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Paraginimas.
Stena ir dreba.
Tamsybes jėga.
Tik ant popierio.
Baisus pripažinimas.

Rašo A. BIMBA

Pastebėjau, 
Vilnis ragina 
valstijų lietuvius 
rašei u i Laisvei 1 
valstijose Vilnis 
skaitytojų. Pažangus* vilnie
čiai visuomet padeda Laisvei, 
kaip laisviečiai 
tai atsiliepia i 
mus finansinės

Visi * matote, 
Laisvės vajus 
tūkstančių 
lėtai. Bet 
tikslas bus

kad dienraštis
vi d urvą kari o

ateiti dien- 
talkon. Tose '

visuomet kar.š-
Vilnies prašy- 
paramos.
kaip stovi šis 

dėl dešimties
dolerių. Eina per 
aš neabejoju, kad 
pasiektas pilnai.

S. White muša tri-William
vogą iš Afrikos. Jis ten nuvy
kęs ir suradęs prastą padėtį. 
Visur susitikęs su žmonių ne
pasitenkinimu. kapitalistinių 
valstybių vardas
ir'Jt*>s dar puola žemyn dviejų 
šimbų milijonų negrų akyse.

White mano, kad Afrikoje 
“komunistai privirs košės’’, 
jeigu Amerika ii- jos talkinin
kai dar ilgiau “miegos.” Im
perialistams bus riestai, kada 
tie milijonai žmonių 
galvoti naujoviškai.

prades

I ta 1 i j os d vas i n i n k i.i a 
.^nurimsta savo kailyje.

nebe- 
Ji pa

deda šalin maldą ir poterius ir 
griebiasi politikos.

Romos vikaras Micara išlei
do vierniesiems įsakymą ne
balsuoti už ^raudonuosius”. 
Peklon eisią tie, kurie už juos 
balsuosią.
* Kunigija yra didelė tamsy
bės jėga. Kol kas jai sekasi su 
mul kirkta o misija. Bet ji vėją 
sėja. Nereikia nė pranašo, kad 

• >itspėti, jog kada nors jai teks 
kūdrą piauti.

•Kartais teisybę išstena ir 
komercinės spaudos plunksna- 
braižos. štai James Reston 
viešai pripažįsta, kad skirtu
mai tarpe repu bl ikonų ir de
mokratų užsieninės politikos 
reikalais tesiranda ant popie
rio.

Bet pamatinių skirtumų nė
ra nė naminėje politikoje. Tai 
jau labai sena padėtis. Tik 
prieš rinkimus senosios parti
jos viena ant kitos kalnus ver
čia.

Skaičiau generolo Colson 
pripažinimą. Jis pripažįsta, 
kad ant salos Koje karo be
laisviams buvo surengta kru- 

•*?a puota. Jis pripažįsta, kad 
prievarta vedamas “skrynin-

>as.”
Gal visa 

čiusi tokio 
belaisviais, 
niška.

istorija nebus ma- 
el gi mosi

žiauru
su karo 

ir nežmo-

nuomonė 
nebus ka-

Gal ir išsipildys 
tu, kurie sakė, kad 
ro pabaigos ir paliaubų Korė
joje prieš mūsų prezidentinius 
rinkimus. Taip dabar atrodo. 
Karo baigimas sukrėstų Ame
rikos ekonomiką. Todėl taikos 
bijo visa ponija. Prie jos pri
klauso ir unijų vadovybė.
Bet šis karas nebus amžinas. 

Tikime, kad**taika laimės ank
sčiau ar vėliau.

Tuojau pradėsime vasari
nius parengimus. Bene birže
lio 1 d. LDS Trečiosios Apskri
ties piknikas Kenilworth, 
N. J., bus pirmutinis.

žiūrėkime, kad visi vasari
niai parengimai išeitų gerai.

I.

NAUJAS PRIEDAS 
KORĖJOS KARO LĖŠOMS

^Washington.—Senato ko
tletas užgyrė valdžios bi- 
eį papildyti Korėjos karo 

nepriteklius — pridėti jam 
dar virš bilijoną dolerių.

Tam karui išleidžiama
apie tūkstantį milijonų do- už tai laimina Federacijos
lerių per mėnesy

No. 100

Sutrukdytas kongresinis 
kilius, reikalaujantis 
pakelt senatvės pensiją
Tą bilių sutramdė reakciniai 
Daktarų Susivienijimo vadai

Atstovų Rūmas tiktai 150 
balsų prieš 140 pasisakė už 
bilių, reikalaujantį pakelt

stovi žemai senatvės pensijas 12 su pu-
še procentų ar bent $5 mė
nesiui ir leist dasidirbt iki 
$70 vieton dabartiniu $50 
per mėnesį.

Balsavimas buvo pagal 
tokią specialę demokratu 
vadų taisyklę:

Nedaryt jokių pataisymų; 
svarstyt bilių ne ilgiau kaip 
per 40 minučių. Užtat jam 
priimtįzT^ikės dviejų tree-
daliu visu balsu. In • v L h • L 1 'O kongresmanų balsavi-i 1 HGS DaltŲJŲ DUlVlŲ 
mas parodė, jog trūksta 43 • J ;• uirfTI1 
balsų iki dviejų trečdalių. JUUU4J!

Reakciniai Amerikos ,Gy-' ---- ;—
dytojų Susivienijimo vadai1 Washington.—Kainų kon- 
daugiausia pakenkė biliaus į troliuotojas Arnall atsišau- 
užgyrimui. Jie įteikė pa-' kė į šeimininkes, kad ne- 
reiškimą, kuris smerkia vie- pirktų geresniųjų, baltųjų 
na biliaus posmą, kaip “so- bulvių. Sako, pelnagrobiai 
cializuota mdeicina.” 
posmas sako:

Senatvės pensijų valdyba Į kai aukštas kainas.
užtikrins pensijas ir tiems, į (qqi.u bulvių svaras Brook- 
turintiems Social Security ] 
(valdinę senatvės* apdrau- 
dą), kurie taps visiškais pa
liegėliais., negalinčiais dirb
ti, nors jie dar nebūtų su
laukę 65 metu amžiaus.

Daktarų Susivienijimas 
todėl protestavo, kad pati 
valdžia mojasi spręsti apie 
tokių" žmonių sveikatą, o 
tatai esą “socializuota me
dicina.”

Ypač republikonai išnau

Anglai biznieriai 
nori apleisti Kiniją

vabLondon. — Anglijos 
džia pranešė Kinijos Liau
dies Respublikai, kad an
glų bizniai nori pasitraukt 
iš Kinijos., ir tikisi, kad 
jiems bus atlyginta už pa
liekamus jų fabrikus, vieš
bučius ir kitas įmones.

Anglai biznieriai skundė
si, kad komunistinė Kinijos 
valdžia per daug mokesčiais 
juos apkrauna ir kitaip 
varžo jų pelnus.

Baldanzi skaldo CIO 
Audėjų Uniją i

Boston.—Buvęs CIO Au
dėjų vice-prezidentas Geo. 
Baldanzi kartotinai bandė 
užimti jos prezidento Emi
lio Rieve vietą. Bet ir pa
skutinis unijos suvažiavi
mas didele dauguma balsų 
išrinko Rieve ir jo šalinin
kus vyriausiais unijos par
eigūnais.

Todėl Baldanzi atsimetė 
nuo CIO unijos, stengiasi 
atplėšti tūkstančius jos na
rių ir prijungti prie Ame
rikos Darbo Federacijos. Jį 

pirmininkas William Green,

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Metai 42-ricji, Dienraščio 34-ticji

dojo tą medikalių reakci
ninkų protestą.
Pensijos pakėlimo bilius vis 

tiek būsiąs priimtas
Daktarų Susivienijimas, 

tačiaus, nesipriešina ki
tiems biliaus punktams.. Ir 
suprantama, jog bilius dėl 
pensijų pakėlimo bus kiek 
vėliau užgintas pagal re
gu liares Kongreso taisykles 

i — paprastąja kongresmanų 
I ir senatorių' dauguma, kaip 
1 teigia valdiniai politikai.

pirktų geresniųjų,

; sudarė juodąjį tų bulvių 
• manketą ir plėšia nesvietiš- 

lyne dabar lėšuoja iki 13 c.)

Amerikonai Franc. Morokkoj 
paruošia penkias lėktuvų 
bazes prieš Sovietus

Casablanca 
nai jau Įsitaisė 
koj Morokkoj dvi didžiules i 
lėktuvų stovyklas, iš kurių ikonai nušovė bent viena 
bombonešiai galėtų lengvai belaisvi ir sužeidė 85 stovy- 
pasiekti Sovietų Sąjungą ii’' ]<lOje
draugiškus jai kraštus.

Dar šiemet būsią užbaig
ta ir trys kitos amerikinės 
lėktuvų stovyklos minimoje 
Franci jos kolonijoje, šiauri
nėje Afrikoje.

Iš pradžios buvo paskir
ta 500 milijonų dolerių 
toms kariniu lėktuvu ba
zėms. Bet kontraktoriai 
Atlas kompanija —- taip di
dino lėšas, kad Amerikos 
valdžia dar turės pridėt mi
lijonus dolerių.

Yra parodymų, kad su
vogta bent už 3 milijonus 
dolerių medžiagų, kurios 
buvo iš Amerikos atsiųstos 
toms stovykloms statyti.

CIO AUDĖJŲ UNIJOS 
SUTARTIS BE ALGŲ 

PAKĖLIMO
Boston. — CIO Audėjų 

Unijos taryba užgyrė su
tartį su American Woolen 
kompanija. Sutartis, pada
ryta iki 1954 m. kovo 15 d., 
palieka tą pačią algą darbi
ninkams kaip iki šiol—apie 
$1.50 valandai; žada tik pa
gerinti apmokamų atostogų 
sąlygas ir duoti daugiau 
metinių švenčių.

Sutartis dabar leidžiama 
patiems unijos nariams bal
suoti.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
šilčiau.

SUKEIKIME $10,000 Adenaueris žada greitai
Dienraščio Laisves paramai
Fondas Turi Būt Sukeltas iki Birželio 30, 1952

Fondo vajus vėl gerokai sukrutėjo. Iš keleto kolonijų 
gavome dovanų. Paskiri asmenys taipgi rodo susidomė
jimo. Štai pora gražių laiškelių:

“Gerbiama Laisvės Administracija!
Gavau pranešimą, kadras dar nesu užsimokėjęs už 

Laisvės prenumeratą. Tai mano kaltė, kad tai]) ilgai 
užtrukdžiau neužsimokėjęs. Buvau visai - pamiršęs; 
Tai dabar prisiunčiu už savo prenumeratą $7 ir $3 pa
aukoji! Laisvei. Viso $10 nuo manęs.

Taipgi čia prisiunčiu aukų Laisvei nuo St. Norkų 
$5 ir nuo Laisvės Mylėtojo $3. Viso prisiunčiu $18.00.

Su pagarba, G. Braknis, Pontiac, Mich.” 
“Gerbiami Draugai!

Prisiunčiu money orderį $17.00. Išdalinkite taip: 
$7 atnaujinimas mano paties prenumeratos ir $5 auka 
Laisvei į $10,000 fondą.

Taipgi prisiunčiu $5 nuo Stanio Petronio į $1.0,000 
fondą. Viso pasidaro $17.00.

Su pagarba, A. Pakarklis, Athol, Mass.”

tų būti keleriopai daugiau jų.
Daugiau dovanų gavome sekamai:
Rojus Mizara iš Connecticut valstijos parvežė -finan

sinės paramos nuo šių asmenų:
P. Bokas, Waterbury, Conn...........
Pr. Bacyš, Hartford, Conn............
J. J. Ymonaitis, Union City, Conn.
F. J. Repšys. Hartford, Conn.........
M. Paugvs, Waterburv, Conn.........
Jonas Tumosa, New Haven, Conn.
J. Žiūraitis, Oakville, Conn............
A. Kiškiūnas, Hartford, Conn. ...

Gražus Laisvės patrijotas ir artimas kaimynas Anta
nas Globičius puikiai pasidarbavo fondo reikalui New- 

(Tąsa 4-tam puslap.)

Pusan, Korėja. — Ame-, Vadinamus atkakliuosius 
belaisvius - komunistus 
amerikonai laiko Kodže ša

AMERIKONAI NUŠOVĖ DAR 
-An.enk.-i 1 BELAISVĮ; SUŽEIDĖ 85

Francūziš- j_____________

Pietinėje Korėjoje. Sako, 
jog tie belaisviai, Šiaurinės 
Korėjos liaudininkai bei ki
nai , neklausė amerikinių 
paliepimų ir kėlę riaušes.

Pusano stovykloje laiko
ma jau išsijoti belaisviai, 
kurie esą “pasisakę nenorį 
grįžti namo.”

An glai-amer ikonai ketina taip 
pat valdyt vakarinį Berlyną ir 
po taikos kontrakto pasirašymo

• Berlin.—Amerikonai, an
glai ir francūzai, vakarinės 
Berlyno dalies komendan
tai, x pareiškė:

—Vakarinis Berlynas bus 
jų lygiai užimtas ir po to, 
kai taps pasirašytas, (kari
nis) taikos kontraktas su 
vakarų Vokietijos valdžia. 
Vakarinio Berlyno ruožto 
tvarkyme nebus jokių at
mainų po to kontrakto pa
sirašymo.

Rytinės (sovietinės) Ber
lyno srities laikraščiai tei
gė, jog kontrakto pasirašy
mas įtrauks ir vakarinį 
Berlyno ruožtą į karinį są
ryšį prieš Sovietų Sąjungą.

Anglai - amerikonai to
dėl spėjo, kad Sovietai tuo
met galėtų užblokuot trau
kinių beį automobilių važi-

$10.00
10.00

5.00
5.00
5.00
4.00

Malšindami Kodžės be
laisvius, amerikonai bei jų 
talkininkai pirmiau nušovė 
80 belaisviu.'

Amerikinė komanda 
bar griežtai uždraudė 
laisviams raudonąsias 
liavas. ir masinius susirinki
mus.

oe- 
vė-

nėjimus iš vakaru Vokieti
jos į vakarinį Berlyną.

Tūkstančiai v a k a r i n i o 
Berlyno'vokiečių biznierių, 
nusigandę drumstos atei
ties, prašo leidimų tuojau 
persikraustyti į vakarinę

KANADA DAR PABRAN
GINO POPIERI v-

Washington. — Kanados 
valdžia pakėlė laikraštinio 
popierio kainą dar $10 to
nui. Taigi tonas dabar lū
šnos $126.

Dauguma Amerikos laik
raščių vartoja kanadinį po- 
pierį.

Cagliari, Sardinija.—Ita
lai gengsteriai nužudė 13 
žmonių.

pasirašyt karinį kontraktą 
su anglais - amerikonais

. s

Bijo. kad gyventojų priešingumas 
gali suardyti kontraktą

Bonn. Vokietija. — Kon
radas Adenaueris, vakaru 
Vokietijos premjeras, žadė
jo pasirašyt ateinantį pir
madienį “taikos ( kontrak
tą” su Amerika, Anglija ir 
Francija. Pasirašymui at
vyks Amerikos valstybės < 
sekretorius Dean Acheson, 
Anglijos užsienio reikalų 
ministras Anthony Eden ir 
Francijos užsieninis minis
tras Robertas Schu manas.

Tą pačią dieną bus. Pa

Valdžia pabrangina 
kenuotus valgius

Wa s h i n g t o n.—K a i n ii v a 1 - 
dyba leido 1 iki 2 centų pa
kelti kainas kenuotų žalių
jų pupų, žirnių, kukurūzų, 
tomeičių ir jų sulčių, kriau
šiu ir kitu konservuotu vai
sių bei daržovių.

Taipgi ketina pakelti kai
nas kenuotos mėsos, ir tūlų 
kitu konservuotu maisto C 4

Ragina paremt tūkstančius 
kūdikių, kuriuos jankiai 
Įtaisė japonėms

Tokio, Japonija. — Renza 
Savvada, buvusio japonų di
plomato žmona, kaltina A- 
merikos ir Japonijos val- 

zinus tūkstančiui kūdikių, 
kuriuos amerikonai karei
viai Įtaisė japonėms.

Sawada atsišaukė j abie
jų šalių valdžias, kad šelp
tų tuos kūdikius ir įsteig
tų jiems speciales moky-

Komunistai rėmė vokiečių 
socialistų kandidatą.

Bremerhaven, Vokietija. 
—Komunistai čia rėmė vo- 

■ kiečių
muose rinkimuose i vakaru 

į Vokietijoj seimą.
Tapo išrinktas socialistas 

J prieš valdžios kandidatą ir 
,prieš naujųjų nacių kandi
datą O. Ernestą Remerį.

į socialistus papildo- Elijas vakarinėje Vokietijo-

IZRAELIS NORI $1,500,- 
000,000 ATPILDŲ Iš 

VOKIETIJOS ,
Tel Aviv, Izraelis.—Izrar 

elio seimas (Knesset) 340 
balsų prieš 50 nutarė rei
kalauti bilijono dolerių at
pildų iš vakarinės Vokieti
jos ir 500 milijonų dolerių 
iš rytinės Vokietijos už 
nuostolius, kuriuos naciai 
padarė žydams.

tantį doleriu 
Izraelio gyventojui, 
moteriai ir kūdikiui. 

ryžiuje pasirašyta karinė 
vakarų Vokietijos sutartis 
su Francija, Italija, Belgi
ja, Holandija ir Luksem- 
burgu, esą. “atspirčiai prieš 
Sovietų Sąjungą.”

Vakarinės Vokietijos val
džia pasižada rekrutuoti 
400,000 vokiečių kariuome
nės ir įjungti į tarptautinę 
tų šalių armiją prieš ko
munizmą. 4

tų kontraktas su anglais- 
ainerikonais

Adenaueris skubinasi pa
sirašyti tas karines sutartis 
ypač todėl, kad diena die
no neauga vokiečių brūzdė ji-

Jau ir vakarinės Vokieti
jos senato dauguma pasi- 

seimo atstovų rūme Ade
naueris turi tiktai apie 35 
atstovų dauguma, sutinkan
čiu su tokiomis, sutartimis.

Premjeras Adenaueris bi
jo ii* pyksta, kad socialistai 
atmeta anglų - amerikonų 
planą dėl karinio “taikos 
kontrakto” su vakarine Vo
kietija. Pasakoja, kad jei 
šis kontraktas taptų atmes
tas, tai Amerika ir Anglija 
neitų į jokias naujas, dery-

Socialistu reikalavimai .€
Socialistų Partija, atmes

dama tą kontraktą, išstatė 
sekamus reikalavimus, ku
rie parodo ir kontrakto tu
rini:

Turi būti suruoštos nau
jos derybos su Jungtinėmis 
Valstijomis, Anglija ir Fran
cija.

Tos šalys turi tartis su 
vakarine Vokietija, kaip ly
gūs su lygiu; daryti tikrą 
taiką su ja; pripažinti, jai 
visišką nepriklausomybę, o 
svarbiausia — stengtis su
vienyti vakarų ir rytų Vo
kietiją į vieną valstybę.

Taikos kontraktas gi rei
kalauja palaikyti anglų, 
amerikonu ir francūzu ar- 4. c- 

je; rekrutuoti vokiečių ka- 
ruomenę talkon jiem prieš 
Sovietų Sąjungą: užtvirtina 
Vokietijos perskėlimą; lai
ko vakarinę Vokietiją kaip 
pavergtą kraštą ir kaip ka
rinę stovyklą prieš Sovie
tus, kaip sako socialistai.

Ore susidūrė 2 kariniai 
lėktuvai; žuvo 8 lakūnai

Long Beach, Calif. — Be
darant pratintus, ore susi
kūlė du kariniai lėktuvai 
vienas į kitą ir nukrito jū
ron. 8 lakūnai nuskendo, 
o 6 gyvi iš vandens išgrieb
ti.

tų po tūks- Indo-Kina. — Francūzai 
kiekvienam skelbia, kad atėmę vieną 

vyrui, aptvirtintą kaimą iš Viet> 
namo liaudininku.
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SLA RINKIMAMS PRAĖJUS
Baigėsi Susivienijimo Lietuvių Amerikoj pildomosios 

tarybos rinkimai. Jie, kaip žinia, buvo atlikti referen
dumu. Rinkimuose buvo užduotas smūgis grigaitiniams 
kandidatams! ■

W. L. Laukaitis, per metų eilę buvęs SLA prezidentas, 
šiuos rinkimus pralaimėjo, — jo vieton tapo išrinktas 
adv. Ch. Kalinauskas, iš South Bostono.

Pralaimėjo ir kita grigaitinė kandidatė,—E.Mikužiū- 
tė; jos vieton iždo globėja tapo išrinkta Elena Deve- 
nienę, iš Waterburio. /

Adv. K. Gugis tapo paliktas iždininku, bet jis juo pa
siliko, matyt, vyriausiai dėl to, kad, viena, jis yra pa
žangesnis, o antra, jo oponentai nepastatė tinkamesnio 
savo kandidato, — buvo pastatytas brooklyiiiškis J. Gin- 
kus, asmuo, tai vietai toli gražu netinkamas.

Dabar SLA pild. tarybą sudaro sekami asmenys:
Ch. Kalinauskas, prezidentas
F. Dargis—vice-prezidentas
M. J. Vinikas—sekretorius
K. Gugis—iždininkas
J. Maceina—iždo globėjas
EI. Devenienė—iždo globėja
Dr. S. Biežis—daktaras-kvotėjas.
Lietuviškų menševikų spauda,—Naujienos.ir Keleivis, 

—kiek begalėdama agitavo už Laukaitį ir Mikužiūtę, ta
čiau tai nieko nepadėjo. Tiek Laukaitis, tiek Miku- 
žiūtė — aitrūs politikieriai, pučia vienon dūdon su fašis- 
tais-klerikalais ir menševikais. Ypatingai tuo pasižy
mėjo E. Mikužiūtė. Tai politikai jie leido SLA lėšas.

Dėl to abudu buvo iš pildomosios tarybos išvesti.
Senajame Susivienijime, reikia atsiminti, yra nemaža 

progresyvių žmonių, kuriems, iš tikrųjų, nepatiko nei 
vienas kišamas sąrašas, tačiau, atrodo, daug jų, pažan
giečių, nusitarė pasirinkti “mažesnį blogumą” ir pama
tyti, kas iš to išeis.

Žiūrėsime, kįaip šluos “nauja šluota.” Jeį advokatas 
Kalinaus.kas bus vyras,,,jis bandys pravesti reformų Su
sivienijime/— reformų SLA narių naudai. Jei jis norės 
ilgiau pasilaikyti prezidento kėdėje, jis turės prilaikyti 
SLA nuo kišimosi į nešvarią politiką ir saugoti jo turtą.

VELKASI IŠ PASKOS ♦
PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ. Washingtone įvyko taip 

vadinamų liberalų partijos — Americans for lįepiocratic 
Action—suvažiavimas.

Jam kalbėjo prezidentas Trumanas,—jis buvo ten vy
riausiu “spykeriu.”

Trutmarlas, pagalvokit, kalbėjo apie liberalizmą, apie 
civilinių teisių išlaikymą Amerikos žmonėms.

Trumano valdžia šiandien pasiraitojusi rankoves ci
vilines žmonių teises žudo, žlugdo ir tuo pačiu kartu 
civilines žmonių teises laužo, žlugdo ir tuo pačiu ak r tu 
prezidentas sakosi, būk jis kovojąs už civilinių teisių 
žmonėms išlaikymą!...

(ADA suvažiavimas pagrūmojo demokratams ir repu- 
blikonams, kad jie pastatytų gerus, liberališkus žmones 
kandidatais prezidento ir vice-prezidento vietotus. Ki
taip, esą, bus bloga. Bet ką gi šitie “demokratai” pa
darys, jei jų balso republikonai ir demokratų partija ne
paklausys? Ar jie bandys statyti savo kandidatus, veik
ti nepriklausomai? Aišku, ne!

Americans for Democratic Action velkasi demokratų 
uodegoj. Jie netiki liaudies partija,. jie netikį nepriklau
somu politiniu veikimu.

Jų suvažiavimas pasmerkė Tarybų Sąjungą, jų suva
žiavimas neiškėlė griežtos kovos prieš Smitho aktą, prieš 
McCarrano aktą,—už jų atšaukimą.

Amerikos liaudžiai belieka viena politinė partija busi
muosiuose rinkimuose — Progresyvių partija. Tik ap
link ją tegali spiestis, darbo žmonės, kurie nori matyti 
mūsų kraštą gyvenantį taikoje ir laimingesnį.

Aukšč. Teismas išteisino 
žmogų, kuris neatsakė 
į (Įžiūrės klausimus

Washington. — J a m e s 
Singleton buvo Philadelphi- 
joj nuteistas 5 mėnesius ka
lėti už paniekinimą teismo 
todėl, kad jis nedavė atsa
kymų į keįis klausimus.-fe
derates grand džiūrės, tyri
nėjusios biznierių suktybes.

Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas dabar pa
naikino tą bausmę. Sako, 
Singletonas turėjo teisę su
silaikyti nuo liudijimo prieš 
save; o jei būtų atsakęs į 
klausimus, tai būtų liudijęs 
pats prieš save.

Canada and Brazil, per year $8.00 
Canada and Brazil, 6 months $4.00 
Foreign countries, per year $9.00 
Foreign countries, 6 months $4.50

Pavarytas iš’tarnybos, kadi
nesutiko kariaut prieš 

Sovietų Sąjungą
Washington. — Federate 

grand džiūrė pereitą mėne
sį New Yorke statė du 
klausimus Irvingui Kapla- 
nui, ekonominiam Ameri
kos pareigūnui Jungtinėse 
Tautose: .

—Ar tamsta sutiktum ka
riauti prieš Sovietų Sąjun
ga, jei kiltų karas tarp So
vietų ir šios šalies? Ar 
tamsta kada nors priklau
sei šnipų grupei?

Kaplanas nedavė atsaky
mo. Už tai ir- tapo paša
lintas iš tarnybos Jungti
nėse Tautose.

MOTERŲ KAMPELIS
Vaikus mylinčios amerikones 
žodis vaiky gerovei

Jaudinanti tyla viešpatavo Amerikos Motery Taikai 
konferencijoje, kuomet organizacijos vadovė Halois 
Moorhead sakė kalbą. O pabaigus ilgai lydėjo audrin
ga ovacija. Ir būriai motery subėgo pas kalbėtoją 
gauti jos prakalbos nuorašą. Jos grįžo į suolus nusi
minusios, kuomet joms pasakė, kad nuorašo nėra. 
Mums pavyko gauti jos kalbos sutrauką vėliau, štai ji:
Virš treji metai atgal aš 

stovėjau Rytų Europos ša
lies kapitoliuje thrp karo 
griuvėsių. ’Išlikusieji gy
vais pasakojo baisias istori
jas apie išgyventą visuoti
ną skurdą ir kančias. Da
bar visų jų vilties centru 
tapo taikus pasaulis, kuria
me jie galėtų atstatyti iš 
griuvėsių savo šalį.

Šauksmas taikos girdėjo
si iš lūpų darbininkų, far
mer! ų, studentų, mokytojų, 
motinu ir vaiku visame ta
me karo sudraskytame 
krašte. Jie šaukė Amerikos 
žmones tuomet, kaip kad 
jie šaukia šiandien, stoti 
kovon už taiką, kad mes 
galėtume išvengti tų baisy
bių, ‘iš kurių jie ką tiktai 
pradėjo išeiti.

Ir dėl to ši Konfer’encija 
Apsaugai Mūsų Vaikų ir 
Mūsų Namų tapo sušaukta 
tuo laiku, kuomet gręsmė 
trečiuoju pasauliniu karu 
reikalauja, kad kiekvienas 
sąžiningas amerikonas vy
ras ar moteris patrigubin
tų savo pastangas išlaikyti 
pasaulį taikoje.

Gresiant atominiu sunai
kinimu, pražūtis gresia ne 
vien tiktai mūsų namams, 
bet ir mūsų vaikų ateitis 
kabo pavojuje ties beprotiš
kais norais tų, kurie pel
nosi iš karo. Kurte krau
nasi milijonus iš mūsų jau
nuoliu uastatvmo kanuo- 
lėms. pašaru. Jau 110,000 
jaunimo nukentėjo kruvi
nuose Korėjos mūšių lau
kuose. /

Prieš porą su virš metų 
buvo Baltajame Name su
šaukta Pusšimčio Amžiaus 
konferencija “apsvarstyti, 
kaip mes galėtume išvysty
ti vaikuose protines, jaus
mines vertybes, būtinas as
mens džiaugsmui ir atsa
kingai pilietybei.”

Laikotarpiu po tos kon
ferencijos prieš vaikus yra 
vedamas psichologinis ka
ras. Šalies mokyklos pa
verstos į karo propagandos 
arsenalus su perijodiniais 
atominei bombai pratimais, 
įspėjimais apie raudonuo
sius, šuns toblytėlėmis, ku
rias kiekviena motina pa
žįsta kaipo mirties toblytė- 
tes. Jau tos pačios plasti
kinės virvutės, kuriomis tos 
toblytėlės užkabintos, tapo 
pripažintos degančiomis.

1950 metais prezidentas 
Trumanas, tos konferenci
jos . garbės, pirmininkas, šau
kė vįsus pilietiniai galuo
jančius piliečius ir gyven
tojus atsiliepti į temą ‘/sau
gaus vaiko saugiame pa
saulyje.” Ragino atsiliepti 
atsiuntimu ats.tovų į tą kon
ferenciją.

Dabar naujasis aiškini
mas saugumo yra rodomas 

.85 bilijonų dolerių budže- 
tu. To budžeto tiktai 11 
nuošimčiu tėra skiriama so- 
cialiams patarnavimams vi
siems bendrai. Iš to turi iš
silaikyti mokyklos, ligoni
nės, vaikų priežiūros cen
trai. O bauginančiai dide
li skaičiai, 70 centu iš kož- 
no dolerio, išleidžiama ap
siginklavimui.

Plienas, kurį galėtume 
suvartoti statybai daugiau 
ir geresnių mokyklų, yra 
vartojamas darymui įvairių 
įrankių sunaikinimui vaikų 
kitose valstybėse.

Tikslu prispirti Amerikos 
žmones’ remti saužudišką 
ruošimąsi karui, visašališ- 
koji mūsų valdžios politika 
šiandieną grasina akademi
nei laisvei. Iš. to seka si
jojimas ir atstatinėjimas 
mokytojų, kurie išdrįsta 
darbuotis už demokratinius 
principus ir taikų gyveni
mą. Tuo būdu mūsų vai
kai liekasi pavesti globai 
tų, kurie žąsiškai tūpčioja 
prieš savo ponų balsą ir 
skleidžia vaikuose bailę ir 
neapykantą kitų šalių vy
rams ,moterims ir vaikams.

z Daugelis autoritetingų 
tyrinėjimų d o k umentaliai 
kaltina, kad mūsų moky
klose vaikams skirtos kny
gos yra netinkamos dėl dis-, 
kriminacinių krypčių. Jos 
netinka dėl įtardinėjimų, 
dėl klaidų ir dėl tikslaus 
praleidimo tikrų ir neiš
kraipytų žinių apie dauge
lį Amerikos tautinių gru
pių. Peržiūrėjus šimtą skir
tu elementarinėse ir vidu
rinėse mokyklose skaityti 
knygų, nei vienos nesirado 
liuosos nuo vienokios ar ki
tokios formos įtarčių ir ša
liškumu, v

Isteriškumu ir įdūkusiu 
mobilizavimu per falšyvą 
šauksmą apsiginti nuo ta
riamojo priešo iš užrube-! 
žio, mūsų jaunime yra skie- j 
pijamas niekad pirmiau A- 
merikos jaunimui nebu
vęs brutališkumas. Tam pa
vyzdžiu gali būti neseniai 
įvykdyti hitlerininkų siau
tėjimui panašūs veiksmai 
Philadelphijoje.

Pagalvokite apie bcviltin- 
gumą padėties mūsų jauni
mo, kuris nesaugumu atei
ties tūkstančiais yra stu
miamas į paralyžiuo j a n t į 
paprotį ramintis narkoti
kais. .. Tos padėties net di
džiausi užglostinetojai ne
begali paslėpti. Tiesa yra to
kia: Mr. Auslinger, J. V. 
Narkotikams Biuro virši
ninkas, Parent Magazine 
už gegužės, mėnesį rašo: 
“Nenuginčijama, kad šaly
je dabar randasi daugiau 
jaunų narkotikų, negu bent 
kada pirmiau... n u o d y lo 
viešpačiai tiksliai įsibriovė 
į jaunimo turgų...”

New Yorko Herald Trib
une rašo, kad New Yorko 
mokyklose tūkstančiai vai
kų vartoja narkotikus. Lois 
Higgins, Chicagoje Krimi- 
nalybėms Išvengti Biuro 
pareigūnas rašo, kad skai
čius vaiku narkotiku Chi
cago j e 1988 metais buvęs 
738 bėgiu 1951 metų paki- I 
lo iki 4,437. Spaudoje pil
na žinių apie vaikus narko
tikus, kurių tūli yra tiktai 
8 metų. Aprašomos mer
gaitės, kurios tų nuodų įta
koje vos sulaukusios 14-jų 
savo amžiaus metų tapo 
prostitutėmis, kad galėtų 
daugiau narkotikų nusi
pirkti.

(Daugiau bus sekamame
, skyriuje.)

Brooklynietes naudingai 
minėjo Motinos Dieną

.Gegužes 10-tą Lietuvių Mo
terų Apšvietos Klubas minėjo 
Motinos Dieną su įdomia me
no programa ir draugišku po
būviu Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hill, N. Y.

Programą klubietėms, ki
toms mamytėms ir jų drau
gams — visai publikai — tei
kė jaunosios klubietės bei klu- 
biečių dukterys ir vienos jau- 
nametis sūnelis.

Pirmininkei K. Petrikienei 
paskelbus programos pradžią, 
pirmosios išstojo Carolyn Gil- 
manaitė ir Frances Mažilytė. 
Carolyn skaitė jos pačios pa
rašytą paskaitą, specialiai tai
kytą Motinos Dienai. Paskaita 
įdomi, turininga, jaudinanti. 
Jautriai ji ir skaitė. O jai 
skaitant, jos draugė Frances 
švelniai skambino pianu kokią 
svajingą melodiją. Carolyn 
sakė, kad jos angliškai para
šytą paskaitą jos tėvas išver
tė lietuvių kalbom. Tačiau Jos 
mokėjimas gražiai skaityti ro
do, kad ir jinai galėtų rašyti 
lietuviškai, jeigu tam pasinio- 
tų. Linkėtina jas matyti mū
sų programose ir ateityje.
Neužsi leisdamas merginoms, 

Serge Savitcheff, jaunametis 
berniukas, skambino pianu. O

Šeimininkėms
Francūziški Blynai

2 kiaušiniai
puodukas gatavai, sumai

šytų miltų
puodukas pieno.

_ Iškepk blynus ir laikyk 
šiltai. Jiems pripildyti tu
rėk padariusi tokį mišinį:

puodukas ir pusė (lį) 
virtų sukapotų špina
tų

šaukštas miltų
pora sukapotų svogūnų 
pusė puoduko pieno 
du šaukštai sviesto 
biskytis druskos, pi’pirų.
Sumaišyk viską kartu 

puode ir kaitink iki gerai 
sutirštės, tankiai maišant, 
kad neprisviltų. Uždėk po 
porą šaukštų ant blyno, su
lenk per pusę ir duok val
gyti su mėsos bandukėmis. 
Arba gali pakepinti grybų 
su svogūnu svieste, tiks 
kartu valgyti su blynais.

Skoninga yra Smetonos 
užsipilti ant tų blynų. Bet 
jei esi per dikta, nenori 
daugiau užsidėti sau sunku
mo, tai jau smetoną palik 
kitiems . V.

i

Tortas gatavas kepti
Ką reiškia be micros blč- 

tele? Iš mažos tortas iškils 
su kaupu, guzais, dar gali 
ir pečiun prikristi. Per
daug gilioje paviršius liksis 
balsvas, neįgys. pageidauja
mo gelsvumo.

Vienam tortui kepti gro
telį dėk pečiun pačiame vi
duryje, o dviem, ar vienam 
kepamam dalimis, dėk du. 
Blėteles suderink taip, kad 
nebūtų viena virš kitos, bet 
vienodame atstume viena 
nuo kitos, taip pat nuo vir
šaus ar nuo apačios ir nuo 
vidurio pečiaus.

Pirm dėjimo torto, pečius 
turi būti įkaitintas, iki pa
geidaujamo laipsnio. Ne
sant pečiuje termometro, 
turint pirkti, imk garan
tuotą, kad ir brangėlesnis 
būtų. Apsimokės — jeigu 
nesudaužysi.

Nedarinėk pečiaus kol 
nepraėjo bent ketvirtoji da
lis kepimui laiko. Ir ben- 
draų nereikia dažnai atida
rinėti. Atidarinėjimas iš 
pradžių trukdo kilimą, o 
paskui—kepimą.

■ Patikrinti, ar iškepęs, yra 
keli būdai. Bene tinkamiau
sias bus smeigti viduriu 

paskiau, pianu lydimas savo 
mokytojos Bronės Sukackie
nės, padainavo abiemis kalbo
mis — lietuviškai ir angliškai.

Susanna Kazokytė su Elena 
Brazauskiene duete sudainavo 
Šimkaus “Rūtelę”, Grosso 
“Kalinį;” Edwardso “Kai 
šviečia mėnulis,” kuriai žo
džiai pritaikyti poeto Jasilio- 
nio; taipgi “Pas motinėlę”, 
Banio, ir, regis, kai ką dau
giau.

Joms akompanavo muzikos 
mokytoja B. Sukackienė (ša
knaitė).

Skaitytas pasveikinimas nuo 
klubietės Nellie Venta, kuri 
toli gyvendama ir su mažu sūę 
neliu būdama šiemet negalėjo 
čionai dalyvauti.

Pradžiugome, kuomet pir
mininkė pranešė, jog tikrai 
turime mūsų pobūvyje svečius 
iš Kalifornijos Ksaverą ir Juo
zą Karosus, taipgi viešnią Ma
rijoną Sukackienę iš Worces- 
terio. Karosienė, kaip visuo
met, kada tiktai čionai atsi
lanko, neištrūko nuo kalbėji
mo programoje. Pasakė ne
paprastai reikšmingą, šių die
nų reikalavimams, pritaikytą 
kalbą, teikiančią stiprybės vi
siems, kurie darbuojasi darbi

vielute ar mediniu smeigtu
ku ir tuojau ištraukti. Ne- 
dakepus, smeigtukas apsi- 
vels- tešla, iškepusio smeig
tuką ištrauksi švarų. įgu
dusios šeimininkės taipgi 
pažįsta lengvai spustelėju
sios pirštu. Iškepusio spus
telėtoji vieta atšoka, atsipu
čia atgal, kaip guminė.

Perkepintas tortas bus 
kietas, sausas, o nedakep- 
tas gali sukristi. Sukristi 
gali ir nuo orvalko (draf- 
te). Tortas, kaip žmogus,' 
mėgsta ilsėtis ramiame: 
kampelyje, be orvalkų ir | 
trenksmų. Geriausia atvė- i 
dinti kacnbario temperatū
roje. Laikyti uždaroje dė-; 
želėje ar inde, bet tokiame, | 
kuris gali išsivėdinti-“kvė- 
puoja.” Aklinai uždarame 
pasidaro sužliugęs, šlapias, 
o visai atdarame perdžiūs- 
ta. X.

i Pattern- 9327 (for the fuller, 
shorter figure): Half Sizes 14'/2( 

i!6y2, 18%, 20%, 22y2, 24y>. Size 
116% takes 4% yards 35-inch fab- 
Iric; 4% yards, eyelet edging.

Užsakymą su 35 centais ir I 
pažymėjimu formos nume
rio ir (lydžio siųskite: Pat- 
tern Dept., 110-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y. I 
2 pusl.-Laisvė (Liberty )-Trečiadien., Gegužės-May 21, 1952

ninkų gerovei ir taikai.
Sekė vaišės, draugiškas da

linimasis dovanomis iš “lai
mės krepšio,” išpardavimas 
tortų, kurių draugės prikepė 
daugiau, negu čia buvo gali
ma suvartoti. Ir daug kitų val
gių buvo suaukota. Gi F. Vait
kus moterų pobūvio dalyvius 
pavaišino kitkuo, ko rengėju 
pačios negalėjo pagarhW’bf. 
Tai buvo stambiausioji tam 
vakarui dovana. V. Kazlaus
kas suteikė muziką norintiems 
apsisukti ratu.

Klubietėms paskelbus, kad 
šia proga jos norėtų paremti 
dienraščio Laisvės fondą, įver
tindami klubiečių darba ir 
vaišes, svečiai prisidėjo tam 
tikslui. Kiek per klubiečių 
pramogą suteikė paramos, jau 
buvo skelbta.

Klubas dėkingas visiems 
suteikusiems dovanų pinigais, 
maistu, daiktais, o taip pat ir 
už tuos pundus gėlių,* Ir di
džiai įvertina talką visų prog
ramos dalyvių ir dirbusių val
gius pagaminti ir kitus darbus.

D-ė.

Nemanykite, kad vien tik
tai šeimininkės reikalingos pa
tarimų, kaip apsieiti su mais
tu. New Yorko Sveikatos De- 
partmentaš sukviečia gripes 
prekiaujančių maisto prottoh- 
tais ir teikia jiems pamokas?

IŠ LIETUVOS
Kaimo lektoriumai

ŠILALĖ, 111-29 d. — Voro- 
silovo vardo kolūkio lektoriu
me’ reguliariai kartą per sa
vaitę skaitomos pas k a i t os. 
Neseniai agronome Repšaitė 
padarė pranešimą apie sodi
ninkystės išvystymą. Paskaitas 
lanko po (50—80 kolūkiečių. 
Ypatingą susidomėjimą klau
sytojams sukėlė agronomės 
Lekytės paskaita “Sėklos pa
ruošimas sėjai.” Agronomės 
patarti, jie nutarė pakartoti
nai išvalyti sėklą. A

15 paskaitų ir moksliniu 
pranešimų politinėmis moksjf- 
nėmis ir agrozootechmkJis 
temomis paskaityta šiais me
tais “Tarybų Lietuvos,” “Žvin
gių” kolūkiuose. Paskaitas 
kolūkiečiams skaito ne tik 
vietinės inteligentijos atstovai 
bet ir iš srities bei rajonų 
centrų atvykusieji lektoriai.

Dabar rajono apylinkėse 
įsteigti 9 kolūkiniai lektoriu
mai. Nuo šių metų pradžios 
juose perskaityta apie 150 pa
skaitų ir pranešimų įvairiomis 
temomis.

Socialistinių lenktynių tarp 
apylinkių tarybą sutartys

VABALNINKAS, 111-29 d. 
— Rajono apylinkių tarybos 
sudarė socialistinių lenktynių 
sutartis, kuriose priimti įsipa
reigojimai laukininkystės, 
vulininkystės, kultūrinio - bui
tinio gyventojų aptarnavimu, 
finansiniais, organizacinio-ma* 
sinio" darbo ir kitais klausi
mais.

Visos apylinkių tarybos įsi
pareigojo pasiekti, kad kol
ūkiuose sėja , būtų įvykdyta 
per 10—13 dienų, aukštu ag
rotechnikos /lygiu. Vegetacijos 
periode numatoma organizuo
ti papildomą pasėlių tręšimą, 
organizuoti piktžolių ' ravėji
mą .

Jasiųliškių, Šukionių. Gyva
karų. ir kt. apylinkių tarybos 
priėmė konkrečius įsipareigo
jimus gauti aukštą derlių kol
ūkiuose, užtikrinti savalaikį 
visų valstybinių-ūkinių užduo
čių įvykdymą.

Apylinkių tarybos įsiparei
gojo kovoti už tolesnį visuo
meninės gyvulininkystės išvys
tymą, gyvulių produktyvumo 
pakėlimą. Numatyta žymiai 
padidinti pašarinių kultūrų 
plotus, siloso gamybą.

Platūs ir konkretūs įsiparei
gojimai įrašyti sutartyse, sie
kiant pakelti į aukštesnį lygį 
organizacinį-masinį apyliif 
tarybų darbą.

S o c i a 1 j sti n i ų 1 e n k ty n i ų ’ re- 
zultatams sistemingai tikrinti 
sudarytos komisijos.

' V. Morkūnas
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GYVIEJI KOVOJA
„__  Parašė ŽANAS LAFITAS '

WORCESTER, MASS.

(Tąsa)
r ^Tirma valanda dienos. Ką tik suskam

bėjo varpas, šaukiąs mus i darbą. Snigti 
beveik nustojo. Mudu su Ernestu grįžta
me iš valgyklos.

—Neskubėk,—sako man Ernestas,— 
jei mes nepateksime i sprogdintojų bri
gadą, laikyk, kad tai tas pat kaip papil
doma porcija sriubos.

—O koks tai darbas?
—Reikia užlipti kopėčiomis, kurios at

remtos va ten į uolą. Oloje, penkiasde
šimt metrų aukščio nuo žemės, kiekvie
nam duoda apie 30 kilogramų dėžę su 
dinamitu. Paskui reikia nulipti su tuo 
krūviu ant nugaros, rizikuojant nusi
sukti sprandą, ir padėti tas dėžes prie 
įėjimo į tunelį...

— Taip, tu teisus, be tokio deserto, 
ko gero, verčiau apsieiti.

— Einam. Gal pavyks užtrukti išvie
tėje ...

Vėlu, kapo jau pamatė mus. Pasislėp
ti negalima. Mosuodamas lazda, jis pa
šaukia mus.

—Ei, prancūzai ’/'
, '—Einam pas jį, taip bus protingiau, 
L— pareiškia Ernestas.

Tuo būdu pasidarė, .kad mes atėjome 
pirmieji. Rusai, su kuriais kartu dirba
me, pasirodė įžvalgesni. Kapo, nukrei
pęs į juos visą savo rūstybę, nuėjo jų. 
Jis įniršęs partrenkė ant žemės kažkokį 
kalinį, užkluptą su nuorūka už vagonė
lio. Kiti išlakstė į visas puses, persekio
jami savųjų kapo, kurie patys miršta
mai bijo, kad jiems nekliūtų nuo kokio 
esesininko už tai, jog lig šiol jie nesurin
ko savo žmonių.

— Ne metas tinginiauti, — sako Er
nestas, — komandofiureris tuoj tikrins.

Štai ir jis. Komandofiureris -eina tie
siai į mus. Jį lydi kažkoks civilis. Tur 
būt, meistras. Komandose paskelbtas 
“kovos aliarmas.” Visi skubiai užima 
savo Spėtas ir susirūpinę pradeda kažką 
veikti. * Mudu su Ernestu čiumpame 

Įkažkokią didelę siją ir užsiverčiame ją 
ant pečių. Mes patys gerai nežinome, 
kur eiti su šia našta, bet svarbiausia — 
reikia ką nors veikti, vis tiek ką. Mes 
nuklimpstame ligi kelių į sniegą.

— Kur tu mane į vedei, velnias tave 
griebtų!

— Tylėk, eik paskui mane.
Esesininkas sustabdo mus ir įnirtęs 

klausia:
— Wohin? (Kur?)
—In den Tunnel, (Į tunelį)—nemirk

telėjęs atsako Ernestas.
—Gut.
Ir nekreipdamas į mus dėmesio, esesi

ninkas pašaukia kapo:
— Zwei Mann mit Meister, und 

schnell! (Du žmonės su meistru, ir grei
tai!)

— Jawohl.
Komandofiureris dingsta priešingoje 

pusėje, pamiršęs apie mūsų buvimą.
Ernestas, girdėjęs šį įsakymą, sako * 

nepasukdamas galvos:
— Reikia padaryti viską, kad nueitu

me su tuo meistru. Aš jį pažįstu. Geras 
vyras. Tada ramiai baigsime dieną.

Kaip susitarę mes pasukame už medi
nio sandėliuko ir numetame savo siją 
ant žemės.

Mes atsiradome prie savo kapo kaip 
tik laiku.

—Kapo, — pareiškia Ernestas ryž
tingu tonu, — wir konnen gehen. (Mes 
galime eiti.)

— Gut.
Jis linktelia sutikdamas.
Meistras pasižymi mūsų numerius už

rašų knygutėje ir įsako eiti paskui jį.
—Viskas eina kaip patepta, — šnabž

da Ernestas, kumšnodamas man alkūne.
Lengva širdimi mes traukiame pas

kui meistrą, seną ilgaūsį austrą. Štein- 
bruke šimtai į jį panašių. Tai specialis
tai. Firmos, kurių užsakymai atliekami 
stovykloje, paveda jiems techniškai va
dovauti darbams. Kapo priklauso betar
piškai jiems. Kai kurie meistrai elgiasi 
visiškai padoriai ir stengiasi bent kuo 
palengvinti kalinių likimą. Bet tokių 
pasitaiko retai. Kiti, jų taip pat nedaug, i 
tikri gyvuliai — jie muša, ir jų bijoma j 
ne mažiau kaip esesininkų. O daugumas1 
laikosi neutraliai ir yra abejingi visam! 
kam pasaulyje. Tas, kur žingsniuoja pir-| 
iria mūsų, Ernesto nuomone, yra iš pir
mosios kategorijos.

Mes einame paskui jį ligi statybos! 
aikštelės galo, misi leidžiame šlaitu, kurio 
papėdėje tarsi užmirštas ant bėgių sto-1 
vi nedidelis garvežiukas. Mes beveik 
prie pat vielų užtvarų.

Vieta puiki. Aplink — nė gyvos dva
sios. Čia mums bus ramu. Tik nedidelė 
grupė žmonių už kokių dvidešimt met
rų nuo čia valo sniegą. Dar kiek toliau 
kareivis iš savo bokštelio ramiai stebi, 
kas dedasi aplinkui. Jis pasidėjęs auto
matą ant kelių. Tai senis. Mus nuo jo 
užstoja garvežys.

Meistras išsitraukia papirosinę, jšima 
cigaretę/ užsirūko ir, apsidairęs į šalis, 
paduoda kitą Ernestui, ženklu paaiškin
damas, kad tai mums abiems.

— Natūrlich, (Na, žinoma.)—atsako 
Ernestas ir, savo ruožtu taip pat. apsi-j 
dairęs, prašo pridegti. ' Meistras duoda! 
jam ugnies, bet pataria būti atsargos- Į 
niems.

Mes skubame jį nuraminti ir iš eilės 
užsitraukiame. Mums iš tikrųjų pasise
kė.

Meistras atneša keturis kibirus ir pa
aiškina,’ koks mūsų darbas. Reikia tiktai 
pripilti tenderį. Darbo valandai, ne dau
giau, bet jei mes baigsią jį ligi vakaro, | 
jis nieko nesakysiąs.

— Aš gi tau sakiau, — spindi Ernes-! 
tas.

Ir kol meistras ramiai tikrina darbų 
sąrašą, mes neskubėdami pradedame 
nešti vandenį. Siurblys čia pat, ir mums 
tereikia eiti vos keletą metrų.

—Šiandien mums tikrai sekasi! — 
sušunka Ernestas. — Štai ir snigti nu
stojo.

Treji metai be Francinos 
Skeltienės

Francina Skeltienė

Gražusis gegužės mėnuo 
grąžina augmenijai gyvybę, 
šilti, galingi saulės spinduliai

(Bus daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS So. Boston, Mass.

apipila žemę, sunaikina šalčio 
liekanas. Pasitraukia šaltoji 
žiemužė. Linksmai pragysta 
paukščiai, kurio tyliai slėpėsi 
laike žiemos šalčių, audrų. 
Pražysta gėlės. Pasipuošia 
naujų lapų rūbu medžiai, su
žaliuoja žolė. Nudžiunga žmo
gus taip su išsiilgimu laukęs 
gražiojo pavasario.

Bet daug kam ir pavasaris 
atneša liūdnas atmintis, pri
mena, kad' mirties pakirsta 
žmogaus gyvybė niekuomet 
nesugrąžinama. Mirusių my
limųjų niekas sugrįžtant ne
sulaukia.

Gegužės 23 sukanka 3 mo
tai kaip mirtis staigiai, netikė
tai išskyrė iš gyvųjų tarpo 
Francina Skeltienę, grožio, 
kultūros, žmogaus mylėtoją. 
Viską, kas buvo kilta-vertinga
Francina remdavo. Ji sveikin
davo su širdinga, šilta šypsą, 1 
kuri yra ir pasiliks gyva ilgai, !
ilgai visiems Francinos arti
miesiems.

Liūdi jos netekęs vyras Jo
nas Skeltis, giminės ir drau
gai.

Lawrence. Mass.

LMS pirmos apskrities 
komiteto susirinkimas

Gegužes 9 d. “Vilnies” sve
tainėj įvyko LMS 1-mos Aps
krities komiteto susirinkimas, 
kuriame buvo kalbama apie 
ateities darbuotę meno srityje.

Nuo vakaro, kuriame LMS 
apskritis bendrai su Liaudies 
Teatru perstatė veikalą “Kry
žius”, kovo 30 d., numatoma, 
kad pelno liks apie $120.

Pasveikinta “Vilnies” šėri- 
ninkų suvažiavimas su $10.

Kalbėta apie LMS 3-čios 
Apskrities meno mokyklą ir 
visuotiną LMS Suvažiavimą, 
kurį bendram susirinkime nu
tarė LMS Pirma Apskritis ir 
LMS Cehtro komitetas ir p ro
sima vo 3-čios Apskrities ko
mitetui. . Trečioji Apskritis 
propoziciją užgyrė. Visą rei/ 
kalą apie delegatų siuntimą ir 
aukas patikta spręsti visuoti
nam menininkų susirinkime, 
kuris įvyks greitoje ateityje 
''Vilnies” svetainėje.

Pas F. Mockapetrį ir Va
lentą numatoma vykti pasisve
čiuoti birželio 15 dieną.

Kadangi Liaudies Teatras 
su vaidinimu' “Tetos Turtai” 
turėjo neblogas pasekmes 
(vaidinta 3 kartus), taipgi 
“Kryžius” geras veikalas, nu- 

I tarta rekomenduoti rockfor- 
diečiams, kad vienas iš virš 
minėtų veikalų būtų suvaidin
tas Rockforde spaudos pikni
ke po atviru' dangum.

Ką manote draugai rockfor- 
diečiai apie sugestiją?

LMS 1-mos Apskrities pik
niką nutarta laikyti J. Spaicio 
darže, Willow Springs.

Kadangi Aido Choras da
bar neturi mokytojo, tai Ap- 

i skrities komitetas nutarė pa
gelbėti surasti mokytoją dėl 
ai d iečių.

Sekantis LMS 1-mos Aps
krities komiteto susirinkimas 
įvyks 2 d. birželio, Liuosybės 
svetainėje, Cicero, 111.

J. D. B.

Užbaigtuvčs

Užbaigiant žieminį sezoną 
ir atsisveikinant su parengi
mais svetainėje, LLD 2-ros 
kuopos moterys ruošia gražų 
parengi mėlį paramai Meno 
Mokyklos ir kitų svarbių rei
kalų. Kad nusiteikus pavasa
riškai, draugė J. Reinardienė 
pasižadėjo išpuošti svetainę 
kvepiančiomis gėlėmis ir kito
kiais žalumynais. Mūsų darbš
čiosios gaspadinės — E. Le
kienė, D. Ruplėnienė, Kavo- 
liūnienė ir kitos prigamins į- 
vairių skanumynų. Gražią dai
nų programą .duos .mums mū
sų Veteranų. G r u p ė.

Tai bus tikra gegužinė. Į- 
vyks šęštadienį, gegužės 24 d., 
8 vai. vakare, 318 Broadway.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
ir visas dalyvauti.

Rengėjos.

Champion Co. popieriaus 
dirbtuvėje penkiems šimtams 
darbininkų pakėlė mokestį po 
7 centus už valandą. AFL 
unija aiškina, kad pagal val
dinę algų stabilizaciją dau
giau negalima kelti. Stabilisa
tion Board, Washingtone, taip 
patvarkė. Ponams leido darbi
ninkams mokėti tiek, kiek po
nams patinka. Gali numesti 
kaip šuniui apgraužtą kaulą. 
Gi sau pasikelia, kiek nori, 
šiuo laiku su 7 centais ne ką 
gali nupirkti, nė morkų bun- 
čiuko negauni. O ką jau kal
bėti apie kitus maisto produk
tus.

Dr. P. E. Zanfagna įsikabi
no aldermanui Joseph E. Car
ney į čiupryną. Duoda miesto 
majorui skundą, kad nepildo 
nutarimų miestinėje ligoninė
je. Aldermanai pirmiau pa
reiškė, kad daktarai turi ligo
ninėje egzaminuoti ligonis už 
$1 per metus. Daktaras labai 
užsigavo ir ieško .kabliukų.

Man atrodo, kad ne pro 
šalį būtų jei ir visai veltui eg
zaminuotų, nes ten būnantie- 
įi žmoneliai ?ieturi pinigų. 
Juos tenai užlaiko miestas ir 
gyventojai turi už tą užlaiky
mą sumokėti.

Tarptautiniai krutami pa
veikslai už taiką bus rodomi 
gegužės 23-čios vakarą, 8 vai., 
Young Women’s Christian As
sociation salėje, 38 Lawrence 
St. Įžanga maža, tik 50 c.

Ateikite pasižiūrėti! Pama
tykite, kaip viso pasaulio žmo
nės darbuojasi už taiką! Jei
gu mums tikrai rūpi taika, tai 
turimo ir dirbti jai. Ypač žin
geidi! pamatyti Taikos Kon
gresą, kuris įvyko Vargavo j c, 
Lenkijoje.

American Woolen Kompa
nija susitarė su CIO unija.

Streiko nebus. Susitarta su 21 
dirbtuve. Unija atstovauja 
18,000 darbininkų. Vėliau bus 
pranešta, kokia sutartis pada
ryta. Gegužės 12-tą tu įėjo į- 
vykti konferencija Bostone 
galutinai išspręsti sutarties 
klausimus. ,

Majoras Buckley veja iš 
darbų tarnautojus, kurie iš
dirbę miestinį darbą po hele
ris metus, o jų vieton skiria 
savo gimines ir draugučius. 
Atrodo, kad perdaug priperės 
Buckliukų, nes turi didelę gi
minę. Kai visa giminė sueina 
į miestinius darbus, tai mies
tui nesveika.

Majoras John J. Buckley su 
Morgan Lawrence Citizens 
Komitetu turėjo susirinkimą, 
su William L. Batt, antrininku 
valdžios pareigūnu ir kitais į 
viršininkais. Kalbėjosi, kaip i 
prašalinti nedarbą. Atrodo,. 
kad jų ta konferencija mažai- 
tegelbės, nes nieko naudingo i 
nenutarė. Turbūt tik kalbomis! 
ir nueis, o nedarbas Lawren
ce kaip yra, taip ir bus.

šaukiama didelis susirinki- 1 
mas gegužės 25 dieną, 2 vai. j 
po pietų, Maple Parke. LDS; 
125 ir LLD 37 kuopų nariai, 
prašomi visi dalyvauti. Taipgi 
kviečiami ir ne nariai. Bus iš-! 
duotas raportas iš delegatų i 
sąskridžio Washingtone. Iš-i 
girsite tarimus ten buvusių su-1 
važiavusių 780 delegatų iš 16 : 
valstijų.

Tapo palaidota Pranė Pet
rauskienė. Ilgai gyveno 43 Co
met Road, Methuen, Mass. Tu
rėjo savo mažą ūkį. Neilgai 
sirgo. Palaidota su bažnytinė
mis apeigomis. Paliko nuliūdi
me šeimyną. Reiškiu užuojau
tą šeimynai ir giminėms. Ra
maus atilsio Pranei!

S. Penkauskas.

Du bičiuliai, abu republikonai., abu stojanti už šalto 
karo gilinimą ir kuo didesnį ginklavimąsi: — Eisenho- 
weris ir Dulles. Dulles nuvyko tartis su Eisenhoweriu 
Paryžiuje,

Aklųjų šalyje vienaakis 
žmogus yra karaliumi.

iSnmiiife .

LAISVES
PIKNIKO
REIKALU

Kolonijų veikėjų prašome įsitemyti, kad Lais
ves piknikas Brooklyne šiemet įvyks šeštadienį, 
Liepos - July 5-tą. Ant rytojaus sekmadienis, 
puiki proga ir iš tolimesnių kolonijų atvykti į 
tą didįjį mūsų dienraščio sąskridį. Bus daug, 
laiko sugrįžti ir pasilsėti po pikniko.

Prašome kolonijų veikėjų iš anksto organizuo
tis, pasisamdyti busus ir dalyvauti toje gražioje 
iškilmėje. Apart to, kad ant rytojaus sekma
dienis, dar yra ir kita proga. Pradžioje liepos 
daugelis pramonių visai nedirba, tai ir tas pa
lengvina atvažiavimą į pikniką.

• *
Laukiame svečių iš toliau ir manome, kad ne

teks nusivilti. Aišku, kad visiem rūpi palaiky
mas dienraščio. Tad visi ir visur rūpinkimės, 
kad mūsų piknikas pavyktų; stengkimes jame 
dalyvauti.

LAISVĖS ADMINISTRACIJA

Pittsburgh, Pa.
Mirtis

Mirė Povilas Wicinas ba
landžio 9 d. 5 vai, ryto Home
stead ligoninėje. Gyveno po 
No. 209 Mary St., Munhall. 
Palaidotas balandžio 12 d. ant 
Laisvų Lietuvių kapinių. La
bai gražiai palaidotas.

Velionis buvo 71 m. am-į 
žiaus. Paliko nuliūdime žmo
ną Elzbietą, sūnų Joną, ir du
kteris Janie ir Viola.

Drg. P’ Wicinas buvo Lais
vės ir Vilnies skaitytojas. Pri
gulėjo prie LLD 33 kuopos, 
LDS 145 kuopos ii” Mokslo 
Draugijos. Visados prijausda-, 
yo visiems pažangiems dar-j 
bams ir su aukomis prisideda-! 
vo.

Gaila netekus tokio draugo. 
Ilsėkis, drauge Wicinai, ant 
visados, o mes pasilikę tęsi
me jūsų darbą.

Didelė draugų užuojauta 
Wičino likusiai šeimynai.

P. Wicinas atvyko į Ameri
ką 1913 metais. Dirbo Natio
nal Tube kompanijoje. Vėliau 
persikėlė į Homestead, Pa., ir 
dirbo M a c h ine Co. iki 1950 
metų. Gyveno pasiturinčiai. 
Dirbdamas sunkiai ir turėda
mas pastovų darbą, susitaupė 
dėl lietingos dienos keletą do

lerių. Paliko nuosavus namus 
dėl savo mylimos žmonos Elz- 

| bietos.
Lietuvoje Povilas Wicinas 

paėjo iš Kauno gub., Kupiš
kio apskr.

Draugė Elzbieta paaukojo 
$15 dienraščiui Laisvei.

J. Urbonas

Bridgeport, Conn.
Šaunus banketas

LDS 74 kuopa ruošia pager
bimui savo gerų veikėjų Pudi« 
m.ų gražią parę - banketą’. Bus 
gegužės 24 d., 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Jaunų Vyrų Draugi
jos svetainėje, 407 Lafayette 
St. Kadangi Pudimai yra veik
lūs žmonės ir užsitarnavę šios 
pagarbos, tad tikimasi turėti 
daug svečių, ne tik vietinių, 
bet iš kitų kolonijų, žymėtina, 
kad Pu d imu net trys kartos 
yra nariais šios organizacijos.

Todėl, kurie dar nežinojote, 
imkite šį pranešimą kaip už- 
kvietimą, ir dalyvaukite.

Rengimo Komisija.

Skausmas ir džiaugsmas, 
lyg šviesa ir tamsa, vienas 
antrą seka.

Laurence Sterne

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 nuo peršalimo. Kaina $1.25.

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

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

Nr. 5. 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 ček|. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto Štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 78, STA. A., HAKTFORD, CONN.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
. ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna

vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 M t. Vernon St., Phila., Pa.
* Telefonas Poplar 4110

3 pu&I.-LaLve (Liberty)-Trečiadien., GeguXė&-May 21, 1952



NewWto^z^iB^Zliiloi Dar 4 policistai 
tapo nuteisti

įspėjo valdininkus 
apie busų krizę

sų linijų darbininkų būtų a- 
timtas darbas.

Važiuokim i 
Great Necka

Namų savininkų susirinkimas su paskaita 
kam lieka turtas savininkui mirus?

šį ateinantį sekmadienį, 
gegužės (May) 25-tą dieną, 
3-čią vai. po pietų, Alma Ka- 
smoski svetainėje, 91 Steam
boat Rd., Great Neck, N. Y., 
bus rodomos dvi gražios, spal
vuotos, lietuviškos filmos: 
“Birutė“ ir “Paparčio žiedas.“ 
Jas rodys filmininkas Jurgis 
Klimas.

Kaip jau yra žinoma, 
greatneckiečiai, visuomet bū
na visuose mūsų brooklyniečių 
parengimuose. Taigi, kada 
dabar Great Necke įvyksta 
parengimas, tai mes nuvažiuo
kim pas juos. Jie pas mus daž
nai atvažiuoja, o mes pas 
juos nors kai kada.

Dabar važiuot į Great Ne- 
cką, tai gražiausias laikas, 
nes, mat, dabar Great Neckaš 
tai tikras gėlynas — visas pa
skendęs žydinčiuose žolynuo
se ir medžiuose. Dabar tik ten 
ir svečiuotis.

Kiek jau girdėjau, tai ta
riasi važiuot keletas automo
bilių su draugais ir draugėmis. 
Taip ir turi but. 25-tą gegužės 
turi but Great Necko diena! 
Ir mes visi ten 
nenusivilsim, 
filmas, 
Necko 
dysim 
mes su
nors kiek atsilyginti jiems.

Taigi, 
vienas 
dienio 
cką.

turim būt. Ir 
nes pamatysim 

pasigTožėsim Great 
gėlėmis ir sykiu paro- 
greatnekiečiams,
jais ir kad mes norim

kad

tarkimės, kvieskime 
kitą ir sulaukę sekma- 
važiuokim i Great Ne-

Brooklynietis.

Taikos festivalis
Amerikinė Taikos Krusada 

rengia masinį festivalį taikai. 
.Įvyks gegužės 28-tos vakarą, 
S. Nicholas Arenoje, 69 W. 
66th St., New Yorke. Skelbia 
įdomią programą ir kviečia 
visus tam vakarui rengtis. Pro
gramoje dalyvaus ir tautinių 
grupių talentai.

Ypačiai kviečiamos tautinės 
grupės, .kurių surengtas pami
nėjimo pergalės ant nacių ma
sinis mitingas įvyko pasek
mingas dėka visų bendroms 
pastangoms, šis ateinantis mi
tingas taipgi reikalingas bend
rų pastangų, nes 5,000 sėdy
nių turinčią salę pripildyti rei
kia daug darbo padėti,■ reikia 
visiems dalyvauti. D. T.

Brooklyniečiai rašosi 
už taiką atvirutes

Brooklynietė Taikos Tary
ba skelbia, kad Motinos Die
nai išleistas atvirutes už taiką 
pasirašė 9,700 brooklyniečių. 
^žinoma,' pasirašyti norinčių 
buvo neaprokuojamai daugiau. 
Minėtoji skaitlinė 
tiktai 
riuos 
spėjo 
ga.

Visokių už taiką parašų 
nuo praėjusių Kalėdų toji ta
ryba Brooklyne surinko-pa- 
siuntė 84,700.

atstovauja 
tuos brooklyniečius, ku- 

darbuotojai už taiką 
pasiekti toš dienos pro-

savininkai 
paskutinio 
vasarines

Atlan- 
Street,

susirin- 
karščjus

Lietuviai namų 
ruošiasi prie savo 
susirinkimo prieš 

atostogas po gana veiklaus se
zono. Jame nemažai gauta nau
jų narių. Nemažai paskleista 
naujo žinojimo apie įvairius 
namu savininkų reikalus. Ii1 
nuveikta nemažai darbo namų 
savininkų gerovei.

Paskutinis šio sezono susi
rinkimas įvyks penktadienio 
vakare, gegužės (May) 23-čią 
dieną, 8 vai. vakare, Logan 
Inn Salėje ant kampo 
tic Avenue ir Logan 
East New Yorke.

šiame paskutiniame 
kime prieš vasaros
bus išaiškinta kai kurie nuo
mų kontrolės pakeitimai, ku
rie yra ypatingai svarbūs ma
žų namų savininkams: bus 
paaiškįnta, kas atsitiko su 
miesto valdybos planais pakel
ti namų savininkams taksus ir 
kiti reikalai. Be to, organiza
cijos sekretorius skaitys įdo
mią ir visiems svarbią paskai
tą temoje: KAM LIEKA TUR
TAS SAVININKUI MIRUS?

Nors pereitame sezone ši 
organizacija nemažai paaugo, 
bet dar vis-nemažai namų sa
vininkų nėra įsirašę, šiame 
susirinkime kaip tik bus gera

proga jiems kartu su kitais 
namų savininkais sueiti, susi
pažinti, išgirsti labai svarbią 
i)1 įdomią paskaitą apie reika
lą, kuris visiems apeina ir 
taipgi tapti organizacijos nariu. 
Narystės kaina yra tiktai du 
doleriai metams ir reikia pa
sakyti, kad vien tiktai tie pa
tarimai namų savininkams 
apie įvairius savininkystes da
lykus keleriopai daugiau ver
ti. Ateinantį sezoną tikimasi 
turėti d ai’ patobulintą veikimo 
programą ir dar plačiau- pa
nagrinėti įvairias namų savi
ninkų problemas.

Visi namų savininkai turi 
tas pačias bendras problemas 
ir tiktai dalyvaudami organi
zacijoje, kur mūsų supranta
moje lietuvių kalboje tos pro
blemos yra gvildenamos, tega
lėsime prieiti prie jų suprati
mo ir tuomi išvengsime sau 
bereikalingų rūpesčių ir berei
kalingų išlaidų.

Visi namų savininkai, ne
paisant ar turime mažą ar di
delį namą, ar vienos šeimos 
namą, ar-, didesnį — turime 
dalyvauti organizacijoje, ku
rioje daug dalykų apie Įvai
rius mūsų reikalus sužinome.

Mažo Namo Savininkas

! Majoras pasirašė 
naujus taksus

4__________

Miesto Taryba nutarė ir 
majoras Impellitteri pasirašė 
trejus naujus taksus, papras
tai ' vadinamuosius nuisance

sprendėjas 
Delehanty 
pol icistus,

per

Masinės nušautojo 
negro šermenys

Tūkstančiai palydėjo 
mirusį negrą artistą

Enus 
apeigoms 
bažnyčią 
susirinko
draugų. Po 
kalbėjo 
kiai

kuriose 
svietiš-

C h r i s t i a n i laidotuvių 
į Friendship Baptist 
praėjusį antradieni 

pora šimtų jo 
apeigų,

dvasiškiai ir 
visuomenininkai,

ani išsiųstas palaidoti Brock- 
tone, kur jis buvo užaugęs. Ir 
pasisakyta kovoti už teisėtu
mą ir atpildą jo motinai.

Christiani, praėjusiojo karo 
veteranas, tapo nušautas nak
tį iš gegužės 9-tos į 10-tą, bai
giantis studentų pramogai, 
kuomet tiktai komisijos ir kili 
jų artimieji bebuvo pasilikę 
salėje. Jį nušovė specialis 
versiteto policistas James 
Giordano.

uni-

kol

Po centą ant cigarečių pa
kelio. Tuos pradės i 
mėnesio 25-tą.

$5 ir $10 ant auto 
vežimių, pradedant

25 nuošimčius ant 
nių gėrimų. • šio įc

ir sunk-

alkoholi-

Tūkstančiai negrų ir baltų 
susirinko i Harlemo Salem 
metodistų bažnyčią, kad ati
duoti paskutinę pagarbą neg
rų muzikui Canada Lee. Lee 
buvo karštai mylimas negrų 
masių, ir jis buvo kovotojas 
už negrų teises.

Lajdotuvių apeigose tarp 
kitų kalbėjo Clayton Powell, 
Jr., kuris pastebėjo, kad šovi
nistai rasistai bandė aptverti 
Lee geto tvora bandė nepri
leisti, kad jo menas išsiverž
tų užu negriško geto. Bet Lee 
niekad nenuolankavo pris
paudėjams, visuomet drąsiai 
kovojo už savo ir už kitų tei-
ses.

Incidento smulkmenos 
kas neišaiškintos, Tačiau žino
ma tas, kad pasiruošiant pra
mogai penktadienio vakarą jis 
buvo užprotestavęs prieš šovi
nistinę negrų karikatūrą prie 
vienos grupės kamaraitės. Ta 
karikatūra buvusi pakeista. 
Po ginčo, viskas atrodė tartum 
užbaigta, vienok įvyko kitaip.

S.

Liaudies sveikata

N.

Mo-Gegužės 27-tos vakarą 
derminės Dailės Muziejuje, 
11 W. 53rd St,, įvyks įdomus 
susirinkimas tiems, kurie do
misi liaudies sveikatos sritimi. I 
Dalyvaus organizacijų atsto
vai. Kviečiama ir publika. Į- 
ėjimas nemokamas. Prasidės 
8:15/

Už jo atsidavimą liaudies 
reikalams ir nepalaužiamumą 
N e a m e r i k i n i ą i r a g a n g a u d ž i a i 
jį, buvo įtraukę j juodus sąra
šus, ir daugelyje vietų jam 
nebuvo leista koncertuoti. Tas 
faktorius žymiai prisidėjo prie 
jo sveikatos palaužimo, sakė 
kalbėtojai, ir prie jo anksty
vos mirties.

Atsisveikinimo kalbas dar 
pasakė teisėjas Francis E. Li
vers ir pastorius Charles Y. 
Trigg. Visi kalbėtojai ne tik 
iškėlė, koks taurus asmuo bu
vo Canada Lee, bet pabrėžė, 
kad jis liks negrų masių at
mintyje kaip simbolis kovos 
prieš reakcinius elementus, 
kurie šovinistiniu rasizmu ne 
vien smaugia negrų bendruo
menę, bet tuomi palaiko visus 
Amerikos žmones savo galio
je. ' L.

Kalboms ir diskusijoms te
ma : Sveikata, apšvieta, televi
zija ir visuomenė.

Šaukė sustabdyti 
Žudymą graikų

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

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

Valdininkai, kaip žinia, da
bar derisi su privatine busų 
kompanija parduoti penkias 
East Side busų linijas. Kom
panija sako, kad ji negalėtų

Transportininkų Unija 
savo viršininkus įspėjo 
York o miesto valdininkus, kad 
mieste įvyktų “pirma 
transportacijos krizė’’
bent kam iš 760 miestinių bu- darbo.

klasė i paimti daugiau tų darbininkėliu 
jeigu kaip 413. Likusioji notcWky

buvusi

Likusioji riotcW^f

Reikalingi Prie Taisymo Namu Pentoriai
Mes dengiame stogus ir taisome kas tik namuose sugen
da, net šaligatvius išliejame. Jaunuoliams yra gera pro
ga išmokti šį amatą, bet reikia turėti savo mašiną, nes 
mūs kostumeriai randasi Montelloj, Norwoode ir Bosto
no apylinkėj.

John Petrus, 206 Gold St. Randolph, Mass.

Eugene M. Tt. 
I metų, tarnybo- 
Pensija $3,575.

S u n k ve ž i m i ų f i r m os 
tuoja ir žada apeliuoti 
kad nereikėtų mokėti 
šimtinių. Visi, kurių 
sveria 
mokėti po $10 taksų miestui, 
ši mokestis bus priedams prie 
jau mokamos 
moti lentelę.

Protestu o ja 
taipgi likerių 
sako, kad kėlimas jau 
daug 
uždarys daug krautuvių. Kad 
newyorkieciai pirksis tuos 
daiktus New Jersey, ir kitur, 
kur mažiau toaptaksuoti.

Pyksta ii1 
riems taksai 
auto reiškia 
čiau vienišas 
nas. o kovai prieš taksus spe
cialių organizacijų neturi, tad 
darbininko balsas dar 
9 

k a 11 k am a i g i rd i m as.
Kuris vartotojas 

kalbėti, kalba stipriai, 
džiui, brooklynietis veteranas i Syti pašalpos po.' 
Joseph Maxwell patarė ma- Inybojc.
jorui “statyti kalėjimus.“ Jis i ” ———
sakė, kad: mes nemokėsime i (^OSS llŪdyillŲ pHSėkoje

bus daugiau teismų

protes
te i sm e. 
tų dė

visi, kurių vežimas
•š 3,500 svarų turės

už leidimo vai

,‘ir cigarečių, 
parduotuvės. Jie 

ir taip 
aptaksuotų tų prekių

darbininkai, 
ant cigarečių 
labai daug.

ku-
ir

nepa

isei r is ta

SUSIRINKIMAI

Policistų bylos 
(trial examiner) 
pripažino kaltais 4 
kuriuos Grossas kaltino kaipo
ėmėjus kyšių ar dalyvius to 
suokalbio.

Gross savo liūdymuosc jau 
įvardino apie 150 policistų ir 
sakėsi galis įvardinti iki 300 
policistų.

Nuteistieji tuojau tapo at
statytais iš pareigų ir sustab
dyta pensija. Jie visi buvo pa
davę prašymą atleisti ant pen
sijos. Jais yra:

Kapitonas George Gest, 48 
metų, ištarnavęs 26 metus. Jo 
pensija būtų 
metams.

Kapitonas
Gillicuddy, 5 
j e 32 metai.

Saržentas Walter J. Sulli
van, 4 3 mojų, tarnyboje 21 m. 
Pensija $2,325.

Policistas John McNamara, 
4 7 m., tarnavęs 21 m. Pensija 
$2,075.

Nuosprendis tapo paskelb
tas gegužes 15-tą. Diena ank
sčiau buvo taip pat nuteistas 
ir be pensijos atstatytas lei
tenantas Thomas J. Evans, 44 
metų.

Dar kitų 13 teismas prasi
dės 26-tą. šis yra pačių poli
cijos departmento valdininkų 
paskirtinio vadovaujamas teis
mas, taikomas tiktai policijai.

ni. O s e n i a u s i a s jų, Gilli- 
cuddy, buvo veik' ašarose. 
Jis tikrino esąs nekaltas, tur
to neturįs ir negalėsiąs ape
liuoti civiliniame teisme. Ne
turėsiąs kuo gyventi, turėsiąs

Pavyz-Įeiti labdarybinėn įstaigon pra
motų tar-

tų $5 už teisę turėti auto.’

Subadė savo vyrą

pavojingai subadė vyrą 
ir tapo sulaikyta kale- 
kvotimui be kaucijos.

priežastis buvo tam 
nežino, 
radosi

o

Mrs. Geraldine Vętter, 
metų, 
peiliu 
j i m e 
Kokia
viskam, niekas tikrai 
uos sužalotojo gyvybė 
pavojuje, negalėjo kalbėti, 
jinai taipgi nieko neaiškina.

Moteriške gal būt yra ne
normali protiniai, nes prieš 
trejetą su virš metų jinai bu1 
vo savo sūneliui 
rankutę. Ii- dabai1 
12 metų, randasi
operacijai atitaisyti nuo apde- 
ginimo nukentėjusią ranką. 
Kiti du vaikai, 15 ir 8 motų, 

I patalpinti prieglaudoje.

apdeginusi 
tas vaikas 
ligoninėje

Pirmiausiam ryšių su gemb- 
loriais byloje policijos leite
nantui Thomas J. Evans tapus 
nuteistam, numatoma, kad tu
rės stoti teisman bent 115 iš 
buvusių Gi’osso įvardintų poli
cistų.

Evans tapo pripažintas kal
tu ir jo pensija užprotestuota, 
sustabdyta. Jis buvo padavęs 
aplikaciją išeiti iš tarnybos 
ant pensijos. Sekamą dieną 
jau būtų galėjęs pradėti ją 
gauti .jeigu nebūtų buvęs nu
teistas.

Evans sakosi esąs, nekaltas. 
Jis žadėjo eiti į teismą to. įro
dymui.
pažino 
licijos 
m as.

Teismas, kuris jį pri
kaltu, buvo paties po- 
departniento vykdo-

$20.00
10.00
10.00

. 5.00

Graikijos 
valandą 
masinis 

paskelbė

1

New Yorke ties
konsulatu per virš
ketvirtadienį tęsęsis 
pikietas įspūdingai
visuomenei fašistų žiaurumus 
Graikijoje. Jie šaukė: “Su
stabdykite žudymus darbinin
kų Graikijoje!“ “Mes norime 
taikos!“ Ir kiti panašūs šūkiai 
aidėjo ties RCA Building, kur 
konsulatas turi savo patalpas.

Pikietui vadovavo nariai 
Graikų Marininkų Unijos, 
kurios nariai Graikijoje yra 
teisiami ir kurios narių būrys 
yra laikomi Ellis Islande de
portavimui į budelių nagus.

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas jvyks 

gegužės 22-rą, L. A. Piliečių Klubo 
salė.je, 280 Union Avė. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Sekr. (99-100)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—MALE

PRANEŠIMAI

Reikalingi vyrai naktiniam dar
bui, valymui Air-Conditioning. $1.12 
j valandą pradžioje 
lavinimosi periodais, 
mokamos vakacijos 
Kreipkitės: 8768 
mond Mill, N. Y.

darbo, trumpas 
Viršlaikiai, ap- 

ir šventadieniai. 
126ih St., Rich- 

(100-1011

WILKES-BARRE, PA.
Pirmutinis šį Pavasari Piknikas
Sekmadienį, gegužės 25, SLA 115 

kuopa rengia pirmutini šj pavasari 
pikniką, kuris jvyks visiems gerai 
žinomoj vietoj — Sans Souci parke.

Po nuobodžios žiemos — visi išsi
ilgę išvažiuoti kur nors j'parkus. 
Sans Souci parkas ir yra ta vieta, 
kur visi galės smagiai laiką pra
leisti. Čia yra visokių jrengimų ir 
“zabovų” jauniems ir seniems. Pri
sižadėjo atvažiuot žmonių ir iš kitų 
kolonijų. Bus proga susitikti su se
nais pažjstamais, kuriuos jau seniai 
esate 
sus. -

matę. Nuoširdžiai, kviečia vi-
- SLA 115 kuopa. (99-100)

i Reikalingas superintendentui pa- 
i gelbininkas — handyman - Mirie 
i apartmentinio namo. Lengvos [darbo 
sąlygos ir gera- mokestis. KroipH- 
lės: 1510 Ocean Parkway, BrookhjJk 
N. Y. (98-100)

Reikalingas superintendentas 20 
šeimynų namui, 4 kambarių apart
ment as parlor floor, ir alga. Kreip
kitės j Tailor Store, 199 Sumner St., 
Brooklyn, N.'Y. (99-103)

WORCESTER, MASS.

Pcnktadicnj, gegužės 23 d., Lietu
vių Svetainėje, 29 Endicott St., 
jvyks svarbus pasitarimas įvyksian
čios meno mokyklos ir suvažiavimo 
reikalais. Prašome menininkus, me
no veiklos rėmėjus ir abelnai visuo
menės darbuotojus dalyvauti. Pra
džia 7:30 vai. vakaro. Už mokyklos 
komisijų, M. S. <

Reikalinga siuvama padėvėta ma
šina. Kas tokią turite, praneškite, 
būsiu dėkingas. Joe Mineikis, 50 
Hudson Ave., Brooklyn 1, N. Y.

(98-102)

(99-100). '

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kuopa ruošia Banketą, 

pagerbimui savo gerų ir veiklių 
draugų Rudminų. Ta graži parė - 
Banketas jvyks šeštadienj, gegužės 
(May) 24 d., Lietuvių Jaunų Vyrų 
svetainėje, 407 Lafayette St., Bridge
port. Conn. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Draugai Rudminai yra užsitarna
vę šios pagarbos’, tad visi būkime 
banketo ir pagerkime juos. — Ren
gėjai. (99-101)

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. 7-6283

EGZAMINU O J AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

Matthew A

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

BUYUS
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

$10.00 
. 10,00 
.. 5.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 1.00

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2*5172

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

arke. Pereitą šeštadieni jis pridavė dovanų $45.00 nuo 
sekamų prietelių:

P. Tamašauskas
W. Morkus ...
P. Skeberdis ..
A. Globičius .. ■
Pasirodo, kad paramos galima gauti, tik reikia žmo

nėms apie tai prisiminti.
Jonas Urbonas iš Pittsburgh, Pa., prisiuntė kores

pondenciją apie mirti nuoširdaus laisviečio Vičino ir nuo 
Elzbietos Vičinienčs. $15.00 dovaną.

Daugiau dovanų gauta nuo:
D. Mičiulis, Brooklyn, N. Y...................
M'. Makarevičius, Brooklyn, N. Y.........
T. Laučius, Brooklyn, N. Y...................
John Laurinaitis, Thomas, W. Va. ...
J. Šimkus,. Brooklyn, N. Y.....................
P. Kisielius, Brooklyn, N. Y...................
S. Barkus, Brooklyn, N. Y............ .........
Iš anksčiau yra įplaukę $2,274.74. šiuom kartu gauta 

$171.00. Viso įplaukė $2,445.74. Dar turime sukelti $7,-. 
556.26.

Šiam raštui einant į spaudą, gavome geroką pluoštą 
laiškų su dovanomis. Tčmykite pranešimus sekamose 
dienraščio laidose,—pasidžiaugsite.

Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau išspausdinti, 
už gausias dovanas. Šiomis dienomis jau galima kiek 
lengviau atsikvėpti, prisiminus fondo reikalą. Išrodo, 
kad nenusivilsime. Tačiau vis dar tebesame labai toli 
atsilikę. Darbuotis reikia pasiryžusiai'.

Laisvės Administracija

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barberlal

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221' South 4th Street t 
BROOKLYN, N. Y. į 

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
0—12 ryte; 1—S vakare

4 pusi,--Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Gegužės-May 21, 1H3




