
Kandidatas kalėjime.
Šešiolika teisiamųjį/.
Los Angeles majoras.
Nuo Bostono iki Cleveland©.
Kur išeitis?

Kaso A. BIMBA

Progresyviu Partijos kandi
datas į prezidentus išėjo kalė- 
jiman. Ten jis turės sėdėti še
šis mėnesius, beveik iki balsa
vimų.

Hallinan užsitraukė reakci
jos rūstybę už buvimą teisin
gu ir geru žmogum. Jis nusi
dėjo tuomi, kad teisme tvirtai 
gynė jūrininkų unijos vadą 
Harry Bridges.

štai jums ir lygybė: repub- 
1 ikonų ir demokratų aspirato
riai į prezidentus Su milijonais 
dolerių kišenėje zuja po šalį, 
giria save ir savo partijas. Tuo 
tarpu darbo žmonių atstovas 
ir kandidatas pasiųstas kalė
jimai! kaip tik rinkiminės 
kampanijos laiku!

' • i

Po ijforos atidėliojimų New , 
York e ' prasideda šešiolikos 
politinių vadų byla. Jų tarpe 
ftcndasi Alexandra Trachten- 
bergas, vedėjas knygų leidyk
los International Publishers.

Jis ir kaltinamas “subversy- 
viškos” literatūros leidime.

J bylą įtrauktąjį’ apkaltin
ta septyniasdešimt penkios 
knygos ir brošiūros. Jose skel
biamos idėjos esančios pavo
jingos. Iš jų 40 yra minėtos 
leidyklos išleistos.

štai ir turime idėjų ir kny
gų bylą. Jau to susilaukėme.

Daugeliui amerikiečių toks 
knygų ir idėjų persekiojimas 
atrodo labai pavojingu demo
kratijai ir žmonių laisvei, štai 
kodėl gynimu šešiolikos teisia
mųjų susirūpinę labai plačios 

žmonių.

Daily Worker, teigia, kadi 
Los Angeles miesto valdžios 
rinkimuose laimėjo taikos rei
kalas. Majoru išrinktas Allan 
Pameroy. Prieš rinkimus jis 
sakė, kad jis trokšta taikos ir 
didžiųjų valstybių ‘susitarimo 
taiką išlaikyti. Jis taipgi sakė, 
kad jis iš Los Angeles praša
lins policijos brutališkumą.

Tad žmonės už Pameroy ir 
balsavo. Reakcijonieriai išmes
ti laukan.

Dabar tik lieka naujam ma
jorui palinkėti, kad jis savo 
rinkiminės platformos nepa
mirštų, kaip kad dažnai pasi
taiko su senųjų partijų politi
kieriais.

★
Miena iš pavojingiausia ir 

labiausia sergančių pramonių 
yra audimo (tekstilės) pramo
ki. Tai taip pat viena iš di
džiausių pramonių. Joje dir
ba 1,250,000. Fabrikai išmėty
ti po visą kraštą.

Seniau daugiausia tekstilės 
fabrikų būdavo Naujojoje An
glijoje. Paskutiniais keleriais 
metais daug jų išsikrautė į 
pietines valstijas. Ten darbas 
pigesnis, ten algos žemesnės, 
ten nereikia fabrikantams su
sidurti su darbo unija.

Karas Korėjoje, karo isteri
ja ir militarizacija šiąi pra
monei nedaug teduoda. Jau 
nesuskaitomi tūkstančiai teks- 
tiliečių vaikštinėja be darbo.

Tokiose tai sąlygose šio mė
nesio pabaigoje įvyks tekstili
ninkų unijos dvimetinė kon
vencija. Prieš du metu įvykti* 
šioje konvencijoje Bostone 
smarkiai kirtosi dvi klikos — 
prezidento Rieve ir vice-prezi- 
dento Baldanzi. Manoma, kad 
ir Cleveland© konvencijoje to 
susikirtimo nebus išvengta.

' Taj bloga ir pavojinga. Tar
pe Mlieve ir Baldanzi nesimato 
■jpan»tinių skirtumų. Viskas 
Nukasi apie paėmimą į savo 
rankas visos ir pilnos vadovy
bės.

Tokiame klikų bei frakcijų 
susikirtime pamirštamas pa
matinis reikalas. IŠ 1,250,000 
tekstiliečių tik vienas trečda-
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Kodėl anglai-amerikonai 
atidėlioja atsakymą į 
Sovietų planą Vokietijai
Stengiasi pirma įtraukt vakarų 
vokiečius į savo karo frontą

London. — Anglija, Ame
rika ir Francija atidėlios 
atsakymą į Sovietų pasiūly
mą dėl Vokietijos suvieniji
mo ir taikos sutarties su 
ja, kaip teigia vakarinių 
kraštų diplomatai. Sako:

Tie Trys Vakarų Didieji 
pirma privers vakarinę Vo
kietiją pasižadėt sudaryt 
vokiečių armiją ir įtraukt 
ją į karinį Atlanto kraštų 
frontą prieš Sovietų Sąjun
gą. Tiktai po to Amerika, 
Anglija ir Francija duos at
sakymą į tokį Sovietų pa
siūlymą:

Sušaukt Keturių Didžiųjų 
konferenciją -—Ame rikos, 
Anglijos, Sovietų Sąjungos 
ir Franci jos. Apsvarstyt 
konferencijoj planus dėl vi

Pelnė iš valdžios milijonus 
dolerių, bet suko taksus

Cleveland. Les te ris E. 
Butzmanas seniau turėjo 
mažą įrankių dirbtuvėlę, 
bet per Antrąjį pasaulinį 
karą taip išvystę savo biz
nį, kad milijonus dolerių 
pelnė iš karinių valdžios už
sakymų.

Bet Butzmanas suko tak
sus už savo pelnus, ir vien 
1946 metais nusuko $56,000. 
Už tai jis dabar nuteistas. 3 
metus kalėti, o Butzmano 
dirbtuvės iždininkas Gil
bertas Craig gavo 2 metus 
kalėjimo ir turės užmokėti 
$1,000 piniginės baudos.

J

Tunisai vėl atakavo 
f rancūzų pastumdėlius

Tunisija. — Tūkstančiai 
Tunisijos tautininkų de
monstravo prieš palocių 
premjero Salah Ed. Bakku- 
šo, Francijos pastumdėlio. 
Protestavo, kad francūzai 
pavarė tautinį tunisų prem
jero ministrų kabinetą ir jo 
vieton paskyrė savo patai
kūną Bakkušą.

Demonstrantai akmeni
mis apmėtė Bakkušo palo
cių ir paleido rankinę gra
natą į jo sargus.

Francūzų žandarai,, blaš
kydami minią, šaudė oran.

Tunisijos patrijotai taip 
pat susprogdino geležinkelį 
į pietus nuo sostinės Tuni
so. • -

Smarkiai veikia Naujoji 
Destour Partija, reikalau
janti Tunisijai nepriklauso
mybes nuo Francijos.

Teheran.—Pasitraukė ka
rinis Irano ministras gen. 
Morteza Jazdanpanha.

lis tėra organizuotas unijose. 
Nieko nepadaryta jų suorgani
zavimui. Linija mirtiname pa
vojuje, o lyderiai niaujasi už 
vadovybę!

Richmond Hill 19. N. Y., Trečiad., Bal. (April) 16, 1952

suotinų balsavimų surengi
mo ištisoje Vokietijoje.

Įvykdyt' laisvus balsavi
mus vakarinei ir rytinei 
Vokietijai suvienyti ir su
daryti vieną bendrą demo
kratine valdžia visai šaliai. 

į Padaryti taikos sutartį 
su suvienyta Vokietija ir 
už 1 metų po sutarties pa
sirašymo ištraukti visą sve
timųjų kariuomenę iš Vo
kietijos.
Vokiečių dauguomene 
pritaria Sovietų planui

Bonn, Vokietija. — Dau
guma vakarinės Vokietijos 
gyventojų uoliai pritaria so
vietiniam planui dėl Vokie
tijos suvienijimo, kaip rašo 
visi anglų - amerikonų ko
respondentai.

Dar atidėta mirties 
bausmė Rosenbergams

• New York. — Federalis 
apskrities apeliacijų teis
mas atidėjo vienam mėne
siui mirties bausmę Juliui 
ir Ethelei Rosenbergam. 
Jiedu buvo nu smerkti mirt 
elektros kedėjė už “atomi
nių sekretų perdavinėjimą 
Sovietams.”

Rosenbergų Advokatai da
bar duoda apeliaciją Aukš
čiausiam Jungtinių Valsti
jų Teismui.

N. Y. valstija uždaro 
Civilių Teisią fondą

New York. — Valstijos 
bankinis departmentas už
darė Civiliniu Teisiu Kon
greso fondą, kuris teikdavo 
kaucijas (užstatus) politi
niams areštantams.

Bankinė valdyba skelbia, 
kad penki komunistai, per
šokdami kaucijas, pabėgda
mi nuo kalėjimo, privedė tą 
fondą prie bankroto.

Valdyba, perėmus fondą į 
savo rankas, žada likusius 
jo pinigus padalinti tarp 
5,000 žmonių, davusių jam 
paskolų.

Potviniai užliejo 
17,000 ketv. mylią

Omaha, Nebraska. — Ar
šiausi Missouri ir Mississip
pi upių potviniai užplūdo 
17 tūkstančių ketvirtainių 
mylių plotą su keliolika 
miestų bei miestelių dešim
tyje valstijų.

Apie 80,000 žmonių pabė
go iš namų.

Washington.—Pręz. Tru- 
manas paskyrė $500,000 nu- 
kentėjusiems nuo potvinių 
sušelpti.
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Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

Valdžia duoda geležinkeliams 
dar $678,000,000 pasipelnyti

J. Tautų Saugumo Taryba 
atmetė skundą prieš

Washington. — Tarpvals- 
tijinės prekybos v a 1 d y b a 
tiek pakėlė kainas už kro
vinių išvežiojimą geležinke 
bais, kad jie per metus 
gaus 678 milijonais daugiau 
pelno, negu iki šiol. Padi
dino kainas 9 procentais 
geležinkeliams pietinėse ir 
vakarinėse valstijose ir 6 
procentais rytinėse.

Pernai rudeni kainos už 
prekių gabenimus trauki
niais buvo pakeltos 9 pro
centais , rytinėse valstijose 
ir 6 procentais pietinėse ir 
vakarinėse. Vadinasi, kro
vinių išvežiojimas geležim

Indonezija daro naujas sutartis 
su socialistiniais kraštais

Jakarta, Indonezija. — 
Naujoji Indonezijos prem
jero dr. Wilopo valdžia pa
sirašė prekybos sutartis su 
Vengrija ir Čechoslovakija. 
Ketina daryti verslo sutar
tis ir su kitais socialisti
niais kraštais.

(Suprantama, jog Indo
nezijos atstovai tarptauti
nėje ekonominėje konferen
cijoje Maskvoj padarė nau
jų prekybos sutarčių su So
vietais bei artimaisiais jų 
kaimynais, kaip rašo New 
Yorko World - Telegram ir 
kiti Scripps - Howard laik
raščiai.)

Senoji Indonezijos prem-

Trumanas leis peržiūrėt 
tūlu valdininku taksus' 4* L-

Washington.—Prez. Tru
manas sutiko parodyti kai 
kuriu valdininku taksu 
blankas kongresinei tyrinė; 
jiimi komisijai. Bet leis ty
rinėti tiktai tokius, apie ku
riuos bus iš anksto sužino
ta kaipo taksų sukčius.

Tūli republikonai murma, 
kad prezidentas, pasilaiko 
sau teisę spręsti, kuriuos 
valdininkus galima tyrinėti, 
o kuriuos ne.

Šaukia Trumaną gelbėt 
Ispanijos streikierius 
nuo Franko kulku .

New York. — Bendrasis 
Priešfašistinių Pab ė g ė 1 i ų 
Komitetas atsišaukė į Jung
tinių Valstijų valdžią—gel
bėti 27 Ispanijos s.treikie- 
rius.

Karinis Franko fašistų 
teismas' dabar juos slaptai 
tardo Barcelonoje, Ispani
jos didmiestyje. Kai ku
riems gręsia sušaudymas, 
kitiems — amžinas kalėji
mas.

Neseniai fašistai jau su
šaudė keturis pernykščio 
streiko vadus?

22 VAIKŲ MOTINA
Millbury, Mass. — Mrs. 

J. F. May jau turėjo 20 
vaikų, bet dabar pagimdė 
dar dvynukes, būdama 46 
metų amžiaus.

keliais per keletą mėnesių 
pabrangintas jau 15 pro
centu. - ’ •

Dabartinis kainų pakėli
mas geležinkeliams, yra jau 
dvyliktas nuo Antrojo pa
saulinio karo pabaigos. Per 
6 paskutinius metus valdžia 
tuo būdu padidino geležin
keliams pajamas viso 3 bi
lijonais dolerių (3 tūkstan
čiais milijonų).

Pernai geležinkelių ’kom
panijos pelnė apie 30 pro
centų daugiau kai]) 1950 m., 
bet skundėsi.valdžiai, kad 
“negali suvesti galo su ga
lu.”' 

jero Soekimano valdžia žlu
go todėl, kad sutiko priim
ti medžiagine Amerikos pa
ramą sykiu su ameriki
niu planu Indonezijai gin
kluoti prieš komunizmą.

Dabartinė Wilopo valdžia 
atmeta karinį Amerikos 
planą ir žada bepusiškai 
laikytis tarp vakarinių 
kraštų, iš vienos pusės, ir 
Sovietų Sąjungos su jos 
draugais, iš antros.

Indonezija, yra turtinga 
naftos versmėmis, gnfno 
(robo) medžių miškais, me
talų kasyklomis ir kitais 
gamtos turtais.

y Ha

Filipinų valdžia pagavo 
amerikoną partizaną

. . . c

Manila, Filipinai. — Fili
pinų policija sučiupo ameri
koną Williama Pomeroy 
kaip vieifąTš vadovaujančių 
partizstnų-hukbalahapų, ku
rie veda karą prieš dvari
ninkų valdžią.

Filipinų teismas galėtų 
už tai net pakorimui nu- 
smerkt Pomeroy, buvusį A- 
merikos kareivį.

Francūzai, sakoma, 
keltą audrą prieš 
[Ridgway

----------------- -

Paryžius.—Kalbama, kad 
vieton pasitrauksiančio ge
nerolo Eisenhowerio bus 
paskirtas gen. Ridgway 
kaip vyriausias' tarptauti
nės vakarų armijos vadas 
prieš Sov. Sąjungą. Ridg
way dabar yra aukščiausias 
amerikonų komandierius 
Tolimiesiefms Rytams., taigi 
ir Korėjai.

Francūzų komunistų dien
raštis L’ljumanite vadina 
Ridgway “kariniu krimina
listu, kuris įsakė skleisti li
gų bakterijas” prieš Šiauri
nės Korėjos liaudininkus.

Francūzai kartotinai de
monstravo prieš generolą 
Eis.cnhowerį, rašo L’Huma- 
nite, bet jie audringai su- 
brustų prieš Ridgway. Tad 
Ridgway “net pavydėtų, 
kaip lengva Eisenhoweriui 
buvo,” sako tas laikraštis.

francūzų terorą Tunisijoj
Visai atsisakė svarstyt 11-kos 
šalių pasiūlymą prieš Fr unciją

United Nations, N. Y. —
■Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba atsisakė į svarsty
mų programą priimti skun
dą prieš žiaurią Francijos 
politiką Tunisijoj .

Už skundo svarstymą bal
savo Sovietų Sąjunga, Pa
kistanas, Brazilija, Čile ir 
kinu tautininku Formoza.i c

Prieš skundo priėmimą į 
dienotvarkį pasisakė An
glija ir Franciaj. Nuo bal
savimo susilaikė Jungtinės 
Valstijos, Graikija, Turkija 
ii* Holandija.

Taigi skundas negavo 7 
pritariančių balsų, kurių 
reikia tokiuose atsitikimuo
se, pagal Jungtinių Tautų 
taisykles.

Brazilijos valdžia 
suėmė 13 karininką

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Karinė Brazilijos valdžios 
komisija areštavo 13 oficie- 
rių. Nužiūrėjo, kad tie ar
mijos, laivyno ir oro jėgų 
karininkai pritaria Sovietų 
Sąjungai.

Tarp suimtų yra oro jėgų 
majoras' Fortūnatas C. Oli- 
viera, sūnus generolo Ed- 
gardo Olivieros, vyriausio 
devintosios karinės apygar
dos vado.

Kinija tikisi gauti ir 
metalą iš Anglijos

Peking. — Kinijos Res- 
publi’kos radijas sakė, jos 
atstovai ekonominėje Mask
vos konferencijoje padarė 
sutartį su anglų biznio pa
siuntiniais, kad Kinija gaus 
iš Anglijos chemikalų ir 
svarbių apsigynimui meta
lų. Už tai savo produktais 
atmokės anglams.

Pagal Amerikos įsakymą, 
Anglijos valdžia iki Šiol už
gynė tokius metalus parda- 
vi.nėt Kinijai bei kitiems 
Sovietų draugams.

5 lakūnai žuvo su 
kariniu lėktuvų

Brunswick, Maine. — Su
dužo ir sudegė karinės sar
gybos lėktuvas. Žuvo 5 la
kūnai.- Kiti 5 sužeisti.

GITLOWAS AGITUOJA 
Už TAFTĄ

New- York. — Benjami
nas Gitlow, buvęs komunis
tas, paskui tapęs FBI šni
pu, dabar agituoja išrinkt 
republikoną senatorių Taf- 

> tą Jungtinių Valstijų pre
zidentu.

Gitlowui surengė prakal
bas antradienį H o t e 1 y j 
New Yorkeryj Benjaminas 
Spolanskis, streiklaužis ir 
Šnipas nuo 1919 mėtų.
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Skundą prieš . Franci ją 
siūlė 11 azijinių - arabiškų 
kraštų: Pakistanas, Afga
nistanas, Burma, Egiptas, 
Indija, Iranas., Indonezija, 
Irakas, Filipinai, Saudi 
Arabija ir Yemenas.

Amerika, susilaikydama 
nuo balsavimo, stengėsi už- 
gerinti Francija, kaip, pa
stebi New Yorko Times.

Skundas prieš francūzus 
dėstė, kai]) jie varu užkorė 
savo pataikūnų valdžią Tu
nisijai ir kaip terorizuoja 
jos. žmones, reikalaujančius 
tautinės laisvės bei nepri
klausomybės.

Sovietu atstovas kaltino 
Amerikos, Anglijos ir Fran
cijos imperialistų suokalbį 
prieš Tunisija.

Baigiamas N. J. telefoną 
raštiniu streikas

Newark, N. J. — New 
Jersey valstijos telefonų 
raštinių streikierių vadai 
susitarė su Bell telefonų 
kompanija, Telefonistėms- 
telefonistams bus pridėta 
$4 iki $4.50 algos per sa
vaite.

Panašios telefonistu su
tartys padarytos Michigano 
ir Ohio valstijose.

Bet telefonistai vis dar 
neina per telefonų mecha
nikų piketus prieš Western 
Electric kompaniją, kuri 
v ra Bell telefonu t rusto da
lis. :

Mechanikai, CIO unijis- 
tai, tęsia streiką 43 valsti
jose.

20 Lenkijos laivą 
ima naftą iš Irano

Stockholm, Švedija.—Pra
nešama, kad Iranas veda 
jau reguliavę savo naftos - 
žibalo prekybą su Lenkija. 
Dvidešimt Lenkijos laivų 
gabena iš Irano kerosiną, 
gazoliną ir kitus naftos 
produktus.

Spėjama, kad Lenkija 
siunčia ir Kinijos Liaudies 
Respublikai pirktą iš Irano 
naftą bei gazoliną.

Kruvinas susikirtimas tarp 
mahometoną ir krikščioniu

Tel Aviv, Izraelis. — Vie
nas mahometonas vaikas 
mėtė akmenis į tris, krikš
čionis vaikus skautus Naza- 
re th e. Dėl to užsikūrė kru
vinas su s i d ū rimas tarp 
krikščionių ir mahometonų. 
Jie kovėsi kirviais, peiliais 
ir kitais įnagiais.

Vienas mahometonas tapo 
užmuštas ir 9 asmenys su
žeisti.

ORAS.—švelni giedra.
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DIDŽIO ŽMOGAUS, LEONARDO da 
VINCI, GIMTADIENIO MINĖJIMAS

DAR 1951 METŲ lapkričio mėnesį PasauliP-ės Taikos 
Tarybos posėdyje buvo priimta rezoliucija, siūlant, kad 
šiais, 1952 metais, pasaulis minėtų keturių didžių žmo
nių sukaktis: 500 metų sukaktį nuo gimimo Leonardo 
da Vinci, 1000 metų sukaktį nuo mirties žymaus arabų 
galvotojo ir matematiko Avicennos, 150 metų nuo gimi
mo Victor Hugo ir 100 metų nuo mirties Nikalojaus Go
golio.

Tai buvo gražus žestas, geras pasiūlymas. Už taiką 
ir laimingesnį, šviesesni žmonijai gyvenimą juk galima 
ir reikia kovoti visaip. Didieji žmonės, gyvenę praeity
je, savo darbais, ir gyvenimo pavyzdžiais gali labai įkvėp
ti nūdieninį pasaulį siektis ko tai gražesnio, ko tai kil
nesnio, nustumiant pražūtingą karą į šalį.

piešėjas,

LEONARDO DA VINCI buvo didis genijus, kokių 
gamta yra šykšti.

„ Leonardo buvo ne tik didis <menininkas, 
skulptorius, — o ir genijalus. mokslininkas: architektas, 
inžinierius, anatomas, — išradėjas daug dalykų, kurie 

. tik po keleto šimtų metų buvo žmonijos priimti ir panau
doti.

Leonardas, be to, buvo materialistas-galvotojas/jis bu
vo didis humanistas; jis buvo pilnas gražiausių žmogiš
kųjų savybių asmenybė.

Leonardas gyveno laikotarpyje, kai buržuazinė san
tvarka pradėjo plėtotis. Ir jis, kaip menininkas ir moks
lininkas, daug prisidėjo prie feodalizmo nugalėjimo, prie 
katalikiškos dvasiškijos pastatymo “į jos vietą,” prie 
stūmėjimo progreso pirmyn ir pirmyn.

Nors Leonardas, sąlygų verčiamas, buvo paimtas tar
nybon ano meto plėšikų,—tokių, kaip Cizaras Bordžija, 
kaip Ludovico Sforza,—tačiau jis, Leonardas, smerkė ka
rą, smerkė grobikišką politiką.

Štai, kas sudaro vyriausią esmę Leonardo darbų! Štai, 
kas šiandien žmoniją įkvepia kovai dėl taikos ir gražes
nio gyvenimo!

PASAULIO TAIKOS TARYBOS atsišaukimas nebu
vo progresyvės žmonijos neišgirstas.

Minėtų keturių didžių vyrų sukaktys visų pirmiausiai 
buvo pasiryžta gražiai atžymėti Tarybų Sąjungoje, tai
kos avangarde, socializmo krašte. Victoro Hugo su
kaktis buvo plačiai atžymėta vasario mėnesį, Gogolio 
sukaktis—kovo mėnesį, o Leonardo da Vinci įvertinti pa
skirtas ištisas balandžio mėnuo. Avicennos sukaktis 
veikiausiai bus atžymėta neužilgo.

Tarybų Sąjungoje šį mėnesį vyksta tūkstančiai mitin
gų; apie Leonardą da Vinci parašyta daugybė laikraš
čiuose ir žurnaluose straipsnių; apie jį išleista specialės 
knygos. Jo piešiniai, kaip “Mona Lisa,” ir kiti, atspaus
dinti milijonuose egzempliorių ir platinami po visą kraš
tą; atspausdinti meniškai, spalvotai, ir skleidžiami po vi
są platųjį kraštą, kad žmonės gerai pažintų genijų ir 
jo darbus, atliktus prieš virš 400 metų.

Taip yra ne tik Tarybų Sąjungoje; taip yra ir liaudiš
kose respublikose, taip yra ir didžiojoje Kinijoje. Taip, 
beje, yra ir kituose kultūriškuose kraštuose.

BUVO MANYTA, BUVO GALVOTA, kaip gi bus 
mūsų krašte, — krašte, kurio vadovaujantieji organai 
šiuo metu vyriausiai užsiima kariniais reikalais?

Ir visgi, paveiktas to didžio judėjimo, kuris šiandien 
vyksta pasaulyj ryšium su Leonardo da Viųci sukakties 
minėjimu, prezidentas Trumanas, pagaliau, rado rei
kalo tarti žodį.

Geriau vėliau, negu niekad!
Niujorko Times korespondentas Washingtone balan

džio 11 d., tarp kitko, rašo:
“Formaliame savo pareiškime, kurį padaryti paaksti- 

no valstybės departmentas, Mr. Trumaųas sako, jog 
Amerikos žmonės turi bendro su Leonardo da Vinęi’o 
palikimais Vakarų civilizacijai.”

Tuo būdu Mr. Trumanas ragina amerikinius muzie
jus ir kitas kulūtrines įstaigas minėti Leonardo gimimo 
sukaktį.

Tas pats korespondentas prideda, jog dabar, girdi, 
tarp Rusijos ir mūsų krašto prasidėsiąs “propagandinis 
mūšis” dėl renesanso genijaus.

Koks “mūšis”? Kodėl dėl Leonardo da Vinci ir jo 
darbų įvertinimo turėtų kilti kaž koks nesusipratimas 
tarp šitų dviejų kraštų? Mums atrodo, korespondentas 
Čja pareiškė tik savo norą, savo troškinius, o nieką 
daugiau. “ "i .

Mums, beje, atrodo, jog šios Leonardo da Vinci su
kakties minėjimas turėtų abiejų kraštų žmones suar
tinti, o ne skirti. Daugiau: Leonardo da Vinci gimimo 
sukakties minėjimas turėtų suartinti viso pasaulio žmo
nes vienam bendram reikalui: taikai išlaikyti, pakelti 
žmonėse kultūros laipsnį į aukštesnį lygį, apjungti, ap-

MOTERŲ KAMPELIS
Amerikietės pasikeis su 
Sovietų moterim laiškais

Amerikos- Sovietų Drau
gingumo Taryba Chicagoje 
skelbia pradėsianti “Taikos 
Laiškų” kampaniją. Tokių 
laiškų nuo moterų Chica
goje, adresuotų Sovietų Są
jungos moterims per šią 
kampaniją, per balandžio, 
gegužės ir birželio mėne
sius, tikimasi, bus pasiųsta 
ne mažiau 500.

Šiam laiškų siuntimui tar
pininkaus aukščiau minė
tos tarybos Moterų Komi
tetas. Jie bus pasiųsti Mo
terų Anti - fašistiniam Ko
mitetui Sovietų Sąjungoj ir 
komitetas išvertęs įteiks ten 
gyvenančiom moterim: šei
mininkei nuo šeimininkės, 
mokytojai nuo mokytojos, 
šapos darbininkei nuo ša- 
pos darbininkės, ir tt. Laiš
kus galima rašyti ir nuo 
organizacijų.

Laiškuose moterys para
šys apie savo šeimą, apie

viską, kas jom vyriausiai rū
pi, ir ypatingai išreikš pa
geidavimą pasaulinės tai
kos. Rašant laišką adre
suos: “Brangi Nematyta 
Drauge.” Pasiųs sekamu 
adresu: CCASF, Room 50, 
68 West Washington St., 
Chicago, Ill.

Norint plačiau su šia 
kampanija susipažinti, gali
ma pasikviesti kalbėtoją iš 
minėtos tarybos, kuri at
vyks į organizacijos susi
rinkimą ir plačiai išdėstys 
kampanijos tikslą ir atsa
kinės į klausimus. Galima 
šaukti ANdover 3,1878.

New Yorko moterys jau 
pradėjo rašinėti tokius laiš
kus. Kelios chicagietės pa
rašiusios jau gavo atsaky
mus.

Moterų klubai Chicagos 
srityje šį klausimą turėtų 
pakelti savo būsimuose su
sirinkimuose. Elsie

Kareivių motinų ir žmonų 
pareiškimas prez. Trumanui

konstruktyviai dirbti, bet 
kad skersti kitus vyrus ir 
moteris, toli nuo mūsų že
mės esančius. Mes mato
me, kaip auga mūsų kari
niai nuostoliai, žuvusiųjų 
mūsų sūnų ir vyrų vardų 
sąrašas. Todėl mes sako
me: Gana! Užtenka sker-

motinų ir dynių! Amerikos kareivių 
žmonos ir motinos reikalau- 

i ja baigti šias begalines 
j skerdynes.

Mes esame pasiruošusios 
! paaukoti savo sūnus, vyrus I 
ir save, jeigu tik reikės, 
mūsų krašto gynimui. Bet 
mes esame persitikrinusios, 
kad mūsų 1 kraštas nėra 
priešo užpuolimo pavojuje. 
Kaip ir kitos viso 'pasaulio 
motinos, ir žmonos, mes 
esame įsitikinusios, kad 
taika yra galima. Mes ga
lime ir turime tartis Jung
tinėse Tautose ‘ su kitomis 
valstybėmis, įimant ir Ki
niją, ir surasti būdus kar
tu gyventi taikoje.

Mes raginame tuojau 
baigti karą Korėjoje. Mes 
raginame grąžinti namo 
mūsų vaikus ir vyrus. Dar 
daugiau, mes raginame mū
sų šalį eiti link pastovios 
taikos tarp didžiųjų valsty
bių per bendrą susitarimą. 
Mes tikime, jog tai yra vie
natinis būdas linkui pasie
kimo tokio pasaulio, kuria
me mūsų vaikų gyvastys 
bus apsaugotos.

Su taikos delegacija ba
landžio 1 d. atvyko į Wa- 
shingtoną ir virš 50 esamų
jų ir busimųjų kareivių mo
tinų ir žmonų net iš šešių 
valstijų — New Yorko, O- 
hio, New Jersey, Illinois, 
Pennsylvanijos ir Connecti
cut. Jos atstovavo Ameri
kos kareivių
žmonų troškimus, v

Šios motinos ir žmonos 
sudarė bendrą delegaciją,. 
kurios tikslas buvo p’asima- i 
tyti su prezidentu Trumą-1 
nu ir priduoti jam jų pa
reiškimą. Bet kuomet jos 
pasiekė Baltąjį Namą, tai 
sargai pastojo joms kelią ir 
į to namo vidų jų neleido. 
Per visą valandą jos ten 
stovėjo ir vis reikalavo tei
sės įeiti į Baltąjį Namą ir 
priduoti savo pareiškimą. 
Pagaliau buvo priimtas se
kamas šios delegacijos pa
reiškimas:

Mes, moterys, motinos ir 
žmonos, atvykome pas jus 
todėl, kad mums labai rū
pi ateitis mūsų vaikų ir 
jaunuolių* kurie yra svar
biausiu mūsų krašto turtu. 
Nuo pat Korėjos karo pra
džios mes matome, kaip 
mūsų vaikams yra atimta 
teisė prie linksmo, sveiko 
ir kuriamojo gyvenimo, 
kuomet Jungtinių Valstijų 
turtas ir planingumas pa
versti naikinimo ginklais.

Mes matome, kaip mums 
reikalinga daugiau moky
klų, namų, ligoninių, tuo 
metu, kuomet mūsų pinigai 
naudojami tankams ir bom
boms. Mes matome nęda val
giusius ir apdriskusius vai
kus todėl,, kad 'gyvenimo 
reikmenų kainos ir taksai 
nesvietiškai iškilę į padan
ges, Mes esame liudinin
kės mūsų vaikučių, kurie 
kenčia baimę, karo įtempi
mą, padaryti brutalais ir 
išmokinti būti “užmuši- 
kais,” išmokinti neapykan
tos, vietoje praktikuoti bro
liškumą.

Mes matome beviltingą ir 
cinišką jaunimą, žiūrintį į 
ateitį, ne kad apsivesti ir 

Panelė priešinga 
taksavimui

Vivien Keliems., 55 metų, 
Stonington, Conn., fabri
kante, pasiųsdama valstybei 
kitus taksus, sykiu pranešė 
vyriausybei, kad jinai ne
mokėsianti naujausiųjų so
cial security taksų.

Jinai vįsašališkojo 
ninko Snyder adresu 
siųstame laiške rašo,
jis gali, jei norį, prieš ją 
užvesti bylą. Jinai turi su
organizavusi ir grupę'kitų 
pasiturinčių asmenų, ku
rie sutartinai nemokėsią tų

iždi- 
pa- 
kad

vienyti visą pasaulį, nes Leonardo da Vinci patapo vi-, 
sos. žmonijos sūnumi, davusiu jai tiek, kiek nedaug kitų 
asmenų galėjo duoti.

Tik tokiais norais ir tikslais vadovaudamasi, žmonija, 
minėdama Leonardo da.Vincj..sukaktį, tegali pasisemti .iš 
jos daugiau naudos sau ir busimosioms gentkartėms.

(XPietvakarių Žmonės — 
neapykantos pavyzdžiai”

Rašo 
STEPHEN PEARCE

Pietvakarinė dalis Jung
tinių Valstybių — kuri vie
na karta buvo dalis milži- € V
niškos ispanų impe r i j o s 
Naujajame Pasaulyje — 
pereitame šimtmetyje pa
virto į “boom” kraštą, kur 
išsivystė nauji miesteliai, 
milžiniškos žemdirbystės, 
industrijų ir komercijos 
įstaigos, svarbios finansi
nes organizacijos ir visokių 
rūšių viešos įstaigos. Tas 
viskas pritraukė tūkstan
čius žmonių iš kitų šalies 
dalių. Ir iki šiandien žmo
nės vis vyksta.

Šių dienų “pionieriai,” at
vykę pietvakariuose, mato 
įdomią vietą, įvairiausių 
tautų žmones; randa pir
mos ispanų okupacijos žy
mes —■ ispaniškus vardus, 
kalbą... čia gyvena mek
sikiečiai - amerikiečiai, A- 
merikos indėnai, chiniečiai- 
amerikiečiai, japonai-ameri- 
kiečiai, filipinai ir nuo an
trojo pasaulinio karo’ vis 
augantis skaičius negrų.

Ką reiškia toks žmonių 
mišinys? Atsakymą į tą 
klausimą galima rasti nese
niai išleistoj William Hen
ry Cooke knygutėj “Peoples 
of the Southwest: Patterns 
of Prejudice.” Dr. Cooke dės
to istoriją Claremont kole
gijoj, Californijoj, ir seniai 
studijuoja žmonių santy
kius toje apylinkėje.

Daugelis iš šių migrantų 
—ūkininkai iš Iowa, biznie-

riai iš New Yorko, moky
tojai, negrai—randa naują 
laisvės rūšį pietvakariuose, 
patyrė Dr. Cooke. Bet ki
taip su mažumų žmonėmis, 
kurie turi dirbti paprasčiau
sią ir juodžiausią darbą 
vis besivystančioj ekonomi
joj. Nes dauguma šių at
vykusių su savim atsivežė 
tas pačias neapykantas, ku
rias jie turėjo rytuose, vid- 
vakariuose ir pietuose.

Pietvakariuose, kaip ir 
kitose krašto dalyse, Dr. 
Cooke randa diskriminaci
jas dėl darbo, suvaržymus 
dėl butų, segreguotą švieti
mą, kuris praktikuojamas 
kai kuriose pietvakarių vals
tijose pagal įstatymą.

Ypač Dr. Cooke aprašo 
neapykantą, kiek ji liečia 
meksikiečius — trys milijo
nai jų gyvena pietvakarių 
valstijose. Daug elis šių 
žmonių dirba laukuose, at
likdami sunkiausią darbą. 
Ir kuriems tenka apsistoti 
miestuose, jie gali apsigy
venti tik apleistoše vietose. 
Jų padėtį apsunkina jų tau
tiečiai, kurie nelegaliai per
sikėlė iš Meksikos ieškoti 
darbo—kartais jų algos ma
žesnės negu 40 centų per 
dieną. Meksikiečiai - 'ameri
kiečiai gali gyventi demo
kratinėj bendruomenėj, bet 
jie laikomi nepriimtina da
limi, pabrėžia Dr. Cooke.

Smerkdamas neapykantos 
pavyzdžius, Dr. Cooke pa
brėžia laisvės pavyzdžius,

kurie šen ir ten pasirodė 
dėka pastangoms daugelio 
organizacijų “mažumų” ir 
“didžiumų,” privačių ir ci
viliškų, kurios visos kartu 
veikia Įsteigti bendruome
nę, pagrįstą lygiomis pro
gomis ir brolyste. Nuo an
trojo pasaulinio kaxo jiA 
skaičius vis auga. or‘ 
ganizacijos pradėjo ' spar
čiau veikti tuoj po Pearl 
Harbor įvykio, kada japo
nai šioje šalyje buvo grū
dami į stovyklas.

Bet neseniai New Mexico 
pravedė teisingo darbo 
praktikos įstatymą ir pri
ėmimą negrų į valstijų ko-

kvalifikuotų negrų, moky
tojų ir meksikiečių, chinie- 
čių ir japonų kilmės moky
tojų. '

Bet tie įvykiai pietvaka
riuose seka panašius įvy
kius visur, kur tik siekia
ma išnaikinti diskriminaci
ją ir neapykantą. Dr. Cooke 
ragina visus žmones prisi
dėti prie tokių pastangų.

Common Council

Įvairios Žiniom
TELEVIZINIS CENTRAS 

KIJEVE
KIJEVAS, sausio 28 d.— 

Du kartus per savaitę ul- 
tratrumposiomis bangomis 
efire skamba diktoriaus 
balsas: “Dėmesio, draugai 
radijo žiūrovai! Kijevo te
levizinis centras pradeda 
bandomąją laidą.”

Kijevo televizinis centras, 
kuris bus vienas galingiau
sių šalyje, statomas pa
spartintais tempais. Jau 
baigtas statyti siųstuvo pa
statas ir 180 metrų aukščio 
ažūrinis stiebas. Greta siųs
tuvo statomas keturaukštis 
studijų korpas, kurianje 
bus penkios studijos, apara- 

j tinę, kino projekciniai įren- 
! girnai ir administracinės

buvo ligoninėje. Linkime < tarnybos.
jai greitai pasveikti, nes Leningrade gaminama 
bazaras jos labai laukia. > speciali aparatūra trans- 

Draugas V. Karsokas bu- liuoti. spektakliams betar- 
vo skaudžiai traukinio už-Meškai iš teatrų. Televizijos 
gautas apie du mėnesiai at- centras jau turi televizinį 
gal. Jau sveiksta.

Frances Turauski serga 
“flū” antra savaitė, guli 
lovoje po gydytojo priežiū
ra. A. Rodgers

Cleveland© Lietuvių 
Moterų klubo

Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas įvyko kovo 20 
d. ir narių atsilankė gra
žus būrelis.

Delegatė išdavė raportą, 
kad Draugijų Sąryšis su
tvėrė Komitetą Apsigyni
mui, į kurį įeina visi darbš
tūs nariai. Taipgi išrinko 
delegatę į Washingtoną dėl 
taikos ir gynimo civilių tei
sių. Draugė Anna Kliving- 
ton yra delegate. Ją mes 
žinome kaipo darbščią ir 
susipratusią veikėją. Mes 
visi lauksime jos sugrįžtant 
ir išgirstant su svarbiu ra
portu.

Skaitytas laiškas iš LDS 
Klubo pirmininko J. Žebrio. 
Jis atsišaukė į klubo (mote
ris prašydamas pagalbos, 
bei talkos dėl klubo pava
sarinio apvalymo. Jau ke
lios klubietės. pasižadėjo. 
Yra žinoma,'kad mūsų mo
terų klubas yra visur ir vi
suomet prisidėjęs su darbu 
ir pagalba.

Nauja narė įsirašė į mū
sų klubą, tai d. M. Maci
jauskienė. '

Mary Nikas savaitė lai
ko kaip serga ir savaitę iš- 

veikla

Today’s Pattern

taksu.
Panelė Keliems ir jos tal

kininkai kol kas pasiten
kinsią kova prieš tą dalį 
social security taksų, kuri 
imama už patį fabrikantą, 
kaipo “self - employed” as
mens apdrauda.

Žinoma, panelė Keliems 
bendrai priešinga' social 
security taksams, kurie su
mokami tam, kad darbinin
kai senatvėje gautų pensi
jų, o jų šeimos gautų po
mirtinę. Kad mažamečiai 
darbininkų palikonys gau
tų, pašalpą. Ji priešinga dėl 
to, kad į tą fondą, greta to, 
ką atrokuoja iš paties dar
bininko algos, turi dąmokė- 
ti ir fabrikantai.

kilnojamąjį aparatą, įgali
nantį parodyti radijo žiūro
vams futbolo ir kitas spor
tines varžybas iš stadionų, 
šventines demonstracijas ir 
kitas liaudies iškilmes.

Ant Kijevo namų stogų 
atsiranda vis daugiau ir 
daugiau į T raidę panašių 
antenų, nukreiptų į televi
zijos centro stiebą.

Pasiruošimas Čekoslovaki
joje tarptautinei konfe- 
rencijai vaikams ginti 

j PRAGA. vasario 25 d. — 
1 Čekoslovakijoje pradėta 
. ruoštis būsimajai Tarptau
tinei konferencijai vaikams 

. ginti, kuri įvyks Vienoje 
balandžio 12-16 dd. Čeko
slovakijos Nac i o n a 1 i n i o 
fronto centrinio veikimo 
komiteto iniciatyva nutarta 
sušaukti kovo 30 d. Čeko
slovakijos visuotinę konfe
renciją vaikams ginti. Jai 
sušaukti sudarytas Čekoslo
vakijos komitetas vaikams 
ginti. Vakar įvyko šio ko
miteto orgaizacinis posėdis. 
Komitetą sudaro žymūs po
litiniai ir visuomeniniai vei
kėjai, vaikų gydytojai, pe
dagogai, rašytojai, namų 
šeimininkės, ir tt.

Kalbą komiteto posėdyje 
pasakė Čekoslovakijos tai
kos šalininkų komiteto pir
mininkas ir Nacionalinio 
susirinkimo pirmininko pa
vaduotoja A. Godinoka-

9328
SIZES

try
Pattern 9328, Jr. Miss sizes 11. 

13, 15, 17. Size 13 takes 4% yards 
39-inch fabric.

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite; Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19,

Mainz, Vokietija.—Karine 
francūzų valdyba paleido iš 
kalėjimo 35 nacius karinius 
kriminalistus.

2 pus!.—Laisve (Liberty)— Trečiadien., 
t • »

16, 1952



Lietuvos miškų gerinimas
Lietuvos žmonės ir vyriau- Į jo sparčiu augimu ir dideliu 

eybė susirūpinę Lietuvos miš- našumu. Tas gana vaizdžiai 
kų pagerinimu, jų praplėtimu parodo, kad klimatinės mūsų 
Ir Jų našumo pakėlimu. Ta te- ' krašto sąlygos visiškai leidžia 

patiekia įdomų straipsnį | šią veislę platesniu mastu į- 
Jankauskas, Lietuvos miš-1 veisti į mūsų valstybinių, tary- 

kų ūkio 7 fakulteto dekanas. ; binių ir kolūkių miškų sąstatą, 
Jis siūlo į Lietuvos miškus į- o taip pat gyvenvietėms apso- 
vesti greičiau augančių me-; dinti ir miestų žaliajai staty- 
džių veislių. Ir jis rašo: | bai.

Praktika taip pat parodo, 
kad maumedis pasižymi aukš
tu našumu. Jeigu pušiai išau
ginti iki kirtimo amžiaus, t.y.

pušis i išauginti medžių stiebus tin
kančius statybai ir pramonei, 
reikia 101—420 metų, o eglei 
81—100 metų, tai maumedis 
tokių pat išmatavimų pasiekia 
jau 50—60 metų amžiuje, 
kas leidžia kirtimo amžių su
trumpinti 40—50%.

Kas dėl išauginamos medie
nos techniškųjų savybių, tai 
reikia pasakyti, kad maume
dis duoda medieną ne tik nė 
kiek neblogesnę už eglę ir pu- 

’ šį, o priešingai — aukštesnės
Maumedžiai, alinantieji j kokybės. Vietose, kur susieitu 

mūsų krašte, paskutiniųjų 30- 
40 metuf bėgyje buvo išmūf 
ginti trijų šaltųjų žiemų: 
Klip—1916, 1928—1929 ir
11M9—1910 metais, kada ab
soliutinis sausio mėnesio mini
mumas atskirose krašto vieto
se pasiekė 30—40 laipsnių 
šalčio, šių žiauriu šalčiu buvo 
paliesta daugelis svetimžemių 
medžių veislių, 
kuose,
Maumedis ne tiktai nenuken
tėjo nuo šalčių, bet pasižymė-l

įvesti 
buvo

Viena iš tokių žymiai grei- Į 
čiau augančių spygliuočių me- ■ 
džių veislių, negu pas mus Į 
plačiai kultivuojamos 
ir eglė, yra maumedis.

Pirmieji bandymai 
maumedį mūsų krašte
pradėti pirmoje XIX amžiaus 
pusėje. Jie buvo įveisti sėklo
mis, gautomis iš Rusijos, Va
karų Europos, Lenkijos ir 
Suomijos, šiandien dauguma 
iš jų jau yra pasiekę 50-100 
metų amžiaus ir duoda me
džiagą padaryti vienas arba 
kitas išvadas.

augančių miš- 
parkuose ir sodybose.

Hartford, Conn

LAISVES CHORO 25 METŲ SUKAKTIES

• KONCERTAS
KLUBO SALĖJE

227 Lawrence Street,

vės Choras, kuris mini savo 25 melą sukaktį

Sekmadienį, Balandžio 20 April, 1952
PRADŽIA 1:30 VAL. PO PIETŲ. ĮŽANGA 75c.

Hartford, Conn.

PROGRAMOJE DALYVAUS:
Lco Jonikas, baritonas 
puikaus talento dainininkas, 

iš New Yorko.

Norma Čeponytė, sopranas 
tai Naujosios Anglijos lakštutė, 

iš Worcester, Mass.

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

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

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

dies dainų Aūlai Stevenson (dešinėje) II lino j aus valstijos guber
natorius, prezidento Trumano peršamas demokratų 
kandidatu į prezidentus..Pats--Stevenson nieko nesako. 
Jis pirma nori vyno išsigerti...

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, F. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

jųjų tu/.nu.M .............. ' J ■*
3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Balaiid.-April 16, 1952

iškelia klausimą 
maumedžio įveisi- 
miškų plotus, ga- 
sodybas.
su sėklų

riama su drėgmė, maumedžio 
mediena yra tiesiog nepamai
noma. 

Visa tai 
dėl plataus 
mo i mūsų i- t

lolaukes ir 
susiduriame 
namoslos medžiagos 
mo reikalu. Norint 
geresnių rezultatų, 
reikalinga surinkti nuo dabar
tiniu metu augančių mūsų 
krašte medžių miškuose, par- 

Tačiau 
ir sodi- 

išaugini- 
pasiekti 

sėklas

duoda

kanko-

kuose ir sodybose.
Maumedžiai kasmet 

didesnį ar mažesnį 
Surinkus maumedžio 
rėžius, tenka iš jų sėklas išai
žyti specialiose miškų ūkiuose 
naudojamose aižyklose, arba 
paprastesnių būdu džiovinant 
ant krosnių, tačiau žiūrint, 
kad nebūtų pakelta tempera
tūra virš 55°C. Aukštesnių 
tejmperatūrų panaudojimas 
gali pakenkti seklų daigumui 
arba žymiai jį sumažinti. Čia 
tenka pasakyti, kad maume
džio sėklos iš viso nepasižy
mi dideliu daigumu; vidutiniš
kai maumedžio seklų daigu
mas svyruoja tarp 20—38%. 
Toks palyginti žemas sėklų 
daigumas verčia jų didesnį 
kiekį berti įsėjant daigynuose 
arba tiesiog sėjant į želdomą- 
jį plotą.

Įveisiant platesniu mastu 
maumedį į mūsų miškus ir no
rint susilaukti efektyvesnių 
rezultatų, reikia parinkti jam 
atatinkamas augiavietes. Ben
drai tenka pasakyti, kad mau
medis auga įvairiausiose au- 
giavietėse, tačiau toli gražu 
duoda nevienodus augimo re
zultatus. Geriausiomis augia- 
vietėmis mūsų krašte maume
džiu! įveisti reikia laikyti vi
dutinės drėgmės ir drėgnus 
priesmėlius ir priemolius (kur 
auga kiškio kopūstiniai ir mė
lyni niai pušynai ir eglynai). 
Ypatingai gražių rezultatų 
galima laukti ant priemolio ir 
nesunkaus molio augiaviečių, 
kurios paviršiuje yra prideng
tos nestoru (30—50 cm) prie- 
smėlio sluoksniu, šiose augia- 

vietese maumedis pasiekia 
maksimalinio aukščio ir duo
da didžiusius išteklius medie
nos iš 1 ha ploto,' kokių jokia 
kita medžių veislė, dabartiniu 
metu auganti mūsų krašto 
miškuose, duoti negali.

čia tenka paminėti, kad 
visos maumedžių rūšys dėl sa
vo dekoratyvinių formų tinka 
kolūkių gyvenvietėms, sodų 
užtvaroms nuo vėjų drauge 
su kitomis medžių veislėmis 
apsodinti, o taip pat miestų ir 
parkų žaliai statybai.

Spartus maumedžio augi
mas pakels bendrąjį mūsų 
miškų našumą ir leis. žymiai 
sutrumpinti kirtimo amžių. Į- 
veisdami platesniu mastu 
maumedį į savo miškus, prisi
dėsime prie to didingo gamtos 
pertvarkymo plano, kurį vyk
do tarybinė liaudis plačioje 
Tėvynėje negirdėtais pasauly
je mastais ir tempais.

CLEVELAND© ŽINIOS <
fsikūrė Spaudos 
Laisves Draugija

Pastaruoju laiku čia įsikūrė 
palaikymui spaudos laisvės 
draugija, kuri vadinasi “Cle
veland Freedom of the Press 
Ass’n.” ši draugija susidės iš 
įvairių tautų ir rasių, norinčių 
ginti savo spaudos laisvę. Ba
landžio 20 d. ši nauja organi
zacija turės savo pirmą pra
mogą pagerbimui vieno iš ge
riausių kovotojų už taiką ir 
už palaikymą spaudos laisvės, 
Petro Wnorowskio. Pramogoje 
bus programa, šokiai, užkan
džiai ir draugiški pasikalbėji
mai. Tai bus sekmadienio va
kare, Hungarian Workers Fe
deration svetainėje, 11123 Bu
ckeye ltd. Pradžia 7-tą vai. 
vakare.

Organizacijos mieriai ir pa
gerbimas Petro Wnorowskio, 
kuris per daugelį metų taip 
atsidavusiai pristato anglišką 
darbininkų dienraštį ir savait
raštį savo skaitytojams kas
diena, yra vertas visų susido
mėjimo ir paramos.
LDPD minės jubiliejinę 
sukaktį

Pabaigoje 1917 metų, koks 
ten kunigas Strazdas gavęs 
kiek pasekėjų, sumanė susi
sukti sau čia lizdelį, suorgani
zuodamas Cleveland© lietuvių 
neprigulmingą parapiją. Tuo1 
mi kartu, iš paviršiaus, kun.

MONTREAL, CANADA
i

Kaltina Duplessį už 
paniekinimą mokytojų

Provincialis liberalų parti
jos vadas George Lapalme, 
kuris laikas atgal kalbėdamas 
viešam susirinkime, smarkiai 
kritikavo Duplessį ir jo Union 
National provincialę valdžią, 
kuri, pasak jo, tiesiog niekina 
mokytojus, paneigia jų pilie
tines teises. Ypatingai jis krei
pė dėmesį į tai, kad mokyto
jai, vyrai ir moterys, ne tik 
tai, kad gauna ’ mizerijas al
gas, bet jiems įstatymais už
drausta ir reikalauti aukštes
nių algų; jiems, jis sako, “ne

Youngstown, 0.
Mūsų ligoniai

Nesmagu pranešti, kad šiuo 
tarpu mes turime ligoniais du 
LDS 9 kuopos narius. North 
Side ligoninėje randasi drau
gė Kalindienė. Randasi antra
me aukšte, kambario No. 270. 
Ji turi plaučių uždegimą, ser
ga sunkiai.

Toje pačioje ligoninėje ran
dasi Juozapas Raulis. Jis jau 
šešios savaitės kaip serga, tu
rėjo net dvi sunkias operaci
jas ant vidurių. Jo kambario 
No. 176, ant pirmo aukšto.

Prašau draugus ligonis ap
lankyti ir dvasioje juos sustip
rinti. S. J. Eizonas.

Moteriškė flirtuos su bi
le kuo pasaulyje, jei tik ji 
žinos, jog kiti ž.monės ja te
rn i ja. Oscar Wilde 

Strazdui atrodė tam gera pro
ga, nes tarpe nekuriu parapi
jom! ii- kun. Ilalaburdos buvo 
prasidėjęs koks ten nesusipra
timas. h1 ta proga pasinaudo
damas, kun. Strazdas pradėjo 
gaudyti tas kun. Ilalaburdos 
paklydusias aveles ir iš jų or
ganizuoti neprigulmingą para
piją, į kurią Strazdui pavyko 
įtraukti pusiau laisvamanių, 
tokių, kuriems rūpėjo pabau
ginti kun. Halaburdą, ir smul
kių biznierėlių, kurie norėjo 
patekti į naujos parapijos ko
mitetą. O norėdamas sudaryti 
savo parapijoje didesnį judė
jimą, kun. Strazdas suorgani
zavo šv. Kryžiaus Pašai pine 
Draugiją.

Bet nepavykus kun. Straz
dui gauti ganėtinai parapijo
nų, kurie jam būtų sunešę pa
kankamai grašių jo pragyve
nimui, jis apleido Clevelandą. 
O šv. Kryžiaus Pašaipinės 
Draugijos nariai pakeitė drau
gijos vardą ant Lietuvių Dar
bininkų Pašalpinės Draugijos, 
kuriai šiemet jau sukanka 35 
metai.

Prie LDPD dar prisidėjo ■ 
Laisvės Pašalpinė Draugija ir] 
šiandien draugija gerai gyvuo
ja. Todėl sekantį sekmadienį, 
balandžio 20 d., draugija mi
nes savo 35 metų jubiliejinę 
sukaktį su banketu ir šokiais, 
White Eagles svetainėje, ,5308 
Kosciusko Avė. Prasidės 3-čią 
vai. i)o pietų. Kep.

vien, kad atimta teisė strei- Į 
kuoti, bet net neturi teisės ir 
patiekti savo reikalavimus ar- 
bitracijos tribunolams”.

Dabartinė U. N. administra
cija giriasi daug statanti mo
kyklų, bet Lapalme sako, 
“budavoja mokyklas todėl, 
kad gerai apsimokanti propo
ziciją, o mokytojų reikalai ap
leisti, kadangi iš to nėra jo
kio pelno Duplessio partijai.”

Drūtai ir, veikiausiai, teisin
gai pasakyta.

[ Jūrininkams pakelta algos

Laivakrovių unija pranešė,

kad apie 4,000 Kanados jūri
ninkų, pasirašius naują sutartį 
su laivų savininkais, gavo pa
kelti iki $20 į mėnesį. Taipgi 
pranešimas sako, kad sutrum
pinta ir darbo valandos.

Majoras Houdc paaiškino

Balandžio 3 d., Montrealc 
atsilankė, naujai paskirtas 
kanadietis, Governor General 

■— aukščiausia Anglijos įgalio
tinis Kanadai — Vincent Mas
sey. Kada jis oficialiai atvyko 
į City Hali, tai majoras Ca- 
millien Houde, vietoj pasitikti, 
visiškai pasišalino. Užtai jis 
susilaukė nuo Anglijos patri- 
jotų daug “pipirų”. Spaudžia
mas, ant galo išleido pareiš
kimą, kuriame Houdc pasi
aiškina, kodėl jis taip pasiel
gė, būtent:

Majoras sako gerbiąs tą vie
tą, kurią Mr. ’Massey laiko, 
bet jis neapkenčiąs jo asme
niškai ir už tai jam atsilankius 
į City Hali, majoras pasitrau
kęs — protestui. Majoro nuo
mone, Massey stovi už centra
lizaciją, ypatingai už sucent- 
ualizavimą apšvietus (mokyk
lų ir kolegijų) į federalės val
džios rankas, o tas reikštu, 
majoro supratimu, išnaikinimą 
francūzų Kanadoje.

Tai pamėgdžiojimas Dup
lessio nesąmoningų, šovinisti
nių išvedžiojimų, del sunaiki
nimo francūzų tautybės. Būtų 
daug geriau, jei šie du ponai 
(Duplessis ir Houde) stotų už 
pakėlimą gyvenimo lygmalos, 
ii' tas geriausia užtikrintų 
francūzų tautybės išsilaikymą.

Gandras j taxi

Pereitą savaitę čia įvyko 
nepaprastos lenktynes — tarp 
“gandi’©” ir taxiko, kuomet 
Mrs. Oschitzki naujagimė du
ktė atvyko kaip tik į laiką 
paimti slaugei į rankas ir įneš
ti į Jewish General ligoninę.

Buvo tai]): Mrs. Oschitzki, 
pasijutusi artinantis gimdymo 
laikui, važiavo su savo vyru į 
ligoninę. Bevažiuojant mote
ris pajuto ką tai tokio. Papra
šė vairuotoją važiuoti grei
čiau. Vis vien nieko negelbėjo. 
Užgimė kūdikis prie pat ligo
ninės durų taxike, be slaugės 
ai' gydytojo pagalbos.

Paguldytos ligoninėje, mo
tina ir naujagimė, sakoma, 
jaučiasi labai gerai.

Miesto byla dėl tilto teisme

Aukštesniojo ii' apeliacijų 
teismo nuosprendis, kad mies
tas sumokėtų Nacionalei Har

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

ma pamiršta Švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite j& 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, 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 toųth ache and hardening gums. 
Greit prašalina skausmus ir sustiprina gumųs. Kaina $1.25.

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

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

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos,

bor Komisijai kasmetinių trū
kumų $686,134 už operavimą 
Jacques Cartier tilto ir $40,- 
809 palūkanų, miesto tarybos 
liko atmestas, ir manoma eiti 
į vyriaus]jį Kanados teismą.

Dalykas stovi štai kaip: 
1928 m. pradedant statyti til
tą, buvo pasirašyta kontrak
tas, kad Harbor Komisija, 
Kvebeko provincija ir Montre
al© miestas sumokės lygiai til
to pastatymo išlaidas. Buvo 
apskaičiuota, kad kainuos 10 
mil. dolerių, bet kuomet buvo 
pabaigta darbas, tai kainavo 
arti 20 mil. dolerių.

Harbor Komisija aiškina, 
kad miestas, sulyg kontrakto, 
turi mokėti savo dalį ir meti
nių trūkumų. Bet miestas sa
ko ne. Todėl dalykas ir atsi
dūrė f‘Vyriausį Teismą.

Shower pare

Pereito šeštadienio vakarą 
Mi's. Griniuvienės namuose 
Zosei Adomaitytei buvo suren
gta prrešvedybinis balius — 
Shower party.

Zosė yra Vytauto šlekio, su
žieduotinė, ii- juodviejų vestu
vės įvyks netolimoje ateityje.
Staiga mirė Z Lipei ka

Balandžio 7 d., netikėtai, 
staiga, mirė Vladas Zuperka, 
sulaukęs 54 m. amžiaus. Zu
perka buvo plačiai pažįstamas 
tar]) Montrealo lietuvių. Jau
nose savo gyvenimo dienose 
skaitėsi progresyviu žmogum, 
priklausė prie pažangiųjų or
ganizacijų. Turėjo savotiškų 
gabumų, dar daugiau — ener
gijos. Ne mažiau buvo ir kar
jeristas, taipgi kerštingas, jei 
jį politiniai kas užpykdė. Per 
eilę pastarųjų metų vei
kė prieš tas organizacijas ir 
idėjas, kurias anksčiau jis 
pats būdavo j o.

Kaip plačiai pažįstamas, 
staiga i]- netikėtai miręs, tai 
šermenyse jo lavoną aplankė 
labai daug lietuvių, ypač senų 
kanadiečių. Nuo giminių, ar
tintų pažįstamų ir asmeniškų 
draugų, karstas buvo vainikais 
apkrautas.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, Stelą šiuplevičiūtę 
(Prano ir Petro šiuplevičių 
sesute) ir dukterį Stefaniją 
(Mrs. Dudek). Palaidotas per 
Šv. Kazimiero bažnyčią, Cote 
Dės Neigęs kapinėse.

Dviem dienom vėliau taipgi 
mirė naujai atvažiavęs Alek
sandra Stankevičius, sakoma, 
vidutiniško amžiaus žmogus.

J.—
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Naujos MTS, nauji mechani
zatorių kadrai

VIIiNTUS, 11-28 d. —Kiek
vienais metais vis labiau me
chanizuojamas respublikos že
mes ūkis. Mašinu-traktoriu 
stotys apginkluojamas prieša
kine tarybine technika. Iš bro
liškųjų respublikų j Tarybų 
Lietuvą siunčiami galingi tra
ktoriai, savaegiai kombainai, 
linų kombainai ir kitos žemės 
ūkio mašinos, šiais metais nu
matoma įsteigti dar 10 naujų 
mašinų-traktorių stočių. Nau
josios mašinų-traktorių stotys 
steigiamos Prienų, Jiezno, 
Plungės, Skaudvilės, Mažei
kių, Ramygalos, Žagarės, Kur
šėnų, Molėtų ir Kovarsko ra
jonuose.

Ryšium su nuolatiniu maši
nų-traktorių stočių technikos 
bazės augimu, šiuo metu res
publikoje ruošiami nauji me
chanizatorių kadrai. žemės 
ūkio mechanizacijos mokyklo
se ir prie eilės mašinų-trakto
rių stočių veikiančiuose trum
palaikiuose kursuose iki pava
sario lauko darbų pradžios 
pakels savo kvalifikacijas ar
ba naujai įgys specialybę dau
giau kaip 5000 mechanikų, 
traktorinių brigadų brigadi
ninkų, traktorininkų, prikabi- 
nėtojų ir kitų žemės ūkio me
chanizacijos specialistų.

Už kultūrinio darbo 
lygio pakėlimą ,

JONIŠKIS, 11-28 d. — įvai
rus ir įdomus Joniškio rajono 
Gataučių apylinkės kolūkie
čių kultūrinis gyvenimas. 
“Lenino keliu“ ir “Jaunosios 
Gvardijos“ kolūkiuose akty
viai dirba meįio saviveiklinin
kai, sportininklli; dažnai ren
giamos paskaitas, kolektyvi
nis radijo klausymas. Laikraš-^ 
tis ir žurnalas,{politinė, moks
linė ir grožinė literatūra tapo 
neatskiriama kolūkiečių bui
ties dalimi.

Didelį dėmesį kultūrinio 
darbo kolūkiečių tarpe lygio 
pakėlimui skiria apylinkės ta
ryba, kuri nuolatos svarsto sa
vo sesijose kultūros-švietimo 
klausimus siekia pašalinti trū
kumus šiame darbe.

Neblogai dirba “Jaunosios 
Gvardijos“ kolūkio klubas- 
skaitykla. Tai buvo pasiekta 
nuolatinio apylinkės tarybos 
rūpinimosi dėka.

Apylinkės taryba svarstė 
savo sesijoje ir kolūkio radio- 
fikavimo, sporto masiškumo ir 
kt. klausimus bei ėmėsi prie
monių padėčiai ištaisyti.

> J. Vaitas

Mėsos pramonės ir šaldytuvų 
darbuotojų aktyvo respubliki
nis pasitarimas

• VILNIUS, H-26 d.'—čia į- 
vyko mėsos pramonės ir šaldy
tuvų aktyvo respublikinis pa
sitarimas.

Iš pranešimo ir diskusijose 
dalyvavusiųjų pasitarimo da
lyvių pasisakymų paaiškėjo, 
kad respublikos mėsos pra
monė pereitais metais pasiekė 
nemažus laimėjimus. Metinis 
bendros produkcijos gamybos 
planas įvykdytas 106,6 pro
cento.

šalia pasiekimų pasitarimo 
dalyviai iškėlė ir trūkumus. 
Nebuvo įvykdytas gyvulių pa
ruošų ir mėsos gamybos pla
kas. Taip pat neįvykdytos 
dešros gaminių ir konservų 
asortimentinės užduotys.

•Pasitarime iškilo nemaža 
trūkumų- vadovaujant socialis
tiniam lenktyniavimui mėsos 
pramonėje .Dar silpnai vyks- 
ta^kova už puikią gaminių ko
kybę. Blogai įdiegiami prieša
kiniai darbo metodai, nepa
kankamai kovojama už žalia
vų, kuro ir elektros energijos 
taupymą. Nors racionalizato
rių eilės žymiai išaugo, tačiau 
bu jais sistemingai nedirbama.

Rimtos kritikos ’ susilaukė 
mėsos ^pramonės įmonių medi
cinos preparatų cechų darbas. 
Pasitarimo dalyviai pažymėjo 
itin blogą Vilniaus mėsos kom
binato medicinos preparatų 
cecho veiklą. >

Kaip LDS vaikučiai 
šventė velykinę pare

Taip vadinamą verbos die
ną LDS vaikučiams Velykų 
proga buvo surengta parė. La
bai graži buvo pare. Reikia 
atiduoti tėvams, kreditas, kad 
atvedė savo vaikučius. Ir iš 
vaikučių tiesiog stebėtina, kad 
jie energingai buvo prisirengę 
programoje pasirodyti.

Kai kas pianą skambino, 
armonika grojo, dainavo, de
klamavo. O Aido Choras bu
vusio dirigento J. Kazakevi
čiaus dukrelė gu aukso spal
vos plaukučiais labai gražiai 
pašoko.

Aš atsiprašau kitų vaikučių, 
neminėdamas vardų, nes bu
vau labai užimta, nepaspėjau 
paimti vardus.

Pare visapusiškai pavyko. 
Buvo įvairių spalvų margučių, 
kuriais vaikai džiaugėsi. Taip 
pat ir užkandžių. Suaugusieji 
turėjo ir alaus.

LDS 200 kuopos rengėjai 
labai dėkingi visiems atsilan
kiusiems.

Dabar LDS 200 kuopa kvie
čia visus ir visas dalyvauti 
bankiete šeštadienį, balandžio 
19, Liberty Auditorijoje. Tai 
bus puikus bankietas, sudary
tas iš įvairių valgių ir kitų 
skanumynų.

Dalyvaudami bankiete pa
rengsite kuopą pasiųsti jau
nuolius delegatus i LDS Sei
mą, Detroit, Mich. E. B.

Šiandien D. Repšiene 
bus palaidota

Balandžia 13 d. mirusi Do
micėlė Repšienė bus palaidota 
šiandien, trečiadienį, balan
džio 16. Iš graboriaus šalins- 
ko koplyčios, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y., bus 
išvesta kaip. 2 vai. po pietų į 

% Cypress Hills kapinyną.
Domicėlė Repšienė ’ paliko 

nubudime savo vyrą Tomą, sū
nų Algirdą, seserį Uršulę, bro
li Joną, taipgi daug kitų gimi
nių ir draugų-draugių.

SERGA
Bal. 11 d. pasidavė operaci

jai Juozas Kovas. Jis dabar 
randasi Williamsburgo Cent
ral Hospital, 757 Bushwick 
Ave,, Brooklyn, N. Y. Kada 
bus operuotas, dar neturime 
žinios.

Juozas JCovas ilgus metus 
yra gyvenęs . Mahanoy City, 
Pa.' Tačiau ilgokas laikas kaip 
į is jau gyvena Brooklyne.

Linkime jam sėkmingos 
operacijos ir greit pasveikti.

Reporteris
• y........

Uždarė studentų 
tarybą ir laikrašti

Brooklyn College administ
racija šiomis dienomis uždarė 
šios kolegijos studentų tarybą 
ir jų laikraštuką “Vanguard“ 
neva už komunistinę tendenci
ją. '

Darbininkų Jaunimo Lyga 
aiškina, jog tai padaryta, kad 
“sukontroliuoti st.udenti/ gyve
nimą ir veikimą“. Tai fašisti
nis žygis, lyga nurodo.

Sušauktame studentų susi
rinkime kalbėjo Julius Leman- 
■sky, suspenduotas progresyviš 
mokytojas. Susirinkime daly
vavo apie 300 studentų.

Tokiu administracijos elge
siu studentai yra pasipiktinę.

Aktyvo pasitarimo rezulta
tus apibendrino Lietuvos Mė
sos ir pieno pramonės minis
tras Kairys. Pasitarimo darbe 
taip pat dalyvavo Paruošų 
ministerijos ir žemės ūkio mi
nisterijos atstovai. J. Stasiūnas

Padėka
Tariame širdingai ačiū vi

siems mūsų dukters Helenos 
vestuvėse, balandžio 5 d., Li
berty Auditorijoje, dirbusiem.
Caspadinės buvo: Mary Z ei* 

kuvienė, Ona Globičicne, Ona 
Titanienė. Prie stalų“ patar
nautojos: Eva Mizaricne ir 
Anastazija B'uknienė. Pagelbi- 
ninkai: Jurgis Waresonas, 
Steve Vetskys, St. Titanis. Vi
si jie dirbo nuoširdžiai ir kuo- 
geriausia patarnavo.

Taipgi ačiū visiems vestu
vių dalyviams, kurių prisirin
ko pilna Liberty Auditorijos 
rudoji salė. Vestuvės praėjo 
gra ž i ausi o j e n u ota ik o j e.

Petras ir Ona 
Višniauskai-Jones

Raportavo lietuviai 
taikos delegatai

Pereito penktadienio vaka
re keturi lietuviai taikos dele
gatai, parsivežę naujų ir svar
bių žinių iš taikos suvažiavi
mo Washingtone balandžio 1 
d., raportavo lietuvių susirim 
k imu i.

Jie aiškino, jog kongresma- 
nai ir senatoriai daugumoje 
paliko savo raštines. Vieni pa
bėgę iš miesto, kiti kur nors 
pasislėpę, kad tik nesusitikti 
savo piliečių, taikos reikalau
jančių. Tik keli priėmę dele
gatus. Suvažiavime dalyvavo 
virš 750 delegatų, daugiausia 
iš New York o apylinkės.

Lietuvių Taikos Komiteto 
susirinkimas, išklausęs ir už- 
gyręs delegatų raportus, nuta
rė paskirti $15 Amerikinei 
Taikos Krusiadai, • kuriai šiuo 
laiku finansai labai reikalingi. 
Taipgi nusitarta įsigyti taikos 
reikalais literatūros tarp lie-

■ tuvių platinti. Nusitarta daly
vauti tarptautiniame taikos 
susirinkime balandžio 19 d.
' Gegužės Pirmos minėjimo 
klausimą aptarus nusitarta 
kreiptis į pažangiąsias organi
zacijas ir abelnai į taikos my
lėtojus, raginant juos daly
vauti gegužinėje demonstraci
joje, kur lietuviai galės de
monstruoti sykiu su kitomis 
tautinėmis grupėmis. Bet apie 
tai teks daugiau parašyti.

Susirinkimas praėjo gražio
je nuotaikoje. Tik gaila, kad 
no visi Lietuvių Taikos Komi
teto nariai jame dalyvavo.

Rep.

Pasimokėįo 65 baudas, 
66-ta bauda dovanota

28 metų amžiaus mergina 
Lillian Pickard buvo areštuo
ta už per greitą važiavimą. 
Teisme paaiškėjo, kad tai jos 
66-tas prasižengimas. Todėl 
jai paskirta $2,000 kaucija.

Teisėjas buvo bepaskiriąs 
jai kalėjimo bausmę. Bet kai 
gavo čekį $705 vertės už 65 
parkinimo bausmes, tai teisė
jo širdis atsileido, 66-tą baus
mę jai dovanojo.

Nepavyko barberiui 
nusižudyti

_________ ■ f

55 metų Brooklyn ietis bar- 
beris Max Gurspan buvo areš
tuotas Williamsburg Bridge 
Plaza pjaustant buso sėdynes.

Klausinėjamas policijos sto
tyje jis pareiškė esąs ligonis 
ir nėra daktaro, kuris jį pa
gydytų. Tada jis šoko prie 
lango ir apsimąstęs krito že
myn iš trečiojo aukšto.•

Bet tuo laiku- policija buvo 
pasirengusi su tinklu, į kurį 
jis ir įkrito. Taip jo gyvastis 
buvo išgelbėta. Dabar ligoni
nėje tyrinėja jo protinį stovį.

Nepavyko nusižudyti
43 motų amžiaus valgyklų 

patarnautojas Yim Nin užsili
po ant 9 aukštų Sveikatos De- 
partmento namo stogo ir' hip 
metė laiškutį, kuriame rašo, 
kad jis turi per daug nesma
gumų su namo savininku, i

Pribuvo policija jį bandė 
nuraminti, bet jis vis tiek ruo
šėsi nuo stogo šokti žemyn. 
Bet nespėjo nušokti. Policija 
jį pagriebė ir Bellevue ligo
ninėn nuvežė protą egzami
nuoti.

Ugniagesių vežimas 
susimušė su troku

Ugniagesių vežimui susimu
šus su dideliu troku ant Har
ding Blvd, ir 108 St., Forest 
Hill, ugniagesis Denis J. Cor- 
ridan buvo sunkiai sužeistas ir 
Queens General Hospital nu
vestas mirė.

Susimušime kiti trys ugnia
gesiai • lengvai sužeisti, bot vie
nas yra kritiškoje padėtyje.

Konferencija ginti 
Martin Young

šiomis dienomis-buvo suim
tas ir Ellis Salon išvestas Mar
tin Young. Jis skiriamas de
portavimui.

Martin Young dabar yra 46 
metų amžiaus. Atvyko šion ša
lin būdamas 15 metų amžiaus. 
Jis yra vedęs Amerikos pilie
tę ir turi du čiagimius.vaikus.

Jo gynimui Amerikinis Sve- 
turgimius Ginti Komitetas šau
kia specialę konferenciją ket
virtadienio vakare, balandžio 
24, Jugoslavų name, 4 05 W. 
41 St. Kviečiamos organizaci
jos' ir klubai prisiųsti delega
tus.

Traukia atsakomybėn 
popierio kompaniją
Valdžia patraukė atsakomy

bėn St. Regis Paper Co. už ne
silaikymą kainų stabilizacijos.

Kainų Stabilizacijos Rašti
nė įspėjo tą kompaniją, kad 
jinai brangiau ima už popierį, 
negu kainos nustatytos. Bet 
kompanija nepaklausė.

Dabar valdžia reikalauja 
sumokėti $525,893.

Banditas sužeistas, 
jo sesuo suimta

Policija areštavo 25 metų 
veiterką Mrs. Marjorie Shaf
fer, kuomet jinai pasiuntė Bel
levue ligoninėn savo sužeistą 
brolį William Driscoll.

Vėliau išsiaiškino, kad ji
nai su savo broliu buvo susto
ję Krank R.ugika likerių krau
tuvėje, kad jos brolis atėmęs 
iš Ruzikos $30, kad policija 
jų automobilį apšaudė ir Wil
liam Driscoll sužeidė.

Dabar Drisc. ligoninėje gy
domas, o jo sesutė Marjorie 
kalėjime laukia teismo.

Masinė delegacija 
vyks į Albany

Užmuštųjų dviejų Yonkers 
negrų brolių Blacknallų bylos 
tyrinėtojų komitetas organi
zuoja masinę delegaciją vykti 
į šios valstijos sostinę Albany 
ir pasimatyti su gub. Dewey. 
Delegacija vyks balandžio 23 
dieną. '

Delegacija reikalaus guber
natoriaus nuodugniai ištirti tų 
negrų! užmušimą ir buvusį po- 
1 icistą Stanley LaBenskey nu
bausti mirties bausme, šios by
los nagrinėjimui reikalaujama 
paskirti negrą specialiu prose- 
kiutoriumi.

Eksplozija įvyko 
motinos plaučiuose 

v

Brooklyno ligoninėje, Cum
berland Hospital, buvo daryta 
operacija Raffelinia Manfrai, 
kad išgelbėti gimstančio kūdi
kio gyvastį. Motiną reikėjo 
apmarinti.

Leidžiant anestetinius ga- 
zus jos plaučiuose įvykusi 
eksplozija ir motina nuo to 
mirusi, bet naujagimio gyvybė 
išgelbėta.

Velykinė dovana
Velykų dienoje Barbara 

Siebert Flushing ligoninėje 
pagimdė du berniukus ir vieną 
mergaitę.

1936 metų Velykų dieną 
Barbara susitarė su Rudolph 
Sieberts apsivesti, 1938 metų 
velykų dieną jie apsivedė.

Atrodo, jiems velykes ištik- 
rųjų laimingos.

PRAKTIŠKOS TAPYBOS 
PAMOKOS AUDITORIJOJE

Kaip jau buvo pranešta, 
dailininkas R. Baranikas pasi
rengęs duoti tapybos lekcijas 
kartą į savaitę vakarais Liber
ty Auditorijoje. Pažymėtina, 
kad tai bus ne vien teoretinės 
lekcijos, o daugiausia laiko 
bus pašvęsta praktiškai tapy
bai. Norintieji pamokose daly
vauti turės atsinešti savo .da
žus, audekle ir tt.

Dėl informacijos kreipkitės 
pas Birutę Willis' “Laisvės“ 
raštinėje.

Pirmas dalyvaujančių pasi- 
tarimas-susiėjimas įvyks tre
čiadienį, balandžio 16-tą, 
7 :30 v. v., Auditorijos Muzikos 
kambaryje. Birutė

200,000 ligoniu
•Visiting Nurse Associations 

apskaičiuoja, jog New Yorko 
mieste kasdien randasi virš 
200,000 ligonių.

304 Brooklyno ir Staten Is
lando slaugės pereitais metais 
aplankė pusę miliono sergan
čiųjų jy pačių namuose.

Prašo paramos 
vaikų centrui

Queens Chamber of Com
merce ragina majorą Impelli- 
tterį ir Estimate Tarybą skirti 
finansų vaikų priežiūros cent
rui, kuris randasi miesto pro
jektuose Astoria Houses.

Ten yra gera vieta dienos 
laiku palaikyti ir prižiūrėti 
192 vaikus, kuomet jų motinos 
dirba. Bet trūksta centro ope- 
ravimui finansų. '

Majoras Floridoje
Majoras Impellitteris išvyko 

Floridos praleisti dviejų sa
vaičių atostogas.

Sakoma, daktaras jam pata
ręs išvažiuoti į Floridą, kad 
besikartojantį šaltį prašalinus.

Plėšikai vėl laimėjo
Už 10 dienų po apiplėšimo 

Savoy-Plaza Hotel, plėšikai 
vėl sugrįžo ir šį kartą pasi
grobė $6,000 vertės auksinių 
dalykų ir brangių kailinių.

Daugiausia nukentėjo 18 
aukšto gyventojai. Jų kamba
rių durys buvo atplėštos ir 
viskas išversta.

Automobiliui atsimušus į 
stulpą vairuotojas užmuštas

Bayside gyventojas Patrick 
Lynch, 22 metų jaunuolis, ta
po užmuštas, kuomet jo auto
mobilis atsimušė į stulpą ant 
Lawrence St.

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS, 

žuvininkų Bankietas, Olympia Park.
Rengia L. S. ir D. B. Draugija, 

bus ganėtinai skanių valgių ir gari
mų, stipresnių ir lengvesnių. Šokiai 
prie geros orkestros iki x vėlumai 
nakties, tai pirmas pavasarinis iš
ėjimas iš apmusijusio miesto Balan
džio 19 d., Palrijotų dienoje. <Ban
kietas prasidės 6 vai. po pietų. 
Kviečiame visus dalyvauti, be abejo 
būsite patenkinti. Svečių lauksimo 
taipgi. — Komisija. (75-76)

SUSIRINKIMAI
CLIFFSIDE, N. J.

LLD 77 kuopos susirinkimas jvyks 
sekmadieni, 20 d. balandžio, 3 vai. 
po pietų, Steponavičiaus name, 346 
Palisade Ave. Po susirinkimo, 6 v. 
vakare turėsime žaislų party ir ska
nią vakarienę. Bus kugelio, silkių, 
velykinių margučių ir kitokių ska
numynų. Lėšas padengsime propor- 
cionaliai po lygią dali. Kviečiame 
Ir pašalinius pažaisti. — 77 kuopos 
Komitetas. • , . , (75-76)

PHILADELPHIA, PA. 
Svarbus susirinkimas.

Nedėlioj, balandžio 20 d., kaip 3:30 
po pietų jvyks Moterų Klubo susi
rinkimas. O 4:30 — ALDLD 10 kp. 
susirinkimas, Rusų Klube, 1150 N. 
41 h St A Ten išklausysime svarbų ra
portą iš atsibuvusio parengimo. 
Taipgi galėsit pasiimti ir šių metų 
knygą ir galėsit gauti “Vilnies” ka
lendorių. Aptarsime apie vasarinius 
parengimus. Būkite laiku. - - Komi
sija. (75-77)

n
CAMDEN, N. J.

ALDLD 133 kp. ir LDS 118 kp. 
susirinkimas jvyks 20 d. balandžio 
(April), £ vai. po pietų, toj pačioj 
vietoj. Visi minėtų kuopų mariai bū
tinai dalyvaukite susirinkime.

ALDLD nariai gausite visi po 
puikią knygą. — Sekr. A. J. P.

(75-76)
r

RICHMOND HILL, N. V.
ALDLD 185 kp. susirinkimas jvyks 

balandžio (April) 16 d., trečiadieni, 
kaip 7:30 vakare, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. — Val
dyba.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS \
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSL LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

<♦>

<!>

<♦>

<!>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL

<!>

•>

Į)

<♦>

<♦>
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174
<♦)

<!>

<

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE '

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gera! Patyrė Barberlal

4 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiadien^ Baland.-April 16,

Pasirandavoja kambariai senyviem 
žmonėm: dviem vedusiom arba vie
nai ypatai prie šeimos. Yra visi ra
kandai, tik norėtų, kad padėtų pri
žiūrėti kambarius ir šiek tiek da- 
mokėtų nuomos. Kreipkitės šiuo 
adresu: Pranas Černevičius (Cher- 
nius), 57-23 63rd St., Maspeth, , 
L. I., N. Y., arba telefonuokite: \ 
T\V 4-8130. ' | (73-1®

REIKALAVIMAI

REIKALINGA DARBININKft

Reikalinga namų darbininkė. Hollis 
apylinkė. Darbas pirmadieni, trečia, 
dieni ir penktadieni nuo 10 iki 4. 
$15.00. Teiefonuokite: Hollis 8-7189.

74-76)

Reikalingas, superintendentas, vi
dutinio amžiaus pora. Naujas 6 šei
mų namas, eleveitorius, aliejum Šil
domas, inciniators, 3 kambarių apart
ment as, gera alga tinkamam žmo
gui. Turi mokėti naudoti įrankius, 
reikalui esant prie pataisymų.

Kreipkitės: 69-40 1081 h St., 
Forest Hill, L. I., N. Y.

(72-75)

GARSINK1TĖS LAISVĖJ! 
UžraAyklt Laisvę Savo Drangul.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.i

405į So. 4th Street ’
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

>

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
. BROOKLYN, N. T. > 

TeL EVergreen 7-8868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta




