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Ar bus streikas?
Samdytojai turi būti pri
versti skaitytis.
B'lėšikaį ir iu garbinimas.
Ten irk pas mus.
“Tetos turtai.”

Rašo R. MIZARA

, Kaip dabar atrodo, tai plie
no pramonės darbininku strei-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metam*' 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

kas bus neišvengiamas.
Streikui diena nuskirta s.m. 

balandžio 8-toji.
Samdytojai atsisako išpil

dyti teisėtus darbininkų reika
lavimus; su samdytojais eina 
vyriausybė, su Charles E. Wil
son u priešakyje.

Tie, kurie priešinasi plieno 
pramonės darbininkams pa
keiti algas, aišku, streiko ne
nori, bet jie dar labiau nenori 
sumažinti plieno magnatų pel
nus. ,

Tuo pačiu kartu gyvenimas 
vis sunkėja, versdamas darbi
ninkus reikalauti algų pakėli
mo.

I

Iki dienos, kurią streikas 
turėtų pasidėti, tepasiliko tik 
biskis daigiau, kaip viena sa- 
va-glė.

Wei plieno pramonės darbi
ninkų streikas prasidės, jei jis, 
ilgiau pasitęs, tai palies ir ki-j 
tas pramones. To bijosi tie, I 
kuriems rūpi galvatrūktiškas i 
ginklavimasis. '

★

Plieno pramonės savininkai 
žeriasi milžiniškus pelnus, ko
kių niekad negaudavo.

Gindami savo kišenes, gin- • 
darni pelnus, jie atsisako pil
dyti darbininkų reikalavimus. 
Jie sako- mes išklausysime 
darbininkų reikalavimų tik 
tuomet, jei mums bus leista 
pakelti plieno kainos. Bet eko- 
homistai, žiną padėtį, sako: 
samdy’ojai gali išpildyti dar- 
bininkj| reikalavimus be pakė
limu kainu ant plieno.

Vr^kas daug priklausys 
plieno pramonės > darbi

ninkų unijos vadovų nusista
tymo. Jei. yadovai ryžtingai 
laikysis,j tai; ’ darbinipkąi ir 
gaus tai, ko reikalauja'. '

Netoli Bostono plėšikai- pa
sigrobė iš šarvuoto sunkveži- 
•mio arti $700,000 pinigų ir 
pabėgo.

Viskas atlikta dienos švie
soje. Viskas atlikta be šūvio 
iššovimo.

Pasirodo, jog “didžiais plė
šikais“ gali “didžiuotis” ne 
tik Čikaga ir Niujorkas, —ga
li tuo “didžiuotis” ir Bostonas.

Pas mus šiuo metu teisiami 
du banko plėšikai, Willie Sut
ton ir Thomas Kling, — gero
kai F»sižymėję kriminalistai.

Komercinė spauda plėšikus 
i<k>izuoja, tarytum sakyda
ma jauniems žmonėms: eikite 
tų 'kriminalistų pėdomis, tai 
mes ir apie jus taip gražiai 
rašysime, jus šlovinsime.

Toji spauda, rašydama apie 
darbininkų judėjimo veikėjų 
teismus, — veikėjų už taiką 
ir darbo žmonių gerbūvį, — 
juos šlykščiai terlioja.

Šis beprotiškas plėšikų ide* 
alizavimas komercinėje spau
doje parodo, koks prasiradi- 
mas apėmė “laisvojo verslo” 
santvarką.

Iš Maksvos pranešama, kad 
ten tapo sudarytas—iš daili
ninkų, artistų, mokslininkų, 
rašytojų, — specialus komite
tas Leonardo da Vinci 500 
metų gimimo sukakčiai atžy- 

. mėti.
Iškilmės bus pravestos ba

landžio mėnesį.
Kituose pasaulio kraštuose 

bus daroma tas pats.
Mūsų miesto pažangioji lie

tuvių visuomenė šią sukaktį 
atžymėjo kovo 23 dieną.

Vertėtų ir kitų miestų lietu- 
^am^ypadaryti tą patį.

■ v Kovo 30 dieną hartfordie 
' črai menininkai atvyks pas 

mus suvaidinti naują komedi-
, ją, “TETOS TURTAI.”

Tai įvyks- Liberty Auditori
joj^ i

Franci j os. karininkai suėmė 
Tunisijos ministrus ir 
kitus tautinius vadus
Įvedė karinės apgulos\ stovį 
prieš Tunisijos patri jotus

Tunisija. — Prancūzų ka
rininkai areštavo ir kalėji
mam sumetė Tunisijos prem
jerą Čeniką, tris jo minis
trus ir kitus tautinius tuni- 
sų vadovus. Įkalino ir biz
nierius, reikalaujančius Tu- 
nisijai nepriklaus o m y b ė s 
nuo Francijos.

Prancūzų generalguber
natorius grafas de Haute- 
cloque įvedė griežtą kari
nės. apgulos stovį ir išleido

Rėksnys McCarthy traukia
teisman senatorių Bentona

v-

Washington.— Demokra
tas senatorius William Ben
ton yra įteikęs Senatui pa
siūlymą, kad išmestų ra
ganiau dį rėksnį senatorių 
McCarthy, republikoną. 
Bentonas nurodinėjo, kaip 
McCarthy po priesaika me- 
ląvo, šmeiždamas įvairius 
žmones, apšaukdamas juos 
komunistais.

McCarthy dabar todėl pa
traukė Bentona teisman už 
tai, kad Bentonas “nuplėšęs 
jo šlovę” ir padaręs suokal
bį, siekdamas pašalint Mc
Carthy iš" Senato. McCar
thy todėl reikalauja 2 mi
lijonų dolerių atlyginimo iš 
zBentono.

Per daug ligoninių 
pristatyta veteranam

Washington. — Nuo 1950 
m. vasaros iki šiol valdžia 
pastatę 20 naujų ligoninių 
karo veteranams. Jose yra 
12,407 lovos. Bet surasta 
tiktai 7,979 ligoniai.

Kai kurie Kongreso na
riai kritikuoja valdžią už 
pinigų eikvojimą, kur sta
toma naujos veteranams li
goninės be reikalo ir be 
plano.

■ . ....... — ... ! ..-..-I—

Užmiršo paskirt pinigų 
dėl automobiliu veteranam

i » . . 1

Washington. — Kongre
sas pirm pusmečio nutarė 
valdžios lėšomis įtaisyti au
tomobilius 15-kai tūkstan
čių sužalotų karo veteranų, 
praradusių po vieną ar Abi
dvi rankas ar kojas.

Bet Kongresas užmiršo 
paskirti $25,000,000 reika
lingų tam pinigų. Todėl be
rankiai - bekojai ir negau
na tu automobiliu, v v

Korėja.— Amerikonų ko- 
mandierius gen. Van Fleet 
pripažino, kad šiauriniai 
korėjiečiai galėtų pramušt 
amerikonų fronto liniją, 
“bet tik laikinai.”

ši komedija dar neseniai 
parašyta, — nauja. Taigi ma
tysime naujienybę.

įsakymą bausti mirčia tuos 
tunisus, kurie bus “pavo
jingi” francūzų saugumui.

(Tunisija iki šiol turėjo 
siaurą tautinę savivaldą, 
kuri, tačiau, priklausė nuo 
francūzo general-guberna- 
toriaus.)

Per tris paskutinius mė
nesius. francūzai, malšinda
mi tunisus, nušovė bent 100 
žmonių ir įkalino daugybe 
kitu, c

Ridgway reikalauja 
didini japonų armiją

Tokio, Japonija. — Japo
nų valdžia rekrutuoja apie 
90,000 kareivių. Bet gene
rolas Ridgway, vyriausias' 
amerikonų k o m andierius 
Tolimiesiems Rytams, daro 
spaudimą Japonijai, reika
laudamas rekrutuot 180,- 
000 japonų.

Karinė amerikonų valdy
ba Japonijoj pasižada visus 
rekrutus apginkluoti.

Phila. plienininkai 
nutarė streikuot

Philadelphia. — CIO Plie
no Darbininkų Unijos sky
rius nutarė streikuoti, pra
dedant nuo penktadienio 
vidunakčio prieš SKF Bali 
Bearing fabrikus., jeigu 
kompanija vis atmes darbi
ninkų skundus. Tas sky
rius turi 3,800 narių.

Suimtas cechų generolas 
už šnipinėjimą vakarams

Praga, Čechoslovakiją. — 
Pranešama, jog čechoslova- 
kų valdžia areštavo buvusį 
saugumo ministro pava? 
duotoj ą generolą Josef ą 
Pavelą ir du jo padėjėjus. 
Surado, kad jie “šnipinėjo 
vakariniams kraštams.”

Senatoriai nutarė pratęst 
kainų ir algų kontrolę

f

Washington. — Bankinis 
Senato komitetas vienbal
siai nutarė pratęst vieniems 
metams esamąją kainų ir 
algų kontrolę. Valdžia pra
šė 2 metų pratęsimo. .

Dabartinis įstatymas dėl 
kainų kontrolės ir algų už
šaldymo išsibaigs birželio 
30 d. š. m.

Čiangas žudo vis daugiau 
savo priešininkų

Taipei, Formoza.—Čiang 
Kai-šeko kinai tautininkai 
sušaudė dar 6 formoziečius, 
apšaukdami juos komunis
tų agentais.

Siautėja italų demonstracijos; 
reikalauja Italijai Triesto
s Roma. — Tebeverda stu
dentų ir kitų italų demon
stracijos, reikalaujant Ita
lijai Triesto miesto su apy
linke.

Demonstrantai s m e r k’i a 
Ameriką, Angliją ir Fran- 
ciją, kad jos sulaužė pasi
žadėjimą. Žadėjo atiduoti 
Italijai Triestą, bet neati
duoda — pataikauja Jugo
slavijos valdovui Titui, ku
ris taipgi nori Triesto.

Romoje demonstravo 40,- 
000 žmonių, tame skaičiuje

Valdžia parsamdė sandėlius 
už $17,162; paskui už juos 
sumokėjo $385,000 rendos

Washington. — Valdžia 
1949 metų rudenį parsam
dė savo Camp Crowder, 
M o., s a n dėlių tro besi u s 
Harriui Easley, kuris už
mokėjo valdžiai $17,162 ren
dos iki 1951 metų pavasa
rio.

Paskui valdžia atgal sam
dė iš jo trobesius grūdam 
supilti ir sumokėjo Eas- 
ley’ui $385,000 rendos per 
tą laikotarpį.

Dcm o k i *a tas senato i ‘iu s 
Allen J. Ellender kaltino 
Trumano valdžią už leidi
mą Easley’ui tai)) pasipini
gauti.

Kaip plieno gamyba 
nupuolė Anglijoj, o 
pakilo Sovietuose

Geneva, šveic. — Ekono
minė Jungtinių Tautų ko
misija surado, kad plieno 
gamyba Anglijoj nupuolė 
nuo 16,554,000 tonu 1950 m. 
iki 15,889,000 tonų 1951 m.

O Sovietų Sąjungoj plieno 
gamyba pakilo nuo 27,300,- 
000 metriškų tonų 1950 m. 
iki 31,300,000 metr. tonų 
1951 m., sako J. Tautu ko- 
misijos raportas.

Lenkijos ir kitų sovieti
nių draugų plieno gamyba 
tuo tarpu padidėjo nuo 8,- 
101,000 tonų iki 9,536,000 
tonų per metus.

(Metriškas. tonas yra 2,- 
204 svarai ir pusė, o pa
prastas tonas —.2,000 sv.)

Hipnotistai turi sumokėt 
merginai $3,169, kad per 
ilgai ją užhipnotizavo

Lewes, Anglija. — Hip- 
notis.tas Ralph Slater taip 
užhipnotizavo Dianą Rains- 
Bath, 23 metų merginą, kad 
jau 18 mėnesių kai ji ran
dasi svaigulyje; negali at
gauti blaivaus protavimo.

Anglų grand džiūrė todėl 
nusprendė, kad Slateris tu
ri sumokėt merginai $£:,169 
atlyginimo už tą skriaudą.

Slateris bandė išblaškyt 
hipnotinį jos svaigulį, bet 
nepavyko.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir nešalta. 

ir komunistai. Neapolyje 
maršavo 20,000, grasindami 
įsiveržt i Amerikos konsu
latą. Daug tūkstančių italų 
taipgi demonstravo Milane 
ir kituose Italijos miestuo
se.

Jie kirtosi su policija, ku
ri mėgino išardyt demon
stracijas. Sužeista šimtai 
asmenų. Vien Romoje areš
tuota 120.

Politikieriai siundo fašis
tus prieš dalyvaujančius de
monstracijose komunistus. 
Dėl to kilo muštynės.

CIO plienininkai grasina 
streikuot už 17 su puse 
centų algos priedą.

Pittsburgh. — Philipas 
Murray, CIO Plieno Darbi
ninkų Unijos prezidentas, 
užreiškė, kad jie išeis į vi
suotiną streiką, pradedant 
nuo balandžio (April) 8 d., 
jeigu kompanijos vis dar 
atsisakys pakelti jiems algą 
po 17 su puse centų per 
valandą.

Tokį priedą užgyrė val
dinė algų nustatymo komi- 
sia Washingtone. Bet ka
rinis mobilizuotojas Čalis 
Wilsonas palaiko kompani
jų pusę ir pasakoja, kad 
toks algos priedas varytų 
Ameriką į ‘-‘gilesne infliaci-

McGrath atsisako 
parodyt dokumentus 
tyrinėtojams

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmo tyrinę jan- 
čioji komisija prašė gene
ral) prokurorą J. Howarda 
McGrathą parodyt jai tei
singumo departmento do
kumentus archyvuose. Ko
misija priminė, jog neseniai 
tapo pavarytas sukčius-ky- 
šininkas T. Lamar Caudle, 
buvęs generalio prokuroro 
padėjėjas. Kongresui a n ų 
komisija nužiūrėjo, kad esą 
ir daugiau tokių valdinin- 

sku. €
McGrath, atsisakydamas 

parodyti dokumentus, už
reiškė, jog dabar jo teisin
gumo departmente “visi da
lykai puikiai sutvarkyti.”

(Harold Stassen, vienas 
republikonų kandidatų į 
prezidentus, andai įtarė, 
kad McGrathas, būdamas 
valdinėse vietose, “tapo mi
lijonierium.” McGr a t h a s 
tiktai “padėkojo” Stassenui 
už įtarimą, nieko daugiau 
nesakydamas.)

PRIPAŽINS KuBOS 
DIKTATORIŲ

Washington. — Jungtinės 
Valstijos greit pripažins ge
nerolo diktatoriaus Batisto 
valdžią Kuboje.

Batista su savo karinin
kais kovo 10 d. nuvertė 
konstitucinę Kubos prezi
dento Soccarro valdžią.

Malik sako, ^Tarptautinis’ 
Raudonasis Kryžius slėptų 
karines bakterijas Korėjoj
Tąi yra ne tarptautinė, o tik 
šveicarų tautinė organizacija

United Nations, N. Y. — 
Jokūbas Malikas, Sovietų 
atstovas Jungtinėse Tauto
se, vėl pabrėždamas kaltino 
Ameriką už ligų bakterijų 
vartojimą kare prieš šiau
rinės. Korėjos Liaudies Res
publiką.

Amerikos delegatas Ben
jaminas Cohenas atsiliepė, 
“tai grynas melas.” •

Malikas atmetė Amerikos 
siūlymą, kad ‘,‘Tarptauti-

Australija pardavinės 
Amerikai uraniumą

Canberra, Australia. — 
Australijos valdžia susita
rė su anglais ir ameriko
nais, kad pardavinės jiems 
uranium rūdą po $3.50 sva
rui.

Uranium yra medžiaga 
atominėms bomboms ga
minti. Bet iškasamo j rū
doj tėra tik menka dalis 
uraniumo tarp daugumos 
priemaišų.

Vilnonių kompanija 
mojasi numuši algas

Boston. — Francis. W. 
White, pirmininkas Ameri
can Woolen kompanijos, 
pareiškė, jog vilnonių audė
jai “turėsnusimušti” algas; 
o jei ne, tai audyklos bus 
perkraustytos iš Naujosios 
Anglijos į pietines valstijas..

Amerikonai-anglai, sakoma, 
tyko užpult Čechoslovakiją

Praga. — čechoslovaki- 
jos apsigynimo ministras 
Čepicka sakė per radi ją, j 
kad anglai-amerikonai “tik-1 
tai laukia progos užpulti 
Čechoslovakiją”; todėl ji tu
ri ginkluotis, kad atremt 
užpuolimą.

Anglai stato Frankui 3 
automobilius už $90,000

Crewe, Anglija. — Rolls 
Royce fabrikas čia stato 
fašistiniam Ispanijos dikta
toriui Frankui tris didžiu
lius, puošnius automobi
lius.. Kiekvienas automobi
lis lėšuos po 30 tūkstančių 
dolerių.

Anglų Rolls Royce auto
mobiliai yra brangiausi pa-

Karachi, Pakistam — Po
licininkai mėgino suimt 3 
pabėgusius, iš armijos ka
reivius, o tie nepasidavė, 
šaudydami., Nušovė 3 poli
cininkus, o policininkai — 
vieną pabėgėlį. Kautynės 
tęsėsi* per 26 valandas.

nis” Raudonasis Kryžius 
ištirtų, ar amerikiniai lakū
nai skleidžia ten choleros, 
maro ir tifo bakterijas.

Malikas pareiškė:
—Vadinamas “Tarptauti

nis” Raudonasis Kryžius 
neteisingai vartoja tą var
dą. Nes jis nėra jokia tarp
tautinė, o tiktai tautinė 
Šveicarijos organiz a c i j a . 
Tas šveicariškas gi Raudo
nasis Kryžius jau ne kartą 
pasirodė tarnaująs, ameri
kinei politikai. Jis todėl ne-. 

I galėtų teisingai pranešti ir 
apie bakterijų naudojimą 
kare.

Tą kryžių siūlo Amerikos 
valstybės sekretorius Ache- 
sonas kaip tyrinėtoją, o 
pats Acheson as yra bakte
rinio karo kurstytojas ir 
organizuotojas., — sakė Ma
likas.—Bakterijų vartojimą 
kare galėtų ištirti tiktai ti
kra tarptautinė įvairių 
kraštu komisija, kurion įei
tų ir Sovietų Sąjunga.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Trenton, N. J.—Vos pra

sidėjęs, užsibaigė New Jer
sey Bell telefonistų strei
kas. 6,300 sfreikierių lai
mėjo algos priedus nuo $3.- 
50 iki $6.50 per savaitę.

Paryžius — Francijos 
premjeras. Pinay reikalavo, 
kad šalies seimas paskirtų 
dar 1 bilijoną, 261 milijo: 
na, 500 tūkstančiu doleriu 
karui, prieš Vietnamo liau
dininkus per 12 sekančių 
mėnesiu. €

Rangoon, Burma. — Bur
iuos kariuomenė pradėjo 
atakuot kelis pulkus čiang 
Kai-šeko kinu tautininkų.

Kuomet Kinijos liaudinin
kai sumušė čiango armiją, 
tai keliolika tūkstančių gin
kluotų čiangininkų perbė
go į šiaurinį Burmos ruož
tą ir šeimininkavo ten.

(Buvo pranešimų, kad A- 
merika juos ginklavo įsi
veržimui į Kiniją.)

Korėjos kare amerikonai 
prarado viso 1,280 lėktuvų, 
o šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai 469 lėktuvus, kaip 
rašo New Yorko Times.

Pietų Korėjos prezidentas 
jau nekandidatuosiąs

Pusan. — Pietinės Korė
jos tautininkų prezidentas 
Syngman Rhee, Amerikos 
talkininkas, minėjo savo 77 
metų amžiaus sukaktį ir sa
kė, nekandidatuos į prezi
dentus ateinančiuose rinki
muose birželio mėnesį.

Indo-Kina. — Vietnamo 
liaudininkai atakuoja fran
cūzų tvirtoves Annam pa
jūryje.
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KAS TOLIAU?
MŪSŲ VALSTYBĖS DEPARTMENTAS a.tmete Ta

rybų Sąjungos pasiūlymą, kad būtų juo greičiau su
šaukta keturių didžiųjų konferencija sudarymui visų 
sąlygų taikos sutarčiai su apvienyta Vokietija realizuoti.

Tarybų Sąjungos vyriausybė šiuo klausimu pateikė no
tą šių metų kovo 10 dieną. Notoje buvo išdėstyta visi 
punktai, kaip, kokiu būdu apvienytį Vokietiją ir sudaly
ti su jos vyriausybe taikos sutartį. Pagrindiniai notos 
punktai buvo išspausdinti Laisvėje prieš savaitę laiko.

Kai šita nota buvo gauta, mūsų valstybės departmen
tas iš karto norėjo ją nubraukti vienu brūkšneliu ir vis
kas. Tačiau, pagalvojęs, pamatęs, kokį gilų įspūdį nota 
padarė Vokietijos žmonėse, taipgi, kaip rimtai tą notą 
ima Francūzija ir Britanija, mūsų vals.tybės departmen- 
tas ėmėsi rimtai apie ją galvoti. Buvo tartasi su Pa
ryžium ir Londonu ir, po ilgoko tarimosi, nutarta duoti 
atsakymas,—žinoma, neigiamas atsakymas, bet “apgal
votas.” Francūzija ir Britanija pasiuntė panašų atsa
kymą Tarybų Sąjungos vyriausybei.

Visos trys valstybės pasakė Tarybų Sąjungai, kad jos 
nežada atsisakyti nuo Vakarų Vokietijos palaikymo At
lanto Pakte, kad jos nežada keisti savo nusistatymo, ko
kį ligi šiol turėjo.

Dėl tarybinės notos atmetimo pasiteisinimas esąs to- 
kis: nieks neužtikrina, kad Rytų Vokietijoje būtų gali
ma pravesti laisvi balsavimai.

KAS BUS TOLIAU? Nejaugi Vokietija bus padalin
ta amžinai ir Vakarų Vokietija bus ginkluota, bus 
įtraukta į Atlanto Paktą ir atsukta prieš Tarybų Są

jungą, kaip siekiasi mūsų valstybės departmentas ?
Mums neatrodo, kad taip bus. Mums atrodo, jog Vo

kietijoje žmonės yra perdaug entuziastiškai nusistatę 
už apvienyta Vokietiją, todėl jie nesutiks su “Vakarais.”

Vakarų Vokietijoje tik Adenaueris su reakcininkais 
' ir aukštąja katalikų dvasiškija stoja už Vokietijos su- 
* skaldymą.

Vakarų Vokietijos klerikalai bijosi Vokietijos vieny
bės. dėl to, kad jie žino, kaip greit Vokietija būtų su

vienyta, taip greit jie, klerikalai, pataptų mažumoje, ka
dangi Rytų Vokietija yra daugumoje protestantiška.

Bet Vokietijos social-demokratų partija, taipgi nema
ža ir padoresnių • biznierių, taipgi bendrai darbininkų 

-klasė stoja už Vokietijos apvienijimą, už turėjimą savo 
vyriausybės, už palaikymą savo valstybes, kuri butų 

-nepriklausoma, nesidėtų su jokiais blokais ir galėtų 
' Vesti prekybą su tais kraštais, su kuriais ji nori pre
kiauti.

Vokietijos liaudis, tiek Rytuose, tiek Vakaruose, nori 
vienybės, nori taikos, nori nepriklausomybės.. Ji žino, 
jei tarybinis pasiūlymas nebus realizuotas, tai Vokieti

ja pasiliks suskaldyta ilgiems laikams, tai Vakarų Vo
kietija bus įvelta į karą prieš Tarybų Sąjungą, o tai 
reikš ir prieš Rytų Vokietiją. Tai būtų pražūtinga!

Kaip neimsi, tarybinė ’ nota Vokietijos, žmonėms, vo
kiečių tautai yra vienintelis išėjimas iš keblios padė
ties.

Visa tai sakyte sako, jog vokiečių tauta ryškins sa
vo kovą už priėmimą dėsnių, pareikštų tarybinėje notoje.

PRIĖMIMAS' TARYBINĖS NOTOS mūsų krašto 
.Žmonėms taipgi reikštu didžiulį palengvinimą. Nerei
kėtų ginkluoti Vakarų Vokietijos, nereikėtų eikvoti bi
lijonai turtų ginklavimui Vakarų Europos kraštų, nes 
visas reikalas išsispręstų ramiu keliu ir pastovi taika bū
tų užtikrinta ilgiems metams.

’■ .Tapati galima pasakyti ir apie kitų Vakarų Europos 
..kraštų likimą: jei tik Vokietijos klausimas ramiai, gra
žiai (kaip siūlo T. Sąjungos vyriausybė) išsispręstų, ne- 
reikėtų bilijonai dolerių leisti ginklavimuisi; tie pinigai 
būtų sunaudoti žmonių būvio kėlimui aukštyn.

•....Kitais žodžiais: taikos sutarties su apvienyta Vokieti
ja sudarymas ątneštų naudą ne tik Vokietijai, o visam 

^pasauliui, visiems darbo žmonėms.
Tai, žinoma, nepatiktų tiems, kurie galvoja apie pra- 

„dėjimą naujo karo, karo prieš T. Sąjungą. Bet gi tokių 
yra labai nedaug, tokių yra pasaulyj mažuma.

Mes manome, jog mūsų valstybės departmentas pa
sielgė negerai, atsisakydamas nuo Vokietijos apvieniji- 
iho ir su ja sudarymo taikos sutarties.
’ Gegužės mėnesio pradžioje sukaks septyneri metai, 

.kai buvo baigtas su Vokietija karas. Ta šalis tebėra 
padalinta, Berlynas, iš jos išskirtas, krašte tebestovi 
okupacinės armijos, žodžiu, padėtis nenormali.

Amerikos žmonės, be abejojimo, nesiliaus reikalavę, 
.kad mūsų vyriausybė eitų prie taikos sutarties su Vo
kietija sudarymo, kad tai būtų atlikta visų tų kraštų, 
kurie su ja kariavo.
; Keturių didžiųjų konferencija turėtų būtinai įvykti ir 

^.varstyti, kaip pašalinti tai, kas kliudo, kas skiria, kaip 
•surasti dėsnius, kurie jungia. ’ " '

BARA
Pranciškonų laikraštis ba

ra tautininkus, kam jie “ne
solidarizuoja” V1 i k o dar
buose. Girdi, koks ten Vil
ko atstovas, T. Šidiškis, 
“faktinai sabotavo, vlikinę 
veiklą.' Per visus metus jis 
neparodė visuomenei nie
ko...”

Pranciškonų laikraštis ši
taip baigia savo įvedamąjį:

Jeigu einama konsolidaci
jos keliu, tai turi būti galuti
nai išsiaiškinta, ar į VLIKą 
įeinančios grupės visos yra už 
lojalų bendradarbiavimą VLI- 
Kui ir jo sutartiems princi
pams, ar jos ir toliau liekasi 
VLIKo darbų sabotaže. Jei 
grupės lojaliai dalyvauja ben
drame darbe, tai jos turi duo
ti žmonių, kurie ir norėtų ir 
pajėgtų arba patys dirbti ar
ba jiems pavestą darbą orga
nizuoti.

Paskutinėmis dienomis “pa- 
vaustinio darbo” atsirado dar 
viena forma: VLIKu 
tenkintieji rankioja prieš jį 
parašus. Tatai, vadinas, rei
kia laikyti rezistenciniu dar
bu. žodis dėl jo nereikalingas. 
Teatkrcipiam į jį visuomenės 
dėmesį.

O kas lietuvių visuomenė
je paiso (išskiriant tuos, 
kurie tiesiogiai su politi
niais šarlatanais Vlike su
siję) kreipti dėmesį į tai, 
kas darosi Vlike! Kuo ga
li būti blogesnis Šidiškis už 
Brazaitį - Ambrazevičių bei 
už K a m ims k ą- K airį ? !

šventos, atstovaujančios ga
lingus , interesus. Chicagos 
žmonės dar neužmiršo,- kad 
vienas iš žymiausių bankinin
kų buvo Caponės aniuolu- sar
gu.

Chicagai, kaip ir visai A- 
merikai, reikia naujos šluotos, 
kuri iššluotų tą visą brudą, 
korupciją ir gengstefizmą. 
Chicagą galėtų apvalyt tik 
susitelkimas visų padorių poli
tinių jėgų, visų demokratinių 
ir progresyvių jėgų koalicija.

Kas yra Chicagoje, tas 
pat ir Niujorke ir kituose 
didmiesčiuose: viešpatauja 
dvi valdžios — vieša ir po
žemio. Pastaroji dažnai yra 
tvirtesnė už viešąją. Su po
žemio valdžia, su gengste-- 
riais ir raketieriais yra su
siję abi kapitalistų parti
jos — republikonų ir de
mokratų. į Todėl negalima 
tikėtis, kad kuri viena jų 
galėtų miestus apvalyti. 
Tik trečioji, Progresyvių

“Naujienos” rašo, kad 
Izraelio valdžia turinti jau
ną šunį, kuris užuodžiąs 
ypatą, rūkančią narkoti
kus ir parodas policijai, už
dedamas ant jo koją.

Čia nieko nuostabaus. 
Lietuviai socialistai turi 
savo tarpe senų narių ir 
dar laikraščių redaktorių, 
kurie užuodžia komunistą 
ir valdžiai nurodo. Taigi 
valdžiai nereikalingi tokie 
šunys, kokius Izraelio val
džia turi...

kalčiausiai Marijos Šir
džiai.”

Dabar jau savaitės susi
dės tik iš penkių dienų, nes 
dvi dienos atiduotos dan
gaus gyventojų širdims.

—Mešką pagavau!
—Tai vesk 'čion.
—Kad neina!
—Tai eikš pats.
—Kad neleidžia!...

nepa- j partija tegalėtų tai atlikti,
bet ji kol kas persilpna; jai 
reikalinga talka iš anų abie
jų partijų švaresnių ele
mentų, nepritariančių savo 
vadovams.

“Draugas” praneša., kad 
/kunigas A. Linkus įteikė 

“Lietuvos konsului ” P. 
Daužvardžiui šventą rožan

čių.
Dabar Daužvardįs galės 

kovoti ne tik prieš Lietuvos 
liaudies valdžią, bet ir prieš 
pragaro valdžią, apsišarva
vęs šventu rožančium, jei
gu tik Amerikos lietuviai 
užtektinai sudės pinigų.

Marijonų “Draugas” pra
neša-, kad Londone lietuvių 
parapija turinti 256 parapi
jomis. Bet jie užlaiko baž
nyčią ir du kunigus. — Ma
tulaitį ir Kazlauską. Bėgiu 
uereitu 1951 metu tie du 
kunigai apvesdinę vienuoli
ka porų ir apkrikštinę aš
tuoniolika kūdikių.

Tai ir visas •ištisų metų 
darbas!

Neturėjo boba bėdos, ta1* 
nusipirko kiaulaitę, » sake 
lietuviai. Taip yra ir su 
Londono parapijomis...

Pereitais metais VakaiĄ 
nėję Vokietijoje, ktarioįe 
mes vykdome savo 'demo
kratiją, buvo neapsakomai 
gausus “derlius.” Užregis
truota taip vadinamų “pa- 
vainikinių” kūdikių 94,000, 
kurių “tėvai” esą Amerikos 
kareiviai. Tų kūdikių tar
ne esą ir juodveidžių. Da
bar Vakarinės Vokietijos 
vyriausybė reikalauja, kad 
Amerika tą savo “pasėtą 
lerlių*’ pasiimtų.

Ar tik prezidentas Tru- 
manas nepareikalaus dar 
keliu bilionu doleriu užlai
kymui tos kūdikių armijos?

N. Carolina valstijoje trys 
balti kareiviai išprievarta- 

j vo juodveidžio k arei vi o 
, žmoną. Teismas juos nu

KAS GALI APVALYTI 
CHICAGĄ NUO 
GENGSTERIŲ?

Dienraštis Vilnis rašo: .
Greit , sueis du 

kaip politinio 
auka krito 
mitimenas
nužudymo republikonai ir de
mokratai 
priesaiką,

mėnesiai 
gengsterizmo 

republikonas ko- 
Chas. Gross. Po jo

400 “DARBO” NUMERIŲ
Uruguajaus lietuvių laik

raštis Darbas rašo:
Su šia laida atiduodame 

skaitytojams 4 00-j į “Darbo” 
numerį. Tokią skaitlinę pasie
kti Urugvajaus pažangie
siems lietuviams teko nugalė
ti nemažų kliūčių, paaukoti 
nemažai jėgų ir ryžto. Nu
slinko ilgi 16 metų...

Ši 400 numerių skaitlinė ir 
šis amžius byloja, jog “Dar
bas” buvo ii- yra darbo žmo
nių laikraštis, atstovaująs kas 
yra mūsų kolonijoje doro, 
rimto ir pažangaus. Dėka-uo
liai darbo žmonių paramai, 
“Darbas” nuėjo, noris neilgą, 
bet tiesų kelią, kovodamas 
prieš įvairius darbo liaudies 

! mulkintojus, prieš išnaudoto
jus, prieš naujų karų kursty
tojus ir prieš visokiausio 
plauko mūsų šlovingosios Ta-

“Drauge” skaitau: “Juo
zas Audrius S. Bostone ruo
šia Lietuvos žemėlapį Lais
vosios Lietuvos Komitetui.”

Linksminkitės ir džiaug
iu tės visos dangiškos dva
sios, nes jau “Laisvoji Lie
tuva” turės žemėlapį! Bet 
kur ta “Laisvoji Lietuva” 
randasi, tai nei aš, nei jūs, 
nei “Laisvosios Lietuvos 
komitetas” nežino. O jeigu 
jau yra toks gudruolis, tai 
lai praneša tos “Lietuvos” 
žemėlapio ruošėjui arba ko 
mitetui.

Kongresinė komisija ty
rimui suktybių tarpe 
p a r e i g ū n ų pareikalavo 
kad generalis p r o kuro-1 baudė nuo 18 iki 20 mėne- 
ras McGrath perduotų! 
jai tam tikrus rekordus. 
Pastarasis atsisakė per
duoti. Vadinasi, paniekino 
Kongresą. Už tokį panie
kinimą jau keli buvo pa
tupdyti keliems mėnesiams I 
kalėjimam

Dabar turėtų ir McGrath Į vienodos bausmės... 
atsidurti už grotų. Bet jis 
nepriklauso prie tų mirtin
gųjų, kuriuos kiša kalėji
mam Jis gali kongresinę 
komisija niekinti ir išnie
kinti be jokios bausmės.

dų kalėjiman.
Jeigu juodveidžiai*' būtų 

išprievartavę balt v ė i d ž j o 
kareivio žmoną, tai, vu> 
kiaušiai, tas pats teismas 
juos būtų pasmerkęs mir
tim

Vienodi įstatymai, tik ne

sudėjo Hanibalo 
kad Chicago bus j 

apvalyta nuo politinių ban d i- '. 
tų ir kad Chicagos politinis 
gyvenimas pražydės pilietinė
mis dorovėmis. ■ [ pybinės Tėvynės šmeižikus.

Keturi kapitalistiniai laik
raščiai diena iš dienos sakė 
pamokslus apie moralybę ir 
kuldasino politikierius. Pa
mokslus sakė kunigai ir ban
kininkai. Praėjo šešios savai
tės ir moralinis 
pelę pagimdė. Ir šiuo kartu, 
išrodo, bus taip, kaip, būdavo 
pirmiau. O reikia atsiminti, 
kad per du pastaruosius me
tus Chicago j įvyko bent še
šios politinės žmogžudystės, 
žudikai dingo, kaip akmuo 
vandeny. Gengsteriz'mo siste
moj jie randa užuvėjį ir pa
stogę.

Keliolika ešeriukų išvijo iš 
darbų, keli politikieriai apkul- 
dašyti, bet lydekos saugiai te
beplaukioja korupcijos vande
nyse. ' • >:-;4
- Korupcija, prievarta ir žu
dynės yra pasėka iš^vėrimo 
abiejų senų kapitalistinių par
tijų. Virš j ii skrieja dvasios

“ Draugas” praneša, kad— 
“Jungtinių Amerikos Vals
tybių Tautinė Katalikių 
Moterų Santarve skelbia 
Kryžiaus žygį dėl taikos 
prieš komunistinį ateizmą.”

Ir štai jos atidavė — 
“Penktadienius paskyrė 
Švenčiausiai Jėzaus Šir
džiai, o 'šeštadienius — Ne-

Napoleonas buvo pasiry
žęs užkariauti visą Europą, 
bet suklupo. Hitleris ban
dė tą patį padaryti, bet ir 
jis savo tikslo neatsiekė. 
Dabar Washington© valdžia 
bando- įvesti savo policinę 
demokratiją' ne • tik Euro
poje/ bet Azijoje, Afrikoje 
ir Pietinėje Amerikoje. Bet 
ir ji atsiduria medžiotojo

“Miami Herald” pa
ke d kampas

Daugelis lietuvių turistų, 
atvykusių į Miami,, klausia, 
ar čia brangūs žemės lotai.

Į šį klausimą reikia at
sakyti: didelis pasirinkimas 
pagal kiekvieno kišenių ir 
vietą.
duoda žinią,
E. Flagler ir Miami Ave. 
priklauso • Burdines kompa
nijai. 1925 metais Ameri-* 
can Stores .Co.i nupirko da
lį .to loto jižmokėdamAtįk... 
po $15,000 už., ketvirtąjpię 
pėdąj.į.

Ar tai ne pigu?
švenčioniškiš

furoras tik

Šiandicn, teisėtai didžiuo
damiesi savo nueitu keliu, ta
čiau, mes neprivalome nusira
minti ir vietoje sustoti. Prie
šingai, gyvenimasis laikotar- 
pis iš visų dorųjų žmonių rei
kalauja didesnio jėgų įtempi
mo, kad bendromis pastangų- . 
mis nustūmus naujo karo grės
mę ir kad laimėjus pastovią 
taiką pasaulyje.

“Darbas” yra nepavaduoja- 
mas mūsų kolonijoje. Pildyki
me savo darbininkiškąsias pa
reigas taip, kad užtikrintume 
tolesnį jos pasirodymą.

Dėl mažų išteklių, i vasa
ros metu (Uruguajuje tik 
ką baigėsi vasara), Darbo 
keletas numerių išėjo su
mažintu puslapių skaičiumi. 
Tenka manyti, kad urugua- 
jiečiai išgalės žiemą laik
raštį, leisti ir vėl didesnį, 
astuonių puslapių.

Laimėjęs staigią “revoliuciją,” naujas Kubos diktato
rius generolas Batista kalba i savo pasekėjus. Jis sako, 
kad jis nuvertęs senąją Kubos valdžią, kad “išgelbėti 
demokratiją.” Ta valdžia buvusi amžinai suėsta kOrup-
cijos.

Moderniška kunigų malda
Kaip viskas'žengia šuo- lizaciją.

liais šios civilizacijos lai
kais, taip pat neatsilieka ir 
mūsų kunigai, sumodernin
dami savo dvasiškas mal
das. Seniau visi dvasiškiai 
mokino žmones apie artimo 
meilę, mokino pildyti de
šimts dievo prisakymų, o 
ypač kam pasitaikė užmuš
ti žmogų, tai tam jau išri
šimo nuodėmės niekas duo
ti negali — nei kunigas, nei 
vyskupas. Nei pats .aukš
čiausia dvasiška galva po
piežius neturi galios išrišti 
tą didžiausią pasaulyj grie- 
ką, atėmimą kitam žmogui 
gyvybės.

Kristūs yra pasakęs: Jei
gu negali suteikti žmogui 
gyvybes, 'tai ir neturi teisės 
atimti kitam žmogui gyvy
bę... Nes. visi žmonės turi 
tik po vieną gyvybę ir tik 
vieną kartą leista gyventi 
šiame pasaulyje.

Ne per seniai, man besi- 
žiūrint į televiziją, progra
ma ūrfiai pasibaigė ir pra
sidėjo diskusijos apie tre
čiąjį pasaulinį karą. Daug 
buvo girdėta įvairių išsi
reiškimų. Vieni stojo už 
karą ir panaudojimą atomi
nių' bombų. Kiti labai prie
šinosi bile kokiam karui' ir 
bereikalingam žudymui 
žmonių. Į pabaigą tapo pa
šaukti du katalikų kunigai. 
Diskusijų tvarkos vedėjas 
užklausė tų dvasiškų tėve
lių, kad ir jie pareikštų sa
vo nuomones.

Abudu kuriigėliai, atsisto
ję prieš publiką, trumpais 
keliais žodžiais pareiškė, 
kad jie stoja už 
pasaulinį karą, 
bėjūs krikščionybę ir civi-

” Išgirdus tuos žo
džius iš vilkų avies kaily
je, širdis mano krūtinėj 
sudrebėjo. Pasidarė lyg 
graudu ir pikta, kad kata
likų dvasios vadai taip že
mai nupuolė. Pas juos jau 
nesiranda žmoniškumo 
jausnių ir artimo meilės. 
Jeigu taip kalbėtų kokie tai 
armijos, oficieriai, tai nieko 
naujo, nes jie ėjo aukštus 
mokslus, kaip žmoneą žudy
ti. Betgi čia vadinami Kris
taus vietininkai, atsistoję 
prieš . akis keleto šimtų žmo
nių, pasisakė, kad jie stoja 
už kara, už masini žmonių 
žudymą!

Rašytojas Mark Twain’as 
jau seniai miręs. Bet jis ir 
tuomet permatė karo troš
kė jų geismus, ir paraše 
jiems naują maldą. Tą mal
dą šiais reakcijos laikais la
bai visi karo troškėj ai kal
ba, net su dideliu pasigė
rėjimu: .

“O, Viešpatie Dieve, pa
dėk mums sudraskyti jų 
kareivius i kruvinus šmot- 
galius su mūsų šovinių pa
galba-. Padėk mums nuklo
ti šypsančius laukus išblyš
kusiais jų patrijotų lavo
nais — padėk mums sunai
kinti jų rūmus ir lūšnas su 
mūsų ugnies viesulu. Pa
dėk mums išplėšti su skaus
mu nenusikaltusių jų naš
liu širdis. Padėk mums 
išvyti jas iš jų pastogių, 
kartu su jų mažais kūdi
kiais, kad ir jie klajotų, be 
draugų, išnaikintoje savo 
žemėje, apskurę, išalkę, iš

troškę, kad jie keptų karš- 
trečiąjį tos vasaros saulės spindu- 

kad išgel- ------------------------------------

liuose, kad jie drebėtų žie
mos šaltyje, su savo palauž
ta dvasia, pailsę kelionėje ir 
maldaudami Tavęs užvėjos 
ir poilsio karstė, ir negau
dami jų. O, viešpatie, dėl 
mūsų, kurie tave garbina
me, suplaišyk jų viltį, su
triuškink jų gyvenimą, ap
sunkink jų karčią kelionę, 
painiok jų, žingsnius, lai jie 
laisto kelią savo ašaromis, 
lai dažo baltą sniegą su
žalotų savo kojų krauju! 
Mes meldžiamės Tau, kurs 
esi meilės dvasia bei įkvė
pimas ’ ir kuris esi Aeiš- 
matuojama užvėja (ir 
draugas visų, kas kenčia, 
kas ieško tavo pagalbos nu
sižemintomis savo širdimis. 
Išklausyk mūsų maldą, o, 
Viešpatie, ir lai tau' būna 
garbė per amžių amžius. 
Amen!”

Pasimelskite, socialistai; 
naši melskite, smetonininkai. 
Pasimelskite, klerikalai ir 
visokį dipukai. Nes tai jū
sų visų moderniška malda, 
pritaikyta šiems, sąjūdžio 
laikams.' Progresas

Amcrikonai siūlosi išvystyt 
uranium© kasyklas 

Australijoj
Canberra, Australija. — 

Atvykę amerikonai atomiš
kai tariasi su Australijos 
valdžia apie. urailivr.no ka
syklų išvystymą. Uranium 
yra sprogstamoji a t o m - 
bombų medžiaga.

Neseniai surasta uraniu- 
mo klodai pietinėje Aus
tralijos srityje. \

Spardymasis jau nicj 4 
negelbės, kai vyriškis tapo 
vedybomis supančiotas.

Montaigne
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urailivr.no


Laimingi tie žmonės, ku
rie, net senatvės sulaukę, o 
vis dar gali maistą su
kramtyti savo prigimtais 
dantimis. Nors tokių žmo
nių randasi mažai, kurie tu
ri visus dantis, sulaukę 60 
ar 65 metų, bet dar yra 
tokių, kurie turi po 20 ir 
po 25 prigimtus dantis. Jie 
dar džiaugiasi, kad gali ge
rai maistą sukramtyti, jei
gu valgydami ima kiek il
gesnį laiką.

Ne visi žmonės supranta 
didelę dantų svarbą. O ku
rie supranta, bet jeigu 
jiems kada nors prisieina 
vieną dantį ištraukti, tai jie 
šitaH) išsireiškia: Geriau 
būtų prarasti šimtą dolerių, 

)0negu ištraukti vieną dantį.
Tai teisingai pasakyta. 

Nes su dirbtiniais dantimis 
nedaug tokių terasime, ku
rie būtų pilnai užganėdin
ti. Daug nusiskundžia, kad 
jie mainė dirbtinius dantis 
po du ir tris kartus, ir vis 
jiems netinka gerai. Nes 
dirbtiniai dantys, nuspau- 
džia arba nubrūžina dėslio
se atviras opas (ulcerius), 
kad net daktarams sunku 
jas pagydyti.

Taigi, kurie dar turime 
savo prigimtus dantis, pri
valome juos tinkamai ir hi
gieniškai prižiūrėti.

Kam aplinkybės leidžia, 
nuvalo savo dantis 

Įjepetuku po kiekvieno val
gio. Nes mokslo jau yra 
patirta, kad po kiekvieno 
valgio per 15 minučių bak
terijos pradeda skaitlingai 
dantyse veistis, pridaryda- 
mos daug įvairių rūkščių ir 
kenksmingų nuodų, kurie 
gadina ir pūdo dantis.

Valyti šepetuku dantis 
skersai yra labai klaidinga 
ir kenksminga. Šepetuką 
reikia braukti nuo dantų 
šaknų į viršūnes. Nes taip 
dantų palyva auga — nuo 
dėsnų į viršūnes, šepetu
kas geriausias vidutinio pa
darymo, ne per daug 
šiurkštus ir ne per švelnus.

Aš vieną sykį užklausiau 
dehtistą: Kas yra geriau
si^, dantims valyti — mil

teliai ar košė (paste)?
Jis atsakė, kad milteliai 

yra per rupūs, nes jie per 
daug nubrūžina nuo dantų 
palyvą. O visokios košės, ir
gi mažai vertės turi. Nes 
Išspaudus biskį košės iš ci- 
ninės makšties ant šepetu
ko, padaro tiktai tepalą 
(lubricatirtfe), kad šepetys 
geriau slyduotų. Sakė, jis 
pats nieko nevartoja, nei 
miltelių, nei košės, vien tik 
šepečiu valo savo dantis.

Kai kurie ' daktarai net 
yra priešingi vartojimui še
petuko dantų valymui. Vie
ton šepečio jie pataria nu
sipirkti vaistinėje siūlą, pa
našų kaip smuiko styga, ir 
juo išvalyti iš kiekvieno 
dantų tarpo maistą, po val
gio užsilikusį tarp dantų, 
ir nors sykį per dieną, už
vyniojus švarų skudurą ant 
piršto, patrinti {pamasa
žuoti) dėsnas. Retkarčiais 
galima, užpilti žiupsnelį 
druskos ant skuduro.

^.Kfelkių ant dantų augimas 
' Buvo tyrinėta kelios dide

lės šeimynos, kuriose visi 
kasdien valgo tą patį mais
tą. Bet vieniems šeimos 
nariams dantys ap a u g a 
kietomis kalkėmis, kurias 

dentistai kaltukais, nugram- 
do, o kitiems visai kalkės 
neauga ant dantų.

Ši paslaptis pasiliko dar 
tolimesniam nagrinėjimui. 
Gal pasiseks surasti prie
žastį ir vaistus, kad sustab
dytų kalkių klodų augimą 
ant dantų.

Vienas lietuvis daktaras 
jau surado receptą, kuris 
dalinai sulaiko greitą kal
kių formavimąsi ant dan
tų.

Jo receptas
Pavirinti puskvortę van

dens. Įpilti šaukštuką sta
linės druskos., šaukštuką 
kepamosios sodos (baking 
soda) ir šaukštuką, nevisai 
pilną, rudo iodo (tincture 
of iodine, brown). Imti po 
vieną šaukštą ir išsiplauti 
burną du sykiu kasdieną.

šis receptas yra naudin
gas ir tiems, kurie turi ne
sveikus dantis ar dėsnas.

Kito daktaro receptas 
burnai plauti

Vieną šaukštuką borakso 
(borax), ne boric acid; 
vieną šaukštuką stali
nės druskas, viena šauks- 
tuką peroxido (hydro
gen peroxide). Supilt 
viską į kavinį puoduką 
šilto vandens, ir kada iš
tirpsta, plaut burną tris sy
kius per dieną.

Šis mišinys geriau veikia, 
kai būna šiltas ir šviežias.

Progresas •

Kas link šulinio 
kasimo

Laisvės. 52-me numeryje 
š. m. Įvairumų Puslapyje 
.vienas draugas rašo, kur 
kast šulinį, ir apie tuos, ku
rie atranda žemėje vandens 
“gyslą” (tikrai turime va
dint šaltiniu), vartodami 
medžio šakutę. Tokius jis 
vadina raganiais ir bur
tais. '

Ne, drauguti! Tai nėra 
burtai nei raganiai. Tai 
yra tikra teisybė, nes ir aš 
pats esu vienas iš tų. Tik
tai reikia žinoti, kokio me
džio šakutė geriausiai vei
kia, o nekiek tokiu žmonių 
yra, kuriem ta šakutė vei
kia.

Kas link raganių, tai ga
li tokių atsirasti dėl pasi
pelnymo. Apie tai skaitys 
ar su kuo nors išsišnekės, 
pasigarsino; ant pareikala
vimo atvažiavo; vienon ki
ton vieton šakutę nuleido; 
pasiėmė pinigus ir išvažia
vo.

Tai va, ką aš patarčiau 
ūkininkams. Sau pageidau
jamoj vietoj įkąsk geležį ir 
pareikalauk, kad jisai pa
ieškotų šaltinio apie tą vie
tą, ir jeigu jam šakutė nu
links ant tos geležies, tai ji
sai bus tam tinkamas žmo
gus, o jei ne, tai siųsk jį 
ten, iš kur jis atėjo. O jei 
atras šaltinį, tai pareika
lauk, kad pasektų toliau ir 
kiek yra platumo. Nes bū
na plačių ir siauručių. Ga
lima net ir arti to pasakyt, 
kaip giliai yra.

O kas link mokslo įrody
mo, tai tiesa, kad žemėje 
visur randasi vandens; 
tarpkalnėj, žemumoj jis 
taip pat susirenka.

Taip ir su šulinio kasimu. 
Gana giliai iškasus, ten ir

KOSCIUŠKO IR AMERI
KOS LAISVE

Tado Kosciuškos vardas 
plačiai žinomas ne vien 
Lenkijoj, Amerikoj, bet vi
same pasaulyje. Tai buvo 
žymus žmogus, demokra
tas, kovotojas toje gadynė
je.

Skaitant apie. Amerikos 
žmonių revoliuciją prieš 
Angliją ir jų kovas už lais
vę, randame: “Jungtinių 
Valstijų Amerikos kovoje 
už laisvę... sunkiausi bu
vo 1777 ir 1778 metai. An
glai paėmė New Yorką, 
Philadelphiją ir pasiuntė 
savo armiją į Pennsylvani- 
ią, kad apeitų, atkirstų A- 
merikos Revoliucijos šaltinį 
Naujojoj Anglijoj ir pa
smaugtų sukilimą.” Taip 
rašo Naujoji Istorija.

Kokia gi buvo padėtis A- 
merikos revoliucion i e r i ų 
kovoje už laisvę? Kai]) ži
nome, Amerikos kolonijų 
sukilimai prieš Angliją pra
sidėjo 1775 metais. Liepos (

3 d. Jurgis Washingtonas ! 
paėmė komandą sukilėlių 
jėgų ir apgulė anglus Bos
tone.

1776 metais anglai jūro
mis pasitraukė iš Bostono 
linkui Halifax prieplaukos, 
Kanadon. Ten savo jėgas 
perorganizavo, sudrūtino, 
vėl atplaukė ir apėmė New 
Yorką, Philadelphiją ir jos , 
apylinkes. Kitos anglų jė
gos įsiveržė iš Kanados 
pakraščiais Champlain eže
ro, šiaurinėje New Yorko 
valstijos dalyje, ir žygiavo 
į pietus.

Anglija paruošė 1777 me
tams. planą, kaip pasmaugti 
Amerikos žmonių revoliu
ciją. Trys jos a r m i j o s 
turėjo susijungti Alba
ny miesto srityje, per
kirsti Amerikos revoliucio
nierių jėgas; vienas sunai
kinti Naujojoje Anglijoje, 
o kitas, vadovaujamas ge
nerolo Jurgio Washingto- 
no, Valley Forge, netoli 
Philadelphijos.

Linkui Albany maršavo 
trys anglų armijos. Viena 
persikėlė per Ontario eže
rą ir nuo Oswego žygiavo 
per kalnus į vakarus, vado
vaujama generolo St. Le- 
gėrio. Antra žygiavo iš 
New Yorko aukštyn pagal 
Hudsono upę, į šiaurės, va
dovaujama generolo Clinto- 
no, kuris buvo komandoje 
generolo ; Howe. O svar
biausia, tai išmaršavo iš St. 
John miestelio, netolimai 
Montrealo, ir žygiavo į pie
tus išilgai Champlain eže
ro. Ją sudarė virš 8,000 
vyrų, tais laikais galinga 
jėga. Jai vadovavo gabu
sis anglų generolas John 
Burgoyne. Visos šios jė
gos turėjo susitikti Albany 
miesto srityje.

Amerikos revoliucionie
riai ėmėsi žygių/ kad su
trukdyti anglų planus. Ge
nerolo St. Legerio jėgoms 
priešinosi amerikiečių mili- 

susirinks vanduo, kurį mes 
vadiname paviršutiniu; o 
sausrai užėjus, gali ir iš
džiūti, ir “paipą” (vamzdį) 
įkalus, nebus pasekmių. O 
kai šaltinis yra, tai. ar šu
linį kask ar paipą įkalk 
pumpavimui, tai vandens 
visados turėsi.

P. Puodzys

Rašo
D. M. ŠOLOMSKAS

cija, vedė sunkias kovas, 
degino namus, naikino til
tus, kad sutrukdyti anglų 
žygį. Prie Oriskany, rug
pjūčio 6 dieną, anglų armi
jai buvo suduotas smūgis, 
ir ji pasitraukė atgal lin
kui Ontario ežero.

Antra anglų armija, žy
giuojanti iš New Yorko, 
spalių 6 d. paėmė fortą 
Montgomery, prie Hudson 
upės.

Bet vyriausios anglų jė
gos., kurios Amerikos revo
liucijai sudarė, pavojų, tai 
generolo Burgoyne armiją. 
Ji pasiekė Saratoga — Al
bany sritį, kur prasidėjo 
žiaurūs mūšiai.

Buvęs, Jungtinių Valsti
jų vidaus reikalų sekreto
rius laike F. D. Roosevelto 
p r e z i d e n tavimo, velionis 
Harold L. Ickes rašė:

“Du mūšiai prie Sarato
ga, galima skaityti, buvo 
pasisukimo punktais Ame
rikos Revoliucijoj.” — Sa
ratoga National Historical 
Park (Buletinas).

Ir koki tie buvo mūšiai? 
Rugsėjo 19 dieną Burgoyne 
anglų galingosios jėgos ata
kavo Amerikos revoliucio-, 
nieriii miliciją ant Bemis i 
kalno, prie Hudson upės, 
25 mylios į šiaurę nuo Al
bany. Sunkiausios kovos 
įvyko ant Freeman Farmos 
lauko. Amerikiečiai anglus 
atmušė su dideliais nuosto
liais.

Kodėl? Todėl, kad ame- 
rikieciai turėjo labai svar
bią poziciją, gerai parink
ta ir idrūtinta Tado Kos
ciuškos vadovystėje.

Harold L. Ickes tame pat 
buletine rašė: .

“The American position 
had been selected and fort
ified by the Polish engin
eer, Thaddeus Kosciuszko, 
serving with the American 
Army.” (Amerikiečių po
zicija buvo parinkta ir ap- 
tvirtinta lenkų inžinieriaus 
Tado Kosciuškos, tarnavu
sio prie Amerikos armijos.)

Po pirmojo mūšio anglai 
apsilpo ir ėmė laukti pa- 
drūtinimų — kitų armijų. 
Bet tais laikais susisieki
mas buvo sunkus. Ameri
kos revoliucionieriai visaip 
tam trukdė. Gi amerikiečių 
jėgos augo.

Ir kada po trijų savaičių, 
spalio 7 d., anglai iš naujo 
puolė Amerikos revoliucio
nierių jėgas, tai1 ne tik bu
vo atmušti, bet amerikie
čiai perėjo į užpuolimą ir 
privertė generolą Burgoyne 
pasiduoti su visa savo ar
mija. Pasidavė 5,700 an
glų ir jų samdytų vokie
čių v Jie pasidavė besąly
giniai. Šis pasidavimas su
ardė visus anglų 1777 metų 
planus ir, kaip H. L. Ickes 
rašo, tai buvo pasisukimas* 
į amerikiečių pergalę.

Bet, kaip paprastai istori
joj, daugiausiai' kredito ati
duoda generolui Horatio 
Gates’ui, kuris perėmė ame
rikiečių komandą iš gene
rolo Schuyler ir jau ant 
Kosciuškos parinktų ir 
įtvirtintų pozicijų.

Dabar ant Bemis kalno 
įrengtas Nacionalis Istoriš
kas Parkas, užimąs 1,429 
akrus žemės. Pastatyta ei
lei generolų paminklai, jų 

tarpe ir Tadui Kosciuškai. 
Dar stovi iš storų ąžuoli
nių rąstų “fortas,” kuriame 
buvo generolo Gates ir jo 
štabo centras.

Apie Kosciuškos asmenį
Tadas Kosciuška gimė 

1746 metais. Jo tėvas buvo 
Liudvikas Kosciuszko, o 
motina— Teklė Rotomskai- 
tė. Kęsciuškos pavardė pa
eina nuo lenko žodžio 
“koše” (kaulas). Yra da
viniu, kad motina buvo lie- 
tu vaite.

Kaip žinome, tarp lietu
vių nacionalistų ir lenkų 
seniai eina “karas” už Ta
do tautybę. Patsai Tadas 
Kosciuška į du savo laiš
kus, 1815 metais, rašytus 
Rusijos carui Aleksandrui 
Pirmajam, įrašė: “aš... 
lietuvis.” Bet klausimas, ar 
jis. tokiu save skaitė, ar tik 
taip rašė, norėdamas patek
ti j Lietuvą, kurion norėjo 
grįžti.

Bet ne tiek svarbu pati 
jo tautybė, kiek nusistaty
mas. Tadas Kosciuška bu
vo gabus generolas, inži
nierius, revoliucionierius ir 
tų laikų liaudies draugas, 
demokratas. Jis savo įsiti
kinimais buvo artimas ame-
rikiečių vadui Thomui Jef- 
fersonui.

Tado Kosciuškos tėvai 
buvo ne per turtingiausi. 
Vienok jie pradėjo jį leisti 
į karinę mokyklą. Ten Ta
do gabumus pastebėjo tur
tingasis lenkų kunigaikš
tis Kazimieras Čartorys-
kis, kuris savo lėšomis pa-, 
siuntė Tadą karo mokslų 
įsigyti į Vokietiją, Italiją ir 
Franciją. Iš užsienio Ta
das į Lenkiją grįžo su in-1 
žinieriaus ir artilerijos ka
pitono laipsniais.

Kilus Amerikoje revoliu
cijai prieš Angliją, Tadas 
Kosciuška 1777 metais jau 
buvo Washingtono armijoj, 
kur greitai pasižymėjo ir 
buvo priskirtas prie Wash
ingtono štabo narių.

Po Amerikos žmonių lai
mėjimo, jam K o n g i’ e s as 
1783 metais suteikė Jungti
nių Valstijų pilietybę, pa
dėkojo ir davė generolo- 
brigadieriaus laipsnį, dide
lius. žemės plotus ir pasky
rė’pensiją visam amžiui.

Bet 1791 metais Austrija, 
Rusija ir Vokietija pradė
jo Pirmąjį Lenkijos Pada
linimą. Kosciuška greitai 
nusiskubino į Lenkiją ir 
stojo kovon.

Bet kova nevyko. Lenki
joj valdovai į jį žiūrėjo su 
panieka. Mat, Kosciuška 
reikalavo paliuosuoti iš bau
džiavos valstiečius, nes tik < 
tas galėjo suteikti Lenkijai 
atsparumo jėgų. Jis sakė:

“Vien už šlėktas aš nei
siu į karą. Aš noriu visos 
liaudies laisvės ir tik už ją 
aš pasirengęs atiduoti ir sa
vo gyvastį... Jeigu jau ka
riauti, tai taip kariauti, 
kaip Amerikoje kariavo už 
laisvę, už pilnas savo tei
ses, kaipo žmonių, ir už ne
priklausomybės teises.”

Bet jo balsas buvo bal
su tyruose. Lenkija pralai
mėjo karą. Kosciuška dar 
kartą buvo atvykęs į Ame
riką, bet nepasiliko. Jis iš-
vyko į Franciją, bet ir ten 
rado jau nuo liaudies revo
liucinius laimėjimus atim
tus. Kada Napoleonas kvie-

Princeton, N. J., univer
siteto matematikos profe
soriui Albertui Einšteinui 
kovo 14 d. sukako 73 me
tai amžiaus. Gimtadienio 
proga, jo sekretorė Helen 
Dukes parūpino gražų di
delį pyragą su užrašu 
“Happy Birthday” ir padė
jo ant rašomojo stalo.

Einšteinas, be mažiausio 
susidomėjimo pažvelgęs į 
pyragą, pareiškė:

—yYra daug svarbesnių 
reikalų negu rūpintis, ka
da gimei ir kada mirsi.

•

Jungtinių Valstijų karei- 
vijos Quartermaster Gene
ral Departmentas paskelbė, 
kad proportionality apskait- 
liavimu civiliai žmonės su
naudoja tik pusę tiek mais
to, kiek sunaudoja karei
viai. Bet ir tai būna mi
sis k u n d i m ų , kad karei
viams negana maisto.

■New Yorke Rockefeller 
Center viso turi 15 bildingų 
(didnamių). čia įskaitoma

Dar del tų žvėrelių minkų
Paminėjimas Margumy

nuose žvėrelio mink sukėlė 
susidomėjimą die n r a š č i o 
Laisvės skaitytojuose.

Kad Jungtinėse Valstijo
se yra 2,027 farmos m i n k 
žvėreliam auginti, šią ži
nią pranešė United States 
Agriculture Department 
(Jungtinių Valstijų žemdir
bystės skyrius). Žinia, til
po ir dienrašty j Bergen 
Evening Record.

Rašydamas Margumy
nuose šią patėmytą infor
maciją, p a žymė j a u, kad 
mink yra žebenkštim gimi
ningas gyvūnėlis.

Dėl to pasakymo pasta
bų autoriai nė nebando įro
dyt, kad žvėrelis mink nė
ra giminingas žebenkštim. 
Pasirodymui, kad daugiau 
žino apie tuos žvėrelius, jie 
sumini ūdras, kiaunes ir 
šeškus.

Pasiskaityt žingeidi! ir to
kios pagyrų pasakos, bet 
negalima nutylėt, kai tie 
žvėreliai pravardžiuojami 
ir žodynuose pavadinimai 
ignoruojami.

Jaunutis tame savo raš
te sako, kad skunk nėra 
šeškas, o ūdrai duoda var
dą “fisher.”

“Believe it or not?” Jei 
tas Jaunučio raštas būtų 
tilpęs anglų spaudoje, tai 
pamanytum, kad jo auto
rium yra Robert L. Rip
ley...

Kol kas anglų - lietuvių 
kalboms aiškinti nėra ge
resnio žodyno, kaip Lalio. 
Anglų kalboje pirmenybę 
turį Websterio žodynas.

Lalio žodyne skunk išaiš
kintas kaip smirduolis šeš
kas. Websterio žodyne šis 
žvėrelis aiškinamas seka
mai :

Skunk — animal allied to 

tė jį į savo armiją karan 
prieš Rusiją, tai Kosciuška 
nepriėmė pasiūlymo.

Jis mirė Soluthure, Fran
ci j o j, balandžio 2 d., 1817 
metais. Jo kūnas buvo nu
vežtas į Krakovą ir palai
dotas katedroje.
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i)’ Radio City, kuris apima 
5 bildingus.

Pranešama, kad didžiau
sia pasaulyje organizacija 
kovai prieš vėžio (cancer) 
ligą yra New Yorke. Jos 
centras randasi prie Cor
nell Medical School.

Pripažįstama, kad nuo 
1945 metų New Yorkas 
yra turistų (keliauninkų) 
didžiausias centras ’pasau
lyje. V

— ,
Joseph Maron, kalbėda

mas Lions klubo susirinki
me, pareiškė:

—Bijodamiesi komunistų, 
mes iki kaklo jau įbridome 
į fašizmą. Dar žingsnis, ir 
turėsim nė kiek neblogesnį 
fašizmą už hitlerinį.

The War Veterans Ad
ministration praneša, kad 

'dar 5 Civilio Karo vetera
nai gyvi ir gauna karinę 
pensiją.

Kazys Bevardis

the weasel discharging 
odorous secretion when at
tacked.

šeškų arba skunkių šioj 
šalyje yra daugybes, ir jie 
smirda nemažiau, kaip lie
tuviški šeškai.

. Otter Lalio žodyne už
vaikytas ūdra. Websterio 
žodyne šis žvėrelis aiškina
mas sekamai:

Otter — a dark - brown, 
fish - eating mammal ’va
lued for its fur.

Na, o Jaunutis vadina 
ūdrą “fisher.”

Pagal Lalio žodyną, fish
er yra žvejys arba žuvąu- 
tojas. Websterio žodyne 
žodį fissure ištaria fisher. 
Fissure gi yra praskilęs 
plyšys.

Tų žvėrelių mink yra pla- 
l ti giminystė.

New Yorke, Fox krau
tuvėje, kurioje parduodama 
brangių kailiukų paltai, 
šiemet patraukimui kostu- 
merių pakabinta ir baltųjų 
mink kailiukų paltas. Kai
na $12,000.

Pernai patraukimui kos- 
tumerių buvo tamsiai ru
du kailiuku paltas, kainuo
jąs $25,00(k

Tas baltas žvėrelis irgi 
vadinamas mink, nors jo ti
kras vardas yra ermine. Jis 
panašus į mink; baltas su 
juodu galu uodegos ir di
deliais bei aštriais ūsais. 
Lalio žodyne ermine vadi
nama šermuo. Websterio 
žodyne aiškinama sekamai:
Ermine—a weasellike ani

mal with valuable white 
fur.

Kaip jau minėjau, tų žvė- 
i relių yra daug rūšių, su 
skirtingais pavadini m a i s, 
nors jie panašūs ir gimi
ningi.

Juo daugiau apie tuos 
žvėrelius kalbėsim, tuo gi
liau įklamposim į zoologi
nius klausimus, kuriuos 
per laikraštį neįmanoma iš
aiškint.

Zoologijos mokslas yra 
platus ir komplikuotas, 
kai]) kad komplikuotas ir 
tų žvėrelių giminingumas.

Kazys Bevardis



JĄ PRISLĖGĖ GYVENIMAS

’ Vieną penktadienio vaka
rą, neturėdamas svarbaus 
Užsiėmimo, n u s p rendžiau 
važiuoti pažuvauti. Ilgai 
hegaišuodamas, pasiėmiau 
seną forduką ir juomi lei
dausi į priprastą vietą. Tai 
buvo nelabai gilioje upėje, 
prie pat tilto. Ten vaka
rais, prietemose visuomet 
pagaudavau nemažai bal tu
fe

Kada atvykau prie upės, 
saulė jau buvo nusileidusi, 
tik vakaruose debesys rau- 
dėnąvo, tartum būtų de
ganti. Rudens vakaras bu- 
vdįtfiešaltas ir skaidrus. 
Lengvas vėjelis, kuris iš lė
to Judino -medžių šakas, ta
da -beveik visai nustojo pū- 
tęš. Iš lengvo pasitaisiau 
meškerę, įmečiau į vandenį 
Ir atsisėdau ant kranto, 
prie pat vandens.

(Tą vakarą, dėl man ne
žinomos priežasties, žuvys 
vjsai nekibo prie mano meš
kerės. Išsėdėjau apie va
landą laiko ir dar nepaga
vau nei vienos žuvutės. Kas 
tai galėtų būt?, maniau 
sau. Išlaukiau dar valan
dą — kaip nėra, taip nėra. 
Kantrybės netekęs, ištrau
kiau iš vandens meškerę ir 
pradėjau ją vynioti, many
damas grįžti namon.

Be vyniodamas, pažvel
giau aukštyn ir išvydau 
jauną moteriškę, stovinčią 
ant tilto ir žiūrinčią į van
denį. Visokios mintys pra
dėjo skverbtis man į galvą. 
Niekuomet tokiame laike, 
nei tokioj/ vietoje neatei
davo jokia moteris. Gal būt, 
ji tėmija mane bežuvau- 
jant. Jeigu ji matytų ma- 

.Ūe,. .tai kąūors sakytų. Ne-
• atrodė, kad tai būtų tikrai 
»naturališka. Nusprendžiau 
•eiti prie jos ir persitikrinti. 
; Kuomet tykiai užėjau ant 
į tilto, ji manęs dar nepatė- 
;mijo, įsmeigusi akis žiūrėjo 
; į vandenį, ir jos mintys bu-
• vo taip sukoncentruotos, jog 
;išlaukinis pasaulis nieko jai 
į nereiškė. Valandėlę žiūrė
jau į ją ir tėmijau. Jos iš- 
; balęs veįdas ir sutaršyti 
: plaukai davė suprasti, jog 
j veikiausiai kas nors buvo
• su ja negero. Staiga bai- 
; mingai pasipurtė ir nusigrį
žo į kitą pusę. Kvėpavo la
bai sunkiai, lyg dvasios ne
atgaudama. Paskui sukau
pė visą jėgą, kiek tik tu
rėjo; pasisuko į tą pusę, 
kur aš stovėjau, bet manęs 
nematė, nes, tu r būt, nesiti
kėjo nieko matyti. Jos akys 

Susirėmime beizbolės komandų Brooklyn Dodgers ir 
New York Yankee Miami mieste, ' smarkiai susižeidė 
koją “jankis” Yogi Berra. Čia jo draugai neša jį iš loši
mo stadijono. Manoma, kad jis turės keletą savaičių pa
gulėti lovoje.

sublizgėjo, tartum keršto 
ugnimi, ir visu smarkumu 
grįžosi į vandenį ir jau bu
vo bepuolanti nuo tilto į 
upe. Vos tik spėjau sulai
kyti ją, greitai pagriebęs už 
rankos. Ji bandė išsiliuo- 
suoti, bet aš ją stipriai lai
kiau.

—Paleisk mane, paleisk, 
sakau! — ašarotomis aki
mis rūsčiai prašneko.

—O, ne! Dąbar žinau, ko 
tu čia atėjai... Tu negali 
to daryti... Atiduosiu vy
riausybei. tegul prideran
čiai elgiasi su tavim.

—Tu nesupranti manęs, 
nežinai mano padėties. Pa
leisk! — pusiau užkimusiu 
balsu šaukė, • kumščiomis 
mušė man krūtinėn. Pas
kui pradėjo graudžiai verk
ti.

Pagailo man jos, paleidau 
rankas ir bandžiau sura
minti ją.

—Tavo verksmas nepa
gelbės tau. Geriau nusira
mink ir pasakyk man visą 
teisybę, kas privedė tave 
prie tę? Dėl ko tu norė
jai atimti sau gyvastį?

—Tai yra ilga mano gy
venimo istorija. Tu neno
rėsi klausytis, — beviltiškai 
atsakė ir pradėjo skepetai
te šluostyti ašaras n ū o 
skruostu.

—Labai mvlečiau girdėti 
tavo istoriją. Tikiu, jog 
tai yra įdomi. Meldžiu ta
vęs! Eikime atsisėsti, tuo
met bus geriau, — manda- 

i giai paėmęs už rankų nu
vedžiau ją nuo tilto ir ėjo
me linkui mano mašinos.

Kada susėdome, už va
landėlės pradėjo sakyti vi
sus savo gyvenimo nuo ti
kins:

—Mano motina mirė nuo 
plaučių uždegimo, kuomet 
buvau tiktai dešimties me
tų. Mano tėvas, būdamas 
kapitonu, tarnavo AJV ar
mijoje. Negalėdamas tin
kamai prižiūrėti savo vai
ku, nuvežė mane ir mano 
brolį Paulių pas savo vyres
nįjį brolį. Dėdė ir jo žmo
na buvo labai geri dėl mūs, 
augino kaip tikrus savo vai
kus.- Dėdė Antanas turėjo 
drabužių krautuvę ir gyve
no pasiturinčiai, todėl tė
veliui nebuvo didelio rūpeš- 

I čio apie mus. Dažnai at
lankydavo mus, atveždarnas 
visokiu dovanu. Mums ten

C vi bebūnant, uz penkių metų 
japonai užpuolė laivyno 
stotį, lėktuvais sudaužė 
stotį ir nuskandino daug 

laivų. Tuojau Jungtines t 
•Valstijos paskelbė karą ir 
gynėsi kiek galėdami. Mū
sų tėvelis tapo pašauktas į 
karą prieš japonus. Už ke
lių mėnesių gaunam žinią, 
kad jis ten už savo šalį 
atidavė gyvastį. Ta žinia 
nusmelkė mus, nes žino j o- 
me, jog tapome našlaičiais 
ant visados.

Laikas sumažino mano 
liūdesį. Prabėgo keli me
tai ir aš po biskį pradėjau 
pamiršti liūdną praeitį. Pa
baigusi vidurinę mokyklą, 
Bostono kolegijoje pradė
jau mokintis sociologijos. 
Ten būdama, susipažinau 
su Jonu Dovidėnu (jis var 
dinosi John Davis). Jis tuo-' 
met buvo West Poino Mi- 
litarinčje Akademijoje, mo
kinosi ant oficieriaus.

Prasidėjo mūsų glaudūs 
romansai... Dažnai susiei
davome;. kada asmeniškai 
negalėdavome pasimatyti, 
tada rašydavome ilgus ir 
j i i u s.m ingus laiškus, ne s 
karštai viens kitą mylėjo
me. Dienos darėsi vis skai
dresnės, pranašavo naują 
bei gamtišką gyvenimą. 
Tas, ypačiai moterims, yra 
labai svarbu. Ne po ilgam, 
kada jis pastojo armijos lei
tenantu, tada mudu apsive
dėm ir gyvenom labai links
mai apie porą metų.' Praei
tis mažai beprisimindavo; 
rūpinomės tiktai ateitimi. 
Mano jaunesnis brolis, Pau
lius, dar jaunu būdamas, 
įstojo armijon ir paskiau, 
sakė, būsiąs paaukštintas į 
saržentus.

Ir štai, prasideda karas 
Korėjoje. Mano brolis tam
pa nuvežtas į karo lauką 
su pirmais kareiviais. Jis 
ten kariauja... Atsiunčia 
liūdnus nusiskundimo laiš
kus. Rašė, jog ten esą di
deli šalčiai ir sunkios ap
linkybės. Mūsų linksimas 
gyvenimas pradėjo niauk
tis. Bijojome, kad mano 
vyrui nėprisieitų keliauti Į 
Korėją. Ateitis darėsi vis 
liūdnesne ir labiau gąsdi
nančia.

Už poros savaičių gauna
me liūdną pranešimą, kur 
sakoma, jog leitenantas 
John Davis esąs paskirtas 
j Korėją. Ta šiurpulinga 
žinia pažeidė mano mote
riškus jausmus. Man buvo 
gaila brolio, kad jis ten 
vargsta; dabar reikės ma
no vyrui važiuoti į Korėją 
ir stoti į tą liepsnojantį 
pragarą! Iš gailesčio jau
čiau didelį širdies skaudė
jimą. Jonas patėmijo ma
ne esant labai susirūpinu
sia; bandė suraminti, saky
damas, jog už kelių mėne
sių ir vėl sugrįšiąs. Bet 
mano nujautimas visai ką 
kitą sakė...

Gaunu nuo Jono laišką iš 
Korėjos.. Rašo, jog viskas 
genai su juomi. Aš tam ne
tikėjau, taip negali būt — 
vienam labai prastai, o ki
tam gerai. Jis tyčia taip 
rašė, kad aš mažiau rūpin- 
čiausi.

Už keleto dienų apturė
jau laišką nuo savo brolio. 
Laiškas jau kito asmens 
rašytas. Kas tai galėtų bū
ti?, klausiu .pati savęs, ir 
išsigandusi pradėjau skai
tyti. Perskaičius iki pu
sės, pasidarė tamsu ir aš 
apalpau. Ten rašė, kad ne
tikėta eksplozija nutraukė 
jam abi rankas ir pagadino 
vieną akį. . Dabar esąs li- 
gonbutyje. Turėjau tik vie
ną brolį ir tam taip atsiti
ko. Sužalojo jį ant visa
dos! Negalėčiau žiūrėti į 
jį, matant visai, sugadintą. 
Laimingesnis jis. būtų, jei
gu visai būtų užmušę; da
bar visą gyvenimą turės 
būt pasigailėjimo auka. Bū
nant liūdesyje, slinko die

nia po dienos. ‘Gavau dau

giau laiškų nuo savo Jono 
iš Korėjos; jis jau buvo ka
ro lauke, neberašė, kad 
viskas gerai.

Vieną dieną apturėjau 
valdžios laišką, pranešant, 
kad mano vyras, John Da
vis, žuvo akty viskam mūšy j. 
Ta žinia tartum peiliu 
smeigė man širdin. Per ke
lias dienas buvau visa už
tirpusi, negalėjau užmigti, 
balsu verkiau, lyg būčiau 
proto netekusi. Be jo vis
kas sviete juoda ir ne
pageidaujama. Neturi no
ro gyventi, viskas atro
do tuščia... Atėmė iš 
manę s brangiausią tur
tą, ką turėjau, dabar 
man nebeliko nieko. Nebe
turiu tikslo gyventi, tik 
vien kančias. Kad išeiti iš 
to liūdesio, to susikrimtimo 
ir to širdies skausmo, nu
sprendžiau viską užbaigti, 
atimant sau gyvastį.

Toliau kalbėti jau nebe
galėjo, pradėjo balsiai verk
ti, karštos ašaros riedėjo 
per jos skruostus. Man pa
sidarė gaila jos. Bandžiau 
suraminti ją, bet veltui. Be
sakydama savo gyvenimo 
liūdną istoriją, vėl susijau
dino ir ėjo desperacijom

—Bile asmeniui būtu sun
ku atlaikyti tokius smū
gius, kokius tu turėjai per
gyventi. Per daug tų skau
džiu momentų prisiėjo nu
kentėti. Aš visai nesiste
biu iš tokio tavo pasielgi
mo, — kaip galėdamas ra
minau ją.—Ne tu viena esi 
tokia nelaiminga, daug jau
nų moterų neteko savo 
mylimųjų vyrų, daug mo
tinų paaukojo savo sūnus, 
daug merginų jau neturi 
savo mylimųjų. Joms vi
soms iš gailesčio gelia šir
dis. . . i.

—Tavo tėvelis mirė karo 
lauke prieš japonus. Tas 
karas yra pateisinamas, ka
dangi jis buvo apsigynimo 
karu. Visi žino, kad japo
nai mus užpuolė. Tavo bro
lį sužalojo ir mylimą vyrą 
užmušė, jiems bekariaujant 
Korėjoje. Argi ir šis karas 
yra apsigynimo karu? Ar 
korėjiečiai irgi užpuolė mū
sų šalį? Visai ne! Jie 
mūs neužpuolė, o mūsų ka
reiviai nuvažiavę už septy
nių tūkstančių mylių juos 
užpuolė: mušė, žudė ir te
kiojo visai nekaltus žmones. 
Tas karas iš mūsų pusės 
yra užpuolimo karu. Žino
ma, ne visi kareiviai, ku
rie ten važiavo, buvo sava
noriai, didelė jų didžiuma 
buvo priversti kariauti, jie 
nėra kalti. Nors jie žudė 
moteris, mažus vaikus ir 
senelius, bet jiems taip da
ryti buvo liepta. Vienok tie 
yra kalti ir žino, kad jie 
kalti, kurie paskelbė tą ka
rą. Jų supratimu, karas la
bai reikalingas šiai šaliai: 
fabrikantai, kurie gamina 
ginklus ir amuniciją, daro 
didelius pelnus; kiti, būda
mi valdžioje, suvagia žmo
nių sudėtus fondus. Karas 
jiems reikalingas iš ekono
miško atžvilgio, o iš politiš
ko dar labiau.

—Patys komanduoto j ai 
prisipažįsta, sakydami, jog 
jiems nesą tiek svarbu už
imti žemės sklypus, Jkiek 
esą svarbu kuodaugiausiai 
korėjiečių išžudyti. Jie pa- 

'tys tuomi didžiuojasi. Šis 
karas iš mūsų pusės .nėra 
pateisiu amas. Jis yra ne 
tik užpuolimo, o ir grobimo 
karu. Kad pasidaryti sau 
didesnius pelnus, supuolę, 
kai vanagai, ne tik suryja 
žmonių pinigus,' o ir visai 
bereikalingai ^žudo jaunus 
vyrus.

—Ar tu esi komunistas, 
kad taip kalfyį? — įsmeigu
si akis į mane, rimtai pa
klausė.— Nesu girdėjus to
kių argumentų. Turiu pri

sipažinti, jog esu išauklėta 
militariško patrijotizmo at
mosferoje. Pirmiau niekas 
kitas į mane taip nekalbėjo. 
/ —Nesu komunistas, o tik 
apsišvietęs asmuo, teisingas 
šios šalies pilietis. Drąsiai 
sakau kitiems teisybę, ne
žiūrėdamas į pasekmes, — 
trumpai atsakiau jai. — Iš 
tavo gyvenimo istorijos aiš
kiai pasirodo, jog visos tavo 
nelaimės atėjo per karus; 
kitaip, gal būt, būtumei be
santi laiminga. Tie, kurie 
sako, kad karas esąs neiš
vengiamas, nori iš jo dau
giau pasipelnyti — jiems 
karas yra šventas ir nau
dingas. Bet tiems visiems, 
iš kurių atima sunkiai už
dirbtus pinigus, užaugintus 
vaikus, mylimus vyrus, yra 
tiesiog pražūtingas, šian
dien visame pasaulyje ran
dasi šimtai milijonų žmo
nių, kurie pasmerkia karus, 
o pasisako už taikį. Labai 
aiškus dalykas ir visiems 
turėtų būti suprantamas: 
nebus užpuolimų— nereikės 
gintis.

Mačiau ją giliai užsimąs
čiusią, tad tęsiau toliau sa
vo kalbą:

—Tūli asmenys, negalėda
mi atlaikyti skaudžių karo 
smūgių, puola desperacijon 
arba bando atimti sau gy
vastį. Tuomi nieko gero 
negalima atsiekti, ir nieko 
nenugązdinsi. Tai yra pa- 
sibijojimas paties gyveni
mo. Jeigu šiandien draugi
ja nėra tobula, reikia, ją tai
syti, o ne bėgti nuo jos. Jei
gu karas yra pragaištingas 
visuomenei, reikia prieš jį 
kovoti. Tu esi dar jauna, 
tavo gyvenimas priklauso 
ateičiai. Kodėl neprisidėti 
prie tų milijonų ir kovoti 
už taiką?

—Gerai tau apie tai kal
bėti, kuomet tų viską žinai. 
Aš dar pirmą kartą girdžiu 
tokią kalbą. Man viskas 
nauja ir lig šiol nežinoma...

—Nėra reikalo viską žino
ti. Tu žinai, jog karas yra 
žmonijos didžiausia nelai
mė. Tu žinai, kad dabar
tiniai valdininkai, patai
kaudami turčių klasei, ap
skelbia jį. Tu žinai, kad 
daug piliečių nesutinka su 
šia pavergimo ir išnaudoji
mo sistema. Kodėl nebūti 
draugijai naudinga? Tuo 
pačiu sykiu padarytum sa
vo gyvenimą interesingu.

—Aš nežinau, ką veikti ir 
kur pradėti, — ji abejojan
čiai atsakė.

—Tai visai lengva sužino
ti. Tik reikia norėti. At
einantį sekmadienį bus Ko
miteto už Taiką posėdis. Jie 
ten turės tinkamų tuo klau
simu brošiūrų ir kitokių 
blankų. Jie pasakys tau te
nai, ką jūs galite veikti dėl 
žmonijos gerovės... Šiuomi 
tarpu bandyk nusiraminti 

Tai didelis susitikimo 
džiaugsmas. Kario Pound 
žmona lauke jo Seattle 
lėktuvų stotyje. Jis sugrį
žo iš Korėjos.

ir parvykusi namon gerai 
išsimiegok. Tavo liūdesys 
ir ašaros nieko gero ne
duos nei tau, nei kitiems. 
Visų artimų ir mylimų as
menų iš numirusių nepri
kelsi. Visi verkšlenimai bū
na veltui. Velyk dirbkime, 
kiek mūsų spėkos- leidžia, 
vardan taikos, kad daugiau 
nekaltų žmonių nekankin
tų, nežudytų ir neteriotų.

—Prižadu visą savo gy
venamą darbuotis taikai, 
idant žmonija nebesu ruoš
tų daugiau nuožmių karų, 
nebežudytų nekaltų žmonių 
dėl savo pelno! — ji ryžtin
gai pasakė ir apsišluostė 
riedančias ašaras.

—Na, šiuomi sykiu lai už
tenka. Dabar pasakyk, kur 
gyveni, aš tave parvešiu na
mon.

Ji man pasakė gatvę ir 
stubos numeri.

Visą laiką tylėjome. Ka
da privažiavome jos stubą, 
ji prakalbėjo:

—Aš čia gyvenu, mano 
vardas Paulina Davis.

Atsisveikino, padėkojo ir 
pranyko. S. B.

Philadelphia, Pa.
Kas veikiama, kas rengiama

Surengtas sėkmingas ban
ketas ir koncertas Seno Vinco 
pagerbimui ir atžymėjimui jo
jo literatūrinio darbo, labai 
gražiai pavyko. Pastaruoju 
laiku Moterų Klubas su LLD 
10 kuopa surengė paprastą 
balių, šokius. Kepurnikų or
kestrą, vadovaujama Jono I- 
vanausko, linksmino visus. .Pu
blikos buvo mažiau, bet ba
lius pavyko.

šie parengimai įrodė, kad 
Phila. ir jos apielinkės lietu
viai pageidauja daugiau; įvai
rių parengimų. Prisiminkime

JONO KAŠKAIČIO
Įsigykite
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Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.'
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Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
| LAIME

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

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

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

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite: | «r
“LAISVE” . >

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y. ♦
> \ . . * . .- }=SSĄ
4 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktadien., Kovo-March 28, 1952

Roosevelto prezidento laiko
tarpį, kokius gražius koncer
tus, banketus mes surengdavo
me, ir jie visada pavykdavo 
sekmadieniais. Mokėjom prisi
taikyti ir prie mėlynųjų įsta
tymų. Tačiau daug kas šian
dien pasikeitė dėlei karinės 
isterijos. Yra labai maža dalis 
lietuvių bailių, kurie bandoj 
save ištrinti iš visur. Rotakcvy 
ja siaučia ir grūmoja laųkinai. 
Karo treškėjai demonstruoja 
su ginklais po visą pasaulį. Iš 
vienos pusės, nori išprovokuoti 
karą ir rizikuoti pergale. Iš 
kitos pusės — taikos veikla 
bando pastoti kelią. Taika 
laimės pergale. Kasdien žy
mesni amerikonai nepaiso re
akcijos — jų areštų, jie veda 
kovą prieš karą ir už taiką.
Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 5 kp.

LDS 5 k p. rengia banketą- 
koncertą, balandžio 26 d., šeš
tadienį, Ruba Hali, 414 Green 
St. Rengėjai ruošia skanią va
karienę tik už $2 ypatai. Kuo
pos narių pareiga yra skleisti 
tikietus iš kalno. Visi turime 
pagelbėti padaryti sėkmingą 
parengimą.

LDŠ 5-tai kuopai reikalingi 
finansai. Mūsų mieste randasi 
gerų lietuvių, bet daug yų gy
vena pavieniai, o ant parengi 
mų gera proga susieiti, pasi^ 
linksminti, pasikalbėti. Paren
gimas bus jau pavasarį, nerei
kės bijoti pūgų. Bandykime 
gauti naujų narių ir išlaikyki
me esamus.

Sekantis susirinkimas įvyks 
9 d. balandžio, 7 >ral. vak., 
1150 N. 4th St., Phila., Pa.

Rep.

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



GYVIEJI KOVO TARYBINIS TEISMAS

Parašė ŽANAS LAFITAS

(Tąsa)

ANTROJI DALIS

MAUTHAUZENAS

I
Į NEŽINIĄ

III klasės kupė, ant langų grotos. Mū
sų astuoni žmonės, sukaustyti poromis. 
Žandaras užrakina duris, sausai tarkš
telia spyna.

Paskutinis su savo pančių draugu įei
na Šarlo. Šarlo dvidešimties metų. Bal
taplaukis. Mėlynakis. Puikūs dantys. 
Jis uždusęs, bet šypsosi, jis džiaugiasi, 
kad su mumis.

—Aš ėjau paskui tave, žinai, kaip 
skubėjau, bijojau atsilikti. Peroną ap
supo, kad neprieitų žmonės. Aš ėjau pa
kėlęs galvą. Aš buvau išdidus.

—Ruhe! (Tylėt!)
Gestapininkas pabeldė į langą ir pa

grasino revolveriu.
Kai tik jis nusigręžė nuo mūsų, Al- 

^beras, Šarlo draugas, suprantąs vokiš
kai, pakuždėjo:

—Kad neįkliūtume. Čia tau ne Ver
machtas kaip Romenvilyje. Čia gryna
kraujai.

Taip, čia grynakraujai. Aš sėdžiu 
prie lango į koridorių, ten vaikščioja 
atletiško sudėjimo žmonės su automa
tais per petį. Jų žali naujutėliai mun
durai, rankose atsarginiai antrankiai.

Vienas iš jų triukšmingai atidaro du
ris. Jis nuima antrankius, surakinusius 
mus poromis, bet čia pat surakina kiek
vienam iš mūsų abi rankas kartu. Taip 
dar nepatogiau.

Luji Mažasis ištiesė rankas, kiek pra- 
skėtęs plaštakas.

— Was? (Kas?)
Vokietis atsivedėjęs smogė jam kumš- 

ičitf į veidą ir dar smarkiau suveržė ant- 
• lankius. Luji Mažasis išblyško, bet ne- 
krustelėjo. Jo lūpa buvo kruvina. , .

Pradžia ųieko sau!
Tur būt, jau vakaras. Traukinys eina 

daugiau kaip dvi valandas, bet mums 
nieko pematyti. Užuolaidos seniai -nu
leistos. Mus akina ryški šviesa. Miegoti 
negalima. Mes dūštame nuo karščio. 
Antrankiai įsirėžia į kūną; bent tru
putį pamėginus juos atleisti, tik dar la
biau skauda. Galima pasiusti, išeiti iš 
proto.

Šarlo, kuris sėdi priešais, išblyškęs 
kaip giltinė, bet jis nesiskundžia ir kiek
vieną kartą, kai aš žiūriu į jį, prisivers
damas šypsosi.

Mes apsipilame prakaitu. Trūksta 
oro. Aš prisimenu, kaip kitados keliau
damas galėdavau išeiti į koridorių, nesu
rakintomis rankomis nuleisti lango rė- 

ir kvėpuoti nakties vėsuma. Nejau 
mSms buvo pasiekiamas toks malonu- 

J^fnas, ir mes nevertinome jo?
Bet štai prie nepakeliamo tvankumo, 

replėmis gniaužančio mums galvas, pri
sidėjo nauja kančia — mums reikia at
likti gamtos reikalus.

Mūsų prašomas Alber as pašaukė sar
gybinį, kuris nenuleido nuo mūsų akių, 
ir paprašė palydėti mus į išvietę. MeS 
išgirdome tokį atsakymą:.

—Spater, in der Nacht. (Vėliau nak- 
tį.)

Aš seku, kaip slenka laikrodžio rody
klės. Kaip ilgai trunka laikas! Dar nė 
vidurnakčio nėra.

Paskiau, tarsi ir to būtų maža, mane 
pradeda kankinti troškulys. Ar greitai 
bus galima nuryti gurkšnį vandens? Pa
tenkinti šiuos du reikalus mums atrodė 
didžiausia palaima.

Bet reikia laukti, vis dar laukti.
Antrą valandą pagaliau atėjo trokš

tamoji minutė. Vienos po kitų atsidaro 
durys.

Žmonės bėga koridorium ir tučtuojau 
grįžta. Mūsų eilė. Mums nuima antran
kius, skubina:

—Schnell, schnell! (Greitai, greitai!) 
% Prie atvirų išvietės durų stovi' karei
vi./ ir ragina mus:
V— Shneller, schncller! (Greičiau, grei- 

’1 Čia\i!)
Viskas. Atsigerti nepavyko niekam. 

Teks kęsti ligi aušros.
Apie aštuntą valandą ryto traukinys 

sustojo. Mus išvedė ii’ perkėlė į kitą 
traukinį. Probėgšmais aš suspėjau per

skaityti: Triras. Tai Triro stotis. Mes 
Vokietijoje.

Mūsų, penkiasdešimt penki viename 
vagone. Vagonas labai ilgas, ilgesnis ne
gu paprastai. Daiktus mums paliko. Ga
lima vaikščioti, kalbėtis, rūkyti, atsigul
ti. Po vakarykštės nakties tai atrodo di
džiausia prabanga, kurios mes nedrįso- 
me nė tikėtis. Iš abiejų galų — po didelę 
kupė.'Ten įsikūrė naujoji sargyba. Jų 
snukiai tartum ne tokie banditiški kaip 
senųjų sargybinių, bet iš dviejų priešin
gų vagono kampų į mus žiūri du ranki
niai kulkosvydžiai, pastatyti ant stalų. 
Damoklo kardas, turįs priminti mums 
tikrovę. Tarp kitko, instrukcijos duotos 
visai aiškios. Alberas verčia:

— Draudžiama liesti durų ir langų 
grotas. Draudžiama išeiti už skirto 
mums ploto ribų. Už kiekvieną nusižen
gimą įsakymui sargybinis šaus neįspė
damas.

Mes niekaip negalėjome manyti, kad 
mūsų kelione vyks tokiomis sąlygomis. 
Mes tikėjomės, kad mus užrakins vienus 
į gyvulinį vagoną. Tokia perspektyva 
davė vilties pabėgti. Tereikia, Andre žo
džiais, išplėšti lentą ir kristi tam tikru 
būdu. Vienas iš mūsų turėjo pjūklelį. 
Keletas žmonių — ir aš jų tarpe — bu-! 
vome tvirtai pasiryžę rizikuoti, bet ri
zika labai didėjo dėl to “ypatingo dėme
sio,” kurio objektas mes buvome.

Vidurdienį mums davė po kaušą pa
šarinių griežčių sriubos. Iš bado karšta 
sriuba, kurioje plaukiojo keletas bulvių, 
mums pasirodė žavinga. Daugeliui tai 
buvo vienintelis šviesus momentas per. 
visą mūsų kelionę. Šiaip ar taip, tai vie
nintelis atsiminimas, pasilikęs muitas 
apie miestą, kuris IV amžiuje garsėjo 
kaip “antroji Roma.”

Mes vėl važiuojame nežinoma, krypti
mi. Iš saulės sprendžiu, kad važiuojame 
į pietryčius.

Mes penkiese: Luji Mažasis, Andre, 
Raimonas, Šarlo ir aš . sugulėme greta, 
norėdami sušilti. Šarlo . padėjo galvą 
man ant peties. Jis miega kaip kūdikis. 
Bet tas kūdikis stojo į vokiečių suimto 
tėvo vietą. Tas kūdikis jau kovėsi su 
ginklu rankoje prieš tėvynės priešus. 
Tas kūdikis savo miestelyje Sen-e-Uazos 
departmente suorganizavo partizanų 
grupę. . . .

Naktis praėjo.’ Tur būt, aš miegojau. 
Bet mums buvo labai šalta.

— Na, štai mes ir atlyginti už tai, 
kad dusome nuo karščio vakar naktį, — 
filosofiškai pastebėjo Andre.

Simonas, nuo kurio niekas nepasprun
ka, iš kažkokių jam vienam težinomų 
pažymių nustatė, kad mes pravažiavome 
Niurnbergą. Simonas buvo mokytojas ir 
vienu metu priklausė socialistų partijąi; 
Daladjės dekretu jis buvo atleistas už 
dalyvavimą 1938 metų lapkričio 30 die
nos streike. Jo istorija verta papasako
ti. ,

Okupacijos pradžioje jis buvo vienos 
prekybinės firmos patikėtinis. Norėda
mas pasitarnauti tėvynei, jis keletą mė
nesių veltui mėgino susisiekti su savo 
partine organizacija. 1941 metų pabai
goje, netekęs bet kurios vilties, jis įstojo 
į “Valmi” grupę.

Kovos krikštui jam buvo pavesta Įneš
ti bombą į vokiečių užimtą viešbutį 
miesto centre. Anapus uždarų langų vo
kiečių orkestras laukė, kol mostelės diri-. 
gento lazdele. Būgnininkas, pamatęs Si
moną, atidarė langą. Simonas pasinau
dojo proga, ištraukė iš portfelio bombą, 
metė į vokiečius ir ramiai sėdo ant dvira
čio, kurį buvo palikęs ant šaligatvio. Per 
sąmyšį po sprogimo mūsų draugai, ku
riems buvo pavesta jį saugoti, mate dvi
ratininką, kuris, raitydamas kažkokius 
neįmanorhus vingius, šaltai važiavo vi
duriu gatvės, nekreipdamas dėmesio į 
švilpimus ir šauksmus. Tai buvo Simo
nas, vykdęs jam sunkiausią uždavinio 
dalį: jis tą dieną pirmą kartą užlipo ant 
dviračio. Visoje toje istorijoje jis di
džiavosi tik vienu dalyku: tuo, kad pa
rodė tokią važiavimo dviračiu “klasę.”

O dabar Simonas žvalgosi į rankinį 
kulkosvydį ir tartum kažką skaičiuoja 
galvoje. Jo bičiulis, Serberas, buvęs jo 
vadas, šnabžda jam kažką* į ausį. Aš nu
manau, apie ką jie kalbasi.

(Bus daugiau)

Rašo
K. DIDŽIULIS

Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas
VILNIUS. — 1951 metų 

gruodžio 16 dieną Lietuvos 
Tarybų Socialistinėje Res
publikoje vyko liaudies teis
mų rinkimai. Tie rinkimai 
virto ryškia tarybinio pa
triotizmo demonst r a c i j a. 
Jie vyko su dideliu politi
niu-aktyvumu.

Respublikoje, miestuose ir 
kaimo vietovėse išrinkta 
119 liaudies teisėjų ir kiek
vienoje teismo apylinkėje— 
iki 75 liaudies tarėjų. Iš vi
so respublikoje išrinkta 8,- 
925 žmonės, jų tarpe yra 
kolūkiečiu, darbininku, ta r- 
nautojų, mokslo, kultūros' 
ir meno veikėjų. Mūsų 
konstitucija suteikė mote
rims lygias su vyrais teises 
visame šalies visuomeninia
me, politiniame ir ūkiniame 
gyvenime. Naujai išrinktų
jų liaudies tarėjų tarpe Ta
rybų Lietuvoje moterys su
daro 35%, o liaudies teisė
jų tarpe—19.3%.

Reikia pažymėti, kad,ben
dra taisykle, visi liaudies 
teisėjai yra baigę vidurinį 
juridinį mokslą.- Dauguma 
teisėjų suderina teisminę 
veiklą su tolesniu mokymu
si ir įsigija aukštąjį juridi
ni mokslą neakivaizdiniame 
juridiniame institute.

Tarybinio teismo liaudiš
kumą apibūdina tai, kad da
lyvauti teismo veikloje pri
trauktos plačiosios darbo 
žmonių masės liaudies ta
rėjų asmenyje. Pagal teis
mu santvarkos. įstatymą 
liaudies tarėjai yra pilna
teisiai teismo nariai. Tary
binis teismas, teisėjo ir 
dviejų tarėjų sudėtyje, na
grinėdamas baudžiamas ir 
civilines bylas, padaro teis
mo nuosprendį ar nutarimą 
balsų dauguma. Čia pasi
reiškia teisminio proceso 
demokratinis pobūdis spren
džiant bylas.

Liaudies tarėjai dalyvau
ja teismo posėdžiuose de
šimt dienų per metus. Į 
teismo darbą jie įneša di
delį gyveniminį patyrimą, 
įkūnija teismo ryšį su liau
dimi.

Teismo posėdyje daly
vaujantieji liaudies tarėjai 
darbo užmokestį už tas die
nas gauna savo darbovie
tėje.

Keliant kandidatus į liau
dies teisėjus ir liaudies ta
rėjus Lietuvos miestuose ir 
kaimuose įvyko tūkstančiai 
masinių darbininkų ir tar-

—kolūkiuose, kariu — kari.- 
nėse dalyse. Per tuos su
sirinkimus darbo žmonės, 
iškeldami kandidatus į liau
dies teisėjus ir tarėjus, su
sipažindavo su jų praeities 
veikla. Tuo būdu, rinkėjai 
patys atrinko ir iškėlė kan
didatais geriausius žmones, 
turinčius liaudies pasitikė
jimą. Tai patvirtina rezul
tatai, pasiekti rinkimuose, 
kurie vyko visuotinės, ly
gios ir tiesioginės rinkimų 
teisės pagrindu, slaptai bal
suojant.

Tarybinio teismo ryšys su 
liaudimi pasireiškia ne tik 
teisėjų renkamumu ir liau
dies tarėjų institutu,' bet 
taip pat ir tuo, kad teisė
jai yra atskaitingi - tarybi
nei visuomenei. Liaudies 
teisėjai periodiškai atsiskai
to savo rinkėjams iš savo 
darbo ir iš liaudies teismo 
darbo.

Tuo būdu, tarybiniai 
teisėjai kuo. t ? m p r i a u - 
šiai yra surišti su liaudi
mi, jų darbas vyksta liau
džiai kontroliuojant.

Jei liaudies, teisėjai ir 
liaudies tarėjai nepatenki
namai vykdo jiems uždėtas 
pareigas, jie rinkėjų gali 
būti atšaukti.

Vienas svarbiausių tary
biniu liaudies teisėiu užda
vinių — įtraukti plačiąsias 
darbo žmonių mases i dar
bą stiprinant socialistinį 
teisėtumą, j kovą su tais 
neigiamais reiškiniais, ku
rie, kaip senos liekanos, dar 
aptinkami gyvenime. Visa 
tarybinio teismo veikla 
skirta tam, kad auklėtų pi
liečius atsidavimo tėvynei 
ir socializmo reikalui dva
sia, tikslaus ir nenukryps
tamo tarybinių įstatymų 
vykdymo, rūpestingos pa
žiūros į socialistinę nuosa
vybę, darbo drausmės, są
žiningos pažiūros į valsty
bines visuomenines parei
gas, socialistinio bendrojo 
gyvenimo taisyklių gerbimo 
dvasia.

Tarybinis teismas yra 
laisvas nuo bet kurios vieti
nės ar kitokios įtakos. “Tei
sėjai yra nepriklausomi ir 
klauso tik įstatymo” — už- 
fiktuota valstybės konstitu
cijoje. Teismo .nepriklau
somumas ir jo pavaldumas 
tik įstatymui tarybų šalyje 
yra visiškai realaus pobū
džio. Tarybiniai įstatymai 
gina valstybės, socialistinės 
visuomenės interesus, o jų 
interesai šalyje yra toly
gūs. Tarybų valstybės in
teresai pilnutinai sutampa 
su ’ socialistinės visuome
nės narių interesais.' Įsta-nautojų susirinkimų įmo

nėse ir įstaigose, kolūkiečių | tymai išreiškia visos liau-
\

Mr. ir Mrs. Riggs yra Quakers religines sektos pase
kėjai. Jie priešingi karui, visokiam karui. Tad mokėda
mi taksus, jie atsisakė mokėti tą dali taksų, kuri yra 
skiriama militariniams reikalams. Bet valdžios agentai 
surado jų pinigus banke ir taksus atsiėmė, dar su kau
pu. Dabar Riggsai skaito valdžios pranešimą ir galvoja, 
kaip čia reikės nuo valdžios apsaugoti sąžinę ir kišenę 
ateityje. , > .

'dies valią. Tarybinis teis
mas klauso tik įstatymo, 
tuo pačiu jis veikia liaudies 
vardu, vykdo liaudies va
lia, v

Tarybinis teismas daly
vauja kovoje už taiką, sto
vi laikos gynimo įstatymo, 
traktuojančio • karo, propa
gandą kaip sunkų krimina
linį nusikaltimą, sargyboje.

Teisingumą socialistinė
je valstybėje vykdo vienin
gas ir lygus visiems pilie
čiams teismas, nepaisant 
čiliečiu socialinės, turti- Iv, /
nės ir tarnybinės padėties, 
jų nacionalinio ar rasinio 
priklausomumo. Tai reiš
kia, kad Tar. Sąjungoje vi
si teismai veikia pagal vie
ningus įstatymus, kad teis
me visiems piliečiams yra 
suteiktos lygios procesinės 
garantijos, kiekvienas, teis^ 
me gali lygiai ginti savo

1 teisių, nustatytų visiems ly
giame-įstatyme. Už pada
lytą nusikaltimą ar teisės 
pažeidimą kiekvienas bau
džiamas pagal visiems, vie
ningą ir lygų įstatymą. 
Remdamiesi konstituc i j o s 
nuostatais, tarybiniai teis
mai nagrinėja bylas teisia
mojo gimtąja kalba, duoda
mi vertėją. Tarybinis teis
iu a s. a p r ū p i na k a 11 i n am ą j į 
gynėju, kurio pareiga—su
teikti kvalifikuotą juridinę 
pagalbą.

Tarybinėje visuomenėje 
nėra antagonistinių prieš
taravimų. Didingieji soci
alistinės statybos laimėji
mai TSR Sąjungoje užtikri
no spartų liaudies gerovės 
kilimą. Socialistine ūkio 
sistema suteikė kiekvienam 
galimybę darbuotis, nebi
jant nedarbo. Todėl tary
binėje šalyje sparčiai ma

žėja ir išnyksta nusikalti
mai.

Tarybinėje visuomenėje 
nusikalstamumas nėra vi-. 
suomeninėje s.antv arkoje 
glūdinčių sąlygų rezultatas, 
o tik praeitin nuslinkusio 
pasaulio liekana. Šis pra
eities palikimas sėkmingai' 
likviduojamas auklėjant ir 
perauklėjant gyven toju s> 
Šiame kilniame darbe tary
binis, tikrai liaudinis teis
mas vaidina didelį vaidmę,- 
nį.

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. 
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6,000 mainierių streikas •. •
Lansford, Pa,—6,000 mai

nierių streikavo per 8 die
nas, reikalaudami, kad kom
panija pripažintų samdymo 
pirmenybę vienam mainiie- 
riui, išdirbusiam 29 metus 
tos kompanijos kasyklose.;

i. •

WORCESTERIO LIETUVIAI! i <
Rcmkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
. 1 I> ’

29 Kelly Square Worcester, Mass.

Jei reikia vaistu, kreipkitės pas registruotą vaistininką, 
savininką VYTAUTĄ SKRINSKĄ. Jis išpildo m ėdikai iš- 
kus daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos rei
kalais. Taipgi, vaistai yra 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.

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas i
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 lig”/, 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. ^dresuokite:

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

L aaa)(a)Ov)(a>(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXaXaaaaXX/QQQQ\/WWW»k

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio balandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar nakti, 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

£X>0<X>00<X>00<X>00<X>0<XX>0000000^^
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Kviečia dalyvauti 
protesto mitinge

Graiku Amerikiečiu Taryba 
šaukia masinį susirinkimą ba
landžio 7 d., Hotel Capitol, 51 
St. ir 8th Ave.

šiame mitinge bus reika
lauta sulaikyti 
nių Graikijos 
riuos Graikijos 
džia nusmelkė

Kalbės Paul 
gas Wm. Melis 

žudymą astuo- 
patrijotų, ku- 
fašistinė val- 

mirtimi.
Robeson, kuni- 
h ir kiti įžy-

mūs kalbėtojai. Bus ir muzi
kėlė programa.

Sulaikytas egiptietis 
studentas deportuoti

Elliš Saloje buvo sulaikytas 
Abdel Moshen Hamouda, 
Egipto pilietis, mokinęsis Ko
lorado universitete. Skiriamas 
jis deportuoti. Reikalaujama 
$10,000 kaucijos.

Darbininkų Jaunimo Lyga 
ir Studentų Klubai reikalauja 
tą studentą išlaisvinti.

Į Mirė
Jurgis Kalinsky mirė kovo

16 d. Palaidotas kovo 19 d. 
Buvo 80 metu amžiaus.

Juozas Jagminas mirė .kovo
17 d. Palaidotas kovo 22 d. 
Mirė širdies liga. Buvo 46 me
tų amžiaus. Paliko nuliūdime 
brolį kunigą Al. Jagminą ir 
kitus gimines. ’

Motiejus Mykolaitis mirė 
kovo 18 d. Palaidotas kovo 22 
d. Paliko dideliame nuliūdi
me savo žmoną. Sūnų, broli ir 
kitus :gi mfries. ' ? -

• Muštynėse /lu jaunuoliai 
broliai' Cosmo ir Frank Russo 
buvo peiliais subadyti ir 
Kings County ligoninėn nuves
ti. ’ * : 1 i ' •

HARRISON-KEARNY, N .J.

J. Marcinkevičiaus Pagerbimui

Brooklyno ir apylinkės lietuvius kviečiame būti sa
lėje laiku. — Įžanga įskaitant taksus $1.25.

BANKETAS
Sis banketas yra rengiamas pagerbimui Jono Marcinke
vičiaus 70 m«etų jo amžiaus sukakties proga.—šeštadienį

Balandžio 5 April, 1952 
15-17 Ann St., Harrson, N. J.

PRADŽIA APIE 7-TĄ VAI., VAKARE.

Banketas yra rengiamas be bilietų, nesibijokite, nebū
site nuskriausti. Rengėjai rūpinasi jus gerai pavaišinti 
visai mažais kaštais. Kurie tik pažįstate Joną Marcinke
vičių, rūpinkitės būti bankete ir pagerbti jį, kaipo puikų 
žmogų. O kurie dar neturite su juom pažinties, ateikite 
susipažinti ir pagerbti jį. Nes jis, kaipo geras žmogus 
yra užsipelnęs mūsų pagarbos. Tad kviečiame visus da
lyvauti. , RENGĖJAI.

K-O-M-E-D-I-J-Ą ,! ,

Tetos Turtai
Stato Scenoje

L.M.S. III APSKRITIS i

Sekmadienį, Kovo 30 March 
19 5 2

Vaidinimas prasidės lygiai 3:30 po pietų

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond HįU, N. Y.

“Tetos Turtai” yra nauja 3 aktų komedija'. Ją susi- 
mokino Laisvės Choro vaidintojų grupė ir jau vaidi
no Hartforde. Komedija yra gyva, juokinga. Lais- i 
vės Choro vaidintojai pakviesti ją suvaidinti Brook- 
lyno lietuviams. !

Auditorijos durys atdaros 2 vai.
' Vaidinimo pradžia lygiai 3.30 popiet

Brooklynas ir Apylinke
Visi brooklyniečiai ir iš apylinkes bukite susirinkime 

kovo-March 28 (L, penktadienio vakare, šiame susirin
kime pasitarsime ir pasidarysime planus savo darbui del 
sukėlimo $10,000 fondo Laisvės sustiprinimui.

Susirinkimas bus Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Avė., pradžia 8-tą vai. vakare.

Labai svarbu kiekvienam dalyvauti ir padaryti gražią 
pradžią sukėlimui fondo, sustiprinimui dienraščio Lais
vės. Parodykime savo punktuališkumą, stokime j darbą 
pačioje pradžioje vajaus.

Laisvės Administracija

Sekmadienį matysite 
komediją “Tetos Turtai'

Tai jau ir čia — sekmadie
ni, kovo 30, lygiai 3 vai. po 
pietų, Lietuvių Kultūriniam 
Centre (Auditorijoj), 11.0-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y., įvyksta vaidinimas vei
kalo “Tetos Turtai.” Vaidini
mą ruošia LMS 3 Apskritis.

Kas gi daugiausia veikia 
kultūros-meno pakėlimui ir 
palaikymui, jei ne LMS Aps
kritis? Mes gerai atsimename 
LMS festivalius ir tas žavė- 
jančias vasarines mokyklas 
Olympia Parke (Worcestery- 
je). Arba imkime paskaitas- 
prelekcijas. Tik pereitą sek
madienį mes taip daug žinių

Protestuoja prieš 
naujus taksus

Amerikos Darbo Partija 
kviečia publiką protestuoti 
prieš visokius naujus taksus, 
taipgi prieš 3 procentų taksus 
ant visokių pirkinių, taipgi 
siūlomus $60 į metus taksus 
tiems, kurie naktimis laiko 
savo automobilius gatvėse. 

gavome iš Mizaros referato 
'apie Leonardą da Vinci. Vien 
dėl to kiekvieno kultūringo 
lietuvio yra pareiga \ lankyti 
LMS 3 Apskrities ruošiamus 
pokilius.

šį kaitą LMS ' Apskritis 
parkviečia į mūsų Auditoriją 
Hartfordo vaidintojus, kurie 
perstatys komediją “Tetos 
Turtai.” Laisvės Choro vai
dintojai plačiai važinėja į di
desnes ir mažesnes kolonijas 
su šia, daug juoko darančia, 
komedija. Sekmadienį jie bus 
pas mus svečiai vaidintojai. 
Pasitikime juos skaitlingai. 
Pasakykime ir kitiems apie šį 
vaidinimą. LMS Komisija

i Uždeda taksus ant
I

arkliu lenktynių
Miesto Taryba ir Board of 

Estimate vienbalsiai nutarė 
uždėti 15 procentų taksų ant 
visų mieste' esančių arklių 
lenktynių laukų.

Manoma tuomi sukdlektuoti 
iš arklių lenktynių lankytojų 

i bent $800,000, į metus.

Pertraukė su unija 
pasitarimus

Gimbel, Bloomingdale, 
Namm, Stern ir Saks depart- 
mentinių krautuvių atstovai 
pertraukė per penkis mėnesius 
ėjusius pasitariinus su unijos 
atstovais.

Distributive, Processing and 
Office Workers District 65 
viršininkai pasmerkė tokį de- 
partmentinių krautuvių virši
ninkų elgesį. Jie reikalauja 
patenkinti darbininkų reikala
vimus.

Tų krautuvių darbininkų 
susirinkimas yra šaukiamas 
balandžio 2 d., St. Nicholas 
Arena. Tada bus nusitarta, 
kokių žygių imtis prieš tas 
krautuves. Atrodo, unija ruo
šiasi streikui.

Debočah Kerr, Abraham Sofaer ir Robert Taylor gar
sios filmos “Quo Vadis” scenoje. Ši filmą dabar rodoma 
Manhattan© Astor Teatre. Sveturgimių Spaudos Filmų 
Kritikų Ratelis pripažino šią filmą geriausią 1051 me
tais.

Mini Iz. Amterio 
71-mą gimtadienį

Komunistų Partijos valstiji- 
nis komitetas pasveikino Izra
eli Amterį su jo 71-mu gimta
dieniu. Primena, jog jis paš
ventė visą savo gyvenimą ko
vose už darbininkų reikalus.'

šiuo metu I. Amteris yra li
gonis. Nepaisant to, jis yra 
persekiojamas ir kaltinamas 
suokalbyje jėga nuversti Ame
rikos valdžią. Jis yra vienas 
tų 17 komunistų vadų, kurie! 
yra po areštu ir laukia teis
mo.

Reikalauja naujo 
Rosenbergam teismo

Šiandien tūkstančiai ameri
kiečių laiškais, telefonais ir 
kitokiais būdais ragina gene
ral}. prokurorą ir Justicijos 
Departmento viršininkus per
svarstyti Juliaus ir Ethel Ro
sen bergų bylą.

Jie yra nuteisti mirtimi ir 
dabar randasi Sing Sing kalė
jimo mirties kambaryje. Ap
kaltinti už perleidimą svarbių 
karinių žinių Sovietų Sąjungai 
pereitojo karo motu.

Teisia žmoną už 
policisto užmušimą

Bronxo Apskrities Teismas 
gradejo teist Margaret Osbor-i 
ne, kuri prisipažino nušovusi 
savo vyrą policistą Lloyd pe
reitų metų gruodžio 29 d.

Ji tvirtina nušovusi jį todėl, 
kad jis atlikęs su ja nenatu- 
ralį lytinį aktą ir taipgi grasi
nęs ją pąmesti.

“Bile vyras, kuris taip mo
teriai. padarytų, kaip jis pa
darė,, neturi teisės gyventi,” ji 

‘teismui pareiškė.

Aido Choras
Aido Choro pamokos bus 

penktadienį, kovo 28, Liberty 
Auditorijos muzikos kamba
ryje. Pradžia 8 vai. vakare.

Visi choristai ir choristes 
kviečiami laiku pribūti. Turi
me daug darbo, kad geriau 
pasiruošus mūsų choro jubilie
jiniam parengimui, kuris įvyks 
gegužės 4d. .

Choro pirm.

Pavogtas trokas, 
degtines pilnas

Kas tai pavogė troką, ku
riame buvo 483 degtinės kui
sai $40,000 vertės. Vėliau tas 
trokas buvo surastas, bet pusė 
degtinės jau buvo išvogta'.

Norman Tallentire 
paskirtas deportuot

Norman Tallentire buvo a- 
reštuotas liepos 25, 1951 m. 
Buvo padėtas po $5,000 kau
cija, kuri vėliau sumažinta 
iki $3,500.

šiomis dienomis jis gavo J 
pranešimą, kad jis nuskirtas i 
deportuoti į Angliją, kurioje 
jis gimė 1886 metais.

Vito Marcantonio gina ijį. 
Apeliacija paduota i Imigra
cijos Department^.

Norman Tallentire atvyko į 
Kanadą 1907 metais. Jis įsto
jo į karpenderių uniją ir daly
vavo kovose. 1912 metais jis 
buvo karpenderių streiko va
das.

1914 metais jis atvyko į 
Jungtines Valstijas ir nuo to 
laiko pastoviai čia gyveno. 
Visą savo laiką jis pašventė 
darbininkų reikalams, kaip 
unijų organizatorius, perse
kiojamųjų darbininkų gynė
jas.

1941 metais jis buvo’ sun
kiai sužeistas, 1948 metais 
gavo širdies ataką. Dabar jis, 
turėdamas 65 motus amžiaus, 
jau nebegali taip aktyviai vei
kime dalyvauti, kaip kad se
niau dalyvaudavo. Bet vistiek 
jis yra veiklus Amerikos Dar
bo Partijoje ir kitose organi
zacijose.

Yra sudarytas jam ginti ko
mitetas, kuris dabar prašo 
finansinės param'os. Parama 
galima siųsti komiteto sekre
torei Molly Tallentire, 178 
Thompson St., New York, NA'.

Septynias mylias vijosi 
i\a gilins

Policija vijosi pavogtą au
tomobilį septynias mylias, bot 
vis tiek pasigavo. Jaunuoliai 
Gino Caparelli ir Wm. Galla
gher prisipažino automobilį | 
pavogę. Jie laukia teismo.

Brooklyno gatvėmis jie va
žiavo po 70 mylių į valandą, 
bet vis tiek nepabėgo. Polici
jos šūviai juos sulaikė.

Kaltinami jie ne tik auto- 
mobiliaus pavogime, bot ir 
policisto apmušime.

Nubaudė už laikymą blogų 
šaldytuvų

Irving Zcjkowitz municipa
ls teismo buvo nubaustas pa- 
simokėti $500. Jam bausmė 
uždėta už apartmontuose lai
kymą blogų gazinių šaldytu
vų.

Savo namo 21 apartmentuo- 
se jis turėjo gazinius šaldytu
vus. Tūli jų buvo taip blogi, 
kad jie' apnuodijo dujomis 
keturis rendauninkus. Pasiro
dė, kad visi tie šaldytuvai yra 
blogoje padėtyje.

Ruošiasi streikui

Kings County Lighting Co. 
darbininkai grasina streiku, 
jeigu jų reikalavimai nebus 
patenkinti. Tai paliestų pusę 
mil fono koštu m erių.

CIO Utility Workers Union 
viršininkai tariasi su kompa
nijos viršininkais jau nuo pe
reitų' metų gruodžio 21 d. Bet 
vis ;be pasekmių. Kompanija

■ sutinka pakelti tik 7 centus į 
valandą.

Arthur Coopei1 prisipažino 
teisme, kad jis per 14 metų 
užsiėmė narkotikais, pardavi- 

, nėjo juos. Gavo už tai 10 me
tų kalėjimo.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

105 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel, EV. 7-6288

REIKALAVIMAI
REIK AU NGĄ STENOG K A Fft

Reikalinga stonografė dirbi i Real 
Estate ir Insurance ofise. Geros va
landos ir gera • alga.

ORMAN & MICHELSON 
111-15 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, N.‘ Y. 
TeJ. Virginia 9-0842.

(62-64)

PARDAVIMAI
ROMAI IR RAKANDAI

Parsiduoda rakandai ir yra labai 
geri rūmai gyvenimui. Savininkas 
turi apleisti miestą ir turi greit par
duoti. Kreipkitės: 29 Eo. 3rd SI.. 
Brooklyn, N. Y. (ant pirmų lubų).

t ‘ (62-64)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. 
Kliubiečių Dėmesiui!

š. m. kovo 28 d. (penktadienį) 
įvyks Biznio Skyriaus pusmetinis 
susirinkimas, kliubo patalpose, 280 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Visi 
Board Direktoriai, bei nariai kvie
čiami susirinkime dalyvauti. Pra
džia 8 vai. vnk. —- Biznio Sekr.

(61-62)

SCRANTON, FA.
LLD 39 kuopos susirinkimas atsi

bus kovo 30 d., 2:30 v. po pietų, 
pas draugę E. Geležauskienę, 1210

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGŪNAS’
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Taipgi puikūs pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: IIYacinth 7-9677

VISOKIAIS
APDRAUDOS REIKALAIS

Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
i Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime
i ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdraudė, 

galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios I 
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

<i>

<t>

<!>

<t>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

4>

<t>

<b

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

' Tel. ST. 2-8842

TONY’S A
UP-TO-DATE • ’ •

BARBER SHOP
ANTANAS* LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Blair Ave. Visi nariaia dalyvaukite 
nes gausite Draugijos išleistą 
gą “Sveikatos šaltinis.” ir 1<ur‘ic 
dar neužsimokėjoie duoklių už šiuos 
molus, galėsite užsimokėti Kvie
čia Valdyba. <G|-G2)

RIDGEWOOD. N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

antradienį, balandžio 1 d.. 8 vai. va
karo, Sbapolo ir Vaiginio salėje. 
117 Thames SI., Brooklyn. N. Yt 
Skaitlingai dalyvaukite šiame susi. | 
r inkime ir aiškiai pažiūrėkite ir savo 
mokesčių knygelę,, gal jau Avikia 
mokėti, nelaukite, kada būsit su
spenduoti. P. Babarskas, proi 
sekr. * (62-64)

NEWARK. N. J.
LLD 5 kuopos susirinkimas įvyks 

kartu su LDS 8 kuopos susirinkimu 
1 . balandžio. 7:30 vai. vakaro Jur- 
ginėjo svetainėje, 180-2 New York 
'Avė. šiame susirinkime bus išduo
ta knyga Sveikatos Šaltinis. Kurių 
duoklės dar nemokėtos už šiuos mo
tus, malonėkite užsimokėti. 
Sekr. V. J. K. (62-64)

BROOKLYN. N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks an

tradienį, balandžio 1 d. A. L. P. Kl. 
Svetainėje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 7:30 v. v. Na
riai prašomi atsilankyti skaitlingai. 
Taipgi pasižiūrėkite j mokesčių 
knygutes, kad nesusisponduoiumėt. 
Nepamirškite pasirūpint ir naujų 
narių prirašymui į mūsų kuopą. 
Prot. Sekr. (62-64)

<!>

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką %
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4 th Street 
BROOKLYN, N. Y. | K 

Tel. EVergreen 7-6868 , '

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