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gembleriy kara-»-r-J *
-,1 BELAISVIAI PALEIDO

viešpatavo 
liūs” Harry Gross, 
amžiaus vyrukas, bet 
rus, suktas.

Per vienerius metus jis pa
darydavo $20,000,000 biznio 
apyvartos. Jis Brooklyne pa
laikė apie 20 “ofisu”: pas ji 
tarnavo apie 400 žmonių, “bu- 
kių” ir kitokiu.

Tai gemblerystės biznis, 
kokio niekur pasaulyj nebuvo.

Nei vieną kartą Grosso “ofi
sai”, veikę viešai, atvirai, ne
buvo valdžios pareigūnų už
pulti, nes juos saugojo polici
ja, kaip savo akį.

Už tai Gross .policijai mokė
jo algas, davė riebius kyšius, 
valgydino ir girdė.

Lobo Harry Gross!
į Lobo Niujorko policijos vir
šininkai !

★ *
Prieš virš metus laiko Harry 

Gross, tačiau, Įkliuvo. Skan
dalai buvo tokie dideli, jog 
kas nors turėjo ji paliesti.

Bet ir Įkliuvęs, suimtas, 
Harry Gross ilgai laikė su
čiaupęs lūpas.

Pagaliau jis buvo patupdy
tas kalėjimam nes senatiitio 
Kefauver komiteto tyrinėji
mai plųyertė ką nors daryti 
u ž m o z o .pi m u i d i d ž i u še 1 m y s- 
čių, atliekamų mūsų mieste.

Teismas, siųsdamas Grossą 
kalėjimam pasakė:

— Jei “dainuosi”, tavo 
bausmė bus sutrumpinta.

ių Gross, pabuvojęs kalėji- 
nįp, nutarė “dainuoti”, — pa
sakyti, kam, kiek jis davė ky
šių.

Ir Harry Gross “dainuoja”!
Kai jis “dainuoja”, tai kiti 

raivosi ir jį keikia.
Baisios jiems “dainininko” 

Gross arijos.
★

Harry Gross davė $20,000 
propagandai už išrinkimą 
miesto majoru O’Dwyerio.

Jis mokėjo algas policijos 
viršininku i-komisionieriu i.

Jis mokėjo po $250 kas mė
nesį detektyvų komisijonie- 
r i u i-virsi n i n k u i Whalen.

Kitiems mokėjo didesnes 
ir mažesnes algas.

Kai kuriuos miesto valdinin
kus jis nuolat vaišino ir girdė.

Eiliniams poiicmanams, sau
gojusiems jo biznį, Gross pirk
davo siūtus, — geriausius siū
lus, bei overkaučius. *

Gross buvo duosnus tiems, 
kurie, imdami iš miesto algas, 
jam dirbo, jam tarnavo, jam j 
buvo paklusnūs ir jo bijojo.

Tai jis dabar atvirai pasakė 
teisme.

Iki penktadienio, kai šitie 
žodžiai rašomi, Gross Įvardino 
virš 100 miesto pareigūnų, 
valdininkų, policmanų. Tnili jų 
jau nebėra miesto tarnyboje, 
bet buvo tuomet, kai Gross 
buvo požemio biznyje.

★
Visa tai buvo tuo metu, kai 

miesto majoro pareigas ėjo 
William O’Dwyer, kuris šiuo 
metu atstovauja mūsų kraštą 
Meksikoje.t—

O’Dwyer, atsiminkime, už
leido policiją ant žmonių, su
sirinkusių Union skvere; poli- 

’ cija, kyšininkai, Grossui tar
naudami, daužė galvas tiems, 
kurie susirinko pasakyti žodį 
už taiką.

I O’Dwyer — tasai “libera
las”, kuris nuolat atsiklaupęs 
.prieš , kardinolą jam rankas 
bučiuodavo.

O’Ąbvyer visa tai, be aMHR^ 
/^imo, žinojo, su jo užgynimu 

policijos viršininkai ėmė ky
šius ir vėliau visi jais dalino- ♦
81.

Ar matote, gerbiamas skai
tytojau, kas darosi mūsų did-

SUIMTĄJĮ amerikinį
GENEROLĄ DODDĄ
Išsiderėjo kai kurias lengvatas 
belaisviams liaudininkams ’

Korėja.— Belaisviai šiau
riniai Korėjos liaudininkai 
ir kinai paliuosavo ameri
konų generolą Francis T. 
Dodd’ą, pereitą šeštadienį. 
Jie buvo suėmę Doddą per
eitą trečiadieni, kuomet jis 
atėjo prie belaisvių žardžio 
vartų Kodže saloje, Pieti
nėje (tautininkų) Korėjoje.

Aukštoji amerikomi ko
manda vis dar neleidžia 
gen. Doddui kalbėtis su ko
respondentais.

Korėjinio fronto koman
dierius. generolas James A. 
Van Fleet pirma apklausi
nėje Doddą apie jo suėmi
mą. Paskui Dodd buvo nu- 
lėkdintas Japonijon pas ge
nerolą Ridgway, vyriausią 
ligšiolini Amerikos koman- 
dierių Tolimiesiems Ry
tams.

Van Fleet ir Ridgway, 
suprantama, mokino Dod
dą, ką jis turi korespon
dentam sakyti.

Pirmadienį gen. Dodd ir 
sakė, kad sučiupę jį belais
viai grūmojo “užmušt jį,” 
jeigu amerikonai mėgintų 
ginklais jį paliuosuoti.

Doddo prižadai
Pirmiau Dodd pranešė sa

vo komandai per telefoną iš 
belaisvių stovyklos, kad be
laisviai mandagiai su juo

Anglai Įkalino visus 5-kių 
Malajos miestu gyventojus

Singapore.. Malaja. — An
glų vyriausybė užgynė pen
kių Malajos miestų gyven
tojams išeiti iš namu per 
24 valandas, ištisa diena - 
naktį.

Policija ir kari u o m e n ė 
daro kratas pas taip įka
lintus žmones ir klausinėja 
apie patrijotus partizanus, 
kovojančius už Malajos iš
vadavimą nuo Anglijos.

IZRAELIEČIAI
NUŠOVĖ 4 ARABUS

Tel Aviv, Izraelis. — Ke
turi iš Jordano atėję ara
bai ėmė javus iš izraeliečių 
lauko. Izraelio kareiviai 
juos nušovė, bet sako, ara
bai pirma pradėjo šaudyti.

Brisbane, Australija. — 
Viršun išėjo 120 angliaka
sių, kurie per 9 dienas sė
dėjimu streikavo kasykloje.

miestyj, garbingame Niujor
ke?

Visa tai vyksta mieste, kur 
šiuo metu teisiami 16-ka dar
bininkų judėjimo vadovų už 
tai, kad jie gina taiką.

Gi buvęs mūsų majoras, 
ambasadoriaudamas Meksiko
je, moko to krašto ' valdžią, 
kaip persekioti komunistų ju
dėjimą! ,

Kažin, kaip mūsų ambasa
dorius jaučiasi, besiklausyda
mas Grosso dainų-dainelių ?

elgėsi ir paleido, kuomet jis 
davė tokius pasižadėjimus:

Bus leista šios stovyklos 
belaisviams organiz u o t i s, 
kalbėtis per telefoną su ki
tų stovyklų belaisviais ir 
duota jiems popierio susi
rašinėti su jais.

Su belaisviais bus elgia
masi taip, kaip nūs a k o 
tarptautinė Genevos sutar
tis.

Dodd taipgi per telefoną 
prašė amerikonus nevartot 
ginklų dėl jo paŲuosavimo.

Naujasis amerikinis Toli
mųjų Rytų komandierius- 
Mark Clark, dabar užėmęs 
gen. Ridgway’ vietą, ketina 
dar apsvarstyt belaisvių 
reikalavimą — priimt vieną 
jų atstovą nuo kinų ir vie
ną nuo Korėjos liaudininkų 
belaisvių Į derybas su. ame
rikonais kas liečia > sąlygų 
pagerinimą stovyklose.

Galingos anglų unijos 
ragina numušti 
ginklavimosi lėšas '

London. — Anglijos Lai- 
vastačių Unija su 350,000 
narių ir Amalgamated Ma
šinistų Unija su 850,000 na
rių reikalauja griežtai nu
mušti ginklavimosi lėšas.

Premjero Churchillo val
džia skiria 13 bilijonų, 160 
milijonų dolerių pasmar
kintam ginklavimuisi per 4 
metus.

Judėjimui prieš tokį gin
klavimąsi vadovauja socia
listas Aneurin Bevan, bu
vęs darbiečių valdžios mi
nistras.

Korėjos veteranai gal 
taip pat gaus paramos

Washington.— Tėigiama, 
kad kongresmanų komite
tas veteranų reikalais už- 
girs pasiūlymą paskirti 800 
milijonų dolerių korėjinio 
karo veteranams per me
tus.

Už tuos pinigus jie galėtų 
lankyti mokyklas, gauti val
dinės paramos namams bei 
bizniams įsigyti ir tt., pana
šiai kaip Antrojo pasauli
nio karo veteranai.

Korėjos veteranai iki šiol 
atmesti nuo tokios paramos 
todėl, kad Trumano valdžia 
vadina korėjinį karą tiktai 
policiniu veiksmu, o ne ti
kruoju karu. <

Formoza.— Atsilankė pas 
Čiang Kai-šeką admirolas 
A. W. Radford, Amerikos 
laivyno komandierius, ginti 
Formozai nuo Kinijos.

Cherry Point, N. C.-^Per- 
Imnas, trenkdamas pik.ni- 
Jffrn, užmušė du marinus ir 
sužeidė 15.

Valdžia skiria bilijoną dolerių 
pietiniai-rytinei Azijai 
ginkluot prieš komunizmą

Washington. — Trumano 
valdžia reikalauja paskirti 
bilijoną dolerių Indo-Kinai, 
Formozai, Thailandui, Bur- 
mai ir Filipinam ginkluoti 
prieš komunizmą per me
tus. Ir Kongreso užsienio 
reikalų komitetas rengiasi 
užgirti visus reikalaujamus 
pinigus, tiems pietiniai - ry
tinės Azijos kraštams.

Didesnė tos sumos pusė 
teks Franci jai—karui prieš 
Vietnamo liaudininkus, In- 
do-Kinoje.
Bijo, kad vietnamiečiai 
n esu m u štu francy zu

Iv

Kongresinio komiteto na

VOKIEČIAI MASINIAI
DEMONSTRUOJA PRIEŠ
ARMIJOS REKRU rAVIMA

Essen. Vokietija. — Dau
giau kaip 30,000 jaunuolių 
demonstravo prieš vakarų. 
Vokietijos premjero Ade
nauerio bandymą rekru- 
tuot vokiečių armiją talkon | 
Amerikai prieš Sovietų Są
jungą.

Policija buožėmis mušė ir 
šaudė demonstrantus. Nu
šovė vieną jaunuolį ir pa
vojingai peršovė du kitus.. 
Behlaškant demonstrantus, 
policija suėmė 1,000 jų ir iš 
vijo iš miesto tuos, 
buvo iš kitur a'tvykę.

Demon straci j on j au nu o - 
liai sumaršavo iš įvairių va
karinės Vokietijos miestų. 
Jie protestavo, kad’Adena- 
ueris užgiria anglų - ame-

Anglai-amerikonai perveda 
Italijai civilę Triesto 
valdybą; Tito protestuoja

London.—Jungtinių Vals
tijų, Anglijos ir Italijos at
stovai geg. 9 d. padarė su
tartį, kuri duoda Italijai di
delį balsą civiliniuose Tri
esto uostamiesčio ir apylin
kės reikaluose. Ši sritis yra 
vadinama Triesto ruožtu A. 
Vyriausi jos valdovai yra 
anglų - amerikonų genero
lai su savo 10,000 kariuo
menės.

Kitą Triesto žemės dalį 
vadinamą ruožtą B, talki
ninkai po Antrojo pasauli
nio karo, pavedė Jugoslavi
jai globoti, iki Triesto klau
simas bus galutinai išspręs
tas.

Pirm to karo visas Tries
to plotas buvo Italijos val
domas.

Dabartinė anglų - ameri
konų sutartis duoda Italijai 
tokias teises:

Italija skirs vyriausią ci
viliniu reikalu direktorių 
Triesto ruožtui A. Ji taip
gi skirs politinį patarėją 
vyriausiam kariniam ko- 
mandieriui, Anglijos gene
rolui J. Wintertonui. 

rys d e m o k r ata s M i k e M a n s- 
field baugina, kad jeigu 
Vietnamo liaudininkai - ko
munistai įveiktų francūzus, 
tatai atidarytų komunizmui 
vartus į visus pietiniai - ry
tines Indijos kraštus. O tie 
kraštai labai turtingi gu
ma (robu), aliejum (naf-■ 
ta), eina ir kitomis kalinė
mis medžiagomis.

Jau kone 7 metai kai 
Francija kariauja prieš 
Vietnamo liaudininkus ir 
tam išleidžia po 1 bilijoną, 
300 milijonų dolerhi per 
metus.

rikonų peršamą “taikos 
kontraktą.” O tas kontrak
tas reikalauja draftuot 12 
divizijų vokiečių armijos ir 
įtraukt ją Į tarptautinę va
karų Europos armiją prieš 
komunizmą. 4 •

Hamburg, Vokietija. — 
Keli tūkstančiai žmonių čia 
demonstravo, pro testuoda
mi, kad vakarinė Vokietija 
įveliama į karinį vakarų
Europos sąryšį prieš Sovie-

Pana.ši vokiečių demon
stracija įvyko ir Kietyje.

Anglų karinė policija 
blaškė demonstrantus; dau
gelį sužeidė ir kai kuriuos 
suėmė.

Italų direktoriaus ir pata
rėjo tvirtinimas priklausys 
nuo vyriausiojo komandie- 
riaus.

Italas direktorius tvarkys 
srities finansus, ūkio reika
lus, apšvietą, darbą ir kitus 
dalykus, apart policijos.

JUGOSLAVIJA
ATMETA SUTARTĮ

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų Tito valdžia pro
testuodama atmeta sutartį, 
kurią Amerika ii1 Anglija 
padarė su Italija dėl Tries
to ruožto A.

Jugoslavijos spauda ra
šo, kad sutartis., leisdama 
Italijai paskirti italą civili
nės valdybos galva, tokiu 
būdu jau pripažįsta Italijai 
ta ruožtą, nors didelė da- 
lis jo gyventojų yra jugo
slavai.

Amerikonai ir anglai, su
sitardami su Italija be Ju
goslavijos dalyvavimo, lau
žo talkininkų taikos sutar
tį su Italija, sako jugosla
vų valdžia. Ji todėl žada 
“ginti”’ savo reikalus.

ŠEŠI VAKARŲ EUROPOS 
KRAŠTAI DARO KARINĮ 
BROKĄ PRIEŠ SOVIETUS
Abejojama, ar tų šalių seimai 
užgirs politikierių sutarti

Paryžius. — šešių vaka
rinės Europos kraštų at
stovai gegužės 9 d. pradi
niai pasirašė sutartį, ,ža
dančią įkurti daugiau kaip ; 
milijono vyru tarptautinę 
armiją “apsigynimui nuo 
užpuolimo iš komunistu pu
sės,” Tie kraštai yra Fran
cija, vakarinė Vokietija, 
Italija, Belgija, Holandija 
ir Luksemburgas.

Šion arinijon būtų rekru
tuota 400,000 vokiečių ir 
Įjungta apie tiek pat fran-! 
cūzų.

Vyriausiu šios armijos 
komandierium pask i r t a s 
Francijos maršalas Alfon
sas Jui U. Bet’jis priklausy
tų nuo Amerikos generolo 
Ridgway’o, kuris taps aukš
čiausiu visų Atlanto kraštų 
sąryšio komandierium, kai 
gen. Eisenhoweris netrukus 
apleis tą komandą.

Prancūzai prisipažįsta 
lėkę per užgintą 
sovietinį ruožtą

Berlin. — Sovietų vyriau
sybė rytinėje Berlyno daly
je protestavo, kad karinis 
Francijos lėktuvas vėl iš
krypo iš paskirto oro kori
doriaus ir skrido per už
draustą rytinės Vokietijos 
ruožtą pereitą ketvirtadie
ni. Jis lėkė iš vakarų Vo
kietijos į Berlyną?

Francūzų vyriausybė pri
pažino, kad jos lėktuvą? 
“netyčia išklydo iš kelio.”

Pirmiau, balandžio 29 d., 
didelis keleivinis francūzų 
lėktuvas toli iškrypo iš lais
vojo oro koridoriaus. Tada 
rakietiniai Sovietų lėktuvai 
jį apšaudė.

585 graikai politiniai 
kaliniai atmeta 
valdžios “malone”

Athenai, Gmikija.—Grai
ku monarchų^- fašistų val
džia ketino paleisti 1,270 
žmonių, įkalintų už komu
nistinę veiklą, jeigu jie išsi
žadės komunižmo ir pa
reikš valdžiai ištikimybę.

Dabar valdžia raportuoja, 
kad 685 pasinaudojo ta 
“malone” ir tapo paliuosuo
ti, bet 585 liekasi ištikimi 
komunizmui, atmeta val
džios pasiūlysią, taigi ir 
bus laikomi kalėjime.

La Paz, Bolivija.—Nau
joji Bolivijos valdžia su
randa, kad trys pi.rmesnio- 
sios valdžios nusuko bei 
“prašvilpė” 32 milijonus 
doleriu, v

ORAS.—Apsiniaukę ir ne
šilta.

PRIKLAUSYS NUO SEI
MU UžG YRIMO IR 

“TAIKOS KONTRAKTO”
Kad ta karinė sutartis 

įeitų galion, turėtų ją pa
sirašyt visų minimųjų še
šių kraštu užsieniniai mi
nistrai ir užgirt visų jų sei
mai - parlamentai.

Ministrai, suprantama, 
pasirašys, bet seimai — tai 
kitas klausimas.

(New Yorko World-Tole- 
grama ir keliolika kitų 
Scripps. - Howard laikraš
čių rašo: — Gal tiktai trijų 
tų kraštų seimai užgirs šią 
sutartį.)

Dar daugiau. Tos sutar
ties vykdymas priklausys 
nuo planuojamo Amerikos, 
Anglijos ir Francijos “tai
kos kontrakto” su vakarų 
Vokietijos, valdžia.

O Franci joje ir vakarine- 
ie Vokietijoje vis didėja 
žmonių pasipriešinimai to
kiai karinei sutarčiai ir 
“taikos kontraktui.”

(Tokiu būdu, gal tiktai 
1954 metais galėtu būti su
daryta tarptautine vakarų 
Europos armija prieš So
vietus, kaip rašo New Yor
ko Times.)

Vakarines Vokietijos gy
ventojų dauguomenė labiau 
pritaria sovietiniam planui 
dėl rytinės ir vakarinės Vo
kietijos sujungimo į vieną 
valstybę.

Pagal amerikinį “taikos 
kontrakta,” vakaru Vokie- 
tija negautų nepriklauso- 
mvbės, turėtų išleist po 200 
milijonų dolerių kariniams 
tikslams per mėnesį, ir vis 
tiek Amerika, Anglija ir 
Francija laikytu savo armi
jas vakarinėje Vokietijoje.

Amerika davė Italijai 30 
rakietinių bombonešių

Brindisi, Italija. — Jung
tinės Valstijos atsiuntė Ita
lijai 30 rakietinių lėktuvų - 
bombonešių, vadinamų F-84 
Thunderjets.

Be to, Amerikos laivai 
nuolat gabena Italijai tan
kus, patrankas ir kitus gin
klus. Tai esą “apsigynimui 
nuo komunizmo.”

Cal. aliejaus streikieriai 
laimi algos priedą

San Francis.co. — Strei
kavę CIO aliejaus - gazoli
no darbininkai Californijoj 
išgavo iš kompanijų po 18 
su puse centų priedo už 
darbo valanda. Todėl ir at
šaukė streiką, c

Buffalo, N. Y.—Suimta 
du italai, kurie, pasislėpę 
automobiliu skryniose, mė- C V 7
gino pervažiuoti iš Kanados 
į Jungtines Valstijas,
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kos, žemos rūšies rudosios 
anglies. Didelę reikšmę tu
ri fosfatų ir geležies rūdų 
eksploatavimas. F o s f a tų 
eksploatavimo atžvilgiu Tu
nisas užima po JAV antrą 
vietą užsienio šalių tarpe. 
Tačiau šalis paversta jos

palyginti su prieškariniu 
lygiu.

Tunisiečių tauta ištisus 
dešimtmečius yra žvėriškai 
kolonistų išnaudojama ir 
gyvena nepaprastame skur
de, tamsume, badauja.

Senovėje Tunisą valdė fi
nikiečiai, romėnai, vanda
lai, bizantiečiai, arabai, is-

gamtos turtus plėšiančių p^nai, turkai. 1881 metų 
imperial ištinki y a 1 s t y b i ų pavasarį Prancūzija,

MARCANTONIO PASILIKO
ADP PIRMININKU

LABAI SVARBU. kad Vito Marcantonio ir vėl sutiko 
būti (ir tapo išrinktas) Amerikos Darbo Partijos pirmi
ninku.

Amerikos Darbo Partija yra dalis Progresyvių parti
jos. ADP veikia tik Niujorko valstijos ribose. Ši par
tija .vaidino ir tebevaidina labai svarbų vaidmenį šios 
valstijos politiniame gyvenime.

• Arthur Schutzer pasiliko partijos sekretoriumi, gi Ed
ward Kuntz išrinktas iždininku.

Šiemet, kaip žinia, yra prezidentinių rinkimų metai. 
Šiemet bus išrinktas visas Kongreso atstovų butas ir 
trečdalis senato, šiemet bus. renkama nemaža vietos val
dininkų. Todėl turėti ADP priešakyje tokį žmogų, kokiu 
yra Marcantonio, yra ne tik garbė, o ir didelė “ap
čiuopiama” nauda.

Marcantonio — vienas geriausių oratorių mūsų kraš
te. Jis žymus advokatas. Jis apie 16-ką metų buvo 
Jungtinių Valstijų Kongreso nariu. Jis, ir tai svarbu, 
labai veiklus žmogus.. Jį matysi visur: mitinguose, pra
kalbose, konferencijose.

Dėl to jo dar vieneriems metams išrinkimas ADP 
pirmininku turi didžiulės reikšmės.

Sakoma, Marcantonio šiemet ir vėl bus statytas kan
didatu į Kongresą. Būtų gerai, jei taip būtų; būtų mie
la, jei jis būtų išrinktas. Būdamas. Kongrese jis atliktų 
svarbių žygių šiuo labai mūsų kraštui -opiu momentu.

Po to, kai jis didžiuliame ADP pareigūnų mitinge bu
vo išrinktas, Marcantonio pasakė karštą kalbą, primin
damas, jog Trumano administracijos era yra “grafto, 
šnipinėjimo ir vidutiniškumo era.” Jis sakė, jog de
mokratų partija, pradedant su 1945 metais, eina “prie 
neišvengiamo išnykimo dėl to, kad ji atsisakė nuo Frank
lin D. Roosevelto politikos.”

įsiterpia į Sacharos 
Keturi penktada- 

Tuniso ploto —ly- 
Klimatas — sub- 
maža kritulių.

ŠIANDIEN, gegužės 13 d., Amerikos Darbo Partija 
šaukia grandiozinį mitingą, kuris įvyks didžiuliame- Ma
dison Sq. Gardene, Niujorke. Jame turi būti kiekvie
nas, kuriam tik leidžia sąlygos.

Šiame mitinge bus pradėtas didžiulis darbas, — veiks
mas už taiką, veiksmas už civilinių laisvių išsaugojimą 
Amerikos žmonėms, veiksmas už liaudies teises. Greta 
paties Marcantonio, kalbės Dr. E. E'. B. Dubois, Char
lotte Bass, Vivian Hallinan, Corlis Lamont, C. B. Bald
win ir kiti žymūs kalbėtojai, 

• »

VOKIETIJA GALI BOTI
NAUJA KORĖJA

GEGUŽĖS 1 DIENĄ Rytinės Vokietijos prezidentas 
Wilhelm Pieck sakė: jei Vakarų Vokietija bus įtraukta 
į Atlanto Paktą, jei ten bus kuriama napių armija, tai 
pradės kurti savo kariuomenę ir Rytų ; Vokietija. 0 
tai reikš negerą visai Vokietijai.

Gegužės 8 dieną Rytų Vokietijos premjeras, Otto 
Grotewohl, dar labiau sukonkretizavo tą reikalą, pasa
kydamas: jei Vakarų Vokietija bus įtraukta į Atlanto 
Paktą, jei ten bus organizuojama nacių armija, tai visa 
Vokietija neišvengiamai pataps antra Korėja.

Kitais žodžiais, abudu Rytų Vokietijos aukštieji parei
gūnai — prezidentas ir premjeras,—pateikia aiškų, ne- 
dviprasmingą įspėjimą tiems, kurie ryžtasi Vakarų Vo
kietiją ginkluoti ir įtraukti ją į Atlanto Paktą,

Jie sakyte sako: bus civilinis karas; visa Vokietija 
užsiliepsnos taip, kaip prieš arti porą metų užsiliepsno
jo Korėja.

Aišku, tasai karas, civilinis karas, gali užsiliepsnoti 
ne ant rytojaus po Vakarų Vokietijos įtraukimo į At
lanto Paktą,—jis gali užsiliepsnoti daug vėlidu, bet jis 
neišvengiamas, jei Amerika ryžšis pravesti savo politiką.

Apie tai turėtų gerai pagalvoti ne tik Vakarų 
Vokietijos valdovai, tokie Adenaueriai, ir Francūzi- 
ja ir, ypatingai, mūsų krašto valdovai.

SKYMERIAI
’ TUOJAU PO TO, kai Trumartas nutarė paimti val

džios kontrolėn plieno pramonę (kad neprileisti darbinin
kų streikui įvykti), Kongrese pradėta galvoti apie nau

jų įstatymų pravedimą.
Tarp kitų sumanymų, tūlas, kongresmanas Smith pa

siūlė bilių, nagaPkurį valdžia, esant “nepaprastai šaly
je padėčiai,” turėtų teisę paimti savo kontrolėn ne tik 
pramonę, o ir darbo unijas, veikiančias toje pramonėje!

Aišku, tai bjaurus sumanymas.
Prieš šį bilių aštriai pasisakė William Green ir CIO. 

Turėtų prieš jį pasisakyti visos darbo unijos; turėtų 
kiekvienas žmogus, kuriam rūpi piliečių teisių išsaugo
jimas, pasisakyti prieš šį bilių.

Ir ko tie kietakakčiai kongresmanai nesugalvoja žmo^ 
nių teisėms varžyti!

'■ i

Tunisija arba Tunisas 
yra feodalinė šiaurės Afri
kos arabų valstybė, kuriai 
primestas prancūzų protek
toratas. (prievarta primesta 
globa). Faktiškai Tunisas 
jau 70 metų yra Prancūzi
jos kolonija.

Tunisas yra tarp Alžiro 
ir Libijos, šiaurėje ir ry
tuose Tunisą skalauja Vi
duržemio jūra, vakarinė 
šalies siena eina išilgai At
laso kalnų, pietinė šalies 
dalis
dykumą, 
liai viso 
gumos.
tropinis,

Tuniso, teritorija — 125 
tūkstančiai kvadratinių ki
lometrų plotas, t. y. 3 kar
tus didesnis už Danijos ar
ba Šveicarijos plotą. Gy
ventojų — apie 3.5 milijono, 
iš jų 3 milijonai (87.4 pro
cento) yra musulmonai — 
arabai ir berberai. Euro
piečių čia yra 240 tūkstan
čių, iš jų 144 tūkstančiai — 
prancūzai.

Šalies sostinėje — Tuni
so uostamiestyje, kuris yra 
netoli sugriautos senovinės. 
Kartaginos, • gyvena 365 
tūkstančiai žmonių, jų tar
pe — 115 tūkstančių euro
piečių. Kiti stambūs uosta
miesčiai yra Sfaksas (55,000 
gyventojų), Susas (36,000) 
ir karinė jūrų bazė B iže r ta 
(40,000 gyventojų).

Tunisas yra .atsilikusi 
agrarinė šalis su feodaline- 
baudžiavine ūkio sįstema. 
Žemė yra europietiškų ko
lonistų, kapitalistinių ben
drovių, arba .dvarininkų ir 
genčių vadų rankose.

Pagrindinis gyventojų už
siėmimas — ' ž e m d irbystė. 
Žymi tunisiečių dauguma 
(80 procentų) neturi žemės 
sklypų ir yra pavergti sam
diniai arba negailestingai 
išnaudojami pusininkai, ku-

žaliaviniu priedėliu. Fosfa
tų kasmet iškasama 1.5—2 
milijonų tonų, geležies rū
dos — 700,000 tonų, švino— 
apie 40,000 tonų. Beveik 
visa rūda, išskyrus šviną, 
eksportuojama neperdirbta. 
Šiaurėje, netoli Bizertos, 
surasta naftos. Jos gavy
bą vys.to dvi bendrovės, ku
riose dalyvauja Amerikos 
kapitalas.

Perdirbamoji 
yra nežymi ir susijusi su 
žemės ūkio produktų per
dirbimu. Šalyje yra apie 
700,000 samdomųjų darbi
ninkų, daugiau kaip 100,- 
000 jų dirba pramonėje. 
Naminiais amatais verčiasi 
83,000 vyrų ir moterų.

Automobilių kelių, plen
tų ir vieškelių Tunise yra 
apie 9,000 kilometrų, .gele
žinkeliu — 2,300 kilometru.

Užsienio prekyba išplės
ta daugiausia su Prancūzi
ja ir jos valdomis (1949 me
tais — 53 procentai ekspor
to iš Tuniso, ir 80 procentų 
importo į Tunisą). Išveža
mi fosfatai, švinas, geležies 
rūda, oda, kviečiai, mie
žiai, aliejus, vynai, vaisiai, 
daržovės, kamštis, žolė alfa 
ir kt. Įvežami maisto pro
duktai, mašinos, metalo ga
miniai, verpalai, naftos pro
duktai ir kitos prekės.

Liaudies švietimas Tunu; 
se dėl kolonizatorių viešpa
tavimo yra apgailėtinoje 
būklėje: pradinėse moky
klose mokosi maždaug 10 
procentų arabų vaikų. 84 
procentai vietinių gyvento-

jau 
seniai mėginusi kolonizuoti 
Tunisą, suprovokavo pasie
nio konfliktą, užėmė šalį ir 
privertė Tuniso bėjų pasi
rašyti padiktuotą jam “pro
tektorato” sutartį.

Tunisą pradėjo neaprėž
tai valdyti prancūzų gene
ralinis rezidentas, kuriam 
valdžios netekęs bėjus pa
sijungė. Bėjus, užimąs sos
tą paveldėjimo teise, ir da-

pramonė j3ai. įe^a nominalus Tuniso
valdovas.

Žemių plėšimas, koloniji
nė priespauda ir Prancūzi
jos imperialistų savivaliavi
mas sukėlė nacionalinį išsi
vadavimo judėjimą, kuris 
nuo 1905 metų įgijo masinį 
pobūdį.

Išsivadavimo judėjimui 
vadovavusios buržuaz i n ė s 
nacionalistinės partijos — 
jaunatunisiečių, respubliko
nų, tunisiečių “Desturo” — 
siekia reformų Tuniso bur
žuazijos interesais, , siekia 
Tuniso autonomijos pran
cūzų kolonijinės imperijos 
rėmuose. 1934 metais, su
skilus partijai “Destur,”

ŽINIOS IS LIETUVOS
Vilniaus studentai — 
Leningrado bibliotekose

VILNIUS, III 12 d. — Vil
niaus universiteto biblioteki
ninkystės specialybės studen
tų grupė atlieka praktiką įžy
miausiose Leningrado bibliote
kose. Dalis studentų u si paz£T 
ta su Raudonosios vėliavos or
dino Saltykovo-ščedrino vardo 
bibliotekos darbu. Ši bibliote
ka savo knygų skaičiumi yra 
antroji pasaulyje. Bibliotekoje 
yra daugiau kaip 11 milijonų 
knygų. Aptarnaujami 87 tūks
tančiai skaitytojų, mokslinė
se ir viešosiose skaityklose yra 
1850 skaitymo vietų.

Kita studentų grupė atlieka 
praktika Leningrado Centri
nėje bibliotekoje, pasižymin
čioje masinio darbo išvysty
mu. Biblioteka turi 25 tūks
tančius nuolatinių skaitytojų, 
rengia skaitytojų konferenci
jas, literatūrinius vakarus ir 
t.t.

Vilniečiai bus Leningrade 6 
savaites. M. Baronas

puomuuuu, . neraštingi, 
rie paprastai dirba uzpenk- J 
tadalį derliaus.

Žemdirbystė Tunise iš
vystyta daugiaųs.ia pajūrio 
rajonuose. Iš 12.5 milijono 
hektarų žemės ploto apdir
bama apie 3.5 milijono hek
tarų. Čia daugiausia augi
nami kviečiai ir miežiai. 
Derlingumas nežymus,1 6— 
10 centnerių iš hektaro, 
dažnai būna nederlius. Be
veik du trečdalius grūdų 
išaugina prancūzų ir italų 
ūkiai.

Iš 3 Prancūzijos kolonijų 
Šiaurės Afrikoje Tunisas 
užima pirmą vietą alyvme
džio auginimo atžvilgiu. 
Čia yra 23 milijonai alyv
medžių (per metus pagami
nama 50 - 100 tūkstančių 
tonų aliejaus).

Sodininkyste ir daržinin
kystė išvystytos pajūryje ir 
upių slėniuose. Vynuogy
nai užima apie 30,000 hek
tarų. Vynuogininkystė yra 
ištisai suk oncentruota 
stambiuose prancūzų dva
ruose ir smulkiuose italų 
ūkiuose. Be alyvmedžio, čia 
dar auginami eksportui ci
trusai, migdolai ir anksty
vos daržovės.

Šalies pietų oazėse nui
mamas gausus datulių der
lius, stepėse piaunama laun 
kine žolė alfa popieriaus 
pramonei. Šiaurinio pajū
rio miškuose išvystyta kumš
tinio medžio žievės gavy
ba.

Gyvulininkystė yra .ištisai 
ganyklinė ir žymiu mastu 
klajoklinė. Gyvulių skai
čius smarkiai svyruoja dėl 
kritimo nuo sausros, bado 
ir ligų-

Salyje yra daug naudingų 
iškasenų: fosfatų, geležies, 
švino, cinko, mangano, si
dabro, gyvsidabrio, drus-

Tunise siautėja koloniza
torių užvežta tuberkuliozė 
ir trachoma. Vaikų mirtin
gumas —- didelis (penkta
dalis vaikų miršta jaunes
ni kaip vienerių metų am
žiaus). 1949 metais šalyje 
buvo tik 87 o^ytefjar Svei
katos apsaugai pagerinti 
čia nesiimama jokių prie
monių.

Antrojo pasaulinio karo 
metais Tunišp miestas buvo 
apgriautas. Ir dabar dau
gelis tūkstančių tunisiečių 
gyvena baisiame skurde, su
sigrūdę vadinamosiose “bi
donų vilose,” t. y. lūšnose, 
pastatytose iš senų, surūdi
jusių bidonų ir dėžių.

Tunise nuolat kyla mais
to produktų ir prekių kai
nos. Pragyvenimo kaina 
Tunise padidėjo 25 kartus,

atsirado Tuniso liberalinė 
konstitucinė partija arba 
“Neo-Destur.” Abi partijos 
—“Neo-Destur” ir “Senasis 
Destur” yra buržuazinės 
nacionalistinės partijos.

Didžioji Spalio socialisti
nė revoliucija padarė milži
nišką įtaką antiimperialis- 
tiniam nacionalistiniam iš
sivadavimo judėjimui Tuni
se. Šis judėjimas kasmet 
darėsi vis masiškesnio ir 
aštresnio pobūdžio. 1926 

’metais susikūrė Tuniso ko
munistų partija.

Antrojo pasaulinio karo 
metais, kai tunisiečių tauta 
didvyriškai kovėsi prieš vo
kiškuosius fašistinius gro
bikus, Prancūzijos vyriau
sybė prižadėjo suteikti Tu- 
nisui nepriklausomybę. Ta
čiau Prancūzijos imperia
listai ne tik kad neištesėjo 
šio pažado, * bet dar labiau 
sustiprino pokariniais me
tais kolonijinę priespaudą.

Tuniso vyriausybė, kuri 
yra netekusi realiosios val
džios ir pilnutinai yra Pran
cūzijos generalinio reziden
to rankose, per pastaruo
sius pusantrų metų vedė su 
Prancūzijos vyriausybe ne
vaisingas derybas dėl pilnu
tinės savivaldos teisių su

keikimo Tunisui.
Praeitųjų metų pabaigoje

šalyje įvyko du visuotiniai 
nacionaliniai streikai pro
testuojant prieš kolonijinę 
priespaudą. Sausio mėne
sio pradžioje Tuniso vy
riausybė kreipėsi į Suvieny
tųjų Nacijų Organizaciją, 
prašydama apsvarstyti 
Prancūzijos - Tuniso kon
fliktą.

Partijos “Neo - Destur” 
(partijos pirmininkas Bur- 
giba) ir Visuotinės Tuniso 
darbo žmonių sąjungos 
(jungia 100,000 narių, pri
klauso reakcinei Tarptau
tinei “laisvųjų” profesijų 
sąjungų federacijai) vado
vai naiviai tikėjosi ameri
kiečių paramos savo kovo
je už apsisprendimą.

Tačiau Trygve I ,-ie atsisa
kė pripažinti Tuniso vy
riausybės kreipimąsi į SNO 
teisėtu, o naujasis prancū
zų generalis rezidentas Tu
nise degolininkas de Otklok 
sausio mėnesio viduryje 
pradėjo ugnimi ir kalaviju 
malšinti tunisiečių antiim- 
perialistinį judėjimą. Jau 
pusantro mėnesio Tuniso 
patriotai yra prancūziškų
jų kolonizatorių kruvinai 
terorizuojami. Prancūzų 
kariuomenė ir policija viso
je šalyje vykdo masinius 
suėmimus ir “valymo” ope
racijas, žudo ir smurtauja. 
Šimtai tunisiečių perduoti 
karo tribunolų teismams. 
Tuniso partijų ir organiza
cijų vadovai suimti ir iš
tremti. Daugelis vietinių 
arabų laikraščių uždaryti.

Suneramintos stiprėjan
čia nacionalinio išsivadavi
mo judėjimo Šiaurės .Afri
koje, Prancūzijos ir Ameri
kos vyriausybės, siekdamos 
sustiprinti kolonijinį reži
mą, sudarė eilę susitarimų 
dėl “bendradarbia v i m o. ” 
, Šių susitarimų tikslas — 

paversti Moroką ir Tunisą Įsodinimo bei sėjos planaSCjvy- 
strateginiu placdarmu. Im-1 kdytas 105 procentais. Be pu- 
perialistai pasiglemžė Tuni-pies ir eglės, pradėtos sodintų

i Lietuvos miškų ūkio 
darbuotojų pasitarimas

VILNIUS, 111-12 d. — Vil
niuje įvyko respublikos misftų 
ūkio darbuotojų gamybWs- 
techninis pasitarimas. Jame 
dalyvavo * daugiau kaip 200 
miškų ūkių vadovų ir jų pava
duotojų politiniams reikalams, 
girininkų, eigulių, priešakinių 
brigadininkų, grandininkų ir 
darbininkų.

Pasitarimas išklausė ir ap
svarstė Lietuvos 
ūkio ministro drg. 
pranešimą apie 
miškų ūkių darbo 
tais rezultatus ir 
1952 metams.

Pranešėjas pažymėjo, kad 
miško kultūrų auginimo, miško 
agromelioracinių ir miškų 
ūkio darbų apimtis respubli
koje kasmet didėja. Praėju
siais metais valstybinis VjAko

TSR Miškų 
Matulionio 

respublikos 
1951 me- 

uždavinius

Earl Ward, kuris vadovavo kaliniy sukilimui prieš 
brutališką administraciją Jacksono kalėjime Michi- 
gane, pasirašo pasidavimo sutartį.

so strateginių žaliavų — 
mangano, švino, naftos ir 
pan. eksploatavimą. Bizer
tos karinėje Jūrų bazėje 
amerikiečiai stato stambius 
požeminius įrengimus, ka
rinei oro bazei. Amerikos 
karinės misijos vien tik per
nai metais jau tris kartus 
aplankė Tunisą. Šalyje ku
riamas strateginių kelių 
tinklas, statomos 15 ameri
kiečių aviacijos bazių.

Tuniso komunistų parti
ja organizuoja plačiąsias 
liaudies mases ryžtingai 
kovai už išsivadavimą iš 
Prancūzijos imperializmo 
jungo, už tikrą nacionalinę 
n e p r i k 1 a usomybę, prieš 
amerikiečių viešpatavimą, 
prieš karo ruošimą, už lais
vę ir taiką.

Sausio mėnesio pabaigoje 
Tuniso komunistų partija 
paragino komunistus, visus 
partijos “Neo-Destur“ na
rius, patriotus ir neparti
nius susijungti į Tuniso 
Nacionalinį frontą. “Tuni
so Nacionalinis frontas, — 
sakoma komunistų partijos 
pareiškime, — yra tikras 
mūsų pergalės prieš impe
rialistinį priešą laidas.”

Prancūzijos komunistų 
partija pareiškė rūstų pro
testą prieš kruvinas repre
sijas- Tunjse, .paragino vi
sus Prancūzijos patriotus 
pareikalauti iš vyriausybės, 
kad ji nutrauktų represijas 
ir suteiktų tunisiečių tautai 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Prancūzijos darbo žmones 
prijaučiu' ir remia tunisie
čių tautos kovą už laisvę ir 
nepriklausomybe, ši kova 
sukėlė platų solidarumo su 
Tuniso patriotais judėjimą 
arabų valstybėse ir dauge
lyje Europos, bei Azijos ša
lių.

M. Polikanovas

vertingos ir greitai augančios 
veislės — uosis, tuopa, klevas, 
maumedis. Per paskutinius 
dvejus metus įveista daugiau 
kaip 1,400 hektarų jaunų ą- 
žuolynų.

Miško kultūrų auginimo dar
bų agrotechnikos pagerinimas 
įgalino padidinti jaunųjų sodi
nių prigijimo procentą. Pavyz
džiui, Tytuvėnų miškų ūkyje 
kultūrų prigijimo procentas 
buvo 97, Tauragės miškų ūky
je — 96,6.

Pranešėjas pažymėjo, kad 
šiais metais reikia pasėti ir 
pasodinti' tūkstančius hektarų 
miško, tame tarpe 2,000 hek
tarų ąžuolo.

Diskusijose dėl praįnešimo 
pasisakė 35 žmonės.

Kretingos miškų ūkio 
buotojų pasiūlymu, pasitari
mo dalyviai prisiėmė įsipareh 
gojimus pirma laiko ir aukšta 
kokybe įvykdyti miško pava
sarinių sodinimų bei sėjimo ir 
kitų miškų ūkio darbų planą 
ir iškvietė į socialistinį lenk
tyniavimą Tarybų Latvijos 
miško augintojus.

Pasitarimo pabaigoje dide
lei grupei pirmūnų buvo įteik
ti Lietuvos TSR Mišįtų ūkio 
ministerijos garbės rastai.

Viršijami mėnesiniai planai

LENTVARIS, 111-13 d. — 
Kovodamas už 1952 m. gamy
bos plano įvykdymą pirma 
laiko “Kaitros” santechninių 
įrengimų gamyklos kolekty
vas lenktyniauja už mėnesi
nių užduočių viršijimą. Vasa
rio mėn. bendros produkcijos 
gamyklos planas įvyk- 
d y t a s 114 procentų. 
Gamykla davė šaliai pusant
ro karto kanalizacijos vamz
džių ir fasoninių dalių dau
giau, negu pereitų metų vasa
rio mėnesį. r m

Vasario mėn. gamykla be
dėjo gaminti naujus santech-'* 
ninius įrengimus respublikos 
statyboms. Įrengiamas naujas 

lemaliavimo cechas.
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San Leandro, Calif

(Tąsa)
Pagaliau stotis. Mus suskirsto šimti

nėmis. Mūs skaičiuoja; paskui kaip vi- ' 
sada perskaičiuoja. Štai, matyti, ir mū
sų busimieji sargybiniai. Vieni seniai.

— Štai tas, — sako man Polis, jis 
mėgsta įterpti aštru žodelį, — jei jis ir 
nesikovė prie Austerlico, tai tikriausiai 
kariavo prie Eilau.

—Bet ne! — atsako Simonas. — Tai 
paskutinieji 1870 metų ulonai.

— Mūtzen ab!
Komanda pasigirsta beveik vienu me

tu su Simono fraze. Mums norisi juoktis. 
Kol kas pradžia nebloga.

Viena po kitos šimtinės lipa į specialų 
traukinį*. Reikia nemaža vikrumo, no
rint atsidurti drauge. Įprastinė grūstis 
lipant į traukinį. Senukai sargybiniai 
rėkia, bet nemuša. Antras įdomus paste
bėjimas.

Mūsų komandai pavyko, ir mes susi- 
grūdame į vieną vagoną. Tik Simonas ir 
Žiulis pateko į kitą. Kupė—nes mes va- 

, žiuojame trečios klasės kupė (dar vienas 
X geras ženklas)—aš sėdžiu gret Vilio ir 

Andre. Kartu su mumis penki jugosla
vai.

Vagono viduriu eina koridorius. Tik 
dvejos durys —po vienerias kiekviena
me gale. Langai neatidaromi ir iš lau
ko užkalti geležiniais virbais. Penki ka
reiviai su automatais eina sargybą. 
Vienas iš jų, tur būt, grandinis, krei
piasi į mus neilga kalba, kurią Vilis iš
verčia, pirma atsakęs kalbėtojui:

— Ja! Ja! Gut!
M-es turime sėdėti nejudėdami ir jo

kiu būdu nepaliesti langų. Kareiviams 
įsakyta tuoj šauti, jei tik būsianti su
laužyta instrukcija. Jei kam reikią nuei
ti į išvietę, tas turįs paprašyti leidimo, 
ir kareivis palydėsiąs jį.

A. Pirmą kartą su mumis kalbama to- 
V^kiais saikingais posakiais.

Ne, iš tikrųjų, kol kas viskas eina ge- 
“ • ra i.

Dideliam mūsų nustebimui, traukinys 
stovi neilgai ir beveik tuojau pat ima 
judėti. Mes žiūrime į atsiskleidžiantį 
priešais peizažą. Viskas atrodo mums 
keista. Prisimenu, kaip būdamas šešerių 
metų vaikas aš pirmą kartą keliavau 
traukiniu. Mane nustebino du dalykai: 
toluma, kuri lėtai sukosi priešinga trau
kiniui kryptimi, ir pašėlęs telegrafo lai
dų lėkimas. Nejučiomis ateina į galvą 
gimtosios vietos, ir mane pamažu apima 
skaudus liūdesys. Bet negalima galvoti 
apie tokius dalykus. Laimei, Vilis 
lenkia prie manęs ir šnabžda:

—O aš turiu tau kai ką.

pasi-

—Visą cigaretę.
— Dede, mes turime rūkalo!
Andre veidas nušvinta, bet tuoj vėl 

apsiniaukia;
— Taip, bet mums neleis rūkyti.
—- Užsirūkysime?
—Palaukite, — pataria Vilis. —- Siū

lau pirma užkąsti.
Nustebę žiūrime i jį. Rytą stovykloje 

mums išdavė duonos ir sojos dešros, ku
rias reikėjo suvalgyti vakare, bet iš jų 
teliko vien atsiminimas. O čia Vilis iš
traukia iš kišenės visą ryšulį.

— Vadinasi, tu nevalgei?
—Bet ne, šią porciją vakar vakare 

man įbruko vienas mūsų jugoslavas.
Jis išsitraukia peiliuką ir raiko duoną 

ir dešrą į tris lygias dalis. Mes valgome 
mažais gabalėliais ir desertui surūkome 
su Andre trečdalį cigaretės.
ko.

— Papasakok ką nors, — 
Dede.

Vilis nerū-

praso mane

visokias is-Mes pradedame pasakoti 
torijas. Nepastebimai praeina laikas. 
Traukinys važiuoja nesustodamas. Gre
timame kupė rusai dainuoja liūdną dai
ną. Daugelis jau miega.

(Bus daugiau)

Dienraščio Laisvės Paramai
DIDIEJIPIKNIKA!
Jau laikas samdyti busus ir rūpintis važiavimu 

į juos. Stengkimes, kad jie visi pasisektų 
kuo puikiausiai.

N, K-L Jk A h V.f. * -X rf. jį. H 4 X* -7 /l. -5 xj- -J

BALTIMORE, MD.
piknikas įvyks sekmadienį

BIRŽELIO 1 JUNE
Slovak National Home Park

6526 Holabird Avė.

BOSTONO APYLINKĖJE
piknikas įvyks penktadienį

LIEPOS 4 JULY
Lietuvių Tautiško Namo Parke

MONTELLO, MASS.

NEW YORKO APYLINKĖJE
Piknikas įvyks šeštadienį

LIEPOS 5 JULY
Clinton Park, Maspeth, N. Y.

Bus skaitlingi susibūrimai, linksmi pasimatymai 
iš arti ir toli. Kas tik atsilankys, bus patenkin

tas ir ilgai atsimins puikius įspūdžius.

Pittsburgh, Pa.
Plieno darbininkų lokalai 
pasmerkė Smitho Aktą

Didieji plieno darbininkų 
(CIO)- lokalai Homesteade ir 
Duquesne priėmė rezoliucijas, 
kuriose jie reikalavo atšaukti 
Ta ft-Hartley įstatymą, pra
vesti Teisingos Samdos (FE- 
PC) įstatymą, kontroliuoti 
potvynius ir sulaikyti linčiavi- 
mus. Bet kas gal dar svarbiau, 
tai, kad lokalai taipgi reika
lauja, kad būtų panaikinti 
Smitho ir McCarrano aktai, 
po kuriais valdžia persekioja 
komunistus ir kitus kairiuos 
sius, bei gniaužia civilines gy
ventojų teises.

Taipgi buvo priimta rezo
liucija, kurio,įe reikalaujama, 
kad organizuoti darbininkai 
rinkimuose remtų “savo’-’ kan
didatus. Bet rezoliucija nei
na į detales ir neapibudiną, 
kokie yra tie savi kandidatai: 
ar, tai Progresyvių Partijos 
kandidatai, ar tai “darbinin
kams palankesni demokratai’’, 
ar tai kokie nors treti, ku
riuos turėta omenyje.

Kitas reikalavimas buvo, 
kad darbo savaitė būtų suma
žinta iki 30 valandų. (nesuma
žinant algų, kurios liktų kaip 
40 valandų darbo savaitės). 
Tai tas pats reikalavimas, kurį 
statė Detroite pažangieji au
tomobilistų (UAW) 600 loka- 
lo vadai, prieš tai, kaip Ueu- 
theris juos neteisėtai pašalino.

M.

IŠSIREIŠKIMAI APIE
MEILE

Jaunystėje yra per anks
ti, senatvėje gi per vėlai 
apsivesti. Diogenes

Jeigu tu geidi save pra
žudyt, apsivesk turtingą 

, moterį. ftjjchelet

Reikalauja sulaikyti 
žudymus Ispanijoje

Linco^no Brigados Veteranų 
delegacija, susidedanti iš tri
jų asmenų, kurie kariavo Is
panijoje prieš fašizmą, lankė
si Ispanijos konsulate čia. De
legacija išreiškė griežtą pro
testą prieš planuojamą 27 is
panų darbininkų veikėjų nu
žudymą. Delegacijai vadova
vo Rųth Keller, kuri tarnavo 
savanore Lincolno Brigadoje.

Tuo tarpu, kai delegacija 
lankėsi konsulate, apie 30 ve
teranų ir unijistų pikietavo 
konsulatą.

Delegaciją priėmė konsulas 
Jose DeLarco. Ruth Keller pa
reiškė konsului:

“Aš turėjau patyrimo su 
nusikaltimais, kuriuos įvykdo 
Franco. Aš tarnavau su loja- 
listais per dvejus metus prieš 
Franco^ Hitlerį ir Mussolinį 
Ispanijos civiliame kare.”

“Aš ir kovojau su lojalis- 
tais Jaramoje”, atšovė konsu
las, nemenkam delegatų nusi
stebėjimui. Ir konsulas Dc-' 
Larco pridėjo, kad jis kovojo 
rcspublikiečių pusėje tris me
tus.

Bet Ruth Keller, 
jos pirmininkė jam 
sakė:

“Matyt, kad jūs 
te viską, ką 
jūs 
kaip 
tas.”

Šis 
labai

tarnaujate 
žmogus gali

de legates

gerai ai

pamiršo- 
išmokote, arba, 

■ pavyzdžiu, 
būti pa pirk-

*
pareiškimas

įerzino konsulą, kad jis 
grasino delegaciją 
Kiti du delegacijos 
kalbėjo, ir konsulas 
atsikirsti ir gintis, 
met pamatė, kad iš 
neišeis,

išmesti.
nariai ir j 

bandė' 
bet kilo
to nieko1

jis prašė delegacijos j 
padaryti raštišką pareiškimą, i 
kurį, esą, jis persiusiąs amba-' 
sadai Washingtone. Vet-as

Miegamasis kambarys ir spaustuvė Rahway kalėjime 
buvo apgriauti per kaliniu sukilimą. AFL spaustuvinin
kai parėmė kalinių reikalavimą, kad spaudimo darbai 
kalėjime būtu sulaikyti, nes yra perdaug bedarbių 
spaustuvininku laisvėje.Philadelphia, Pa.

lietu- 
visur taria: 

svetainėse susirinki- 
į laukus tyro 
gražių gėlių 
gegužės 4-tą 
Klube įvyko

Pavasaris, piknikai...

Jau pavasaris atėjo, me
džiai žaliuoja, gėlės žydi, taip 
gražu. O mūsų broliai 
viai visur kalba, 
baikim
mūs, važiuokim 
oro pakvėpuoti, 
aplankyti. Štai 
Muzikaliniame
parengimėlis, tai jųrginių, sta- 
nislavinių paminėjimas. Susi
rinko būrys draugijos rėmėjų, 
linksminosi, šoko, dainavo 
sveiki sulaukę malonaus pava
sarėlio. Ivanausko “Kepurni- 
kų” orkestrą, kad jau traukia, 
tai traukia, kaip niekad pir
miau linksmas, lietuviškas 
daineles, rūtelių, meteliu ir ki
tas. Klubo pirmininkas Juo
zas Balinskas trumpai paaiš
kino to parengimo tikslą, kad 
tai nevien čia turime 
pagerbti klubiečius 
Jonus, bet svarbu, 
draugija būtų tvirta,
torius Juozas Ivanauskas per
skaitė Jurgių, Jonų, Antanų 
ir kitų vardus, duodamas žino
ti, kiek kokiais vardais esama 
narių. Pasirodė, kad Antanų 
klube randasi daugiausia, net 
31, kuomet kitų visai mažas 
skaičius. Tai stebėtini tie lai
kai, kuomet mūsų tėvukai mus 
krikštijo, Lietuvoje šventųjų 
vardais. Ir tokie “šventieji” 
kaip Kazimieras, Jonas, Jurgis 

ir kiti 
eonai, 
be j as 
betgi,

reikalą 
Jurgius, 

kad ir 
O sekre-

tanų čia gausu.
Sekamas Muzikalio klubo 

parengimas bus piknikas 22 d. 
birželio. Bet kiek čia jų bus 
dar pirmiau. Lietuvių Rcpub- 
likonų Klubas duos savo na
riams ir Social nariams puikų 
pikniką, viskas veltui, užkan
džiai, alus, ii’ kt. kas, tik ne 
degtinė. Tai įvyks jau 31 d. 
gegužės, Woodside Parke. ■

O jau pirmą dieną birželio 
daugelis philadelphiečių 
trauks net iki Balti m orės. Ten 
rengiamas šaunus piknikas, ir 
labai svarbiam tikslui, — 
spaudos paramai. Sužinojau, 
kad drg. J.- Šmitienė užsakė 
didelį busą, ir jau verbuoja 
važiuotojus, ir jei greit tą per- 
pildys, samdys kitą. Philadel- 
piliečiai ir pažangūs ir svetin
gi. Tikiu, kad skaitlingai at
lankys baltimoriečius. Drg. J. 
Bekampis narys jau susilpnė
jęs sveikatoje, bet man pasa
kė: “Jei tik nebūsiu silpnes
nis, tai mudu su žmona va
žiuosime busti.”

Del to aš patariu 
pašaukti Julytę š 
2538,
dėl važi notes į 
pikniką.

žadama būti 
smagių vietinių 
Moterų Klubas
žinoti pas jų gerą drg. Wols- 
ką į jos sodą, Merchantville, 
N. J. ALDLD 10 kuopa pas 
W. Normaną. Taip, tai jau ir 
vasara prasidėjo, visur žalia,

Springfield, III Programa baigėsi Amerikos 
ii- Lietuvos himnais. Pirminin
kavo G. Starkevičius. Jis yra 
gabus pirmininkas.

Nancy Long, Choro vedėja, 
_ “Vii- ‘ tarė springfieldiečiams širdin- 

teko i &9S padėkos žodžius varde vi- 
Ji išreiškė norą 
pasimatyti su

sknbiai
WA. 4.

vietelękad palaikytų 
baltimoriecių

ir daugiau 
išvažiavimų, 

ruošiasi va-

buvo gana stambūs pat- 
o Antanas, gyvulių glo- 
tartum ir nežymus, o, 
jį daugiau gerbė. An- | linksma ir gražu. JužintiŠkis

Ex-Mainierių Choras 
koncertavo sėkmingai
SPRINGFIELD, ILL. 

nies” vietinėse žiniose , 
matyti žinių apie Ex-Mainie-į skl choristų, 
rių Choro kelionę į Springfiel-Į dar kartą 
dą ir apie geras pasekmes sprihgfieldiečiais. 
Springfielde. Bet iš Springfiel-J Visi, kurie atvyko į paren- 
do dar nebuvo korespondenci-: girną, buvo pilnai patenkinti 
jos, o ji būtinai reikalinga.

Chicagiečius svečius, kurie 
sulošė “Katriutės Gintarai,” 
springfildiečiai pasitiko labai 
gražiai. Į Workingmen’s Sin
ging Draugijos salę susirinko 
daug žmonių. Buvo daug sve
čių ir iš tolimesnių vietų.

Man teko pasikalbėti su 
Daujotais, Jakelevičienc ir ki
tais East St. Louiso, su Bar
niu iŠ Missouri, su Naujoku iš 
Kilsonvillės, su Tenikaičiu iš 
Collinsvillės. Iš Benldo atvyko 
Mitcheliai ii' keli 
tik, kad niekas 
Peorijos.

Ex-Mainierių 
pė labai puikiai 
diją “Katriutės Gintarai, 
kia pripažinti, kad visi gerai 
žinojo savo roles ir buvo ge
rai jose įsigyvenę. O jau tos 
dainos žavėte žavėjo publiką.

Visi springfieldieČiai sako, 
kad E.x-Mainic)’ių Choras 
jiems labiausia patiko iš visų 
kitų pirmiau atsilankiusių gru
pių.

Jie ir-

buvo

gerai.

kiti. Gailą 
neatvyko iš

artistų gru- 
suloše kome

le i-

Visi reiškia tą pačią mintį: 
daugiau tokių parengimų ’.
Singing Society svetainė pri

klauso vokiečiams. Jie yra 
frentiški žmonės. Parengime 
buvo ir jų. Parengimai! buvo 
atvykę ir keli dipukai, 
gi buvo pasitenkinę.

Chicagiečiai svečiai 
gražiai pavaišinti.

Biznis prie baro ėjo
Verta pažymėti, kad prie ba
ro daugiausia dirbo čia gimę 
lietuviai.
, Pažymėsiu, kad Sprinfieldo 
biznieriai taip pat atsilankė 
šiame pobūvyje. Jie irgi reiškė 
savo pasitenkinimą.

Reikia taip pat paminėti, 
kad daugiausia tikietų išplati
no K. Paulauskienė.

Dabaj* tuoj prasidės pavasa
rio sezonas. Springfieldo lie
tuviai žino, kad geriausia vie
ta papiknikauti tyrame ore 
yra pas Pabedinską jo farmo- 
je.

Ten įvyks visa eilė išvažia
vimų. Korespondentas

Erie, Pa
2,500 naujų bedarbių nes 
kompanija iškelia fabriką

Erie darbininkų tarpe vieš
patauja nemenkas pasipiktini
mas ir susirūpinimas. Didžioji 
General Electric Co., kaip ma
tyti, yra pasirengusi perkelti 
savo šaldytuvų fabriką į 
Louisville, ' Ky. Unija sako, 
kad kompanija jau seniai yra

kai yra suorganizuoti į Uni
ted Electrical Workers (ne
priklausoma) uniją, kuri ko
vinga, ir kurios kompanija la 
bai neapkenčia. Dar.

Newark, N. J
Žmonės tingi registruotis

Apskaičiuojama, 
apie 30 nuošimčių,

kad čia 
kas rei.š- 

nusprendusį . tai padaryti, "nesĮkia, beveik trečdalis gyvento-
Kentucky valstijoje mažiau 
reikią mokėti darbininkams. 
Kompanija tai paneigia, bet iš 
jos žygių matyti, kad ji vis 
vien tai darys, nors nenori iš 
karto prisipažinti.

GE dabar paskelbė, kad 
2,500 darbininkų yra atleisti 
iš darbo, o likusiems šaldytu
vų fabriko darbininkams duo
tos vienos savaitės neva “ato
stogos”, kas yra kaip ir neo
ficialus priminimas, kad jie ir 
bus netrukus atleisti.

Kompanija sako, kad yra 
prigaminusi daugiau šaldytu
vų, negu ji gali parduoti. Bet 
unijos vadovybė teigia, .kad ji 
turinti tikrų žinių, jog tai me
las, jog visa machinacija pra
vedama tik tam, kad' perkelti 
fabriką į Pietus, kur .darbi
ninkai ne taip gerai organi
zuoti ir kur darbo rankos yra 
žymiai pigesnės.

Šaldytuvų fabriko darbiniii-

jų, kurie turi teisę balsuoti, 
nėra užsiregistravę. Tą ati-' 
dengimą padarė New Jersey 
valstijos CIO taryba. CIO val- 
stijinis prezidentas Holderjna- 
nas sako, kad iš 3,354,598 as
menų, kurie turi virš 21 metų 
amžiaus, tik 2,362,689 yra už
siregistravę. Reiškia, beveik 
milionas žmonių vien New 
Jersey valstijoje nesiregistra- 
vOj o kiek tokių yra visoje ša
lyje?

CIO Politinio Veikimo Ko-' 
mitetas (PAC-CIO) ragino vi- 

.sus unijistus registruotis, kad 
galėtų dalyvauti rinkimuose. 
Tai labai geras patarimas. Tik 
gaila, kad .CIO Politinio Vei
kimo Komitetas sustoja pu- 
siaukelyje. Tai yra, jis ragina 
registruotis, bet toliau neina, 
neragina balsuoti už pažan
gius kandidatus, kuriuos išsta
to progresyviai, o velkasi de
mokratų uodegoje. Vietinis

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

ma pamiršta švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

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

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

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation, šita Mostis nuo 
įvairių odos ligą: 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. Kaiąa $1.25.

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

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

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

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

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

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.
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CHARLES J. ROMAN 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS §
* X

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 2 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- x 
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta x 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir X
kainomis būsite patenkinti. X

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa. |
• Telefonas Poplar 4110 z 2
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IŠLAIDOM PINIGŲ 
JAU UŽTENKA

Gross liūdijo davęs I PRANEŠIMAI
valdininkams doni

Iš LDS pirmos kuopos 
susirinkimo

Gegužės 6 d. LAP Klubo 
svetainėj, 280 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y., atsibuvo LOS 
1 kp. susirinkimas. Po kuopos 
komiteto raportu, atlikom bal
savimą už kandidatus j LDS 
Centro Tarybą. Taipgi išrili
kom 4 delegatus į LDS 10 
seimą, kuris įvyks rugpjūčio 
mėn., Detroite. Jeigu bus gali
ma sukelti daugiau finansų, 
tai sekančiame susirinkime 
darinksime dar i)’ penktą de
legatą.

Taipgi nutarta paaukoti $5 
LDS Brooklyno Bolininkų Ly
gai dėl padengimo lėšų j bo
lininkų turnamentą, kuris į- 
vyks Rockford, Ill., gegužės 
30, 31 ir birželio 1-mą dieno
mis.

LDS Centro Komiteto siūlo
mus planus pertaisymui kons
titucijos disk usu ošime sekan
čiame susirinkime; kuris įvyks 
birželio 3 dieną. M. Stakovas

Dar viena prelekcįja 
Auditorijoje

Lietuvių Literatūros Draugi
jos pirmoji kuopa praeityje 
įvykdė keletą paskaitų-prelek- 
cijų. Bet kad jos vykdytos 
kuopos susirinkimuose, darba
dienių vakarais, tad net ne vi
si nariai galėjo jomis pasinau
doti. Bendrai publikai kaip ir 
nebuvo tam progos. O temų 
buvo įdomių. Kartą A. Gil
man as teikė įdomią paskaitą 
apie augmenis, daržininkystę. 
Praėjusiame susirinkime kitas 
narys pateikė vertingų žinių 
apie vitaminus.
' Ateinančią paskaitą k po
piečiai nusprendė turėti Li
berty Auditorijos patalpose 
gegužės 25-tos popietį, 3 vai. 
Ją teiks A. Gilmanas. Kadan
gi jis yra dailininkas, gėlinin
kas ir dar kitų liuoslaikiams 
užsiėmimų mėgėjas, tai jis 
gali daug ką pasakyti. Tačiau, 
regis, jo vyriausia tema bus 
apie augmeniją.

Apie temą, daugiau matysite 
vėliau, šiuomi tiktai primenu 
visiems tą dieną neišvažiuoti 
per toli. Mylintieji pabuvoti 
parkuose, nepa d’a r ys 
klaidos at^pažiavę į 
Forest Parką pasivaikščioti, o 
po to bus ramu ir įdomu pasė
dėti salėje, girdėti Gilmano 
teikiamą paskaitą. B. K. N.

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

Sužinokite Darbo Partijos 
programą rinkimams

Amerikinė darbininku ir 
liaudies partija — American 
Labor Party ■— šio antradie
nio vakarą, gegužės 13-tą, 
ruošia masinį mitingą, kuria
me kiekvienas suprantąs savo 
reikalus darbo žjnogus turėtų 
būti.
Mitingas rengiamas didžiau

sioje mieste esančioje salėje, 
Madison Square Gardene. Jo 
dalyviai girdės-matys:

Am. Darbo Partijos progra
mą ateinantiems prezidenti
niams rinkimams, kuriems 
kapitalistų ' partijos ruošiasi 
jau ketvirti “metai. Jie pradė
jo jiems ruoštis pirmą dieną 
po rinkimų. Darbininkams 
jau laikas, labai laikas irgi 
susidomėti rinkimais.

Darbo partija New Yorke 
yra dalimi visašalįškosios pro-

gresyvių partijos. Iš to jau 
matosi, kaip svarbus visai A- 
merikai pasisekimas šio mitin
go.

Mitinge bus nustatytos gai
rės veiklai už taiką, kuri turi 
būti laimėta dabar, tuojau, 
pareiškia darbiečiai.
* Kalbės kandidatai į aukš
tuosius valdininkus ir naujai 
išrinktieji į komitetą partijos 
vadai. Tarpe jų randasi buvęs 
kongresmanas Vito Marcanto- 
nio. Ir kalbės kandidato į 
Ų V. prezidentą žmona Mrs. 
Vivian TIallinan, atvykusi 
prakalbų gastrolci net iš Ka
lifornijos.

Gardenas randasi prie 50th 
St. ir 8th Ave., New Yorke.
įžanga nuo 60 c. iki $3.60.

D-tis.

Gross įtarė buvusius 
aukštus valdininkus

Policijos department© vyk
domame penkių (iš 18-kos) 
policistų teisme praėjusį ket
virtadienį buvo vėl pašauktas 
būdyti, žymus gemblerių tūzas 
Harry Gross.

Grossas sakė, kad pernai, 
vykdytame (Įžiūrės tyrinėji
me gemblerystės ir grafto ji
sai minėjo vardus visų tų, ku
riuo^ jis mini šiame liudyme 
policijai. Jis minėjęs vardus 
“daug aukštesnių už šiuos’’ 
dabar teisiamuosius policis
tus. Bet prokuratūra, sakė 
jis, “jų neįvardino net suo
kalbininkais. Aš daviau dis- 
trikto prokurorui kiekvieną 
vardą, kurį aš čia suminėjau. 
Ne mano kaičia, kad jli nesi
matė įkaltįnime.”

Tarpe Grosso minėtųjų da
bar yra buvęs vyriausias poli
cijos inspektorius August W. 
Flath ir buvęs detektyvų vir
šininkas William T. Whalen. 
Pirmesniuose Pūdymuose šia
me teisme jis jau buvo įvar
dinęs buvusius aukščiausiais 
policijoje valdininkais Mora- 
ną ir O’Brieną.

Flath ir Whalen, pernai 
pasitraukusieji -iš tarnybos 
ant pensijos, buvo du aukš
čiausieji valdininkai po O’ 
Brienu tuo laiku, kuomet 
Grossas sakosi susitaręs su 
jais mokėti duoklę policijos 
valdininkams už policijos ap
saugą gembleriams.

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS
Puiki Salė išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS 
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager

280 Unįon Avenue Brooklyn, N. Y.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
• _

Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir
GURIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

Klausiamas, dėl ko jis per
nai neliūdijo prieš šiuos že
mesniuosius dabar teisiamus 
policistus, Grossas atsakė,, jog 
jis nenorėjo, kad jie būtų įka
linti. Jie tuomet būtų galėję 
tapti nuteistais kalėjimam 
Dabartiniame teisme, jeigu 
nuteis, .juos galėtų tiktai ats
tatyti iš darbo ir atimti pensi
ja.

B u v u s ių auk št ų j ų valdiniu- 
i kų pensijos yra gana stam
bios. Aukščiausioji buvusio 
policijos valdininko Flath yra 
$8,667 metams.

• Flath tikrino, kad Grosso 
jis niekad nesusitikęs ir jokių 
kyšių nuo jo negavęs. Gi Gros
sas liūdijo, kad Flatho virši
ninkystės laiku jam davęs 
“porą šimtų’’ ir nusiuntęs pas 
kriaučių, kuris jo globojamus 
policistus aprengdavo. O jis, 
Grossas, užmokėdavo. Jis saj 
ko, kad jis Flathui rekomen
davęs pasirinkti “drabužį ar 
porą.”

Grossas taipgi liūdijo, kad 
dėka geriems ryšiams su poli
cija jisai žinojo, kas dedasi 
policijos, prokuratūros ir ty
rinėtojų raštinėse. Net kortos, 
pažyminčios jį gemblerių, 
taipgi pirštų nuotraukos buvu
sios prašalintos iš rekordų. 
Tame jam patarnavęs inspek
torius John F. Flynn, buvęs 
O’Dwyerio artimas prietelius.

L L.

Reikalauja iš miesto 
atpildo už sūnų

Brooklynietis Max Schuster, 
nušautojo Arnold Schusterio 
tėvas, pareikalavo $500,000 
atpildo už sūnų.

Schusteris savo skunde pa
reiškia, kad jo sūnus neteko 
gyvybės dęl miesto valdinių 
organų “apsileidimo, strima- 
galviškumo ir neatsargumo.” 
“Kad tie organai jį “bereika
lingai išstatė pavojum’’ Kad 
po to išstatymo pavojui! “ne
davė jam apsaugos.” Ir kad 
tuomi neteikimu apsaugos 
“daleido jį pašauti ir užmuš
ti.”

Jaunasis Schusteris buvo 
nušautas po to, kai jis paro
dė policijai plėšiką Sutton. Jo 
parodymu pasinaudojusi poli
cija Suttoną suėmė.

“Miesto advokatas priėmė 
skundą ir žadėjo tyrinėti. Jei
gu toji įstaiga atsisakytų veik
ti, skundėjai dar gali kreip
tis į aukštesnį teismą.

Miesto valdininkai pradėję 
derėtis parduoti miestines au
tobusų linijas privatiškoms 

kompanijoms.

Nepaklausęs paliepimo 
buvo, nuteistas

Brooklyne magistratas tei
sėjas Clown nuteisė Brookly
no Kolegijos studentą Nor
man Schneider už nepaklausy- 
mą policisto greit pasišalinti 
iš tos vietos, iš kur buvo jam 
įsakyta “move on!” -Jam už
dėjo pabaudos $10.

Schneideris buvo areštuo
tas balandžio 23-čią išeinant 
iš susirinkimo, kuri Darbo 
Jaunimo Lyga buvo sušaukusi 
tuščiame lote prie Germania 
Place ir Campus Road. Kalti
na, kad tas mitingas buvęs 
neteisėtas, nes studentai ne
turėję policijos leidimo.

Kalbėjusi tame mitinge 
jaunuole Charlotte Goldberg 
irgi buvo areštuota, kuomet ji 
nuėjo policijos stotin protes
tuoti prieš • areštavimą Schnei- 
derio ir informuoti policiją, 
kad susirinkimams atvirame 
oro leidimo nereikia. Teisėjas 
prieš ją iškeltą kaltinimą at
metė.

Osmond K. Fraenkel, atsto
vavęs abu studentus teisme, 
sakė, kad Schneiderio byla 
bus apeliuota.

Civilinių teisių žinovai de
da šiai bylai daug svarbos. 
Byla svarbi ne ta dešimtimi 
dolerių pabaudos. Ne pačiu 
svarbiausiu yra net reikalas 
prašalinti ant jaunuolio už
mesta nuteisto asmens žyme. *• s

Svarbiausiu yra laisvė žo
džio, laisvė susirinkti.

Vėliausiai LKC gėlyno 
reikalam pinigų įsiūlė: Va
lys ir Vera Bunkai — S3, 
Eleonora Sungailienė — $2, 
Mary Kreivėnienė — $1,

Šiuo kartu tenka pabrėž
ti, kad pinigų gėlyno išlai
dom — numatomom ir ne
numatomom — jau užten
ka, ir jei kas ištesi dolerį- 
kitą paaukot, tai esate pra
šomi paskirt kitiem reika
lam, kurių šiuo metu yra 
daugybė.

Išėmus keletą dolerių gė
lynui lieti “paipos” pailgi
nimui ir tūliems, mažmo
žiams, pas gėlininką dar 
randasi apie $20.

Prašau d. J. Rušinsko pri
imti padėką už surinkimą 
daug kavos (iš kaimyninio 
restorano) gėlyno trąšai.

Gėlininkas

S E R G A

Filmos-Teatrai
Radio City Music 'Hall

Ką tik pradėta rodyti nau
ja Metro-Goldwyn-Mayer fil
mą “Scaramouche” vaizduoja 
laikotarpį pirm pat Prancūzų 
revoliucijos. Dėl to joje matosi 
daugybė to laikotarpio ponių, 
ponų ir panelių dėvėto sti-' 
liaus kostiumų, kaselių ir kitų 
gražnų.

Puošnūs kostiumai, nufil
muoti spalvose, suteikia žiū
rovui įdomumo priedams prie 
to, kas parodoma filmos vei
kale.

Stewart Granger ir Janet 
Leigh yra žvaigždėmis. Kito
se rolėse Eleanor Parker, Mel 
Ferrer, Nina Foch.

Didžiojoje scenoje, kaip ir 
visuomet, yra įdomūs aktai.
Roxy Teatre '

Tebepasilieka “Bellos On 
Thfeir Toes,” technispalvė. 
Filmą vaizduoja didelės šei
mos, jaunų mergaičių būrio 
prietikius, o greta to, žinoma, 
ir motinos problemas. Komiš
ka. Ir yra asmenų aktai see-♦ 
no j e.
“Outcast of Islands” '

^iąHTbndoiie gamintą filmą 
gegužės 15-tą pradės rodyti 
vienu kartu dviejuose teatruo
se — Astor ant Broadway, 
prie Times Square, taipgi Fi
ne Arts teatre, E, 58th St. Vy
riausias rales vaidina Ralph 
Richardson, Trevor Howard, 
Robert Morley, Wendy Hiller 
ir jauna arabė Kerima.

Filmą vaizduoja anglus pre
kybininkus ir jų tarnus bal
tuosius santikiuose su Afrikos 
tautų žmonėmis. Tie santikiai, 
aišku, nėra parodomi šiandie
niniais, tikroviniais. O kur ir 
parodomi, jie nėra išaiškina
mi istorinėje faktų šviesoje. 
Tačiau vaidyba yra labai ge
ra ii’ yra nuostabiai įdomių 
scenų. Dėl jų filmą matytina, 
nors veikalo turinys nėra tik
roviškas. S.

Elona Lapašauskicnė, ilgą 
laiką sunkiai sirgusi širdies li
ga, pastaruoju laiku jaučiasi 
geriau. Jau biskelį buvo ir iš 
namų išėjusi. Tačiau vis dar 
neturi pakankamai spėkų, 
kad galėtų toli nuo namų nu
eiti ir su savo draugais bei 
pažįstamais pasikalbėti. Ir na
mie nedaug kuo gali užsiimti. 
Dėl to dienos- ir valandos jai 
būna labai ilgos.

Lapašauskicnė labai apsi
džiaugtų lankytojais. Tad, ku
riems galima, atlankykite ją. 
Ji gyvena 101-15 120111 St., 
Richmond Hill, N. Y. M.

Gavome pranešimą, kad ge
gužės 11 d. išėjo į ligoninę, o 
geg. 12 d. bus padaryta opera-' 
cija Juozui Bimbai, pirmiau 
buvusiam patersoniečiui, o da
bar gyvenančiam Hawthorne, 
K. J. Operacija priskaitoma 
viena prie sunkiųjų, ant vidu
rių. Visos pastangos apsieiti 
be jos ir kitais būdais išsigy
dyti nedavė pasėkų.

J. Bimba yra senas ir veik
lus pažangietis, daugelio me
tų Laisvės vajininkas. šią ži
nią rašant nežinome smulk
menų : nei kokion ligoninėn 
išėjo, nei kokios bus lankymo 
valandos. Rep.

Sophie Petkus sveiksta. Iš
gulėjusi savaitę po susižeidi- 
mo — jau bandė iš lovos pa- 

i kilti. Pirmasis bandymas 
žengti suteikęs viltį, kad galės 
vėl vaikščioti ir, gal, ne už il
go. Ji randasi namie, savo 
draugių geroje priežiūroje. 
Jos adresas: 393 So. 3rd Št. 
Pirmesniame pranešime buvo 
padaryta klaida numeryje, dėl 
to tūli draugai negalėjo ją at
lankyti. Atsiprašome.

Jau penkios savaitės kaip 
Juozas Kovas guli ligoninėje. 
Vieną sunkią vidurių operaci
ją jis turėjo, o po trijų savai
čių padaryta antra operacija. 
Jam buvo iškilęs navikas ant 
kojos ir pradėjo labai skaudė
ti, tai turėjo išpiauti.

Šiaip, išrodo, kad Kovas ei
na geryn. Veidas gražiai ru- 
žavas, kalba vikriai. Dėl kojos 
operacijos daug vaikščioti ne
gali, nes koja patinusi ir dak
tarai patarė daug nevaikščio
ti. Kada apleis ligoninę, Juo
zas dar nežino. Jo sveikatai' 
dar »reikia rimtų ligoninės pa
tarnavimų,

Juozas Kovas randasi Wil
liamsburg General Hospital, 
757 Bushwick Ave., Brooklyn, 
N. Y. Lankymo valandos: die
nom nuo 1 iki 2, vakarais nuo 
7 iki 8. Ant 2-rų lubų, ward 8.

Dopartmentiniarne . polici
jos teisme žymus gemblerių 
tūzas Harry Gross liūdijo, 
kad jis davęs $20,000 dviems 
majorui O’Dwyer išrinkti 
kampanijoms. Ir kad jis regu
liariai davinėjo kyšius O’Dwy
erio paskirtiniams policijos 
vi ršin inkams.

O’Dwyerio rinkimų kampa
nijai pinigus jis įdavęs James 
J. Moran’ui, buvusiam gaisra- 
gesybos komisijoriieriui. Mo
ran dabar yra kalėjime už 
verstiną ėmimą kyšių. Gi pat
sai O’Dwyer yra prezidento 
Trumano paskirtas Jungtinių 
Valstijų ambasadorium Mek
sikai.

Už .policijos apsaugą jo 
(per metus nešančiam 20 mili
jonų p a j a m ų) ^o m b 1 e rysiąs 
bizniui Grossas mokėdavęs po 
$200 per mėnesį buvusiam po
licijos inspektoriui William P. 
O’Brien.

O’Brieno mokėjimas sugy
venti su gembleriais turėjęs 
O’Dwyeriui patikti, nes vėliau 
O’Dwyeris paskyrė O’Brieną 
policijos komisijonieriumi, vy
riausiu viso miesto policijos 
valdininku. O’Brienas rezig
navo iš tų pareigų 1950 me
tais, po to, kai Grossas tapo 
areštuotas ir iškilo aikštėn į- 
tarimai, kad policija saugo 
gemblerius atpildui už gauna1 
mus kyšius.

Atlikęs 187 apiplėšimus

Alfredo Blanco areštuotas 
prisipažino atlikęs 187 apiplė
šimus dėlto, kad kasdien nu-' 
sipirkti už $30 narkotikų, be! 
kurių jis negalįs gyventi. Iš 
amato — muzikantes.

Newyorkiete negrė Mrs. 
Maceo A. Thomas tapo katali
kų visašališkosė s labdarybės 
įstaigos parinkta kaipo kata
likų motina šiais metais. Ji tu
ri 10 vaikų..

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE
Reikalingas superintendentas, 

kreipkitės: 1755 Cropsey Avė.. 
Brooklyn, N. Y. Tol. BO. 8-1135.

(93-95)

<t>

<f>

<t>

<i>
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<t>

<t>

<i>

Montellos Moterų Apšvictos Klu
bas rengia Gegužinės eiseną, kuri 
(vyks gegužės 18 d., 1 vai. po pietų, 
Lietuvių Tautiško Namo Parke. Ten 
bus namie gamintų valgių, šiltos ka
vos. Prašo visus dalyvauti, turėsi
te smagų laiką. Reng. Komitetas.

MONTELLO, MASSr 1
Lietuvių Tautiško Namo Draugo

vė rengia metinj pirmą pikniką, sa
vame parke, Winter St. ant Kes
wick Rd. įvyks gegužps 30 ir 
(June) birželio 1. 1952 m. Pradžia 
pirmą vai. dieną. Bus gera muzika, 
dainų, sporto, valgių, gėrimų. Suei
site savo gerus pažystamus. Turėsite 
gerą laiką. - Rengimo Komitetas.

(94-95)

MONTELLO, MASS.
Draugiškas Vakaras Laisvės ir 

epaudos reikalais, įvyks šeštadienio 
vakare, gegužės 17 d., Lietuvių Tau
tiškam Name, pradžia 7:30 valandą 
vakare. Šaukia Liet. Moterų Apšvio- 
tos Klubas ir LLD 6 kp. Bus ska
nių užkandžių, saldžių ir karčių gė
rimų. įžangos nėra. Prašom visus 
dalyvauti. Reng. Komitetas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERĮ,’ 

KLUBO ATYDAl
Susirinkimas jau čia pat. įvyks 

gegužės 15-tą, 8 vai., Kultūriniame 
Centre. Draugės, ateikim laiku, nes 
čis susirinkimas bus labai svarbus 
Ir paskutinis .šį sezoną. Būkime vū 
sos, padarykime jj skaitlingesniu uid 
praėjusius. Po susirinkimo turėsime 
ką nors naujesnio, negu kada nors 
pirmiau. - Klubietė. (94-95)

ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susiv. 33-čios kuopos 
susirinkimas jvyks trečiadieni, 14 d. 
Gegužės (May), 8 vai. vak., 408 
Court St. Nariai kviečiami daly
vauti, bus svarbių reikalų, yra pri
siųstos balsavimo blankos ir kiti 
reikalai. — Kviečia Valdyba.

(93-94)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVerfereen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y. •

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

V

Matthew A. 
BUYUS 

(BUTAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
. DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172
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I Brooklyną atvedama ant
ra didžioji naturalio gaso įva
dą ties 92nd St. Atvedama iš 
Staten Island. Pirmoji lin’ja iš 
Texas atvesto gaso randasi po 
Hudson. Iš tos gasas jau var
tojamas keliose miesto sekci
jose. .... . .

Deer Park, L. L, kilęs* krū
mokšnių ir žolių gaisras grąsi- 
no toje apylinkėje esančioms 
Edgewood ir Pilgrim Park li
goninėms praėjusį sekmadie
nį. Ugnis ėjo apie 4 mylių plo
te. Trys gaisragesiai apdegė. 
Bet manoma, kad ligoninėms 
pavojus prašalintas.

BARBER SHOP
% »

ANTANAS LEIMONA8
Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniai* atdaryta

4 pusl.-Laisvė (Liberty)-'Antradien., Gegužės-May 13, 1952




