
KRISLAI 
“Sveikatos Šaltinis”. 
Ginklavimosi pavietrė. 
Skaitlinės ir ubagystė. 
Gen. Grow. 
'Hallinan ir Bass.

Rašo A. BIMBA

Gera žinia ’Lietuvių Litera
tūros Draugijos nariams. Jau 
gatava ir siuntinėjama knyga 
“Sveikatos ^šaltinis”. Kuopų 
pareiga gautas knygas tuojau 
išdalinti savo nariams.

• Knygą gaus visi Draugijos 
nariai, pasimokėję 1951 metų 
duokles.

Gavę šią knygą nepadėkite 
ant lentynos “pelėjimui”. Mo
kykitės iš jos savo sveikatą 
sustiprinti. Joje rasite be galo 
daug Dr. Kaškiaučiaus patari
mų ir pamokymų.

Prezidentas Trumanas už
sispyrė iš Kongreso iškaulyti 
dar aštuonis bilijonus dolerių. 
Beveik visi jie skiriami kapi
talistinių kraštų 
Tik šešetas šimtų 
su viršum eis taip 
“techniškai 

 

kraštams,-kaip Indijfa.

Iš tų astuonių bilijonų, at- 

 

• minkite, nė centas nfcis Ame
rikos militarinėms jėgoms. 

Čia mes ja mrfe iš budže- 
to paskyrą virš šešiasdešimt 
bilijąnt

inklavimui. 
milijonų 

adinamai 
pagalbai tokiem

irgi paskelbė savo 
militarines išlaidas, 

osi ir gynimosi rei-

Soviįtai 
1952 
Ginklav 
kalams jie^skiria 28 bilijonus 
dolerių. Nė pusės nėra tiek, 
kiek tiems reikalams išleis 
mūsų daug mažesnė šalis.

Bet, žinoma, ir tie 28 bili
jonai milžiniška suma. Nerei
kėtų, jeigu nebūtų 
ginklavimosi pavietrė.

tų

užėjus

iš The 
revoliu- 
bet ku-

I Ponas Will Lissner 
N. Y. Times paskelbė 
ciją, kuri jau praėjo, 
rios niekas nepastebėjome. Ji 
beveik iššlavė iš mūsų gyveni
mo biednuomenę!

Štai jo duomenys: 1939 
metais trys šeimos, iš kiekvie
nų keturių turėjo mažiau 
$2,000 metinių įplaukų. Gi 
po dešimties metų, arba apie. 
1950 metus, tik viena šeima 
iš kiekvienų trijų turėjo ma
žiau $2,000 metinių įplaukų.

Ar tas nereiškia, kad mes 
visi smarkiai paturtėjome! ?

N. Y. politikieriai mojasi

nepasakė, kad dabar mūsų 
doleris tėra veiktas 50»centui 
1939 metų dolerio. Tai reiš
kia, kad už tuos $2^000 šiais 

paikais galima nusipirkti tik 
tiek, kiek 1939 met/is buvo 
galima nusipirkti ųx $1,000.

generolo Grow 
kasdieninius užra- 

buvo . Amerikos 
atašė Maskvoje.

Kas nors, sakoma, pavogė 
amerikiečio 
privatiškus 

. šus, kai jis 
. ambasados

Jie dabar pateko į anglo ra- 
i šytojo Richard Squires knygą.

Gen. Grow slaptuose 
šuose užsirašęs, kad be 
atidėliojimo, jau dabar, 
metais, reikia pradėti
prieš Tarybų Sąjungą. Ir rei
kią kirsti iš visų pajėgų.

Šie generolo Grow užrašai 
parodo Amerikos militaristų 
galvoseną.

uzra- 
jokio 
1951 
karą

Progresistų Par- 
prezidentiniams 

Jau numatomi

Gerai, kad 
tija ruošiasi 
rinkimams, 
ir kandidatai. įžymusis Cali- 
fornijos advokatas Vincent 
Hallinan, airiškos kilmės, še
šių vaikų tėvas, drąsus ir pa
žangus žmogus, siūlomas kan
didatui į prezidentus. O niu
jorkietė Chariota Bass, negrė

■ Visuomenininke, statoma kan
didatu į vice-prezidentus.

Pirmą sykį Amerikos isto
rijoje moteris bus statoma to
kiai aukštai vietai! Taip ir 
reikia. Lai gyvuoja moterys!
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VALDŽIA PLANUOJA
INDŽIONKŠIN4 PRIEŠ
GELŽKELIEČIŲ STREIKĄ

806,668 vakarų Vokietijos 
piliečiai balsavo prieš 
kariuomenes rekruthvima

Streikas sustabdė- geležinkelių 
veikimą j vakarus nuo Buffalo

KINIJA PROTESTUOJA, 
KAt) AMERIKONAI SEJ£
LIGŲ BAKTERIJAS
Grasina smarkiai baust suimtus 
choleros, lifo, maro skleidėjus

Washington. — Armijos 
valdyba rengiasi prašyti 
teismo drausmės - indžionk- 
šino, kad įsakyti! streikuo
jantiems geležinkeliečiams 
tuojau grįžti darban.

Sekmadienį sustreikavo 
New York Central geležin
kelio mašinistai ir ugniaku- 
riai i vakarus nuo Buffalo 
ir St. Louiso. Streikas su
paralyžiavo 25 to geležin
kelio šakas.

Stabdoma ir traukinių 
važiavimas iš New York į 
Chicagą, Cleveland ą ir ki
tur į vakarus.

Streikieriai ketino aptar
nauti tiktai, tūlus trauki
nius, kurie gabena ginklus- 
amuniciją, pieną ir reikme
nis ligoninėms.

Kaip šis, taip ir visi kiti 
geležinkeliai yra tebelaiko
mi perimtais į armijos ži
nybą nuo 1950 metų rug
pjūčio 27 d. Tada valdžia, 
pervesdama geležinkelius į 
armijos valdybą, sulaužė 
gręsusį visuotiną geležin
keliečių streiką.

—Geležinkelių perėmimas 
j armijos žinybą yra “tiktai 
legalis monas,” sakė gele
žinkeliečių Brolijų vadovai, 
skelbdami dabartinį strei
ką. — Geležinkelių kompa
nijos, prisidengdamos tuo 
monu, vis išnaudoja darbi
ninkus, kaip ir pirmiau. 
Jiems tebėra užkartos tos

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos rendii ko
misija siūlė leisti “vargin
giems” namų savininkams 
pakelti rendas daugiau kaip 

Į 15 procentų. Pasiūlymas 
įteiktas valstijos, seimeliui 
pirmadienį.

Nuo 1950 metų, kada bu
vo išleistas gubernatoriaus 
Dewey’o įstatymas 
doms' kontroliuoti,” 
savininkai kasmet 
po 39 milijonus dolerių dai
giau iš savo įnamių.

ren- 
namu 

išgavo

Japonija rengiasi urmu 
statyt didelius laivus

Tokio, Japonija. — Japo
nų, spauda rašo, kad jie vi
sais garais ims statyti di
džiuosius prekybos laivus, 
kai tik bus pasirašyta Japo
nijos taikos sutartis su 
Jungtinėmis Valstijomis ir 
kitais vakariniais taikiniu-’ 
kais.

Hong Kong. — Anglų gu- 
b e rnatorius Grantham 
Hong Konge dejavo, kad 
Japonijos išgabenami dirbi
niai smaugs anglų biznį už
sienyje, ypač Azijos rinko
se.

pačios sunkios darbo sąly
gos, kaip pirm. 50 metų.

Geležinkeliečiai jau treji 
metai be pasekmių reika
lauja sutrumpinti darbo 
savaitę nuo 48 iki 40 valan
dų ir mokėti tiek pat algos, 
kaip už 48 valandas.

Valdžia’ veikdama kaip 
tarpininkė, nevertė kompa
nijas patenkiųti geležinke
liečių reikalavimus.

Amerikonai atšovė 
propagandos lapelius 
j derybų vietą

Panmundžom, Korėja? —- 
Amerikonai laidė iš patran
kų sviedinius, užtaisytus 
propagandos lapeliais, prieš 
Kinijos ir Šiaurinės Korė- 
još komunistus. Lapeliai 
krito į Panmundžomą, ku
ris pripažintas nekarine, 
neutral e vieta paliaubų de
ryboms tarp šiaurinių korė
jiečių ir amerikonų.

šiauriniai korėjiečiai už
protestavo, kad 5 ameriko
nai šaudydami lapeliais į 
Panmundžomą, laužo tos 
vietos bepusiiškumą.

Amerikonai paaiškino, 
kad, “matyt,-vėjas atpūtė 
lapelius,” kuriuos sviedinys 
trūkdamas paskleidė 
derybų šetr\i.

arti

300 BRAZILIEČIŲ 
APSINUODIJO DUONA

• Sao Paulo, Brazilija. — 
Nuo nuodingos duonos su
sirgo daugiau kaip 300 žmo
nių. Įnirtę kaimynai dėl to 
šturmavo d u o n k e p yklą. 
Policija, pagaliau, išvaikė 
juos.

GUB. DEWEY BASI- 
RAŠYS ŠUNŲ BILIŲ 

krinta, kad gubernatorius 
Dewey pasirašys New Yor- 
ko valstijos seimelio užgir- 
tą bilių imti sugaudomus 
benamius šunis ir kates ir 
siųsti juos į mokslines la
boratorijas bandymams da
ryti.

KANADINIS
CAINŲ KARAS”
Victoria, Kanada. — Ki- 

O <111111 vaina” tarp biz
nierių, pardavin ė j a n č i ų 
elektrinius įrankius na
mams.

Viena krautuvė numušė 
elektrinių pečių Įmainą viso 
iki $1,98. Panaudotas skal
biamąsias mašinas pardavi
nėja po 98 centus, o me
dinius šaldytuvus nupigino 
iki 49 ceh.tų iš viso.

Honk Kong. — Anglų val
džia kliudo padalinimą 
$20,000 pašalpos, kurią Ki
nijos komuųistai atsiuntė 
kinams padegėliams Hong 
Konge. . .

Wuerttemberg - Ho- tos dešiniųjų partijos; todėl 
Ir Adenaueriui šiuo tarpu už

tikrinta dauguma provinci
jos seimelyje.

Bet Adenauerio krikščio
nys demokratai dabar gavo 
250,000 ablsų ųiažiau, negu 
per 1949 metų rinkimus to
je vakarinės Vokietijoj da
lyje,' o socialistų balsai pa
daugėjo i90.000.

Dar nesuskaičiuota bal
sai iš keliolikos kaimiškų

Bonn, Vokietija. — Sek- kūrimą, balsavo 781,187 pi- 
madienį įvyko rinkimai liečiai.
naujoje vakarų Vokietijos! 'Taigi socialistų ir komu- 
provincijoje, sudarytoje ,iš nistų balsai viršija Adenau- 
trijų mažesniųjų provinci-' erio partijiečius. Bet su 
jų — Wuerttemberg - Ba- Adenaueriu eina tūlos ki- 
den,
henzollern, Piet. Baden.
“netikėtai” labai didelis pi
liečių skaičius balsavo prieš 
amerikinį planą, reikalau
jantį rekrutuot vokiečių ar
miją talkon prieš komuniz
mą.
. Socialistai stojo prieš vo
kiečių atginklavimą ir gavo 
732,775 balsus. Už . komu
nistus, priešingus atginkla- 
Vimui, paduota 73,893 bal
sai. Už premjero Adenau
erio krikščionis demokra
tus, remiančius armijos at-

Gengsteriai nužudė 
plėšiko išdaviką

Brooklyn, N. Y. — Pa
skirta 150 policijos detek
tyvų, kad gaudytų gengste- 
rį ar gengsterius, kurie ke
turiomis kulkomis nušovė 
Arnoldą • Schusterį pereitą 
šeštadienį vakare arti jo 
namų, 941 45th St., Brook- 
lyne.

Kas nors atkeršijo Schus- 
teriui už tai, kad jis pažino 
ir įdavė policijai Wm. Fr. 
Suttoną, išgarsėjusį bankų 
plėšiką.

Iš pradžios du policinin
kai gyrėsi, būk jie patys pa
žinę ir areštavę Suttoną. 
Jiedu reikalavo ir skirto 
atlyginimo už Suttono su
ėmimą, iki buvo įrodyta, 
jog tai ne jų, bet Schuste- 
rio nuopelnas.

Schusteris, 24 metų am
žiaus, tarnavo drabužių 
krautuvėje pas savo tėvą.

Detektyvai dabar mėgina 
sumedžioti ypač plėšiką- 
žmogžudį Frederick! Tenu- 
to, kuris 19^17 metais sykiu 
su Suttonu paspruko iš 
Philadelphijos kalėjimo.

New Yorko - Brooklyno 
valdininkai vėl bažijasi, ža
dėdami sunaikint “slaptąją 
gengsterių - žmogžudžių 
valdžia.”

Vėliausios Žinios
Saigon, Indo-Kina. — Ta

po susprogdintas traukinys, 
užmušant 85 žmones, Kam
bodžoj, francūzų kolonijoj 
Įndo-Kinoj. Prancūzai kal
tina Vietnamo liaudininkus.

Havana, Kuba. — Prane
šama, kad buvęs Kubos pre
zidentas Fulgencio Batista 
su aukštaisiais karininkais 
nuvertė prezidento Carlos 
Rios valdžią ir įyedė karinę 
diktatūrą.

Persišaudant prezidento 
palociaus sarganis su suki
lėlių kariuomene, užmušta 
bent 2 asmenys.

London. — Aneurin Be- 
van’ąs, Anglijos “kairiųjų”

dalinta į 74 rinkimines ap
skritis.

Tunisai sprogdino 
francūzų laikrašti

Tunis. — Demonstruoda
mi tunisai jaunuoliai mėtė 
bombas i francūzų laikraš
čio leidyklą; taip ją apar
dė ir padegė. Paskui' fran- 
eūzai suėmė 4 jaunuolius.

Tunis. — Šimtai Tunis!- 
jos patrijotų demonstravo 
Šfa<x mieste, akmenimis 
bombarduodami
policiją. Policininkai 
dė oran” ir areštavo 39 
monstrantus.

francūzų
“šau

dė-

PATARIA NUMUŠT
10 BILIJONŲ DOL.
NUO TRUMANO LešŲ

Washington. — Bendrasis 
senatorių - kongresmanų 
komitetas patarė numušti 
10 bilijomj dolerių nuo $85,- 
444,000,000, kurių preziden
tas Trumanas reikalauja 
valdiškoms išlaidoms per 

metų! 12 mėnesiu nuo šiųIr

Anglija siunčia savo 
atomistą Amerikon

London. — Anglija 
čia įžymųjį savo 
mokslininką Johną 
roftą tartis su Jungtinių 
Valstijų ir Kanados atomis- 
tais.

siun- 
atominį 

Cock-

darbiečių vadovas, grasino 
visai atsimesti nuo dešinių
jų darbiečių, vadovaujamų 
elemento Attlee’o. Jis pa
reiškė, ’jog priešinasi zir 
priešinsis tokiam smarkiam 
Anglijos ginklavimuisi, ku
rį dešinieji remia.

Dešinieji darbiečiai seime 
ruošia tardymą Bevanui ir 
jo šalininkams ketvirtadie
nį. Reikalauja, kad Beva- 
nas pasiduotų karinei Att- 
lee.’o ir Churchįilo progra
mai.

Washington. — Valstybės 
departmentas žada dar sti
priau remti francūzų karų 
prieš Vietnamo komunis
tus.

Panmundžom, Korėja. — 
Kinijos užsienio reįjkalų mi

diją. oficialiai užprotestavo, 
kad Amerikos lakūnai mėtė 
Mandžūrijon blusas ir utė
les, apkrėstas bakterijomis 
choleros, tifo ir buboniško 
maro. Čou En-lai grūmojo 
aštriai bausti suimamus 
•bakterijų skleidėjus kaipo 
karinius kriminalistus.

Hitlerio generolas 
reikalauja paleist 
karinius piktadarius

Berlin. — Buvęs Hitlerio 
generolas Bernhard Ramcke 
reikalavo, kad anglai-ame- 
rikonai ir francūzai.tuojau 
paleistų visus įkalintus na
cius karinius kriminalistus.

—Tiktai po jų paliuosavimo 
galima būtų kalbėtis apie 
vakarinių vokiečių karinę 
talką anglam - amerikonam 
prieš Sovietus, — užreiškė 

i gen. Ramcke.
Jis pats buvo nuteistas 5 

metus kalėti kaip karinis 
kriminalistas, bet po 3 me
nesių paleistas.

Ar Franc, seimas užgirs 
Pinay ministrų kabinetą?

Paryžius.— Francijos sei
mas šį antradienį balsuos, 
ar užgirti naująjį ministrų 
kabinetą, kurį sudarė fabri
kantas Anton Pinay. Jo 
kabinetas susideda vien tik
tai iš dešiniųjų.

Premjeras Pinay pasiėmė 
sau finansų ministro vietą; 
paskyrė kataliką

’ Šumaną v
lų ministru, Renę Pleveną- 
karo ministru, “radikalą” 
H. Kiuję premjero pava
duotoju ir tt.

Robertą
užsienio reika-

Ispanų kardinolas smerkia 
palankumą protestantam

Se-
Madrid, Ispanija. — 

panų kardinolas Pedro 
gura y Saenz smerkė tuos 
valdininkus, kurie bando 
žmoniškai susikalbėti su 
protestantais. Jis vadino 
nusidėjusiais prieš katali
kybę tuos Ispanijos valdi
ninkus, kurie pareiškė ap
gailestavimą dėl Anglijos 
karaliaus Jurgio VI 
ties.

mir-

Paskalai apie Sovietų 
submai’inus arti Amerikos 

Maskva. - Čionaitiniai’ ,tai. LšdaY? Rusi!ai sekretą,
laikraščiai pajuokia pa
skleistus iš Dominican res-' 
publikos paskalus, būk So
vietų sųbmarinai pasirodę 
netoli pietinių Amerikos 
kramtų. V

Kinijos Pekin go radijas 
tvirtino, kad amerikonai 
jau nuo 1950 metų sėja iš 
oro vabzdžius, apkrėstus 
kimbamųjų ligų perais. Sa
ko, jog Amerikos valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
“per akis, melavo,” kuomet 
jis bandė užginčyti, kad w 
amerikonai iš lėktuvų metž 
choleros ir kitų ligų bakte-\ 
rijas į Kiniją ir į Šiaurinės 
Korėjos Liaudies Respubli-

Amerikonai kaltina šiaur.y 
Korėją už belaisvių siun

timą Kinijon
Derybose dėl paliaubų 

Panmundžome amerikonai 
kaltino Šiaurinę Korėją, 
kad ji persiuntė bent 1,000 
belaisvių — amerikonų ir 
jų talkininku — į Kinijos 
provinciją' Mandžūriją. — 
Tuom šiaurinė Korėja lau
žo tarptautinę sutartį kai 
dėl belaisvių, — sakė ame
rikinis admirolas R. E. Lib- 
by- (

šiaur. Korėja reikalauja 
sustabdyt prievartą-pro- 
pagandą tarp belaisvių \
Šiaurinės Korėjos genero

las Lee Sang čo reikalavo, 
kad amerikonai liautųsi 
naudoję propagandą^* 
prievartą, prieš šiąvJfmUS 
korėjiečius bei kinus,laiko
mus belaisvių žardžiuose/' 
Pietinėje Korėjoje.

Generolas Lee tvirtino, 
kad:

čiang Kai-šeko kinai tau
tininkai, atsiųsti iš Formo- 
zos salos, apdirbinėja kinus 
belaisviui stovyklose Pieti
nėje Korėjoje; agituoja 
juos prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką.

Amerikonai “suruošė žu* 
dynes” prieš belaisvius Ko- 
je saloje, prie Pietinės Ko
rėjos. Nušovė bent 75 be
laisvius, kuomet belaisviai 
sukilo prieš amerikonus ir 
čiangininkus “mokytojus.” 
Tie “mokytojai” vertė be
laisvius pasisakyti, kad jie 
nesutiks grįžti Šiaurinėn 
Korėjon bei Kinijon, būk 
jie “norį pasilikti” pas Pie
tinės Korėjos tautininkus.

Gen. Lee grasino:
—Jeigu toks smurtas ir 

propaganda nebus tuojau 
sustabdyta, tai šis dalykas 
sieks toliau, negu pačios 
Korėjos klausimas.

J

Pasakojama, kad vokiečiai 
fabrikantai išdavę 
Sovietam sekretus

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos politikie
riai skleidžia į)askalus, kad 
“keturi vokiečiai fabrikam

tkaip padaryt stipresnį, ne
gu plienas, metalą.” Už tai 
“išdavikai” esą areštuoti.

ORAS. — Apsiniaukę, šit 
Čiau ir gal bus lietaus

✓
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ASEMBLĖJA TAIKAI IŠLAIKYTI
ŠIŲ METŲ BALANDŽIO 1 D. Washingtone>yra šau- 

kiama suvažiavimas, oficialiai šaukėjų vadinamas Ascm- 
blcja Taikai Išlaikyti.

Suvažiavimą šaukia American Peace Crusade, orga
nizacija, besidarbuojanti taikos išlaikymo reikalais.

Suvažiavimas - asemblėja, atrodo, užtruks tik vieną 
dieną: suvažiavusieji iš visų kraštų delegatai aplankys 
savo distriktų kongresmanus, savo valstijų senatorius, 
taipgi kitus pareigūnus, pateikiant savo pažiūras ir su
manymus, kodėl turi būti išlaikyta taika, kaip turi būti 
išlaikyta taika.

Suvažiavimas - asemblėja susirinks ir bendrai padarys 
savo nutarimus taikos reikalais.

Iki šio suvažiavimo laiko pasiliko nedaug,—mažiau, 
kaip vienas mėnuo.

Labai svarbu, kad visos organizacijos, kurioms rūpi 
taikos išlaikymas, tuojau pasirūpintų išrinkti delegatus. 

\ Lietuvių organizacijos taipgi privalo šiuo reikalu su- 
zsirūpinti rimtai ir skubiai.

BIJOSI SAVO ŠEŠĖLIO Į nistų vadas, ir John Pittman, 
“Daily Worker” redakcijos

► narys. Bet kai atėjo 
aPie |‘spaudos fotografai ir bandė 

imti susirinkimo nuotraukas, 
tai kilo baubimas ir kai kurie 
fotografaWbuvo net apstumdy
ti.

Taip komunistai praktikuo
ja “spaudos laisvę.”

Naujienų redaktorius gir
dėjo skambinant, bet neži
no, kurioje bažnyčioje.

Priminėtame susirinkime 
baubė ir stumdėsi ne ko
munistai, bet fašistai — 
Naujienų redaktoriui gi
miningi dvikojai. Progre
syvūs spaudos, priešai buvo 
suruošę pikietą; — baublių 
koncertą. Jie baubė, jie 
koliojeą žmones, einančius į 
mitingą, o. dalis jų, įsiver
žusių į salę, atliko tą pati 
viduje.

Nežiūrint to, 
praėjo sėkmingai ir 
bliai gavo per nosį.

Laisvėje buvo rašyta ajVie j §tab()

RALL1NAN IR MRS. BASS
PROGRESYVIŲ PARTIJOS komitetas, kuris buvo 

paskirtas pasiūlymui kandidatų prezidento ir vice-prezi- 
dento vietoms, vienbalsiai pasiūlė sekamus asmenis: 
Vincent Hallinan prezidento vietai, Charlottą Bass —• 
vice-prezidento vietai.

Vincent Hallinan yra žymus advokatas ir kovotojas 
dėl išlaikymo civilinių laisvių mūsų krašte. Jis yra 55 

ametis Kalifornijos gy-metų amžiaus, airių kilme, 
ventojas; šiuo metu gyvena DA l ’v o

aistiju laivy
ne. 
joje 
pl 1

“perversmą” V1 i k e, r~ 
Krupavičiaus “pasitrauki
mą” iš vykd. tarybos pirmi
ninko vietos ir jos perleidi
mą. Kairiui - Kaminskui.

Tenka pastebėti, jog Vil
kas ir jo “čyfai” dabar la
bai bijosi, kad jų netarkuo
tų kai kuri spauda — pa
vyzdžiui, Vienybė ir Dirva. 
Ir jis, Vlikas, prašo: tylė
kit, nesakykit nieko, kas 
pas mus daroma, nes bus 
bloga. Dėl to Vilnis teisin
gai pastebi:

Jei jau Krupavičiaus-Ka- 
minsko sinedrionui reikia bai
mintis “Vienybės,” “Dirvos” 
ir lozųraitininkų, tai konspi- 
ratorių prospektai labai pras
ti. Jie bijosi bent kokio vėjo, 
kuris gali išsklaidyti tą kazy- 
rų kaladę.

Visi jų persiorganizavimai 
ir nutarimas bėgti Paryžiun,, 
visi jų šauksmai prieš skaldy
mąsi rodo, kaip nestipri, kaip 
svyruoja ta šaka, ant kurios 
jie sutūpė. Jie patys tą jaučia 
ir mato.

šių avantiūristų zujimas iš 
vienos šalies kiton ir jų tan
kūs vizitai Amerikon, kur jie 
gauiiči abrako iš “tarybos” iž
do, parodo tik jų nervingumą, 
blaškymąsi, desperaciją.

DAR REIKIA 6,000 
PRENUMERATORIŲ

Niūjorkiškis Daily Wor- 
keris prieš kiek laiko pra
dėjo savo vajų naujiems 
p r e n u meruotojams 
Ligi šiol jau gauta

irmojo tūkstančių, — dar

gauti. 
16-ka 
reikia

mitingas
bau-

Jėzuitų leidžiamam
‘Laiškai Lietuviams”

“SVARBŪS 
KLAUSIMAI”

Viename laikraštyje skai
tome :

Tėvų 
žurnale
gali užtikti tokių rimtų daly
kų, kokių trūksta mūsų pa
prastoje, nualintoje spaudo
je. Pąv. 41-m to žurnalo pus
lapyje nagrinėjami šie klausi
mai: 1,)-Ar manai, kad bučia
vimasis su kitos lyties asmeniu 
gali būti nuodėmingas? 2) 
Kiek metų būdamas pradėjai 
nusidėti skaistybei? 3) Kaip, 
kada ir iš ko pirmą kartą su
žinojai apie lytinius santy
kius, apie g.v.yybes atsiradi- 

ar. nia

Šiaurinio Atlanto Pakto konferencija Portugalijos sostinėje Lisbone. Čia galutinai 
buvo nustatytas projektas dėl įsteigimo Va karų Europos Armijos, kurioje turės ir vo
kiečiai keletą diviziją armijos. Čia Jungtiniu Amerikos Valstybių sekretorius Dean 
Acheson kitų kraštų diplomatams dėsto mi litarinės sutarties svarbą.

“Lakūno užrašai” kitus gimines. Sausio 8 d, 
P. Miniato palaikai tapo 
palaidoti Cerros kapinėse, 
kapo N r. 7. Velionio gimi
nėms reiškiame gilią užuo
jautą.

—Sausio 3 d. mirė Anta
nas Žebraitis.

—Cerroje sausio 6 d. pa-^ 
simirė Mendieta DutkeviM 
čienė.

—Sausio 5 d. Cerroje mi
rė Juozas Tučkus. Palai
dotas Casabo kapinėse.

Darbas

priesSu dideliu pamėgimu per-.1 minaičio, mūšiuose 
hitlerininkus.

Kada baigėsi kovos, tai 
Ivanas pasiprašė į Karinę 
Aviacijos Akademiją moky
tis. Tarybinė vyriausybė 
suteikė jam tą progą. Jis 
pasimatė su lėktuvų kon
struktorium Semionu Alek- 
sejevičiu Lavočkinu, taipgi 
su tų lėktuvų apginkla
vimo specialistu Borisu

skaičiau vii’š 200 puslapių 
knyga tarybinio lakūno Iva
no Nikitos Kožedųbo atsi
minimus iš Antrojo Pasau
linio Karo.

Ivanas Kožedubas vienas 
iš žymiausiųjų tarybinių 
karo lakūnu, kuris numušė 
62 vokiečių karo lėktuvus, 
ir tris kartus jam buvo su
teiktas Tarybų 
didvyrio laipsnis.

Jis ukrainietis, 
ževka miestelio, 
Novgorod - Severski srities. 
Valstiečio sūnus/ Knygoje 
jis sklandžiai atpasakoja 
savo gyvenimo kelią nuo 
p a p rast o piemenų ko i ki 

'.milžiniškos šalies didvyrio, 
į kuris žinomas ir plačiame

Sąjungos

iš Obra-
Šostka ir

Abu šie specialistai 
širdžiai priėmė 
bą, plačiai klausinėjo apie j 
lėktuvą ir jo apginklavimą,I 
kad Įnešti numatomu na-1 v 4. A

eialistai niekados nepasi 
tenkinę jau turimais atsic 
kimais. Lavočkinb kita- rū 
šis lėktuvų yra žinomi 1 ; ;

.1 A x l LA . '   —1

nuo- | NEPASISEKĖ
Kožedu- j KERMOŠIUS

MONTEVIDEO. — Per
eitų metų gruodžio j mėn. 
sostinėje įvykusioje * 
tautinėje mugėje, 

dauskui ne$M ik 
ius

iziniem
gildai,
■ ‘: ė i O

tarp- 
“tėveliui”

. pavarto- 
vila savo 
‘S akmeni- 
iš didelio 
tik davat-

ptų blynų ir ap- 
giros parduotriF^L 
mergaičių naivi'u

i s u ki ne j i mu si. -N epaisant vb 
i sų šokinėjimų ir šauksmų, 
I klijentų pritraukti nesuge- 
; bėjo. Pasibaigus “fiestai” 
\ su neišparduotais blynais ir 
i gira nešini “patriotai” už- 
j merktomis akimis dūmė iš 

sudegino. Maidaneko žmo-1 kermošiaus ir apie jį nė pri
mų deginimo fabrikuose, j ^įminti neturi noro... 
netoli Liublino, Lenkijoje, i Buvęs
Jo motina mirė, ir tėvas  
mirė kelios dienos po karo 
pergalės.

Po karo Ivanas Kožedu- Sovietu priešų 
hac tiri kinko i *

vardu.■•luo:-. ak .i is.1 m i u.' jėzuitu pa- 
sekėjų atsakymus, jei iš vi
so . atsiranda tokių, kurie 
atsako.

O gal skaitytojai, grąžon, 
patys klausia klausėjų, pa
vyzdžiui, ar jie nenorėtų 
būti mergaitėmis. Kaip ne
imsi, keista, kad 20-tame 
amžiuje tūli užsiimdinėja 
tokiais kvailais dalykais.

veike jaunimo su
mokėsi. lankėsi

luerius,
jungoje, 
aviacijos klube, Ir štai jau 
jam būnant kariniame or- 
laivyne užpuolė Hitleris ir 
jo sandraugai ant liaudies 
tėvynės. i

kaip daugybe tarybinių i 
žmonių daug nukentėjo ka- į 
ro laiku, tai]) ir Ivano gi
minės. Jo ' brolis Jokūbas 
žuvo prie Stalingrado ap
gynimo 1942 metais, o kitą 
brolį — Jurgi hitlerininkai 
nukankino ir, veikiausiai,

J Taė j us i ais me tai s vienu 
tarpu komercinė spauda ir 
radijas pranašavo ‘ šitam 

— mirtį

Charlotta Bass—žymi nėgių
ninkė, veikėja. Per ilga metą
grų laikraštį, “California' Eagle.” Ligi 1948 metų ji
priklausė republikonų partijai ir ten daug veikė, bet į dienraščiui . mirtį, ■ —
pažymėtaisiais metais nutraukė sų ta parti ja saitus. į dėl stokos f inansų. . Bet tie 

Abudu kandidatai pasiryžo kovoti už taiką, už pro- ■ “geri norai”^ neišsipildė.
gresą, už gerbūvį Amerikos žmonėms. Tenka manyti, į Dienraštis ' žygiuoja pir- 
kad abudu ks.ndidatus Progresyvių Partija oficialiai no- i myn.
minuos rinkimams, kurie ivvks šių metu lapkričio mė- ■-------------------
nesį. ; IŠKRAIPO!

Naujienos išspausdino to
ki editorialą:

“Philadelphijos Spaudos 
Laisvės Sąjunga” sušaukė vie
šą susirinkimą, kurio progra
moje buvo pažymėti kalbėto
jai Steve Nelson, nuteistas va
karinės Pennsylvanijos komu- 1 To ir buvo tikėtasi.

tautos dukra, laikrašti- 
ji redagavo seniausi ne- 

“Californilv Eagle.”
i a

pasiruošimų 
kartu susiti- 
mūšyje prie

• GINKLUOSIME VOKIETIJĄ?
PREZIDENTAS TRUMANAS reikalauja, kad šalies 

Kongresas paskirtų $7,900,000,000 “užsieniui remti.”
Toji suma dšalintųsi taip: $5,350,000,000 tiesioginiams 

kariniams reikalams — ginklavimui Vakarų Europos, 
įskaitant Vakarų Vokietiją, o kiti bilijonai būtų sunau
doti “ekonominei talkai” ir administracinėms operaci
joms. t h

Jausdamas, jog Kongrese bus. nemažas pasiprešinimas 
šiam jo projektui, prezidentas atsišaukė per radiją į visą 
kraštą, gąsdindamas žmones komunizmo pavojumi.

Kaip žinoma, Lisabono konferencija, pasibaigusi prieš 
porą savaičių, nutarė įtraukti į “Vakarų demokratijas” 
ir Vakarų Vokietiją ir ją ginkluoti. Taigi dalis šitos 
Sūmos, jei Kongresas nutars ją skirti, bus duodama vo
kiečiams ginkluoti, ruošiant juos karui!

Tenka pasakyti, jog nei Vakarų Europos žmonės, neigi 
Amerikos žmonės netiki tuo baubu, kokiu Trumanas 
ir kiti juos gązdina. Jie žino, jog tai yra iškeptas sky- 
mas tų, kurie trokšta karo.

Atsiranda jau ir mūsų krašto Kongrese žmonių, kurie 
pradeda rimtai galvoti, kad Trumano gązdinimai neturi 
pagrindo, kad jie yra dirbtiniai, kad jie neša naudą, pa
galiau, tik turčių klasei, karo trokštančiai. Dėl to Tru
manas ir ryžosi atsikreipti “į visą kraštą.”

Ginklavimas Vakarų Vokieti j As, kūrimas naciškos ar
mijos neštų didžiausią nelaimę ne tik mūsų kraštui, o ir 
.visam pasauliui. Dėl to Amerikos žmonės reiškia prieš 
tai protestą, siūlydami deryba sovieto n ginklų.

Tas faktas, kad 84 žymūs amerikiečiai pasiuntė pre
zidentui Trumanui laišką, protestuojantį prieš ginklavi
mą Vakarų Vokietijos, turi didžiulės reikšmės.

UžGYRĖ
v Visa komercinė Niujorko 
spauda apsilaižydama už- 
gyrė aukščiausio šalies teis
mo sprendimą, padarytą 

i Feinbergo įstatymo reikalu.

Imigracijos įstatymo pakeitimo projektas

S^nbol tf Ifeey

»je Hū-
Raudo-

šių metų pradžioje, sugrį
žęs savo anti^kjai sesijai 82-sis 
JAV-bių Kongresas šiuo metu 
svarsto visą eilę svarbių pasiu- 
lynų ir įstatymų projektų, ku
riais norima patobulinti ir pa
keisti egzistuoją neturalizaci- 
jos bei imigracijos įstatymai." 
New York o valstybės Senato
rius Lehman’as savo ir kitų 14 
kolegų vardu, dar pirmosios 
sesijos pabaigoje, buvo įteik- 
kęs taip vadinamą bilių S 
2343, kuriuo buvo siūlomą 
šiuo metu egzistuojančiam L 
migracijos įstatyme padaryti 
visą eilę principinių pakeiti
mų. Būtent: pildai išnaudoti 
imigracijos kvotas; panaikinti 
rasinę ir lyties diskriminaciją 
ir non-quota status pritaikyti 
Amerikos piliečių tėvams, naš" 
laiČiams ir svetimšaliams fbei 
jų šeimoms, kurie yra arba 
buvo Jungtinių Amerikos Val
stybių ginkluotųjų pajėgų 'na
riais.

Bilius S 2343 siūlo sušvelnin
ti 1924 metų kvotų sistemą, 
kuri, kai]) prisim'ename, buvo 
sudaryta, atsižvelgiant j 189.0 
metu JAV-bių gyventojų skai-'

minėtą; sistemą, daugiau negu 
trečdalis kvotų programos ati
tenka • britų
— 65,721.
didesniosios
prancūzus, 
Šiaurės bei

kilmės asmenims 
Programos 
kvotos 
airius

Vakarų

kitos 
liečia 
ir kitas 
Europos

šalis, kurios jau kuris laikas 
hėęa pilnai išnaudojamos, ir 
kaip senatorius Lehmanas pa
stebėjo, įteikdamas šį bilių, 
neatrodo, kad jos kada nors ir 
ateityje būtų išnaudotos.

,Tuo tarpu mažytėles Rytų 
ir Pietų Europos tautų kvotos 
yra perkrautos.

Lehmano bilius siūlo, jog 
visos neišnaudotos kvotos butų 
surinktos ir vėliau, nežiūrint 
tautybių skirtumo, išdalytos:

1. Svetimšalių, teisėtai šios 
šalies gyventojų, giminėms;

2. šiam kraštui naudingiems 
specialistams ir talentams;
, 3. Politinių ir religinių per
sekiojimų aukoms.

4. .Bilius taip pat suteiktų 
Non-ųuota pirmenybę imigra
cijoje į šį kraštą JAV-bių pi

liečių tėvams;
■ ' 5. Našlaičiams, adoptuo- 
: ticips JAV piliečių;

pasiskirstymų,! 6:. Svetimšaliams, kurie tar-

Ivanas pirmu 
ko su priešu 
Kursko Lanko, vasarą, 
1943 metais, kur ir nušovė 
pirmą priešų * lėktuvą. Ka
rui baigiantis jis jau buvo 
lakūnų pulko pavaduotojas, 
majoro laipsnyje, kovėsi 
virš Berlyno. Iš ten pa
kviestas į Maskvą dalyvau
ti Pergalės Parade, kur sa
vo kovų sutrauką daro:

“Prisimenu, kai lapkrity
je, 1942 metais, buvau 
Maskvoje dar paprastu, la
kūnu ir laukiau įsakymo iš
skristi į frontą — rašo la
kūnas. — O dabar aš jau 
darau sutrauką savo ko
vų, kaipo mūšių lakūnas; 
turėjau 330 kovinių išskri
dimų. 120 oro mūšių, mano 
sąskaitoje numušta 62 prie
šo lėktuvai,”

Daugelį mūšių jis nupie
šia aiškiai, bet šioj apžval
goj nėra galimybės tas per
duoti. Kožedubas skraidė 
ant eilės skirtingų . rūšių 
mūšių lėktuvų, bet dau
giausiai jis pasižymėjo ant 
konstruktoriaus Lavočkino 
rūšies lėktuvo, kuris buvo 
pagamintas už kolchozui ko ’r v • 1 i ♦ 1

nius — pagarbai žuvusio 
pulkininko Konevo, jo gi-

dis- 
sve- 
p er- 
ne.

Ben-Gurion žada neremt

bas. aplankė savo miestelį, 
tėvų kapus, mokyklą, kur jį 
meiliai pasitiko jo mokslo 
dienų draugai ir draugės, 
sūneliai ir senutės. Kada 
jam buvo surengta iškil
mingos išleistuvės, tai, atsi
sveikindamas su pažįsta
mais, Ivanas pareiškė: 

• “šeši metai atgal aš paki
lau iš čia į orą ir nuo tos 
dienos mano gyvenimas su
jungtas su aviacija. Aš 
skrendu į 'šalies sostinę, 
kad papildyti savo skraidy
mus ir kovų patyrimus ir 
pasiekti naujų 
Platusis kelias atviras mū
sų tėvynėje man ir visiem.” i

Knyga skaičiau rusu kai- Puomo.ne . „ .v 1
boję; kol kas lietuviu kalbo- Pagelbeti ispla-

J ' ’’ rfinri M/'.L «... -v. z-» «-> I

je jos dar nėra.
I). M. šolomskas

Jeruzalė.— Izraelio prem
jeras David Ben - Gurion 
pasiuntė Sovietų Sąjungai 
užtikrinimą, kad Izraelis 
neprisidės prie jokios už- 
puolikiškos tarptautinės sik 
tarties, atkreiptos prieš So^ 
vietus.

Laiškas Redakcijai
A. Bimbai.
Gerbiamas Drauge: Ra-

"vinnUmu ;au .lums reikale A. Dagi- . Z/IIH JJ .11 J J LG I .. . - _ vv» • 1 . VI ♦i lio eilėraščių rinkinio išlei- 
| d i mo. Aš pilnai su jūsų 

sutinku, ir aš

ko 
OOO

i doleriu. Is New V or 
■j t.kisi g&uti 700,

ickiant, jog kiekvienai.1;. mę-. naują ar yra JAV-bių ginkhio-j šiuo moti.
• ai ; i JAV-bvs. atvyktų tieji , toso pajėgose ’ ‘
žmonių, kiek leidžia bendnū j vaikams 
sis planas — 154,277. Pagal Vienu

jų žmonoms ii ' gyvenimui 
iki 21 metų amžiaus, kvotas. ' 
šio įstatymo pakeiti-

mo projekto punktu reika
laujama panaikinti lyties 
kriminaciją, kaip, pav., 
timšalių žmonos turi teisę 
sikelti į šį kraštą, o vyrai

' Lehmano biliumi siekiam,a 
kiek galima sumažinti rasinę 
diskriminaciją suteikiant .azi
jatams ir afrikiečiams, kurie- | 

j i e j s i 1 e i d ž i a m i a p s i - 
bent

IŠ URUGUAJAUS
MIRĖ URUGVAJAUS 

LIETUVIAI
MONTEVIDEO. — šių 

metų sausio 7; d. Maciel li
goninėje -tnirė Pranas Mi- 
niat'aš, 70 metų amžiaus. 
Velionis buvo kilęs iš Mont- 
viliškio, Kėdainių apskri
ties, į Urugvajų atvykęs 
1924) m. Paliko 3 duktė r J : 
Elėną Bartnikaitienę, .Ma
riją ir Reginą Dulksnierę 
(gyv. Argentinoje), ir du

tinti. Bet ar negalima būtų 
A. Dagilio eilėraščius sude
rinti su P. Mockapetrio 
piešiniais ir išleisti .vienoje 
knygoje, nes jie yra kaimy
nai, kartu augę ir kartu 
veikę Lietuvoje? Mano su
pratimu, kartu suderinus 
(jei tai būtų galima), būtų 
įvairesnis rinkinys,' geriau 
sektųsi platinti, nes abudu 
turi dkaugų ir mėgėjų. Tre
čias jų dviejų draugas ir 
kaimynas tai Jurgis Jan- 

kuris pa- 
” Jis 

atives Vįk

minimales sūnus: Leoną ir Albiną ir'■

Common Council
7.............. —....  1----- ------- '-----------------

2 pusl.--La7.sve (Liberty)--Antradien.,
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(Tąsa)

\ Prieš karą jis dirbo rimtą partinį dar
bą. Dabar jis atsako už šiaurinių Pary
žiaus priemiesčių organizaciją. Prieš 

, trejetą mėnesių partijos vadovybė, labai 
patenkinta jo darbu, leido jam apsigy- 

/ venti kartu su žmona ir vaikais, kuriuos 
jis dievino. Tada pat. man buvo pavesta 
įteikti jam šešis tūkstančius frankų rei
kalingiausioms daiktams nusipirkti ir 
išsinuomoti butui, kurį jis turėjo sam
dytis pramanytu vardu. Po dviejų sa
vaičių Romėnas įteikė man voką su są-

7 skaita. Ten buvo parašyta: 1 400 fran- 
' kų buto nuoma, 3 300 frankų reikalin- 

giausiems daiktams įsigyti: du matracai 
su čiužiniais, keturios kėdės, stalas ir 
spinta, pigiai nupirkti, ir dar šiokie to
kie rakandai. Baltinius, paklodes, serve
tėles, antklodes, užuolaidas jis susirinko 
iš draugų. Smulkias išlaidas — už van
denį, dujas, elektrą ir kita — sumokėjo 
pats ir grąžino likutį — trylika bankno-

. tų po šimtą frankų. Romėnas, kaip ir vi
si draugai, ėję atsakingas pareigas par
tijos pogriųdžjo aparate, tuo metu gau- > 
davo du tūkstančius franku per mėnesi 'M*** ■* * A vIV darbo išlaidų atlyginimą..

Kažin, ką jis papasakos šiandien? 
Tarsi du bičiuliai, kuriems nėra kur 
skubėti, mes šalimais nuėjome* Žano Žo- 
reso aveniu linkui. Aš visada maniau, 
kad visų.nepavojingjįausia kalbėtis gat
vėje. Susitikus ką nors, pakanka pradėti 
kalbą nekalta tema, kad koks neatsargus 
žodis nepatrauktų priešo dėmesio. Pa
prastai mes nutraukiame kalbą arba 
triukšmingai džiaugdamiesi dviratinin
kų rekordais, arba spalvingai pavaiz
duodami žvejybą, arba pasakodami apie 
kokią meilės intrigėlę, o netrukus grįž-

■ tame prie senos temos. Nepaisant daž
nų pertraukų, kartais labai juokingų, 
valandą bevaikštinėjant galima pasikal
bėti apie labai daug ką.

Pasinaudoję tuo, kad pro šalį praėjo 
graži moteris, mes atsigręžėme ir patik-

I rinome, ar nėra šnipo. Paskui ėmiau 
' klausinėti Romėną:

— Na, kaip reikalai?
—- Nieko. Tiesa, suimti trys žemuti

niai darbuotojai. Jau keturis mėnesius 
jiems kartojome, kad reikia pakeisti bu
tą.

— O dėl mirties bausmės kaip?
_ — Padarė įspūdį, neneigiu, bet vyrai

nepasiduoda, šiandien rytą aš mačiausi 
su trim savo sektoriaus atsakingaisiais, 
atėjo tiksliai kaip visada. Tai geras žen
klas.

— O tu?
— Šiaip taip .. .

x Ir Romėnas pradėjo savo pastarųjų 
trijų dienų darbo apyskaitą. Iš jo veido 
išsyk supratau, kad kažkas įvyko.

— Sen-e-Uaz departmente mes nuver- 
tėme nuo bėgių traukinį su aliejumi Vo
kietijai. Keturi vagonai guli skersai bė
gių, visi grioviai pilni aliejaus. Fricai 

^'"pastatė civilinę sargybą.
— Puįku, mes jau girdėjome apie tai 

iš kijo šaltinio, tik nežinojome, kad tai 
jūsų darbas. Na, dar kas? Į

—Vakar Sen-Deni depe "vienam gele
žinkelininkui pavyko nuversti garvežį Į 
grąžos rato duobę. Jis puikiai žino visus 
tenykščius kelius ir takus, tad ramiau
siai prasmuko sutemus į depą. Bošai ne- 

• kreipė dėmesio. Jis įlindo į garvežį, ku
ris buvo paruoštas kelionei,Į ir paleido jį 
visu smarkumu. Garvežys visa jėga 
griuvo į duobę, na, ir sulamdė^ žinoma, 
grąžos rato sijas. Kol išvalys, bus darbo 
kelioms dienoms. O tuo tarpu visi garve
žiai įstrigo depe. <

A — Iš kur tu visas smulkmenas žinai?
— Man pasakojo tas pats vyras, kuris 

tai padarė. Jis laiku iššoko iš garvežio ir 
per sąmyšį pasislėpė. Dabar jis, žinoma, 
nesitveria džiaugsmu, o kiek ręikėjo man 
jį įkalbinėti! Reikės juo pasirūpinti — 
iš atsargumo jis nenori grįžti'(namo ...

— Puiku, į sekantį susitikimą atsi
vesk savo vyrą, ką nors sugalvosime.

—Dar vieną pokštą iškrėtėme Burže. 
Vakar rytą vokiečių lėktuvas gavo galą, 
o lakūnas nusisuko' sprandą. Niekas nė 
neįtaria, kas sukėlė katastrofą; tai mū- 
sų1 mechanikas pasistengė. Šasi užsikir
to. Bet vyras neįtariamas.

Mes nuėjome bulvarais ligi skvero. 
Viešoje išvietėje Romėnas padavė man 
storą paketą su trim komplektais, lapelių' 
ir brošiūrų, išspausdintų jo rajone.-' Pa

slėpti tokį ryšulį gana sunku. Aš pasiki
šau jį po marškiniais, smarkiai susiver
žęs diržą. Mes išsiskyrėme apie ketvirtą 
valandą, susitarę kitą kartą susitikti 
pirmadienį Bulone miške prie Aklimati
zacijos sodo.

Metro stotyje aš praleidau traukinį, j 
norėdamas įsitikinti, kad platformoje be 
manęs nieko neliko, paskiau sėdau į se
kantį traukinį ir atvažiavau ligi “Vilje” 
stoties. . '

Po kelių minučių aš atsidūriau Mon- 
so parke ir tuojau prie grupės vaikų pa
stebėjau sau reikalingą draugą. Tai bu
vo Elis. Aš pažinau jį nuo tolo iš kepu
rės. Reikės jam skirtis su ja ir nusipirk
ti skrybėlę. Kaip visada jis atėjo laiku 
ir dabar kuo ramiausiai skaitė, laikraštį. 
Pasiėmiau kėdę ir atsisėdau greta.

Aš kiek nerimavau, nes vakar vakare 
sužinojau, kad Ramje, mano trikampy
je atsakingas už ryšius,' nematė draugo, 
kuriam buvo pavestas tas pat darbas 
Eliui priklausančiame rajone. ’Elis tuč
tuojau mane nuramino. Jis matė tą, apie 
kurį kalbama, per atsarginį susitikimą, 
bet ten kažkas atsitiko: suimta bent 
penkiolika žmonių. Dalykas darosi rim
tas.

Mums visada nepaprastai sunku gir
dėti apie suėmimus, nors nepraeina sa
vaitės, kad policija nesučiuptų ko nors 
iš mūsiškių. Bet kaip kautynėse kovoto
jui negalima pasilenkti prie žuvusio 
draugo, taip mums irgi reikia be palio
vos -eiti pirmyn. Suimtas draugas kaip 
kovos vienetas mums yra žuvęs. Tai su
žeistasis, kuriuo pasirūpins sanitarai, o 
kol kas jį reikia išbraukti iš kovotojų są
rašo. ■

Dar daugiau, tenka nutraukti betar
piškus ryšius su jį supusiais žmonėmis, 
norint išlaikyti visus kitus. Svarbu ne
delsiant rasti jam pakaitą. Vyksta ko
va, ir todėl nuostolį vertini ne pagal as
meninius jausmus, siejusius tave su 
žmogum, bet pagal jo užimamąjį postą. 
Organizacijos labui geriau yra netekti 
trijų žmonių grupės negu to, kuris vado
vauja trims grupėms. Jūroje jūreivis, 
iškritęs per bortą, nepakeis laivo kryp
ties, bet kapitono žuvimas gali būti'lem
tingas.

Penkiolika suėmimų — ne juokas. 
Mums tai žymus nuostolis. Laimei, nie
ko iš sektorių vadovų nepalietė. Vadina
si, bėda pataisoma. Juo labiau, kad, Elio 
žodžiais, paskutinę savaitę pas juos į 
partiją įstojo apie penkiasdešimt žmo
nių', ir Venseno šoviniu fabrike susior- 
ganizavo stiprus- pasipriešinimo bran
duolys. Su šiuo papildymu partijos na
rių skaičius jo bare dabar prašoka tūks
tantį žmonių. i

M-es ėmėmės priemonių, kad į Mont- 
reilį, kur suimta daug mūsiškių, būtų 
pasiųsti skrajojantieji būriai lapelių 
platinti. Reikia pačiomis artimiausiomis 
dienomis užtvindyti priemiestį propa
gandine medžiaga, kad būtų pakelta 
dvasia tokių nuostolių turėjusios orga
nizacijos darbuotojų tarpe.

Paskiau Elis papasakojo man apie sa
vo darbą.

— Per pažįstamą daktarą man pavy
ko užmegzti ryšius su vienu svarbiu de- 
golininku. Jis sakosi turįs ryšių su Lon
donu. Man toks įspūdis, kad jis yra ži
nių tarnybos agentas. Jie, matyti, turi 
ginklų. Jis pasiūlė man automatų, jei 
m-es pašalinsią vieną žmogų, kuris juos 
išdavęs. Aš atsakiau, kad mes ne vaikai 
ir saldainiu mūsų nesugundysi. I

— Teisingai, ne mūsų tai darbas. 
Ginklų gal jie ir turi. Jeigu jie iš tikrų
jų skirti kovai su bošais, tegu jie tą įro
do arba duoda juos mums. Pas mus jie 
neužsigulės — ne tokie mes žmonės. 
Šiaip ar taip, palaikyti su juo ryšius tu
ri ne tu; tai pernelyg rizikinga. Pavesk 
kitam draugui. Kas dar naujo?

— Ties Nuazi-l-e-Seku padegėme vo
kiečių miško medžiagos sandėlį; šią sa
vaitę vienas draugas pasakė kalbą Ro- 
menvilio rinkoje.

—Na, ir koks įspūdis?
— Aplamai palankus, bet žmonės taip 

' įbauginti, kad stačiai nustėro iš netikė
tumo. Viena moteris šūktelėjo: “Eikite 
greičiau, nes bošai atlėks!” Oratorius 
suspėjo pasislėpti prieš atvažiuojant po
licijos mašinai. Dvi dienos kvartale tik 
apie tai ir kalbama.

y (Bus daugiau)

North Carolines farmerys Howard Prevatte, 30 mėty, 
su ŽTnona ir vaikais. Jis apsiginklavęs atmušė gaują 
maskuotų chuliganų, kurie norėjo jį paimti ir sumušti. 
Jam primetamas “nemorališkumas.” Toje pačioje vals
tijoje neseniai tokia pat gauja kitą baltą farmeri pavo
gė ir biauriai nuplakė. FBI suėmė dešimt tokių mušeikų.

WORCESTER, MASS.

Smetonininkai skulptoriaus 
Petro Rimšos fondo pinigus 
nori pasigrobti

Vasario 28 d. įvyko draugi
jų atstovų specialiai šauktas 
susirinkimas, reikale likvida
vimo esamo fondo dėl Petro 
Rimšos skulptūros kūrinio 
“Artojas”, kuris randasi Bos; 
tono muziejuje. 1939 metais 
iš įvairių draugijų buvo suau
kota $129 ir Įkurtas komitetas 
sukėlimui didesnės sumos pi
nigų, kad atsilyginti P. Rim
šai už tą skulptūrą. Bet kad 
prasidėjo . antras pasaulinis 
karas, tai visas dalykas ir ap
mirė. Minėta suma pinigų, 
buvo padėta Į banką ir stovė
jo taip. Minėtam susirinkime 
paaiškėjo, kad su nuošimčiais 
dabar yra $140.31. Bet nie
kas tikrai nežino, kur yra 
skulptorius Rimša, susisieki
mų negauta nuo prieškarinių 
laikų. Lietuvos jau “nebėra,” 
tik yra vadinama Taryba čia 
Amerikoje Lietuvai “gelbėti” 
ar “vaduoti.” Tai Ant. Kriau- 
čelis duoda įnešimą, kad lik
viduoti komitetą ir pinigus 
pervesti Tarybai.

L. S. ir D. B. Draugijos ats
tovai aiškina, kad negalima 
tas daryti. Jie pareiškia: jei 
tikslo neatsiekėm, tai turi būt 
atsiimti pinigai, po kiek kas 
aukojo.

Smetonininkai prisimygusiai 
gina, kad auka neatsiiminėja- 
ma. .

Esą, paaukojai, tai ir sudie 
ša tais pinigais: Jie siūlo: jei 
Rimša atsiras, tai Taryba iš
mokės jam tuos pinigus.

Akivaizdoje to fakto, kad 
ką tik jie tikrino, kad negali
ma atsiimti, kam atidavei, tai 
ir sudie, taip pasielgs ir A. L. 
Taryba, nes juk ji yra iš tų 
pačių elementų.

Didžiuma draugijų atstovų 
netuiėjo savo draugijų tarimo, 
kaip turi pasielgti, Birutės ir 
Kazimierinės atstovai taipgi 
priešinosi pavedimu! pinigų 
Tarybai. Pirmininkas Ant. 
Dailydė bešališkai laikėsi, ta
čiau tarybininkų aiški d id zin
nia susirinkime priverčia pir
mininką, kad leistų balsuoti: 
8 balsai už Kriaučelio įnešimą 
ir 5 prieš. Vienok visi sutinka, 
kad visos draugijos 
kovo mėnesį susirinkimuo
se turės nusitarti, ar atsiimti 
pinigus ar pavesti Tarybai. Ir 
antra^ susirinkimas draugijų 
atstovų turės įvykti kovo 27 d. 
vakare Liet. Pil. Klubo apati
nėje salėje.

Taigi visų suinteresuotų 
draugijų nariai, turėtų daly
vauti savo draugijų susirinki- 
Diliose Jr gį’įežtai ąjinępti ,A.

Kriaučelio siūlymus, kad tuos 
dėlei dailės darbuotojo pini
gus pavesti stebuklingai Tary 
bai, nes toji fašistinė Taryba 
nieko dpi Lietuvos gelbėjimo 
nedavė ir neduos, tik darbuo
jasi visais būdais, kaip -pri
ruošti trečiąjį pasaulinį karą. 
Tai būtų didžiausia gėda, kad 
tie keli desėtkai dolerių,. dai
lininko reikalams sudėti, nu
eitų purvinai politikai. Bū
kim tikri: jei bus sužinota, 
kad Rimša Lietuvoje (Tarybi
nėje Lietuvoje) gyvena ii 
darbuojasi, toji Taryba ne
duos jam tų pinigų.

Jūs matytumėt, kaip Čia 
tam susirinkime pražilę vyrai 
kalba. Tik stebėtis reikia, 
tartum iš kito pasaulio atėję. 
Kaip baisiai nepatinka jiems, 
kai pasakai, kad šiandien Lie
tuva geriau gyvuoja negu vi
soje savo istorijoje. Tai esą 
tik propaganda. Susirūpinę, 
kad kas neišgirstų teisybės 
apie Lietuvą. Juozas Šalavi
jus net pogromišku tonu šau
kia ant Sūnų Draugijos atsto
vų, kuomet pats yra tos Drau
gijos nariu. Jis atstovavo L. 
U. Klubą. Tiesa, Klubo stam
biausia dalis yra įdėta j tą 
fondą, bet klubiečiai pagalvos 
kite rimtai apie dalyką. Taika 
pasaulyje bus išlaikyta ir Lie
tuva išbujos negirdėtai, norė
sim ir mylėsim ją pamatyti. 
Todėl per vėlu būti smetoni
niais jos priešais.

Vienas Atstovų.

Newark, N. J.

nė, Madelienė, Šimkienė, Kuš- 
lienė, A. Stanley, N. Kesmiek, 
Ir Mrs. Zenčiuck, ukrainietės. 
Tai net 10 buvo namie gamin
tų skanių /keikų.

Komisijoje turėjome geras 
drauges, kurios dirbo atsidėję, 
bet negalėjo, ir prie geriausių 
norų, aptarnauti savo skait
lingus svečius, kurių turėjom 
virš šimto. Dėlei tos priežas
ties, gal ne kurie nebuvo ap
rūpinti užkandžiais bei kavar, 
dėl trūkumo, mat, nedėldienj 
nebuvo galima nei prie geriau
sių narų gauti.

Choro komisija labai, labai 
žemai atsiprašo tų, kurie gal 
nebuvo pasitenkinę. Ateityje 
mes geriau pasistengsime 
kiekvieną pilniausiai paten
kinti

Vakarą užbaigėme su dai
nomis, vadovaujant mūsų 
darbščiai mokytojai, Mildred 
Stensler.

Visiems labai nuoširdžiai 
dėkojame.
Pastaba

Siety.niečių pažmonys 
gerai pavyko

Vasario 24 dieną choras 
turėjo savo linksmą parengi
mą, kuris labai gražiai pavy
ko. Prie kortų lošimo buvo 
duodamos geros rankų darbo 
dovanos, kurias sudovanojo 
didžiumoje ne pačios choris
tės. Dovanos aplaikyta nuo 
sekančių draugių : Tesie Stoč- 
kus, A.. Kūniškas,' F. Šimkus, 
S. Tolun, A. Jamison, Besk, A. 
Stelman, Adele, Ruth Bell 
(bruklynietė) ir choro geriau
sios rėmėjos Anna Arlaus, net 
12 įvairių dovanų, ir Mary 
Witkus — 11 rankdarbio do
vanų. Kas dar įdomiau, tai 
kad ir mūsų mokytojos du 
vaikučiai, Joanne ir Kenneth, 
Išsiuvinėjo tris abrūsiukus ir 
žiurkštą. Viso buvo 65 rank
darbiai ir kitokios vertingos 
dovanėlės. Tai dar ne viskas. 
Prie kavos iškepė keikų, arba 
pyragų ir paaukojo šios draib 
ges: Žukauskienė, Bronė .Mue
ller (d.u, keikus), A. Stenionie-

šiame parengime kas nors 
per klaidą paėmė N. Kazi- 
mier kepurę No. 7 šviesiai 
melsvą. Malonėkite atsikeisti 
Ukrainą salėj, 57 Beacon 
ar pas choristus.

Albinas

St.

Kalvaičiai, matomai, turi Į- 
sigiję gražią simpatiją tarpe 
savo draugų, kad juos net iš 
plačios apylinkės atvyksta ap
lankyti, nelaimėje suraminti.

Patsai Juozas Kalvaitis 
gražiai išrodo, bet, kaip jis 
pats skundėsi, jo širdies prie
puoliai jam neteikia ramybės, 
kartais smarkiai kankina. 
Turįs prisilaikyti daktarų pa
tarimų, gera dieta ir ramus 
užsilaikymas — jo gyduolė.

Jo žmonelė dėlei to be ga
lo užsivertus darbais, bet ji tą 
ima šaltai, ji ir nusiteikus 
gerai.^ Jiedu būdavo nuolati
niai apylinkės miestų parengi
mų lankytojai.

Linkime Juozui greito pa
sveikimo. ' Vikutis.

Rockey Hili, Conn.
Aplankėme stamfordietį d. 

D. Burbą. Jo sveikata sušlu
bavus, jis randasi Valstijos 
Veteranų Ligoninėje artimai 
Hartfordo.

čia atvykę pirmu kart, iki 
suradome, net užtruko šiek 
tiek laiko, dėl to ilgai neturė
jome laiko pasikalbėti. Tačiau 
d. Burba išrodo gerai ir jis 
pats sakė, kad už dienos, kitos 
galėsiąs grįžti namo pas šei
mą.

Jo žmona ir Amilia Burbai- 
tė irgi tuo pat laiku ligonį 
lankė. Tai ir su juodviem ne
buvo, kada daugiau pasikalbė
ti.
Linkėtina Burbai greitos tvir

tos sveikatos. Vikutis

Higganum, Conn.
Sekmadienį netikėtai pa

puolėme pas draugus šilkus 
Wethersfielde. Jie mum pa
siūlė, kad su jais mes kartu 
važiuotume atlankyti d. J. 
Kalvaitį, kuris drūtokai serga. 
Kas gi su tokiuo planu nesu
tiktų ? Sutikome. Ir tuoj čio
nai pas tuos mielus draugus 
pribuvome. Būrelį jų, draugų 
jau radome pas juos, kurie 
buvo atvykę ligonį aplankyti.

Waterbury, Conn.
Kviečiame į bankietą

Kovo 15 d. įvyks Kristinos 
Stanislovaitienės, Dr. John 
Stanislow’s žmonos, gimimo 
dienos atžymėjimas ir jos pa
gerbimui bankietas. šitą ban
kietą rengti sumanė jos idėji
niai prieteliai ir draugai pa
gerbti ją už nenuilstantį vei- 

ą dirbančiosios liaudies 
judėjime.

Per daugelį metų Kristina 
ir jos gyvenimo draugas glau* 
džiai yra susirišę su lietuvių 
kultūros organizacijomis. Ypa
tingai Kristina 'mielai apsiima 
atsakęmingus svambius visuos 
menės darbus, gražiai, suma
niai juos atlikdama. Jai ne
baisu padirbėt ir prie karšto 
pečiaus, kai prisieina reika
las. Tuo pačiu laiku ji save 

•užsivertus dailės darbais, Tcuf 
jai tenka praleisti daug bran
gaus laiko — paišyboje, tapy
boje ir dar kituose užsiėmi
muose.

Jinai su savo tapybos kūri
niais atsilanko į draugijų pa
rengimus, tuomi juos pagyvin
dama, paįvairindama, kad už- 
interesuoti narius ir draugi
jom pritarėjus, simpatikus. Ir 
už tą viską nieko neima.

Todėl Waterburio ir apie- 
linkės lietuviai turėtumėme 
jos pagerbimui vakare daly
vauti. Pasveikinti ją, kad ji 
taip pasišventusiai su pamė
gimu veikia dailėje ir .visuo
meniškuose darbuose. Priduo
ti jai daugiau energijos ir iš
tvermės veikti ir ateityje.

Tad dar kartą primenu vi
siems lietuviams be skirtum'* 
pažiūrų : atsilankykime 1r 
kovoKį bankietą, kuris a 
103 Green St. Svetainėje, 
vai. vakare. Už rengėju.

Pi Bokas.

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamiršta švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis 
ir ant kiekvienos dėžutes yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių Įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr.’ 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
Įvairių odos ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

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

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

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga.

Reikalaudami mosčių,' prisiųskite Money Order ar gerą banko čekj. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto štampais 
dėl persiuntimo. • Adresuokite: '

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 78, STA. A., HARTFORD, CONN.
• I

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3 pus!.—Laisvė (Liberty)-Antradieru, Kovę^arch 1952



NmVtrkoaM^Zlnloi 
Darbininkų spauda 
gauna skaitytojų

Opera "Rigoletto Priimtas kilius prieš 
diskripiinaciją

savaičių darbi- 
Wor- 
prie- 
gavir 
To ir

Prieš porą 
ninku laikraštis Daily 
ker buvo paskelbęs savo 
toliams įspėjimą, kad 
m as skaitytoj ų šlubuoja,
užteko, kad skaitytojai su- 
brustų ieškoti sau prietelių.

Gale praėjusios savaitės 
laikraštis paskelbė, kad broo- 
klyniečiai jau buvo gavę 4,100 
prenumeratų iš siekiamų gau
ti 4,500. Ir kad Manhattan 

. darbuotojai buvo gavę .3,250 
iš norimų gauti 3,500. Abieji 
tikėjosi galop savaitėš užbaiga 
ti savo kvotą ir lenktyniavo 
už pirmenybę, kuris pirmiau 
pabaigs.

, Panaši 
nuotaika 
lio kitų
darbuotojai jau atsiuntę gero 
kai virš kvotos.

darbingai kovinga 
pranešama iš dange- 
vietų. Connecticut

Budžeto Taryba vėl 
nustūmė Brooklyno 
ligoninės reikalą

'■Miestinė budžeto taryba sa-1 
vo susirinkime kovo 6-tą visaiI 
nekreipe dėmesio į reikalą 
Brooklyno Bedford-Stuyvc- 
sant sričiai ligoninės.

Susiedijos gyventojų ir or-i 
ganizacijų delegacija, 20 as
menų, įteikė tarybai raportą, ‘ 
kuris parodo skubi/ reikalą li
goninės. Ir Miesto Taryba bu
vo reikalui pritarusi, bet ii- . 
nansų skirstytojai to nepaisė, i

Kažin kas pašovė 
turtuolės advokatą
. Advokatas Sol A. Rosen
blatt tapo pašautas netoli sa
vo namų ant New Yorko gar
siosios Park Ave. praėjusi 
ketvirtadienį, šovėjai jo laukę 
automobiliuje ir juomi pabėgę 
po pašovimo.

Advokatas buvo Morgano 
turto paveldėjos Eleanor M. 
^atterlee advokatu. Jinai mir- 

aa ir jam, paliko stambią 
<mą iš to turto. Dabar jos 
minės sako, kad jinai neži-*

ojusi, ką daro. Kad advoka
tas ją .kaip nors nelegaliai 
prie to privedęs. Dėl to dabar 
bylinėjamasi po teismus.

Ar šis pašovimas turi ką 
bendrą su ta byla, šiuos žo
džius rašant dar nebuvo išaiš
kinta.

Operą girdesite-matysite scenoje kovo 16-tą 
Liberty Auditorijoje, Atlantic Avė. ir 

110 St, Richmond Hill, N. Y.
Aktas ketvirtas (2-ji jo da

lis) : Parodęs dukrai kuni
gaikščio meilinimąsi prie Ma- 
ddalenos senis Rigoletto atro
do linksmesnis. Jis tikisi vie
toje buvusios meiles dukters 
šjrdyje užkūręs kunigaikščiui 
neapykantą. Rigoletto Įsako 
Gildai eiti namo, persirengti 
vaikino drabužiais, pasiimti pi
nigų ir skubiai išvažiuoti Į Ve
roną. O jis pats atvažiuos pas
kiau.

Gildai prasišalinus, pasiro
do Sparafucilė. Pasako Rigo
lettui, jog jo pageidaujamasis 
jau ątėjo.*

“štai, imk dvidešimt skudi,” 
sako Rigoletto spausdamas 
Sparafucilei i delną pinigus. 
“Pusiaunaktį aš sugrįšiu su 
daugiau' pinigų. Juos gausi, 
kuomet man pristatysi jo kū
ną.”

Tuo tarpu pakilo audra, 
dunda griaustinis. Rigoletto 
nueina šalin nuo karčiamos.

Sugrįžusį karčiamon Spara- 
fucilę pasitinka jo sesuo. Ji 
maldauja kunigaikštį palikti 
gyvą. Jis jai patinka. Jinai 
dar norėtų su juo pažaisti.

“Negaliu!” Aiškinasi Spa
rafucilė. “Jis galėtų išlikti gyj 
vas tiktai tuomet, jeigu pirm 
pusiaunakčio kas kitas ateitų 
karčiamon. Aš jį nužudyčiau, 
kūną įkiščiau į maišą ir ati
duočiau Rigolettui.

Kieno kūnas Rigolettui 
teks ? Tą ir viską kitą daino- 

piktomis,mis — meiliomis, 
gailiomis ir linksmomis —- 
girdėsite kovo 16-tą. Ir maty
site Laisvėje, jei dar turite 
kantrybės užbaigos palaukti.

Operą stato Lietuvių Namo 
B e n d i’o v ė s direktoriai.

Ar.

Vienybe savo skaitytojams 
meluoja apie operą

Tysliavos laikraštis Vienybė 
kovo 7-tos dienos laidoje pa
skelbė sekamą:

“Lietuvos patrijotai ruošiasi 
pikietuoti Laisvės statomą ko
vo 16 d. operą Rigoletto.”

Tai melas tikslu pastoti lie
tuviams progą pasigrožėti o- 

I perą.

zacijų pasiskelbimus, jeigu 
draugijų korespondentai 
komisijos teikiasi tai pranešti 
Laisvei.

tų 
ar

Operą stato Lietuvių Namo 
Bendrovės direktoriai, Liberty

Dienraštis Laisvė su tuo pa
statymu nieko bendro neturi. 
Laisvė Įtalpino Namo Bendro
vės pasiskelbimus taip, kaip 
Įtalpina lietuvių kriaučių, Pi
liečių Klubo, šv. Jurgio Drau
gijos ir daugybės kitų organi-

Pažinties pasėkoje

Idlewild lėktuvų stotyje, 
Queens, tapo suimta Mrs. Ro
se Richards, 38 metų. Kadan
gi ji turėjusi pažinčių su nu-
žudytuoju Nat Nelson ir su 
kai kuriais įtartais apvaginėji
me namų asmenimis, ją sulai
kė kaipo liūdytoją.

Moteriškė buvo pasiruošusi 
tuojau išskristi į Miami. Areš
tas ir $25,000 kaucija nebeiš
leido atostogauti.

Viršuje parodoma puse laivo Fort Mercer, kuris trau
kiamas į Brooklyno uostą. Kita laivo puse nuskendo, 
kai aną dieną iškilo didelė audra plaukiant iŠ New
port, R. L Apačioje keturi jūrininkai, kurie pasirinko 
neapleisti nenuskendusios laivo pusės ir ją palydėjo iki
UOStO* x **--

ar kurioje 
diskri- 
rasės,

po to,

New Yorko Valstybės Sei
melis kovo 6-tą priėmė assem- 
blymano Roman ir senato
riaus (senato lyderio) Wicks 
bilių. Dar reikės gubernato
riaus parašo.

Tapęs įstatu, tas bilius už
draus restaurane
kitoje viešoje vietoje 
minuoti asmenį ’dėl jo 
religijos ar spalvos.

Rilius tapo pasiūlytas
kai poniškasis Stork Klubas 
New Yorke nepatarnavo ■ pa
skubusiai negrei menininkei 
Josephine Baker, kai jinai 
atėjo su savo draugais, 
nebuvo oficialiai atsakyta 
tarnavimas, bot išlaukus 
valandą laiko 
patarnautojų,
viešumon. Kilo 
balsas ir to pasėkoje 
tas įstatas.

ten 
Jai 
pa
virš

vis neatsirado 
Jinai tai iškėlė 

visuomenės 
gauta

Galutinai nutarta 
leisti parduoti 
dažytą margariną

Se-

Auditorijos Reporteris, pla
čiai aprašydamas statysimos 
operos Rigoletto turinį, gra
žiai patarnauja visuomenei. 
Daug daugiau grožio suteikia 
matymas veikalo, kurį pilniau
sia suprantame, negu maty- 
mas-girdėjimas nesuprantamo.

Vienybė negalėjo nežinoti 
to fakto, kad operą stato Lie
tuvių Namo Bendrovės direk
toriai. ’
pranešta Laisvėje sausio 24- 
tos laidoje. Pakartota vasario 
21-mos laidoje ir ne kartą po 
to.

New Yorko Valstybes 
natas kovo 6-tą nubalsavo 35 
balsais prieš 17 leisti pardavi
nėti krautuvėse dažytą 
gariną. Pirmiau atstovų 
jau buvo tai nutaręs.

Bilių dar turės pasirašyti 
gubernatorius Dewey. Tikima
si, kad jis tuojau ui i pac 
nes jis nebuvęs tany biliui 
šiškas. Įeis galion liepos

Frank Bush 
išvyko atostogų

mar- 
butas

avys, 
prie-

Plačiai žinomas kambarių 
Tas pirmu kartu buvo! ir namų dažytojas (painteris) 

Krank Bush iš Brooklyn, N. Y. 
išvyko atostogų į Havana 
Kubon. Jis ten turi draugų ir 
pažįstamų, žada aplankyti vi
sus.

Seimelis vengia svarstymo 
bedarbių reikalų

New Yorko Valstybės Sei
melis nenori pagerinti bedar
bių padėtį ir bijo tokiais prie
šiškais pasirodyti. šiemet, 
mat, yra rinkiminiai metai. 
Kas žino, gali darbininkai tą 
atsiminti iki rinkimų. Dėl to 
jie delsia. Reikalavimus at
šaukti Hughes-Brees įstatą ar
ba pridėti prie jo pataisas vis 
stumia tolyn nesvarstę.

Praėjusį ketvirtadienį vėl 
atmetė pasiūlymą svarstyti 
brooklyniečio demokrato Ber
nard Austin’o tuo klausimu 
pasiūlytą bilių. Austino bilius 
atstovų bute yra tuo patimi, 
kuo yra newyorkiecio republi- 
konų - darbiečių senatoriaus 
William J. Bianchi bilius se
nate. ,

Kitą panašų "Liliu yra įtei
kęs Bronx demokratas Louis 
Peck. Jo pasiūlymas tuojau 
svarstyti bilių taipgi tapo at
mestas 79 balsais prieš 60.

Austin žadėjo nenusileisti, 
vėl reikalauti, kad jo bilių 
svarstytų tuojau. Tuo tarpu 
unijos, darbiečiai ir kitos dar
bininkų organizacijos mobili
zuoja delegacijas į Albany 
lankytis pas savo assemblyma? 
nūs ir senatorius, kad jie bal
suotų ir darbuotųsi už atšau
kimą Hughes-Brees įstato. 
Delėgacijos ten jau lankėsi ir 
lankysis iki galo sesijos, ku
rios tikisi šią savaitę.

kuriais jis daugiau uždirbo. 
Bet pagal visų metų uždarbį. 
Juo mažiau tedirbo, juo ma
žiau tegaus pašalpos bedarbiu 
būdamas.

Tas įstatas taipgi atliuosuo- 
ja stambiausius fabrikus nuo 
didelės dalies duoklių į tą fon
dą, nes jų šapose visuomet bū
na daugiau darbo. Del to fon
de bus mažai pinigų. Ir jeigu 
vieną gražią dieną depresija 
įsigalėtų iki to laipsnio, kad 
ir tos didžiosios šapos užsida
rytų keliems mėnesiams, be
darbiai negalėtų gauti pa
kankamos paramos, nes, iždas 
būtų silpnas.

Bronxiete Mrs. Hilda F. 
Smith užvedė bylą gauti virš 
milijoną dolerių už mirtį vy
ro, kuris žuvo lėktuvo nelai
mėje Elizabethe vasario 11 d. 
-—r—~——-— .............—........ "........

Hughes-Brees įstatas pasta
tė daug blogesnėn padėtin be
darbių apdraudą negu ji buvo 
lig šiol. Juomi einant bedar
biams pašalpa bus rokuojama 
ne pagal tuos tris mėnesius,

Seimelio ponai nori - 
uždrausti unijoms 
remti politiką

New Yorko: Valstybės Sei
melio komisija, kuriai paveda
mą peržiūrinėti bilius pirm pa
davimo Seimeliui svarstyti ir 
balsuoti, pasiūilė ’ svarstyti 
T ravi a-Erw i n b i 1 i u s.

Travia ir Erwin biliai, jei
gu' jie taptų Įstatymu, uždrau
stų unijoms aukoti pinigų po
litiniams veikalams. O dabar 
viskas, kaip jau matomo prak
tikoje, galima išaiškinti esant 
politika, jeigu valdovams • kas 
nepatinka.

Užpakalyje, to pasinio j i mo 
uždaryti unijas šuns budon, 
atriboti nuo politinės veiklos, 
matosi svambus reiškinys. Tai 
ženklas, kad valdančiosios 
partijos tapo taip laiškiai 
priešdarbininkiškomis, jog net 
didžiausi joms pataikūnai 
viršininkai nebegalės pasukti 
narius tas partijas remti. 
Reiškia, unijų aukos dabar ei
tų darbininkiškų ar nepriklau
somų kandidatų paramai. 
Valdančiosios partijos to ne
gali daloisti. T-»s.

Berniuką teis 
vaikų teismas

Harold Lorentsen, 13 motų, 
buvusio Smithtown vieškelių 
superintendento sūnus, išven
gė teismo kaipo žmogžudys. Ji 
teis vaikų teismas.

Berniukas, gabus mokinys, 
prisipažinęs, kad jis pernai 
metų lapkričio 29-tą pasmau
gė su juo kartu iš mokyklos 
ėjusią gražią mergaitę Lide 
Kitchner, 12 metų. Berniukas 
norėjęs ją Išprievartauti. 
Mergaite jpagrąsinusi pasaky
ti tėvams ir mokytojams. Išsi
gandęs, jiįsai užveržės mer
gaitei gerklę jos pačios skare
le ir palikęs giraitėje, kur ji 
buvo atrasta.

Berniuką dabar išdavęs jo 
paties gyrimasis, kad jis ži
nąs, 'kaip papildoma neišaiš
kinama kriminalybė. Paskli
dusiomis pagyromis pradėjo 
žmonės dbfhėtis. Jos pasiekė 
prokuratūrosi ausį. Vaiką pa
ėmė apklausjnėti ir gavo pri
sipažinimą. '

Filmos-Teatrai
Filmą apie Kiniją

Stanley Teatre, pirmu kar
tu Amerikoje, pradėta rodyti 
filmą apie naująją Kiniją — 
“The New China.’’ Filmą 
technispalvė. Rodomi respub
likos gimimo įvykiai, gegužinės 
paradas, armija, liaudies fes
tivalis ir kiti veiksmai ir gam
tos vaizdai.

Capitol Teatre yra,neseniai 
pradėta rodyti “The/ African 
Queen.” j

Radio City Music Hall te- 
berodo jau- daugelį savaičių 
ten išbuvusią “The Greatest 
Show on Earth”, apie cirką.

Roxy irgi pasilieka senoji 
programa su “5 Fingers.”

Rivoli vis dar rodo “Viva 
Zapata!”

Victoria kelintas mėnuo ro
do paskubusiąja “Death of a 
Salesman” su Fredric March,

VISOKIAIS
APDRAUDOS REIKALAIS

Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
I Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 

ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamui apsaugojimui jūsų nuosavybėj, namo, 
biznio, automobilio, ir tt... Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusia apdrdudą. Pildome incomevtax blankas.

Parduodame visokius namus visose nuėsto dalyse
111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL/N. Y. 

Telefonai; Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

Už amugetninkus gera i ■ < • ji
dešra gavo smūgį

Aną dieną muitinės inspek
toriai New Yorke pastebėjo, 
kad vieno keleivio kupąras iš 
lauko pusės yra didesnis. Pa
klausė jo, ar ten yra slaptasis 
dugnas, žmogelis pripažino, 
jog taip. “Ką ten turi?” klau
sė jo. “Vokiškosios salamės,” 
atsakė jis.

Tikėdamasis ten deimantų 
ir už jų atradimą garbės, o 
gal paaukštinimų, inspekto
rius, žinoma, Įsakė tą dugną 
atplėšti. Dešrą išėmė ir šmo
teliais ištampė, bot deimantų 
taip ir nerado.

Gal muitinė turės užmokėti 
už dešrą? Ne. Tam yra gera 
apsauga — Įstatas. Jis nusako, 
kad neatitinkamai uždaryta 
mėsa turi būti konfiskuota. 
Tad dešros skuteliai ir nuėjo 
į gurbą be jokio lormo.

Prapuolė radiumas

Long Island College Hospi- 
talyje, Brooklyno, po opera
cijos vėžiu1 sergančio ligonio, 
apsižiūrėjo, kad dingęs rutu
liukas, kuriame laikomas ra
diumas. Sakoma, jame buvę 
apie $2,000 vertės, 92 mili
gramai.

Daktarai ir technikai po 
kambarį ir po visą ligoninę 
išvaikščiojo sn geiger instru
mentėliais radiumui susekti, 
bet tie rodykliai nė krust.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

MALE
MARMURO MECHANIKAS

Patyręs kirtėjas ir poliŠiuotojas. 
Nuolatinis darbas. Šapa randasi 
Long Island City. Šaukite: PLaza 
8-3263. (49-53)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233
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To ženklelio pasirodymas 
spaudoje liudija, kad jau 
prasidėjo Amerikos Rau
donojo Kryžiaus kampa
nija sukelti po visą šalį— 
85 milijonus dolerių. K 
New Yorko miesto gy
ventojų tikisi gauti $6,- 
700,000.

Policijai pirks dar
3 helikopterius

Miestinė budžeto taryba nu
tarė leisti policijai pirktis tris 
naujus helicopters. Tam prie
šinosi tiktai vienas Miesto Ta
rybos prezidentas Halley, sa
kydamas, kad taip balsuoti 
jis privalo dėl esamų miesto 
ižde nedateklių.

New Yorkan atvyko Jeru- 
zalio majoras Shlomo Z. 
Shragai. Oficialiai priėmimo 
apeigos įvyko kovo 6-tą, City 
Hali.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Ko reikia iš vaistinės, pirkite iš 
Ideal Pharmacy, ,29 Kelly Square, 
čia galite nusipirkti ir dienrašti 
Laisvę paskiromis kopijomis. z

(44-54)

RANDAVOJIMAI
1

Pasiranduoja fomišiuotas • kamba
rys, garu apšildomas ir šiltas van
duo. Kreipkitės: 105 So. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. (48-49)

PARDAVIMAI
EKSTRA PARSIDUODA

Gera proga, kas norėtų Įsigyti 
kamerą krutamu paveikslų, kuri 

į nutraukia paveikslus ir garsus užre- 
korduoja tuo pačiu kartu, — vadi
nasi sound camera 16 mm, auric^. 
single system camera, gerame sto
vyje. Nauja kainavo $1,600. Dabar 
parsiduos už prieinamą kainą, nes 
reikia greit parduoti. Taipgi parsi
duoda ir kitokį įrengimai, gražiai 
spalvuotų filmų scenos, arba ištisi 
veikalai, kaip tai, “Kuprotas Ože
lis,“ “Paparčio Žiedas,” “Birutė” ir 
taip iš viršui nhnėtų veikalų atski
romis scenomis. Prašau greit atsi
saukt: G. Klimas, 271 Ridgewood 
Ave., Brooklyn 8, N. Y. (47-49)

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

>

»

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

> ■

<

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

4 pusI.-LaiavS ,(Liberty)-Antradien., Koyo-March 11, 1952 >




