
“Konspiravo”.
Daktarai ir slauges.
Irgi “suraminimas”.
Argumentas be logikos.
f^$ibaisėtina.

i Rašo A. BIMBA

Kalifornijos darbininkų va
dai nubausti penkiais metais 
kalėjimu ir dešimčia tūkstan
čių dolerių. Tai aukščiausia 
bausmė pagal Smith Act. Tei
sėjas Mathes neparodė jokio 
žmoniškumo.

Tokia barbariška bausmė 
už ką? Girdi, jie “konspiravo 
mokyti ir skelbti valdžią nu
versti spėka ir prievarta”. Va
dinasi, ne mokė, ne skelbė, bet’ 
tik “konspiravo mokyti ir 
skelbti.”

Bet ir tas “konspiravimas” 
nebuvo įrodytas. Negalėjo bū
ti jrodytas, nes .tokio dalyko 
negalėjo būti.

Tie žmonės yra reakcijos 
konspiracijos aukos.

Nemažai lietuvaičių darbuo
jasi ligoninėse slaugėmis. Gra
ži ir garbinga profesija.

Bet/ jos turi saugotis gydy-» 
tojų.^O gydytojai turi saugo
tis slaugių! i

Taip sako “The NewjEng- 
land Journal of. Medicine”. 
Šis žurnalas ypatingai smer
kia gydytojus. Bedraugauda- 
mf su slaugėmis jie jas įsimy
li, apsiveda ir išveža iš ligo
ninių;

Kas pikčiausia, pasak to 
žurnalo, kad paskui tie patys 
gydytųjai pyksta, barasi ir 
nervuojasi, jog mūsų ligoninė
se trūksta slaugių...

Tikri laidokai tie mūsų gy
dytojai.

Ar žinote, kodėl mes netu
rėtume per daug galvas sukti 
dėl baisiųjų* nuostolių Korėjo
je ?. Vienas N. Y. didlapis su
rink*: Kasmet po keletą sy
kių daugiau žmonių užmuša 
mūsų automobiliai.

Tai irgi suraminimas. Ka
dangi automobiliai daug žmo
nių užmuša, tai mes neturime 
teisės klapotis ir tais, kurie 
žūsta Korėjoje?

Ciniška, brutališka kapita
listinės spaudos logika.

Vienas “filosofas” šitaip ar
gumentuoja: Kadangi Austri
joje tebsiranda sovietinės ar
mijos daliniai, tai savo karinių 
spėkų iš Austrijos negali iš
traukti nei Britanija su Ame
rika?

Argumentas be jokios logi
kos. Pav., jokios sovietinės ar
mijos nebuvo ir nėra Japoni
joje arba Korėjoje, o ten mes 
palupome milžiniškas karines 
j5gas2

Klausimas visai kitas. Aus
trija tebėra okupuota todėl, 
kad tarpe didžiųjų valstybių 
nėra susitarimo. Kodėl nėra 
susitarimo, jau vėl kitas klau
simas. i

Dėl tos pačios priežasties 
juk turime visą tarptautinę, 
padėtj kritiškiausioje padėty
je

Septyniasdešimt aštuoni mies
tai pasmerkta sunaikinimui! 
Taip nutarta ir paskelbta vi
sam civilizuotam pasauliui.

Ir visas pasaulis sudrebėjo. 
Kur einama? Prie kokio gi 
baisaus barbarizmo pagaliau 
priėjome ?

Mums, žinoma, “džiugu ir 
gerai”, kad tie septyniasde
šimt aštuoni miestai nesiranda 
Amerikoje. Lengva kalbėti 
apie jų sunaikinimą. Dar len
gviau, kad tą sunaikinimą at
liks mūsų lėktuvai, mūsų bom
bos, mūsų vyrai!

Bet patys atsistokime šiau
rinės Korėjos žmonių vietose, 
įsivaizduokime, kad kas nors 
paoejŠkė, jog sunaikins mūsų

<Westus! Kaip mes jaustu-
Ką mes galvotume? 

Jfaip mes žiūrėtume į tuos, 
kurie tą darbą žada atlikti?

Kai kalbame apie miestus, 
turėkime mintyje žmones, mi-
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TRUMAN IR GENEROLAI 
MOKINA STEVENSON^ 
KARINES POLITIKOS
Duoda pamokas demokratų kandidatui j prezidentus, kaip 

mobilizuot Ameriką ir pasaulį kovai prieš Sovietus

Washington. — Preziden
tas Trumanas, jo generolai 
ir ministrai antradieni dės
tė karinę Amerikos politi
ką gubernatoriui Adlai Ste
vensonui, demokratų kan
didatui i prezidentus.

Pakviestam į Baltąjį Na
mą Stevensonui davė- pa
mokas Trumanas, valstybės 
sekretorius Achesonas, ka
rinių štabų vaidas genero
las Omar Bradley, karinių 
šnipų galva generolas Wal
ter Smith; pinigų skirsty
mo direktorius tajkau jau
tiems Amerikai kraštams

Tai žandarai išrinkę 
Rhee prezidentu

Pusan, Korėja. —Įvairios 
partijos skundė Jungtinių 
Tautų komisijai, kad Syng- 
manas Rhee tapo neteisėtai 
išrinktas Pietinės Korėjos 
tautininkų prezidentu nau
jai tarnybai.

•
Skundėjai įrodinėjo, kaip 

Syngmano'žandarai bei ka
rininkai terorizavo pilie
čius, versdami balsuot už 
Rhee, ir dargi balsus klas
ta vo.

Bus draftuojami 19 
metų berniukai

Washington.—Spalio mė
nesį bus draftuota armijon 
47,000 naujokų. Bus paim
ta kariuomenėn ir daug 19- 
metinių berniukų.

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras An
thony Eden, 55 metų, ren
giasi apsivesti su premjero 
Churchillo broliadukte Cla- 
risa, 32 metų.

Didėja amerikonų pergales ore
ri kiti Amerikos lėktuvaiKorėja. — Pereitą savai

tę rakietiniai Amerikos lėk
tuvai per kautynes ore nu
šovė 19 rakietinių šiaurinės 
Korėjos lėktuvų, kaip skel
bia amerikinė komanda.

Per tą pačią savaitę ame
rikonai prarado 8 lėktuvus. 
Keturis nukirto Korėjos 
liaudininkai, šaudydami iš 
patrankų nuo žemės. Ketu-

lijonus jų. '
Tiesa, mes sakome: Mes jū

sų miestus naikinsime, jūs iš 
jų išbėkite, prasišalinkite!

Bet kaip ir kur išbėgtų New 
Yorkb, arba Bostono, arba 
Chicagos žmonės?

Oh, aną dieną buvo pasira
šyta tarpe New Yorko ir New 
Jersey valstijų sutartis, kad 
atsitikime nukritimo atominės 
bambos ant New Yorko, New 
Jersey priims, priglaus ir su
šelps 50,000 niūjorkiečių!

Puiku. Bet kur pasidėtume 
kiti 8,950,000 New Yorko gy
ventojų!? , i 

prieš Sovietus, Averellis 
Harrimanas ir kiti aukštie
ji valdininkai.

Jų pamokų klausėsi ir se
natorius Sparkmanas, de
mokratų kandidatas į vice
prezidentus.

Po karinių lekcijų Tru
manas davė pietus Steven
sonui ir kitiem svečiam. 
Paskui jis dar privačiai 
kalbėjosi su Stevensonu.

Trumanas tikis), kad tos 
pamokos padės Stevensonui 
laimėti rinkimus prieš re- 
publikonų kandidatą Eisen- 
howerį.

Piktadarystės N. Yorke 
smarkiai pakilo

Nęw York. — Policijos 
valdyba paskelbė, jog per 6 
pirmuosius mėnesius šie
met New Yorke buvo už
mušta 331 žmogus, išprie
vartauta 507 moterys bei 
merginos, padaryta 46,435 
plėšimai bei vagystės, su
čiupta 1,792 narkotikų par
davinėtojai ir tt.

Tokių kriminalinių darbų 
per pirmąjį pustfietį šiemet 
atlikta 37 procentais dau
giau kaip per tą patį 1951 
m. pusmetį. > • *

6,000 televizijos 
rašytojų streikuoja

Hollywood, Calif.—Strei- 
kan išėjo apie 6,000 televi
zijos - judamųjų paveikslų 
rašytojų prieš 13 kompani
jų čia ir kituose miestuose.' 
Reikalauja daugiau uždar
bio.

Streikieriai priklauso Ra-r 
dijo Rašytojų Sąjungai.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
bus lietaus.

žuvo nuo skirtingų priežas
čių.

Kai dabar Amerikos bom
bonešiai ' planingai naikina 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų miestus vieną po ki
tam, tai liaudininkų lėktu
vai dažniau bando užkirsti 
amerikonams kelią ore. To
dėl ir žūva daugiau liaudi
ninku lėktuvu.V

Planingas miestų 
naikinimas

Amerikonai vykdo savo 
komandieriaus Clarko pro
gramą — sunaikint 78 liau
dininkų miestus, “turinčius 
karinės svarbos.”

Amerikinis radijas įspė
ja gyventojus bėgti iš mies
to, pirm pradedant j j sprog
dinti ir deginti. /Kaltina 
Šiaurinės Korėjos vyriau
sybę, kad jinai neliepia 
žmonėms apleisti tokius 
ųiiestus. •

10,000 dolerių fondo 
sukėlimui laikas 
baigsis rugp. 16
Rūpinkimės garbingai užbaigti 

JAU SUKELTA $9^66.16; 
DAR REIKIA $533.84

Tik tris dienas laiko beturime užbaigimui savo dien
raščio finansinio vajaus. Rodosi, nedaug betrūksta, ta
čiau baugu, kad laiko nepritruktų net ir tai užbaigai 
reikalingai sumai. Tos trys dienos yra nulemiantis lai
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Du Amerikos kariai nužudė savo 
ofici'erių, bet nebus baudžiami

Buffalo, N. Y. — Ameri
konų saržentas Carl G. Lo- 
Dolce ir leitenantas Aldo 
Icardi- 1944 metais Italijoj 
nužudė savo komandierių 
majorą Williama Holohaną 
ir pasigrobė apie $100,000 
jo turėtų pinigų. Po karo 
jiedu sugrįžo Amerikon, bet 
nebus baudžiami.

LoDolce ir Icardi, abudu 
itališkos kilmės, buvo su Ho- 
lohanu pasiųsti užfronten, 
kad padėtų Italijos partiza
nams kovot prieš vokiečius.

Italijos valdžia reikalavo 
išduot juodu teismui, bet 
vienas Amerikos teisėjas 
pirmiau Pittsburghe atsisa
kė išduot Icardi, o dabar

Japonija sudarė armiją, kurią, 
dangstė-po policijos skraiste

Tokio, Japonija. — Japo
nijos valdžia, leidžiant A- 
merikai, 1950 metais suda
rė 75,000, vadinamos “tąu- 

I tinės apsaugos policijos.” 
Tariamoji policija tapo ka
riniai išmuštruota ir apgin
kluota. Jai vadovavo ofi- 
cieriai, kovojusieji prieš 
Ameriką Antrajame pasau
liniame kare.

Šiemet tos neva policijos 
skaičius davarytas įki 110,- 
000. Kitąmet bus pridėta 
dar 40,000 vyrų. Tuo būdu 
Japonija turės jau 150,000 
armijos, ginkluotos naujo- 
viniais ginklais ir išlavin-. 
tos kariauti.

Japonija atkuria ir karo, 
laivyną, kuris iki šiol vadi-* 
namas “krantų sargyba.” 
Rekrutavo jau apie 20,000 
tokių “sargų.” Planuoja 
įsitaisyti apie 60 nedidelių 
karinių laivų. Pradeda gai
vinti ir oro jėgas.

Daugelis jaunų japonų 
buvo apgauti. Jie įstojo 
dvejiems metams į polici
jos^ tarnybą, bet pateko į 
armiją.

Munsan, Korėja. — Ame
rikonų derybos dėl paliau
bų su • Šiaurinės Korėjos 
liaudininkais gal jau ant 
mirties patalo atsidūrė, — 
sako Associated Press, ame
rikinė žinių agentūra.

Vėl savaitei pertraukiant 
derybas, amerikonų genero
las William Harrisonas už- 
reiškė Korėjos liaudininkų 
atstovams:

“Atrodo, kad daugiau nė
ra ko su jumis derėtis. Mes 
jokiu būdu- negalime pa
keisti savo pozicijos.”

Derybos tęsiasi jau dau-
■ n- W------------------------------------ —

7 anglai nubausti už 
lapelius prieš Ridgway

London. — Kuomet liepos 
9 d. atlėkė Amerikos gene
rolas Ridgway, naujasis 
Atlanto kraštų komandie- 
rius, tai anglai surengė de
monstraciją prieš jį lėktu
vų stotyje. Demonstrantai 
skleidė ir lapelius su šū-

1 kiu: “Keliauk namo, Ridg
way!” <

Kai kurie lapelių skleidė
jai buvo areštuoti, ir teis
mas * dabar nubaudė septy
nis po $5 iki $42..

Jordano seimas pavarė 
pamišusį karalių

Amman, Jordan. — Jor
dano seimas pašalino kara
lių Talai kaipo pamišėlį ir 
nauju karalium' paskyrė, 
ano sūnų, Husseiną, 17 me
tų amžiaus.

Valdžia sudarys karaliau
jančią tarybą, kuri veiks 
Husseino vardu, iki jis su
lauks 18 metų? Jis lankė 
mokyklą Anglijoj.

.Pakvaišėlis e/x-karalius 
Talai gydosi Šveicarijoj. Jis 
užėmė Jordano sostą 1951 
n>. vasarą, kada buvo nu
žudytas jo tėvas karalius 
Abdullah, Anglijos pakali
kas.

Arabiška Jordano valsty
bė turi 34,750 ketvirtainiu 
mylių plotą ir 1,250,000 gy
ventojų. Anglija naudoja 
Jordaną kaip karinę savo 
stovyklą ir milijonais do
lerių šelpia jo valdžią.

Jordanas buvo Palestinos 
dalis pagal senosios Tautų 
Lygos nutarimą. »Bet An
glija, tuometinė Palestinos 
“globėja,” atplėšė tą plotą 
nuo Palestinos ir įkūrė at
skirą neva nepriklausomą 
valstybę.

Sustreikavo Armoiir 
mėsos darbininkai

Chicago. — Sustreikavo 
apie 4,000 Armour Skerdy
klų darbininkų .čia ir kitur, 
reikalaudami naujos sutar
ties ir sąlygų pagerinimo. 
Jie yra CIO unijistai.

kitas teisėjas Buffalo j .at
metė reikalavimą išduot 
LoDolce.

Amerikiniai teisėjai pa
žymėjo, kad vieta, kur Ho- 
lohan nužudytas, tuomet 
buvo vokiečių užimta. To
dėl negailima žmogžudžių 
išduot Italijai pagal senąją 
1868 metų sutartį.

t

LoDolce 1951 m. rugsėjo 
mėnesį raštu prisipažino 
Rochesterio policijai, kaip 
jis su leitenantu Icardiu 
apnuodijo ir nušovė majorą 
Holohaną ir pasigrobė pi
nigus. Tie pinigai buvo 
paskirti amerikonų koman
dos paremti italų partizanų 
kovą prieš nacius.

Jungtinės Valstijos skati
na Japoniją juo sparčiau 
ugdyti karines jėgas kovai 
prieš Tarybų Sąjungą ir 
Kimios Liaudies Respubli
ką.

Amęrihoc. valdžia žiūri į 
Japonij is ir vakarų Vokie
tijos atginklavimą , kaip į 
svarbiausią talką karui 
prieš komunizmą.

Amerikonai atgriebė 
kalną .Korėjoje

Korėja. — Amerikos ma
rinai šturmu atgriebė nuo 
Korėjos liaudininkų vadina
mą “Sibiro kalną” vakari
niame fronte. Sako, išdegi
no liaudininkus, švirkšdami 
skystąją ugnį. Tas kalnas 
per kelias dienas jau 7 kar
tus ėjo iš vienų rankų į ki
tas.

Šimtai Amerikos lėktuvų 
bombardavo, degino ir ap
šaudė Namsok ir Haedžu 
miestus. Šiaurinėje Korėjo
je.

AMERIKONAI SAKO.
ŽLUGS DERYBOS DĖL
PALIAUBŲ KORĖJOJE ✓
Užsikirtę ginčai dėl belaisvių grąžinimo; Šiaur. Korėja 
sako, jankiai nori oro bombomis palaidot paliaubas

giau kaip ištisi metai. Pa
matinis ginčas eina dėl ka
ro belaisvių sugrąžinimo iš 
abiejų pusių.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai reikalauja sugrąžin
ti visus 116,000 liaudininkų 
ir 20,000 jų padėjėjų kinų, 
kurie laikomi amerikinėse 
belaisvių stovyklose Pieti
nėje Korėjoje.

Amerikonai sutinka grą
žinti tiktai 83,000 šiaurinių 
liaudininkų ir 6,400 kinų. 
Pasakoja, kad kiti 33,000 
liaudininkų ir 13,600 kinų 
griežtai atsisaką grįžti ir 
kad jie “žūt-būtiniai” kovo
sią prieš grąžinimą.

Generolas Harrison todėl 
pabrėžė: “Niekuomet ir 
niekados jų negrąžinsime.”
Gen. Nam II kaltina 
amerikonus

Šiaurinės Korėjos atsto
vas gen. Nam II, iš savo pu
sės, tvirtino, kad ameriko
nai tyčia tuos belaisvius pa
silaiko, norėdami pavartot 
juos karui prieš Korėjos 
liaudininkus bei prieš Kini
jos Liaudies Respubliką.

Gen. Nam II kaltino ame
rikonus, kad jie tiksliai per-, 
traukinėja derybas, atidė
lioja paliaubas. O smagin
dami atakas iš oro prieš 
Šiaurinę Korėią, “iie nori 
visai palaidoti derybas.” 
Jie, delsdami derybas, mė
gina pačiais oro veiksmais 
parblokšti Korėjos liaudi
ninkus.

“Taip jūs. darote vadina
mą spaudimą, iš oro, — pa
reiškė gen. Nam II, — esą, 
kad priverst mus su ju
mis 'susitarti, bet jūsų da
romas spaudimas ves tiktai 
prie to, kad būsite .gėdin
gai sumušti.”

---------- „------ _ i
Amerikiečiai reikalauja 
nedeportuot Latvos

Boston. — Tūsktančiai 
amėrikiečių reikalauja, kad 
valdžia nedeportuotų Carlo 
Latvos atgal į Suomiją. 
Latva, audyklų, darbinin
kas' New Hampshire vals
tijoj, atvyko Amerikon 
pirm 30 metų. Vedė šios 
šalies pilietę ir užaugino du 
sūnus, kurie kovojo už A- 
meriką Antrajame pasauli
niame kare.

Bet FBI šnipai surado, 
kad jis 1934 metais buvo 
pasirašęs aplikacijos korte
lę į Komunistų Partiją, su
mokėdamas 50 centu už 
įstojimą ir po 10 cenfų už 
keturis narystės mėnesius. 

• Už tai ateivybės valdyba, 
pagal McCarrano įstatymą, 
ir skyrė Latvą deportavi
mui, kaipo nepilietį buvusį 
komunistą.

Mainz, Vokietija. — Su
sprogo Amerikos bombone
šis; žuvo 2 lakūnai.
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TEISMO IŠNIEKINIMAS
TAI, KAS DEDASI New Yorko teisme, kur teisiama 

15 darbininkų klasės vadų, pilnai galima pavadinti teis
mo išprievartavimu. Paskutiniai valkatos, latrai, išsi
gimėliai ir nebepataisomi išgamos pastatyti liudyti prieš 
gerus, švarius, padorius žmones. Ir teisėjas leidžia tiems 
latrams liudyti, ir valdžios prokuroras juos stato prieš 
teismų! Jeigu būtų prisilaikoma kokio nors teisingumo, 
tai valdžios prokurorai už valkatų ir latrų statymą 
“liudytojais” politinėje byloje būtų nubausti už teismo 
pažeminimą, už teisingumo išniekinimą, už padorumo 
ir žmoniškumo išvalkiojimą.
Štai šiomis dienomis prokuroras pastatė prieš darbi

ninkų vadus liudyti sutvėrimą vardu Ralph Long, par
sidavėlį, šnipą. Apsigynimo advokatai teismų rekor
dais įrodė, kad šis išsigimėlis 1949 m. sausio 3 d., tą 
dieną, kai jis teikė FBI raportą apie darbininkų vadus, 
buvo suareštuotas už girtuokliavimą, prisipažino kaltų 
ir tapo nubaustas pasimokėti penkis dolerius ir padengti 
teismo kaštus. Tų pačių metų rugsėjo 12 d. tas pats 
sutvėrimas buvo suareštuotas, prisipažino kaltu ir tapo 
nuteistas pasimokėti $10 už girtuoklystę. 1950 metų 
gruodžio 4 d. jis vėl buvo suareštuotas ir nubaustas $20 
už girtuokliavimą.

Pagaliau dar šiais metais, liepos 11 d., kai New Yorko 
teismas jau buvo beveik įpusėjęs, N. Carolinoje Long bu
vo suareštuotas, rastas kaltu girtuokliavime ir valka
tystėje ir nubaustas 30 dienų į sunkiųjų darbų kalėjimą. 
Tuojau, matyt, įsimaišė FBI ir teismas leido jam tik 
pasimokėti $40 bausmės ir išsisukti iš to kalėjimo.

Tai štai koksai išsigimęs suutvėrimas per ištisas ke
lias dienas sėdi liudininko suole ir plūsta, niekina, šmei
žia penkiolika švarių žmonių.

Ar galima tikėtis teisingumo? Ar tai nėra teismo pa
niekinimas ir išprievartavimas?

Iš kitos pusės, tas tik parodo, kad valdžia negali su
rasti teisingų, padorių žmonių, kurie iš įsitikinimo liu
dytų prieš Teisiamuosius. Tai prisipažinimas neturėjimo 
pamato juos teisti.

AR BUS GALAS?-
DABAR VĖL bus įkinkytas Jungtinių Tautų vardas. 

Jis tarnaus mūsų doleriui. Tuo vardu mūsų šalis suteik
sianti Jugoslavijai “techniškos” paramos už $700,000,- 
000.! Beveik visa Jugoslavijos ekonomika pereis' užsie
nio kapitalo kontrolėm Visi tie šimtai milijonų dolerių 
būsią suversta į Jugoslavijos apginklavimą. Už tai ji 
turės pasižadėti eiti išvien su Turkija ir Graikija. Jų 
karinės jėgos bus sukoordinuotos. Jos trys sudarys 
vieną “apsigynimo frontą.”

Jugoslavijos diktatorius Tito prisipažino, kad jis ne
begali išsiversti be Amerikos dolerio. Jo pramonė ne
kyla, žmonių būklė dar vis krinta žemyn.

O kas tuos kaštus paneš? Iš kur tie. $700,000,000 at
eis? Jie ateis iš mūsų valstybės iždo, o iždą sumokėsi
me mes, piliečiai, pirmoje vietoje, darbo žmonės.

NAUJA KRIMINALYSTe!
SŲ TAIS DARBININKŲ VADŲ teismais Marylande, 

Kalifornijoje ir New Yorke yra. rašoma nauja istorija, 
žodžiams nuteikiama nauja prasmė.' Niekas iki šiol dar 
nėra girdėjęs tokio dalyko, kaip “galvos ir širdies kri- 
minalystė.” Dabar ją turime. Ją iškepė minėtieji teis-' 
mai.

Galvosi ne taip, kaip tavo viešpačiai reikalauja, tapsi 
kriminalistu ir eisi kalėjimam. Jausi ne taip, kaip nori 
tavo viešpačiai, irgi tapsi kriminalistu ir eisi kalėjiman.

Ir tai nėra mūsų išmįslas. Taip tuos teismus charak
terizavo Kalifornijos teismo vedėjas teisėjas Mathes. Jis 
bausdamas 14 vadų pasakė, jog jų nusidėjimas tampa 
“proto ir širdies' kriminalyste.” Kitaip pasakius, jie 
buvo teisiami ir dabar tapo nubausti už galvojimą ir 
jautimą taip, kaip neužgiria mūsų valdovai. Šalin turi 
eiti vifeos demokratinės teisės ir civilinės laisvės, Ame
rikos žmonėms garantuotos Konstitucijoje ir Teisių Bi
Huje.

Istorija buvo mačiusi persekiojimų už “klaidingą” gal
vojimą, protavimą, supratimą. Bet nuo Inkvizicijos lai
kų niekur nebuvo tokio atsitikimo, kad žmogus būtų 
persekiojamas už jautimą.

PERONAS ATSIPRAŠO 
AMERIKĄ

Buenos Aires, Argentina. 
— Argentinos prezidentas 
Peronas atsiprašė, Jungti
nes Valstijas už tai, kad 
tūli argentiniečiai metė 
bombą į amerikinį Infor
macijų centrą Buenos. Ai
res mieste, Argentinos sos
tinėje. Bomba apardė tą 
įstaigą. (

Peronas taip pat atsipra

šė, kad argentiniečiai pir
miau'akmenimis išbeldė In
formacijų centro larigus.

“Ar ji eis į kalėjimą?
> Sunku žodžiais apsakyti 

jausmą, koks pasijuto at
sivertus vieno newyorkiecio 
laikraščio 6-jį puslapį ir pa
mačius ten simpatingos, be- 
s i šypsančios moters pa
veikslą, virš kurio, įžymio
mis raidėmis, užklausia:

“Ar ji eis į kalėjimą?”
Kas ji? Už ką jinai nori

ma nusiųsti kalėjiman? Ne
iškenčiu, skaitau toliau. 
Virš trečią dalį puslapio 
užimančiame pranešimė ne
trukau atsakymą surasti. 
Tai čia kalbama apie darbi
ninkų vadovę Elizabeth 
Gurley Flynn. Skaitau:

“Administracija ir Teis- 
dairybės Departmentas ban
do ją pasiųsti kalėjiman 
penkeriems metams einant 
Smith Aktu.

“Ne ‘dėl to, kad ji būtų 
peržengusi bent kokį įsta
tymą — bet už jos idėjas, 
jos mintis ir už knygas, ku
rias ji skaitė.

“Per 46-rius metus, ji yra 
kalbėjusi šimtams tūkstan
čių amerikonų kiekvienoje 
šalies valstijoje, ir marša- 
vusi ' šimtus mylių pikietų 
linijose. Jinai per ilgus lai
kus žinoma kaipo pirminė 
kovotoja už negrų liaudį, 
už darbininkus — už pro- 
gresyvę ir taikią Ameriką.

“šį mėnesį jai sueis 62 
metai. Ji kovojo geras ko
vas. visą laiką. Dabar jinai, 
taipgi 14 sykiu su ją. tei
siamųjų Foley Square teis- 
mabutyje, yra reikalingi jū- 
sų pagalbos, palaikyti visus I 
15-ką nuo ėjimo į kalėjimą.

“Jai tuojau reikia pinigų 
užtikrinimui, kad kova 
prieš Smith Aktą nesušlu
buos.

“Ar jūs pagelbėsite mums 
paminėti jos 62-rąjį gimta
dienį?

“Ar jūs tapsite vienu iš 
jos 62 draugų, kurie ątsiųs 
po $100 kiekvienas?

“Ar vienu jos 62 prietelių, 
kurie atsiųs $50?

”Ar vienu iš 62 draugų, 
kurie atsiųs po $25 kiekvie
nas? Ar po $10? Po $5?

“Reikalas yra didis. Siųs
kite savo auką šiandien. ’>

“Pagerbkite tuomi drąsią 
kovotoją jos 62-j o gimtadie
nio proga!”

Gal klystu? Juk ne dar-, 
bininkų laikraštyje tai ma
tau? Taip, tai apmokamas 
skelbimas. Tačiau tuomi 
teisiamųjų gynėjai — Citi
zens Emergency * Defense 
Conference — pasiekė ma
ne. Pasieks ir šimtus, gal 
tūkstančius kitų, kuriems 
primins, kad laisvė- ir de
mokratija yra nedaloma. 
Kad kol yra leista, už idė
jas įkalinti vienus, nebus 
laisvės, nebus demokratijos 
užtikrinimo nei vienam. 
Nusprendžiau, kad būsiu 
vienu tų 62 prietelių, prisi
dėsiu pagal išgalę. Ir kad 
virš’ to, ką skirsiu apgyni
mui ' teisiamųjų, pridėsiu 
dar dolerį tam skelbimui 
apmokėti.'

Lietuviai, be abejo, tame 
taipgi turės savo kvotą. 
Tad stengsiuosi savo mažą 
dovanėlę darbininkų vado
vei pasiųsti per žinomuę- 
sius laisvių ir kovotojų ap
gynimu sus įdomėjusius 
draugus. * A-a.

Korėja; — Amerikos lėk
tuvai atkakliai degino ir 
sprogdino miestus Šiaurinė
je Korėjoje.

Australija ir Naujoji Ze
landija 10 procentų numu
šė -taksus nuo uždarbių..

San Francisco viena jau
na pora, kuri laukiasi pir
magimio kūdikio, surinko 
500 parašų po peticijomis 
už taiką. Jie sako: “Nori
ma, kad mūsų kūdikis ga
lėtų gyventi taikiame, žmo
niškame pasaulyje.” t v

Motina ir Vaikas
Kūdikio skilvis ir mityba

Skilvis. Naujagimio ir 
kūdikio iki trijų mėnesių 
amžiaus skilvis pasižymi ne 
tik mažumu, bet ir silpnai 
išvystytais raumenimis; ne- . 
pakankamai susitvarkiusi 
taip pat nervų sistema, val
danti jo judesius.

Maisto atpylimas. Dėl 
nepakankamai išsivysčiusio 
skilvio kūdikis, ypač pir
maisiais trimis gyvenimo 
mėnesiais, dažnai atsirūgs
ta‘pienu; be jokių pastebi
mų pastangų, be vidurių 
įtempimo jis atpila nuryto 
pieno dalį. Skirtingai nuo 
vėmimo atpylimas įvyksta 
be jokių ženklų, tai yra be 
šleikštulio, veido išbalimo 
ir taip toliau. Kaip prieš 
atpylimą, taip ir po jo kū
dikis palieka linksmas, jis 
tiesiog “nupila” nereikalin
gą pieno kiekį. Dažniausia 
tatai įvyksta kūdikį užsu
pant, o taip pat, kai jį vys
to arba tuojau po maitini
mo paguldo ant pilvo.

Jei kūdikis atpila tik at
liekamą pieną, tai toks reiš
kinys, galimas daiktas, ir 
nėra blogas, bet atsitinka, 
kad dažnai atpildamas jis 
netenka reikalingo maisto. 
Dėl to, kūdikiui dažnai at
pilant maistą, reikia ati
džiai sekti jo svorį ir pasi
tarti su konsultacijos gydy
toju. Vyresniems kaip 3 
mėnesių kūdikiams ’ maisto 
atpylimas paprastai praei
na savaime.

Kaip ilgai maistas lieka 
skilvyje? Motinos pienas, 
priimtas normaliu kiekiu, 
iš skilvio į žarnas patenka 
per 2 iki dviejų ir pusės 
valandų, o karvės pienas t 
per 3 iki 3 ir pusės valan
dų. Vanduo ir nuoviros skil
vyj e lieka labai ti^impai.

Viduriai. Žarnų ypatybė 
yra ta, kad, viena, silpnai 
tėra išsivystęs žarnų sie
nelių raumeninis sluoksnis, 
antrai, gana didelis žarnų 
ilgis, lyginant su kūdikio 
ūgiu. Žindomo kūdikių žar
nų ilgis viršija jo ūgį 6 
kartus, o suaugusio — tik 
4 kartūs. Į žindomo kūdi
kio vidurius patenkančio 
maisto kiekis 3 kartus di
desnis, negu suaugusio, 
skaitant tą kiekį vienam 
kilogramui kūno svorio.

Kepenys. Tokiu pat di
dumu, palyginti, pasižymi 
vaikų iki vienerių metų am
žiaus kepenys. Kepenys — 
tai svarbiausioji mūsų kū

me ’ cheminė laboratorija: 
visas įsisiurbęs maistas 
kartu su krauju pereina 
per kepenis, kurios perdir
ba jį į reikalingas mūsų 
organizmui medžiagas. Ža
lingos medžiagos, sulaiko
mos kepenyse, daromos ne
kenksmingomis ir kartu su 
tulžimi* išeina iš organizmo 
su išmatomis.

Išmatos. Pirkiomis 2-3 
dienomis naujagimio išma
tos sudaro gleivėtą rusvai 
žalios spalvos masę. Jei 
kūdikis taisyklingai maiti
namas motinos ..pienu, iš
matos palaipsniui darosi 
geltonos, kaip garstyčios, 
ir įgija apyrūgštį kvapą. 
Išmatose kartais būnae bal
tų gumulėlių, susidedančių 
daugiausia iš riebalų, ir 
žalsvų gleivių. Kūdikis* pa
prastai tuštinusi 3-4 kartus 
per parą, o kartais daž
niau, ar rečiau, nelygių 
kaip jis prisitaiko prie žin- 
dymo ir suvirškina maistą. 
V algiūi pereiti per visį 
virškinamąjį traktą reikia

maždaug nuo 18 iki 24 va
landų.

Inkstai. Inkstų sandaras, 
ir jų veikimas ankstyvame 
amžiuje jokiomis savybė
mis nepasižymi. Pirmomis 
2-3 savaitėmis kūdikis iš
skiria su šlapumu didelį 
kiekį druskų, kdrlas gali
ma kartais pastebėti ant 
vystyklų geltono smėlio pa
vidalu. Kūdikis šlapinasi 
15 ir daugiau kartų per 
parą, maždaug dusyk po 
kiekvieno maitinimo. Iš
alkęs ir karščiuodama jis 
šlapinasi rečiau.

Sekamuose skyriuose tilps 
apie kūdikio nervų ir po
jūčių veikmę.

Šeimininkėms
Persikų sezonas čia pat
Šiemet tikimasi gerų per

sikų (pyčių-peaches) ir gau
saus jų derliaus; Iš tūlų ša
lies vietų jau atgabenama 
į didmiesčius pirmiausia 
įsirpusieji vaisiai. Bet tie 
pirminiai tebėra gana 
brangūs. Masinis gamini
mas pasidėti žiemai prasi
dės už dienos kitos, o gal 
už Savaičių, priklausant

ji dalis puoduko vandens.
Talpiai, bet nesugrūstai 

pridėtai kvortai vaisių ap
semti reikia ’ pusantro iki 
dviejų puodukų syrupo ar 
vandens. Syrupa. pasidaryk 
pirmiau. Laikyk karštą.

Cukrus nėra būtinas
Kenuojant virtus taisius 

bile kuriuo būdu, kuriuo 
stiklinės būna sandariai už
daromos, galima kenuoti su 
vandeniu, visai be cukraus; 
Vaisiaus saugumas priklau-į

Peronienės gedulas
Liepos 26-tą mirusios Ar

gentinos diktatoriško pre
zidento žmonos Eva Duar
te Peron gedulo dėlei viso
je Argentinoje buvo užda
rytos visos - visokiausios 
įstaigos. Uždarytos net 
maisto krautuvės. Ponų 
namuosna juk nesinešama 
po saują ryžių. Ten su
krauta maisto turtai mai
šais, dėžėmis, kubilais. Kam 
čia svarbu, kad alks tie, 
kurie teišgali po sau ją pirk
ti. Šapose per ištisą mėne
sį turės kas dieną sustab
dyti darbą 15 minučių.

Labai sunku spręsti, kiek 
ištikro to gedulo būtų bu
vę, jeigu būtų ne valdžios 
įsakytas, bet pačių šalies 
gyventojų skelbiamas pa
gal savo nuožiūrą. Ir taip 
pat įdomu, kiek į tas šer
menis būtų ėję svieto, jei
gu nebūtų buvęs nuo jų at
imtas kasdieninis užsiėmi
mas. r

Normalių jausmų žmo
nės paprastai gaili kiekvie
nos gyvybės, juo labiau 
jaunos , gražuolės moters. 
Daleistina, kad vieni iš gai- 
lesties, kiti iš smalsumo pa
žiūrėti grąžuos ir tų rūmų, 
į kuriuos kitaip negalėjo 
įkelti kojos, būtų tūkstan
čiais suėję ne tiktai ponai, 
bet ir varguoliai, ir be tų 
įsakų gedėti. Tačiau atro
do keista, * kažkaip nenatū
ralu, propagandiška, kad 
ten net 7 žmonės . miytin 
sutrėkšti spūstyje įsigauti į 
šermenis.

Yra pasaulyje buvę masi
nių šermenų, kur be val
džios sustabdymo gyveni
mo šimtais tūkstančių žmo
nės suėjo. Tačiau apgailė
dami didžiojo, dar daugiau 
įkainuodavo mažojo žmo
gaus gyvybę.- Nei vieno ne
nuslėgdavo.

Kartais sminga mintin 
abejonė: Jeigu turintieji 
ištekliaus seniau samdyda
vo šermenims raudotojus, 
ar galima užsitikrinti, kąd 
šiais laikais nepasamdoma 
spūstininkai ? B-tč.

“Kur žmoniškumas?”
Detroito laikraštyje Free 

Press skaitytojų balsuose 
pasirodė nepaprastas laiš
kas. Jo rašytoja Cynthia 
Harrison griežtai stato 
klausimą, dėl ko mes nes.u- 
jundame veiklon už sustab
dymą žudynių Korėjoje.

Nurodžiusi, kad ameriki
niai nuostoliai gyvybėmis 
ir sužeistais jau perpildė 
šimto tūkstančių skaitlinę 
ir kad korėjiečių jau išžu
dyta virš 70,000, tarpe ku
rių yra daugybė kūdikių/ji 
sušunka;:

“Kur mūsų žmonišku
mas? žtttoniškiausias da
lykas, kurį mes galėtume 
padaryti, yra sustabdyti tą 
bereikalingą kraujo liejimą. 
Mes buvothe greiti kriti
kuoti kožną šiaurės korė
jiečių ir kiniečių pasijudini
mą, bet jau laikas, labai lai
kas pradėti ieškoti arčiau

nuo oro.
Kadangi derlius gausus, 

turėtų būti ir kainos priei
namos. Žinoma, niekas ne
uždraus spekuliantams pa
kelti kainas.

Persikai yra patvarūs, 
duodasi taupyti žiemai ke- 
leriopais būdais: džiovinti/ 
sudaryti į giras ar vyną; 
prezervuose su cukrum ar 
tik su vandeniu virti; su
šaldyti. Tai vienas iš leng
viausia suvaldomu vaisiu, v
Persikui parinkti, paruošti

Įsirpęs vaisius atrodo 
standus, tačiau lengvai lei-. 
džiasi įspaudžiamas, bet 
nėra ištižusiai minkštas. 
Minkštumas nereiškia įsir- 
pimą. Jeigu žievė žalia, 
reiškia, vaisius buvo nu
skintas neprinokęs, tiktai 
per ilgą laikymą nuskintu 
apminkštėjo, lyg ir aptrū
nijo. Iš tokio vaisiaus ne
bus labai gero skonio, o gal 
būt mažai ir maistingumo 
berastum, jeigu turėtum 
priemonę laboratoriškai iš
tirti.

Prinokusio vaisiaus žie
vė turi būti gelsva, nesusi- 
r aukšlė jusi. Raumuo irgi 
bus gelsvas ar baltas (pri
klausant nuo veislės), ne 
žalsvas.

Pirm pat vartojant nu
plauk. Nusausink. Nulupk. 
Jeigu žievelė prilipusi, pa
merk ryšulėlyše į verdantį 
vandenį apie 1 minutę. Pas
kui merk į šaltą, tuojau iš
trauk ir lupk.

Net ir turint lupti daug, 
kenavimui, plikink iš karto 
n_e po daug, nes ilgai sto
vinčių vaisių žievelė pradės 
pridžiūti. O prasilupusių 
vietų pradės gesti spalva.

Sušaldymui taikomuosius 
nulupk neplikintus. Nieko 
pavojingo nebus iš nupliki- 
nimo. Tačiau plikintųjų pa
viršius bus minkštesnis, 
duos vaisiui aptižusią iš
vaizdą.
Apsaugoti vaisiaus spalvą

Daryti vienu kartu po 
mažai. Turėti gatavą syru- 
pą ir nulupus kožną vaisių 
tuojau dėti. į syrupą, kad 
apsemtų. Dar saugiau užr 
tikrinti spalvos išlaikymą, 
dėti ascorbic acid (vitami
no C) pusę šaukštelio į ke
turis puodukus šalto syru
po. Pirk vaistinėje.

Neturint ascorbic acid, 
vaisių prilaikys nuo pajuo- 
dimo vanduo su actu ir 
druska. Proporcija: po du 
šaukštukus į galioną van
dens. Nusunk pirm pat ke- 
navimo.

SyrupaĮ kenavimui
Syrupai darosi pagal sko

nį : rūkštesniems 'vaisiams 
saldesni, saldiems — su ma
žiau cukraus. Proporcija 
yra priimta maždaug to
kia:

Sušaldymui: 3 puodukai 
cukraus, 4 vandens.

Bendrai kenavimui tirš
tas: puodukas cukraus, pu
sė vandens.

Vidutinis: puodukas cu
kraus, 1 ir viena trečioji 
dalis puoduko vandens.

Skystas: puodukas cu
kraus, 3 ir viena ketvirto-
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namų to, kas trukdo taiką 
įvykdyti.”

so nuo sunaikinimo rūgime 
ar gedimo bakterijų vėr] 
dant ir jų neįleidimo iš ore 
vaisių jau išvirus. Karo 
laiku kenuodavo višai b< 
cukraus. Žinoma, kenuo 
tas su cukrum vaisius bw 
skanesnis.

Kenavimas vandens 
Maudynėje

Namie kenuoti patogiau 
siais būdais yra:

Išvirti bile puode. Su 
pilti į sterilizuotas stikli 
nes ir tebeverdantį sanda 
riai uždaryti. Arba—

Virti verdančio vanden 
maudynėje iš anksto į stik 
lines sudėtus* ir stiklinės* 
jau sandariai uždarytus a 
pridarytus vaisius '(uždą i 
rymas ar tik pridaryma 
verdant priklauso nuo vai, 
tojamų stiklinių rūšies).

Nuvalytus, pageidauja 
mai supiaustytus vaisiu 
sudėti į karštas, sterilizuc 
tas stiklines talpiai, bet ne 
sugrūsti. Pripilti syrupc 
kad apsemtų. Palikti pusė 
colio tuštumą viršuje. Už 
daryti ar pridaryti stiklą 
nę. |

Stiklines statyti į puod 
su karštu vandeniu. Dugn 
turi būti groteliai ar įkk 
ta storas audinys, kad st 
klai nesiektų įmetalo. Vai 
duo turi vaifeioti po st: 
kline ir aplink. Virsme tiy 
ri būti bent colis vifš stf 
klinės dangtelio.

Virimą skaityti tikta 
nuo vandens pradėjim 
kunkuliuoti puode. Pers:! 
kus virti puskvortes 25 m: 
nutes, kvortas 35 minutes 
(Jeigu vaisiai buvo paka: 
tinti iki užvirimo pirm si 
dėjimo į stiklines, užtek 
stiklinėse virti 20 min.)

Iškelk. Patikrink, ar st 
klinės sandariai uždarytoj 
Padėk saidoje, vėsioje viii 
toje. \ N. K. I

Todays Pattern,

**■

I-

ž'

9181 ri—17,

Pattern 9181 in Jr. Miss size 
11. 13. 15. 17. Size 13 takes 4 
yards 39-nwh .fabric *

K

Užsakymą su 35 centais 
pažymėjimu formos ( nutt 
rio ir dydžio siųskite; P 
tern Dept., 110-12 Allan 
Avenue, Richmond Hill

2 pusi.—Laisve (Liberty) --Trečiad., Rugp.-August 13, 19!

■



CHICAGOS ŽINIOS Lawrence. Mass
Vincent Hallinan kalbės Chi- 
cagoje rugsėjo 6 dieną

Progresyvių Partijos prezi
dentinis kandidatas Vincent 
Hallinan iš San Francisco savo 
įjfemą rinkimų kampanijos 
įft-akalbą pasakys Chicagoje 
rugsėjo 6 d., Temple Hali, 330 
So. Marshfield Ave.

Prog. Partijos Illinois vals
tijos direktorius James Wish
art pranešė, kad Hallinan bus 
paleistas iš kalėjimo rugp. 17 
d., Jis buvo įkalintas neva už j 
įžeidimą teismo, kada kaipo 
advokatas, gynė Harry Bridg
es, uostų darbininkų vadą.

Progresyvių Partijos dar
buotojai šiomis dienomis vei- pagalvojame, kad mes 
kia 85 Illinois apskrityse, kad 
surinkus ganėtinai parašų 
pastatyti tos partijos kandida
tus ant baloto šioje valstijoje. 
Parašai turi būti pristatyti į 
partijos raštinę nevėliau rugp.
10 d.

Progresyvis

Mirė senas pažangietis

Ilgai sirgęs širdies liga, rugp. 
3. d. ryte, Cook aps. ligoninėje 
nrirė Nikodemas Federavičius, 
J4 m., 3331 Lowe Ave. Paliko 
rMliūdime 2 sūnus, dukterį, 3 
anūkus Amerikoj, kiti giminės 
Lietuvoje. Velionis buvo W.

Iš IDS DEŠIMTOJO SEIMO
BANKIETAS, SEIMO 

UŽSIDARYMAS
DETROIT, Mich. — Tre

čiadienio vakarą Hotel 
Fort Shelby salėje įvyko 
LDS seiminis ban kietas. 
Svečiu buvo virš 150. Toast- 
masteriu buvo Rojus Miza- 
ra, kiuris pakvietė daug 
svečių ir delegatų trumpai

Buvo puiki koncertinė 
programa. Dainavo: S. 
Kuzmickas, Julius Krasnic- 
kas—solo; Lillian Gugas ir 
Antonette Garelis — due
tą; Ruth Price ir Frank 
Price.—solo ir vieną duetą. 
Dainininkams pianu akom
panavo Stella Smith.

Tačiau įdomiausias kon
certo numeris buvo LDS 
208 kuopos chorelio dainos. 
Nepaprastai gražiai, tikrai 
profesionališkai jis atliko 
keletą dainų. Choreliui va
dovavo Stella Smith. Šis 
detroitiečių pasirodymas 
sakyte sako, kad Detroite 
galima, ir turi būti atgai- 

uvintas pastovus, didelis cho-

Julius Neumann sakė ko
mišką monologą, 
brys skaitė savo 
skirtą Seimui.

Čia pat buvo 
LDS vajininkams 
205 kuopa iš Los

♦ CaL, ir 74 kuopa iš Bridge- 

įteiktos 
dovanos. 
Angeles,

$10,000 FONDO SUKELIMUI LAIKAS 
BAIGSIS SU RUGPJŪČIO 16-TA’

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Kazys Devetzko, Laurelton, L. I..............
Mike Voveris, Oakville, Conn..................
Walter Brazauskas, Richmond Hill, N. Y 
Stefanija Sasna, Brooklyn, N. Y. ....... 
Frank Obrekes, Paxinos, Pa..................
Senas Detroitietis ................................  .
Charles Yanush, Hillside, N. J..................
A. Tukis, Woodhaven, N. Y....................
J. Linda, Douglaston, N. Y. .....................

J. Gasiūnas, grįžęs iš LDS .Seimo, įvykusio Detroite, 
parvežė $15.75 prenumeratomis ir $9.25 aukomis, vi- 

•' so $25. Aukojo šie asmenys:
| D. Kumštis, Detroit, Mich.
Į! P. Karšo k, Pittsburgh, Pa.

S. Paich, Strabane, Pa. ...
Dėkojame visiems už taip gražias dovanas ir turime 

vilties, jog fondo sukėlimas baigsis apskritas. Tačiau la* 
bai laukiame Laisvės patriotų paskutinio žodžio šiuo 
reikalu. • Laisves Administracija

$5.00
3.00

vo seserį. Dorinai kartu su 
giminėmis rūpinosi jo laidotu
vėmis.

Federavičius buvo turbūt 
vienas iš pirmutinių “Vilnies” 
skaitytojų. Gyvendamas John
son City, III., buvo pažangus 
angliakasys, daug veikė pa: 
žangiajame judėjime. Mėgo 
daug skaityti, kaip pažangius 
laikraščius, taip ir kitokią li
teratūrą. Daug rašinėdavo į 
spaudą.

Buvo narys Ex-Mairiierių 
I Klubo ir LLD 19-tos kp.

Būkime LLD nariais

Ar mes lietuviai kada nors 
turi

me sukūrę, išauklėję, ištobuli
nę ir jau arti 40 metų gyvuo
jančią ir aktualiai veikiančią 
apšvietos, kultūros srityje 
mums naudingą draugiją?

žinoma, kad daugelis lietu
vių, kurie šioje draugijoje 
priguli nuo pat jos susiorgani- 
zavimo, tinkamai ją įvertina, 
joje veikia ir organizuoja, 
kad įtraukti naujus žmones į 
šią garbingą draugiją. Dauge
lis labai gerų žmonių yra, ku
riem tikra
draugijoje vien tik 
pagarbos.

Nėra jokios kitos 
kuri galėtų sukurti 

Dorino dėdė, vedęs Dorino te- 1 draugiją. Ir nėra

šioje 
savo

vieta būti 
dėl

sroves, 
panašią 

kitos tau-

porto gavo trofėjas (thro- 
phies), o tų kuopų vajinin- 
kai gavo pinigines dova
nas: Al Kasperas — $100, 
J. J. Mockaitis — $25. Se
kami vajininkai gavo po 
mažesnes dovanas: Kle
mensas Kairis, Julius Neu
mann, J. Novickas ir J. Ka
tinas.

Bankietas buvo geras ir 
įdomus.

KETVIRTADIENI
Ketvirtadienį 5-toji sesija 

prasidėjo 9 v. ryto.
Po įvairių formalumų 

buvo baigti skaityti seimui 
sveikinimai. Su sveikini
mais aukų prisiųsta $237. 
167 kuopa iš Treveskyn, 
Pa., su sveikinimu aukojo 
$8.00 Laisvei ir $4.00 Vil
niai. Kitos aukos buvo pa
vestos LDS Lėšų Fondan.

Baigiami svarstyti kon
stitucijos taisymai. Ilgiau 
buvo apsistota dėl nariam 
pašalpos mokėjimo ligos 
metu. Padaryta visa eilė 
nariam lengvatų, kurios 
bus smulkiai aprašytos LDS 
organe Tiesoje. Išrinkti pa
stovūs komitetai.

Užgirta naujoji Centro 
Valdyba.

Sekamam seimui vieta 
paskirtas Chicagos miestas. 
Jis įvyks 1954 metais.

Uždarant seimą buvo pa
sakyta eilė kalbų.

Korepondentas.

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00
3.00 
2.00 
1.00

United Steelworkers unijos prezidentas Philip Murray 
(kairėje) sveikinasi su United States Steel korporaci
jos prezidentu Benjamin F. F,airless po užbaigimo plie
no darbininkų streiko, kuris tęsėsi 54 dienas. Fairless 
įteikė Murray dėžę cigarų.

tos, kuri turėtų knygų leidi
mo organizaciją.

Didžiausi lietuviški atgalei- 
viai jos nepajėgė užsmaugti 
praeityje ir šiais laikais.

Kurie priklausome, darbuo
kimės, mokėkimės duokles lai
ku.' Kurie dar nesate jos na
riais, pasistengkite įsirašyti.

Ar jūs žinote, kad apšvie
tos, kultūros draugijos nariu 
būti yra garbė ir verta pasi
didžiavimo Sasnaviškis

Miami, Fla.
Barberių žinios Kalifornijoje

Pas mus atvažiavo kirpėjas 
iš Kalifornijos Donato Latri- 
murti. Daug naujienų jis mum 
pasakė, kad San Francisco 
stipri barberių-kirpėjų unija 
kontroliuoja apart miesto ir 
visus priemiesčius su apylinke. 
Plaukų kirpimas $1.50, už 
barzdos skutimą $1. Kirpyk
lose nieko pigesnio negali gau
ti kaip 50 centų. Pavyzdžiui, 
jeigu žmogus nusiskuta barz
dą ir paprašo kaklą apskusti, 
ir tas jam lėšuoja ekstra 50 
centų. O mes floridiečiai nei 
dešimtuko ^nedrįstame pa
rok u oti.

Iš ausų, antakių ir iš nosies 
plaukų iškirpimas pas kali- 
forniečius roki^ojama ekstra. 
Mes floridiečiai tokius darbus 
atliekame dykai. Piginusį to
niką užpilt ant galvos 50 cen
tų, ir aukščiau.

Visos barberšapės sekma
dieniais ir tautiškais šventa
dieniais aklinai uždaros. Ir 
vieną dieną per vidurį savai
tės būna uždaryta, tai yra i- 
šeiginė diena saviems privatiš- 
kiems reikalams.

Aš tam kaliforniečiu'i bar
berini pastebėjau, kokių kva- 
rabų jis čia pas mus atvažia
vo, nes mes tokių darbo są- 
ligų dar neturime. Jis greit 
atsakė, kad oras ir Floridos 
klimatas jo sveikatai tinka
mesnis. Pridūrė: darbuosi
mės organizuosimes jūsų uni
joj, na, ir už metų kitų turėsi
me darbo sąlygas, kaip ir San 
Francisco, Calif.

Bet aš neiškentęs parodžiau 
jam ‘Vilnies’ No. 166, liepos 
15 d. kur plačiai rašo Rygos 
barzdaskutis, iš Los Angeles, 
Calif. Apart*sunkių įstatymų 
gavimui barberiškų laisnių, 
ten barberių biznis visai pra
stas. Kainos už plaukų kirpi
mą 90 centų ir aukščiau, sek
madieniais barberšapės atda
ros per visą dieną, jokių išei
ginių dienų neturi, darbo va
landos tokios, kokios kam pa
tinka. Pats Rygos barzdasku* 
tis, valstijos kvotimus išleikęs, 
tuoj išbandė savo darbe lai
mę, nes už 4 darbo dienas ga
vo tiktai $23! Mat, sekmadie
nį neatėjo į darbą, tai dar ir 
“išfajeriuot” gavo. Rygos bar
zdaskučiui akyse net tamsu 
pasidarė iš pykčio, ką tik ne- 
sudrąskė tą čekį. Taip jis ra
šė, sakau tam kaliforniečiui.

Atrodo, ten blogas barberių 
biznis.

Bet kalifornietis tuoj paaiš
kino, kad Los Angeles ir San 
Diegoj barberių biznis ir uni
ja prastai stovi. Pas juos nėra 
tikros vienybės ir jie negali 
pasigirti prieš San Francisco 
barbenus.

Tas pas ir mūsų Floridoje. 
Tiktai Miamės barberiai pusė
tinai gerai laikosi, bet Jack
sonville, Orlando ir St. Peters- 
burge tikra velniava. St. Pe
tersburg Webs 12 krėslų bar- 
beršapėj galima plaukus nusi
kirpti už 40 centų. Ir gyvenk 
tu žmogus pusbadžiu tokioj 
brangenybėje!
Laisvė ir mes

Manėme važiuoti į Phila- 
delphią per Darbo Dieną (La
bor Day), bet paaiškėjo, kad 
Laisvės naudai rengiamas pik
nikas neįvyks. Tai su šiuomi 
siunčiame antrą penkinę sukė
limui ir užbaigimui Laisvės 
fondo. Nuo savęs patartume 
visiems Laisvės patrijotams su
krus! ir siųst po dolerį kitą 
pagal savo išgalę, nes atmin
kite ir tai, kas per katastrofa 
įvyktų, netekus dienraščio 
Laisvės! Priminsiu ir tai, kad 
tūli mūsų tautiečiai, vadina
mi dipukai, su social-menše- 
vikais, klerikalų prikusyti, 
gatavi Laisvę šaukšte vandens 
nuskandinti. Apart to, kita
taučių panašūs dienraščiai 
už prenumeratą ima po $12 į 
metus ir aukščiau. Mūsų ma
nymu, tai ir Laisvė nepadary
tų klaidos, pakeldama prenu
meratą iki $12. Tai nereikėtų 
tų aukų maldauti tiek, ir vi
siems būtų lygybė ir brolybė. 
Gi dabar vieni aukoja tiek, ki
ti daug mažiau, o didžiuma 
neprimeta nei cento.

V. J. Stankus

Prez. Trumanas ragina ir 
“tinginius” balsuoti

Washington.—Prez. Tru
manas smerkė tinginius pi
liečius, kurie nedalyvauja 
rinkimuose. Savo pareiški
me korespondentams prezi
dentas ragino visus užsire
gistruoti ir balsuoti atei
nančiuose prezidentiniuose 
rinkimuose.

Demokratai yra įsitikinę, 
kad jei piliečiai gana skait
lingai balsuos, tai prežidėn- 
tu bus išrinktas jų kandida
tas Stevensonas ir vice
prezidentu Sparkmanas.

Stockholm, Švedija.—Šve
dų teismas nuteisė du ko
munistus visą amžių kalėti, 
o kitus 4 įkalino 8 mėne
siams iki 7 metų, kaip įta
riamus šnipus.

Teismo sprendimas sako, 
kad jie išdavę Sovietų Są
jungai karinius švedų pla
nus, kaip Švedija “gintųsi, 
jeigu Sovietai ją užpultų 
per Suomi jų.” i.

Įvairios žinios kienė sako, kad geriau patin-
„ , .. .p- ka Californijoje, nes ten ne-Busu kompanija pakelia te- _ . xv , . M4 • rr • -J.Jbuna tokių krascių, kaip Mass,ra 39 procentais. Tai didelis . ... . ' „

tz • i i • • i „-valstijoje. Ten oras daug vie- pakelimas. Kai darbininkai J v.. , QA no dėsnis ir žmonėms daug ge-reikalavo 30 proc. algos pa- . .. .. ... , .., .. i - riau, nes gali pasilsėti naktieskelti, tai kompanija nedave., .
Ir valdžia neprisidėjo prie aiku’ Ta1^ su darbais 
darbininkų laimėjimo. Bet kai 11 csa £eliau’ &a ima c 
kompanija pasimojo fėrą pa- viau susiras L 
kelti, tai jai ir valdžia pagel
bėjo.,

Pakėlimas įėjo .galion su 
rugp. 10 d. 

O kiek darbininkai laimėjo? 
Darbininkai gavo tik 15 proc. 
pakėlimą. Dabar žmones turės 
sumokėti kompanijai milijo
nus dolerių, tai yra, padengti 
jai tuos nuostolius, kuriuos ji 
turėjo streiko metu. 

* žmonės turėtų, susiorgani
zuoti ir nevažiuoti bsusais, kol 
fėras nebus numuštas.

Kai žmones ištinka nelai
mė, tai vienos neužtenka, štai 
dvi mašinos susidūrė ant Sa
lem St. Vairuotojai susitaikė 
ir pasileido važiuoti. Pavažia
vo’ ant So. Broad\vay ir vėl 
“pasibučiavo”. šį sykį jau 
daug smarkiau. Moteris turė
jo nešti ligoninėn. Atrodo, 
kad abudu vairuotojai ieško
jo, lyg tas senas vilkas, mir
ties.

—o—
Tapo .palaidotos Amelia 

Meškauskas, po mergina — 
Pavalauskas, ir Petronėlė Gri
galiūnas, po mergina — Pa- 
šakarnis. Abi buvo našlės. Pa
laidotos su bažnytinėmis apei
gomis.

—o—
Ateina didelis piknikas. 

Rengia Freedom of Press 
Association. Įvyks rugpiūčio 
31 d. ant Pappas Farm, Brain
tree, Mass. Nors lietuviams 
nelabai žinoma vieta, bet ga
lėsime surasti. Kurie norėsite 
važiuoti, tai praneškite man, 
nes mes turime suorganizavę 
mašinas nuvažiavimui. Kelio
nė į abi puses bus tiktai $1.

šitas piknikas yra rengia
mas dėl tarptautinės spaudos. 
Dalyvaus lietuvių chorai, taip
gi if kitos meninės spėkos.

—o—
Kitas labai svarbus pikni

kas įvyks Montelloje. Tai bus 
rugpiūčio 24 d. Tai bus Nau
josios Anglijos ‘progresyvės 
visuomenės radijo piknikas — 
radijo, kuris mus palinksmina 
kiekvieną sekmadienį 9 vai. iš 
ryto.

Į šį pikniką irgi turėtumėme 
visi traukti, kaip traukėme į 
Laisvės pikniką, 
busai organizuoti, arba maši
nos nuvažiavimui. Iš visų at
žvilgių yra dedamos pastan
gos, kad suvažiavusius sve- i 
čius užganėdinti, kaip su dai
nomis ir muzika, taip su val
giais ir gėrimais, taipgi ir su 
šokiais. Todėl seni ir jauni 
traukite į pikniką .

—o—
Klaida. Buvo parašyta apie 

Arlington© “comrūrąio” algas 
ir padėta $1.98, o turėjo būti 
tik $1.48. Ta klaida pataiso
ma.

Bet tikrumoje tik “comrū- 
mio” fikseriai-taisytojai gau
davo po $1.48, gi kurie “co
rn us” prižiūrėdavo, gaudavo 
tik $1.38 į valandą.

Turėtų būti

Trečias labai svarbus pikni
kas įvyks Labor Day, rugsėjo 
1 d. Tai bus Laisvės piknikas 
ir įvyks Worcester, Mass.

Kolonijų Laisvės rėmėjai 
organizuokitės važiuoti. Kurie 
važiuosite savomis mašinomis, 
nevažiuokite tuščiomis, susi
raskite draugus, neturinčius 
mašinų, ir juos nu veskite. Bus 
jums linksmiau ir padėsite pa
daryti pikniką skaitlingu.

O kas nąčia žmonių priėmi
mą, tai užtikrinta, kad uste- 
riečiai visus gražiai priims ir 
patenkins viskuomi.

Svečiuojasi draugė V. Ta- 
raškienė su savo dukrele Ke- 
rolaina iš Calif ornijps pas sa
vo tėvelius draugus B. A. Chu- 
ladus. Teko su jomis pasikal
bėti , kaip patinka gyvenimas 
Calif ornijoje. Draugė Taraš-

Kuo daugiau kalbi, tuo 
mažiau žmonės atsimena. 
Kuo mažiau žodžių, tuo di
desnė nauda. / Fenelon.

Atsarga tai vyriausioji 
išminties duktė. ...

Victor Hugo

S. Penkauskas

Tautų išmintis glūdi jų pa
tarlėse, kurios esti trum
pos ir taiklios.

William Penn

South Bostonas
ir vėl kviečia visus — kur? nagi į

PIKNIKĄ
Kurį rengia Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 

Piknikas įvyks sekmadienį,

RUGPIŪČIO-AUGUST 17
Lietuvių Tautiškame Parke

Winter St. ir Keswick Rd. Montello, Mass.
Iš So. Bostono važiuotė bus parūpinta nuo 318 Brbad-

Geri žmonės ir Draugai!
Kliubas savo patalpa teikia platų patarnavimą visuo

menei. Ot, tai už tai nepatingėkite dalyvauti mūsų pikni
ke. M-es parūpinsime gerus pietus, kilbasų ir kitokių ‘ 
smulkesnių užkandžių prie skanaus alaus. Taipgi gros 
ir orkestrą.

Kviečiame visus. KOMITETAS

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
| LAIME

Knyga gražiuose viršeliuose; turi 368 puslapius, 
vaizduoja lietuvių gyvenimą.

Pažinkite Mykolo Kilpos, veikalo herojaus, išgy
venimus Lietuvoje ir Amerikoje.

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti į šalį, kol užbaigsite!

Duokite šią knygą savo draugui bei kaimynui pa
siskaityti, tai bus jam gražiausia dovana.

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

110-12 Atlantic Avė. Richmond Hill 19, N. Y. ’

Praleiskite Savo Vakacijas 
Atlantic City, N. J.

Lįetiiviski namai ant pat 
blizgančios jūros kranto.

Apartmentai ir rūmai su virtuvės privilegijomis — 
dienai^ savaitei ar sezonui.

\7TOI 125 ATLANTIC AVĖV 1L/L1L i D Atlantic City, N. J.

Vakacijų rezervavimui telefonas:
ATLANTIC CITY 5-2338

Kainos nuo $2.00 iki $2.50 į dieną asmeniui. 
Norintieji turėti linksmas vakacijas — atvažiuokite.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pusl.—Laisvė (Liberty)** Trečiad., Rugp.-Auguat 13, 1952
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Pirmadienį lankėsi Laisvės 

raštinėje Charles Devetzko, 
iš Laurelton, N. J. Jis buvo 
nuvykęs pas sūnumi r marčią, 
buvusią brooklyniętę daininin
kę* gyvenančius Bay Village, 
Ohio, praleisti atostogas.

Pabuvęs tūlą laiką Ohio, 
grįžo atgal į namus, bet ne 
vienas. Jį palydėjo marti Al
dona, sūnus Charles ir anūkas 
Charles (Chucky). Devetzko 
šeima praleis porą savaičių jo 
vasarnamyje, Laurelton, N. J.
, Chas. Devetzko yra nuola
tini^ dienraščio rėmėjas. Ir šį 
sykį, išeidamas, paliko penki
nę, prisidėdamas prie vajaus.

Linkime Devetzkams sma
giai praleisti atostogas ir svei
kiname mūsų, buvusią brookly- 
nietę, dainininkę Aldoną, kuri 
tiek daug sykių linksmino mus 
su savo gražiu balseliu. L.

Daug demokratų duoda 
parašus už Davisą

Renk antie j i parašus uždėti 
darbininkų vadą Benjamin J. 
Davis ant Freedom Party ba
loto kandidatu į Valstijos Sei
melį sako, kad apie 90 nuo
šimčių parašų suteikia demo
kratų partijos balsuotojai. Ki
ti 10 nuošimčių dalinasi tarp 
kitų partijų ir nepartinių pilie
čių. Jį stato 11-me Assembly 
Distrikte.

Rinkėjai yra pasimoję iki 
rugp. 20-tos, kuomet įvyks 
pirminiai balsavimai (prima- 
ries-nominacijos) surinkti 2,- 
500 parašų. Įstatymiškai yra 
reikalaujama 1,500 parašų už
dėjimui kandidato į Valstijos 
Seimelį. Bet darbuotojai ne- 
atsideda ant to minimumo. Jie 
nori surinkti daug daugiau, 
kad ir atmetus tūlus vis dar 
liktų daugiau, negu būtiniau
sias minimum.

Parašų rinkimas uždėti kan
didatą ant baloto nėra leng
vas darbas. Pasirašyti gali tik
tai piliečiai. Ir tiktai tie, kurie 
praėjusiuose rinkimuose buvo 
užsiregistravę balsuoti tame 
pat distrikte. Juo ,labiau ne
lengvas tuo atveju, kad Davis 
yra už vadovybę darbininkų 
judėjimui, kaipo komunistas, 
įkalintas. Pasirašančiajam rei
kia pilietinės drąsos ir ryžto 
paremti savo parašu persekio
jamą darbininkų vadą, parem
ti konstitucinę piliečio teisę 
rinkti ir būti renkamu.

Parašai ant peticijų nėra 
tas pats, kuo yra balsavimas. 
Balsavimas yra slaptas. Gi 
duodantis peticijoje savo pa
rašą paduoda savo pilną var
dą ir adresą. O peticija būna 
įteikiama valdinei rinkimų 
komisijai užgirti.

Bronx Medikališkos Drau
gijos direktorius Dr. George 
Schwartz sako, jog miestas 
privalo sutvarkyti auto pasta
tymą taip, kad švaros darbi
ninkai galėtų nuvalyti gatves. 
Kitaip, sako jis, yra pavojus 
gyventojų sveikatai.

Newwto^fefeferZintoi
Long Islande renka 
protesto parašus

Long Islando kelių apskri
čių bendrai piliečiai suskato 
veikti protestui prieš steigimą 
tenai bakterijologiniam karui 
laboratorijos ant Plum salos.

Įsikūręs Queens-Nassau-Su
ffolk Koordinacinis Komitetas 
paskleidė tūkstančius atviru
čių ir blankų parašams rinkti. 
Queens apskrities raštinė yra 
147-20 72nd Avė.

■ Atvirutės ir blankos yra 
taikomos rašyti kongresma- 
nams ir prezidentui. Jose pa
rodoma, kur ta vieta randasi. 
Ir reikalaujama, kad tas bak
terinis centras būtų prašalin
tas. Greta kitko pažymi, kad 
bakterinis karas buvo pasau
lio pasmerktas 1920 metais 
priimta tarpvalstybine sutar
timi.

East Side piliečiai 
pasipiktinę puolimais

New Yorko žemutinėje 
East Side pastarosiomis kelio
mis savaitėmis įvyko fašistinių 
valkatų užpuolimai ant dvie
jų mitingų atvirame ore. Abu 
užpuolimai įvyko prie 7th St. 
ir Avenue A, ant American 
Labor Party rengtų mitingų.

Vietos organizacijos ir ben
drai piliečiai sujudo reikalau
ti išvyti fašistinius valkatas iš 
susiedijos. Kreipėsi į vietinius 
atstovus savo valdžioje, o taip 
pat ir į partijų kandidatus 19- 
me distrikte, kad jie veiktų 
sustabdyti fašistinę praktiką.

American Labor Party pir
mininkas Vito Marcantonio 
pasiuntė policijos -viršininkui 
Monaghan protestą, kad ne
davė mitingams policijos ap
saugos. Ir pareikalavo nubau
sti policijos kapitoną Al Pa- 
narellą, kuris apdaužė vietinį 
ALP lyderį Sol Tischler, kuo
met tas protestavo kapitonui 
dėl nedavimo mitingui polici
jos apsaugos.

Darbiečių partija nesiduos 
Hitlerio ir Mussolinio palikuo
nims sustabdoma nuo kalbėji
mo už darbininkų reikalus, už 
taiką. Toje pat vietoje rengia 
kitą masinį mitingą rugpjūčio 
21-mą. Pasirengiant mitingui, 
susiedijoje paskleis 25,000 la
pelių keliose kalbose, išaiški
nant visuomenei, ką reiškia 
tie mitingai ir žmonių teisė 
susirinkti. Taipgi, ką reiškia 
tie užpuldinėjimai ir kas 
užpuolikai.

tie

Foley

Galima pasiklausyti 
įdomios bylos

Dalyvavusieji stebėti
Square teismo eigą sako, kad’
dabar, vidurvasario atostogų 
laikotarpiu, teismabutyje yra 
vietos. Visi pageidaujantieji 
bylą ^tebėti gali sutilpti. Įei
ti gali bile kas, nereikia jokių 
specialių liūdymų nei leidimų.

LDS Šeiminis ir Kartu Metinis

PIKNIKAS!
Rengia LDS 3-ji Apskritis, New Yorko ir 

New Jersey Valstijų
SEKMAD., RUGPJŪČIO-AUG . 24 

MONTGOMERY PARKE
123 Montgomery Avenue, Irvington, N. J.

Durys atdaros 1 vai. dieną. Įžanga prie vartų 50 c.
Bus svečių iš toli ir arti. Gros A. Pavidžio orkestras

KELRODIS: Iš Newarko, nuo Pennsylvania stoties, 
busas No. 16 Clinton Ave. ir No. 13 Broad St. atveža iki 
Montgomery Ave; paeit vieną bloką po dešinei. Busas 
Springfield Ave, No. 25-26; išlipt ant Avon Avė ir eit 3 
blokus po kairei.

Atvykę karais iš New Yorko. Jersey City, Bayonnės ar 
Oliffsideės važiuokit Market St. iki Broad St., ir tuoj 
po dešinei bus Clinton Ave., važiuot iki Montgomery Ave.

M3MHB Jiisij vaistų dėželei

Prezidentas Trumanas demokratų konvencijoje pri
sega* gub. Stevensonui konvencijos ženklelį. Sakoma, 
kad iš pat pradžios Trumanas buvo už Stevensono no- 

minavimą. Taipgi manoma, kad prezidento reikala
vimas Stevensoną nemažai paveikė

Reikalaus laivakroviam 
25 nuošimčius priedo

Taip pareiškė International 
Longshoremen’s Association, 
AFL, viršininkas Joseph P/ 
Ryan, prasidėjus pasitari
mams tarp unijos ir laivų 
kompanijų viršininkų.

Senasis kontraktas (kur jo 
prisilaikoma) įsako mokėti po 
$2.10 už valandą paprasto 
laiko, po $3.15 už viršvalan
dį, naktinį darbą, taipgi tūlus 
sunkius, vadinamus bausmi- 
niais darbais.

Gi laivų firmų viršininkai 
kalba apie sunkius laikus. Ką 
tik sugrįžęs iš Europos 'šiaur
vakarių Moore-McCormick Li
nijų viršininkas Albert Moore 
sako, kad visur tik kalbama 
apie prekybos nupuolimą.

Valdininkas atsisakė 
uždrausti mitingą

Mieste vykdys civilinių 
savisaugos pratimus

Civilinių savisaugos raštinė 
skelbia, kad rugsėjo 30-tą bus 
vykdomi pratimai viso miesto 
skale. Tai bus antradienis. 
Pratimų pradžia 7:45 vakaro.

Vienu kartu bus paleisti vi
si mieste esami 579 švilpikai 
(sirenos). Ir bus iššaukti da
lyvauti 50,000 paskirtųjų sar
gybiniais ir veiklai asmenys. 
B'et koncentracija būsianti 
daugiausia Manhattane. Ir tai
koma ne publikai, bet išban
dyti savanorių spėkas, teikti 
jiems praktiką.

Rockaways Playland, jau 
planuoja 
vasarinio 
programos
ru£p. 30-ta, baigiant rugsėjo 
6-ta.

iškilmes užbaigai 
sezono. «Specialės 

bus pradedant

Tikrai esame ekspertai 
užmušinėtojai!

Pastaruoju dešimtmečiu Di
džiojo-New Yorko ribose auto
mobiliai užmušė 6,105 asme
nis. Gi sužeistų auto nelaimė
se buvo arti pusė milijono, 
kaip skelbia naujai susidariusi 
Pilietinė Trafiko Saugumui 
Taryba.

Nelaimių su auto būta dar 
daugiau, net po dvi greta vie
nos tokios, kurioje J<as nors 
buvo užmuštas ar sužeistas. 
Reiškia, apie poroje auto 
nelaimių t padaroma t i k tai 
medžiaginiai nuostoliai, o kas 
trečioje sužeidžiama-ar užmu
šama ir keleiviai.

Neteko patirti, kokį nuošim
tį tų nelaimių padaro vieti
niai, koks yra padaromas at
važiavusiųjų iš kitur. '’’New 
Yorkas yra perėjūnų miestas.

Filmos-Teatrai
“Vestuvčs Japonijoje” 
stabiai gražus veikalas

—nuo-

lie- 
nu-

Pasitaikius liuosam, be 
tuviškų veiksmų vakarui, 
sprendėme pamatyti ameriko
nų Naujųjų Veikalų Rasėjų 
sukurtą ir statomą naujausią 
veikalą “A Wedding In Ja
pan.”

Veikale vaizduojamas 1946 
metų laikotarpis, Tokio mies
te. Tai laikotarpis, kuomet 
atbridusieji Japonijon iš salų 
per purvą ir kraują ameriko
nai kariai laukė paliuosavimo 
iš tarnybos. Vieni skubinosi 
pas namie laukiančias myli
mąsias. O kiti rūpinosi apsi
vesti tenai pamylėtąsias, kad 
galėtų jas parsivežti.

Pastarieji neretai turėdavo 
ilgai laukti leidimo. Dažnai 
gavimas ar negavimas leidi
mo priklausė nuo to, kuo tas 
prašytojas buvo ir nuo Jo, nuo 
kurio malonės ir galios 
klausė tą leidimą duoti.'

Smith (John Elliott). Jis nori 
gražią japonaitę prisivilioti sa
vo patogumui, kol jis čia bus 
— už sugulovę. Japonaitė jį 
atmeta. ‘ Pilnas “unaro” ir 
“supermanizmo” jis, kaipo 
vyresnio laipsnio, įsako sar- 
žentą išsiųsti kitur. O kuomet 
tas nepavyksta, sudaro prieš 
jį suokalbį.

pri-

Tokiose tai sąlygose negrhs 
saržentas Mallet (vaidina Ju
lian Mayfield) nori vesti pa
mylėtą japonaitę Yaeko Miu
ra (Eileen Nakamura). Jis 
jau gavo ir leidimą. Greta to, 
jis tikisi už mėnesio jau grįžti 
į savo šalį. Belieka gauti my
limosios motinos (Mihoko O- 
kamura) sutikimą. Motina, 
aštriai priešiška užkariauto
jams, pagaliau, įsitikina, kad 
svetimšalis tikrai jos dukterį 
myli ir kad jis gali būti geras 
vyras, sutinka dukterį išleisti.

Jų laimė būtų užtikrinta, 
bet... Ten randasi .ką tiktai ųš 
Valstijų atvykęs ponaičiukas, 
kuris nekariavo, leitenantas

Antrame akte matome teis
mą ir tuos sunkumus, kuriuose 
M.alletą ginančiam pirmajam 
leitenantui John Gates (De 
Witt Drury) tenka kovoti/ 
Sunku dėl to, kad Mallet iš 
anksto nuteistas kaipo negras 
ir kaipo pastojęs aukštiniam 
rangovui patogumą. Jo gyvy
bę išgelbsti tiktai jo mylėtinės 
tragiškas pasiaukojimas.

Veikalą vaidina penktadie
nio, šeštadienio Ji’ sekmadie
nio vakarais, 8:30 vai., Jugo
slavų Salėje, 405 41st Št. 
(prie pat 9th Ave.), New Yor
ke. Įžanga $1.20 ir $1.80.

Paveikslas pamatytinas kie
kvienam. Tuo patimi padėsite 
drąsiems, gyvenimiškojo teat
ro kūrėjams ir vaidintojams 
daugiau rašyti, daugiau vai
dinti. Veikalas geras. Vaidyba 
nepaprastai graži ir lengvai 
suprantama. T.

Great Neck nejudomo turto 
savininkai 1952-53 metų bu- 
džete turės mokėti mokyklų 
Išlaikymui po $2.92 nuo kož- 
no šimto dolerių vertybės.

pa- 
bū-

ant

Didžiojo New Yorkp Vais
tininkų Taryba išleido (anglų 
kalboje) pirmosios pagalbos 
patarimų lakštą (medicine ca
binet chart), pritaikytą daž
niausia namie pasitaikančių 
nelaimių nuotikiams. Jame 
taria ir kokius vaistus yra 
tina savo spintelėje turėti.

Lakštas atspausdintas
paklijuoto popierio, taikomas 
užlipinti ant durelių užpaka
lio. Ten pat palikta vieta įra
šyti šeimos daktaro vardą, te
lefoną. Gaunamas pas vaisti
ninkus, nemokamai. Arba ga
lima užsisakyti pasiuntus sau 
adresuotą, gatavai su užlipin
tu pašto ženklu voką: Parma- 
reutical Council, Hotel Marti
nique, New York, N. Y.

Taikos priešai, prisidengę 
neva veteranų pageidavimais 
ir “amerikonizmu,” kreipėsi į 
miestinį parkų komisijonierių 
Robert Moses, reikalaudami 
uždrausti masinį mitingą tai
kai. Moses atsisakė jų reika
lavimą patenkinti.

Masinis mitingas-koncertas, 
su pasauliniai garsių artistų 
meno programa ir taip pat 
žymiais kalbėtojais, įvyks už 
savaitės trečiadienį, rugpjūčio 
20-tą, Triboro Stadiume, Ran
dalls Island, tarp New Yofko 
ir Queens.

John A. Condon, užrubeži- 
nių karų veteranų “ameriko- 
nizmui” komisijos pirminin
kas, reikalavo mitingą už
drausti dėl to, kad reikalavi
mas taikos esąs komunistinis 
darbas—“komunistų frontas.”

Komisijonierius Moses, ku
ris ir pats nesigaili raudonuo
sius papliekti aštriais žodžiais, 
Condono reikalavimą nepa
skaitė ’’ amerikonizmu. Jisai 
jam, greta kitko, atsakė taip:

“Einant tarimais valstijos 
teismų ir Jungtinių Valstijų 
Aukščiausiojo Teismo, taipgi 
Konstitucinėmis garantijomis 
publikai susirinkti ir laisvai 
kalbėti, me$. privalome duoti 
leidimus bile grupei viešai su
sirinkti tam tinkamoje gatvė
je ar parko srityse.”

Pasipiktinę reakcinių gru
pių pastangomis užgniaužti 
liaudies balsą taikai, žmonės 
yra pasiryžę pripildyti stadiu- 
mą. Bet tai didelė problema. 
Ten telpa 21 tūkstantis publi
kos. Dėl to kiekvieno taikos 
mylėtojo yra prievolė daly
vauti. Lietuviai taipgi turime 
bilietų. Jie turėtų būti išpirk
ti ir sunaudoti. T. D.

New Yorke sulaikytas vie
nos lėktuvų linijos tarnauto
jas. Jį įtarė, kad jis norįs iš 
Puerto Rico įgabenti į New 
Yorką loterijas.

Susitaikė su unija
žurnaliuko Consumers Re

port darbininkai, Laikraštinin
kų Gildijos nariai, susiderėjo 
su leidėjais dėl algų ir sąly
gų. Vyriausias ginčas buvo dėl 
to, kad leidėjai nenorėjo ben
drai su unija spręsti dėl dar
bo sąlygų iškylančius darba
vietėje ginčus.

Darbininkai reikalavo -ir 
mokesties už prarastą streiko 
metu laiką, bet paskiau sutik
ta, kad jie tai atsidirbs virš
valandžiais, už kuriuos jiems 
mokės laiko ir pusės mokestį.

Suėmė auto vagišius

Brooklyniečiai policistai Ju
lius Grisaitis ir William Re- 
nicki suėmė du 17 metų vyru
kus, William McNulty ir Tho
mas Ryan. Jie važiavę vogtu 
auto, kuriuo jie apdaužė kitus 
du auto, pastatytus ties 700 
Ocean Ave.

Juos sutabdė po paleidimo 
mašinon keturių šūvių.

kitur Birooklyne, netoli Lie
tuvių Am. Pil. Klubo, kas 
nors zigzagais vairuodamas 
ožiškai apibadė kelis auto, 
pastatytus Union Avenue kraš
te tarp Stagg ir Ten Eyck 
Sts.

Valdininko kalba apie 
taupumą lešavo $500

Stuttgart, Vokietija. —- 
Jungtinių Valstijų armijos 
sekretorius Frank Pace 
(karo ministras), kalbėda
mas per radiją, mokino sa
vo oficierius ir kareivius 
rūpestingiau taupyti lėšas.

Paties Franko Pace kal
ba per radiją ir jos užre- 
kordavimas lešavo $500.

Bronx Parke Botaniškas 
Daržas didinamas, gerinamas. 
Įvedamas didelis vandens leli
joms prūdas. Dabar parodoje 
yra apie 60,000 augalų. Tūlo
mis dienomis daržas turi iki 
60,000 lankytojų.

Koreja. — Korėjos liau
dininkai sako nušovę dar 4 
amerikomi lėktuvus.

New Yorke įvyksiančion 
laiškanešių konvencijon t#/X ' 
masi apte 10,000 delegajjj. 
Prasidės rugsėjo 1-mą.

PARDAVIMAI
Saldainių ir mokyklai bei rašti

nei reikmenų krautuvė parsiduoda 
skubiai ir už prieinamą kainą. Ren- 
da $35. Skambinkite: Ravenswood 
8-9642. (157-160)

EGZAMINUOJAM AKIS 
-RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342 jJ

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

Matthew A.
BUYŲS

(BUYAU8KAS)
LAIDOTUVIŲ f

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL EVergreen 7-6868

VALANDOS:

Penktadieniais nidaryta

PRANEŠIMAS
SO BOSTON, MASS.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas rengia pikniką, kuris jvyks sek
madieni, rugpiūčio-August 17 d.,
Lietuvių Tautiškame Parke, Winter 
St. ir Keswick Dr., Montello, Mass. 
Bus skanių valgių ir pasilinksmini
mų. Kviečiame visus j šį gražų 
pasilinksminimą. Rengėjai

(158-160)

14th St., 
jie buvo 
n esu pra
yra neg-

Pikietu laimėjo butą 
savo kaimynui

Mr. ir Mrs. Leonard Cohen 
jau nuo vasario mėnesio vedė 
kovą už sutartį pastoviai apsi
gyventi bute 225 
New Yorke. Į butą 
isikraustę savininkui 
tus, kad Mrs. Cohen
re. Tai sužinojęs, jis atsisakė 
pasirašyti kontraktą. x Jiems 
gręsė evikcija.

Tačiau jų kaimynai juos už
tarė. Susiorganizavo. Ren- 
dauninkų ir vartotojų organi
zacija pasamdė advokatą. Bet 
vien ant teismo nuosprendžių 
neatsidėjo. Pastiprinimui by
los teisme, masiniai susirinko 
į pikietą. Apie penkioms de- 
šimtims kaimynų pikietuojant 
savininko namus, atėjo prane
šimas, jog savininkas nusilei- 
do- (Ss

Nudžiugę, kovojusieji ten 
pat paskelbė, kad šeštadienį 
įvyks džiaugšmo ir pergalės 
pobūvis susiedijęs centre, 82 
2nd Avė.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

* Reikalinga namų prižiūrėtoja. 
Daktaro namuose. Paprastas vi
rimas, ir namų ruoša. Miegas vie
toje. Gera alga. Dėl platesnių in
formacijų šaukite telefonu: AX. 
7-1089. (157-161)

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 kaina*.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-623*

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

------------------------- ,— _.....

4 pusi.—Laisve (Liberty)-* Trečiad., Rugp.-Augusi 13, 1952
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