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EISENHOWER KETINA

N epartijin is Morse todėl ragina 
išrinkt demokratini Kongresą

Atlantic City, N. J. —įbartinę pavojingą republi- 
Nepartijinis senatorius W. j komi politiką ir priversti 
Morse pareiškė: prezidentą Eisenhoweri

uT- i ta, m ! skaitytis su demokratais.Eisenhowerio, Dulleso i
ir admirolo Radfordo va-, “Tatai reikalinga, — sa-

A«na]gamcitų kriaučių unija 
laiko savo 10-tąii metini suva- 
žia/vimą. Jis vyksta Atlantic 
City, N. J.

Tai reiškia, kad ši unija, 
kuriai priklauso daug lietu
vių rūbsiuvių, šiemet švenčia 
savo Jo metų gyvavimo su
kaktį.

Uniją pradėjo organizuoti
keletas ano moto gabių, jau- dovailjama, F 
nų, energiškų ir pažangi'] vy- Partija šiandien 
rų, kuriu tarpe didžiulį vaid
menį vaidino Žagarėj*' gimęs 
Sidney Hillman.

Velionis Hillman turėjo ta
lentą darbininkams organi
zuoti ir dėl to jis buvo išrink
tas tos organizacijos prezi
dentu. kurio pareigas ėjo iki 
savo mirties.

Nors Hillmanas mirė, tačiau 
jo vardas kriaučiuose nemirė, 
— jis ir šiandien yra gerbia-
mas

Amalgameitų kriaučių unija 
buvo pradėta kurti taip sa
kant “iš nieko.” Gi šiandien 
ji — t\įvta organizacija.

Kari ų ' A ma 1 gam eitu u n ii a 
šiaWd»en turi 385,000. o tur
tas siekia apie $250.000,000.

Amalgameitų unija kol kas 
yra viena progresyviškiausių 
CIO unijų.

Mes galime pasididžiuoti 
tuo faktu, kad prieš • 

' kai adatos pramonės
ninkai organizavosi. mūsų 
laikraštis talkavo jiems nuo
širdžiau, negu kuris kitas 
luviškas laikraštis.
- Milžiniškoje daugumoje 
tuviai kriaučiai visuomet 
vo ir tebėra ištikimi savo 
jai.

šiuo metu Amalgameitų 
jai vadovauja Jacob S. 
tofsky, jos prezidentas.

lekiu. — De-'šę, mėgindami 
vietnamiečiai i vietnamiečius.

Bet vietnamiečiai 
francū-įdaug nušovė francūzų lek- 

po-|tuvų prie D. Bien Fu tvir-

DAR NEAPLEISTI 
INDOKINIJOS
Jei indokinieėiai prašylu. tai 
jis juos gintu nuo komunizmo

Hanoi,
i mok ra tiniai
(paprastai vadinami komu-į 
nistais) išmušė 
žus iš kitos ginkluotos
zicijos, Ksuamksuamo,
6 mylių nuo Hanoi, Tndoki-; teliko lėktuvų dėl miujų žy- 
nijos sostinės. ši vietna-igių, kai]) rašo Jim Lucas, | 
miečių užimta pozicija yra , amerikinių Scripps - Ho-1 
“jau ant slenksčio francū-į ward laikraščių korespon- 
zų armijos štabo,” kai]) i dentas.
praneša United Press.,

Prancūzai sako, dabar 
10,000 komunistu atakuoja 
juos paliai geležinkeli ir 
plentą tarp Hanoi ir jo 
uosto H a if an go.

Kiti vietnamiečiai puola 
francūzus iš pietų ir vaka
rų, grasindami apsupt Ha
noi.

Prancūzai iš amerikinių 
lėktuvų mėto bombas ir 
liepsnojančią gazolino ko-

Eisenhoweris
?ziden-;lių sąjungą prieš komuniz- 
trečia-įmą pietiniai - lytinėje Azi- 
onden-! joje ir prašyti Amerikos 
jei kiti 1 talkos. Tuomet galima 

padėti kovoje 
Bet jeigu pati 
entuziastiškai 

amerikinio pla-
Kambo- no, tai anot Eisenhowerio, 

neturėtų teisės 
tenaitini kava 

prieš demokra-

i dieni
■ tams“Nebėra ne vieno ameri

kinio transporto lėktuvo, 
į kuri nebūtų pataikę viet
namiečiai šūviais iš savo 
prieš-lcktuvinių Patrankų,” 
sako “civiliniai” ameriko
nai. kurie vairavo tuos lėk
tuvus francūzanis.

Amerika savais h1 sam
dytais
francūzams dar 12 tūkstan
čių tonų lėktuvirfių sprogi
mų.

vakariniai kraštai dar ne-i būtų joms 
turėtų atsimesti nuo kovos1 už laisvę... 
prieš komunistus Vietna-: Indokinija 
me ir dviejose kitose Indo-i neužgirtų 
kinijos valstijose, 
dijoj ir Laose.

Tos indokiniečių

įblikonųikė Morse, — kad galima 
sparčiai ! būtų suturėti Republikonų 

Partiją, kuri dabar mar- 
j šuoja stačiai linkui karo.”

Pusantro tūkstančio su
važiavimo delegatų karštai 
sveikino senatoriaus Mor- 

i se pareiškimą.

.CIOM or se, k aibe dama s 
Amalgameitų Siuvėjų Uni- 

; jos suvažiavime, sakė:
“Amerikiečiai tėvai ir me

ilinos pamatys pilnus gra
bu prikrautus laivus iš In
dokinijos, jeigu mes nepa- 

I žabosime užsienine Dulle- v

“Balamūtiškos Dulleso 
klaidos jau prarado Indijos 
paramą Amerikai.

Malikas sako, Anglija 
-neteisingai kaltina 
, du Sovietų diplomatus

vai

joje, tai jų diktuojama eko 
nominė našta 
ant mūsų...
laisvos šalys neprisiims tos 
atsakomybės.”

guls tiktai
Nes kitos

London. — Sovietų 
basadorius Malikas

i metė Anglijos įtarimus, 
'kad sovietinės ambasados 
, nariai Pupyševas ir Gudo- 
į vas, lakūnu majorai,
inę šnipinėti kažin kokius 
karinius Anglijos sekre
tus. Anglija todėl pereitą 
savaite pareikalavo,, kad 
Sovietų Sąjunga atsiimtų

am-

mėgi-

atgabeno
jos, pasak prezidento, tu-; 
retų Įstoti Į Amerikos per-. 
ša m a karine dešimties ša l k

Amerika

Indonezija paneigia amerikinę 
talką pietiniaurytinei Azijai

Van Fleet planuoja, kaip 
ginkluoti Čiangą prieš 
Kinu Liaudies Respubliką

(francūzų
tinius indokiniečius).

i vietna- 
f ran

du 
su

' gyventojų, 
valdžia

, miečiai yra atėmę iš 
eūzų daugiau' kaip

: tree dalius V i e t n a nio
17 milijonų
Taigi po francūzų

nūs vietnamiečių. Demo
kratiniai indokiniečiai taip 
pat yra užėmę dalis Laoso

Formoza. — Atvyko Ei
senhowerio nasiuntinvs 
generolas Van Fleet ir

; žiūrinėja, kai]) Amerika
. turėtų apginkluoti Čiang
■Kai-šeko kinus tautiniu-1 PREZIDENTAS TAISO
Skus ant žemės, ore ir jū- , DULLESĄ 
rose karui
Liaudies

Jakarta, Indonezija. —In-: Vien tiktai Azijos
donezų užsienio reikalų mi- tai galėtų padaryti 
nistras Sunarjo atmetė’dingą 
prezidento Eisenhowerio i tartį, 
pakvietimą į talką apsigy-’ 
nimui nuo komunizmo pie-1 
tiniai - rytiniuose 
kraštuose.

nau-
sau apsigynimo su- rios turi

Amerikonų ar kitų paša- ■ 
liečiu- dalyvavimas tokioje j 

.sutartyje —tai blogas būtų i 
dalykas azijinėms tautoms. ■

Valstvbės sekretorius 
Dulles pokalbyje su kores
pondentais antradieni pri
pažino, kad Indokinija gali 
visai išmušti francūzus 
laukan. Bet ir po to, pa
sak Dulleso, Amerika su 
savo talkininkais galėtų 
nuslopinti komunistus - 
liaudininkus , Thaila^de.

pirMorse, 
republikonas, 

todėl ragino išrinkti de
mokratus kongresmanus ir 
senatorius ateinančiuose 
rudens rinkimuose, kad 
galima būtų sulaikyti da-

10 motu, i niiau buvęs lan

lie- 
bu
tinė

liui-

Po-

Amerikonai, sakoma, 
10,000 sykių įsiveržę 
i Kinijos orą

dienų.
Malikas sake, nors Ang

lija neteisingai juos kalti
na, bet jie turės namo grįž
ti.

Rhee atmeta naująjį 
Amerikos planą

j Kiek katalikų, jų 
į kunigų, minyškų ir 
klerikii Amerikoje

Kas nežino, kad
I '

MIGus suplanavo
Sovietų Inžinieriai?

; kėši Japonijoje, 
Korėjoje ir
Jis parveš Eisenhoweriui 
savo patarimus apie stip
resnį tų šalių ginklavimą'.

žinios iš 
kad Viet-

Ženeva, Šveic. — Huang 
Hua, vienas iš Kinijos de
legatų čionaitineje konfe
rencijoje, kaltino Ameriką, 
kad kariniai jos lėktuvai 
“daugiau kaip 10 tūkstan
čių sykių įsiveržė i Kinijos 

jos

Man patinka, kad Vietna
mo Demokratinės Respubli
kos vyriausybė sutiko per
leisti francūzams apie 13-ką 
šimtų sužeistųjų karių; jie 
buj-o sunkiai sužeisti Dion 
Bi&a Fu tvirtumoje.

Tuo pačiu kartu 
Indokinijos skelbia, 
namo Demokratinės
kos įįariuomenė supa sostinę, 
Hanoi miestą, — kai kur jie 
jau tik šešių mylių atstume 
nuo jo.

Francūzijos valdžia turėtų 
greičiau tartis su vietnamie
čiais, pripažinti jų kraštui 
nepriklausomybę ir baigti ten 
karą, nes francūzų ten laukia 
tik pralaimėjimas, niekas 
daugiau.

Gegužės mėnuo ligi šiol pas 
mus buvo perdaug šaltas ir 
lietingas.

Mūsų pavasarinės kultūrinės 
pramogos salėse baigiasi.

Sekama šeštadienį Brookly- 
too Lietuvių Liaudies Teatro 
aktoriai vyks į Newarka su
vaidinti gražia komišką dra
mą “Ne visada katinui užga
vėnes.” 

-r
O kita grupė newyorkieciu 

tą diena vyks su gast
rolėmis į B i n g h a m t ©ną ir 
Wilkes-Barrę.

Geriausių jiems pasekmių!
Nelabai geniai Laisvėje bu

orą” bei skraidė per 
žemę.

Huang Hua pridūrė:
“O kas liečia Pietinę

Seoul, Korėja. — Ame
rika su savo talkininkais 
siūlė “naują planą” sujun
gimui Šiaurinės (liaudinin
kų) Korėjos su Pietine 
(tautininkų) Korėja, bet 
Syngmanas Rhee, Pietinės 
Korėjos prezidentas, atme
tė jį.

O tai buvo šitoks planas:

New York. — Naujasis 
metraštis Official Catho
lic Directory skaičiuoja 
31,648,424 katalikus J 
tinėse Valstijose ir jų 
ritorijose Alaskoj ir 
wait Sako, jog:

Pereitais metais katali
kų skaičius padaugėjo 
1,223,409. v Tame skaičiuje 
buvo 116,696 perkrikštai iš

Frankfurt, Vokietija. — 
Čia atvykusi kongresinė 
Amerikos komisija tyrinė-

McCarthy o agentas 
keikė armijos vadus nai - rytiniuose Azijos kra-

Ko-

niekuomet ir nesirūpino pa
slėpti, kad jos planuoja 
paversti Pietinę Korėją 
savo kolonija ir milžiniš
ka karine baze užpuoli
mui prieš Kinijos Liau
dies Respubliką.”

vo tilpęs iš Varšuvos laiškas, 
tašytas Vytauto Šviesos.

šis vyras kadaise gyveno 
Brazilijoje. Dėl to, kad jis da
lyvavo Pietų Amerikos Lietu
vių Pirmajame Kongrese 
Montevidejuje, Brazilijos val
džia jį žiauriai persekiojo.

Vytautui šviesai, tačiau, pa
vyko gauti leidimų išvykti ‘j

šiandien V. šviesa jau yra 
Lietuvoje.

Daug sunkių etapų jam te
ko išgyventi, iki pasiekė savo 
g imtų j į kraštų.

Betgi pasiekė I

te-
Ha-

vietai ■ “pagal vokiečių pla
nus” pasistatę šauniuosius 
Kovos lėktuvus MIG-us.

(Pats MIG pavadinimas 
sudarytas iš pirmųjų pa

priežiūroje 
kimus Pietinėje 
rinėje Korėjoje, 
reikalaujant, kad 
būtų ištraukta 
kariuomenė iš 
Korėjos.

Rhee
no, kad jo Pietinės 
jos valdžia “atstovauja 
Šiaurinę Korėją.”

visuotinus rin- 
ir Šiau- 
jau rė

pi r m to 
visa kinu 
Šiaurinės

kartotinai tvirti- 
Korė- 

ir

vietinių inžinierių Miko- 
jano ir Gurevičiaus, kurie 
tuos lėktuvus suplanavo.)

Amerikonų komisija pa
sišaukė į liudytojus ir vo
kiečiu lėktuvu inžinierių E. 
Heinkelį, o jis ir pasakojo, 
kad jo draugas, lėktuvų 
specialistas S. Guenteris 
“kartotinai siūlėsi” patar- 
mauti anglams - ameriko
nams, bet kai jie atmetę 
Guenterį, tai jis nuėjęs ru
sams tarnauti. Tad jis, 
pasak Heinkelio, ir “supla- 

! navęs Sovietams MIGą.”

PREZIDENTAS BIJO
kliudyt McCarthy

Washington. — Eisen
howeris nupeikė tą nežino
mą (gal nebuvėlį) oficierių, 
kuris išvogė bei silklastavo 
slaptą pranešimą valdžiai 
apie spėjamus armijoj ko
munistus.

Tą klastingą raštą Mc
Carthy naudojo, pasakyda
mas tyrinėjančiai Senato

Parapijų yra 15,514, ko
plyčių 7,553, misijų 4,847 
ir religinių stočių 1,954.

Kunigų — 45,951-; minyš- 
ku 154,055, “broliuku” 8,- 
691.

Katalikų mokytojų yra 
123,015, tame skaičiuje 
7,886 kunigai, 3,838 vienuo
liai, 89,391 minyška ir 21,- 
239 pasauliečiai mokyto
jai bei profesoriai.

Seminarijose yra 33,448 
klerikai. E

Didžiausi kataliku cen- ,
trai: Chicaga - 1,815,970, VALDŽIA DAR TIKTAI 
Brooklynas 1,443,848, Bos- PLANUOJA PAGALBĄ 

BEDARBIAMS
Washington. — Prez. Ei

senhoweris, besikalbant su 
spaudos atstovais, sakė, jog 
jis su kitais valdininkais 
tebesvarsto planus, ką rei
kėtų daryti, norint sulaikyt 
nedarbo plitimą ir pagel
bėt bedarbiams.

tonas 1,426,319, New Yor- 
kas 1,361,170, Philadelphia 
1,250,469, Newark su apy
linkėmis 1,123,607, Detroi
tas 1,075,000; Pittsburghas 
720,166 ir Buffalo 695,048.

komisijai apie “komunizmą 
armijoje.”

Bet Eisenhoweris vėl 
drovėjosi įvardint McCar
thy.

ORAS. — Giedra ir 
šalta.

ne-

Kadangi Dulleso pareiš
kimas nugąsdino Francijos 
valdovus, tai prezidentas 
Eisenhoweris trečiadienį 
ėmėsi taisyti Dulleso pra
našyste. Anot prezidento, 
tai Dulles dar nežadėjo ap
leisti Indokiniją. Jis tik
tai skirtingais žodžiais pa
sakė tai, ką Eisenhoweris 
dabar sako. Esą, pirm 
Dulleso pareiškimo jiedu 
drauge apsvarstę Indokini- 
jos klausimą ir priėję iš
vadą, jog dar nereikią pa
likti tą kraštą komunis
tams.

advokatas John G. Adams 
liudijo tyrinėjančai 
to komisijai, kad:

Senatoriaus McCarthy’o 
agentas ir vyriausias jo ad
vokatas Roy Cohn piktai 
išplūdo armijos sekretorių 
Robertą Stevensą, kuomet 
Stevens uždraudė Cohnui 
Įeiti į slaptą karinę labo
ratoriją Forte Monmouth, 
N. J. Cohn tada paskelbė 
“karą” Stevensui, grūmo
damas išmest jį iš valdžios.

Kitais atvejais Cohn gra
sino “suardyti armiją,” jei
gu David Schine, asmeni
nis Cohno draugas ir sa
vanoris McCarthy’o agen
tas, būtu draftuotas 
paprastas kareivis ir 
siųstas užjūriu.
McCarthy reikalavo tuojau | Amerikos kareivius, 
pakelt Schine i oficierius.

Cohn sakė, jeigu armi
jos valdyba duotų Schi- j 
ne’ui tam tikras lengvatas' 
bei paaukštinimus, tai Mc-! 
Carthy nustotų tyrinėjęs i 
“komunizmą armijoje.”

Sena-

Filipinų partizanai nukovė 
3 amerikonus kaip šnipus

... .. iš- nešama, kad partizanai — 
Cohn ir ! hukbalahapai užmušė tris 

kurie 
i buvo atsiųsti nubraižyt 

j jžemlapius Luzono, svar- 
į blausios Filipinų salos.

Partizanai juos nukovė 
i kaip “priešų šnipus.”

Formoza. — Desėtkas. jos kaimus, 
lenku nuo žibalinio Lenki
jos laivo “Praca” pabėgo

Athenai, Graikija. —Vė- 
i’ liausią žemės drebėjimas 
i sugriovė dar kelis Graiki-

Tokio. — Audra sudaužė
Formozon, į čiang Kai-šeko bei nuskandino 51 japonų
globą. žvejų laivą.
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Rūbsiuvių konvencija
Praeitą pirmadienį Atlantic City atsidarė CIO 

Amalgameitų Rūbsiuvių Unijos konvencija. Dalyvau
ja 1,419 delegatai,' atstovaudami 385,000 narių.

Atidarydamas konvenciją, unijos prezidentas Jacob 
Potofsky pasakė svarbią kalbą, kurioje jis nepasigailėjo 
aštrios kritikos dabartinei republikonų administracijai 
Ir makartizmui.

Prez. Eisenhowerio administraciją jis vadino “re- 
jublikcnų didžiojo biznio administracija,” kurios visos 
didžiosios kanuolės yra atsuktos prieš darbininkų kla
sę ir paprastuosius žmonės.

Prisimindamas apie politinį veikimą jis nurodė:
“Atėjo pamainai laikas. Atėjo laikas grąžinti val

džią žmonėms. Jiems priguli nusprendimas dėl taikos 
ar karo.”

Senatoriaus McCarthy veikimas, Amerikai žalą ir 
gėdą darąs, yra susijęs su republikonų administracija, 
kuri ji padrąsina ir suteikia galimybes garsintis kaip 
svarbiausiu republikonų vadovu.

“McCarthy supiudo draugą su draugu, kaimyną su 
kaimynu,” nurodo Potofsky. Makartizmas išaukština 
šnipus ir visokius skundikus. Jis be jokių įrodymų 
pasmerkia žmones ir organizacijas. Daugiau McCar
thy kalba apie komunizmą, daugiau laisvė ir garbė 
nyksta šiame krašte.

Potofsky kvietė amerikiečius budėti, nepasiduoti 
makartizmo įtakai, kovoti prieš juodąsias makartizmo 
jėgas, taipgi prieš republikonišką didžio biznio admins- 
traciją.

taipgi gelbsti makartizmui terorizuoti darbininkus, tu
ri būt sulaikytas. Nurodė, jog jau 16-ka valstijų turi 
savus T-H “streiklaužiškus priespaudos įstatymus,” 
kurie naikina tai, kas buvo per pastaruosius 20 metų 
iškovota. Gerai, kad Senatas atmetė administracijos 
ir kitų peršamus darbo žmonėms pavojingus T-H įsta
tymui pataisymus.

Potofsky nurodė, kad darbininkai geruoju priespau
dai nepasiduos. Jie kovos ir kovos. Jis mano, kad CIO 
ir ADF sudarys bendrą politinį veikimą. Tai smagu 
girdėti.

Atominio karo klausimas taipgi buvo konvencijoje 
iškeltas. Kadangi .hydrogeninė bomba jau pakeitė visą 
karinę’ padėtį, nes jinai gali sunaikinti visą civilizaciją, 
tai dabar svarbiausia yra valstybėms susitarti, nusigin
kluoti ir pastovią taiką pasaulyje palaikyti.

Prisiminus apie nedarbą ir ekonominę situaciją, 
raporte atžymėta tai, kad per pastaruosius du metus 
unija gavo 15,000 naujų narių, suorganizavo 44 naujus 
lokalus, suunijizavo 100 naujų dirbtuvių, iškovojo algų 
pakėlimą nuo 10 iki 12 ir pusės cento į valandą, taipgi 
iškovojo kitų žymių pagerinimų.

Pavojingas pasimojimas
Praeitą mėnesį Willys Motors Ine. darbininkai, To

ledo, Ohio, nusibalsavę “savanoriai” nusimušti algas. 
Tokį žygį padaryti rekomendavęs Richard Gosser, CIO 
United Auto Workers unijos vice-prezidentas. Gosser 
aiškina, jog buvęs toks žygis reikalingas tam, kad iš
laikyti dirbtuvę normalėje eigoje, kuomet dabar visur 
mažinamas darbininkų skaičius.

Nepaisant kaip Gosser aiškintų, jam labai sunku 
pateisinti tokį pavojingą žygį . padarius. Laikraštis 
“Business Week” tuojau į tai prielankiai atsiliepė, aiš
kindamas, kad esanti svarbi algų kapojimo pradžia ne 
tik automobilių industrijoje, bet ir kitose industrijose.

Fabrikantai gerai žino, kad tuo metu, kai milijonai 
darbininkų paleidžiami iš darbų, gali būti tinkamiausia 
proga ne tik darbininkų algas nukapoti, bet ir darbinin
kų uniju vaidmenį darbavietėse susiaurinti. O kuomet 
jie mato, kad ir vienas kitas darbininkų unijos vadas su 
siūlymu nusimažinti alghs ateina jiems talkon, tai jau 
geriau ir negali būti.

Darbdaviai taipgi gerai žino, kad. miestinė, valsti- 
jinė ir federate valdžia yra jiems pagelbininkės. Dar
bininkų pasipriešinimui kilus, policija ir teismai stovi 
šimtu procentų su korporacijų interesais. Tik viena ir 
labai rimta jiems kliūtis ant kelio stovi — tai darbinin
kų unijos ir vieningas jų veikimas.

Tekstiles industrijoje,' atsimenate, panašiu sume
timu irgi buvo darbininkų algos mažinamos. Ir 
kasis to viso išėjo? Toje pramonėje darbai r>e tik ne
pagerėjo, bet laipsniškai eina prastyn, o tuo pačiu me
tu pragyvenimo reikmenų kainos eina aukštyn.

Aišku turėtų būti kiekvienam: juo daugiau 
žinsi, tuo mažiau darbininkai galės visokių 
įsigyti.
pildys sandeliai ir kartu ekonominė krizė padidės.

Nepaisant iš kurio atžvilgio mes tai į tai žiūrėsi 
me, pasilieka tas pats rezultatas — pavojingas-pasimoji 
mas.

“MINKŠTIEJI” SODES IR COLA GĖRIMAI
Gana daugelyje atsitiki

mų, o ypač parengime, sve
čiuose ar draugiškose su
eigose pasitaiko kai ' kada 
“paimti po stikliuką kitą.” 
Bet pobūvyje randasi to
kių, kurie negali naudotis 
nei stipresniais nei vadi
namais “minkštaisiais” gė
rimais. Žmogui turint bi
le vidurių nesmagumą, tie 
gėrimai skroste skrodžia 
vidurius arba sudaro ne
smagumų jausmą.

—Na dabar, ar jau nega
lite net minkšto gėrimo pa
imti? — klausia kiti.

Sykiais taip ir būna. 
Žmogui, turinčiam vidurių 
skaudulius (olsers), mink- 

! štieji gėrimai taip pat blo-

! oresni gėralai.
Dabar imsime pakratinė- 

: ti, ko vertas minkštasis Co- 
. ea Cola gėrimas .

i greso Atstovų Rūmo ko- 
* mitetas Washingtone 1950 
i m. rugsėjo 19 d. darė 
klausinėjimus
nimo, kokie chemikalai de- 

. darni į maistą bei gėrimus. 
I Daktaras Clive M. Mc- 
. Cay, mitybos profesorius 
Cornell Universitete, davė 

; sekančių informacijų kon- 
; gresiniams tyrinėtojams. 
Jis trejus metus Antrajame 
pasauliniame kare buvo 
mitybos vedėjas ir maisto 
suderinto jas Jungtinių Val
stijų laivyno jūreiviams.

Ir tas maisto sudėties ži
novas taip pasakė:

— Paprastasis Cola gė
rimas yra nepaprastas mi
šinys. Jame yra fosforinės 
rūkšties, kaffeino ir cu
kraus dėl skanumo ir kitko, 
o dar ir dažų dėl gražumo. 
Fosforinės rūkšties yrą 
055 procento ir, gal būt, 
iki 2 procentu su 6 dešim
tadaliais. Sprendžiant pa
gal rūkštį, tai būtų' tas 
pats kaip uksusas, arba ac-

au
dei na tikri

Mirtingumas pakilo nuo 
vaistų naudojimo

Žiūrint į asmenis, 
turi palinkimą daug 
d i kalių vaistų vartoti, 
pasirodo, kad jie silpnina 
savo sveikatą. Vaistai pri
sideda prie to, kad didėja 
skaitlinė sergančiųjų ir 
mirštančiųjų nuo širdies 
sugadinimų, ant operacijos 
stalo arba nužiūrimam dak
tariškų ištyrimų kambary
je. Tatai buvo raportuota 
Klinikiniame Amerik. Chi
rurgų susirinkime.

Priežastis tokiu mirčių 
padaugėjimo yra kraujagy
slių užsikimšimas bei su
kietėjimas, kas per daug 
nualsina širdį ir dažnai pri
verčia ją visai sustoti. Čia 
visųpirm eina arterinių 
kraujagyslių sukietėjimas. 
Antra, tai stimuliuojančių 
vaistų vartojimas, kuris 
verčia širdį begaliniai 
smarkiai mušti, kas taipgi 
sudaro didelį pavojų. Šir
dis dėl to, pagaliau, nu
stoja kraują pumpavus; 
taip ir ateina gyvenimo ga
las.

New Yorko Universiteto 
medicinos, chirurgijos sky
riaus pirmininkas dr. J. 
William Hinton taip rapor
tavo apie 1,344 sergančius 
bei mirštančius nuo šir
dies paralyžiaus (anathe-

kurie 
me- 

, tai

šia), kurie buvo prižiūrimi 
pagal jo nurodymus. Jiem 
reikėjo daugybės prižiuro^ 
vu. v

Jo raportas labai svar
bus ypač todėl, jog parodo, 
kad mirtis nuo tos ligos 
paliečia dalį jaunų asme
nų, palyginus su mažesne 
dalim senesniųjų, kaip kad 
galima ir tikėtis.

Daktarai J. W. Hinton, 
L. Carson Reid ir Hugh E. 
Stephenson surado, kad 
serganti jaunesnės kartos 
žmonės turi, silpnesnius šir
dies kontroliavimo nervus. 
Jie taipgi parodė, kad jau
noji karta turi ir silpnesnį 
metabolizmą, tai yra, mai
sto perdirbimą, reikalingą 
panaujinimui bei atitaisy
mui įvairių kūno organų.

Matote, kaip gražiai pri
einama prie išvados, kad 
jaunoji karta daugiausiai 
pyragaičius valgė ir Colą 
gėrė, ir tokių pasekmių su
silaukė.

Tatai parodo, kad reikia 
būti visur atsargiems, nes 
gyvename šioje stebėtinai 
aukštai iškilusioje komerci
nėje šalyje. Todėl turime 
nuolat budėti, nepamiršda
mi natūralio gyvenimo rei
kalo. O jeigu taip apsižiū
rėsime, tai būsime sveikes-' 
ni ir turėsime ilgesnį am
žių.

Iš HAWAII 
ISTORIJOS

Jau ilgas laikas Jungti n. 
Valstijų Kongrese eina gin
čai — ar padaryti Hawaii 
salas šios šalies valstija, 
a-r ir toliau palaikyti kolo
nijos'padėtyje? 
Hawaii salos? 
yra? Kokia

SALYNO

K. Depsas

Kas yra 
Kur jos 

jų istorija? 
Kokia reikšme turi Ameri
kos žmonių gyvenime?
“Naujas Dievo Stebuklas”

Religijos skleidėjai kal
ba apie vienus žmonių . tė
vus. Žinoma, jie atsiduria 
jau keblume, dėstydami 
apie skirtingas rases. Ra
sių skirtumą jie bando “iš
aiškinti” Dievo “stebuklų” 
pagalba. Nemažesni jiems 
keblumą sudaro ir gegrafi- 
nė žmonių padėtis.

Kada buvo atrasta Ame
rika, — rasta ir jos gyven
tojai. Tas patsai buvo su 
Australija ir daugybe salų 
ir saliukių. Prie tokio 
Dievo “stebuklo” priklauso 
ir Hawaii salų apgyveni- 
mas. Kada tas salas su
rado už tūkstančių mylių 
nuo bet kokio didžiulio 
sausžemio, — ten rado ir 
žmones.

Mokslui tie dalykai nėra 
jokis “stebuklas.” Mokslas 
atidengė, kad žemė yra la
bai sena, kad ant jos per 
desėtkus tūkstančių metų 
buvo jūros vienur, o vėliau 
ten atsirado sausžemis.

sala yra Hawaii, bet 
trys ketvirtadaliai visų gy
ventojų gyvena ant Oahu 
salos. Ant pastarosios yra 
didžiausias miestas Hono
lulu su 250,000 gyventojų. 
Hawaii salynas bendrai už
ima 6,435 ketvirtaines my
lias ploto ir turi apie 500,- 
000 gyventojų.

Senų hawajieciu jau beli
ko tik apie 15,000 žmonių, 
Dar yra apie 50,000 jų mai
šytų su 
prieš 50 
buvo virš

atėjūnais. O dar 
metų hawajieciu 
250,000 žmogių. 

Atėjūnai su savo “civiliza
cija” ir žiaurumu jau bai
gia išnaikinti pamatinius 
salų gyventojus.- Tarp da
bartinių salų gyventojų bal
tųjų priskaitoma apie 150,- 
000; japonų 160,000, ykinų 
30,000, filipiniečių 50,(>00, o 
kitus gyventojus sudarokko- 
rė j iečiai, portorikiečiar ir 

( kiti. Salyno turtų valdo
vai yra Amerikos kapita
listai.

' Ypatingumas salų yra 
tas, kad čia jūra, o štai 
prasideda sausuma ir dan
gų remią milžiniški vulka- 
niški kalnai, 
na Kea turi 
das aukščio, 

.13,060 pėdų.
Hawaju salų srityje šil

tas subrtropiškas oras, nors

Kalnas Mau- 
net 13,784 pė- 
gi Mauna Los

Kartais ir taip atsitinka
.A —NERAIŠA, O i drįso atsakyti ir visiškaiRAIŠA — NERAIŠA, O

Ant salų yra daug labai 
i spalvingų ir gražių paukš- 

Dešimtis tūkstančių metų į čių, taipgi žydinčių gėlių, 
buvo sausžemis kitur, o ve- . Auga palmės ir kiti šiltų

SU PREZIDENTU ŠOKO i neraišdama valsavo juodo- i išdalino 
Negrų respublikoje Li- -’° P!'ezidento gla.V.ie-' 

be rijoje, kuri randasi vaka-' • • A /» • 1 1 Viriniame Afrikos krašte, 
įvyko štai koks nuotykis. 
Tenai randasi daug ameri
kiečių, specialistų, techni
ku, kuriuos vietos valdžia 
samdo šalies pažangai rei
kalingas statybas įkurti. 
Tokie amerikiečiai net sa- progai 
vo šeimas ten nusigabeno, 
nes .tenka ir po keletą me
tų išgyventi.

. Liberijos sostinėje, Mon
rovia mieste, buvo tūlas 
amerikietis kontraktorius, 
kurio moteris, baltoji ame
rikietė, paėjo iš pietinių 
valstijų ir labai nekentė ne
grų. Ji buvo taip pat nei
giamai nusistačius prieš 
tamsiaodžius liberiečius ir 
nors kartais dalyvaudavo 
sostinės diduomenės ren
giamuose baliuose, tačiau 
šokti neidavo su jokiu vie
tiniu sportu — nuduodavo 
turintį “amžinai” pažeistą 
užkulnį ir šokt visiškai ne
galinti.

Vienok, 
viešbučiu 
jog tos 
“stebuklingai 
kai jinai dalyvaudavo vien 
tik baltųjų pokiliuose. Taip 
ir išėjo aikštę^, kad ją sirg- 
dina ne liga, bet rasinė ne
apykanta.

Kontraktoriui užbaigus 
sutartąją statvba, Liberijos 

i orezidentas William V .S. 
Blogiausia, tai kad pub- į Tubman surengė iškilmių-

Kodėl gi Cola 'gėrimas 
neduoda »tokio skonio, kaip 
actas? Todėl, kad galybė 
cukraus primaišyta.

Bet kam tiek daug fos
forinės rūkšties dedama? 
Nagi tam, kad palaikytų 
sterilizuotą vandenį, ap
valytą nuo bakterijų, kad 
ios negalėtų pasilaikyti to- 

' kiame rūkšties skiedinyje.
Fosforinės rūkšties skie

dinys Cola gėrime yra taip 
stiprus, kad per porą die
nų galėtų labai suminkš
tinti žmogaus dantis. Tai 
yra faktas, jog rūkštis ta
me gėrime į valias galinga, 
kad gali'sunaikinti - geleži
nius vinis ir kalkinius ak
menis.

i Stipri kaffeino doza, de
dama į Cola gėrimus, taip 

i pat verčia skilvio bei žarnų 
; skaudulius atsidaryti, kaip 
‘ nurodė dr. McCay. Jisai 
1 sakė:

“Mes todėl nenaudojame! 
, Cola gėrimų, jeigu mums j 
1 galima išsisukti nuo jų. lai 
i vyne ar bet kur kitur.”

DAKTARAS “LIEPĘS 
IŠBĖGTI”

Philadelphijos, pataisos 
namuose buvo laikomas tū
las 44 metų vyriškis Luther 
Brown. Išvežtas darbams 
kalėjimo farmoje, jisai, 

pasitaikius, išlipo 
per astuonių pėdų aukščio 
sieną ir pabėgo. Už die
nos kitos, tačiau, jį pagavo, 
besiruošianti- ‘ kiton valsti- 
jon išdumti?

Brownas teisinosi, - bėgęs 
iš kalėjimo todėl, kad kalė
jimo gydytojas dažnai jį 
bardavęs ir “liepdavęs bū
tinai iš ten prasišalinti.”

Vargšas Brownas, vie
nok, policijos savo pasaka 
neįtikino ir tapo 
po $1,500 užstato laukti 
“grand džiūrės”' teismo.

J. B. Pranašas

padėtas

ma-1 
reikmenų 

To visko pasekmė: įvairiais produktais persi-

i likai neprieinama girdėti 
i apie tuos faktus ir gauti 
! apie tai literatūros, nes 
: bizniukai užginta ir “nie- 
: kaip negalima gauti progos 
i talpinti į spaudą tokius da- 
i lykus.”

Taip rašo knyga apie 
j Chemikalus ir Maisto Pro- 
; duktus, puslapiuose 97-96 
į H. R. 323, kurią atspausdi- 
' no Government Printing 
I Office, Washington, D. C., 
1951 m.

laikui bėgant, 
tarnai nutėmijo, 
leidės užkulnis 

išgydavo,”

MARGUMYNAI.
t

Philadelphijoj yra ap- j 
skaičiuota, kad mieste ran
dasi merginų 21 metų ir 
kiek suvirš devynios de
šimtys tūkstančių daugiau, 
negu vaikinų to paties am
žiaus.

buvo sausžemis kitur, o ve- . Auga palmės ir kiti 
liau jis suskilo ir ten atsLĮ kraštų medžiai, 
rado jūros. Tokios žemi
škos katastrofos dažnai

> žmones. Kitur 
/žmonės persikėlė nuo vieno 
i sausžemio ant kito, nuo 
; vienos salos ant kitos — 
; pagalba savo rankomis pa
darytų prietaisų.

Ir mokslas suranda, 
kios salos gyventojai 
giminingi įvairių 
miu žmonėms, 
wajaus salų seni gyventojai 
yra kilę iš polinezų — aus- 
tralloidų giminiės, gyve
nančios Australijoj, Nau
joj Zelandijoj ir kitose sa
lose, esančiose už tūkstan
čių mylių nuo Hawajaus 
salų.
VULKANIŠKOS SALOS

Hawaii salos yra vulka- 
niški žemės iškilimai iš jū
ros. Jos randasi kaip 
viduryje Ramiojo 
džiojo) Vandenyno, 
čiausias 
kraštas “ California, San 
Fra'ncisco miestas yra 
2,400 mylių atstoję nuo Ha
waii salyno.

Hawaii salų yra virš de
šimts. Tūlos arti viena ki
tos, o kai kurios toli. Ben- J 
drai jos išsimėtę ant 400 1 
mylių ploto. Didžiausia i

ko- 
yra 

sausže- 
Taip Ha-

ir 
(DL

didelis sausžemio

kadDar viena ypatybė, 
i ant salų nėra jokių šliaužiu 
! —gyvačių, krokodilių ir ki- 
; tokių šiltų krantų gyvių, 
I apart nedidelių dt/iežų. Jū- 
; ros turtingos žuvimi. Nuo
latos ošiančios jūrų ban
gos ir paukščių čiulbesys 
suteikia savotiška malonu 
toną hawajieciu dainoms ir 
muzikai.

Kada balti žmonės at
plaukė prie Hawaii salų, tai 
ant jų rado pas vietos gy-

gas oficiiales išleistuves 
būriui iškeliaujančių ame- 
r i kiečių. Bepuota u i an t,
prezidentas ūmai paliepė 
orkestrui griežti šokių mu
ziką. Paskui, kreipdama
sis į minėtojo kontrakto- 
riaus žmoną, kaipo žymiau
siąją ten dalyvę, preziden
tas Tubmanas užklausė: 
“Poniute, ar ne mudviem 
geriausiai pritiktų pradėti 
šokius?” Skaidriai nu
raudusi, pietietė leide ne-

Komercinė spauda 
tai pajuokia kietųjų 
lių. mainierius ir jų prezi
dentą John L. Lewis’a. Sa
ko: MainieriaL bekeldami 
sau užmokesti vis aukštyn 
ir aukštyn, iškėlė ir save 
laukan iš kasyklų ir iš dar
bų. Ir dar priduria, kad 
I. Lewis turėjo žąsį, kuri 
dėdavo auksinius kiauši
nius, o dabar John’as tą 
žąsį papjovęs.

pik' 
ang-

Jaunas philadelphietis 
Amon Murphy su savo 
žmona ir mažu sūneliu pra
eitą kovo mėnesį išvyko į 
Floridą porai savaičių ato
stogų. Vieną kartą prava-

žinodami pro raistus vaka
ro pritemoje žiūri, kad1 
skersai kelią guli išsitiesęs 
didelis krokodilius.

Jis patriūbijo porą 
kių, o krokodilius nė 
krust. Tuomet Amon 
.pykęs išlipo iš automobilic 
ir priėjęs spyrė koja kro- 
kodiliui į šoną. Tuomet kro
kodilius vikriai pasukęs 
galvą, tik krimst ir nukan
do Murphiui koją!

ne
su

Vėliausiai tapo susekta, 
kad per vakarienę suvalgy
ti agurkai, “pušies obuo
liai” (pineaple) ir Grin
džiai, naktį miegant, suke
lia visokius nebūtus vaiz
dus ir keistus sapnus.

Pregresas

kiauliu ir šunu. Kitokių 
gyvulių nebuvo.

Dabar Amerikos kapita
listai darosi didžiausius 
turtus iš Hawaii salų aug
menų ir žiauraus išnaudo
jimo. 1951 metais ant 
Hawaii salų buvo pagamin
ta 995,750 tonų cukraus, 
vertės $13,600,000. Tais 
pat metais pagaminta 26,- 
075,060 tonu ananasų 
(pineaples), bendrai, ver 
tės virš $100,000,000. .Ha
waii salynas duoda 70 pro
centų pasaulinės ananasų 
gamybos. Dole Co. turi 
virš 73,000 akrų anansų 
laukų. Pereitais metais 

! ji vietos gyventojų ranko
mis pagamino 17,000,000 

’ dėžių avansų vaisių ir 12,- 
i 500,000 dėžių ananasų syvų.

Po cukraus ir ananasų 
gamybos seka — žvejyba. 

; Jūros a])linkui ir turtingos 
'žuvimi. Amerikos kapita- 
i listų kompanijos tik vie- 
j nais metais prie žvejybos 
į išnaudojo 57,000 vietos gy- 
, ventojų ir žvejojo 3,000,- 
1000 ketvirtainių mylių 
jūrų plote, žvejyba jiems 
teikia didelių pelnų. Dar- 

į bus atlieka pamatiniai sa- 
i lų gyventojai, — japonai, 
kinai, korėjiečiai, filipinie
čiai, portorikiečiai ir kiti.

Gėles taipgi užima nepa
skutinę pelno vietą Ameri
kos kapitalistams, b Gėlių 
vainikai — tai t r a a i c i ja 
salų gyventojų. Gražuole

(Tąsa 3-čiam pusi.)

2 pusl.-Laisvė (Liberty)-Penki., Gegužės (May) 14, 1954



Newark, N. J. I Plymouth-Wilkes-Barre, Pa,.
Gražiai suvaidinta operetė 

Pepita

Po vaidinimo nuėjus nuo 
estrados, draugai ir draugės 
sveikino už puikią operetę ir 
džiaugėsi jos gražiu suvaidini- 
mu ir gražiomis scenomis, ku
rias, žinoma, išplanavo ir su
taisė mokytoja.

Gražiai mūsų darbą — ku
rio turėjome daug ir sunkaus 
susimokinant operetę — pa
re m ė apylinkės kolonijos. 
Ypatingai šilta padėka drau
gams iš Elizabeth© ir Kašto
no, Tilvikui ir jo draugams. 
Net ir J. Paserpskis iš Balti
ni ores kaip netikėtai čia už
kliuvo. Man sakė, kad atvy
ko pas dukrelę, kuri čia ne
toliese gyvena.

Visiems aidiečiams, siety- 
niečiams, o ypatingai choru 
mokytojai Mildukei, kuri pa
dėto daugiausia darbo, taip
gi ^gerbiamam muzikui Pra- 

Balevičiui ir abelnai visai 
ptzblikai didelė, šilta padėka.

Taipgi dėkui Piliečiui už 
grąžą aprašymą taip taktiš
kai, teisingai, tinkamai.

Ten, kur Pilietis rašo, kad 
viduryje, tai yra 2-me akte, 
buvo ilga pertrauka dėl mai
nymo scenerijos, tai nėra gali
ma kitaip, nes iš kaimelio tu
rėjo būti padaryti laukai. O 
2-jo akto antrojoje dalyje

įspūdžiai iš kelionės į Pepitos 
operetės parengimą Nev/arke

šeštadienis, pirma diena 
gegužės, tai yra darbo žmo
nių šventė. Gražus, gamtiš
kai įspūdingas rytas. Atsikė
lėme anksti, nes turime ruoš
tis į kelionę pamatyti gražią
ją Pepita. Mano žmona pa
skubomis pusryčius pagamino 
ir jau rengiamės į kelionę. 
Ir, kaip 8:30. mes jau ant 
kalno pas Krutulienę. Tik 
signalą davus, ji pro duris 
elektros greitumu iššoko ir 
jau su mumis kare sėdi, — 
matyt, buvo pasiruošusi ir 
laukė. O tai mum patiko, 
nes nereikėjo laukti.

Per miestelius važiuojant 
matosi medžiai ir krūmokš
niai, kiek čia jų yrą, jau be
veik pilnai žaliuoja: gėlelės! 
taip pat kai kurios prieš sau
lutę šypsosi. Vienok atvažia
vus į kalnus, pasirodė dar: 
liūdnas pavasario reginys, nes 
dar tik pradėję medžių pum
purėliai skleistis. Pavasario 
grožis bei žavingumas dar 
mažai tejmatomas. Bet at
važiavus i New Jersey vals
tiją, pamatėme pilną pavasa
rio grožio žavingumą, čia jau

vėl sugrįžta prie pirmosios dė
le oraci j os.

Varde choro, rep.
G. Albinas

pilnai gamta pasipuošusi ža
liuoju rūbu.

Dar prieš 12-tą valandą 
mes jau buvome Newarke ir 
galvojome, pas ką iš draugų 
pirmiausia sustosime. Maniš
ke užkomandavo pirmiau
sia sustoti pas Marijoną Pakš
tienę, Kearny. Gerai, tegul 
bus ir taip. Pakštienę rado
me namie. šiltai pasisveiki
nus, draugiškai pasikalbėjus, 
icngėmės važiuoti toliau, ki
tus draugus aplankyti. Bet 
kur tau. ji sako: tai jau da
bai’ neišeisite iš mano stubos 
be 'pietų. Na. ir Marijona 
skuba, pietus < gamina ir ant 
stalo deda. O štai ir Mari
jona Kisielienė, Pakštienės 
kaiminka, taip pat ir mūsų 
gera pažįstama ir draugė atė
jo. Na, ir vėl nauji ir drau- 
g i š k i p a s i k a 1 b ė j i m a i.

Pakštienės skanius pietus 
suvalgę, dar pasikalbėjo ir 
\ieni kitiems pasižadėję va
kare “Pepitos” operetės par- 
rengime dar pasimatyti, išė
jome savais keliais.

Kadangi jau žinojome, kad 
P. Danckevičius - Dennis yra 
sergantis, tai pas ji tiesiai į 
Cliftoną ir nuvažiavome. P. 
Danckevičią radome lovoje 
gulinti, o j’o žmoną Oną be- 
sitriūsiančią stubos ir ligonio 
reikalais. Pijušas, matyt, ga
na smarkiai susirgęs, bet gy
dytojas sakęs, kad pavojin-

Penkiasdešimt vieneri metai Amerikoje
Rašo Vincas Žilinskas

(Tąsa)
Reikia priminti, kad tuomet Ply- 

mouthe buvo jau nemažai pažangių lie
tuvių; ypatingai laisvamanių bei šliup- 
tarnių, kaip kad tuomet juos vadindavo, 
buvo gana daug. Čionai ir laikraštis 
buvo leidžiamas, “Vienybė Lietuvnin
kų”. Ta pati “Vienybė” dar tebegyvuo
ja Bijokiyne. Taip pat turiu priminti, 
ktld “Vienybė Lietuvninkų” buvo pir
mutinis laikraštis Amerikoje, kurį aš 
pradėjau skaityti Plymouthe. Tai buvo 
tų laikų pažangus, švarus ir geras laik
raštis lietuvių kalboje. “Vienybės Lie
tuvninkų” leidėju buvo J. Paukštis, o re
daktoriumi J. Baltrušaitis. Dabar, kuo
met paimi skaityti “Vienybę”, tai prisi
meni anų laikų to paties vardo laikraštį, 
ir statai sau klausimą: kaip šis gražus 
vardas‘galėjo pavirsti į tokią šlykštybę?!

ATGAL Į BROOKLYNĄ PRIE 
NAUJO DARBO

Mainose, kaip maniau, pinigų neuž
dirbau tiek, kad galėčiau grįžti į Lietu
vą. O vieta, kurioje aš dirbau, užgriu
vo, ir gyvas išlikau tik per plauką; tad 
ir nutariau grįžti atgal į Brooklyną. Į 
Brooklyną sugrįžau rugpjūčio mėn. 1906 
m., pas prolį Joną, kuris jau buvo vedęs. 
Bet čia gyventi ilgai neteko, nes darbą 
gavau Bronxe, New Yorke, ant 148 St., 
šilkiniam fabrike, o gyventi gavau pas 
l^radickius, ant 150 St. Šituo darbu pil
nai buvau patenkintas, nes buvo lengvas 
ir švarus; už 50 valandų savaitę gavau 
9 dolerius algos. Dirbau ir džiaugiausi.

Atėjus žiemai, įstojau į vakarinę vie- 
mokyklą (Evening Public School), 

bet visą žiemos sezoną ją lankyti negalė
jau, nes penkių kambarių stuboje gyve
nome aštuoni žmonės, tai, aišku, atskiro 
kambario sau neturėjau. Tai viena, o 
antra — apart manęs, visi vakarais ka- 
zyruodavo ir girtuokliaudavo, triukšmą 
darydavo ir man ramybės neduodavo. 
Kuomet iš mokyklos parėjęs turėdavau 
lekcijas studijuoti, tai tie kazirninkai iš 
manęs juokus darydavo ir visaip truk
dydavo. Tuomet man kitos išeities ne
būdavo, kaip su širdies skausmu eiti gul
ti. Ir taip ta kazyrninkų, girtuoklių 
gengė sutrukdė mane tą sezoną nuo mo
kyklos.

Tais laikais šioje apylinkėje jau ne
mažai lietuvių buvo. Didžiumoj tai bu
vo kauniškiai, nuo Kėdainių, kurie lie
tuviškai nenorėdavo kalbėti,— vis len
kiškai vogrodavo. O teisingai pasakius, 
jie minėtų abiejų kalbų nemokėjo. Jų 
mėgiamiausi užsiėmimai tuomet buvo: 
karčiama, bažnyčia, kazyrės, na, ir snu
kių apsidaužymas, ypatingai už mergi
nas. O apie apšvietą nei neužsimink,

jeigu dar visus dantis nori turėti bur
noje. Lietuviškų parengimų čionai kai Į) 
ir nebuvo; jei ir Įvykdavo, tai vistick jie 
daugiau lenkiški, o ne lietuviški buvo. 
Tik vėliau, žemutinėje New Yorko daly
je susitvėrė L.S.S., rodos, 52-ra kuopa, 
kuri ir pradėjo lietuvius vienyti, šviesti 
ir kultūrinti. Tuomet ir lenkomanai 
pradėjo virsti tikrais lietuviais.

Brooklyne L.S.S. 19 kuopa jau gyva
vo ir surengdavo paskaitas, bei prakal- 

' bas, perstatymus ir pasilinksminimo va
karėlius, kuriuose ir aš dalyvaudavau.

Vaikinas dvidešimt vienus metus ei
damas, būdavo sakoma, kad dar jaunas 
kalbinti merginas apsivedimui, tai aš 
taip ir dalydavau, nors ir gana apie jas 
man rūpėdavo. Bet laukti metų kitų, 
man neprisiėjo, nes atsirado mergina, 
kuri mokėjo akelėmis mirkčioti ir lūpe
lių linksma šypsena mane žavėti. Na, 
ii’ 1907 m. sausio mėnesyje įvyko mūsų, 
vestuvės su bažnytinėmis ceremonijo
mis.

PAS KRIAUČIUS
Siuvėjų industrijoje pradėjau dirbti 

1907 m. ir turėjau gana vargo, kolei 
pramokau darbo. Tuomet lietuviai siu
vėjai, daugumoje, jau prigulėjo United 
Garment Workers Union ir turėjo savą
jį 54 skyrių, į kuri ir aš tuojau įstojau. 
O 1908 m., buvau unijos veikloje, nes 
buvau išrinktas į pildantį komitetą. 
Tuomet lietuvių skyriaus delegatu, ro
dos, buvo Rugys, katalikas, bet gana ge
ras ir teisingas žmogus. Unijoje tekda
vo daug darbuotis, nes dar ir lietuvių 
siuvėjų buvo neorganizuotų į uniją. 
Taip pat 1909 m. įstojau į L.S.S. 19 
kuopa Brooklyne jau tais laikais buvo 
vadas į apšvietą, kultūrą, progresą ir 
Linijiniuose veiksmuose už geresnes dar
bo žmoni ii sąlygas.

Mes, kliaučiai unijistai, kurie prigu
lėjome L.S.S. 19-toj kuopoj, buvome mo
komi veikti unijose; o mokytojam buvo 
Juozas Šūkis. Jis patardavo unijose bū
ti atsargiais, vengti frakcijų bei pasida
linimų, nes prie darbo visi žmonės lygūs, 
ir tik vienybėje darbininkai tegali lai
mėti geresnes sąlygas. Ir laikydamiesi 
J. Šukio patarimų, turėjome gerą vardą 
lietuvių kriaučių unijos lokalu, nes mū
sų teisingą taktiką remdavo ir geri ka
talikai. Rodosi, bus jau apie 30 metų, 
kaili L.S.S. 19 kuopa, mirusi dėl pasida
linimo pažiūrų Pirmojo pasaulinio karo 
eigoje. Bet, sakoma, kad ir vėl L.S.S. 
19 kuopa atgijusi, tik jau nebetarnauja 
progresui, o regresui, nes, kaip žinoma, 
ji yra Keleivio ir Naujienų įtakoje, tai 
kitaip ir negali būti.

(Bus daugiau)

giausias krizis bus praėjęs. 
Vienok turėsiąs eiti ant ex- 
rer, kad suradus ir kitas prie
žastis. Mes nuo savęs vėlina
me P. Danckevičiui ištvermes 
i)' stiprios sveikatos!

Ona Danckcvičięnė, nepai
sant sunkaus darbo audiny- 
čios fabrike ir naminiu ne
laimią, nuovargio, neišleido 
mūs be vakarienės. Po s k a- ♦
nios vakarienės dar pasikal
bėjome.

Kadangi dėl Pijaus ligos 
Danckevičiai . negali su mu
mis važiuoti į Pepitos paren
gimą, tai, atsisveikinę, išva
žiavome pas mano brolį Joną 
Žilinską į Newarka, kur bu
vome užprašyti ant pietą, 
vakarienės ir nakvynės, bet 
mes nepribuvome. Brolis ir jo 
žmona Marijona davė mums 
biskutį vėjo už nepribuvimą 
pas juos anksčiau, kaip kvies
ti buvome. Mes, pasiteisinę, 
atsiprašę ją, raginome grei- 

' čiair rengtis, nes jau bus lai
kas važiuoti į Pepitos paren
gimą.

j svetainę pribuvome kaip 
7:30. žmonių buvo dar tik 
keli. Rengėjai lyg nusiminu
siai dairėsi, kad taip povaliai 
renkasi publika. Bet visai ar
ti aštuntos valandos, kaip 
pradėjo rinktis, tai į kelias 
minutes, prigužėjo beveik pil
na svetainė.

Man Pepitos operetė labai 
patiko: ji graži, spalvinga ir 
žavėjanti! Iš kritiško atžvil
gio, nieko negaliu pasakyti, 
nes pirmu kartu ją mačiau 
ir smulkmeną apie ją neži
nau. Didelis, labai didelis 
kreditas priklauso chorvedei 
Midred Stensler ir abiem 
choram, kurie, aišku, įdėjo 
daug darbo ir pasišventimo.

Pas brolį Joną pernakvoję, 
))o pusryčiu, apie dešimtą va
landą apleidome ją stubą. 
Dar staptelėjome pas T. ir A. 
Bunkus. Draugiškai pasikal
bėję, kaip 11:30 išvažiavo
me į namus, nes mūsą apylin
kėje, Wilkes - Barre’je, ir
gi turėjome. SLA kuopos 
parengimą kur buvome už
kviesti ir prižadėjome būti. 
Namo parva ž i a v o m e apie 
ketvirtą valandą. Pasilsėję, 
pasidrūtinę ii’ persirengę, vėl 
išvažiavome į parengimą.

SLA kuopos parengimas, 
kuris įvyko gegužės 2 d., 206 
Parrish St., Wilkes-Barre- Pa., 
buvo gana pasekmingas, nes 
žmonių buvo vidutiniai. Taip 
pat buvo ir programa. Suvai
dintas veikaliukas iš Lietuvos 
dvarininko šykštuolio Dauga- 
norio gyvenimo, kuris,, dėl sau 
litą glemžimosi, nepaisė nei 
savo vaiku ateities gyvenimo, 
(šio veikaliuko užvardinimo 
nesužinojau.) Na, kaip ten 
bebūtu : veikaliukas suvaidin
tas neblogai. Suvaidintas pa
stangomis Stanislovaičią. J. 
Stanislovaitis režisavo, o Sta
ll islovaitienė suflioriavo. Rei
kia pasakyti, kad Stanislovai- 
čiai visgi juda, šį tą veikia.

Gegužės 16 d., šioj pačioj 
svetainėj, 2 vai. po pietą įvyks 
puiki juoką ir dainą progra
ma. Po programos, prie ge
ros orkestros, smagūs šokiai. 
Visi būkite. V. 2.

IŠ ISTORIJOS
(Tąsa nuo 2 pusi.)

gėle “orchid” teikia tur
čiams į metus nemažiau, 
kaip $1,200,000 pelno. Gre
ta suminėtų augmenų dar 
Hawaii salos teigia avoca
do, bananų, tangerinų 
(apelsinų), papaya ir kitų 
vaisių.
BISKIS Iš HAWAII 
ISTORIJOS

Ant Hawajaus salyno, 
kaip ir kitur senovėje, bu
vo didelis gyventoji] pasi
dalinimas. Ant kiekvienos 

’salos buvo atskiri karaliai 
ir karaliukai, kurie nuola
tos savo tarpe kariavo*.

Pirmas iš baltųjų prie 
Hawaii salų atplaukė ang
lų keliauninkas Cook pa
baigoje aštuonioliktojo am
žiaus. Kelis kartus prie 
salų buvo atplaukę, atlikda
mi aplinkui pasaulį kelionę, 
rusų laivai — Kruzeršter- 
no, Lysovskio ir kitų ko
mandoje. 1816 metais ru
sai buvo savo koloniją įstei
gę ant Hawaii salų; vieną 
salą pavadino “Fort”, nes 
ten buvo pasistatę įsitvirti
nimą, bet, carui Aleksan
drui Pirmajam reikalau
jant, jie pasitraukė nuo sa
los.

1839 metais atplaukęs 
francūzų karinis laivas 
grūmojo vietos gyvento
jams ir paskelbė salas pri
klausančiomis Franci j ai. 
Bet 1843 m. atplaukė ang
lų karo laivai ir paskelbė 
salas dalimi Anglijos. Nuo 
to laiko anglų vėliavos kry
žiokas (Union Jack) yra

įjungtas į Hawaii salų vė
liava.

Salas pasisavinti taip pat 
bandė portugalai. Bet ka
dangi jos buvo toli, ne visi 
suprato jų reikšmę, apart 
to, kad Didžiajame Vande
nyne tame plote tik ant 
šių salų buvo pakankamai 
geriamojo vandens. Tai 
taip salos ir pasilikdavo 
vietos karalių ir karaliukų 
galioje.

1893 metais Jungtinių 
Valstijų karo laivai su
teikė pagalbą tūlai sukilėlių 
grupei nuversti karalienės 
LiluokalaMi valdžią. Gi 
1898 metais, laike Ameri
kos - Ispanijos karo, po 
tūlų ginčų nuspręsta pa
imti Hawaii salas, kaipo 
Jungtinių Valstijų koloni
ja.

Dabar Jungt. Valstijos 
ant Hawaii salų įsteigė 
apie 20 karo lėktuvų ba
zių. Oahu saloje yra dide
lė Pearl Harbor įlanka, kur V 7

įsteigta milžiniška karo lai
vyno bazė. Kaip žinome, 
Japonijos imperialistai 
1941 metais, 7 d. gruodžio, 
padarė staigų užpuolimą 
ant Amerikos karinių jėgų 
Pearl Harbore ir tuo pra
dėjo karą. (Apie tą japonų 
užpuolimą jau buvo rašyta 
šiame skyriuje.)

Dalis kongresmanų ma
no, kad Hawaii salynui rei
kia suteikti pilnas sąjungi
nės valstijos teises, bet ki
ti bijosi “raudonųjų”, nes 
ant salų, tarpe žiauriai iš
naudojamų darbo žmonių, 
yra daug klasiniai susipra
tusiu.

i Pittsburgh, Pa.
Į U2KVIET1MAS

LDS 8 Apskritis rengia pui- 
i kią vakarienę gegužės 23 d., 
. 6 vai. vakaro, 142 Orr Street, 
Pittsburghe, LMD Name, So- 

. ho dalyje.
Gerbiami draugai ir drau- 

i ges, lietuviai ir lietuvės, kvie- 
■ čiame visus dalyvauti, nes 
i vakarienė bus gardi ir gerai 
i prirengta. Ją gamins mūsų 
Į gabiausios ir darbšči a u s i o s 
gaspadinės. Jūs gerai žinote, 

1 kad LDS 8 Apskrities paren
gimai gerai pavyksta todėl, 

i kad mūsą LDS narės yra pa
tyrusios maisto gamintojos, 

i gerai ir gardžiai pagamina. 
Gaspadinių vardų dabar ne
minėsiu, bet po vakarienės 
joms padėkosiu ir vardus pa
skelbsiu.

Taip pat mes kviečiame 
dalyvauti šiame parengime ne 
tik kad vakarienės valgyti. 
Reikia žinoti, kad kuomet 
mes sueiname į kokį paren
gimą, susitinkame senus pa
žįstamus, pasikalbame apie 
savus reikalus. O Pittsburghe, 
kaip ir visur, reikalą turime 
daugybę...

Prašome visus lietuvius da
lyvauti šiame paskutiniame 
pavasariniame parengime, o 
vasarą rengsime piknikus ir 
važiuosime į parkus bei pik
nikams daržus.

Pasimatysime gegužės 23 d. 
Kviečia,

Rengimo Komitetas

Kalkutta, Indija. — Vie
sulas nuvertė traukinį, už
mušant 5 keleivius ir su- 
žeidžiant 30.

Tokio. — Angliakasyklos 
eksplozija Hokkaido salo
je, šiaurinėje Japonijoje, 
užmušė 5 mainierius.

Binghamton, N. Y. ir Wilkes-Barre. Pa.

KOMEDIJŲ IR DAINŲ PROGRAMA
Programą pildys žymiausi Brooklyn, N. Y. juokdariai ir dainininkai po 

vadovybe Mildred Stensler,. su akompanistu Frank Balwood

Binghamton, N. Y.
Rengia LDS 6-ta Kuopa

Įvyks šeštadienį

Gegužes 15 May 
Pradžia 7:30 vai. vakare 

Lietuvių Svetainėje 
315 Clinton Street 
įžanga 75c asmeniui

Po programos bus gera vakarienė tik už 
$1.00 asmeniui. Taigi bus progra susi

pažinti su svečiais artistais.

Wilkes-Barre, Pa. /
Rengia LDS 7-ta ir 60-ta Kuopos

Įvyks Sekmadienį

Gegužės 16 Mayo *
Pradžia 2-rą vai. dieną

Lietuvių Svetainėje
- 206 Parrish Street

Retenybė Wilkes-Barreje turėti taip įdo
mu parengimą, turėsite tiek daug juokų, 

1 o kartu ir gražią dainą. Ateikite pama
tyti ir pasijuokti.

3 psl.—Laisvė (Liberty)-Penkt., Gegužės (May) 14, 1954

KUNIGAS NETYČIA 
NUŠOVĘS PAČIĄ

Seattle,Wash. — Areš
tuotas protestantų kuni
gas Cl. P. Strawmyer teisi
nasi, kad netyčia nušovęs 
gulinčią savo pačią. Sako, 
norėjęs ištuštinti šautuvą, 
kad vaikai negalėtų šau
dyti; bet šautuvo gaidukas 
pasprūdęs.

GREIČIAUSIAS
bėgikas

Oxford, Angliją. — Ang
las studentas Roger G. 
Bannister nubėgo visą my
lią per 3 minutes ir 59 se
kundas su dviem penktada
liais. Tai greičiausias iki 
šiol žinomas žmogaus bė
gimas.

Petras Grabauskas
basas, kvartete

Mildred Stensler 
muzikos dirigente

K. B. Kraučiūnas 
pavergtas vyras

Kviečiame iš visos plačios apiclinkcs skaitlingai suvažiuoti ir snia- 
giai laiką praleisti. Bus daug juokų ir žavingų dainelių. Programa tęsis 
virš dviejų valandų laiko. Kviečia Rengėjai.



Oiicagos Žinios
' SVEIKINIMAIS SUTEIKĖ 

VIRŠ $3,700 “VILNIES” 
PARAMAI

Skaitlingas ir entuziastingas 
buvo “Vilnies” dalininkų 

suvažiavimas

SekamdienĮ. gegužės 9 d., 
Roselande Įvykęs vilniečių 
bendrovės suvažiavimas buvo 
skaitlingesnis už kelis pirmes- 
nius suvažiavimus. taipgi, 
rodosi, pilnesnis entuziazmo 
ir ryžtingumo.

Aukų suvažiavime sudėta 
nuo organizacijų ir pavienių 
daugiau $2,000.

pirma suvažiavimo susi tįs
ta apie $1,700.

Organizacijos šiemet ypa
tingai gausiai auko jo ir • Chi
cago.) ir kitose kolonijose.

Visų geriausia 
Chicagos lietuviu 
Roselandas, 
suvažiavimas, 
c i jos, 
$400 
ma.

pasirodė 
kolonija 

įvyko pats 
Jų organ i za-

pavieniai sudėjo virš 
sveikindami su v a ž i a v i - 

Man rodos, roselandie- 
čiai ir savo ir kitų kolonijų
rekordus, sumušė.

Dalininkų ir draugijų atsto
vų .prieš pietus buvo apie 
130, bet vėliau susirinko kur 
kas daugiau. Buvo 
iš tolesnių kolonijų. 

Po suvažiavimo 
programa — neilga 
gera.

ir

įvykdyta 
ir labai 

Visiems ji patiko. Po 
daug kalbų, diskusijų, dainos
ir muzika buvo graži atmai
na.

Po programos, apatinėje 
salėje turėjome bankietą, ku
riame dar daugiau žmonių 
susirinko. Teko antru kartu 
kai kuriuos stalus užimti.

Pagalios viršutinėj salėj bu
vo šokiai, grojknt Ronaldo 
Pa vi J on i o orchestrai.

Nežiūrint mūsų prie š ų 
skundų, nežiūrint kitų užsi
mojimų. plačiosios dalies lie
tuvių visuomenės atsinešim as 
link dienraščio dabar yra dar 
geresnis. Kep.

Apie dveji metai serga, ran- 
nuolatine gydytojo 

Jurgis Praninskas, 
Wood St. Sveikas 
jis lankė su sir ink i-

dasi po 
priežiūra 
5629 So. 
būdamas
mus, pramogas ir prisidėda
vo su auka svarbiam reika
lui esant. Sveikiesiems reikė
tų jį atsiminti ir atlankyti.

Gegužės 16-tą Midwest Ko
telyje Įvyks svarbi konferen
cija apgynimui persekiojamų 
sveturgimių ir pastiprinti vei
klą už atšaukimą Walter- 
McCarran Įstatymo, kuriuo 
vadovaujantis persekioja sve- 
turgimius. Linkėtina, k a d 
organizacijos būtų gerai at
stovautos, nes ta pagalba gali 
būti reikalinga visiems.

Jules Klastauskaitės vyras 
John Calder sugrįžo iš ligo
ninės namo, 8052 Aberdeen 
St. Sakoma, buvo pasikarto
jusi kariškoje tarnyboje gau
ta “japoniškoji liga,” tuo pat 
sykiu.ir širdis sušlubavusi.

Buvusio Meadville Teologi
nės Seminarijos profesoriaus 
sūnus Bradford J. Lyttle /atsi
sakė eiti militarinėn tarny
bon. Sako, kad jo religija 
priešinga užmušinėjimui. Už 
tai yra po teismu. I. V.

IŠVAŽIAVIMAS GEGUŽĖS 
30 DIENĄ 1

Gegužės 12 d. Liberty Au
ditorijoje įvyko pasitarimas 
išvažiavimo reikalais. Buvo 
raportuota, kad išvažiavimui 
vieta yra paimta. Vieta gra
ži ir patogi praleisti tyrame 
ore dienelę. Viskas tam pa
siruošta.

Rengėjai kviečia visus, kas 
tik nori dalyvauti išvažiavime, 
užsiregistruoti pas juos susi
mokant po $2, už kuriuos bus 
duodami geri valgiai 
ti per visą dieną.

Išvažiavimas įvyks 
30 d. Kadangi ant 
bus šventadienis, tai

ir įsiger-

gegužės 
rytojaus 
ir išva-

New Wto^MfeZl ntoi ILA persekiojama 
už buvusį streiką

NEW YORK
HELP WANTED—.FEMALE

Richmond Hill 
bolininkai

Richmond Hill, vyrų ketini 
tymai pabaigė bolinimo se
zoną gegu-žės 4 d. Bet minė
ti tymai turės turn a men tą 
tarpe savęs — doubles ir sin
gles — Liberty Auditorium 
r.lėse, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill.

pa-

Doubles bolins antradieni, 
gegužės 18, 8 vai, va k.

Singles — gegužės 22 d., 
kaip 6 vai. vakaro.

Pasibaigus bolinimui, tą
tl vakarą, kaip paprastai, tu
rės tarpusavini pobūvį ir 
rie bus buvę geriausiais bo- 
lininkais, gaus dovanas.

Pereitą sezoną bolininkai 
turėjo daugiau bolintojų, ne
gu praėjusiais metais, 
kia pasakyti, kad per
sezoną bolininkai kas savaitė’ 
gana gerai susirinkdavo bo- 
iinti. Tas a prod o, kad kas 
galimybių ir kitą sezoną turė
ti nemažą grupę sportininkų.

Pašalinis

ku-

visa

si mirė

VINIKAIčlAI IŠVYKO 
į LAIDOTUVES

Juozas Vinikaitis ir jo žmo
na gavo liūdną žinią, kad jos 

Kazys Valentinas pa- 
gegužės 12 d., vos su- 

45 metus amžiaus.
Praneša, kad jis bus laidoja
mas gegužės 14 <1.

Jis gyveno Boidenham, Me. 
Paliko dideliame nuliūdimo 
savo žmoną, keturias dukteris, 
du brolius, tris seseris ii’ daug 
kitų giminių.

Gegužės 13 d. Vinikaičiai 
išsiskubino į laidotuves.

šioje liūdesio va 1 a n d o j c 
“Laisvės” personalas reiškia 
Vinikaičiams ir visiems ki
tiems Kazio Valentino arti
miesiems nuoširdžią užliejau-

Rendauninkai ragino 
gerinti padėtį.

New Yorko rend alininkų 
organizacija kreipėsi i guber
natorių Dewey su paragini
mu, kad jis šauktų specialę 
sesiją miesto finansiniams rei
kalams gerinti. Pareiškia, kad 
pritaria majoro W a g n e r i o 
reikalavimui tokios specialės 
sesijos.

Rendauninkai sako, kad 
miestas turi gauti iš valstijos 
dar bent $500,000 
priežiūrai namams
doms įstatymo. Reikia dau
giau inspektorių ir galėjimo 
skubiai patraukti atskaito- 
mybėn prasižengusius. Be to 
Įstatymas liekasi bereikšmiu.

daugiau 
ir ren-

New Yorke 93 gyventojai 
tapo pašaukti Į teismą už 
sviedimą atmatų pro langą į 
gatves ar į kiemus.

Plėšikai užmušė 
du darbininkus

Apiplėšime degtinių krau
tuvės prie 106 W. 145th St., 
New Yorke, tapo nušauti ten 
dirbę du vyrai. Vienas jų bu
vo krautuvės savininko gimi
naitis, George Tondow, 63 
metų, iš Clifton, N. J. O an
trasis — newyorkietis, James 
Ilolloman, 36 metų.

Krautuves savininkas Sid
ney Siegel, gyvenantis Forest 
Hills, tuo tarpu buvęs namie, 
išvengė to likimo.

žiavime bus galima ilgėliau 
pabuvoti.

Daugiau informacijų bus
sekamose laidose. Nary*

LDS bendrasis ban ketas jau 
šį šeštadienį, ges. 15-ta

Trylikos apeliacinės 
bylos eigoje

a.

LDS nariams 
Čiams ir visai 
šie yra dideles 
tai. Artinasi L1

organizacijai ;
svarbos me- i

ūs,x visi EDS nariai

atvyktumėt

šis Seimas. O tas Seimas bc- 
v e il< u ž matomas — 1 i e p o s 12, 
13 ir 14 dienomis. Chicagoje.

Aišku, kad brooklyniečiai 
norės ir turėtų pasiųsti skait
lingą delegaciją. Dėl to visų 
kuopų valdybos, kurios daug 
darbo padeda kuopų ir jų na
rių reikalams per ištisus me
tus, prašančiai ir viltingai 
laukia visų kuopų bendro 
banketo. Jos laukia, kad

ir priete
ri* iš a py

lių ksinai 
pabaliavoti tarpe b a n k e t e.
Jeigu jis bus turtingas sve
čiais, kuopoms bus garbė ir 
finansinės naudos. Tas pa
dės kuopoms pasiųsti delega
tus i Seimą ir atlikti kitas 
svarbias užduotis.

dieną, 6:30 vakaro, Liberty 
Auditorijoje. Bilietas $3. Vi
sus kviečia visų vietinių kuo
pų bendra komisija. K. U

Wagneris nebūsiąs 
kandidatu

! 9-ni asmenys nusuko 
117 milijonu taksais

Pastaruoju laiku buvo daug 
spėliojimų, kad gal majoras 
Wagneris ruošiasi būti kan
didatu Į Now Yorko valstijos 
gubernatorių. Gavęs tiesio
ginį paklausimą Piliečių Uni
jos pramogoje, jis atsakė:

“Man patinka būti majoru. 
Rinkimuose prižadėjau išbūti 
visą terminą. Nesu kandida
tu Į gubernatorių...” ’Tačiau 
sake, kad jis rems demokra
tu kandidata.

Aido Choras
Pamokos įvyks šio penkta

dienio vakarą, gegužes 14-tą, 
8 vai., paprastoje vietoje. Bus 
raportas iš buvusio operetės 
Pepitos perstatymo ir galuti
nas pasiruošimas kelionėms su 
operete į Norvvoodą ir Hart
fordą. Reikia visu choristų 
talkos. Valdyba

SODAITISVINCAS

Užlaiko

Taip tikrinama kaltinime 
9-niems žymių prekybininkų, 
finansierių ir jų. advokatų. 
Keturi tų kaltinamųjų 
newyorkieciai. K alti n ime 
ko, kad greta/ jau lig šiol 
d a m o ketų $17,400,000 
patys asmenys esą įkūrę
užrubežines korpor a c i j a s , 
kad per Įvairius ryšius su jo-

Per dvi dienas užtrukusio- į 
se sesi.jose darbininkų vadų 
komunistų apgynėjai advoka- • 
lai teikė savo argumentus už . 
atmetimą žemesniojo teismo 
sprendimo. Gi valdžios pro
kuroras karštai argumentavo j 
už patvirtinimą to nuospren- , 
džio, už nuteisimą. x I

• Pasibaigus argumentams, 
apeliacijų teismo ,teisėjai se- i 
siją paleido be tuojautinio 
nuosprendžio.

Vyriausiojo apgynėjo, bu
vusiojo teisėjo Delbert Metz- 
ger’io argumentų sutrauka 
jau buvo minėta Laisvėje. Ji- ! 
sai pirmu kartu išstojo šioje • 
byloje. Sykiu su (juo tarėsi, . 
taipgi tūlais klausimais kal
bėjo i)’ pirmojo teismo laiku | 
buvusieji teisiamųjų apgynė-i 
jai Harry Šache)’ ir Mary 1 
Kaufman.

International Longshore
men’s Association, jos 8 lo- 

i kai ai ir 3 lyderiai tapo fe- 
. doralio teismo paskelbti pra- 
. sižengusiais paneigime teis- 
i mo. Juos apkaltino už tai, 
i kad jie streikavo, nežiūrint 
i t ('išėjo Dimock 
: kiloti.

Įsako nestroi-

streikavo už 
pakėlimą al-

yra
sa
ri e-

sau

mokėjimo taksu.

New Yorke planuojamos 
specialūs programos, vadina
mos festivaliu, patraukimui i 
miestą svečių vasaros mene-

pinigų garsinimams komerci
nėje spaudoje. Tįkisi, kad 
prisidės ir komercinės Įstai
gos, kurios iš vizitorių turi 
daug biznio.

PETRAS KAPICKAS

Puikiai

BAR & GRILL
Brooklyn, N. Y32 Ten Eyck St

Telephone E Vergreen G8174

TONY’S
UP-TO-DATE

BĄRBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barboris

PEIST LANE 
DRUGS. Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Mewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6288

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tcl. EVergreen 7-6868

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

i* 
» 
» MATTHEW A ‘ 

BUYUS 
(BUYAIJSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

jie suo- 
“spėka ir prievarta 

J. V. valdžią.” Gi 
nei prieš vieną iš

j yra skirtinga nuo visų kitų. 
! Kad tie komunistai buvo nu- j 
teisti kaltinimu, būk

i kalbiavę 
! nuversti 
■ tikrovėje
i jų nebuvo parodymo, kad jie 
į bent, kur būtų apie toki daly- 
. ką nors kalbėjęsi. Samdytų 
1 būdytoji) buvo pasakojama.
būk.’į<ii koki kiti asmenys 
taip kalbėję ar rašę. Ir tik- 

; lai remiantis tais liūdymais
(Ižiūrė buvo instruktuota 

i spręsti, būk ir šie teisiamieji 
I galėję taip suokalbiauti.

Kitas Sacherio argumentas
' buvo prieš tai. kad jie buvo į moteriškė, 
nuteisti tuo sumetimu, būl 
tai dėl to tariamojo “suokai 
b i o” esąs

NAMU DARBININKĖ
Paprastas valgiu gaminmiĄ. gnplis 
vieloje atskirame' kambaryj*^ ir 
maudyne. Maži namai K) mi z , 
iš Nnw Yorko. Mylinti \aiku<r~r2 
mergaites). Priimtina vėliaus alvy- 
kusio.ji, luri kalbėti angliškai. Jei 
patyrusi mookoesime gerą algą.

Morsenu're 6-8153 M
Ketvirladienj visą rlicną ar bile 

kada vakarais.
• 92-94)

Laivakroviai 
kontraktą ir už 
gų. Galėjimas išsilaikyti strei
ke per 29 dienas prieš AFL 
viršininkų, kompanijų ir val
džios bendras pastangas ro- 
do, kad tiems ILA reikala
vimams turėjo pritarti ir dau
gelis AFL eilinių laivakrovių.

Areštuoti ir Įkalinti trys 
skaitomieji ILA lyderiais: TTa- 
i old B o w e r s , 
Lynch 
Jie yra

NAMU DARBININKĖ
Kreipkitės tuojau, patikima, mylinti 
vaikus. 2 berniukai 2L ir 4 L melų 
amžiaus. Atskiras kambarys. Mount 
Vernon. N. Y. Saukite mūsų kaštais 
(collect): Mount Vernon 7-4269.

(92-95)

William P.
William Ackalitis. 
lokalu 824, 791 ir

NAMU DARBININKĖ 
vietoje, 

Mylint i 

namai.

Tel. Hollis

nuosavame kamba-

i94-95i

Juos 
rold P. 
tuo tarpu, 
ruošiasi balsavimams pasirin- ' 8
Rimui unijos Balsuos gegu
žės 26ta.

nuteisė teisėjas Ha- 
Burke. Tas padaryta 

kai laivakroviai

Nuoga išbėgo gatvėn

RIDGEWOOD—BROOKLYN
719 Hart Street V 

kūmų namas, su dvejais* loftais.
Gerų jeigu nuosavybė.

Kaina $13,000
Telefonuokito

(92-99)

WOODSIDE
;1 šeimos medinis - al Inched. 6 rū
mai ir porėiai 3 miegrūmiai. Alie
jum .šildomas, garadžius. Galimas 
perdaryti į 2 šeimų (be ekstra kaš-

: tų.) Arli krautuvių, transportaci- 
jos, mokyklų ir bažnyčios.

Kaina Si 4.500.
Savininko Te). TW. 3-1949

w BELLMORE
varvėjo 1 6 rūmų namas 2 karam garadžius. 

Uždari porčiai, kurio galima naudo
ti

Pasitai-
bizniui turite pamatyti.

Kaina $11,500.
Matykite MRS. TANTUM 

6 Broadway 
Brllrnorq, L. I.

(94-95)

Mrs. Evelyn Marziale, nuo
ga, spiegdama, išbėgo i gat
vę prie savo namų 535 Hud
son St., New Yorke. Ji šau
kė : “Neužmušk manęs, ne
užmušk I” Paskui ją išsekė 
buvęs jos vyras Gerard, ne
šinas virtuvės peiliu, 
po jos krūties jau 
kraujas.

Sujudo kaimynai.
kė netoliese ir policistas. Pa
mačiusi svetimus ž m o n e s , 

gal persigandusi 
savo nugumo, vėl leidosi at
gal stubon, o vyras paskui. 

Jungtinių Valstijų ! Tačiau policistas Tremor jau 
pavojus. S a c h e r buvo čia pat, pasivijo vyrą 

įklausė: “Jeigu prokuratū
ros teziai yra teisingi, o mes 
būtume klaidingi, tai dėl ko 
Francūzijoje nenuversta vai- 

; džia, kur komunistų partija 
turi milijoną narių ir gavo 
penkis milijonus balsų?” 

L S.

it 
o

taikę,

Ernest Williams, 
rastas mirtinai

namų, kuriuose 
Nustatyta, kad

25 metų, 
perdurtas ant 

Yorke prie 
jis gyveno, 

jis buvęs su
žalotas jau esant bute ir šiaip 
taip nulipęs iš trečiojo aukšto.

Coney Islando Steeplechase 
atsidarys šį šeštadienį savo 
veiklos 58-sioms metams.

Laisvės
Piknikas
Brooklyne

Tai visos Didžiojo New 
Yorko apylinkės sąskridis 
pasilinksminimui i)’ paramai 
dienraščio Laisvės. Bus toje 
pačioje vietoje, kur pernai 
buvo:

National Park & Hall
63-13 38th Ave., Woodside, L. I.

Medus su Arbata
Pradžioje pavasario reikia būt 
atsargiom, kad neapsirgti slo
gomis. Labai naudinga yra gert 
arbatą su medum, palaikymui 
vidurių geroje tvarkoje. O slo
gom apsirgus, tai tikrai yra 
reikalinga gerti daug arbatos 
sd\medum greitesniam pergalė
jimui karščio.

KVORTA MEDAUS $1.25 
Gaunamas Laisves įstaigoj

Pora laimėjo prieš 
diskriminaciją

New Yorko gyveh/ojai Ha-
peilį atėmė. Jis areštuotas, 
jinai ligoninėje.

Sakoma, kad jiedu buvo 
poros išsiskyrę jau metais
anksčiau, bet ar tai negauda
mi atskiro buto, ar vėl susi- 

tebegyveno tame pa
čiame bute. Vyras užvydėjęs,
Įtaręs ją susieinant su kitais 
vyrais. ši kartą, buvęs Įsi
gėręs ir žmoną užklupęs mau
dynėje, iš kurios iššokusi 
ir išbėgo i gatvę.

iŠ rold ir Lee Trentai teišmokai 
į mėjo 
i nio namo
norėjo iš jų atimti butą tiktai 
dėl to, kad 
o jinai balta.
nusprendė, kad dėl to jie ne
gali būti šalinami iš buto.

Trentai buvo persekiojami 
ir grasi narni šalinimu iš bu
to visu ten buvimo laiku, ta
čiau jie gavo vis daugiau ir 
daugiau užtarėjų nuo savo 
kaimynų. Tas ir padėjo jiems 
laimėti bylą.

bylą prieš apartmenti- 
savininkus, kurie

jisai yra negras, 
Teisėjas Rohan

,]J

i Ragina uždrausti 
diskriminaciją

New Yorko Miesto Tarybai 
; Įteiktas bilius, kuris uždraus- 
: tų diskriminaciją visuose vie- 
I šuose ar visuomeniškais fon- 
j dais remiamuose namams pa- 
i štatuose. Eilių bendrai pa- 
| siūlė kaunsilmanai Sharkey, 
Isaacs ir Brown.

Tūliems miestiniams projek
tams seniau buvo išleisti spe
cialiai Įstatymai, kuriais už
drausta diskriminacija. šis 
bilius paliečia ir tuos pasta
tus, kurių ankstybesnieji Įsta
tymai neliečia.
apartmentinių namų, kurie 
yra remiami miestinių įstaigų 
paskolomis ar 
domis, tačiau
Įleidžia tiktai 
siu ar grupių

Drabužių krautuvės savi
ninkas New Yorke pašovė 
plėšiką po to, kai plėšikas, iš
sirinkęs 3 eiles drabužių, įsa
kė atiduoti ir pinigus. Vyru- 

sakėsi esąs Robert Har- 
23 m., atvykęs iš Chica-

kas 
ris, 
gos.

Newark, N. J
ISTORINIS VEIKALAS

Jau seniai newarkieciai čia 
matė gerą veikalą* kokį su
vaidins dramos mėgėjai 

O yra tokių ; brooklyniečiai.
visada katinui 
yra parašytas garsaus drama
turgo A. Ostrovskio, komiška 
drama.

Vaidinimas įvyks jau šį šeš- 
I tadieni, Ukrainą Salėje, 57 
Beacon St., Newarke. Stato 

j scenoje LLD 5 kuopa.
Nežiūrint, kad tik prieš po- I 

rą savaičių buvo suvaidinta I 
gražioji operetė Pepita, ta- I 

I čiau kultūros, dramos darbuo- (. 
‘ se nėra perdaug, nes šiame 
! sezone tas jau bus paskutinis 
meno vakaras. Nekurte drau
gai prisimena, kad nieko ne
veikiant žmones apsėda 
snaudulys ir sutingimas.

Mes kviečiame, prašome vi- 
i sus New Jersey lietuvius at
silankyti į mūsų šį gražų 
karėlį. O rengėjai ir, artis
tai užtikrina jums smagvį lai- 

j ko praleidimą.
Rengimo Komitetas

taksų nuolai- 
į tuos namus 
parinktųjų ra
gy ventoj us.

NUŠOVĖ ĮTARTĄ VOGIME
New Yorke prie 60 W. 

117th St. ant apartmentinio 
namo stogo tapo nušautas 26 
metų Willie Williams. Sako
ma, kad jis tebeturėjęs glėby
je drabužius, priklausančius 
tame name gyvenančiai mote
riškei. Apie vagių ten buvi
mą policijai pranešusi kai- 
ininka, kuri mačiusi porą 
gaisrinių laiptų lendant į

Netoli Farmingville, 
sunkvežimis užmušė 7 
berniuką.

nuo 
bu-

metu

mėgėjai
Veikalas “Ne 

užgavėnes”

4 pusi. Laisvė (Liberty) Penkt., Gegužes (May) 14, 1954




