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Rašo A. BIMBA

Ar žinote, kad dienraščio 
Vilnies suvažiavimas jau atei
nantį sekmadienį, gegužės 4 
d.? Dar nepakankamai turime 
sveikinimų iš Brooklyno. Bet 
dar galima suspėti. Galite 
kad ir per mane priduoti. Jei 
kitaip neparanku, pašaukite 
telefonu ir susikalbėsime.

Svarbu, kad šio suvažiavi
mo proga Chieagos dienraštis 
iš visur gautų gražios finansi-* 
nės paramos. Brūklyniečiai ! 
niekados neatsilikdavome.

PraėjusĮ sekmadienį buvo 
labai Įdomi ir svarbi paskaita 
apie vaizduojamąjį meną. Ją 
mums davė R. Baranikas. Pa
skaita buvo iliustruota. Dabar 
mes daug daugiau nusimano
me apie Įvairias tapybos for
mas ir skirtumus tarpe Tary
bų Sąjungos ir kapitalistinių 
kraštų pažangiųjų tapytojų 
kūrybos.

Bet štai, ką aš norėjau pa

Washington.
Sąjungos ambasadorius A- 
leksandras Paniuškinas už
protestavo Jungt. Valsti
joms, kad:

Jos “neteisėtai padarė at
skirą taikos sutartį su Ja
ponija” ir karinę sutartį su 

i ja, pagal kurią amerikonai 
brėžti. Kalbėjausi su Mildred laikys ginkluotas savo jė- 
Stensler ir mūsų aidiečiais.
Jie labai susirūpinę jųjų jubi- laikotarpi.
liejiniu koncertu ateinantį Tuo būdu Jungtinės Vals- 
sekmadienį. Jau'man įkalbėjo tijos verčia Japoniją savo 
du tikietus. Reikia jų koncerte Į tiltų naujam karui ' Toli- 

"muosiuose Rytuose.
Tokiomis sutartimis Ame-

dalyvauti.
Šis koncertas žada būti ^la

bai Įvairus ir turtingas. Nuo 
savęs karštai raginu kiekvie
ną laisvietį koncerte dalyvau-

Dabar man .jau aišku, kad 
mūsų klerikalams jų dievas 
protą sumaišė. Jie ir tarp sa
vęs nebesusikalba. Paimkime 
tokį paprastą ir faktiną daly- 

kaip Maskvos ekonominė 
konferencija.

Chicagos kunigų Draugas 
suriko: “Maskvos konferenci
ja nauja virvė’’. Bet Brook ly
no Pranciškonų Darbininkas 
sako: “Tai naujas Maskvos 
burbulas.“
Skirtumas didelis, pamatinis. 

Nežinau, kuriam tų redakto
rių diktavo dievas, o kuriam 
velnias.

Ir mūsų mokslininkai mums 
vėl neduoda ramybės. štai 
vienas jų pranašauja, kad 
ateis laikai, kai mūsų 'didieji 
okeanai pavirs tik vidutiniais 
ežerais, gims arba pakils nau
ji kontinentai, o Atlantikas 
perskils per pusę.

Jeigu gyvensime, sulauksi
me. Ale, jie sako, reikės pagy
venti keletą bilijonų metų!

Kitas labai išmintingas 
. mokslininkas siūlo gatavą šty- 

mą (garą) pasiimti tiesiai . iš 
motinos žemės. Jos viduriuose 
jo.pilna. Tiktai, jis sako, rei
kia iškasti užtenkamai gilų 
šulinį. Jis barasi ant mūsų 
valdžios ir astronomų, kad jie 
tiek įaug dėmesio kreipia į 
oro tuštumas, o beveik nieko 
nedaro, kad iš žemės gelmių 
pasisemti gerybių.

Bet visgi tie dideli kalėj imu 
Įnamių sukilimai nepraėjo vel
tui. Visas kalėjimų reikalas 
pasidarė gyvas. Visur kalba
ma apie reformas, apie praša- 
linimą brutališkumo ii- apie 
suteikimą kaliniams šiokių to
kių teisių.

Visur, mat, reikia pasiauko
jimo ir drąsos'. Pasiaukojo tie 
kaliniai, kurie prieš kalėjimų 
tvarką sukilo. Jie parodė 
d^ug ir drąsos. Jie skaudžiai 
nukentės, bet kitiems 
lengviau gyventi.
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. KOMUNISTAI “EINĄ 
Į 0<LERIKUS

Uthenai, Graikija. — Mo
narcho - fašistų valdžia pa
sakoja, kad jauni komunis
tai “briaujasi ir į dvasines 
seminarijas,” kad galėtų 
tapti kunigais ir juo pla
čiau skleisti komunizmą.
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SOVIETAI PROTESTUOJA
PRIEŠ AMERIKOS
SUTARTIS SU JAPONIJA

Japoniją tiltu naujam karui
ISafco, tos sutartys paverčia

T •• - . • 1

— Sovietu 4.

gas. Japonijoj per neribotą 

ninku sutartis, padarytas 
Potsdame, Kaire ir Jaltoj- 
Kryme, taipgi sulaužė Tal
kininkų Komisijos Tolimie
siems Rytams nutarimus,— 
pareiškė Paniuškinas.

Jis taipgi kaltina ameri
konus už sutrempimą de
mokratinių teisių, kurias 
buvo -užtikrinęs japonams, 
susitarimas tarp Jungtinių

haAnSjosOVietu Sąjungos Pešasi vadai Audėjų
Unijos suvažiavime

Numatoma komunistu 
laimėjimai Italijos 
miestų rinkimuose

d.Roma. — Gegužės 25 
bus rinkimai 2,442 Italijos 
miestuose bei apskrityse. 
Valdiškoji partija — krikš
čionys demokratai susided 
rinkimams su fašistais ir 
monarchistais. prieš komu
nistus. O kairieji socialis
tai eina išvien su komunis
tais.

Amerikiniai koresponden
tai teigia, jog komunistai ir 
kairieji socialistai gaus 
daugumą balsų Romoje ir 
kai kuriuose kituose did
miesčiuose.

Rinkiminiai komunistų 
obalsiai yra: Kovot už tai
ką, Ištraukt Italiją iš ka
rinio amerikonų bloko, ap
rūpint bedarbius.

Italijoj 2 milijonai, 200 
tūkstančių bedarbių.

Gen. Grow tardomas, kad iškilo 
aikštėn kariniai jo sekretai 
prieš Sovietų Sąjungą

Washington. — Armijos 
valdyba tardys generolą 
Robertą W. Grow, kad jis 
blogai slėpė karinius Ame
rikos sekretus.

Gen. Grow, būdamas ame
rikinės ambasados nariu 
Maskvoj, užrašinėjo į savo 
dienyną, kokius miestus bei 
fabrikus amerikonai turėtų 
pirmiausiai iš oro bombar
duoti.

Dienynas rodo, kad pats 
gen. Grow šnipinėdamas 
apkeliavo tas vietas Sovie
tų Sąjungoj. Dienyne jis,

sa-Paniuškino protestas 
ko, kad Japonijoj atsteigtas 
policinis režimas su ameri
konų pagalba naikina de
mokratines teises ir darbi
ninkų organizacijas; perse
kioja, areštuoja ir kankina 
jų vadovus.

Jis kaltina amerikonus ir 
už sauvališką paleidinėjimą 
nuteistų Japonijos krimina
listu, v '

Bayonne mokytojai 
streikavo dėl algų

Bayonne, N. J.—Per die
ną streikavo 310 mokytojų, 
apsimesdami s e r g a n čiais. 
Streiku protestavo prieš 
miesto valdybos atsisaky
mą pakelti viešųjų mokyklų 
mokytojams algą $300 per 
metus.

Į mokyklas atėjo tik 135 
mokytojai.

Cleveland. — Prasidėjo 
Jungtinės Audėjų Unijos 
suvažiavimas, ir tuojau už
sikūrė peštynės tarn unijos 
pirmininko Emilio Rieve ir 
vice - pirmininko Geo. Bal- 
danzi.

Baldanzi . kaltino Rieve 
mašineriją, kad ji klastin
gai prisivarė daugumą sa
viškiu delegatų į suvažiavi
mą. Mandatų komisija at
sisakė net perskaityti dele
gatų vardus ir pažymėti* 
kokias apskritis jie atsto
vauja.

Rieve ir Baldanzi šali
ninkai apšaukė vieni kitus 
“Hitleriais, gengsteriais.”

Suvažiavime dalyvauja 
1,635 asmenys., daugiausi 
pirmininko Rieve šalinin
kai.

Kairo, Egiptas. — Smar
kūs vėjai nuo Jordano, iš 
rytų pusės, atpūtė spiečius 
sąrančių į Egiptą.

tarp kitko, rašė: “Kuo grei
čiausiai pradėt karą prieš 
Sovietus, tuojau dabar.”

Pereitą vasarą Grow nu
vyko į Frankfurtą, vakari
nėje Vokietijoje, pasitarti 
su kitais karininkais. Teh 
kažin kas dasigavo į Grow 
kambarius ir nufotografa
vo dalis tokių jo užrašų.

Anglų karininkas Rich
ard Squires paskui, perėjęs 
j Sovietų pusę rytinėje Vo
kietijoje, išleido knygą su 
tomis generolo Grow sekre
tų fotografijomis.

SUKEIKIME $10,000
Dienraščio Laisves paramai
Šio fondo sukėlimui vajus prasidėjo balandžio 1 
ir eis per 3 mėnesius, iki birželio 30 d., 1952
Turėjome keletą šiltesnių dienų, ir fondo įplaukos, 

gerokai nuslūgo. Tas parodo, kad orui atšilus bus sun
kiau darbuotis fondo reikalui. Dirbkime dabar kiek ga
lėdami iki dar karščiai nevargina. Pirmasis mėnuo pra
eis atsilikęs nuo sumos, kiek per mėnesį reiktų įplaukti.

Tačiau vilties yra, kad gerai pasispaudę tikslą atsiek
sime. Štai ūpą keliantis laiškelis, prašome pasiskaityti:

“Mieli Draugai Laisviečiai!
Spaudžiu jūsų dešinę ir sveikinu su Pirmąja Gegu

žės! Linkiu jums laimingai sulaukti kitos Pirmosios 
Gegužės.

Gegužinės proga sveikinu dienraštį Laisvę ir čia 
įteikiu jam $25 finansines paramos. Linkiu Laisvei 
gyvuoti ir šviesti dirbančiąja liaudį.

Šios darbininkų šventės proga sveikinu savo gimi
nes, draugus ir visus Laisvės skaitytojus.

Turėkime mintyje, jog už gegužinės obalsį—8 valan-I 
du darbo dieną—nukentėjo daugelis darbininkų kla
sės kovotojų, tačiau tikslas, tuo atžvilgiu, yra jau at
siektas.

Tegyvuoja Pirmoji Gegužės!
Tegyvuoja organizuotas darbininkų judėjimas už 

gražesnį gyvenimą! * 1
Mrs. Julia Werner

Richmond Heights, Ohio.”
Gražus Laiškas, prakilnūs sveikinimai ii* puiki do

vana dienraščiui. Tokis patriotiškumas teikia viltį, kad 
dienraštis Laisvės gyvuos. ‘

Daugiau dovanu į fondą atėjo sekamai:
Mr. ir Mrs. Degučiai, Philadelphia, Pa.......... $15.00
Juozas Dainius,'Flushing, N. Y. ..................... 10.00
J. Stepankevičius, Detroit, Mich......... .
P. V. Gasparienė, Grand Rapids, Mich.
P. Galinis, So. Boston,-Mass.......... .....
J. Chesna, Ozone Park, N. Y. ........................ 2.00

Iš anksčiau buvo gauta $1,249.07. Šiuo kartu gavo
me $61. Viso jau įplaukė $1,310.07. Dar turime sukelti 
$8,689.93.

3.00

(Tąsa 2-rame puslapy.]’)

ANGLŲ ARKIVYSKUPAS 
REIKALAUJA UŽDRAUST 
NAPALM BOMBAS

London. — Anglų Yorko 
arkivyskupas Cyril Garbett 
reikalavo užgint napalm 
bombas vartoti kare. To
kias gazolino drebučių bom
bas amerikonai naudoja 
prieš - Šiaurinės Korėjos 
liaudininkus.

To karo stebėtojai liudi
ja, kaip napalm bombos, 
baisiai kankindamos, degi
na vyrus, moteris ir vai
kus miestuose ir kaimuose.

Arkivyskupas aplinkraš
tyje, išsiuntinėtame savo

Anglai dejuoja, kad japonai 
puldys jų biznį

Daily Mail irLondon 
kiti Anglijos laikraščiai de
juoja, kad pigesni Japonijos 
dirbiniai dar labiau stums 
anglų biznį iš užsieninių 
rinkų, kai jau padaryta tai
kos sutartis su Japonija.

Amerikos1 pagaminta su
tartis leidžia Japonijai gin
kluotis be jokių apribojimų.

Anglų Manchester Guard
ian dėl to pataria Japoni
jai: “Būk stipri, bet ne per 
daug stipri.” Nes per di
delis japonų apsiginklavi
mas gundytų juos į naujus 
karus.

diecezijai, sako, napalm yra 
žiauriausias ginklas apart 
atom-bombos:

“Tas. ginklas baisiai kan
kina ir žudo visus be jokio 
skirtumo. Sudegina visą gy
vybę ir pastatus dideliame 
plote, ir beveik jokios vil
ties nėra ištrūkti nei žmo
gui nei gyvuliui.

“Krikščionys privalo rei
kalauti uždraust tokius bai
sius ginklus., kurie naikina 
ir žudo visus — kaip karei
vius, taip civilinius.žmones, j sakoma, dar nesutinka de
vynis, moteris ir vaikus.” i tis į karinį bloką su jomis.

Chrysler auto, fabrikai 
paleido 3,000 darbininkų

“ Detrojt.—Chryslerio War
ren - DeSoto automobilių' 
fabrikas trims dienoms pa
leido du darbininkus, baus
damas už “per lėtą” darbą.

Iš pritarimo baudžiamie
siems sustreikavo 100 kitų 
darbininku. Tuomet kom
panija paleido 3,000 darbi
ninkų' iš savo Warren ir 
Wyoming fabrikų, padary
dama lokautą prieš juos. 
Bando > priverst darbinin
kus vis daugiau darbo aU 
likti už tą pačią algą.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

VAKARŲ SOCIALISTAI
REIKALAUJA KETURIŲ
DIDŽIŲJŲ SUEIGOS
Anglai-amerikonai prašys, kad : 
Sovietai paaiškintų savo planą :

Bonn, Vokietija. — An
glijos, Francijos ir vakari
nės Vokietijos socialistai 
atlaikė savo konferenciją, 
kurioje nutarė griežtai rei
kalauti, kad:

Tuojau turi būti sušaukta 
konferencija tarp aukšfųjų 
Amerikos, Anglijos, Sovie
tų ii* Frakcijos vadovų.

Ta konferencija privalo

Indonezija paskyrė 
ambasadorių Maskvai

Jakarta. — Indonezijos 
valdžia paskyrė dr. Soeban- 
drio ambasadorium Mas
kvai. Tikisi, kad Sovietų 
Sąjunga įsteigs savo amba
sadą Indonezijoje. Tai bū
tų dar pirmas apsikeitimas 
ambasadoriais tarp Indone--

Sąjungos.

Anglija jau daugiau 
gumo parduoda Sovietam

London. — Nors Ameri
ka draudžia pardavinėti 
naudingus Sovietų Sąjungai 
daiktus, vis tiek Anglija 
per 3 pirmuosius šių metų 
mėnesius pardavė Sovie
tams . 43,370 tonų gumo

O pernai per ištisus me
tus anglai pardavė Sovie
tams tiktai 42,000 tonų gu
mos.

Turkija ir Graikija kviečia 
Tito į karinį bloką

Athenai, Graikija.—Grai
kija ir Turkija kviečia Ju
goslaviją i savo karini blo
ką prieš komunizmą, na, ir

Jugoslavijos Tito valdžia 
pasižada bendradarb i a u t i 

Gen. Ridgway paskirtas vieton 
Eisenhoįverio kaip tarptautines 
armijos vadas prieš Sovietus

Washington.—Prez. Tru-1 kandidatų į Jungtinių Vals- 
manas paskyrė generolą 
Ridgway vyriausiu koman- 
dierium amerikonų ir jų 
talkininkų armijų Europo
je prieš Sovietą Sąjungą. 
Ridgway užims, vietą gen. 
Eisenhowerio, kuris pasi
trauks pradžioj birželio 
mėnesio.

Generolas Alfred Gruen- 
ther bus Ridgway’o štabo 
vadasj toj pačioj vietoj, kaip 
ir prie Eisenhowerio.

Eisenhoweris grįš namo 
kaip vienas republikonų

spręsti Sovietų Sąjungos 
pasiūlymą dėl rytinės ir va
karinės Vokietijos suvieni
jimo per laisvus visuotinus 
balsavimus.

Anglų, francūzų ir vaka
rinių vokiečių socialistai 
smerkė Ameriką ir Angliją, 
kad jos vengia derybų SU 
Sovietais tuo reikalu.

Angli jos ir Franci jos so
cialistai išvien su vakarų 
Vokietijos socialistais nuta
rė priešintis tarptautine# 
armijos steigimui vakarinė
je Europoje prieš Sovietų

Washington. — Praneša
ma, kad Amerika, Anglija 
ir Franci ja gamina .bendrą 
pareiškimą, kūriuom pra

tų, kaip jie siūlo Įvykdyti 
laisvus visuotinus balsavi
mus dėl vakarinės ir ryti
nės Vokietijos, sujungimo.

Tūli korespondentai le
mia, kad to prašymo tiks
las yra — tiktai tolyn nu
stumti sovietini pasiūlymą, 
o tuo tarpu rekrutuoti va
karinės Vokietijos armiją.’

Aukščiausias Teismas - 
užgyrė laiką dėl 
religinių pamokų

Washington.— Aukščiau- * 
^sias Jungt. Valstijų Teis
mas šešiais balsais prieš 
tris užgyrė New Yorko 
valstijos Įstatymą — duoti 
viešųjų m o k y k 1 ų moki
niams valandą laiko per 
savaitę, kad jie galėtų lan-« 
kyti religines pamokas, ku
rios bus dėstomos kur ki
tur, o ne pačiose viešosiose 
mokyklose.

Taip Aukščiausias. Teis
mas atmetė apeliaciją dvie
jų brooklyniečių, kurie tvir
tino, kad tas valstijinis įsta
tymas laužo šalies Konsti
tuciją, kuri atskiria religi
ją nuo valstybės.

tijų prezidentus.
Ridgway iki šiol buvo vy

riausias Amerikos koman^ 
dierius Tolimiesiems Ęy- 
tams, taigi ir korėjiniam 
karui.

Vieton Ridgway prezi- 
i dentas paskyrė generolą 
Mark W. Clarką.

East Providence, R. I. — 
Užtroško du vaikai, kurie 
bežaisdami užsidarę numes
tame sename šaldytuve.
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KANADIEČIŲ TAIKOS 
ŠALININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Kanadoje auga didelis susi
domėjimas Dr. Endicott, Ka
nados Taikos Kongreso lyde
riu, kurs dabar lankosi Kini
joj, b!et sugrįžta dalyvauti Ka
nados Taikos Kongreso suva- 

kuris įvyks gegužės 
dienomis, Toronte.

Juo susidomėję ne tik taikos 
Šalininkai, bet ir priešai.

Dr. Endicott, kaip jis pra
nešė iš Mukdeno, surinko 
daug medžiagos apie ameri
kiečių bakteriologinį karą Ko
rėjoj ir Kinijoj. Kiekvienam 
darosi įdomu arčiau susipažinr 

faktais, kuriuos su- 
Endicott ir kiti tyri

under the Act of March 3, 1879.

JAPONIJA: “LAISVA
IR NEPRIKLAUSOMA”

“PAGALIAU MES ESAME LAISVI. Mes esame ne- 
priklausomi. Japonija dabar stoja į tautų šeimą, kaip 
lygi if nepriklausoma tauta.”

Tai žodžiai dabartinio Japonijos premjero Šigeru Yo-

tinių Valstijų ir Japonijos. Ta proga Washingtone tapo 
atidaryta Japonijos atstovybė ir ant jos iškelta japonų 
valstybinė vėliava.

Ta proga Yošida pasakė kalbą Japonijos sostinėje, — 
kalbą, kuri nepagrįsta tikrove.

Tai tiesa, kad tarp mūsų krašto ir Japonijos baigėsi 
karo stovis, — įėjo galion sutartis, padaryta San Fran
cisco konferencijoje.

Bet ne tiesa, kad Japonija patapo laisva ir nepriklau
soma. Japonijoje, oficialiai, nebus, okupacinės armijos, 
bet neoficialiai mūsų militarinės bazės ten bus. O kol 
tai bus, tol tasai kraštas nebus nepriklausomas.

O kai dėl laisvės: Japonijoje laisvę turi išnaudotojų 
klasė, tai tiesa, bet laisvės neturi darbininkų klasė, nes 
ten vyrauja reakcija, ten vyrauja parazitai, kai jie vy
ravo prieš karą.

Prieš Perlų uosto dienas Japonijoje, pavyzdžiui, komu
nistų partija buvo pavaryta pogrindin, ji yra pavaryta 
pogrindin ir šiandien.

Prieš Perlų uosto dienas Japonijoje viešpatavo para
zitų klika, ji tebeviešpatauja ir šiandien.

O kol taip bus, tol Japonija nebus laisva.

Iš FORMOZOS PRANEŠAMA, jog “laisva ir nepri
klausoma” Japonija sudarė taikos sutartį su Čiang Kai- 
šeku.

Bet su Kinija, su 475 milijonais gyventojų, Japonija 
tebėra karo stovyje. O tai yra dėl to, kad dabartiniai 
Japonijos valdovai neturi teisės su liaudiška Kinijos res
publika daryti taikos sutartį. Ir čia parodomas tasai 
“laisvumas ir nepriklausomybė,” kuria Yošida didžiuo
jasi, dumdamas savo krašto -žmonėms akis.

Su 200 milijonų gyventojų Tarybų Sąjunga Japonija 
taipgi tebėra karo stovyje, nes T. Sąjungos vyriausybė 
atsisakė pasirašyti San Francisco taikos sutartį. O tu
rime atsiminti, jog Kinija ir Tarybų Sąjunga—du di
džiausieji Japonijos kaimynai.

Dar nėra taikos sutarties nei su Filipinų salomis. Fi
lipinų senatas atsisako San Francisco sutartį užgirti. 
Japonijos imperialistai, okupavę Filipinus, žiauriai tą 
kraštą Nuniokojo, žiauriai sunaikino. Už tai Filipinai da
bar nori, kad japonai atlygintų filipiniečiams tuos nuo
stolius. Kadangi japonai atsisako, tai padaryti, tai Fi
lipinų senatas kol kas neužgiria taikos sutarties.

NEŽIŪRINT to fakto, kad Japonijoje siautėja reak
cija, kad tie žmonės, kurie kovojo prieš Perlų uosto kal
tininkus, šiandien yra žiauriai persekiojami, o karo kri
minalistai — laisvi, visvien ten žmonių judėjimas yra 
gyvas. Tam judėjimui lemta augti, plėtotis, nes tai dar
bo žmonių judėjimas., nukreiptas už tikrą Japonijos ne
priklausomybę ir už josios žmonių laisvę ir gerbūvį.

Laiškas Redakcijai
Bal. 23 d., 1952 

Brangūs Draugai 
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Siunčiu jt’ms širdingą pa
dėką už siuntinėjimą man 

'■ Laisvės, kurią skaitydamas 
vertingai sunaudojau laisvą 
laiką ir daug išmokau. Da
bar prašau man laikraštį 
sulaikyti, nes mano čia bu
vimo dienos suskaitytos. Aš 
iau gavau leidimą vykti į 
brangiąją tėvynę, Tarybų 
Lietuvą, kur manęs laukia 
mano šeima.

Grįžtu į Andriu” ų kaimą, 
esantį Daugų Rajone, Vil
niaus srity j.
* Liekuosi jums labai dė
kingas ir jus gerbiantis.

• Kostas Seilius 
Montevideo, 
Uruguay.

End icott, suvažiavi-

ti su tais 
rinko D r. 
nė to j ai.

Be Dr.
me bus amerikietis Dr. W. E.
DuB.ois, amerikiečių žymi fi
gūra taikos judėjime. Laukia- 
ma ir ponios Isabelle Blume, 
žymios belgų socialistės iš 
Bruselio, bet Kanados valdžia 
nenori jos įsileisti. Ji yra taip
gi taikos šalininke. Kyla pla
tūs protestai po visą Kanadą, 
tad dar yra vilties, kad val
džia pakeis savo nusistatymą.

Taikos judėjimas suintere
savo plačius sluoksnius žmo
nių Kanadoje. Daugelis norė
tų dalyvauti. Kurie negali dėl 
lėšų, nori būti neakivaizdiniais 
dalyviais. Jie užsimoka mo
kesti ir prašo prisiųsti visą 
s u v a ž i a v i mb medžiagą.

P i r m e s n i a j a mė kanadie
čiu taikos šalininku suva
žiavime, sako laikraštis, 
dalyvavo 2,700 delegatų. 
Šiame suvažiavime tikimasi 
turėti jų daugiau.

PO REFORMŲ URUGUA- 
JAUS VALDŽIOJE

Uniguajiečių Darbas ra
šo :

Nuo šių metų kovo 1 d. įėjo 
galion naujoji Urugvajaus 
respublikos konstitucija, šalies 
gyventojų išbalsuota pereitų 
metų gruodžio 16 dienos ple
biscite. Paminėtina, jog sosti
nės piliečiai konstitucijos re
formą atmetė, sudarydami 
daugumą “No” balsų. Tačiau 
periferijos balsuotojai suteikė 
laimėjimą konstitucijos refor
mos šalininkams, t.y. batžistų 
ir nacionalistų partijų pakti- 
ninkams. '

Einant naująja konstitucija 
panaikinama vieno prezidento 
valdoma vyriausybė ir įveda
ma devynių narių vykdomoji 
taryba, arba kolegiatas —Na
cionalinė Vyriausybės Tary
ba, atseit, devynių prezidentų 
valdžios kabinetas.

Kovo 1 d. parlamento ir vy
riausybės rūmuose įvyko iš
kilmingos ceremonijos respub
likos prezidentūrai užleidžiant 

vietą naujai vyriausybei. Nau
jieji valdovai padarė konsti
tucines priesaikas ir tą pačią 
dieną patvirtino jau iš anksto 
numatytą ministrų kabinetą.

Pirmosios Nacionalinės Ta- 
Vokiecių patarle. rybos prezidentu tapo išrink

Meilė padaro daug ką 
auksas gi padaro viską.

tas buvusis respublikos prezi
dentas Don Andrės Martinez 
Trueba, o jos sekretorium — 
Dr. Eduarto Jimėnez de Arė- 
chaga. Taryba (be minėtų 
prezidento ir ^sekretoriaus) 
susideda iš šių tarėjų :

Don Antonio Rubio, Dr. 
Francisco S. Forteza, Dr. Hec
tor Alvarez Cina, Dr. Luis A. ( 
Brause, Dr. Eduardo Blanco 
Acevedo, Dr. Martin R'. Eche- 
goyen, Dr. Roberto Berro ir ! 
Dr. Alvaro Vargas Guilleme- : 
tte.

' Valstybės ministrais paskir
ti :

Vidaus reikalų — Dr. 
tonio Gustavo Fusco;

Užsienio reikalų — Dr. 
niel Castellanos;

Finansų — Dr. Eduardo 
Acevedo Alvarez;

Gynybos — p. Ledo Arroyo 
Torres;

Viešųjų darbų — p. Carlos 
L. Fisher;

Sveikatingumo — Dr. Car
los Viana Aranguren; .

Gyvulininkystės ir žemės 
ūkio — p. Juan T. Quilici;

Darbo ir Pramonės — Dr. 
Hėctor A. Grauert;

švietimo ir Socialinio aprū
pinimo — p. Justino Zavala 
Muniz.

Montevidėjaus policijos va- 
/lu paliktas pulkininkas Don 
Leoncio A. Raiz.

Naujoji vyriausybe nepatei
kė savo valdymo programos 
bei ateities planų.

An-

Da-

APIE TRAGEDIJAS 
ANGLIAKASYKLOSE

Dienraštis Vilnis rašo:
Kuomet West Frank!orte 

žuvo 119 angliakasių, tai net 
kapitalistinė spauda turėjo 
rašyti apie tą tragediją. Ir ra
sė daug. Bet kad anglies ka
syklose, beveik kiekvieną die-* 
na, įvyksta maržos tragedijos, 
tai jas pamini tik keliomis 
trumpomis eilutėmis. Kas čia 
tokio baisaus.

Angliakasių unijos organas 
“United Mine Worker Jour
nal” (balandžio mėn. nume
ris) praneša, kad po West 
Frank forto tragedijos, per tris 

minkšto- 
tose 
dar

nepilnus mėnesius, 
sios anglies kasyklose 
mažose tragedijose žuvo 
119 angliakasių. Tuo pačiu
laikotarpiu žuvo 21 angliaka
sys.

Mažųjų tragedijų procesijoj 
West Virginia užima pirmą 
vietą. Toj valstijoj kasyklose 
užmušta 44, Kentucky 25, 
Pennsylvanijoj 21 .

Kapitalistų spaudai tai tik 
menkniekiai. Kas kita būtų, 
jei ekspliozijosc žūtų kapita
listai. Tuomet ir kapitalistų 
spauda reikalautų įvesti griež
tas saugumo priemones. »

tei-Detroit. — Federal is 
sėjas laikinai uždraudė Mi- 
chigano valdininka<ms ares* 
tuot įtariamus komunistus 
pagal valstijos Trucks įsta
tymą.

Formoza. — Čian Kai-še- 
ko kinai tautininkai sušau
dė dar 4 žmones kaip nu
žiūrimus komunistus.
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ntai vaizdas pirmosios koncentracijos stovyklos, kuri randasi Tulelake, Calif. Antrojo 
karo metu čia buvo suvežti japonai iš jūrų pakraščio. Apart-Šios kempės, McCarran, 
įstatymu vadovaujantis, Justicijos Depart mentas planuoją dar penkias kitas kempes 
įsteigti įvairiuose krašto kampuose. ,.. . f 1 ' ” ..... ' ‘ ,
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MOTERŲ KAMPELIS
Motinos Dienos minėjimas

Ar reikalinga kiekvieni 
metai apvaikščioti - minėti 
Motinų Dieną? Kacu nau
da iš to?

Biznieriams kiekviena 
šventė neša pelną, nepai
sant ar tėvo ar motinos bei 
kito asmens gimtadienis. 
Žmonės pripranta prie vi
sokių minėjimų, kaip prie 
žaislų, n epai sydami, ar 
jiems yra iš to naudos ar 
ne. Tam daroma bereika
lingos išlaidos ir bereika
lingas laijko eikvojimas.

Minėjimus - pagerbimus 
motinoms daro daugiausia 
moterų klubai. Lietuvių 
moterų klubai irgi panašiai 
elgiasi, rengia balius ir ki
tas sueigas pagerbimui mo
tinų, kurios jau seniai, se
niai yra mirę. Tad ar ap
simoka mirusią gerbti? Ge
riau pritiktų gyvųjų moti
nų vaikams tokius minėji
mus ir pagerbimus su
rengti savo motinoms. Bet 
pas mus to nėra ir motinų 
surengtam parengime labai 
mažai jaunimas, lankosi. 
Motinų Dienos minėjime 
pačios motinos tedalyvauja.

Kokia pagarba motinoms 
reikalinga šiandien? Moti
noms šiandien reikalinga 
užvis labiausiai TAIKA. 
Kada karas eina, jauni žmo
nės žūsta, o kiti jų eilės lau
kia, ar gali būti rami mo-1 
tinos šiTdis? Taip, motinos 
arba tėvo. Ir ar gali tokis 
sūnus gerbti savo tėvus, 
stovėdamas ant pavojaus i 
krašto? Yra atsitikimų,kad 
jaunuolis keikia savo gimi
mo dieną ir savo tėvus, kam 
jį leido pasaulin.

Mes čia gyvendami nega
lime suprasti ir net įsivaiz
dinti, kiek vargo ir kančių 
turi panešti jauni žmonės

tuks-

kare. Jie ten bejėgiai ir ne
gali pasiliuosuoti iš to pra
garo, kuriame randasi ir 
pragaištį sau ir Korėjos 
gyventojams neša.

Gali būti, kad daugelis jų 
kaltina mus, kad mes neko
vojau! ir nespaudžiam savo 
valdonų baigti karą; kad 
greičiau būtų įvykdyta tai
ka ir būtų ramesnis gyveni
mas visioms.

Taigi .šiemet pagerbimo 
Motinų Dienoje daugiausia 
reikia dirbti dėl taikos. Tu
rėtų į darbą stoti vyrai ir 
moterys, drauge jaunimas, 
nes jų yra ateitis—gyveni
mas. Jų milijonai šalies 
tarnyboje ir šimtai

1 tančių karo fronte.
Daugelis jų negrįš arba 

grįš netekę kūno dalių, pa
žeista sveikata ir sukriku- 
siais nervais. Daugeliu at
vejų tokis karys grįžęs ne
bus tinkamas, žmonai vyras, 
nei vaikams tėvas. Tokia 
ženatvė bus tik kankynė.

Čia yra prievolė visų 
dirbti dėl taikos. Sulaikyti 
motinų liūdesį ir nušluosty
ti joms ašaras, tai tuomet 
bus didžiausia pagarba mo
tinoms. Joms tada nedre
bės širdis ir jos ramiau ga
lės užmigti, kada šalyje 
bus ramu. 'Kada vietoje 
kanuolių dirbsime naudin
gus daiktus dėl naudos pi
liečių ir jų gerovės.

Amerikai taika reikalin
ga, kaip visoms kitoms, pa
saulio šalims. Reikalingas 
draugiškas sugy v e n imas 
tarpe visų rasių ir tautų.

Taika tik gali užgydyti 
visas žaizdas, padarytas 
pražūtingo karo. Tad dirb
kime visi ir visos visa ga
lia dėl atsiekime pastovios 
taikos. Eva Simans

kilimui, jų įsijungimui į ša
lies politinį ir kultūrinį gy
venimą didžiulę įtaką turė
jo daugumoje šalies rajonų 
įvykdytoji žemės reforma. 
Vykdant reformą, daug mo
terų buvo iškeltos dirbti 
vadovaujantį darbą kaimų 
ir apskričių valdžios orga-v 
nuošė. \ V

Naujosios Kinijos Tmote- 
rys gavo galimybę mokytis 
visose šalies mokyklose. 
Milžiniškas Kinijos moterų 
skaičius likviduoja savo ne
raštingumą. Antai 1950-51 
metų žiemos laikotarpiu iš 
25 milijonų kaimo gyvento
jų, kurie mokėsi žiemos mo
kyklose, 40 procentų buvo 
moterys.

Liaudies vyriausybė mo
terimi labai rūpinasi. Šiuo 
metu vaikų lopšeliai ir dar
želiai aptarnauja daugiau 
kaip 500 tūkstančių darbi
ninkų ir tarnautojų vaikų. 
Yra labai paplitęs vaikų 
darželių ir lopšelių organi
zavimas kaime, vykstant 
lauko darbams. 1951 me
tais tokių vaikų lopšelių ir 
darželių buvo 106 kartus 
daugiau, negu 1950 matais.

Kinijos moterys aktyviai 
dalyvauja kovoje už taiką.

Today’s Pattern

Naujosios Kinijos moterys
Įkūrus liaudies valdžią, 

Kinijos moterys gavo visas 
teises lygiomis su vyrais ir 
dabar kuo aktyviausiai da
lyvauja kuriant naująją Ki
niją.

36. moterys užima vado
vaujančius postus respubli
kos Centrinės liaudies vy
riausybės įstaigose. Jų tar
pe — Centrinės liaudies vy
riausybės tarybos pirminin
ko pavaduotoja Sun Czin- 
lin, tarybos nariai Che Si- 
an-n.in ir Cai Čan, teisingu
mo ministras Ši Lian, svei
katos apsaugos ministras 
Li De-ciuanj ir kitos. .

Į vadovaujantį darbą yra 
įtrauktos daugelio Kinijos 
Liaudies Respublikoje gy
venančių tautybių moterys. 
Antai, Sin'cziano provinci
jos liaudies valdžios orga
nuose dirba vadovaujan
čiuose postuose daugiau 
kaip ])enki šimtai įvairių 
tautybių moterų.

Žymų vaidmenį Kinijos 
moterys vaidina respubli
kos pramonėje, transporte 
ir žemės ūkyje. Pramo
nėje dirba 650 tūkstančių 
moterų. Tekstilės ■ pramo
nėje 60 procentų darbinin
kų yra moterys. . Moterys 
įvąldė profesijas, kurios pir
miau joms buvo neprieina
mos. Daug moterų dirba 

.įmonių direktorių, statybos 
ruožų viršininkų, inžinierių, 
m.ūšinistų, traktorininkų ir 
kitose pareigose.

. Kinijos moterys kuo ak
tyviausiai dalyvauja visoje 
šalyje • paplitusiame patrio

tiniame gamybiniame lenk
tyniavime. - Antai, Liaodu- 
no provincijoje lenktyniavi
me dalyvauja daugiau kaip 
95 procentai visų gamybo
je • dirbančiųjų moterų. 
Vykstant judėjimui už pro
dukcijos gamybos padidini
mą ir ekonomiją, iš moterų 
tarpo iškilo daug darbinin
kių, kurių vardus žino visa 
šalis. Tokios yra, pavyz
džiui, Chao Czianj-siu-Cin- 
dao 6-jo tekstilės fabriko 
verpėja, kurios patyrimas 
dabar yra studijuojamas vi
soje šalyje, Dun Li-šen, ku
ri savo laiku Liaudies išva
davimo armijos gretose did
vyriškai kovėsi prieš go- 
mindanininkus, o dabar yra 
žinoma šalies traktorinin
ke, Czianj čžen-jun—hidro
techninių įrengimų prie 
Chuaichės upes statybos vy
riausiojo inžinieriaus pava
duotoja ir daug kitų.

Kinijos kaimo moterų po
litiniam sąmoningumo pa-

ln| iK*M<***in^***

Pattern 9293 in Misses’ Sizes 
.12, 14. 16, 18, 20. Siže 16 takes 
4% vards_35;inch fabric

Užsakymą su 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir 
tern Dept., 110-12 Atlavftic 
Avenue, Richmond Hill 19,^

Iš Lietuvos

at-

Kolūkio statybos

OBELIAI, 1H-2 d. — “Vals
tiečio” kolūkyje kuriama gy
venvietė. Be to, statoma daug 
kitų pastatų. Baigiamas staty
ti didelis sandėlis grūdams. 
Ruošiama medžiaga karvidės 
ir kitų visuomeninių pastatų 
statybai. Čia jau paruošta 150 
kubinių metrų akmenų, apie 
30 tūkstančių plytų, daug miš
ko medžiagos. M. Laucė

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

Dėkojame visiems apdovanojusiems dienraštį ir linki
me, kad aukščiau išspausdintieji vardai paakstintų ir 
kitus apšvietą branginančius žmones pasiskubinti su pa
rama.

Dabar mūsų dienraščiui yra labai sunkus laikotarpis. 
Parengimų mažai, susitikimai reti, tai labai sunku yra' 
su aukų rinkimu fondui. Todėl prašome vis.ų skaitytąją, 
kurių dar niekas nepaprašė aukos, aukoti savo iniciatyva., 
Be ilgų išvedžiojimų pasakome, kad dienraščio iždas yra 
sumažėjęs. Laukiame paramos nevėlinant. Prašome 
visų tą reikalą turėti mintyje ir nesivėlinti su parama.

Laisvės Administracija

2 pusi.—Laisve (Liberty)--Trečiad., Baland.-April 30, 1952
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Lawrence. Mass. Cleveland, Ohio

(Tąsa)

Vi vadinama rusų stovykla atminti ke
liems tūkstančiams tarybinių piliečių, 
kurie buvo nužudyti statybos vietoje. 
Kiekvieną rytą dideles rogės, prikrautos 
lavonų, atlieka kelionę tarp ligoninės ir 
krematorijaus. Roges traukia apdriskę 
žmonės.

* * *
Aš guliu čia jau savaitė. Dėl savo 

draugo Toni, kuris per vieną ispaną at
siunčia man kas rytas riekutę duonos iš 
savo davinio ir praneša paskutines nau
jienas, aš nelabai kenčiu nuo čionykščio 
režimo, bado režimo. Ligoniams sriubos 
porcija sumažinta ketvirtadaliu, duonos 
porcija — per pusę. Kas rytas iš barako 
išveža nuo astuonių ligi dešimties lavo
nų. O tuo tarpu nėra jokių epidemijų, ir 
gyvenimas stovykloje, taip sakant, eina 
normaliai. t

Čia esantieji ligoniai greitai nustoja 
bet kuo domėtis, net mintimi apie savo 
pačių mirtį.

Paskutinėje lovoje greta barako seniū
no kambario guli tulūzietis, pramintas 
"^Kapitolijum.” Jis pranešinėja visiems 
prancūzams apie tokius svarbius įvy
kius, kaip duonos priėmimas ir raiky
mas.

Duona atnešama rytą, apie devintą 
valandą. Po dešimties minučių Kapito
lijus praneša mums kepalų skaičių. Jų 
esti nuo šimto dvidešimt ligi šimto pen
kiasdešimt.

Po to eina duonos aprašymas. Pakilu
si ar suzmekusi. Šviežia ar sužiedėjusi. 

- Iškepusi ar neiškepusi. Klausydami šių 
smulkmenų, ligoniai čia džiaugiasi, tikė
damiesi geros porcijos, čia nuliūsta, 
jausdami sumažintą davinį.

Kai tik išdalijama sriuba, sanitaras 
ima raikyti duoną. Čia Kapitolijus, pa
sikėlęs ant alkūnės, komentuoja kiek
vieną jo judesį.

penkias dalis.
*** Žiūrėk, raiko į keturias!
— Ech, taip ir žinojau, ėmė raikyti 

į šešias!
Žinios perduodamos nuo lovos į lovą. 

—Kiek šeštųjų dalių, Kapitolijau? 
—Dvvni šimtai.

— Vakar vakare šeštosios dalys pasi
baigė 118 lovoje. Šiandien dar mūsų ne
pasieks. Šiandien mes gausime penktą

sias.
—Ei, vyrai, — paskelbia Kapitolijus, 

— ėmė raikyti į tris dalis.
— Kieno eilė gauti po trečdalį? Jau 

savaitė, kai mes jų nė regėti neregėjo
me.

— Juk žinai, kad ne mums, ji visada ' 7 d

tenka vokiečiu eilei, v
—Kartą ir mums teko ,prieš tris sa

vaites.
Ir ligi penktos valandos kalbos tema 

n-esi keičia. Daugumui čia besikamuo
jančių žmonių pagrindinis interesas yra 
dydis duonos kąsnio, kurį jie gaus die
nos pa baigoj e.

* * *
Keturi prancūzai, įkurdinti kitame 

palatos gale dviejose gretimose lovose, 
pakvietė mane pasrsave. Čia mes galime 
lankyti - vienas kitą, nes daugelis lovų 
stovi tamsiuose kampuose ir barako se
niūnui bei sanitarams ne visada jos ma
tyti. Taigi, aš atsisėdau ant savo tautie
čių lovos ir, nenorėdamas įkliūti, paki
šau kojas po antklode.

Mes prisistatėme vieni kitiem^ pagal 
visas taisykles. Žmogaus priešais mane 
baisus, liesas veidas. Jo kaimynas — ko
kių aštuoniolikos metų jaunuolis., Kitoje 
lovoje guli nuplikęs žmogelis ir išsitiesęs 
visu ilgiu kūnas—galvos man nematyti.

— Įsivaizduokite, m-sje, — tarė tas, 
kur gtdėjo veidu į mane, — kadaise aš 
svėriau šimtą dvidešimt kilogramų. Da
bar aš tikriausiai ne šešiasdešimt nesve- 
riu. Šis jaunuolis—mano sūnus. Aš bu
vau policijos komisaras.

Jo sūnus panašus į dešimties metų 
berniuką — toks jis išdžiūvęs. Jis tik
riausiai nė keturiasdešimt kilogramų 
nesveria. .

— Ką jūs veikėte prieš karą?—klau
sia mane komisaras.

—Buvau konditeris.
— Konditeris! Kaip puiku, mano 

draugas, be abejo, jumis susidomės.
Ir iš tiesų, ligonis, gulintis kitoje lo

voje, staiga pasikėlė ir ištiesė man ran- 
ką. '

— Jūsų kaip tik man ir reikia!
Kryptis, kuria pasuko mūsų pokalbis, 

mane kiek nustebino, bet viskas čia pat 
paaiškėjo.

(Bus daugiau)

Pragarine dirbtuve
Mass, valstijos . gubernato

rius Dever prašo prez. Tru- 
maną, kad jis Bostono apylin
kėje statytų atominę dirbtuvę 
pagelbėjimui sumažinti ne
darbą. Bet bus kaip tik prie
šingai. Tokia pragarinė dirb
tuvė pastatytų į pavojų visus. 
Darbininkams būtų pavojinga 
gyventi. Kiekvieną minutę tu
rėtum mintyje, kad ten kas 
nors sprogs ir tūkstančius 
žmonių, sunaikins.

Jeigu gubernatoriui tikrai 
rūpėtų bedarbiai, tai ir be pra
garinės dirbtuvės galėtų apsi
eiti. Yra visokių kitokių dar
bų. Pav., verktinai reikia ke
lius taisyti. Kitas projektas: 
jau kelinti metai kalbama 
apie išvalymą ir praplatinimą 
Merrimack upės, kad galėtų 
maži laiveliai plaukioti. Daug 
darbų būtų visiems.
Bedarbio likimas

Bedarbis Early niekur uoga* 
Įėjo prisiglausti, neturėdamas 
pinigų pasimokėti už butą. 
Nuėjo nakvoti geležinkelio 
kompanijos būdelėm Bet ir 
ton jį surado policija ir su
areštavo. žmogelis nubaustas 
pasimokėti $10. Jis teisinasi, 
kad jis nekaltas, kad jis nie
kur nebegalėjo surasti vietos 
nakvynei. Tai tau ir demokra
tija: be pinigų niekur vietos 
negali surasti.
Beveik stebuklai

Lenkai dvasiškiai turėjo 
banketą. Holy Trinity svetai
nėn susirinko apie 250 žmo
nių. Bet niekas neprisiminė 
apie Lenkijos “atvadavimą”. 
Tai panašu j stebuklus. Reikė
jo kam nors pas juos nusiųsti 
lietuviškus “vaduotojus”, gal 
jie būtų apie tai prisiminę. 
Juk lenkai sakydavo negalį 
nurimti be Vilniaus, o lietu
viai be Kauno. Gal dabar pa

Worcester, Mass. — Pietus
Rengia LLD 11 ir 55 kuopos * 

PELNAS NUO ŠIO PARENGIMO SKIRIAMAS 

Paramai Dienraščio Laisves

{ Sekmadienį, Gegužės 4 May, 1952 
Olympia Park, Shrewsbury, Mass.

Norwoodo Vyrų Ansamblis, vad. Gerda Terhorst., šis ansmablis taipgi duos, ir gra
žių duetų. Bet tai dar neviskas, dainuos taipgi ir šie žynius talentai:

ĄNN MINEIKYTe 
sojkraiias, i* Brockton, Mass.

L , Paakinėjusi radio dainininke.

Kviečiame visos apylinkės 
programą ir tuom pat kartu 
dieną.

WORCESTER ŠOKĖJAI 
pašoks įdomių lietuvių liaudies 

šokių. Būtinai pamatykite juos.

SO. BOSTON, MASS.

NORMA ČEPONYTE V, 
sopranas, tai VVorccsterio lakstutė, 
pavasario sulaukus palinksmins mus.

visuomenę dalyvauti šiame parengime, išgirsti gražią 
paremti dienraštį Laisvę. —Bus geri pietūs 1-mą vai.

Kviečiame vistis — RENGĖJAI.

M*

Keli žodžiai iš Dr.
Staneslow prelekcijos

Dr. Staneslovaitis savo trum
poje kalboje perdavė publikai 
tiek daug pamokinančių ir ne
įkainuojamai svarbių žinių, 
jog visas jas čionai atžymėti 
neįmanoma.

Jis paaiškino publikai, kaip 
suaugę žmonės skiriasi protu 
ir gabumais vieni nuo kitų, ir 
pagal kiek proto kokius dar
bus žmogus gali atlikti. Pa
vyzdžiui, daktaras aiškino, 
kaip pas nekuriuos karo vete
ranus vis dar tebėra užsilikęs 
karo baisenybių jausmas ii: 
kokis tai įsivaizdavimas, kuris 
juos kankina ir priveda prie 
žmogžudysčių ir kitokių ne
laimių. Nors jie ir atrodo nor- 
mališki, sveiki. Taipgi aiški
no, kokiu būdu minėti ligoniai 
yra gydomi.

Dr. Staneslovaitis prisiminė, 
kad ta baimės ir isterijos liga, 
kurią jis pavadino “parano
ja”, serga ir daugelis aukštų 
valdininkų. Vienas iš jų jau 
iššoko pro langą ir užsimušė.

Taipgi Dr. Staneslovaitis į- 
pylė į žmonių sąmonę daug 
sveiko supratimo apie tikruo
sius proto ligonis ir jų gydymo 
būdus. Daktaras sakė, kad di
džiuma žmonių vis mano, kad 
sirgti proto liga yra kokia tai 
baisenybė, arba, speciąlė ne
laimė. Jis sakė, kad tokis su
pratimas yra liekana senovės 
raganų gadynės, kada būdavo 
įsivaizduojama, kad sergantis 
proto liga žmogus yra velnio 
apsėstas. Todėl ir gydymo 
būdai susidėdavo iš šventini
mų, akzortų ir kitokių burtų.
Daktaras išaiškino, kad’ sirg

ti proto liga nėra prasižengi
mas nei sarmata, tiktai tokia 
pat nelaimė, kaip sirgti vėžio, 
širdies ir kitokiomis ligomis.

Tokiu išaiškinimu daktaras 
prašalino daug slegiančių 
minčių iš žmonių sąmonės, 
kurių šeimose randasi proto li
ga ,se rga učių asme n ų.

Mes didžiuojamės, kad mes 
pirmutiniai turėjome laimę iš
girsti taip svarbią ir daug pa

miršo, nieko nesulaukdami ir 
negaudami. Trumanas irgi ne
begalės atvaduoti, nes ir jo 
prezidentavimo terminas bai
giasi. Lietuvos gi ir Lenkijos 
kaip nebuvo, taip nėra...
Pasiūlymas dėl streikierių

Bušų kompanijos preziden
tas Moran reikalauja, kad bu
sti vairuotojų unijos vadai 
leistų streikieriams nubalsuoti 
kompanijos pąsiūlymą baigti 
streiką. Kompanija duoda 
$5.50 daugiau algos ir mano, 
kad streikieriai nubalsuotų 
grįžti į darbą.

Kaip pasirodo, tai busų vai
ruotojai daugiau streikuoja už 
tai, kad laimėti. senatvės pen
siją.
Žada valdiškų užsakymų

Valdininkai iš Washingto- 
no, kurie lankėsi Lawrence 
kas bnk bedarbės, savaitė at
gal pranešė, kad jie dės pas
tangas gauti valdiškų užsaky
mų Lawrence tekstilės dirbtu
vėms. Jie patys savo akimis 
pamate, kokia didelė siaučia 
I. a w re n c e bedarbė.
Laisvės reikalais

Gerai, kad draugai rūpina
si Laisvės reikalais, štai susi
tinku Juozą Piragį. Jis išsi
traukia $7 ir pasako: Tik ga
vau senatvės, pensijos $53, tai 
pasimokėsiu už Laisvę. Tada 
būsiu ramus per visus metus. 
Sakė, kad jam Laisvė geriau
sia patinka.
Sveiksta

Džiugu, kad sveiksta labai 
geras draugas Styvis ši ak is po 
sunkios operacijos. Jau buvo 
atvažiavęs į Maple parką pa
sižiūrėti. Pats dar nevairuoja 
automobiliaus.

Linksma, kai matai, kad 
mūsų draugai sveiksta. Linkiu 
visiems greitai ir pilnai pa
sveikti ir būti ant visados svei
kiems ir linksmiems.

S. Penkauskas

mokinančią dvasinio gydytojo 
J. Staneslovaičio prelekciją.
Piešinių paroda

.Po to sekė Kristinos Stanes- 
lovaitienės piešinių paroda, 
kuri buvo turtinga įvairiais 
kūriniais. Ji, kaipo dailininke 
ir visuomenininke, savo pa
veiksluose atvaizduoja ne tik 
p u i k i ausi us gamto va i z d ž i u s, 
bet ir pačią žmonių gyvenimo

I istoriją.
Savo paskaitoje apie meną 

Kristina palietė ne tik savo, 
bet ir kitų garsių piešėjų ta
pybą. Tik gaila, kad buvo pci 
mažai vietos ir laiko, kad bū
tų galima plačiau šu jos kūri
niais susipažinti. Drg. K. Sta- 
neslovaitienė, kaip ir kitos 
moterys, turi rūpintis namų ii 
šeimos reikalais. Prie to, ji yra 
veikli visuomenininke. Tiesiog 
stebėtis reikia, kur ji suranda 
laiko tiems visiems dideliems 
darbams.

Drg. K. Stanęslo vaitie nė 
yra neišsemiamos .ęhergijos ii 
nepaprastų gabumų asmeny
bė. I
Pagerbimui bankietėlis

Po šių' svarbių prelekcijų 
LLD moterys suruošė bankie- 
tčlj pagerbimui dd. Staneslo- 
vaičių. Veteranų kvartetas su
dainavo keletą dainelių. Už 
tai publika apdovanojo juos 
gausiais aplodismentais.

Į šį nepaprastai svarbų pa
rengimą publikos . prisirinko 
tiek, kad netilpo svetainėn.
Tarpe paprastosios' publikos, 

dalyvavo nemažai profesiona
lų, artistų, dainininkų ir vi
suomenininkų. , i'

Ir aš buvau tikra, lęadc kas 
nors iš jų parašys spaudoje 
apie taip svarbią daktaro pre
lekciją ir K. Staneslo|aitienės 
meniškai nupieštus paveiks- 
luš, deja, tai]) neįvyko)

Nematydama spaudoje jo
kio aprašymo, nors suvėluotai 
nusprendžiau pati ši ,tą atžy
mėti ir supažindinti Da is vės 
skaitytojus su šiuo nepaprastu 
parengimu, kokių tai]) i\ęJaž- 
nai pas mus įvyksta.

Bostonietę.

Ateivių teisių 
gynimo vakaras

Vietinių draugijų sarytįo 
rūpesčių, neseniai tapo įsteig
tas Ateivių Teisių Gynimo Ko
mitetas, kuris rūpinsis kiek 
galint sukelti finansų minė
tam reikalui, šis komitetas 
pradžiai savo veikimo rengia 
pobūvį, kurio visas pelnas eis 
Ateivių Teisių Gynimui.

šis pobūvis įvyks šeštadie
nio vakare, gegužės 3 d., Klu
bo Svet., 9305 St. Clair Ave. 
Bus pagaminta ir vakarienė, 
kuri kainuos tik $1.00. Gaspa- 
dinės pageidauja, kad tik ic
tus įsigytu m ėt iš kalno. Be to, 
bus ir programa, susidedanti 
iš kalbų, deklamacijų-monolo- 
gų ir tt. Taipgi šiame pobūvy
je mūsų delegatė išduos ra
portą iš įvykusio Taikos Kong
reso bal. 1 d. Washingtone. 
Po programos tęsis šokiai iki J 
vėlumos. i
Motinu Dienos Minėjimas

Kaip visuomet, tai]) ir šiais 
! melais mūsų Moterų Klubas 
rengia Motinų Dienos paminė
jimą nuo 2 vai. po pietų. Bus 
duodami pietūs, rodos, kaina 
$1.25. Vėliau bus koncertas. 
Taipgi bus sulošta vieno akto 
komedija “Aš myliu Onytę”, 
kurią paruošė vietinė meni
ninkė A. Klivington. Taipgi 
bus šokių ir taip muzikos da
lykų. .Įvyks geg. 11 d. Sach- 
senheim Svet., 1400 E. 55 St. 
Kiek smulkiau a]) i e šį svarbų 
įvykį tikiu, praneš pačios ren
gėjos. ’ J. Žebrys

Hartford, Conn.
Mūsų ligoniai

S m a g u pranešti, k a d 
drg. G. Dagilis, išbuvęs virš 
metus laiko sanatorijoje, jau 
sugrįžo namo. Draugai Dagi- j 
liai yra progresyviški žmonės, I 
visuomet remia darbininkų 
judėjimą.

Vis dar tebesirginėja we- 
thersfieldietė Ona šilkienė. 
Tai viena iš veikliausių drau
gių. Sveika būdama ji visur 
veikė, dainuodavo Laisvės 
Chore. Tai]) pat veiklus yra 
drg. šilkas. Abudu nuoširdžiai 
ir gausiai remia darbininkų 
judėjimą.

Linkiu draugei greitai pa
sveikti ir vėl darbuotis dėl ge
resnės ateities. J. M.

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 jo antrašą.

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

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

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

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulu, 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 niežėjįmų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.

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

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

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

MAT. ŠVILPA, 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

A.

3 pu&L-rLaiavo. .(Liberty)-Trečiad., Baland.-April 30, 1952

Tai gražuolė Margaret 
Allers, smarki, veikli uni- 
jistė. Ji nesibijo pikietuo- 
ti Bell Telephone kompa
nijos raštinę Los Angeles 
mieste. Ji yra narė Com
munications Workers uni- 
jos.

Scranton, Pa.
Aukos sveturgimių gynimui

Vasario mėnesį aš prisiun- 
čiau $11.25 gynimui ateivių, 
o ypatingai draugų L. Prūsei- 
kos ir V. Andrulio, kuriuos 
serantoniečiai gerai pažįsta iš 
jų gorų darbų, dar vėl keletas 
prisidėjo su aukomis tam pa
čiam tikslui:

J. šviesaplaukis .... $4.00 
Thunckanock farmer . .2.00

R. Angliakasis ........... 1.50
Po dolerį aukavo sekanti: 

W. Nalis, J. Grinevičius, Ella 
Sakevičiukė, B. Reklaitienė, 
A. Galinauskas, Pr. Greblys, 
E. Geležauskienė, A. Barten- 
derys, P. Michell ir O. Cer- 
kausk ulė.

Viso $17.50.
čia aukavusieji draugai ir 

drauges visi pareiškė kuo 
giliausią užuojautą draugams 
L. Prūseikai ir V. Andruliui, 
ir trokšta, kad netik jie, bet ir 
visi kiti padorūs žmonės, gy
venanti šioje "demokratiškoje 
šalyje per daugelį metų, ne
būtų persekiojami mūsų val
džios pareigūnų, tik už jų 
skirtingas pažiūras, ir įsitiki
nimus. P. Šlekaitis.
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NewWto^Ėžafe?inlOT Gross laikomas po 
didele sargyba

Italai paskleidė 
gegužinės lapelius

Italu visuomenei informuoti 
apie reikšmę gegužinės mar- 
šavimo už taiką šį ketvirtadie
nį, New York o italų komite
tas gegužinei išleido ir pa
skleidė 20,000 lapelių. Juose 
kviečia italus dalyvauti mar- 
šavime. Italai šiemet tikisi di
desnio būrio maršuotojų už 
visus buvusius praėjusiose 
gegužinėse .

PARAMA VILNIAI
Atsimindami vilniečių gra

žią dovaną dienraščiui Lais
vei suvažiavimo proga, turi
me ir mes brooklyniečiai žino
ti, kad ir Vilnies suvažiavimas 
bus daug įspūdingesnis, kai 
ta ja proga bus apdovanota 
dienraštis Vilnis. Priminus 
Vilnies* suvažiavimą kai ku
riem brooklyniečiam, atsiliepi
mai buvo tokie:
•Ignas Sutkus........... $10.00
J. Dainius ..............  5.00
Maksimiškis ............... 5.00
D. M. šolomskas ......... 5.00
Petras Kapickas........... 5.00
M. Grigas ...................  2.00
J. Dobravolskig ........ 2.00
P. Buknys .................. 2.00
J. Vitkūnas................... 1.00
A. Karch .................... 1.00
D. Ciurle ..................... 1.00
M. žiedelis ................. 1.00

Per A. Bimbą pridėjo dar šie:
V. Boginąs ............... $1.00
R. Bai’anikas .............  1.00
G. Klimas .................. 1.00
Adomas Dagis .......... 5.00
W. Lukmanas ........... 1.00
J. Weiss,".................... 5.00
K. Petrikienė.............. 5.00
Ig. Urbonas ............... 2.00

. P. Višniauskaš .......... 1.00
K. Janeliūnas ....... 5.00 
V. Kazlauskas ..........  1.00
M. Klimas :................... 1.00 J

- A. Balčiūnas ..............  2.00 j
‘ P. Rainis ..................... 1.00

V. Čepulis ................... 1.00
- II. Jeskevičiutė.......... 1.00

Carl Bender ..............  2.00
Wm. Skuodis ............  1.00
K. Karpavičienė........ 1.00
L e v a-n i e n ė ........... 1.00
Matylis*................. 1.00
J. )G ii ž as ..........  5.00
S. rSasna ................. 5.00
Greit sukelta $90.00. Gra

žu ! i pėkui prisidėjūsiems ir 
širdingai primename kitiems 
bro&klyniečiams Vilnies suva
žiavimą. Jis įvyks gegužės 4- 
tą, sekantį sekmadienį. Su pa- 
ratna' J-eikia pasiskubinti.

P. Buknys.

SERGA
Mario Sinkevičius, lietuvė, 

81 metų, praėjusį ketvirtadie
nį buvo atrasta klaidžiojant 
po gatves. Ji buvusi užsimir
šusi, kur jos namai, praradusi 
atmintį. Ją nugabeno į Queens 
General Hospital.

Policija sako, kad jinai ma
žai ką tesupranta angliškai. 
Spėja, kad gal bus naujakurė. 
O gal ir šiaip buvusi tyki, na
mie nuolatos buvojusi šeimi
ninkė.

PATAISA
•Balandžio 25-tos laidoje 

korespondencijoje iš Moterų 
Apšvietos Klubo susirinkimo 
klaidingai buvo pažymėta, 
kad pagerbta Agota Klimie- 
nė. Turėjo būti: Lucija Kli- 
mienė. Atsiprašau • už nenu- 
girdimą jos vardo.

Lucija Klimienė buvo pasi- 
mokėjusi į klubą pirmyn už 
ketverius metus. Tad ir jai 
mirus, kuomet ateina užsimo
kėjusių narių vardošaukis, ji
nai buna paminėta. Praėjusį 
susirinkimą ji buvo pagerbta 
atsistojimu ir minute tylos.

KJubietė.

Lietuviai kartu su kitomis 
tautomis žygiuos gegužinėje 
demonstracijoje

šį ketvirtadienį, gegužės 1, dešimtys tūkstančiu dar
bininkų susirinks Į paskirtas vietas dalyvauti gegužinėje 
demonstracijoje.

Vieni žygiuos su savo unijomis, kiti su savo organiza
cijomis, o tautines grupės turės savo žygiuotųjų būrius.

Visi kartu maršuos ir maršuos. Visi kartu minės 
tarptautinę darbo žmonių šventę.

Gegužes Pirmos minėtojai pradės rinktis tuoj po pie
tų. kiekviena unija, kiekviena organizacija, kiekviena 
grupė turės savo vietą ir savo laiką.

Pakils į padanges galybė vėliavų, iškabų, plakatų su 
įvairiais šūkiais, šūkis už taiką užims pirmą demonstra
cijoje vietą. . !,J-;

Lietuvių grupė taipgi turi savo vietą ir laiką. Lie
tuviai susirinks ant 37 gatvės, tarp 8 Avė. ir 10 Avė. 
(beveik kasmet jie toje vietoje susirenka). Pradės rink
tis apie 2:15 vai. po pietų ir pradės maršuoti apie 3:15 
vai. Jie maršuos paskui jugoslavų grupę.

Tikimasi nemažai lietuvių dalyvaujant demonstraci
joje. Visiems tiems, kurie trokšta taiką išlaikyti, labai 
svarbu savo troškimą darbu paremti, demonstracijoje 
dalyvauti.

SAULE LEIDŽIAS - Aš 
LIŪDŽIU SAU VIENAS...

Tai pradžia dainos iš popu-1 
liarės operetės “Grigutis”, ku
ri buvo pakartotinai ir sėk
mingai daugelio chorų vaidi
nama Brooklyne ir kitose lie
tuvių kolonijose, ši operetė 
taip įstrigo žmonių širdysna, 
kad net iki šiolei užsiliko vie
na ypatinga dainelė apie Ma
riutę. Ar tai susirinkusiu bū
relyje draugų — ar tai pikni
ke beuliavojant išgirsti:

Saulė leidžias —
Aš liūdžiu sau vienas, 
Nes Mariutės — 
Nemačiau tris dienas...
Noriu pranešti mūsų paren

gimų lankytojams, kad ir vėl 
bus proga gėrėtis melodingo
mis iš operetės “Grigutis” 
dainelėmis. Nes kaip žinote, 
kad šiemet Aido Choras, mini 
savo 40-ties metų sukaktį, tad 
yra labai tinkama proga tas 
dainas pakartoti. Bus suvai
dinta atskira scena iš minėtos 
operetės, kuri daugeliui žiūro
vų primins anuos laikus — 
anas svajones...

Buvusi aidietė, o dabar so-į 
listė, Amelia Young Jeskevi-

čiūtė ir Leonas Jonikas atliks 
■solo ir duetą pritariant Aido 
Chorui.

! Pažangiųjų vokiečių J •! VV* »V| •! —laikraščio iškilme
Gegužės 4-tos vakaro 7 va

landą įvyks New York o pa
žangiųjų vokiečių leidžiamo 
laikraščio German-American 
masinis susirinkimas su ne
paprastai turininga koncerti
ne programa. Jo obalsis: 
“Never again concentration 
camps!”

Mitingas ruošiamas protes
tui prieš mūsų šalies militaris- 
tų iš naujo militarizavimą ir 
fašistinimą Vokietijos ir prieš 
koncentracijos kempes > Ameri
koje. Rengia Yugoslavų Salė
je, 405 W. 41st St., Now Yor
ke.

Susirinko teisiamąjį 
darbuotoją pagerbti

Balandžio 24-tos vakarą 
Manhattan Center patalpose 
buvo sušauktas masinis mitin
gas pagerbti marksistą rašyto- 
ją-re d aktorių V. J. Jerome. 
Susirinko 1,200 publikos.

Jerome yra vienu tų 15-kos 
darbininkų vadų komunistų, 
kurių teismas prasidėjo tois- 
mabutyje prie Foley Square, 
New Yorke.

Laukiant prasidėjimo 18- 
kos policistų teisino, Harry 
Gross tapo pargabentas į 
Tombs kalėjimą. Jis ten lai
komas po skaitlinga sargybė.

Gross, skaitomas vienu di
džiausiųjų valdovų loterijų 
srityje, šaukiamas liudyti 
prieš tuos policistus. Jie yra 
įtarti, kad jie padėję Grossui 
apsaugoti jo loterijų biznį, 
kuris yra skaitomas nelegaliu. 
Bet be Grosso liūdymo prieš 
juos prokuratūra neturi pa
kankamai davinių juos nuteis
ti.

Tariama, kad Grossui žada
ma didelių lengvatų už- liūdy- 
mą ir kad jis šį kartą tikrai 
liudysiąs prieš tuos policistus.

Motiną kaltinsi už 
naujagimio nužudymą

Astorijoje areštuota Mrs. 
Beatty Stern, žmona okupaci
nėje armijoje, Vokietijoje, 
esančio kariškio. Ją sulaikė be 
kaucijos iki tardymo.

Moteriškę kaltina, kad ji
nai ketvirtadienio vakarą su
silauktą naujagimį kūdikį su
vyniojo į laikraščius ir numetė 
nuo ketvirto 'aukšto į atmatų 
krūvą. Pečkuris penktadienį 
vaiką atradęs dar gyvą, bet 
jis ne už ilgo mirė nuo apde
gimo. Mrs. Stern jau buvo 
motina 6 metų dukrelės.

Motinų Dieną už 
taiką Korėjoje

Amerikinė Taikos Krusada 
užgyrė motorų taikos komite
to sumanymą Motinų Dieną 
pravesti plačią kampaniją už 
taiką Korėjoje.

Krusada atsišaukia į visus 
ir visas tą dieną, gegužės 11, 
pašvęsti taikai.

RANDAVOJ1MAI
Pasironduoja 5 kambarių apart

ment as, randa $30.00 j menes;. Šau
kite' TAilor 7-6751. (85-86)

SUSIRINKIMAI
HARRISON, N. J.

LLD 136 kp. susirinkimas jvyks 
pirmą sekmadieni iki pietų. 3 vai., 
4 d. Gegužės (May), toj pačioj vie
toj, 17 Ann St. Meldžiu atsilankyti 
skaitlingai, ba ateina vasaros mėne
siai, kuomet prasidės piknikai, tai 
dauguma išvažiuosite sekmadieniais. 
— Kviečia Valdyba. (85-86)

ELIZABETJI, N. J.
LDD 54 kuopos susirinkimas jvyks 

gegužės 2 d., 1952, 7 vai. vakaro, 408 
Court St. Malonėkite ateiti ant šio 
svarbaus susirinkimo. Gausite Dr. J. 
J. Kaškiausčiaus knygą “Sveikatos 
Šaltinis”. Taipgi* pasimokėsite meti
nes duokles. -- Kviečia Komitetas.

' (85-86)

sekmadieni, gegužės (May) 4-tą, 
Lietuvių Tautiškos Parapijos svetai
nėje, 206 Parish St., Wilkes-Barre, 
Pa., pradžia 4-tą vai. po pietų.

Po vakarienės, 6-tą vai. vakare 
bus muzikantai, kas norėsite galėsi
te pasišokti. Taipgi bus duodamos 
dovanos seniausiai motinai. O kas 
bus daugiau, tai sekretas, sužinosite 
atėję. Kviečiame senus ir jaunus at
silankyti. — Rengimo Komitetas.

(81-R5)

PHILADELPHIA, A.
Turėsime Smagią SueigtL Lietuvių 

Muzikalės Salės (Klubo) valdyba 
rengia šaunų pavasarinį pasilinks
minimą, nedėliojo, 4 d. gegužės, sa
vam name, 2715 E. Allegheny Ave. 
Tai proga Jurginių, Stanislovinių ir 
kitų. Šiam pokilyj linksmins jau 
plačiai žinoma J. Ivanausko “Ke
purninkų” Orkestrą. Pradžia nuo 4 
vai. po pietų. Tai gera proga sma
giai laiką praleisti. •— Aš Būsiu.

(85-86).

CHESTER, PA.
Balandžio 25 d. V. L. Pašelpinio 

Klubo vice pirmininkas pranešė, 
kad parengimas yra rengiamas visu 
smarkumu gegužės (May) 4 .dieną, 
3 vai. po pietų, savame name. Sakė, 
kad bus Lyros Choras iš Philadel- 
phijos, taipgi bus ir mūsų, Chesterio 
jaunimas, su savo gerais talentais, 
palinksmins mūsų gerus draugus su 
muzika, nes bus gerąs programas. 
Už tai nesigailėsite atsilankę, su
tiksite daugelis gerų draugų. — Ne
pamirškite atsilankyti ant šio pa
rengimo. — Pilietis.

Ragina tyrinėti 
buvusį majorą

Maži turtingųjų 
nuosavybių taksai

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Liuosybės Choras rengia Koncer
tą ir šokius, kurie jvyks šeštadieni, 
gegužės 10, 1952, Lietuvių Tautiko 
Namo žemutinėje salėje, No. Main, 
kampas Vine St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare; jžanga $1.00, Prašome visus 
dalyvauti. Choras yra susimokinęs 
naujų dainų, bus gera šokit; muzika, J 
visi būsite užganėdinti. (84-85)

PLYMOUTH, PA.
Laisvų Kapinių Bendrovė rengia 

kabareto styliaus vakarienę, jvyks

PEIST LĄNE 
DRUGS, Ine.,

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6238

AMELIA YOUNG 
JESKEVIčIŪTš

Kaip žinote, .ši, galima sa
kyti, meno iškilmė įvyks jau 
šį sekmadienį, gegužės 4 d. 
3:30 vai. p. p. Liberty Audi
torium. Po programos bus šo
kiai prie J. Kazakevičiaus or
kestro. Įėjimas tik $1.50.
Aidiečiai laukia visų atsilan

kant! ‘ H. F.

PAGIRTINA TOS DRAUGES 
MINTIS APIE GEGUŽINĘ

Kalbantis apie Gegužės Pir
mąją, apie maršavimą už tai
ką, lietuvė šeimininkė pasakė:

“Gegužės Pirmoji priklau
so man. Tą dieną aš gyvenu 
tiktai jai, jos tikslams. Viską 
susiperku. iš vakaro. Maistą 
šeimai pagaminu ir padedu 
gatavą pasiimti. O pirmosios 
rytą pasipuošiu ir einu žiūrė
ti kitų maršuotojų, kol ateina 
mano eilė maršuoti su lietuvių 
būriu.”

Gegužinės tikslai visuomet 
buvo gražūs — už trumpesnes 
darbo valandas, geresnį už
darbį, daugiau teisių darbo 
žmonėms, šiemetinio maršavi- 
mo vyriausiu siekiu yra rei
kalavimas taikos.

Lietuvių būrys maršuos po 
obalsiu “Lithuanians for Pe
ace.” Kad tas būrys būtų 
skaitlingas, jam išgarsinti, ge
gužinės suruošimą paremti, ta 
pati draugė išpardavė 40 gu- 
zikučių. Tam darbavosi ir ki
tos moterys.

Jų darbu pasigrožėjus, kilo 
mintis:

Jeigu visos moterys tą su
prastų, lietuvių būryje m ar
šu otų tūkstantis moterų, visa
me parade šimtai tūkstančių. 
Tai pamatę valdininkai grei
tai atsteigtų taiką.

Ištikro, kas gali būti gra
žiau, kaip maršavimas už tai
ką. Moterys apvaikšto mylių

mylias bandydamos sutaupyti 
čia centą,*■ ten du. Apieško, 
kur galima centu pigiau ką 
nors nupirkti. Kartais ištisą 
dieną prastovi eilėse mieste, 
kad galėtų dešimtukėliu pi
giau gauti daiktelį išgarsinta-, 
me “bargenų” išpardavime. 
Gi karuose žūsta ne tiktai 
šimtais dolerių sumokami tak
sais šeimos turtai, .bet už vis 
brangiausias turtas pasaulyje 
— žmogus. Tos, kurios su
pranta svarbą žmogaus ir tai
kos, tos maršuos gegužėš pa
rade už taiką.

Lietuvių' būrio skaitlingu- 
mas ypatingai priklausys nuo 
šeimininkių susipratimo, nes 
lietuvių būrys šiemet turės iš- 
maršuoti anksčiau, negu iš
matuodavo praėjusiais me
tais :

Lietuviai susirinks 2:15 po 
pietų, išmaršuos 3:15.

Vieta susirinkti: ant 37th 
St., tarpe 8th ir 10th Avės., 
New Yorke. Lietuviams pa
skirta atsistoti po jugoslavų 
gjrppes. Maršuotoja.

18 žmonių sužeista gaisre
Netoli City Hali ištikęs pen

kių aukštų name gaisras tęsė
si per pustrečios valandos, iki 
ugniagesiai jį sukontroliavo. 
Sužeista 16 ugniagesių ir du 
civiliai. 1

New Yorko Miesto Klubas 
kreipėsi į Senatinį Užsieni
niams Reikalams Komitetą. 
Klubas prašė, kad komitetas 
pern agri n etų, ar buvusysis 
New Yorko majoras O. Dwyc- 
ris yra vertas būti Jungtinių 
Valstijb ambasadorių Meksi
kai. „

Majoras prašinėjas 
talkos taksams kelti
- Amerikos Darbo Partijos 
sekretorius Arthur Schutzęr 
sako, kad majoras Impellitteri 
agituoja demokratus-tamma- 
niečius jam padėti aptaksuoti 
biednuomenę.

Darbiečiai pareiškia, kad 
reikalingieji miesto valdžios 
išlaikymui taksai turi būti už
dėti daugiau ant išsigalinčių- 
jų mokėti, mažiau ant bied- 
nuomenės.

Darbiečiai siūlo : daugiau 
aptaksuoti pirkimus - pardavi
mus kompanijų Šerų. Duoti
miestui po $10 per asmenį iš 
miesto sumokamų į Albany 
taksų (dabar duoda tik po 
$6.75). Duoti 150 milijonų 
mokyklų reikalams. Uždraus
ti kelti fėrą. Daugiau takšnoti 
turtuolių prekybinius ir kito
kius didžiuosius pastatus.

Veteranas . grąsino 
nusižudyti

Virš valandą laiko praėjusį 
sekmadienį veteranas Joseph 
Saccomano stoviniavo ant baž
nyčios stogo krašto ir grąsino 
nušokti 60 pėdų žemyn. Nei 
motinai, nei kunigui, nei poli
cijai jis nesileido prikalbina
mas nulipti. Bet nežinomam 
spaudos fotografui pradėjus 
jį erzinti užgauliojimais, jis 
supyko ir nubėgo atgal jį 
mušti. *

Fotografo mušti neteko, 
nulipusį nuo stogo veteraną 
paėmė ligoninėn tyrinėti. Jis 
pasakojęs, kad jis per naktį 
prabuvęs karČiamose. Ryto 7 
valandą jis nuėjo Karmeliavos 
bažnyčion, Bronxe, pasimels
ti. O iš ten išėjo ant stogo.

Priežastis jo pasikėsinimo 
žudytis neaiškinama. Jo gyve
nimas, daleistina, nėra saldus. 
Vos sulaukęs 23 metų jau yra 
orlaivyno veteranas ir už tuos 
savd nuopelnus randasi be
darbių- eilėse^ '

Svarstant miesto budžetą 
Amerikos Darbo Partija pri
davė pareiškimą, kuriame iš- 
rodinėjama, kaip palyginamai 
mažai moka taksų dirbtuvių, 
didžiųjų raštinių namų, de- 
partmentinių krautuvių ir ki
tų komercinių namų savinin
kai.

Minima partija reikalauja 
tuo klausimu padaryti tyrinė

jimą. Ragina koncilmaną E. 
A. Cunningham pasiūlyti re
zoliuciją už sudarymą investi- 
gacijai komiteto.

Protinis ligonis 
busą vairavo

N. Y. grand d žiūrė surado, 
kad Homer Bragg, kuriam 
vairuojant busas įvažiavo į še
šis automobilius ir sužeidė 9 
žmones pereitų metų gruodžio 
7 d., buvo du kartus Rock
land State Hospital kaip pro
tinis ligonis.

Bet kai jis buvo iš ligoninės 
paleistas, atgavo senąjį darbą 
busą vairuoti. Tuo laiku, kai 
busas įvažiavo į kitus automo
bilius Times Square, pasirodė, 
kad vairuotojas Bragg nenor
maliai elgėsi. Trečioje po tos 
nelaimes dienoje jis mirė nuo 
širdies sustojimo.

Brooklyne gimęs 
pavirto dipuku 

r
t

Brooklyne - gimęs 49 metai 
atgal John Jacklitsch šiomis 
dienomis grįžo į šį miestą 
kaip dipukas.

Jis buvo Vokietijon išvestas 
5 metų amžiaus. Vėliau jo tė
vai apsigyveno Jugoslavijoje. 
Karo metu vėl pakliuvo į Vo
kietiją ir iš ten buvo atvežtas 
Amerikon.

New Yorkas atsilikęs 
valymo darbuose .

Majoro komitetas, kuriam 
pavesta prižiūrėti miesto de- 
partmentus, pastebėjo švaros 
Departmentui, kad jis atsili
kęs savo darbe nuo kitų mies
tų.

New Yorko miestas atsili
kęs nuo kitų miestų net nau
dojimu mechanizuotų šluotų.
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Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Per tvarkė ir pagerino savo

BAR & GRILL
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32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8174 fTelephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tei. ST. 2-8842

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberini

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. j 

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta

4. pusl.-Laisvč (Liberty).«-Trečia<L, Baland.-April 30, 1952




