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Pirmadienį Chicagoje atsi
naujina Leono Prūseikos byla. 
Brooklyniečiai susirūpinę. Čia 
Leonas turi daug prietelių ii 
draugų. Visa mūsų pažangio
ji visuomenė vėlina jam pasi
sekimo šioje kovoje.

Sekmadienį bus plati suei-
.;ga. Ten bus plačiai pasikalbę-1 

ta apie suteikimą moralinės

param05 'Leono! Seimas atmetė valdžios siūlymą 
[pakelti taksus ginklavimuisi

SUGRIUVO FRANCIJOS 
MINISTRŲ KABINETAS SU 
KARINIU SAVO PLANU

m,
MĮ

Pastebėjau, kad jau visoje j 
eilėje kolonijų lietuviai susi- ; 
rūpinę pasiuntimu delegaci- . .
jos į Washingtona. Ten balan-j aukė piemjeio Edgaio 
džio 1 d. įvyks didžiulė, visos1 f aure ministrų kabinetas, 
šalies taikos mylėtojų demon- nes Francijos seimas 309 
stracija. * , balsais prieš 280 atmetė

Reikia, kad ir lietuviai ge-1 Faure’s reikalavimą pakel- 
rai ir skaitlingai pasirodytų 
į ^Taikos reikalas 
reikalas. Jau visiems 
karas ir militarizmas.

Tegu mūsų šalies valdovai , 
išgirsta galingą žmonių balsą i 
ųž taiką.

Paryžius, vas. 29. — Pa-

Štai Cenzo Biuro informaci-1 tų sąryšis, 
jos: 1950 metų rinkimuose 
South Carolinoje dalyvavo tik 
4 procentas žmonių, sulauku
sių virš 21 metų amžiaus; Mi
ssissippi dalyvavo tik 7 proc.; 
Texas tik 8 proc.; Alabamoje 
tik 9 proc.; Georgijoje tik 13 
proc.; Floridoje tik 14 proc.; 
Louisianoje tik 14 proc.; Ten
nessee tik 13 proc. ir Virgini-

■ jojįe tik 10 proc.

ti taksus 15 procentų. Taip 
isų ■ seimas pareiškė nepas.itikė- 

į k arto jimą jo valdžiai.
re m j eras Faurė ragino 

I pakelti taksus, kad Franci
ja galėtų plačiau ginkluotis, 
kaip jai įsakė Atlanto kraš-

ri pilnai paruošt ir apgin- 
kluot 12 divizijų armijos— 
bent 400 tūkstančių karei
vių.

Taigi premjeras Faure ir 
skyrė ginklavimuisi visą 
trečdali metinių Francijos 
iždo pajamų. ,

Faure yra vadinamo^ra
dikalų partijos politikie
rius. Jo valdžia, sudaryta 
daugiausiai iš klerikalų ir 
radikalų, išsilaikė vos 5 sa
vaites.

Faure’s ministrų kabine
to žlugimas sudavė smūgį 
amerikiniam planui — jau 
šiemet sudaryti 50 divizijų 
tarptautinės armijos vaka-

Tokį įsakymą davė ame
rikonai ir anglai per pasta
rąjį Atlanto sąryšio minis
trų susirinkimą Lisbone, 
Portugalijoj. ' Jie nustatė, I rų Europoje prieš Sovietų 
kad Francija jau šiemet tu-1 Sąjungą.

Buvę valdininkai pra- Į Frederick V. Field jau 
nardė $3,500,000 taksy paleistas iš kalėjimo

Lattimore Sena- 
pareiškė, kad 

yra melagius ir 
niekšas pirmo

Washington. — Reoubli- 
konas senatorius John J. 
Williams iškėlė’ aikštėn, 
kad buvęs taksu komisior 

! rins J. D. Nunon ir taksu 
Stasio eidininkai J. P. Wenchel, 

Charles' Olinhant ir Lamai* 
indie taip pasidarbavo

Profesorius
So komisijoje 
*Tx>uis Bųdenz 

parsidąvėlis,
laipsnio. Jis meduoja pasam
dytas.

Dabar mes ir lietuviai turi-’ 
me tolygų sutvėrlnfą 1____
Strazdo asmenyje. Keleivyje 
skaitau pripažinimą, kad jis i Uf 
irgi gauna apmokėti už melą-į taksų sukčiams, kad pražu
vimą prieš Prūsei ką. dė pusketvirto

lerių valdžiai 
taksu. > 

C.

Dar būdami
^Anglijos karaliaus Jurgio 

paliidojimas kraštui kaštavo 
$162,^00. Už tą sumą būtu į

milijono do- 
priklausomų

taksu valdi- 
buvę lengvai galinta palaido- ( cinkais, jie pasiruošė toms 
ti mažiausia pora šimtų pap- į suktybėms.

i rastų žmonelių.
j Karaliai yra parazitai 
j tik i gyvi, bet ir ĮnMjnjrę.

Naiy.įenij orakulas,smarkiai 
supyko ^ant manęs, kam aš 

z aną dieną, pasakiau, kad so- 
J|vcialistai senjai atsisveikino su 

Įdarbininkų Reikalais ir tapo 
^imperialistų pastumdėliais.

štai, sako, Austrijoje socia
listų kandidatai surinko net 
40 proc. balsų praėjusiuose 
rinkimuose, o komunistai te
gavo 4 proc. Tas pats Skandi
navijos kraštuose. Anglijos gi 
parlamente socialištai turi net 
290 vietų, o komunistai ne 
vienos,

Argi/tas, girdi, neįrodo, 
jog socialistams daugiau rūpi 
darbininkų reikalai, negu ko- 

* munistams?
Nieko panašaus neįrodo. 

Ta pačia nelogiška logika 
vadovaujantis galima būtų 
tvirtinti, kad mūsų republi- 

. konai daug darbininkiškesni 
už mūsų socialisti'is, nes čia jie 
praėjusiuose rinkimuose gavo 
net virš 22 milijonų balsų, o 
socialistai nesurinko nė vieno 
šimto tūkstančių.

Balsų kiekis rinkimuose dar 
neįrodo partijos darbininkiš- 
kumo. Reikia ko kito. Reikia 
darbininkiškos veiklos. O to
kia veikla socialistai seniai 
nebeužsiima.

ne; ti iš valdžios, jie advokata
vo bizniams., kurie buvo 
traukiami į teisman už tak- 
'sų nemokėjimą. Tada Nu- 
nan ir kiti minimieji taip 
na veikė naują taksų valdy
ba, kad tapo ištraukti iš 
teismų skundai prieš tuos 
biznius.

Taksų sukčiai šmėravo 
piniginiais kyšiais tuos po
litikierius, o jų pačias rėdė 
brangiais mink kailiniais.

Ashland, Ky. — Tano pa
leistas iš kalėjimo , Frede
rick Vanderbilt Field/ bu
vęs veikėjas Civilinių Tei
sių Kongreso.?; f

Federalis Teisėjas S. J. 
Ryan New Yorke pereitą 
vasara nuteisė' Fieldą 90 
dienų kalėti už “paniekini
mą teismo.” Mat, Fieldas 
atsisakė išduoti žmones, 
kurie sudėjo užstatus už 11 
areštuotų komunistų. 1

Kalėjime Fieldas išbuvo 
pustrečio mėnesio. Už ge
rą elgimąsi kalėjime Fiel
das paliuosuotas 15 dienų 
pirmiau, negu išsibaigė jo 
bausmės terminas.

Francūzų generolas vadina
“pergale” smūgį, kurį jiem Z
kirto vietnamiečiai

Atidėtas aliejaus 
darbininku streikas

Fę-Washington.— Darbo 
deracijos ir CIO aliejaus 
(naftos) darbininkų unijos 
atidė jo savo streiką dar vie
nai savaitei.

Streikas buvo skelbiamas 
nuo ateinančio sekmadienio 
vidunakčio. Bet Cyrus 
Ching, valdžios tarpinin
kas, Įprašė unijų vadus dar 
palūkėti.'

Paryžius. — Geri. Ratilas 
Salan’as, Franci jos koman- 
dierius. Tolimiesiems Ry
tams, viešai gyrėsi, kad 
francūzai 
lę,” pasitraukdami 250 my
lių atgal Vietname, Indo- 
Kinoje.

, Vietnamo liaudininkai, 
vydamiesi juos, atėmė iš 
francūzų svarbiąją Hao- 
binh tvirtovę su vieškelių 
mazgu; užkirto francūzams 
patogiausią kelią į stambų 
Hanoi miestą ir užėmė po
zicijas už 20 mylių į vaka- 
rų-pietus nuo to miesto.

O vis dėlto francūzų ko- 
mandierius džiaugiasi, būk 
jie “atmušę visas priešų 
atakas.”

Varsa va. — Lenkijos teis
mas nusmerkė mirti du len
kus ir1 vieną francūzą už 
šnipinėjimą Franci j ai.

‘ Gal gi mokslas paims viršų 
ant šunų ir New Yorko valsti
joje.

‘ Seimelis jau priėmė bilių, 
kuris “paklydusius” šunis lei
džia paaukoti laboratorijoms.

Iki šiol moksliniams tyrinėji
mams šunis N. Y. laborator V 
jos turėdavo pirktis kitose 
valstijose; ir mokėdavo nuo 
$35 iki $50, už šunį.

RUOŠIAMAS
TAIKOS

NACIONALIS 
SEIMAS

New York. — Protestan
tų vyskupas Walter Mitch
ell, profesorius Robertas 
Morss Lovett ir 27 kiti įžy
mūs amerikiečiai sudaro 
komitetą,' kuris šaukia Na- 
cionalį Taikos Seimą (Na
tional Delegates Assembly 
for Peace) Washingtone, 
balandžio (April) 1 d.

Jie ypač reikalauja at
mest vokiečių armijos re- 
krutavimą vakarinėje, Vo
kietijoje ir neleist naciz-

mui atgimti.
Pamatinis Taikos Seimo 

obalsis bus — suruošti san
taikos konferenciją tarp 
Keturių Didžiųjų: Jungti
nių Valstijų, Sovietų Są- 
Sąjungos, Anglijos ir Fran
cijos.

Vyskupas Mitchell pa
reiškė:

“Didysis pavojus iš ti
krųjų nėra komunizmas, 
bet karas, o pavojaus cen
tras yra' Vokietija.”

Egiptas tariasi 
apie karinius

su Anglija 
sąryšius

Kairo,, Egiptas. — Šį šeš
tadienį prasideda derybos

pusės, duoda šitokį pasiūly
mą: v

ACHESONAS REIKALAUJA DAR 8 " 
BILIJONU DOLERIU VAKARINEI 
EUROPAI GINKLUOT PRIEŠ SOVIETUS 

t

Trumanas patenkintas Atlanto 
kraštų sąryšio nutarimais

tarp Anglijos ir Egipto.
Anglai vis dedasi Suezo 

kanalo saugotojais nuo ko
munizmo, bet jeigu Egip
tas nenori, kad vieni anglai 
su savo kariuomene globotų 
tą kanalą, tai gali prisiim
ti tarptautinę anglų-ameri- 
konų, francūzų ir turkų 
globą, kąip šėko Anglija.
EGIPTO PASIŪLYMAS

Egipto Valdžia, i.š savo

Sudaryt Egipto ir kitų 
arabiškų kraštų sąryšį su 
Jungtinėmis Valstijomis, 
Anglija, Francija ir Turki
ja — tai būtų tarptautinis 
s ą r y š i s Viduriniams Ry
tams ginti. Bet Amerika, 
Anglija, Francija ir Turki
ja neturėtų siųsti savo ka
riuomenės į Suezo ruožtą 
tol, kol negręsia jam karas 
iš Sovietų Sąjungos puses.

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Acheso- 
nas raportavo prezidentui 
Trumanui, kad Šiaurinio 
Atlanto kraštų ministrų su
sirinkimas Lisbone, Portu-’ 
galijoj, priėmė kairinius A- 
merikos planus. Pats Ache- 
sonas, ten dalyvaudamas, 
įpiršo tuos planus.

Prezidentas Trumanas 
sakė labai pasitenkinęs A- 
chesono pasisekimais.

Padėti europiniams At
lanto kraštams ginkluotis 
prieš komunizmą Acheso- 
nas reikalauja bent 8 bili
jonų dolerių per metus.

Bet dabartinis Francijos 
ministrų kabineto sugriuvo

mas jau pakerta Achesono 
“pasisekimus.”

Daugelis Kongreso narių 
todėl stos prieš 8 bilijonų 
dolerių davimą tiems kraš
tams., kaip rašo New Yarkb 
Times korespondentas • 
James Reston.

Atlanto kraštu susirinki
mas, vadovaujamas ameri
konų ir anglų, padarė to
kius smarkius nutarimus:

Pilnai prirengti ir ap
ginkluoti 2 milijonus vaka
rinių europiečių armijos, 
įtraukiant į ją ir 12 divizijų 
vokiečių.

Išleisti 300 bilijonų dole
rių ginklavimuisi prieš So
vietų Sąjungą iki 1954 nu

Dar 5,000 unijisty 
pasirašė už taiką

Taip, Attlee sutikęs 
bombarduot Kiniją

Kada Norvegija dups karo: 
bazes svetimom šalim

Apeliacijų teismas užgyrė > 
mirties bausme Collazui

Oslo,. Norvegija.—Norve
gijos užsienio reikalų mi
nistras -Lange pakartojo, 
kad tik tokiame atsitikime 
duos svetimoms šalims ka
rines stovyklas-bazes Nor
vegijoje, jeigu kas ją už
puls, .arba “gręs užpulti.”

Sovietų Sąjunga jau ne 
sykį protestavo, kad ame
rikonai iš anksto statosi 
karines bazes Norvegijoje. 
O kas liečia “gręsimą už
pult” ją, tai Amerika gin
kluoja visus savo šalinin
kus, pasakodama, kad So
vietai “gresia juos užpulti.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų apeliacijų teismas 
.užgyrė mirties bausmę por- 
torikiečiui Oskarui Colla- 
zui kaip žmogžudžiui.

Oskaras su kitu portori- 
kiečiu Griselu Torresola 
mojosi “pagąsdint” ar nu
žudyt prez. Trumaną 1950 
m. lapkrityje; bet susidūrė 
su prezidento sargais.. Tor
resola nušovė vieną sargą 
ir pats tapo nušautaš.

Oskaras nusmerktas mir
ti kaipo dalyvavęs žmogžu
dystėje.

Amerikonų nuostoliai
Korėjos kare

Japonija pagamina daugybę 
ginklp amerikonams

/Chicago. — Daugiau kaip 
5,000 unijistų čia pasirašė 
pareiškimą dėl taikos išlai
kymo. Daugiausia parašų 
davė Jungtinės Elektrinių- 
kų Unijos nariai, Decca Re-1 tas,” padarė tokią slaptą 
kordų darbininkai, kailia- sutartį su Jungtinių Vals- 
siuviai ir laivakroviai. tiju valdžia:

Roy Stroud, pirmininkas j Jeigu šiaurines Korėjos 
Chicagos Tarybos dėl Tai- lėktuvai pradės, plačiau ata
kos, lemia, jog per savaitę | kuot amerikonų karinome* 
bus gauta dar 5,000 parašų ne, tai Anglija lieps savo 
už taiką. ! lėktuvams išvien su amerK

Balandžio 13 dPįvyks pla- ’ bombarduot Kinijos 
ti darbo unijū konferenciją : Liaudies Respublika. Nes, 
kovai pasmarkinti už taika, sako, dauguma šiaūrines 

_ ______ ‘ . Korėjos lėktuvų atskrenda 
, i iš Mandžūrijos, Kinijos 

Karinė Ąmenkos sutartis su; provincijos.
. ' .. i* * t i* Attlee prisipažino davęs Japonija tyh apie Jungtines tokį pasižadėjimą Ameri- 
T 1 Y i bet teisinosi, kad “ta-1 aulas Kooei. !tai sutinka su mūsų politi-

_____  j ka dėl bendradarbiavimo su 
Washington.—Prez. Tin- \ Jungtinėmis Valstijomis.”

London.— Dabartinis An-, 
glijos premjeras Churchil-* 
las pranešė seimui, kad bu
vęs premjeras elementas 
Attlee, darbietis “socialis-

Washington.—Karinė val- 
- - ..L’ 

kad viso 105,9i92 ameriko
nai nukentėjo korėjiniame 
kare, skaitant užmuštus, 
sužeistus, ^nelaisvėn paim
tus ir be žinios dingusius. 
Per paskutinę savaitę • iki 
šio pranešimo toki ameri
konu nuostoliai padaugėjo 
151/

Užmušta 18,384, sužeista 
75,184, nelaisvėn pakliuvo 
999, be žinios dingo 10,036.

1,389, kurie pirmiau bu
vo paskelbti dingusiais, pas
kui atsirado ir sugrįžo tar
nybon. ,

“laimėję J?er^a“ldyba paskelbė vasario 27 d
Tokio, Japonija. — Japo

nijos fabrikai pagamino 
500 milijonų dolerių ver
tės ginklų ir amunicijos 
amerikiniam karui Korėjo
je, kaip pranešė Walter 
Simmons, Chicago Tribune 
korespondentas.

Be to, japoniški fabrikai 
pristatė amerikonams už 
50 milijonų dolerių įrengi
mų Okinavos salai ginkluo
ji ir aptvirtinti.

Italija sugrąžins
Ethiopijos karaliui sostą

Roma. — Italijos vald/ia 
ruošiasi sugrąžinti sostą E- 
thiopijos imperatoriui Hai- 
lei Selassie. Italų armija 
užgrobė 'tą sostą 1936 m.

ORAS.—Vidutiniai šalta; 
dalinai apsiniaukę.

DIPUKAS NUŽUDĖ 
DIPUKŲ GENEROLĄ

Munich, Vokietija. —- 
bėgęs, iš Ukrainos, Sovietų 
priešas Grego ra s Cipera, 
čia teisiamas, kad nužudė 
pabėgėlį ukraihą generolą 
D. P. Gulay.

Pa-

Vengrija padarė prekybos 
sutartį su Iranu

Budapest, Vengrija.—Ven
grų valdžia patvirtino, jog 
pasirašė prekybos sutartį 
su Iranu. Prekyba bus ve
dama mainais.

Vengrija gaus iš Irano 
aliejaus (naftos), tabokos, 
geležies 
džiagų. 
Tranui 
klais ir kitais fabrikiniais 
dirbiniais.

laužų ir itų me- 
Už tai athimokės 

ude-mašinomis,

mano valdžia savo karinėje 
sutartyje su Japonija ne
prisimena apie Jungtines; ,
Tautas nei apie Korėjos Qfo linijų llffIS 
karą. Taigi tūli politikai 
klausia: Kodėl?

Trumanas veda tą karą 
vardan Jungtinių Tautų. 
Japonijos fabrikai pagami
na daug ginklų šiam karui. 
Amerikos karo laivai ir 
bombonešiai vartoja Japo
niją kaip std vykią kari
niams veiksmams prieš 
Šiaurinės Korėjos Liau
dies Respubliką. Tūkstan
čiai j a p o nu aptarnauja 
karinius amerikonų įrengi
mus. Taigi Japonija plačiai 
naudojama kaip'“Jungtinių 
Tautų” talkininkė prieš 
Šiaurinę Korėją.

Sovietų ir Amerikos

Maskva. — Sovietų’ar
mijos laikraštis Raudonoji, 
žvaigždė rašo, kad Sovietų 
Sąjunga turi 105.000 mylių 
oro linijas, kuriomis regu
liariai laksto keleiviniai bei 
prekiniai n lėktuvai. Taigi, 
sako, sovetinės oro linijos 
savo ilgių viršija Amerikos

VAKARŲ VOKIETIJA 
TIKISI PATEKTI 
ATLANTO SĄRYŠIN

Bonn, Vokietija. — Ofi
cialia vakarinės Vokietijos 
valdžios laikraštis tvirtina, 
kad “su laiku” ji bus pri
imta Atlanto, kraštų sąry
šiu kaipo pilnas narys. Da
bar ji turi tik patariamąjį 
balsą tame sąryšyje.

Washington. — Civilinė 
Amerikos oro kelių valdy
ba sakė, Jungtinės Valsti
jos turi -161,680 mylių įre
gistruotų oro linijų.

Bet yra linijų, kuriomis 
nereguliariai veikia vadina
mi “non-scheduled” lėktu
vai. Jie laksto, “kada pasi
taiko” arba gana kostume- 
rių gauna.

Oslo, Norvegija. — Užsie
ninis Notvegijos 
sakė, jog laiko 
Vokietiją savo 
apsigynimui nuo 
mo.

ministras 
vakarinę 

partneriu 
komuniz-
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tŽinia liečia raportą, kurį, po ilgų tyrinėjimų, paruo
šė Valstijinė kriminalystėms tyrinėti komisija, vadovau
jama advokato Joseph JV1. Proskauer’io. Raportą su
daro apie 500 puslapių1 dokumentas ir jis šiuo metu 
yrą gubernatoriaus Dewey rankose.

•Raporte išdėstyti, faktais pagrįsti duomenys apie tai, 
koks prasiradimas vyrauja mūsų miesto teisminėje sri
ty^- ’ . • j

laikraštis sumini kai kuriuos faktus, įkergtus/rapor
te. Jajs yra:

-Teisėjai perkasi vietas; kuris asmuo daugiau pinigų 
išleidžia papirkinėjimui tų, kurie teisėjus nominuoja bei 
skiria, tas tampa teisėju.

’Teismai palaiko tamprius saitus su požemio pasauliu, 
sU/gengsteriais, su raketieriais, su visokiais tamsybės 
elementais.

Teisėjai samdosi sau padėjėjais tuos, kurie jiems dau
giau^ kyšių duoda. •’

P.ęinokratų ir republikonų klubai palaiko glaudžius 
ryšius su teismais; vadinasi, per tuos klubus galima prie 
tai^ftjų prieiti ir teismuose bylas laimėti, jei- tik besiby- 
linėjąs asmuo turi užtenkamai pinigų ir gali patepti ten, 
kur? reikia. .

Raportas siūlo, kad gubernatorius tuojau pradėtų vie
šus šito skandalo tyrinėjimus.

Vaizdas Newark, N. J., prie Lincolno statulos. 10 
metę Larry Solomon padėjo | gyvy gėlių vainiką. 
Taip pat atnešė vainiką padėjimui Dr. Ralph J. 
Bunche, amerikietis diplomatas Jungtinėse Tautose. 
Abudu yra negrų rasės žmonės. Gėlėmis jie išreiškia 
pagarbą didžiajam prezidentui, kuris vadovavo civili
niame kare kovai už panaikinimą vergijos.

NAUJAS MAINIERIŲ
GYVYBEI PAVOJUS

APDAIRESNIAM asmeniui šis raportas nebus nie
kuo, nuostabus.

.Kiekvienam, kuris norėjo žinoti, buvo žinoma, jog mū
sų teismai yra prasiradę. Praėjusiais metais, kai Niu
jorke buvo atvykusi senatinė Kefauverio komisija, pa
aiškėjo, jog nemaža teisėjų yra paskirti ' gengsterių, 
pažemio karalių. / * . 1 1 •

Šiandien pilietis, eidamas į teismą, nežino, ar jis eina 
pas..dorą teisėją, ar pas gengsterio paskirtą teisėją, nes 
abi didžiosios partijos veikia iš vien su požemiu, veikia 
su.gengsteriais, veikia su raketieriais.

Dėl to tie teisėjai, kurie yra paskirti gengsterių, šiems 
ir tarnauja. O kai į jų rankas pakliūva darbininkas, 
ieskąs teisme teisybės, jis jos ten neranda.

Tos rūšies teisėjai, norėdami pasirodyti gerais, išdi
džiai kalba apie pairi jotizmą ir žiauriai puola taikos ša
lininkus, apskelbdami juos komunistais.

Nėra teisybės, nėra doros mūsų teismuose. Sugedi
mas,‘korupcija, kaip vėžio liga, plečiasi po visas valdikes 
įstaigas, plečiasi ir teismuose.-

Kas iš šito raporto išeis, nieks nežino. Mes, tačiau, 
abejojame, ar jis pataisys tai, kas yra labai sugedę.

Vis daugiau ir daugiau pono Treadwell plepalų, kad 
duomenų atsiranda įrody
mui anglies kompanijos 
kaltės už nužudymą 119 
mainierių West Frankfort, 
III. Kaip jau žinoma, pra
ėjusių metų gruodžio 21 d. 
įvyko baisi eksplozija Chi
cago, Wilmington and 
Franklin Coal Co. kasyklo
je Orient Number 2.

Štai kas. paaiški. Val
džios inspektoriai apžiūrė
jo tbs kompanijos kasyklas 
Orient Number 1 ir Orient 

i Number 2 pernai balandžio 
mėnesį. Inspektoriai sura
do, kad abiejose kasyklose 
yra pavojingų gazų ir kad 
abiejose mainieriams dirbti 

(yra didelis pavojds.
| Inspektoriai padėkavojo 
‘ kompanijai *ūž gerą jos ko- 
operavimą laike inspekcijos, 
ir išvažiavo. Kompanija gi 
“pamiršo” inspektorių ra
portą ir patarimus. Nėra 
tokio įstatymo, kuris įga
lintų inspektorius pavojin
gas kasyklas uždaryti.

Taip ir pasiliko viskas po 
, senovei, iki gruodžio 21 d., 
kuomet kasykloje Orient 
Number 2 tapo gyvais pa
laidota šimtas devyniolika

I mainierių.
F

O kas daroma su kasykla 
Orient Number 1? Nieko.

kompanija neturi pinigų sa
vo kasyklose sąlygas patai
syti.

Sunku suprasti, kodėl 
mainierių unija to klausimo 
nepas.tato griežtai, tiek val
džiai, tiek kasyklų kompa
nijoms. Pagrūmojimas vi
suotinu streiku priverstų 
Kongresą išleisti tinkamus 
mainierių gyvybės apsau
gai įstatymus. Juk John L. 
Lewis ir visa unijos vado
vybė žinojo apie valdžios 
inspektorių praėjusio ba
landžio raportą dėl pavo
jaus minėtos kompanijos 
kasyklose Number \ ir 
Number 2. Kodėl nebuvo 
įsakyta mainieriams neiti į 
darbą, kol inspektorių re
komendacijos nebus praves
ta gyvenimai!?

Ar tas neparodo, kad ir 
unijos vadai turi prisiimti 
dalį 
džio

atsakomybės už gruo- 
21 d. tragediją?

Saiietis

Šypsenos
“Šventame rašte” mes 

rundame aprašymą iš žmo

 

nių gyve^mpr^Ten vienoj 

 

vietoj apr&^Vta, Kaip anais 
enais laika vienas jau- 

 

' Prieš Velia? dienas nuo”tų n,esllis b?0^As’Va,rįu. J:> Par‘ 
gazų vienas mainierys ap- r .... ?A,.

alpo. Mainieriai atsisakė ! vyj’e^nl 
ėiti į darbą, kol pavojus ne- 

^bus prašalintas.

ftRORAS
^pĖTROITE PRADĖTAS kongresinio neamerikinio 

komiteto '“tyrinėjimas” jau lėšavo keletui žmonių jų 
darbus.

Joseph Bernstein, dailininkas, dirbęs The Detroit
Nėws dienraščio redakcijoje, tapo paleistas iš darbo.

Jules Yano ver, smuikininkas, šalinamas iš Detroito 
simfoninio orkestro,

John Cherveny pavarytas iš fabriko, kuriame jis 
dirbo.

Dailininkė-mokytoja Mrs. Elinor Maki paleista iš mo
kytojos vietos.? • • , v

Už ką jie paleisti iš vietų? Kodėl jie neteko darbų? kasyklą Ntifnber 1. Kaip, j už parduotą buvusį 
Dėl to, kad jie buvo pašaukti į ne-amerikinį komitetą girdi, mėš atsteigs.ime ka- draugą?

“liftdyti.” Jokių prieš juos kaltinimų nieks nedavė,*1 apart! sy’klą Number 2, kuomet 
viėūo-kitd šnipo; savo darbus jie atliko sąžiningai, gerai, kasyklos'Number 1 mainie- 

'Šitife asmenys neteko darbu dėl politinio tėroro. Jei1 riai atsisako dirbti ir už-1 . - .. - _ , •. . .
71 mokytoja klausė mokinio: 

e kalbėti apie “Vozuk, ar tu žinai apie 
- ta garsųjį amerikieti, kuris 

^gaKau Pa,sak\: • ‘Duokite. man 
° v. mokslą, t;

davė už 30 sidabrinių’ sa^ 
Bet tas 

' J., sąžinės graužiamas, net 
i nepralakęs tų 30 sidabrinių, 

i ' Vietoj pavojų prašalinti, nu®į° ir pasikorė ant sau- 
| Chicago, Wilmington and : 50S šakos.
Franklin Coal Co. vice-pre-' Dabar visų akys atkreip- 
zidentas H. A. Treadwell tos į So. Bostono zdraicą ir 

I skundžiasi ant mainierių,, su žingeidumu laukia, ką 
Ikam atsisako eiti dirbti į i sis darys, gavęs sidabrinių 

Į savo 
Perkrikštas

Šftiė asmenys neteko darbų dėl politinio tėroro.
jiėfWtiktų “liudyti” prieš kitus žmones, jei sutiktų eiti dirbti kompanijai pinigų?! 

pareigas,” aišku, jie būtų pagerbti ir gal būt ne- j
užHgtĮ matytume juds filmose, kaip “didvyrius.”

Parapijinėje mokykloje

j Jis nenori ne
, „ „ , , v___  1 prašaliųimą pavojaus iška

tęjis komitetas dar vis ten tebedirba, tebegaudo syklos Number 1.' A t . , . „ . v
patirta, kad tos pačios Z™0 .s tal, e 1U 

. kompanijos kasykloje Num- | kariautl Pašal,1U? ;. 
ber 3 yra mainierių gyvy-: Juozukas, patylėjęs minu-

: bei toks pat pavojus. tę, atsakė: ‘/Jeigu kas man 
Tai baisus lošimas mai- ditotų obuolinį pajtj, tai aš 

nierių gyvybe. Valdžia kom-! irgi galėčiau užkariauti pa
pam ją glosto ir klausosi į šaulį.” . Pregresas

raganas

TURĖS NEŠDINTIS?
INDO-KINIJOJE francūzams kariauti nevyksta ir 

gapą,!; Nežiūrint, kiek ginklų jie gauna iš Amerikos, 
kiek gauna lėktuvų ir tankų, vietnamiečiai ima juos ir 
sukarsią.

,Tai parodo, jog kare vyriausią rolę vaidina žmonės. 
Katžįmonės pasiryžta kovoti už laivę, tai jie, kad ir su 
meilkąis ginklais., ima ir nugali savo pyaešą, turintį ge
riausius ginklus.

sakoma; jog francūzai turėsią apleisti visą šiait- 
rinį-Viėtnamą, — apleisti greit. Yra sakoma, jog frari- 
cūzai bandysią tartis su vietnamiečiais dėl taikūs, nes,

kuogreičiausiai trauktis iš Vietnamo ir visos Ihdo-Kini- 
jds. Jeigu jie ten ir galėtų pasilaikyti per tūlą laiką, 
tai bus tik laikinas pasilaikymas, nes Indo-Kinijos žmo
nės nesiliaus kariavę tol, kol jie nebus laisvi ir nepri
klausomi. . ' *

Jei mūsų vyriausybei rūpėtų taika, 6 nė karas, tai ji 
tuojau atsisakytų francūzams teikti karinę pagalbą ir

girdi,.tik politiniais pdsitarirrtais būsią galima visą rėi- patartų jiėfns nešdintis iŠ ĮndO-Kinijos. bęįą, taiįj nėra.

WehiYitėl8i,lWhci^Smš‘rimperialistaii??ui^eiW,yi:a*’%r
Musų vyriausybė, kŪip sdko ’ įranešimar, raginą, fran- 
būzus kariauti, nežiūrint, kiek daug tai jiems lešuotų.

ALDLD Reikalai
Jau bpsite perskaitę Lie

tuvių Literatūros Draugi
jos Centro Komiteto pa
reiškimą, kuriame išaiš
kinta organizacijos reikalai 
ir narių pareigos.

Mes prašome visus na
rius ir nares tuojau atlikti 
sekamas pareigas:

(1) Mokėkite duokles už 
1952 metus, nes pinigų rei
kia apmokėjimui bilų už 
knygą “Sveikatos šaltinis.” 
Ši knyga yra virš 350 pus
lapių. Jos pagaminimui rei
kalinga narių duoklės ir už 
1952 metus. Jos kaina, per
kant, būtų apie $3.50. LLD 
narys moka į metus tik $2, 
iš kurių reikia padengti or
ganizacijos išlaidos, leisti 
žurnalą “Šviesą” ir knygas. 
Prie dabartinio brangumo 
jokiame atsitikime negali
ma vien tokią knygą paga
minti už metinę duoklę. Ką 
Centro Komitetas galės dar 
duoti daugiau, apart “Švie
sos,” 1952 metais nariams, 
tai priklausys, kiek liks pi
nigų nuo “Sveikatos Šalti
nio.” Mokėkite duokles, kad 
būtų galima kuogreičiau ją 
išsiuntinėti!

(2) Pasistengkite gauti 
naujų narių į Literatūros 
Draugiją. Kas šiemet (1952 
metais) įstos į LLD, užsi
mokės $2 duoklių ir dar 
pridės $1 — bendrai $3,itai 
jis galės gauti šių metųlvi- 
sus “Šviesos” numerius Hr 
“Sveikatos Šaltinis” knygą.

Naujiems nariams duosi
me dovanų labai svarbią 
knygą Dr. J. J. Kaškiau
čiaus “Pirmoji Pagalba Li
goje ir Nelaimėje,” kurios 
kaina $1.

Arba, naujas narys gali 
pasirinkti bile dvi knygas 
seniau LLD išleistas.

(3) Nariai, kurie seniau 
priklausė prie Draugijos, 
bet iš jos išsibrauke, arba 
dar yra nemokėję už 1951 
metus, tai matykite juos ir 
gaukite jų duokles.

(4) v Mes turime daug kny
gų, kurias parduodame pi
giai. Bandykite jas platin
ti.

(5) Mūsų Draugijos kuo
pos ir apskričiai turi daug 
pasekmingų parengimų. Pa
aukokite dalį pelno į Drau
gijos Knygų ir Apšvietos 
Fondą.

Garbės Kuopos
Kuopos, kurios pilnai pa

simoką, tai tampa garbės 
kuopų surašė. Iki dabar į 
garbės kuopų surašą įsto
jo sekamos kuopos:

Kuopa Miestas
Portland, Oregon 
Jersey City, N. J. 
Chicago, Ill. (Ji di
džiausia kuopa Drau
gijoj) 
Stevensvillė, Mich. 
St. Petersburg, Fla. 
St. Louus, Mo. 
Rncine, wis.
Summerlefe, W. Va. 
New Kensington, Pa. 
Kenosha, Wis. 
Rochester. N. Y. 
Vancouver, Canada 
Camden, N. J.
So. Brooklyn, N. Y.
Oakland, Calif.
Hillside, N. J.
Westville, Ill.
Hart, Mich.

Kuri kuopa bus sekama?
Mūsų knyga ir “šviesa”
Laukiamoji Dr. J. J. Kaš

kiaučiaus knyga apie svei
katą jau yra pds apdarinė- 
toją. Skubėkite mokėti duo- 
.kles. Jos bilų išmokėjimui 
reikalingi pinigai.

“Šviesos” No. 1, 1952, jau 
atspausdintas ir už 'savaitės 
ar pusantros bus siuntinė
jamas nariams. Jeigu kas 
pakeitė gyvėniino vietą, tai

16
19

38 
45 
58 
65 
73 
74 
94 

110 
126 
133 
147 
198 
200 
205 
207

ketų mokėti nemažiau $3.- 
50. Ją gauna visi seni LLD 
nariai už 1951-1Q52 metus. 
Naujai įstojantis užsimoka • 
LLD nario duoklę $2 už 
1952 metus, prideda $1 kny
gos persiuntimui ir už $3 
gaus knygą, L ir per visus 
metus žųqialą “Šviesą.” t 
Jeigu jus nematėte žurna- A 
lo “Šviesos,” tai praneškite 
ir jums prisiusime kopiją 
dovanai.

Dar daugiau, naujai įsto
ję 1952 metais nariai gaus 
ne vien šią knygą ir “švie- . 
są,” bet ir to paties Dakta
ro parašytą knygą su re
ceptais, kuri vadinasi: “Pir
moji Pagalba Ligoje ir Ne
laimėje,” jos kaina $1.

Jeigu pas jus nėra gana 
lietuvių, arbSy tokių nesi-'*'' 
randa, kad tuojau sutverti 
LLD kuopą, tai galite pa
vieniai stoti. Siųskite “Mo
ney Orderį” arba čekį už $3 

Ona Vis o c k i e n ė , | į centrą; tai gausite tas 
knygas ir žurnalą. Jeigu 
norite daugiau informacijų, 
tai klauskite. Mūsų antra
šas : • _ __ »

tuojau praneškite centrui.
Ačiū už Aukas!

Į Knygų ir Apšvietos 
LLD Fondą sekamai gavo
me aukų:

Miss Vince Matulis, Cam
bridge, Mass., $25.00 (pa
garbai mirusio savo tėvo 
•Ignoto Matulio).

A. ir D. Shultz, W. Lynn, 
Oregon, $25.00.

LLD 110 Kp., Rochester, 
N. Y., per D. Vaitas, $5.00.

LLD 136 Kp., Harrison - 
Kearny,t N. J., per V. Ži
linską, antru kartu po $5.

LLD 44 Kp., Lowell, 
Mass., per J. Blažionį, $5.

Po $3 aukavo: J. Mažei
ka, Pittsburgh, Pa.; Joseph 
Venckus, Mexico, Me.; Juo
zas Bau bon is, Kenosha, 
Wis.;
Hartford, Conn., surinko 
ant blankos.

Po $1 aukavo: A. Samuo-

Westville, Ill.; S. Vrubliaus- 
kas, DeKalb, Ill?? S. Bau- 
bickas, Washington, D. C.; 
Geo. Murnikas, Fitchburg, 
Mass.; J. P. Chepulis, 
Southbury, Conn.; Juozas 
Ivanauskas, Philadelphia, 
Pa.; U. Gerdis., Benton, Ill., 
ir B. Bernotienė, Worces
ter, Mass., 50c. Širdingiau
siai ačiū už aukas-
žodis į Bendrai Lietuvius

Daugelis iš jūsų girdė jo
te apie LL Draugiją, bet 
dar nesate jos nariais. Tam 
nėra jokių priežasčių. Mū
sų organizacijos duoklė 
maža. Priklausymui sąly- i 
gos lengvos Liet. Liter. §irdžiai gausiai. 
Draugija gyvuoja jau 37-ti vardus paskelbsime 
metai, nuo 1915 metų lei-j _0—/
džia knygas, žurnalą “Švie-Į Trečiadienio popietį aplan* 
są,” organizuoja lietuvius Į kė mane Franas Jucius ir, jo 
kultūros ir apšvietos dar-. žmona iš Union City, .N. J. 
bui. Prie Draugijos gali 
prigulėti kiekvienas lietu
vis, nepaisant jo politinių 
arba religinių įsitikinimų. 
Nariai jungiasi į kuopas. 
Kuopą gali sudaryti penki 
(5) nariai, arba priklauso 
pavieniai — moka duokles 
į centrą, ir į namus gauna 
žurnalą ir knygas. Nario 
duoklė metams tik $2. Už 
duoklę jis gauna Draugijos 
išleistas knygas ir žurnalą.

Už 1951 - 1952 metus 
Draugija išleidžia neišpasa
kytai svarbią sveikatos 
klausimu knygą, tai Dr. J. 
J. Kaškiaučiaus patarimai 
sveikatos reikalais — “Svei
katos šaltinis.” Knyga tu
ri virš 350 puslapių, ant 
geros popieros, gražiai at
spausta. Joje kiekvienas ir 
kiekviena ras naudingų pa
tarimų, kaip užsilaikyti ir 
kaip suteikti sau pirmą pa
galbą. Knygoje yra sekami 
skyriai:

110-12 Atlantic 
Richmond Hill 19,

Cliffside, N. J

Ave.

nr w*

Drg. L. Prūseikos teismui 
-besiartinant, vietos LLD kuo
pos nartai nusitarė parinkti 
aukų Svcturgimių Apsigyni
mui. Trumpu laiku suaukota 
ir šiomis dienomis bus pasiųs
ta bent $100. <

Drg. Prūseika yra cliffsi- 
diečių draugas ir nuo senų lai-

, kų artimas pažįstamas. Jo ap
sigynimui žmonės aukoja nuo- •

Aukojusių 
valiau.

Drg. Jucius jau virš keturi 
mėnesiai nesveikuoja. Jo li
gos priežastis, tai visiškai bu
vo nustojęs regėjimo.

• Džiugu pranešti, kad ligo
ninėje per gydytojų pastan
gas Franas atgauna regėjimą 
ir yra vilties dėl visiško pa
sveikimo. Dafoar daktaro prie
žiūroje randasi namuose: 412 
18th St., Union City, N. J.

Jucius yra senas “Laisvės” 
skaitytojas ir LLD 77 kp. na
rys. Pasirodžius vilčiai atgau
ti regėjimą, jo gyvenimo drau
gės lydimas, atsilankė pas 
mane, pasimokėjo už “Lais
vės” prenumeratą ir paauko
jo $3 “Laisvės’ fondui. Taipgi 
pasimokėjo 
kuopą. Tai 
kurie sveiki 
darbus,' bet 
aukoti apšvietos 
tai pripasakoja didžiausių ne
laimių — nusiskundimų. S.

duoklę į LLD 
pavyzdys tiems, 

yra ir turi gerus 
kai paprašai pa- 

reikalams,

IŠ LIETUVOS
galba; (II) Mūsų mityba ir 
maistas; (III) Vitaminai ir 
jų vaidmuo mūsų sveikatai; 
(IV) Mūsų viduriai; (V) 
Mūsų kraujas ir kraujota
ka; (VI) Mūsų oda ir jos 
ligos; (VII) Mūsų širdis; 
(VIII) Nervai ir nervingu
mas; (IX) Mūsų akys; (X) 
Gyvenimo persivertim a s ; 
(XI) Senatvė ir jos proble
mos; (XII) Rūkymas ir jo 
pasėkos; (XIII) Alkoholis 
ir alkoholikąi; (XIV) Ausų 
ligos; (XV) Alergijos; 
(XVI) Slogos ir kpva su 
jomis; (XVII) TonsiĮiai ir 
jų vaidmuo; (XVIII) Artri
tas -r/ reumatizmas.; (XIX) 
Vėžys; (XX) Venerinės 1L 
gos; (XXI) Moterų sveika
ta; (XXII) Vyriškos lyties 
problemos; (XXIII) Mūsų 
plaukai; (XXIV) Įvairiais 
sveikatingumo reikalais.

Perkant tokią knygą rei-

Sėklos supilta '
PRIEKULĖ, 1/ 5 d. — Sta

lino vardo, “Tiesos,” Julijos 
žemaitės vardo kolūkiai, ko
vodami už tinkamą pasiruoši
mą pavasario sėjai, didelį dė
mesį skiria sėklos fondų su
darymui. čia, tinkamai orga
nizavus derliaus kūlimą, pa
siekti geri rezultatai. Šiuose 
kolūkiuose baigtas ^derliaus 
kūlimas, gerai išvalyti prikul
tieji grūdai ir supilta reikalin
ga sėkla pagal visas grūdines 
kultūras. Taip pat supilta 
daugiamečių bei vienamečių 
žolių sėkla. ,

Vis labiau spartina kūlimą 
ir sėklos su pylimą “Pionie
riaus,” “Pavasario,” “Vevir- 
žos” žemės ūkio artelės. Jos 
sėklos supylimo planą įvykdė 
po daugiau kaip 85 procentus.

V. Juška

Korėja.— šiaurinės Korė
jos liaudininkų radijas sa
kė, kad jie nušovė dar du 
Amerikos lėktuvus.

2 pusl.-Laisvė (Liberty)-Šeštadien., Kovo-March 1» 1952
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UT€ ratu ra awtBiMi

IR fllcRRS
“Birute” ir jos 
parodymas filmoj
R. M. net keturiuose skyriuose aprašė 

apie “Birutę” filmoje. Ne su visais sky
riais galima sutikti. Man rodos, kad 

^perdaug vienpusiškai, neigiamai parašy
ta. Man rodos, kad negerai ir neteisin
gai tik ranka pamot ant “Birutės” vai
dintojų. Man nereikia ant popieriaus 
ginčytis, nes yra viskas užrekorduota 
filmoj ir jeigu tik R. M. panorėtų persi
tikrinti, mielu, noru ir vėl parodyčiau.

Tiesa, kad choro dainos silpnai išėjo, 
bet priežastis buvo, kad pora gerų beisų, 
kurie buvo apsiėmę, bet praktikų nelan
kė, ir vienas, kada jau kamera stovėjo 
prieš, visai atsisakė dainuoti, tiesiog sa- 
botažavo. Buvo ir iš pašalinių, kurie vi
sokiais būdais bandė koją pakišt, demo- 

^alizuot “Birutės” vaidylas. Visus juos 
iš žinau ir ką jie kalbėjo, norėdami pa- 
krikdyt “Birutės” grupęs.

Tiesa, kad pirmą kartą rodant, buvo 
apytamsi.1 Bet ir čia buvo priežasčių. 
Pirma tai ta, kad mašina stovėjo per 
toli nuo paklodės, ant kurios paveikslas 
matėsi. Mat, per toli šviesa pranyksta 
svetainėje. Buvo ir kita priežastis, ku- 

» rios aš čia neaiškinsiu, bet kitą kartą 
rodant filmą, ji bus daug šviesesnė.

Nežinau, kodėl R. M. taip ant “Bi
rutės” vaidylų tik ranka pamojo. Juk 
Ventienė Birutės rolę gražiai atliko, 
lakštingališkai dainas . išpildė; juk vai- 
dylutės dainos gražiai skambėjo; juk 
Stakovas tėvūno rolę gražiai0 ir drama
tiškai atliko. Netiesa, kad dramos nebu
vo. Juk Juška brolio rolėj prieš kryžio- 

ą^Ks dramatiškai išstojo, juk Skučas an
no brolio rolę dainuodamas prieš kry
žiokus dramatiškai išstojo, juk pirmas 
kryžiokas Alekna su kardu prieš Bro
lius dramatiškai gražiai atliko ir gra
žiai dainavo, :juk Nevinskas antro kry
žioko rolę gražiai atliko, juk kaip Budre- 
vičius senio vaidylos rolėje, tai gal ne
rastum kito tokio. Juška Keistučio rolę 
gražiai ir gerai atliko. Laukuose trauk
tas scenas pats R. M. pripažino gražio
mis.

Na, o R. M. pasigavo silpnąsias puses 
ir visa taip ir ąpmozojo, užsimerkdamas 
pri-eš gražias puses, prieš gražiai sudai
nuotas dainas ir prieš gerai vaidinusius 
vaidylas.

“Birutės” filmą vasario 17 d. sutrau
kė daug žiūrovų, atnešė naudos namui 
ir, žinoma, atneš naudos kolonijoms. Be
je, vasario 17 d., po “Birutės” parodymo, 
jau keli iš atvykusių pažiūrėti . “Biru- 

įtės” teiravosi apie parodymą jų koloni- 
JWose.

Vakaras su sietynieciais
Smagu buvo vakaras praleisti Siety

no Choro parengime Newarke. Atmena
me, kai fašistinis elementas ruošė pikie- 
tus prieš meno pokilius, prieš lietuvių 
liaudies dainas. Jie manė, kad taip ga
lės nuslopinti meninę veiklą, užmušti 
chorą. Bet tas blogas išėjo ant gero. Va
sario 24-tos Sietyno kortų parengimas 
tapo sėkmingu, kaip ir choro nauju re
nesansu.

Sietynas apsigyveno naujoje patalpo
je, Ukrainiečių gražioje, jaukioje salėje, 
netoli nuo miesto centro. Čia ir sueiti 
paranku, ir atėjus jauku. Todėl sietynie- 
čiai savo parengime turėjo pilną salę 
svečių, lankytojų, Gražu buvo matyti 
skaitlingą sueigą. Ir darbuotojų, sve
čių aptarnavimui, sietyniečiai turi. Čia 
Mildred Stensler, Ed. Skučas, K. Žu
kauskienė, W. Žukas, O. Kunickienė, E. 
Skučienė, T. Stočkienė, M. Vitkus ir kiti 
darbuotojai. Vieni jų prie užkandžių, ki
ti prie įvairiausių žaislų, o dar kiti prie 
muzikos.

Sietyniečiai parodė, ką reiškia suma
numas, veiklumas, kad padaryti iš ma
žo didelį. Senas ar jaunas, buvęs jų pa
rengime, pasitenkinęs išėjo. Nei vienam 
nereikėjo dykam stovėt—žaislai, kortos, 
laimėjimai (prizai). Kiekvienas buvo 
įtrauktas į veiklą.

> Choras šiuo tarpu jau paaugęs — jų 
būryje virš 25 galvos. Mildred sumaniai ' 
ir gabiai jį vadovauja. Visi talentai, 
traukiami darban, santaika tarp jų ge
ra. Ir Walter Žukas, pirmesnis choro 
mokytojas, iššaukiamas prie choro diri
gavimo, o publika prie dainavimo. Pro
grama baigta gražia liaudies dainų ova-

kė, bet užaugo didelis, įvairus, muzika- 
lis meno pokilis.

Tai ir vėl' įrodymas, kad noras, veik
lumas, sumanumas kelia organizaciją, 
meną. Sietynui nieko netrūksta. Jie turi 
jaunų ir suaugusių savo tarpe. Muzika
lių jėgų jie turi daugiau, negu kuris ki
tas choras. Ten gabioji Mildred, Žukas 
ir Balevičius prie piano.

Tad, valio, sietyniečiai!
Svečias.

4 Filmininkas Jurgis Klimas.
R. M. PASTABA: Nežadu eiti su J. 

Klimu į “debatus” dėl “Birutės” filmos, 
nes reikėtų pradėti viską iš naujo, o tai 
jam dar labiau nepatiktų. Rašiąu taip, 
kaip man ir daugeliui kitų filmą atrodė. 
Rašydamas, neturėjau nieko blogo prieš 
patį J. Klimą. Atžagariai: jam visuomet 
linkėjau ir Ųnkiu šioje srityje pasiseki
mo; dėl to rašiau ir filmos apžvalgą. 
Vieną dalykėlį, beje, noriu pastebėti, tai 
dėl jo polemikos “priemonių.” Jis rašo, 
būk aš viską “apmozojau.” Ar verta 
taip sakyti? Ar J. Klimui patiktų, jei 
kas parašytų, kad jis, “Birutę” befil- 
muodamas, ją ąpmozojo?

Na, baikime!

LIETUVIŲ TARYBINĖ LITERATŪ
RA UZBEKŲ KALBA

VILNIUS. — Lietuvių tarybinių ra
šytojų kūrybinis žolis vis plačiau sklinda 
po didžąją Tarybų Sąjungą. Uzbekų li
teratūros ir meno dekados proga, kuri 
neseniai vyko Maskvoje, uzbekų rašyto
jai išleido rinkinį' “Dustlar ovazi” 
(“Draugų' balsas”), paskirtą šių dienų 
lietuvių tarybinei literatūrai. Rinkinyje 
išspausdinti Stalininės premijos laure- 
tės Salomėjos Nėries, Liudo Giros, A. 
Venclovos, V. Valsiūnienės, K. Korsako, 
J. Šimkaus, V. Mykolaičio-Putino, Alb. 
Žukausko, V. Sirijos Giros, Butkų Ju
zės, E. Matulevičiaus, P. Vaičiūno, A. 
Lasto, E. Mieželaičio, V. Mozūriūno, J. 
Lapašinsko ir A. Churgino eilėraščių 
vertimai, atlikti žinomų uzbekų poetų 
Ch. Guliamo, A. Muchtaro ir M. Babaje-

GRAŽIAI PASIRODĖ
MONTEVIDEO. — Spalio 23 d. Mak

simo Gorkio vardo kultūrinis centras ir 
ULC pastatė puikų folklorinį koncertą 
“Artigas” teatre. Jame buvo pademon
struotas rusų-ukrainiečių-lietuvių nacio
nalinis menas. ULC menininkai atliko 
“Ko liūdi, putinėli,” “Kur bakūžė sama
nota,” “Stipinsiu dainužę,” “Siuntė ma- 

lįkie motinėlė” ir kt. dainas. Jaunosios šo
kėjos pašoko lietuvių tautinį šokį “Len
ciūgėlį,” “čigonų šokį” ir “Krakoviaką.” 
Teatro salė buvo perpildyta publikos, 
kuri turėjo progos pasižavėti tikrai me
nine programa. D.

vo. Knygoje taip pat išspausdinti P. 
Cvirkos, J,. .Palemono, J. Paukštelio, J. 
Grušo ir A. Baužos prozos kūriniai, ku
riuos į uzbekų' kalbą išvertė V. Ruizima- 
tovas ir Ch. Achrarovas. Knygą redaga
vo žinomas uzbekų rašytojas Timuras 
Fattachas. Ji išleista Taškente 1951 m. 
Uzbekijos TSR Valstybinės grožinės li- 

1 teratūros leidyklos.
Lietuvių ir uzbekų tautų stalininė 

draugystė pasireiškė ir dekados metu. 
TSRS Rašytojų sąjungos sekretoriato 
narys Antanas Venclova Centriniuose li
teratų namuose Maskvoje atidarė uzbe
kų literatūros parodą ir 1951 m. lapkri
čio 21 d. pirminiri/kavo uzbekų literatū
ros ir- meno vakare, įvykusiame Stalino 

rū-vardo 
muose

automobilių fabriko kultūros

pavergtos minios atbudęKai
Žygiuoja, kad laisvę įgyti, 
Reakcijos spėkos įgudę 
Pažangą bando sustabdyti.
Budeliai- vampirai puotauja: 
Jiems kraujas į auksą pavirsta, 
Taip menka savanaudžių sauja, 
Tik pelnų niekad neužmiršta.
Žųdynei įrankis išduotas, 
Kad žiedus liuosybės pakirsti;
O žmoniškumas parduotas —
Tik blogą tegali išgirsti.
Kerštingiausias sriautas nutvėręs
Naikinimą baisų gabena, 
Bepročiai nuodų prisigėrę, 
Atomus panaudoti mena.
Nors siaubas blaškęsi įšėlęs, 
Žudynei išeitį nor’ rasti,

Nes saulė didi patekėjus 
Naikina tamsumos galybę, 
Paneigia pažangos kenkėjus, 
Jų darbų niekingą tuštybę.
O geismą įžėlusio karo 
Privalom kiekvienas nupeikti, 
Jis liaudžiai tiek nuostolio daro, 
Tad prieš jį ir turime veikti. 
Motina už savąjį vaiką 
Ir brolis už brolį užstoki m, 
Ir žodžiais ir darbais už taiką 
Prieš karo mėgėjus kovokim.

, V.. Žilvitis.

DEL N. V. GOGOLIO MIRTIES 
DIENOS ĮOO-MEČIO ■

MASKVA. — 1952 metų kovo 4 dieną 
sukanka 100 metų nuo didžiojo rusų ra
šytojo N. V. Gogolio mirties dienos. Ry
šium su tuo TSRS Ministrų Taryba įs
teigė Visasąjunginį jubiliejinį komite- 

• tą šios sudėties: N. S. Tichonovas (pir
mininkas), N. N.MJespalovas, I. G. Bol- 
šakovas, V. V. Vinogradovas, A. M. Ge
rasimovas, F. V. Gladkovas, V. M. Dons- 
kojus, S. J. Zorjanas, K. A. Zubovas, M. 
A. Ibrahimovas, I. A, Kajrovas,. A. Ka- 
charovas, M. N. Kedrovas; I. I. Kana, A. 
J. Korneičiukas; A. K. Kotovas, K. K. 
Krapiva; V.; S. Kružkovas, /K. Kurban- 
sachatovas, G. F. Leberechįįis, J. I. Le
ontjeva, G. N. Leonidze, L. M. Leonovas, 
N. A. Michailovas, S. M. MĮukanovas, A. 
N. Nesmejanovas, A. L Oparinas, V. N. 
Pašenaja, N. F. Pogodinas, F. I. Pan- 
fiorovas, A. D. Popovas, N. V. Popova, 
V. K. Reimeris, J. V. Rugojevas, A, 0. 
Sakse, A. A. Surkovas, T. Sydykbekovąs, 
V. O. Toporkovas, Mirzo Tursun-Zade, 
(A. A. Ęadiejevas, K. A. Fedinas. . »

Visasąjunginiam jubiliejiniam komi
tetui pavesta parengti priemones, susi
jusias su N. V. Gogolio mirties dienos 
100-mečio organizavimu.

Dešimt Ku Klūks Klano narių, kuriuos FBI sulaikė Fair Bluff, N. C. Jie kaltinami 
pavogime ir sumušime Dorothy Martin ir Ben Grainger. Mat, kukluksininkai nutarė 

juos nubausti už “nemorališkumą.” ....
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Philadelphia, Pa“Kelias j Laimę
Pasitaikė proga perskaityti Rojaus Mi- 

zaros parašytą apysaką “Kelias 'į Lai
mę.” Knyga 368 puslapių.

Man rodos, šią apysaką turėtų per
skaityti visi lietuviai, nepaisant kuriame 
kontinente jie gyvena, nepaisant kokių 
politinių bei religinių įsitikinimų Jie bū
tų.* Veikalas parašytas gražia, turinin
ga lietuviška kalba. Politinė, daugžinys- 
tės linija išlaikyta nuo pradžios iki pa
baigos.

Veikale figūruoja Mykolas Kilpa, kai
po svarbiausia asmenybė. Rašytojas 
puikiai vaizduoja Mykolo Kilpos biogra
fiją, kas, žįnonra, reikia suprasti, kad 
yra tūkstančiai tokių įvykių realiame 
žmonių gyvenime. Deja, nebuvo ligi šiol 
tokio rašytojo, kuris būtų taip teisingai, 
taip skoningai sudramatizavęs, surašęs, 
kaip tą padarė žymus, sakyčiau, žymiau
sias lietuvių tautos rašytojas Rojus Mi- giečiaf skleidžia 
žara.

Mykolas Kilpa, pasiturinčio ūkininkoI V?g.ių.vY*karaf.’.
; viešai išdėta di

Ar tai čia vagių miestas?
Mūsų “metropolio” laik

raščiai kas diena perpildyti 
aprašymais apie visokiausias 
vagystes. Tai pjnigai iš kur 
paimti, tai drabužiai išvogti, 
tai žmonės užpulti ir apiplėšti, 
tai valdininkai sugauti, išvogę 
daugybes pinigų, ir taip to-,0_, 
liau, ir taip toliau. Tie vogi-.7 
mai, nors ir nuolatiniai, kąs'j:; 
diena pasikartojanti, bet jie ‘ 
yra tokios rūšies, kaip užpuo-7 
limas, apiplėšimas, paslėpto, 
užrakinto daikto paėmimas. 
Apie taLšiuom sykiu daugjię-» 
kalbėsiu, nes kiti apie tai 
daug kalba, čia noriu, pasa
kyti apie ką dar mažai kah,,,. 
bama, tai yra, apie “Vagiį,^ 
Vakarą.” Mūsų miesto pažąn- 

l žinias, kačL. 
i jie rengia tokį dalyką, kaip’?

čia būsią'’ 
didelė gausa" 

vertingų daiktų, kuriuos lei-‘ 
šią “vogti.” Sugautas “vagi
lius” užsimokės daikto vertę,.J. 
tai ir visa bauda. Nesugautas, J 
galės veltui naudotis “gi’Q- 1 
biu.” ' :

O rengia visos Liet. Litera- 
; tūros Draugijos kuopos.•,ir » 

Pastangos išleisti į kunigus neįvykdo-' Moterų Klubas. Jis įvykintas-, 
mos, viena dėl to, kad per vėlai pradėta, bus - . .
antra, tai Mykolo neturėjimas patrauki-;4?4 SkelbiaJr šąuTf
m o ir gabumų.

vienturtis sūnus. Tėvo buvo nustatyta, 
kad, užaugęs, Mykoliukas bus ūkininkas. 
Deja, dar Mykoliukui neužaugus, tėvas 
tragiškai miršta. Prisieina jam augti 
prie dėdės—patėvio, kuris Mykoliukui 
nustato kitokias gaires: būti kunigu ar 
kuo kitu, bet ne ūkininkauti ir patėviui 
nesipainioti po kojų.

subatvakarį, 8 d. kovo

dailės programą. Tai pil- 
LYROS CHORAS. Apie

mą 
/lys 

Paaugęs, Mykolas Kilpa galvoja vykti j ji (Chorą) daug kas žino ir
į Ameriką; jam dar tai pataria Kilpų visi giria jo programas. Tuo'’, 
slūginė merga, Marytė Serbentaitė, ku- i tarpui daug kas žino ir gar- 
rią jis labai mylėjo. įsiąją J. Ivanausko “Kepurni- '

ku Orkestrą.” Jin čia daly*'
Mykolas Kilpa jau Amerikoj, Vanden- vaus ir visus linksmins. Tik" 

miestyje ir apsistoja pas buvusį Kilpų lieka kuo plačiausia apie tei
namuose pusbernį Petrą Balandį. paskelbti ir dalyvauti. Neatsi- 

D. * x • -n • -i • • • lankiusieji vėliau graudinsią.Rašytojas Rojus Mizara puikiai vaiz-]K ... rn . /
duoja Mykolo Kilpos gyvenimą Ameri-1 a °
koje: Mykolas Kilpa ilgai negauna dar-| —, **'
bo, klausosi socialistų prakalbų, gėrisi į Turime ir nesmagių žinių. ’’ 
jų teisingumu. Pagaliau tampa socialis-1 čia sunkiai susirgo gana darb-

(štus draugijų narys Jonas'Rai— 
1 nys. Jį taip smarkiai liga pri- .
spaudė, kad net regėjimą ate-... 
mė vienos akies. Taip jau po.M 
biskį gerėja.

Kitas darbštus pažangietis,* 
lai drg. K. Žilinskas, 
senokai serga ir labai 
pradėjo atsigauti.

Taipgi draugas
Scotch (Skaskauskas) jau an1'“ 
tri metai serga, ilgai buvo li
goninėje, dabar išvežtas sana**;; 
torijon kalnuose.

Labai gaila draugų sunkio
je padėtyje, taipgi didėlis 
nuostolis pažangiečiams, ne- *' 
tenkant darbščių draugų. T< ’ ! < t« • •

Taipgi nesveikauja drg, 
Bekampienė ir pats Bekampis 
jau nebe tas vikruolis, Jtatap’ 
seniau būdavo. O apie ms^Į^'u 
sergančius nei nekalbėsiu,’tei 
mūsų “militarinė slaptybė.” ;

įtikiu jiems ir visiems ki
tiems pasveikti su pavasarėliu 
ir sykiui vėl dalyvauti gra-J 
žiuose parengimuose.

Staliorius

tų partijos nariu.. Gauna darbą. Už kiek j 
laiko tampa biznierium, saliūnininku, fa- ‘ 
brikantu, bankieiUųm, republikonu poli
tikierių ; aukštų politikierių bei valdinin
kų bičiulis, turtingu panelių bei vedusių 
moterų mylimas.4 žodžiu sakant, Myko
las Kilpa voliojasi pertekliuose, kaip 
inkstas taukuose.

Kilpa sumano vykti į Lietuvą atosto
gų. Vandenmiesčio majoro ir kitų aukš
tų valdžios pareigūnų palaimintas, pasi
ėmęs krūvą pinigų, sėda į laivą.

Kilpa jau Lietuvoj pas dvarponį Gar
mų Ugniškiuose. Čia rašytojas Rojus 
Mjzara vaizdžiai nupiešia Kilpos žioplu
mą ir Lietuvos smetoninių valdininkų 
žulikišką apsukrumą, beširdiškumą ir 
taip toliau. Kad daugiau iš Mykolo Kil
pos išvilioti pinigų, Garmus iš Ugniškių 
prižada leisti ištekėti savo dukterį Luji
za. Mykolas nei nepajuto, kaip liko žen
tu didelio liaudies priešo, nenaudėlio, 
parazito. , .

Mykolas Kilpa grįžta vėl į Ameriką, 
gerai aplamdytas medžiaginiai..ir; mora- 

' liai per Lietuvos žvalgybininkus. Už kiek 
laiko atvyksta ir jo žmona Lujiza su 
savo 1 meilužiu Dobilėnu, kurį Kilpa tu
rėjo užlaikyti.

Kilpa eina prie finansinio bankroto, 
, nes ant jo turto viešpatauja jox neva 

žmona Lujiza su savo meilužiu Dobilėnu.
Kilpa, buvęs stambus biznierius, fa

brikantas, b’ankierius, politikierius, auk
štų valdininkų bei politikierių garbina
mas, pasiliko viso labo tik valkata.

Rašytojas Rojus Mizara, aprašyda
mas Mykolo Kilpos šitą dali .gyvenimo, 
gražiai nurodo bei duoda skaitytojui su
prasti, kokia yra tvarka kapitalistinėje 
sistemoje. Nėra nūnai užtikrinimo di
džiausiam kapitalistui, kad jis rytoj ne
bus ubagas.. Kaip. didelė žuvis ryja ma
žesnę, taip kapitalistas kapitalistą iš 
biznio varo.

Čia, gerbiamieji ir gerbiamosios, su
minėjau tik keletą bruožų, paimtų iš tos 
taip gražios apysakos “Kelias į Laimę.”

Patarčiau kiekvienam lietuviui bei lie
tuvei įsigyti šią knygą. Knyga 368 pus
lapių, kurioje 'suminėta, be jokių užgau
liojimų, kunigai ir bažnyčia, biznieriai 
ir darbininkai, turtingi ir beturčiai, mo
kyti ir bemoksliai, merginos ir vedę mo
terys, meilė ir neapykanta.

Ch. Nečiunskas.

Pittsburgh, Pa

Jis jau - 
pamažu

Wil imas

Vasario 17 d. buvo sušauk*, 
tas Pittsburgh© ir apylinkes - 
LDS 8-tos ir LLD 4-tos ap
skrities susirinkimas. Buvo . 
daug kalbėta, kaip apskritis!? 
sustiprinti. Taip pat diskbt’ 
suota klausimai naujų narių'“’ 
gavimo ir spaudos palaikymo. 
Buvo iškeltas ir ^teivių gytii- • 
mo klausimas. Tų pačią die
ną aukų tam reikalui sukalta’ • 
$58.50. Bus pasiųsta į Clūca-* 
gą. 'N

Apkalbėta ir Laisvės $10,- 
000 fondo vajaus ‘reikalai. 
Jau laikas prie jo rengtis.

Susirinkime buvo draugų iš 
New Kensington, Wilmerdin- 
go, Braddocko, Muse, Can-;* 
nonsburgo. Bet nebuvo'*n6 * 
vieno iš North Side. Tai labai 
negerai. Tam pačiam mieste - 
gyvena, buvo kviesti, bet ne* > 
pasirodė... John Urbonas ...

■ ■■ ■' ............ .. .................................f.

3 pusl.-Laisve (Liberty)—šeštadien., Kovo-March !»• 19M

J



J. DOVYDAITIS

KELIONE JŪROS DUGNU
(Pabaiga)

Kiek tolėliau—beveik ne
įžiūrimos gyvenvietės lieka
nos. : 
rių vikšrais. Nei vieno na
mo... Buldozeris, atstatęs 
plieninę krūtinę, stumdo 
akmenų ir kupstų liekanas.

Pakelėje į mašiną paėmė-

jūros dugnas, iš kitos pu
sės — aukštumos. Jos su
darys natūralu Cimlianskos

Žemė' ištrypta trakto- ba.seino krantą. Kitais me-
tais į tą krantą rūsčiais 
rudens vakarais muš jūros 
bangos...

Aukštumoje vakaro prie- 
I blandoje balsvuoju naujos 
I sodybos. Ten perkeltosios 
i gyvenvietės. Lyg sargybi- 

n! niai, mus pasitinka ir paly- 
na_ di aukštos, akmenimis ap

dėtos gairės. Jos — valsty-

Nižni čiro. Ji rodo:
—Buvo penkiolika 

mu... O dabar iie visi 
kelti j Čiro stotį. * ..........-v ....... .

Pasikalbame s.u likviduo-' zel\klai, Jigi kol pa 
jančia kaimelį brigada.

Darbų vyresnysis, karei
viška kepure be 
tės, kavaleristo 
pagyvenęs vyras 
ja:

—Namai, kurie silpnesni,į . 
bet dar geri — išardyti ir' Jū 
pervežti sunkvežimiais. Sti-I 
prus pastatai, pakišus po 
jais roges., perrišti sutvirti
nimais, nuvilkti traktoriais 
Likę šuliniai, 
užverčiami. 1 
keltos.

Jis iš odinio, gražiai iš- i 
siuvinėto maišelio, susisuko i 
suktinę, užsirūkė ir tarė: j

—Žinot, ka tai reiškia sa-; 
nitarinis p a r e n g i m as?.. 
Negirdėjote?.. Labai svar-: 
bus reikalas.

Ir sviedęs platų žvilgsnį 
po nusėtą krūmeliais lygu-' 
mą ligi pat Dono, kurio iŠ • 
čia nesimato, kalba toliau:;

, sieks vanduo, ligi; kol gali- 
1 ma sėti ir statyti namus.

Pr i važiuo j ame stambi ą 
kelnėmis I Danica Nižni čir. Beveik 

nnnncnLn’ visa ji iškelta i kalną. Apa- 
P‘li a a Ičioje' belikę tik keliolika 

■ mūrinie namu. Kai kurie iš 
’1 jau susprogdinti, čia 
rengiamas uostas.

Stabtelėjame prie užkan
dinės. Atmintini pietūs... 
Pro langą mes matome, 

pogrindžiai kaip ardo gretimą namą.
—Mūsų užkandinė taip 

pat iškeliama į kalną. Ten, 
] kur naujas viešbutis, — pa- 
j aiškina jauna padavėja. — 
■ Čia bus devyni metrai van
dens... — ir priduria šyp
telėdama. — Jūsų staliu
kas stovi jūros dugne. Sku
binkite pietauti...

Ligi vasario mėnesio 
miesto perkėlimas turi bū
ti užbaigtas. Vasario mė
nesį ims tvinti Cimlianskos 

—Kur jūs stovite — bus Jtira. J jūros guolį subėgs 
i visi stepių upių ir pavasa- 

l’io potvynio vandenys. Už- 
vanduo"1 bus i tvankos sulaikyti jie nenu- 

i tekės Donu žemyn i Azovo 
jūrą, o paliks vietoje. Hi- 
droinžinierių a p s kaičiavi- 
mu, net per pačias didžiau
sias sausras toji jūra tiks 
laivų navigacijai.

Pereiname per senąjį Niž
ni Čirą. ,

Daugelis gatvių jau iš
nyko — teliko tik telefono 
stulpai. Juose įsikorę nu-

to ! O juk dar šiemet, kaip 
ir šimtą metų atgal, vasa
ros metu Nižni Čire vanduo 
buvo laikomas delikatesu. 
Jį gabendavo statinėmis iš 
toli. Prie negausių šulinių 
sustodavo ilgiausios eilės. O 
ir vistiek buvo sunku—vi
durvasari šuliniai ir visai iš
džiūdavo.

Nižni Čiras turės savo 
jūrą! Ji bus ten, kur per 
amžius svajojo apie gausų 
vandenį, o jaunimas išaug
davo nė vieną kartą nepa- 
sinėręs upėn.

Nuo šiol ši stanica—jau 
būsimų jūrininkų, žvejų 
stanica.

Ir daug tokių vietovių 
-mes matėme keliaudami to
liau. Stebuklingus pasikei
timus buityje ir’ žmogaus 
likimui neša Volgos - Dono 
kanalas, viena iš komuniz
mo statybų.

Prie Popovkos rengiama 
prieplauka. JKaimo gyven
tojai' galės įsėsti laivan ir 
iš stepių vidurio plaukti 
Maskvon arba Odeson.

BALTIMORE, MD.

keturi metrai gylio. Jei pa 
liksime šiukšlynus, kapines] 
po vandeniu, 1-------- —
pirmas ligų šaltinis. Ir žu
vis dvės ir požeminius van
denius užkrėsime. Naujose 

'* gyvenvietėse atsiras nuo
dingi šuliniai. O taip, bro
liukai, nevalia!.. .

Paskui jis dar paaiškino, 
kad caro laikais, stepių sta- 
nicose buvo dažni gyvulių 
kaimenių kritimai nuo už
krečiamų ligų. Dabar vi- _ _
sos tos senos vietovės, kur kabinėja laidus monteriai, 
užkasti’kritę gyvuliai ir Greit, labai giieit senojo 
kurie atsidurs po vandeniu, Nižni čiro pamatų pėdsa- 
specialiai naikinamos. Da- j kai amžinai nugrims van- 
lyvaujant gydytojams, visa, denyje 
tai atkasama ir išdegina-] Parkas. Iškasami me- 
ma. Sudeginamas ir bu-; džiai. Ardqmi suoliukai, 
vusioše gyvenvietėse likęs]ant kinių sėdėdavo judrio- 
mėšlas. ° I s*Os kazokės ir svaidydavo

Mums besikalbant pro ] linksmus žvilgsnius vaiki- 
šalį praslinko rikiuotė šešių j nams. Dabar tai. beveik 
automašinų su priekabe- praeitis. Čia bus gilus van- 
fnis. Vežė ąžuolus, alks- duo. Naidys žuvys, 
nius.

—Mišką veža... Iš jūros

'Pasiekiame Čiro geležiu- nejus,-stiklo dezes, ^plytas, 
kelio stotį. Kaip ant del
no matosi naujas ir senas 
tniestelis. Prie baltų sto
ties rūmų ir depo pastatų 
prisiglaudę maži, baitai da
žyti namukai. Tačiau gat
vės tarp jų senoviškai pla
čios, o ir pačios sodybos 
stovi, kaip jų šeimininkas 
kadaise sumanė. Tačiau čia 
pat glaudžiasi bent pora 
šimtų naujų namų. Gatvės 
aiškios, tiesios. S o d y b ų 
sklypai išlaiko griežtas ar-

* Chitėktūrinio p l a n a v i m o 
formas. Visi namai apgy
vendinti, jei neskaityti bai
giamų statyti kelių mūri
nių dviaukščių.. ’

Visi šie namai — nauja
kurių. Anksčiau išsibarstę, 
atitolę mažais vienkiemiais 
Ir kaimeliais, be būtinų kul
tūringų gyvenimo sąlygų— 
dabar jie visi tapo miesto 
gyventojais. Elektra, krau- 

. tuyes*, klubas, geležinkelio 
stotis. O rytoj čia kolūkie
čiai bus pajūrio gyventojai 
ir galės sėsti į keleivinius 
garlaivius, 
i Senas, grįstas kelias ve
da Šalimais Čiro upės, už 
kurios ligi Dono toli — ke
liolika kilometrų. Iš vienos 
pusė<5<;lyguma fTT bįįsji^ios

Greit, labai-grieit senojo

. Nardys žuvys.
Sunkvežimiai *su prieka

bomis gabena tiesia, nauja 
gatve į kalną lentas, sie-

Žmonės skuba s.u užsidegi
mu, su įkvėpimu. Jų mies
tas stovės ant jūros kran-

Tamsa užklupo stepėje.
Sustojame nakvoti nedi

delėje Popovkos stanicoje.
Tai kolūkio centras.
Jis perkeltas nuo Dono 

kranto dvylika kilometrų. 
Stanica pastatyta pagal 
planą, turi keletą gatvių, 
su kultūriniais pastatais 
centre.

Popovkos gyventojai pa
pasakojo, kaip vykdomi 
kolūkių perkėlimai.

Kaimo atstovai pirmiau
siai išsirenka vietą naujai 
gyvenvietei. PO to kasami 
bandomieji šuliniai. Van
duo atiduodamas ištirti —- 
ar tinkamas gėrimui. Ar
chitektai daro gyvenvietės 
planą — į jį būtinai įtrau
kiami skevrai, stadionas, 
teatro-klubo pastatas, krau
tuvės, ambulatorija, ’ 
darželis, maudyklės prie ju
ros. r

Planas patiekiamas kol
ūkiečių susirinkimui. Jį pa
pildo, tvirtina.

Speciali komisija daro 
senųjų namų inventorizaci
ją ir įkainojimą. Kiekvie
nas kolūkietis gauna pini
ginę pašalpą persikėlimui 
ir naujos sodybos statybai.

Kitą rytą vaikščiojant po 
Popovką, matant tvirtus, 
dailius, visiškai sutvarky
tus namus ir fermų pasta
tus, net ir nesinorėjo tikė
ti, kad visa tai perkelta. 
Gyvenamieji namai dažyti: 
šviesiai žalia, balta, gelsva, 
žydria spalva, o langinės ir 
duru staktos" dar kuria nors 
kita spalva. Nei vieno sto
go šiaudinio! Pastatai ap
dengti skarda arba šiferiu.

Baltu šerkšnu padabintas 
rytmetis.

Oras tyras, šaltas. Jis 
svilina veidą, dilgina apnuo
gintą ranką, ' Atrodo, kad 
stepė alsuoja lediniu kvapu.

Bet štai, lyg besiveriantis 
vulkanas ima žioruoti skais
čiai raudona ugnimi hori
zontas. Aukštyn lipa saulė. 
Pradžioje matosi tik jos 
purpurinė ketera, o paskui 
saulė didingai išplaukia 
aukštyn ir sviedžia j mūsų 
veidus srovę akinančių spin
duliu.

Iš karto darosi šilčiau.
Pravažiuojame pro kryž

keles, kuriose stovi neseniai 
tašyti stulpai.. Rodyklių len
telėse nauji užrašai: Į Jū
ros kaimą... Į pakrantę... 
Uostau...

šie užrašai* atsirado ne
seniai. Jie rudo, kad pava
sari šis. kelias ves jūros pa
krante.

Sutinkame ir
MTS sodybas. Jos charak
teringos gausybe kombainų. 
Vienoje suskaičiavome dvi
dešimtį, kitoje—trisdešimts 
tris. Tai socialistinio že
mės ūkio tvirtovės. Kokia 
šlove jos bus apgaubtos at
eityje! Nauji derlingi plo
tai pareikalaus keleriopai 
gausesnės technikos, nors 
ir dabar savo skaičiumi ji 
impozantiška.

Priešais iškyla naujo mies
to kontūrai.

Cimlia — rajono miestas. 
Prieš metus šio miesto ne
buvo. Dabar jis štai prieš 
mus — su išimtais namų, su 
grindžiamomis gat v ė m i s, 
su vandentiekio kanalais, 
su galybe stulpų elektros

1826 metais pabudavotas 
pirmas B&O gąrvėžys

Aš jau buvau rašęs Lais
vėje apie 125 metu sukak
ti šiam geležinkeliui, bet 
čia dar reikia dadėti, kad 
padaryti pabaigtą tą taip 
svarbų istorini įvykį ne tik 
Baltimorės miestui, bet ir 
Baltimorės lietuviams. 1826: 
m. New Jersey ar] 
čius Ross Winan atvažiavo i ’ e I
į Baltimorę apsigyventi

iki Maskvos. Jisai atsisakė 
nriimti caro nasiūlvma. Bet 
jis ture i o du sūnus. Tho
mas ir Williams. Williams 
nasiliko Rusiioie gyventi. 
Bet Thomas narvažiavo at
idai labai turtingas. Nupir
ko žemės dvi keturkampes 
gatves. Baltimore, Free- 
mont ir Hollins, lietuviu ap

kliu kun-1 Rentoje vietoie, prieš lie- 
■ ‘ , tuvių ' svetaine. Aptvėrė

" f ' aukšta' mūro sieną tą visą 
1 JUJČ1LU1U1UJ ę čVp&JLL' V VCXIUJL i • -t . v . I-
Tuo kartu formavosi B&O savo nuDirkU žemę, aprodė 

......... -- n „a n kaip koks kaleiimas-vAvarpe 
rė planą nutiesti 13 mylių 'letuvRl buflavf’ v>s.okl’J kaP

JURGIS KLIMAS 
(Filmininkas)

... i tuose, ir paliekame | kvieK

gelžkelio kompanija 
rė
gelžkelį iki Ellicotts Mills.

Jaunas ūkininko vaikas 
R. Winan vaktuodavo puo
dą verdant ant pečiaus ir 
jį suįdomindavo puodo dug
ne kildamas garas. Čia jam 
gipė mintis, kad čia gali 
būti kas tokio nepaprasto. 
Ir jis pradėjo budavoti pir
mąjį garvežį.

R. Winan gana pagarsėjo 
išradimuose ne tik garve
žių būdavojime, bet ir ki- 

Rusijos caras pa- 
, kvietė jį pabūdavoti gelž
kelį nuo St. Petersburg© 
(dabartinio Leningr ado)

bu apie šitą slaptingą jo 
gyvenimą ijapie tą aukšr

rį jis pavadino “Alexan- 
droffskiu.”

R. Winan išrado povan
deninę valtį, g<įna panašią 
į šių dienų submariną.

“BIRUTE”
Liaudies Opera Filmoje f

Filmininkas G. Klimas pra
neša visuomenei, kad turi pa
kvietimų iš kolonijų ir kad su 
Hartford, Conn, jau susitarta

Artinantis Civiliniam Ka- į ir filmos rodymas įvyks kovo. 
. ~ —... ,. . . _ 30-tą po pietų. Todėl būtų la-

dėjo gaminti pilnu gaivi ka- bai £erai> kad kovo 28 va"
rui, R. Winan dirbtuvė pra- 30-tą po pietų. Todėl būtų la-

ir viršum 
kaip jų u 
k u r čiai 

siurbliai iš

kelio, 
v i d u - 
dunda.

Dono

nuoles. Ch. S. Dickinson 
išrado garinę mašiną, šau
nančią 200 kulkų į minutę, 
R. Winano dirbtuvėje. Ji
sai išardė 
lę, sukrovė į vežimą ir nore- ^ainą 
jo .išvežti pietinių valstijų] 
armijoms. Bet buvo su-į

^garinę kanu o-’

karę būtų suruošta Birutės 
filrtios rodymas Stamforde ar 
Bridgeporte, arba kovo 29 d. 
Bridgeporte arba New Have- 
ne, — tokiu būdu būtų gali
ma patarnauti už mažesnę

Gęrbiamieji! “Birutės” til

vaikų laidams..
Mūsų; šoferis stabtelėja 

prie geležinkelio stotukės ir 
mašinon priima keleivį su 
šešiais bičių aviliais.

—Kaip visi, taip ir mes 
persikėlėme iš užtvindomos 
zonos... Cimlioje pasista
čiau namą, o dabar reikia 
ir bites nusigabenti. Kad 
gyvent, tai gyvent...—šyp
sosi bitininkas, ranka pri
laikydamas avilį.

Cimlia stovi ant natūra
laus plokščiakalnio, kurio 
vienas krantas staigiai nu
smenga žemyn.

Ir vos pervažiuoji Cim- 
lios. miestą — staiga žvilgs
niui atsiveria nepamiršta
mas vaizdas.

Keliolikos kilometrų plo
čio slėnyje, per kurio vidu
rį teka v Donas, stovi dar 
vienas miestas. Jis pasiro-

kos hidromazgas.
Mes leidžiamės žemyn. 

Žemė nuklota vamzdžiais. 
Tie storu liai vamzdžiai 
nuvesti 
Girdėti, 
r i u o s e 
žemės
dugno tais vamzdžiais varo 
smėlį į užtvanką, Trylikos 
su puse kilometrų ilgio 
smėlio ir betono siena lai
kys milijardus kubinių me
trų vandens.

Kelias leidžiasi į slėnį. 
Prieš mus stoja aukštas, 
tiesia viršūne, nesibaigian
tis kalnas, nueinantis kaž
kur tolyn, į keltuvų, elek
tros stulpų, geležinkelių ir 
plentų tirštumą. Kalnas 
balto smėlio ir saulėtos die
nos viduryje, jo viršūnė at- 

' rodo lyg apibarstyta snie
gu, Tai ir yra užtvanka. 
Dabar ji turi keliasdešimt 
metrų aukščio ir kelioliką 
kilometrų ilgio. O prieš me
tus čia buvo Dono žemuma, 
kurioje klajojo su bandomis 
kolūkių piemenys.

Koks titaniškas darbas 
atliktas supilant šį kalną! 
Ir kokia čia buvo panaudo
ta galinga tarybinė techni
ka, sugebėjusi atgabenti ir 
į tą svaiginančią aukštumą 
užnešti milijonus kubinių 
metrų žemės! Viskas pa
daryta mašinomis. Nei vie
no žemės žiupsnio nėra, pa
kelta ir sviesta kastuvu.

čiuptas ir pasodintas į Fort vertėtų pamatyti yniems 
McHenry kalėjimą.
džiai užgrobus ■ tą “baisų 
garinį pabūklą” ir išban
džius, pasirodė, kad jis yra 
be jokios vertės.

žmogaus būta gana ga
baus, bet ir didelio nenau
dėlio. Jis visokiais būdais 
gelbėjo pietinių valstijų 
vergų savininkams Civili
niame Kare prieš Amerikos 
valdžią su Lincolnu pryša- 
kyje. Tas Pats *

yaĮ_ lietuviams ir visur, kur tik lie
tuviu randasi. “Birutė.” liau-

J dies opera filmoie galima ro
dyt svetainėse, kliubeliuose ir ” 
erdvesnem bute, todėl, jeigu 
svetaines arba kur klubo nė
ra, o yra keli lietuviai, kurie 
nori pamatyti filmą, tai pake
liui važiuojant^ būtų galima 
šią filmą parodyti.

Filmininkas Jur&is Klimas.
271 Ridgewood Ave.

Brooklyn 8, N. Y.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
Į LAIKE

Teatre ponia saviškiams: “Neapsimoka žiūrėti į žmo
nes antroje galerijoje. Jie niekados nenešioja vakari
nių d^buŽiųJ.’ , ... . . . r

do staiga, lyg kata atideng-! Tik mašinomis!
tų scenos uždangą. Iš kar-1 Ilgai neatsikvošėdami nuo 
to rodosi, kad tai stambus nepaprasto reginio, apsvai- 
pramonės centras: kyšo be
tono fabrikų bokštai, styri 
milžiniški kranai, oran ištie
sę savo straublius, vingiuo
jąs! daugybė geležinkelio 
šakų, tiltai, juda automaši
nų potvyniai, o upės vago
se ir vandens pripildytuose 
kanaluose plūduriuoja lai
vai, baržos, slenka kateriai. 
Savo plotu, nuo1 kalno žiū
rint, šis miestas slėnyje ly
gus Vilniaus plotui: Jis sė
te nusėtas metaliniais stul
pais ir galybe elektros lai
dų.

Dangun sriūva tiršti, juo
di dūmų debesys iš energi
jos traukinių kaminų.

Ir juo ilgiau žiūri į tą 
technika persotintą plotą, į 
traukinių ešelonus, trakto
rius ir šimtus sunkvežimių, 
kurie juda visomis krypti
mis, tuo aiškiau — kad tai 
nepaprastas miestas.

—Novo Selenovskas!—ta
ria mano bendrakeleivis.— 
Čia baigsis Cimlianskaja jū-

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

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

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite:

“LAISVE”
110-12 Atlantic Ave. ^ Richmond Hill 19, N. Y.

ginti mašinų gaudesio mes 
žiūrime į Cimlianskos už
tvanką.

Apima nekantrumas, kaip 
galima greičiau patekti į 
tos užtvankos viršų, apeiti 
visą statybą. Aišku, kad 
tai ne vienos dienos kelio
nė. Ir tai džiugina. No
risi čia pabūti, kaip gali
ma ilgiau, viską matyti, 
justi, kvėpuoti komunizmo 
statybos užmoju, sutikti 
šių nuostabių darbų staty
tojus—didvyrius.

Mūsų mašina bėga pro 
nesibaigiančius dirbtuvių 
pastatus, atvirus statybos 
darbų cechus, aikšteles, už- 
grioztas nematytos išvaiz
dos ir dar mums nežinomos 
paskirties mašinomis.

O ore nei minutei nenu
tyla tų mašinų gaudesys. 
Rodosi, • kad aplink vyksta 
įtemptas, svarbus, lemia
mas mūšis.

(Šie įspūdžiai buvo rašy
ti praėjusių metų rudenį.— 

A’ą,, Čia statomas ,Ciwlians-/‘)L.” Redakcija.)

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkitij

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo Įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje

“Prošvaistėse” taipgi telpa Įdomi Jono Kaškaičio (Dr 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu

I A f C 17 r 11012 ATLANTIC AVENUE.L A 1 J V t RICHMOND HILL 49. N. Y.x

4 pusi.—Laisve (Liberty)—šeštadien.,
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(Tąsa)
Trraeivis, rainiai žingsniuojąs šią pa

vakario valandą į Monparnasį, turi ki
šenėje pasą Robero Diubreilio vardu. 
Konsjeržė to namo, kuriame jis gyvena, 
mano, kad jis dirba stambios įmonės 
statybos kontoroje. Namo * jis grįžta 
visada vienu ir tuo pat metu. Jis nieku 
nesiskiria nuo kitų praeivių. Visiems, 
kas manęs nepažįsta, aš—kontoros tar
nautojas Roberas Diubreilis.

Ketvirtis septintos. Pasuku iš Sen- 
Žermeno bulvaro į de Reno gatvę ir po 

'penkiolikos minučių aš jau de la Gete 
gatvės kino vestibiulyje. Beveik tuoj 
pat prieina Emilis, ir mes greitai dings- 
tame gretimose gatvelėse.

Prie Monparhaso stoties įeiname į di
delę kavinę; langų užuolaidos nuleistos 
pagal priešlėktuvinės apsaugos taisy
kles. Emilis kaip nuolatinis svečias nu
vedė mane į tolimą salę, kartu peymes- 
damas akimis lankytojus. Už stalelio 
nišoje sėdi jauna moteris. Ji šypsosi 
mums. Aš pažįstu ją—tai Emilio žmona. 
M(bs pasibučiavome, ir aš atsisėdau greta 
jn/kįtartum būčiau jos vyras. Emilis už- 
■.uuP vietą priešais ir atidžiai peržvelgia 
gretimus stalelius. Bučiuojasi dvi įsi
mylėjusių porelės. Elegantiška dama 
žiūri į laikrodį.

—Nebaisu,—sako jis nurimęs.
Prie mūsų stalelio priėjo kelneris. Aš 

užsisakiau aperityvo. Emilis, per visą 
dieną nespėjęs užkąsti, paprašė pomido
rų sunkos ir kažko panašaus į erzacinį 
keksą už keletą duonos talonų.

Po dešimties minučių jis išėjo, įspėjęs 
mane galiausiai:

—Svarbiausia, būk atsargus.
Mudu su Sidoni tarėme vienas kitam 

keletą niekq nereiškiajičių žodžių. Ji 
sumokėjo, ir lygiai septintą valandą po 
ranka išėjome iš kavinės. Tarpdury aš 
pastebėjau, kad vienas lankytojas at
sistojo:

p^tno. Man buvo nejauku; tas žmo- 
gu^jbe abejo, ėjo paskui mus. Sidoni 
mane nuramino.
/■-—Nebijok, tai Alberas!

Paėję kelis šimtus metrų, mes susto
jome ir palaukėme jo tuščioje gatvėje.

—Kaip laikais? '
Štai dabar aš pažinau jį iš balso. Mu

du apsikabinome, džiaugdamiesi susiti
kę pirmąkart per visą karo. metą. Bu
vau be galo laimingas, kad jįs čia, greta.

—Tu manęs nepažinai, kai aš ėjau iš 
bistro?

—Nepažinau, tu smarkiai pakeitei sa
vo išorę.

Mes ėjome trise tamsiomis gatvėmis, 
tuščiais skersgatviais. Įsidėmėti jų ne
buvo galima, bet aš nė nesistengiau, pa
sitikėdamas Sidoni, kuri tyčia darė vin
gius, mėtydama pėdas.

Alberas bičiuliškai klausinėjo mane 
apie sveikatą, papasakojo, kaip jam pa
vyko išvengti vokiečių nelaisvės “didžio- 

pabaigos” metu.
Pavaikščiojusi su mumis gatvėmis dar 

kokį pusvalandį ir įsitikinusi, kad nie
kas mūsų neseka, Sidoni paaiškino, ką 
mums dabar daryti.

Mudu su ja eisime pirma, Alberas kiek 
atsiliks ir įeis į namus truputį palau
kęs, kad nereikėtų visfems trims drauge 
eiti pro konsjeržę. Jis pasikels liftu į 
ketvirtą1 aukštą.

Viskas, ėjo kaip patepta. Aikštelėje 
Sidoni paskambino tris kartus, durys 
tučtuojau prasivėrė. Moteris—aš nesu
spėjau pamatyti jos veido — atidarė 
mums dar vienas duris ir tučtuojau din
go gretimame kambaryje. Aš įėjau į 
kuklų kambarėlį. Sofa, stalas ir trys 
kėdės — štai ir visi baldai. Netrukus 
Sidoni atvedė Alberą ir išėjo, uždariusi 
duris. Mes likome vieni.

—Galima kalbėti, tik ne per garsiai,— 
tarė Alberts.

Ant stalo pastebėjau vyšnių antpilo 
butelį ir tris stiklines. Aš paklausiau 
Alberą:

—Ar.mes ko laukiame?
—Visaip galį būti,—atsakė jis.
Aš neiškenčiau ir paklausiau:
—Ar tu ką nors žinai apie mūsų bi

čiulius? ,
—^4B^kas gerai. Greitai pats galėsi įsi- 
tįkinti.

Aš buvau labai suintriguotas.
Alberas išsitraukė iš kišenės- dėžutę 

cigarečių, pavaišino mane, užsirūkę pats 
ir paklausė, kokios aš nuomonės apie
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susidariusią padėtį. Mes ėmėme daly
tis įspūdžiais.

Besikalbėdamas staiga išgirdau, kaip 
atsidarė durys.

—Žakas!
Šis šauksmas man išsiveržė nejučio

mis. Žakas, kaip visada linksmas ir gy
venimo džiaugsmo kupinas, apkabino 
mane ir stipriai ‘paspaudė ranką Albe- 
rui, kurį, atrodė, nelabai nustebino jo 
atėjimas.

Jis atsisėdo ant laisvos kėdės, pasižiū
rėjo į laikrodį ir įspėjo:

—Aš teturiu valandą laiko.
Su švelniu rūpestingumu jis paklausė 

mane, kaip aš įsikūriau, pasiteiravo apie 
žmonos, motinos sveįkatą ir, kiek pa
tylėjęs, prabilo:

—Mes žengiame į ilgą karą... Numa
tyti, kaip jis išsivystys, negalima, bet ne
abejotina viena — galų gale nugalės pa
žangiosios ir demokratinės jėgos. Pran
cūzija, dabar atiduota nacistų grobikų 
valiai, anksčiau ar vėliau turi išsivaduo
ti savo pačios jėgomis...

Aš klausiau, ir man atėjo į galvą žo
džiai, kuriuos visaip linksniavo laikraš-

“Mes nugalėti.”
—Anksčiau ar vėliau Amerika įstos į 

karą, kuris dar tik prasideda. Ateis 
diena, kai Tarybų Sąjunga bus įtraukta 
'[ konfliktą. Mums nėra mažiausios abe- 

* jonės, kad Raudonoji Armija įneš savo 
lemiamą indėlį viso pasaulio išvadavi-

* mui...
Žakas, pasirėmęs alkūnėmis į stalą, 

kalbėjo toliau:
—Užsienio pagalba, be abejo, sudarys 

reikalingas sąlygas vidaus kovai susti
printi... Vidaus kovos išsiplėtimas, iš 
savo pusės, neabejotinai pagreitins įvy
kius ...

Žakas pažiūrėjo į mus, laukdamas pri
tarimo. Alberas linktelėjo, pamiršęs už
sidegti ką tik prikimštą pypkę.

—Taigi, viskas aišku. Būtina išplės
ti kovą prieš okupantus ir Viši išdavi
kus. Mes stojome į mūšį. Mes grumsi- 
mės ligi galo...

—Kalbėk, tyliau, — pastebėjo Alberas: 
už 'sienos kaimynai.

—Ar tu-manai, kad mus girdi?
—Nežinau, bet Sidoni patarė nekelti 

balso.
—Taigi, aš sakiau, kad reikia grumtis. 

Į stovyklas sukišta daugiau kaip šimtas 
tūkstančių mūsų draugų. Kiekvieną die
ną nauji suėmimai. Mirties bausmė kol 
kas mums netaikoma, bet sulauksime ir 
to...

Iš gatvės pasigirdo priešlėktuvinės ap
saugos budėtojų švilpukai. Mes visi trys 
kaip pagal komandą žvilgterėjome į lan
gą. Uždangstyta gerai. Šviesos pama
tyti iš gatvės negalima. Vadinasi, švil
pė ne mums. Žakas kalbėjo toliau:

—Iš esmės imant, mūsų priešų kėslai 
aiškūs: jie nori sunaikinti mūsų orga
nizaciją fiziškai... Mums taip pat ne 
pro šalį žinoti, jog net tarp tų,- kurie 
kovoja su hitlerine Vokietija, yra žmo
nių, kuriems būtu paranku, jei mes iš-sūriems būtų paranku, jei mes iš- 
nyktume po to, kai jie pasinaudos mū
sų kovos vaisiais... Todėl reikia saugoti 
partiją kaip akies vyzdį. Tiems iš mūsų, 
kurie bus suimti, nėra ko laukti, kol 
įniršimo pagautas priešas surengs sto
vyklose Baltramiejaus naktį ir sudoros 
patriotus... Jie turi mėginti pabėgti bet 
kuriuo būdu. Kiti stačiai neturi, teisės 
pakliūti.

—Tss! * Aikštelėje kalbasi/
—Rodos, įėjo į gretimą kambarį, gir

di—trinktelėjo durys.
—Jei bus kas įtartina, Sidoni įspės,— 

pasakė Alberas.
Žakas vėl ėmė kalbėti:
—Mes turime įvesti geležinę draus

mę... Paskutiniu metu buvo per daug 
suėmimų... Visą mūsų pogrindžio dar
bo sistemą reikia pertvarkyti.

Kažkas pasibeldė. Sidoni įkišo galvą 
pro duris ir pakuždomis tarė:

—Kaimynai parėjo. Nekalbėkite bal
su, jų kambarys greta. »

—Reikia paimti pavyzdžiu karo- laivą, 
suprantate?.. Štai, sakysime, kreiseris, 
jis pastatytas taip, kad vandens nepra
leidžiančių pertvarų dėka laikosi van
dens paviršiuje, net būdamas pramuš
tas... Jo pavyzdžiu ir reikia kurti mū
sų organizaciją.. .

(Bus daugiau)
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NEW JERSEY NAUJIENOS
Vasario 22-rą buvo George 

Washington 220-tas gimta? 
dienis. Hudson County ir Jer
sey. City turi istorinę reikšmę. 
Tvirtovė Paulus Hook randa
si ties Grand St., Hudson© 
upės pakraštyje. Pauluš Hook 
tvirtovė Washingtono įsaky
mu įtvirtinta gegužės mėnesį 
1776 metais ir sekamą mėnesį 
atidengta suokalbis Washing
ton ą nužudyti.

Ir kuomet sutvirtinta Angli
jos kariuomenė apgulė New 
Yorką, tai Washingtonas pa
liepė Amerikos kariuomenei 
apleisti Paulus Hook tvirtovę 
rugsėjo 23, 1776 metais, po 
astuonių dienų apgulos ir ne
perstojančio mūšio. Bet trys 
metais vėliau maj. Light Hor
se Harry Lee su 400 žmonių 
padarė užpuolimą ant Paulus 
Hook forto ir jį. paėmė nuo 
Anglijos. ,

Washingtono paskutinis ka
ro laiku vizitas buvo Town oi 
Bergen, kad susivienyti su La
fayette, kuris turėjo savo rast, 
dabartinėje Greenville ^sekci
joje, Jersey City priemiesty
je, ant Baldwin Avenue. Iš 
Lafayette ofiso Washingtonas 
pasiūlė Anglijai sugrąžinti 
maj. John Andre, mainais už 
Benedict Arnold ir įsakė kapi
tonui Aaron Ogden iš Paulus 
Hook tai padaryti. Tačiau žy
gis nepasisekė. Kelios dienos 
vėliau Andre buvo sušaudytas 
kaipo šnipas.

Washingtonas . paskutinį 
kartą matė Jersey City 1790 
rugpjūčio 30-tą dieną, kVio- 
met jisai vyko iš New Yorko į 
Philadelphia Newark Ave. ir 
kuomet 11 apylinkių, kurios 
sudarė dabartinį Jersey City 
miestą, vasario 22-rą 1804
pirmu kartu apvaikščiojo Ge
orge Washingtono gimtadienį.

Washingtonas pirmu kartu 
aplankė Bergen, dabartinį va
dinamą Bergen Square, ke
liaudamas į Cam,bridge 1775- 
tais metais užimti • Vadovybę 
tuomet apgultam Bostonui 25- 
tą birželio ir lydimas trijų ki
tų generolų ir oficierių. Lydi
mas Philadelphios kariuome
nės Light Horse vyko Acade
my St., Mill Road 
kęn ferry.

—o—
Daromi planai

Lahrel Hill kalėjimą, 84-rių 
metų senumo, ir jame esan-. 
čius 114 kalinių perkelti j pa
vieto kalėjimą Jersey City. 
Laurel Hill randasi Secaucus 
ribose ir jame randasi ligoni
nės. Ligonis patekęs į šią li
goninę esąs paskirtas mirčiai. 
Mat į ją veža visus, kiek man 
žinoma, nepagydomus ligonis.

iki liobo-

uždaryti

11,076 valandos išliktos nuo 
darbo Jersey City mokytojų, 
sakoma, miestui lėšuoja $50,- 
000 į metus, kad pasamdžius 
kitas, mokytojas jų vietas u- 
žimti. Dalykas tame, kad mo
kytojos gauna mėnesinę algą. 
Tad jeigu) jos ir nedirba, vis- 
tiek gauna mokėti.

• —o—
Lakewoode 2,000 akrų že

mės yra skiriama dėlei naujo 
aerodromo, atsitikime, jeigu■ 
būtų uždaryti artimi aerodro
mai. Lakewood randasi 51 
mylia nuo New Yorko ir 57 
nuo Philadelphijos. Tai pasi
turinčių žmonių , 
miestelis 
Park.

apgyventas
ir netoli nuo Asbury

—o—
metų John Curtis, 
pasiųstas į kalėjimą

20-ties 
bedarbis, 
už atsisakymą pasiduoti egza- 
minacijai ir eiti į kariuomenę. 
Jisai esąs religinės sektos Je
hovah pasekėjas ir sako, kad 
jo tikėjimas draudžia kare ki
tus užmušti.

—0-—
Chicagoje iškilo' skandalas 

už arklienos pardavinėjimą. 
Crosstown Market, kuris ran
dasi 131 Brunswick St., likosi 
nubausta pasimokėti $100 už 
arklienos pardavinėjimą.

Teisėjas Sullivan pastebėjo 
i/utėisto marketo savininkui 
Carnossa, kad geriau pasi
traukti iš ‘biznio “dūl savo ’ge-

ark-rovės, negu pardavinėti 
lienos mėsą. ‘

Atmenu, antrajam pasauli
niam kare, kuomet mėsiško 
maisto buvo trūkumas, viena
me piknike rengėjai, negau
dami jautienos, nei kiaulie
nos, gavo, arklienos ir parda
vinėjo “noyse A hamburger.” 
Vėliau valgytojai patyrė, ko
kią mėsą valgė. Visi buvo pil
nai pasitenkinę, 
manau, 
gyvulys

ją gyrė. Aš 
kad arklys švaresnis 
negu kiaulė.

—o—
Oil kompanijos dar- 
Bayonnėje vfs dar

Tydol 
bininkai 
randasi streiko lauke. Mitin
gai, kurie laikomi unijos ir 
kompanijos atstovų, prie nie
ko ne priveda. Unijos pareigū
nai sakosi skūsią kompaniją, 
kad už visą streiko laiką 
kompanija pamokėtų darbi
ninkams algas. Unija sako, 
kad šis streikas nesąs iš dar
bininkų pusės, bet. iš kompa
nijos kaltės. Pilietis.

LLD 15-tos Apskrities 
konferencijos įspūdžiai

Vasario 24 d. įvyko Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos 15 Apskrities konferen
cija. Būnant gražiai die
nai, atsikėliau anksti ir ma
niau, kad konferencija tu
rėtų būti pasekminga, nes 
nė vienas išrinktas delega
tas negalės sakyti, kad blo
gas oras, negalėjo pribūti. 
Būdama viena iš delegatų, 
pribuvau į LDS Klubo sve
tainę 10 vai. ryto. Jau ra
dau gaspadįnes besidarbuo
jant. Neužilgo p r a d ė j o 
rinktis ir delegatai. Paste
bėjau, kad iš toliau delega
tai pribuvo pirma, negu ar-
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Lewiston-Auburn, Me

vienas nesiskubino namo.
Labai buvo malonu maty

ti tokį draugiškumą tarpe 
visų. Anna Klivington

CIO prezidentas Philip Murray pasirašo peticiją pre
zidentui Trumanui, kad jis Įvestu tvirtesnę kainą kortt- 
rolę. Murray ragino ir plieno pramones fabrikantus tą 
peticiją pasirašyti, bet jie pasiūlymą atmetė.

Kuopos vardu tariu ačiū 
turėdama Pe-visiems aukojusiems.

* M Oi M
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pos. Kol d. Madisonas bu
vo gyvas, tol Youngstowno 
kuopa gyvavo. Bet kai jis 
numirė, numirė ir kuopa. 
Tas pats atsitiko su Bed- 
fordo kuopa. Kol ten bu
vo gyvas Kučauskas, tol bu
vo ir kuopa. Kada amžinai 
užmerkė akis Kučauskas? 
užmerkė akis ir Bedfordo 
kuopa. Drg. Nemurą taip
gi kalbėjo apie gavimą na
rių. Nurodė, kad yra žmo
nių, kurie bijo organizaci
jom stoti. Patarė nebijoti 
ir visiems į LLD stoti.

Iš eilės kalbėjo drg. Pe- 
traus. Į jo kalbą aš krei
piu • atydą, nes jis ir jo 
moteris yra jaunesnės kar
tos organizacijos nariai. Jis 
veikliai dalyvavo šios kon
ferencijos darbuose, buvo 
rezoliucijų komisijoje. Drg. 
Petraus sakė, kad jis nėra 
senas narys, bet skaitąs 
laikraščius ir knygas apie 
šią organizaciją. Būdamas 
jos nariu, mėgins veikti pa- D. M. Šolomskui. 
gal savo išgalę. Laiminga 
190 kuopa/" i 
traus už naują narį.

Iš LLD 31 kuopos* metinio 
susirinkimo, kuris atsibuvo 

sausio mėn.
Visi nariai, dalyvavę su

sirinkime, pasimokėjo duo
kles už šiuos metus ir jau 
laukia knygos.

Draugai patiekė sumany
mą, kad reikia nors, kiek 
prisidėti su auka prie sve- 
turgimių teisių gynimo. 
Kuopa iš kasos paaukojo $5' 
ir nariai po $1. sudėjo: J. 
Laučienė, E. Krapavickie- 
nė, J. Waišvilas, F. Apšega, 
K. Steponaitis, A. Kauįakis, 
A. Apšegienė, J. Apšega 75 
centus ir J. Stukienė 50 c. 
Viso aukų sus.idarė $13.25.

Duoklės ir aukos pasiųsta

Konferencija prasidėjo 
10.30 vai. iš ryto. Delegatų 
buvo 27 iš 4 kuopų. Ne visi 
išrinkti delegatai pribuvo.

Konferenciją atidarė O. 
' Gindrėnienė, 15 Apskrities 
pirmininkė. Konferencijos 
pirmininku išrinktas J. Že- $10, progresyvių 
brys, J. Simans protokolo $15.
sekrętoriumi, o jo pagelbi-j Konferencija pasibaigė 2 
ninku Anna Klivington. vai. po pietų. Buvo delega- 

Pirmiausia kalbėjo drg.
Žebrys, kuris, atstovavo 190 
kuopą. Jis aiškino šios or
ganizacijos vertę, ypatin
gai, kad 22 kuopa jau 37 
metų senumo. O 190, kuopa 
pernai turėjo 25 metų ‘ su
kaktį. Pirmininkas prašė, 
kad draugai ir ant toliau kurių buvo virš 50s Gaspa- 
veiktų pa sek.minga i ir dinėmis buvo šios draugės: 
darbščiai, kaip kad veikė O. Gindrėnienė, M. Geda- 
iki šiolei.

Drg. J. Stripeika, iš 22 
kuopos, kuris yra vienas iš 
seniausių narių ir buvo tos 
dienos gaspadoriuš, nupiešė 
gana puikiai LLD kuopų 
darbus ir šios organizacijos 
svarbą.

Drg. J. Rūbas, iš Būrton.itai 
Ohio, kuris atstovavo LLD 
ūkininkų kuopą, aiškino 
apie jų veiklą. Jis sakė: 
Seniau ūkininkų kuopa tu
rėjo daug narių, bet dabar 
sumažėjo. . Bet vistiek jie 
veikia ir tarpe jų yra dide
lis draugiškumas ir susita
rimas darbuose.

Draugė B. Simans pagyrė 
abelną kuopose veikimą ir 
ragino dar sutartiniau dar
buotis, nors nekurie gal jau 
ir pavargę. Tik ji pastebė
jo, kad kuopų susirinkimai 
būna per reti. Pavyzdžiui, 
neužgirtina, kad kuopos su
sirinkimai būna kas trys 
mėnesiai.

Drg. Nemura. apibūdino 
šios organizacijos , vertę, 
ypatingai pagyre ūkininkų 
kuopą ir ragino, kad. visi 
draugai ir toliau veiktų, 
kaip praeityje. Pastebėjo 
Akrono kuopos neveiklumą, 
taipgi Youngstowno kuo

konferencija daug nuveikė. 
Paaukavo, knygų " fondui 
$50, ateivių gynimui $25, 
laikraščiams Laisvei, Vil
niai ir Liaudies Balsui po 

partijai 
Išaukavo virš $120.

tai ir svečiai pakviesti pie
tauti.

Čia turiu nuoširdžiai pa- 
dėkavoti toms darbščioms 
gaspadinėms už tokius ska
nius pietus ir už tiek sun
kaus darbo įdėjimą. Ačiū 
vardu delegatų ir svečių,

I minskienė, McLanas ir Moč- 
kutienė. Mes, draugės, ti
krai įvertiname jūsų darbą 
ir pasišventimą.

J. Žebrys paprašė, kad de
legatai sumestų aukų išlai
dų padengimui, o kas liks., 

eis “Knygų Fondui.” 
Taipgi pirmininkas pakvie
tė. eilę draugų pakalbėti 
apie šios organizacijos vei
klą.

Po visko tęsėsi draugiški 
pašnekesiai. Taip laikas ir 
prabėgo iki vėlumos. Nė

Nebūkite demagogais
Vasario 20 d. Maine vie

nintelė moteris senatorė 
Margaret Chase Smith, kal
bėdama tarptautinei mote
rų organizacijai, kur daly
vavo 300 delegatų iš 40 štei- 
tų, pasakė: “Mūsų šalis ne
turi tapti demagogų tauta, . 
kas veda prie liguisto ne
bylio, su perverta nosyje 
grandimi. Kurie bijo -kal
bėti ir apginti savo teises, 
spaudos ir žodžio laisvę, bi
jo dėl to, kad nebūtų kriti
kuojami.”

Čia tai pasakyta šventa z . 
tiesa.. Tas aiškiai parodo, 
kad mest neprivalome būti 
bailiais su grandimi nosyje. 
Kiekvienas sveikai protau
jąs žmogus privalo budeli 
už taikos išlaikymą visame 
pasaulyje...

A. Apšėgienė . *

I
Tel. A V. 2-4026 g

DR. JOHN REPSHK |
(REPSYS) gLIETUVIS GYDYTOJAS g

Valandos: 2-4 ir 6-8 $

Nedaliomis ir šventadieniais: g 
nuo 10 iki 12 ryto. g

495 Colombia Rd. 8

i
I

DORCHESTER, MASS.

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

5 pusl.-Laisve (Liberty)-*-Šeštadien., Kovo-March 'T, 1952

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Tarp lietuviu
Kas neatsimena tradiciniu 

Užgavėnių Lietuvoje ? Tačiau 
čia dauguma jas užmiršta, 
tarsi jų nebūtų. Bet ne Ona 
Zakarauskiene, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubo gaspado- 
riaus Juozo žmona. Antradie
nio vakarų užsukus kluban su 
reikalais tuojau pasiūlė pa
vaišinti Užgavėnių blynais.

Užgavėnių klausimu mūsų 
jaunimas artimesnis Lietuvos 
kaimo tradicijoms už mūsų se- 
nįmą, Lietuvos jaunimas Už
gavėnėmis domėdavosi ne 
tiek dpi blynų,, kiek tuo, kas 
apsives pirm Užgavėnių.

Gale praėjusios savaitės vi
sas didysis Brooklynas buvo 
pilnas lietuvių jaunimo vestu
vių. Central Brooklyne Įvyko 
Žeruolytės su naujakuriu Ar- 
manavičiu vestuvės. Kitos lie
tuviškos vestuvės suruoštos 
Piliečių Klube, dar kitos Li
berty Auditorijoje. Kalbama, 
kad dar buvusios ir kelerios 
kitos.

★
Ona Depsienė minėjo savo 

gimtadienį vasario 25-tą. JĮ 
pasitikti atvyko į Moterų Ap
švietus Klubo popietį praėju
sį sekmadienį, Auditorijoje, 
tr prižadėjo, kad rudeniop ji 
tikrai atvažiuos dirbti ir gy
venti miestan. Ji sako: jau
čiuosi prasikaltusi, negalėda
ma padėti jums darbuose. Ta
čiau nuolat atvažiuoti iš ten, 
kur dabar esame, neįmanoma. 
iTjesa, atvažiuoti iš jų gy
venvietės į miestą vienam ke
lionė kainuoja apie $4 ir daug 
Saiko. Gerai, kad jie mūsų ne- 
hžmiršta bent didžiosiomis 

Šventėmis.

LDS 1-ji kuopa savo metini 
bahkietą kovo, 8-tą įvykdys 
savo < teritorijoje, L. A. Pil. 
Klube, Stagg St. ir Union Avė. 
Daugumą tos kuopos narių gy
vena Williamsburge ar tose 
apylinkėse, įšrkur klubas, len
gvai pasiekiamas.

' Į bankietą kviečia visus, ne 
vien tiktai narius.

★ 
įdomaujantiems žiniomis 

apie sveikatą artinasi nepa- i 
prasta proga. Daktaras M. D. 
Palevičius atvyksta Į Rich
mond Hilb dalyvauti LDS Cen
tro Valdybos suvažiavime kai
po tos 'didžiulės" lietuvių savi-j 
šalpos orgąiiizaęijos daktaras- 
kvotėjas'. ' Vietinės LDS 13-tos 
kuopos prašomas, jis sutiko 
teikti prelekciją apie sveikatą.

Prelekcija įvyks kovo 9-tos 
popietį, lygiai 2:30. Liberty 
Auditorijoje. Daktaras atsaki
nąs ir klausimus. įėjimas ne
mokamas.

Daktaras yra geras lekto
rius apart to, kad turi desėt- 
kų metų praktiką gydytojo 
profesijoje. Tad jo prelekcija 
suteiks daugt naudos. Ž. R. 

**   /

Kostumerj areštavo 
už jo “gerumą”

Vasario mėnesį krautuvėse 
prekyba visuomet silpnesnė. 
Tad skelbiami visoki išparda
vimai ir kitokiomis priemonė
mis stengiasi pritraukti pirkė
jus.

Brooklyne kompaniškon 
Sears Roebuck krautuvėn tuo 
bloglaikiu' kokie tai laimingi 
vėjai atnešė grupę gerų kos- 
tumerių. Pardavėjai pastebė
jo, kad tie gerieji pirkėjai vis 
apmoka tos pačios firmos iš
leistais ir pinigų vietoje pri
imamais kuponėliais. Firma 
pradėjo tyrinėti. Apsižiūrėjo, 
kad tie kostumeriai ateina iš 
giminės vieno jaunuolio, kuris 
kiek seniau dirbo firmos kny
gų peržiūrėtoju. Vyruką areš
tavo. Kaltina, kad jis buvęs 
tuos kuponus pasivogęs iš fir
mos raštinės.

Prūsei kos neleidžia pas mus, Opera “Rigoletto”
įmes nuvyksime pas jį

Nuvyksime savo bendru pa
reiškimu visi, kurie susieisime 
pasikalbėti apie jo bylą. Ku
rie dalyvausime Liberty Au
ditorijoje šio sekmadienio po
piečio 3 valandą. Auditorija 

! randasi prie Atlantic Avė. ir 
110th St., Richmond Hill.

i

Brooklyniečiai pageidavo, 
! kad Leonas Prpseika atlanky
tų Brooklyną ir apylinkes. Jau 
ilgas laikas, kai su juo nesi-, 
matėme. O tas žymusis rašy
tojas ir kalbėtojas, prietelin- 
gas asmuo, čia daugelio go
džiai laukiamas. Bet...

Prūseika atrašė brooklymo
čiams, kad užkartoji jam 
byla neleidžia planuoti išvykų

Iš vestuvių
Vasario. 23-čią brooklynie- 

tė Florence Kazakevičiūtė išė
jo už John Michilowski iš 
New York o miesto. Apeigos 
įvyko Karalienės Angelų baž
nyčioje.

Jauniesiems garbės palydo
vais patarnavo Mildred Ma- 
zauskąs ir Anthony Navikas, 
Jr. Pamergėmis buvo Joan 
Mason, Eleanor Mazauskas, 

Į Mary ( Michilowski: pabro
liais — Robert Krausankas, 
John Prankaitis, John Blass. 
Gėles nešė Florencės brolduk- 
tė Joyce Kazakevičiūtė ir 

j jaunojo John mažytė giminai- 
I tė Ginger Roxbury.

j
Alice Karp buvo svočia. 

George Kazakevičius savo se- 
selei vestuvėse patarnavo pirš
liu. ' •

Masinė vestuvių puota, užsi- 
tęsusHdvi dienas, įvyko Li
berty Auditorijoje, Richmond 
Hill. Sjvečiai pabuvojo nepa
prastai- linksmai ir draugiš
kai, ne's čia buvo susirinkę 

.abiejų šeimų giminūs ir arti
miausieji draugai. Skaitlingas 
virėjų ir patarnautojų štabas 
tuos šimtus žmonių gerai ap-, 
tarnavo.: Tačiau ir patys Jur- j 
gis ir Ona Kazakevičiai, jau- j 
nosies tėvai, visą laiką rūpes
tingai prižiūrėjo, kad kur nors 
ko nepritrūktų jų svečiams.

Virėjomis dirbo Ona Globk 
čienė, Anelė Kanopienė, Anna 
Višniauskienė, Marcelė Yakš- 
tienė, Mary Zeikus. į Prie^ sta-z 
lų: Ruth Bell, Cąrijlneč.^Gil: : 
man, Billy Kulik, Frances Ma^ 
žilis, ^John Meškėnas, Adele 
ir Bertha Raskauskas ir jų 
draugė, Geraldine ir Mary 
Ann ' Wilsonaites. Prie gėri
mų : Antanas Balčiūnas, Sta
sys jTitanis, Jurgis Wareso- 
nas.i v

Jaunieji apsigyveno 12 
Stagg St., Brooklyne, arti jo
sios tėvu namų.’ . i

Jaunavedis, nors amžiumi 
dar labai jaunas, tačiau jau 
yra veteranas. Jisai tarnavo 
Washingtone, prezidento sar
gybinių skyriuje. Sugrįžęs, 
dirba knygvedžiu visuomeniš
koje Įstaigoje. LiupsalaiKiais 
mėgsta užsiimti medžio dar
bais. Gyveno pas motina Dorą 
Michilowski, New Yorke, ta
čiau priklauso Bfooklynui — 
jo tėvas kadaise turėjo bar- 
bernę prie Union Avė., o da
bar jis pats atėjo čionai į žen
tus.

Florence nuo vaikystės mė
go siūti viską, kas reikalinga 
sau ir hamams. Tad ir užbai
gusi mokslą ji pasirinko darbą 
moteriškų drabužių industri
joje. Jos pačios vedybinė, o 
taip pat ir motinos suknelė— 
Florencės rankų darbas.

Tačiau apie Florence nori
si daugiau kalbėti kaipo apie 
mergaitę sų akordijonu-armo- 
nika. Apie šešęrių metų am
žiaus ji pradėjo skambinti 
pianu, bet vėliau pasirinko ar- 

kur nors toliau, nės bylos tę
sinys prasidės jau ši pirmadie
ni, kovo 3-čią.

Prūseikos pri.etelių grupė 
sumanė būti su juomi teisme 
(mintimis). O kad niekas ne- 
siliktų nuo to atstumtas, pa
prašė ir gavo moterų sutikimą 
panaudoti. jų rengiamą filmų 
popietį masiniam pasitarimui 
apie Prūseikos bylą. Tad :

Visi esate kviečiami būti 
Liberty Auditorijoje (didžio
joje salėje) lygiai 3 vai. šio 
sękmadienio popietį. Matykite 
filmas “Taika Laimės” ir ki
tą, muzikalį^ką. Ir būkite da
lyviais to pasitarimo.

Po programos bus ir vaišių.
/ Klubietė.

Padėka
Esame šiltai dėkingi virė

joms, merginoms ir vaikinams 
patarnautojams prie stalų, 
taipgi dirbusiems prie gėri
mų mūsų dukters Florence su 
John Michilowski vestuvėse. 
Skaniau pagamintų valgių ir 
geresnio patarnavimo niekui’ 
nebūtume galėję gauti. Geres
nio nereikėjo.

Taip pat tariame ačiū vi
siems už .. pirmvedybines ir 
vestuvėse suteiktas mūsų jau
navedžiams dovanas ir už at
vykimą pabūti su mumis mūsų 
šeimos didžiąją dieną.

Jurgis ir Ona 
Kazakevičiai

monika. Vos užmatoma už in
strumento, dešimties metų am
žiaus Florence pradėjo groti 
organizacijų programose. Yra 
grojusi daugelio veikalų pa
statyme ir filiuose. Ypačiai 
gražiai ji matoma grojant 
akordijonu Klimo ’ filmoje 
“Paparčio žiedas.” Ir tebe
grota brolio orkestre.

•Florence vaikystėje lati^Č 
lietuvių kalbos mokyklėlę/ 
Gražiai kalba ir rašo lietuviš
kai. Dainuoja Aido Chore. 
Dažna viešnia lietuvių pramo
gose. Ir ne kartą bankietuose 
patarnauja prie stalų.

Tuose keliolikoje savo am
žiaus metų Florence sudėjo 
daug gražių apie save atmin
čių. Lai visas kitas jos amžius 
būna taip pat gražus!
, Linkime jauniesiems laimės.

'■ Rep.

Richard Jones, ,55 metų, 
siuvėjas, atrastas mirusiu, po 
įvykusios gaso eksplozijos jo’ 
bute, Bronxe. Trenksmas 
smarkiai sukrėtė visa 52 šei
mų namą ir išgązdino gyven
toj us.

Mainierys Cecil Sanders, iš West Frankfort,, Ill., be
veik apalpo valstijos seimelio komisijos posėdyje. Ta 
komisija tyrinėja priežastį eksplozijos, kurioje 119 
mainierių buvo užmušta, Sanders tik vienas išliko gyvas.

Antrasis Aktas. Senis Rigo- 
j letto grįžta namo volai vaka
rą nejaukia 1 tamsia gatve. 
Matosi mūro tvora aptvertas 
grafo Ceprano palocius ir 
lies tuo pasieniu glaudžiasi 
kukli Rigoletto šlubelė, tarsi 
ir ji ko bijotųsi.

r Rigoletto neramus. Jį kan
kina nešvari sąžine. Jis veik 
apstulbsta iš išgąsčio, kuomet 
•pamato, kad paskui jį seka 
Sparafucilė, ' p a s a m domas 
žmogžudys. <
Sparafucilė įspėja. Rigolettą, 

kad jis turįs; daug priešų. Ir 
pasisiūlo padėti jų. nusikraty
ti. Rigoletto klausia, kiek kai
nuotų. Sparafucilė atsako, 
jog pagal sutarti — pusę iš 
anksto, kitą pusę atlikus dar
bą. Sutartį jis sąžiningai įvyk- 
dąs: “Mano sesuo f atviliojo 
auką Į mano karčiamą, o aš 
atlieku viską kitą,” užtikrino 
j is.

Rigolettą supurtė baimė. Jis 
atsiprašė. Norįs dar pagalvo
ti.

- Kada žmogžudys dingo iš 
akių tamsoje, Rigoletto pat
sai sau vienas prisipažįsta, 
jog “mes abu lygūs. Jisai 
smogia tamsoje — o aš smei
gia dieną savo nuodingomis 
užgaulėmis.”

Sugrįžusi į savo ‘kiemeli 
Rigoletto tarsi kitu žmogumi 
pakeičia buvimas čio jo švel
nios jaunutės dukters Gildos 
(Džildos). Savo vienturtę jau
nuolę dukrelę jisai slapta par
sigabeno į Mantua ir per tris 
mėnesius laiko uždarytą, sau
gomą, kad godūs ištvirkėliai 
nesunaikintų j’os nekaltybę ir 
laimę.

Gildą linksma išbėga pasi
tikti tėvą.

“Gildą! Ar-klausei manęs? 
Buvai namie?” šaukia tėvas.

“Taip, teveli. Bet kam tas 
varžymas? Aš buvau tiktai 
bažnyčioje,” lyg išsisukinėda
ma atsako jam duktė.

‘ši am e m i este yra ž m on i ų, 
kurie, džiaugtųsi mus persky
rę/’, Rigoletto Įspėja dukterį, 
ir p.asišaukęMį jos sargybinę 
Giovanną .(Džjjovaną) užsi
tikrina, kad niekas nebuvo 
atėjęs į jų namus.

Tuo tarpu gatvėje pasigirs
ta kas nors, lyg būtų kieno 
žingsniai. Išsigandęs, kad gal 
kas sužinojo apie jo sekretą, 
Rigoletto atidaro^ vartus. J hm 
žiūrint į tamsią gatvę vartų 
vienu kraštu, kitu kraštu, ne
pamatytas kieman įslenka ku
nigaikštis ii’ pasislepia. Many
damas, kad jo baime buvo be 
reikalo, Rigoletto meiliai at
sisveikina Gildą ir išeina lau
kan.

Kas laukia gražuolės Gil
dos ir jos tėvo? Jei tai įdomu, 
sekite būsimus aprašymus

Laisvėje. Bet, dar geriau, įsi
gykite bilietą iš anksto, kad 
užtikrintai girdėtumėt- maty
tumėt operą kovo 16-tą. Au
ditorijoje vieta ribota, bilietai 
guli išsibaigti pirm tos dienos. 
Rezervuotos sėdynės $2.25. 
Paprasti bilietai $1.75. Ar.

Kviečiame į svečius!
Kas veikiama pas Richmond 
Hill bolininkus

Kovo 1 d. bolininkai rengia 
labai skanią vakarienę 7 vai. 
vakaro, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic Avė., Rich- 

j mond Hill.
Virėjos .atydžiai prirengia 

valgius. Atsilankiusieji būsite 
pilnai patenkinti valgiais. 
Kaina vakarienės tik $1.50.

Tai yra labai patogus lai
kas, šeštadienio vakaras. Bus 
galima visą vakarą praleisti. 
Auditorijoje. Tą patį vakarą 
bus įteiktos dovanos goriau
siems bolininkams, kurie jas 
yra laimėję praėjusiais me
tais. Nepamiršk, skaitytojau, 
atvykti 7 vai. vakaro, nes tuo 
laiku bus ir vakarienė. C. J.

Areštavo buvusius 
valdininkus

Richmond Apskrities spe
cialūs grand (Įžiūrės įsaku 
areštuoti du asmenys. Abu tie 
asmenys pirm iškilimo šio 
skandalo buvę aukšti valdinin
kai toje apskrityje. Abu buvę 
aukšti republ ikonų organiza
cijos viršylos.

Edward A. Ruppell buvo 
viešųjų darbų komisijonie- 
i’ium sir $10,000 metinės al
gos. Ir buvo partijos pirmi
ninku toje apskrityje.

Peter Spinelli tarnavo dist- 
rikto prokuroro padėjėju ir 
buvo republikonų partinės or
ganizacijos sekretorius ap
skrityje. Abn sakėsi esą ne
kalti jiems iškeltuose kaltini
muose.

Viename . bendrame prieš 
abu kaltinime sužymėti 34 
“griekeliai.” • Sako, kad jie 
suok.albiavo, tiesiog vogė 
jiems ■ nepriklausomą turtą, iš 
tarnautojų reikalavo duoklių 
politiniams reikalams ir net 
atskaitų už jas nepateikė.

Prieš Ruppell dar iškeltas 
ir kitas kaltinimas. Sako, kad 
jis liudydamas State Crime 
Komisijai neteisingai prisie
kęs.

Tačiau atrodo, kad iš to di
delio debesio mažai tebus lie
taus. Ruppell sulaikytas po 
$5,000 kaucijos, Spinelli po 
$2,500. Tokios kaucijos daž
nai skiriamos pavogusiems 
duonos.

Paruošė dirvą 
fėrui pakelti

Valstybės Seimelis Al baily
je persijojo pro pirštus miesto 
pateiktus reikalavimus. Jis lei
do majorui Impellitteri uždė
ti visokiausius tokius taksus, 
kurie būtų surenkami iš var
guomenės.

Bet nesuteikė miestui dau
giau paskyrų iš tos sumos, 
kurią miestas sumoka taksais 
valstybei. O be padidinimo tų 
paskyrų vienatinis sekamas 
šaltinis miesto budžetui suves
ti yra pakėlimas fėro.

Einant pirmesniais valdinių 
įstaigų tarimais Impellitteri 
gali liepos 1-mą f erą kelti 
nieko daugiau nesiklausęs.

Majoro nuolankiai priėmi
mą tokios padėties miesto po
litikos stebėtojai supranta 
kaipo Impellitterio ir Dewey 
iš anksto turėtą susipratimą 
lupti iš varguoipenės p as k uti
nį skatiką.

Numatoma, kad miesto vai 
Alininkai bandys tebepalaiky
ti trijų nuošimčių taksus ant 
pirkinių. Daugiau aptaksuos 
smulkius namų savininkėlius, 
auto pasistatymą gatvėse. Ir 
.Įves kelis kitus tokius taksavi- 
mus,- kuriuos sumoka varguo
menė ir vidutinis pilietis.

Senatas nesvarstė 
nedarbo biliaus

New Yorko Valstybės Sena" 
tas praėjusį trečiadienį atsi
sakė svarstyti reikalavimą at
šaukti Huges-Breos Įstatą.

Reikalavimą svarstyti tą 
klausimą buvo pasiūlęs brook- 
lynietis senatorius Gittleso- 
nas. Už svarstymą balsavo 23, 
prieš 22. Nors buvo vieno bal
so dauguma už pasiūlymą, ta
čiau taisyklės reikalavo 29 
balsų.
Tą atmetus, senatorius Bian

chi iš Manhattan vietoje pa
siūlė bilių svarstyti. Jo pasiū
lymas tapo senatorių atmes
tas 45 balsais prieš 1.

Hughes-Brees įstatas atei
tyje žymiai nuskriaus bedar
bius ir nedarbo apdraudos 
fondą. Po apie 600 milionų 
dolerių per metus yra padova
nojama stambiesiems fabri
kantam vadovaujantis tuo įs
tatu. Užėjus didžiam nedar- 
bui-depersijai — nebus iš ko 
suteikti bedarbiams apdrau
dos.

PARDAVIMUI AR
IŠRANDAVOJIMUI

7Kampinis mūro namas, 
I apartmentų ir dvi patalpos 
bile kokiam bizniui. Lenkais, 
rusais, ir lietuviais apgyvento-. 
je vietoje. Tuojau bus tuščias 

, S kambarių apartmentas. Na- 
j mas neša įtiek randų, kad sa
vininkas gali puikiai iš jų pra
gyventi.

Vieta gera visokiems biz
niams. Tirštai apgyventa ir 
arti didelės dirbtuvės. Gera

I vieta restaurantui.
Pardavimo priežastis — sa- 

i vininko nesveikata, < Daktaro 
Įsakymu turiu apsigyventi 
Arizonos valstijoje.

Kainos nesakau, noriu, kad 
pamatytumėte namą ir sekei-Į 
ją. Parduosiu greit, ir už že-! 
mą kainą, be agento. .Prašau 
kreiptis bile laiku.

Į Mr. BONETSKI 
121 Dobbin St., Brooklyn,

(42—43)

PETRAS KAPISKAS
IR ' 

i VINCAS SODAITIS
1 *

Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2^842

TONY’S 4?
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

. Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

6 pusl.-Laisvė (Liberty) -šeštadien., Kovo-March 1, 1953
♦

Aido Choras
Choro reguliarė pamoka į- 

vyks šio penktadienio vakaro 
8 valandą, Liberty Auditorijos 
Music Room Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

č Choro Prezid.

Jei jūsų draugijai, kfj> 
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

PAJ1ESK0JIMAI
Pajieškau Anthony Waynor,. pir

miau gyveno Lowell, Mass. Girdė
jau, kad išvažiavo į Floridą. Ar jjs 
pals ar kitas katras žino apie.^b 
malonėkite man pranešti. Aš įnoriu 
su juo susirašyti.. Už pranešimą bū
siu labai dėkingas.

Mr. Anthony K. Raila,
87 Battles St., 
Brockton, Mass.

(42-44)

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y. • 

LDS 1 Kuopos Susirinkimas.
Brooklyn, N. Y., kovo (March) 4 

d. įvyks LDS 1 kuopos susirinkimtMI 
A. L. P. Klubo svetainėj, 280 UnP 
Avė. Pradžia 7:30 v. v. Prašome r’ 
rius atsilankyti skaitlingai. Ypatui; 
gai, kuriem reikia pasimokėti 
Jes, ateikte ir pasimokėkite, ka<^’ 
susispenduotumėt.

Mūsų kuopos vakarienė įvyks jau 
kovo 8 d., tai prašome narius ateit 
ir įsigyt tikietus. ši vakarienė ren
giama, kaipo metinė ir kad ji būtų 
gera 
visų

visais atžvilgiais, priklauso nuo 
kuopos narių. — Prot. Sekr.

(43-44) •

RIDGEWOOD, N. V. .
LDS 103 kp. susirinkimas jvyks 

antradienį, kovo 4 d., 8 vai. vak., 
Shapolo ir Vaiginio salėje, 147 
Thames St< JBrooklyn, N. Y. Skait
lingai dalyvaukite susirinkime ir 
bandykit savo duokles užsimokėti.— 
P. Babarskas, prot. sekr. (42-44)

i

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

105 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y. v
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte^ 
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

Matthew A.
BUYLfS

(BUYAUSKAgp

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Z(

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 ,

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




