
rus žemiau sužymėtas? pro-

Ūkininkai, ūkvedžiai, ar 
savystoviai uždar b i a u j ą, 
kaip tąi: gydytojai, teisinin
kai, den tįstai, architektai, 
osteopatai, naturopatai, op- 
tometristai, vete rinaraŲ 
chiropraktai, Krikšč i o n i ų 
Mokslo maldininkai, diplo
muoti sąskaitininkai (nors 
kitose valstybėse., nediplo? 
muoti sąskaitininkai gali 

seniai ukrainiečių dienraš
tis “ščodiehnij Vesti” pra
vedė vajų sukėlimo speci
alaus fondo; surinko $40,- 
000! Vajus tęsėsi per du 
mėnesiu.

Ukrainiečiai sako, kad 
jiems per vienerius metus 
tenka sukelti po $40,000, 
kad užtikrinti laikraščio 
išleidimą. Ir jie tai lengvai 
padaro!

Tiek angliškai, tiek nean- 
gliškai pažangiajai spaudai 
sunku verstis, tad ji krei
piasi pas savo skaitytojus 
ieškodama talkos ir tos tal
kos visuomet gauna, 
progresyvė visuomenė 
pranta spaudos rolę ir 
kalą.

nes 
su
re i-

IR KANADOJE!
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
Kanados vyriausybė užsispy

rė išdeportuoti iš Kanados 
Rev. Dr. Francis Rupert Legg, 
Community Churches of Ca
nada Nacionalės Tarybos pre
zidentą, kadangi jo moteris 
yra juodaodė.

Jis yra britų pilietis, lega
liai įleistas Kanadon, neturi 
jokių nusikaltimų. Visas jo 
“nusižengimas”, kad jo žmo
na juodaodė.

Civilių Teisių Sąjunga 
jį nuo deportacijos.

Į Kanadą jis atvyko 
metais. Jam buvo leista 
gyventi ir šeimą atsitraukti. 
Tik vėliau ponai apsižiūrėjo, 
kad jo žmona juodaodė.

Kaip matome, Kanados 
vyriausybė mokosi iš Wash
ingtono vyriausybės.

gina

1949 
apsi

NACIŲ GENEROLAI 
KOMANDUOS VAKARŲ 
VOKIETIJOS ARMIJĄ

Recklinghausen, Vokieti
ja. — Busimąją vakarinės 
Vokietijos armiją koman
duos. trys tuzinai buvusių
jų Hitlerio generolų, sakė 
vakarų Vokietijos apsigyni
mo ministras Theodor 
Blank, kalbėdamas katalikų 
darbininku susirinkime.

/ *-

būti apdrausti), laidotuvių 
direktoriai, technikai. So
cialinio Saugumo apdrauda 
neliečia taip pat dvasiškių 
'ar įvairių religinių sektų 
narių.

Asmenys, kurie dirba ki
tiems, bet tuo pačiu metu 
turi savo privatų biznį, pa
gal socialinį saugumo ap- 
draudos įstatymą, gauna 
kreditą už savystovų ir pri
klausomą darbus. Pirmiau
sia įvertinama algos išskai
tymas, o tada ir savysto- 
vaus darbo pajamos.'

Kiekvienas asmuo, kuris 
pagal naująjį įstatymą pri
valo mokėti socialinio sau
gumo apdraudos mokestį 
kaip savystovus smulkus 
biznierius ar amatininkas, 
privalo išsiimti 
saugumo kortelę, 
ma savystovių žmonių 
dirbo prieš tai kaip apmo
kami darbininkai socialinio 
saugumo garantuojamuose 
darbuose ir tuo būdu turi 
minėtas korteles. Reikia 
manyti, 
biznieriai 
jau yra šias korteles išsiė
mę. Tačiau visi tie, čia pa
minėtųjų profesijų asme
nys, turėtų kuo greičiau
siai, ilgiau jie kiek nedels
dami, kreiptis j artimiausią 
Socialinio Saugumo įstaigą 
ar išsiimti Pašto įstaigoje 

. Socialinio Saugumo regis
tracijos kortelę. .

Common Council

socialinio
Daugu-

jog savy stovieji
ii- amatininkai

Cleveland, Ohio
Tautinis Spaudos Bazaras 
buvo įdomus

šiemet tautinio spaudos ba- 
zaro svetainė buvo šviesesnė, 
tai ir įvairių tautų rankdarbiai 
ir įvairūs daikteliai sudėti ant 
stalų gražiau atrodė. Taipgi 
šiemet buvo dar ir 4 laikraš
čiais daugiau, negu praeitais 
metais, būtent: National 
Guardian, Freedom, New 
World Review ir New Chal
lenge. Tie nauji laikraščiai ir
gi turėjo savo stalus su savo
tiška literatūra ir tam tikrais 
daikteliais. Pavyzdžiui, New 
World Review turėjo savotiš
kos literatūros ir dideliam pa
sirinkime iš Lenkijos, Čecho^ 
slovakijos įr Tarybų Sąjungos 
lininių staltiesių ir rank
šluosčių, kurie buvo gryno li
no ir gražiai išausti, o jų kai
na buvo per pusę pigesnė ne
gu krautuvėse. Net ir kelios 
lietuvės pasipirko jų. Tik vie
na Eva Simans pardavė tikie- 
tukus dėl 5 staltiesių. Jaunuo
liai irgi gražiai darbavosi prie 
savo stalo, pardavinėdami li
teratūrą, rekordų plokšteles 
su jaunimo sukurtomis daino
mis ir viena jaunuolė turėjo 
iškepusi puikų tortą, ant kurio 
buvo užrašyta “taika” i 6-se 
kalbose. Už tą tortą ji gavo 
$8.50.

Lietuvių stalas irgi buvo 
gražus. Tik gaila, kad Mariu
tė Nikos, būdama nesveika, 
daug dirbo per abi dienas. Iš 
lietuvių b.azare daugiausiai 
buvo corletiečių, po jų sekė 
E, 79 apielinkės, o iš Callin- 
woodo bus buvę mažiausiai.
Iš LLD 190 kuopos 
susirinkimo

Praeitame kuopos susirinki
me iš valdybos raportų pasiro
dė, kad kuopa yra gerame fi 
nansiniame ir narinių iškolek- 
tavimo stovyje. Nors ir gana 
mažai narių lanko susirinki
mus, bet kuopos valdyba rū
pinasi išvežioti nariams kny
gas ir iškolektuoti iš jų duok
les. Susirinkime kilo minčių, 
kad jeigu nebūtų išvežioja- 
mos nariams knygos ir nebūtų 
iškolektuojamos jų duoklės, 
nariai patys pradėtų ateidinė
ti į susirinkimus, kad atlikti 
savo pareigą. Bet kuopos val
dyba, kuri turi praktiško pa
tyrimo, sako, kad niekas iš to 
neišeitų. Finansų rast, draugas 
Nemura raportavo, kad jau 
už šiuos metus turi iškolekta- 
vęs duokles iš apie 75 narių 
ir dar likę neiškolektųota iš, 
23 narių. Tas reiškia, kad ne
užilgo ir mūsų kuopa įeis į 
garbės kuopų šelmį. Susinėsi
mų rašt. J., žebrys irgi rūpina
si duoklių iškolektavimu ir 
naujų narių gavimu.

Birželio mėnesį įvyks kuo
pos piknikas su pietumis ir 
taipgi birželio mėnesiniame 
kuopos susirinkime bus skai
toma paskaita iš istorijos kla
sių kovos Amerikoje.
Nebereikia daugiau taksų

Dabar, ' mat, įėjo į madą 
taksai: taksai ant pajamų, 
taksai ant daugelio ir naudin
gų prekių ir taksai ant kitų 
visokių galų. Dabar jau Cle
velando miesto administracija 

Verbų nedėlioj sutikau 
ant stryto Saimoną Blyną, 
ale jis nesinešiojo jokios 
verbos.

—Kur tavo verba 
mon?—klausiau jį.

—Neturiu.
—Kodėl?
—Todėl, t)žim, kad 

mislinu, tos verbos yra 
zababonaiį arba, moksliš
kai tariant, varažbitai, o 
daugiau niekas. Antra, ko
kios čia verbos, argi tokios, 
kokias, būdavo, krajuj žmo
nės nešiodavosi? Ten, atsi
meni, mergos parėdydavo 
savo verbas visokiais popie
riukais, raudonais ir gelto
nais, žaliais ir mėlynais. 
Kaip jos išeidavo iš baž
nyčios, kaip verbos būda
vo jau pašventintos, kaip 
ateidavo ant rinkos, tai ir 
stovi, kaip panelės šven
čiausios, mieruodarhos aki
mis bernus! O bernai, bū
davo, pasiima geras verbas, 
nieko sau rykštes. Tai kaip 
Išeidavo iš bažnyčios su pa
šventintomis, ateina ant 
rinkos, tai tada ne vieną 
mergą su pašventinta ver
ba pašventina per nugarą 
ar per užpakalį. Tai buvo 
Čėsai, Džim! O tų mergų 
gražumas! Eini per mies
telį, turi kapeiką kišenėje, 
tai ir baronką dar nusiper
ki ir sau suvalgai taip gar
džiai! Kaip kada ir kokiai 
nors ilgakasei dar užtryti
ni'! Tokių čėsų, Džim, jau 
nesulauksime.

—Aš taipgi mislinu, kad 
nesulauksime, Saimon!

—-Aš žinau, kad dabar jau 
ir krajuj tie zababonai pra- 

rengiasi uždėti taksus ant ai-'pyksta, mokslas, sako,
gų, Clevelando ribose dirban
tiems .darbininkams. O korpo
racijos, kurios žeriasj sau di
delių pelnų, yra jLuosOs nuo 
taksų.
Darbininkai privalo atsimin

ti praeitį. Kada tapo uždėta 
3 nuošimčiai Ohio .sales taksų 
prie pirkimo kainos, sakė tik 
laikinai, dėl sušelpimo bied- 
nų. Bet dabar tų tak^ų pini
gus naudoja valstijos, miestų, 
mokyklų ir dar kitokiems rei
kalams, ir jau 17 metų kaip 
tuos taksus tebemokame. Su 
algų aptaksa v imu irgi gali 
atsitikti panašiai. Todėl UE 
735 Bokalo Naujienos pareiš
kė :

“Kiekvienas dirbantis Cle- 
yelando ribose darbininkas 
privalo pasišaukti telefonu ar 
asmeniškai pasimatyti su savo 
distrikto ‘Miesto Tarybos na
riu (konselmanu) ir pasaky
ti jam, kad jau nebegalima

SUKEIKIME $10,000
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

gauto $5,39.75; viso įplaukė $633.25; reikia sukelti dar 
$9,366.75.

Širdingai dėkojame už dovanas ir dėkojame už 
ankstyvą įstojimą į fondo vajų. Nemalonu kartoti, &v 
čiau turime dar nors kartą priminti, kad šį mėnefj tur# 
sime užmokėti kompanijai už popierį $1,800.00., Tai pa
tys suprantate, kaip svarbu yra greitai gauti finansų į 
fondą.

Primename reikalą greitos pagalbos, bet per daug 
skubinti aukų rinkėjus nenorime. Vietoje skubinti, pra
šome stengtis kuo plačiausia pasiekti gerus žmones su 
paprašymu paramos į fondą.

Laisvės Administracija

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

, Sai-

us 
tik

ten užėmė jų pleisą.
—Šiūr!
—-O gal ir gerai, kad va- 

ražibitai pranyksta, kad 
žmonės mokinasi ir jau pra
deda atidaryti akis ir pa
matyti, kad su zababonais 
toli neisi.

—Šiūr!
—Ale mank prisimena ir 

Velykos. Kaip, būdavo, žmo
gus jų lauki! Per gavėnią 

pilvas p’ridžiū&ta prie nu
garos, o tu žmogus dar vis

bus pakelti daugiau 
nes jau ir taip mūsų 
perdaug suveržti.”

Tai geras patarimas,
kiekvienas Clevelando darbi
ninkas privalo kreipti savo 
atydą. Rep. 

taksų,

į kurį

2 pusk—Laisvė j Liberty )—KetvirtacU JBataritL-Apri! JO, 1952 .

pasninkauji ir nežinai, ko
dėl. Gi dirbti sunkiai rei
kėdavo. Sulaukęs Velykų, 
žmogus nuvažiuoji į mieste
lį laukti Kristaus prisikėli
mo, o čia 'tau rūpi ne Kris
tus ir jo prisikėlimas, ale 
kaip greičiau bus galima 
sukirsti šmotelį kumpio, 
nuryti kiaušinį arba sviesto 
užsitepti ant pyrago rieke
lės! Kaip parvažiuoji iš 
miestelio, užkandi žmogus 
už visą gavėnią, o tajtia vali 
kiaušinių mušti. Kaip ka
da, būdavo, susi pyksti *u 
bernais, tai ne kiaušinėm, 
ale kam nors ausin muši. 
Tai buvo čėsai! Ale dabar, 
sako, ir krajuje jau to nė
ra, ba žmonės razumnesni, 
daugiau mokslo turi ir za- 
babonams netiki. Mat, ge
rą parėdką ir gerą valdžią 
dabar jie ten turi.

—Šiūr!
—Gerai, kad taip yra. Aš 

dažnai mislinu, kad durnas 
buvo daiktas, nevelyti žmo
nėms gavėnioje nei pieno 
lašelio išgerti, nei šmote
lio mėsos paimti.

—Šiūr, kad durnas. O 
kaip tu ir tavo prisiega už
silaikėte per į gavėniį šie
met? 1

—Vyskupai leido valgyti 
seredomis mėsą, ale kad mė
sa labai brangi, tai gal bū
tų buvę geriau, kad jie bū
tų neleidę. ' Vysku p a m s, 
p r a 1 o t a m s ir kunigams, 
Džim, tai gerai! Jie kas
dien valgo, ką nori, ir ge
ria, ka nori. Pinigų jiems 
netrūksta. Aš dažnai su 
savo prisiega kalbu: kodėl 
Dievas jų nepakoroja? Ko
dėl tik ant biednų žmonių 
jis visokias išmislytas ko ro
nes deda? Atsakyk tu man, 
Džim, kodėl?

—Aš mislinu, todėl, Sai
mon, kad dvasiškija pati 
tuos pasninkus sumislino, 
tai ji pritaikė juos tik bied- 
niems, paprastiems žmfone- 
liams. O patys sau irfiaro- 
ja ir tu jiems nieko xieį«- 
darysi!

—Dac rait, Džim! Jū 
rait! Aš tau tikiu.

—Kur būsi ant Velykų?
—Namie, Džim, ba pini

gų nėra. Ale vis tiek nors 
pusvalandžiui užnešiu savo 
griešną kūną ant klubo ar 
į kokią lietuvišką užeigą, 
gal surasiu kokį kriaučių. 
Žinai, kriaučiai—geri žmo
nės.
nieko 
kelis 
kada 
kėlę, 
aš turiu skubėti namo, ba 
prisiega manęs laukia.

—Gudbai, Saimon!

Kaip pamato, kad tu 
neturi, o jie dar turi 
centus, tai ima kaip 
ir užtrytina tau čėr- 
Ale gudbai, Džim, ba

Oaxaca, Meksika. — Su
rasto, jog kariuomenė nu
šovė 7 žmones, dalyvavu
sius demonstracijoje prieš 
taksų pakėlimą.

London. — Anglų
Partijos sekretorius PhillipS 
smerkė tarptautinę ekono
minę konferenciją Maskvoj; 
vadino ją “komunistų pro
paganda.”



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS '

DETROIT, MICH

jos

f y (Tąsa)
P.of akmeniniais skliautais, ties laik

rodžiu, kurio rodyklės rodo 5 valandas 
30 minučių, pastatytas stalas. Esesinin
kai pažymi kiekvieną praėjusią šimtinę. 
Apsuptas savo padėjėjų, jaunų nacių su 
nublizgintais batais, karininkas sunėręs 
rankas ant krūtinės žiūri į mus su nea
pykanta ir išdidžiai. Tai stovyklos ko
mendantas.

Stovį aplink jį sbirai ieško žmonių, 
einančių ne į koją arba ardančių ri
kiuotę, ir gausiai vaišina niuksais.

Bokšto viršūnėje vėjas terškina juo
dą skardinę vėliavą su kaukolės atvaiz
du.

Peržengę slenkstį, mes atsidūrėme tarp 
dviejų eilių esesininkų. Du šimtai pen
kiasdešimt, gal trys šimtai žmonių su 
rankiniais kulkosvydžiais ant pečių lau
kia momento užimti savo vietą sargybos 
bokšteliuose. Mokamai apskaičiuota ir 
įžūli grubios jėgos demonstracija, tu- 
rintį/paveikti protus. Mes jau dabar ži
nome, kad kiekvienas iš tų kareivių — 
^žudikas ir kad sarginiai šunys, kuriuos 
rjie laiko už pavadžių, yra specialiai iš
mokyti piauti žmones.

— Mūtzen auf! (Kepures užsidėt!)
Mes praėjome sargybų zoną ir dabar 

leidžiamės nuožulniu keliu, vorą apsu
pusiu kapo riksmų lydimi. (Taip buvo 
vadinami kaliniai, paskirti vadovauti 
komandoms ir atlieką prižiūrėtojų funk
cijas.) Iš abiejų pusių stovi nameliai, 
nudažyti šviesiomis spalvomis: žalumy
nai, užuolaidos ant langų — esesinin
kų miestelis.

Mes pasukame į dešinę, akimirkai 
prieš mane atsiveria didinga panorama. 
Kairėje — platus slėnys, kuriuo teka 
Dunojus. Upės vingis žiba už migloje 
skęstančių eglių, kurios ištisine siena 
dengia šlaitus. O toliau į vakarus, vir- 
štvj slėnio, užsktęsdamos horizontą, kyla 
amžinos Tirolio sniego viršūnės.

tolumoje. Ir štai penki 
prieš mus ši gyvate pra- 
uoloje iškirstomis pakopo-

per akmenis, mes tekini

4

Ar tai čia Amerikos 
demokratija?

Keturių vaikų motina 
riama deportavimui, kai
vienas sūnus išvyksta į Korė
jos karo lauką! Tik už tai, 
kad ji vedė kovą prieš aukš-- 
tas mėsos kainas, kad galėtų 
užauginti savo 
kais.

Mrs. Blaga 
yra viena iš tų 
apylinkėje, kuri

Department© iš- 
atgal į Make d o-

Blagos Pokravskos vyras 
tarnavęs pirmajame pasauli
niame kare; jos du sūnūs ka
riavo 
kare,
ti marinų 
na dabar 
tavi m u iš

antrajame pasauliniame 
vienas pasirinko pasilik- 

korpuse, o jų' moti- 
gdsdinama išdepor- 
Amerikos!

vaikus svei-

Pokrawskaja
28 Detroito 
yra paskirta

amerikiečiams ran- 
vienas kelias kovai 

kelias,

nepatiko mūsų

Žiulis, eidamas greta manęs, tarė:
— Pažvelk ,koks reginys — gražesnio 

pasaulyje nėra.
Bet mums teko nuo jo nusigręžti. Da

bar prieš mūsų akis tik ketera miškuo
tos kalvos, kurios šlaitu mes einame. 
Kelias, palaipsniui sukdamas, leidžiasi 
kažkur į bedugnę, dar paslėptą nuo mū
sų akių. Vora išsirangė kaip gyvatė, jos 
uodega dingo 
šimtai metrų 
deda šliaužti 
mis.

Kniubdami
vejamės priekinius. Laiptai vis arčiau 
ir arčiau. Atrodo, kad jie nueina tiesiog 
į žemės gelmes.

Pagaliau aš supratau,- kas čia yra. |,rpin5,i na<5 
Įsivaizduokite didžiul. amfiteatrą. Ko-\-;o Loiw.. 

kių 400 metrų diametro šulinys su 40— 
60 metrų aukščio sienomis. Ten mes ir 
leidžiamės, tartum į milžiniško ugnikal
nio kraterį. Aplink daubą r— spygliuota 
viela, kas 50 metrų — sargybos bokšte
lis, pastatytas ant keturių eglinių stul
pų.

Mes jau ant pakopų, kurios veda j be
dugnę. Paskui mus šliaužia begalinė 
žmonių vora. Žmonės kaip automatai 
sueina į didžiulį akmeninį kapą. Įspūdis 
vienu metu ir didingas, ir baisus.

Jau beveik visai apačioje Žiulis pa
klausė:

— Ar tu matei filmą “Metropolį”?

Imigracijos 
deportavimui 
niją.

.Jos veikla
aukštoms viršūnėms ir jie pa
darė ant jos puolimą.

Jos likimas dabar gali ant 
prezidento Trumano rankų. 
Dalykas štai kame. Jos vyres
nysis sūnus, Thomas Pokraws- 
ky, kuris yra marinų saržentu, 

; Trumaną, kad 
j jis sulaikytų motinos deporta

vimą. Jis pasakė Trumanui:
“Jeigu žmogus gali būti 

persekiojamas už tai, kas bu
vo legališka 17 metų atgal, 
tai čia nebėra teisybės. Aš no
riu vesti kovą už laisvę, taip 
lygiai visi likę namie turi ne- 
atlaidžiai vesti kovą už tą pa-

Mums 
dasi dar 
su ta neteisybe. Tai 
kurį mums suteikia Konstitu
cija. Tai peticijos kelias. Tu
rime užversti kongresmanus 
ir senatorius laiškais, taipgi 
patiekti savo nuomonę Aukš
čiausiam Teismui, kad tasai 
Smith© Aktas laužo Amerikos 
Konstituciją, ir kad jis būtų 
atšauktas.

Turime duoti žinoti visiems 
valdininkams W ashingtone,
taip pat prezidentui Truma
nui, Justicijos 
ir Imigracijos
kad ši deportavimų 
paremta Smith© 
tuojau sulaikyta, 
' Būkime 'gerais 
Amerikos

Departmental 
Departmental, 

isterija, 
Aktų, būtų

panaikinta, 
ir teisingais 

piliečiais, pakeičia*

tatorišką elgimąsi musų val-

Čia mes turime šeimos 
draskymą.

kad tą atliks visi ge
ringi Amerikos pilie-

J. Danta

MONTREAL, CANADA

sikalbėti su abiejų čia esan
čių LLD kuopų (137 ir 47) 
sekretoriais ir jie pastebėjo, 
kad dar tebėra narių, kurie 
neužsimokėję savo narinių 
duoklių, todėl sekretoriai, 
nors turi pas save, bet jų ne
gali duoti tokiems nariams. 
Taipgi yra narių, kurie užsi
mokėję duokles ir gali gauti 
knygą, bet sekretoriai nepajė
gia jų. pasiekti ir perduoti 
knygą.

Tuo atveju korespondento 
patarimas: pasistengkite pa- 
tys matyti savo kuopos sekre
torių. Neužsimokėję duoklių, 
tuojau užsimokėkite. Užsimo
kėjusieji gausite jums priklau
sančią ir reikalingą knygą.

Susižiedavo

Kazio ir Veronikos (Kielie- 
nės sesers) Ivaškevičių duktė 
Uoliena, dvi savaiti atgal, su
sižiedavo su anglų tautybės 
jaunikaičiu.

Vestuvės įvyks apie rudenį.
i
Susilaukė dukters

G. ir Aldona (U. ir B. 
Kisielių duktė) Damecour, ba
landžio 2 d., Women’s Gene
ral ligoninėje susilaukė svei
kos ir gražios dukrelės.

Motina ir naujagimė jaučia
si gerai.
Serga

Petras UI d ūkis buvo sunkiai 
susirgęs. Turėjo šauktis gydy
tojo pagalbos. Dabar jau 
sveiksta. J.—

— Ten rodo žmones, paverstus robo
tais. Aš dažnai prisimindavau jį, leis
damasis tomis 186 pakopomis.

Pagaliau mes pasiekiame akmenų 
skaldymo^ dugną. Žmones tylėdami išsi
rikiuoja patikrinimui. Tik griežti ober- 
kapo riksmai suardo bežadę tylą. (Vy
riausias kapo, taip pat iš kalinių. Tuo 
metu šias pareigas ėjo kažkoks Zaremba, 
kurio ' nusikaltimai nesuskaičiuojami.) 
Ir vėl tylu.

čia ir Valley* 
atstovaujami ir 
United Textile

vaite teismo liko pasodinta 15 
menesių galėjime už pavogi
mą autombbiliaus.

Retas atsitikimas, kad mo
teris tokiomis vagystėmis už
siimtų. Bet Montreal© 
atsitinka.
Mėnesig kalėjimo už 
egzaminų klastojimą

visko

Hartford, Conn

LAISVES CHORO 25 METŲ SUKAKTIES

KONCERTAS
Sekmadienį. Balandžio 20 April, 1952

PRADŽIA 1:30 VAL. PO PIETŲ. • ĮŽANGA 75c.

L. A. C. KLUBO SALĖJE

Chicago, III.

dirba 
Kad 

algas

Audėjai streikuoja

Audyklų darbininkai, Do
minion Textile kompanijos še
šių dirbtuvių 
field, Que., 
vadovaujami
Workers of America unijos, 
po ilgų nepasekmingų derybų, 
balandžio 2 d., pagaliau buvo 
priversti išeiti. į streiką.

Visose dirbtuvėse 
virš 6,000 darbininkų, 
bent šiek tiek prilyginti
prie pakilusių kainų ant pra
gyvenimo produktų, unija rei
kalavo pakelti bendrai. algas 
po 25 c. į valandą. Kompanija 
atsisakė. Dalykas buvo paves
ta arbitracinei komisijai. Po 
ilgų tyrinėjimų, komisija vis
gi priėjo išvados ir rekomen
davo pakelti algas 13 c. į va
landą. Kompanija rekomen
daciją atmetė ir pasiūlė pa
kelti tik 10%. Atsisakė įkorpo- 
ruoti į kontraktą ir bet kokius 

kitus darbininkams naudingus 
ir reikalingus reikalavimus.

Darbininkams neliko jokio 
kito kelio, kaip tik eiti į strei
ką, kad laimėti bent šiek tiek 
pagerinimą darbo sąlygų ir 
pakėlimą algų. Audyklų dar
bininkai įrodė praeityje, kad 
jie solidariai, jei priversti, 
gali laikytis streike iki laimė
jimo. Neabejotina, kad jie ir 
šiuo laiku tą atliks. Streiką 
laimės. *

James J. Seeker iš Hamil
ton, Ont., buvęs McGill uni-, 
versiteto studentu per vieną 
savaitę' 1947 m., klastingai pa
sigamino reikalingus universi
teto egzaminų dokumentus, 
taipgi rekomendacijų laiškus 
ir su jais šiais metais apgau
lingai įstojo į Cornell univer
siteto medicinos mokyklą.

Pastebėtas ir prisipažinęs 
kaltu, teismo liko nubaustas 
vienu mėnesiu kalėjimo.

“Sveikatos Šaltinis”

Lietuvių Literatūros Draugi
jos Central inis Komitetas iš
leido labai svarbią ir reika
lingą sveikatos klausimu kny
gą “Sveikatos šaltinis.” Tai 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus sveika
tą ir gyvybę liečiančiais klau
simais raštų rinkinys. Joje 
galima rasti veik visais sveika
tos klausimais patarimų. Tik
rai, pilnoj to žodžio prasmėj, 
yra sveikatos šaltinis! Ji turė
tų rastis kiekvienos šeimos na
muose.

Kiekvienas LLD pilnai užsi
mokėjęs duokles narys gauna 
šią brangią knygą veltui. Ta
čiau korespondentui teko pa

Gražiai atžymėta Broniaus 
Vargšo mirties sukaktis 
suvaidinant jo veikalą 

KRYŽIUS”

Sekmadienį, kovo 30 d., 
Lietusių Auditorijoj Lietuvių 
Meno Sąjunga su Liaudies Te
atro aktoriais suvaidino 4-rių 
veiksmų dramą “Kryžius,” pa
rašyta Broniaus Vargšo.

Dramaturgas . Br. Vargšas 
Laucevičius mirė kovo 31 d., 
1916 m., tad ant rytojaus po 
lošimo sukako lygiai 36 metai 
ir tuom supuoliiįnu Liet. Meno 
Sąjunga ir pagerbė šį jaunuo
se metuose mirusį ugningą te
atro darbuotoją-artistą ir ra
šytoją. ,

Gražų įspūdį" darė, kad iš 
keturiolikos aktorių šeši buvo 
jaunuoliai Amerikoje gimę ir 
augę." Svarbiausią rolę turėjo 
F. Stone (Mažučio dukters 
Rožės) ir labai pagirtinai atli

ko, ypatingai antrame veiks
me, kada ji su savo vyru Sta
siu (J. Jokubka) atsisveikino 
jam išvykstant į kariuomenę. 
Tame momente LKM Choras 
pritaikintą dainą dainavo, 
ši scena buvo graudi. Kiti 
veiksmai buvo baisūs ir žiau
rūs ir daugelis moterų ir vyrų 
šluostė ašaras.

Taip pat kredituoti reikia 
už gražų lošimą ir D. PažaYs- 
kaitę, kuri vaidino Bakučio 
(F. Kirkos) dukters Onos ro
lę. Kiti jaunuoliai A. Waller, 
caro kariuomenės oficieriaus 
rolėje, kareiviai Dorinukas, 
Stukiukas ir Raudonius, visi 
vaidino ir gastroliavo gra
žiai ir lietuviškai žodžius pui
kiai tarė. Bravo tau, jaunime 
už atsižymėjimą lošime! *

Juozas Stulgaitis režisieria- 
vo ir kartu svarbią rolę lošė. 
Jam prisiėjo vaidinti ūkinin
ko Mažučio rolę. Jis tikrai 
pavyzdingai vaidino. Pabrie- 
ža — mokytojas B. Gelgotaš 

,— jo aiški dikcija žodžių ir 
vietoje gestai tiko visame ka
me. Paliuką — iždaviką J. 
Pateckas vaidino vikriai; tru
putį vietomis per garsiai kak 
bėjo. Atitarnavęs kareivis 
Birbilą — A. Staškus per vk 
są vaidinimą gerai orientavo
si ir paskutiniame akte vienas 
likęs dar gyvu tarp išklotų 
žuvusių lavonų, nors sužalo
tas išlaikė takta tos žiaurios 
karo tragedijos.

Aktorius ištikro reikia pa
girti, kad jie rūpestingai ir 
sugabiai buvo išmokę savo ro
les.

Vienoj pertraukoje L. Joni
kas trumpai paminėjo Varg
šo biografiją iš autoriaus Dr. 
A. Petriko aprašymo ir pers
kaitė D,r. Petrikos labai reikš
mingą laišką prisiųstą chica- 
giečiams, kuriame suteikia 
garbės už a t žymė.i imą ir pa
gerbimą iBr. Vargšo-Laucevi- 
čiaus už jo nuveiktus darbus.

Tarp trečiojo ir ketvirtojo 
veiksmo trumpą, turiningą 
kalbą pasakė L. Prūseika.

Nors drama “Kryžius” pa
rašyta J-mam pasauliniam ka
rui prasidedant, lygiai šian
dien tinka tas baisenybes pa
vaizduoti, kada rengiamasi 
prie trečio pasaulinio, karo. 
Tiesa, anas laikotarpis ir pir
mo karo reiškiniai visai skir* 
tingose aplinkybėse teko žmo
nijai pergyventi negu antrojo 
pasaulinio karo. O visgi Bro
nius Vargšas sugebėjo paro
dyti kokias pasekmes, kokias 
baisiausias nelaimes neša 
žmonijai karas. R. Š.

Lawrence Street, Hartford Conn.

Moteris Įkalinta už 
auto vagystę

Moteris, vardu Lillian Bru 
nolle, 35 m. amžiaus,

LLO. JONIKAS, baritonas NORMA ČEPONYTE, sopranas

PROGRAMOJE DALYVAUS:

Bus Šokėjų Grupė iš Brooklyn, N. Yir

Arkansas valstijos nacionales gvardijos nariai ilsisi ir 
miega. Jie dieną ir naktį tlirejo gelbėti aukas audros, 
kuri aną dieną nusiaubė per šešias valstijas. Audra pri
darė baisybę nuostolių. .Du įimtai penkiasdešimt žmo
nių užmušta.

Leo Jonikas, baritonas 
puikaus talento dainininkas, 

iš New Yorko.

Norma Čeponytė, sopranas 
tai Naujosios Anglijos lakštute,, 

iš Worcester, Mašs.

Taipgi dalyvaus N, Y.-N. .L Operetės Ensambblis, kuris vaidins Gilbert ir Sullivan 
1 akto operetę “Trial by Jury” (lietuviškai — “Meiles Nuskriausta”).

Bus duetų ir dalyvaus pats Laisves Choras su turiningu repertuaru lietusių liau
dies dainų. — Kviečiame visus atsilankyti,išgirsti ir pamatyti šį gražų koncertų.

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

ma pamiršta Švilpos antrašą ii’ turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti, įUžsirašykite 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 žmonęms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių Įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

NV. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation, šita Mostis nuo 
įvairių odos lig’!’, nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran- ■ 
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. šita 
mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

Nr. 5. Mdt. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga.

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą .banko čekį.- 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto. stampers- 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, SJA. Ą., HARTFORD, CONN. - ’
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Detroit, Mich.
Laukiame kultūrinio festivalio

Dvi didelės ir kovingos or
ganizacijos rengia didžiulį 
Kultūrinį Festivalį. Įvyks ge
gužės 4 d. Tai bus dalis Pir
mosios Gegužės atžymėsimo.

Festivalis įvyks Madison 
.Ballroom, Woodward ir Fo
rest. Prasidės 2:30 vai. po pie
tų. Taip praneša festivalio or
ganizavimo komitetas. 4

Programa susidės iš tauti
nių grupių chorų dainų ir šo
kių. Tik vienas bus kalbėtojas, 
žinomas, veiklus visuomeni
ninkas.

Jau dabar galima įsigyti 
Šio nepaprasto parengimo ti- 
kietus. Juos galima gauti Mi- 
Čhigano Valstijos Sveturgi- 
miams Ginti ir Civilinių Tei
sių Kongreso raštinėse, 1442 
‘Griswold St. Galima tikietus 
ir telefonu užsisakyti, pašau
kiant: Woodward 1-16278.

. Rep.

Nashua, N. H
Frakcine kova 
tekstilininkų unijoje

Kovo 30 d. New Hampshire 
ir Vermonto unijos 
bendrą susirinkimą 
siuntimo delegatų < 
dan į suvažiavimą.
CIO tekstilės darbininkų uni
jos dvimetinis suvažiavimas. 
Prie suvažiavimo rengiasi abį 
unijos frakcijos: iš vienos pu
sės Rieve ir jo šalininkai, iš 

• kitos — Baldanzi ir jo šalinin
kai. Kova eina už valdymą 
unijos. Pamatinių skirtumų
tarpe abiejų frakcijų beveik 
nėra. Ir viena ir kita pusė no
ri būti unijos viršūnėje. Tai ir 
viskas.

i turėjo 
dėl pa- 

Cl evel an- 
Tai bus

Baldanzi yra jaunesnis ir 
iškalbingesnis. Rieve jau daug 
senesnis ir neiškalbus. O kur 
jis kalba, neapseina nepalie
tęs komunizmo. Bet Baldanzi 
šiek tiek skiriasi su savo kal
ba.

Du metai atgal, kai unijos 
suvažiavimas įvyko Bostone, 
Baldanzi pasirodė gerai ir ei
linių delegatų dauguma stovė
jo su juomi. Bet per tuos du 
metu įvyko pasikeitimų. Mat, 
Rieve ir jo šalininkai prašali
no daug Baldanzį pasekėjų iš 
darbo ir iš unijos viršūnių. 

t Todėl daugelis Naujosios An
glijos lokalų, kurie prieš du 
metu stovėjo su 
bar yra perėję 
Net ir Kanados 
šimtu procentų
danzio pusę, gali pasielgti ki
taip šiame suvažiavime. Mat, 
ten pasiųstas direktorius per 
du metu virė košę ir darbavo
si už Rieve frakciją. Nors aš 
nenoriu būti pranašu, bet man 
atrodo, kad šiame suvažiavi
me Baldanzi bus prašalintas iš 
unijos valdybos.

Balandžio 26 dA iš Bostono 
išeis special is traukinys į Cle- 
velandą, kuris veš Naujosios* 
Anglijos delegatus į konvenci
ją. Tai bus apie 600 delega
tų, kurių tarpe gal tik vienas 
kitas yra Baldanzi pasekėjas. 
Visi kiti palaiko Rieve 
ją.

Kaip minėjau, kad 
valstijų susirinkimas
buvo šauktas tam tikslui, kad 

.pravesti visus Rieve šalininkus 
delegatais. Priimta rezoliuci
ja, kad konvencijoje butų bal
suojama vardošaukiu, vietoje 
slaptų balsavimų. Unijistas

Nuo Redakcijos: Prašome 
atleisti, kad pabaigos kores
pondencijos negalėjome įskai
tyti ir suprasti, todėl apleido
me'.

Baldanzi, da- 
Rieve pusėn, 
lokalai, kurie 
palaike Bal-

frakci-

dviejų
tik ir

VELYKINĖ SKRYBĖLĖ

Lietuvių taikos delegatai 
raportuos penktadienį

Penktadienį, balandžio 11,
Rich- 

svarbus 
Pradžia

j a b erty A u d i tor i j o j e, 
mond Hille, • įvyks 
lietuvių susirinkimas.
8 vai., vakare.

rapor
tuos lietuvių taikos delegaci
jos pirmininkas R. Baranikas 
ir kiti delegatai. Iš Brooklyno 
apylinkės balandžio 1 d. į 
Washingtona buvo nuvykę 7 
lietuviai delegatai. Jie gavo 
daug patyrimų ir turės ką 
nors publikai raportuoti.

Taipgi šiame susirinkime 
teks pasitarti dėl Gegužės 
Pirmos demonstracijos, 
rios vyriausiu obalsiu; yra

Šiame susirinkime

tai-

Tad svarbu skaitlingai š 
m o susirinkime dalyvauti.

Lietuvjy Taikos Kom.

Mokytojai ragina 
taiką palaikyti

Hotel 
Mokytojų 

šauktas susirinkimas, 
virš 2,000

vienbalsiai 
palaikymą.

Pereitą šeštadienį, 
Commodore įvyko 
Unijos 
kuriame-dalyvavo 
žmonių.

Susirinkusieji 
pasisakė už taikos
Kalbėjo mokslininkas Dr. Du- 
Bois, Dr. R. Morss Lovett ir 
keletas kitų.

Susirinkimas pasmerkė te
rorizavimą mokytojų, kurie 
nesutinka su karine programa.

FILMOS
HMy

ro- 
fil-

Son John” 
Capitol Teatre

/
Balandžiu 8 d. pradėta 

dyti Capitol Teatre nauja
ma “My Son John”, kurioje 
svarbiausią rolę vaidina Miss 
Helen Hayes.

Helen Hayes kartu su fil
mą čia atvyko. Majoras Impe
llitteris ją gražiai priėmė kaip 
teatro “first 
Yorko miesto 
kino.

Hayes per
metų buvo pasitraukusi iš 
mil vaidinimo, bet dabar 
grįžo.

lady” ir New 
vardu ją pasvei-

pastaruosius

—o—

=n

Komunistų teismas 
atidėtas savaitei

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Kaip lietuviai žiūri į 
lėktuvo tragediją

tos

vie-

Kadangi Queens teritorijo
je daug lietuvių gyvena, tai 
šioji Jamaicoje ištikusi lėktu
vo nelaimė paliečia lietuvius 
taip lygiai, kaip ir kitus 
teritorijos gyventojus.

Vakar teko kalbėtis su
nu lietuviu, kuris turi savo na
melį Jamaicoje. Jo namas yra 
netoli International Airport. 
Jis sako seniai kėlęs klausimą 
ir diskusavęs su vietiniais gy
ventojais. Nors pirmiau jie 
nebuvo tiek sujaudinti, bet vis 
tik išsireikšdavo, kad šis lėk
tuvų laukas yra pavojingoje 
gyventojams vietoje. Bet po 
to,, kai atsitiko lėktuvų nelai
mės Elizabethe, tai jau tikrai 
susirūpino vietiniai gyvento
jai. Daugelis jų išsireiškė, kad 
reikia International Airport 
uždaryti.

Aišku, po šios nelaimės dar 
labiau vietos gyventojus sujau
dino.

Kitas lietuvis, taipgi namo 
savininkas, pasipiktinusiai

kalba, kodėl nedaromi žygiai, 
kad tą nelaimių padėtį ant 
visados prašalinti.

Tūli nusiskundžia, jog lėk
tuvų ūžėsis naktimis neduoda 
ramiai miegoti, daugelį pribu

dina. O dabar, kaip tik nak
ties laiku užgirsta ūžimą, tai 
tūlus ir baimė apima, kad tik 
neįvyktų kokia nors nelaimė.

Su kuo tik tenka susiėjus 
pasikalbėti apie tą lėktuvo ne
laimę, visi yra vienos bendros 
minties, kad ši pavojinga pa
dėtis turi but tuojau prašalin-

Queens gyvento,jų protestai 
privertė tūlus valdininkus ką 
nors tuo klausimu daryti. Nu
sitarta visą tyrinėjimą perduo
ti Queens grand jury.

Majoras Impellitteris taip
gi turi krūvas protesto ir rei
kalavimo rezoliucijų, kad La
Guardia ir International lėktu
vų laukai turi but iškelti iš 
miesto ribų. Miesto Taryba 
šį klausimą irgi svarstys.

Rep.

Iš Kliuhiečių Susirinkimo
Balandžio 4 d. įvyko Lietu

vių Amerikos Piliečių Klubo 
susirinkimas savojoje patalpo
je, 280 Union Avė., Brookly-

fil- 
vėl-

is

istorija,

Gražiai pagerbė 
Marcinkevičių

a py- 
su si rinkę į 
šeštadienį,

Pažangieji Newarko 
linkės lietuviai, 
bank i etą pereitą
15-17 Ann St., Harrison, N. J.,
gražiai pasveikino ir pagerbė 
savo veikėja Joną Marcinke
vičių jojo 70 metų sukakties 
proga.

Susirinko ne mažas Marcin
kevičiaus draugų ir daugių 
būrelis. Veik visi išsireiškė 
mintis ir linkėjimus, kad Jo
nas dar ilgus metus gyventų 
ir veiktų.

J. Gasiūnas pasveikino ju
biliatą dienraščio Laisves šta
bo ii* Lietuvių Kultūrinio Cen
tro vardu. Jis nurodė, kiek 
gausaus visuomeninio darbo 
Marcinkevičius yra atlikęs, — 
to darbo, kuris mums visiems 
svarbus, kurį, mes įvertiname 
ir esame jo dalyviais.

Programos pabaigoje daly
viai pradėjo nešti finansinę 
Laisvei paramą. Pirmiausia 
Jonas Marcinkevičius paklojo 
$20 ir sakėsi dar pridėsiąs 
$50, taip kad išeitų po dole
rį už kiekvieną jo gyvenimo 
metą.

Neteko patirti, kiek aukų 
sudėta. Tai paskelbs vietinis 
korespondentas. Dalyvis

Nežiūrint to, kad valdžios 
advokatas griežtai priešinosi 
komunistų advokatų pasiūly
mui savaitei atidėti teismą, 
teisėjas Dimock priėmė pa
siūlymą.

Komunistų advokatai reika
lavo atidėti teismą tam, kad 
surinkti daugiau davinių ir į- 
rodymų, jog dabartinė d žiū
rės sistema yra ne demokrati
nė ii’ šališka, turčių klasei 
tarnaujanti.

Teisėjas Dimock pareiškė, 
jog toks pasiūlymas yra vie
tą] e ir atidėjo teismą iki se
kamo pirmadienio.

Reikalinga namų darbininkė; guo
lio vietoje, patyrusi, 2 vaikai, pa- 
gelbininkė prie valgių gaminimo; 
gera alga, šaukite ištisą savaitę: 
NEptune 4-6555.

SUSIRINKIMAI}
WORCESTER, MASS.

ALDLD Moterų 155 kuopos susi
rinkimas jvyks balandžio (April) 11 
d, piVmadionj, kaip 7:30 vai.,vakaro. 
Lietuvių svetainėje, 29 Endicott St. 
-- A. W. (70-71)

Aido Choras
Choro reguliare pamoka į- 

vyks šio penktadienio vakaro 
8 valandą, Liberty Auditorijos 
Music Room. Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

Choro Prezid.

Per šias Velykas jūs gerai darote, 
kad nešiojate ADAM hat. Dar nie
kada nebuvo tokio Įvairaus, tokio 
puošnaus pasirinkimo, taip lengvo 
kaktai — ir kišenei. Būk mitrus, at- 
rodyk mitrus, eik pas ADAM, di
džiausią pasaulyje vyriškų skrybėlių 
versliniaką. >5, $6, $7.50, $10.

WORCESTER, MASS.

LLD 11 kuopos susirinkimas jvyks 
balandžio 13 d., 10:30 vai. ryto. 29 
Endicott St. svotanėj. Draugai, atei
kit ir atsiimkit knygą “Sveikatos 
šaltinis.“ Parašyta mūsų mylimo 
daktaro KaškiauČiaus. Taipgi visi 
turėkite mintyj, kad tuojaus reikia 
pasimokyt i jūsų duoklę j LLD. - - 
J. M. Lukas, sekr. (70-71)

Pora klausimų buvo svar
bių, tai reikėjo juos pusėtinai 
padiskusuoti susirinkime.

Jau antras metas, kaip pas 
klubiečius klausimas yra kilęs, 
kad reikia apatinėje svetainė
je įdėti “kulsistem,” kad įvyk
stant parengimams ir vakarie
nėms būtų publikai malonu 
čia susirinkti. Biznio skyriaus 

t direktoriai pereitą metą pusė
tinai daug darbavosi ir turėjo 
tos rūšies mechanikus pasi
kvietę tartis ir teirautis, kiek 
galėtų kainuoti vienoje svetai
nėje įdėti “kulsistem.” Pasiro
dė, kad tas svetainės apvėsi- 
nimas kainuos tarp 4 ir 5 tūk
stančių dol. Bet dar ir dabar 
tūli klubiečiai 
ma u z vieną 
darbą atlikti.

Gerbiamieji 
ginčykite ir
moskite iš savo 
mintis, kad 
tenka.

Gerai, kad minėtam susirin
kime dauguma klubiečių per
matė ir suprato, kad kainuos 
daug pinigų toks svetainės pa
gerinimas. Paliktas šis klausi
mas ant toliau. '

Klubas turės birželio 22 d. 
busų išvažiavimą tam pačiam 
parke, kur buvo pereitą metą 
New Jersey. Buvo rinkimas 
komiteto tam išvažiavimui/ 
bet kiek buvo vargo ir laiko 
išeikvota, pakol išrinko komi
tetą. Rodosi, klubiečių buvo 
pusėtinai susirinkę, bet var
gais negalais išrinko tą komi
tetą. Atrodo, klubiečiai dau
giau yra linkę, savais busais

važinėti į parkus.
Bet gerbiamieji klubiečiai ir 

ne klubiečiai, renkimės iš kal
no svetimais ar savais busais 
vykti į lietuvių parką birželio 
22 d.

Atrodo, Lietuviu Amerikos f v
Piliečių Klubas pradeda gauti 
naujų narių. Kiekvieną susi
rinkimą vis po 2 ar 3 įstoja į 
klubą, daugiausia jauni vyrai. 
Tas parodo, kad klubas auga. 
Dar yra proga ir senesnio 
amžiaus lietuviams įstoti iki 
45 metų. Taigi, nepamirškite, 
per visą šį metą eina klubo 
vajus’, tapkite jojo nariais. 
Turi klubas pašai pin į skyrių 
ir nuosavą pastatą su bizniu. 
Tada tokiąme klube priklau
syti yra daug naudos. J. S.

Ruoškimės Gegužės 
Pirmąją minėti

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, {vairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kuopos susirinkimas 

jvyks balandžio (April) 14, pradžia 
7:30 vai. vakaro, Lietuvių Svetainė
je, ant 3-čių lubų, 851 Hollins St. 
Visi kuopos nariai malonėkite atsi
lankyti j susirinkimą ir atsiimti 
1951 metų knygą apie sveikatą, pa
rašytą Dr. J. J. KaškiauČiaus. Taip
gi pasirūpinkite užsimokėti vk 
už 1952 metus. Yra ir daugiai! 
bių reikalų aptarimui: '"artinasi 
Laisvės piknikas, kuris jvyks bi» 
želio (June) 1 d., turime jam prni.Q 
rengti. Tad visi būkite susirinkime. 
— A. Žemaitis. ’ (71-73)

mokios

Rusų rostauranto), Uam- 
Visi nariai malonėkite da- 

gausite labai 
Sveikatos Šaltinis,

DETROIT, MICH.

Balandžio (April) 13 d., LLD 183 
kuopos susirinkimas įvyks 11-tą va
landą ryto, 2931 Ycmans St. (ant 
viršaus 
tramek.
lyvauti susirinkime, 
svarbią knygą: 
parašyta Dr. J. J. KaškiauČiaus ir 
pasirūpinkite užsimokėti duokles j 
LLD centrą. — LLD Narys.

(71-72)

ir jKaip kitais metais, taip 
šiais turėsime didžiulę demon-1 
straciją gegužės 1 d. Lietuviai 
irgi ruošiasi turėti savo sky- j 
rių, kaip ir kitais metais turė
davo.

Kad geriau tam pasiruošti, 
tai lietuvių susirinkimas, ku
ris Įvyks penktadienio vakare, 
balandžio 11 d., Liberty Au
ditorijoje, šį klausimą plačiau

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

.JOHN BALEŽENTIS
Patogi, vieta, skanūs užkandžiai ir 

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

vaidina
Ferrer,

“Anything Can Happen” 
Mayfair Teatre

Ši filmą yra romantiška 
torija ateivio ir jo -prietikių 
Amerikoje. Tai įdomi 
verta pamatyti.

Svarbiausias roles 
filmų žvaigždės Jose
Kim Hunter, Kurt Kasnar, 
Eugenie Leontovich, Oscar 
Karlweiss, Oscar Bergi, Mi
khail Rasumny ir daugelis ki
tų.

“Anything Can Happen” 
dabar rodoma Mayfair Teat
re, 7 Ave. ir 47 St., New Yor
ke. ši filmą padaryta iš gar
sios apysakos, kurią bendrai 
parašė George ir Helen Papa- 
shviliai.

Helen Hayes filmoje 
“My Son John”, kuri ro
doma Capitol Teatre.

mano, kad gali- 
tūkstantinę tą

klubiečiai, nesi- 
nesibarkite.

galvos
tūkstantinės

tas
už-

KRISLAI
(Tąsaus pirmo pusi.) 

kinti” bent vienos mylios 
čio keliai, kuriais lėktuvai ga
lėtų pasiekti stotis.

plo-

Juozas Tysliava nužemintai 
teisinasi, kad ir jo Brooklyno 
kriaučiai nebeklausą. Ir jis 
buvęs priešingas kliaučių nu
tarimui savo pinigus pasida
linti. Jis.irgi reikalavęs, kac^ 
jie tuos 37 tūkstančius poterių 
atiduotų raketieriams iš Ame
rikos Lietuvių Tarybos sudo
roti.

Broliai kriaučiai! Kodėl jūs 
nesusipratote Keleivio ir Vie
nybės redaktoriams nors po 
gerą šnapsiuką užfundyti, gal 
jie būtų jūsų pasigailėję ir 
tiek daug nesąmonių ir melų 
apie jus nerašę?

Iš LDS 1-mos kuopos 
susirinkimo

Balandžio 1 d., ALP Klubo 
svetainėj, 280 Union Avė., at
sibuvo 
k imas.

LDS 1 kuopos susirin-

mums nežinomų aplin- 
iždininkas P. Kapickas 

neatsilankė, tai f in. 
riųs A. Gilmanas vienas 
dirbo. ,

Dėl 
kybių

sekreto* 
apsi-

Komisija raportavo, 
vakarienė, kuri atsibuvo 
8 d. pavyko gerai ir kuopai 
liko keli desėtkai dol. pelno. 
Bet raportas dar nebuvo pil
nas, nes tikietai dar nebuvo 
sutvarkyti. Kuopos susirinki
mas ištarė didelę padėką vi
siems, kurie tik kuomi prisidė
jo prie surengimo vakarienės.

Ligonė viena — Domicėlė 
Žemaitienė. Mūsų kuopos na
riai 'linki jai kuo greičiausiai 
pasveikti. ■

Sekantį mėn., tąi yra gegu
žės 6 d. balsuosime už kandi
datus į LDS Centro Valdybą. 
Balotūs jau turėjome šiame 
susirinkime, bet dėl balsavimų 
dar nebuvom prisirengę, tai 
susirinkimas nutarė, kad se
kantis susirinkimas, kuris į- 
vyks gegužės 6 d/, būtų gerai 
išgarsintas, ir kad susirinktų 
skaitlingai narių. Tai atliksi
me ne tik balsavimus į Centro 
Valdybą, bet gal jau išrinksi
me ir delegatus dėl seimo.

Stakovas

kad 
kovo

Viešbutyje rasta 
negyva mokytoja

23 metų amžiaus mokytoja 
Alice Gray rasta negyva Ho
tel Regent apartmente. Kartu 
rastas rašytas..laiškas jos tė
vui Dr, Lcon S, Gray.

Tarptautinis gegužinės mi
nėjimo pasitarimas-konferen-. 
ciją įvyks šeštadienį, balan
džio 12 d., Assembly Hall, 
Room 501, 799 Broadway.
Prasidės 1 vai. po pietų.

Gegužinės minėjimo komi
tetai ir organizacijų atstovai 
kviečiami dalyvauti, kad galu
tinių gegužinės demonstraci
jos reikalą sutvarkyti.

Didlapis nepatenkintas 
teisėjo elgesiu

New Yorko The World-Te
legram pareiškė savo nepasi
tenkinimą teisėjo* Dimock el
gesiu, kam jis leido komunis
tų advokatams tyrinėti d žiū
rės sąstatą.

šis didlapis norėtų, kad tei
sėjas be jokių tyrinėjimų pri
vestų teismą prie galo ir kal
tinamuosius pasiųstų kalėji
mam kaip padarė teisėjas Me
dina.

Valstijiniai taksai 
balandžio 15 dieną

Balandžio 15 diena yra pa
skutinė diena sumokėti valsti- 
jinius taksus, praneša taksų 
komisionierius.

Tikimasi, kad apie 4 milijo
nai prisius taksų blankas.

Kaltinamas savo 
brolį užmušęs

Henry Proskonka areštuo
tas ir kaltinamas užmušęs sa
vo brolį’ Benny, kurio lavoną 
policija rado jo paties auto-

Pasirodo, kad Henry ir Ben
ny susiginčino ir Henry smogė 
j savo brolio galvą ir paliko 
jį automobiliu j e be sąmonės.

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y
Telefonas Virginia 3-9700

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino pavo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 3-8842

UP-TO-DATE •

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberla!

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MXarket 2-5172

Dr. A. Petriką 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th StreA 
BROOKLYN, N. Y. >.

Tel. EVergreen 7-6868 

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

4 guaL—Laisve (LibertyJ-Ketvirtad.^ Baland.-April 10t 1952




