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nių laivu biuro galva, pasigy
rė spaudai, kad mūsų krašto 
karinės jėgos jau turi naujus 
galingus submarinus.

Naujieji submarinai vadina
si atominiais. Jie operuojami 
neišduodami jokio balso. Tai 
galį slaptai priplaukti prie 
priešo laivų ir tada atominė
mis .torpedomis sunaikinti 
juos.

Tik kelios savaitės atgal 
buvo pasigirta su kitu nauju 
išradimu. — pragariška van
denilio bomba (II-bomba), 
kuri galinti sunaikinti ištisą 
miestą.

Netrukus galėsime pasigir
ti galį sunaikinti ir visą pa
sauli.

\ -o®o-
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garinė isterija, atrodo, pa
siekia pavojingą laipsni, kuo
met nieko daugiau mūsų au- < 
sys nebegali girdėti, kaip tik 
viską naikinančius šauksmus.

Mūsų krašto mokslininkai, 
išradėjai savo patyrimus nau
doja tik tam, kad daugiau ir 
geresnių naikinimo priemonių 
išrasti. Niekas nenori nei pra
sitarti, kaip atominę jėgą pa
naudoti žmonių gerovei pa
kelti.

, kad milita- 
sališ smaugia,

-(>•0-

Britanijos dominijų minist
rai, susirinkę į Londoną 11 
dienų konferencijai, aptarė 
bežūstančios imperijos padėtį.

Jie ten daug plepėjo, daug 
ginčinosi, bet prie nieko dau- 
gdau negalėjo prieiti, kaip tik 
aWsisaukti į mūsų Dėdę Sa- 

“Tflą prašant tuojautinės pagal
bos.

Jungtinės Valstijos, girdi, 
turi gelbėti Angliją, Kanadą, 
Australiją, Naująją Zelandi
ją, Indiją, Pakistaną. Pietų 
Afriką, Ceyloną ir Pietų Rho- 
desi ją, nes visos jos esančios 
ant bankrūto slenksčio.

Jeigu Amerika neateis su 
dideliu maišu dolerių, tai vi
sai imperijai gręsia pražūtis.

• -o>o-
Anglijos imperijos vado

vai pripažino tai 
rizmas visas
žmonių gyvenimą paralyžiuo
ja. O kadangi Jungtinių Vals
tijų valdžia nori, kad jos tal
kininkai dar geriau pasiruoš
tu militariniai, tai turi duoti 
daugiau ir daugiau bilijonų 

'doferių. Kitaip, bus blogai.
yr kodėl gi nereikalauti iš 

Dėdės Šamo, žinant tai, kad 
nereikės atiduoti ? Juk Ame
rikos žmonės taksais sumokės 
tuos bilijonus, kurie nueis 
Anglijos imperijai gelbėti iš 
bankrūto.

-oSo-
Juozas Valtys Vienybėje 

gailiai aprauda dipukus. Išsi
gelbėję iš Vokietijos, atvykę 
Amerikon, girdi, jie “greit 
pamiršo varge pasilikusius— 
pamiršti visi iškilmingi paža
dai”...

“Šiame žemyne turime arti 
30,000 naujų lietuvių, —Val
tys rašo, — vien Brooklyne 
ir apylinkėj jų netoli 3,000”.

Tikėtas iš jų didelių ste- 
būklų, didžiulių visuomeninių 
darbų, bet dabar...

“Man rodos, Valtys de
juoja, — naujakuriai—labai 
kuklučiai — 90 proc. jų sau. 
tūno, užsidėję juodus akinius, 
kad tiktai jų nepažintų ir 
neužkalbintų, j visuomeninj 
veikimą jie žiuri žvairom.” 

-o>o-
okių gi “visuomeninių 
>ų” klerikalų — tautinin

kų — menševikų traicė norė
jo iš dipukų? Pikietuoti kul
tūrinius pažangiųjų lietuvių 
parengimus ir įstaigas, bliauti 
prie tų jstaigų, progresyvių

No. 246

Aukse. teismas panaikina 
per griežtą Oklahomos 
įstatą dėl “ištikimybes”
Sako, negalima smerkt žmogų 
vien už narystę organizacijoj

Washington.—Šalies Aukš
čiausias Teismas vienbalsiai 
nusprendė, jog Oklahomos 
valstijos įstatymas peržen
gia Jungtinių ValstijųJKon- 
stituciją, nes’ jis laiko “ne
ištikimais” (subversyviais) 
žmones, jau vien, todėl, kad 
jie priklauso ar priklausė 
organizacijai, kurią valdžia 
vadina “neištikima.” Teis
mas todėl atmetė tą įstaty
mą, pareikšdamas:

Žmogus gali netyčia, ne
kaltai prisidėti .prie taria
mos neištikimos valdžiai 
organizacijos. Todėl neleis
tina iš anksto pasmerkt jį 
kaip tos organizacijos narį.

Organizacija galėjo būti 
gera tuo laiku, kada žmo
gus įstojo į ją, ir tik pas-

Čiangas nuolat žudo 
vadinamus “šnipus”

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinu tautininku val
džia nužudė dar 5 kinus 
kaip įtariamus*“komunistų 
šnipus.” Viso per 28 pa
skutines dienas čianginin- 
kai sušaudė bei kardais nu
kirto jau 59 žmones, šni
pais čiangininkai apšaukia 
visus taikos reikalauto jus, 
nenorinčius karo prieš Ki
nijos Liaudies Respubliką.

Tunisiečiai ardo 
francūzų biznius
jotai suardė bei išdaužė, 
francūzų krautuves ir ap
kūlė kelis francūzus.

Tunisiečiai kartotinai de
monstravo prieš francūzus. 
Maršavo ir mahometonu 
moterų demonstracija.

Francūzų kariuomenė 
buožėmis daužė ir areštavo 
demonstruojančius vyrus ir 
moteris’.

20,000 sustreikavo1 dėl 
laiko pusryčiams

Khartum, Sudan. — Apie 
20,000 geležinkelio darbi
ninkų sustreikavo,' reika
laudami visos, valandos lai
ko pusryčiams vieton 45 
minučių.

parengimus lankančią publiką 
užpuldinėti ?

Tūli dipukai jų paklausė, 
bet ir tie dabar atšalo. Pasi
rodo, naujakuriai nebenori 
pasilikti kitų įrankiais.

-o<o-
šj šeštadienį Nusirinksime 

išleisti Vincą Boviną. Gaila, 
kad jis dabar apleidžia Broo- 
klyną, kuriame tiek daug me
tų aktyviai veikė.

Bet mes turime viltį už 
kiek laiko vėl su juomi bend
rai veikti. Susirinkę'jam pa
linkėsimi laimingos kelionės 
ir greito sugrįžimo.

Metai 42-rieji, pienraščio 34-tiejL

i
ar-

kui jinai galėjo pakliūti 
neištikimųjų vadovybę, 
ba buvusioji neištikima or
ganizacija gal jau atsimetė 
nuo neištikimųjų.

Klausimas apie kiekvieno 
žmogaus ištikimybę todėl 
turi būti atskirai spren
džiamas, kaip patvarkė 
Aukščiausias. Teismas.

Oklahomos įstatymas už- 
daraudė priimti į valstijos 
tarnybas visus tokius, ku
rie kada nors per 5 pasku
tinius metus, priklausė ar 
priklauso vadinamai neišti
kimųjų organizacijai.

Pagal šį įstatymą buvo 
pašalinti keli mokytojai iš 
valstijin.ės kolegijos. Tad 
jie davė apeliaciją Aukš
čiausiam Teismui ir laimė
jo.-

Valdžia mojasi atimt 
pilietybę iš Matties, 
eiektrininkų vadovo

Brooklyn, N. Y. — Gene- 
ralis Jungtinių Valstijų 
prokuroras J. McGranery 
davė įsakymą iš Washing- 
tono užvesti bylą prieš 
Jamesą J. Matties, kad at
imtų iš jo amerikinės pilie
tybės popierius. Sako, jog 
Matties. Jungtinės. Elektri
ni nkų Unijos direktorius, 
apgavingai išgavęs ameri-

Pasak to kaltinimo, Mat
ties, ateivis iš Rumunijos, 
savo aplikacijoje dėl pilie
tybės popierių 1934 metais, 
prisiekė, ' jog nepriklauso 
Komunistų Partijai; bet 
valdžios FBI agentai suži
noję, kad jis tada buvęs 
net komunistu vadas, v

New York. — Raketieriai 
f e d e r a c inės Laivakrovių 
Unijos vadai paslėpė ar 
sunaikino savo knygas bei 

| kitus dokumentus.
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2.341
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M. Svinkfmienė, Waterbury, Conn. 
Hartfordo vajininkai ....................
T). G. .Tusius, Worcester, Mass. ... 
Geo. Shimaifis. Montello, Mass. . .. 
Elizabeth, N. J. vajininkai ............
J. Krasauskas. Norwood, Mass. . . . 
Brooklyno vajininkai ..................
H. Thomas, So. Boston. Mass. . . 
L. Prfiseika, Chicago, Ill. . ..........
LLD 133 kp., Camden, N. J..........

Philadelphi jos vajininkai
P. Beeis, P'. Klaston, Great Neck, N. Y...........
L. Bekis- P. Anderson, Rochester, N, Y..............
Newarko -vajininkai .............................................
V. Smalsticne, Detroit, Mich. ......................
L.L.D. Motorų 20 kuopa. Binghamton, N. Y. .. 
A. Apšegicne, Auburn, Me..................
S. Penkauskas, Lawrence. Mass. ... 
St. Kuzmickas, Shenandoah, Pa..........
Harrison, N. J., vajininkai ...................
P. Šlajus, Eddystone, Pa........................
L. Tilwick. Easton. Pa........................
J. Balsys, Baltimore', Md.........
J. Blažonis, Lowell, Mass...................■.
P. Šlckatiis, Scranton. Pa.....................
Bridgeport, Conn., vajininkai ............
C. K. Urban, Hudson, Mass................
Toronto Vajininkai ............ :..................
K. Vilkauskas, Nashua, N. H.............
V. Ramanauskas, Minersville, Pa. 
II. Žukas, Binghamton, N. Y........
Ant. Kuzmickas, Girardville. Pa.........
J. Dijun, New Haven. Conn................
V. K vet kas, Cambridge, Mass............
Geo. Urban, N. Braddock, Pa..............
M. Paulauskas, Pittsburgh, Pa........ .
J. Bimba, Paterson, N. .1........................
M. Slekienc
A. Gudzin, Scotia, N. Y......................
S. Rauduvė, Pittston, Pa......................
A. Grigaitis, Pittsburgh, Pa................
L. L.D. 70 kp., Cliffside, N. J...............

S, Puidokas, Rumford, Me. .................
A. Kubilskis, Coal Center, Pa..............
J. Žcbrys, Cleveland, Ohio ..................
John Urbonas, Pittsburgh, Pa. 
J. Kazmor, Pittsburgh, Pa...... ...............
M. Aranuk, Detroit, Mich...................
Mrs. A. Philipse, Stamford, Conn. ... 
A. Dambrauskas,, Haverhill, Mass. . 
Aley Shatro, Aliquippa, Pa.................
E.’ Kaspariene, 'Wilkes-Barre, Pa. ... 
J. Egcris, Nashua, N. H........................
A. Bražinskas, So. Boston, Mass. ...

MUSS.
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Kaip matote, šį sykį L. Žemaitienės pasidarbavimu, 
(Tąsa ant 3 puslapio)

Anglija įsiprašo j Pacifiko sąryši
London. — Anglų valdžia 

įprašė Australijos ir Nau
josios Zelandijos premjerus 
priimti Angliją į karinį Pa
cifiko Vandenyno šalių są
ryši, v *-

Pacifiko sąryšis yra pa
darytas tarp Jungt. Vals
tijų, Australijos ir Naujo
sios Zelandijos. Jau du sy
kiu pirmiau Anglija prašė
si į tą sąryšį, ir abudu jos 
prašymai tada buvo atmes-

ti. Tuom įsižeidė Anglijos 
valdžia, ypač todėl, kad Au
stralija ir Nauj. Zelandija 
yra sudėtinės anglų imperi
jos dalys.

Anglija, pagaliau, įsipir- 
šo į sąryšio partnerius dės
tydama, kad jinai bus rei
kalinga kovai prieš Kini
jos liaudies Respubliką ir 
gynimui pietiniai r rytinės 
Azijos kraštų nuo komu
nizmo.

Amerikonai teisinasi, kodėl 
jie sušaudė 84 civilius 
belaisvius Stovykloje *
Pasakoja, kad belaisviai “tyčia 
ėję žūti dėl propagandos”

Pusan, Korėja. — Ameri
kiniai karininkai teisinasi, 
kad jie “turėjo sušaudyti’’ 
84 civilinius belaisvius Don
gam saloj, į pietus nuo Pie
tinės Korėjos, gruodžio 14 
d. Kartu jie sužeidė 120 
belaisvių.

Amerikonai pasakoja, kad 
3,600 belaisvių — šiaurinės 
Korėjos liaudininkai — da-

mankštą* ir demonstravę, 
reikalaudami grąžint juos 
namo. O kai amerikonai, 
grūmodami kulkosvaidžiais

siskirstyti ir eiti į stovykli
nes pastoges, tai belaisviai 
sulipę ant kalvos stovyklo
je Jr ėmę mėtyti akmenis į 
sargus — amerikonus. ir 
Pietinės Korėjos tautiniu-

Suspenduotas Amerikos 
atstovas Tanžyrui, 
kaip “neištikimas”

Washington. — Valstybės 
departmentas s.uspen d a v o 
Amerikos atstovą ‘ Tanžy
rui, Johną Carterį Vincen
tą. Nes prezidento Trumą- 
no komisija ištikimybei ty
rinėti nužiūrėjo, 'kad Vin
centa,s, gal būt, esąs “ne
ištikimas” Amerikai.

Prezidentinė k d misi j a 
■prisiminė, Vincentas kadai
se pritaręs Kinijos liaudi
ninkams - komunistams ir

kinų tautininkų vadą.

SUDEGĖ DU VAIKAI
Woodstown, N. J. — Eks- 

plodavus aliejiniam pečiui 
mediniame
name, tier kilusį gaisrą su
degė 
kiti, 
mie.

Hick ma n u v

2 vaikai ir apsvilo 2 
Tėvu tada nebuvo na- €

ORAS.—Giedra ir šaltoka.

Gengsteriai valdo Hobokeną, N. J., kaip rodo tyrinėjimai
' , ' ' ' '

New York. — Hobokeno, 
N. J., miesto majoras Fred 
M. DeSapio išvien su laivų 
prieplaukos gengs t e r i a i s 
valdo Hobokeną, kaip rodo 
liudytojai tyrinėjančiai 
New Yorko valstijos komi
sijai. Liudijimus patvirti
na dokumentai apie Hobo- 
keno. valdžios ryšius su ra- 
kėtieriais, federacinės Lai- 
vaikrovių Unijos vadais ir 
kriminaliniais gengsteriais.

Hobcrkeno majoras yra 
pusbrolis Carmino DeSapio, 
New Yorko demokratų 
Tammany Hall vado.

Plačiausiai tyrinėtojams 
liudijo. Anthony DeVincen
zo, buvęs laivakrovių sam
dymo bosas laivinei Jarkos

korporacijai. Gengste ri a i 
jau grasino jį nužudyt; to
dėl policija nuolat saugo 
DeVincenzo.

Jis parodė, kad Hoboke
no policijos komis!onierius 
Michael Borelli yra part
neris raketieriaois Edwar- 
do Florio, degtinės būtlege- 
rio prohibicijos laikais. Da
bar Florio yra aukščiausias 
Laivakrovių Unijos vadas 
New Jersey pusėje, o kar
tu ir laivų prikrovimo kon- 
traktoriits.

DeVincenzo liudijo, kad 
gengsteriai ir unijos vadai 
pačiose Hobokeno majoro 
ir policijos komis.ionieriaus 
raštinėse dalindavosi gau
tais iš laivų kompanijų ky- laivų ir jų prikrovimo bei.

šiais ir suktybių pinigais su iškrovimo kompanijos su
miešto valdininkais.

Jei kompanijos neduoda
vo reikalaujamo kyšio* tai 
vadai paskelbdavo streiką. 
Jei laivakroviai s.ustreįkuo- 
da/vo, tai unijos vadai su 
savo geūgsteriais laužyda
vo streiką. . Taip buvo už
mušti ir du streikieriai.

Samdymo bosai imdavo 
darban 15
sąskaitą kompanijai duoda,- 
vo už 20 ir daugiau U.eva 
samdytų laivakrovių.

Jei laivakrovis neduoda 
raketieriams kyšio, tai ne
gauna darbo.

Tyrinėjančiai komisijai 
dokumentais parodytai, kad

laivakrovių, o

mokėjo $182,214 papirkimų 
unijos vadams ir vadukams 
nuo 1947 iki 1951 metų.

Visos federacinės Laiva
krovių Unijos amžinasis 
(nerenkamas) prezidentas 
Joseph P. Ryan gavo 89,- 
850 tokių kyšių; Ed. Florio, 
imi jos organizatorius—$16,- 
9G0; James J. O’Connor, 
delegatas unijos skyriaus 
num. 791, buvo papirktas 

\$16j049; unijos vice-prezi
dentui Patrickui Connol- 
ly’ui duota $1,300 kyšių; 
Michael Clemente, finansi
nis unijos skyriaus sekre
torius, gavo $21,232 pap- 
parkų.

Panašiai buvo papirkta ir 
apie 100 kitų unijinių vadų.

kus. Sakoma, gal jie būtų 
mėginę išsiveržti per sto
vyklos aptvarą ir pabėgti.

Tuo tarpu kiti belaisviai, 
sunėrė rankas, kietomis ei- 
lėmis. ėję tiesiog ant atkiš
tų prieš juos kulkosvaidžių,’ 
“žinodami, kad bus sušau
dyti.” Tad amerikonai su 
savo talkininkais ir -palei
do kulkosvaidžių ugnį į be
laisvius, nukaudami 84. ii’ 
sužeisdami 120.

Taigi tie belaisviai būk 
“norėję būti nužudyti, kad 
sayo mirtimis pakeltų ko
munistų propagandą prieš 
Ameriką,’’ kaip teigia ame
rikiniai pranešimai.

Belaisviai gindamiesi su- • 
žeidė akmenimis keturis 
stovyklos sargus—du ame-* 
rikonus ir du Pietinės Ko
rėjos. tautininkus.

Belaisviai greit numalšin-. 
ti ir suvaryti į atskiras pa
talpas.

Amerikonai sakosi būtų 
juos raminę ašarinėmis du
ju bombomis, bet vėjas pu
te nuo belaisviu link sto
vyklos sargų; todėl ameri
konai turėję šaudyti belais
vius.

Pirmiau sušaudyta 75 
belaisviai vienu žygiu

Vasario 18 d. šiemet ame
rikonai sušaudė 75 belais
vius ir sužeidė 139. kain 
“riaušininkus,” Kodžėje, ki
toje Pietinės Korėjos salo
je. Tada belaisviai užmu
šė ir viena amerikoną.

- Keliuose kituose atsitiki
muose buvo sušaudyta ma
žesni belaisvių skaičiai už 
toki u s. “prasižengimus,” 
kaip susirinkimų laikymas, 
gimnastikavimas, komunis
tinių dainų dainavimas bei 
raudonos vėliavos iškėli
mas.

Audra pusiau perlaužė- 
Amerikos laivą

Leghorn, Italija.— Jūros 
audra užnešė amerikinį lai
vą ant povandeninės uolos 
ir pusiau perlaužė jį. 40 
jūreivių liko užpakalinėje 
laivo pusėje. Kelis išgelbė
jo italai ir amerikonai jū- 
xeiyfai, atskubėję nuo kran
to. Suprantama, kad išgel
bės ir visus kitus.

Tas 2,460 tonų laivas šal
dytuvas Grommet Reefer 
gabeno 7 tonus kalakutų ' 
(turkiu) Amerikos karei
viams Europoje.

ŠALČIAI VIRGINIJOJE
Gordonsville, pietirbėje 

Virginijos valstijoje, ter
mometras rodė 10- laipsnių 
virš zero; taigi buvo 22 
laipsniai šalčio.

Korėja. — Amerikonai 
praneša,, kad nušovė 4 rą- 
kietinius Šiaurinės Korėjos 
liaudininkų lėktuvus. • f

)
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TEISIŲ BILIUI 161 METAI
ŠIOMIS DIENOMIS sukako 161 metai nuo to laiko, 

kai buvo priimtas Teisių Bilius (Bill of Rights).
Teisių Bilius — dešimt mūsų krašto konstitucijos 

priedų, skirsnių,,sakytum, konstitucijos papildymų, ku
rie buvo priimti atsižvelgiant į ano meto amerikiečių 
reikalavimus. I

Teisių Bilius išliko originale, kaip jis buvo parašytas.
■ Ilgai šis dokumentas stovėjo Kongresiniame Knygyne, 
Washingtone. Vėliau jis buvo vežiojamas po visą kraš
tą ir rodomas žmonėms.

Neseniai šis svarbus, dokumentas tapo įdėtas į val
džios archyvą. O kad užtikrinti jam juo ilgesnį amžių, 
tai buvo pakviesti mokslininkai, kurie parūpino šiam 
dokumentui specialę stiklinę “šėpą,” kur Teisių Bilius 
ilsėsis. Dokumentas stovi saugioje vietoje, jam yra už-

- tikrintas ilgokas dar amžius.

TUOMET, KAI TEISIŲ BILIUS popieriuje yra sau
gojamas, laikomas lyg ir šventu, tai jo turinys, jo dva
sia yra neigiama, yra laužoma aktualiame gyvenime.

Visa tai, ką Teisių Bilius daryti draudžia, reakcinin
kai daro. Padėtas į archyvą Teisių Biliaus originalas,1 
ryžtamasi padėti Teisių Biliaus dvasią ir turinį, pagal 
kurį per virš pusantro šimto metų Amerikos žmonės gy-

• veno, valdėsi!
Visa tai privertė net tokį konservatyvų laikraštį, kaip 

Pittsburgho dienraštis “Post-Gazette,” susirūpinti ir pa
rašyti ilgą editorialą.

Dienraštis pažymi, jog Teisių Bilius užtikrina Ameri
kos žmonėms laisvę tikėti, kaip jie nori, laisvę kalbėti,, 
laisvę susirinkti. Kongresas neturįs teisės išleisti jokio 

~ jstatymo, kuris tuos pagrindinius dėsnius paneigtų.
Z! Tačiau Kongresas leidžia tokius įstatymus! Smitho 
Z aktas, McCarrano akta£ Walter-McCarrano aktas—kaip 
Z * tik tokie įstatymai, kurie kerta smūgi Teisių Biliui, 
Z kerta smūgį Amerikos žmonėms!•
Z Teisių Bilius garantuoja laisvę galvoti, laisvę ramiai 
Z susirinkti, laisvę reikalauti iš valdžios to ar kito dalyko 
Z visiems Amerikos žmonėms., neišskiriant jokių-politinių 
Z įsitikinimų, sako Pittsburgho dienraštis, 
•
Z Deja, šiandien mes matome žmones kalėjime tik dėl to, | 
Z kad jie galvojo kitaip negu dauguma žmonių. Kiti yra ’ 
Z teisiami už tą patį. Dar didesni žabangai pastatyti sve- i 
Z turgimiams amerikiečiams, — žabangai Walter-McCar- i 
Z ran akte, kuris šio menesio 24 dieną įeis, galion.
Z;. —:—

MES JAU NE KARTĄ rašėme ir sakėme: Amerikos j 
žmonių šiandien vyriausiu uždaviniu stovi: ginti Teisių į 
Bilių,—tai reiškia: ginti savo laisvę, savo teises.

Teisių Biliaus originalas padėtas į archyvą. Neteiski- i 
me reakcijai padėti į archyvą Amerikos žmonių laisvę, !

- Amerikos žmonių teises!

Kas Ką Rašo ir Sako
KANADIEČIAI
KARIAI NUSIVYLĘ

Kanadiškiame Liaudies 
Balse skaitome:

čia pribuvo garlaiviu Scy
thia 730 karininkų ir karei
vių iš Vakarų Vokietijos, kur 
jie išbuvo ištisus metus. Ko
respondentams jie papasako
jo daug nemalonių dalykų, 
kuriuos jiems teko pergyven
ti tenai.

Vieni pasakojo, kaip jie 
sunkiai dirbo laike manevrų 
lygindami ’žemę, kad karinin
kų staleliai nekrutėtų jiems 
lošiant kortomis. Kiti skun
džiasi, kad dažnai jie negau
davę guminių batų ir braidy
davę po purvyną paprastais 
čeverykais laike manevrų. Ki
ti skundžiasi bausmėmis. Ben
drai, kanadiečiai Vakarų Vo
kietijoj buvę nubausti $250,- 
000. Ta suma buvo atskaityta 
iš algos.

Kanadiečiams esą labai 
griežtai uždrausta liesti vo
kiečius. Jeigu vokietis drožia 
kanadiečiui, tai kanadietis tu
ri pasišalinti. Jei nepasišalins, 
pradės muštis, tai policija pa
ims ir reiks užmokėti. Vokie
čiai, jausdami, kad kanadie
čiai. neturi teisės atsikirsti, ty
čia užkabinėja kanadiečius.

Kaip jie nupasakojo, tai 
jie tenai rado visai ne tą, ką 
skaitė skelbimuose. * Nekurie 
išsireiškė, kad jie prašys pa
leisti namo visai.

Jų pasakojimai patvirtina 
teigimą, kad Kanadiečių mo
ralė žema. Ir kaip karys gali 
jaustis gerai būdamas tokio
se sąlygose?

Kanados 27-ta brigada bu
vo pasiųsta j Vokietiją pagal 
NATO sutartį.

AR KALISZ KADAISE 
BUVO CALISIA?

Poznaniaus. vaivadijoje, 
Lenkijoje, yra miestas Ka
lisz. Šiuo metu Lenkijos 
archeologai aplink tą mies
tą kasinėja ir atranda daug. 
svAųbios vertės iškasenų.'

Yra manoma, jog šiandie
ni Mis Kalisz kadaise buvo 
graikų istoriko (iš Alek
sandrijos) Ptolemy vadina
mas Calisia. Tai buvę prieš 
1,800 metų.

Lenkijos mokslininkai ty- 
linėja, kad priėjus išvadų, 
kokią rolę šis miestas vai
dino s.u daryme Lenkijos 
valstybės.

Redakcijos Atsakymai
A. Dagiliui—Rankraščiai 

gauti.

ŽADĖTAS STREIKAS NEĮVYKO
ŠEŠTADIENIO Laisvėje mes rašėme, jog New Yorko 

miesto važiuotės darbininkų unija žada sekmadienį pa
skelbti įdomų streiką, — streiką, per kurį privatinių 
kompanijų busų vairuotojai atsisakysią imti iš važiuo
tojų fėrą.

Honolulu, Hawaii.— Šar
vuotlaiviu atplaukė Eisen- 
howeris, grįždamas iš Ko
rėjos. Jį pasitikę 100,000 
žmonių.

Jie tiksią medžioti ato
minius ir kitokius priešo 
bombonešius.

MOTERŲ KAMPELIS
>■■!■■ wi - u -.  M m, rrn — «b — mi—•«— tn< — mi—n—— m—mi—— i«—— m—m—— mt—■

Prancūzes ragina Amerikos kareivius 
važiuoti namo

Franci jos Moterų Sąjun
gos ketvirtojo suvažiavimo 
virš 2,000 delegačių išleido 
atvirą • laišką užsienyje 
esantiems Amerikos karei
viams. Jos rašo sekamai:

Francijos moterys kalba 
Į jus, jaunieji Amerikos ka
reiviai, septintais metais 
nuo pabaigos pasaulinio 
karo, kuriame tūli jūsii ka
riavote, kad sudaužyti hit- 
lerizmą, bet dabar jūs ran
da, tės svetimoje 1 žemėje, 
svetimoje šalyje, kuri jums 
darosi priešiška, kaip jūs 
tikrai suprantate.

Ant mūsų sienų, ant mū
sų gatvių jūs skaitote šim
tus kartų į dieną: “Važiuo
kite namo!” Ir tai tikra 
tiesa, Francijos žmonės 
prašo jūsų važiuoti atgal į 
savo šalį.

Mes, francūzės žmonos, 
motinos ir merginos, netu
rime jokios neapykantos 
prieš jus, jaunieji vyrai, 
kurie esate čia atsiųsti, bet 
mes nekenčiame to darbo, 
kurį jūs čia darote; -mes 
negalime pakęsti, kuomet 
jūsų armija didina mūsų 
gražiame , krašte savo kari
nes bazes, statosi naujas 
milita rines stoVykias.

Diena iš dienos mes ma
tome, kad mums darosi 
sunkiau išlaikyti mūsų na
mus, papenėti ir aprėdyti 
vyrus ir vaikus. Mėnesis 
iš menesio mūsų valdžia 
uždeda mums didesnes mo
kestis militarinėlns išlai

doms. Taksai didėja, kai
nos kylat, o algos pasilieka 
užpakalyje. Francūzų dirb
tuvės, kurios lenktyniuoja 
su Amerikos įvežamais ta- 
vorais, užsidaro. Bedarbė, 
skurdas ir naujo karo pa
vojus — tai ką reiškia jū
sų čia tarp mūs buvimas...

Nebandykite niekam sa
kyti, kad jūs čia esate ap
ginti mūsų laisvę. Franci- 
ios kalėjimų durys yra už
darę daugelį taikos kovoto- 
ių-gynėjų, kuomet jūsų val
džia atidaro kalėjimų duris 
naciniams karo kriminalis
tams ir sudaro vokiečių di
vizijas po komanda Hitle
rio armijų militaristinių 
oficieriu.

Geriausia, ką mes galime 
Amerikos kareiviams pasa
kyti: Ar’jūs žinote, kokius 
begėdiškus darbus, po savo 
vėliava kasdien jūs čia at
liekate? ...

Pasakykite gen. Eisenho
wer iui ir Ridgway, kurie 
skundžiasi, kad mes šaltai 
juos priimame, kad jie ne
turėtu visai del to stebė
tis ...

Mes norime, kad jauni 
amerikiečiai aplankytų mū
sų šalį čia atostogas pra
leisti, mūsų kalt ū r i n e s 
įstaigas pamatyti, būti tai-' 
kos atstovais taikos šalyje. 
Tada mūsų namų durys 
jiems bus atviros. Bet da
bar jums durys uždarytos.

Mes prašome jūsų va
žiuoti namo.

Moterys šaukia N. Y. 
konferenciją

Amerikos tautinių grupių 
moterų komitetas ruošiasi 
prie didelės Didžiojo New 
Yorko apylinkės moterų 
konferencijos taikos reika
lais.

Konferencijai diena jau 
nuskirta—sekmadienį, sau
sio 25, 1953 metais.

Konferencijos šau k ė j o s 
kviečia visas taiką mylin
čias moterų organizacijas 
prisiųsti delegates..

Šaukėjos mano, jog ši 
konferencijai pagelbės ap- 
vienyti moteris kovai už 
taiką ir tautų bendradar
biavimą, taipgi pareika
laus tuojau baigti Korėjos 
karą.

Manoma, jog ši konferen
cija sudarys p r o g r a m ą 
t a r p t a utinės darbininkių 
dienos minėjimui. Toji die
na bus 1953 metu kovo 7 d. 
Reikės visur geriau pasi
ruošti, kad šią dieną iškil
mingai atžymėti ir taikos 
reikalams panaudoti.

Moterų Komiteto sekreto
rė Mary Kąrman nurodo, 
jog įvykusi tarptautinė pa
roda ir festivalis buvo sėk
mingai įvykinti. Tai buvo’ 
įvairių tautinių grupių mo
terų pastangomis atlikta, 
taikos, civilių teisių gyni
mo reikalams labai daug 
pasitarnauta.

Šis darbas, kuris buvo i 
sėkmingai festivalyje pra
dėtas, turės būt toliau tę
siamas ir plečiamas. O tai 
bus galima padaryti ben
dromis jėgomis įvairių tau
tinių^ grupių. Motina

Iš vyrų-moterys, 
iš moterų-vyrai

CHICAGO, Ill. — Per pa- 
star uosius penkis metus 
Cook apskrities ligoninėj 
padaryta kokia 15 pasek
mingų o p e.r a c i jų, paktf*4 
čiant lytį, tai yra, padarau* 
iš vyrų moteris, ar iš mo
terų vyrus. •

Tokių operacijų padary
ta ir kitose Chicagos ligo
ninėse. Dėl supr a n t a m ų 
priežasčių pavardės neskel
biamos.

Šiuo laiku vienoj ligoni
nėj yra 60-ties metų mo
teris, kuri “perdirbama” į 
vyrą chirurgiškomis opera
cijomis ir hormonų įšvirkš
timais.

Žmonių, kurie yra pusiau 
vyrai ir pusiau moterys, 
yra nemažai. Mokslininkai 
apskaičiuoja, kad tokių 
žmonių Amerikoj yra apie 
150,000. Juos iš lotyniško 
vadina hermafroditais. S.

’Kai mūsų laikraštis jau buvo prese, vienas teisėjas 
išdavė indžionkšiną (drausmę) prieš streiką. Na, ir 
streikas-neįvyko.

Tačiau indžionkšino išdavimas darbininkų reikalavi
mų nepatenkins. Jie suras būdus ir priemones, kurio
mis išreikalaus ‘sau 40 valandų darbo savaitę.

•
Ar ne perankstyvas džiaugsmas?

•• NEW YORK TIMES korespondentas Londone rašo, 
jog, girdi, “britai apleidžia raudonuosius” dėl to, kad 

•r įvyko Pragos teismas. Tačiau skaitome toliau, jog iš 
r visų tų britų, tik vienas Benjamin Frankel tepasitraukė 

iš Britanijos Komunistų Partijos..
Jis pasitraukęs dėl to, girdi, kad Pragos teismas buvęs 

nukreiptas prieš žydus.
Kiekvienam aišku, jog tai netiesa. Pragos teismas bu- 

vo nukreiptas prieš valstybės išdavikus, o jeigu jų tar- 
jį pe buvo žydų, tai ką gi padarysi! Išdavikų atsiranda 

kiekvionoje tautoje.
Beje, tas pats korespondentas mini, jog šiuo metu 

f Britanijos Komunistų Partija turi virš 30,000 narių. 
Partijos organas, .Daily Worker, turįs virš 30,000 pre- 

’^Ti.umeratorių, gi šeštadienė laida siekia 90,000 prenu- 
•t. meratorių.

Buvęs kainų stabiliza
torius Michael DiSallc 
vėl randasi Washingtone. 
Jis prezidento Trumano 
paskirtas patiekti Kong
resui rekomendacijas dėl 
kainų ir algų kontrolės.

Geriausios vaikams 
poemos

I

Edith Segal yra pagami- 
i nusi nemažai gražių vai
kams poemų ir išleidusi 
knygutėje, kuri vadinasi 

i “Be my friend.” Galima 
ją gauti 434\ Lafayette St., 

, New York, N. Y. Kaina
$1.25. '

Poetė Segal yra pritaikiu
si savo pcįemas jaunajai kar- 

i tai taip, kad vaikučiai gali 
lengvai, skaityti ir jas su
prasti, taipgi jomis susiin- 
teresuoti.

Štai vienos eilutės:
“Come Mong, shoes, 
You’re going with me.
Hop doodle, hop doodle,
One, twp, three!”
Tokios dilutes yra tinka

mos. tarp 7 ir 10 metų vai
kučiams. iI

Arba: į
“A ring is always

• .'very round, 
sixteen ounces

makes a----- .”
Tūlos poemos tiesiog 

kviečia' vaiką i šokį, links
mina jį, pakelia jam ūpą. 
Štai viena:

I

“I can fly and fly
and (sometimes. turn, 

Faster ar|d faster I go. 
My win.gb spread wide

and mV head up high, 
That’s really fun,

1 . you know.”
Viena poęma skiepija vai

kuose kitų tautų ir kalbų 
pagerbimą ir vienybę.

Štai ji:

Moterų protestai 
paveikė viršininkus
Kanados Moterų ‘Kongre

so prezidentas Mrs. Rae M. 
•Luckock gavo įgaliojimą 
nuo Moterų Tarptautinės 
Demokratinės Federacijos 
dalyvauti Jungtinių Tautų 
Asamblėjoje kaip tėmyto- 
jai.

Kuomet jinai pareikalavo 
per Jungtinių Valstijų kon
sulatą Toronte vizos įva
žiuoti į Jungtines Valstijas, 
jai buvo atsakyta, kad ji
nai nepageidaujama esanti 
ir todėl negausianti reika
lingos vizos.

Tada kilo didelių protes
tų ne tik Kanadoje, bet ir 
Amerikoje ir net kituose 
kraštuose. Buvo nurodyta 
Amerikos viršininkams, 
kaip tai ji negali dalyvau
ti Jungtinėse Tautose kaip 
135 milijonų moterų iš 64 
šalių atstovė.

Konsulatas; pagaliau, iš
davė vizą - leidimą jai Įva
žiuoti į Jungtines, Valstijas 
ir dalyvauti Jungtinių Tau
tų Asamblėjoje ir kituose 
viešuose susirink i m u o s e. 
Dideli protestai paveikė 
viršininkus.

Taikės mylėtoja

Belgrad. — Jugoslavijos 
spauda pasakoja, kad Če- 
choslovakija suėmė šešis 
buvusius ministrus kaip va
karinių kraštų šnipus.

“I met a little girl
Who came from 

another land
I couldn’t speak

But I took her
her language, 

But I took her
by the hand.

We dancėd together,

Had such iun,
Dancing is a language
You. can speak -

with anyone.”
Patartina, motinoms įsi

gyti šią knygutę savo vai
kučiams. Tai pag eibė tų 
jiems daugiau išsilavinti ir 
kitus žmones suprasti.

Vaikų mylėtoja

Kūdikių akivaizdoje 
nušovė jų motiną.

CHICAGO, Ill.—Akivaiz- 
doje 4 mažamečių vaikų su
siginčijęs dėl pinigų “ant 
alaus” Frank Ponshe pen
kiais šūviai nušovė savo 
žmoną Lois. A.nne Ponshe.

Vyriausias keturių kūdi
kių, 8 metų James, pasako
jo policijai: Jo patėvis su
sipyko su savo žmona, kada 
ji atsisakiusi jam duoti 
daugiau pinigų alui. Tada 
jis paleidęs į ją keturis šū
vius ir pašaukęs policiją. 
Pirm policija atvyko, '• jis 
dar paklausęs žmonos: “Ar 
jau tu negyva?” ir palei
dęs penktą šūvį moteriškei 
tiesiai galvon. Taip liudijo 
8 metų nužudytosios mo
teriškės vaikutis.

Pats Frank; Ponshe ne
prisipažįsta prie žmogžu
dystės. ' ,

Šeimos tragedija įvyko 
6105 Normal blvd. V.

Daktarė smerkia E.
Flynn Įkalinimą

Alice Hamilton, M. D., iš 
Hadlyme, Conn., tarptauti
niai garsi gydytoja, pasiim 
tė laišką New York Times, 
pasme r k d a m a teisėją už 
Elizabeth Flynn įkalinimą.

E. Flynn ‘ buvo pasiųsta į 
kalėjimą vienam mėnesiui 
todėl, kad jinai atsisakė 
šnipinėti FBI naudai, iš
duoti kitus visuomenės vei
kėjus, unijistus.

Miss Flynn pasielgė-gar
bingai, sako Dr. Alice Ha
milton. Ji užsitarnavo pa
gerbimo ir pasveikinimo, o 
įkalinto jai — pasmerkimo.

Elizabeth Flynn buvo tei
siama kartu su kitais 12 ko
munistų vadų. Dabai’ teis
mas jau baigtas, bet dar 
•nuosprendis neišneštas, o 
Flynn jau uždaryta mėne
siui kalėjime.

:. . • y------------- .

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-‘Trečiad., Gruodžio-Dec. 17, 19B2

Šeimininkenfe
KUMPIS SU VAISIAIS
puodukas ir pusė išvirtų 

saldžiu obuoliu
šaukštas lemeno sunkos
į puoduko oranžių sun

kos ir kiek sutarkuo
tos žievės

4 uncijos išvirtų noodles 
(smul k ių m a k a r o nė- 
lių)

biskis druskos
į šaukšto muštardos 
kupinas šaukštas rudo 

cukraus
1 į puoduko išvirto ir 

smulkiais š m1 oteli ais 
supiaustyto gero kumpio 
(ham),. Gali panaudoti 
perkamąja gatava “cookdw 
ham.”:

Išvirus noodles, nusunk 
vandenį. Sumaišyk viską 
kartu su noodles.

Išsviestuok kvortos ir pu
ses talpos blėtą (loaf pan), 
supilk mišinį. Ant viršaus 
užbarstyk sutarkuoto Ame
rican sūrio. Uždenk. Kepk 
350 laipsnių karštyje apie' 
30 minutų. Pakaks 3-4 
žmonėms. V.

Today's Pattern

Pattern 0077: Misses’ Sizes 12, 
14, 16. 18. 20; 40. Size 16 taRes 
4% yards 39-ipch fabric.

Užsakymą su 35 centais^ ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųskite: Pat
tern Dept., 110-12 Atlantic^ 
Avenue, Richmond Hill 19, 
N. Y.



aukštesniam tęis-Philadelphia, Pa.
Unijos sekretorė nuteista 
metams kalėjimo

Federalis teisėjas paskyrė 
vienų metų kalėjimo bausmę 

^„Packinghouse Workers Uni- 
T ros lokalo 80-to sekretorei

Mrs. Sylvia Neff už tai, kad 
jinai atsisakė teisme išdavinė
ti savo draugus unijistus, kal
tinamus komunistais.

Jinai tuo laiku buvo pa
saukta liudyti teisiant tos pa
čios unijos biznio agentą An
thony Valentino. Jam paskir
ta 5 metų kalėjimas ir paleis
tas po kaucija jo bylą ape-

KONTESTAS

liuojant 
mui.

Pirmiau Mrs. Sylvia Neff 
buvo nuteista 10 metų kalėji
mo už neva neteisingą teis
mui atsakymą. Ji randasi po 
kaucija.

Jų advokatas Morton Stavis 
pareiškė teismui, kad jis ape
liuos į aukštesnį teismą. •

Mrs. Sylvia Neff yra žydų 
tautos veikėja, gimusi Lietu
voje, Amerikoje užauginusi 
šeima. ' W. P.*.

San Francisco, Cal.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Hartfordas jau antroj, vietoj. Ji prisiuntė atnaujini
mų ir aukų.

Šie va-jininkai irgi prisiuntė atnaujinimų ir aukų ir 
gerokai pakilo punktais: Geo. Shimaitis, Brockton, 
Mass., A. Stripeika, Elizabeth, N. Ją L. Prūseika, Chi
cago, Ill. (jis ir naują prenumeratą prisiuntė); A. Že
maitienė, Binghamton, N. Y. (dėl LLD Moterų kuopos); 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass., J. Balsys, Baltimore, 
Md., C. K. Urban, Hudson, Mass., Ant. Kuzmickas, Gi
rardville, Pa., H. Thomas, So. Boston, Mass., Veronika 
Kvetkas, Cambridge, Mass., ir J. Žebrys, Cleveland, 
Ohio.

BINGHAMTON, N.Y

Iš kovos lauko
Kalifornijoj

Aukų šį sykį gavome:
A. Klepeckis, Cranford, N. J., $14,
Julius Herman, Arlington, Mass., $8.
Po $5: P. Vaičionis, Cranford, N. J., Z. Stasiulis, 

x Elizabeth, N. J., ir J. Shiman, Canterbury, Conn.
i A. Balčiūnas, Montreal, Canada, $4.

s ? Po $3: P. Urbonas, Ashland, Pa., S. Šaltys, Rockford, 
Hll,. J. Sabanskaš, So. Sudbury, Mass., W. Lapinskas, 

Brockton, Mass., V. Navašinskas, Miami, Fla. Is Bing
hamton, N. Y.: P. K Juozupaičiai ir J. A. Žemaičiai. 
Iš Linden, N. J.: A. Gudaitis ir J. Užkurėnas. Iš Eliza
beth, N. J.: R. Kašėta, J. Cidaras ir P. Šiaulis. Iš Hart
ford, Conn.: A. Klimas, A. Grimąila, D. Raymcind, F. J. 
Repšys ir P. čelkonis. Iš Manchester, Conn.: K. August 
ir J. Bujavičius.—J. Zaveckas, Perth Amboy, N. J., A. 
Wallow, Danielson, Conn., F. Kaziliūnas, Brooklyn, 
Conn., D. J. Barnett, Canterbury, Cann., M. Valentine, 
Jewett City, Conn., R. Vaitkus, Broad Brook, Conn.

Po $2: Kazys Martinkus, Montreal, Canada; Chas. 
Joselun, Clyde, Canada; B. Makutėnienė, Cranford, N. 
J., ir F. Laureckas, Brooklyn, N. Y.

Po $1: V. Smuiden, Brockton, Mass., Charles Jess, 
Clarksville, Pa., W. J. Chulada, Lowell, Mass., ir Adelė 
Kirvelaitis, Cleveland, Ohio.

šie miestai stovi aukomis sekamai:
t Hartford, Conn. ...........................

^,7 Worcester, Mass....................o ...
, Brooklyn, N. Y...............................

Waterbury, Conn...........................
Elizabeth, N. J. .. ............ ...........
Brockton, Mass. .. ...........*
Baltimore, Md.................................
Rochester, N. Y............... ’...........
Chicago, Ill......................................
So. Boston, Mass.............................
Philadelphia, Pa.............................
San Francisco, Calif......................
Camden, N. J.................................
Richmond Hill - Woodhaven, N. Y
Pittsburgh, Pa..................... ...........
Newark, N. J..................................
Norwood, Mass...............................
Lawrence, Mass..............................
Binghamton, N. Y.,......................
Bridgeport, Conn............................

. Easton, Pa........................................
i Detroit, Mich...................................

1 Great Neck, N. Y...........................
* Portland, Oregon .. .......................

Lowell,, Mass....................... .
Paterson, N. J............................. . .
Cliffside Park, N. J.......................
Scranton, Pa...................................
New Britain, Conn.........................
Cambridge, Mass.............................
Kearny, N. J..................... •............
Shenandoah, Pa. ...........................
Gardner, Mass. .........................
Grand Rapids, Mich......................
N. Braddock, Pa.............................
Toronto, Canada............................
Haverhill, Mass......... . ....................
New Haven, Conn.........................
Miami, Fla............................;..........
Coal Center, Pa.............................
Auburn, Me. . ..................................
Nashua, N. H....................................
Lewiston, Me....................................
Aliquippa. Pa...................................
Wilkes-Barre, Pa.............................
Minersville, Pa.................................

* . • Stamford, Conn................................
Girardville, Pa................
Cleveland, Ohio ......... j

New York City, N. Y. .. 
Bayonne, N. J................
Hudson, Mass..................
Bridgewater, Mass.........
Pittston, Pa.....................

J

196.83 
144.00 
111.71 
110.00

95.00
61.00
59.50
59.00
55.00
51.00
50.00
50.00
49.00
47.00
46.00
45.00
43.00
43.00
40.00
40.00
39.00
29.00
28.50
28.00
24.00
23.00

• 23.00 
22.00 
22.00

. 16’00
16.50 
15.00 
14.00 
12.00 
12.00

. 9.00 
. 9.00
. 8.00
. 7.50

7.00
. 6.00
. 6.00
. 6.00 
. 6.00 . 
. 6.00

. 6.00
. 5.00
. 4.00 
. 3.00
. 3.00
. 3.00 
. 3.00 
. ,3.00

Svarbus susirinkimas
Ketvirtadienį, gruodžio 18- 

tą dieną, įvyks LLD 20-tos 
kuopos Moterų skyriaus susi
rinkimas, kuriame turėsime 
gana daug svarbių reikalų at
likti. Ir vienas iš tų svarbių
jų bene bus tas, kad bus ren
kamas komitetas 1953 me
tam. Būtų labai pageidauja
ma, kad minėtame susirinki
me dalyvautumėm visos Mo
terų skyr. narės ir išripktu- 
mem tokias drauges į komi
tetą, kurios gyvena vienoje’ 
miesto dalyje. Tada drau
gėms būtų daug parankiau 
susitikti ir pasikalbėti organi
zacijos reikalais.

Mano nuomonė yra tokia, 
kad į organizacijos komiteto 
vietas apsiimtų tos draugės, 
kurios turi daugiau liuosesnio 
laiko, netaip tampriai susiri
kusios su kasdieniniais dar
bais. Tad būna daug palan
kesnės aplinkybės dalyvauti 
susirinkimuose ir pasekmin- 
giau atlikti organizacijos dar
bus. Rodosi, nėra geresnio 
dalyko sunaudojimui liuoso 
laiko, kaip dalyvavimas bei 
pasidarbavimas organizaci
jos pirmynžangos darbe. O 
tos draugės, kurios turi sun
kesnes gyvenimo aplinkybes, 
daugiau yra pririštos prie 
kasdieninių darbų, taipgi tu
rėtų prisidėti prie atlikimo 
svarbesnių darbų. O taip su
tartinai dirbdamos, pasidalin- 
damos darbais, galėsime daug 
daugiau gražių darbų atlikti. 
Tad padarykime šį susirinki
mą sėkmingu, išsirinkime nau
ją komitetą ir pasidarykime 
gerus planus ateities darbuo
tei.

Šis susirinkimas atsibus 
pas draugę P. Bakšienę, 12 
Wilson St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Pasimatysime visos 
susirinkime. O. Wcjius.

Cranford, N. J
Vienu gyventoju daugiau

Albert ir Thelma Makutė- 
nai susilaukė sūnaus. Gruo
džio 11 d., Memorial Osteo
pathic Hospital, Thelma Ma- 
kutėnienė pagimdė sūnų ,8 
svarų. Motina sveika, sūnus 
taipgi sveikas.

Thelma £ra Onos ir Petro 
Malinauskų duktė iš Roches
ter, N. Y. Albertas Makute- 
nas yra sūnus Bronės Maku- 
tėnienės, žymios mūsų orga
nizacijose veikėjos.

Geriausių linkėjimų tėvams 
ir naujagimiui. Ukrinas.

Kalifornijoj yra jau pla
čiai prašiplėtusi sveikatos ap- 
d raudos įstaiga
“Permanente Health Plan, 
ši organizacija buvo įsteigta 
stambaus turčiaus, Henry J. 
Kaiser ir per tam tiktą laiką 
davė geras išlygas savo na
riams, maža mokestis, o ge
ros sąlygos laike ligos. Vadi
nasi nepelninga įstaiga. Įsto
jimas kainuoja tik $2 ir šei
mynoms nedidelė mokestis į 
mėnesį nuo skAičiaus šeimynos 
narių, nuo $3.50 iki $5.50 
per mėnesį. Ligoninė veltui, 
daktaro ir visi| kiti patarnavi
mai veltui laike ligos per 90 
dienų. Čia nereikia rūpintis 
su gydytoju laike ligos, tik 
duok žinią, nuveš tave į ligo
ninę ir viskas veltui.

Nuo pradžius 1952 metų 
pasikeitė adininistrącija ir, 
atrodo, į pirmininko vietą įė
jo geras reakcionierius. Jis 
pradėjo sukti Ivisą aparatą į 
dešinę pusę, ir daug dalykų 
pakeitė, kad ligoninės patar
nautojams neprielankūs.

Apie vidurį liepos mėnesio 
darbininkai sužinojo, kad mi
nėta ligoninės ^administracija 
padarė sutarti su Amerikos 
Darbo Federacijos patarnau
tojų unija visai nesiklaususi 
pirmesnės unijos, 
per keletą metų nuo įsteigi
mo tos ligoninės darbininkai* 
turėjo CIO uniją ir viskas ė- 
jo sklandžiai. Dabar, kada ’ o
padarė sutartį sų kita unija ir 
jau nesiskaito su dabartinės 
unijos lokalu 7)22, pradėjo 
diskriminuoti darbininkus, 
pradėjo paleisti iš darbo dar
bininkus, o vieteįj paleistų, li
kusieji darbininkai turi atlik
ti darbą tuo pačiu laiku su 
mažiau patarnautojų, žinoma, 
patarnavimas pasidarė pras
tesnis ir darbininkam nepa
kenčiamas. Toclėl jau virš 
trys mėnesiai verda kova dėl 
kelių dalykų. Vienas, dėl pa
niekinimo CIO lokalo 722 be 
darbininkų* žinios, kita, prieš 
diskriminaciją 
mą darbininkų 
skubesnį darbą ir tt. Dabar 
jau daėjo iki tę,i kad yra su
organizuota pikietų eilės ir 
pikietuojama per ištisą dieną.

Lokalas CIO 722 atsišaukė 
į daugelį unijų, 'kad protes
tuotų prieš tokį administraci
jos pasielgimą. Bet žinai, kol 
darbininkų organizuota jėga 
neprivers kompanijos, kom
panija nesiskaitys su darbi
ninkais.

Taipgi minėta įstaiga pake
lia mokestį kiekvĮienai šeimai 
apie $1.10 į mėnesį kurie pri
gulėjo ir nuo seniau. Reiškia, 
viskas apsivertė kitaip, negu 
buvo suorganizuota, kad būtų 
tik dėl žmonių gerovės, o ne 
dėl pelno. Dabar |tas nyksta.

Pastaruoju laiku ši įstaiga 
steigia * ligonines beveik visuo
se miestuose Kalifornijoje.'

po vardu

Pirmiau,

ii’ apsunkini-
i darbe, prieš

KoVa? dėl svetainės
San Francisco tarptautinis 

politinių kalinių gelbėjimo

Ačiū vajininkams už gražų pasidarbavimą ir aukoto
jams už puikią finansinę paramą dienraščiui.

Laisvės Adtniiiistrdčija
ARE YOU, OR UWE YOU EVER BEEN A DEMOCRAT?

komitetas norėjo surengti di
deles viešas prakalbas Ethel 
ir Julius Rosenbergų gelbėji
mui miesto Civic Auditorijoje. 
Kada nuėjo komitetas paimti 
svetainę, tai ponas Thomas 
Brooks atsisakė tą svetainę 
išiiuomuoti tam tikslui, t

Dabar to komiteto advoka
tas Francis McTernan užvedė 
bylą prieš tai ir tikisi kovą 
laimėti ir gauti svetainę tam 
svarbiam reikalui.

Kaip jau daugumai yra ži
noma, Rosenbergai yra su- 
frėmuoti ir nuteisti mirti n 
būk už kokių tai atominių 
sląptybių išdavimą Sovietų 
valdžiai. Nors jokių įrodymų 
teismas nesurado, bet minėti 
žmonės yra teismo varginami 
ir teisiami, ir pagaliau nuteis
ti mirtin-nužudyti.

Todėl kiekviens blaivo pro
to žmogus turi stoti į kovą 
prieš tokius primetimus nekal
tiems žmonėm. Jei reakcionie
riai su vienu taip pasielgia,

1 galės daryt tolimesnį žingsnį, 
jeigu žmonės nepastos kelio 
šitam nuosprendžiui.

atgal Vincas 
susižeidė au- 
ko dar ir da- 
pasveikęs —

sesuo ir jaunosios Rockefelle- 
i’ienės motina.).

Ilgą laiką Vašiai gyveno 
Chicagos Bridgeporte. Vincas 
dirbo “Vilnyje” prie didžio
sios spausdinamos mašinos. 
Ona dalyvavo moterų ir kito
se progresyvėse organizacijo
se. Susitaupę kiek pinigų ir 
belaukdami senatvės Vašiai 
su giminaičiais įsigijo ūkį Lo- 
wel, Indiana. Apie pora metų 
ar kiek daugiau 
Vasys skaudžiai 
to nelaimėje, po 
bar nėra visai
vaikščioja pasiramsčiuodamas 
lazdele. Bet visgi ateitis jiems 
atrodė šviesesnė: Ūkyje užsi
augino ir kopūstų, ir burokė
lių, išlaikė būrį vištų ir kar
vutę; pavalgyti, rodosi, nega
lėjo trūkti. Bet...

Nelaboji vėžio liga keli mė
nesiai atgal privertė draugę 
*Vasienę atsigult tūlam laikui 
ligoninėje Gary, Ind. Pabuvu
si kiek laiko ligoninėje ligonė 
sugrįžo namo į ūkį ir jos drg. 
Vincas bei skaitlingas Onos 
draugų būrys manėme, 
liga apgalėta ir Ona dar 
lės darbuotis daug, daug 
tų. Nusivylėme!

Onos Vasienės lavonas
šarvotas Povilo Ridiko šerme
ninėje, Chicagoję, kur ji pra
leido gražiausius metus savo 
gyvenimo.

Gaila, kad belaikė mirtis 
išplėšė dar apyjaunę ir daug 
žadančią draugę iš gyvųjų 
tarpo. Reiškiu giliausią užuo
jautą velionės gyvenimo drau
gui Vincui, seserim Neveckie- 
nei; ir Salaveičikienei; sese
rėčiai Rockefellerienei ir vi
siems

varkė, kad vakarinės daliem 
žmonės nebegalės eiti į ryti
nės dalies krautuves ir pirkti 
daiktus. Jie turės pragyveni
mui reikmenis susirasti vaka- . 
rinėje „dalyje. Per metus va- 'I 
kariečiai išpirk davox tarybinė
je Berlyno zonoje už’ apie" Į 
$50,000,000 produktų.
Apsigavo ir nusivylė

Stratford, Conn. — Rcstau* 
ranto indų pjovikas Stanley 
Cushing, 51 metų amžiau^, 
gavo pranešimą, kad jo te
ta paliko jam $500,000. 
Džiaugsmas buvo neapsaky
tas. žmogus nusiskubino į 
Pennsauken, N. J. tapti tur
tuoliu. Bet kai nuvyko, tai 
atrado, kad palikimas nėra 
vertės nė $500. Ir taip žmo- ■’ 
gus tapo skaudžiai suviltas. , 
Džiaugėsi tiktai porą dienų.

jog 
ga- 
me-

pa-
Pabaltijos Komiteto 
parengimas

šio menesio 27 d. Pkbalti- 
jos Tautų Komitetas rengia 
didelį šaunų balių Druids, že
mutinė.] svetainėj, 44 Rage 
St., San Francisco mieste.

Bus 
k i am s 
valgių

di del is orkestras šo- 
ir visokių tarptautinių 
ir gėrimų.
komitetą priklauso ir

San Francisco ir Oaklando 
lietuvių kuopos, todėl visi, ku
rie tik pajėgsim, dalyvauki
me parengime gruodžio 27 d., 
7 vai. vakare.

Amerikos studentų rusų 
kalba laikraštis
Horace Mann mokyki, jau

ni studentai nutarė išleisti ru
sų kalba laikraštį, ir nori, kad 
jis būtų platinamas Tarybų, 
Sąjungoje. Išleista 10,000 kO; 
pijų. Laikraštis pavadintas 
“Horace Mann Record”. Stu
dentai . buvo atėję tuo reika
lu pasikalbėti su Višinskiu; 
bet jo nerado raštinėje. Vi
šinskio sekretorius Popovas 
prižadėjo jų prašymą perduo
ti Vųšinskiui.

Klaidos pataisymas

I

artimiesiems. Tėvelis

įvairios Žinios

žino
mu zi-

Arthuro Norkaus 
šeima padidėjo

Lietuviams yra gerai 
inas vakarinių klubų
kantas Arthur Norkus. Yra 
vedęs, ir gražiai augina savo 
pirmagimę dukrytę Naidine 
savo puošnioje gyvenvietėje, 
521 46 Avenue.

Kiek laiko atgal jų šeimoje 
gimė sūnus ii’ girdėjau, kad 

linksmas.
patenkinti 

turėdami

Laukia Britanijos maršalo
WASHINGTONAS. — Gau- 

tąs pranešimas, kad ateinantį 
pavasarį Kanadą ir Jungti
nes Valstijas aplankys Brita
nijos maršalas Montgomery. 
Nepasakoma, koks bus tos 
misijos tikslas.

Laisvėje gruodžio 5 d. tll- 
pusiame Lietuvių Namo Ben<|- 
rovės šėrininkų suvažiavitnO 
aukotojų sąraše įsiskverbė 
dar viena klaida.

Kur buvo rašyta: Mike Bąl- 
kavičius aukojo $50.00, turė
jo būti: Mike Butkevičius,, • 
Hartford, Conn., aukojo $50*- 
00. •

25-ta. sausio baliavosime 
Laisvės bankete. Išanksto Įsi- 
gykime bilietą.

auga sveikas ir 
Taipgi tėvai labai 
su savo šeimynėle 
dukrelę ir sūnų.

Dabar Petras ir Agota N or
kai jau dvigubi grandpa ir 
grandma ir jie džiaugiasi su 
sūnaus šeimyna ir taipgi 
džiaugiasi, kad marti ir sūnus 
juos 
čia.

Pavaišino karalienę
Londonas. — Amerikietis 

aktorius Douglas Fairbankas, 
Jr.., ir jo žmona surengė puo
tą dėl Anglijos karalienės 
Elizabeth II ir jos vyro. Tai 
buvo paminėjimas karalienės 
penkių metų ištekėjimo sukak
ties.

MATTHEW A 
BUYUS 

(BUYAUSKAS)

LĄIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

(tėvus) gražiai atjau-
Frisco Jurgis.

Uždraudimas berlyniečiams 
BERLYNAS.

Berlyno dalies
—• Rytinės 
valdžia pat-

426 Lafayette St
Newark 5, N. J. 
MArket 2-5172

Chicago, Ill
Čia

tris mėnesius
Harvester į- 

apsaugai poli- 
Kiek pikieti-

mat ne streikas
Kada apie 

tęsėsi streikas 
menėse, skebų 
cijos - netrūko,
ninku tapo sumušta; kiek uni- 
jistų buvo policijos “specia
laus skvado’’ terorizuojami— 
nesurašytum nei ant jaučio 
odos. Bet... »

Kad-a nežinomas jaunas 
piktadaris užpuldinėja jau
nas moteris ir merginas, ne
kurtas išprievartauja, o ki
tas skaudžiai supiausto pei
liu—mūsų šauniajai policijai 
didelė misterija: piktadaris 
neateina į policijos nuovadą 
ir nepasiduoda!

Atrodo, moterim, merginom 
ir silpnesniem vyram nebebus 
saugu išeiti iš namų vakare, 
jei jie nestreiklaužiauja. Ar 
mes mokame pblicistam algas 
—ir policijos viršininkam de- 

sėtkus tūkstančių dolerių—tik 
už protekciją skčbų, o ne ap
saugai gerų piliečių nuo pik
tadarių ? Piktas Pilietis.

—o—
Vasienė 
pasirgusi, ir pagu

Mirė Ona
Ilgokai

Įėjusi ‘ligoninėje, mirė dauge
liui chicagicčių gerai pažįs
tama ii- gerbiama progresyvu 
moteris Ona Vasienė.

Ji mirė ūkyje Indiana vals
tijoje, kur neseniai buvo įsi
kūrę su Neveckais. (Ncvcc- 
kienė yra velionės Vasieiiės

SVARBUS PRANEŠIMAS
M. J. ŠVILPA praneša, kad nuo 1 d. spalių, mostis bus 3 oz. dėžut€- 

je, vietoj 2oz., ir kad kaina bus $1.50, vietoje $1.25. Ruduo jau čia pat; 
dauguma žmonių apserga slogomis, už tad tuęi apsirūpinti iš anksto. Vi
suomet turėkite ant rankų MAT ŠVILPOS vaistų. Yra 5-kių rūšių. Mos
tys,, kurios prašalina daugybę įvairių ligų.

No. 1 M. ŠVILRA SALVE (for Skin Irritation). Ši mostis pagelbsti 
nuo nušašimų, išbėrimų; nudegimų; Sinus, Athlete’s Foot. Išgydo žaizdas 
burnoje ir- nosyje (tik ne nuo vėžio). Kaina $1.50 už 3 oz.

No. 2. M. ŠVILPA SĄLVE (for external pains). Tai mostis nuo jvai-
rių skausmų: kojų, rankų, sprando, rcumatiškų sąnarių skausmų. $1.50 
už 3oz.

No. 3 M. ŠVILPA OINTMENT (for toothache). Mostis nuo dontų 
skaudėjimo ir sudrūtinimui dantų smagenų. Kaina $1 už 1 oz.

No. 4 M. ŠVILPA SALVE. Nuo odos niežėjimo. Pagelbsti greit nuo 
Poison Ivy. Kaina $1.50.

, No. 5 M. ŠVILPA’S NEW DISCOVERY (Salve for Piles). Ši mostis 
naujai išrasta, prašalina Piles be pjaustymo, naujai atsiradusius Piles ar 
užsisenėjusius (jei dar neišsivystė vėžys), nėra skirtumo. Yra nurodymai 
prie dėžutės kaip vartoti ir užsilaiky.t. Kaina $2.50.

Visos viršminėtos mostys pagelbės, jei tik naudosite pagal nurody
mus.

Su užsakymais siųskite Moncy-OrdOrius. Siunčiame ir C.O.D., tik 
reikia pridėt 30c stampomis.

Hartforde galite gauti vaistinėse ant: Park ir Hudson; Govcrnorjir 
Sheldon gatvių.

Adresuokite:
arba: 597 Broad

PASARGA: . „ . _______ . .
kite: M. Švilpa, 597 Broad St., Hartford, Conn.

li. ŠVILPA, I*. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn. 
St., Hartford, Cohn.
Jeigu nesulauksite užsakymo per 10 dienų, tuoj rašy-

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdėsio 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, k../

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

3 pusi.—Laisvi (Liberty)** Trečiad., Gruodžio-Doc. 17> 1952

te



Liberty Auditorijoje

Šio šeštadienio vakaro 8 
valandą įvyks išleistuvės V in-
co Bovino, ilgamečio darbuo
tojo tarp lietuviu musu mies
te, ypačiai tarp menininku. 
Bank et as-va kari e n ė p ras i dės 
7 vai. Kviečia visus. Rengė
jai prašo bilietus įsigyti Vie 
vėliau gruodžiu 18-tos. Kaina 
$2.50. Gaunami Laisvės rašti
nėje.

SUSIRINKIMAI
Motery Atydai

Motery Apšvietos Klubo 
priešmetinis susirinkimas į- 
vyks šio ketvirtadienio vaka
rą, gruodžio 18-tą, Auditori
jos Brown Room. Turėsime 
daug* svarbiu reikalu ir kelis 
gimtadienius. Visos narės pra
šomos ateiti ir kviesti drauges.

Valdyba.

Tai bent bazaras!
Teko dalyvauti American 

Labor Party bazare St. Nicho
las Arenoje praėjusį šeštadie
nį. Svfetelio, svietelio! Vieni 
ateina, kiti išeina būriais ’be 
pertraukos. Atrodo, kad visas 
miestas į čia pasuko savo do
mesį.

Ir buvo verta. Ko čia nera
si? Didžiulės salės trys aukš
tai paversti į milžinišką de-- 
'parimcntinę krautuvę: auksi
nės graznos, rakandai ir iki 
smulkiausiu namams reikme- 
nėliy, asmeniui taip pat vis
kas iki tų Washingtone pa
garsėjusių mink coats. Tačiau 
šie ne iš Washingtono. Juos 
pasiuvo ir savo darbą dova
nojo bazarui unijistai kailia- 
siuviai. Taip pat daug paga
mino ir dovanojo savo darbą 
sukniasiuviai, kriaučiai, skry- 
bėliniai, rakandiniai, aukso- j 
Tiai, žaislu dirbėjai ir kiti.

I
Ir buvo dovanotų šiaip viso- I 

kių daiktų-daiktelių. Veikė | 
puikus restauranas ir kafete- 
rija su gausiu pasirinkimu 
valgių, kurių dauguma, sako
ma, taipgi buvo suaukoti. Lie
tuvių tą vakarą susitikau ne
didelę grupę. Bet argi tokioje 
minioje galėtum visus susitik
ti. Juk tai prilygtų ieškojimui ; 
adatos vežime šieno. Rep.

Gaisre žuvo 
dvi gyvybės ■

* r

Brooklyno Bedford-Stuy •
Vesant sekcijoje, 31 Brookly
no Avė. įvykusiame gaisre 
sekmadienio prievakarį užsi
mušė Mrs. Eva Funches. Ji’ 
bandė išsigelbėti iš ugnies iš
mokimu nuo 5-to aukšto. Neži
nomas vyriškis sudegė tre- ' 
Čiame aukšte. Trys moterys . 
pavojingai susižeidė iššokda- 
mos iš- namo per langus ar 
nuo gaisrinių kopėčių.

Masinė delegacija 
lankys Rosenbergus
Gruodžio 21-mą iš New Yur

ie o keliaus masine delegacija 
į Sing Sing kalėjimą, atlanky
ti ten įkalintus, mirties kame
rose (‘Šančius Julių ir Ethel 
Rosenbergus. Delegaciją mo
bilizuoja Civilinių Teisių Kon
gresas. 23 W. 26th St., New 
York.

Delegacija išvažiuos i Os
sining. N. Y., specialiu trau
kiniu (Clemency Train) gruo
džio 21-mos ryto 10:30 vai. iš 
Grand Central stoties. Sugrįš 
tą pačią dieną. Kelione ‘round 
trip’ $2.42.

Nuvykęs masinis būrys, be 
abejo, turės ir susirinkimą sy
kiu su vietiniais ii* apylinkės 
gyventojais, kurie užtaria Ro
senbergus. Vietos policijos 
viršenybė, užklausta, kaip ji 
žiūri į tokios delegacijos at
vykimą, atsakė, .jog delcgaci- 
jaJ nekliudys atvykti, susirin
kti. Tačiau kalėjimo warde- 
nas Wilfred E. Denno sakė, 
kad jis masinės delegacijos 
kalėj i man neleis. O kas dėsis 
už kalėjimo sienų, ne nuo jo 
priklauso, sake jis.

Delegacijos mobilizuoto jai 
ir nesitiki, kad minią svieto 
į kalėjimą leistų. Tačiau svar
bu, kad delegacija būtų ma
sinė. Apie masinės delegaci
jos atvykimą įkalintuosius 
lankyti sužinos Rosenbergai. 
Išgirs ir visas pasaulis. O tai 
be galo svarbu tam, kaip bus 
išspręstas jų likimas sekamo
mis keliomis savaitėmis.

R o se n b o r g a m s nužudyti
yra nustatyta sausio 12-tos sa
vaitė.

Išgavo leidimą ligonį 
išvežti į ligoninę

Kelinta savaitė laikomas 
Ellis Islande be kaucijos Sam 
Milgrom pavojingai susirgo. 
Pagaliau, jo gynėjams pavyko 
išgauti leidimą jį išvežti į li
goninę, kad galėtų gauti pri- 
vatiško gydytojo pagalbą.

, Milgrom jau pirm sulaiky
mo Ellis Islande turėjo šir
dies ir nugarkaulio nesveika
tą. Tačiau su gydytojų pagal
ba ir geru užsilaikymu šiaip 
taip galėjo pakęsti. Jo nesvei
kata valdiniams organams 
buvo žinoma. Tačiau jis buvo 
ten laikomas kol visai susir
go. Ir tiktai per energingas 
pastangas pavyko .jį iš ten iš
traukti.

Yra susidaręs žymių asme
nų komitetas darbuotis Jį iš
laisvinti. Milgrom yra IWO 
v y k d a uty s i s sekretorius.

Ar jau turite Laisvės ban
keto bilietą? Banketas įvyks 
sausio-Jan. 25 d.

LAISVĖS BANKETAS
Prašome visų islitėmyti, kad Laisvės metinis 

banketas įvyks

Sekmadienį, Sausio-Jan. 25
Visi rūpinkimės, kad banketas būtų skaitlingas 

publika, visi darbuokimės bilietų platinimu.
t Bilietai jau dabar išduodami platinimui. .

» Banketas bus

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Vakarienė bus duodama lygiai 6-tą vai. vakare

Iš toliau atvykusieji, galės pavakarieniauti ir1 
dar bus gana laiko sugrįsti namo.
PO VAKARIENES RUS ŠOKIAI.

" Banketui bilietas $3.00; vien tik šokiams 75c

Kailiasiuviai minės 
savo vado diena 

c-

Gruodžio 17-ji yra kailių ir

Laisvės administracija pra
šo jus išanksto Įsigyti banke
to bilietą. Banketas Įvyks sau
sio 25-tą dieną.

Gen. Eisenhoweris (kairėje) sveikinasi sti naujai pa
skirtu Agrikultūros Sekretoriumi Ezra Taft Benson iš 
Salt Lake City. Benson žada pakeisti valdžios politiką 
linkui farmeriu. Jis esąs priešingas farmų produktams 
laikyt “teisingas kainas’’, kurias palaikė dabartinis 
Agrikultūros Sekretorius Brannan.

------------------:------------------------------------ :----------------------------------- -----------------
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Gyventojai užkasė prūdą, 
kuris prarijo du vaikus

Hicksvillės gyventojai susi- 
mobilizavo masiniai ir per vie- 

I ną dieną praėjusį sekmadienį 
| prakaitavo užkąsdami prūdą, 
■ gyventojų pavadintą Death 
Pond.

Gyventojai pareiškė: “Ga- 
tna!” po to, kai praėjusį penk
tadienį prūde tapo atrastas 
plūduriuojant prigėręs Char
les Regenie, 4 metų. Keliomis 
dienomis anksčiau buvo užsi
mušęs septy nerių metų Ste
phen Estrin, nugriuvęs su iš
kasenomis.

Prūdas buvo iškastas suger
ti lietaus vandenį. Tai esą 
turėjęs apsaugoti nuo lietaus 
potvinių užliejimo skiepų se
klumoje. Taipgi taupyti van
denį naujai pasistačiusio mies
telio reikalams. Hicksville 
randasi greta jau paskubu
siojo Levittown. Ji daugiau-

Eiliniai sukniasiuviai 
nori algos pakėlimų

Sukniasiuviu Eiliniu Nariu C C C.
Komitetas laišku kreipėsi į 
International Ladies Garment 
Workers Unijos Lokalo 22-ro 
sekretorių-vedėją Charles Zi
mmerman. Laiške ragina tuo-’ 
jau reikalauti pakelti algos 
20 nuošimčių. Tas būtina at
pildui per pastaruosius dve
jus metus pabrangusio pragy
venimo, sako jie.

Raginime primena, kuomet 
kitos unijos nuo 1950 m. jau 
gavo po 15 iki 30 nuošimčių 
priedų, sukniasiuviai negavo 
jokių priedų..

Unijos sutartis su samdyto
jais baigsis tiktai 1954 motų 
sausio 31 dieną. Tačiau su
tartyje yra įrašytas punktas, 
kad unija gali bile kada rei
kalauti priedų pabrangusio 
pragyvenimo, atpildui. Į tokį 
pareikalavimą firmos privalo 
atsiliepti bėgiu 7 dienų. Jei
gu samdytojų atsakymas uni- 
jistų nepatenkina, unija pave
da klausimą industrijos tarpi
ninkui, kurus privalo pateikti 
savo nuosprendį bėgiu 10 die? 
nu. ' r c * . .

Išspausdins naujojo 
įstato aiškinimą

Naujasis McCarran-Walter 
įstatas įeis galion gruodžio 
24-tą. Tai valdančiosios klases 
“kalėdinė dovana” 14,000,- 
000 sveturgimių amerikonų.

šia apgyventa jaunų veteranų 
Su 'šeimomis.

Pasipiktinę vaikų žuvimu 
piliečiai, vežini iškabomis, 
leidosi po koloniją. Atsiliepi
mas buvo spontaniškas. Jau
ni vyrai nešini špatais, rinkosi 
prie prūdo ir energingai pra
dėjo varyti atgal žemes. Ta
čiau galingų mašinų kastuvų 
išrausta duobė negreit mažė
ja. Jeigu liktų nebaigta, ka
žin keno vaikutis būtų seka
mas? Veteranai nusprendė 
darbo užbaigos neatidėti iki 
kito sekmadienio,' leidosi ieš
koti ir gavo mašininį kastuvą. 
Kur nors susirado operuoto- 
jus.

Dienai baigiantis, dar daug 
darbo buvo likę. Tačiau jau
ni tėvai žadėjo dirbti nors ir 
per naktį, bet darbą baigti ir 
užtikrinti, kad daugiau nebus 
prūde žuvusių vaikų. L S..

O per juos dar paliečia tų ke
turiolikos milijonų sveturgi- 
mių Amerikoje gimusius vy
rus, žmonas, vaikus, anūkus.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker skelbia, 
kad savaitinėje savo laidoje 
ateinantį sekmadienį išspaus
dins du puslapius to įstato 
aiškinimų. .Gaunamas darbi
ninkais apgyventose sekcijose 
ant standų šeštadienį ir sek
madienį. D. S.

Rendos pakilusios ir 
evikcijos padaugėjo

t

Lapkričio mėnesį New Yur
ie o Vai sti j in ei Ron d o m s Komi
sijai namų savininkai Įteikė 
58,519 prašymų leisti pakelti 
rend as. .Iš jau peržiūrėtųjų 
prašymų komisija patenkino 
29,088 prašytojus rend as kel
ti. Atmetė 3,144* prašymus. 
Gi virš 25,000 aplikacijų liko
si neperžiūrėta, atidėtos to
liau.

Leisti remias kelti daugiau
sia prašo apartmentinių namų 
savininkai, kurie ir be to ge
rai pelnosi. Mažųjų namų sa
vininkai, kurie turi išrenduoti 
vieną butą ar keletą, retai 
kuris prašo leidimų kelti ren- 
das. Jiems neapsimoka nei 
laiką gaišuoti, nei iškaičius 
panešti paruošimui aplikaci
jų. Taipgi su rendauninku jie 
yra gerais pažįstamais, arti
muose santykiuose, nenori 
pyktis, nors tokių atskirų na
mukų remia dažnai vos pa
dengia namuko užlaikymo iš- 
kašęiu^. Toki savininkai rei
kalauja leidimo remias kelti 
tiktai tokiais atvejais, kai su 
savo rendauninku susipyksta, 
nori jo atsikratyti.

Majoras reikalausiąs 
apskritims taksų / __ _

Kalbama, kad majoras Im- 
pellitteri vėl keliąs mintį ap- 
taksuoti nejudomą turtą ir 
apskričių valdžios saviveiklos 
naudai. Tai eitų į bendrą mie
sto iždą ir būtų skirstoma 
miestines budžeto tarybos.

šiuos žodžius rašant dar 
nebuvo paskelbta numatytoji 
tąksavimo rata. Tačiau jau y- 
ra žinoma buvusi pasiūlytoji 
pernai. Ji buvo:

Brooklynui aukščiausia — 
$6.90 nuo $1,000 vertės nuo
savybės.

Bronx — $6.60.
Manhattan — $5.50.
Queens ir Richmond po 

$2.10.
Lig šiol specialių apskri

tims taksu ant nejudomo tur
to nebuvo. Buvo federaliai ir 
valstijos taksai. Valstijai su
renkamų visokių taksų tūlas 
nuošimtis grąžinamas sritims, 
iš kur tie taksai surinkti. 
Tarp New Yorko valstijinių ir 
miestinių valdininkų dažnai 
vyksta susikirtimai-rietenos 
dėl to padalinimo. .Būna skun
dų, kad valstijos republikonai 
skuta miestą.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

odų darbininkų unijistų vado 
Įrving Potash gimtadienis. 
Jam tą dieną sueis 50 metų 
amžiaus. Tačiau jis tą savo 
istorinę dieną mines kalėji
me.

Už ką Potash randasi kalė
jimo? Ne už dyką. Jo unija 
yra viena pažangiausių. Ji- iš
kovojo darbininkams aukš
čiausias algas ir kitas pato
gesnes sąlygas. Potash tapo 
nuteistas kaipo komunistas 
darbininkų vadas, vienas tų 
pirmųjų 11-kos nuteistųjų. 
Jis randasi Leavenworth ka
lėjime. Dėl to visose kailia- 
siuvių šapose šį trečiadienį mi
nės Potash io gimtadienį.

STATOMA GREITESNI 
Už GARSĄ KARINIAI 
lėktuvai

Muroc, Calif. — Republic 
Orlaivių korporacija stato 
valdžiai jau greitesnius už 
garsą rakietiniuš lėktuvus, 
kurie skris, smarkiau kaip 
760 mylių per valandą. Jau 
sėkmingai išbandytas vie
nas toks ginkluotas lėktu
vas.

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

L.L.D. 52-ros kuopos, susirinkimas.
Priešmetinis ir paskutinis šiais 

metais susirinkimas jvyks sekma
dieni, gruodžio 21 d.. 2 vai. dieną, 
draugijų svetainėje, 4097 Porler St. 
Visi nariai ir nares malonėkite bū
ti susirinkime. Turėsime išsirinkti 
kuopos valdybą 1953-1 ierh metam ir 
visokias komisijas ir komitetus, 
kaip tai: sąryšio delegatus ir sve
tainės komitetą. Būkite visi ir vi
sos nors vieną kartą j melus; ir 
kurie galite, pasimokėkite duokles 
až 1953 metus, kad palengvinti dar
bą naujam sekretoriui.

S. R.
(246-247)

WORCESTER, MASS. 
Svarbus Pranešimas

A.L.D.L.D. 155 Motorų /Kuopa 
rengia kūčių vakarienę. Bus, įvairių 
valgių, tokių, kokius gamindavo la
ja proga mūsų levai ir protėviai. 
Bus prigaminta daug skirtingų rū
šių. Kviečiame visus, senus ir jau
nus ateiti ir linksmai laiką praleis
ti, atsimenant savo tautos senus 
papročius. įvyks gruodžio 21 d. 
(Dec. 21), sekmadieni, pradžia 5-tą 
vai. vakaro, Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott Street.

A. W.
(245-247)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas jvyks trečiadieni, gruo
džio 17 d., pradžia 7-tą vai. vaka
re, Draugijų Svetainėje, 4097 Por
ter St. Visos narės malonėkite 
lyvauti susirinkime ir kurios 
nesate užsimokėjusios už šiuos 
tus, tai malonėkite užsimokėti.

Po susirinkimo turėsimo užkan
džių ir karštos arbatos. Būtų gra
žu, kad visos atsineštumėte po do
vanėlę, ne už daugiau kaip $1.00

da- 
dar 
me-

(244-246)
sek r.

Medus su Arbata
Orui atvėstant, reikia būt at

sargiem, kad neapsirgti slogo
mis. Labai naudinga yra gerti 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgti s, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
su medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.10 
Gaunamas Laisves Įstaigoj

Philadelphia, Pa.
Help Wanted—Female

BOOKKEEPER. 18 to 25. Assist 
to check agents payments. Insurance 
office. 5 day week. 36 b hour. 
Good opportunity. Apply in person. 
FIDELITY & CASUALTY CO. of 
N. Y., 426 Public Ledger Bldg, or 
phone: MA. 7-7600. Ask for Miss 
Sagan.

(246-249)

WOMAN FOR HOUSEWORK and 
plain cooking. Private room and 
bath and T.V. All conveniences. 2 
School ago children.

Phone WI. 7-9489
1 (246-248)

CLERK-TYPIST for accounting 
department. Experienced preferred. 
Steady position; good surroundings; 
good working conditions. Opportu
nities for advancement. Phone Miss 
Miller LO. 3-3208. LANDIS & CO. 

(246-252)

CHOCOLATE COATER*. Exper
ienced. Steady work; good working 
conditions. Good pay. Apply in per
son. HOFFERT’S, 531 Chester Pike, 
Prospect Park, Pa. WASHBURN 
8-0946.

, (246-252)

'BOOKKEEPER. Experienced for 
Statistical work. Must he accurate 
with figures. Steady work; good! 
working conditions. Paid holidays 
vacation and other benefits. Apply 
in person. See MR. H. M. SNYDE.Mt 
COURIER POST BLDG., 3RD 
ARCH STREET, CAMDEN, N. J. 
Or Phone:, Woodlawn 3-6000.

(246-252)

BOOKKEEPER ASSISTANT. 
Wholesale floor covering Company. 
Steady work; good working condi
tions. Pleasant surroundings. 5 day 
wook. Vicinity Custom House.'

BAYARD ‘SALES. Phone MR. 
LANDIS. LO. 3-4872.

(246-248)

HELP WANTED —MALE
PENN AUTO CO. Now has open

ings for AUTO BODY & FENDER 
MEN. We offer steady work, good 
working conditions; good pay. Apply 
in person. 574 Lancaster Ave., 
Bryn Mawr. Pa. Or phone: Bryn 
Mawr 5-2574. Ask for Mr. Helm.

(246-252)
I
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Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVcrgreen 7-G86&
VALANDOS:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyrę Barbenai

E-

□

r

r

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.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6238

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAIT1S
Užlaiko puikų

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

Telephone E Ver green 4-8174 *
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