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Vėl revoliucija.
Reikės kito Roosevelto.
Prievarta ginklavimas.

/Temps ant savo kurpalio.

IvAd ^ajorem Dei Gloriam.’
FXaso A. BIMBA

Kuba turi naują diktatorių. 
Valdžią nuvertė ir save išga
nytoju pasiskelbė prieš keletą 
metų Kuboje viešpatavęs ge
nerolas Batista.

Batista sako sukilęs prieš 
prezidento* Socarras režimo 
korupciją ir gengstęrizmą.

O pamatiniai niekas Kubo
je nepasikeitė ir nepasikeis. 
Mūsų vyriausybe palauks dieną 
kitą ir naują režimą pripažins. 

Kas kita, jeigu ten būtų įvy
kęs darbininkiškas pervers
mas. Mūsų komercinė spauda 
reikalautų kubiečius paimti už 
gerklės ir smarkiai pakratyti.

Visi atsimename, kiek daug 
bėdos velionis Rooseveltas tie 
rėjo su Aukščiausiu Teismu^
Jokios^ Naujosios Dalybos re
form o* iš pradžios negalėjo 
tjjaeiti pro Aukščiausio Te'is- 
n\SĮ> rankas.

Rookeveltas paskelbė teis
mui kova. Privertė keletą tei
sėjų pasitraukti. Jų vieton pa
skyrė žmones su liberališkomis 
idėjomis. Teismas pasitaiso. 
Naujoji Dalyba pasidarė kon
stituciniu dalyku.

Dabar teismas vėl patekęs 
reakcijos įtakon. Visi mato. 
Tik Douglas ir Black tebesi
laiko liberališkų tradicijų. 
Savo paskutiniais keliais nu
tarimais Teismas užgyrė visą 
raganų gaudymo sistemą.

Amerikai reikia naujo Roo
sevelto. Kad toks žmogus 
anksčiau ar vėliau atsiras ir 
suprasl įmonių troškimus, ne-1 
rądkrė, abejoti.

žmonėse troškiraa-s* laisvės 
ir padorumo nėra sunaikintas. 
Niekados nebus sunaikintas. 
Mccarthizmas, Macarthuriz- ’ 
mas, taftizmas ir trumaniz-Į 
mas yra tiktai laikina liga.

O va kokia sąlyga pasiūly
ta Vakarinės Vokietijos vo
kiečiams. Sutikite priimti mū
sų ginklus ir tvirtai apsigink
luoti, jeigu norite, kari Ame
rika, Anglija ir Francūzija iš
trauktų savo okupacines jė
gas iš Vokietijos.

Kad vokiečių valdovai tą 
sąlygą priims, nebelieka jo
kios abejonės. Jie susiras ir 
naują Hitlerį.

Qhicagoje susiorganizavo 
Lituanistikos Institutas. Lai
kiau prezidentu uždėtas Dr. 
PrVonikas. Institutas veiksiąs 
daug ir plačiai. Jis tyrinės 
lietuvių kalbą ir lietuvių tau
tos istoriją.

Viskas būtų gerai, jeigu ta
sai Institutas tos savo misijos 
nepamirštų. Bet klerikalų 
Draugas jau reikalauja, kad 
Lituanistikos Institutas šoktų 
pagal “Lietuvos laisvintojų“ 
muziką. Jie jau tempia vos 
gimusį Institutą ant savo kle
rikalinio kurpalio.

Beje, Dr. Jonikas yra Gri
gaičio bendradarbis. Tas irgi 
pasako, nemažai.

Kadaise vienam savo geram 
prieteliui prelatas Urbonavi
čius pasakęs: Aš gyvenu “ad 
majorem Dei gloriam.“ Lietu
viškai: “Aš gyvenu dievo gar
bei.“ ‘

Dabar prelatas jau yra mi
ręs. Per daug metų So. Bosto
no Darbininke jis buvo vyriau
siu niekintoju visko, kas. pa
žangu ir darbininkiška. Tik 
dabar sužinome, jog jis tai 
darydavo “ad majorem Dei
gŪgHfn“

\Argi tai pačiai “dievo gar
bei” gyvena ir prelatas Bal
konas? *

Gerai tiek, kad tas dievas 
negali pasipriešinti. Kunigams 
ir prelatams lengva jo “gar
bei“ žmones mulkinti*
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GELŽKELIECIŲ STREIKO 
VADAI PASIDAVĖ TEISMO 
ĮSAKYMUI GRĮŽT DARRAN
Eiliniai gelžkeliečiai “kelią 
maištą” Toledo j ir kitur

Cleveland.-^Federalis ap
skrities teisėjas Emerich
B. Freed antradienį davė 
indžionkšiną, baustinai įsa
kydamas streikuojantiems 
geležinkeliečiams g r į ž t i 
darban be atidėliojimo, kaip 
kad reikalavo valdžia.

Traukinių Mašinistų ir 
Ugniakurių Brolijų (unijų) 
vadai tuojau pasidavė įsa
kymui ir pašaukė streikie- 
rius dąrbam..

Per tris dienas streikavo 
New York Central geležin
kelių mašinistai ir ugnia-

Maskva parodo jankių 
generolo šnipinėjimus

Maskva. — Čionaitiniai 
laikraščiai spausdina foto
grafines nuotraukas Ame
rikos generolo Roberto W. 
Grow dienyno. Grow, bū
damas Jungtinių Valstijų 
ambasados nariu Maskvoje, 
važinėjo- po Sovietų Są
jungą; tėmijo, i kuriuos 
miestus bei svarbius įrengi
mus amerikonai turėtų mė
tyti atomines bombas, ir ta
tai užrašinėjo į savo dieny
ną, kaip patarimus Ameri
kos valdžiai.

Tą dienyną gen. Grow 
nusivežė ir vakarinėn Vo
kietijon, kur tarėsi su ki
tais kariniais Amerikos at
stovais, x suvažiavusiais iš 
komunistinių Europos kraš
tų/

Grow’ui besitariant * su 
jais., vienas anghj karinin
kas, buvęs Anglijos amba
sados narys Maskvoje, pri
sitaikė ir nufotografavo 
šnipiškus generolo Grow 
užrašus n* atom-bombinius 
patarimus.

Tas anglas yra pasišali
nęs į Rytų Vokietiją, esa
mą sovietinėje kontrolėje, 
ir neseniai išleido knygą su 
fotografinėmis Growo die
nyno nuotraukomis.

Maskvos laikraščiai, pa> 
duodami tuos Growo užra
šus, pabrėžia, kaip ameriko
nai kursto karą prieš So
vietų Sąjungą.'

Anglijos valdžia kelia 
taksus ir maisto kainas

London. — Anglijos val
džia pakėlė tūlus taksus ir 
maisto kainas. Taip bando 
išvengti bankrūto, sulaiky
ti infliaciją, o kartu ir gin
kluotis pagal amerikinius 
nurodymus.

Valdžia, tarp kitko, pa
didino taksus gazolinui nuo 
27 iki 35 centų galionui ir 
numušė valdišką paramą 
maisto gamintojams bei 
pristatytojams. Duona dėl 
to pabrangs pusantro cen
to svarui, mesa penkiais 
centais svarui, o pieno kai
na pakils centu kvortai.

Richmond Hill 19, N. Y., Ketv., Kovo (March) 13, 1952 ★ ★ A ★

Senatoriai kvočia “grafterių 
tyrinėtoją” Morrisą, kiek jis 
pasipelnė iš valdžios laivų

kuriai į vakarus nuo Buf
falo ir St. Louis.

Trečiadienį pranešta, kad 
dauguma streikierių grįžta 
darban. Bet Toledoj, Ohio, 
ir tūluose kituose miestuo
se eiliniai geležinkeliečiai 
“maištauja” prieš vadų pa
sidavimą valdžiai ir dar ne
grįžta dirbti.

Streikieriai reikalavo su
trumpinti darbo savaitę 
nuo 48 iki 44 valandų ir mo
kėti tiek pat algos, kaip už 
48 valandas; taipgi page
rinti darbo sąlygas.-

Amerikonai sunaikinęv 
daugybę Šiaurinės 
Korėjos ginklų

Korėja. — Amerikonai 
skelbia, kad jų lėktuvai su
naikino didžiuli Šiaurinės 
Korėjos ginklų ir amunici
jos centra arti Sinmako, 
tik 30 myl. į šiaurę nuo da
bartinio fronto. Sako, lakū
nai bombomis ir napalm 
(gazolino drebučiais) su
pleškino tuzinus šiauriečių 
patrankų ir “daugybę” ki
tų ginklų bei amunicijos.

Pranešama, kad ameriki
niai lėktuvai numušė dar 4 
rakietinius Šiaurinės Korė
jos lėktuvus per kautynes 
arti Mandžūrijos sienos.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas teigia, kad 
jie šūviais iš patrankų nu
kirto dar 4 amerikinius lėk
tuvus' .

ĮSIŽEIDĘS ITALŲ 
GENEROLAS

Roma. — Italų generolas 
M. Di Castiglione pasitrau
kė iš komandos Atlanto 
kraštų kariuomenės pieti
nėje Europoje. Įsižeidė, 
kad Turkija ir Graikija ne
sutinka pasiduoti jo koman
dai. Į

Franc, seimas Užgyrė 
Pinay’o kabinetą

Paryžius.-ydFrancijos sei
mas 209 balsais- prieš 101 
užgyrė naująjį premjero 
Antono Pinay ministrų ka
binetą.

Vien tiktai komunistai 
balsavo prieš Pinay. Soci
alistai ir generolo de Gaulle 
šalininkai susilaikė ‘nuo 
balsavimo.

Pinay’o kabinetas sudary
tas iš katalikų ir kitų de
šiniųjų partijų politikierių.

Norėdamas seimo užgyri
mo, Pinay jau pasižadėjo 
nedidinti taksų ir nekelti 

į kainų.

Irvington, N. J. — Užsi
mušė policininkas Paul Wa- 
gi, kada jo automobilis 
“įvažiavo į stulpą.”

Washington.. Tyrinė
jantis Senato komitetas 
klausinėjo Newbolda Mor- 
risą, kiek jis pasinaudojo iš 
laivų, kuriuos valdžia par
davė kaip atliekamus po 
Antrojo pasaulinio karo.

Prezidentas T r ū m a n as 
neseniai paskyrė Morrisą, 
kad ištirtu taksu kolekto
rių ir kitu valdininku suk
tybes.

Buvęs kongresmanas Jo
seph E. Casey ir tūli kiti 
politikieriai Įdėjo 101 tūks
tantį dolerių kapitalo, per
kant kelis aliejinius (žiba
linius) laivus iš valdžios. 
Tuos laivus jie naudojo 
kroviniams gabenti ir, pa
galiau, pardavė kinams 
Čiang Kai-šeko tautinin
kams. Taip jie ir pasidarė 
3 milijonus, 250 tūkstančių 
gi^yno pelno, tai yra, po 32 
dolerius pelno už kiekvie
ną savo įdėtą doleri.

Tarp politikierių, kurie 
, gavo tokius pelnus, yra ad- 
| mirolas William F.. Halsey, 
buvęs Jungtinių Valstijų 
pasiuntinys Ixmdone Julius

Geltonasis margarinas jau bus 
gaminamas New Yorko valstijoje 
pradedant nuo liepos 1 d.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Dewey pasirašė seime
lio nutarimą, leidžiant ga
minti geltonąjį margariną 
—dirbtinį sviestą — ir par
davinėti, pradedant nuo 
liepos (July) 1 d.

Per €6 pastaruosius me
tus buvo uždrausta daryti 
geltonąjį margariną šioje 
valstijoje. Taigi jis buvo 
pardavinėjamas tiktai bal
tas ir atrodė kaip taukai. 
O kas norėjo geltono mar
garino, tai turėjo pirkti 
tam tikrus dažus, kūnais 
pats galėtų nusidažyti jį.

Už leidimą pardavinėti 
geltonąjį margariną bus 
imama po $10 metinių tak
sų iš krautuvių ir valgy
klų. Valgyklos turės var- 
tot aiškius pažymėjimus, 
kad “čia duodama oleo 
margarinas.” Prie' valgio 
duodamos, jo plytelės turės 
būti trikampės arba ant 
kiekvienos plytelės pažymė
ta, jog tai “oleo margari
nas.”

Jis gaminamas iš augali
nių aliejų ir daug pigesnis,

Indijos kunigaikštis bus 
teisiamas kaip žmogžudis

New Delhi, Indija.—Tapo 
areštuotas Palitanos ap
skrities kunigaikštis, kaip 
vienas Bhupat plėšikų va
dų, kurie nužudę 80 žmo
nių.

Jis, kaip ir kiti kunigaikš
čiai, ginklavę pi ė šiku s- 
žmogžudžius prieš valdžią, 
kad priverst ją sugrąžinti 
atimtas iš kunigaikščių ir 
dyjarininkų žemes.

C. Holmes, ir buvęs valsty
bės sekretorius Edward R. 
Stettinius, jau miręs.

Republikonas N e w bold 
Morris, buvęs New Yorko 
miesto tarybos pirminin
kas, ir du jo partneriai ad
vokatavo kinų tautininkų 
kompanijoms, pirkti šiom s 
tuos laivus. Už advoka tiš
kus patarnavimus jie gavo 
158 tūkstančius, 500 dole
riu. Pačiam Morrisui te
ko' $30,000. iki $35,000, kaip 
kad senatoriai privertė jį 
prisipažinti. O tik neseniai 
pirmiau Morris sakė “nė 
vieno cento negavęs” iš to 
biznio.

Keli Senato komiteto na
riai pareiškė," jog Morris 
yra prastas grafterių valdi
ninkų tyrinėtojas, nes ir 
pats įsivėlęs į gešeftą, ku- 
riuom šalies iždas apkirstas 
keliais milijonais dolerių.

Morris teisinosi, kad įsta
tymai leido taip pasipelny
ti iš valdžios. Dabar todėl 
jis pataria įstatymus patai
syti, aprėžiau t pelnus tiems, 
kurie pirks valdžios nuosa
vybę.

negu tikrasis sviestas.
Margarinan dedama. A ir

D. vitaminų. Todėl, sako
ma, jis yra beveik taip ge
ras maistui, kaip ir karvi- 
nis sviestas. Margarinas il
giau "išsilaiko nuo sugedimo 
negu tikrasis sviestas.

40 viena valstija jau pir
miau leido geltonąjį mar
gariną gaminti ir pardavi
nėti.

Japonija grąžina teises 
kariniam kriminalistui 

L

..  .. .............................. II ♦

Tokio. — Japonijos val
džia su amerikonų pritari
mu sugrąžino visas pilieti
nes teises Saburui Kuru su i, 
kuris, buvo specialis japonų 
pasiuntinys Washin g t one 
tuo laiku, kai japonai iš pa
salų užpuolė amerikonus 
Perlų Uoste. Jis dalyvavo 
ir užpuolimo planavime.

Japonų valdžia ' iki šiol 
sugrąžino visas teises jau 
454 kariniams kriminalis
tams.

SUIMTAS $1,500,000 
PLĖŠIKAS

Milwaukee, Wis. — FBI 
agentai areštavo Andrew 
R. Youngą, kuris išplėšė 
pusantro milijono dolerių iš 
milijonieriaus L. J. Red- 
fieldo palociaus, Renoj, Ne- 
vadoj.

Young jau pirmiau sėdėjo 
kalėjime kaip plėšikas.

Athėnai, Graikija. — Su
paralyžiuota kairioji pusė 
premjero Nikolo Plastiro 
kūno. Reikės Graikijai kito 
premjero.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

AMERIKA IR. ANGLIJA RUOŠIASI 
ATMESTI SOVIETU PASIūLYMA 
DEL VOKIETIJOS SUVIENIJIMO*
Nori naudot busimąją vakarinių 
vokiečių armiją prieš Sovietus

London. Anglų - ame
rikonų diplomatai tariasi, 
kaip sklandžiau atmesti So
vietų pasiūlymą dėl vakari
nės ir rytinės Vokietijos 
suvienijimo ir taikos sutar
ties su ja. Sovietų vyriau
sybė ragino tam sušaukti 
Keturių Didžiųjų konferen
ciją — Amerikos, Anglijos, 
Sovietų Sąjungos ir Franci- 
jos.

Sovietinis pasiūlymas sa
ko:

Už 12 mėnesių po Vokie
tijos suvienijimo ir taikos

Dešinieji Anglijos 
darbiečiai nedrįsta 
įžeist kairiojo Bevano

London.— Dešinieji Dar
bo Partijos politikieriai su
šaukė susirinkimą darbie- 
čių atstovai Anglijos seime, 
kad tardytų Aneuriną Be
vaną, kairesniųjų darbiečių 
vadovą.

Vyriausias dešiniųjų va
das elementas Attlee, bu
vęs premjeras, reikalavo 
pasmerkti ir nubausti Be- 
vaną, nes Bevanas prieši
nasi tokiam smarkiam An
glijos ginklavimui, kaip da
bar.

Buvo kalbama, kad Attlee’o 
šalininkai išbrauks Bevaną 
iš darbiečių tarpo seime-ar
ba išmes ir iš Darbo Parti
jos, jeigu jis vis atsisakys 
nžgirti karinę dešiniųjų po
litiką^.

Bet pasirodė, kad Bevaną 
remia didelis skaičius tos 
partijos narių. Todėl seimo 
darbiečiai savo susirinkime 
atmetė Attlee’o smarkavi
mus prieš Bevaną' ir tiktai 
nurodė į senąją Darbo Par
tijos taisyklę, kuri sako: 
Kas “sukyla” prieš partiją, 
tai gali būti pašalintas iš 
jos.

Eisenhower ir Kefauver 
laimi N. H. nominacijas

Manchester, N. H.—New 
Hampshire valstijoje nopii- 
nacijas į prezidentus laimė
jo demokratas senatorius 
Kefauver prieš prez. Tru- 
maną, o republikonų kandi
datas gen. Eisenhoweris 
gavo bent keliais tūkstan
čiais daugiau balsų, negu 
senatorius Taftas.

Stassenas, kitas republi
konų kandidatas, visai silp
nai tepasirodė.

Tokio. — Žemės drebėji
mas ir jo įsiūbuota jūra 
pereitą savaitę padarė be
veik 43 milijonus dolerių 
nuostolių šiaurinėje Japoni
jos saloje Hokkaidoįe, kaip 
skaičiuoja japonų valdžia.
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padarymo su ja privalo bū
ti ištraukta visa svetimųjų 
kariuomenė iš vokiečiu že
mės.

Turi būti galutinai už
ginta tie Vokietijos rube- 
žiai, kuriuos nustatė Ketu
ri Didieji per Potsdamo 
konferenciją 1945 metais.

Busimoji suvienyta Vo
kietija galės laikyti tiek 
ginkluotų jėgų, kiek reikia 
vidujiniams jos reikalams. 
Bet turės būti jai uždraus-' 
ta įstoti į šiaurinio Atlan
to kraštų-sąryšį. Tas są
ryšis nukreiptas prieš So
vietų Sąjungą bei prieš jos 
demokratinius kaimynus.

Toks Vokietikė dalykų 
sutvarkymas lžwai atliuo- 
suotų “įtempimus” tarp A- 
merikos ir kitų vakarinių 
kraštų, iš vienos pusės, ir 
Sovietų, iš antros.-
Kodėl anglai-amerikonai 
priešinasi tam planui

Amerikos ir Anglijos poli
tikai neigia ta pasiūlymą.. 
Sako, kad Sovietai su šiuo 
planu nori sulaikyti vaka
rinę Vokietiją nuo vokiečiu • 
armijos rėkru tavim o prieš 
komunizmą. Anglai - ame
rikonai reikalauja sudaryt 
vakarinių vokiečių armiją; 
už tai žada vakaru Vokie«» 
tijai “beveik pilną savisto
vumą” ir ketina palaipsniui 
įtraukt ją į karinį Atlanto 
sąryšį.

Anglai-amerikonai nepri
pažįsta Lenkijai tų buvusių 
rytinės Vokietijos plotų, 
kuriuos Potsdamo konfe
rencija priskyrė Lenkijai. 
Jie teigia, kad tie plotai ga
lėtų arba turėtų būti ati- 
imti iš Lenkijos ir sugrą
žinti Vokietijai.

Amerika, Anglija ir Fran
ci j a nusitarė laikyti savo 
armijas vakarinėje Vokie
tijoje per neribotą laiko
tarpį, taigi ir po to, kai pri
pažins vakarų Vokietijai 
“beveik pilną nepriklauso
mybę.”

Anglai-amerikonai todėl 
priešinasi sovietiniam pa
siūlymui , reikalau janči a m 
neužilgo atsaukt visą sveti
mų jų kariuomene iš Vokie
tijos.

Iranas atmetąs jankių 
oficierių patarnavimus

Teheran, Iran. — Prane
šama, kad Irano valdžia at
sisako panaujint kontrak
tus su Amerikos oficieriaiš. 
Jie per ilgą metų eilę veikė 
kaip Irano armijos moky
tojai ir kariniai valdžios pa-

London. — Anglija taria
si su Amerika sujungt savo 
oro jėgas Europoj.

/

ORAS. — Apsiniaukę ir 
gal bus lietaus.
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Kas Ką Rašo ir Sako

PASKUTINIAI TEISMO SPRENDIMAI
AUKŠČIAUSIAS ŠALIES TEISMAS kovo 10 d. pa- 

skelbė tris savo sprendimus, liečiančius gyvybinius mu
sų krašto žmonių reikalus, jų laisves., jų civilines teises. 
Visi trys sprendimai kerta smūgį žmonių laisvėms.

Du iš jų liečia sveturgimius nepiliečius, gi trečias— 
advokatų teises teismuose, kur teisiami komunistai.

Paimkime juos paskyrium.

PRIEŠ TŪLĄ LAIKĄ, buvo suimti Peter Harisiades, 
Luigi Mascitti ir Dora Coleman—visi trys nepiliečiai, 
bet visi trys kaltinami, būk kadaise priklausę Jungtinių 
Valstijų komunistų partijai; jie priklausę, sakė justici
jos departments, prieš keliolika metų, kai Smitho įsta
tymas dar nebuvo išleistas (šis įstatymas buvo išleistas 
1.940 metais). Visi trys buvo nuteisti išdeportavimui. Jie 
apeliavo į aukščiaus.i teismą. Na, ir šis teismas, — sep
tyniais balsais prieš du, — užgyrė žemesniųjų teismų 
sprendimus; teisėjai Douglas ir Black pasisakė prieš.

KITAS SPRENDIMAS buvo padarytas dėl belos.
Ar justicijos departmentas turi teisę laikyti nepilietį

NE DEPORTAVO, 
BET JIE PABĖGO

Čikagos marijonų laik
raštis rašo, būk Vatikano 
radijas kalbėjęs apie Lietu
vą ir pasakęs, jog iš Lietu
vos esą išdeportuota kuni
gai ir vyskupai.

Matyt, to radijo vedėjai 
nežino patys, ką jie plepa. 
Jie nežino to, jog iš Lietu
vos vyskupų tarybinė vy
riausybė , nedeportavo, bet 
jie patys pabėgo pas Hitle
rį ir vėliau nebegrįžo, Pa
bėgo, pakelę uodegas, arki
vyskupas Skvireckis, pabė
go vyskupas Rainys, vys
kupas Padolskis. Vyskupas 
Paltarokas pasiliko Lietu
voje ir šiandien tebegyve
na ir veikia, net ir už taiką,

Pabėgėliams vyskupams 
popiežius davė daug vėjo, 
kam jie bėgo, kam jie pa
darė tokią gėdą jam, popie
žiui, ieškodami prieglaudos 
pas Hitlerį!

Tai, kad šitie pabėgėliai 
vyskupai gavo nemaža iš 
popiežiaus “peklos,” žino 
Vatikano radijas, žino ir 
Draugo redaktoriai. O jei
gu jie, žinodami tai, plepa 

I nebūtus niekus, tai jie pa
pildo “dubeltavą grieką.”

sveturgimį kalėjime, neišleidžiant po bėla, kol teismas POTERIAI IR BOMBA 
,, . r. ta -j I Kaip žinia, .menševikų
Christine - tevenson, David N[iiUjjenos susiginčino

kunigu Kapočium. Pastara
sis sakė, jog poteriai “iš
laisvins Lietuvą,” gi men
ševikų laikraštis sakė: ato
mo bomba, “išlaisvins Lie
tuvą.” Kilo gihčai. ,

Kunigų Draugas šitaip 
atšauna menševikų orga
nui:

Ne “Draugas” pradėjo be
reikalingą ginčą dėl pamokslų 
“gudrumo”,, ar “negudrumo”. 
Tai priklauso kdmpetetingai 
dvasinei vyresnybei. “Drau
go” korespondentas trumpai 
paminėjo keletą minčių iš mi- 

Sacher ir Gladstein neto pamokslo, o “Naujienos” 
Isserman ir Crockett— patiekė savo skaitytojams

išspręs jo bylą?
Frank Carlson, Miriam L _

Hyun ir Harry Carlisle buvo ilgai laikyti kalėjime ir 
jie dėl to apeliavo į aukščiausįjį teismą.

Penki teisėjai pasisakė už teisę laikyti kalėjime, ke
turi — prieš; čia, iš tikrųjų, vienas teisėjas nusvėrė 
viską.

Šiuo klausimu mažumą sudarė'teisėjai Black, Frank
furter, JBurton ir Douglas. .

Kai)) žinia,
su

PRIEŠ PORĄ METŲ įvyko vienuolikos komunistų 
vadovų teismas. Juos gynė advokatai Harry Sacher, 
Richard Gladstein, George W. Crockett, Jr., Abraham 
J. Isserman ir Louis McCabe; Eugene Dennis pats sa
ve gynė.

Teisėjas Medina, kuris tame teisme buvo ir teisėjas ir 
beveik prokuroras, nusm.erkęs. teisiamuosius kalėjimai!, 
apsigalvojęs, nubaudė’ kalėjimu ir jų gynėjus ūžėtai, būk 
jie “nekorektiškai” teisme elgėsi. C_. L 
nusmerkti šešiems mėnesiams, ----------- - -, -----
keturiems, McCabe—30 dienų, gi Dennis — šešiems mė
nesiams.

Nusmerktieji advokatai apeliavo į aukštesnį teismą, 
kai šis užgyrė Medinos sprendimą, tuomet į aukščiausįjį 
šalies teismą. Na, ir pastarasis savo sprendimu užgyrė 
Medinos sprendimą. Ir čia teismas pasidalino: penki 
teisėjai balsavo už pasiuntimą advokatų į kalėjimą, vie
nas (Clark) susilaikė, o trys—Douglas, Black ir Frank
furter—prieš.

Teismas atsisakė svarstyti advokato Vincent W. Hal- 
linan (kurį Progresyvių partija siūlo kandidatu prezi
dento vietai) bylą; Hallinan buvo nus.merktas kalėti še
šiems mėnesiams, kai jis gynė Kalifornijos darbininkų 
vadą Harry Bridges. Teismas taipgi atsisakė svarstyti 
adv. James Martin Maclnnis apeliaciją,—Maclnnis, kuris 
taipgi gynė Harry Bridges teisme, buvo nusmerktas ka
lėti trims mėnesiams.

1 Kas jį ten
i Gal p."Zujus,

Kas Įžeidžia tikinčiojo žmo- i kaip smarkus 
gaus jausmus, taip pat berods vyks ten ir “tvarką pada-
geriau nusimano patys tikin
tieji, atsieit, bažnyčios lankys 
tojai ir pamokslų klausytojai, diena, jog klerikalų laik- 
Kan. Kapočiaus pamokslu | 
“Naujienos” neikiek nebuvo 
nei Įžeistos, nei užkabintos, 
tad ko joms čia sielotis ir j ieš
koti bereikalingų priekabių?

KAIP MATOME, aukščiausias teismas sprendė tris 
apeliacijas ir dėl visų jis pasidalino: dauguma ir ma
žuma.

Dauguma aukščiausio teismo teisėjų, pamiršdama 
Teisių • Bilių, pamiršdama pagrindinius žmonių laisvės 
principus, eina pavėjui, eina išvien su siautėjančia re-

Mažuma,—ypatingai teisėjai Black ir Douglas,—sau
goja Teisių Bilių, saugoja žmonių laisvės principą.

Šis daugumos aukščiaus.io teismo teisėjų nusistaty 
mas nėra pirmas mūsų krašto istorijoje. Atsiminkime, 
kadaise aukščiausias teismas pripažino, kad Jungtinėse 
Valstijose privalo viešpatauti vergija (jis legalizavo ver
giją). Atsiminkime Dred Scotto bylą.

Abraomas Lincolnas prieš tą teismą tuomet atkakliai 
kovojo. Ir atėjo laikas, kai to teismo sprendimai buvo 
atmesti,—atmetė juos žmonių judėjimas, nes jie buvo 
mūsų kraštui žalingi. ,

Siautėjant reakcijai, besiruošiant karui “prieš komu
nizmą,” šių dienų mūsų aukščiausias'teismas (jo dau
guma) taipgi bando “prisitaikyti,” nekreipdamas dė
mesio į pagrindinius žmonių laisvės principus.
* Kai advokatas Crockett (detroitiškis) sužinojo apie šį 
teismo sprendimą, liečiantį ir jį patį, jis sakė: “Aš 
turiu pasitikėjimą istorija. Aš turiu pasitikėjimą Ame
rikos žmonėmis... Įdomu: šis aukščiausio šalies teismo 
sprendimas pasiekia mane, kai aš čia ginu teises žmo
nių, persekiojamų dėl jų politinių pažiūrų...” Advoka
tas Crockett gina buvusį Michigano valstijos senatorių 
Stanley Nowak, pašauktą prie ne-amerikinio komiteto.

Šie teismo sprendimai dar ir dar rodo, jog kaip sve- 
turgimių nepiliečių, taip ir čiagimių piliečių reikalai yra

kon- 
arti-

ture-

LAI TAI PAAKSTINA 
ŽMONES

Dienraštis Vilnis rašo:
Atstovų Butas 236 balsais 

prieš 162 atmetė Trumano 
administracijos remiamą bi
lių Įvedimui verstino militari- 
nio muštro visiems 18 metų 
vyrams. Administracija buvo 
tikra ^ravėsianti tai, bet ky
lant sentimentui prieš, 
gresmanai pabūgo, mat 
naši rinkimai.
' Atmetimas' šio biliaus

tų paakstinti žmones daryti 
spaudimą į savo kongresma^ 
nūs ir kitais klausimais, ypač 
taikos. Dabar kongresmanai 
yra labai “jauslūs”, nes. visi 
jie bus renkami šiemet. Treč^ 
dalis senatorių irgi bus renka
ma. Daugelis senatorių taip- 
pat “jauslūs”.

Jūsų laiškas nepakeis jūsų 
kongresmano politinio nusista
tymo, bet gali pakeisti jo pa- 
simojimą balsuoti už vieną ar 
kitą bilių.

SUSIRŪPINO...
KOMUNISTAIS

Romos katalikų Susivieni
jimo organas Garsas, užuot 
rūpinęsis savo organizaci
------------- r---- - -------------- ---------------  
bendri ir bendrai jie visi—baltieji ir negrąi—privalo ko
voti už išlaikymą Teisių Biliaus, už išlaikymą civilinių 
žmonėms teisių, kurias reakcija mindžioja.

Apie tai intuns teks pakalbėti dar ne kartą,'

jos reikalais, Susivienijimo 
[narių interesais, susirūpino 
Jungtinių ’ Valstijų komu
nistais. Ir tuo reikalu pa
rašė net editorialą.

Girdi, Jungt. Valstijų 
Chamber of Commerce — 
stambiųjų kapitalistų orga
nizacija, pereitą savaitę 
“paskelbė raportą, kuriame 
paduoda, kad Amerikos ko
munistų partijos narystė 
nukritusi iki 35,000 na
rių...” Tačiau, tuos 35,000 
sudarą “patys fanatiškiau
si komunistai, o kiti šimtai 
tūkstančių buvusių parti
jos narįų ir bendrakeleiyių 
irgi randasi mūsų tarpe.”

Atrodo, Garso redakto
rius nusigandęs. Tik pa
galvokit: jų Susivienijime, 
kataliki š k a m e susivienij i- 
me, esą komunistų ir jiems 
prijautė jų!

Toliau:
Dar tik dvi savaitės atgal 

Federalio Investigacijos Biuro 
(FBI) direktorius Edgar. D jo
vei? paskelbė, kad šioje šaly
je yją 54,000 komunistų tu
rinčių narystės korteles ii' kad 
komu? i štai šioje šalyje turi 
540,000 taip vadinamų ben
drakeleivių — savo rėmėjų ir 
simpatizatorių.

Po visokių spėliojimų ir 
skaičiavimų, Garsas sako:

Kąip ten nebūtų, Ame-i ko J 
komunistų partija 
tebeveikia.

Kokia išvada? 
sas komunistams
Aišku, ne. Jis jų priešas, 
nes, jei Garso redaktorius 
jiems pritartų, tai LRKSA 
vadovybė,—Šimutis ir kom
panija, — jį iš ten pašalin
tų. Tai kaipgi komunistus 
išnaikinti? Kas su jais da
ryti?

Garso redaktorius atsa
ko: »

Komunistų pavojus RJ ne
praeis, kol nebus išlikviduotas 
pats jų centras sukoncentruo

tas Kremliuje.' 
Į to ;

pamokslo kritiką. Aišku, kas 
čia kišasi ne Į savb reikalą.

gyvu o i <1 ir

Ar Gar- 
pri taria?

išdikviduos? 
redaktorius, 
vyras, nu-

s”? Nepasakoma.
Bet iš visko aišku, kaip 

| rastis nori, kad įvyktų ka
ras, kad atomo bomba tąjį 
centrą “išlikviduotų.” Tai 
yra kvailas ir blogas išvedi
mas, bet šiandien, atminki
me, komunistų priešai tik 
tuo ir tesiremia: kariauti, 
naikinti, deginti!

Tai nėra, beje, sulyg 
šventuoju raštu, bet kleri
kalų rašytojai šiandierl ant 
jo spjauna.

PAMIRŠO VIENĄ MELĄ!
L. Prūseika Vilnyj rašo:
Skaitau klerikalų laikraš

čiuose ilgus raportažus apie 
tai, ką pasakoja tie trys pabė
gę iš' Lietuvos žvejai. Jie pri
malė ' isokių nonsehsų ir melų. 
Bet vieną labai didelį melą 
jie kaip tai užmiršo pakartoti. 
Jų istorijose nėra nieko apie 
nužudytus kunigus. Jie nema
tę iv negirdėję, kad bent vie
nas kunigas būtų buvęs nužu
dytas. Pasirodo, kad Lietuvoj 
ir kunigų yrą ir bažnyčios sto
vi savo vietose.

Kaip tai atsitiko, kad kleri
kalai pražiopsojo tokią progą 
ir uepasuflioravo aniems bėg
liams, jog jie turi sukurti bai
siausių istorijų apie žudymus!

Kųn. Prunskis, veikiausia, 
graužia nagus, kad jam neat
vežė daugiau kankinių.

Taip, klerikalai, menševi
kai ir fašistai pamiršo tą

DŽ1MI0 ŠMOTO 
ISTORIJOS

Nuvėjau pas tautininkų 
čypą pasikalbėti dėl suda
rymo valdžios po to, kaip 
saš-demokratai ir kruk-de- 
mokratai sugriaus, išdegins 
ir išlaisvins Lietuvą.

Šis tautininkų čypas tai 
vožna asaba. Jis slaunas 
ponas. Jis laukia diploma
tijoj šepo mirties, ba žino, 
kaip tas numirs, tai jam pa
siliks Kybartų aktas., kurį' 
nabašninkas Smetona pali
ko,—labai vožnas pysis po
pieriaus, paimto iš toileto.

—Alau, ponas,— išdidžiai 
tariau jam.

—Alau! — atsakė tauti
ninkų čypas.

—Ar tu, ponas, žinai, kad 
mane tauta aprinko išlais
vinto seno krajaus kara
lium?

—žinau,—atsakė..— Skai
čiau jūsų istorijose Laisvė
je. 1

—Gud T Aš noriu sudary
ti kolišin governmeną (an- 
gelckai jam pasakiau ir žiū
rėjau, ar jis supras, ale su
prato!). Ar jūsų partija 
įeis į tą governmeną?

—Šiūr, ba mūsų partija jau 
ir dabar yra valdžia, mums 
niekur nereikės eiti; tegu 
kitos partijos pas mus at
eis.

—Aš jau šnekėjau su saš- 
demokratais ir kruk-demo- 
kratais ir jie man. davė sa
vo programą. Abidvi tos 
partijos sakė, kad Lietuva 
pirmiausia turi būti su
griauta, išdeginta ir išlais
vinta. Ar tautininkai su
tinka su šia programa?

—Šiūr, sutinka. B a tai 
yra mūsų programa; anos 
partijos ją iš mūs pasivogė.

—Kodėl tautininkai nesi- 
vadina demokratais?

—Todėl, kad mes ir be 
pasivadinimo esame demo
kratai, — geresni už anuos. 
Geriausi ant viso svieto! 
Mes atstovaujame tautos 
smegenis.

—Kas tie do smegenys?
—Dvarponiai, fabrikan

tai ir žvalgybininkai. ■
—ČKodėl jūs 1926 metais 

krajuje padąrete smurtą?
—Ten jokie/ smurto nebu

vo, o tik pasikeitimas val
džioje. Liaudininkai ir saš- 
demokratai mums vietą 
gražiuoju užleido. Gi pasi
keitimas buvo demokratiš
kas ir jis būtinai reikėjo 
pravesti gyvenimam

—Kam, kodėl?
—Tik pagalvokit, maje

stote, kokia padėtis kraju
je buvo prieš tą pasikeiti
mą,—tiesiog tragiška! Už
sitarnavęs generolas Bulota 
buvo nuvėjęs ant Laisvės 
Aliejaus į saliūną ar prie 

melą inkorporuoti į pasi
kalbėjimą su pabėgusiais 
vaikėzais. Dabar jie vei
kiausiai visi dėl to gailisi.

Tik pagalvokit: kokia ko- 
zyra būtų jų rankose, jei 
jie būtų įsakę tiems vai
kėzams paskelbti: “šimtai 
kunigų išžudyta Lietuvoje.” 
Klerikalų ir menševikų 
spauda būtų prie to pridė
jusi: “Aukokit daugiau pi
nigų Lietuvai laisvinti!” 

saliūno, neatsimenu. Ryžo
si stiklelį išgerti.. Su kad
žiu kuo, taip pat paėmusiu 
per daug už lūpos, susibarė, 
na,, ir tas, tik pamisįykit, 
šmaukšt, ėmė ii; numetė ge
nerolui kepurę nuo galvos! 
Aa, tai jau buvo trivoga, 
kad reikia padaryti valdžio
je pakeitimą, ba Lietuva 
jau buvo pavojuje. Pamis- 
lykit, generolas Bulota tiek 
metų buvo ištarnavęs caro 
kariuomenėje, garbingas 
žmogus, o čia koks bolševi
kas ima ir numeta jam riuo 
galvos kepurę!

—Ale jūs Lietuvą labai 
mušė te, ar ne?

—Mušėme, ba ją mylėjo
me. Geri- tėvai muša ma
žus vaikus, kad būtų geri. 
Gi lietuvių' tauta maža, tai 
mes ją ir mušėme. ' Mū
sų vado Smetonos bizūnas 
turėjo darbo.

—Ale jūs daug žmonių 
nužudėte įr į kalėjimus su
kišo te.

— Melas! Mes Kaune, 
Šiauliuose, Panevėžyj ir ki
tuose miestuose įsteigėme 
poilsio namus ir ten siun
tėme kai kuriuos karštuo
lius po keliolika metų arba 
visam amžiui pasilsėti; ale 
bolševikai tuos poilsio na
mus vadino kalėjimais. Jie 
melagiai! O jeigu kelioliką 
ar keliasdešimt bolševikų 
nužudėme, tai mažai reiš
kia, nes jų ir taip daug bu
vo ir yra.

—Kaip Lietuva bus su
griauta, išdeginta ir išlais
vinta, tai kokios programos 
kolišin valdžioje jūs norė
site?

—Pirmiausiai mes norė
sime, kad visiems dvarpo
niams būtų sugrąžinti jų 
dvarai, — dar didesni, ne
gu turėjo pirnųau.

—Ale kad ten nėra ežių, 
viskas sukolektyvinta.

—Tai nieko, mes pravesi- 
me, ežias ir visus, kolūkie
čius padarysime ardinaręi- 
kais arba kumečiais.

—Argi jie sutiks klausy
ti?

—Bizūnas ir šautuvas 
privers. Neatmenat, ką pa^ 
darėme su Suvalkijos vals
tiečiais? !

—Šiūr, atmenu. O kaip 
bus su fabrikais? Juk jūs 
siūlote juos sugriauti ir iš
deginti?

—Tai atliks aįomo bom
ba ir amerikonai. O kada 
viskas bus su žeme sulygin
ta ir Lietuva išlaisvinta, 
tadh gausime iš Amerikos 

Žinios Laisvės Reikalai^
' c.

Patelefonavo Laisvei Walter Keršulis ir paprašė, kad 
kas nors iš Laisvės užeitų pas jį. Užėjus, įteikė Laisvei 
$25 nuo vieno iš savo gerų draugų ir pats Keršulis pri
dėjo penkinę savo dienrąščio reikalams.

Populiarus williamsburgietis Motiejus Žiedelis, susi
tikus, pasiteiravo apie Laisvės reikalus, nusiskundė, kad 
dabar nedirbąs,—“bet Laisvės reikalai man pirmoje vie
toje,” pareiškė jis ir įteikė penkinę.

Vienas asmuo iš, Illinois valstijos naujai užsisakė Lais-' 
vę metams, o kitas pažadėjo užsisakyti. Ką tai reiškia? 
Reiškia tą, kad Visuomenė domisi mūsų dienraščiu, gavę 
kur pasiskaityti, jį nori užsirašyti. Tokie atsiliepimai 
iš visuomenės ragina mus labiau rūpintis pakalbinimu 
žmonių užsisakyti dienraštį Laisvę.

Bendrai finansinės paramos šiuo kartu suteikė: 4 
Laisvės Mylėtojas .................................  $25.00
Motiejus Žiedelis, Brooklyn, N. Y.................... 5.00
Walter Keršulis, Brooklyn, N. Y....................  5.00
N. Blaize, No. Billerica, Mass............................ 3.00
Tadas Laučius, Brooklyn, N. Y........................ 3.00
G. Kaįris, Kearny, N. J.............. ........................ 3.00
Mary Soolpiųs, Flint, Mich..........................  3.00
V. Vasiliauskas, Shenandoah, Pa..........................3.00
P. Navickas, Gulf Port, Fla. ............................ 3.00
Ignas Mažietis, Morgan, Pa. '........................... 3.00
J. Shaynausky, Hamilton, Ont., Canada.........  2.00
N. Pakulnis, Middle Village, L. I. .......................2į00
August Gaubis, Pontiac, Mich...........................
Scrantonietė.....................        A.QO

Širdingai dėkojame visiems, gražiai prisiminusįemą 
savo dienraštį ir taip gausiai apdovanojusjgnis jį.

Laisvės Administracija
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pinigų ir pasistatysime nau
jus fabrikus.

—Ką daugiau norėsite 
daryti ?

—Statyti poilsio namus 
tiems, kurie piyešinsis mū
sų nrogramai; į tuos namus 
kišime visus tuos, kurie dar 
nebus sušaudyti arba pa
karti. Mes esame de^oMi 
tiškiausia partija is* visų, 
tai žiūrėsime, kad sugriau
to j, išdegintoj ir išlaisvin
toj Lietuvoj vyrautų demo
kratija. Amžiną atilsį, Sme
tona ir furjeris. Hitleris pa
liko mums gerą programą, 
o jie buvo geriausi pasau
lyj demokratai,—kad jiems 
Dievas duotų dangaus ka
ralystėje vietą, kur nors ar
ti karabinų ir Serapinų.

—Ką ponas mislinate apie 
anas partijas — krukdemo- 
kratus, saš-demokratus ir 
liaudininkus?

—Visos geros ir, kaip 
ištikimi šunyčiai, tarnavo 
tautininkams gerai, tai tar
naus mums jos ir ateityj. 
Ale saš-demokratai tai ge
riausi, mes juos visus pa
imsime į žvalgybą; jie iš
moko gerai teismuos^ svie- 
čyti. O mums tokių ir rei
kia ! įr

—Kokios vietelės minis
terijoj pats ponas norėsi?

—Finansų arba žemės 
ūkio ministro, — to, kuris 
žemę valdys ir dvarus ki
tiems dalins.

-—Ponas dabar naudingo 
darbo nedirbi, tai iš kur 
gavai turto taip, gražiai gy
venti?

—Užsidirbau būdamas 
valdžioje. Kiekvienas, žva- 
vesnis, valdžioje pabuvęs 
porą metų, galėjo užsidirb
ti visam amžiui sau ir sa
vo vaikams! Be to, gaunu 
iš Amerikos lietuvių tar- 
bps, kurion durniai sudeda 
aukomis. O durnių dar ne
reikia ieškoti. Tik pasakok, 
kad “Lietuvai laisvintį,”cai 
jie ir duoda. O tada mes 
ūžiame.

šitaip aš pasišnekėjau su 
tautininkų partijos — de
mokratiškesnės ( už demo
kratiškiausias — cypu.

Dar reikės pasikalbėti su 
liaudininkų partijos cypu, 
tai ir bus kolišin valdžios 
sudarymo reikalas finis.

Korėja. — Amerikos la
kūnai, mėtydami napalmą- 
gazolino drebučius, sudegi
no vieną šiaurinių korėjie
čių centrą, turintį 4 ket
virtaines mylias ploto.
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Parašė ZANAS LAFITAS

(Tąsa)
K^i po kelių minučių Alberas prieis 

prier/nanęs Tiuitri sode, kai, paspaudęs 
man ranką ir žiūrėdamas man tiesiai į 
akis, švelniai paklaus: “Na, kaip reika
lai?,” aš galėsiu atsakyti: “Geri, net la
bai geri.”

Ak, ar ne vis tiek!
Pusė devynių.
Ji suimta. !
Palauksiu ligi devynių.
O paskui? Na, o paskui kas? Man ne

galima čia pasilikti.
Eisiu nakvoti į kitą vietą.
Pusė dešimtos.
Ugnis užgeso. Ji negrįš. Dabar jau 

' nebegrįš.

* * *
Buvo dešimta valanda vakaro. Emilis, 

tą dieną pasimatęs su mumis visais, no
rėdamas patikrinti, kaip kas reagavo į 
įsakymą, pranešė man savo išvadą.

— Drąsa yra ne tai, kad nebijotum, 
bet tai, kad čia pat įveiktum baimę. Tik 
kvailiai nebijo. Tokių mums nereikia. 
Mums reikalingi žmonės, kurie eina į 
kautynes visiškai suprasdami gresiantį 
pavojų. Tokių žmonių mes turime. Su 
jais galima drąsiai eiti pirmyn, nebi
jant, kad liksi vienas.

** *
Susikimšau daiktus į lagaminą. Vis

iko išsinešti negalima. Pasiėmiau dėvi
mų baltinių, nosinių, du rankšluosčius, 
muilo, skustuvą, dar vieną porą batų. 
Užteks. Visa kita teks mesti. Palikti vi
sus įprastinius daiktus, širdžiai mielus 
mažmožius. Vertėjo čia kabinti užuolai
das 'ant4 langų, taisytis lentynas, radijo 
imtuvą. Reikia eiti. Svarbiausia—paim
ti organizacijos bylas ir dokumentus. Jie 
gerai paslėpti, bet, kruopščiai krečiant, 
juos galima rasti. Paketas nedidelis. Du 
dideli vokai, kuriuos lengva paslėpti ant 
pilvo.

O kaip, jei mane suims, kai nulipsiu 
žemyn? Ne, neįmanomas daiktas, ji ne
galėjo nurodyti adreso. O jei pas ją ką 
nors surado: voką, kvitą, kokį nieką, 
smulkmeną — visko numatyti negalima,
— ir tas parodys pėdas? Prie jos galėjo 
pastatyti šnipą. Kas, -jei aplink namus 
jau užmestas tinklas?’ Gal geriau nulipti 
žemyn, o dokumentus kol kas palikti 
slaptoje vietoje. Čia jie gali išlikti per 
kratą, o pas mane juos ras. O kaip, jei 
sudeginčiau? Ne, jie perdaug brangūs, 
juos reikia išgelbėti.

Lipu laiptais. Namuose visi miega. 
Nei ties priebučiu, nei arti — nė gyvos 
dvasios. Galima drąsiai eiti.

Aš sugrįžau į butą. Pasiėmiau doku
mentus, lagaminą ir išėjau, neatsigrę-j 
žęs į viską, ką palikau. •

Stalas parengtas. Višta taip ant 
jo ir stovi. Aš išjungiau dujas ir elektrą. 
Gal būt, niekad jau nebegrįšiu čia.

Štai aš gatvėje.
* s):

Kokia buvo laiminga mintis — išsi
nuomoti šį kambarėlį tryliktoje apygar
doje! Tarnaitės kambarys šeštame aukš
te. Niekas apie jį nežino. Konsj-eržei aš
— provincialas, komivojažeris, kuris 
kartkartėmis su reikalais į atvažiuoja į 
Paryžių. Rytoj rytą ji mane paklaus, ar 
aš gavau produktų Oksere.

Štai aš ir namie. Geležinė lova, spin
ta, stalas, dvi kėdės, krosnelė ir dujinė 
viryklėlė.

Spintoje —biskvitai ir butelys vyno. 
Dabar aš pajutau alkį ir ėmiau valgyti. 
Ech, reikėjo pasiimti vištą. Ne, taip ge
riau. Tegu niekas naujose sąlygose man 
neprimena buvusio gyvenimo.

Aš turiu daug darbo: -reikia parašyti 
laiškų, išstudijuoti dokumentus. Paruoš
ti visą darbą rytdienai.

Aš užsirūkau. Kambarys truputį ap
šilo. Silpnasis vynas ne toks jau blogas.

Taip, abejonių nebėra. Žmona suimta, 
ir Alberas taip pat, -tur būt, suimtas. 
Partijai tai kur kas didesnis nuostolis. 
Tai reiškia, kad kažkurią aparato dalį 
ištiko nepasisekimas. Ant kortos pasta
tyta gyvybė dešimčių, ‘ šimtų žmonių — 
vyrų ir moterų. Mano bičiulių, mano 
brolių. Kad tik tas nesiektų toliau. O 
kaip, jei Alberui pavyko, išsigelbėti? Juk 
aš namie. Nuošaliame kampe, saugus. O 
juk mane taip pat galėjo suimti.

Aš galvoju apie draugus, kurie da
bar, gal būt, yra prefektūroje. Juos kvo
čia. Muša. Kas gi vis dėlto suimtas?

Mano žmona, tai neabejotina. O kiti? 
Kas? Kas?

Policija mielai ir mane sučiuptų, ji vi-, 
sus mus mielai sučiuptų, o aš čia. Tegu 
sau ieško. Neras. Čia manęs niekas ne
ras.

Mane kankina sielvartas ir baime, bet 
pamažu mane apima naujas jausmas: 
džiaugsmas. Džiaugsmas dėl to, kad aš 
čia, šiame kambaryje, vienas, stipresnis 
už tuos, kurie manęs dabar ieško.

Kova eina toliau. Galinga jėga trau
kui mane vis pirmyn ir pirmyn, neduo
dama laiko atsigręžti. Rytoj gal ir mane 
suims, bet šiandien aš-dar kovoju savo 
draugų gretose, bendrose mūsų gretose.

(Bus daugiau)

dai 
pir

bus

KAIP GRŪDINASI ŽMONES
1942 metų vasaris. Esu susijaudinęs, 

labajk susijaudinęs. VAkar vakare nera
dau Albero sutartoje vietoje. Aš palau
kiau ketvirtį valandos. Gal jį kas sulai
kė. Reikės pamatytąjį rytoj dienos me
tu.

Šiandien rytą mano žmona — ji turė
jo įteikti jam paštą — taip pat nesusiti
ko su juo. Tučtuojau po pusryčių ji nu
ėjo į vieną konspiracinį butą, norėdama 
ką nors sužinoti.

Dieną Arturas, kurio žinioje buvo ka
sa, man pranešė, kad jau dvi dienos, 
kaip jis nebeturi ryšio su Alberu.

Vakare parėjęs namo neradau žmo
nos. Ji žadėjo grįžti apie septintą.

Valgomajame ant stalo stovi višta, 
man atsiuntė ją paskutiniame siuntiny
je motina. Kepėjas gatvės kampe iškepė 
vist;
srna, 
gidėta ligi vakaro. Virtuvėje dubenyje 
su vandeniu jau seniai laukia nuskus
tos bulvės.

^liekis, dar tik pusė aštuntos.
Žmona galėjo pavėluoti. Paskutinis 

jos susitikimas paskirtas lygiai šeštą va
landą ant Almos 
žiuojant valanda kelio. Nėra priežasčių 
labai nerimauti.

Aš nusivilkau paltą. Persiaviau. O 
kas, jei pasikurčiau krosnį? Krosnelė 
gera, po ketvirčio valandos kambarys pri- 
sils. Kas, jei parengčiau stalą?

Pagaliau kažkas lipa laiptais. Ji, pa
žįstu jos žingsnius. Po penkių minučių 
nuolatiniai vakaro nuogąstavimai bus 
pamiršti. Tiesa, paprastai aš ne taip ne
rimauju, nes beveik visada pareinu pas
kutinis. Vakar man nuo jos kliuvo, šian
dien klius jai. Ne, neisiu jos pasitikti, 
pati kalta.

’‘Atsidaro ir užsitrenkia durys. Kaimy
nų. Viskas. Ne ji.
G" Be ketvirčio aštuonios. Ji turi būti 
laisva jau pusiau septintą, ne vėliau. 
Būtų metas jau namie būti. Nebent ji 
užėjo į kepyklą duonos. Taip ir yra, duo
na nenupirkta.* Gal ji stovi eilėje. Pa
lauksime.

O vis dėlto Albero istorija... Jam tai 
pirmas kartas. Nors ne, vieną kartą ry
šys jau buvo nutrauktas trims dienoms. 
O kaip, jei konspiraciniame bute ji susi
dūrė su šnipais?

Štai kažkas eina. Šį kartą jinai. Juk • 
kaimynas parėjo* vadinasi, daugiau ne
bėra kam ... Ne, ne jos žingsniai. Nėra 
ko nė klausytis.

Ką veikti? Krosnelė užkurta. Stalas 
parengtas. Gal supiaustyti bulves? Aš' 
išalkiu.

Be penkių aštuonios.
Nereikia jaudintis. Pusvalandis susi

tikimui. Valanda , metro. Pusvalandis 
pirkiniams. Ketvirtis valandos visokiems 
atsitiktiniams sugaišciams. Ji gali parei
ti keyirtis devintos. Juk parėjau as va
kar pusę devintos,

O kaip, jei Alberas įkliuvo? Ne, ne
manau, pirma turėtų suimti mane. Tai 
būtų normalu.

Ir kur tik ji galėjo pragaišti? Bent

tai 
vi

per vėlai, ir, mes nesuspejome pa
griauti ja per pietus. Puota buvo

*

tilto. Metro iš ten va-

7 Astuonios.
Kad nors žinočiau!

. Ketvirtis devintos.
Nėra, vis dar nėra! Valgyti jau nebe- 

sduori. Ugnis baigia kūrentis.

Lietuvių Melioęlijos”
įstaiga turės

Mūsų vietinis parengimas 
ir kiti dalykai

Buvo manyta, kad šiuo lai
ku turėsime prakalbas sulyg 
prakalbų maršruto potvarkiu, 
bet vėliau pasirodė, kad bent 
kovo mėnesyje prakalbos pas 
mus negalės įvykti. '

Tačiau mūsų Literatūros 
Draugijos 44-ta kuopa rengia 
gražų parengimą su skaniais 
užkandžiais. Tai bus “Chop- 
suey” pietūs. Ir tai bus jau šj 
sekmadienį, kovo 16 dieną, 
3 vai. po pietų, 14 Tyler St.

Dėlei dainų programos, 
mes prašome Norwoodo šau
niųjų dainininkų, Onytės Mi- 
neikytės ir Gerdos Terhorst, 
kad jie visi atvažiuotų ir duo
tų mūsų svečiams progos nors 
kartą išgirsti jų gražaus 
navimo Lowelly. Tai būtų 
mą kart Lowelly.

Į tą parengimą kaina 
$1.25. Tai atrodo labai pigiai! 
Bet, ekonomiškai einant, gali
ma ir ne brangiai ir skaniai 
pavalgyti, ir dar puikų laiką 
apturėti gražioj draugiškumo 
nuotaikoj. Taigi, kovo 16 die
ną lai visų pažmonys būna 
praleistas Lowellyje.

Mes tikimės draugų para
mos, ir lik su. draugiška para
ma iš visur mes gerai išeisime 
ir paremsimo labai naudingą 
darbą.
Remkime judėjimą už 
gynimą sveturgimių

Sveturgimių gynimas, 
yra civilių'* teisių gynimas 
sų šios šalies gyventojų. Ame
rikos Jungtinių Valstijų Kons
titucija — Teisių Bilius užtik
rina visiems šios šalies gyven
tojams ramų gyvenimą ir lais
vę, bet tos konstitucinės teises 
pradedama mindžioti po kojų, 
kuomet reakcinikai ir visokie 
karų isterikai pradeda siausti 
po ramių ir padorių' žmonių 
gyvenimą. Tuomet tenka 

'žmonėms organizuotu budu — 
apsijungusiems ginti savo ir 
kartu visų teises.

Tam tikslui reikia fin. para
mos, kad galima būtų vesti 
apsigynimą per teismus.
Kada gi piknikas įvyks?

Kaip jau visi skaitytojai bus 
matę draugo J. Grybo paduo
tą protokolą iš Bostono apy
linkės visų apskričių atstovų 
suvažiavimo, kuris atsibuvo, 
vasario 17 d., š m., So Boston, 
Mass, (tas protokolas tilpo 
“Laisvėj” kovo 5 d.), kuriame 
skamba, jog nutarta apskri
čių bendrą pikniką surengti 
birželio 22 d., Lawrence ar 
Haverhill. Tas tiesa, taip buvo 
nutarta. Bet užsibaigus posė
džiui ir draugui Grybui jau 
išvažiavus, draugė Julia Rai- 
nardienė prisiminė, kad, ro
dės, tą pačią dieną (birželio 
22) P. Lapenas jau garsina, 
jog jų 
r a d i o 
pikniką ir jis prašo organiza
cijų tą dieną nerengti pikni
kų. Gerai. Jeigu taip, tai mes 
ten pat beesanti posėdžio da
lyviai nusprendėm rengti aps
kričių bendrą pikniką birže- 
lio-Junę 15 dieną. Tai yra 
viena savaite anksčiau., Kitaip 
mums neišpuola. Lai taip ir 
būna — birželio 15 d., ir pa
geidautina, kad. piknikas būtų 
surengtas Maple parke Law
rence-Methuen.

—o—
Gaila, kad Lapėno vedama 

Lietuvių Meliodijos valanda 
dabartiniu laiku leidžiama iš 
labai silpnos radio stoties ir 
kiek toliau, kaip Lowelly, vi
sai negalima gauti tos gana 
švariai vedamos programos, 
11 vai. ryte, kiekvieną sekma
dienį.

“Gintarą Žemės” pusvalan
dis labai nuosekliai vedamas 
Marie Zavis, pas mus lengvai 
gaunamas, jeigu tik radio pri
imtuvas yra tvarkoj.

šį pusvalandį visi klausosi ii 
visi jį myli, žmonės, klausyda
mi Gintaro žemės pusvalan
džio “Amber Land;,” kaip 9 
vai. kąs sekmadienio rytą, pa
siklauso gerų, žinelių iš Tary
bų ĮJetuyos, i,š to senojo kraš
to, kuriamu 41$ 

žaugom ir iš ten į šią šalį at
važiavom. Didelis kreditas 
tenka pripažinti draugei Ma
rie Zavis už jos tokį puikų 
sugabumą toje pareigoje. 
Taipgi reikia tinkamai įvertin
ti ir Sigmundo Zavis geras 
pastangas, kuriomis jis daug 
pagelbsti pusvalandžio vedi
mui, besirūpinant Įdek vieną 
sekmadienio ankstyvą rytą nu
vežti Marie į stotį, kad viskas 
būtų tvarkoj.

Juk tai abiejų didelis rūpes
tis ir neišsemiamos pastan
gos. Dirbo prie to pusvalan
džio B. F. Kubilius, tai buvo 
sunkus pradinis darbas. Vė
liau gerbiami Taraškai jį ge
rai vedė. Gi dabar puikiai 
pusvalandį išvystė Marie ir 
Sigmundas Zavis.

Didelė garbė jums visiems, 
visuomenės darbuotojai!

J. M. Karsonas

Lawrence, Mass.
Oh, dzievuli, didelė naujie

na: kovo 2 d. mūsų Klubas at
pirko Lietuvą už šimtą dole
rių. Tai labai pigiai. Stakionis 
gailiomis ašaromis verkė, kad 
reikia atpirkti Lietuvą nuo 
bezbožninkų bolševikų, nes 
Smetonos kavalieriai b/aigia 
pinigus praleist,i. •

Man sėdint ir klausant, ir 
man net ašaros iškrito, kaip 
arbūzai. Pamislijau: dabar tie 
trys kavalieriai gaus pabu
čiuoti smetoninėn flagėn. Bet 
jie ir verti tokios garbės, ver
ti net pačią Smetonienę pa
bučiuoti. Mitinge Buvęs

Lawrence tarybininkai že- 
bravodami pas draugystes ir 
klubus aukų, dalino Amerikos 
Lietuvių Tarybos išleistą šlam
štą, kuriame pritepliota viso
kių nesąmonių. Pasirodo, kad 
jie vis dar verkia tos Lietu
vos. Bet aišku/kad jiems ne 
galvoje Lietuva, o tik Ameri
kos lietuvių doleriai.

Taryba sėdi Chicago j e ir 
diktuoja, o jų pastumdėliai 
eina ir kaulina pinigus iš or
ganizacijų. Surinktus pinigus 
siunčia Tarybos vadams —Ši
mučiai, Grigaičiui, Vaidylai ir 
Oliui, kad jie galėtų trankytis 
į Washingtoną ir paūžti.

Darbuojasi ne tik Lawren
ce smetoniniai 
ir Bostone.

Politikieriai 
Washingtonan 
kad jis jiems 
vą, kurios jis 

ablavukai, bet

buvo nuvykę 
pas Trumaną, 
atiduotų Lietu- 
neturi. Nuvežė

ir dovaną iš gintaro padarytą. 
Geriau būtų nuvežę pianą, tai 
būtų geriau paveikęs Tfu ma
ną.

— O—
Draugė Grybienė prisiuntė 

laišką, kuris kalba apie Nau
josios Anglijos Moterų Sąry
šio konferenciją kovo 16 d. 
Konferencija įvyks So. Bosto
ne Piliečių Klube. Visos kolo
nijos turėtų prisiųsti delega
tes. Aš raginu Lawrence mo
teris susitarti ir nuvažiuoti.

t—o—
Laisvės piknikas šiemet į- 

vyks liepos 4 d. Montello, 
Mass. O apskričių piknikas į- 
vyks birželio 15 d.

—o—
Jau gera grupė LLD 37 

kuopos narių pasimokėjo duo
kles. Bet dar yra ir nepasimo- 
kėjusių. Malonėkite tuojau 
pasimokėti. Nelaukite, neati
dėliokite.

—o—
Kitas labai svarbus dalykas, 

tai pasirašymas ant peticijos 
už taiką. Taikos kongresas 
įvyks Washingtone balandžio 
1 d. Pasirašytas peticijas grą
žinkite man ne 
kovo 30 d., kad 
gerai sutvarkyti ir nuvežti 
taikos kongresą. Be galo svar
bus daiktas, kad gauti dau
giausia parašų. •

S. Penkauskas

vėliau kaip 
galėčiau jas

Tokio, Japonija. — Nauji 
žemės drebėjimai apardė 
geležinkelius ir tiltus per 
300 mylių vidurinėje „Japo-

Montello, Mass.
Biručių Pašai pine Draugys

te rengia savo metinę vakarie
nę. Gaspadinės sako, kad bus 
dešrų su kopūstais ir dar 
daug ko daugiau prie vaka
rienes. Be to, bus puiki prog
rama, kurią išpildys visiems 
gerai žinomi artistai. Paskui 
šokiai tęsis iki vėlumai.

Tai matote, bus puiki pro
ga smagiai praleisti vakarą ir 
tuo pačiu sykiu paremti Drau
gystę.

Taip pat dabar yra Drau
gystės vajus gavimui naujų 
narių. Nuo 16 iki 30 metų į- 
stojimas veltui. Puiki proga 
pasinaudoti. Atėjusios į pa
rengimą, jeigu norėsite, galė
site įstoti bei gauti daugiau 

Kristinos Stanislovaitienes
Pagerbimui Banketas

Bus šauni dainų programa, kurioje dalyvaus ir žy
mioji dainininkė *— _ .

Nokina Čeponytė iš Worcester, Mass. (( 

Daug svečių Valyvaus iš Bostono ir iš New Yurko 
apylinkių. Todėl subruskime ir konektikiečiai.

Didelis sąskridis pagerbs dailininkę ir visuomeni- 
ninkę KRISTINĄ STANISLOVAITIENĘ.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

3, Ketvirtį Kovo-Mąrph, 13„, 1952

Įvyks šį šeštadienį

KOVO 15 MARCH 
1952

Venta Svetainėj
103 Green St., Waterbury, Conn.

Rengėjai kviečia vietinius ir iš apylinkės dalyvauti 
šiame gražiame pokilyje ir pagerbti žymiąją daili
ninkę ir visuomenininkę. /

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 dėžutės yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kuPic 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, susikoliecijimo 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 ii’ sustiprina gumusr. 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 čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto Štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

Informacijų. Ten bus M. Pot- 
sienė. Ji jums viską paaiškins.

Minėta vakarienė įvyks šeš
tadienį, kovo 15 d., prasidės 
7 vai. vakare, Lietuvių Tautiš
ka Namo svetainėje, kampas 
No. Main ir Vine sts. Bilieto 
kaina tik 99 centai.

K. Valangevičiene

Maltos darbininkai 
streikuoja prieš anglus

Valetta, Malta. — Strei
kuoja vietiniai, darbininkai 
prieš anglų karinius įren
gimus. Reikalauja pridėti 
po $1.96 algos per savaitę.

Streikieriai akmenimis 
bombardavo gubernato
riaus rūmus Maltos saloje, 
Viduržemio Jūroje.
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Iš Australijos gavo 
sveikinimą mitingui 
už Rosenbergus

Susilaukė dukrelės Pasišventimo jėgą

Aido Choro keturiasdešimtu Kriaučių laikraštis
metų sukaktis

Visi choristai, choristės, 
chorvedė ir komitetas jubilie
jiniam koncertui surengti dir
ba išsijuosę, kad šios sukaktu
ves gražiai būtų paminėtos. 
Koncertas įvyks sekmadienį, 
4 d. gegužės men., š.m., Liber
ty Auditorijoje.

Programoje bus liaudies 
dainų, arijų iš operečių “Gri- 
gutis,” “Kornevilio varpai” ir 
kitų dalykų. Taipgi, bus duo
ta Aido choro keturiasdešimt

aukšto metų gyvavimo apžvalga. Tas 
yra turėtų būti įdomu visiems 

davę Tarybų Zsrnerikos lietuviams, ypač bu-
vusiems choro dalyviams.

Jau pradėta ruošti graži 
jubiliejinio koncerto progra-

renka sveikinimus ir skelbi
mus, kurie tilps programoje. 
Lietuviams biznieriams čia 
yra gera proga pasireklamuo
ti ir paremti lietuvišką kultū
rinį veikimą. Sveikinimus ga
li siusti bet kuris lietuvis cho
ro rėmėjas ar draugas.

Neblogai būtų, jei atsirastų 
daugiau naujų choro dalyvių. 
Priimami yra visi, seni ir jau
ni. Buvusiems bet patingu- 
siems choro dalyviams reikėtų 
skaityti savo pareiga sugrįžti 
į chorą šiame svarbiame lai
kotarpyje. Ir su-turimomis jė
gomis choras repeticijų metu 
jau neblogai 
kuo daugiau,
kaip sako amerikonai. J. V.

pasirodo. Bet 
tuo linksmiau,

priešiškas mokytojų 
persekiojimui

Rosenbergams apginti masi
niam mitingui, suruoštam ko
vo 12-tos vakarą, 135 W. 70th 
St., New Yorke, gautas sveiki
nimas net iš Australijos.

Sve i k i n im as re i k šm i n g as
tuo, kad jis atsiųstas varde 
Australijos Demokratinių Tei
sių Tarybos, kurioje yra prisi
dėjusios 19 unijų ir šimtai 
tūkstančių narių.

Rosenbergai, tėvai dviejų 
jaunamečių vaikų,
mokslo pasiekę žmonės 
įtarti, būk jie 
Sąjungai” . informacijų apie 
atominę bombą. Nors nėra
priparodymų, kad jie tai būtų
ištikro padarę, jie tapo nuteis- ; ma. Choristai ir choristės jau 
ti mirtim

Rosenbergų gynėjai nurodo, Į 
kad net karo laiku atvirai į 

• tarnavę . priešams asmenys, ' 
kaip kad Tokio Rose, nebuvo 
teisti mirtim Jie teigia, kad 
prieš Rosenbergus yra suokal
bis kaipo prieš pažangius 
žmones ir kaipo prieš tautinės 
mažumos žmones.

Dabartinė veikla svarbiau
sia vykdoma už naują teismą. 
Rosenbergų gynėjai tikrina, 
kad jeigu Rosenbergams būtų 
iškovotas naujas teismas, jie 
taptų išteisinti ar bent žymiai 
palengvintų jiems pabaudą.

Opera "Rigoletto”
Opera girdesite-matysite scenoje kovo 16-tą, 

Liberty Auditorijoje, Atlantic Avė. ir 
110 St., Richmond Hill. N. Y.

Šviesuomenė stoja 
apginti piliečių 
teises ir laisves

New Yorke įvyksiančios 
vilinėms teisėms ginti konfe 
rencijos užgyrė jų eilės
šviesuomenės tarpo daug 
Pasisakiusiųjų už konferenci
ją tarpe randasi rašytojų, po
etų, dvasiškių, unijų vadų.

Tarpe jau pasisakiusių dva
siškių yra George Abe, Ken
neth Ripley Forbes, II. S. Wil
liamson, Derminio Perez ir ki
ti. Rašytojai-laikraštininkai: 
B. Z. Golberg iš Jewish Day, 
Millen Brand,. Dashiell Ham* 
mett, Albert E. Kahn, Waldo 
Salt, poetė Eve Merriam. 
Švietėjai: Mary Van Kleek, 
Clyde R. Miller, Edward Ber
ry Burgum, Dorothy Brews- 

‘ ter, Ephraim Cross. Visuome
niškų Įstaigų darbuotojai: 
William L. Patterson, Arthur 
Schutzer, Mary Dreier ir 
daug kitų.

Konferencija Įvyks kovo 16- 
tos popietį ir vakarą, City 
Center, 135 W. 55th St., New 
Yorke. Pirmoji sesija 1:30. 
Antroji, masinė, 7:30 vakaro. 
Pirmininkaus Clifford T. Mc
Avoy. Kalbės nacionaliai žy
mūs kalbėtojai.

Vito Marcantonio s ka-lbės 
atidaryme konferencijos. Pir- 
mesniame pranešime buvo pa
žymėta klaidingai, būk kalbė
siąs vakarinėje sesijoje.

Konferencijoje dalyvaus or
ganizuotų darbininkų ir liau
dies atstovai iš visos apylin
kės, ne vien tiktai didmiesčio.

Aido Choras

Cl

Aktas ketvirtas (3-ji, pas
kutinė dalis) : Persirengusi ber
niuku Gildą sugrįžta prie kar
čiamos. Jos meilė kunigaikš
čiui traukė ją čionai dar nors 
kartą jį pamatyti, 
išgirsti. Atėjusi, 

i Sparafucilės su 
; pasikalbėjimą apie 
j kunigaikštį nužudyti.

Būdama desperacijoje dėl 
Į nepavykusios meilės, išsigan- 
Įdusi suvilios, paniekintos mer- 
i gąitės gyvenimo, Gildą nu- 
i sprendžia išgelbėti kunigaikš- 
1 Ii atidavimu savo gyvybės. Ji 
■ pasibeldžia į karčiamos duris, 
. sakydama: “Prašau vargšą 
! pakeleivį nakvynėn priimti.” 
Durys atsidaro^Sparafucile į- 
traukia vidun sa<o auką.

Vidurnakčiu sugrįžta Rigo
letto. Sparafucilė įvykdo savo 
prižadą, atneša jam maiše į- 
kištą kūną ir pasiūlo jį Įmesti 
upėn.

“Ne! Tas 
klauso man!” 
P.igoletto.

Sparafucilė 
čiais, palieka 
goletto kojomis ir sugrįžęs 
karčiamon užsisklendžia duris.

jo balsą 
ji girdėjo 

Maddalena 
suokalbį

momentas pri- 
didingai Įsako

patraukia 
maišą ties

pe-
Ri-

Pasilikęs su maišu Rigolet
to džiaugiasi savo atsiekimu. 
Jam ruošiantis maišą mesti 
upėn, staiga tolumoje pasi
girsta pažįstamas balsas ir 
jau žinomoji dainuška “šir
dys mergelių...”

“Tas balsas!” sušunka Ri-

Gaisragesybos komisijonie- 
riaus pavaduotojas Nathan 
Perlman tapo pašauktas tar
dymui. Įtaria, kad jis 1949 
metais sumokėjęs $1,000 ne
seniai nuteistajam Moranui.

Choro reguliarė pamoka į- 
vyks Šio penktadienio vakaro 
8 valandą, Liberty Auditorijos 
Music Room. Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

Choro Prezid.

Pirm pat palaidojimo nu
šauto Schusterio/vienas jų gi* 
minės asmuo gavęs pagrasini
mą, kad “vieno gyvybės ne
užteks.”

- Mrs. Mima P. Addison, 73 
metų, tapo užmušta automobi- 
tiumi ant kelio Garden City,

goletto. “Ne, Lai negalima. 
Kunigaikštis yra nužudytas.” 
Tačiau daina girdisi dar aiš
kiau. Taip, ją dainuoja iš 
karčiamos grįždamas namo 
kunigaikštis.

Rigolettą sukrėtė neišaiški
namas siaubas. Suskubo jis 
atidaryti maišą. Jame jis at
randa sužalotą savo Gildą. Ji 
dar gyva, bet tik spėja atsi
sveikinti tėvą ir miršta. Dar 
kartą jisai pažvelgia į sukniu
busį. kūną, skausmingai su
staugia kaip pašautas žvėris, 
ir krinta ant dukters kūno.

Tuomi opera baigiasi.

Siuvėjų Amalgameitų Uni* 
jos laikraštis Advance, išei
nantis New Yorke, užgyrė 
Jungtinių Valstybių Aukščiau
siojo Teismo teisėjo Douglas 
nuomonę Feinberg įstato klau
simu.

Feinberg įstatas, New Yor
ko Valstybės Seimelio priim
tas persekiojimui Mokytojų 
Unijos, neseniai buvo persvar
stytas Aukščiausiojo Teismo. 
Teisėjų dauguma jį užgyrė. 
Bet teisėjai Douglas ir Black 
pasipriešino. .

Advance saVo vedamajame | 
pareiškė, jog tas įstatas “grę- 
sia pamatinėms laisvėms.” 
Pareiškęs, jog nuo pabaigos 
paskiausiojo pasaulinio karo 
nuolatos leidžiami įstatai 
“kontroliuoti mintį mūsų mo
kyklų sistemoje,” Advance 
editorialas daro tokią išvadą:

“Mūsų didžiausioji proble
ma Šiandieną yra garantuoti 
minties laisvę. Naujai priimto
ji baimė ir isterija grasina vi
soms toms pamatinėms lais
vėms, kurias mums užtikrina 
konstitucija. Visi blaivai mąs- 

žmonės, kurie brangi- 
laisves, tikriausia su- 
teisėjų Douglas’o ir 

prieš

Juozas ir Daratėlė Katinas 
vasario 26-tą susilaukė savo 
pirmagimes dukrelės, 6 svarų 
ir 9 uncijų. Jai davė vardą 
Althea. Jauna motina po su
grįžimo iš ligoninės keletą sa
vaičių buvo pasilikusi pasilsiui 
pas savo motiną ir “senute.”

Sustiprėjusi, grįš namo, 154 
So. 3rd St., Brooklyno.

Linkime jiems laimės.
Daratėlė yra duktė Melwin 

ir Antosės Walter, Juozo ir 
Marijonos Sprainių anūkė. 
Juozas, naujagimes tėvas, yra 
brolis brooklyniečiams ir apy
linkėje gerai žinomo darbuo
tojo unijoje ir tarp lietuvių 
Jono Katino.

Abicjos šeimos linksmos, 
su si laukusios savo būrin nau
jokės.

Susilaukusi p r o a n ū k ė s 
(great granddaughter) Mari
jona Sprainienė 
“Kaip čia mes,
seniais, beprilygsime 
vo visų draugų ?”

Tikrovėje, daug 
užvydėti Sprainiams
nystės. Daugelis jaunesnių ve
lytų turėti tiek gyvumo savyje 
ir tokią pagarbą savo vaikų 
•ir anūkų, kokia jie džiaugia
si. Kur tiktai koks svarbesnis 
lietuvių veiksmas, ten jie pa
sirodo. Ir dažniausia juos pa
matysite, tarsi kokius patri- 
jarchus, su visu būriu vaikų, 
anūkų, su visa didele gimine 
ir kaimynais, taipgi gausiu bū
riu draugų.

Dabar tapusioji “senute” 
Sprainių vyriausioji duktė Au
tose savo vaikystėje lankė 
Ateities žiedo lietuvių kalbos 
mokyklėlę, skambino stygų 
orkestre. Dėl to ne tiktai ji
nai pati išsilaikė mokanti lie
tuvių kalbos ir rašybos, bet ir 
jos šeima išsilaikė lietuviška. 
Tikimasi, kad 
dar pasilaikys 
su savo tėvais, 
proseneliais.

Ne wy ork i etis d ar b i n i n k ų 
laikraštis Daily Worker skel
bia, kad vienas asmuo gavo 
virš 200 prenumeratų tam 
laikraščiui. Juomi yra Hyman 
Winter, darbavęsis Brooklyno 
sekcijoje Bath Beach. Winter 
iš anksto buvo nusistatęs sau 
asmenišką kvotą gauti 200 
prenumeratų.

Įtartas padėjime pavogti 
sunkvežimį su $30,000 vertės 
kavos, bronxietis Joseph Di
Roma sulaikytas po $2,500 
kaucijos.

Williamsburge ir kitur že
mutiniame Brooklyne šiomis 
dienomis Įvedamas natūralinis 
gasas, atvestas požeminėmis 
dūdomis iš šalies pietvakarių.

X

na tas 
tiks su 
Black’o pasisakymais 

o Įstatą.’*

buvo

juokauja: 
tapę tokiais 

prie su

kas gali 
jų jau-

Planuojami nauji 
budai ferui kelti

Visas veiksmas operoje ei
na dainomis. Pastatyme, gre
ta solistų, dalyvaus choras, 
orkestras, baletas. Visa tai 
bendrai sudaro nepaprastą 
simfoniją, ko negali sudaryti 
viena kuri menininkų grupė.

Gerai pastatyta opera yra 
aukščiausios rūšies menas. To
kiu, mes tikimės, bus talentin
go vado Oddone Sommovigo 
trupės suvaidinsimoji opera 
“Rigoletto.” Jie tai įrodė per
nai, kuomet mums suvaidino 
operą “La Traviatą.”

Operos trupę iš Npw Yorko 
alkvietė, operą rengia Lietu
vių Namo Bendrovės direkto
riai ir kviečia visus atvykti. 
Bilietai rezervuotoms sėdy
nėms (jeigu dar tebebus neiš
sibaigę) $2.25. Nerezervuo
toms $1.75. Abiejų taksai į- 

, skaityti. Ar.

CIO unijos neleis 
atimti unijistams 
politines teises

Albanyje ant greitųjų
sušaukta CIO1 unijų viršininkų 
konferencija del valdančiųjų 
partijų pasimojimo atimti nuo 
unijistų teisę veikti politiniai.

Vienbalsiai tapo nutarta 
“nesiskaityti” su . Trąvia-Er- 
'vin biliaisj jeigu jie. ir būtų 
priimti, taptų įstatymais.

Pasikalbėjime • su spaudos 
atstovais po konferencijos Lo
uis II o 11 an d er, CIO or gani z a- 
cijos prezidentas šioje valsty
bėje, pareiškė, jog tie biliai 
yra “politiniu apiplėšimu — 
‘stickup’.” Kad jie taikomi 
“uždaryti darbininkus politi
nėje koncentracijos kempėje.”
Travia-Erwin biliai uždraus

tų unijoms skirti pinigų para
mai nepriklauSbmų kandida-

ir jos anūkė 
lietuvių eilėse 
“seneliais” ir

D-ė.

Palaidojo padėjusi 
sugauti Suttoną

Valstybės Seimeliui įteikti 
biliai, kuriais siūloma leisti 
pardavinėti alkoholinius gėri
mus New Yorko ir Brooklyno 
botaniškuose daržuose.

RANDAVO.HMAI 
PARDAVIMAI

PARSIDUODA ARBA 
IŠSIRANDA VOJA

15 Cabins ir Trailer Park, taipgi 
Grocery Store ir 3 gyvenimui kam
bariai, visi įrengti ir išfomišiuoti. 
Gerai eina biznis. 5 akrai žemės, 2 
karam garadžius. Viską išrendavoja- 
me visiems metams, nes savininkas 
atsitraukia nuo biznio poilsiui. Atda
ras biznis apskritus metus.

Kreipkitės:
FRIENDLY TNN CĄBTNS 

Box 72, North Branch, N. J.
Tel. Somerville 8-7251

(50-54)

PARSIDUODA NUOSAVYBE
Naujas gyvenimui namas ir kiti 

pastatai. Puikiausia turistam kempe 
ar gas stočiai vieta. Taipgi galima 
įsteigti vištų biznį. Kaina tik$6,000.

MRS
Somcr
mailių31

ANNA JOHNSON 
Point Rd., Box 36 A, 
nuo Mays Landing, N. J.

(50-52)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

reikia iš vaistinės, pirkite iŠ
Pharmacy, 29 Kelly Square.

ir dienraštį

Ko
Ideal
Čia galite nusipirkti
Laisvę paskiromis kopijomis.

(44-54)

Miostiniam važiuotės koor
dinatoriui Robert Moses “atsi
sakius” pasiimti miesto va
žiuotės din i j as savo tranzito 
autoriteto žinion, pradėti nay. 
ji pokalbiai. Jų siekiX 
pasiūlyti 25 centų fėrą.jMoJ. 
sės buvo ''pasisakęs, kad jis 
negalėtų imti atsakomybės už 
subways ir kitas linijas be 17 
ir pusės centų fėro.

Fėrą kelti visi valdininkai 
nori. Tačiau rinkimų metais 
nenori pasirodyti to pakėlimo 
kaltininkais. Per tuos septy
netą mėnesių balsuotojai gali 
dar atsiminti kaltininkus ir pa
balsuoti už kitus valdininkus 
ir įstatų leidėjus.

Valstybės ir miesto valdi
ninkų planus sekantieji sako, 
kad gal rizikuos kelti fėrą iki 
15 centų liepos 1-mą. O toli
mesnį kėlimą gal susitars ati
dėti po rinkimų.

Fėro kėlimą galėtų sustab
dyti tiktai labai stiprus unijų 
ir kitų darbo žmonių organi
zuotas veikimas.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED ,

MALE F
MARMURO MECHANIKAS

Patyręs kirtėjas ir polišiuotojas. 
Nuolatinis . darbas. Sapa randasi 
Long Island City. Saukite: PLaza 
8-3263. (49-53)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga namų aptarnautoja, 

nusimananti apie valgių gaminimą, 
lengvi skalbiniai, vienas vaikas 14 
metų, atatinkamai liuoslaikių. Rei
kalingas paliudijimas: mokestis $40 
į savaitę. Tel. TE. 6-9005.

(50-54)

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St. ’ '

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. 7-6283

MINERSVILLE; PA.
Šaukiamus susirinkimas, 

įvyks March 16 d,, kaip 2 vai. po 
pietų, į namus pas drgę šemberienę. 
Nariai, kurie dar esate neužsimokė
ję metinės mokestiek į organizaciją, 
prašom sumokėt, nes jau irgi laikas 
atsilyginti į Centrą, ir. mūsų kuopos 
reikalai geriau sutvarkyt. —- Kuo
pos Komitetas. (51-52)

kuris

Tėvams raudant, giminei 
apgailint, pirmadienį palaido
tas Arnold Schuster, 24 metų, 
veteranas, spaudos plepalų 
begėdiškai apgautas ir valdi
nių apsaugos organų apleidi
mu atiduotas mirčiai.

Pirm pagavimo Sutton laik
raščiai plepėdavo apie desėt- 
kus tūkstančių dolerių, buktai 
paskirtų už jo pagavimą. Ka
da jaunas Schuster jį parodė

. su-
. Ta pati spauda policiją 

pagyrė, parodytoją užmiršo. 
Policija gavo pagyrimus, pa
kilimus Į aukštesnį laipsnį, 

 

pakėlimą algos. O Suttono pa- 

 

rod\ytojui pažadai atpildo nu- 

 

tirpd\iki $500.

Kuomet paliktojo užpakaly
je Schusterio artimieji pradė
jo išmėtinėti, valdininkai lei
do, laikraščiai paskelbė Shus- 
terių gyvenimo vietą. Pradėjo 
jiems eiti grąsinimai. Jauna
sis Schusteris per savaitę iŠ 
namų nedrįso išeiti. Po to pas 
juos atsilankė FBI agentas. 
Schusteris padrąsėjo, šeštadie
nį pirmu kartu išėjo iš namų. 
Ir nebesugrįžo namo gyvas, 
netoli nuo namų tapo nušau
tas.

Nežiūrint šeimai grasinimų, 
nebuvo jiems suteikta policijos 
apsaugos. Visa susiedija pasi
piktinusi nesuteikimu apsau
gos padėjusiam blogdarį su
imti. Virš tūkstantis asmenų 
dalyvavo laidotuvėse.

(Paskiausiuose pranešimuo
se spauda teigia, kad Schus- 
teriui buvusi 
bet

tų ar kaip kitaip pavartoti sa- policijai, policija Suttoną 
vo galią rinkimuose. Tas, sako, gmė. m -7
Hollanderis, 
darbininkus, 
reikštų įsteigimą vienos parth 
jos sistemos.” Reiškia, niekas 
kitas negalėtų kandidatuoti, 
niekas negalėtų būti išrinktu 
kaip tiktai tie, kuriuos paskir
tų jau esamieji valdininkai.

<♦>

•>

Į>

<♦>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

<♦>

“nuginkluotų
Praktikoje tai

Albanyje pasiūlyta Įsakyti 
imti Įžangą Į miesto botaniš- 
kus daržus ir žvėrinčius.

.................W

Vaizdas Jungtinių Tautų naujame pastate. Čia yra komisijų susirinkimų salė. Tuo 
tarpu susirinkimus laiko kolonijų tvarkymo taryba. Vienas šios dešimtosios sesijos 
svarbiausių klausimų bus Tunisijos skundas prieš francūzus. Paskutinių keletą savai
čių įvykiai įrodė, kad Tunisijos žmones nori pilnos savo kraštui laisvės. Jie reikalau
ja, kad francūzų imperialistų priespauda būtų ant visados iššluota iš Tunisijos.

apsauga, 
jęs.)

Dabar 
ma apie 
tam, kas

vėl

<t>

<♦>

<♦>

<!>

siūlyta policijos 
jisai jos nenorė-

paskyras 
suimti kitą 
bendrą Te-» 

drąsuolių,

spaudoje plepa- 
$37,000 

padėtų 
ieškomą Suttono 
nuto. Ar atsiras
akyregyje “atpildo” Schuste- 
riui? Pagaliau, dar niekas ne
žino, ar Tenuto turi ką bend
rą su Schusterio nušovimu, 
viskas tebespėliojama.

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

Telephone EVergreen 4-8174

<

»>

EGZAMINUOTAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAllOME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A 
BUVUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAIS LE IM ON A 8 

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 pus!.—Laitvč (Liberty)—Ketvirtad., Kovo-March 13, 1952




