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Ridgway Eui opoje. 
Airijos Tradicija. 
“Pagonys ir NKVD” 
Už Civiles Teises.

- Rašo A. ŽILĖNAS

Kuomet generolas Ridg
way aplankydavo Korėjos 
frontą, jis prie savo diržo tu 
rėdavo prisikabinęs granatą. 
Nereikia nei sakyti, kad toks * I
aukštas karininkas nelanko I 
priekinių fronto linijų, kur 
granata gali būti reikalinga. 
Ridgway tiktai mėgo tą vai
kišką žaidimą frontinėje at
mosferoje.

Šio mėnesio 25-tą dieną jis 
atvyksta Europon, ir tampa 
NATO karinių jėgų vyriausiu 
komandierium. Lengva Įsi
vaizduoti, kaip i tą Į karą Įsi-j 
mylėjusi militaristą žiūri tai
kos ištroškę Europos žmonės. 
Nestebėtina, kad jie ji sutinka 
protesto demonstracijomis ir 
išstojimais. i

★ I

Francūzijos valdžia jau ' 
traukia atsakomybėn komu
nistų organą “ITIumanite” ir 
[nepriklausomą pažangų dien
rašti “Ce Soir“. kuri redaguo
ja garsus poetas Aragonas. 
Tie du laikraščiai kaltinami 
Ridgway Įžeidime, kiršinime.

Teismas gali nuteisti šių 
laikraščių redaktorius, bet ne
gali pakeisti žmonių nusista
tymo. Jiems Ridgway simbo
lizuoja žiaurų intervencini ka
rą Korėjoje, begailestingus 
bombardavimus, bakteriologi
nius ginklus. Jie negali i ji 
žiūrėti kaip gelbėtoją ar 
draugą.

Kelios dienos atgal teko 
matyti scenoje perstatytus 
tris trumpus airių dramaturgo 
Sean O’Casey veikalus. Juos 
pastato (Y u gos 1 a v- A m er i can 
ijull scenoje) pažangių akto
rių ansamblis.

Bet ne apie tuos veikalus 
čia noriu kalbėti, o apie airių 
revoliucinę tradiciją. Ameri
koje daugelis yra susidarę Į- 
spūdi, kad airiai yra visi per
dėm klerikalų Įtakoje esantie
ji reakcininkai. Bet tą vaka
rą keli faktai visai ką kitą by
lojo. Prie durų buvo pardavi
nėjamas pažangus Amerikos 
a iri it laikraštis “Irish Free
dom.” Lapeliai garsino Ja
mes .Connolly mirties paminė
jimo mitingą. Dauguma akto
rių buvo airių kilmės.

★
Beje, kalbėdami apie Ame

rikos airius, ir kaip jie “reak
cininkų Įtakoje”, mes dažnai 
pamirštame, kad žymiausi 
Amerikos komunistų vadai 
yra airių kilmės. Tosteris yra 

, --vairių imigrantų sūnus. Eliza- 
J Heth Gurley Flynn išaugo ai

rių šeimoje, kur airių tradici
jos buvo labai stiprios. Dennis 
yra airių kilmės. Ir tai ne visi.

Ne, Connolly tradicijos nė
ra mirusios.

' ★
Rietenos tarp klerikalų ir 

tautininkų priėjo prie tokio 
laipsnio, kad epitetai, kuriuos 
vartoja abi pusi, darosi vis 
stipresni ir stipresni. “Drau
go” bendradarbis dabar “Dir
vos” redaktorius vadino pago- 

i nimis ir net NKVD tipo pago
nimis! Ypatingai klerikalai 
siaučia prieš Bronį Railą. Tuo 
pačiu laiku santykiai tarp kle
rikalų ir socialdemokratų ir 
ne kokie.

Priežastis? Mano nuomonė
je faktas, kad fondų rinkimas 
darosi vis sunkesnis. Prie tuš
čio lovio stumimąsis visų gy
vių tarpe darosi mažiau man
dagus.,.

Korespondencijoje iš Det
roito mes skaitome, kad te- 

„ , nykjt,is DL Klubas buvo “ištei
sint^’ L miesto tarybos. Ką tas 

.M reiškia “išteisintas”? Pažangi 
organizacija turi teisę Įrodyti, 

' kur ir kam tik nori, kad ji ne 
raudona, jei ji be pagrindo ta' 
me kaltinama. Bet nei policija 
nei miesto tarybos neturi jo
kios teisės “teisti” ar spręsti
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TRUMANAS NAUDOSIĄS 
TAFTO ĮSTATYMĄ PRIEŠ 
ALIEJAUS STREIKIERIUS
Tad butų Įsakyta streikieriams 
dirbti bent per 80 dienų

Washington.
tas Trumanas planuoja pa
vartot Tafto-Hartley’o įsta
tymų prieš streikuojančius 
aliejaus- gazolino darbinin
kus, kaip praneša Associat
ed Press.

Šis Įstatymas Įgalina val
džia išgauti federalio teis
mo indžionkšina - drausmę^ 
baustinai liepiant streikie
riams grįžti darban ir be 
pertraukos dirbti bent per 
80 dienų.

Jau dvi savaitės kai strei-

Adm. Bradford giria Čiango 
pasiruošimus karui

Taipei, Formoza. — Ad
mirolas Arthur W. Brad
ford lankėsi pas Čiang Kai- 
šeka/ kinu tautininku vai- 
dova Formozos saloje.

Brądfordas, Jungtinių 
Valstijų laivyno kornandie- 
rius Pacifiko Vandenyne, 
taip pat apžvalginėje For
mozos karines jėgas, ir pa
reiškė: “Ka aš čia ma
čiau, tatai padarė man la
bai gilų įspūdį.”

Šimtai Amerikos karinin
kų muštruoja Čiango armi
ja apgint Formoza nuo Ki
nijos liaudininkų (ir su
prantama, rengtis isi-veržt į 
Kinijos Liaudies Respubli
ką.)

Korėjos liaudininkų 
artilerija nuskandino 
Amerikos karo laivą

Washington. — Korėjos 
liaudininkų patrankos,. šau- 
dydamos nuo kranto ties 
Songjin, gegužės 7 d., nu
skandino karinį Amerikos 
laivą - naikintuvą (destro
yed) J. C. Owensa. Kartu 
užmušė 3 to laivo jūreivius 
ir sužeidė 5 kitus. • Tatai 
pranešė Jungtinių Valstijų 
laivyno komanda.

Amerikos laivas bombar
davo Šiaurinės Korėjos pa
krantę. Tad liaudininkų 
kranto artilerija paleido 
ugnį į laivą. Užsikūrė dvi
kova, kuri tęsėsi 11 minu
čių.

šeši liaudininkų patrankų 
šoviniai pataikė tiesiog į 
Amerikos laivą, o vienas 
šovinys padegė gelmių 
sprogini to laivo užpakaly
je. Taip ir susprogo laivas.

Maskva.—Naujasis Jung
tinių Valstijų ambasadorius 
George Kennan atsilankė 
pas Andrių Višinskį, Sovie
tų užsienio reikalų minis
trą. Jiedu per keliolika mi
nučių kalbėjosi, bet nepra
nešama apie ką.

Kennan moka ir rusiškai 
kalbėti.

organizacijų- politinę spalvą. 
Tie kurie mano, kad turi, ne
supranta civilių teisių.

Richmond Hill 19, N. Y., Tree., Geg. (May) 14, 1952

Preziden- [ kuoja 90,000 aliejaus darbi
ninkų visose valstijose.

Taupant gazoliną kari
niams tikslams, valdžia įsa
kė sumažinti lėktuvų skrai
dymus.

(Kai kurios mažesnės 
kompanijos Californijoj pa
darė sutarti su Independ
ent (ne CIO) aliejinių dar
bininkų unija. Sutiko pa
kelti darbininkam uždarbį 
18 su puse centų per va
landa.)

850,000 Anglijos 
unijistŲ reikalauja 
5-kiu Didžiųjų sueigos

Blackpool, Anglija. — An
glų Amalgamated Mašinis
tu Uniia metiniame savo 
suvažiavime atsišaukė i 
Darbo Partiją, kad ragintų 
suruošt Penkių Didžiųjų 
santaikos konferenciją — 
Anglijos, Jungtinių Valsti
jų, Sovietų Sąjungos, Fran
ci jos ir Kinijos Liaudies 
Respublikos.

Mašinistų Unija turi 850,- 
000 narių.

Bilius ragina pakelt 
senatvės pensiją

Washington.— Demokra
tas kongresmanas Robertas 
Dough ton įteikė bilių, ragi
nantį pakelt senatvės pen
siją (Social Security) 5 do
leriais per mėnesį.

Jis, Kongreso lėšų komi
teto pirmininkas, sako,-į 
pensijų fondą daugiau pini
gų įplaukia, negu iš jo iš
mokama. O kai dabar yra 
aukštesnės algos, tai fondas 
daugiau ir į mokėjimų gau
na nuo jų. Todėl galima 
pridėti penkdolerinę pensi
jų per mėnesį be įmokė j imu 
pakėlimo.

Rytų Vokietija stiprinsis 
prieš vakarų karini bloką

Berlin. — Walteris UL 
bricht’as, rytinės' Vokiečių 
Demokratinės Respublikos 
premjero pavaduotojas, pa
reiškė :

—Kadangi vakarinės Vo
kietijos valdžia padarė ka
rinę sutartį su šešiais ki
tais europiniais kraštais ir 
rengiasi draftuoti 400,000 
vokiečių armiją talkon 
jiems prieš komunizmą, tai 
rytinė Vokietija turį sti
printi savo, apsigynimo jė
gas; ir jinai “su moksliniu 
tikrumu atsakys tinkamais 
žingsniais j kiekvieną vaka
rinių karštų daromą žings*- 
ni.”

ORAS.—Giedra ir truputį 
šilčiau.

SUKEIKIME $10,000
Dienraščio Laisvės paramai
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952

Fondo reikalas darosi vis. rūpestingesnis. Įeigos vėl 
susmulkėjo. Daug yra vietų, kur aukų, tam reikalui 
niekas nepaprašys. Tokiose vietose kiekvienas apšvietus 
brangintojas pats savo iniciatyva turėtų prisiųsti do
vaną. . ą , ? .

Prašome pasiskaityti porą gražių laiškelių:
“Gerbiamieji!

Lietuvių Mokslo ir Politikos Klubas, Minersville,
Pa., laikytame savo susirinkime balandžio 27-tą nu
tarė ir paaukojo i Laisvės. $10,000 fondą $10. Nors 
maža auka, bet vis greičiau užsipildys fondas.

Apart Klubo aukos, dar aukojo tam tikslui šie as
menys :
Alex Chaponis ...............................•................ $5.00
Kazimieras Senkus ........... .................................-. 5.00
Po $1: Antanas Saurazas, Steponas Vanszleuskąs, 
K. šilkas, J. Pauža, A. Yurevičius, M. Koyuta, P. 
Patašius, J. Kanaporius, E. Stasiurevičius ir Jur
gis Starinskas; po 50c: J. Bepirštis ir A. Levanas.

Klubo auka yra $10; asmenys sudėjo $21. Vis.o
$31. Čia randate čeki. ♦

Vardan Laisvės tariu širdingą ačiū visiems au
kojusiems. Alex Chaponis”

Sveikiname Lietuvių Mokslo ir Politikos Klubą ir visus 
jo narius už taip gražia parama apšvietai. Dėkojame 
Klubui už dovaną ir dėkojame to gražaus įnešimo ini- 

(Tąsa 2-rame puslapyj)

AMERIKA SAKO, FRAKCIJA 
PER DAUG UBAGAUJA

Paryžius.—F r an c i j o s ka
ro ministras R. Pleven pra
šė iš Jungtiniu Vaistini dar 
100 milijonu doleriu šiemet 
ir 400 milijonų dolerių nėr 
keletą sekančiu metu. Ki- *' >1 <.

i taip, ęako, Franci ia nega
lės tinkamai apginkluoti 12 
divizijų savo kariuomenės, 
kuri yra “nugarkaulis” bū
simos tarptautinės vakari
nių Europos kraštų armi
jos prieš komunizmą.

Jungtinių Valstijų amba
sada ir “bendrosios savi
saugos” įstaiga Paryžiuje

MADRAS VALSTIJOS MINISTRAS, INDIJOJ, 
RIJU KOMUNISTU IR GRŪMOJA JIEMS

New Delhi, Indija.'-—Vy
riausias Madras valstijos 
ministras Chakr. Rajagopa
lachari pasižadėjo naikint 
Komunistų' Partiją, kurios 
jis labiausiai bijo. »

Madras yra didelė Indijos 
dalis su 4i9 milijonais gy
ventojų ir 126,166 ketvirtai
nių mylių ploto.

Madras valstijos seime 
komunistai turi 62 atsto
vus. Viso seimas susideda 
iš 375 narių. Daugelis jų 
yra opozicijoj prieš Raja
gopalachari, kuris atsto
vauja Kongresinę Partiją. 
Komunistai stengiasi suda
ryti talką su Litais opozi
cijos nariais, t

Rajagopalachari bijo, kad 
per tokią talką jie galėtų 
perimt Madraso valdžią į 
savo rankas.

Pernai jis buvo visos In
dijos vidaus reikalų minis
tras ir sumetė j kalėjimus 
30,000 komunistų ir jų prie- 
telių. Taip jis bandė ap- 
šlubinti komurfistus rinki
muose.

Rajagopalachari yra lai
komas trečiu svarbiausiu 

| atsakė, iog Francija gali ir 
be tu 500 milijonų dolerių 
gerai apginkluoti savo ar
miją, kaip kad buvo susi
tarta per Atlanto kraštų 
konferenciją Po rtugal i joj.

Taigi Francijai turėtu už
tekti kitų šimtu milijonų 
dolerių, kuriuos jinai gauna 
iš amerikinio bendrosios 
savisaugos (Mutual Secur
ity) fondo.

Šis atsakymas buvo man
dagi amerikonų pastaba, 
kad Franci jos valdžia jau 
per daug ubagauja.

Indijos Kongresinės Parti
jos vadu, po premjero Neh
ru ir prezidento Raj. Pra- 
sado.

N

Admirolas gavo medali 
už skylę kelnėse

Formoza. — čiang Kai- 
šeko kinu tautininku armi
ja pereitą savaitę darė pra
timus., kur buvo ir šaudo
ma. Pratimus stebėjo ad
mirolas Truman J. Hed- 
ding ir kiti Amerikos kari
ninkai.

Vienam čiangininkų šovi
niui sprogus, jo skeveldra 
pataikė į adm. Heddingo 
kelnes ir 'praardė skylę jų 
sėdynėje, bet paties kūno 
nekliudė. . ,

Už “žaizdą” Heddingo 
kelnėse, tačiaus, Heddingas 
buvo apdovanotas didžiuliu 
Purple Heart (Roižavos.Šir
dies) “medaliu,” iŠ šilko pa
siūtu. Medalį jam įteikė 
Čiango armijos komandie
rius generolas Čou Čih- 
džou.

Amerikonų komanda duo-

■ ■. ■■ ---------------------------------------------------- — .... _ ------------------------------

Metai 42-Heji, Dienraščio 34-t’ieji.

CLARK NENORI VYKDYT 
PRIŽADŲ BELAISVIAM 
LIAUDININKAM
Amerikonų komandierius sako, 
“grasinimais išgauti prižadai"

Tokio. — Generolas Mark 
Clark, naujasis vyriausias 
amerikonu k o m a ndierius. 
Tolimiesiems Rytams, sakė, 
jog belaisviai Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai Koje sa
los stovykloje “grūmoji
mais išgavo tam tikrus pa
sižadėjimus” iš amerikinio 
generolo Francis Doddo, 
kurį jie buvo suėmę. To
dėl nežinia, ar amerikonai 
vykdys tuos pasižadėjimus.

Belaisviai liaudininkai 
pereitą trečiadienį sučiupo

Sovietai pašalina 
vakarii sargus nuo 

i Berlyno plento
Berlin. — Sovietu vyriau

sybė pavarė visus karinius 
anglų - amerikonų; sargus 
nuo didžiojo plento, einan
čio iš vakarinės Vokietijos 
per Sovietų kontroliuojamą 
ruožtą į Berlyną.

Amerikonai ir anglai iki 
šiol stovėdavo paliai tą 
plentą, sakoma, kad “galė
tų patarnauti pagendan- 
tiems. saviškiams automobi
liams.”

Pinigaujasi juodasis 
bulvių turgus

New York. — Valdžia pa
traukė teisman Idaho Bul
vių korporaciją kaip juo
dojo turgaus pelnagrobius.

Valdžios nustatyta, kad 
sandėliai gali imti tik iki 
$6.65 už šimtą svarų tų bul
vių, pardavinėjant jas krau
tuvėms, bet korpor a c i j a 
ėmė $10.73 iš krautuvinin
ku už 100 svaru Idaho bul
vių.v

Karo kriminalistas bus neva 
progresyvių japonų vadas

Tokio, Japonija. — Ka
rinis nusikaltėlis Mamoru 
Šigemitsu tapo išrinktas 
neva* progresyvės japonų 
partijos vadu.—Jinai gi yra 
viena iš bendradarbiaujan
čių su amerikonais karinių 
partijų.

Šigemitsu, buvęs Japoni
jos užsienio reikalų minis
tras, pasirašė pasidavimą 
Amerikai 1945 metais. Pas
kui jis buvo įkalintus kaip 
karinis kriminalistas, bet 
pernai rudenį paleistas, ne
baigus. bausmės.

Porto Riko.— Pabėgęs iš 
kalėjimo Ant. Gor. Cotto, 
nušovė <5 asmenis ir išprie
vartavo viena moterį. Po
licija bando jį pagauti.

da Purple Heart medAlį bi
le savo kareiviui, kurį prie
šas sužeidžia.

LAISVE - LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVE„ 
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-1827—1828

gen. Doddą, tos stovyklos 
komandierių. ir paleido ji 
šeštadienį po to, kai Dodd 
prižadėjo, kad bus įvykdy
ti tokie belaisvių reikalavi
mai.:

Nustot kankinus ir žu
džius. belaisvius: nedaryt 
jiems, bandymų atominėmis 
medžiagomis ir ligų bakte
rijomis.

Sulaikyt kvotimus, kur 
amerikonu verstinai' įkal
binėja belaisviams atsisa
kyt grįžti į šiaurinės Korė
jos Liaudies Respubliką.

Vykdyti tačptautines tei
ses dėl belaisvių.

Leisti jiems išsirinkti sa
vo atstovus deryboms su 
amerikonais dėl sąlygų pa
gerinimo belaisviams, ir tt.

Aukštoji komanda vis dar 
uždraudžia generolui Dod- 
dui kalbėtis s.u korespon
dentais. Leido jam tik per
skaityti savo rašytą pareiš
kimą.

Pareiškimas sako, belais
viai labai gražiai elgėsi su 
gen. Doddu, bet vienas be
laisvis perspėjo, kad jeigu 
amerikonai užpultu stovy- ' 
klą ir mėgintu ginklais, pa- 
Huosuot Dodda, tai jis galė
tų būti nužudytas.

Gen. Clarkas pavarė Dod
da iš komandos Kodžc be
laisviu stovyklai; Dodd vis 
dar kvočiamas, kodėl jis 

i davė belaisviams tokius pri
žadus.

Valdžia reikalauja 
dar 5 bilijonų dol. 
A-bombu fabrikams

Washington. — Gordonas 
Dean, valdinės atomų jėgos 
komisijos pirmininkas, ruo
šia Kongresui pa siūlymą, 
kad paskirtų dar 5 bilijonus 
dolerių naujiems atomi
niams fabrikams statyti 
per 4 metus.

Tai būtų priedas prie dau
giau kaip bilijono dolerių, 
kuriuos valdžia kasmet iš
leidžia atom-bombom ga
minti.

Dean sakė, valdžia už 
tuos bilijonus dolerių eks
tra pinigų galės beveik an
tra tiek padidinti atom- 
bombų gamybą.

Scranton, Pa.
Mirė Jonas Elinskas

Pirmadienį, gegužės, 12 d., 
3 vai. ryto, mirė Jonas 
Elinskas, gyvenęs 3 Wheel
er PI. Kūnas pašarvotas 
Ronald šermeninėje, 1721 
N. Main Ave., Scranton, 
Pa. Bus palaidotas ketvir
tadienį, gegužės 15 d., 2 vai. 
po pietų.

Laidotuvių direktorius 
Walter Pėstininkas.
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DR. FIGL IR ADENAUER
ATVYKO į Jungtines Valstijas Austrijos kancleris 

(piemjeras). Atvyko jis s.u žmona “pasisvečiuoti”—iš- 
tikrųjų, atvyko tartis su mūsų krašto Vyriausybe dėl 
Austrijos likimo, dėl to krašto ateities.

Kaip žinia, Austrija dar vis tebėra karo stovyje su 
vakariniais talkininkais ir Tarybų Sąjunga; ji dar vis 
tebėra okupacinių anmijų priežiūroje, kontrolėje. Au
strija tebėra padalinta į sritis ir viena gera sritis yra 
žinioje Tarybų Sąjungos.

Amerika ir kiti Vakarų kraštai, matyt, siūlo Austri
jai sudaryti separatinę taikos sutartį su Vakarais pana
šiai, kaip buvo padaryta sutartis su Japonija; tokią 
sutartį, kokią jie dabar stengiasi sudaryti su Vakarų 
Vokietija.

Pasikalbėjime su spaudos korespondentais, kancleris 
Leopold Figl, anot Niūjork Tiriieso korespondento, pa
sakė: Nei jokiomis sąlygomis Austriją nesirašys po se- 
paratine taikos sutartimi su Vakarų valstybėmis!

Jei tokia sutartis būtų padaryta, sakė Dr. Figl, tai 
Vienos miestas pasiliktų Tarybų Sąjungos kontrolėje, 
taipgi po Sovietais pasiliktų apie pusė Austrijos gyven
toj iy.' Austrija tuomet būtų padalinta, perskelta.

Kaip matome, Dr. Figl kur kas blaiviau galvoja-už 
Dr. Adenauer, Vakarų Vokietijos kanclerį, kuris, pasi
rengęs daryti separatinę taikos sutartį su Vakarais ir tą 
kraštą įtraukti į Atlanto Paktą. Vokietija panaši į Au
striją. Jei Adenauerio politika būtų pravesta, tai Vo
kietija pasiliktų suskaldyta, Berlynas pasiliktų Rytų 
zonoje ir, o tai svarbiausia, neužilgo Vokietijoje galėtų 
kilti civilinis, karas, panašus į tą, kuris vyksta Korėjoje.

Taigi, mūsų nuomone, Dr. Figl kur kas blaiviau gal
voja už .Adenauerį.

TUO PAČIU KARTU Vakarų Vokietijoje vyksta mil
žiniškas darbininkų judėjimas, nukreiptas prieš separa
tinę taiką su Vakarais, prieš Vakarų Vokietijos įtrauki
mą į NATO, prieš nacių armijos ginklavimą ir atsuki
mą prieš Rytinę Vokietiją ir prieš rytines valstybes.

Įvyko didžiulės demonstracijos Hamburge, kur daly
vavo daugybė žmonių.

Ess.ene, Ruhr srities centre, demonstracijoje dalyvavo 
arti pusė šimto tūkstančių darbininkų, griežtai reikalau
jančių, kad Adenauerio avantūra būtų sulaikyta, kad 
būtų priimtas Tarybų Sąjungos siūlymas Vokietijos ap- 
vienijimui. Policija demonstrantus puolė; įvyko kru
vini mūšiai tarp demonstrantų ir policijos.

Visa tai rodo, jog Vakaru Vokietijos liaudis yra griež
tai nusistačiusį prieš Vokietijos pardavikų politiką.

Mažeikių rajono biblioteka (knygynas)
MAŽEIKIAI, 111-7 d. — 

Mažeikių rajoninė biblioteka, 
siekdama skaitytojų masišku
mo, panaudoja visas priemo
nes supažindinti darbo žmo
nes su naujausia tarybine lite
ratūra, žadina domėjimąsi 
knygą. Sistemingai vedamos 
bibliotekoje bibliografinės 
knygų apžvalgos, rekomen
duojamos literatūros sąrašai, 
organizuojamos knygnešių 
brigados, kilnojamosios biblio
tekėlės į kolūkių brigadas ir 
klubus-skaityklas ir tt. daug 
prisidėjo, kad rajoninė biblio
teka šiandien turi apie 1,500 
skaitytojų. Per vieną dieną čia 
vidutiniškai išduodama dau
giau kaip 300 knygų. Sėkmim 
gą šios bibliotekos darbą už
tikrina jos aktyvas ir taryba, 
susidedanti iš 17 žmonių — 
partinių ir komjaunimo dar
buotojų, mokytojų ir kt. Ta
ryba aktyviai dalyvauja suda
rant ir svarstant bibliotekoje 
darbo planus, vykdo atskirų 
darbo sričių įsipareigojimus. 
Daug padeda bibliotekai jos 

*skaitytojai-akty vištai, kurių
čia priskaitoma iki 100 žmo
nių. Jie padeda organizuoti ir 
vykdyti masinio darbo priemo
nes, sudaro knygnešių briga
das, talkininkauja išleidžiant 
sienlaikraštį, apipavidalinant 
biblioteką ir pan. Biblioteka 
reguliariai organizuoja pas
kaitas, kurias skaito rajoninės 
lektorių grupės lektoriai. Pa
vyzdžiui, neseniai lektorius 
drg. Bružienė skaitė paskaitą

BRAZILIJOS KOMUNIS
TŲ PARTIJAI 30 METŲ

Uruguajiečių laikraštis 
Darbas rašo:

š. m. kovo 25 d. Brazilijos 
kompartija minėjo savo įsikū
rimo 30-ąsias metines. Jau 
prieš tai, Brazilijos reakcio
nieriai ėmėsi žygių šios sukak-' 
ties minėjimą užgniaužti pro
vokacijomis, teroru, persekio
jimais. Kovo 25 d. San Paulo 
liaudies dienraščio “Įloję” lai
da buvo .policijos užgrobta. 
Nepaisant visų reakcinių prie
monių, liaudis minėjo Presto- 
so partijos metines. San Pau? 
lo mūrai tos dienos rytą pasi
rodė su didžiuliais užrašais, 
miesto centre ant esančio auk
što pastato Martineli plevėsa
vo kokių 8 metrų raudona vė
liava su užrašų: “Brazilijos 
Komunistų partijai šiandien 
30 metų!”.

amerikiečiai daro bandymus 
sU bakterijomis. Amerikiečiai 
šiandien yra reakcijos nugar
kauliu ir visose tose šalyse, 
kur siaučia priespauda. Ame
rikiečių ginklas matomas vi
sur.

Gali amerikiečiai sprogdin
ti atomines 
bet tas jų 
Jis smunka 
pasaulyje.

pasididžiuoti

bombas kasdien, 
prestižo nepakels, 
ir smunka visame

Perskaičius šių metų pirmą 
žurnalo Šviesos numerį

Rodosi, šviesa nėra didelio 
formato žurnalas, bet jame 
telpa labai daug puikios me
džiagos. Kaip yra malonu tu
rėti po ranka savo namuose 
tokį apšvietos šaltinį, 
žurnalas šviesa!

kaip

rašo:

SVEIKINAM 
VIENI KITUS

L. Prūseika Vilnyj
Didžiojo New Yorko ir apy

linkių lietuviai šiuo kartu la
bai gražiai pasveikino ”Vil- 
nie$“ bendrovės dalininkų su
važiavimą. šauniai pasidarba
vo A. Bimba, P. Buknys ir ki
ti draugai. Sveikinimais gauta 
$218.

O reikia žinoti, kad laisvie- 
čiai, šiuo tarpu, renka 
$10,000 fondam 
ko apie $2,000.

Kas savaitę, 
savaitę aš taip

Jie jau
aukas
sūri iv

antrąar kas 
pat pasiunčiu 

“Laisyei” dovanų nuo chica
giečių.

Pastebėsime: mūsų vajus 
nukelti specialiam 10,000 
dolerių fondui šiemet neina 
taip, kaip turėtų eiti. Šia 
proga norime priminti lais- 
viečiams, — rytuose ir va
karuose, — kad jie atliktųftcliuuou, ---- nxiti J-iv ciuiumu

savo pareigą, prisidėdami 
su dovana, kad pasibrežtas 
darbas būtų baigtas 
greičiau.

juo

Rosalee McGee kalbėjo 
Pirmos Gegužės mitinge

CHICAGO, ILL.
Publikos patogumui Peop

les auditorija Gegužės Pirmą 
apvaikščiojant buvo permaža, 
Nekuriem teko per visą prog
ramą stovėti, sėdynių pritru
ko. Bet kitos svetainės (dides
nės) negaunant, turėjo pasi
tenkinti ir šia.

Kovingas stakjardų darbi
ninkų vadas Herb March ati
darė programą tuoj užbai
gus rodymą gražaus judžio. 
Jis prisiminė Pirmos Gegužės 
istorijos pradžią, kaip ji kilo 
iš chicagiečių kovų už aštuo- 
nių vai. darbo dieną. Trumpą 
viso to peržvalgą padaręs, 
perstatė kitą kovingą unijistą, 
elektrikininkų unijos vadą, 
Ernest DeMayo. Jis nurodęs 
šiandieninę padėtį, kvietė vi
sus pasekti pirmųjų amerikie
čių pėdomis ir tęsti jų pradė
ta darba, be baimės, be atsi- 
traukimo dėlei reakcijos.

“Gegužės Pirma kilo iš as
tuonių valandų darbo dienos 
kovų, šiandien jau būsime pri
versti reikalauti šešių valandų 
darbo dienos”, sakė DeMayo.

Trečia iš eilės pakviesta 
kalbėti Mrs. Rosalee McGee 
iš Mississippi valstijos. Tai 
našlė Willie McGee, kurį val
džia legališkai nulinčiavo mi
nėto j valstijoj: geg. 
metų.

Kalbėtoja pranešė 
j go teko pakelti kol
! važiuoti iš Mississippi. Sužino- 
I jusi valdžia, kad ji gavo iš 
i Pirmos Gegužės rengimo ko-, 
Imiteto bilietus lėktuvu skristi j ma dvasiškuos rados lenkini-

pilna to žo
le as nori ir 
apsukrumo,

m., 1951

kiek v ar- 
galėjo iš-

“Religija ir gyvybės atsiradi
mas”, lektorius drg. Kniukš
ta — paskaitą tema “Taika 
nugalės karą” ir kt. Bibliote
koje organizuojamos skaityto
jų konferencijos. Buvo išnag
rinėta kolūkiniam kaimui ak
tuali knyga — Babajevskio 
“Aukso žvaigždės kavalie
rius”, neseniai surengta kon
ferencija tema “Už įtaiką”. 
Rūpestingai paruoštos konfe
rencijos tampa reikšminga 
darbo žmonių auklėjimo prie
monė. Po kiekvienos konfe
rencijos žymiai pakyla tarybi
nės knygos paklausa, padidė
ja skaitytojų skaičius. Skaity
tojų konferencijos papildomos 
vaizdinėmis priemonėmis, kny
gų parodomis. Prie bibliote
kos veikiąs literatūros ratelis 
daug padeda jaunimo tarpe 
gilinti literatūrines žinias. 
Atskiriems ratelių užsiėmi
mams vadovauti kviečiami li
teratūros dėstytojai.

E. Petraitytė

TRAUKS 
“ATSAKOMYBĖN”?
. Kanadiškis Liaudies 
sas rašo:

Kalbos spaudoje ir per ra
dio, 1 .
traukti atsakomybėn Dr. J. G. 
Endicott už pareiškimą per 
Pekino radio, kad Jungtinės 
Tautos veda bakteriologinį 
kąrą Korėjoj ir Kinijoj, ne tik 
nepakenkė taikos judėjimui, 
bet dar padėjo. Tas sukėlė 
žmonėse dar didesnį susido
mėjimą, ką Dr. Endicott pasa
kys apie tą karą, kurį jis sa
vo akimis apžiūrėjo. Matomai 
todėl valdžia informavo spau
dą, kad ji nematanti 
bes bausti jį.

Kada Dr. Endicott 
Torontą, dar lėktuvų 
reporteriai-pasitiko jį 
sinėjo apie jo patyrimus. Jis 
atsisakė jiems atsakinėti, tik 
pareiškė, kad jis savo raportą 
išduos Maple Leaf. Gardens, 
kur šį sekmadienį, vakare, yra 
rengiamas masinis mitingas.

Tasai masinis ,mitingas— 
mitingas atidarymui Kana
dos taikos šalininkų Kon
greso, kurio sesijos vyksta 
rašant šiuos, žodžius. Gi 
Dr. J. G. Endicott yra žy
mus Kanados visuomeninin
kas ir kovotojas už taikos 
išlaikymą.

Autorius, kuris pats sa
vo parašytąsias knygas gi
ria, elgiasi veik tiek pat 
blogai, kiek motina, kuri 
tik savuosius vaikus giria^

Disraeli

Niekas nėra taip aklas, 
kaip tie, kurie pasiryžę ne
matyti.

L Swift
(Mandagus Pokalbis)

“Kas man daryt, idant 
galėčiau kada norėdamas 
Floridon važiuoti?”

“Visai lengva — tik pa
tapk New Yorko miesto 
majoru, ir galėsi kada tik 
norėdamas ir 'kur norėdaJ 
mas ”

provokuotos Haymarket sker
dynės, dėl kurių darbininkų 
vadai buvo apkaltinti, ir 
Spies, Parsons, Fischer, ir En
gei buvo pakarti 1887 metų 
lapkričio 11 d.”

Klausimas, dėl ko tie vyrai 
likosi nubausti tokia žiauria 
mirties bausme? Nugi tik to
dėl, kad jie darbininkų susi
rinkime kalbėjo už astuonių 
valandų darbo dieną.

Dar viena Skaudi atmintis. 
Tai buvo Chicagoje 1910 me
tais. Chicagos kriaučių strei
kui iškilus, tapo užmuštas ma
no pažįstamas nuo vaikystės 
dienų. Tame streike buvo už
muštas Jonas Lažinskutis.

O tokių atsitikimų yra buvę 
šimtai.

važinėtis.
New Yorke nugirsta

Reikia priprast
Būt vedusiu vyru reiškia 

tą patį, kaip būt bile ko
kiu darbininku. Reikia iš
mokti pamėgt savo bosą ir 
priprast klausyt jo įsaky
mu.

Galima sakyti 
džio prasme, jog 
ieško žinojimo, 
sugabumo bile kokiais klausi
mais, privalo skaityti Šviesą ir 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
išleistas knygas. Tada nebus 
baimės su bllc kurios kitos 
srovės -žmonėmis susidurti ir 
parodyti jiems, kad jie klai
dingi. O prieinamiausią ir 
lengviausia gauti šviesą ir šie
met išleistą knygą “Sveikatos 
šaltinis”, tai prigulint prie 
Draugijos ir užsimokant tik 
visai mažą duoklę į metus. 
Visi Draugijos nariai paskui 
veltui gauna šviesą ir Visas 
Draugijos leidžiamas knygas.
Apie lietuvišką klerikalizmą

Dabar žodis kitas apie at
skirus straipsnius, štai pirmu
tinis straipsnis, kuriame taip 
sklandžiai išvedžiojama ir 
faktais parodoma, lietuviški 
klerikalai šimtmečiai atgal 
atstovavo, ir ką jie veikė sme
toniniais laikais, ir ką jie vei
kia net ir dabar. Straipsnį ra
šo A. šilėnas. Autorius sako:

“Ir kodėl jiems nejausti tos 
kaltės? Būti geru klerikalu ir 
bandyti neiškreipiant faktų, 
dėstyti lietuvišką istoriją, yra 
vienas iš sunkiausių dalykų. 
Lietuvos kaip valstybės gimi
mas? Ji gimė kovose prieš 
kryžeivius^ kryžiaus nešėjus, 
‘krikščionybės platintojus.’ 
Krikščionybės atėjimas į Lie
tuvą? Ji buvo atnešta ugnim 
ir kalaviju, mirkyta motinų ir 
vaikų ašarose, nešama per 
šimtmečius ir per šimtmečius 
bloškiama laukan lietuvių tau
tos. Lietuvių tautinis atgimi
mas praeitame šimtmetyje po 
caristiniu jungu? Didi daugu- I 1 j_• v i • * _ _ J! _ _ 1_ __ •
mo avangarde. Toliau ? Repu
tacija tokia pat juoda, juoda 
kaip jų sutonų medžiaga, Tad 
ar stebėtina, kad jie aiškina
si?”

Aišku, čia komentarų dide
lių nerėikia. Aš paėmiau tik 
mažą to gejro straipsnio dale
lę. Ir kiek ten daug yra pasa
kyta apie lietuvių klerikalus ir 
politines sroves.
Apie Amerikos darbo unijas

Skaitau tokiau. “Istoriniai 
unijų veikimo bruožai”. Rašo 
J. Gasiūnas. Trumpai paduo
ta istorija unijų veikimo ir jų* 
jų kovų dėl geresnio gyvenimo 
bei pasilaikymo organizuotais 
darbininkais.

Dabar kyla klausimas, iš 
kur gali Jarbininkas žinoti 
apie didžiai erškėčiuotus dar
bininkų klasės kelius, jeigu jis 
ar ji neskaito klasiniai 
pančios spaudos?

Paimkime už pavyzdį 
atvykusius k europiečius 
kus. Kaip tūli jų drigantiškai 
šokinėja piestu, rodydami 

• priešingumą lietuvių darbinin
kų parengimams. Aš čia ne- 
liečių padorių dipukų. Aš kal
bu apie tuos tamsuolius abla- 
vukus. Kaip kam iš jų išrodo, 
kad Amerikos 
klasė ne praliejo 
dabartines unijas. Didelė klai
da taip manyti. Visoše indus
trijose, kur buVo organizuoja
mos unijos, buvo sunkios ko
vos ir buvo daug kraujo pra
lieta ir gyvasčių prarasta.

Štai ištrauka iš Gasiūno ap
rašymo: “Tas streikas Chica
goje sudrebino darbdavius ir 
jų tarnaitę valdžią. Buvo iš-

Bal- Chicagon, atėjo du detektyvai 
ir nuvežė į policijos stotį. Ten 
ją visaip kamantinėjo, klausi-

“Džiaugsmo dainos skamba 
Lietuvoje”, rašo J. Grybaus
kas. Nežinau nė kaip pasaky
ti. Nors aš tų dainų negirdžiu, 
bet mano širdies plakimas, 
rodos, pasiekia tų dainų ai
dus ir palengvina sielai.

Štai kas pasakyta: “šian
dien yra Lietuvoje Valstybi
nis operos ir baleto teatras, 
septyni dramos teatrai, Liau
dies kūrybos namai, Valstybi
nė filharmonija, Valstybinis 
dainų ir šokių ansamblis. Jau
nieji meno veikėjų kadrai au- 
klėįarpi konservatorijoje, mu
zikos mokyklose, teatro studi
jose. To viso nebuvo, o ir būti 
negalėjo buržuaziniais lai
kais.”

Aš nieko daugiau negaliu 
pasakyti. Tik yra džiugu gir
dėti, kas dabar dedasi mūsų 
senojoje tėvynėje.
“Mokslas naujo gyvenimo 
statyboms”

Ta tema rašo akademikas A. 
Vinteras. Rašo apie gamtos 
pertvarkymą. Kokius stebuk
lus daro socialistinis kraštas! 
Kada skaitai apie tokius mil
žiniškus mokslinius darbus, 
tai taip tave užžavėja, jog, 
rodosi, ir tu ten sykiu tokį pat 
naudingą darbą dirbi. Kaip 
yra įdomu skaityti ir žinoti 
apie tuos naujo gyvenimo bū 
daVotojus. K. Depsas

Vedybos
Ginčulis: “Aš visgi ne

surandu tikro atsakymo, 
kodėl dauguma vyrų nori 
apsivest visokiame savo 
amžiuje?”

Bračiulis: “Tai papras
tas atsakymas: Jauni vy
rai veda, kad turėt su sa
vim meilužę; viduramžiai 
veda, kad turėt draugę; 
pasenę veda, kad turėt sau 

‘ nursę (slaugę).”
Spartakas.

Įvairūs išsireiškimai^
žmogaus gyvenimo apra

šymas (biografija) tai vie
natinė teisinga istorija.

Carlyle

Vienas apie kurį žymų 
asmenį anekdotas yra ver
tas tiek pat, kiek visas to
mas jo biografijos.

Channing

Šiais laikais kiekvienas 
didysis žmogus turi sau 
pasekėjų, ir tarp jų esanty
sis Judas (Judošius) visuo
met skubinas parašyt di
džiojo žmogaus gyvenimą.

Oscar WildeV< 
(Kritikas kaipo artistas)

Kaip pasitaisysi savo lo
vą, taip joje pats ir gulėsi.

Anglų patarle

Kaip pasiklosi, taip ir 
miegosi. Lietuvių patarlė

kad vyriausybė ketina "ėjo visokių klausimų tik dėl-

BLOGA, BLOGA

galimy7

grįžo į 
stot J'j c 
ir klau-

Kanados Liaudies Balsas 
rašo:

I' Jungtinės Valstijos saVo lai
ku buvo pažangi šalis, visa
me pasaulyje gerbiama ir my
lima šalis. Ji tokia buvo todėl, 
kad ji neturėjo kolonijų, netu
rėjo pavergtų tautų, o namie 
btivo laisva, demokratinė ša
lis, priėmusi daugelį reakcijos 
aukų, iŠ kitų šalių, šiandien to 
nėra. AmerikidčiUs peikia , ir 
keikia žmonės po visą pašau-' 
H. t ;

Pranešimai iš Kinijos diena 
dienon tvirtina faktus, kad’

to, kad ji buvo Willie McGee 
žmona. Lėktuvo bilietai nuo 
jos atimti.

Komitetas gavęs žinią apie 
tai, siuntė antru kartu bilie
tus. Mrs. McGee vėl susilaukė 
svečius savo namuose su wa- 
rantu iškratyti namus neva 
ieškant svaigalų. Iškratę ir su
radę bilietus, pasiėmė juos ii 
išėjo.

Vėl komitetui pranešta, ir 
galų galo komitetas pasiuntė 
grupę chicagiečių parsivežti 
Mrs. McGcc.

Mrs. McGee tvirtai pareis? 
kė, kad jokis varginimas, jo
kis persekiojimas jos neati
trauks nuo kovų už negrų rei: 
kalus. Ji pareiškė, kad jos 
buvęs vyras Willie McGee bu
vo nužudytas vien dėlto, kad 
jis buvo negras; kaltinimas 
jam primestas, kad jis krimi- 
nališkai užpuolė baltą moterį 
buvęs visiškai neteisingas. Ji 
kvietė visus, kaip negrus, taip 
ir baltus piliečius, vieningai 
veikti už taiką, prieš visokią 
diskriminaciją.

Kalbėtoja! pasitikta publi*. 
kos atsistojimu ir dideliu en
tuziastišku plojimu. Užbaigus 
kalbėti, dar ilgiau publika jai 
atsistojus plojo.

Trumpoj pertraukoj pirmi
ninkas pats atsikreipė dėlei 
finansiškos paramos. Jos sU-. 
kelta virš $600.

Paskutinis kalbėtojas, Gari 
Marzani. Jis kalbėjo ilginti* 
šiai, bet publika būtų dar ant
rą tiek ramiai sėdėjusi jo be
siklausant. Jis didis humoris- 
tas. Nors kiekvienas jo saki
nys pilnas rimtumo, siėhok iš
šaukia juoko publikoje.

Gaila buvo tų, kurie wla-. 
lyvayo šidse prakalbose, šia
me apvaikščiojime. Marzani 
kalba visa tokia svarbi, jog 
sunku išskirti bent vieną ntin-

aiški-

dabar 
dipu-

darbininkų
kraujo už

tį, kuri būtų svarbesnė už ki* 
tas. Tad tik dalyvavę galėjo 
pasinaudoti ir gauti tas tokias 
brangias pamokas.

Visų kalbos susivedė prie- 
to,, kad šiandien svarbiausia' 
klausimas,-Taika!

Buvęs.

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

ciatoriams. Taipgi dėkojame gerbiamam Alex Cha- 
poniui už pinigų perlaidą ir pridavimą aukojusiųjų 
vardų.

Iš nedidelės kolonijos Easton, Pa., gavome pranešimą:
“Gegužės 4-tą dieną, š. m., minėjome draugės Pra

ne vičienės gimtadienio sukaktį. Jai sukako 65 metai 
amžiaus. Tąja proga keletas draugių susitarė su
ruošti parę pagerbimui drg. K. Pranevičienės.

Parei įvykus, svečiams besilinksminant, kilo sunįjf;- 
nymas, kad negalima pamiršti savo darbininkiškų 
reikalų ir dienraščio Laisvės. Tuojau nutarta ir pa
daryta surinkta $27.

Mūsų draugai Pranevičiai yrą nuolatiniai Laisvės 
skaitytojai ir jie buvo linksmi, k^d svečiai atsiminė 
darbininkiškus reikalus, todėl jie patys pradėjo rink
liavą su savo $10.

Kiti aukojusieji yra: L. Tilvikas $10, J. ir Z. Dilin- 
giai $1, Mataitis $1, S. ir O. Kutaičiai $1 ir J. ir E. 
Katinai $1. Viso $24.

Politiniams kaliniams, ginti aukojo: Pranevičiai $1, 
J. Stasevičius $1, E. Katinienė $1. Iš viso $3.00.

Už paramą darbininkiškiems reikalams tariu šir
dingai ačiū.
Buvusi graži parė; puikiai atsiliepta į darbininkiškus 

reikalus. Sveikiname drg. K. Pranevičienę gimtadieniu 
ir gražiu amžium. Linkime dar ilgai gyventi.
’ Taipgi dėkojame ir drg. E. Katinienei už prisiųstas- 
aukas.ir už aukščiau tūpusį pranešimą.

■ Daugiau dovanų fondui gavome nuo šių asmenų:
Anna Sedar, Bakersfield, Conn........................ $3.00
V. J. Casper, Newark, N. J...................................3.00
Beni Adams, Brentwood, L. L, N. Y.................. 3.00
V. Garson .........................    2.00
H. Žukienė, Binghamton, N. Y......................... . 1.00 _

Iš anksčiau yra įplaukę $1,929.93. šiuom kartu gau
ta $77: Viso jau iplaukė $2,006.93. Dar turime nukelti 
$7,993.07. T .

Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau 
skelbti, už paramą dienraščiui. Prašome kitų dienraščio 
Laisvės brangintojų nesivėluoti su parama, nes dien
raščio finansinė padėtis šiuonl tarpu yra sunki.

Laisyfcs Aditiinistraęija

E. Katinienė”

/
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MOTERŲ KAMPELIS
Amerikone pasakoja apie 

• f ponų malonę tarnams
Atvykau į Detroitą 1941 

metų rugpjūtį. Prastovi- 
niavau ištisus mėnesius dar
bo ieškančiųjų eilėse. Kart- 

• kartomis pasilikusi nepa- 
samdyta, pagaliau nuspren
džiau, jog man liekasi tik
tai viena išeitis: “Eiti tar
naitės darbui.” Lapkričio 
pradžioje nuėjau dirbti.

Nuvažiavus vieton, man 
suminėjo visą eilę pareigų, 

'kurias turėsiu eiti. Ir įpa
sakojo, kas galima daryti, 
ko nedaryti. Tos pareigos 
reikalavo dirbti nuo 7:30
ryto iki 9 vakaro. O jeigu 
aš būsiu “gudri,” popiečiu 
galiu ir išsimaudyti pirm 
gaminimo vakarienės, sakė 
mano ponia.

Tas “gudrumas,” kaip vė
liau patyriau, turėjo palik
ti kurias nors pareigas ne
atliktas, už kurias reikėjo 
klausytis aštraus pabarimo.

Ketvirtadienis buvo ma
no “liuosa” diena po to, kai 
pagamindavau pusryčius, 
nuplaudavau indus, paklo
davau lovas, iššluostydavau 
kambarių grindis, ištiesda
vau šiukšles ir užbaigdavau 
visą kita darbą. Mane iš
leidusioj i, pavadavusioji po
niutė galėjo visą likusį lai
ką vartytis ant sofos be pa
lietimo ko nors tokio, nuo 
ko galėtų įtrūkti jos nagų 
tepalas. Aš gaudavau ir 
kas antrą sekmadieni “kuo
są,” taip pat po užbaigimo 
visų ruošos darbų.

Ne už ilgo aš pradėjau 
jaustis įžeista, nusiminusi, 
slegiama ir nusivylusi. Ma
no rolėje nieko nebuvo pa
našaus į radijo - televizijos 
falšyvai vaizdu o j a m ą j ą 
linksmą Beulah. Jaučiausi 
pažeminta ir geriausia su
pratau, dėl ko mano žmo
nės yra priešiški vergijai ir 
viskam, ką vergija atsto
vauja. Aš taip pat buvau 
verge — verge savo ekono
minių sąlygų.

Iš visų blogų dalykų kar
tais gali išeiti ir kas gero. 
Vergėjų vaikus aš mokiau 
negrų liaudies istorijos ir 
apie darbo liaudies kovas. 
Jiems aiškinau prieš negrų 
liaudį papildytas baisybes 
*jr apie mūsų kovą už pir
maklasę pilietybę. Jie greit 
išmoko dainas apie taiką ir 
laisvę ir sykiu su manimi 
giedodavo negrų spiritua
lus.

Kol aš buvau “savo vie
toje,” mano ponia buvo pa
tenkinta mano darbus. Bet... 
aš padariau klaidą. Pasive- 
lijau sau pasikviesti savo 
tris'draugus ateiti pas ma
ne po mano darbo valandų. 
Jie atėjo pabūti su manimi 
virtuvėje ir padėti man iš
siųsti laiškus. Tais laiškais 
buvo šaukiamas, susirinki
mas, kurio tikslas — pa
reikšti mūsų priešiškumą 
visuotiniam militarizavimui 
mūsų jaunimo. Susirinkimą 
šaukė jaunimo grupė tai
kai. Ir aš esu nare tos 
grupės; nes jį apsieina su 
manimi kaipo su lygia, 
nors joje randasi ir baltieji 
nariai.

Sekamą rytą ponia man 
pasakė, kad aš atstatyta iš 
darbo. Kaip aš drįsau pa
kviesti savo draugus—ypa
čiai negrus — į jos namus? 
Be to, sakė jinai, aš įdaužu- 
si vinigretui dubenėlį. Ir ji 
turėjusi sumokėti du dole
rius už įdėjimą stiklo lan
giukui, į kurį virsdama aš 
buvau susiraižusi savo kelį.

Pinigai ir dabar tebėra 
mano vyriausia problema, 
nes aš ir dirbdama tegau-^ 
davau tiktai $25 už savaitę.' 
Trumpu darbo laiku man 
nepavyko susikrauti sutau
pą. Dabar vis tebesu be 
darbo. Vienok aš nuspren
džiau veikiau prašinėsiu 
nuo draugų ir giminių mais
to, bet negrįšiu į tokį paže
minanti darba. Toks dar
bas, kuriame žeminamas 
asmuo, kuriame aš esu be
name, paneigia kiekvieną 
tų principų, už kuriuos aš 
kovoju. V. M.

Rašytoja apie Amerikos 
tarnaitės varganą būklę, 
negrė V. M. sako, jog jinai 
kai ką nusimanė apie tar
naitės padėti ir pirmiau. Ji 
buvo skaičiusi apie tai kny
gas, straipsnius, raportus. 
Tačiau praktikoje tą padėtį 
atrado daug skaudesne, ne
gu raštas gali parodyti. 
Dėl to ji sako:

—Visa varganoji Ameri-: 
kos liaudis daug, kenčia. 
Vienok daugiausia kenčia 
jaunimas, negrai ir mote
rys.

Vergiškai sunki tarnaitės 
padėtis jai parodė, jog dar
bininkų klasė tiktai tuomet 
sparčiau pažengs pirmyn, 
kuomet jos eilėse nebebus 
žemesniųjų ir žemiausių. 
Kada gyvuos galingos pa
žangios unijos ir vienodai 
gins visų darbininkų rei
kalus.

Motery Nelygybė 
Žalinga Unijoms
Sumažėjus fabrikuose 

darbams, Buick auto firma 
Flint miestelyje p radėjo 
pirmiausia atleidinėti .mote
ris. Visas moteris, nežiū
rint, kad jos išdirbusios ša- 
pose po keliolika metų, il
giau už daugelį vyrų.

Unijos viršenybės tyli.' 
Tačiau darbuotojai šapose 
ir lokaluose jau pradeda 
įmatyti, kad ta dvejopa 
“seniority” (išdirbto laiko 
miera) gręs.ia unijos gyvy
bei.

Moteris' atstačius iš dar
bų, šapose įveda nebepaken
čiamą paskubą. Bet vyrams 
pabandžius tai paskubai 
priešintis, tūli boseliai jau 
atvirai pagrasina samdyti 
atgal moteris. Žinoma, sam
dys jas už mažesnę algą, 
negu moka vyrams.

Unijistai kalba: kaip ga
li jausti atsakingumą uni
jai tos moterys, kurių uni
ja neapgynė nuo atstaty
mo iš darbo? Ar gali jos 
žiūrėti kaipo į draugus į 
tuos unijistus, kurie jas 
šalinant iš darbo tylėjo?

Pastūmėtos. į bedarbių ei
les, laikomos antros klasės 
unijistėmis moterys gali 
padėti fabrikąntams sudau
žyti unijas. Tūlos tai pa
darys gailėdamos alkstan
čiu savo vaiku. Kitos tai 
darys vien tiktai dėl nesu
sipratimo ir keršto diskri
minuojantiems unijistams.

Flint lokalo 599-to tūli 
darbuotojai jau įspėjo uni
jistus. Jie pareiškė, kad 
leidimas atstatinėti iš dar
bų moteris skirtingomis są
lygomis nuo vyrų veda uni
ją į pražūtį. Ragina uni
jos viršininkus ir narius tą 
padėti skubiai taisyti.

• U. D.

Bibliškoji Ieva 
Nebuvo Virėja

Senojo Testamento raš
tuose mums sakoma, kadis 
Adomo šonkaulio sutvertoji 
Ieva neviliojo Adomo su 
keptu kalakutu ar su tor
tais. Jinai Adomui pasiūlė 
obuolį. Iš to norisi spręsti, 
kad Ieva nemokėjo ar neno
rėjo tuos skanėsius paga
minti. Ji geriau siekė obuo
lio. Tačiau Adomas, atro
do, ją vistiek mylėjo. Tai 
liudija po pasaulį pasklidę 
šimtai milijonų Adomukų.

Šiandieną veik visos mo
terys (išskyrus tas šalis., 
kur įvestas visuomeniškas 
valgydinimas) yra virėjo
mis - kepėjomis iš prievar
tos. Virimas - kepimas yra 
pacnatine prievole įkaitui 
už teisę tapti žmona ir mo
tina; Niekas nepaiso, ar 
moteris turi įgimtą norą ar 
gabumą valgius gaminti, ar 
neturi. Tame nuostabu tik
tai tas, kad net prievartos 
sąlygose didelis skaičius 
moterų įpranta šeiminin
kauti. Tūlos pasiekia aukš
tą šeimininkystės laipsnį.

Randasi ir labai mėgstan
čių šeimininkauti. Jos sa
ko, kad jos nesutiktų iš
eiti iš namų į kitus darbus, 
jeigu tam turėtų ir geras 
progas. Vienok retkarčiais 
užtinki, kad tokia mėgėja 
yra labai prasta šeiminin
kė. O kita, dirbančioji iš 
prievartos., meistriškai pa
sižymi. Kame priežastis?

Atrodo, kad viena, nesi
skaitanti save mandruole, 

' dažnai pastudijuoja, paieško 
I naujovių savo darbo srity
je. Gi kita atsideda tiktai 
ant to, ką sužinojo pirmo-
mis keliomis savaitėmis ta
me darbe.

Ne viskas, kas nauja, yra 
mokslas. Pasiūloma daug 
kvailybių. Taip yra dėl to, 
kad pas mus viskas yra pa
grįsta pirkimu ir pardavi
mu. Viskas pelnui. Vienok 
retkarčiais ir rimtai išaiš
kinami klausimai, kurie 
vargino šeimininkę, bet ku
riems jinai tikro atsakymo 
negalėdavo rasti.

Tokiais sumetimais ir 
Laisvėje palaikomas šei
mininkės skyrius. Moterys 
esame dėkingos į jį para
šantiems. Už jo išsilaiky
mą ypačiai daug padėkos 
priklauso draugei V, kuri 
nuolatos suteikia tam sky
riui raštų jau kelintieji iš 
eilės metai. O tam reikia 
skirti-nemažai ryžto-ir lai- 

'ko. ' B-te.

SEIMININKĖMS
Pasukų (Buttermilk) 

Blvnai
2 puodukai gatavai su

maišytų miltų blynams.
mixes for pancakes) 

pusė šaukštelio kepamos
sodėš miltelių (baking 
soda)

2 puodukai pasukų
1 kiaušinis. .
Ištirpyk sodės miltelius 

pasukose-. Sumaišyk viską 
kartu. Kepk ant sviesto.

Kam per riebu valgyti su 
smetona, tai tinka z užpilti 
su oranžių sosu ir valgyti 
kartu su dešra (sausage).

Pagyvenusiems žmonėms, 
su nestipriais viduriais, ge
riau jų (ar bile kurių bly
nų) visai nevalgyti. Del to 
kaip kas pasakys: “Kam 
tokį receptą ir rašo, jeigu 
jau jis ne visiems geras?’’ 
Bet yra dar ir tokių žmo
nių, kurie ir tokių valgių 
nori ir jiems, tie valgiai ge
rai tinka. Pora jaunų mo
terų manęs prašė dėl įvai
rių blynų receptų, tai čia 
ir paduodu. V.

“Mažmožiai” prie kepimo 
torto-pyragų

Saugiausia yra vartoti 
tiktai recepte pažymėtieji 
daliniai ir to didumo klėte
lės..

v Ypačiai svarbu vartoti 
gatavai sumaišytuosius tor
tams miltus (cake mixes) 
pagal receptą. Prisilaikyti 
proporcijos dėl to, kad skir
tingos' firmos vartoja skir
tingas proporcijas, visokių 
kepamųjų miltelių. Jas prie 
to verčia prekybiniai nuo
statai, kurie draudžia fir
moms kopijuoti viena kitos 
produktus ir juos parduoti 
kaipo savo išradimą.

Daliniai geriausia jung
sis, jeigu jie bus vienodos 
kambario temperatūros..

Kepant padidintą tortą: 
geriau įkepti keliose paduo
to dydžio blėtelėse, negu 
vienoje daug padidintoje. 
Tešlą padalinti į tiek lygių 
dalių, kiek sykių padaugi
nai* proporcijas.

Receptui Įsakius patepti 
bletą: Netepus, tos rūšies 
tortas prilips. Bet jei per
daug riebiai ištepsi, tortas 
turės storą plutą ir gali 
apgruzdėti, nes riebalai ke
pa mažesniame karštyje.

Dauguma tortų kepami 
biskelį pateptą bletą išklo
jus biskytį patepta vaškuo
ta popiera. Tai yra dvigu
ba apsauga nuo prilipimo ir 
apgruzdimo.

Ištepimas blėtelės tūliems 
tortams tik pablogintų. To
kiais vra iš kiaušiniu ke
pamieji angelų ir sponge 
purieji tortai. Pirmasis ke
pasi tiktai iš kiaušinių bal
tymų su miltais ir priesko
niais, o antrasis iš visų 
kiaušinių, sudedant pasky- 
rium baltymus ir trynius.
Abiejiems iškilti padeda ga
lėjimas “įsikibti” į neteptos 1 
blėtos kraštelius.

“ • ”* *” •' •

Ir reikia prisilaikyti dali
niams sumaišyti įsako. Se
niau būdavo manoma, kad 
viską ką tik nori gražiai 
Iškepti, esą reikalinga labai 
daug išplakti, išminkyti. 
Dabar yra pripažinta, kad 
tūlus, reikia tiktai lengvai, 
atsargiai sumaišyti. Kad 
dideliu m inky m u ar plaki
mu jie padaromi lyg ir 
guminiais, praranda puru
mą.

Taip pat vieni receptai 
reikalauja sausuosius dali
nius sudėti vienu sykiu, o 
kiti — dėti dalimis. Daugu
mos tų įsakų priežastys yra 
reikšmingos. Pasitaiko ir 
taip sau paduotų, nepati
krintų. Turinčioms laiko ir 
išgalės rizikuoti nepavyku
sį tortą verta vykdyti ir sa
vus bandymus. X.

Tarybų Sąjungoje virš 
400,000 moterų lanko ko
legijas ir universitetus.

Ar žinote, kad kiekvienas 
Amerikos gyventojas, ku- Į 
riam suėjo 65 metai, galėtų 
gauti po $150 pensijos per 
mėnesį, jeigu valdžia skirtų 
pensijoms nors arti pusę 
tos sumos, kiek skiria kd- 
rui?

Atsimenate, kaip ilgai 
trukdavo prikimšti keletą 
rinkučių dešros? Dabar ma
šina prikemša 4,800 dirbti
nės žarnos dešrų per va
landą.

Visokius laikrodžius pa
taria laikyti toli nuo tele
vizijos priimtuvų. Magne
tiškos priimtuvo dalys sa
vaip veikia į laikrodžių 
s.prendžinas. v

Bankininkas tai asmuo, 
kuris paskolina tau lietsar
gį, kai esti giedra, bet ati
ma jį iš tavęs, kai lyja.

Anomvmas

ATITAISYMAS
Šių metų balandžio men. 

29 d. tilpusioje J. V. iš Or
lando, Fla., korespondenci
joje įsiskverbė paklaidų. 
Tarp jų pataisomos dvi.

Korespondentas rašė, kad 
jau pražydėjo orančių me
džiai “ir užsimezgę žirnio 
didumo žali orančiukai.” 
Vietoj “orančiukų” buvo 
įdėta: “žali orandžio pum
purai.”

Kitur pasakyta, jog 
“Draugas Navickas užfun- 
diilo mums Floridos šnap- 
so (šviežių orandžių sal
džios sunkos) ir vyno.” Gi 
turėjo būti p a sakyta: 
“Draugas Navickas užfun- 
dino mums Floridos šam
pano (šviežių orančių sal
džios sunkos) ir vyno.”

Atsiprašome mūsų kores
pondentą J. V..

Montello, Mass,
t

Organizacijų veikla
Moterų Apšvietos Klubas 

laikė savo susirinkimą ir pa
darė daug gerų nutarimų: au
kavo $10 Laisvės finansiniam 
vajui, su penkine pasveikino 
Vilnies dalininkų suvažiavimą, 
taipgi su penkine prisideda 
prie draugiško vakaro, kuris 
Įvyks gegužės 17-tą dieną Lie
tuvių Tautiškame Name. Ten 
bus apkalbėtas dienraščio Lai
svės vajus ir piknikas. Taipgi 
Klubo narės nutarė turėti ge
gužinės sueigą gegužės 18-tą 
dieną, 1-mą vai. po pietų Lie
tuvių Tautiško Klubo Namo 
parke.

LLD 6-ta kuopa laikė mi
tingą gegužės 5-tą dieną. Nu
tarta paaukoti 10 dolerių Lai
sves finąnsiitiams vajui ir su 
penkine prisidėti prie draugiš
ko vakaro, kuris Įvyks gegu
žės 17 dieną. Tam darbui at
stovauti paskirta K. Kalvė!ie- 
nė. Moterų Apšvietos Klubą 
atstovaus K. čereškicnė ir P. 
Sinkevičienė.

Išrinktas komitetas iš pen
kių Laisvės pikniko rengimui, 
kuris taipgi atstovaus pikniko 
apskričių mitingą S. Bostone 
gegužės 25-tą dieną. Tada 
bus viskas galutinai prirengta 
dėl pikniko, kuris įvyks liepos 
(July) 4 dieną Montello, 
Mass., Laisvės naudai.
Mūsų ligoniai

Anna Kielienė (Kelley) 
per daugelį metų kankinama

Pattern 9070: Children’s Sizes 
2, 4, 6, 8. Size 6 dress, takes 2Ya 
yards 35-inch; panties, yard, j

Užsakymą sii 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 11042 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.

Majoras Impellitteri ir Kenneth A. įves, Didžiojo 
New Yorko Fondo kampanijos privatiškoms firmoms 
prižiūrėti paskirtims, išstato fondo kampanijos papar
tį. Jisai bus iškeltas virš City Hali visą gegužės mėnesį, 
kai vykdoma kampanija sukelti tam fondui pinigų. Iš 
tų pinigų yra teikiamos paskyros ligoninėms ir įvairioms 
labdarybinėms Įstaigoms. Šiemet nori surinkti 9 milijo

nus dolerių aukų.

sąnarių skausmų, artrito. Da- 
dar tebesikalba apie tą įdomų 
kaip ji gydoma Robert Bent 
Brigham ligoninėje, Bostone. 
Namų adresas 88 Upland 
Blvd. /

Sofija Judeikienė pasidavė 
operacijai, kuri pavyko lai
mingai. Ji turėjo daug lanky
tojų, nes ligoninė Phaneuf 
randasi netoli Lietuvių Tautiš
ko Namo. Jos namų adresas 
yra 18 Bunker Avė. žolynas

Chicago, Ill.o '

Pikietai sulaikė didžiuli 
plieno kompanijos laivą

Plieno darbininkai čia vis 
dar tebesikalba apie tą .domų 
įvykį, kaip koks tuzinas pikie- 
tų sulaikė didžiuli (dešimties 
tūkstančių tonų) Inland Steel 
kompanijos laivą.

Štai, kaip tas atsitiko:
Kuomet pikietai jau buvo 

pastatyti prie visų Inland Steel 
dirbtuvės įėjimų, staiga atsi
minta, kad fabrikas lieka at
viras iš ežero pusės, is kur lai
vai gali tiesioginiai prisiartin
ti. Susiprasta, kad jei kaip 
nors nebus sulaikytas susisie
kimas vandeniu, kompanija 
gali atvežti kiek tik nori 

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 muskulų, aštraus kosulio fiuo peršalimo. Kaina $1.25.

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

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 moseių, prisiųskite Money Ordef ar gerą banko Čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, F. O. BOX 78, STA. A., HARTFORD, CONN.

3 pusi.-Laisve (Liberty)--Trečiad., Gegužės-May 14, 1952

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 M t. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

streiklaužių ir išvežti gatavus 
produktus.

Balandžio 29-tą dieną In
land Steel didžiausias laivas 
“E. J. Block” pradėjo artintis 
prie fabriko. Tai didžiulis lai
vas, kuris gali lengvai plau
kioti ne vien Didžiuose Eže- 
ruošė, bet ir vandenyne. Vie
noje vietoje laivas turėjo 
praplaukti pro pakeliamą til
tą, kuris dar buvo nuleistas. 
Pikietams i galvą atėjo min
tis: jie užeis ant tilto ir ban* 
dys beleisti, kad jis būtų pa
keltas, tai yra, bandyti sulai
kyti laivą taip,«kaip traukinjrs, 
sakysime, būtų sulaikytas at
sigulant ant geležinkelio bė
gių.

Pasakyta, padaryta, pikie
tai užbėgo ant tilto ir laukė 
kas bus. Laivas vis artinosi ir 
jau švilpavo-signalizavo tilto 
mechanikui, kad tas tiltą pa
keltų. Bot tas nesiryžo, nes 
bijojo, kad keliant tiltą, pikie
tai gali užsimušti. Per kokias 
kelias minutes atrodė, kad 
laivas nesustos ii- smogs tie
sioginiai į tiltą, bet galų gale 
laivo kapitonas susiprato, 
kad prieš pikietus nieko nepa
darys, ir jis atsuko atgal.

Ir tai)) keliolika pikietų lai
mėjo prieš didžiausį Inland 
Steel laivą. Unijistas



New Wp^jK^fcrZlnfoi Tūkstančiai gavo 
naują butą, bet...

Iš atostogy

Iš LDS 46-tos kuopos 
veikimo

17*1 1 • v • •Klu b iečių žinios
Hou-

Gegužės 7 d. Liberty Audi
torijoje įvyko kuopos susirin
kimas. Narių dalyvavo viduti
niai. Perskaitytas praeito mi
tingo protokolas ir priimtai. 
Iš kp. komiteto raportų paaiš
kėjo, kad kuopoje viskas tvar
koje. Nariai duokles pasimo
ką laiku, susispondavusių nė
ra.

Skaitytas laiškas iš Ameri
can Committee For Protec
tion of Foreign Born. Laiškas 
priimtas ir, apkalbėjus, nutar
ta iš kp. iždo paaukoti $5., 

draugai 
ir K. 
blanką 
pinigų, 
virš 
deportavimu, kai šalies aukš
čiausias teismas nusprendė, 
kad nepiliečiai neturi teisių. 
Juos gali areštuoti ir laikyti Į 
kalėjime be užstato neribo
tam laikui ir deportuoti. Atei
vių Gynimo Kom. deda pa
stangas visiems pagelbėti.

Buvo balsuota LDS Centro 
Valdyba sekančiam terminui.

LDS seiman delegato klau
simas buvo gana plačiai dis- Į 
kilsuotas, visi nariai sutiko, į 
kad yra labai svarbu pasiųsti į 
delegatus seiman, bet kp. iž-l 
das apytuštis, o pasiuntimas 
delegatų Detroitan pusėtinai 
daug kainuoja. Bet kadangi, 
mūsų apskritis yra pažadėju
si kuopom, kurių iždas pras
tame stovyje, pagelbėti, tai 
nutarta pasiųsti delegatą. Juo- 
mi bus W. Skodis.

Kad kuopos finansinę padė
tį sutvirtinti, nutarta sekantį 
rudenį turėti kokis nors pa
rengimas. Pageidaujama su
rasti kokį veikalą suvaidinti, 
bet jeigu tinkamo veikalo ne
būtų galima gauti, tai gal 

^banketas reikėtų ruošti. In
struktuota kom. tuomi rūpin
tis.

Susirinkime dalyvavo P. Se
mėnienė, tik sugryžusi iš Ari
zonos, kur išbuvo apie, trejetą 
mėnesių pataisymui savo svei
katos. Sakė, jaučias geriau. 
Ji papasakojo įspūdžių iš ke
lionės, taipgi apie darbininkų 
gyvenimą “vakaruose”. Buvo 
įdomu pasiklausyti.

Draugė Semėnienė yra vie
na iš veikėjų mūsų kuopoje, 
taipgi uoli rėmėja viso prog- 
resyviško veikimo. Koresp.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo išvažiavimas busais i-

3 1().

turi 
tyru 

linksmai

Man teko kalbėtis su Rein- 
hardtu, kad laisviečiai iš Rich
mond Hill 
b ūsas. 
, Atrodo, 
ties tiltą

Ypatinga 
Motinos Diena

kad klubiečiai nu- 
busais i Lindeną

ant vietos sudėjo $4., 
Karpavičienė paėmė 
parinkimui daugiau

Dabartiniu laiku su-
,000 nepiliecių gręsia j

Lietuvių Liberty Parke, 
Mitchell Ave., Linden, N.

Kas metai klubiečiai 
puikų išvažiavimą busais 
oru pakvėpuoti ir
laiką praleisti. Publikos būna 
daug ir gražiai visi lietuviai 
pabaliavoja lietuvių parke. O 
kas daugiausia publikos į tą 
išvažiavimą sutraukia? Tai 
lietuviai biznieriai, susidėję su 
vietinėmis organizacijomis ir 
klubais, sudaro klubo išvažia
vimą busais. Šie biznieriai bei 
klubai šiemet smarkiai rengia
si užpildyti savo busus : #

J. Baltaitis (turi užeigą 518 
Grand St.) mano tikrai su d a-

A. Vasikauskienė (turi 
vo užeigą 279 Grand St.) 
sumobilizuos pilną busą.

Mrs. Povilanskienė i 
Grand St.) iš savo užeigos 
taipgi sudarys vieną busą.
Lietuvių Atletų Klubas (168

sa- 
irgi

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas, * (60-39-56th Drive, 
Maspeth, L. I.) turės pilną sa
vo busą.

Prašė organizacijų 
siųsti atstovus

Kriaučiai 54-to skyriaus na
riai šaus tiesiai į Lindeną. šv. 
Jurgio Draugija nupirko bilie
tų. Taipgi susivienijimo orga
nizacijos nupirko bilietų. Tai
gi, kriaučiai ir šios dvi orga
nizacijos važiuos vienu busti.

Gerbiamieji biznieriai bei 
klubai ;r organizacijos, kurie 
turite surengę busus, nesivė- 
luokite minėtą dieną pribūti 
laiku. Visi busai išeis 10 vai. 
nuo Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo patalpos, 280 Union 
Avė., kampas Stagg St., Broo-

Kurie dar neturite bilietų, 
tai nelaukite juos įsigyti. Ma
tote, kiek daug rengiama bū
sit. Savaime suprantama, kad 
jiems pusėtinai daug bilietų 
suims, ant pabaigos bus trū
kumas bilietų. Dabar klauski
te pas klubo gaspadorių J. 
Zakarauską arba pas Alek
sandrą Deikų. Kaina nebran
gi: nuvažiuoti ir parvažiuoti 
(round trip) tik $2.25. J. S.

i Atstatydino Queens 
kolegijos viršininką

Piliečių Nepaprasto Apsigy
nimo Konferencija atsišaukė į 
unijas ir pilietines organizaci
jas atsiųsti delegacijas į Foley 
Square teismabutį, New Yor
ke. Ten dabar teisiami 16 
darbininkų vadų.

Tokios delegacijos^ sako 
apgynėjai, taps “neoficialė- 
mis džiūrėmis.” Jos girdės- 
matys visą teismo eigą, par
neš savo organizacijoms pra
nešimus ir išneš savo nuo
sprendžius. Tos 
skelbs pasauliui, kaip 
ninkai žiūri į tą prieš jų va
dus ir prieš juos pačius atsuk
tą teismą.

Konferencija sako, jog ta
me teisme “vykdomas prece
dentas, kuris stato pavojun 
visus amerikonus.” ’ Prašo vi
sus, “kurie tiki į teisėtumą ir 
Teisių Bilių lankytis teisma- 
būtin patiems pamatyti ir 
spręsti tą bylą.”

savo
d žiūrės pa- 

darbi-

Kviečiame į BANKETĄ
Šeštadienį, Gegužes - May 17-tą

Liberty Auditorijoje
Atlantic Avenue ir 110th St., Richmond Hill, Ni Y.

VAKARIENE 6:30 KAINA $1.50

Ruošia LLD 11 Apskritis, pagerbti savo veikėjus:

Ž A. A. Lideikienę, A. Gilmaną, J. Skiparj 
ir LLD Centro Sekretorių D. M. Šolomską.

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
k ' Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richipond Hill, N. Y.
Telefonas Virginia 3-9700
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New Yorke 14 mamučių su
laukė Motinos Dienos kalėji
me. Jas suėmė naktį už korta- 
vimą iš pinigų. Viso areštuo- 

į tų buvo 4 1 moteris ir 8 vyrai. 
Teisėjas juos paleido be baus
mės.

Jis tebepalieka-
Moky-

Mačiau Gegužės
Pirmos paradą

Parada mačiau ir stebėjau-

buvo. O maršavo, tai be per- 
stojimo nuo pusės po dviejų 
iki pusės po šešių vakaro.

Skaitytojams svarbu žinoti, 
kas maršavo ir kodėl. Marša
vo todėl, kad Gegužės Pirmoji 
yra darbininkų šventė. Tad vi
si ir visos turėtumėm eiti 
maršuoti parade pasirodyti,

nemie-

grupės, 
kareiviai,

motinų, 
mokyklų 
pradinės 
dirbtuvių 

mari-

ga, ale gyvuoja. .
Mačiau maršuojant kunigus, 

juodus ir baltus, su knygomis 
rankose. Jie maršuodami mel
dėsi už taiką.

Maršavo būriai 
jaunuolių, moterų, 
jaunimas, vaikučių 
mokyklos 
darbininkai,
ninkai, aviaci jos veteraną pul
kai, profesionalai, artistai, 
muzikantai, tautos atskiromis 
grupėmis, pasipuošusios ' tau
tiškais rūbais. Lietuvių būrys 
narsiai maršavo po gražia 
Amerikos vėliava, 
obalsius už taiką1.

Aš žiūrėjau akis 
gal pamatysiu nors
tuvį kunigą maršuojant už tai 
ką. Nemačiau 
v o parapijos, 
kų parapijų, 
neatėjo? Gal

nešdami

ištem pusi 
vieną lie

New Yorko miestinis 
sing Authority skelbia, 
begiu 1951 metų įstaiga 
baigė statydinti ir apgyven
dino septynis naujus gyvena
mų namų projektus. Juose ga-;

šeimų.
Autoritetas skelbia, kad mm 

to laiko, kada pradėta statyba 
visuomeniškų gyvenamų na
mų, projektų, baigiant 195 1 
motais, miestas yra įsigijęs, 
valdo 53 projektus. Juose yra 
59/158 butai.

Išvykusieji atlankyti pieti
nėse valstijose gyvenančių sa
vo draugii, Stefanija ir Juozas 
\r in ik aičiai rašo :

“Mūsų atostogos veik bai
giasi. Kraštas čionai gražus.

I Mūsii pirmiausioji stotis buvo 
> Orlando, pas d. Juraiti. Iš ton. 
j nuvažiavom į St. Petersburg 
pas d. Groblick. Tai]) malonu 
ten būti, pabuvome keletą die
nų. Dabar apsistojome pas d d. 
Masonus.

“Mūsų geriausi linkėjimai 
visiems.”

Su jais sykiu keliaujanti d.

O. Čepulienė taipgi džiaugiasi 
išvyka ir susitikimu draugų. 
J i rašo :

“Kelionė labai įdomi. Jau
čiuosi puikiai. Oras pasitaikė 

nekarštas. Daug lic- 
aplankiau. Pasiekus 
teks pabūti kolos dio-

tuvių
Mia m i 
n as.

Perduokite visiems mano 
gerus linkėjimus.”

Mes, laukiantieji jų sugrįž
tančių linkime jiems nepatek
ti į siautėjančius pavasarinius 
viesulus jų 
linkmėje. Rep.

dėta velioniu Roosevclto ii 
Guardijos valdžios laiku.

PRANEŠIMAI

Pasigrobė $6,000

Du plėšikai pasigrobė pini
ginę dėžę, kurioje buvo $6,- 
000 Pioneer Mounting & Fini
shing Co. darbininkų algoms 
išmokėti. Plėšikai prasišalino.

tų, biednuomenei, mažai už
dirbantiesiems darbininkams 
ir vidutinių išteklių žmonėms 
tebėra labai sunku gauti butą. 
Sunku gauti tokį butą, už ku
rį išgalėtų išsimokėti be 
skriaudimo savęs ir savo 
mos alkiu, stoka aprėdo, 
leidimu sveikatos.

Mieste apie 500,000 šeimų 
tebegyvena netinkamuose gy
venti butuose. Dar tūkstančiai 
šeimų šalinami iš buto užleisti 
vietą šauniems vieškeliams,

BU-

a p-

čiami dalyvauti LLD 2-sios 
Apskrities ruošiamame savo 
valdybai ir Centro sekretoriui 
pagerbti pobuvyje-bankete. 
Įvyks gegužės (May) 17-tos 
vakaro 6:30, Liberty Audito
rijoje.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE
Reikalingas superintendentas, 

kreipkitės: 1755 Cropsey Avė., 
Brooklyn, N.'Y. Tel. BO. 8-1125.

(93-95)

Dėl to suprantama didis są
jūdis. gyventojų New Yorko 
Morningside - Manhattanvillo 
srities, kurios gyventojai atsi
sako išsikraustyti. Atsisako

namus tokius, j kuriuos jie ne
begalės sugrįžti. Jis turės išei
ti į aršesnes lūšnas, kad už
leistų vietą turintiems ištek
liaus užsimokėti.

Minėtoje srityje statys tūk
stančiui šeimų kooperaty\inį

ta n t is šeimų. ’Būt 
tai vietai turės

bilietu prašomi šiomis pasku
tinėmis dienomis smarkiau pa
sidarbuoti ir atviruku ar tele
fonu rengėjams pranešti, apie 
kiek jau turite suverbavę sve
čių. Palengvinsite komisijai 
nuspręsti kiekį maisto. Nori
me turėti ne tiktai gražią, bet 
ir sočiai vaišingą puotą.

Rengėjai.

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

REIK ALI NG AS A P A RTMENT A S
Norėtume gauti apartmentą Rich

mond Hill apylinkėje, šaltą ar ap
šildomą, 2 viduramžiam žmonėm. 
Prašome pranešti: Tel. BE. 8-0582.

(95-99)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERĮ, 

KLUBO ATYDAI

Susirinkimai; jau čia pat. J vyks 
gegužės 15-tą, 8 vai., Kultūriniame 
Centre. Draugės, ateikim laiku, nes 
šis susirinkimas bus labai svarbus 
Ir paskutinis šj sezoną. Būkime vi
sos, padarykime jj skaitlingesnio už 
praėjusius. Po susirinkimo turėsimo 
ką nors naujesnio, negu kada nors 
pirmiau. Klubietė. (94-95)

Queens Kolegijos studentų 
veiklai prižiūrėti viršininkas 
Harold C. Lenz tapo atstaty
dintas iš tų pareigų praėjusį 
penktadienį:
mas mokytojų sąstato, 
tojo pareigas nustatyta 
t i rugsėjo 1-mą.

Norėjusiems sužinoti 
lydinimo iš viršininkystės prie-1 
žastį, miestiniai švietimo sri-1 
ties valdininkai ginčija, būk 
atstatydinimas nieko bendro 

’neturįs su politika. Tačiau 
Board of.Higher Education 
pirmininkas Ordway Tead ir 
Queens Kolegijos prezidentas 
John J. Theobald pripažino, 
kad taryba buvo raginama at
statydinti Lenz’ą.

Kolegijos studentija ir dau
gelis mokytojų -Įtaria, jog 
Lenz’ą atstatydino už jo veik
lą kaipo Amerikos Civilinių 
Laisvių Unijos viršininką ir 
kaipo narį Americans for De
mocratic Action organizacijos.

Kalbama, jog studentai mo- 
bilizuojasi reikalauti atstėigti 
Lenz’ą tarnybon. Ir kad taip 
pat už jį veiks fakulteto na
riai. Sakoma, kad profesorių 
organizacijos skyrius kolegi
joje tars savo žodį užtarti ko
legą Lenz.

Pažymėtina, kad Lenz ne
buvo joks raudonasis, tiktai 
šiek tiek liberališkas asmuo, 
bet linkęs palaikyti demokra
tiją, kurios politiški ponai 
nebegali pakęsti. Ir abi iminė
tosios jo organizacijos yra 
tiktai buržuaziniai liberališkų 
polinkių, daugci’u atvejų aiš
kiai priešiškos kairiųjų pažan
giečių idėjoms. ’ S-as.

atsta-

Universiteto pikietas

nė vieno : nė sa
ne kitų lietuviš-

būt nenori tai-
■ kos, nenori kad būtu sustabdv-i . .1 tos kruvinos :žmonių skerdy- j 
nes? Gal būt, kad prelatai ir Į 
klebonai pamiršo dievo penk
tą prisakymą, kuris aiškiai sa
ko : “Neužmušk!?” Gal už
miršo ir tą įsaką, kuris sako: 
“Mylėk artimh savo!?”

Parapijonka.

500 rendauninkų buvo 
atvykę į City Hali

Virš penki šimtai New Yor
ko Manhattan vii les srities gy
ventojų buvo suvykę į City 
Hali praėjusį ketvirtadienį. 
Jie reikalavo sustabdyti evik- 
cijas (šalinimą gyventojų iš 
namų).

Apie trims tūkstančiams 
šeimų, daugiausia vidutinių 
darbininkų ir biedniokų, grę- 
sia prašaiinimas iš buto, nes 
toje vietoje nori statyti pasi- 
turintesniems gražius apart
ment us.

paliuosuoti
išeiti keli pvic 

tūkstančiai šeimų. O kuomet b T" 
projektą baigs, jame norinty
sis gyventi turės sumokėti no 
mažiau $450 vienkartinio Ina-

MONTELLO, MASS,
Lietuvių Tautiško Namo Draugo-* 

vė rengia metinj pirmą pikniką, sa- 
! varne parke, Winter St. ant. Kes-

•k Rd. Jvyks gegužės 30 ir 
(June) birželio 1, 1952 m. Pradžia 
pirmą vai. dieną. Bus gera muzika, 
dainų, sporto, valgių, gorimų. Suei
site savo gerus pažystamus. Turėsite 
gerą laiką. Rengimo Komitetas.

(94-95)

keti po $4 6 iki 
per mėnesi.

už kam bari !

mūsų lietuviui 
šiemet beveikkriaučių, kurio 

nedirbo. išgalėtų gauti toki 
butą ? T-as.

Ragino leisti publikai 
pasisakyti nuomonę

American Labor Partijos 
vykdantysis sekretorius Ar
thur Schutzer įteikė majorui 
Impellitteri reikalavimą, kad 
jis šauktų viešą posėdį pirm 
užgyrimo naujųjų taksų. Jis 
nurodo majorui, kad Miesto 
Čarteris to reikalauja ir kad 
be viešo posėdžio pasirašymas 
taks.ų dokumento būtų neįsta- 
tym iškas.

ŠEŠTAI)., GEG. 17, — 8:30 P. M. 
Puiki, visa rusiška programa!

TCHAIKOWSK Y’o va ka ras 
GILBERT MORRISSEY vadovauja 

GO narių N. Y. Philharmonijos
Orkestro

Carolyn Gray—piano soliste
Nebrangios kainos nuo $1.20.

CARNEGIE HALI__ 57 St. ir 7th Avė.

tas pikietas prie New Yorko 
Universiteto. Ji iššaukė viena 
universitete veikiančiu organi
zacijų protestui prieš įdėjimą 
į I registracijos blankas rasinių 
ir religinių klausimų.

Policistas — plėšikas

Detektyvas Nathan Mennan 
areštuotas ir kaltinamas api
plėšimu Brevoort pašto stoties 
ir pasigrobimu $29,000. Pir
miau buvo areštuotas jo bro
lis Irving.

Stewart Granger ir Janet Leigh naujoje filmoje “Sca- 
ramouche,” gegužės 8-tą pradėtoje rodyti Radio City 
Music Hall, New Yorke. Rafael Sabatini novele varto
ta pagrindu šiai filmai.

MONTELLO, MASS.
Draugiškas vakaras Laisvės 

r,pandos reikalais, jvyks .šeštadienio 
vakare, gegužės 17 d., Lietuvių Tau
tiškam Name, pradžia 7:30 valandą 
vakare. Saukia Liet. Moterų Apšvie- 
los Klubas ir LLD 6 kp. Bus ska
nių užkandžių, saldžių ir karčių gė
rimų. įžangos nėra. Prašom visus 
dalyvauti. Reng. Komitetas. ■

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-62M

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174
<♦>

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Streel
BROOKLYN, N. Y. 7 

Tel. EVergreen 7-6868 

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

4 pusL-taisve (Liberty)-.Trečiad., Gegužės-May 14, 1952 -




