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Keturi veikėjai teisiami
Pittsburgh o, šeši Baltimorėjo, No. 59 Metai 42-ricji, Dienraščio 34-tiejt
penkiolika Californijoje, še
šiolika New Yorke — štai po
litinės bylos. Jie kaltinami ko
munistiniu idėjų išpažinime ii 
skelbime.

Nieko jie neužmušė, nieko 
neapvogė. Jų nusidėjimas yra 
politinis, grynas ir aiškus. Jie 
yra auka karinės isterijos. 
Tas kiekvienam aišku.

štai kodėl tiek daug žmonių 
tomis bylomis susirūpinę. Per
sekiojamųjų gynimą jie skaito 
visos Amerikos reikalu.

★

Apart kitų visų nelaimių, 
Italija skaudžiai kenčia nuo 
per didelio skaičiaus dvasinin
kų. Ji dabar turi 56,000 kuni
gų. SęMninarijose dar mokosi 
būti kunigais 10,000 jaunų 
vyų. Nuo dabar kasmet bus 
pakepta po 1,500 naujų kuni
gų. Ta dvasininkų armija 
kasmet dar didės.

Juos reikia aprengti ir iš
maitinti, ir dar gaspadinėmis 
aprūpinti. O kur bažnyčių ir 
klebonijų užlaikymas?! žmo
nėms našta nesvietiška.

★
Kad bus trečias pasauliais 

karas, visiškai neabejoja Ka
zys Pakštas, “profesorius” 
Kazys Pakštas. Jis tik galvą 
laužo, kaip to karo “išlaisvin
tai” Lietuvai reikės rubež'ius 
nustatyti, čia tikras galvosū
kis.

Ne tiesa, jis sako, kad jis 
reikalauja Lietuvai naujų že
mės p2otų : “Jis tik siūlo pri- j 
imti ~ tarptautinių sutarčių, 
kaW ir laikinų, ar net kai kie- 

Jio nebevykdomu, jau, nustaty
tas linijas bent tam periodui, 
kol susirinks’po būsimo karo 
tarptautinė taikos konferenci
ja ir patvirtins arba kai pa
keis valstybių ribas.”

★

Tai paties “profesoriaus” 
žodžiai.

Viskas, matote, remiasi 
Pakšto troškimu, kad bus 
naujas karas. Bet kaip bus, 
jeigu karo nebus? Juk labai 

.daug žmonių mano, kad reikia 
ir galima karo išvengti.

Labai galimas daiktas, kad 
ne tik Kazio Pakšto, fyet ir vi
sos -juodosios klerikalijos 
karo troškimai neišsipildys. 
Bus baisi nelaimė: Pakšto 
galvosūkis apie rubežius po 
karo ypus visiškai už dyką.
k *
Republ ikonų eilėse tikra 

velniava. Patys aukščiausi 
partijos šulai pradeda stumti- 
šalin senatorių Taftą ir perša 
žmonėms gen. Eisenhowerj. 
Senatorius pyksta ir barasi.

Dar vis tebesapnuoja apie 
prezidentystę ir Stassenas.

Kaip dabar dalykai stovi,' f f
tai Eisenhowerio nominavi-, 
mas republikonų tikietu be
veik užtikrintas. Gubernato-
riai Dewey ir Driscoll įsitiki- . 
nę, kad su generolo populia
rumui bus lengva demokratus . 
iškraustyti iš Washingtono.

Bet juk panašiai jau buvo, 
susiruošęs kraustytis Wash ing- 

tonan ir pats Dewey 1948 me
tais. Dar visko gali būti ir da- I 
bar.

★
Indijos premjeras Nehru 

sako, kad didžioji Indija nic* 
.kur neina — nei į vakarų, nei 
į rytų orbitą. Ji stovi ant vie
tos. Ji nesideda su Sovietais, : 
bet nelenda kišenėn ir Ame
rikai. Ji laikosi bešališkai...

JoJtf nepaveiks nei gąsdini
mas flhinija. Jis netiki, kad di- 
dlfiojN Kinija ruošiasi agresi
jai. Jie turi pakankamai savo 

x teritorijos, savo žmonių ir sa
vo reikalų.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
šaltoka.

Trumanas duoda $1.300.000 
pabėgėliams remti ir 
rekrutuoti prieš Sovietus
O Kongresas yra paskyręs 100 
milijonų dolerių tokiem tikslam
Key West, Florida.—Prez. 

Trumanas. paskyrė 4 milijo
nus, 300 tūkstančių dolerių 
remti tiems pabėgėliams, 
kurie sutiks įstoti į ginkluo
tas Atlanto kraštų jėgas 
kovai prieš Sovietų Sąjun
gą. 0 Amerikos talkinin
kai duos jiems pustrečio 
milijono dolerių.

Taip bus remiami ir re
krutuojami pabėgėliai iš 
Sovietų Sąjungos, Lenkijos, 
Čechoslovakijos, Vengrijos, 
Bulgarijos, Rumunijos ir 
Albanijos.

Jungtinių Valstijų Kon
gresas yra paskyręs 100

Kongresas išeikvojo 
$4,100,000 tyrinėjimam

Washington. — Dabarti
nis. Jungtinių Valstijų Kon
gresas išeikvojo jau 4 mi
lijonus, 100 tūkstančių dole
rių tyrinėjimams. Daugiau
sia tyrinėjo įtariamus ko
munistus, kairesniu o s i u s 
darbo unijų vadovus ir va
dinamą “komunistų įtaką” 
Trumano valdžioje.

Susprogo holandy 
lėktuvas, pražudant 
44 žmones

Frankfurt, Vokietija. — 
Bebandant čia nusileisti, 
susprogo keleivinis Holan- 
dijos lėktuvas, užmušant 44 
iš 47 buvusių jame žmonių.

Tai buvo keturmotorinis, 
iš Amerikos įgabentas Cur
tiss lėktuvas. Holandijos 
karalienė Juliana planavo 
juom ‘skristi Amerikon į 
svečius.

PER ITALŲ RIAUŠES 
TRIESTE SUŽEISTA 
160 ŽMONIŲ

Triest. — Per kelias die
nas paeiliui italai kėlė de
monstracijas ir riaušes., rei
kalaudami prijungt Italijai 
Triest miestą su visa sri
tim. Riaušininkai užpuldi
nėjo jugoslavus.

Anglų - amerikonų kari
nė policija suėmė keliasde- 
šimts riaušininkų.

Talkininkų sutartis, po 
Antrojo pasaulinio karo pa
skelbė Triesto sritį “lais
va” tarptautine žeme (iki 
ji bus padalinta tarp Ita
lijos ir Jugoslavijos).

BESMEGENIŠKAI 
EIKVOJAMI NEW 
YORKO PINIGAI, 
SAKO GUB. DEWEY

New York.—Valstijos gu-. 
bernatorius Thomas Dewey 
kaltino šio miesto majoro 
Impellitterio valdžią už be- 
smegenišką pinigų eikvoji
mą. Jis kalbėjo high schoo- 
l’ių mokinių susirinkime. 

milijonų dolerių padėti to
kiems asmenims pabėgti iš 
minimų kraštų, jiems, šelpti 
bei ginkluoti, taip pat rem
ti priešsovietinius veiks
mus iš vidaus tuose kraš
tuose.

Sovietų Sąjunga smarkiai 
protestavo Jungt. Tautoms 
prieš tą Amerikos fondą.

Dulles jau nebus 
Trumano patarėjas

Washington. — Republi- 
konas. politi k i e r i u s John 
Poster Dulles ketina šią sa
vaitę pasitraukti iš prez. 
Trumano patarėjų. Žada 
dalyvauti republikonų rin
kimų kampanijoje ir kriti
kuoti Trumano valdžią.

Trumanas dažnai klausy
davo Dulles patarimų kas 
liečia politiką prieš Sovie
tų Sąjungą. Dulles, tarp 
kitko, pagamino ir taikos 
sutartį su Japonija.

Reikalauja deportuot naci, 
karo bakterijų specialistą 

t
New York. — Amerikie

čių Taikos Žygis (Crusade) 
pasiuntė reikalavimą val
džiai, kad deportuotų Wal- 
terį P. Šreiberį, buvusį na
cių specialistą karinėms 
bakterijoms perėti ir varto
ti.

Amerikos valdžia parsi
kvietė Šreiberį kaip savo la
kūnų mokyklos profesorių.

Įtariama, kad'jis dėsto ar 
dėstys, /kaip naudot karui 
choleros, maro bei tifo bak
terijas.

Tokias bakterijas jis iš
bandė ant belaisvių per per
eitąjį karą.

Baltųjų Rūmų pertaisymas 
lėšavo $5,800,000

Washington. — Pagaliau, 
jau pertaisyti, sustiprinti ir 
išpuošti prezidentiniai Bal
tieji Rūmai. Tatai lėšavo 5 
milijonus, 800 tūkstančių 
dolerių.

Prez. Trumanas bijojo, 
kad tie seni rūmai nesu
griūtų. Dabar galės juo
se ramiai miegoti. Kol Bal
tieji Rūmai buvo taisomi, 
Trumanas gyveno Blair 
House.

Darbo Partija reikalauja< 
numušt kainas, panaikint 
algų užšaldymus

Washington. — Amerikos 
Darbo Partija įteikė Sena
tui sumanymą, reikalaujant 
numušti reikmenų kainas 
iki to lygio, kaip pirm Ko
rėjos karo. Kartu reikalau
ja panaikint algų užšaldy
mus.

Prezidento Trumano ištikimas šalininkas W. AverelI 
Harriman (kairėje), Mutual Security administratorius, 
kalbasi su Afstovų Buto užsienio reikalų komisijos pir
mininku James P. Richards. Jis irgi dalyvavo Šiaurinio 
Atlanto Sąjungos konferencijoje Portugalijoje ir dabar 
reikalauja, kad Kongresas paremtų prezidento Truma
no reikalavimą aštuonių bilijonų dolerių kapitalistinių 
kraštų ginklavimui.

Plieno kompanijos reikalauja 
smarkiai pakelti jo kainas
Washington.—Pheno kom

panijos atmeta valdžios pa
tarimą pakelti darbinin
kams algą 17 su puse centų 
per valandą ir suteikti 
jiems kai kuriuos, kitus pa
gerinimus.

Kompanijos sako, pirma 
turėtų būti pakelta plieno 
kaina keliais iki 12 dolerių 
tonui; tik tada jos galėtų 
Įvykdyti valdžios patari

Įvairios Žinios
Paryžius. — Karinis ame

rikonų trokas mirtinai su
važinėjo francūzą Alfredą 
Gadoisa, veiklu metalo dar- 
bininkų unijos narį.

Tokio. — Japonijos prem
jeras Šigeru Yošida gyre 
A m e r i k ą už “palankiai 
žmonišką” taikos sutartį su 
Japonija.

Korėja.—Amerikonai pra
neša, kad jų lėktuvai nu
mušė dar 3 rakietinius 
Šiaurines Korėjos lėktu
vus.

Korėja. — šiaurinės Ko
rėjos liaudininkai teigia,- 
kad jų patrankos nušovė 5 
amerikinius lėktuvus..

Fort Lee, N..J. — Sude
gė Paragon Studijos, vadi
namoji judamųjų paveikslų 
gimtavietė.

Peking, Kinija. — Sugrį
žus iš Korėjos, kinų advo
katų komisija, sako suradus 
“naujų p a r o d y m ų, kad 
amerikonai vartoja ligų 
bakterijas kare.”

Reading, Pa. — Plėšikai 
pagrobė $125,000 iš Helenos 
M. Bidden namų, kaip pra
nešė detektyvų leitenantas 
Paul Šlapikas.

Washington... — Gauta ži
nių, kad karininkai be rei
kalo išeikvojo bei nusuko 
milijonus dolerių slaptojoje 
lėktuvų bazėje Grenlandijo-

mus.
Plieno Darbininkų Unija' 

grasina streikuoti, prade
dant nuo balandžio 8 d., jei
gu kompanijos vis dar at
mes valdini pasiūlymą.

Unijos, vadai atidėjo iki 
balandžio 8 d. streiką, ku
ris buvo skelbiamas pradė
ti nuo pereito sekmadienio. 
Ketina daugiau .neatidėlio
ti.

Kariniai kongresmanų ir 
senatorių komitetai ketina 
tyrinėti šį naują skandalą.

Ta amerikonu lėktuvu 
stovykla yra netoli šiauri
nio žemes, ašigalio. Pakil
dami nuo jos bombonešiai, 
sakoma, “lengvai galėtų” 
smogti šiaurinius Sovietų 
miestus ir sugrįžti tuo pa
čiu žygiu.

SMERKIA McCARRANO 
ĮSTATYMĄ
W ash i ngto n.—Alan B ar th, 

Washington Post redakci
nis rašytojas, smerkė ra- 
gangaudišką Me C a r r a n o 
įstatymą » kaip amerikinių 
laisvių žudytoją.

MOKYTOJAI LAIMĖJO 
STREIKĄ

Providence, R. L—Dau
giau kaip 800 mokytojų, 
Darbo Federacijos unijos 
nariai', streikavo per 10 die
nų ir laimėjo 'algos pakėli
mą po $325 per metus.

MIŠKŲ DARBININKŲ 
NELAIMES

Portland, Oregon.— CIO 
Medžių Darbininkų Unija 
surado, jog per metus žū
va 52 jos. nariai miškiniuo
se darbuose šiaurvakarinė
se valstijose, o sužeidžiama 
14,000.

Madrid, Ispanija. — Bu
vęs Hitlerio finansų vedė
jas Hjalmar Šacht lankėsi 
pas Ispanijos fašistų val
džią. - '

Viesulas pražudė bent 233 
žmones; sužeidė 1,107 
šešiose valstijose
Nusiaubė daug miestų; beveik 
sunaikino tūlus miestelius

Little Rock, Ark. — šėlo 
viesulas šešiose valstijose, 
pražudydamas bent 233 
žmones ir sužeisdamas 1,- 
107.

Kai kurie mažieji mieste-
■ liai tapo beveik visai sunai-
■ kinti. ' Daug tūkstančių gy- 
I ventojų liko be pastogės.

Viesulas pleškėjo daugiau

■ Keistai nušnekėjo 
gen. MacArthuras

Jackson, Miss. — Genero
las MacArthuras, kalbėda
mas nuo Mississippi valsti
jos seimelio laiptų, pasako
jo, kad Trumano valdžia 
“veda i komunizmą” ir € *• 
“ruošia mus karui” prieš 
Sovietų Sąjungą.

MacArthuras taip pat 
kaltino Trumaną už Ame
rikos įvėlimą į Korėjos ka
rą “be prisirengimo” ir už 
stūmimą i bank rūtą bei ko
munistine 'dikatūra. V *-■

40,000 čikagiečiu pasirašė 
i atsišaukimą dėl taikos

-4-----------

Chicago. — Čia surinkta 
jau 40,000 gyventojų para

dų po atsišaukimu dėl tai
kos.

Tokie parašai iš Chicagos 
ir kitų miestų bus įteikti 
kaipo prašymas Jungtinių 
Valstijų Kongresui, kuomet 
balandžio 1 d. Washingtone 
susirinks Taikos Asamblė- 
ja-seimas atstovų iš Įvairių 
valstijų.

Prašymas - atsišaukimas 
ypač ragina suruošti pen
kių didžiųjų valstybių kon
ferenciją, kur jos turėtų 
per ramias derybas spręs
ti pavojingus tarptautinius 
ginčus.

Hallinan ragina Senatą 
svarstyti taikos planą

New York. — Vincentas 
Hallinan, Progresyvių Par
tijos kandidatas į preziden
tus, pasiuntė laišką demo
kratui senatoriui Tomui 
Connally’ui, ragindamas Se
natą svarstyti planą dėl tai
kos su Sovietų Sąjunga. 
Connally yra pirmininkas 
Senato užsieninių reikalų 
komiteto.

Pamatinis taikos plano 
punktas, yra sušaukti Pen
kių Didžiųjų konferenciją- 
Jungtinių Valstijų, Sovietų 
Sąjungos, Anglijos, Franci- 
jos ir Kinijos Liaudies 
Respublikos.

Hallinan savo laiške ypač 
smerkė Trumano reikalavi
mą paskirti 7 bilijonus, 900 
milijonų dolerių svetimiems 
kraštams ginkluoti . prieš 
Sovietų Sąjungą per metus. 

kai)3 100 mylių smarkumu 
per valandą, triuškindamas 
namus ir oru nešdamas 
žmones kaip šipulius.

Viesulo padaryti nuosto
liai skaičiuojami dešimtimis 
milijonų dolerių. Jis nu
siaubė dideles dalis Missis
sippi, Arkansas, Tennessee, 
Missouri, Alabama ir Ken- 

j tucky valstijų. Aršiausiai 
smogė Scottsville, Judsonia, 
Dierks, Dyersburg, Hen
derson ir Byhalia miestus 
bei miestelius.

Viesului aptilus, kilo nau
ja nelaimė — ištvino upės, 
apsemdamos bei nu nešda
mos. daug pakrantinių na
mų.

Nukentėjusiems nuo ne
laimių gelbėti darbuojasi 
Raudonasis Kryžius, pasky
ręs tam 5 milijonus dolerių.

Egipto valdžia 
uždarė seimą, 
pataikauja anglam

Kairo, Egiptas. — Egipto 
valdžia uždarė seimą ir pa
skelbė naujus jo rinkimus 
gegužės mėnesį.

Premjeras Ahmed N. ai 
Hilaili tikisi per tuos rinki
mus gauti daugumą savo 
šalininku.

Paskutiniame seime buvo 
dauguma Wafd tautininkų 
partijos atstovų. Jie reika
lavo išvyt anglus iš Suezo 
kanalo možto ir sugrąžint 
Egiptui vadinamąjį “An
gliškai” - Egiptinį Sudaną.

Premjeras Hilaili patai
kauja anglams ir areštavo 
kelis buvusius ministrus 
wafdistus.

Jis taipgi laikinai užda
rė Egipto universitetus, 
mėgindamas sulaikyti stu
dentus nuo demonstracijų 
prieš Angliją.

STREIKAVO GRAIKAI 
DARBININKAI 
IR BIZNIERIAI

Athenai, Graikija.—Dar-' 
bininkai įvykdė visuotiną 
24 valandų streiką Saloni- 
kos didmiestyje ir uoste. 
Užsidarė ir krautuvės, reikš
damos paramą streikui.

Streikieriai reikalavo, kad 
valdžia numuštų maisto ir 
kitu reikmenų kainas ir kad 
duotų darbą ar pragyveni
mą bedarbiams., t

Mirė K. Dumčius
Newark. N. J.—Kovo 21 

d. mirė K. Dumčius, apie 
70 metų, ilgus metus išgy
venęs Newarke. Palaidotas 
kovo 24 d. Buvo pažangus 
žmogus, skait ė ir rėmė dien
raštį Laisvę.

Tokio. — Sudegė fabri
kas, kuris darė prietaisus 
gaisram gesinti.
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PASIRUOŠTI GEGUŽĖS PIRMAJAI
GEGUŽĖS PIRMOJI, — tarptautinė darbo žmonių 

šventė, — jau netoli, tik beveik už vieno mėnesio.
Kaip kiekvieneriais metais, taip ir šiemet, mūsų 

krašto darbo žmonės šią šventę išKilmingai atžymės ei
senomis miestų gatvėse bei masiniais mitingais.

O kad būtų sėkmingesnis atžymoj imas., tenka prie to 
prisiruošti, gerai prisiruošti.

Niujorko miesto žmonės rengiasi prie' Gegužės Pir
mosios eisenos gatvėse. Tai pasiūlė darbo unijų veikė
jai ir prie to jau ruošiamasi.

Kovo 29 dieną, šeštadienį, šaukiama plati įvairių dar
bininkų organizacijų—darbo unijų, fraternalių, apšvie- 
tos, meninių ir kt.—atstovų konferencija, kurioje bus 
nustatyti planai, kaip ir kur eisena bus pravesta.

Konferencija turi didžiulės svarbos, todėl reikia, kad 
joje dalyvautų juo daugiau darbininkų organizacijų at
stovų ir su savo balsu prisidėtų prie paruošimo didžio
sios eisenos šių metų tarptautinėje darbininkų šventėje.

Svarbu, kad ir lietuviškų organizacijų atstovai ten da
lyvautų.

GEGUŽĖS PIRMOJI GIMĖ AMERIKOJE. Tai buvo 
1886 metais. Ji gianė kovoje už astuonių valandų darbo 
dieną. Nieks šiandien negali primesti, būk ši šventė yra 
“parvežta iš Maskvos.”

Po trejų metų ši diena buvo paskelbta (Paryžiuje) 
tarptautine darbininkų kovos diena, kovos už aštuo
nių valandų darbo dieną, kovos už taiką.

Šiandien ten, kur valdosi patys darbo žmonės,—Tary
bų Sąjungoje, liaudiškose respublikose, — Gegužės Pir
moji yra oficiali šventė.

Buržuaziniame pasaulyj to nėra. Kai kur, pavyz
džiui, mūsų krašte, prieš šią šventę vedama šlykšti pro

paganda komercinėje spaudoje; dešinieji darbo unijų 
lyderiai taipgi priešinasi Gegužės Pirmosios šventimui. 
Samdytojų klasė leidžia dideles pinigii sumas propa
gandai prieš šią šventę.

Nežiūrint to, pažangieji darbininkai kiekvieneriais me
tais, vienokiu ar kitokiu būdu, šią šventę mini. Ir mi
nės, nieks jų nuo to nesulaikys.

Taigi labai s.varbu, kad šių metų Gegužės Pirmajai 
minėti būtų gerai pasiruošta. Gera pradžia, sako žmo
nės, yra pusė pasibrėžto darbo!

EISENHOWERIS—PAVOJUS MŪSŲ 
KRAŠTUI, SAKO LAIKRAŠTIS

TUOJAU PO TO, kai buvo sužinota, kad generolas 
Eisenhoweris rengiasi būti republikonų partijos kandi
datu prezidento vietai (šių metų rinkimuose), stambio
jo kapitalo laikraštis New York Times pasiskubino ,jį 
užgirti, pasiskubino pranešti, kad jis Eisenhoweri rems, 
nežiūrint to, kad Times yra demokratų laikraštis.

Panašiai padarė ir kiti didieji laikraščiai, atstovaują 
stambųjį biznį.

Yra žmonių, kūne sako, kad jie nežiną, “kokią politi
ką” generolas Eisenhoweris atstovauja^ kaip jis žiūri j 
tą ir kitą naminį bei užsieninį klausimą. Tačiau tie 
stambaus kapitalo laikraščiai, kurie Eisenhoweri užgy- 
rė, gerai žino, ką jis atstovauja ir atstovautų, jei būtų 
išrinktas prezidentu.

Komercinė spauda, ir radijasYiopaprastai Eisenhoweri 
išpopuliarino. Dėka tam, New Hampshire ir Minnesota 
valstijose šis generolas gavo daug balsų preliminariniuo
se (sakytume “šiaudiniuose”) balsavimuose.

SU AUTOMOBILIUM IR 
ALTORIUM Į EUROPĄ

Brooklyno Vienybė pra
dėjo klibinti klausimą dėl 
kelionių ir sugaiščių viso-, 
kių “aukštų ponų,” šiuo 
tarpu siautėjančių po pa
saulį “Lietuvos laisvinimo 
reikalais..”

Štai kunigas Končius iš
vyko į Europą gražioms 
atostogoms. Jis, žinoma, 
nesako, jog tai būsiančios 
atostogos, — ne! Jis, kaip 
Balfo pirmininkas, ten iš
vyko '“‘visuomeniškais rei
kalais.” Tačiau paskaityki
te, ką rašo Vienybė:

Ištirti padėti vietoj į Euro
pą išvyko B ALF pirm, k an. 
dr. Končius, kur jis žada iš
būti net 7 mėnesius, aplankys 
Vokietiją, Prancūziją, Italiją, 
Austriją... Vienu žodžiu, jis 
pamatys daug svieto.

Su savim jis vežasi auto
mobilį ir kelioninį altorių... 
Tik nežinia, kas apmoka tą jo 
kelionę. BALFo centro nariai 
priešinosi, kad ji būtų paden
giama iš suaukotų pinigų. 
Gal būt, pats kan. Končius su
liko iš savo asmeniškų pinigų 
apmokėti šią malonią, bet ne 
labai reikalingą kelionę.

Nereikalinga dėl to, kad 
Europoje esąs BALFo įgalioti
nis ir atstovai, gali nei kiek 
neblogiau atlikti tą, ką kan. 
Končius yra pasiryžęs padary
ti.

Būtų gerai, kad BALFas 
patikslintų, kieno pinigais 
kan. Končius važinės po Pran
cūziją, Italiją ir Vokietiją.

“Tikslins” ar netikslius, 
nieko nereikš. Balfe juk 
pinigų dar esama, o kai jų 
reikės, bus atsikreipta pas 
parapijomis aukų ir šitie 
duos, nes jiems bus sakyta, 
jog jų aukos, eis žmonėms 
šelpti.

Vadinasi, ku.n. Končius

Įdomumai iš praeities laiku
Papuolė man į rankas se

nas anglų kalba laikraštis, 
dar nuo 1919 metų spalio 
mėnesio. Oi, kiek ten šauks
mo apie baisų, didelį tų Jai- 
kų “pavojų.” William Z. 
Foster, plieno darbininkų 
strbiko vadas, norįs nuvers
ti esančią valdžią ir įvesti 
sovietinę tvarką šioje šaly
je. * ^Turime pripažinti, kad 
tais laikais, nesant drūtai 
unijai, o kapitalistinei spau
dai sukėlus tokį alasą, ka
pitalistams pagelbėjo su
laužyti: plieno darbininkų 
streiką.

< ANGLIŠKAS DARBININKŲ LAIKRAŠTIS, Daily 
Worker, dėl to pažymi, jog Eisenhoweris yra mūsų kraš
tui pavojumi.

Laikraštis žymi, kad New Hampshire ir Minnesota 
balsavimai “yra įspėjimo signalu Amerikos darbininkų 
judėjimui, negrų tautai ir visiems progresyviams, taiką 
mylintiems Amerikos žmonėms.”

Laikraštis sako: Eisenhoweris yra pupetas Wall stry- 
to reakcinių pramonininkų, tokių, kaip Thomas J. Wat
son, kaip Morganai, kaip Dupontai ir Rockefelleriai.

Jie nori, šis dienraštis sako, kad Eisenhoweris būtų 
Jungtinėms Valstijoms tas, kas Franko Ispanijai, kas 
de Gaulle norima padaryti Prancūzijai, kas Hindenbur- 
gas buvo Vokietijai. Jis yra stambiųjų reakcinių kapi
talistų parinktasis; jis atstovautų stambiųjų industria- 
listų ir bankininku interesus.

Kiekvienas galvojas asmuo sutiks, jog Daily Workeris 
sako tiesą. Nes Eisenhoweris atstovauja viską, kas blo
giausio demokratų partijoj, ir viską, kas blogiausio re
publikonų partijoje.

Laikraštis ragina Amerikos žmones dįskusuoti Eisen-, 
howerio pavojaus klausimą. Jis ragina, kad per Visą 
šalį būtų šaukiamos konferencijos, kuriose turėtų būti 
statomi kandidatais į Kongresą .žmonės, kurie ^priešingi 
reakcijai;-nežiūrint tų žmonių partinių afiliacijų.

Apie tai mums teks plačiau pakalbėti kitą kartą.

Tais pačiais metais įvy
ko dokų (uos.tų) darbi
ninkų streikas. Buvo su
laikyta šeši šimtai laivų. 
Darbininkai reikalavo di
desnio dienos užmokesčio. 
Bet ir čia buvo didis 
šauksmas, kad, girdi, do
kų darbininkai “yra kurs
tomi rusų socialistų bolševi
kų revoliucionierių ir nori 
įsteigti sovietinę valdžią 
šioje šalyje.” Žinoma, Dė
dė Samas tuojau atėjo laivų 
baronams į pagalbą, pri- 
siųsdamas penkis šimtus 
kariuomenės su George Wa
shington laivu.

Bet . minėtas laikraštis 
apie streiko eigą toliau ne
rašo.

IWW veiklesni nariai bu
vo šaukiami dėl tyrinėjimo 
Senato Komisijon: dėl ko 
jie nenori pirkti karo bo- 
nų ? Aidoblistai prisipaži
no, kad jie nenori pirkti 
karo bonų, ir kad jie nori, 
kad būtų sovietinė tvarka 
šioje š’alyje, kaip dabar 
esanti Rusijoje.

Taip tas laikraštis atžy

pasivažinės automobilium, 
parodys kitiems savo alto
rių ir padėtis “bus ištirta.”

Vienybė eina ir prie kitų, 
gal ne tokių laimingų, kaip 
Končius, bet vis tik gražiai 
gyvenančių ponų. Tyslia- 
vos laikraštis sako:

Kartais ar ne per daug 
lengvai pradedama leisti suau
kotus pinigus visokiems pasi
važinėjimams ir skraidymams.

Gauname nemažai koresp- 
pondencijų, kuriose daromi 
priekaištai ALTo nariams, 
jog jie per dažnai skraido lėk
tuvais ir visad apsistoja pir
mos klasės viešbučiuose. Aiš
ku, to niekas jiems neprikiš
tų, jei kelionių sąskaitas pa
dengtų iš savo kišenės.

Ar ne per dažnai ir VLIKo 
atstovai pradėjo skraidyti per 
Atlantą ir' važinėti į Paryžių 
ar Londoną.

Aišku, Paryžius yra ,links
mesnis miestas, negū anas 
kaimelis Vokietijoje, kur VL1- 
Kas turi įsikūręs Štabą. Kiek
vieną juk vilioja pabuvoti Pa
ryžiuje, bet... pinigai yra au
kojami kilnesniam tikslui.

! Kodėl VLIKas atsiuntė į 
|.JAV net-du atstovus, kada 
jau turėjo vieną,

Ar tai tiesa, kad tie atsto
vai, prof. Kaminskas gauna 
300 dol. ii* prof. Brazaitis 500 
dol. į mėnesį? Visuomenė no
rėtų žinoti. Ir kodėl toks skir
tumas? Ar dėl to, kad prof. 
Brazaitis išlaiko šeimą?

Kaminskas, kaip žinia, 
yra S. Kairys, socialdemo
kratų lyderis, o Brazaitis— 
J. Ambrazevičius, buvęs 
hitlerinės “valdžios” Lietu
voje premjeras, kai Hitleris 
okupavo Lietuvą.

Na, ir tie ponai trankosi, 
siautėja po pasaulį, gauna 
geras ..algas, apsistoja ge
riausiuose viešbučiuose,, ir 
tt., ir tt. Ir visa tai paden
gia tie, kurie aukoja “Lie
tuvai laisvinti.”!

mėjo tų laikų įvykius.
Matome, kad Senato Ko

misija surado, kad aidoblis
tai nori to, kas Senatui ne
patinka. Bet pažiūrėkime, 
ar buvo taip žiauriai per
sekiojami, areštuojami ir 
grūdami į kalėjimus anų 
laikų darbininkų vadai ? Ne, 
nebuvo. Žinoma, ir tuomet 
buvo suėmimų ir persekioji
mų, bet nebuvo tokių pla
čių puolimų, kokius turime 
šiandien. Gabesni darbi
ninkų vadai jau suimti ir 
sukimšti į kalėjimus, bei tą
somi po teismus, ir tam’ ga
lo nesimato...

Dar .vienas įdomus tame 
1 a i k r a š ty j e pažy mė j i mas. 
Tai yra žinia, kad, girdi, 
“darbininkai išvaryti iš Pe
trogrado ir Kronšt a d t a s, 
Leningrado tvirtovė, paim
ta.” Bet pasirodė, kad tai 
buvo melagingas nuneši
mas, o Į$&ne rči-ntr spauda 
turėjo daug tuščio džiaugs
mo. ■

Nepamirštinas buvo tų 
laikų darbštumas, ypatin
gai tarpe lietuvių. Rengia
ma buvo prakalbos, disku
sijos, mažesnių ir didesnių 
veikalų perstatymai, dau
gybė kolonijų turėjo gra
žius chorus, ko dabar jau 
nesiranda. Ir ne todėl, kad 
tie dainininkai ar chorve
džiai būtų jau visai nusenę 
bei išmirę. Anaiptol ne. 
Tik taip sau aptingo, pa
sitraukė iš meniškos srities. 
Kas liečia kalbėtojus, tai iš 
senesnių veikėju juos gali
ma ant vienos rankos pirš
tų suskaityti. Bet šiais re
akcijos laikais ir tie negali 
visuomenei patarnauti tin-

VAJUS SUSTIPRINIMUI
DIENRAŠČIO UAISVES

Laisves Bendroves dalininkų konvencija, Įvykusi 
sausio 27 d., 1952 m., nutarė skelbti vajų sukėlimui 
$10,000 dėl sustiprinimo dienraščio Laisvės 1952 me
tais, užtikrinimui jo gyvavimo, šį dalininkų tarimą 
entuziastiškai užgyrė visa pažangioji Amerikos lie
tuvių visuomenė. Visi apšvietą branginantieji žmo
nės geidžia išlaikyti Laisvę, nori turėti savo dien
raštį.

Dabar jau einame prie įvykinimo to /svarbaus 
konvencijos tarimo. Su pirma diena balandžio pra
dedame vajų sukėlimui $10,000, užtikrinimui savo 
dienraščio gyvavimo. Rūpinkimės visi absiekimu 
šio gražaus tikslo. /

Sukėlimui minimo fondo mūsų darbas bus tokis: 
stengtis kuo daugiausia surinkti aukų; ruošti pra
mogas dienraščio paramai; kalbinti biznierius pasi
skelbti Laisvėje; o vyriausia darbuotis kiek išgalint 
gavimui Laisvei naujų skaitytojų. Pavasaris nėra 
geriausias sezonas gavimui naujų skaitytojų, tačiau 
darbudjantis galima gauti.

Kviečiame į talką aukščiau nurodytam darbui vi
sus Laisvės patriotus, visus apšvietą branginančius 
žmones. Koki tik darbą mes esame pasiskyrę vi
suomenes labui, visada atlikome jį gerai, pasibrėžtą 
tikslą atsiekėme. Pasiryžusiai stoję į šį darbą, mes 
turime jį išvesti sulyg savo plano, mūsų tikslas turi 
būti atsiektas.'

1951 metais Amerikoje subankrutavo 27 dienraš
čiai ir 10 sekmadieninių laikraščių. Tas faktas liu
dija, kaip skaudžiai infliacija atsiliepia į spaudą. 
Lengvais būdais išlaikyti dienraštį jau negalima. 
Turime sunkiau padirbėti, po daugiau paaukoti ir 
turime išlaikyti Laisvę dienraščiu.

Kviesdami į talką darbščiuosius dienraščio patrio
tus sukėlimui šio fondo, atsišaukiame ir į visus 
Laisvės skaitytojus, į visus pažangius žmones aukoti 
į šį fondą ir kviečiame lankyti pramogas, ruošiamas 
sukėlimui šio fondo.

Ne visur bus kas pasidarbuotų aukų rinkimui, 
ne visus tegalės Laisvės atstovas asmeniškai papra
šyti aukų. Todėl prašome nelaukti iki kas tamstos 
paprašys aukų į šį fondą, aukokite patys savo inici
atyva. Kiek jūs skiriate, kiek išgalite, prisiųskite 
tiesiai Laisvei. Nesivėluokime, nebūkime paskuti
niai, aukokime pačioje pradžioje vajaus.

Turime fondui aukų rinkimui speciales blankas. 
Kurie norėsite pasidarbuoti aukų rinkimui, papra
šykite blankos, mes tuoj aus jums pasiusime. Ant 
blankų prašome ąiškiai parašyti aukojusiųjų var
dus, kad skelbiant laikraštyje neįvyktų klaidų.

Su pradžia balandžio mėnesio pradėsime skelbti 
vajaus rezultatus. Paduosime, kiek įplaukia, kiek 
turime ir kiek trūksta iki $10,000.00. Tas bus daro
ma tam, kad visi žinotume, kaip eina fondo reikalai.

Dėkojame visiems, kurie pasižadėjote padirbėti 
šiam svarbiam reikalui.

Laisvės Administracija

O R A N Č I A I
ORŲANDO, Fla. — Pro 

mano kambarėlio atdarą 
langą banguoja nuo oran
čių žiedų nematomas, bet 
labai malonus kvepalų aro
matas. Ir ne tik šis didelis 
namas, ne tik visas Orlan
do miestas, bet šimtų mylių 
apylinkės skęsta perfumo 
kvapsnyje jau nuo pabai
gos praeito mėnesio (šią 
korespondenciją rašau kovo 
15 d.).

kainai.
Niekada negali būti pa- 

mirštini praėjusieji laikai. 
Žmogaus laisvė nebuvo 
taip baisiai varžoma, kaip 
dabar. Tiesa, vienu kartu 
buvo įdūkus palmerinė re
akcija, bet metai kiti pra
bėgo ir vėl atslūgo.

Tais laikais aš gyvenau 
Binghamtone. Ten buvo la
bai gražus pažangiųjų lie
tuvių veikimas. Veikalus 
perstatydavo, d i s k u s i jas, 
prelekcijas rengdavo. Ta 
kolonija turėjo gražų cho
rą. Rengdavo koncertus. 
Galima sakyti, kad pilna to 
žodžio prasime kolonija bu
vo pilna gyvumo.

Dabar visas veikimas ten 
sukasi M°teriI Apšvietos 
Klube. Jeigu ne tos darbš
čiosios moterėles, tai atro
do, kad ta kolonija būtų 
pražuvus. Chorų vedėjai, 
dainininkai, veikalų staty
tojai, suflioriąi, grimeruo- 
tojai — visi susėdo į senių 
krėslus pasilsėti...

K. Depsas

Orančių žalius ir nuo 
fruktų geltonuojančius me
džius puošia dar ir nesu
skaitomi bilijonai baltų, 
kvepiančių žiedelių. T a i 
nepaprastai gražus spalvų 
kombinacijos reginys: Me
dis žalias, geltonas ir bal
tas, atrodo į milžinišką 
kvietką.

Taipgi malonu ir žingeidu 
stebėt tas darbščias biteles, 
kaip jos, rinkdamos medų, 
su apsivėlusiomis kojytė
mis, landžioja po tuos kve
piančius žiedelius ir sudaro 
malonią birzgė j imo muzi
ką...

Niekur kitur pasaulyj nė- 
.ra (proporcionaliai) tiek 
orančių medžių, kiek ( jų 
randasi centralinėj Flori
doj. O Orl&ndo miestas—tai 
centralinės Floridos širdis, 
kuris, kaip kokia sala, ap
suptas žaliuojančių medžių 
jūra.

Turistai
Šis sezonas neblogas ir 

turistais. Iki kovo 1-mos., 
kaip H. S. Johnston, sekre
torius Greater Orlando 
Chamber of Commerce, pa
skelbė/ turistų buvo užsire
gistravusių 33,340. Aišku, 
ne visi turistai susiregis- 
truoja; jų galėjo būt daug 
daugiau. Laikraščiai skel
bė, kad mieste jau nesiran
da iš ran davimui tuščių 
kambarių. O vasaros metu 
čia daug užsidaro viešbu

a
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čių ir apartmentinių namų, 
nes turistai sugrįžta į “nor- 
tus.” Turtingi viešbučių ir 
namų savininkai dažnai ir 
patys išvažiuoja Kanadon 
vakacijoms.

Kontestas
Kovo 13 d. miesto centiA, 

prie gražaus ežer® Eo/a 
Park’e buvo surengtai per 
Greater Orlando Chamber 
of Commerce International 
Orange Juice Dri n k i n g 
Contest (tarptautinis oran
čių sunkos gėrimo kontes
tas). Žmonių (didžiumoj 
turistų) susirinko apie 1,- 
000 iš visų valstijų ir iš Ka
nados. Kurie ėmė dalyvu- 
mą konteste, išgėrė 35 ga
lionus orančių šviežios sun
kos. Laimėtojais buvo tik 
trys: No. 1 čampionas buvo 
J. D. Hali iš Manhattan, v 
Kan. Jis išgėrė 32 stiklus 
(apie IĮ galiono). Už tai 
gavo sidabrinį puoduką, 
orančių žiedų vainiką ir 25 
sidabrinius dolerius. 'No. 
2 Walter S. Marshland iš 
Spokane, Wash., išgėrė 31 
stiklą. No. 3 J. J. Johnson 
iš Nevada. (Kokias šiedu 
dovanas gavo, laikraščiai 
nepažymėjo.) Buvo ir \/o- 
kių gėrimo lenktyniuotojų, 
kurie neišgėrė nei 15 sti
klų.

Užklaustas J. D. Hali, ką 
jis pirks už tuos laimėtus 
-$25.00, atsakė: “Galite drą
siai betinti, kad aš nepirk
siu orančių sunkos...” 
Reiškia, atsigėrė ilgam lai
kui. ..

Lietuviai i
Kiek man žinoma, lietu

viai į Orlando neatvažiuoja 
nei žieminėms vakacijoms, 
nei pastoviam apsigyveni
mui. Gal dėl to, kad čia 
vos kelios lietuvių šeimy
nos randasi ir tos gyvena 

! už miesto ribų. Nevalas 
j ką atvažiuoti. Miestas! 
j tuviams mažai girdėtas.

Kas kita Miami. Ten jau 
daug lietuvių apsigyvenu
sių, pasipilusių namus, tai 
ir kiti ten traukia pas pa
žįstamus.

Lietuviams gal nėra ži
noma, kad Orlando yra ofi
cialiai pripažintas vienu iš 
gražiausių miestų Floridoj.
Orlando turi dar ir. kitą 
vardą: “The City Beauti- . 
fili.”

Pačiame mieste randasi 
31 ežeras. Miestas pasken
dęs žalumynuose ir gėlėse. . 
Kito tokio miesto nerasite 
visoj šalyj. Kurie čia ap
sigyvenę, tai pilnai pąfsiten- 
kinę.

Tiesa, jūrą pasiekt kiek 
toloka. Iki Atlanto jūros 
(į rytus) apie 60 mylių. O 
iki Gulf of Mexico (į vaka
rus) apie 100 mylių. Kam 
nusibosta maudytis ir žu
vaut ežeruose, tai 60 mylių j 
pasiekt jūrą—kaip niekas...

Jei kam taikytųsi 'va- j 
! žiuoti per Orlando, tai pa
tariu sustot pas gerą drau- j 
gą, “Laisvės” skaitytoją ir | 
kultūrinio Centro šėrininką | 
J. Juraitį. štai jo adresas: 
John Uraitis. Rt. 3, Box 
564u, Orlando, Florida.

Čia galima gaut geru ir 
| skanių sandvičių, nes Ju- 
! raičio sūnus, Lenardas, lai- 
i ko prie vieškelio Barbecue 
j standą. J. V.

ŠYPSENOS
“Jei man prisireiktų že- 

nytis antrą kartą, žinai, ką 
aš vesčiau?” sako vyras.

“Ne, nežinau. Ta\ kokią 
imtum?” jo pati paįal^r*

“Nagi, tave,” vyras links
mai atsakė.

Jo pati: “O, ne! Antros į 
klaidos aš nedaryčiau.”

Spartakas
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WATERBURY, CONN

< (Tąsa)

Neretai kalbedavausi su majoru 
Fransua. Jis karininkas, katalikas, 1914 
—1918 metų karo dalyvis. 1939 metais 
vadovavo kuopai Elzaso fronte. Savo da
linyje jis nepakentė politikos. Sante jis 
matė,kaip ėjo į mirties bausmę grupė 
jaunų komunistų. Jis girdėjo paskuti
nius jų žodžius. Nuo to laiko jam tie 
žmonės — Prancūzijos jaunimo pasidi
džiavimas ir šlovė. Mes ištisas valandas 
kalbėdavomės su juo įvairiausiomis te
momis. Aš pasakojau jam apie Dekartą. 
Jis man — apie Paskalį. Mes ėmėme sa
kyti viens kitam “tu” kaip seni bičiu
liai.

Du kartus per savaitę kazemate Nr. 
22 buvo ruošiami vakarai. Kameros gale 
būdavo įrengiama pakyla. Ten visada su 
pasisekimu vaidindavo mūsų “estradi- 
ninkai.” Mes turėjome savą jaunimo 
chorą, prancūzų liaudies dainų atlikėjų, 
akrobatų, nuostabų fokusininką ir pui
kiai .Nusidainavusį komikų duetą.

NieKO mums netrūko, net kostiumų, 
Mariuos gamindavome iš ko pakliuvus. 
Vienas mūsų draugas, kompozitorius 
Liubskis, kartą pastatė tikrą reviu, ku
rio visas komizmas buvo pagrįstas mūsų 
sargybos bukagalviškumu. Pro grotas 
žiūrėjo į sceną išsproginę akis, nesupras
dami sąmojo, ilgomis milinėmis apsivil
kę du vokiečių sargybiniai. Po spektak
lio mes atsistojome ir, nusiėmę kepures, 
pagiedojome Marselietę.

Bet Romenvilio forte mes ne vieni. 
Greta kazematas Nr. 17. Ten kaip tik 
atvedė grupę partizanų iš Du depart
ment.

— Tarp jų yra įdomus vyras, — pa
sakė man Roberas. — Pats Himleris su
sidomėjo jo byla.

Tas vyras — Pjeras žoržas.
Popietinio pasivaikščiojimo metu Pje- 

#as Žoržas, kuriam buvo eilė išnešti indą 
nešvarumais, eidamas pro mus su

šnabždėjo:
—Fricai pyksta. Rado pas mus rusų 

fronto žemėlapį. Dar ne taip bus!
Už bausmę nebeleido jo su draugais 

pasivaikščioti ir atėmė teisę gauti savai
tinį siuntinį, kuriuos siųsdavo į kalėjimą

• kvakeriai ir Raud. Kryžius. Tai ne juo
kai. Siuntinių dėka mes nemirėme iš ba
do, nes gyventi tik Romenvilio daviniu
—reiškė visiškai nusilpti, — o tada ne

išvengiama mirtis. Bet, laimei, su mu
mis buvo moterų.

Moterys! Metas papasakoti apie jas. 
Romenvilio forte jų buvo laikomi šimtai. 
Prieš tris savaites čia dar buvo Danielė 
Kazanova ir Mari-Klod Vajan-Kutiurje. 
Jas išsiuntė ešelonu į Vokietiją, bet Ro- 
mfenvilyje jos paliko dalelę savo širdies 
ir vielos. Jos perauklėjo savo kalėjimo 

išraugęs ir padarė iš jų tvirtas kovotojas 
dėl bendrojo reikalo.

Mano žmona, suimta trys mėnesiai 
prieš mane, buvo išsiųsta tuo pat ešelo
nu. Aš patekau čia per vėlai, ir mums 
taip ir nebuvo lemta pasimatyti. (Ji mi
rė Osviencime 1943 m. lapkričio mėne
sį.) Jos bičiulė Henrieta, Polio žmona, 

■ buvusi drauge su ja, pasiliko. Aš iš tolo 
mačiau ją.

Aš pažinau senąją Henrietą ,namisė
dą, svajojusią apie šeimos jaukumą. Ji 
ne kartą yra sakiusi mums:

— Atsipyko man toji jūsų politika!
Kai tik atvykau į Romenvilį, man pa

vyko nusiųsti jai. laiškelį. Aš laukiau 
skundų ir priekaištų, nes iš esmės ji bu
vo suimta dėl to, kad policija mano žmo
nos rankinuke rado pašto kvitą ir tuo 
būdu nustatė, jog mes gaudavome iš mo
tinos siuntinius jų adresu. Ir nelauktai 
visai kita, nauja Henrieta rašo man kaip, 
broliui: “Aš jau nebesitikėjau pamatyti 
tave šiame pasaulyje... Kokia aš lai
minga, kad tu išlikai... Tiek mūsų 
draugų žuvo... Žinai, aš įstojau į par
tiją. Tik dabar pradedu gyventi...” Aš 
nehepažinau jos.

rKitą dieną mums į kazematą buvo
* perduoti produktai, jos iniciatyva su

rinkti tarp moterų, gaunančių siunti
nius. Ten buvo visko: sausamių, uogie
nės, cigarečių ,daržovių ir net gabalėlių 
duonos iš jų davinio. Mus sukrėtė tas 
graudingas solidarumo pareiškimas. Va
kare visas mūsų kazematas susirinko į

puotą.’ Mes pasitiekėme sriubos, prisi- 
virėme makaronų, ir, visuotiniam pasi
tenkinimui, aš padariau kiekvienam po 
pyragaitį. Tas, kas nėra gyvenęs mūsų 
gyvenimo, negali įvertinti, koks yra 
reikšmingas šis moterų rūpestingumas. 
Tą dieną aš mačiau, kaip verkė vyrai.

Bet padėti joms teko ne vien mūsų 
kazematui. O be to, po kelių dienų jau 
kai kas iš mūsų pats pradėjo gauti siun
tinių. Pirmiausia padėdavo tiems, kurie 
ypač buvo reikalingi pagalbos, ir todėl 
mūsų moterys dabar visą dėmesį atkrei
pė į kazematą Nr. 17. Kasdieniniai siun
tiniai ir laiškai teikė jėgų ir žvalumo 
šio kazemato kaliniams. Buvo galima pa
manyti, kad visos tos moterys — mūšų 
motinos ar seserys.

Jau mėnesį išsėdėjome Romenvilyje. 
Mūsų partinė grupe sutvarkė nuolatinius 
ryšius su centrine forto organizacija. Į 
ją įėjo senas mano draugas Tatavas, ku
rį pažinau dar prieš karą. Tatavas, kaip 
pas mus sakoma, iš “senosios gvardijos.” 
Jis stebuklu išsigelbėjo nuo mirties: bu
vo šaudoma grupė abėcėlės eile ir ties jo 
pavarde sustota. Kuo ramiausiai ir 
punktualiausiai jis reguliariai praneši
nėjo man naujienas iš laisvės.

Kovo dvidešimt pirmą mes sušaukėme 
iškilmingus susirinkimus, skirtus pami
nėti katuriasdešimt šešiems įkaitams, 
prieš pusę metų sušaudytiems Mon-Va- 
lerjene. Tą pat dieną' buvo sušaudyta 
septyniasdešimt patriotų Bordo mieste.

Kiekviename kazemate, kiekvienoje 
kameroje vienas kuris draugas pasakojo 
atsiminimus apie drąsą tų, kurie mirė 
su daina lūpose. Lygiai tą pat valandą 
vyrai ir moterys po susikaupimo ir pa
garbos kupinos tylos, davus signalą, už
giedojo Marselietę. Manifestacija praė
jo be įvykių.

Tačiau mes neketinome apsiriboti pa
syviu kankinių vaidmeniu. Mes kūrėme 
visokius planus. Langai kazemato gilu
moje išeina į griovį. Galima pramušti 
sieną, galima išplauti grotas ir surizi
kuoti. Bet mes ne vieni; norint surengti 
bėgimą, reikėjo, kad dalyvautų visas ko
lektyvas. Mes manėme, jog pasisekimo 
šansų yra. Bet praleidome laiką. Kovo 
29 d. iššaukė trisdešimt žmonių. Aš bu-

— Susidėt daiktus, po dešimties minu
čių išvykstate.

Ir tikrai, po dešimties minučių mus iš
vedė. Apsikabiname. Pažadame susitikti 
ateityje.

—Ei, vyrai! Nutarta — visi susitik
sime aveniu diu Men kavinėje.

Trisdešimt žmonių išsiuntė jau vakar. 
Tarp jų ir Roberą. Į jų vietą atėjo kiti.

Mūsų nustebimui, mus nuvedė netoli. 
Tik į gretimą kazematą.

—Šį kartą, bičiuli, mums baigta, — 
tarė Andre, kiek nerimaudamas.

— Greičiausiai, *mus išsiųs į Vokicti-

— Hm!
Naujasis kazematas man pasirodė 

esąs didžiulis. Jis buvo tamsesnis už se
nąjį. Viršum gulto, ant kurio aš atsisė
dau, buvo matyti užrašas pieštuku:

“Mūsą keturiasdešimt šeši, mes be 
baimes laukiame mirties, mes tikime 
pergale y

Įskaityti buvo galima tik vieną pana
ša: Dor tanas.

Kiek žemiau buvo kitas, pusiau nu
trintas užrašas:

“Tegyvuoja Torezas! Tegyvuoja Pran
cūzija!”

Aš gerai pąžinau Dorlaną. Jis buvo 

 

komjaunuoli^/ Paskutinį kartą mačiausi 

 

6U juo Par/žiuje, skvere, kur mūsų bu-, 
vo paskirtas susitikimas. Jis šventai ti
kėjo pergale, aistringai imdavosi kiek
vieno jam pavesto darbo. Skirdamasis 
jis pasakė:

— Ligi greito pasimatymo!
Taip mums ir nebepavyko pasimatyti. 

Jis žuvo drauge su keturiasdešimt pen
kiais draugais, sušaudytais praėjus mė
nesiui po devyniasdešimt šešių žmonių

> grupės, tarp kurių buvo Luji Torezas. 
(Moriso Torczo brolis.) Visi perėjo per 
šį kazematą.

Mes pasidalijome atsargas. Vidurdie
nį atvedė naujų suimtųjų. Seni pažįsta
mi ! Beveik visa “Valini” grupe.

(Bus daugiau)

tapo' išrinktas pirminin-

rinkimų tie pseudosocia-
nusimetė socialistines

Tai 
neatsilankyti į' 

ir

Vasario 23 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubas savo 
svetainėje surengė 60-tą Me
tinį Banketą. Tai yra pusėti
nai senas klubas. 60 metų at
gal mažai lietuviškų klubų 
radosi.

Svečių atsilankė daug, ga
lėjo būti arti trijų šimtų. Sve
čiai susidėjo iš kelių tautų, 
bet lietuvių buvo daugiau kaip 
du trečdaliai. Tai, rodosi, gra
ži grupele žmonių, tačiau pa
gal skaičių narių, į klubą pri
gulinčių, tai tik labai didelė 
mažuma dalyvavo bankete. 
Klubas turi. apie 900 narių. 
Tai reiškia, kad nė trečdalis 
nedalyvavo pare n g i m e. 
apsileidimas
savo draugijos parengimą, 
dar jubiliejinę 60 metų sukak
tį!

Banketas buvo labai puikus, 
skanių valgių ir gėrimų buvo 
įvalias. Prie to, dar, kurie uk- 
vatino, galėjo ir prisišokt prie 
gana geros orkestros. O patar
navimas buvo labai manda
gus, kaip prie stalų, taip prie 
barų. Tiek kas link banketo.

-—o— •
Dabar noriu pabrėžti šiek 

tiek iš klubo istorijos, nors 
trumpai.

Kaip .tokia sena draugija, 
tai klubas 1 pergyveno visokių 
laikų. Pagal laikus, buvo ir 
keistų nuomonių žmonėse, ku
rie prigulėjo klube.

Klubas buvo suorganizuo
tas per'to laiko progresyvius 
lietuvius su tokiu supratimu, 
kad turėti. klubą ir nopriguL 
mingą bažnyčią. Po kiek lai
ko pasirodė, kad,, kaipo tikė- 
jimiška įstaiga, klubas nepri- 
gyja. ' Todėl ..paliko tik kaipo 
pašalpįnis klubas, kuris nieko 
bendra su jokia bažnyčia ne
turės.

Klubas pamaži augo na
riais ir turtų, nevaržė tikėji- 
miškų bei politinių įsitikini
mų. ’

Tuo . laiku Lietuvoje pasL 
darė sąjūdis prieš carizmą, 
kas ir pastūmėjo Lietuvos 
žmones, o ypač jaunimą, pir
myn. Atvažiavę iš Lietuvos 
jauni laisvesni žmonės, pro
gresyvesni, prie ■ klubo , rašėsi.

Laikui bėgant, jaunesni, su- 
gabesni pradėjo užimti vado
vybę. Tie jaunesni žmonės 
nors ir buvo kiek, progresy
vesni, tačiau .senų tradicijų ir 
pas juos nestokavo, buvo ir 
ambicijų. Taš kliudė. spartes
niam klubo augimui, kaip na
riais, taip turtu.

Po’ pirmo pasaulinio karo 
prasidėjo trynimasis. Progre- 
syviškesnis elementas, .kurie 
buvo atsikratę , nuo tų senų 
tradicijų, pradėjo , veržtis į 
vadovybę, kad pastatyt klubą 
ant tvirtų progresyvių pama
tų. Tuo , laiku vadovybėje 
buvo neva tai socialistai. Pra
sidėjus trynimuisi, jie' susijun
gė su tautininkais, dabarti
niais fašistais, ir susirinkimuo
se ; kiekvieną pąžangesnį su
manymą, paduotą., per progre
syvius, ^paniekinančiai atmes
davo. Reakcija siautė. Tačiau

per intensyvę kovą pavyko tą 
reakciją išardyti. Metiniame 
susirinkime renkant valdybą, 
Tamošius pralošė, o V. Yaku- 
bonis 
ku.

Po 
listai
kaukes ir pasirodė pilnoje es
mėje sekėjais Mussolinio, 
Šeidemano, Noskės. Tarnas 
Matas, socialistas, organizuo
ja visas reakcines spėkas, 
bando kviesti policiją, kad 
ateinantį susirinkimą, kada 
jau Yakubonis turės užimti 
pirmininko vietą, ncužleist, 
reiškia, nuversti, kaip kad* 
Smetona Grinių Lietuvoje nu
vertė. Negavęs pagalbos iš 
policijos, Tamošiūnas kreipėsi 
prie Bagočiaus, kad tas duotų 
pagalbą. Bet ir tas atsisakė.

Matydamas, kad nieko ne
galės padalyti, tai kad atkęr
anti, vaikščiodamas po Wa-1 
terburio Brooklyną visokias 
nesąmones pasakojo, agitavo, 
kad niekas prie 
šytų, kad dabar 
nistai klubą su 
ir turtu išveš į 
koki stebuklai, 
netik kad klubo ir klubo na
rių su klubo turtu, kurį tada 
skaitė apie 15 tūkstančių dol. 
niekur nevežė, bet klubą iš
augino nariais ir turtu. Da
bar narių klubas turi apie 900, 
o turtą skaitliuoja apie 70 
tūkstančių dolerių.

—o—
Waterburyje gyvuoja du lie

tuvių, klubai — Lietuvių Pilie
čių ir Lietuvių Neprigulmin- 
gas klubas. Po išmetimo Ta
rno Mato iš pirmininkystės, 
Lietuvių Piliečių klube, po sa
vaites laiko Neprigulmingo 
klubo buvo taip pat metinis 
susirinkimas. Tai Tarnas Ma
tas, kad išlaikyti savo garbę, 
organizavo visus savo pasekė
jus, fundino visiems, kad už 
ji balsuotu. Ir tas jam pasise- *■ I . .
kė, tapo išrinktas. Mat, jis 
priklauso į abu klubus. NeprL 
gulmingam klube išpirminin- 
kavo iki 1950 metų pabaigos.

Po pralaimėjimo rinkimų 
Ne p ri gulmingam klube, Matas 
vaikščiojo liūdnas, be prezi
dento. titulo visus metus. Tai 
buvo' sunkūs metai; į pabaigą 
1951 Tarnas Matas pradėjo 
tankiau lankyti Piliečių Klu
bą U'žfundydavo. ir vis kalbė
davo apie ateinančius rinki
mus, diškusavo, kas bus iš
rinktas į klubo pirminipkus? 
Klubo lankytojai tankiai pa
stebėdavo. Tarnai! Jei gerai 
fundysi, už tave balsuosim. 
Bet nebandyk vesti klubą į 
fašistų abazą, o jei tik ką to
kio panašaus bandysi daryti, 
tai ateis rinkimai ir būsi vėl 
išmestas. Tarnas pasižadėjo, 
kad jisai nieko tokio nemano 
daryti, kas kenktų klubui. 
Bet dabar jau. kas kita prade
da rodytis.

Tarnas Matas veikia su ku
nigais, su purviniausiais f ašis- • 
tais, su Amerikos Lietuv.ių Ta
ryba, per ką pusėtinai įtek
mės turi į DP. Į tris susirin. į 
klubą įsirašė virš 20 narių.

klubo nesira- 
tai jau komu- 
visais nariais 
Maskvą! Bet 
Pažangiečiai

Bladui
Kasakaičiui

mirus
kovo 13-ta, 1952 m.

Reiškiu užuojautą jo žmo
nai Mary, sūnui Vincui, 
dukterims Annai ir Mary, 
taipgi jo dėdei Petrui 
Mikalauskui.

A. M.

Visi tie nariai DP. Daugumas 
DP jau gana žinomi. Jie kei
kia Lietuvą, jie keikia visus 
progresyvius žmones.

Ar kas pavydėtų, kad DP 
priklausytų klubuose bei kito
se progresyviškose draugijo
se ? Nesipriešintų niekas. Bet 
čia yra šuniukas pastipęs pa
kastas ir jau pradeda smirdė
ti.

Po vasario menesio susirin
kimo kas toks parašė kores- 

1 pondcnciją į Darbininką, pa
peikdamas Tarną Matą, 
klube 
dviejuose 
kvietė 
rybos 
prašė, 
dieną 
Matą.

kad 
pirmininkaudamas jis 

susirinkimuose nc- 
klubą prisidėti prie Ta
ne pinigų Tarybai ne- 
Į trečią ar tai ketvirtą 

Naujienos teisina Tarną 
Rašo, kad dar tik du 

susirinkimai įvyko, ir jau rei
kalauti, kad klubas būtų pa
kviestas dėtis prie Tarybos, ir 
pinigines aukas duoti Tarybai, 
negalima, čia galima labai 
lengvai suprasti, kad iš kalno 
gal per Grigaitį yra įsakyta 
“take it easy,” o savo atsieksi.

Pastaba 103 klubo — Lietu-1 
vių Piliečių nariams būti ant 
sargybos* ba jei ne ateinantį 
balandžio mėnesį, tai gegužės 
per visas Amerikos lietuviškas 
draugijas ir klubus tas klausi
mas bus bandoma perleisti, 
kad užkarti Tarybą ant na
rių ii- draugijų, kurias fašis
tai vadovauja. Tainas Matas 
103 klube pirmininkauja ne 
dėl- klubo naudos, o dėl Tary
bos.

Tarnas Matas pasitiki, kad 
su pagalba DP, ką įrašinėja, 
ir kiek įrašys iki ateinančių 
klubo rinkimų, užtikrins sau 
pirmininko vietą ir išnaudos 
klubą Tarybos naudai.

Tas Pats

Jei jūsų draugijai, klubui 
ar cĮiorui reikia kokių stam
besnių spausdinių: konsti
tucijų, mokesčių knygelių 
ar kitko, — nesibaidykite, 
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

Sūnus yra 
metų amžiaus, 
armijoje, Korė- 
tapo nuteistas 

kalėjiman už 
būdamas sargy- 

Jis sako,

Tėvas, motina ir sūnus 
McConnell’ai. 
tik 20 
tarnauja 
joje. Jis 
10 metų 
tai, kad
bojo užmigo, 
kad jis buvo laikomas be 
miego 48 valandas ir ne
begalėjo atlaikyti. Kari
nis teismas pasiteisinimo 
nepriėmė. Kario 
nell tėvai prašo 
susimylėjimo ir 
nimo bausmės.

McCon- 
valdžios 
panaiki-

answer 
thė'call
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1952 RED CROSS FUND

Order No. 20

To ženklelio pasirodymas 
spaudoje liudija, kad jau 
prasidėjo Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus kampanija 
sukelti po visą šalį — 85 
milijonus dolerių. Iš New 
Yorko miesto gyventojų ti
kisi gauti $6,700,000.'

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.

SvilpaTšdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis 
ir apt 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. t

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, 
bpt 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, F. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3 pua!.--Laisvė (Liberty)-Antradich., Kovo-March 25, 1952

Bro'oklync. masinis susirinkimas po to, kai kąžin kas 
nušovė Arnold Schuster, kuris keletas dienų pirmiau 
policijai parodė’bankų plėšiką Willie Sutton. Schus- 
terio kaimynai susirinko; ir priėmė rezoliuciją, kad po
licija ir miesto valdžia nesigailėtų pastangų ir kaštų 
Schusterio užmušėjo suradimui. Kol kas tos pastangos 
dar nėra davusios jokių pasėkų. .

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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Great Neck, N. Y
Pas mus viešpatauja tyla, 

fcnuduriuoja visuomeninė veik
la. Atėjo nelemta padėtis, 
stumia į apsnūdimą (o gal se
natvė ?).

traukinys 
nuo ko 
ir pasi- 
netcko

Kaip kitose kolonijose, taip 
ir čia šią žiemą pasireiškia 
daug mirimų. Netekome LLD 
72 kuopos nario Frank Urci- 
no. žmogus čia ilgai išgyveno. 
Buvo jau ant pensijos. Turė
jo 84 metus, buvo nevedęs. 
Gyveno pasistatytoje būdelė
je, kuri sudegė. Likęs be pa
stogės, važiavo pas brolio dūk* 
terj į New Haven, Conn. Kaip 
ten įvyko, kad jį
prie bėgių pritrenkė, 
už savaitės ligoninėje 
mirė. Plačiau apie jį 
sužinoti. 

—o—
Taipgi pasimirė Mrs. Alice 

Ališauskienė-Allen, sulaukusi 
84 m. amžiaus. Priklausė prie 
LAP Klubo. Klubas atsisveiki
no su savo nare, suteikė gra
žių gėlių vainiką. Palaidota 
vasario 15 d. St. Mary’s kapi
nėse Flushinge.

Reikia pažymėti, kad Ali
šauskienė išgyveno Great Ne1 
cke 52 m. Buvo charakterin
ga moteriškė. Linksmo būdo, 
mylėjo priklausyti prie drau
gijų. Priklausė ir Dukterų ir 
Sūnų Draugystėje. Buvo našlė 
per 19 metų,
garbingus sūnus, 
Aleksandrą, 
riaus mokslą 
garsėjo savo 
ei jos srityje,
yra chemijos 
daktaras-dentistas. Abudu jos 
sūnai yra labai draugiški vy
rai.

Užaugino du 
Juozą ir 

Juozas, inžinie- 
turėdamas, pa- 

profesijoje avia- 
O sūnus Aleksas 

profesorius ir

NewYiilo^/W^/Zlriliit
“Pavasaris yra 
laikas taikai”

Su tokiu 
newarkibčių 
gatves kovo 15-tą, 
šus už taiką.

obalsiu apie 80 
moterų išėjo į 

rinkti para-t

saitas, no
20 laipsniu.

Oras pasitaikė 
pavasahiškas, apie 
Tačiau širdyje jos jautė šilu
mą. Malonią, šiltą nuotaiką 
teikė naudingo darbo džiaugs
mas, kad jų pastangos artina 
pasauliui taiką ir ramybę ge
ros valios žmonėms. Kad pas
kubi n imu artyn taikos jos 
gelbsti nuo pražūties žmones, 
gal ir savo vaikus.

Susidariusios į negrių ir bal
tųjų grupes jos pasistatė sta
lus prie gatvių sankryžų. Ap
sišarvavusios plakatais, petici
jomis, paišeliais, lapeliais jos 
vykdė darbą. Surinko 1,500 
parašų.

Kelios dešimtys susidomė
jusių tuo darbu prašė ir gavo 
informacijų, lapelių, peticijų 
tam darbui vykdyti tarpe sa
vo kaimynų. Galutina šios iš
vykos pasėka bus kur kas di
desnė. Kor.

Moterys protestavo 
prieš kvietimą į N. Y 
fašisto majoro

Amerikos Tautinių Moterų 
Komitetas New Yorke lankėsi 
pas majorą Impellitterį. Jos 
ėjo protestuoti prieš fašisto, 
Madrido majoro atvykimą 
majorų konferencijon, kuri į- 
vyks New Yorko mieste gegu-

I žės mėnesį, šių metų.
Sūnai palaidojo motiną. Pa-1 

lydovams, kurių buvo labai 
dąug, iškėlė liūdesio pietus 
Kasmočių svetainėje.

Reiškiame • Juozui ir Dr. 
Aleks-Allen gilią užuojautą 
jų liūdesio momentu.

. Velionė savo laiku tarpe lie
tuvių užsiimdinėjo akušerija— 
“midwife.” Paliko ir 3 anū
kus.

Taipgi čia pasimirė Stanley 
Karis, išgyvenęs čia 40 metų. 
Palaidotas vasario 27 d. Holy 
Road kapinėse, Westbury, L. 
L Jis priklausė prie St. Pran
ciškaus draugystės. Paliko sū
nų ir\dukterį, jau vedusius. 
Jis buvo 60 metų amžiaus.

—o—

Nuvykusiai delegacijai aiš
kinosi, kad majoras esąs išva
žiavęs ir kad savo tarnautojus 
neįgalinęs su moterų atstovė
mis susitikti. Tačiau delegates 
paliko pareiškimą, kuriame, 
greta kitko, sakė:

“Mes žinome, kad Franco 
fašistų režimas buvo spėka ir 
prievarta užkartas Ispanijos 
liaudžiai. Jog Ispanijos žmo
nių laisvė buvo 
kraujo jūroje, 
galėtų paruošti 
jam pasauliniam
draugingumas Franco Ispani
jai ir nereikalingas mandagu
mas pakviesti Madrido majo
rą mūsų 
priešiškas 
liaudies
žalingas patiems gyvybiniams 
mūsų šalies interesams ir pa
saulio taikai.”

Moterys ragino majorą 
veikti į Valstybės Departmen- 
t’ą, kad tą kvietimą atšauktų.

paskandinta 
kad fašistai 7

dirvą antra- 
karui. Tad

Brooklyniečiy Atydai į
Ši penktadieni Įvyks svarbus brooklyniečiŲ susirinkimas 

Laisvės sustiprinimo reikalu. Kviečiame visus apšvietą 
branginančius žmones būti tame susirinkime.

Su 1-ma diena balandžio pradedame vajų, sukėlimui Lais
vei $10,000. Brooklynas turi būti pirmųjų eilėse, turime 
padaryti gražią pradžią. Prašome jsitėmyti, kad susirinki
mas Įvyksta penktadienį, 28 d. kovo, Liberty Auditorium, 
110-06 Atlantic avė., Richmond Hill, N. Y. Pradžia 8 vai. 
vakare.

Žinokime, kad nuo pradžios daug priklausys vajaus pasi
sekimas. Todėl turime skaitlingai dalyvauti šiame susirinki
me ir padaryti puikia pradžia vajui.

LAISVES ADMINISTRACIJA

Ant šaligatvio auto 
užmušė 2 kūdikius

Susidūręs su busu automo
bilius užšoko ant šaligatvio 
ant Metropolitan Ave. ties 
65 th St., Middle Village, 
Queens. Sutriuškinti (milita- 
riškoje tarnyboje esančio) 
saržento Howell Dallas du kū
dikiai, 13 menesių .Robertu- 
kas ir Irene, 4 metų.

Vaikučių motina Frieda, 38 
motų, pavojingai sužalota. 
Taipgi sužeisti kiti 4 vaikai ir 
trys suaugusieji, tarpe tų vie
na jauna motina Mrs. Uhler 
su kūdikiu taipgi pavojingai 
sužeisti.

Auto vairuotojas tik prieš 
koletą savaičių buvęs gavęs 
auto leidimą.

Taikos traukinys jau 
turi 700 keleivių

Pradėjus ruošti delegaciją 
į Nacionalę Delegatų Asem- 
blėją 
buvo 
New 
gatų.

Taikai, 'Washingtone, 
pasimota iš Didžiojo 

Yorko pasiųsti 500 dele-

Gale praėjusios savaites 
jau 1 turėtais daviniais apli
kuota, kad specialiu traukiniu 
balandžio 1-mos rytą išvažius 
apie 750 delegatų.

I

Traukinys išeis 7 vai. ryto 
iš Pennsylvania gelžkelių sto
ties, 33rd St. ir 7th, Ave., New 
Yorke. Užsisakiusiems iš ank
sto kelionė, specialiu traukiniu 
kainuos $13.50. Užsisakyti 
galima savo susiedijos taikos 
organizacijose. O kam tas ne-

patogių gali tikintus 
New York Labor 
Konferencijos 
\V. 4 2nd Št

iš Washingtono atgal į 
New Yorką traukinys išeis 
7:30 vakaro. Taigi, ąpie 11 
vai. vakaro delegatai jau bus 
vėl New Yorke. Washingtone 
vizituose pas kongresmanus, 
senatorius ir mitinguose pra
leis apie 7 valandas.

įsigyti 
for Peace 

raštinėje, 111

Susiedijų plotme kvotas, 
yra nusistatę: Brooklynas ir 
Manhattan po 200, Bronx 
TOO, Queens 50. Unijinės ir 
kitos organizacijos, kurių te
ritorija yra visą miestą, 
200. . D. U. T.

Sueikime visi pasigrožėti 
hartfordiečių vaidinimu!

Kilo protestai pnes 
majoro meilę fašistų 
Ispanijai

to,Mieste kilo protestai dėl 
kad majoras Impell'itteri suti
ko siųsti budelio Franco Ispa
nijon miestinio balėto trupę 
ten koncertuoti fašistams.

I

Pareiškime majorui New 
Yorke veikiantis priešfašisti- 
nis komitetas, greta kitko, ra
šo :

vus, tos rūšies “demokratus” 
yra didžiu prasižengimu prieš 
New Yorko demokratinę vi
suomenę. Būtų nepadoru net 
jeigu majoras siųstų fašistams 
paramą savo asmeniškais fon
dais. Bot...

Balotas, esąs dalimi Miesti
nio Muzikos ir Dramos Cenfe 
ro, yra užlaikoma takspotw 
ir pertaksuotos' visuomenės pi
nigais, kuriuos netinka švais

tyti tarnavimui fašistams.

“šį pat mėnesį... Barcelono- 
je penkis darbininkus užmušė 
Franco šaulių skvadas už poli
tinį fašistams pasipriešinimą. 
O 27 Barcelonos darbininkai, 
kaltinami ‘kriminalybėje’ va
dovavimo* streikui praėjusį pa
vasari laukia fašistinio milita- 

. tiško teismo.”
Komitetas toliau savo pa

reiškime nurodo, jog siunti
mas miestinio baleto linksmin
ti tos rūšies “kultūros” valdo- I

N. Y. taksai ant pirkinių 
tehepasilieka

Vyriausias dabartinių valdi
ninkų ir įstatymų leidėjų 
planas subways problemai iš
rišti yra toks:

Pavesti subways specialei 
komisijai — autoritetui. Tas 
autoritetas būtų valdininkų 
paskirtas ir veiktų, kaip jie 
sako, “autonomiškai.” Numa
toma, kad tas autoritetas kel
tų ferą net 
rinkimuose 
tų subways 
prašai in imu
jie nebūtų renkami.

iki 25 centų. Bet 
piliečiai negalėtų 
valdovų nubausti 

iš pareigų, nes

Nakvodamas apdegė

Kriaučių atydai
Kovo (March) 26'd. įvyks 

lietuvių kriaučių 54-to sky
riaus svarbus susirinkimas 11- 
27 Arion PI., unijos svetainč- 

Prasidčs 7:30 vakaro.je.

Gerbiamieji kriaučiai ii 
kriaučkos, numeskite savo na
minius reikalus i šalį ir daly
vaukite susirinkimo. Jisai yra 
svarbus tuomi, kad bus rinki
mai delegatų i Amalgameitų 
kriaučių i konvenciją. Taigi, 
mes turime išrinkti tinkamus 
žmones, kad mums parvežtų 
ir išdubtų tinkamą raportą.

Turėkite su savim unijos ir 
social security 
taip nebūsite Įleisti j susini 
kimą. Dalyvaukite visi minėb 
laiku. J. S

■į ki-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1-mos kuopos susirinkimas 
Įvyks šio ketvirtadienio vakarą, ko
vo 27-tą, L. A. P. Klubo salėjo, 280 
Union Avė. Pradžia 7:30 v. v. Visi 
pasimokėję duokle nariai gaus dak
taro KaŠkiaučiaus parašytą knygą 
“Sveikatos Šaltinis.” - Sekr.

' (59-60)

)

Po sunkios ligos vasario 11 
d. pasimirė Stanley Mockus, 
žmogus buvo jau nebejaunas. 
Vaikų nepaliko, tik nuliūdu
sią ir sergančią moterį.

Gaila, tiek mirusių lietuvių!
■ ' —o—

šalin į svečius yra 
geriausioms mūsų 

tradicijoms. Jis yra

Drauge Vizdžiūnienė-Eimu- 
tis jau trečias mėn. kaip ser
ga. Sulaužyta koja jau bai
gia pasveikti. Ji dėkoja vi
siems geradariams už aplan
kymą ir už laikraščius. Taip
gi dėkoja SLA 24 kuopai už 
jos aprūpinimą pašalpa 
lankymu.

Ragino pagerinti 
švenčių nuostatus

Ateinantį sekmadienį, kovo 
30-tą dieną atvažiuos į Kultū
rinį Centrą į Richmond Hill, 
Hartfordo vaidintojų grupe 
ir 3.-čią vai. po pietų vaidins 
labai .juokingą 3-jų veiksmų 
komediją “Tetos Turtai.” Ko
medija yra ne tik kad juokin
ga, bet ir pamokinanti, nes ji 
pajuokia godumą del turto.

Kada mes, brooklyniečiai, 
vaidinome Hartforde operetę 
“Stidrumsta širdis,” tai Hart
fordo menininkai ten turėjo 
sukvietę pilną svetainę žmo
nių ir labai gražiai mus priė
mė sveikindami vaidintojus. 
Taigi, dabąr, kada jie atva
žiuos pas mus vaidinti, tai 
mes, Brooklyno menininkai, 
norim turėti taipgi pilną sve
tainę žmonių, kad gražiai pri
imti ir pasveikinti juos.

Mes, Brooklyno menininkai, 
varde LMS 3-čios apskrities,

nuo-kuri rengia šį vaidinimą, 
širdžiai prašom Brooklyno ir 
apylinkės lietuvius, kad pade- 
tumet mums gražiai priimti ir 
pasveikinti Hartfordo vaidin
tojus. O tas atlikti labai leng
va. Ot, tik reikia sueiti vi
siems, pripildyti svetainę žmo
nėmis ir tada jie žinos, kad 
mes įvertinam jų darbą, kad 
mes juos sveikinam. O sveik in-* 
ti jie yra verti, nes jie važi
nėja po kolonijas, vaidindami 
komediją ir linksmina mūsų 
publiką.

Mes manom, kad be jokių 
abejonių Brooklyno ir apylin
kes lietuviai išklausys mūsų 
prašymą ir sueis kovo 30-tą 
dieną į Liberty Auditoriją 
gardžiai pasijuokti, pasigėrėti 
vaidinimu ir sykiu pasveikinti 
H art f ord o vai d i nto j us.

Taigi, cheerio! Pasimaty
sim nedėliojo. Jonas Juška

buvo 
dalys 
leista 
v (e n o

taksų 
lenktynes.

ir ap-

apsi-

—o—
Vasario 14 d. draugų 

Adomonių sūnus Jonas
' vedė su žydų kilmės mergina

Sama Zudok. Jonas yra bai
gęs biznio kursą ir atsižymė
jęs sportininkas. Adomonių 
vyresnysis sūnus Carl yra in
žinierius, jau senokai vedęs ir 
turi 2 sūnus. Gyvena New Jer
sey. Taipgi Adomoniai 
dukterį Rūtą.

Adomoniai linksmus ir 
tenkinti Jono vedybomis,
liname jaunuoliams laimės 
vedybiniame gyvenime.

F. Kl-ton

turi

pa-

Amerikos rabinų organiza
cija kreipėsi į New Yorko 
Valstijos Seimelį su prašymu 
pakeisti šventadieniams įsta
tymą. Jie nurodo, kad įstaty
mas turėtų būti tokiu, kuris 
netrukdytų kiekvienam švęsti 

’savo dieną pagal savo religi
ją ir tuo patimi neatimtų pro
gos užsidirbti pragyvenimą.

Dabartinis įstatymas drau
džia atidaryti įstaigas sekma
dieniais. Jis yra pritaikytas 
pataikauti krikščionjų religi
nėms grupėms. Dėl to tos gru
pės, kurios švenčia 
nį, yra priverstos 
savo šventės arba
medžiaginius nuostolius.

Lietuvių Liaudies 
Teatro nariams

Pikietavo Frahcijos 
konsulatą

be
au-

šeštadie- 
atsisakyti 

panešti

Visi Brooklyn© Lietuvių 
Liaudies Teatro nariai prašo
mi susirinkti antradienio (25 
d.) vakarą i Lietuvių Kultū
ros Centro Patalpas. Turime 
svarbų ir greitą reikalą aptar
ti. Be to, bus skaitytas nau
jas veikalas.

Prašome susirinkti 8 v. Pra
šome būti visus.

Repertuaro Komitetas

Iš 'Henryko Sienkiewitz Garsiosios Apysakoj

s QUO VADIS
hflWBMCM fiom 10:30 ASTOR ari m on• Prices 95įto’1.8Q

Pattersoną sveikins 
su laimėjimu

Kovo 20-tos prievakarį virš 
šimtas ašmenų buvo tiesiai iš 
šapų siįvykę pikietuoti Fran- 
cijos konsulatą, 610 Fifth 
Ave*, New Yorke. Pikietą iš
šaukė darbininkų ir taikos 
organizacijos.

Pikietu pareikšta protestas 
prieš francūzų valdžios perse
kiojimą Tunisijos liaudies, 
kpri reikalauja sau nepriklau
somybės ir laisvės. Reikalavo 
leisti tiems žmonėms patiems 
tvarkyti savo tautinius reika
lus. . /

sa-Apsidžiaugęs laimėjimu 
vo ir visos liaudies žymaus 
vado William L. Patterson, 
Civilinių Teisių Kongresas 
šaukia masinį mitingą kovo 
26-tos vakarą. Įvyks masinis 
bankietas, kur taip pat bus

Brooklyne vėl areštuoti 4 
asmenys, įtarti pardavinėjime 
narkotikų.

paminėta tos organizacijos 
6-rių metų sukaktis. Vieta: 
Central Plaza, prie 2nd Avė. 
ir 8^h St., New Yorke.

New Yorko Valstijos Sei-Į 
mėlis išsiskirstė namo praėjiu | 
>?į ketvirtadieni. Jie turės gra
žią atostogą velykinių švenčių 
proga. Ir politikams, kad ga
lėtų včL tapti išrinktais į Sei
melį.

Seimelis šiuo tarpu neišdrį
so įsakyti • pakelti New Yorko 
miesto važiuotės f erą išriši
mui miesto nedateklių. Bet...

Seimelis paliko ii’ toliau 3 
nuošimčius taksų ant pirkinių 
(sales tax).

Leido imti po $60 per metus 
už laikymą automobiliaus gat
vėse naktimis.

Uždėti po centą ant cigare
čių.

Pakelti taksų nuošimtį ant ’ 
biznio pajamų. Lig šiol 
imama dvi penktosios 
vieno nuošimčio, dabar 
imti 4 penktąsias dalis 
nuošimčio.

Uždėti 15 nuošimčių 
Įžangoms į arklių

Takšnoti po $5 iki $10 už 
vartojimą auto ar sunkveži
mio (tas priedui prie jau mo
kamų už leidimo vairuoti len
telę). Iki 3,500 svarų svorio 
bus $5, aukščiau to svorio $10.

Uždėti dar 25 nuošimčius 
“surtax” prie jau esamųjų 
taksų degtinėms.

Kelti real estate taksus nuo 
esamų 2 iki 2 ir pusės nuošim
čių. Bet tas dar nebus vykdo1- 
ma. Real estate taksa vim u i 
pakelti įstatymas reikalauja 
tą pati bilių perbalsuoti seka
moje - seimelio sesijoje. Ir jei
gu ta priimtų, tuomet dar tu
rėtų leisti piliečiams perbal- 
suoti. Tad spėliojama, kad šis 
pasiūlymas numirs po rinki
mų. Kad jis tiktai pasiūlytas 
apraminimui tų milijonų bal
suotojų, kurie neturi real es
tate. Apraminti tuos, kurie 
mano, kad real estate perdaug 
lengvai atliuosuojama nuo 
taksų, ypač ta real estate da
lis, kurią valdo milijonierių 
bankai.

Ir leido užtraukti visokių 
paskolų.

Miesto valdžia žinoma tū
lus tuos taksus gali atidėti ar
ba rinkti po mažiau1, pagal 
nuožiūrą ir reikalą.

Ar fėras jau nebebus kelia
mas ?

Atsakymas glūdi tame, kaip 
darbininkai pasirodys rinki
muose. Visiems aišku, kad fėro 
kėlimas nėra atmestas, tik ati
dėtas. Kad tas leistas užtraiu 
kti paskolas kada nors, iš kur 
nors turės, atmokėti. Ir jeigu 
bus vėl išrinkti įstatymų leidi
mo istaigosna ir į valdvietes 
tokie, kurie nedrįs takšnoti 
ten, kur yra iš ko takšnoti, 
tuomet taksuos biedniausius.

Didžiausiais iš Qiednuome- 
nės surankioti milijonus dole
rių šaltiniais yra subways ir 
taksai ant pirkinių. Taksai 
ant' pirkinių jau dabar yra. 
'Taksams ant subway yra pla
nas ' ateičiai.

Fred Vollmer., 50 metų, 
namis, nuėjęs išsimiegoti 
tomobiliuje senų auto, pasta
tymui plote. Kibirkštys- iš jo 
pypkės padegė aliejuotą šiuk
šlyną ir jis pavojingai apde
gė.

Prieš keletą desėtkų metų 
Vollmeris panašioje nakvynė
je šaltą žiemą bemiegodamas 
buvo nušalęs kojas. •<

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St. L

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. 7-6283

<♦>
<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<t>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarko ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barberiai

<♦>

<♦)

<♦>

<>

<♦>

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. ▼

Tel. EVergreen 7-6868

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

4 jpuil.—Laisve (Liberty),—Antradien., Kovo-M arch 25, 1952




