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Kollontai.

Ji buvo 80 metų amžiaus.
Ji buvo revoliucionierė ir 

publicistė; viena jos brošiūrų 
kadaise buvo išleista ir lietu
vių kalboje Amerikoje.

Ji parašė ir novelę, kuri bu
vo išversta į eilę kitų kalbų. •

1916 metais Kollontai ian-1 Washin ton. _ Valstybės 
kesi musų krašte; ji čia paša- . * i
kė darbininkų mitinguose ne- sekretorius Dean Acheson 
maža prakalbų. I sakė, greit prasidės galuti-

Po didžiosios spalio revol-, nos derybos su ispanu 
'(fašistų) valdžia, 
kaip amerikonai 

s.au karines bazes 
' Ispanijoje. O už tas laivy-

rika duos Frankui 100 mili
jonų dolerių, kuriuos jau 
pernai paskyrė Jungtiniu]

užmezgė diplomatinius ryšius: 
su buržuazinėmis šalimis, į 11 
Kollontai buvo paskirta dirbti; Įrengs 
tarybinėje' diplomatijoje.

Ji jiiuvo pirmoji moteris pa-1 no ir oro jėgų bazes Ame- 
saulyy, pradėjus eiti aukštos I ---------------------------------------
(Aiplomatės pareigas: pirmiau ’ _ _ i iv •«

Ministro Norvegijoje, vėliau LhUrClllllO ValūZia tik 
ambasadoriaus Meksikoje, dari v. .
vėliau, — iki 1945 metų, —: turčiams tarnauja, 
ambasadoriaus Švedijoje. Į . - . . v. .

Iš čia ji pasitraukė dėl ne- S3K0 dcHUlCCldl 
sveikatos. i į

Kai oi buvo paskirta amba
sadore Meksikoje, atsimena
me, 1926 metais Coolidge val
džia atsisakė jai duoti vizą 
pravažiuoti pro’ Jungtinei 
Valstijas dėl to/kad ji esan
ti “per daug raudona”!

Achesonas pareiškė, jog 
Ispanijoj turi būti sudary
ta stipri pozicija prieš ko
munizmą, ir pasakojo, kad 
“Sovietų armijos yra pavo
jus pasaulinei taikau”

Concord, N. H. — Per no
minacijas New Hampshire 
valstijoje kandidatai Į pre
zidentus gavo sekamus, skai
čius balsų:

REPUBLIKONAI
Gen. Eisenhower
Sen. Taft ......
Stassen ..............
DEMOKRATAI

' Sen. Kefauver
Prez. Truman ..

46,497
35,820

6,673

20,240

turi tik 533,240 gyventojų.

rolas Eisenhoweris gavo 
daugiau balsų, negu jis, 
prezidentinėse nominacijo
se New Hampshire valsti
joje.

KINŲ VALDŽIA VADINA 
AMERIKONUS TIKRAIS 
KARO KRIMINALISTAIS’

Ryty Vokietija atmeta 
tyrinėjančią Jungt.' 
Tautu komisiją

Taftas Nusivylęs
Lubbock, Tex. — Senato

rius Robertas Taftas s.akė 
korespondentams, jog “tru
puti nusivylęs,” kad gene-

Kefauver pasitiki
Washington. — Demokra

tas senatorius Estes Kefau
ver nudžiugo laimėjęs dau
giau balsų, negu Truma- 
nas, prezidentinėse 'New 
Hampshire v. nominacijo
se, nors ten Įsigyvenusi po
litinė “Trumano mašina.”: 
Kefauver todėl sakė, “pasi
tikiu, jog ir nacionalis De
mokratų Partijos suvažia
vimas parinks mane kandi
datu i prezidentus.”

Tokio, kovo 13. — Valdi-1 jog Amerikos lakūnai žudė 
nis Kinijos radijas kaltino | ir žudo ramius civilinius 
amerikonus kaip “karinius žmones Šiaurinėje Korėjoje 
kriminalistus, kurie Korė- ir skleidžia pavojingųjur li- 
joje laužo ’ tarptautinius grų perus. - bakterijas tarp 
Įstatymus” ir talkininkų i jos gyventojų. O tatai jię 
teismų padarytus sprendi- ’ suplanavo išvien su japo- 
mus prieš nacius ir prieš' nais bakterinio karo speci- 
Japonijos karinius krimi- alistais.
Ralistus. ( (Amerikos valdžia atmeta

Kinijos radijas pareiškė, kaltinimus už bakterinį ka-

- bakterijas tarp

(Amerikos valdžia atmeta

Grupė amerikinių trockistų 
ir kitokių anti-tąrybinių asme
nų, — net ir generolas Clay, 
net ir gubernatorius Dewey,—- 
pasirašė po atviru laišku, ad
resuojamu “Rusijos žmo- 

raginant, kad jie nu- 
Iterstų tarybinę vyriausybę ir 
grįžtą prie “tų principų”, ku
riuos 1917 metais skelbė Ke- 
renskis!

O tai reiškia: kad jie grą-* 
žintų Rusijon ir vison Tarybų 
Sąjungon kapitalistų ir dvari- 
ninku viešpatavimą.

Koks tai bereikalingas eik
vojimas žodžių, rašalo ir po
pieriaus!

Berlin. — Jungtinių Tau
tų vadai, anglai’- ameriko- 

' nai, siūlėsi atsiųsti %epu- 
turčiams, sako vadovauian- sišką komisiją,” kad ištir- 
tis'Darbo Partijos veikėjas tų, ar rytų Vokietijos gy- 
Hugh Gaitskell, buvęs An-. ventojai turi pilietines lais- 
glijos iždo ministras.

Churchillo valdžia pake-: jie galėtų laisvai balsuoti 
lia maisto kainas ir didina 
taksus dauguomenės varto-. Vokietijoj rinkimai, 
jamiems daiktams, o fabri
kantams duoda visokias1 atmetė tą anglų-amerikonu 
lengvatas, ir stengiasi su- i pasiūlymą. Pareiškė, kad 
versti įkaitusio ginklavimo-, Jungtinės Tautos neturi tei
si naštą ant biednuomenės|sės kištis į Vokietijos klau- 
sprando.

London.—Premjero Chur- 
chillo konservatų valdžia 
ima nuo betiirčiu ir duoda

| ves.. Sakė, reikia žinoti, ar

jeigu butų ' suruošti visoj

Rytų Vokietijos valdžia

Kanados ministras bara 
“nekarinius” socialistus

metais Jungtinėse 
užsidarė 27 dien 
10 sekmadieninių

1951
Valstijose 
rašei ai ir 
laikraščių.

šiuo metu mūsų krašte yra 
1,507 ^ienraščiai, išeidinėjan- 
tieji vakarais, ir 363 rytais. 

• Prie jų priskaitomi ir neang- 
liškieji.

Didelė dalis tų dienraščių 
maži ir gyvuoja silpnai.

Tik didmiesčiuose sirpsta 
Rambūs laikraščiai, nes juos} 
palaiko turčiai skelbimais if 
kitkuo.

Pradėti leisti stambų dien
raštį lėšuoja daug pinigų; tik 
milijonieriai 1

Neangliškieji laikraščiai pa
laipsniui silpnėja, nes pas vi
sas tAutines grupes yra bėdos 
su čia augusiu jaunimu: jis 
greičiau griebiasi už angliško 
laikraščio, negu už to, kurį 
skaito jo tėvai.

Ottawa, Kanada. — Ka
nados. užsienio reikalų mi
nistras L. B. Pear s o n’a s 
kaltino socialistų atstovus 
seime, kad jie “padrąsina 
Rusiją.” Mat, socialistai 
siūlė mažiau skirt ginklavi
muisi pinigų, negu reika
lauja karinis Atlanto kraš
tų sąryšis.

Pearsonas perspėjo socia
listus, kad tokia jų politi
ka “gali privest prie pra
žūties.”

; simus, nes tai yra tik Ketu- 
p’ių Didžiųjų dalykas. — A- 
’ merikos, Sovietų Sąjungos, 
' Anglijos ir Franci jos. Bė 
Į to, rytinė Vokietija nenori 

.į šnipų, kurie būtų atsiųsti 
vardan Jungtiniu Tautu.

Streikavo 300,000 
italų metalistų

.STALININES dovanos 
MOKSLININKAMS

uaug pinigų; uki London. — Pranešama, 
tai gali padaryti, j kad Sovietų vyriausybė pa-

s.kyre savo mokslininkams 
N. V. Belovui ir S. I. Va- 
vilovui didžiąsias stalininei 
dovanas — po 200.000 vie
nam ir kitam — už atomi
nius bei fizinius atradimus.

Teismui prieš Hissą buvo 
siiklastuotas taipraiteris, 
kaip tvirtina žinovai

Milan, Italija.— Čia strei
kavo 300,000 metalo darbi -1 
ninku per 3 valandas, rei
kalaudami- daugiau uždar
bio. Jie priklauso unijai, 
kur vadovauja komunistai 
bei .kiti kairieji.

Bežaidžiant degtukais, 
sudegė 4 vaikai

Darbininkams tenka nuolat 
ir nuolat rūpintis savo spauda, 
bus ji angliška ar kitakalbiš- 
ka.

Mums tenka dėti didžiausių 
pastangų lietuviškos darbinin
kiškos spaudos išlaikymu, ypa
tingai dienraščių Laisvės ir 
Vilnies. »

VERPĖJŲ STREIKAS 
PIETINĖJ KORĖJOJ

Pusan, Korėja — Sustrei
kavo 6,000 verpimo fabriko 
darbininkų. Reikalauja ge
resnio uždarbio.

Pietinės Korėjos tautinin
kų valdžia liepė policijai su
triuškinti streiką.

Paterson, N. J. — Per 
gaisrą mediniame dviejų 
aukštų name, 27-29 Peach 
gatvėje, sudegė 'trys maži 
Clif. Murphy’ų vaikai ir 
Rosettos Myers’ienės mer
gaitė, 21 mėnesio amžiaus. 
• Gaisrininkų vadas sako, 
matyt, vaikai bovijos.i deg
tukais ir taip užkūrė gais
ra, v

Tėvas Murphy buvo išėjęs 
darbo ieškoti, o motina guli 
ligoninėje. Taigi vaikai bu
vo vieni namie palikti.

Kovo 15 dieną Connecticut! 
Valstijos pažangioji lietuvių 
visuomenė pagerbs savo veikė
ją ir dailininkę Kristiną Sta- 
nislovajtienę.

Pagerbtuvių pokylis įvyks 
Waterbury j.

Xr y ristina Stanislovaitienė,— 
'reta moteris: ji čiagimė, inte- 
lektualė ir dailininkė; ji nuo- 

’širdžiai ir aktyviai dalyvauja 
ir lietuviškame judėjime, lais
vai vartodama lietuvių kalbą.

Kristina užsipelnė nuošir
džios pagarbos!

ORAS.—Nešalta ir būsią 
lietaus.

Gi sekmadienį Didžiojo 
Niujorko ir apylinkės lietuviai 
pamatys gražią didžiojo italų 
kompozitoriaus Verdi operą 
Rigoletto.

Tai reta proga.
Opera bus pastatyta Liber

ty Auditorijoje, Richmond

Rengia pati Lietuvių Namo 
bendrovė.

Daugiau kaip 2 milijonai 
Italijos komunistu

New York. — Alger Hiss, 
buvęs Washington© valdi
ninkas, reikalauja naujo 
teismo. Jis yra 5 metams 
Įkalintas už tai, kad per 
šnipą W. Chąmbersą išda- 
vinėjęs .valdžios dokumen
tus Sovietams, o teisme už
sigynė prisiekdamas.

Svarbiausias, valdžios pa
rodymas teisme prieš Hissą 
buvo sukis stuotas senas 
Hisso taipraiteris (rašomo
ji mašinėlė), kaip tvirtina. 
Hisso advokatas Chester T. 
Lane. Tas Woodstock taip
raiteris buvo kitam pate-

kes. Tuomet 
bufzo švinu

į tainraiteri 
gremėzdiškai 

įlydytos naujos raidės. To
kiomis raidėmis ir nukopi
juota vadinami slapti doku
mentai, kuriuos Chambers 
primeta His.sui. (

Kad taipraiteris buvo taip 
suklastuotas prieš Hissą, 
tatai liudija Skinner and 
Sherman inžinieriai — che
miniai technikai, bostonie
čiai. Jie sugretino sufuše- 
rįuotą taipraiterį su astuo
niais kitais tos pačios kom
panijos taipraiteriais ir pa
rode ryškiausius skirtumus

Ką Amerikoje veikia Hitlerio 
bakterinio karo specialistas?

Washington. — Karinė 
Amerikos valdyba yra par- 
sikvietus iš Vokietijos dr. 

- Walter} P. Schreiberj, bu
vusi Hitlerio generolą, spe
cialistą vartoti ligų bakte
rijas kaip karo Įrankį.

Nurembergo teismas prieš 
nacių karo kriminalistus 
parodė, kad Schreiberis lei-

Roma. — Italijos Komu
nistų Partija paskelbė, kad 
dabar turi 2,051,0190 pati
krintus pilnus narius.

Tokio. — Japonų kompa
nija pasirašė dvimetinę su
tarti dėl Indijos švino ir 
cinko kasyklų išvystymo ir 
naudojimo.

; Vadina juos “melagin- n . . . . . . . . . . . . . i • gaiš prasimanymais.”)Dešinieji unijų vadai j Kinijos radijas, pagaliau, 
cakft Triiman “nenaild- i Panašauja, kad tie “kari- SaKlĄ 11 Uindn ntndlnl njaį Amerikos, kriminalistai 
nu linilinill i susilauks tokio galo, kaipna unijinių teisių Hitleris irTojo/, japonųka- 

-------- I ro yadas.
J Geneva, šveic.—Pasaulinė : -------------------
i Darbo Unijų Sąjunga davė . .
skundą dešinei Tarp tau ti- Jau 106,458 amerikonai 
nei Darbo Organizacijai . • v -• i
prieš Amerikos valdžią. Nu- IHlkClHCJO KOFCJOS KHtC 
rodė, kaip Trumano vai- Į 
džia “naikino unijines tei- j 

slopindama geležinke 
liečiu streikus 1950 - 51 me
tais. Tuo tikslu geležinke
liai buvo pervesti į armijos 
valdybą.

Tarptautinės Darbo Or
ganizacijos komitetas at
metė skundą: sako, armijos 
vartojimas prieš geležinke
liečius “tai nėra unijinių 
teisių laužymas.”

sės.”

Sovietai pritaiko 
atomų jėgą darbui

Washington. — Apsigyni
mo departmentas kovo 12 
d. paskelbė, jog per savaitę 
iki šio pranešimo dar 160 
amerikonų buvo užmušta, 
sužeista b ei dingo karo 
fronto Korėjoie. Taigi jau 
106,458 amerikonai nuken
tėjo tokius nuostolius iki 
pereito penktadienio.

Viso užmušta 18,505, su
žeista 75,522, be žinios din
go 9,991, nelaisvėn pakliu
vo 1,054, o 1,386, pirmiau, 
paskelbti dingusiais, jau at
sirado ir tapo sugrąžinti 
frontam

be-do karines bakterijas 
laisviams į kraują, išban- 
dydamas jų mirtingumą.

dėl klausią:—Ką Schreibe- 
ris čia veikia? Kokį ryšį jis 
turi su kaltinimais, kad 
amerikonai skleidžia ap
krečiamųjų ligų bakterijas 

^Šiaurinėje Korėjoje?

Sudalyta konstitucine Burmos 
valdžia; pasižada bepusiškai 
laikytis tarp vakarų ir rytų

Rangoon. — Burma. — 
Susirinko pirmas tikrasis 
Burmos seimas, išrinktas 
per piliečių balsavimus. Iki 
šiol buvo tik laikinasis, stei
giamasis seimas.

Naujasis konstitucinis 
seimas išrinko Burmos pre
zidentu dr. Ba U, buvusį 
aukščiausio teismo teisėją. 
Premjeru liekasi tas pats 
Th akin Nu.

80 procentų seimo atsto
vų yra Priešfašistinės Liau
dies Laisvės Sąjungos, žmo
nės. Socialistai yra* sti
priausia grupė toje sąjun
goje.

Seimo rinkimai tęsėsi nuo 
pereito rudens iki šių me
tų vasario mėnesio.

Kaip senoji, taip naujoji 
Burmos valdžia pareiškė 
draugiškumą Jungt i n ė m s 
Valstijoms; tačiau ketina 
laikytis nuošaliai nuo ginčų 
tarp anglų - amerikonų blo
ko, iš vienos pusės, ir So
vietų ir jų draugų,' iš an
tros pusės.

Pietinė Korėja suėmė dar 
10 tariamų komunistu

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų poli
cija suėinė dar 10 įtariamų 
komunistų. Kaltina juos už 
karinių žinių davinėjimą 
Sovietams bei Šiaurinės 
Korėjos liaudininkams.

Maskva. — Pravda. Sovie
tu komunistu laikraštis.• • *

praneša, kad sovietiniai 
mokslininkai jau surado 
tinkamus būdus, kaip nau
doti atominę jėgą naudin
giems, civiliniams darbams.

Dipukai lavinami, kaip 
vėl užimt valdžias

Strasbourg, Francija. — 
Amerikonai čia įkūrė vadi
namąją “Laisvosios Euro
pos. Kolegiją.” Ji dovanai 
mokina, lietuvius, latvius, 
lenkus ir kitus pabėgėlius- 
dipukus, kaip jie turėtų at
griebti ir užimti valdžias, 
kuomet “vakarai paliuosuos 
nuo Sovietų Lietuvą, Latvi- 
jL Estiją, Lenkiją, Čecho- 
sįovakiją, Bulgariją, Ven
griją ir Albaniją.”

Tokių “studentų” yra 84 
vyrai ir 13 moterų. Vy
riausias jų “kolegijos’ va
das. yra amerikinis admiro
las H. B. Miller. ,

SUDEGe MOTINA
IR 6 VAIKAI < *

Walker Valley, N. Y. —- 
Per staigų gaisrą namie su
degė Evelyna Polhamus’ie- 
nė ir 6 vaikai. Tėvas ir du 
kiti vaikai pavojingai ap
svilo ir tapo nuvežti į li
goninę.

Gaisras kilo iš perkaitu
sio aliejinio pečiaus.

Rio de Janeiro. — Už
mušta 33 žmonės, kuomet 
trokas susidūrė su busu.

Malajiečiai nudėjo 
angly žandaru vadą

Singapore, Malaja.—An
glų policijos komandierius 
W. H. Franks maršayo su 
žandarų būriu, žadėdamas 
supleškinti mala j iečių par
tizanų stovyklą arti Kulim 
miesto.

Partizanai nušovė Frank- 
są ir kai kuriuos žandarus. 
Anglai, sako, nukovė vieną 
partizaną ir sužeidė tris ki
tus.

Mass, pilietis siūlė savo 
balsą N. Hampshire už $5

Concord, N. H.—Vienas 
Massachusetts valstijos pi
lietis atvyko į New Hamp
shire valstiją ir. atėjęs j 
valgyklą Concorde, užklau
sė, katriem jis galėtų par
duoti savo balsą — republi- 
konam ar demokratam — 
nominacijose kandidatų i 
□rezidentus pereitą antra
dieni.

Tas. svečias sakė: “Aš 
girdėjau, kad Čia mokama 
po $5 už baisa. Taigi ir at
keliavau iš Mass, valstijos.” 

Jam buvo paaiškinta, jog 
Massachusetts piliečiai ne
turi teisės dalyvauti New 
Hampshire balsavimuose.

Granger, Wyo. — Sudegė 
naftos (žibalo) pumpavimo 
stotis. Gaisras padarė $500,- 
000 nuostolių.
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“REVOLIUCIJA” KUBOJE
JkFER PORĄ VALANDŲ Kuboje įvyko “revoliucija.” 

Generolas Fulgencio Batista, susitaręs su armijos kari
ninkais, nuvertė prezidento Carlos Prio Socarras’o val- 
dąžią.
.^Batista nėrk naujokas: jis yra buvęs to krašto pre

zidentu, jis yra buvęs senatorium. Šiuo metu, sakoma, 
jis manąs būti premjeru ir tu jam nieko nepadarysi!

■Per tūlą laiką Batista gyveno Jungtinėse Valstijose, 
xaip.pabėgėlis,—po to, kai jo šalininkas nebuvo išrink- 
tas prezidentu, kai prezidgnto vietą laimėjo Prio Socar- 
ras..,.
“Netenka nei aiškinti, kad Batista, darydamas “revo

liuciją,” nedarė jos nesitaręs su mūsų krašto kapitalis
tais, kurie Kuboje yra tikrieji viešpačiai. . • - -
į.Atsiminkime: 48 procentai Kubos cukraus pramonės 

yrą, amerikiečių kapitalistų rankose. Kitos pramonės 
taipgi yra jankių rankose.

Kuba nėra nepriklausoma pilnoje to žodžio prasmėje; 
ji priklauso Jungtinių Valstijų kapitalui. Ir ji nebus 
nepriklausoma tol, kol to krašto žmonės nepaims galios 
į;šWo rankas.
„Kokios politikos Batista laikysis?

Niūjorkiškis “Wall Street Journal” sako: Batista su
teiks daugiau progų amerikiniams biznieriams.

Galimas daiktas, jog taip ir bus.
Darbininkų judėjimas Kuboje persekiojamas. Kadai

se,-kai Batista buvo krašto prezidentu, jis flirtavo net ir 
SU komunistais ir darbininkų organizacijoms leido egzis
tuoti- Bet tai buvo kitokie laikai. Tuomet dar buvo gy
vas F. D. Robse veltas. Šiuo metu visko galima laukti<; 
Batista, pataikaudamas Wall strytui, gali pradėti žiau-' 
rų* tėrorą prieš visą darbininkų judėjimą.

♦’Neužilgo matysime, kaip ten bus.

NORI “NAUJO KRAUJO” 
SLA PILD. TARYBOJ

Kanadiškiame Kardelio 
laikraštyj tūlas SLA narys 
tvirtai polemizuoja su Nau
jienomis, kurios priešingos 
tūliems naujiems kandida
tams į SLA pildomąją ta- 
ryte-

Kaip žinia, šiuo metu 
SLA eina pildomosios tary
bos rinkimai, tai kai kurie 
drąsesnieji nariai pasisako 
dėl negerovių, esančių SLA. 
Šis asmuo per kanadiškį 
laikraštį štai ką sako:
Iš tikrųjų būtų labai nuadin- 

ga, kad bent dalis SLA Pildo
mosios Tarybos nayių būtų 
pakeista naujais žmonėmis. 
Dėl to pakeitimo ši didžiulė 
Amerikos lietuvių organizaci
ja tikrai labai daug laimėtų. 
Reikia naujų jėgų negerovėms 
pašalinti. Apdrauda ligoje 
sumažinta iki keturių savaičių. 
Dėl to daugybė SLA narių 
nukenčia. Jeigu tinkamai 
draudimo reikalai būtų tvar
komi, tai tikrai nebūtų reikė
ję paramą nariams ligoje 
smarkiai apkarpyti. Pomirti-; 
nių apdrauda neatpiginama.

Kultūrinė SLA veikla gana 
susilpnėjusi, šiuo metu* sunku 
Įžiūrėti ryškesnių šios veiklos 
duomenų. SLA centras maža 
dėmesio šiai veiklai teskiria. • 
Kuopų parengimai labai ma
žai lankomi ir mažaką nariam 
duoda.

Ne paslaptis, kad senieji 
SLA nariai, kaip sulaukę vy
resnio amžiaus, išmiršta. Jų 
vieton nariais gali būti tik 
nauji žmonės. Bet gana maža 
žmonių į SLA nariais rašosi. 
Jiems SLA Veikla neįmponuo- 
ja.

SLA išlaidos kelia abejonių. 
Kelionės, ilgi posėdžiai, namų 
remontai suėda daug dolerių. 
Velionis F. Bagočius tose pa
čiose “Naujienose” skelbė 
apie 100,000 dol. išlaidas vie-

GINTIS IR GINTI—VISŲ PAREIGA!
METU vyksta du teismai amerikiečių, nusikal

tųjų tik tuo, kad jie galvoja ne taip, kaip norėtų, kad 
^alyotų valdantieji sluoksniai. Aiškiau: vyksta du teis
ųjį asmenų, nusikaltusių Smitho aktui.

. ’ Vienas tų teismų vyksta Los Angeles mieste, Kali
fornijoje, kitas Baltimore mieste. *\

‘..Neužilgo, kovo 31 dieną, Niujorke prasidės trečias 
tęi&ūas,—teismas 16-kos amerikiečių, kaltinamų tuo pa- 
tfrn: jie “neteisingai” galvoja, todėl privalo būti sukišti 
į kalėjimą.
’‘.‘Jei teisiamieji bus surasti kaltais ir nuteisti, bus 
areštuojami kiti, po to dar kiti ir tt., ir tt.
* ‘Aiškinti, sakyti, jog tai, kas dabar daroma, yra pa
vijinga ne tik progresyvei visuomenei, o ir visam mūsų 
kraštui, niekad nėra Užtenkamai.
.‘‘•Bet tik aiškinimu, tik įrodymu, kad. šie teismai, šie 
persekiojimai yra pavojingi, pražūtingi Amerikos žmo
nėms, neužtenka. Reikia veikti, reikia organizuotai ši- 
ftius vyrus ir moteris ginti.

Amerikoje buvo nemaža pavyzdžių, kaip žmonės 
gynė persekiojamuosius, puolamuosius.
.. Savais, laikais, kai aidoblistai organizavo darbininkus 
U .už tai buvo puolami, amerikiečiai juos gynė.
./Kai Tomas Mooney buvo klastingai suimtas, apkal
btas ir teisiamas, buvo sudarytas specialus aparatas, 
specialus komitetas jam ginti.
‘„.Kai Sacco ir Vanzetti byla iškilo, amerikiečiai nuo
širdžiai Juodu gynė.
,/Tai tik keli pavyzdžiai.
~Šiuo metu, kai žmonės yra areštuojami ir teisiami 
b’.dėl jų galvojimo, mintijimo, taipgi turi būti dęda- 
ritos pastangos jiems ginti,—ginti organizuotai.
-Štai, kodėl kovo 16 dieną įvyksiančioji konferencija 
(New York City Center patalpose, 135 W. 55th St., 
Njftjorke) yra nepaprastai svarbi, reikšminga.

Šią konferenciją šaukia įvairių politinių pažiūrų žmo
nės,—intelektualai, darbininkų judėjimo vadovai, visuo
menininkai.

Čia nebus svarstyta kokie nors partiniai reikalai,—čia 
Svarstytas persekiojamųjų pagal Smitho aktą gyni- 

luirr
'*'Štai, kodėl tenka žiūrėti, kad ši konferencija būtų 
Šft'ditlinga ir naši. Čia, mums rodosi, bus mierijama su
organizuoti komitetas gynimui teisiamųjų, gynimui per- 
šeąiojamųjų darbo žmonių veikėjų.
*”Gihtis ir ginti persekiojamuosius, ginti savo krašto 
žfįftjnių interesus yra ne tik garbė, o ir pareiga.
*“Tėnka padėti į šalį partinius klausimus, tenka padėti 
į salį tai, kas skiria; reikia imtis tų darbų, kurie apjun
giu,'o tais svarbiais darbais šiuo metu yra: gynimas 
persekiojamųjų darbininkų judėjimo veikėjų, gynimas 
Tėfšių Biliaus, gynimas visų amerikiečių švenčiausių 
KW^—tanr kitų r* teisės laisvai galvutr. ” ‘ ’

.nu namų remontams. Pasiaiš-1 
kinimo SLA vadovybės neteko 
skaityti. Įdomu būtų' žinoti, 
kiek patys namai kainuoja, 
kad tas remontas buvo toks 
brangus? Kaip su turimųjų 
namų eksploatacija?

Iš viso narių balsas šioje 
i organizacijoje gerokai slopi
namas.

Yra rimtų trūkumų SLA 
veikloje. Juos visus čia neį
vardinsi. Būtų labai sveika, 
kad SLA vadovybė kiek atsi
naujintų ateinančiuose rinki
muose, išrenkant bent dalį 
naujųjų kandidatų. M.

PINIGŲ IR RARO
TAI JŲ TROŠKIMAS

Kanadiškiame Liaudies 
Balse skaitome apie tai, 
kaip Winnipego mieste gy
veną lietuviškieji klerika- 
liškos veislės dipukai suruo
šė mitingą, kurin kvietė net 
astuonių kitų tautų dipu
kus ir miesto majorą Gar
nett Coulter. Tai buvo va
sario 17 dieną.

Kas gi tame mitinge bu
vo daryta?

Agituota už karą ir pra
šyta dolerių. Taip daro di
pukai, taip, reikia pasakyti, 
daro ir nedipukai: menše
vikai, klerikalai, fašistai, 
kurie šiandien vadinasi de
mokratais.

L. Balso korespondentas, 
Patrijotas, šitaip rašo:

Vyriausiu- kalbėtojum buvo 
pakviestas vienas iš Manitobos 
profesorių, geografijos dėsty
tojas J. Howard Richards, 

•kuris apie Lietuvą, kaip buvo 
galima spręsti iš kalbos, žino
jo tiek, kiek jam buvo papa
sakota pačių kvietėjų.

Kunigas Bertašius, “ponas” 
Liaukevičius ir kiti apverkė 
“pražuvusią” Lietuvą. Liauke
vičius taip “griaudino”, kad 
net “baisu” darėsi. Girdi, Lie
tuva pražuvusi, kraujuose pa 
skendusi ir t.t. Jiems Lietuvę- 

je nieko lietuviška nebėra.
T.ūlas parapijonas Malinau

skas dar gražiau nugiedojo. 
Jis pasakė, kad už pinigus 
viską galima padaryti. Girdi, 
suaukokit daug dolerių, tai 
ir Lietuvą bus galima atpirkti. 
Ir, žinoma, atsirado tokių, 
kurie šiek tiek paaukojp. Ro
dos sumetė apie 90 dolerių.

Parapijonas Malinauskas 
-^-atviriausias: jis nori pir
ui iausiai dolerių, o paskui 
karo. Jis, matyt, yra kur 
nors, skaitęs, jog kapitalis
tai irgi nori karo, nes. tai 
neša jiems didelius pelnus. 
Toliau korespondentas ra
šo:

Mums, winnipegieciams, jau 
teko pergyventi ir savo aki
mis matyti, kaip suvažiavę ki
tataučiai dipukai (ukrainie
čiai) buvo išdaužę ukrainie
čių darbininkų svetainės lan
gus ir sužaloję kelis žmones. 
Taipgi teko patirti, kaip fa- 
šistuojantieji ukrainiečiai di- * 
pūkai, priimti į ukrainiečių 
nacionalistų organizacijas, se
nus narius apšaukė komunis
tais, apmušė ir net išmetė. Ne- 
kurie iš tų vadų buvo pakvies
ti į šį paminėjimą. Ir jie nei 
kiek nesivaržė. Kumščius 
gniaužydami rėkavo, šaukė 
už karą, reikalavo visus ko
munistus išmušti. Girdi, jei
gu karo prieš Tarybų Sąjungą 
nebus, tai viso pasaulio de
mokratija pražus.

Mes pamatėm, kad mūsų 
dipukai susidraugavo su biau- 
riausiais elementais. Taipgi 
dabar žinosime, kad jeigu tik
tai karo nebus, tai tiems pasi- 
šiaušėliams tikrai teks savo 
prakaitu duoną užsidirbti.

Man -kilo mintis: jeigu jie 
taip nori muštis su komunis
tais, tai kodėl jie nevažiavo 
į Korėją? Gal tenai jie atauš
tų bent kiek.

Iš kitataučių kalbėtojų bu
vo nuo estų, latvių, baltaru
sių, ukrainiečių, slovakų, len
kų, čekų ir kroatų. Kalbėjo 
daugiausiai kunigai, vienas 
daktaras, tik pora “paprastų” 
dipukų. Vienas kunigas net 
vokiškai pamokslą pasakė. 
Kalbėtojų, kaip matote, ne
trūko.

Su klausytojais, žinoma, 
buvo kiek blogiau. “Minia” bu
vo labai skysta. Turint minty
je, žinoma, kad čia buvo net 
8 tautų vadai. Svetainė nebu
vo visai pilna. Atrodo, kad ir 
dipukai nelaba^. įvertino tuos 
vadus. ■

Ir nereikia stebėtis. Tai nei 
joks paminėjimas nebuvo, o 
kumščių gniaužymas ir rėkavi
mas prieš Tarybų Sąjungą, 
prieš komunistus, už trečią pa
saulinį karą. Net stebėtis rei
kėjo, kuomet tas viskas vyko 
taip vadinamų dievo tarnų 
globoje. /

Šis kermošius parode visiš
ką dorinį bankrūtą mūsų 
dvasiškijoj ir jos skvernų besi
laikančioj “inteligentijoj”.

Aukščiausio Teismo 
Narys William O. Doug
las. Jis parašė teismo 
mažumos pareiškimą, ku- 
riapie griežtai pasmerkia
mas New Yorko valstijos 
fašistinis Feinberg įsta
tymas. Kaip žinoma, tą 
įstatymą užgyrė Aukš
čiausio Teismo dauguma.

TREČIASIS BENDRASIS 
VOKIETIJOS VALSTIE
ČIŲ SUVAŽIAVIMAS

BERLYNAS, gruo/10 d.— 
Vakar Leipcige baigė savo 
darbą Trečiasis bendrasis 
Vokietijos valstiečių suva
žiavimas. Suvažiavimo dar
be dalyvavo 5 tūkstančiai 
delegatų — Vokietijos De
mokratinės Respublikos ir 
Vakarų Vokietijos valstie
čių ir žemės ūkio specialis
tų (Vakarų Vokietijai at
stovavo daugiau kaip 1,200 
deputatų).

Atidarant suvažiavjmą 
dalyvavo Vokietijos Demo
kratinės Respublikos mi
nistras pirmininkas Oto 
Grotevolis, Liaudies rūmų 
prezidentas Johanesas Dik- 
manas, užsienio reikalų mi
nistras Georgas Dertinge- 
ris, žemės ir miškų ūkio mi
nistras Paulis Šokas, Vo
kietijos Laisvųjų profsą
jungų susivienijimo (V. L. 
P. S.) pirmininkas Herber
tas Varnke, demokratinės 
valstiečių partijos pirmi
ninkas Ernstas Goldenbau- 
mas, gausūs vokiečių moks
lininkai su Žemės ūkio 
mokslų akademijos prezi
dentu Nacionalinės premi
jos laureatu profesoriumi 
daktaru štube priešakyje.

Valstiečių savišalpos kor 
mite tų susivienijimo gene
ralinis sekretorius Kurtas 
Fivegas suvažiavime pada
rė pranešimą tema “Vokie
tijos valstiečių kova už tai
ką ir vienybę.”

Fivegas pranešė, kad 
Valstiečių savišalpos komi
tetų susivienijimo valdyba 
ir Vakarų Vokietijos “Vo
kiečių valstiečių- susivieniji
mo” prezidiumas gruodžio 
mėnesio pradžioje gavo Ry
tų ir Vakarų Vokietijos že
mės ūkio mokslininkų gru
pės sudarytą planą Vokieti-' 
jos žemės ūkio vienybei at
kurti. šių mokslininkų var
du planą pasirašė įžymiau
sieji vokiečių mokslininkai. 
Prie plano pridėtame infor
maciniame rašte išreiškia
ma viltis, kad šis planas 
taps pagrindu abiejų vals
tiečių organizacijų ir Vo
kietijos žemės ūkio moks
lininkų bendroms deryboms 
surengti. Šiam planui iš
studijuoti Valstiečių savi
šalpos komitetų susivieniji
mo valdyba sudarė specia
lią komisiją. Fivegas pa
reiškė, kad Valstiečiu savi- 
šalpos komitetų susivieniji
mas pritars visiems šio pla
no pasiūlymams.

Pranešėjas, pažymėjo, kad 
Vokietijos valstietija smar
kia/! nerimauja dėl tos ap
linkybės, kad nuo Antrojo 
Vokietijos bendrojo valstie
čių suvažiavimo, įvykusio 
1949 metų birželio mėnesį, 
Vokietijos suskilimas dar 
labiau pagilėjo dėl Bonos 
Vyriausybės reakcinės poli
tikos.. Tuo didesnę reikš-
mę turi tas faktas, kad šia
me suvažiavime dalyvauja 
1,200 Vakarų Vokietijos 
valstiečių delegatų (perei
tame suvažiavime jų buvo 
tik 60). “Visiškai teisėtai 
galima sakyti,” pabrėžė’Fi
vegas, “kad šis valstiečių 
suvažiavimas yra didelė vi
sos Vokietijos valstiečių 
manifestacija.”

Kalbėdamas apie Bonos 
valdžios organų vykdomą 
skaldymo politiką, Fivegas 
nurodė, jog iki šiol nėra 
įgyvendintas Vok i e t i j o s 
valstiečių noras, kad Vaka
rų ir Rytų Vokietija mai
nytų žemės ūkio produktus.

Pranešėjas pažymėjo, kad 
nusikalstama revanšistinė 
Adenauerio politika sudaro
grėsmę Vakarų Vokietijos 2 pusk—Laisvė (Liberty) — Penktadien., Kovo-March 14, 1952

žemės ūkiui ir pačių vals- i 
tiečių gyvybei.

Vakarų Vokietijos dele
gatų vardu valstietis Ri
chardas Šeringeris iš Ba
varijos pareiškė, kad Va
karų Vokietijos reakcija 
siekia visais būdais neleisti 
surengti derybų tarp abie- j 
jų Vokietijos dalių valstie-1 
čių.

Šeringeris paragino Va
karų Vokietijos delegatus, 
grįžus namo, aktyviai ko
voti už Įgyvendinimą visų 
vokiečių reikalavimo, kad 
būtų įvykdytos Vokietijos 
bendrosios derybos lais
viems rinkimams į Vokieti
jos Nacionalinį susirinkimą 
parengti.

Kiti Vakarų Vokietijos 
delegatai, kalbėdami disku
sijose, papasakojo apie Va
karų Vokietijos valstiečių 
kovą, prieš 'remilitarizavi- 

.mą, už taikos ir šalies vie
nybę. Vienas delegatų be 
kita ko pranešė, kad Mai
no upės slėnio valstiečiai 
sutrukdė paversti jų laukus 
tankų kariuomenės manev
rų teritorija. '

Suvažiavimo delegatai 
vieningai priėmė atsišauki
mą į visus Vokietijos kai
mo gyventojus. Atsišauki
me nurodoma, kad šeše- 
riems metams praslinkus 
po karo pabaigos Vokieti- i 
jos suskilimas vis dar nėra i 
įveiktas ir kad vokiečių 
tautai, kaip niekad, gresią i 
karo pavojus. Atsišaukimo I 
pabaigoje sakoma: “Būki-j 
te vieningi šią valandą, sta-! 
tykite tėvynės interesus 
aukščiau >už viską ir padė
kite sušaukti bendrąjį Vo
kietijos pasitarimą siekiant 
atkurti Vokietijos vienybę. 
Nė vienas Vokietijos vals
tietis neturi likti nuošaly
je, nes reikalas liečia tau
tos ir tėvynės vienybę ir 
laisvę, gyvybę arba mirtį.”

Atskaitinį pranešimą apie' 
Valstiečių savišalpos komi
tetų susivienijimo darbą ir 
ateities, uždavinius padarė 
susivienijimo pirminink a s 
FridrichaK Verneris. Pra
nešėjas nurbdė, konkrečiai, 
kad Valstiečių savišalpos 
komitetų susivienijimas da
bar turi daugiau, kaip 605 
tūkstančius narių. Jis pa
brėžė, kad svarbiausias su
sivienijimo uždavinys yra 
visų patriotinių jėgų kova 
už taikos išsaugojimą ir už 
vieningos, taikingos, demo
kratinės Vokietijos sukūri
mą.

Vokietijos Vieningosios 
socialistų partijos. CK Poli
tinio biuro vardu suvažiavi- 
mo delegatus pasveikino 
Henričhas Rau. 'Sveikinimo 
žodį tarė taip pat V. L. P. 
S. pirmininkas Herbertas 
Varnke ir Vokietijos De
mokratinės Respu b 1 i k o s 
pramonės įmonių darbinin
kų delegacija.

Suvažiavimo delegatai 
vieningai išrinko naują 
Valstiečių savišalpos komi-
tetų susivienijimo Centro 
valdybą.

STREIKUOJA PRO
VIDENCE MOKYTOJAI

. Providence, R. L—Strei
kuoja visų 65 pradinių mo
kyklų mokytojai, Da r b o 
Federacijos unijistai. Rei
kalauja pridėti $400 algos 
per metus..

Streikas uždarė visas to
kias mokyklas Providence 
mieste.

Kardinolas piktinasi ypač 
Trumano valdžios reikala
vimu pripažinti protestan
tams religinę laisve Ispani
joj.

Anekdotai
Anksti pradėjo

Psichiatras (proto, ner
vų specialistas) teiraujasi ' 
senyvo vyriškio, kuris atė
jo patirt, kodėl jam nebesi
seka merginose meilę už-. 
degti. Tarp kitų klausinių, C 
psichiatras užklausė: 
kuomet jums merginos ėmė 
patikti?”

Kiek pamąstęs, vyriškis 
atsakė: “Tai prasidėjo nuo 
pat tos valandos, kai aš pa
tyriau. jog jos kitaip pada
rytos.”

Joks giliukis nėra amžinas
Vienas mergininkas di

džiuodavosi turįs geriausią 
būdą pradėt pažintį su bile 
kokia nepažįstama mergi- , 
na. Štai, kaip jis darąs: 
Pamatęs nepažįstamą mer
giną, jis prisiartinąs ir sa
kąs: “Aš ’ visai svetimas 
šiame mieste. / Ar1 tamsta 
negalėtum nurodyt man sa
vo namus?”

Jisai' girdavosi, būk veik 
kiekviena mergina duodan
ti jam savo namų adre*Į.

Tačiaus, kartą viena gra-j 
žuolė, jam priėjus ir savor 
prašymą pasakius, sutiko 
pati kartu su juo namo va
žiuoti. Turėdama savo au
tomobilį, jinai pakvietė jį 
sesti ir nusivežė... polici
jos stotin.

Atlygino už gerą širdį
Vieną karta, į tūlą Ųon-r 

dono ligoninę atbėgo sujau-. 
dinta* . moteriškė, 'garsiai 
rėkdama, jog esanti baisiai 
sužeista. Dežiuruojantis. li
goninėje gydytojas tuojau 
ėmė moteriškę tirti ir su
rado, kad viena jos ranką 
iki’ pat alkūnės apkramty
ta, sukandžiota. Nuplovęs 
žaizdas ir sustabdęs; 
javimą, rengdamasis rank? 
apt varsty t,- gydytojas do- 
mingai tėmijo žaizdas, o 
paskui piktebėjo: “Negaliu 
suprast, Ras do žvėris tą 
jūsų ranką taip sukandžio
jo. Šie kandžiai yra ma
žesni neg jei arklys būtų 
juos padaręs, bet jie stam
besni už šunies padarytus.”

“O, tamstele, daktare,” 
paaiškino apsiraminusi li
gonė, “jokis žvėris čia vi
sai nekaltas; viena kaimy-* 
nė taip man atsilygino už 
tai, kad aš jos vyro pasi
gailėjau.”

Jis turi pagelbininkų
Tūlas kompozitorius apsi

ėmė į dešimtį dienų pagjl- 
mint muziką naujai trijuų 
aktų operetei. Vienas jok 
draugas, užjausdamas jam, 
pastebėjo: “Tau teks gana 
sunkiai šiame darbe pa
prakaituoti, jei 'norėsi lai
ku užbaigti.”

“Dėkui už užuojautą, 
prieteliau,” atsakė kompo
zitorius. “Bet aš tai ne- 
prakai tu.osiu, paprakaituos 
čaikovskiš, Brahmas, Ba
chas. ir gal dar kuris kitas.”

“Kvepianti” įtekme
“Stebėtiną įtekmę ant 

gyvulių aš turiu,” pasigyrė 
Juozas savo draugui Mor
kui., “Šunės, katinai, ar
kliai, veršiai ir kitokie, ne
paisant kaip laukiniškai 
pikti jie būtų, ateina ir 
mandagiai laižo mano ran
kas.”

Jo draugas Morkus Beiš
rodė labai tuomi nustebin
tas. Baigdamas savąjį alaus 
stiklą, jis.ai burbtelėjo: “Jei
gu tu valgydamas bent i^t- 
karčiais vartotum peilįJįf/* 
šakutę, tai gal tie visi gy
vuliai'nebūtų tau taip drau
giški’.’

Sutaisė žemaitis
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Mokslas nurodo, kas gims 7 o
— berniukas

Tėvui bei motinai visuo
met žingeidi! — kas gims, 
berniukas ar mergaitė?

' Būna visokių keistų spė
jimų. Girdėt, kaip tūli ne
va žinūnai lemia: “Jeigu 
vyras buvo karštas, tai lau
kite berniuko, o jei mote
ris buvo karštesnė, tai bus 
mergaitė.”'

Toki spėliojimai yra ap- 
gavingi pusėje visų atsiti
kimų.

Motina iš anksto gamina 
drabužėlius lau k i a m a j a i 
mergaitei, bet, žiūrėk, gi
mė berniukas. Tėvas sva
joja apie busimąjį įpėdinį, 

gema įpėdinėlė.
Na, pagaliau, mokslas pa

darė atradimą, kuris duoda 
faktą vieton “žinūnų” pra
našavimų. Tą faktą paskel
bė Science, žurnalas Ame
rikiečių Sąjungos dėl Moks
lo Pažangos, pereitą savai
tę, būtent:

Jeigu moteris yra nėščia 
berniuku, tai jos seilėse be
veik visuomet randasi tam 
tikras cheminis elementas. 
O jei motina gimdys mer
gaitę, tai beveik niekuomet 
tokio elemento nebus moti
nos seilėse.

Šį sekretą surado dr. Gus
tav Wm. Rapp, Loyolos U- 
niveįgiteto dentistų kolegi
jas profesorius., ir dr. Gar
wood C. Richardson, 
Northwestern Universiteto

Nuodingas naujasis skystis
drabužiam valyti

Daugelis amerikiečių da
bar vartoja naująjį skystį 
drabužiams valyti. Ant to 
skysčio butelių prilipdyta 
popierėlės su užrašais, kad 
jis neužsidega ir nedaro 
sprogimų. Pirkėjai ir var
totojai todėl sprendžia, būk 
šis skystis, vadinamas car
bon tetrachloride, esąs, vi
sai saugus ir galima jį be 
b^mės naudoti.

Toks manymas yra klaidin
gas, nes carbon tetrachlo

ride skystis ir jo garai yra 
nuodingi. Cheminė jo sudė
tis — tai angliadario (car
bon) junginys su chloro 
elementu.

Pernai tuo chemikalu nu
sinuodijo bent 12 žmonių, 
kiek pranęšta miestiniam 
New Yorko sveikatos sky
riui. — Be abejo, daug dau
giau newyorkieciu mirė 
nuo šio chemikalo, negu bu
vo pranešta, — sakė New 
Yorko sveikatos komisio- 
nierius šią savaitę.

Kuomet carbon tetrachlo
ride skystis vartojamas, 
valarit drabužius, jis gali 
dvejaip apnuodyt žmogų. 
Skysčio garai nuodija 
įkvėpuojant. Pats skystis 
nuodija, kai susiduria su 
oda. Jis per odą prasisun
kia į kraują. Patikrinta, 
kad bent trys newyorkie- 
Čiai mirė nuo jo garų 
įkvėpavimo. Du maži vai- 
k®i nusinuodijo, ragaudami 

y tą v skystį.
New Yorko sveikatos val

dyba todėl duoda šitokius 
nurodymus: t

Naudojant carbon tetra
chloride drabužiams valyti, 
būtinai reikia gana plačiai

ar mergaite 
motinystės skyriaus profe
sorius.

Jie tyrinėjo seiles 376 
nėščių moterų, ir pagal tą 
elementą seilėse lėmė, kad 
gims 221 berniukas. Apsi
riko tiktai trijuose atsitiki
muose, nes gimė 218 berniu
kų.

Kituose, atvejuose, kur 
motinos seilėse nerado šio 
elemento, tai d-rai Rapp ir 
Richardson teigė, jog turė
ti! gimti 155 mergaitės. Gi
mė 148 mergaitės. Vadina
si, čia padaryta klaida tik
tai 7 atsitikimuose.

O daugiau kaip 95-se at
sitikimuose iš kiekvieno 
šimto tikrai buvo iš anks
to nusakyta, ar gims ber
niukai ar mergaitės.

Bet tai dar ne viskas, sa
ko tie mokslininkai. Juk 
seilių tyrimas dar neištobu
lintas. Todėl keliuose atsi
tikimuose gal buvo’ nepaste
bėta to elemento buvimas 

lar nebuvimas seilėse pas 
busimąją gimdyvę.

Atradimas toks naujas, 
kad dar nepaspėta ištirti, 
kokia yra cheminė to ele
mento sudėtis. Bet mano
ma, jog "šis elementas bus 
truputėlis vyriškų lytinių 
sulčių-hormonų. Taigi, iš
samiau ištyrus, būsią gali
ma jau visai tikrai iš anks
to pasakyti, ko tėvas-moti- 
na gali lauktis — mergaitės 
ar berniuko. N; M.

atidaryti langus bei duris, 
kad oras kambaryje vei
kliai keistųsi ir pasinaujin- 
tu.

Nedažyti ranku i taskvs- 
ti.

Laikyti jį saugioj, nuo
šalioj vietoj ir su aiškiu pa
žymėjimu, kad tai yra nuo
dai.

Kai kurios kompanijos, 
pardavinėjančios valomuo
sius skysčius, pabrėžia tik
tai, kad carbon tetrachlo
ride neužsidegs ir neeksplo- 
duos, bet užtyli, kaip jis 
nuodingas. Tūli kiti biznie
riai pardavinėja jį net be 
pažymėjimo, kas tai do che
mikalas.

New Yorko sveikatos ko- 
misionierius todėl rengia 
pasiūlymą miestinei tary
bai — išleist vietinį įsta
tymą, kuris būtinai įsakytų 
pažymėti ant to skysčio bu
telių bei dėžių, jog tai yra 
nuodingas chemikalas; ir 
nurodyti, kaip jis turi bū
ti vartojamas, norint iš
vengti pavojų. N. M.

Bad Nauheim, Vokietija. 
—Generolas Eisenhowe r i s 
išvien su Anglijos ir Fran
ci jos karininkais » planuoja 
didelius vasarinius manev
rus.

Austrija. — Amerikonai 
surado, “matomai, gerus” 
uraniumo klodus Australi
joj. Uranium yra atom- 
bombų medžiaga.

New York. — Naktį plė
šikai išsinešė $150,000 ver
tės mink kailiukų iš J. Shu- 
lof sandėlio, 252 W. 30 St.

Visame pasaulyje ūkinin
kai turi gan daug galvo
sūkio, kuri vieta būtų ge
riausia dėl šulinio, kur bū
tų daugiausia ir geriausio 
vandens.

Tos tinkamos ir geros šu
liniui vietos būna j ieško
mos įvairiais būdais, o kai 
kada prieinama net ir prie 
burtų, prie šaukimosi pa
ties dievo ir net paties vel
nio pagelbėti tą gerąją vie
ta šuliniui rasti, v

Vėlesniu laiku jau kelin
tas straipsnis pasirodo vie
name New Yorko ūkininkų 
laikraštyj apie būdus sura
dimui vietos šuliniui, arba, 
geriau sakant, suradimui 
“vandens gyslos.” Ten eina 
kalba ne apie mokslišką bū
dą tos “gyslos” suradimui, 
ale apie būdą, surištą su 
burtais, s.u kokio ten “aukš
čiausiojo” ranka, su dvasio
mis, o gal ir su "pačiu vel
niu, nes ir jis ne mažiau 
galios, atrodo, turi prie ži
nomų ir nežinomų daiktų 
sviete.

Štai vienas rašytojas ra
šo iš New Hampshire, kur 
vienam ūkininkui reikėję 
naujo šulinio; tai jis pasi
kvietęs profesionalą “van
dens raganių,” kaip čia to
kius žmones vadina.

Vandens raganius, atvy
kęs vieną popietį ir pradė
jęs jieškojimo darbą, prie 
grupės susirinkusių žiopso- 
tojų - interesantų.

Pirmiausiai raganius su
siradęs dvišakį meduką. Tą 
meduką nupjaustęs panašų 
į “wishbone,” kuris randa
mas vištoje prie krūtinės, 
palikdamas šakutes apie 
trejeto pėdų ilgumo.

Savo ilgus prakaituotus 
plaukus atstūmęs gerai at
gal, kepurę ant jų stan
džiai užsimovęs, švarką at
sisegiojęs, raganius, pasiė
męs tą dvišakį meduką į 
rankas, šakutes rankosna, 
o drūtgalį priešakiu, ir lei
dosi ratu po visą lauką ir 
aplink budinkus vandens 
“gyslos jieškoti.”

Jis, ėjęs, ėjęs net ke
lias valandas, o žingeiduo- 
liai paskui jį, kol priėjo 
“vandens gyslos.” Kai tik 
užėjęs ant “vandens gys
los,” tik šakutė žemyn 
tympt, ir jeigu raganius ne
būtų stipriai šakutę ran
kose laikęs, tai ji net jam 
iš rankų būtų buvus iš
traukta. “Čia kąskite šuli
nį, čia yra vandens gysla,” 
tarė raganius, parodęs 
pirštu žemyn, nusiimdamas 
kepurę ir ranka nubrauk
damas prakaitą nuo kaktos.

Ūkininkas padavęs raga
niui du/dolerius, ir raga
nius nuplusnojęs ilgais, nu
dribusiais skvernais, savo 
keliais.

Rašytojas, parėjęs na
mon, ir griebėsi išmėginti 
savo giliukį. Susiradęs kaip 
tik tokią pat dvišaką me
džio šakutę ir taip pat ją 
laikydamas abiejose ranko
se, leidosi po lauką jieško
ti “vandens gyslos.” Ėjęs, 
ėjęs, kol kojų netekęs, ir 
jau manęs apleisti jieškoji
mo darbą, manydamas, kad 
ne jo nosiai fas užsiėmi
mas. Tik iš niekur nieko, 
kaip kokis vėjelis pro jį 
prapūtęs, ir šakutė žemyn 
tympt, kad net ji jam iš 
rankų iškritus. Jis pasi

Kur kasti šulinj
leido namon, stačiais plau
kais, šakute palikęs, kur ji 
nukrito.

Kiek nusiraminęs ir at
sipeikėjęs nuo išgąsčio, grį
žęs atgal persitikrinti. Su
siradęs tą pačią šakutę ir 
vėl pradėjęs žingsniuoti toj 
pačioj vietoj ir po visą lau
ką, bet daugiau šakutė ne- 
belinko žemyn, ir tiek. Ka
me priežastis.,, -tai negalįs 
suprasti: sykį veikė, o dau
giau ne.

Kitas, perskaitęs jo nuo- 
tikį, sako jam, būk reikią 
vartoti “kaulinio” medžio, 
slyvos, vyšnios, arba pana
šaus medžio šakutę; tada 
tai jau iš’ tikrųjų šakutė 
veiktų, užėjus ant “vandens 
gyslos,” linktų iš rankų že
myn.

Bet kitas vėl sako, jog to
kia šakutė ne būtinai reika
linga. Ji galinti būti bile 
medžio, arba visai ir ne ša
kutė. Jis žinąs senį, ku
ris vartojus galą lenciūgo, 
nešiodamas raukome iškė
lęs ir suspaudęs pirštais, 
kai pelei už uodegos.. Ir 

• tas senis gaunąs rezultatų; 
kiekvieną sykį jam tas len
ciūgas veikiąs, nes visur 
tų “vandens” gyslų” esą. 
Kada senis užeinąs, ant to
kios “gyslos,” nešinas len
ciūgo galą, tai lenciūgas 
pradedąs suktis ratu, .kaip 
kokia “kauboiso” virvė .Ar žinote, kad?

Praeitais 195’1 metais mū
sų šalyj Buvo primelžta iš 
karvių tiek daug' pieno, kad 
galima būtų padaryti didelę 
pieno upę, 40 pėdų pločio, 
3 pėdų gilumo ir 3,000 my
lių ilgumo.

Bet ar mes visi galime 
nusipirkti užtektinai to taip 
svarbaus maisto sau ir savo 
šeimynoms?

Penns.ylvani jos U n iversi- 
tete, Philadelphijoj, moksli
ninkai išrado mažytį tele
vizijos aparatą. Tą apara
tą pridėjus prie žmogaus 
galvos, matosi išeinanti iš 
smegenų baltos spalvos plo
nyčiai, kaip siūlas, elektros 
spinduliai.

Sakoma, kada žmogus bū
na labai susirūpinės, susi
jaudinęs, tie spinduliai bū
na ilgesni ir gausingesni. O 
kada žmogus ramus, gera
me ūpe, tai spindulių išei- 

<na daug mažiau ir jie bū
na daug trumpesni.

Tikimasi atidengti daug 
fiziškų paslapčių iš ■ žmo
gaus galvos.

Mokslininkas Julian Hux- 
ly susirūpinęs, kad pasau
lyj žmonės taip greit vei
siasi ir dauginasi, kad dau
gumoje šalių negalima ar
ba nesuspėjama tiek daug 
maisto pagaminti... Būk 
užtat daug milijonų žmo
nių gyvena nedavalgę arba 
ir pusbadžiai.

Apskaičiuota yra, kad 68,- 
000 kūdikių gema kasdien 
pasaulyj.

Tačiau, visiems maisto 
užtektų, jeigu pasaulis bū
tų socialiai, išmintingai su
tvarkytas.

. Pregresas

Korėja. — Nebuvo jokių 
karo veiksmų ant žemes'.

Sykį senio kaimynas 
skundėsi jam, kad kai jis 
gulįs viename'savo stubos 
kambary, tai jam labai kau
lai skaudą, o kada nueinąs 
gulėti kitan kambarin, tai 
kaulų skausmas pranyks- 
tas. u

Senis leidosi dalyką ištir
ti. Pasiėmęs savo tą lenciū
go galą, ir dui, po visą kai
myno stubą vaikštinėti, len
ciūgą nešinąs, kaip tą pelę 
už uodegos. Kai tik užėjęs 
ant tos lovos, kurioje kai
mynui kaulus gelia, lenciū
go galas pradėjęs suktis ra
tu, kaip viesulo pučiamas.

Senis, dalyką ir išaiškinęs. 
Kaimynas turįs kaulų reu
matizmą. Kada jis gulįs 
toj lovoj, po kuria randasi 
“vandens gysla,” tai jo 
kaulai gauną drėgnumo ir 
todėl jie pradedą skaudėti. 
Kaimynas neturįs toj lovoj 
arba ant tos vietos gulėti, 
tad ir neturėsiąs kauluose 
skausmo gulint.

Kitas vėl rašo, būk jis tu
rįs tikrai giliukį su suradi
mu vandens “gyslos” bile 
kur su šakutės, pagalba. 
Būk jam taip sekasi van
dens “gyslas” surasti, kad 
jeigu kas jį užvestų ir į 
aukščiausią New Yorko na
mą, tai vis tiek jo šakute 
veiktų, bile tik ten kur nors 
po žeme rastųsi ta vandens 
“gysla.” Ir jo rankose ša
kutė, suradus tą “gyslą,” 
taip smarkiai ir staigiai 
linkstanti žemyn, kad jeigu 
jis jos nelaikytų stipriai 
suspaudęs, tai ji išsitrauk
tų iš jo rankų, .o iš tikrųjų, 
jis sako, kai kada šakutė 
net nulūžta, linkdama že
myn savo smarkumu.

Jis maždaug filosofuoja 
šitaip: Jeigu šitiems Tur
tams, šitam dalykui tiki, 
kad taip gali, būti, tai tai jį 
ir būna-, taip ir atsitinka: 
bet jeigu ne, tai ne. Kaip 
ir su dievu ar dievais esą. 
Jeigu tu tiki, kad dievas ar 
dievai ir velniai yra, tai jie 
tau ir yra; o jeigu netiki, 
kad jie yra, tai jų tau ir 
nėra.

Šitas “dowsing,” kaip 
amerikonai vadina tą van
dens “gyslas” jieškojimą, 
dikčiai pasklidęs ne tik pas 
Amerikos ūkininkus, ale ir 
pas vokiečius Vokietijoj. 
Vokiečiai irgi daug deda 
pastangų jieškojimui šuli
niui vietos tokiu būdu — 
dvišake medžio, šakute.

Šių žodžių rašytojo tėvas 
buvo profesionalas šulinių 
kasėjas. Nežinau, kokiu bū
du jis rasdavo tas gerąsias 
vietas šuliniams, tačiau jo 
vardas tame dalyke buvo 
geras. Kadangi savo tėvo 
neradau gyvo, tai apie jo 
gabumus savo amate atpa
sakojo vyresnieji. Jis kas- 
davęs šulinį, kol vandens 
rasdavo — žemesnėse vieto
se seklesnį, aukštesnėse — 
gilesnį, tai ir visas jo se
kretas gero šulinio suradi
mui.

Mane ir agrikultūros ko
legija to mokino: tūlose vie
tose vanduo žemėje arčiau 
paviršiaus, o kitose — že
miau; reikia tik surasti, 
kiek arti paviršiaus van
duo randasi, o jo yra že
mėje visur. Taip yra moks
liškas- dėstymas. Mokslas 
vandens “gyslomis” nesiva- 
duoia.

A. Gilmanas

Mink nėra ūdra, o ūdra 
nėra otter

Seniai norėjau rašyti 
apie žvėrelį mink, nes. ži
nau, jog daug ūkininkų 
skaito Laisvę, o ūkininkui 
mink — tai didelė rykštė; 
beveik tas pat, kaip Lietu
voje sudega arklydė.

Dabar pasidarė proga, 
nes dienraštyj pamačiau: 
“Pastaba dėl pastabos” ir 
“Ar mink yra ūdra?”

Nors dėl tūlų priežasčių 
man Laisvė sušlubavo at
eiti, bet užteks, tiek, kiek 
sužinojau po virš minėtais 
antgalviais, kad abu drau
gai šiame klausime klysta.

Zoologijos mokslas klasi
fikuoja maždaug į gimines: 
Polecat, Weasel, Mink ir 
Otter.

Tiesą pasakius, šie visi 
žvėreliai ir panašūs savo 
išvaizda vienas i kitą. De
ja, skirtumas yra tarpe jų 
didelis.

W easel—žebenkštis
Žebenkščių yr'a priskaito- 

ma apie trisdešimts rūšių. 
Jų didumas — nuo šešių 
colių iki šešiolikos.

Žebenkštis vasaros laiku 
; būna šviesiai rausva, o žie
mą balta kaip pienas, tik 
pat galas uodegos juodas. 
Minta tik mėsa ir paukščių 
kiaušiniais. Weaseliu^ už
tiksi gyvenant visuose pa
saulio kampuose.

Mink—kiaunė
Mink yra kiaunė. Mink 

yra dvidešimt keturių co
lių ilgumo, uodega septynių 

; colių; pėdos ir dviejų ir pu
sės colio aukščio, sveria du 
svaru. Sakoma, kad jų tė
vynė yra Finliandija (Suo
mija). bet jos išsidriekę po 
visą Europą iki Uralu kal
nų. Tačiaus, po Finliandi- 
jai pirma vietą jos pasirin
ko Lenkijoje, tarpe Stude- 
nicos ir Augustavo.

Turiu pasakyti, jog ir 
man teko toje vietoje vie
ną sezoną jas medžioti.

Mink ūda viską: mėsą, 
daržoves, žolę, ryja varles, 
gaudo žiogus, vėžius ir žu
vis, bet geriausia mėgsta: 
kraują. Vandenyje moka 
šposų padaryti; jis su žu
vim taip žaidžia, kaip ka
tė su pele. Žvejai yra pa
stebėję, kad minkui per
plaukti per sąsiaurį iš Si
biro į Alaska — tai tik juo
kas. Tačiaus žiemos me
tu minkai daugiau gyvena 
miškuose ir trobesiuose, o 
ypatingai apleistuose na
muose.

Europoj yra dviejų rūšių 
minkų: vieni tamsiai pilki, 
o kiti juodai rusvi; pasta
rieji neina į namus, o lai
kosi prie vandens šiluose. 
Dienos laiku tankiausia 
miega paukščių lizduose. 
Mane labiausiai jie stebino 
tuomi, kad miega tokiame 
mažame lizdelyje, kuriame 
tik žvirbly s gali vaikus iš
perinti. O minkąs gulės ja
me, ir tu gali eiti aplink 
medį visą dieną ir nesupra
si, jog jame miega minkąs. 
Kuomet paleidi šūvį ir min
kąs iškrinta, tuomet juomi 
apsivynioji du sykiu aplink 
kaklą.

Čia, Amerikoj, numedžio- 
jau tik vieną minką, ir ne
simatė jokio skirtumo nuo

europinio. Tiesa, niekur 
čia nesitaikė matyti juodai’ 
rusvą minką; veikiausia jų' 
čia nėra. 1926 metais, kuo
met aš numedžiojau, tai-už 
kailiuką gavau $16; gi 19441 
m. valdžia uždėjo 'ant jų., 
kailiukų “lubas” iki $45, o- 
dabar galima už kailiuką 
gauti šimtinę “su uodega.”

Kuomet minkąs aplan-J 
I k’o ūkininko vištinin-' 
ką, tai iš po nakties 
a t r a s i kokias aštuonias 
ar devynias kruvinas vištas1 
vaikščiojant. Jeigu nebaig-' 
si damušti, tai jos pačios po 
kokių kelių valandų pa-, 
dvės.. Kitą dieną gali būt. 
ramus — minkąs neateis, 
‘bet sekančią naktį tai vėl * 
atrasi tą patį. Ir taip kar
tosis, iki visas vištas išžu
dys. Geriau sakant, jis viš
tų nepjauna, o tik kraują 
išlaka.

Gal pabandysi saugot, bet 
iš to niekas neišeis. Gali 
tu sėdėti per naktį — jis 
neis, nes suuodžia tave, o 
kai tik tu prasišalinsi, tai 
jis ir saulei užtekėjus iš
laks vištų kraują.

Koks užkeikimas! • Pri
eina prie vištos, laka jo.s 
kraują, o višta nei rėkia,, 
nei sparnais ginasi.

Vienintelis būdas — tai 
pagauti spąstais. Spąstų 
žiotys neturi būti platesnės, 
kaip trys coliai. Pirma sta
tant, spąstai turi būti nu
deginti arba smarkiai riuJ 
šutinti. Spąstų negalima 
liesti nuoga ranka, reikia 
pirštinę aplieti vašku, ir tik' 
su ja čiupinėti spąstus. Ei-' 
nant į vištininką, reikia ir' 
čeverykų padus nuvaškuo
ti. Spąstus pastačius, rei
kia plunksnomis gražiai ap
taisyti, kad atrodytų, jog' 
natūralu.

Sakoma, kad slonius 
(dramblys) suuodžia per 
penkias mylias, bet tai nė
ra dyvai, nes ir jo nosis il
ga, kaip fabriko kaminas. 
Minkąs ne tik suuodžia toli, 
bet ir velnišką gudrumą tu
ri.

Otter yra du kartu di
desnis už mink, ir jo kai
liukas apie du kartu bran
gesnis. Bet reikia paste
bėti, jog tų pačių gyvūnė
lių - žvėrelių kailiukai pri
klauso nuo sezono ir nuo 
klimato. Pavyzdžiui: Flori
dos mink ir Kanados mink' 
—kuo šaltesnis klimatas, 
tuo šiltesnis ir brangesnis 
kailiukas.

Otter minta tik mėsa ir 
žuvimis. Geras plaukikas. 
Jų nėra Europoj, taip kaip 
21ėra Amerikoj tikrųjų šeš
kų. Skunke nėra šeškas. 
Ūdrą čia vadina “Fisher.” ’

Jaunutis'

Ar žinote, kad?
Daug yra įvairių spėlio

jimų, dėl ko dabar žiemos 
darosi vis švelnesnės. Ne 
tokios šaltos, kaip būdavo 
seniaus.

Mokslininkai surado, kad 
Atlanto Vandenyne, karšto
ji srovė* (Gulf Stream) pa
kreipė savo vagą 40 mylių 
arčiau mūsų žemyno. Tuo
mi faktu pasiremdami spė
lioja apie Švelnesnes žiemas,

Pregresas

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktądien., Kovo-March 14, 1952



ALDLD Reikalai
LLD 15-tos Apskrities 
Konferencijos Protokolas

Lietuviui Literatūros Drau
gijos 15-tos Apskrities metine 
konferencija įvyko vasario 
24, 1952 metais, LDS Klubo 
svetainėje, Cleveland, Ohio.

Konferenciją atidarė pirmi
ninkė Ona Gendrėnienė 10:30 
valandą ryte, f mandatų ko
misiją paskyrė: P. Baužą, A. 
Mockaitį ir J. Pabalį. Kol 
mandatai tapo sutvarkyti, pir
mininkė pakvietė kalbėti: J. 
Žebrį, J. Stripeiką. P. Nemu- 
rą, J. Rūbą ir Eva Simans.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų randasi 29, 
atstovaujanti 1 kuopas.
Konferencijos pirmininku iš

rinktas J. Žebrys, raštininku 
J. N. Simans ir pagelbininke
O. Klivingtoniąnė. Rezoliucijų 
komisijon išrinkti: J. Rūbas,
P. Nemurienė ir J. Petraus.

Skaitytas praeitos konferen
cijos protokolas ir priimtas. 
Skaityti: pasveikinimas ir laiš
kas nuo LLD Centrinio Komi
teto. Laiškas ir sveikinimas 
priimti.
Apskrities Komiteto Raportai 
Už 1951 Metus

Komiteto sekretorius rapor
tavo, kad komitetas turėjo 5 
susirinkimus, surengė pikniką, 
pasveikino Amerikos Liaudies 
Taikos Kongresą su $10, iš
rinko komisiją prigelbėti at-, 
gaivinimui LLD 90 kuopos, 
Youngstowne. Bet komisijai, 
nors ir dėjo pastangas, nepa
vyko sukviesti 90 kuopos na
rių į susirinkimą. Šis darbas 
atidėtas iki pavasariui, tuo
met. bus surengtas kokis po
būvis Youngstowne, kuriame 
privalėtų dalyvauti Yourigs- 
towno publika ir LLD bei LDS 
Apskrities nariai, kad tuomi 
sustiprinti LLD ir LDS Young- 
stowno kuopas. Surengimui 
pobūvio rūpinsis abi apskritys. 
Buvo surengta vakarienė ir 
pažmonys apskrities naudai, 
kuris davė pelno $46.24. Ap
skrityje randasi 4 kuopos su 
209 nariais. Praeitais metais 
nustota 15 narių*. 5 mirė, gau
ta 3 nauji nariai. Mirę nariai 
pagerbti vienos minutės atsi
stojimu.

Finansų sekretorius raporta
vo, kad apskrities ižde randa
si $188.66. Raportas priimtas. 
Kuopų Raportai ^už 1951 m.

22 kuopa: Turėjo 4 susirin
kimus, užsimokėjusių narių 
turi 70, mirė draugas J. Di
lius,’išplatino 30 “Vilnies” ka
lendorių, išaukavo svarbiems 
reikalams $45, turėjo 3 paren
gimus, ižde turi $118.81.

51 kuopa: Turėjo 5 susirin
kimus, surengė pikniką, turi 
12 narių, mirė dragė M. Yurk, 
literatūros pardavė už $3, pa
aukavo apšvietos tikslam,s 
$204, ižde turi $67.89.

57 kuopa; Turėjo 6 susirin
kamus, suyengė 2 parengimus, 
mirė 2 draugai, J. Skodzius ir 
R. Kliauga, dabar turi 29 už
simokėjusius narius, paaukavo 
•apŠvietos reikalams $40, iždo 
turi $205.80.

190 kuopa: Turėjo 4 susi
rinkimus, surengė 2 parengi
mus, gavo 3 naujus narius, 
mirė F. Krugerienė, viso nu
stojo 8, dabar užsimokėjusiu 
yra 98, pardavė 25 “Vilnieš” 
kalendorius, paaukavo ge
rtoms tikslams $63, ižde turi 
$125 95, karo boną $75, “ Vil
nies’" Šerą $10 ir paskolino 
$100 LDS Klubui. Visi rapor
tai priimti.
Nutarimai

Nutarta kviesti LLD Centro 
pirmininkę K. Stanislovaitienę 
pervažiuoti su maršrutu per 
didesnes vidurinių valstijų lie
tuvių kolonijas, jeigu Centro 
Komitetas surengtų tokį marš
rutą. Nutarta bendrai, LLD ir 
LDS apskritims su Youngs- 
toMmo draugais surengti ko
kią pramogą Youngstowne, 
susipažinimui su tos lietuvių 
kolonijos draugais ir draugė
mis ir, jeigu bus galima, su
stiprinti ten..silpnai gyvuojan

čias LLD ir LDS kuopas.
Nutarta paaukoti: LLD kny

gų fondui $50, “Vilniai,” 
“Laisvei” ir “Liaudies Balsui” 
po $10, sveturgimių gynimui 
$25 ir Progresyvių Partijai 
$15.

Priimtos 3 rezoliucijos: 
Sveturgimių teisių gynimo 
klausimu, už bendrą veikimą 
su Amerikos žm’onėmis ir Ap
šei etos klausime.

Į Apskrities Komitetą išrink
ti: Ona Gendrėnienė, Ona 
Klivingtonienė, Agota Palton, 
Marė Gedeminskienė, J. žeb
rys, J. Stripeiką, P. Kurulis, 
J. Jasiuitas ir J. N. Simans.

Sekančios konferencijos lai
ką ir vietą paskirs Apskrities 
komitetas. ,

Konferencija baigėsi 1 :30 
valandą po pietų.

J. Žebrys, pirm.
J. N. Simans, rast.

Rezoliucijos, Priimtos LLD 
15-tos Apskrities Konferenc.

Sveturgimių Teisių 
Gynimo Klausime

i
LLD 15-tos Apskrities kon

ferencija, laikyta vasario 24 
d., 1952 m., Cleveland, Ohio, 
apsvarsčius dabartinės reakci
jos siautimą, persekiojimą ir 
areštavimą įvairių tautų sve
turgimių, o ypatingai nepilie- 
čių, ir grasinimą jų deporta
vimu, mato būtiną reikalą 
remti visais galimais būdais 
persekiojamųjų kovas, kad 
jiems būtų atsteigtos visos 
šios šalies Konstitucijoje ga
rantuojamos teisės, o kartu ir 
jiems pageidaujama pilietybė.

Taipgi prie to raginame ir 
visas prie 15-tos Apskrities 
prigulinčias kuopas bei kitas 
pažangias organizacijas, nes, 
apgindami kitus nuo įvairių 
reakcijos puolimų, kartu ap
ginsime ir patys save.
Už Bendrą Veikimą Su 
Amerikos Žmonėmis

Per pastaruosius kelis me
tus mūsų šalies Administraci
ja ir Kongresai, kurie be iš
imties susideda iš senųjų par
tijų, visiškai nusigryžo nuo 
Amerikos liaudies reikalų. Pa
starųjų metų Kongresas išlei
do ar jau nutarė išleisti dau
giau 250 bilijonų dolerių šal
tojo karo tikslams. Tas iššau
kė pragyvenimo kainų pakili
mą, negirdėtai aukštus taksus 
ii- kitus apsunkinimus. Didžiu
ma jau priversta atsisakyti 
nuo būtiniausių dalykų. Už 
tai korporacijų pelnai iškilo 
iki aukščiausio laipsnio. Abi- 
partinė politika Kongrese tapo 
jaučiama, kad toks monopolis
tinio kapitalo lupikavimas iš
šauks didžiumoje Amerikos 
žmonių nepasitenkinimo, todėl 
to galimo nepasitenkinimo nu
malšinimui išleido: Smith, 
Taft-IIartley ir McCarran įs
tatymus ir jatr rengiamos kon
centracijos stovyklos Floridos, 
Arizonos, Oklahomos ir Penn- 
sylvanijos valstijose. Net O- 
hio valstijos Legislatura, se
nųjų partijų atstovai, po stam
biojo biznio įtaka, įsteigė ra
ganų gaudymo komisiją (O 
hio Un-American Commis
sion) kuri jau persekioja to
kius, kaip Pauline Taylor, at
sižymėjusi veikėja už taiką, 
pažangiųjų unijų vadus, pro7 
gresyvį jaunimą ir kitus.

Išėjimas iš tokios pavojin
gos padėties yra tik vienas: 
Amerikos liaudis turės prieiti 
prie tokio supratimo ir vieny
bės, kad įsteigti 3-čia politinę 
partiją — sav.o progresyvę 
partiją ir per ją išrinkai į ąt- 
sakomingas valdvietes tokius 
žmones, kurie rūpinsis Ameri
kos darbo liaudies reikalais ir 
veiks už išlaikymą taikos ir 
demokratijos, ko iš Tafto, 
Eisenhowerio ir kom. negali
ma tikėtis.

Todėl LLD 15-tos Apskri
ties metinė konferencija ragi
na LLD kuopas ir abelnai lie-, 
tuvius veikti vieningai, kartu 
su visais Amerikos demokrati
niai nusistačiusiais žmonėmis 
už taika„ demokratiją ir abel

nai už Amerikos žmonių ger
ovę, ir būti pasirengusiems 
balsavimams. Mes lietuviai 
esame dalimi Amerikos liau
dies, ir todėl privalome atlik
ti savo priedermę, nelaukda
mi, kad-kiti veiktų už mus.
Apšvietos Klausime

Amerikos Lietuvių Literatū
ros Draugija yra viena iš di
džiausių darbo žmonių apšvie
tos šaltinių, per daugelį metų 
prigulintieji nariai gerai žino, 
kaip brangų jie turi apšvietos 
lobyną (arti 60 įvairaus turi
nio knygų), tai yra neišsemia- 
mas Amerikos Lietuvių turtas 
ir liuosai prieinamas visiems 
norintiems juomi naudo
tis.

Tą apsvarsčius 15-tos Aps
krities konferencija mato rei
kalą įpareigoti kiekvieną 
draugijos narį, būti organiza
torium ir prie kiekvienos pro
gos pakalbinti dar neprigulin
čius dorus lietuvius stoti į šią 
brangią organizaciją ir nau
dotis visais minėtos apšvietos 
šaltiniais.

Rezoliucijų Komisija:
i J. Petraus,

P. Nemura, 
J. Rubas,

Lawrence, Mass.
Kovo 2 d. gerai pavyko ma

sinis mitingas, kuris įvyko vo
kiečių Turn Hali. Susirinko 
virš 600 žmonių. Kalbėjo Vito 
Marcantonio.

Marcantonio kalbėjo nuo 
Progresyvių Partijos. Kalbėjo 
labai nuosaikiai, išaiškino, 
kaip darbininkai galėtų nu
galėti bedarbę. Tiesiog pareiš
kė, kad dabartinės W’ashing- 
tono valdžios planas yra pra
gaištingas. Tas planas reiškia 
ginkluoti kapitalistinius kraš
tus ir neturėti prekybos su ša
limis, kurios pirktų Amerikos 
tavorus. Čia įeina tokia milži
niška Kinija su 475 milijonais 
gyventojų, Čechoslovakija, 
Bulgarija, Rumunija, Len
kija ir kitos šalys, kurios taip
gi turi milijonus gyventojų. 
Su tais kraštais Amerikai rei
kėtų gyventi taikoje ir vesti 
plačiausią prekybą. Tada ne
būtų bedarbės.

Dabar valdžia siunčia kitur 
mūsų jaunus vyrus žūti ir ki
tus žudyti. Korėjoje jau žuvo 
virš 105,000 amerikiečių.

Marcantonio pasmerkė mū
sų valdžios teikiamą paramą 
Čiang Kai-šekui. Nurodė, kad 
•čiangas su savo pačia turi 
New Yorko bankuose $200/ 
000,000. O iš Amerikos žmo
nių yra lupami nesvietiški tak- 
sai to gengsterio finansavimui. 
Jis sakė, kad1 šie metai bus 
blogi, bet 1953 metai bus dar 
blogesni, nes jeigu demokra
tai arba republikonai pasiliks 
galioje, tai mes čia turėsime 
didelę depresiją.

Vito Marcantonio kvietė* vi
sas darbo unijas vienytis ir iš
vien kovoti, nepasiduoti Wall 
Streeto užmačioms. Ragino iš
rinkti savo žmones į Kongre
są. Prezidentu turi būti išrink
tas toks žmogus, kokiu buvo 
velionis Roose veltas. Tada ne- 
bus bedarbės ir tokių sukty
bių, kokių dabar priviso. 
Marcantonio pareiškė: Aš per 
14 metų buvau Kongrese ir 
kovojau už darbininkų reika
lus, ir. dabar stoviu su jumis, 
visais darbininkais. Neklausy
kite visokių propagandistų, 
kurie leidžia paskalus, kad 
mes esą “raudoni” ar kitokį, 
arba norį nuversti valdžią. 
Tai yra išmislas, gryniausias 
melas. Kurie tik paprašo dau
giau duonos, tie tuojau ap
skelbiami raudonaisiais. Jei
gu nori būti reakcionieriams 
geras, tai duok jiems paskuti
nį kailį nulupti. Tik tada bu
si baltas ir geras.

Susirinkimas taipgi priėmė 
porą rezoliucijų. Rezoliucijos 
priimtos vienbalsiai. Viena re
zoliucija kviečia darbininkus j 
vienybę, o kita reikalauja 'iš 
valdžios bedarbiams pašalpos.

Visi dalyviai gėrėjosi pui
kiomis prakalbomis. Kalbėto
jai teisingai išdėstė šių dienų 
ir ateities klausimus.

5. Penkauskas

Vokietijos kunigas Martin Niemoeller, kuris pribuvo 
Amerikon paaiškinti žmonėms, kodėl jis priešingas 
Vokietijos militarizmo atsteigimui. Neseniai jis lan
kėsi Tarybų Sąjungoje ir studijavo bažnyčių gyvenimą. 
Jis sako suradęs, kad socialistinėje šalyje bažnyčios 
gali laisvai užsiimti savo veikla.

Chicagos Žinios
Chicagos artistai vaidins 
Br. Vargšo dramą , 
“KRYŽIUS”

Vasario 29 d., “Vilnies” 
svetainėje įvyko Liaudies Te
atro ir LMS 1-mos Apskrities 
komiteto bendras susirinki
mas, kad išspręsti Bronio 
Vargšo-Laucevičiauis pagerbi
mo klausimą. J. Stulgaitis pra
nešė, kad Liet. Auditorijos ve
dėjas J. Malorus prašė pa
keisti dieną. B. Vargšo mir
ties 35 metų sukaktis pripuo
la kovo 30 d., ir todėl tą die
ną minėsime tą sukaktį Lietu
vių Auditorijoj. Bus. suvaidin
ta prieš pat jo mirtį parašyta 
keturių veiksmų drama “Kry
žius”. Režisierius J. Stulgaitis 
pranešė, kad veikalo vaidini-. 
mui visi aktoriai smarkiai ren
giasi. Estrados sceneriją tvar
kys gerai tą darbą patyręs J. 
Misevičius.

Buvo skaityti nuo Dr. A. 
Pętrikos ir F. Mockapetrio laiš 
kai kas liečia sukakties minė
jimą. Dr. Pętrikos rekomenda
cija priimta ir B. Vargšo bro
liui laiškas 'pasiųstas, kvie
čiant dalyvauti iškilmėse. Pas 
Mockapetrį J. Misevičius pa
žadėjo nuvykti ypątiškai, kad 
reikalą ištirti. , .•

Viso biznio ir programos 
sutvarkymui išrinkta komisija, 
kurion įeina: J. Beridokaitis, 
J. Juška ir F.,Kirka.

Nutarta, kad Liaudies Teat
ro artistai suvaidintų veikalą 
“Tetos Turtai” kovo 9 d. LLD 
79 kp. Roselande. Taipgi nu
tarta pagerbti senus meno 
veikėjus F. Mockapetrį ir L. 
Valentą, kurie gyvena ant ti
kės LaPortė, Ind. Liaudies Te
atras ir LMS 1-ma Apskritis 
tam tikslui iš iždo skyrė- $10 
ir jau daugelis pavienių prisi
dėjo su finansais.

Širdukas

Iš Uniguajaus
JURGIO JANULIONIO 
PASKUTINĖS DIENOS 

IR MIRTIS
MONTEVIDEO. — Pa

staruosius du mėnesius Jur- 
i gis Janulionis sunkiai pra
leido savo namuose, su gy
dytojo pagalba sunkiai ko
vodamas už gyvybės pratę
simą. Gydytojas stengėsi 
jį kiek sustiprinti, kad ga
lėjus. padaryti pavojingą 
operaciją. Ligonis ne gerė
jo, bet silpnėjo, pasireiškė 
naujos komplikacijos vidu
riuose, aštrėjo dusulys.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Rcmkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square Worcester, Mass.

«
Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistininką, 

savininką VYTAUTĄ SKR1NSKĄ. , Jis išpildo medikališ- 
kus daktarų receptus ir patarnauja Visokiais sveikatos rei
kalais. Taipgi, vaistai yrą pasiunčiami per paštą į kitus 
miestus. Be to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, skuti
mosi- reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, šaltko- 
šės, riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.
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Gruodžio 15 d. jis buvo 
nuvežtas į Maciel ligoninę. 
Po kelių dienų ligoninėje 
pasirodę, kad jį išgelbėti 
kaskart mažiau belieka vil
čių. Ligonis vis silpo, pra-' 
dėjo netekti sąmonės. Vie
ną parą prieš mirtį ligonis 
pasijuto lengvėliau. Tada 
jis vis.u savo proto šviesu
mu turėjo paskutinį pasi
kalbėjimą su žmona. Pa
sakė jai, kad jo gyvybei be
lieka mažai valandų, jau
čiąs artėjančią mirtį. O tuo 
pačiu metu jaučiąs nebeto
limą savo kančių pabaigą. 
Numirti jis nebijąs ir nesi- 
gailįs, nes aiškiai suprantąs 
savo beviltingą padėtį. Be
veik pabrėždamas prašė 
žmoną neliūdėti dėl jo mir
ties ir būtinai išpildyti pa
skutinį jo norą: palaidoti jį 
paprastai, be jokių religinių 

’ceremonijų, be jokių kry
žių bei šventųjų paveikslų.

Šeštadienį, gruodžio 22, 
pradėjo temti ligonio gyvy
bė. Nebeištarė nė žodžio, 
sunkiai kvėpavo ir išleisda
vo duslų dejavimą. Penkio
lika minučių po dvyliktos 
nakties sustojo plakęs Ja
nulionio pulsas ir amžinai 
užsimerkė akys.

Rytą Janulionio palaikai 
buvo atvežti ir ' pašarvoti 
ULC patalpose. Dideli vai
nikai ir gyvų gėlių puokš
tės puošė jo karstą. Gausi 
žmonių minia susirinko ati
duoti paskutinę pagarbą 
buvusiam brangiajam drau
gui Janulioniui.. Po piet 
mūsų organizacijos nariai 
bei artimesnieji velionio 
draugai ėjo garbės sargybą 
prie karsto. Pusę penkių 
buvo pradėtos gedulingo at
sisveikinimo kalbos. Tarė 
žodį ULC pirmininkas R. 
Valionis, po jo— K. Čipas, 
S.' Rasikas ir A. Vaivuskas. 
Ispanų kalba reikšmingą 
atsisveikinimą padarė M. 
Povilianskas.

Lygiai 17 vai. karstas bu
vo’ įkeltas į ląidotuvių veži
mą ir ilga virtinė automo
bilių pajudėjo link Del 
Norte kapinių. Ten karstas 
nebuvo užkaistas, bet padė
tas į lavoninę, sekančios 
dienos rytą palaidojimui, 
kur ir* buvo supiltas naujas 
kapas, pažymėtas 4303 nu
meriu.

Laidotuvių lėšoms suda
ryti ULC valdyba tą pačią 
dieną buvo išleidusi aukų 
lapus. Iki dabą r atsiskai
tytieji trys lapai sudaro

395 pezų sumą. Išlaidos 
siekia daugiau 500 pezų. A- 
pie Janulionio mirti buvo 
pranešta per du Montevi- 
dejaus dienraščius: * “EI 
Pais” ir “La Tribūna Po
pular” sekmadienio (gruo
džio 23) laidose.
' Lietuvoje velionio liko se
nutė motina ir sesuo Ona 
Blažienė, o Urugvajuje — 
žmona, sesuo Paulina Ma
žeikienė ir kiti giminės.

Drg. Janulionio laidotu
vės buvo ryškiu įrodymugi- 
lios pagarbos, kurią jis gy
vas būdamas užsipelnė IJ- 
rugvajaus lietuviu visuome
nėje . (“Darbas”)

Lowell, Mass.
Pietūs su programa

Prisirengimas prie parengi
mo, kuris įvyks jau šį sekma
dienį, kovo 16 d., 3 vai. po 
pietų, 14 Tyler St., Lowell, 
vyksta gana gerai.

Kas yra smagiausia pasisa
kyti, tai tas, jog gavau sma
gų laišką nuo draugo Grybo, 
kuriame jis rašo kas link su
darymo programos dėl mūsų 
parengimo. Jis rašo :

“Gerbiamas: —
Del jūsų laiško, kad aš su

daryčiau dainininkų grupę del 
jūsų parengimo kovo 16 d., 
tai aš rytoj turėsiu susitikimą 
su visais dainininkais ir ban
dysiu suorganizuoti.

“Veikiausiai galėsiu gauti 
tik Mineikytę, Gerda Terhorst, 
Geraldine Stanley, ir aš pats. 
O gal ir kitaip. '

“Antradienį z gausi tikrai, 
kas bus pas jus. Jei pavyks, 
tai pasimatysime 16 kovo. 
Viso gero dėl jūs visų.

Jonas Grybas.”
Kaip gražiai skamba laiške

lis! Juk tai veik ant šimto 
nuošimčių užtikrina mus, kad

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES

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

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

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

I A 10(7 P HO-12 ATLANTIC AVENUE, 
L /i 1 J V t RICHMOND HILL 19, N. Y.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

I ELI Al
Į LAIME

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

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

Tai apysaka, kurių pradėjus skaityti, nenorėsite
• padėti j šalį, kol užbaigsite!

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite: 1 j

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

y______ _ — -----
į 4 pusi.—Laisve (Liberty) —Penkta dien., Kovo-Mafch 14, 1952

16 dieną kovo, tai yra, šį sek
madienį, turėsime progos ir 
skaniai užvalgyti ir pasiklau
syti gražios dainų programos. 
Tas viskas bus tik už $1.25.
Prašome visus, kaip vietinius, 

taip ir iš toliau lietuvius daly
vauti šiame parengime, nes 
tai bus pirmą kart išgirsta 
virš minėti dainininkai Low c/.V 
lyje. 4 f

Mes manome, kad ir <Jrau- 
gams našviečiams, haverhillie- 
čiams ir lawrencieciams yra 
labai gera proga praleisti šį 
popietį Lowelly ir kartu su 
norwoodieciais svečiais. Ta 
diena, manau, bus graži dėl 
visų.

Turi būt, taip ir bus. Tad 
iki malonaus susitikimo su vi
sais. Jonas M. Karson&s

Paremsime “Vilnies” Bazarą
Kovo 9 d., turėjome LDS 

110-tos kuopos susirinkimą. 
Apart kitų tarimų bei rapor
tų, buvo priduotas ir perskai
tytas “Vilnies” administraci
jos atsišaukimas, su blanka 
dėlei paramos bazarui, kuris 
įvyks balandžio 5-6 dienomis 
Čikagoje, 111.

Atsišaukimas buvo priimtas 
ir vietoje 7 draugai paaukavo 
po dolerį. Tačiau* darbai dar 
nebaigtas ir galutiną surjfiį su - 
aukotojų vardais .paskelbsiu 
kuomet blankutę pripildys^* 
me. Dar iki bazarui laiko tu
rime.

Suprantama, tą reikia dary
ti greitai — nelaukiant ilgai. 
Todėl prašomi draugai, kiek 
galite, prisidėti. J. Karsonas

Korėja. — Amerikonai 
skaičiuoja, kad Šiaurinė 
Korėja turi 900,000 armi
jos.

New Delhi, Indija.—Indi
jos valdžia statydina pir
ui ąj į fabriką peniciilino 
vaistam gaminti.

Knyga, kurioje telpa 
arti 150 Jono Kaškaičio 

gražiausių eilėraščių
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' (Tąsa)
^ie nXi mane palaužti! Mus palaužti!
Mes palaušime juos!
0 kol kas reikia dirbti. Aš atsisėdau 

prie stalo, krosnelė maloniai šildo man 
nugarą.

Ant stalo prieš mane dublikatai me
džiagos, kuri turi eiti,sekančiame “Ju- 
manite” numeryje. Aš gavau ją dieną, 
rytoj galėsiu atiduoti numerį rinkti; 
kad ir kas atsitiktų, laikraštis kaip visa
da eis kas savaitė, suredaguotas ir iš
spausdintas Paryžiuje. 0 tie banditai, 
tur būt, įsivaizduoja, kad jam galas.

Aš prisimenu partijos sulyginimą su 
karo laivu. Laivas sužalotas. Ir vis dėl
to jis neskęsta.

Kambariukuose, kaip šis mano,' už 
čiužiniais apmuštų sienų, uždangstytų 
langų, slaptose pogrindžio spaustuvėse ir 
ten, tamsiose gatvėse, nakties priedan
goje dirba žmonės.

Priešas visur, bet mes taip pat visur. 
Mes visur ir mes nesugaunami.* * *

Saprjįvau, kad mane suėmė; laimei, 
taiitebuvo sapnas. Aš greitai rengiuosi. 
Sekintą valandą man reikia būti diu 
Dom kavinėje Monparnase. Toje vietoje ir 
tuo metu mes turime susitikti su žmona, 
jei vienam iš mūsų vakare nepavyks 

; pareiti namo. Bet aš neturiu vilties ją 
sutikti.

Gatvėje dar tamsu. Prie vienos vilos 
Raspaj bulvare sargybinis liepė man ei
ti grindiniu. Eiti pro vokiečių užimtus 
namus draudžiama. Jie bijo..

Kavinėje prie bufeto pirmieji lanky
tojai paskubomis geria stiklinę skystos 
kavos, pasaldintos sacharinu. Didžiojo
je salėje nieko nėra, tik kažkokia jauna 
pora, tartum ne visai dar pabudusi arba, 
teisingiau, ne visai išsimiegojusi. Kelne
riai statinėja kėdes. Aš palaukiau ket
virtį valandos. Niekas neatėjo. Taip ir 
žinojai^

Pirmąjį susitikimą turiu paskyręs de- 
šiirSą valandą prie Invalidų Rūmų. Ką 
man tuo tarpu daryti? Viską,. ką nori, 
kad tik veikčiau. Gal nueiti prie mūsų 
namų? Ne, neatsargu. Bet pamatyti ką 
nors būtina. Užeisiu pas Polį, juo labiau, 
kad tai greta.

Polis yra kilęs iš vieno su manimi 
» krašto, mes su juo' ketverius metus kar

tu dirbome. Jo žmona Henrieta tarnauja 
konsjerže, o jis tebedirba dideliame vieš
butyje kairiajame Senos krante. Polis 
piekad nebuvo partijos narys ,bet tai ne
svarbu.

Mes dažnai eidavome vienas pas kitą. 
Jų adresu aš gaunu siuntinius ir laiš
kus iš motinos. Kiekvieną kartą, kai 
pogrindinio darbo verčiamas likdavau 
be pastogės ir duonos, rasdavau pas juos 
prieglobstį ir valgį.

Prieš savaitę pas Henrietą buvo atė
jusi policija ir pranešė jai mano žmonos 
žyraes. Tur būt, matė ją įeinant į tuos 
namus. Polis liepė man pranešti, kad aš 
daugiau ten.nebesirodyčiau, bet man rei- 

/ kia žinoti, kokie jo reikalai. Man tai bū
tina ir darbui, ir savo paties saugumui.

Vos švinta. Aš keliskart pasuku į 
skersgatvius ir dairausi į šalis — nieko 
įtartino. Greitai pereinu į priešingą ša
ligatvį. Palei namus nieko nematyti. 
Virtuvės langas apšviestas. Aš paėjau li
gi gatvės galo ir sugrįžau jau šia puse. 
Priėjęs ligi lango, dukart garsiai kos
telėjau. Tai sutartinis ženklas. Pravi
ruose vartuose, koks dešimt žingsnių 
nuo manęs, pasirodė Polis. Aš nėriau po 
vartų arka. Polis įtempė mane į kiemą. 
Ir trumpai pareiškė:

—Henrieta suimta. Jos atėjo vakar 
vakare vienuoliktą valandą .

— O tu? .
— Aš dar nebuvau parėjęs iš darbo, 

man duktė pasakė, kai grįžau.
— Mano žmona taip pat suimta.
—.Tai eik greičiau, nes ir tave suims.

— O ką tu manai veikti?
/ — Eisiu į prefektūrą sužinoti.

— Nėra ko ten vaikščioti. Sužinoti 
nieko nesužinosi, o tave taip pat suims.

—yšiaip ar taip, jie čia ateis.
? ^--4 Būtinai ateis. Ir nėra ko jų laukti, 

i r^kia eiti.
’—Kur?
— Pusiau devintą būk prie .“Segitiro” 

metro. Eik de Siufreno aveniu. Praeisi 
. pro mane, aš tave pasivysiu.

—O duktė?

— Ar yra kam ją palikti?
—Taip, kaimynė čia su žmona drau

gauja.
— Puiku! Pasakyk, kad eini pasima

tyti su motina, o jei negrįši, tegu eina 
pas kaimynę.

— Aš turiu truputį pinigų. Pasiimti?
— Palik dukteriai.
— Gerai, ateisiu, bet tau metas eiti.
— Taip, reikia skubėti, jei tik aš dėl 

savo kaltės dar nepatekau į spąstus.
— Palauk, pasidairysiu. Jei kas nege

rai, lipk į šeštą aukštą,’ viršutinis gy
ventojas tave pažįsta, pasakyk jam tei
sybę. Iš jo galima stogais persikraustyti 
į gretimus namus.

Polis sugrįžo po minutės.
—Eik, prie durlį nieko nėra.

Aš ramiai išėjau ir neatsigręždamas 
nudrožiau. Jau beveik buvo prašvitę.

> ■ * *. *
Ar jis ateis?
Trisdešimt penkios minutes devintos.
Aš -einu neskubėdamas de Siufreno 

aveniu, kuri beveik tuščia šiuo ryto me
tu.

Štai ir jis.
Jis žingsniuoja ta pačia puse. Aš iš 

tolo pažįstu jį iš lengvos eisenos. Jis eina 
prieš mane su šviesiu apsiaustu ir bere
te, kokias dėvi landuose.

Jis praėjo pro'šalį, nepažvelgęs į ma
ne.

Aš einu toliau. Jo niekas neseka. Ap- 
sigręžiu ir, nuėjęs kokius tris šimtus 
žingsnių, pasiveju jį. Mes įeiname į ka
vinę. Sėdamės prie stalelio. Aš klausiu:

— Kaip viskas pasibaigė?
—Gerai, duktė laukia mamos. Aš lie

piau jai eiti pas kaimynę, jei kartais ne
pareisiu ligi vakaro.

— Kiek jai metų?
— Dvylika.
—Gaila mergaitės!
—Ką man dabar veikti?

— Klausyk. Prieš trejetą mėnesių su 
sakei man, kad nori dirbti ,su mumis. 
Tada prašiau tave palaukti. Dabar me
tas atėjo. Ar tu pasiryžai įstoti į parti
ją, vadinasi, palikti viską ir pavesti sa
ve organizacijai? Tik šitaip tu gali pats 
išsigelbėti, padėti išgelbėti žmoną ir vi
sus kitus, pasidarbuoti savo dukters lai
mei.

— Aš pasiruošęs.
—Žinok, jei būsi suimtas,. į tave gali 

suvaryti visą apkabą, o prieš tai dar ta
ve kankins.

—Žinau, Aš pasiruošęs. Bet aš ne 
per stipriausias politikos srityje ir ne 
visai įsivaizduoju, kaip jūs mane galite 
panaudoti.

— Tokius žmones kaip tu kiekvienam 
darbui galima panaudoti. Siūlau tau 
dirbti su manim, stebėsi, ar mane seka.

— Darysiu viską, ko tik nori.
—Gerai. Nuo šios minutes tu įėjai į 

mūsų šeimą.
—Kada pradėti?

— Tuojau pat. Visų pirma nueisi į 
kirpyklą ir nusiskusi ūsus. Paskiau į 
krautuvę — nusipirksi elegantiškesnę 
skrybėlę. Vėliau gausi kitą apsiaustą ir 
dokumentus, liudijančius tavo asmenį. 
Pinigų su savim turi?

— Keletą šimtų frankų. Kiti namie, 
palikau dukrai...

— Puikiai padarei. Nesirūpink, ją 
paglobos. Ir žmoną taip pat. Neš siunti
nius. Štai tau tūkstantį frankų. Susi
tiksime vidurdienį ant tilto prie “Arse
nalo” metro ties Bastilija. Kartu ir pa
pusryčiausime.

— O jei tavęs nesutiksiu?
— Tada šiandien aštuoniomis vakare 

prie “Segiuro” metro; aš/ten būsiu visas 
šias dienas tuo metu. Bet vidurdienį Bū
tinai ateisiu prie “Arsenalo” metro.

— Aš taip pat.
— Na, man metas, Iki pasimatymo, 

Poli! Drąsiau!
• ■— Nebijok, nepabūgsiu!

Mudu pasibučiavome kaip broliai. 
Išėjęs iš kavinės, truputį toliau paste
bėjau baltas užtvaras, uždarančias kelią 
į skersgatvį, kuriame yra vokiečių ka
riuomenės štabo patalpos.

Na, žinoma, bijo jie, o ne mes. Bijo 
liaudies. Bijo patriotų, bijo tų, kurie 
prasiskverbia visur ir lieka nepagauna- • imi.

Minersville, Pa.
f

Apie Antaną Deltuvą

Šiomis dienomis draugė Ma
rė Deltuvienė gavo laišką nuo 
savo sūnaus, kuris gyvena Ta
rybų Sąjungoje, Rusijoje, kad 
mirė jo tėvas A. Deltuva, M. 
Deltuvienės vyras. Mirė Lie
tuvoje, Kauno ligoninėje. Nes 
A. Deltuva pirmiau irgi gyve
no Rusijoje, bet kokie trys 
metai atgal.. buvo sugrįžęs į 
Lietuvą.

A. Deltuva jau seniai nebu
vo pilnai sveikas, nes turėjo 
kaulaligę arba reumatizmą. 
Ir jam kartais užeidavo skau
smai, bet nevisa.da. Ten ir Ru
sijoje jį gydė daktarai, bet vi
sai nepagydė. Tai kada Lie
tuva tapo laisva, kada Smeto
na išbėgo per beržyną į Ber
lyną, Tarybų daktarai Jam pa
tarė važiuoti į savo tėvynę, į 
Lietuvą, kur jis gimęs ir au
gęs, gal ten bus sveikiau. Tai 
jis vėliau ir parvažiavo į Lie
tuvą ir ten dar dirbo prie sta
tymo namų, nes jis buvo, taip 
sakant karpenderis.

Todėl aš čionai noriu pa
tiekti duomenų iš A. Deltuvos 
gyvenimo, nes jis to vertas. 
Tai buvo karštas darbininkų 
judėjimo veteranas.

! vietų valdžia, tai sovietai atsi
šaukė į visas šalis, o labiausia 
į Amerikos darbininkus, kad 
važiuotų į Rusiją padėti kraš
tą atstatyti. A. Deltuva nu
sprendė važiuoti į Rusiją ne 
tam, kad pasidaryti lengvesnį 
gyvenimą, bet tam, kad padė
ti jai atsistatyti, kaipo darbi
ninkų šaliai. Deltuvai ir čia 
jau gražiai gyveno. Turėjo 
savo namuką ir jau kelis cen- 
us susitaupę, susilaukę ir šei
mynėlės. Turėjo vieną sūnų ir 
vieną dukterį. Tada iš mūsų 
miestuko išvažiavo keli drau
gai, kaip tai: J. Čiudinas, sbi- 
gelis, ir J. Trepkus su žmona 
ir sūnum. A. Deltuva irgi no
rėjo važiuoti su visa šeima. 
Bet jo moteris ir duktė neno
rėjo važiuoti, o sūnus norė
jo su tėvu važiuoti. Buvo gra
žus, rimtas jaunuolis, pabai
gęs čia aukštąją mokyklą. Tai 
jie taip ir susitarė: tėvas su 
sūnum išvažiavo, o moteris su 
dukteria pasiliko čionai. An
tanas paliko joms namą ir ke
letą dolerių..

Ir taip .Deltuvai apleido 
šią šalį. Tai buvo prieš 20 
metų. Dabar.draugė Deltuvie
nė labai nusiminus dėl jos 
vyro mirties, nes dar vis tikė
josi kada nors pasimatyti. Bet 
visos tos viltys nuėjo veltui. 
Antanas mirė!

jame bilijonus dolerių kara
liams, o mūsų žmonės neturi 
kur gyventi.

čionai namų irgi labai ma
žai stato. Sako, negalima gau
ti medžiagos. Mūsų valdovai 
tik rūpinasi, kaip iš žmonių 
daugiau taksų paimti, o jų li
kimu nesirūpina. S. J. Eizonas

Iš Lietuvos
Sėkminga vilku medžioklė

VERŠKAINIAI, 1951-XII- 
16 d. — Verškainių — Šešuo
lių miške laikėsi vilkai. Vie
tos kolūkiui ir pamiškės gy
ventojams vilkai darė elide' 
liūs nuostolius. Nuo jų skau

džiai kentėjo ir stirnos miške. 
Siekiant sutraukti vilkus į vie
ną vietą ir juos privilioti, šio 
miško viename kvartale buvo 
išmesta dvėseliena. Vilkai ja 
maitinosi ir netoli jos miego
davo.

Iškritus čia pirmajam snie
gui, Medžioklės ūkio valdybos 
medžiotojų brigada apėjo vil- 
kus ir į pavakarę juos apsupo 
vėliavėlėmis, kurios buvo su- 
šlakstytos žibalu. Kitą rytą 
buvo pradėta medžioklė, ir 
penki vilkai buvo nušauti.

SI medžioklė dar kartą pa
rodė, kad gerai parengta vil
kų medžioklė su vėliavėlėmis 
yra labai efektyvi ir tikra 
priemonė vilkams išnaikinti.

J. Šokas
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Kristinos Stanislovaitienes
Pagerbimui Banketas

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

Norma Čeponytė iš Worcester, Mass.

Daug svečių dalyvaus iš Bostono ir iš New Yorko 
apylinkių. Todėl subruskime ir konektikiečiai.

(Bus daugiau)

Lietuvoje A. Deltuva paėjo 
iš Suvalkijos, Plutiškių, Mari
jampolės apskričio, iš mažaže
mių darbininkų šeimynos. Dar 
jaunas būdamas, 20 metų am
žiaus, jis vedė irgi jauną mer
giną Marijoną Bražukiutę. 
Apsivedus jų buvo mintis va
žiuoti į Ameriką. Jie vedė 
1906 metais. Nors jis ir buvo 
vedęs, bet, žinoma, reikės eiti 
į kariuomenę tarnauti, o jis 
nenorėjo kariuomenėn eiti. 
Jie mislijo dar kiek pagyventi 
Lietuvoje, šiek tiek prasisiekti 
ir paskui abudu važiuoti į 
Ameriką. Bet pasitaikė taip, 
kad kokis ten žmogus iš. 
Amerikos atsiuntė laivakortę 
ten jų j kaimynui. Bet tas vy
ras permainė savo mintį ir 
nutarė nebevažiuoti, tai jis 
pasiūlė Deltuvai pirkti tą lai
vakortę. Deltuva pamislijo, 
jog čia gera proga, nes jam 
vistiek reikės važiuoti į Ame
riką. Taip jis. ir padarė, ir 
ant tos laivakortės atvažiavo 
Amerikon, į Pittstoną. Tai bu
vo 1906 metais. Paliko savo 
jauną pačiukę Lietuvoje, tik 
keturias savaites išgyvenęs ve
dęs. Tad buvo labai sunku 
skirtis. Bet čia Antanas susi
rado draugų ir pradėjo dirbti, 
kad kuo greičiausia atsiimti 
savo mylimą Mariutę pas sa
ve. Bet darbai labai blogai 
ėjo tuo laiku, netaip lengva 
buvo užsidirbti pinigų. Bet jis 
šiaip taip susitaupė pinigų, o 
gal nuo draugų pasiskolino, 
ir Mariutę atsiėmė' 1907 me
tais.

A. Deltuvos žmonos teta 
Ona Bražūkiutė jau gyveno 
Minersvillėje, nes čionai buvo 
atvažiavus 1897 metais. Tai ji 
sužinojus, kad Deltuvai jau 
Pittstone, nuvažiavo pas juos 
ir surado, kad jie ten nekaip 
verčiasi, labai mažai teuždir
ba. Tai ir patarė, kad važiuoti 
su ja Minersville. Ji sako, kad 
ten yra daugiau mūsų giminių 
ir draugų, todėl bus smagiau 
visiems drauge gyventi. Tai 
jie ir atvažiavo į mūsų *■ Mi
nersville ir čia apsigyveno 
1'908 m.

Antanas ir jo mylima Ma
riutė tuojau susipažino su 
pirmeiviais žmonėmis ir tapo 
nenuilstančiais darbuotojais 
darbininkiškam, judėjime. Aš 
žinau, nes man teko per daug 
metų su jais draugauti. Tada 
mūsų miestukas buvo gyvas. 
Čia gerai veikė didelė Socia
listų Sąjungos kuopa, dažnai 
rengdavo žiemos laiku balius, 
o vasaros — piknikus. Ir, ži
noma, draugai Deltuvai visuo
met prisidėdavo.

Bet Rusijoje kilo revoliuci
ja, tapo nuverstas caras ii’ 
paskui Rusijos liaudis, bolše
vikų vadovaujama, turėjo di-’ 
dėlę kovą, nes ją puolesne tik 
jos vidujiniai priešai, bet ir< 
išlaukiniai. Liaudis tą kovą .j 
laimėjo, bet Rusija buvo labai j 
sunaikinta. Kada įsisteigė So-■

Išvažiuojant draugui Deltu
vai, surengėme išleistuvių puo
tą. Rusijoje Deltuvą sūnus 
mokėsi inžinerijos. Jis yra ve
dęs su mūsų tautos mergele, 
lietuvaite, ir gyvena Leningra
de.

Antanas Deltuva čia Ame
rikoje paliko brolį, Juozą Del
tuvą, kuris gyvena šalia Bal- 
timorės ant mažo ūkio. Tai 
irgi pavyzdingi žmonės, Juo
zas Deltuva ir jo žmona , Ona 
Deltuvienė. Man teko su jais 
susieiti Philadelphijoje Lai<- 
svės piknike. Taipgi Laisvėje 
dažnai matyti, kaip jie susi
kviečia savo draugus į ūkį ir 
juos pavaišina.

Taipgi Antanas Deltuva pa- 
liko čia du pusbroliu ir dvi 
seseris.

Bet apie juos niekb neži
nau, tai nieko ir nerašysiu.

Tai tiek galėjau išsireikšti 
apie Antaną Deltuvą. O tau, ,į 
drauge Deltuviene, ir tavo 
dukteriai ir žentui J. Nari-
jauskui, linkiu kuoramiausia 
praleisti tą skaudų nuotikį.

A. Deltuva dar nebuvo taip 
jau labai senas, mirė sulaukęs! 
tik 65 metų amžiaus.

V. Ramanauskas

Didelis sąskridis pagerbs dailininkę ir visuomeni- 
ninkę KRISTINĄ STANISLOVAITIENĘ.

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.

Youngstown, 0.
Pasimirė Barbora Andru- 

kienė. Gyveno po No. 1932 
State St. Mirė vasario 26 d. 
Mirė savo namuose. Palaido
ta kovo 1 d.

Buvo gimusi Lietuvoje 1884 
metais. Į Youngstowna atva
žiavo 52 metai tam atgal ir 
visą laiką čionai gyveno. U- 
žaugino du sūnus. Vienas mirė 
keli metai atgal, paliko mote
rį ir vieną dukterį. Kitas sū
nus, Alfonsas, irgi ženotas, su 
lietuvaite, turi du vaiku, gyve
no su motina. Jis labai mylė
jo savo motiną, kuri sirgo ge
roką laiką.

Tegu ji ilsisi šaltoje Ameri
kos žemėje, o mūsų užuojau
ta likusiai šeimai.

Andrukienės vyras, Kazi
mieras Andrukis, mirė 1931 
m.

Taigi, matote, mūsų lietu
viai nyksta, kaip sniegas po 
lietaus.

—o—
čia privažiavo daug žmonių 

iš Porto Rico ir dirba geležies 
fabrikuose. Bet jie neturi kur 
gyventi, žmonės jų kalbos ne
moka, todėl nepriima. į savo 
namus. Tad biznieriai, kurie 
turėjo senus Storus tuščius ar 
skiepus, priėmė portorikiečius 
gyventi. Sudėjo po 10 ar 15 
lovukių į vieną rūsį ir sukim
šo tuos žmones gyventi. O iŠ 
jų randas plėšia nesvietiškas. 
Tik už vieną lovukę pernakvo- 
jimui ima po $75 raudos į 
mėnesį.

Tai matote, kokia padėtis 
ęią Amerikoje.. Mes dovano

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, 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 čekį. 
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.

CHARLĘS J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

5 pusi.-Laisve.. ..(Liberty)-Penktadien., Kovo-Mąrch .14, 1952...

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
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Operą pamatyti bus 
svečią iš toliau

Lietuvių Namo Bendrovės 
direktoriai džiaugiasi, kad 
operos “Rigoletto” pastatymu 
susidomėję ne vien tiktai vie
tiniai, bet ir kitų miestų lie
tuviai.

Is Stratford, Conn., atvyks 
Mr. ir Mrs. John Walins, jos 
sūnus Alfred ir duktė Mrs. 
Bernice Meyers.

Patersoniečių atvyks bent 
viena pilna mašina, rašo Juo
zas Bimba saviškiams did
miestyje.

B. Makutėnienė iš Elizabeth 
rašo, kad ir iš ten grupė jau 
susiruošusi atvykti, tūli apsi
rūpinę bilietais.
e Iš Kearny atvažiuos Vincas 
ir Ona Žilinskai. O jie niekad 
nevažiuoja pustušte mašina. 
Tai reiškia, iš ten bus ir kas 
daugiau. Ir yra apytikrių ži
nių, kad buriasi grupės iš ki
tų artimų ir ne labai artimų 
miestų.

Gerą operą už tokią kainą 
galint pamatyti apsimoka ke
lionė kad ir iš toliau. Liberty . 
Auditorijoje “Rigoletto” pa- | 
matymui rezervuotos sėdynės 
tiktai $2.25. Nerezervuotoms 
bilietai $1.75.

Brooklyniečiai paskutinę 
savaitę taipgi suskubo pirktis j 
bilietus iš anksto. Vienais už-1 
siti k ri n a sau pasirinktą vietą,* 
Kitus, nors ir nerezervuotus 
turint iš anksto nereikės lauk
ti prie langiuko. Bus daugiau 
laiko pasirinkti vietą ar ilgiau 
su draugais pabuvoti pirm 
programos.

Po operos įvyks šokiai. Ar.

Liberty Auditorijoje
Auditorijos Restauranas 

veiks visą dieną kovo 16-tą, 
operos “Rigoletto” pastatymo 
dieną. Lietuviškų ir kitokių 
karštų valgių bus pradedant 
pietumis ir baigiant vėlyba 
vakariene.

; Brooklyniečiai kviečiami at
vykti pietauti ir pabuvoti su 
svečiais iš kitų miestų, kurie 
visuomet atvyksta anksti ir 
pietauja Auditorijoje.

Sveiksta
Kazys Sungaila iš ligoninės 

sugrįžo jau senokai. Pildyda
mas daktaro įsaką, vaikštinėja i 
po butą, bet darbui ir į svie-! 
tą išeiti dar nėra pakankamai 
stiprus. Tad džiaugiasi, jei ka
da draugai užeina pas jį pasi
kalbėti, su juo pabuvoti.

Sungailai gyvena 1510 Oce
an Parkway, Brooklyne.

Nepraleiskite Nepamatę
Seniai Laukiamos Operos—Giuseppe Verdi’s

RIGOLETTO
Sekmadienį, Kovo- March 16, 1952 

Pradžia 3:00 P. M.

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

I

Po programos bus šokiai

Rezervuotos sėdynės $2.25; taksai įskaityti 
Nerezervuotos sėdynės tik $1.75

Dr. Palevičius suteikė 
svarbių pamokų

Kovo 9-tą LDS 13-ji kuopa 
surengė prelekcijų apie svei
katą popietį Liberty Auditori
joje. Jas teikė daktaras M. 1). 
Palevičius iš Detroit, Mich., 
LDS Centro daktaras-kvotė- 
jas.

Daktaras pirmuoju atveju 
kalbėjo apie reumatizmą ir 
tos ligos veiklą širdžiai silp
ninti. O antruoju atveju dės
tė apie vėžio ligą. Atvyko 
rūpestingai prisirengęs tiems 
svarbiems klausimams aiškin
ti. Labai suprantamai ir nuo
dugniai jis išaiškino kraujo 
apytaką, ligų daromus tai a- 
pytakai stabdžius ir širdies 
rolę tos apytakos kontrolėje. 
Tolygiai aiškiai jisai apipasa
kojo tai, kas jau žinoma apie 
vėžį. Ir įspėjo saugotis to vis
ko, kas tiktai spėliojama.

Nepaprastai daug naudos 
išsinešė iš jo prelekcijos čion 
atvykusieji. Paskiau tęsėsi 
klausimai. Daug klausimų bu
vo taip pat nuodugniai atsa
kyti. Ir dar daug likosi norė
tų klausti, bet nepaklaustų, 
nes laikas buvo nusitęsęs jau 
gerokai į vakarą.

Pertraukoje A. Bimba atsi
kreipė į dalyvius, kad jie pa
remtų kuopos darbuotę ir pa
dėtų sveturgimiams apginti. 
Regis, sudėta dovanų virš šim
tinė.

Tarpe prelekcijų kuopietės 
Mary Misevičienė ir Stefanija 
Vinikaitienė pavaišino daly
vius gerais užkandžiais ir 
karšta kava. Gi Vincas Globi- 
čius vaišino šaltuoju gėrimu. 
Kuopos darbuotei ir skelb
tam tikslui (kai kurie skyrė 
Leonui Prūseikai apginti) įtei
kė sekamai:

LLD 55-tos kuopos Kritikuoja nedavimą
svarbus susirinkimas veteranams paskolą

Susirinkimas įvyks kovo 18 
d., antradienį 8 v. v. Shapolo- 
Vaiginio salėje 147 Thames 
St., Brooklyn, N. Y. Šiame su
sirinkime narių dalyvavimas 
yra būtinas, nes yra atėjusi iž 
LLD Centro ką tik išleista 
nauja knyga “SVEIKATOS
ŠALTINIS”, Dr. Kaškiaučiaus 
parašyta. Šio susirinkimo pro
ga galėsite užsimokėti šių me
tų narines duokles. Knyga 
bus duodama tik tiems, kurie 
užsimokėjo duokles už 1951 
metus.

Komitetas

Per Anna Kazlauskienę ir J. 
Gužą:

Po $5: V. Čepulis, K. Mi- 
lenkevičius, E. ir M. Liepai, 
G1a ve c k i ūtės D u k te.

Po $2: Venckunai, X.

Po $1 : V. Kazlauskas, K. 
Benderis, J. Gužas, O. Tita- 
nienė, V. Rudaitis, V. Mikniū
nais, J. Kasmočius, Petriukas, 
P. Višniauskas, J. Juška, A. 
P. M., M. Zeikus, Helen Siau- 
ris, K. Rėklienė, Draugas, An- 
zinlienė, Sasna, Draugas, E.
V. , J. Kalvaitis, O. Jones, 
Draugas K, J., L Levanienė,
W. Skodis, Maksimiškįs, V. 
Balkus, h- penketą dd. po 50 
c. Viso $52.50.
Per Nastę Bukrienę ir Evą 
Mizarienę:

Rudaminiškis $10.
V. O. Žilinskai $3.
Po $2: Baltrušaitienė, Ku- 

dasky, Vaitkus, Urbonas, A. 
B. Arelis, N. Nagulcvičiūtė, 
Draugė, J. Balčiūnas.

Po $1 : V. Bovinas, Vasylius, 
K. ’ Karpavičienė, Lisajuk, Li- 
sajienė, Styra, Dr. Palevičius, 
J. Bondži, Globičius, Draugas, 
J. M., Lapienė, llsa Bimba, 
Otis, Gavrilovičins, Warcso- 
nas, J. ,Šimkienė, 4 draugės, 
\V. Brazauskas, Kalvelis, Luk- 
minas, Draugas, Gudmin, Ma
ry, Mažiukas Jonas, J. Mur- 
mokas, J. Balaika, Černiaus
kas, Titanis, M. Matulevičius, 
Draugaš, Gasiūnas, A. Bimba, 
P. ii- N. Bukniai. Viso $69.50.

Pasimokę saugoti sveikatą, 
pasivaišinę, pasikalbėję, daly
viai skirstėsi dėkingi daktarui 
ir rengėjams už naudingą ir 
smagų popieti. Rep.

Brooklyn ietis vienos vetera
nų organizacijos viršininkas 
Di Mattina kritikavo valdinę 
Veteranų Administraciją dėl 
nedavimo veteranams tiesiogi
nių paskolų pirkimu i-statybai 
namų.

Viršininkas sako, kad ta 
pati įstaiga visur kitur teikia 
tokias paskolas veteranams už 
4 nuošimčius palūkanų. Bet 
tokių paskolų neteikia New 
Yorke ‘ ir apylinkėje. Tuomi, 
sako jis, verčia veteranus 
kreiptis į bankus ir mokėti 
nuo 4 ir pusės iki 6 nuošim
čių palūkanų.

Tūkstančiai atvyko 
apginti teises^

Carnegie Hali įvykusiame 
masiniame mitinge kovo 10-tos 
vakarą susirinko trys tūkstan
čiai publikos. Mitingas buvo 
šauktas protestuoti prieš per
sekiojimus darbininkų ir 
liaudies vadų. Reikalauti at
šaukti persekiojimui pagamin
tus Smith ir Feinbbrg įstatus. 
Jį surengė dailininkų, moks
lininkų ii' profesijonalų orga
nizacija.

Prezidentui Trumanui pa
siųstoje i$ mitingo rezoliucijo
je, greta kitko, sako.: “Mes 
raginame paliauti areštus, 
sustabdyti juoduosius sąrašus 
ii- sugrąžanti visuomenei teisę 
svarstyti ginčijamus klausi
mus.” Rezoliucijos kopijos 
taipgi pasiųstos Kongresui ir 
Teisdarybės Departments.

Mitinge kalbėjo J. J. Jo
seph, rengėjų organizacijos 
direktorius; profesorius Fow
ler V. Harper iš Yale; Dr. 
Corliss Lamont, Mrs. Andrew 
W. Simkins, Mrs. Rose Rus
sell, Dorothy Day, I. F. Stone, 
Howard DaSilva. Visi jie žy
mūs profesinės-mokslinės ir 
dailės srities žmonės.

Pristatydamas publikai du 
nuteistus (už gynimą perse
kiojamųjų) advokatus Harry 
Sacher ir I. J. Isserman, pro
fesorius Harper pravirko. Ir 
už tai pasiteisino sekamai: 
“Ašaroju už juos. Bet ne tiek 
už juos, kiek už teisę turėti 
gynėją, kuri teisė žudoma sy
kiu su nuteisimu šių advoka
tų.”

Dr. Lamont įspėjo budėti. 
Jis sakė: “Jeigu nebūsime at
sargūs, mes pasijusime ĮbaL 
suotais į fašizmą. To gali at
siekti vien tiktai leidimu teises 
varžančių Įstatymų ir Aukš
čiausio Teismb tų Įstatų už gy
rimu.” L L.

Nepragyvena iš algos
Valdinio Labdarybės De- 

partmento raporte sakoma, 
jog tarp tos įstaigos šelpiamų-, 
jų randasi 51 šeima, kurios 
duonpelnis dirba miestui. Bet 
iš to uždarbio negali pragy
venti. Turi gauti labdarybinės 
pašalpos.

Negalinčių pragyventi iš 
miestinės algos šeimų yra kur 
kas daugiau, sako pranešimas. 
Tiktai daugelis tų kitų šeimų 
duonpelnių šiaip taip gauna ir 
pajėgia dirbti antrą, šalutinį 
darbą, iš kurio dapildo savo 
pajamas.

Ir virš 7,000 šelpiamųjų dir
ba už algą privatiškų firmų 
darbuose, bet to uždarbio lie
ti ž t e n k a p ragy ve n i m u i,

New Yorke nušautas įtartas 
apiplėšime Burt Brown. Pa
šautas ir suimtas jo bendras 
John Ortez, 17 metų, ir kiti 
du. Ir pašautas bandęs juos 
suimti pol icistas saržentas 
Earl Campazzi.

Kovo 16-22 savaitę New 
Yorko Grand Central Palace 
patalpose vykdoma gėlių pa
roda.

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
j Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Męs patikrinsime 

ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamu: apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, 
biznio, automobilio, ir tt... Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdrauda. Pildome income tax blankas.

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

Telefonai.- Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

Schusteris huvęs 
sekiojamas

Pasklido mieste kalbos, kad 
atsirado asmenų, kurie važia
vę vienu busti su grįžtančiu iš 
tėvo krautuvės Sch-usteriu. 
Tie asmenys liūdiją, jog sykiu 
su juo išlipo iš buso nepažįs
tamas vyriškis, nešinas popie
riniu maišeliu rankoje.

,0 kiti vėl pasakoję, kad 
matytas panašus asmuo sku
biai sėdant Į auto gatvėje ne
toli šovinio vietos. Auto stovė
jęs su einančiu motoru ir vai
ruotoju. Auto turėjęs Pennsyl- 
vanijos leidimo lentelę.

Greta to, vienos paros bė
giu pirmadienį policijos stotis 
gavusi virš. du šimtu pašauki
mų apie nuožiūras. Antradie
nį taip pat gauta pašaukimų 
daugybė. Visi parodymai tyri
nėta, bet be pasėkų. Sakoma, 
daugelis pašaukimų buvo tiks
lu erzinti policiją ar parodytus' 
žmones.

ir klausinėjo kelias dešimtis 
merginų, burių adresus ar te
lefoną rado pas nušautąjį.

Krautuvią darbininkai 
reikalauja pensiją

Krautuvių darbininkų uni
ja (Distriktas 65-tas) pradėjo 
derybas su penkiomis didžių
jų departmeiltinių krautuvių 
firmomis. Greta kitko, /reika
lauja pensijų plano. Kad į 
pensijų fondą firmos mokėtų 
po 3 ir’pusę nuošimčių pagal 
asmens uždarbį, šis reikala
vimas paliečia apie 8,500 dar
bininkų.

Taipgi reikalauja pakelti 
algas, palengvinti sąlygas 
darbininkui pasiekti seno dar
bininko laipsnį, pagerintos 
klasifikacijos, didesnės mo
kesties ir trečiosios savaitės 
atostogų su alga. Dabar yra 
duodama iki dviejų savaičių.

Dabartinės derybos liečia 
Bloomingdales, G i m b e 1 s, 
Namms-Loesers, Sacks-34th 
St. krautuvę ir Sterns. Kiti 
apie 15,000 iš 30,000 tos uni
jos narių jau- turi kontraktus.

Teisėjas unijai įsakė 
sugrąžinti gautus 
algą priedus

Štai dar viena mūsų gyve
namosios gadynės prašmatny
bių :

Laikraščių ir Siuntinių Išve
žiotoji) Unija, nepriklausoma, 
buvo su dešimtimi New Yorko 
laikraščių pasirašiusi sutartį. 

; Ta sutartimi einant jiems bu
vo pridėta mokesties.

šiomis „dienomis miestinio 
vyriausio teismo teisėjas Co
li alau tą sutartį įsakė pąnai- 
kinti. Ir įsakė, kad unijistai 
darbininkai bėgiu dešimties 
dienų sugrąžintų firmoms tuos 
pinigus, kuriuos gavo mokes
ties priedais.

Viso tais priedais turėsią 
atmokėti firmoms 849 tūks
tančius dolerių.

Tie visi prajovai prieš uni
jas nebūtų buvę galimi se
niau, kol nebuvo įsigalėjusio 
r au d o n b a u b i z m o.

GARSINKITĖS laisvėj*
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

SUSILAUKT DUKRELĖS

Adelę Wilsonienę, dukter] 
ridgewoodiečių Kazio ir O- 
nos Nečiunskų, kovo 9 d. ap
lankė garnys su 9 svarų duk
rele.

Adelė randasi Wyckoff 
Heights ligoninėje ir baigia 
pasveikti. O jos dukrelė pra
deda sveika augti.

Linkime mažytei laimės, 
jos tėvams ir “senukams” 
džiaugsmo. Rep.

Apeliacinis teismas Albany- 
je už gyrė uždėjimą .6 iki 2.4 
centų naujų taksų ant sunkve
žimių, kurie sveria virš 18,000 
svarų. -Nepaliečia tų, kurie 
kursuoja vien tiktai mieste ir 
a rt i m u ose priemiesčiuose.

RANDAVOJIMAI 
PARDAVIMAI

‘ ‘ I *•
Pasirenduoja 3 kambariai su vi

sais reikalingais rakandais, tik nė
ra lovos, po $15 už kambarį. Kreip
kitės: Mrs. Katherine Bayer, 21 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(52-53)

PARSIDUODA ARB/\ 
IŠSIRANDAVOJA

15 Cabins ir Trailer Park, taipgi 
Grocery Store ir 3 gyvenimui kam
bariai, visi įrengti ir išfornišiuoti. 
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 INN CABINS

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

(50-54)

PARSIDUODA NUOSAVYBE
Naujas gyvenimui namas ir kiti 

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

MRS ANNA JOHNSON
Somer Point Rd., Box 36 A, 

3V2 mailių nuo Mays Landing, N.J.
(50-52)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Ko reikią iš vaistinės, pirkite iš 
Idea! Pharmacy, 29 Kelly Square, 
čia galite nusipirkti ir dienraštį 
Laisvę paskiromis kopijomis.

■ (44-54)

MINERSVILLE, PA.

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

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174 .

<|>

<l>

<♦>

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberial x

Aido Choras

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

Choro

SUSIRINKIMAI
LIETUVIŲ TAIKOS KOMITETO 
IR ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, kovo 23, Liberty Au

ditorijoje, *■ Richmond Hill, N. Y„ 
įvyksta Lietuvių Taikos Komiteto 
ir draugijų atstovų ir visų tų, ku
riems taika rūpi, susirinkimas. Pra
džia 1 vai. po pietų. Bus rinkimas 
delegatų į Washingtono suvažiavi
mą. Malonėkite visi laiku pribūti, 
nes susirinkimas bus trumpas, tik 
iki 2:30 vai. po pietų. LTK. Val
dyba. (52-57)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

MALE
REIKALINGAS ALAUS 

SALESMAN
Reikalingas lietuvis wholesale 

alaus setsmanas, pardavinėti plačiai 
žinomų bravorų alų Brooklyne. Ge
ras uždarbis ir pastovus darbas.

Šaukite: GEdney 8-7500*. Klaus
kite Mr. Balsamo, Manager.

(52-53) L.

MARMURO MECHANIKAS
Patyręs kirtėjas Ir polišiuo'tojas. 

Nuolatinis darbas, šapa randaX 
Long Island Cily. Šaukite: PLaza 
8-3263. 149-53)

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 Stnfet

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

“V1 ~

>

Matthew A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MAarket 2*5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. k

TeL EVergrecn 7-6868/ ?

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

6 pusL-Laisve (Liberty)--Penktądien., Kovo-March 14, 1951




