
Svečiai iš Hartfordo. 
Socialistai be socializmo. 
Jam ir karas apsimokėjo. 
Ką mes pamanytume? 
Vėjk*prieš taiką.
Net i)A' mokslu.

Rašo A. BIMBA

Hartford, Conn, ria jų pribus 
visa grupe ir mums suvaidins 
komediją “Tetos Turtai’’. Vei
kalo nemačiau, neskaičiau. 
•Sako, esanti puiki komedija. 
Tad ('išimo, išgirsime ir pama
tysime. »

• r

Socialistais šiandien vadina
si visiškai keista žmonių veis
lė. Jie tik iš vardo yra socia
listais. Praktikoje jie nieko 
bendro su jokiu socializmu ne
turi.

•Jau labai daug metų jie gy
vuoja ir darbuojasi, o kur tas 
jų socializmas randasi? Nie
kur. Nesiranda nė mažiausio 
pasaulyje kraštelio, kuriamo 
gyvuoti* jų Įkurtas socializ
mas. I<A į jų rankas patenka 
vadžios aparatas, jie tęsia ir 
pšmboja senąjį kapitalizmą su 
visomis “prašmatnybėmis.“

Todėl šių dienų socialistai 
yra dideli monelninkai.

★

Nebijok ite, gen. Eisonho- 
weriui nereikės nei badauti, 
nei ubagauti, jei jis ir negaus 
republikonų . nominacijos j 
prezidentus. Tik dabar paniš
ki, kad jam praėjusis karas 
puikiai, labai puikiai apsimo
kėjo. Jis parašė tos skerdynės 
atsiminimus, ir, sakoma, už 
juos susidėjo i kišenę visą mi
lijoną dolerių!

Tokiems žmonėms karas ap
simoka. Vž tai jie prie jo lim
pa, kaip musės prie medaus.

M1’ Californijoje esama žmo
nių'" su galvomis. Tokie, ma- 

leidžia konšervatyvišką 
laikraštį “Sacramento Bee,”

Kai jie pasiskaitę gen. 
Grow reikalavimą• tuojau pra
dėti karą prieš Sovietus ir 
tuojau kirsti visomis priemo
nėmis, ir kur tik papuola, jie 
susidėjo už galvos rankas ir 
sušuko:

“Mes suprasime šio doku
mento sensaciją Maskvoje, 
jeigu mes pamąstysime, kaip 
mes atsilieptumėme, jei būtų 
sučiuptas Sov. aukštas generl. 
rašant tokius grūmojimus apie 
Raudonosios Armijos neatidė
liojamą užpuolimą ant šios 
šalies.“
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★

Taip, tuojau kraujas užvir
tų JcU'kvieno amerikiečio gys
lose. alūsų komercinė spauda 
•Jfeiog iš proto išsikraustytų, 
nors ir dabar ji ne kiek jo 
beturi. Mūsų valdovai ant sie
nų liptų.

Tad reikia suprasti, jog ne
kaip jaučiasi ir Sovietų žmo
nės. Gerai bent tiek, kad tūli 
amerikiečiai nors įsivaizduoti 
bando anų žmonių atsinešimą.

★
Menševikų spauda vėl viso

mis gaidomis suriko prieš A- 
* merikos taikos šalininkus. Jie 

esą šios šalies išdavikai, kam 
jie susirinks Washingtone 
ateinantį antradienį ir pasisa
kys už taiką. Klausykite: kal
bėti už taiką, reikalauti taP 
kos ir ramybės pasaulyje jau 
tapo “išdavyste!“

Menševikiškų redaktorių 
galvose jau tikrai “gieda gai
deliai.”

★
j Upės teka į pakalnę, ir 

* tiek. Taity gamta patvartė ir 
nieko nepadarysi. Taip juk 
buvo per amžius, taip turės 
amžinai ir pasilikti.

Šitaip posmuoja čikagiškis 
v orakulas ir kvailiais vadina 

^osAkurie mano, kad tas 
rtMsų upes galima pasukti į 
kitą pusę ir jų vandeniu ap
lieti saulės iškepintus laukus.

Mokslas bejėgis. Juo ne
reikia tikėti. Bent juo netiki

(Tąsa 6-me pusi.)
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PRANCŪZAI UŽKORĖ 
TUNISIJAI SAVO ĮNAGĮ 
KAIP “PREMJERŲ*
Įkalino dar šimtus patrijotų, 
reikalaujančių tautines laisves

Tunisija. —Karinė fran- 
cūzų valdyba privertė tau
tini Tunisijos kunigaikšti 
(bejų) paskirt naują, Fran- 
cijai palankų premjerą vie
ton buvusiojo premjero Mo- 
hammedo Čeniko.

Prancūzai areštavo Čeni- 
ką ir daugumą jo ministrų. 
Jie grūmojo pašalint ir patį 
tu n i su valdovą - kunigaikš

Amerikonai biją 
Sovietų gabumų

New York. — Amerikai 
ir kitiems vakariniams 
kraštams “pavojinga” So
vietų Sąjunga ypatingai 
tuom, kad sovietiniai moks
lininkai taip sparčiai išvys
to savo pramonės techniką, 
pareiškė Princetono Uni
versiteto profesorius Frank 
W. Notestein.

Jis kalbėjo mokslininkų 
Konferencijoj dėl Ateities. 
Sakė, ne taip baisus vaka
rams Sovietų gyventojų 
skaičius, kaip technikiniai 
jų gabumai.

Ar pilnos auto, šviesos 
sumažino naktiniu c*

nelaimiu skaičių N. Yorke?

New York. — Miesto va
žiuotos komisioni erini įsa
kius, automobilistai pereitą 
menesi važiuodami naktį> 
turėjo vartot pilnas šviesas 
dėl geresnio saugumo pėsti
ninkams.

Komisionierius T. T. Wi
ley dabar paskelbė palygi
nimą naktiniu nelaimiu 
pernai ir šiemet per tą pa
tį vasario mėnesį, būtent:

Pernai vasaryje buvo 1,- 
055 įvairios naktinės auto, 
nelaimės, tame skaičiuje 28 
užmušimai.

Šiemet per tą mėnesį įvy
ko 1,008 naktinės nelaimės, 
tari) kurių buvo 44 užmu
šimai, tai yra, 57 procen
tais daugiau užmušimų, ne
gu 1951 metų vasaryje.

Bet komisionierius sako, 
pilnų auto, šviesų naudoji
mas “vis tiek sumažino” ne
laimiu skaičių.v V

Pratęsė indžionkšiną 
prieš geležinkeliečius

Cleveland.—Fed. apskrities 
teisėjas E. B. Freed pratę
sė indžionkšiną prieš gele
žinkelių mašinistus ir ug- 
niakurius, uždraudžiant 
jiem streikuoti iki balan
džio (April) 10 d. To rei
kalavo valdžia.

San Francisco. — Kovo 
26 d. čia"karščiai pakilo virš 
82 laipsnių.

★ ★★★ • , Richmond Hill 19, N. Y., Šeši., Kovo (March) 29, 1952

tį, jeigu jis nepaskirs pa
tai kaujanči o F r a n c i ,j a i 
premjero.

Francūzai sugrūdo į ka
lėjimus dar šimtus Tunisi
jos patrijptų, reikalaujan
čių tėvynei nepriklausomy
bės., ivedė aštru karini sto- 
vi ir paskelbė mirties baus
mę tokiemsr kurie “veiks 
prieš (Francijos) valstybę.”

Vogtinai pardavinėjo 
valdžios grūdus, taip 
“atmokėjo jai skolą”

Washington. — Valdžia 
davė stambiam f armėnui 
Alfredui O’Neill’ui 840.000 
paskolos neva ant jo grū
dų. Bet tai buvo pačios 
valdžios grūdai, kuriems ji 
samdė O’Neill’o sandelius.

Paskui O’Neill vogė tuos 
grūdus ir pardavinėjo. Taip 
gautais pinigais jis ir “at
mokėjo” valdžiai $27,000 
skolos.

Tuo tarpu O’Neill tarnavo 
kaip valdinis direktorius, 
“prižiūrintis” a p s k r i t yje 
laikomus sandėliuose val
džios produktus, iš farme- 
riu supirktus.

Šį šmugelį surado tyrinė
jantis Senato komitetas.

Taikyta Adenaueriui 
bomba užmušė kitą

------ j—,
Munich, Vokietija.—Pas-’ 

tas sulaikė bombą, kuri bu
vo adresuota Konradui A-' 
denaueriui, vakarinės Vo
kietijos premjęrui.

Buvo pašauktas policinin
kas Karl Reichert, kaipo 
bombų užtroškinimo žino
vas. Bet jam besidarbuo
jant sprogo bomba, užmuš- 
dama jį ir sužeisdama tris 
kitus asmenis.

Bomba suardė Amerikos 
žinią centrą Syrijoj

Damaskas, Syrija. — Sy- 
rijos tautininkai demon
stravo prieš Jungtines Vals
tijas ir išsprogdino bombą 
amerikinėje Informacijų - 
žinių įstaigoje.

Ėomba apardė Informa
cijų patalpą, užmušė vieną 
asmenį ir sužeidė kelis ki
tus.' Sprogdintojai pabėgo.

NESITIKI GREITŲ 
PALIAUBŲ f

i
Tokio, Japonija. — JA.tsi- 

lankęs Jungtiniu Tautų ge- 
neralio sekretoriaus pava
duotojas sakė, jog nesitiki 
greitos paliaubų sutarties 
Korėjoje.

ORAS.—švelni giedra

Henry Krajewsky, kiaulių augintojas iš Secaucus, N. 
J., paskelbė savo kandidatūrą į Jungtinių Valstijų pre
zidentus. Jis mano, kad jis tai aukštai vietai tinkames
nis už visus republikonų ir demokratų kandidatus. Rin

kimų kampaniją jis žada paįvairinti gitaros muzika. Jis 
praktikuoja viena iš daugelio dainų. Jeigu patiks jos 
kiaulėms, tai patiks, arba turės patikti, jis mano, ir 
žmonėms.

---- k----------—..... ——------------------------------------------------- ------ ----- -

Mobilizuoto jas W ilsonas bando 
sulaikyt Plieno Darbininkų 
Uniją su kompanijomis

Washington. — Pramonės 
mobilizavimo direk t o r i u s 
Charles E. Wilson stengia
si suvesti CIO Plieno Dar- 
bininkų Uniją į naujas de
rybas su kompan i j o m i s . 
D e r y b o m s tarpininkautų 
valdinė algų nustatymo ko
mi si ja.

Neseniai Wilsonas pasi
priešino alginės komisijos 
patarimui ’— tiek palaips
niui kelti plieno darbinin
kams algas šiemet, kad vi
dutiniai išeitų anie 18 cen
tų priedo pei? valandą. Wil- 
s.onas tada gąsdino.- kad 
toks algų gerinimas “pavo
jingai varytu” amerikiečius 
į gilesnę infliacija.

Unijos pirmininkas Philip 
Murray todėl atsisakė nuo 
bent kokių derybų su pačiu 
Wilsonu. Murray .kaltino 
Wilsona kaip: plieno kompa
nijų patroną’.

Kompanijos reikalauja 
pabrangini, plieną $12 tonui

New York.—Plieno kom
panijos išleido sutartiną pa
reiškimą, kad turėtu būti 
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Gelžkelių pervedimas j valdžios 
žinybą esąs tiktai monas^ sako 
gelžkelieeių unijų vadovai

Cleveland. — Jungtinių 
Valstijų geležinkeliai tebė
ra oficialiai perimti i ka
rinę valdybą, bet iš tikrųjų 
tai yra tiktai “monas,” sako 
geležinkeliečių Brolijų (uni
jų) vadai, kreipdamiesi į 
federali teisina. V v

Jų skundas nurodo, kad 
kompanijos, pasiima visus 
geležinkelių pelnus, o kari
nė valdyba užgina darbi
ninkams streikuoti dėl algų 
pakėlimo.

Bet jeigu geležinkeliai 
yra “valdžios vadovybėje,” 
tai ir jų pelnai privalo ei
ti j valdžios iždą, sako ge
ležinkeliečių byla.

Valdžia 1950 m. rugpjūty

leista padidinti plieno kai
na 12 dolerių tonui, jei val
džia. reikalaus pakelti dar
bininkams algą apie 18 cen
tų valandai. Dabartinė plie
no kaina yra $110 tonui.

CIO vadas pasakoja apie 
“draugą Baltajame Rūme”

Pittsburgh, Pa. — Plieno 
Darbininkų Unijos sekreto
rius -.iždininkas D. J. Mc
Donald pasakojo, kad jie 
dabar turį “draugą Balta
jame Rūme” (Trumaną). 
Todėl valdžia, “tur būt, ne
vartotų” teismo drausmės- 
indžionkšino prieš plieno 
darbininkus, jeigu jie su
streikuotų balandžio 8 d., 
kaip kad yra nusitarę.

Taip McDonaldas kalbėjo 
Pennsylvanijos CIO unijų 
suvažiavime.

Bet pranešimai iš Wash- 
ingtono lemia, kad jeigu 
streikas įvyktų, tai prez. 
Truman a s išgautų teismo 
indžionkšiną. O indžion.k- 
šinas baustinai lieptų be 
pertraukos dirbti dar bent 
80 dienų.

je pervedė geležinkelius į 
armijūs žinybą ir taip su
laikė grėsusi tada jų dar
bininku streiką. 4 4-

Maskva praneša apie slaptą 
Amerikos-Japonijos sutarti

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad Jungt. Vals
tijos padarė slaptą karinę 
sutartį su Japonija. Sutar
tis įpareigoja Japoniją ka
riauti išvien su Amerika, 
jeigu “kiltų opus reikalas.”

Japonijos valdžia slepia 
tą sutartį ypač nuo savo 
žmonių, sako Maskvos laik
raščiai.

Metai 42-rieji,. Dienraščio 34-tieji.

VOKIEČIŲ SPAUDA GIRIA 
SOVIETU PLANĄ DĖL 
VOKIETIJOS VIENYBES
Žmonės remia tą planą - suvienyt 
Vokietiją ir daryt laiką su ja

Bonn, Vo k i e t i j a.—Plačioji 
vak. Vokietijos spauda, or
ganizacijos ir įvairūs politi
niai vadai sveikina Sovietų 
pasiūlymą—suruošti laisvus 
rinkimus visoje Vokietijoje, 
sujungti rytinę ir vakarinę 
Vokietiją vienon valdžion ir 
padaryti taikos sutartį su 
ja'.

Mittelbayerische Zeitung

Valdžia, pagaliau, 
Įves kainą kontrolę
ir valgyklose

Washington.— Kainų, ad
ministracija nutarė apribo
ti kainas valgiams ir gėra
lams, kurie pardavinėjami j 
valgyklose. Ši kainų kon-j 
trolė prasidės balandžio 7 d. I 
Uždraus imti aukštesnes: 
kainas, negu buvo iki vasa-1 
rio 3 d. šiemet. (Tada val- 
gyklinės kainos buvo pasie
kusios aukščiausią laipsnį.)

Bet valdžia paliks be kai
nų kontrolės viešbučių kai
nas., mokamas s.vkiu už val
gius ir kambarius; taipgi 
nekontroliuos valgiu - gėri- j 
mų kainų ligoninėse, valgi-1 
niuose geležinkelių vago- ’ 
nuošė, nepelnaujan č i u o s e 
klubuose ir “burdingbauzė- 
se.”

Irano policija sužeidė | 
100 demonstrantą

Teheran, Iran. — Įvyko I 
didelės demonstracijos, kur į 
iraniečiai ragino s.avo val
džią ginti šalies savarankiš
kumą, vengti anglų - ameri
konų “kilpų.”

Valdžia apšaukė demon- i 
strantus “komunist i n i a i s i 
elementais.” Juos todėl blaš
kė policija ir kariuomenė. 
Sužeidė apie 100 demon
strantų: daugelį areštavo.

5 bilijonai dolerią 
ginklams per mėnesį

Washington. — Amerikos 
valdžia po kelių mėnesių 
išleis naujiems ginklams jau 
po 5 bilijonus dolerių kas 
mėnesį, arba apie 167 mili
jonus dolerių per dieną, 
kaip raportavo Kongresui 
Robertas Lovett, apsigyni
mo sekretorius.

Dabar valdžia išleidžia 
naujiems ginklams 3 bilijo
nus dolerių per mėnesį, ar
ba apie 100 milijonų dolerių 
per dieną.

Marlboro, Mass. — Trys 
kartu gimusios, moterys čia 
minėjo 85 metų amžiaus su
kaktį. Jos yra našlės Faith 
MacDormeli, Hope Daniels 
ir Charity Murphy.
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■ dienraštis rašo:
“Sovietinis pasiūlymas 

į įleido šviežio oro į troški- 
! nančią atmosferą vakarinė- 
1 je Vokietijoje.”

Municho laikraštis Deu
tsche Gemeinschaft sako: 

I

“Sovietų Sąjunga padarė 
. tai, ka Jungtinės. Valstijos 
j apleido. Sovietai pateikė 
i planą dėl taikos sutarties 
įsu visa Vokietija. Žiūrėsi- 
j me, kaip ilgai kiti drįs nuo 
i to atsisakinėti.”

Heibronner Stirnine rašo:
“Sovietų pasiūlymas dėl

tarptautinės padėties pra- 
blaivininio geriau įtikina 
mūsų žmones, negu ant sie
nų tepi lojimas (sovietinio) 
pavojaus, kuriuom nieks
netiki.”

Visi amerikiniai kores
pondentai praneša, kad 
daugybė vakarinės Vokieti
jos gyventojų remia Sovie
tų pasiūlymą, nors Ameri
ka, Anglija ir Fi’ancija'at
metė tą pasiūlymą.

Newarko Airportas bus 
atidarytas kariniams 
lėktuvams dienos laiku

Newark. N. J.—Už poros, 
savaičių didžioji Newarko 
lėktuvų stotis vėl bus atida
ryta kariniams lėktuvams 
skraidyti bei nusileisti’, bet 
tiktai dienos laiku. To pra
šė oro jėgų valdyba iš Wa
sh ingtono, ir taip nutarė 
Newarko miesto komisija.

Newarko Airport-stotis 
buvo uždaryta nuo vasario 
11 d. po to, kai trys kelei
viniai lėktuvai nukrito į ar
timąjį Elizabeth miestą, 
užmušant 119 žmonių.

Anglai-amerikonai priimsią
: Italiją i Triesto valdybą

Roma. — Amerikos ir
Anglijos diplomatai tariasi 
priimti Italiją į bendrąją su 
jais Triesto srities valdybą.

(Jugoslavijos Tito val
džia protestuoja, pati kib- 
dama į Triestą.)

Tęsėsi Italijos studentų ir 
kitų žmonių demonstracijos 
prieš Ameriką, Angliją ir 
Jugoslaviją. Šaukė prijungt 
Triestą Italijai.

Vien Neapolyje policija 
suėmė 400 studentų.

“PŪSTELNINKĖ”
SU $130,000

Asheville, N. C.— Mirus 
“pūstelninkei” Laurai E. 
Fisherienei, 85 metų, suras
ta jos namuose $130,000, 
paslėptų po senais popie
riais užkampiuose.

Korėja. —- Amerikos lai
vynas vėl boenbardavo šiau
rinės Korėjos uostą Won- 
saną.
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ANTRADIENĮ WASHINGTONE
DIRBTI Už TAIKĄ, sakyti žodį už taikos reikalą, ten

ka prie kiekvienos progos.
Ir tai yra daroma,—daroma ne tik mūsų krašte, o ir 

visame pasaulyj.
Kai kuriems gal atrodo, jog nuolatinis kartojimas “aš 

noriu taikos, as priešingas ruošimui mūsų krašto nau
jam karui, agresyviam karui” nereikalingas. Tai klaida!

Darbas už taiką", tartas žodis už taiką yra “savo vie
toje,” nežiūrint, kur, kada ir kaip dažnai jis yra taria
mas.

• Taika—žmonijos laimė. t
Karas—žmonijos pražūtis.
Per visą mūsų kraštą vyksta mitingai-mitingėliai, pa

sisaką už taikos reikalą. O kai kada tų mažų mitingų- 
mitingėlių balsas., milijonų taikos mylėtojų balsas, susi
koncentruoja į vieną akordą,—didelį, garsų, gražų akor
dą, nuskambantį po visą kraštą, per visą pasaulį.

• Toks koncentruotas už taiką balsas, mums atrodo, 
bus tartas sekamą antradienį, balandžio 1 d., Wash
ington©, kur suvažiuos, iš viso krašto taikos, šalininkų 
atstovai.
’’ Jie ten susirinks į bendrą masinį mitingą ir tars savo j 
žodį. Jie ten, pasiskirstę, kiekvienas ir kiekviena aplan- i 
kys savo kongresmaną ir savo senatorių, pasakydami, | 
reikalaudami, kad jų išrinktieji įstatymdaviai rūpintųsi j 
taikos išlaikymu.

GERAI ATSAKYTA
Uruguajieči'ų Darbas ra

šo:
“Argentinos lietuvių bal

sas” neapsiėjo nepavartojęs 
savo įprasto šmeižto ir prieš 
Juozą Donkų, kuris turėjo 
laimės pirmuoju iš Urugva
jaus sugrįžti į Tarybų Lietu
vą. Ožinsko-Norkaus laikraš
tis Donkaus grįžimui primeta 
“specialę misiją,” kuomet vi
sas pasaulis žino, kad Donkus 
parvyko pas savo šeimą ir 
parvyko, kad daugiau nebeap- 
1 ei dus savo gimtinės.

Daugumos lietuvių Pietų A- 
merikoje norai ir viltys su
grįžti į savo Tėvynę, smetoni
niams likučiams emigracijoje 
sudaro keblią politinę proble
mą. Lietuvių tautos priešai 
norėtų, kad nė vienas lietuvis 
negrįžtų, kad visi leistųsi ap
gaunami bei įbauginami šlyk
ščiausiais prasimanymais. Ir 
jie net pasišokėdami tvirtina, 
kad nė vienas iš lietuvių ne
grįžta ir negrįšią. Bet tuo pa
čiu metu, kai priešai šitaip 
meluoja, Donkus laisvai iš
vyksta į Lietuvą.

Todėl Tarybų Lietuvos 
priešams, dabar, kai ima re- 
patrijuotis iš senųjų imigran
tų, tenka išsigalvoti, naujus 
provokacinius išmislus, arba 
susičiaupti, , kaip tai padarė 
kunigų “Laikas.”

KOVA DĖL TRIESTE
ITALIJOJE vyksta didžiulės studentų demonstracijos, 

reikalaujant, kad Trieste miestas su visa sritimi būtų 
sugrąžintas Italijai.

Trieste miestas—uostinis miestas, svarbus Centrinės 
Europos prekybai. Prieš pirmąjį pasaulinį karą jis 
priklausė Austrijai; po karo—Italijai.

Po antrojo pasaulinio karo Trieste iškarto buvo oku
puotas Jugoslavijos kariuomenės, bet vėliau jis buvo 
pervestas Jungtinių Tautų globon. Iš tikrųjų, šį miestą 
šiuo metu valdo amerikiečių ir anglų okupacinės ar- 
npjos.

Triesto sritis turi 2i93 ketvirt. mylias. Gyventojų iš 
viso yra apie 350,000, kurie pagal tautybę dalosi: italų— 
85 procentai, slovėnų ir kroatų—10 proc., kitokių tauty
bių—5 procentai.

Oficialės kalbos: italų ir slovėnų.
Kadaise, kai Jugoslavijos Tito dar nebuvo persivertęs 

ir nestojo Vakarams tarnybon, amerikiečiai ir anglai 
nenorėjo Trieste sritį-duoti Jugoslavijai. Šiandien, kai 
Tito tarnauja Washingtonui ir Londonui, amerikiečiai ir 
anglai bijosi atiduoti Trieste sritį italams, kad neuž- 
pykdyti Tito, bet nenori duoti ir jugoslavams, kad ne- 
užpykdyti Romos.

’ Tuo pačiu kartu Trieste srities gyventojai,—jų dau
guma,—nori, kad šis kraštas būtų prijungtas Italijai. 
Dabar tą reikalavimą stato ir Italijos demonstrantai. 
Jie ruošia protestų mitingus ties amerikiečių konsula
tais ir reikalauja grąžinti Italijai Trieste.

Anksčiau ar vėliau Trieste turės būti grąžintas Itali
jai, tad reikėtų, mūsų nuomone, tai padaryti dabar, 
tuojau.

O KAS GI JĮ PRADĖJO?
Naujienose skaitome:
“Korė jos karas nėra pre

zidento Trumano...”
Taip, girdi, pasakęs Illi

nois valstijos gubernatorius 
Stevenson. Bet kas gi <ą 
karą pradėjo, ar ne Truma- 
nas? Ar ne jis, be Kongre
so žinios, pasimojo Jišlais- 
vinti” Korėją?

SENIAU IR DABAR
Kanadiškis. Liaudies. Bal

sas rašo:
Nėra paslaptis, kad Rusija 

carų laikais buvo gana atsili
kusi šalis. Ją labai nuteriojo 
pirmas pasaulinis karas, o dar 
labiau pilietinis karas, inter
vencijos. O kas atsitiko per 
praėjusį karą, nereikia nei 
kalbėti. Bet štai šiandien Ta
rybų Sąjunga numato turėti į 
metus 508,800,000,000 rublių 
pajamų. Verčiant amerikie
čių valiuta, išeina virš 127 bi
lijonų dolerių, šios pajamos 
rodo šalies pajėgos išaugimą.

Pažymėtina ir tas, kad Ta
rybų Sąjunga militariniarns 
reikalams skiria apie 24 nuo
šimčius savo pajamų. Ameri
kiečiai skiria 80 nuošimčių.

Tarybų Sąjunga turi apie 
200,000,000 gyventojų. Jung- 
tinės Valstijos virš 150,000,- 
000. Mažai kuo mažiau. Ta- mozVancų 
rybų Sąjunga turi labai ilgus' politiką, 
rubežius. Amerikiečiai iš a-’cijas.

TAI BUVO NE FLORIDOJ, 
O YONKERSE!
..’.YONKERS MIESTAS yra Westchester apskrityj, ta- 
čiau šis miestas, yra lyg Niujorko priemiestis.
-•Prieš savaitę laiko į vieną Yonkers barą užėjo du bro

liai negrai,—Wyatt C. ir James E. Blacknall. Juodu užėjo 
alaus stiklinei išgerti.

Tūlas baltveidis, buvęs policmanas LaBenskey, išsi- 
frąukė iš kišenės revolverį ir abu broliu .ten nušovė.

Nušovė todėl, kad juodu užėjo išgert ten, kur jis, 
baltasis šovinistas LaBenskey, geria!
; žmogžudys buvo suimtas, tiesa, tačiau jis yra įkaiti
namas tik antrojo laipsnio žmogžudystėje, jam mirties 
bausmė negręsia. Nuteis (jei nuteis) teismas žmogžudį 
kalėjiman, pasėdės kiek laiko ir vėl bus išleistas laisvėn, 
fT vėl galės atlikti tai, ką atliko prieš virš savaitę laiko.

Tuo pačiu kartu visuomene, tiek Yonkerse, tiek Niu
jorke,—nerodo jokio susirūpinimo dėl to, kas įvyko.
..O susirūpinti reikia, nes, jei šis baisus kriminalistinis 

darbas bus praleistas pro pirštus, tai nieks, nežino, kas 
gali būti ateityj.

• LaBenskey privalo būti baudžiamas kaip tikras žmog
žudys, nes šis jo “žygis” buvo apgalvotas, buvo ku-kluks- 
klanininkų įkvėptas.
_ Šiuo reikalu privalo susirūpinti darbo unijos ir vi- 
ŠUpųięninės 3prgaųiz_acijos. , *......... . .. , wA.4,

Kai republikonai pareikąlavo, kad Senato užsienio 
reikalų komisija pašauktų gen. Eisenhowerį papasako
ti, ką jis mano apie prezidento Trumano reikalavimą 
aštuoniu bilijonų dolerių užsienio ginklavimui, šitie de
mokratai, komisijos nariai, griežtai pasipriešino. Jiems 
pavyko republikonų reikalavimą atmesti. Iš kairės j 
dešinę: Tom Connally iš Texas, Brien McMahon iš Con
necticut ir Walter George iš Georgijos. •

biejų šonų saugomi vandeny
nų. šiaurėj gyvena draugiška 
Kanada, taipgi saugoma ne
pereinamos teritorijos šiaurė
je. Kas mano, kad bolševikai 
gali bandyti įsiveržti į Kana
dą iš Arktiko, tam reiktų pa
siduoti ištyrimui. Bet ameri
kiečiai nuolatos verkia, kad 
pavojus.

Mums atrodo, kad abieji 
meluoja, ir tie, kurie sako, 
kad Tarybų Sąjunga smunka, 
ir tie, kurie sako, kad Ameri
kai pavojus. Tarybų Sąjunga 
auga ir augs, bet tas nesuda
ro amerikiečiams pavojaus. 
Amerikiečiams pavojus (ne 
visiems) glūdi jų pačių sant
varkos puvime. Ir to puvimo 
nesulaikys nei šimtai militari- 
nių bazių po įvairius kraštus, 
nei propaganda prieš Tarybų 
Sąjungą.

Vilniuje lietuviai studentai, 
pašiepdami lenkus, dainuoda
vę : Jei Lenkija nežuvo nuo 
vokiečių, tai žus nuo choleros, 
štai čiangkaišekininkai nežu
vo nuo japonų, bet suklupo 
prieš savo liaudį.

GENEROLAS-BUDELIS 
-KUNIGAS

Čikagos marijonų Drau
gas rašo:

Buvęs vokiečių armijos ge
nerolas Paul Thesien, 62 m., 
neseniai priėmė kunigystės 
sakramentą, kurį suteikė Aa
chen vyskupas John J. Von 
D r. Velden ir buvo paskirtas 
ligoninės kapelionu Muenchen.

Generolas - kunigas The
sien vadovavo nacių armi
joms Rytų Fronte ir ten, 
aišku, žudė žmones, kaip ir 
kiti nacių generolai. 1*944 
metais, kai pamatė, kad na
ciai karą prakiš, šis gene
rolas pasitraukė iš armijos. 
Dabar jis kunigaus, gany
damas aveles, ir nuduos 
karštą “Dievo tarną.”

Beje, Thesien yra našlys.

GENEROLAI IR ŠUNYS'
Dienraštis Vilnis rašo:
Smetoninis generolas S. 

Raštikis smarkiai ntisibėęlavo- 
ja žurnale “Lietuvių Dienos.” 
(Los Angeles.) Jam koktu ir 
pikta, kad šimtaprocentinių 
patriotpalaikių tarpe stiprėja 
nesantaika, kad jų spaudoje 
dažnėja užgauliojimai ir šmei
žtai, kad pasigirdo balsai, ra
ginant boikotuoti “tautos fon
dą,” kad madon eina politi
nės denunciacijos ir taip to
liau.

Raštikis apeliuoja: “Paliki
me šunims kandžiojimo ir lo
jimo malonumą.”

Jei taip reikia kalbėti, tai 
pasirodo, jog jų tarpe atsira
do ir šunų, nes juk keturkojai 
šunys nieko nežino apie sa- 

tautos vaduotojų”
intrygas ir dcnuncia-

Jau išsiuntinėjome knygą
Lietuvių Literatūros Drau

gijos nariai gauna labai 
svarbią knygą Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiaus. “Sveikatos Šalti
nis.” Nauji nariai, kurie 
1952 m. įstos, pasimokęs $3, 
tai gaus šią knygą, nes kny
ga duodama nariams už du 
metus, būtent, li951-1952.

Knyga jau išsiuntinėta 
visoms kuopoms ir pavie- i 
niams nariams. Kuriai kuo-' 
pai bus reikalinga dau
giau, tai padarysime prie- 
dinę ekspediciją.

Daugiau Garbės Kuopų
Pereitą kartą buvome pa

skelbę 18 garbės kuopų. 
Dabar prie to surašo prisi
deda sekamos kuopos:
Kuopa Miestas

24 Brooklyn, N. Y.
35 So. Bend, Ind.
40 McKees Rocks, Pa.
67 Livingston, N. J.
76 St. Clair, Pa.

San Francisco, Cal.
Iš Tarptautinės Moterų 
Dienos

Malonu prisiminti apie mū
sų šaunų parengimą kovo 8 
d. Tarptautinis Moterų Komi
tetas susidėjo iš dešimts tautų 
astovybės ir surengė didelį ir 
pažymėtina Tarptautinės Mo
terų Dienos paminėjimą.

Rengėjos nedrįso imti labai 
didelės svetainės, nes tikėjo
si, kad užteks poros šimtų sė
dynių. Bet prasidėjus progra
mai, suėjo taip daug žmonių, 
kad apie pusė publikos netu
rėjo sėdynių, ir dauguma ne
galėjo matyti puikios progra
mos.

Veik ištisai visą programą1 
atliko tarptautinis jaunimas, 
jaunuolių choras ir vaikučių 
choras. Taipgi buvo visokių 
šokių. Daugiausia publiką ža
vėjo California Labor School 
jaunimo mišrus choras, ir la
bai skaitlingas vaikučių cho
ras. Tarpais buvo pašaukta 
mažiukės mergaitės, padekla
muoti, kurios padarė garsaus 
juoko. Taipgi puikiai pasižy- 

. mėjo jaunas vaikinukas negras 
savo tautiniais šokiais. 1

Pasibaigus programai, kal
bėjo dvi jaunos moterys. — 
Frances Johnson, buvus dele
gate Varšuvos Taikos Kongre
se ir lankiusis ilgoką laiką So
vietų Sąjungoje, dėstė euro
piečių moterų veiklą, kiek pa
žangos moterys padarė moks
le, industrijoj, ir šalies atbū
davo j imė po žiauraus 1 karo. 
Kaip daug moterys veikia, 
kad neįvyktų vėl žiaurus ,ka
ras. Ir pasakė šiurpulingų 
Vaizdų apie hitlerinio karo 
liekanas.

Antra kalbėtoja buvo Elsie 
Fox (losąngelietė). Ji savo 
kalboj išdėstė mūsų dabartinį 
karą Korėjoje ir persekioji
mus progresyvių žmonių arba 
varžymą civilių teisių. Trum
pai pažymėjo, kiek yra atlik
ta pažangių darbų per, mote
ris, ir nurodė, kaip yra labai 
svarbus moterų veikimas vi
sur.

Užbaigoj priimtos dvi rezo
liucijos, apgynimui ateivijos 
ir taikos reikale.

Kadangi parengimas buvo 
tarptautinis, todėl ir maistas 
buvo pagaminta sulyg skirtin-* 
gų tautų skonio, žmonės galė
jo pasirinkti maistą, kokio 
tik norėjo. Nuo. lietuvių mais
tą gamino ir darbavosi drg., 
Sutkienė. . ' ' •

Programą tvarkė, ir pirmi
ninkavo Minnie Carter. Ji yra 
pirmininkė Šiaurinės Kalifor
nijos Taikos Konsilio. Sugabi 
ir veikli draugė. t

Todėl moterų parengimas 
buvo netik įspūdingas, bet ir 
pasekmingas.
Apie lietuvių bendrą 
parengimą

Nors, čia' maža lietuvių ko
lonija, bet mes, kad ne vieno
kiu, tai kitokiu būdu, gaunam

82 Peoria, Ill.
83 Muskegon, Mich.
91 Scotia, N. Y.

106’ Aliquippa, Pa.
131 Saginaw, Mich.
152 Red Lake, Canada
161 Seattle, Wash.
208 Trenton, N. J.
Tai jau turime 31 garbės 

kuopą. Kuopa, kuri iki 1 
d. liepos pasimokęs už vi
sus narius duokles, tai bus 
skaitoma garbės kuopa. Ge
rai mokasi visa eilė kuopų 
ir jos jau netoli garbės sto
vio. Bet yra dar stambių 
kuopų, iš kurių visai duo
klių negauta. Pasiskubin
kite mokėti! Visų narių 
pareiga sumokėti duokles 
tuojau.

Gaukite naujų narių
Centro Komitetas išsiun

tinėjo apie* 2,000 laiškų 
progresyviams lietuviams, 
suteikiant jie<ms informaci
jų apie Lietuvių Literatu-

progą surengti parengimų ir. 
padarom gana daug įeigų dėl 
aukų visuomeniniams reika
lams.

Vasario 23 d. mūsų mieste 
turėjome gerą parengimą 
bendrai su Oaklando kuopa. 
Oaklando, ir San Leandro 
draugai ir draugės daug pri
sidėjo su darbu ir aukotais 
daiktais, ir iš jų kolonijos at
vyko didelis skaičius žmonių, 
ir buvo smagu visiems darbuo
tis.

Draugė Mozuraitienė auka
vo puikią dovanėlę ir mūsų 
buvus viešnia d. Julia Stigie
nė irgi pagamino gražią do
vanėlę, ir tie du daikteliai da
vė gražaus pelno. Tai daug 
ačiū toms draugėms už ver
tingas ir : gražias dovanėles. 
Šiam mūsų . parengimėlyj da
lyvavo keletas svečių iš kitų 
kolonijų. Bet kadangi neteko 
daug patirti apie juos, tai 
praleisiu nesuminėjus.

Verta tarti ačiū visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
darbavosi parengime, ir ačiū 
visiems, kurie remia mus ir 
dalyvauja mūsų parengimuo
se.
Vakaro 'nuotaika buvo drau

giška, ir parengimas davė 
gražaus pelno.
Viešnia sugrįžo j Brocktoną

Draugė Julia Stigienė čia 
viešėjosi pas savo dukreles 
apie keturius mėn. Ir ji čia 
būdama paliko gerą įspūdį, 
dalyvaudama mūsų sueigose, 
ir taipgi veik kožną sykį turė
jo pagaminus vienokių ar ki
tokių dovanėlių, ir jas auka
vo.

Kiek mums yra žinoma, 
draugė Stigienė daug darbuo
jasi Brocktone, ji yra pilna 
energijos ir draugiškumo. To
dėl reikia daugiau tokių vieš
nių ir linkėčia, kad ji čia su
grįžtų ir apsigyventų mūsų 
kolonijoj.

Ji sugrįžo į namus oro ke
liu, ir teko sužinoti, kad par
vyko greit ir laimingai pas sa
vo gyvenimo draugą. Ji čia 
būdama minėjo 70 metų gim
tadienį. Linkiu, kad drauge 
gyventų ilgai ir sulauktų dar 
daug linksmų gimtadienių.
Atsiminimas geros drauges

Nors aš gyvenu Kaliforni
joj, bet niekaip negaliu pa
miršti savo geros draugės 
KastahCijos Romandienės, ku
ri mirė trys metai atgal, Cle
veland, Ohio. Man labai aiš
kiai prisimena jos mirties die
na, nes ji mirė mano gimta
dienio dienoje, kovo 25 d. Ki
ta, tai fties dvi darbavomės ir 
veikėm organizacijose Cleve- 
lande per ilgą laiką. Todėl 
gaila geros draugės, ir nega
liu aš Jos pamiršti, kad ir to
li gyvendama nuo tos koloni
jos. Margaret Alviniehė 

2 pusi.—Laisvė (Liberty)—$eštadien., Kovo-Marfch 29, 1952

ros Draugiją ir “Sveikatos 
Šaltinis” knygą. Jau gauta 
gražaus atsiliepimo. Virš 
30 naujų narių įsirašė, 
kaipo pavieniai. Vietomis, 
kur gyvuoja LLD kuopos, 
tai įstojo į kuopą.

Tas parodo, kad galima 
gauti naujų narių į Drau
giją. Parodykite savm kaiX 
mynams naują knyga/, pa/ 
aiškinkite apie Draugiją, 
pakvieskite juos įsirašyti.

Ačiū už aukas!
Draugijos apšvietos ir 

knygų reikalams gavome 
sekamai aukų:

LLD 15-ta Apskr., Cleve
land, Ohio, per J. N. Si- 
mans, $50.00.

Dipukas, Brooklyn, N. Y. 
$25.00.

LLD 7-ta Apskr., Boston, 
per S. Penkauską, $25.00.

LLD 52 Kp.. Detroit, per 
J. Liminską, $10.00.

J. Dainius, Flushing, N. 
Y., $5.50.

LLD 37 Kp., Lawrence, 
per S.' Penkauską, $5.00.

LLD 152 Kp., Red Lake, 
Canada, per M. Deedas, $5.

Kaupai ir Mališatj^kai, 
Muskegan, Mich., $3.00.

F. Malkaitis, Easton, Pak 
$3.00. J

J. Zekas, Redlands, Cal., 
$3.00.

P. P. Thompson, Simp
son, Pa., $2.50.

Paulina Mataitis, Bethle
hem. Pa., $2.50.

Chas. Vachunas, Harris
burg, Ill., $2.00.'

K. Abakan, Easton, Pa., 
$2.00,, ,,

Po $1 aukojo: O. Sembe- 
rienė,' Minersville, Pa.; V. 
W. Smith, Canada; P. Ka
valiauskas ir J. Briedis, 
Aliquippa,’ Pa.; K; ‘Krasnic- 
kienė, So. Coventry, Conn,; 
J. ‘ Purtikdš,' Pittsburgh, 
Pa.; Tony Brodsky, Spm 
Grove, W. Va.; B. StupK 
lis, J.( Ivanauskas ir.*F. 
NavarHauskas, Phila., Pa.; 
J. Stukienė’ ir V. Kisielius 
po 50c. Visiems ačiū už 
aukas!

D. M. ŠOLOMSKAS 
ALDLD CK Sekr. 

110-12 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N, Y.

So. Boston, Mass.
Aukos sveturgimiams ginti

Čia tapo surinkta ir'pa
siųsta sveturgimių gynimui 
gera parama.

Draugas aukojo $10. 
Southbostonietis. aukojo $5. 
Po du doleriu aukojo ^-A. 
Kavoliūnas, J. Dragūnas* 
Baltušis ir Kazlauskienė. 1Ą 
Petrulis aukojo $1, o M. 
Matukas—50 c.

Taipgi aukojo klubiečiai 
i? kiti draugai.. Viso su
rinkta $61.

Visiems širdingai ačiū.
H. T.

Randolph, Mass.
Paminėjimas trijų metų 
sukakties ntio mirties 
Antaninos Kongiserienės

Ji mirė 1949 metų kovo 
28 d. Velionė niekuomet 
neapleisdavo mūsų kuopų 
susirinkimų bei prakalbų. 
Skaitė Laisvę ir gausiai, au
kodavo darbininkišk i e m s 
reikalams.

Jos vyras, Adolfas Kon- 
giseris, mirė 1928 metų ko
vo 12 d. Ji kasmet pada
rydavo savo vyro mirties 
atminimą per Laisvę.

Velionė išaugino tri^ sū
nus ir dvi dukteris. Jilbū^** 
vo jų motina ir sykiu davY. 
bininkų reikalų gynėja ir 
apšvietos platintoja.

Geo. Shimaitis



Gražiai atžymėta Leo
nardo d a Vinci sukaktis

' ‘ X

Kovo 23 dieną Lietuvių Kultūros Cen
tre, Richmond Hill, N. Y., LMS IlI-čioji 
apskritis atžymėjo didžiojo renesanso 
laikų menininko ir mokslininko, Leonar
do da Vinci, 500 metų sukaktį nuo jo 

fgifnmro.
Rojus Mizara skaitė apie Leonardą da 

Vincį referatą, kuris tęsėsi per pusan
tros valandos. Po referato buvo klausi
mų ir diskusijų. Kitais žodžiais: pova
karis buvo praleistas gražiai ir kultū
riškai.

Nors oras pasitaikė nepatogus, — per 
ištisą dieną lijo, — tačiau žmonių pasi
klausyti referato susirinko nemaža 
ir visi atidžiai klausėsi prelegento kal
bos.
- Įžanginėje kalboje prelegentas apibū
dino anuosius laikus, kuriais Leonardas 
da Vinci gimė, augo ir dirbo. Jis nuro
dė, kas buvo viduriniai amžiai, • kaip 
žmonija įžengė į naujuosius laikus, ir 
kiek pažangai varyti pirmyn prisidėjo 
Leonardo da Vinci. Buvo trumpais bruo
žais nušviestas Leonardo gyvenimas, jo 
išradimai įvairiose mokslo šakose, taip
gi jo atlikti didieji darbai vaizduoja
majame mene, paišyboje.

Dailininkas Rudolfas Baranikas gavo 
iš Metropolitan Dailės Muziejaus keletą 
Leonardo da Vinci permatomųjų paišy- 

rbos kūrinių, kuriuos Jurgis Klimas pa
rodė pro savo prožektorių -ekrane. Tai 
buvo paties Leonardo da Vinci autopor
tretas, taipgi jo “Paskutinė vakarienė” 
ir “Mona Lisa.”

Pirmininkavo Vincas Bovinas.
Aukų tęsimui kultūrinių pobūvių, ku

riuos LMS IlI-čioji apskritis ryžtasi 
rengti, publika sudėjo apie $40.

Balandžio mėn. 6 d. dailininkas R. Ba- 
fanikas toje pačioje vietoje skaitys refe
ratą apie tapybą; jis savo kalbą ilius
truos paišybinio meno kūriniais.

Artūrui Toscanini 85 
metai amžiaus

. žymusis orkestrų vadas, Arturo Tos- 
panini, šią savaitę minėjo savo 85 metų 
ąmžiaus sukaktį. Tai gražus metų skai
čius, kurio nedaug žmonių pasiekia.

Tačiau Arturo Toscanini dar vis ne
pasitraukia; dar vis dirba, studijuoja, 
veikia, nors jau jėgos jo susilpnėjo, 
ne tokios, kokios buvo prieš, sakysime, 
15-ką metų.

Toscanini per virš G0 metų dirbo, kaip 
muzikas. Muziko, ypatingai orkestrų 
vadovo, profesija sunki, reikalinga ne
maža energijos. O energijos šis virtuo
zas parodė ir parodo daug.

Nemaža yra pas mus žmonių, kurie, 
sulaukę 55 bei 60 m. amžiaus, jau sa
ko: pasenau, pasitraukiu iš visuomeni
nio gyvenimo. Tokiems turėtų būti dide
liu įkvėpimo šaltiniu kad ir Arturo Tos
canini.

Kai žmogus, galįs dar dirbti ir turįs 
dĄrbo, jam mėgiamo darbo, pasitraukia 
iš jo, jis pats daug ko nustoja; jis trum

pina savo amžių. Pasitraukimas iš visuo
meninio judėjimo bei iš darbo, kurį žmo
gus dar gali dirbti, reiškia ruošimąsi 
mirčiai, o ne gyvenimui.

Pavasario jausmas
Džiaugiuos, kuomet rytas skaistesnis, 
Jau aušta ir blaško rūkus, 

' Ir saulė jau regis šviesesnė,
Ir palaipsniu šviečias dangus.

Džiaugiuos, kai švelnutis vėjelis 
’ Siūbuoja-gaivina medžius;
Netrukus ir silpnas daigelis 
Užaugs ir žavės mus visus.

Džiaugiuos, kai rasa sidabrinė 
Gaivina ir vilgo gėles, 
Ir regis neliaus jas dabinus, 
Kol žiedus ir vaisių atneš.

Džiaugiuos gamtos grožį išvydęs 
Pavasario brėkštant metu, 
Nes viskas, kas buvo pavytęs, 
Jau rodo gyvybės daigus.

Tas viskas mūs sielas vilioja, 
Ir žadin veikiaus prieš darbų,— 
Kad siektis šviesesnį rytojų, 
Reik jungti jėgas mūs draugų.

;ifrik jėgas sujungę, mes žengsim 
y Drąsiau ir tiksliau prie kovos

Ir mojamus siekius atsieksim 
Tos laisvės, lygybės brangios.

J. Žebrys.

(Liberty) -kitądien., Kovo-March 29, 1952
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Atsiminimai apie Jurgį Jaką-Jankauską
Pabaigoje kovo mėnesio sueina vieni 

metai nuo mirties Jurgio Jako-Jankaus- 
ko.

Kadangi Jurgis buvo mano kaimynas 
ir artimas draugas, gyvenantis tik apie 
pusverstį nuo mūsų grįčios, tai mudu jau 
nuo vaikystės dienų sueidavome ar tai 
girioje, prie kurios jo tėviškė radosi, ar 
prie bažnyčios, ar šiaip kur nors pasitai
kius. Bet mudviejų draugiškumas pasi
darė tampresnis nuo tada, kai jis pra
dėjo skaityti pažangiąją spaudą ir per
skaitęs dalydavo kitiems. Man teko nuo 
jo gauti apščiai literatūros. Kai, būdavo, 
grąžinu jam atgal knygeles ar laikraš
čius, jis būdavo teiraujasi, kaip man pa
tiko ir net klausdavo, kad kiek papasako
čiau apie tai, ką perskaičiau.

Vėliaus jis įsijungė į taip vadinamą 
“Jaunimo Ratelį,” kur buvo susispietę 
apylinkės jaunuoliai, ne tik mėgstantieji 
skaitymą ir platinimą literatūros, bet ir 
duodantieji pavyzdį padoraus, manda
gaus apsiėjimo. Už tai, Lietuvoje jis ne
rūkė ir šalinosi nuo svaiginančių gėri
mu.£ /

Jis, būdamas kiek vyresnio amžiaus 
už mane, kai kada pajuokaudamas, bet 
tankiausiai rimtai keldavo ir politiškus 
plausimus, kurie ir po nuslopintos 1905 
metų revoliucijos būdavo diskusuojami 
pakuždomis. Kaipo draugą ir patarėją, 
aš jį visuomet gerbdavau ir gaudamas 
progą, vis bandydavau su juomi pabūti- 
pasikalbėti. Dėlei to aš ir jaučiau arti
mumą prie jo ir žymiai liūstu, kad jau 
Jurgio nėra mūsų tarpe.

Jurgis gimė Skriaudžių kaime, netoli 
Veiverių. Jo tėvai turėjo nedidelę ūk-ėlę, 
susidedančią iš virš desėtko margų že
mės. Nedaug jam teko lankyti mokyklą, 
kuri arčiausia buvo Veiveriuose, apie 
penki verstai atstumo, bet iš mažens pa
mylėjęs skaitymą, jis gerai prasilavino 
ir rašyboje.

Jis daug laiko praleido girioje begany
damas galvijus. Jis dainuodavo ir uliuo- 
davo savo gražiu balsu, kad net viskas 
skambėjo. Atsiradęs su kitais, vis būda
vo pirmutinis, kad užtraukti kokią dai
nelę. Jis visuomet būdavo kupinas gyvu
mo ir linksmos nuotaikos vaikiščias. Jis 
būdavo smarkus ir vikrus, bet tuomi 
niekuomet nesididžiuodavo. Jis kitų ne
užkabinėdavo, o ir tie niekuomet nelindo 
prie jo, kad įsivelti į imtynes ar pešty
nes, kas būdavo labai paprasta tarpe pie
menų.

Toje apylinkėje, sekminės būdavo pie
menų didžioji šventė. Jie apkaišydavo 
karvių ragus sprogstančių berželių ša-, 
komis, o šeimininkės jiems išgenant, 
pridėdavo krepšius ir sūrio, sviesto, o 
kartais net ir pyrago.

Taip, kartą piemenys, per tokią savo 
šventę, susirinkę prie Lapkalnio, žaidė 
žaidinį, mušdami kerėplą ir valgydami 
savo skanėsius; tarpe jų kilo mintis, kad 
kožnas turi pasakyt prakalbą taip, kaip 
revoliucijos laikuose studentai, užsilipę 
ant vežimų turguje ar šventoriuje prie 
bažnyčios. Ir’taip drąsiausi, užsikopę 
ant kelmo pasakydavo kelis žodžius. 
Jurgis buvo vienas iš tų, kuris irgi sa
kė prakalbą. Kaipo piemuo, jis išrėžė 
kalbą, nupeikiančią caro valdžią ir visų 
tų, kurie tą valdžią palaiko.
Beaugdamas ir pats per save besimoks- 

lindamas, jis pradėjo rašyti ir korespon
dencijas į tuomi laiku išeinančius laik
raščius Lietuvos Žinias ir Lietuvos Ūki
ninką. Tuomet jis pradėjo vartoti J. Sa
kalo slapyvardį, kurio nepakeitė ir atvy
kęs į Jungt. Valstijas.

Iš Skriaudžių kaimo tuomet tilpo ke
lios korespondencijos, pranešančios ne- 
kuriąs žinias ir nurodančios kaip ku- 
riuds netikslumus, kuriuos tuomet jis 
numatė. Kuomet viena iš tų korespon
dencijų palietė kunigėlių darbelius, tai 
vieną nedėldienį kunigas Bliūdžius per 
pamokslą, kaip paprastai, iškeikė cici- 
likus, o po tam dadūrė, kad, girdi, ir čia 

priviso visokių Sakalų, kurie dergia 
šventablyvas asabas, sėdami šėtono sė
klą tarpe žmonių.

Keletą dienų vėliau, pažangaus krau
tuvėlės savininko Puišio triobelėje buvo 
susirinkę keletas žmonių, kurie kalbėjosi 
tarpe savęs, bandydami nužiūrėti, kas 
tą korespondenciją parašė, ir kas yra ta
sai Sakalas. Buvo spėliota ant Vieno ir 
ant kito, bet. matomai jiems nė neatėjo 
į mintį, kad tai padarė dar gana jaunas 
amžiumi, bet subrendęs prote Jurgutis, 
kuris jau buvo tiek prasilavinęs, kad 
net, nužiūrėjęs kunigėlių darbelius, apie 
juos parašė į laikraštį.

Taip jis besidarbuodamas su savo 
draugais, liko pastebėtas atžagareivių, 
kuriems jo veikla nepatiko. Ir jie ne tik 
pravardžiuodavo juos cicilikais ir kito
kiais vardais, bet ir įskundė policijai. 
Tuomet veikliausi iš jų būrio liko su
areštuoti ir pasiųsti į Kalvarijos kalėji
mą. Apart Jurgio, dar pateko kalėji
mai! A. Ankudavičaitė-Bėčienė, dabarti
niu laiku gyvenanti Great Neck, N. Y. ir 
jos pusseserė Kostancija Ankudavičaitė, 
kuri prieš keletą metų mirė Lietuvoj.

Kadangi, susidarius aplinkybėms, aš 
Lietuvojznegyvenau visą laiką,-tai ir 
smulkmenų apie tai gerai nepamenu. Ži
nau tai, kad ir Pranas Mockapetris, da
bar gyvenantis La Porte, IncL, irgi vei
kė kartu su jais, bet nežinau, ar jis bu
vo areštuotas ar ne. Dar buvo ir daugiau 
suimtų, bet apie juos jau seniai nieko 
nesu girdėjęs, ar jie gyvi ar mirę.

Kadangi visi pakliuvę į žandarų na
gus ir laikomi kalėjime neprisipažino 
veikę prieš caro valdžią, o pas juos nieko 
įtariamo nebuvo rasta laike areštų, tai 
po keliu mėnesių jie liko paliuosuoti.

Sugrįžus iš kalėjimo, padėtis pasidarė 
neįmanoma. Visokį tamsūnėliai juos 
pravardžiuodavo, o kiti net pasakodavo, 
kad, sutikę juos, ta ir tą padarys. Dėlei 
to. visi, kurie sugrįžo iš Kalvarijos, pra
dėjo rūpintis išvykimu į Amerika.

Patsai Jurgis, skaitęs apie Danijos 
ūkininkų kultūriškuma, buvo sumanęs 
ten vykti pasimokyti ūkininkavimo. Bet 
tuom laiku aplaikė, rodos, nuo savo se
sers laivakortę, ir taip išvyko į Ameri
ką.

Kadangi ir mano atvykimas į šią šalį 
yra susijęs su Jurgio pagalba, tai man 
kiek vėliaus atvykus, ir pagyvenus apie 
metus laiko, vėl teko su Jurgiu ne tik 
susieiti, bet ir gyventi viename bute per 
kokį metą laiko.

Pirmiausia Jurgis atvyko į Rumford, 
Maine, ir ten gyveno virš porą metų. 
Paskui atvyko į Scranton, Pa. ir čia mu
du, kaip minėjau, gyvenome viename 
bute. Jis tuomet dirbo Bosak State 
Banke kaipo agentas, bevaikščiodamas 
per žmones ir kalbindamas juos pasidėti 
pinigus į tą banką. Vakarais jis lankė 
mokyklą. Be to, atsiradus mėgėjų, nu
tarta sulošti veikalas “Žmonės,” kuria
me ir Jurgis dalyvavo. Jis buvo parašęs 
juokingą veikaliuką “Šidlavos Ubagai,” 
tai ir tą sulošėme tuo pat kartu, kovo 24 
d., 1915. Tais pačiais metais Scrantono 
merginų “Živilės” choras, perstatė ope
retę “Vyšnių Žydėjimo Šventė,” tai ir 
joje Jurgis dalyvavo. Vėliau tais me
tais, gegužės mėn. jo Vadovybėje buvo 
suloštas “Saliamono Sapnas.”

Jurgis ne tik darbavosi prie lošimų, 
bet ir rašyboje.

Gyvenant viename kambaryje, daug 
naktų būdavo aš užmiegu ir pabundu, o 
Jurgis vis įknibęs į rašymą. Jis rašyda
vo eilėraščius ir apysakaites. Tik jo ra
šyboje \ jausdavosi daug melancholijos. 
Aš esu linkęs manyti, kad tai paėjo dėl 
nepasisekimo jo pirmoje meilėje. Jis, 
būdamas Lietuvoje, pamylėjo tūlą mer
giną ir jiedu kiek laiko draugavo. Pas
kui ji išvyko į slaugių mokyklą į Varša- 
vą, o jis į Ameriką. Prie to dasidėjo ka
lėjimas ir apleidimas savo šalies, 'tai ga
li būt, kad tas sudarė nuotaiką, kuri ir 
aptemdė.jo pirmesnį linksmą būdą.
Rinkdamas naujus akauntus, jis vaikš- 

(Tąsa 4-tam pusi.).

Rengiasi atžymėti N.
Gogolio sukaktį

Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatras 
rengiasi atžymėti žymaus rašytojo Nika- 
lojaus Gogolio 100 m. nuo jo mirties su
kaktį.

Gogelis mirė 1852 metų kovo 4 dieną 
ir ši sukaktis buvo plačiai atžymėta visa
me pasaulyj.

Lietuvių Liaudies Teatro nariai susi
rinko kovo 25 d. ir perskaitė Gogolio 
komediją “VEDYBOS.” Visi pripažino, 
jog komedija gera ir mūsų pajėgos ją 
gali suvaidinti, — iš viso reikalinga 11 
'aktorių. Tačiau šiam pavasariui kome
dija pastatyti scenoje nebūtų galima — 
permaža laiko pasiruošimui, tad nutar
ta palikti rudeniui. 

•
Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatras 

yra užkviestas duoti ką nors pramogoje, 
kurią ruošia Lietuvių Namo Bendrovė 
ir kuri įvyks šių metų gegužės mėnesio 
pabaigoje.

Svarstyta ir prieita nuomonės, kad te
galima būtų pasirodyti tik su trumpu 
dalyku, — pavyzdžiui su suvaidinimu 
kokio nors vieno akto iš tų veikalų, ku
riuos Liaudies Teatras seniau yra sta
tęs.

Tuo viskuo rūpintis nutarta palikti 
komisijai, kurią sudaro Eva Mizarienė, 
Nastė Buknienė, Lilija Kavaliauskaitė 
ir Elena Feiferienė.

•

Liaudies Teatras išrinko Petrą Gra
bauską atstovauti menininkus Lietuvių 
Meno Sąjungos IlI-čiosios apskrities 
metinėj konferencijoj, kuri įvyks balan
džio 19 ir 20 dd. Hartforde, Čonn.

•

Didžiojo Niujorko ir apylinkės lietu
viai laukia Hartfordo aktorių, kurie ko
vo 30 dieną atvyks į Liberty Auditoriją, 
Richmond Hill, N. Y., šu kom. “Tetos 
Turtai.”

Komedija nauja ir tikimasi, jog hart- 
fordieciai ją gražiai suvaidins. Vaka
rą rengia LMS III-čioji apskritis.

Vėl buvo užpultas
Meksikietis vaizduojamojo meno meis

tras Diego Rivera aną dieną buvo už
pultas savo šalyj, o vėliau — Detroite.

Detroito Meno Institute yra Riveros I 
paišybos kūrinys, pavadintas “Plieno 
amžiumi.” Tūli reakcininkai pasimojo 
šį kūrinį iš Instituto pašalinti, nes jis, 
girdi, esąs “suteptas raudonumu.”
Speciali komisija tyrinėjo kūrinį, na, ir 

vis tik surado, jog “Plieno amžius” nėra 
“suteptas raudonumu,” jog tai esąs di
dis meno kūrinys ir jis privaląs pasi
likti Institute. Tiesa, komisija pripaži
no, jog’, girdi, Ęivera esąs “sugadintas 
kūdikis,” tačiau “pasaulyj/ nėra kito to
kio artisto, galinčio atlikti tokius fres- 
kus (murals), kokius atlieka Diego Ri
vera.”

San Francisco, Cal.

Kovo 15, 1952 metais
(Jubilicjantei Krist, Stanislovaitionei-Vilčiauskaitei) 

Sveikinu, kaip dukrą ir draugę kelionės, 
Kaip siekį mūs idealo! (
Mums, kelyj sukniubus, tu, be abejonės, 
Davėsi tai lig galo.
Nors slegia mūs siekius sunkus keršto tvaikas, 
Tas lai užgrūdina mūs ryžtą.
Juk tas, ką nuo kelio jau nuspiria laikas, 
Griovyj pats savaimi sunyksta.
Tad sveikinu Jumis iš gelmių širdies, 
Vardan mūs idealo!
Nes po audrų vėlei saule užtekės, 
Tiesa paims viršų ant melo!
Reakcijos sriautas nepraeis savaimi, 
Kaip daug jų nepraėjo.
Jei tik kovos dvasią nenustelbė baimė, 
Pirmyneiga kovas laimėjo.
Man akys nušvinta, pakyla dvasia, 
Kaip jauni koja į koją,
Greta su žmonija pasaulio visa, 
Į kovą už Taiką žygiuoja!

A

Aukojant ir protą ir širdį jautruolę, 
Nejučioms prabėgo Jums metų būrys, 
Širdingai priglaudus vargšą ar varguolę, 
Prieš piktą užtrenki savąsias duris!

Nejaudina Jumis savanaudis tvaikas, 
Netrokšti dėl savęs nė garbės tuščios. 
Darbuokis, Kristyte, kiek tik leidžia laikas, 
Glauskie darbo žmones prie širdies karštos.

Jūsų Dėdė Vincas.

(Šis eilėraštis buvo skaitytas šių me
tų kovo 15zd. Kristinos Stanislovaitienės 
pagerbimui pobūvyj;' su eilėraščiu buvo 
prisiųsta ir $15 dovana.—L. Red.)^

LLD kuopos veikla

Kovo mėn. susirinkime ap
kalbėjus kuopos bėgančius 
reikalus ir išklausius finansi
nį sekr. pranešimą, pasirodė, 
kad kuopa gerai veikia per 
šią žiemą, ir finansiniai stovi 
vidutiniai.

Vėliausias parengimas, ku
ris buvo bendrai surengtas 
per Pabaltijos Kultūrinį Ko-, 
mitetą, davė $204 pelno. To
dėl ir ši kuopa gavo, arba lie
tuvių O ak lando ir San Fran
cisco kuopos gavo vieną ket
virtadalį. Dabar minėtas ko
mitetas rengiasi prie didelio 
pikniko, kuris įvyks rugpjūčio 
mėnesį.

Kuopa turėjo parsitraukus 
10 Vilnies Kalendorių. Visi 
greit išplatinti, ir dedant pas
tangas, dar būtų galima dau
giau išplatinti. Bet mūsų lite
ratūros platintoja nestipri 
sveikatoj, todėl manom, kad 
šiemet arba šį sykį bus gana.

Kadangi kuopa finansiniai“ 
laikosi gerai, tai nutarta au
koti keletą dolerių dėl svar
besnių reikalų. Ateivijos gyni
mui paaukota $10. Taipgi nu
tarta turėti parengimėlis, kad 
tam tikslui padaryti stambes
nę sumą pinigų — kovai prieš 
civilių teisių varžymą ir ap
gynimui progresyvių veikėjų.

Mūsų kuopa, kaip visados, 
taip ir dabar, nutarė remti 
Vilnies bazarą. Iš iždo auka
vo $5, ir - draugės pasižadėjo 
parinkti aukų nuo pavienių 
ant blankos.

Taipgi kuopos nariai nepa
miršo ir LLD Apš. Fondo, au
kavo $5.

Sykiu noriu pažymėti, kad 
praėjusių metų finansinis sto
vis rodo, jog kuopa turėjo 
$462.75 įplaukų, o išmokėji
mų — $426.33. Ižde pradžio
je metų buvo $36.42. Kuopos 
valdyba atlieka savo parei
gas gerai ir teisingai.

Verta pažymėti, kad šio 
mėnesio siusi rink imą tvarkė 
pirm. d. Vilkaitė, ir susirinki
mas ėjo sklandžiai. Nariai, 
nepamirškite skaitlingai da
lyvauti kuopos susirinkime 
gegužės mėn., nes turėsite 
pasiimti knygą už 1951 metus. 
Knyga yra labai vertinga 
kiekvienam, nes ją skaityda
mi, daug sužinosite apie žmo
gaus sveikatą.

Susirinkimai įvyksta 580 
Eddy St. 7:30 vai. vakare.
Išvažiavo drg. Damušiai

Draugai Jurgis ir Alma Da
mušiai čia pagyvenę apie me<* 
tus laiko, pasirinko sau gy
venimo vietą Los Angeles.; 
Išvažiavo vasario mėnesį, ir 
mano, kad ten bus smagiau 
gyventi. Linkiu geros klotięs 
draugams Damušiam Los Aih 
gėlės gyventi. /;

Margaret Alviniene

Worcester, Mass.
Paišyba

Kovo 23 d. Lietuvių Svetai
nėje įvyko Kristinos Stanislp^ 
vaitienės piešinių paroda ir 
paskaita apie paišybą.- čia ga-x 
na gausus piešinių-paveikslų 
kiekis buvo išstatytas parody
ti, ką Kristina yra padariusi 
trijų metų bėgyje. Jos pieši
niai gyvi, aiškūs, natūralūs.

Nors lietingas buvo oras, 
bet gražios publikos susirinko 
ir gėrėjosi tais piešiniais ir 
jos turininga kalba apie pai
šybą ir įvairius piešėjus bei 
individualę piešėjų kūrybą; 
Kristina, matomai, yra daug 
įsigilinus į tą dailės sritį. Jos 
pasakojimas tikrai interesin
gas klausytojams.

Po paskaitos apie paišybą 
ir po pertraukos, ji kalbėjo 
abelnai apie šių dienų politi
nius įvykius, ir čia, trumpoje 
kalboje, interesingų dalykų 
pasakė. Pasaulis turi laimėti 
taiką ir progresą.

Programai pasibaigus, mo
terys davė šiltus užkandžius.

Rengėjai to viso buvo LLD 
155 ir 11 kuopos. D* Ji ,

t



SVEIKATOS ŠALTINIS
Bridgewater, Mass

, Esu gavęs laiškų nuo tūlų Susivienijimo narių, klau
siant patarimų apie tai, kur ir prie kokių gydytojų jie 
turėtų kreiptis, kad galėtų greičiau pasveikti. Nemaža 
mūsų narių sergaliuoja, negaluoja ir nežino, ką daryti. 
Jie ėjo pas gydytojus, išleido nemaža sutaupų ir sveika
tos vis nepataisė.

Negalėdamas jiems pasiūlyti gydytojų-specialistų, aš, 
tarp kitko, primindavau jiems, kad įsigytų busimąją 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus knygą, “SVEIKATOS ŠALTINĮ,” 
kurią Literatūros Draugija pasiryžo išleisti.

Ąš, kaip ir kiekvienas žmogus, žinau, jog knyga apie 
syęikaitą retai tegali žmogų pagydyti, bet gera knyga 

.\apie sveikatą gali padėti žmogui apsisaugoti nuo ligų, 
taipgi gali ji sergančiam žmogui padėti suprasti jo li
gos charakterį, kad jis galėtų eiti drąsiau pas gydytoją.

* Ši knyga jau gatava. Apie “SVEIKATOS ŠALTINĮ” 
rašiau praėjusiame Tiesos numeryj,—rašiau labai trum
pai.

Šia proga noriu plačiau painformuoti mūsų Susivieni
jimo narius apie knygos turinį, kad jis ar ji, jei matys 
reikalo, galėtų drąsiai ją įsigyti ir ieškoti atsakymo į 
klausimus.

Dr. J. J; Kaškiaučius plačiai žinomas Amerikos lie
tuviams, kaip nuoširdus ir gabus patarėjas sveikatos 
užlaikymo reikaluose. Jis geras rašytojas ir kalbėto
jas. Nedaug yra Amerikos lietuvių, kurie nebūtų gir
dėję arba skaitę jo patarimų.

Jis parašė didžiulį veikalą “Darbininkų Sveikata.”' Jis 
parašė mažą rankvedį sveikatai saugoti—“Pirmoji1 pa
galba ligoje ir nelaimėje.” Jis parašė brošiūrą apie vė
žio ligą; jis parašė brošiūrą apie alkoholio kenksmingu
mą žmogaus sveikatai.

“SVEIKATOS ŠALTINIS” yra rinkinys Dr. Kaškiau
čiaus svarbesnių straipsnių, per kokia 30 metų tilpusių 

•progresyvėje spaudoje, daugiausiai dienraštyj Laisvėje.
IŠ viso knygoje telpa virš 200 paskyrų patarimų — 

straipsnių-straipsnelių.
Kad skaitytojui būtų lengviau susivokti, susiorijentuo- 

ti, redakcija, redaguodama knygą, tuos straipsnius su
rūšiavo į skyrius..

Knygos turinio čia neatpasakosiu, nes tai negalima 
padaryti,’ — jis perdaug sudėtingas, perdaug kompli
kuotas. Geriausiai, ką aš galiu padaryti, tai paduoti 
skyrių pavadinimus, kad Tiesos skaitytojas matytų, ko- 
kįe klausimai sudaro knygą.

Štai turinys: -

Atminimas mirties 
mano mylimo vyro., 
JONO KALVELIO.

Jau suėjo keturi metai, kaip 
užgęso jo gyvybė, ir išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo. Paliko mane 
dideliam nuliūdime. Jis mirė 
kovo 31 d., 1918 m.

Aš negaliu jo pamiršti, ne
galiu pamiršti nė tų sunkių 
gailesčio valandų, kurias turė
jau pergyventi.

Todėl ir rašau jo atsimini
mui per mūsų darbininkišką 
dienraštį, Laisvę, ir Vilnį, ku
riuos jis taip mėgdavo skaityti 
ir dėl jų palaikymo darbavosi.

Kastancija Kalvejiene

Montello, Mass

I. Pirmoji—greitoji pagalba
n/Mūsų mityba ir maistas.
ifi; *• Vitaminai, ii; jų vaidmuo mūsų sveikatai
IV; Mūsų viduriai-
y. Mūšų ^raujas ir kraujotaka
VĮ. Mūsų pųa ir jos ligos
VII. Mpsų&rdis

■ v% Nervai ir nervingumas
IXrMdsu ąkyą į.;..
X. Gyvenimo peršivertimas
XI. Senatvė ir jos problemos
XII. Rūkymas,ir jo pasėkos
XIII. Alkoholis ir- alkoholikai
XIV. Ausų ligos
XV. ’ Alergijos
XVI. Slogos ir kova su jomis
XVII. Tonsiliai ir jų vaidmuo
XVIII. Artritas—reumatizmas
XIX. Vėžys
XX. Venerinės ligos
XXI. Moterų sveikata ;
XXII. Vyriškos lyties problemos
XXIII. Mūsų plaukai
XXIV. Įvairiais sveikatingumo reikalais
Kiekviename išvardintame skyriuje yra po keletą bei 

Įięlioliką straipsnelių, gvildenančių tuos ir kitus sveika
tos reikalus, susirgimus, ligas ir patarimus, kaip nuo ko 
ąpsisaųgoti, kaip gydytis.

Kiekvienas iš tų straipsnelių yra rašytas po to, kai 
gydytojas buvo gavęs iš vieno ar daugelio žmonių už
klausimus, nusiskundimus. Taigi kiekvienas straipsne
lis yra konkretus ir suprantamas.

Aš žinau žmonių,, kurie turi nemaža DV. Kaškiau
čiaus patarimų, tilpusių laikraščiuose, iškarpų ir jas 
laikosi, kaip didžiausią brangenybę. Aš žinau, taigi, 
kad ši knyga, šis jo straipsnių-patarimų rinkinys, gali 
pūti nepavaduojamu sveikatos rankvedžiu kiekvienam 

'^jnogųi, nežiūrint, ar jis jaunas ar senas, sveikas ar 
sergųliuojąs.

Štąi, kur šitos knygos didžiulė eumė! štai, kur glūdi 
jos didžioji svarba.

Esu tikras, jog lietuvių kalboje ligi šiol tokios knygos 
dąr pebuvo ir labai abejoju, ar kada nors kita tokia 
pasirodys Amerikoje.

Mums, kurie stovime Susivienijimo priešakyj, labai 
ffįlęriči, kad juo mažiau mūsų organizacijos narių sirgtų, 

kąd juo mažiau jų mirtų. Mes norime, kad jie visi būtų 
"įveiki ir gyventų ilgiausią amžių.
. ?et savaime aišku, jog sveikata, kaip ir kiekvienas 

■* daiktas, reikia labai šėnavoti, reikia ji prižiūrėti.
Dėl to nuoširdžiai patariu kiekvienam LDS nariui šią 

Knyg^jsigytį arba gauti pas savo prietelių ją paskaityt. 
X Tie žmonės, kurie priklauso Literatūros Draugijai, šią 
; ^^ną nemokamai. O kurie nori ją nusipirkti,,ga- 
’ Ii Oteratūros Draugijos centre arba Laisvės knygų s^in- 
' krpvpje—110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Kpygos kaina $2.50.
Būkime dėkingi gerbiamajam Dr. Kaškiaučiui už šį 

* puikų veikalą, už paruoštą mums sveikatos šaltinį!
ROJUS MIZARA

(Iš LDS organo Tiesos)

Kovo 23 d. atsibuvo pra
kalbos Lietuviu Tautiško 
namo žemutinėje svetainė
je. Surengė LLD 6 kuopa. 
Kalbėjo Laisvės redakto
rius A, Bimba iš Brookly- 
no. Nors buvo didelis lie
tus, bet publikos turėjome 
nemažai. Kalbėtojas pa
sakė gera prakalbą apie 
mūsų, lietuvių, reikalus ir 
apie būsimus prezidenti
nius rinkimus. Ragino bal
suoti už Progresistų Parti
jos kandidatus;

Buvo paprašyta aukų dėl 
civilinių teisių ir sveturgi
mių gynimo. Atsiliepimas 
buvo labai gražus. Aukojo 
sekamai: po $5: Kleofa Jo
ną, K. Kalvelienė, P. če- 
kaitis, ę. Shimaitis, K. Be- 

den, F. U. Pūkelis ir J. Vai
tekūnas. G. Alusevičia au
kojo $2.50, o K. Ustupas— 
$1.75. Po du doleriu auko
jo: Bostonietė, M. T., A. 
Stirienė,1 Bostonietis, Kara
lius, P. K. Kmaras, F. M. 
Markevičia, K. Čereškienė

Po dolerį aukojo: T. Niu- 
kienė, M. Z., A. Kavolionis, 
F. Muningis, A. Balčiū
niene, B. Maikis, A. Bieliū
nas, E. Stočkus, T. Vasa
rius, C. Birenąs, Brockto- 
nietis, Mary F. Banevičia, 
K. Zlotkienė’, J. Stigienė, P. 
Baronas, M. Potsienė, He
len Rimdzevičienė, V. Čer- 
kasienė, A. Čerkasas, P. 
Sinkevičia, Sinkevičienė, J. 
Montellietis, J. Grigas, A. 
Mickevičia, Bevardis, Be
vardis, Kibir k š t i enė, F. 
Kaulakis, A. Valongevičia, 
Mont. Korespondentas, P. 
Klimas, O. Klimiene, Drau
gas, Butkus, P. Sinkevičie
nė, V. Sinkevičia, J. Cook, 
Aleks. Mickevičia. K. Žiu- 
rinskas ir trys kiti davė po 
50 centų.

Viso surinkta šimtas ir 
penki doleriai. Atmokėjus 
išlaidas, liko $69.30. Pini
gai pasiųsta Lietuvių Sve
turgimių Gynimo .Komite
tui į Chicago, Ill.

žolynas

Washington. — Pernai 
Jungtinėse Valstijose buvo 
užmušta 397 geležinkelių 
darbininkai per visokias 
nelaimes darbe.

APIE JURGĮ JAKĄ?JANKAUSKĄ
į

(Tąsa nuo 3-čįo pus.)
čiojo nuo namo į namą, ir tankiai užei
davo į saliūnus ir . kur kitur. Ir taip be
dirbdamas, Jurgis pradėjo išsigerti ir 
priprato rūkyti.

Mano darbas irgi buvo panašus kaip 
ir Jurgio, vaikščiodamas po stubas, par
davinėjau knygas, tai kai kada mudu 
susitarę abudu kai kur užeidavome. Vie
ną kartą nuėjome į knygyną, 
kuriame suradome ir knygas, ku
rias ir mes skaitėme, nors jos čia bu
vo anglų kalba spausdintos, kurios mes 
tuomet mažai mokėjome.. Atsimenu Jur
gio išsireiškimą: “Tai kad mes,” sakė 
jis, “nors dešimtą dalį tų knygų perskai
tytume, tai bent žinojimą įsigytume.”

Tais metais, išsikalbėjęs su draugais 
iš Binghamton, N. Y., kurie jam priža
dėjo parūpinti geresnį užsiėmimą, jis 
apleido • Scrantoną. Gyvendamas Bing- 
hamtone, jis daug veikė visose /meno 
srityse, bet jau man su juomi tekdavo 
tik retai pasimatyti.

Keliems metams praėjus, kai kilo su
manymas išleisti pažangių rašytojų ir 
poetų raštus, tai ir Jurgis prie to prisi-

dėjo. “Atžalose” tilpo ir jo keli eilėraš
čiai ir kelios apysakaitėj, gana vykusiai 
parašytos. Ar tik nebus vienatinis rinki
nys, kuriame sukauptas jo literatinis 
darbas? Jam išvykus į kitus miestus, 
mudu, tik kartas nuo karto susirašinė- 
davome. Vėliaus jis skųsdavosi, kad ra
šymui visai neturi noro, nors visi jo 
draugai ragindavo jį nenustumti į šalį 
to darbo.

Paskutiniame savo laiške, kurį man 
rašė sausio mėnesį, 1950 metais, tarpe 
asmeninių dalykų, jis nusiskundė jr sa
vo sveikata, rašydamas, kad:

“Aš šiuo tarpu sveikatoje * šlubuoju. 
Gavau strėnose dieglį ir jau trečia sa
vaitė, kai jis mane kamuoja. Bjauriau
sia tai, kad rankų pirštus surakino.

Vos galiu rašomąjį instrumentą val
dyti, už tai paišeliu braižau kai su viš
tos koja: Nežinau ar įskaitysi. Kaip sa
koma — į senatvę, tai siūlės įra ir pele
nai byra.”

Tai toki mano atsiminimai apie jau
nų dienų brangų draugą Jurgį Jaką- 
Jankauską. Kad ir tas mūs draugišku
mas tik po biskutį rusėjo, bet jį mes at
kardavome per savo laiškus. Dabar jau 
jis visiškai užgęso. A. D,

NEWARK, N. J
Parengimai—buvę 
ir būsianti

Kovo 15 dieną IWO rusų 
amerikonų skyrius turėjo 
savo koncertą ir šokius, sa
vo svetainėje. Žmonių tu
rėjo pilną svetainę ir meno 
atžvilgiu viskas labai gra
žiai pavyko. Šiame paren
gime buvo ir lietuvių gana 
daug.

Kovo 22 d. rusai-ukrainai 
turėjo gražų vakarą ir kru
tumus paveikslus “Taika.”

Nepaprastai įdomu buvo 
matyti, kur susirinko iš vi
so pasaulio žmonės, kovo
janti už pasaulinę taiką. 
Taikos kongresas turėjo 
įvykti Anglijoje, bet kara
liški socialistai, su Attlee 
priešakyje, labai nusigando 
liaudies, kovojančios už pa
saulinę taiką, ir kongresą 
uždraudė laikyti Anglijoje.

Čia kalbėjo ir vienas iš 
nuteistųjų septyniems me-

CLEVELANDO ŽINIOS
Žmones ima susirūpinti

Tokiu žiauriu pasikėsinimu 
ant sveturgimių teisių ir Ame
rikos piliečiai pradėjo susirū
pinti ir susirinkę svarsto, dis- 
kusuoja, kaip surasti išeitį iš 
tokios padėties. Pradžioje šio 
mėnesio, šalies Aukščiausio 
Teismo G nariai prieš 2 pada
rė nuosprendį, kad jeigu sve
turgimis nepilietis bet kada 
nuo savo atvažiavimo į šią ša
lį yra buvęs komunistu, gali
ma jį išdeportuoti. Tas pats 
teismas penkiais balsais prieš 
keturis padarė nuosprendį, kad 
sveturgimis, areštuotas depor
tavimui, gali būti laikomas 
kalėjime, neišleidžiant jo po 
užstatu. O kaip vėliau* čia ma
tysime, tai tokie sveturgimiai 
bus galima laikyti kalėjime 
per visą jų likusį amžių, nors 
jie ir nebus papildę jokios 
kriminąlystės. O Amerikos pi
liečiai iš to daro išvadą: kada 
šiandien yra taip; žiauriai su
trempiama sveturgimių teisės, 
ateityje galės būti tas pat da
roma ir su Amerikos piliečių 
teisėmis.

Viename iš tokių Amerikos 
piliečių susirinkime pasitaikė- 
proga ir jūsų reporteriui da
lyvauti. Susirinkime dalyvavo 
ir 3 advokatai, kurie yra ap- 
sipažinę su gynimu teisiamų 
sveturgimių išdeportavimui. 
Tie advokatai atsakinėjo į 
daugelį klausimų. J klausimą, 
kaip sveturgimis privalo užsi
laikyti Imigracijos agentui 
atėjus į jo namus ištirti, ar jis 
kartais nėra “subversyvis,” 
advokatas atsakė, kad svetur
gimis tokiame atsitikime ne
privalo agentui atsakinėti į 
jokį klausimą ir griežtai pa
reikalauti, kad jįs tuojau ei
tų laukan iš jo buto. O jeigu

amerikietis 
šiomis die- 
paliuosavo 
pareikšda-

tams kalėjimo 
DeFelipe, kurį 
nomis teisėjas 
nuo bausmės, 
mas, kad propaganda už 
taiką nėra jokis prasižen
gimas prieš įstatymus.

Kovo 29 d. įvyks ukrai
niečių choro koncertas 
ukrainų svetainėje, 57 Bea
con St., Newarke. Pradžia 
8 vai. vakare. Koncerte da
lyvaus ir sietyniečiai. Pra
šoma apsilankyti meno va
kare.

Gegužės 3 dieną Sietyno 
Choras, bendrai su rusų 
choru, rengia koncertą. . ir 
šokius rusų salėje, 53 Broo
me St., Newarke.

Manoma turėti labai tu
riningą programą, o vėliau 
šokius. Kviečiame ir lietu
vių visuomenę dalyvauti 
bendrai ir pasigrožėti ben
dromis meno jėgomis.

G. Albinas

ir toliau agentas neduos ra
mybės, pakartok tą patį iki 
agentas apleis tavo namus. 
Atsitikimų esą tokių, kad a- 
gentai, .sužinoję sveturgimį 
esant lengvo būdo, pasiunčia 
švelnų laiškutį, kviesdami jį 
ateiti į Imigracijos Biurą, 
“patyrimui tavo pilietybės sto
vio.” Bet kada sveturgimis 
pirmiau nueina pasitarti pas 
savo advokatą ir jo advokatas 
pasišaukęs Imigracijos rašti
nę pasako, kad pas jį atėjo 
žmogus, kurį jūs šaukėte tą 
ir tą dieną ateiti į jūsų rašti
nę, aš tuo laiku būsiu užimtas, 
tai ar negalėtumėte nukelti 
dalyką ant toliau, tankiausia 
tokiam atsitikime, advokatas 
sakė, iš Imigracijos raštinės 
gauna atsakymą, kad tam 
žmogui nesą reikalo ateiti. 
Kvietė žmogų, kad ateitų, bet 
sužinoję, kad ateis su advo
katu, nebereikalauja.

Dar gal. vienas iš svarbes
nių klausimų buvo pastatytas 
advokatams, tai kokiu būdu 
bus galima prašalinti, panai
kinti tą žiaurų Aukščiausio 
Teismo nuosprendį. Į tai vie- 
nąs iš advokatų atsakė. ■ — 
Tas priklausys nuo jūsų, nuo 
manęs ir nuo visos Amerikos 
liaudies spaudimo į Justicijos 
ir Administracijos 
mentus ir į patį prez. Truma- 
ną sui griežtais reikalavimais 
atmaiųymo to žiauraus nuo
sprendžio. Juk negirdėta, sa- 
'ko advokatas, kad žmogų, ne- 
papildžiusį jokios .kriminalys- 
tės, bus galima laikyti kalėji
me per visą jo likusį gyveni
mą !
R. N. Lightcap paaiškino x 
tą nuosprendį

Atsižymėjusi unijų vadė ir

depart-

Progresyvių Moterų Tarybos, I 4 pud.-Lai^vc (Liberty)rfpsUdjep.,

Richmond HUI 19, N. J.110-12 Atlantic Ave.

Užsakymus siųskite: y

sugabi prakalbininkė ir kovo
toja už moterų ir mažumų 
teises, Hose Nelson Lightcap 
yra viena iš 200 sveturgimių, 
kurie kovoja už savo likimą. 
Ji buvo pakviesta kalbėti žy
dų tautos bankete, ir ta pro
ga, Rose pagerbimui, buvo 
ant greitųjų suruošta arbatė
lė, per laikiną Ohio Komitetą 
Ginti Sveturgimiams. Tame 
arbatėlės surengime Lightcap 
aiškino prasmę pastarųjų die
nų nuosprendžių, kuriuos pa
darė šalies Aukščiausias Teis
mas: 1),- kad sveturgimius, 
buvusius bet kada komunis
tais, galima išdeportuoti ir 
kad toks deportavimas nėra 
bausmė; 2), kad areštuotus 
deportavimui galima laikyti 
kalėjime, nepaleidžiant jų po 
užstatu.

R. N. Lightcap pirmučiau-’

JONO KAŠKAIČIO 
Įsigykite 

PROŠVAISTES
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.

I A I C H r 11012 ATLANTIC AVENJJE, L A1 □ V t RICHMOND HILL 19, N. Y.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
| 1 \IU«

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 
padėti į šalį, kol užbaigsite ! į

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

Knygos kaina $1.50.
a t A

siai pasiėiųe klausimą, ar iš- 
tikrųjų nėra bausmė išdepor- 
tavimas sveturgimių? Jis pa
darė tam kelis pavyzdžius, iš 
kurių, čia pažymėsiu tik vie
ną. Mrs. Raye Robin, gyve
nanti Kalifornijoj, kuri buvo 
atvežta į Ameriką jai esant 6 
metų kūdikiu. Jos motina ne
užilgo mirė. Vėliau mirė ir 
jos tėvas, ir iš tos priežastkjK 
jai prisiėjo augti tarpe rsvętVf 
mų žmonių, nė nežinant, kad 
ji nėra Amerikos pilietė. Bet 
išaugo gana darbšti darbinin
kų judėjime ir vėliau gerai 
veikė laivakrovių moterų pa- 
gelbinėje Pacifico pakraščiui)4 
se. O tas jos darbas buvęs ap- 
šauktas komunistiniu ir dabar 
ji yra teisiama išdeportuoti. 
O kada ji taps nuteista išde
portavimui, jai bus duota 6 
mėnesiai laiko pasirinkti. sau | 
šalį, į kurią ji norės išdepor- 
tuota būt ir per tuos 6 mėne
sius ji galės būti laikoma k a4 
Įėjime, neišleidžiant po užsta
tu*. Pasibaigus G mėn., jeigu 
ji dar neturės suširadusi ša
lies savęs išdeportavimui, ji 
bus įmesta į kalėjimą ant 10 
metų! O atlikusį- tą bausmę, 
Mrs. Raye, sulyg tais nuo
sprendžiais galės būti uždary
ta į koncentracijos stovyklą 
ant viso jos likusio amjjHaus. 
Tas taipgi skaudžiai palies ir 
jos šeimyninį gyvenimą, ' nudLr 
kurio ji bus atskirta amžinai* 
Ar turint mintyse 
galimas kančias 
deportavimui, gal
Aukščiausio Teismo didžiumos 
pareiškimas, kad deportavi
mas nėra bausmė? Rep.

tas visas 
nuteistųjų

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

Desimtą valandą gestapininkas civili
niais/ drabužiais, tur būt, atsakingas už 
mūsų ešeloną, išrikiavo mus dviem ei
lėmis. Mūsų laukė maloni staigmena. 
Kiekvienam davė po du griežinėlius duo
nos. Bet mūsų džiaugsmas buvo per 
ankstyvas; mes dar nepažinome šio žmo
gaus.

Nesuspėjo išdalyti duonos, kai nauja
sis mūsų palydovas ėmė rėkti, dėdama
sis esąs baisiai užrūstintas, ir iššaukė 
vertėją.

Alber as išvertė:
— Jis sako, kad trūksta dviejų gaba

lėlių duonos ir kad juos paėmę iš kupė.
— Kaipgi gali būti, iuk ten nieko ne

leidžia?
Gestapininkas prisispyręs laikėsi sa

vo įžūlaus 
įrodymais, 
sakėčioje.

— O aš
Niekas neatsako. ’

Jei vieno davinio nėra, vadinasi, 
kažkas paėmė.

melo, kurį jis rėmė tokiais 
kaip ano vilko žinomoje pa-

sakau, kad duoną paėmė.

r — Vienas jūsų draugas liks be duo
nos, nes tarp jūsų yra vagis.

To jau buvo per daug. Iš gretų išėjo 
žmogus ir atkišo du savo griežinėlius 
duonos.

—Jei vieno davinio trūksta, aš ati
duosiu savo.

Policininkas pažiūrėjo į jį nustebęs.
, —Už ką. suimtas?

—Aš komunistas.
— Kommunist! Gut. (Komunistas! 

' Gerai.)
Jis< priėjo prie Šarlo.
— Und du? (O tu?)

. — Komunistas.
Vokietis pagalvojo ir kažką pasakė jį 

supantiems kareiviams, jie nusikvatojo. 
Paskui jis kreipėsi į mus trumpa, bet 

, §aiwįiška kalba.,
4, Sumišęs Alberas pažodžiui išvertė ją 

. mums, sargybiniams sutartinai kvato-

—Komunistas privalo dalytis viskuo, 
ką turi. Todėl čia esantieji komunistai 
privalo pusę savo duonos atiduoti drau
gams. Tegul visi komunistai išeina iš 
gretų ir išsirikiuoja vagono gale.

Keturiasdešimt žmonių išėjo į priekį 
ir visiškai tvarkingai išsirikiavo, kur 
jiems buvo nurodyta.

Juokas nutrūko tartum burtininkui 
mostelėjus. Dabar, kad ir kaip gudrayo 
vokietis, nugalėjome mes.

Aiškiai įpykęs, jis praėjo pro mūsų ei- * 
lę ir kiekvienam nuriekė pusę griežinė-

golininkams.
Mums dar buvo likę šiokio tokio mais

to iš Romenvilio siuntinių. M^ūsų grupė
je Raimonas prižiūrėjo lagaminą su 
brangiu krūviu: du stiklainiai žirnių, pu- 

^sė kepalo duonos, dėžutė sardinių, dėžu
le žuvų konservų, dvi plytelės šokolado, 

meduolis ,keletas biskvitų ir šešios žalios 
bulvės. Štai ir visa,' kas buvo likę iš 
siuntinių, kuriuos gavo Romenv'ilyje ke
turi draugai ir kurie buvo lygiomis pa
dalyti devyniems žmonėms. Kitos gru
pės, . susidariusios išvažiuojant, turėjo 
maždaug tiek pat produktų.

Iki šiol Raimonas buvo nepalenkia
mas, jis taupė atsargas juodai dienai. 
Raimonas ligūstas ir iš prigimties dro
vus, bet jis nepaprastos energijos, kuri 
ne kartą jau patikrinta praktiškai. 
Prieš suimant jis vadovavo labai atsa
kingam darbo barui komunistų partijos 
Paryžiaus rajono pogrindiniarųe apara
te. Daugumui ešelono draugų buvo te
kę susidurti su juo dar Paryžiuje. Kvo
tos metu jis nepartarė nė žodžio, nenorė
damas pakenkti savo vadovaujamai or
ganizacijai. Jis dar nebuvo atsigavęs po 
baisių kankinimų gestape ir sunkiai 
alsavo. Jam ten sulaužė du šonkaulius. 
Jis buvo taip nusilpęs, kad vienintelis iš 
mūsų nejuto alkio.

— Man pilvas susitraukė, — kartojo 
Andre taip atsidusdamas, kad ir akmuo 
būtų susigraudinęs.

' 'Aš pats maniau, kad netikslinga pa- 
y lil^i valgį atsargai ,kai nežinai, kas ta- 
J vęs laukia ateityje. Be to, mus galėjo iš

skirti.
. x Mes susirinkome 

mentai, kad nedelsiant būtų sunaikintos 
. atsargos, nesunkiai paėmė viršų.

kad netikslinga pa-

pasitarti, ir argu-

MONTREAL CANADA prašome, į reiškia, kad nuosavybių taksai 
ir vėl pdkils, nors ir jau dk-

Tik mes iš anksto 
kad jūs tokiuose parengimuo
se dalyvautumėte.

Ačiuojame už aukas, ku
rias jūs sudėjote pasiuntimui 
delegato Washingtonan į tai
kos kongresą balandžio 1 d. 
Aukų sudėta $26.

Aš patarčiau ir kitoms ko
lonijoms surengti tuos judo- 
mus paveikslus. Nebūsite su- 
vilti rengėjai ir nebus suvilta 
publika. Jeigu norėsite gauti 
tuos paveikslus dėl parodymo, 
bet nežinote kter surasti, gali
te kreiptis pas A. Dambraus
ką, 184 1 St., Šo. Boston, Mass. 
Jjs jums-duos visas reikalin
gas informacijas.

Paveikslų parodymo išlab 
dos nedidelės, tik dešimt do
lerių, išskyrus, žinoma, kelio
nes išlaidas.

bar šio miesto taksai yra Aukš
čiausi visoje Bergen apskri
tyje.

FA1RV1EW, N. J.

Textile Workers CIO uni
jos lokalas 707 išsiuntinėjo 
raginimą Bergen apskritiės 
miestų valdyboms, kad jos ra
gintų savo kongresmanus kel
ti klausimą valdžioje padidin
ti bedarbių pašalpą. Tokius 
reikalavimus kongresmanams 
ir senatoriams siunčia ir pa
čios unijos.

Laiške nurodoma, kad vien 
New Jersey randasi 130^000 
bedarbių, gaunančių nuo $10 
iki $26 savaitėje pašalpos. 
Reikalaujama $38 savaitėje<

Penicillin nupiginta

Vaistų gamintojai pranešė, 
kad penicillin vaistai — šiuo 
laiku labai plačiai medicinoj 
naudojami nuo visokių ligų — 
pusėtinai bus nupiginti, ma
noma, net iki 45%. Lig šiol 
šių vaistų kaina buvo baisiai 
aukšta.

nai persišovė.
Tragedijos priežastys neži

nomos. Tačiau spėjama, kad 
bus namų, o gal ir meilės, da
lykai, nes abu — Lawton su 
savo žmona ir Cotton su savo 
vyru — negyveno — ieškojo- 
oi pirmesni© savo šeiniynos 
persiskyrimo.
Dėl kalėjimo negali išvažiuoti

Vienas jugoslavų kilmės 
imigrantas atsidūrė teisme už 
pavogtą $1.50 vertės daiktą iš 
didžiosios departmentinės 
krautuvės. Nuteistas tris sa
vaites kalėti.

Pirm išnešiant teismo spren
dimą, jis pareiškė teisėjui, 
kad jam Kanada jau- atsibo
dusi (atvažiavęs prieš metus 
laiko) ir norėtų grįžti' atgal j 
Jugoslaviją. Teisėjas į tai at
sakė : “Galimas daiktas, bet 
čia ne pasirinkimo klausimas; 
atlik bausmę, tada galėsi va
žiuoti.”

Tą pačią dieną, tik kitam 
teismo rūme, jis buvo teistas 

I už> kėsinimąsi nužudyti kitos 
, i departmentinės krautuvės de-

• A , TT. , itarieji Jauclasi p,er daug tektyvą. Už tai jis turėjo pa-
1938 metų kovo tryliktą dieną Hitle-1 skriaudžiami ir pradėjo nery- !
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— Sušveiskime viską, — tarė Šarlo, 
plačiai šypsodamasis.

—Pusę šį vakarą, pusę rytoj, — pa
siūlė Raimonas.

--- Gerai. Į Majoras gaudys raganas
>

Burtai mesti. Mes iškrovėme, savo lo- i Miesto majoras Camillien 
bius. Padalijome porcijomis. Kitos gru-įiioude, kaip spauda paskelbę 
pės taip pat pradėjo dalybas.

— Čia kas kita! — tarė Andre, ir jo 
akys sužibo.

Degolininkai nesiryžo pasekti mūsų 
pavyzdžiu. Jie verčiau nutarė sulaukti 
patogios progos pasmaguriauti slapta, 
neiškraudami savo atsargų.

M-es stengėmės prailginti malonumą. 
Kada baigiant puotą aš, kaip rūkalų 
įgaliotinis, pasiūliau išdalyti po cigaretę 
trims, mane vieningai parėmė. Aš pasi
dalijau su Šarlo ir Andre. Draugystės 
pypkė! Kas gali būti brangesnis už gra
žią vyrų draugystę?

Tą naktį mes miegojome geriau. Rytą 
Simonas nustatė: mes važiuojame į Lin-'nodai tik $5.25»į mėnesį. Pas- 
cą.

luuo muLiį i\uvu uiuna imic-j

rio šarvuočiai slinko tuo pat keliu, ei-1 
nančiu palei geležinkelio pylimą. Naciai i 
tada įsibrovė į laisvą šalį, kad nuklotų į 
ją stovyklų ir kalėjimų tinklu, tų pačių,' 
į kuriuos mus veža šiandien. Tą pat dię-. 
na Prancūzijoje pono Šotano vyriausy
bė atsistatydino, kad nereikėtų imtis at
sakomybės. Tai buvo prieš penkerius' 
metus.

Medžiai vos pradeda žaliuoti. Laukuo
se pražysta ramunės. Vėl atėjo pavasa
ris.

Vagone gestapininkas civiliniais dra
bužiais, su kuriuo mes šiandien jau tu
rėjome .malonumo susipažinti, nutarė į 
pasikalbėti su vienu mūsų draugu. Mes

ran- 
juos

visos

pradžioje savaitės, sakoma, 
kreipės į policiją, kad ši pa
darytų smulkų tyrinėjimą 
tarp miesto apie 10,000 
kų darbininkų, nes būk 
užplūdę komunistai.

Štai paslaptis šios
komedijos dėl raganų gaudy
mo. Visi miesto darbininkai— 
baltakalnieriai ir rankų darbo 
— išsiderėję ir turi gauti va- 

; dinamus “cost of living bo
nus.” Baltakalnieriai darbi
ninkai juos gauna vaduojan- 

( tis kainų lentelės lygmala, o 
rankų darbo darbininkai vie-

Noriu patarti ir mūsų DP 
matyti tuos paveikslus apie 
taiką. Gal būt prarasite savo 
pagiežą ant pažangių žmonių, 
kurie kovoja už taiką ir pro
gresą.

A. Dambrauskas

Cliffside, N. J.

prieiname. Jis įsako versti.
— Kiek tau metų?

. —Dvidešimt pcnkeri.
— Tu vedęs?

nuotrau-

• — Vaikų turi?
— Berniuką ir mergaitę.
-— O fotografiją turi?
Draugas ištraukė iš kišenės 

ką jaunos moters su kūdikiu ant rankų.
Kitas mažulis, kokių trejų metų, buvo 
įsikibęs į motinos sijoną. Mama šypsojo
si laiminga šypsena.

Policininkas pažiūrėjo į fotografiją. 
Mandagiai grąžino ją savininkui ir abe
jingai pastebėjo:

—Vaikų tu nebepamatysi. Iš ten, kur 
tave veža, iš ten, kur jūs visi važiuoja
te, niekas nebegrįžta.

Jis Nusigręžė nuo mūsų ir nuėjo. 
Draugas sugniaužė kumščius. Bet ap
sauga budi.

—Toks bet ką pralinksmins, — pa
stebėjo Andre.

— Nenusimink, dar juos pasieksime! 
— atsiliepė Šarlo.

Apetito tas mums nesugaęlino, ir mes 
šlavėme išsijuosę, kas buvo likę nuo va
karykščios puotos. Dabar ne metas 
grimzti į atsiminimus ir surūgti, mums 
reikalingos visos mūsų jėgos, kad tvir
tai sutiktume mūsų laukiančius bandy
mus. M-es pravažiavome Lincą. Simono 
nuomone, mes stovime atsarginiame ke
lyje Sankt-Floriane.

Nejaugi mums teks praleisti dar nak- 
. tį vagone? Norėdami sutrumpinti laiką, 

mes ėmėme pasakoti įvairias istorijas. 
Kelias valandas palaukus, traukinys vėl 
pajudėjo; bet kelionė šį kartą truko neil
gai. Mums buvo įsakyta krautis daiktus.

Pagaliau mes pasiekėme vietą.
Andre meiliai kumštelėjo man į šo

ną.
-^-Tuoj pamatysime Dunojų, Dunojų 

pamatysime...

mauti. Kai kurie miesto tary
bos nariai, palaikydami jųjų 
teisingus skundus, pradėjo 
spausti administraciją, čia ir 
iškilo tas burbulas, kad dar
bininkai užplūsti komunistų.

Iš šito viso “baisaus” daly
ko, kurį pats majoras Iloudei 
išpūtė, jis pereitos savaitės 
spaudos konferencijoje ve ką į 
galėjo pasakyti: policija žino' 
mažiausiai tris aktyvius mies
to darbininkų unijos veikėjus.
Drąsus krautuvininkas

Valgomųjų produktų par
duotuvės savininkas, S. Klein, 
64 m. amžiaus, - 4812 St. Ur- 
bain, vakare buvo užpultas 
trijų vagių ir vienas iš jų, at
statęs revolverį, pareikalavo, 

| kad atiduotų pinigus. Bet se- 
I nis pasigriebė didelį plaktu
ką ir pareiškė: “Jūs turite 
mane nušauti1, arba išsineš
dinkite laukan.” Plėšikai pa
bijoję išsinešdino.

Jis šį savo žygį aiškina tuo, 
neatrodę 

daug

sidėti $200 užstatą, kaipo ga
rantiją, kad per metus 
užsilaikys ramiai. 

t

Lankėsi Montreale

Prieš pora savaičių
pam laikui buvo atsilankęs iš 
Ontario provincijos Bronius 
Petronis. Pabuvojęs pas tėvus,

laiko

trum-

Mirė

Kovo 16 d. mirė Teddy 
Skurdauskas, sulaukęs vos 31 
metų amžiaus. Tai montrealie- 
čių Antano ir velionės Barbo
ros Skurdauiskų sūnus. Tarna
vo laivyne ii* stovėjo 
Scotia provincijoje, 
palaikai palaidota.

Velionis paliko 
našlę žmoną ir tris

Nova
Ten ir jo

nuliūdime 
kūdikius.

So. Boston, Mass

11

KATORGOS VARTAI

— Los, los, raus! (Greičiau, greičiau, 
laukan!)

Sargybiniai, kurie ligi šiol 
ypatingo uolumo, ūmai tartum 
grandinės nutrūko ir buožėmis ėmė 
ryti mus prie durų.

Šarlo eina paskui mane.
Dar stovėdamas ant laiptelio, aš

stebėjau perone eile išsirikiavusius jau
nus kareivius: esesininkai. Trys laiko 
už pavadžių dideliausius šunis.

• (Bus daugiau)

nerodo 
nuo 
va-

pa-

žmogžudyste

savaitės antradie-
930 Moffat Avė., 

apartmentiniam lia

pa tenkinti.

kad plėšikai jam 
'galį šauti žmogų: per 
atrodę jauni ir minkšti.

Drąsus senis.
Dubeltava

Pereitos 
nio ryte, 
Verdun,
me. atėjęs kaimynas Charles 
Lawton mirtinai nušovė trims 
šūviais moterį Lucy Cotton, 
šešių metų berniuko motiną. 
Ant vietos ir pats save mirti-

LLD.2 kuopos rengti kruta- 
mi paveikslai “Taika Laimės” 
(Peace Will Win) puikiai pa
vyko. Aš esu įsitikinęs, kad 
tie, kurie dalyvavo parengi
me, buvo pilnai
Paveikslai ištraukė net ašarų 
iš ąkių, ypač vaizdai iš Ko
rėjos karo, žmonės nebuvo 
suvilti. Kaip garsinome, kad 
bus žingeidus ir svarbus pa
veikslas, taip ir buvo. Mes iš- 
pildėme savo pažadą. Taip ir 
toliau bus rodomi įdomūs pa
veikslai, kada tik bus galima.

Atvelykio popietį, 20 d. ba
landžio, LLD 77 kuopa turės 
susirinkimą, Steponavičiaus 
name, 346 Palisade Ave. Pra
džia 3 vai. po pietų.

Po susirinkimo -6 vai. vaka
re bus draugiška viešnagė. 
Kazyruosim, daužysim mar
gučius, valgysim kugelį, sil
kes ir kitokiais prismokais 
pasivaišysim.

Į pokilį kviečiame ir pašali
nius. Išlaidas padengsim pro- 
porcionaliai po lygią dalį.

Nariai gaus puikią Dr. J. J. 
Kaškiaučiaus parašytą knygą 
“Sveikatos Šaltinis.”

—o—
Miesto valdžia pranešė, kad 

Interstate Sanitation Commis
sion reikalauja, kad miestas 
turėtų del išmatų nubėgimo 
vadinamą “Disposal Plant.” 
Iki šiol visos išmatos nubėgda
vo į Hudson upę. Dabar virš 
minėtas Sanitation komitetas 
uždraudžia netik Cliffside, 
bet ir kitiems miestams leisti 
išmatas į Hudson upę.

Šiame miestelyje Disposal 
Plant žadama įrengti prie 
Gorge Road, arti Automotive 
Conveyance Co., Fordo auto
mobilių išvažiojimo stoties. 
Apskaitliuojama, kad įrengi
mas “Disposal Plant” kainuos 
$845,000, o su dadėčkais — 
viršys milioną dolerių. Tas

WOOD RIDGE, N. J.

.Praeitais , metais, spalio 
mėn., Wright Co. darbininką/ 
priklausą, UAW, CIO Uhijoš 
lokalui 669, buvo išėję štrėi- 
kan. šioje dirbtuvėje išdirba
ma lėktuvai ir yra didžiausia 
lėktuvų išdirbystė. Darbiniiv 
kams sustreikavus, prez. Tru- 
manas prisiuntė unijai laišką, 
kad dėl labo šalies apsigyni
mo, streikas būtų atšauktas it 
tartasi dėl sąlygų be strdikd. 
Taip ir padaryta. Štrėikiefigi 
sugrįžo darban, bet nūo . to 
laiko jau arti 6 mėnesiai, O 
prie' susitarimo dar neprtciia.

šiūom laiku unija reikalau
ja daugiau 16 centų į valan
dą. Kompanija siūlo 14^ 
cento. Apie kitas darbo sąly
gas, kurių unija streiko lai
ku reikalavo, dar nesitąrtk.

Ne Visienlš darbininkattiš 
reikalaujama vienodo pakėli
mo. Vieni gaus fnažiau, o kiti 
daugiau, bet abelnai, pagal 
darbininkų skaičiij, išeitų po 
16 cen. daugiau į valanda.

K. b.

To Ženklelio pasirodymas 
spaudoje liftdlja, kad jaii 
prasidėjo Amerikos Rau
donojo kryžiaus kampa
nija sukelti po iis4 Salį— 
85 milijonus dolėrių. 1S 
New Yorko miesto gy
ventoją tikisi gauti $6,- 
700,000.

Samdytojas pas dentistą. Dentistas jam sako: “Juk aš 
tau ir pirmiau sakiau,* kad tuos auksinius dantis palik 
kaip stovi. Tik todėl; kad tavo darbininkai reikalauja 
algų pakėlimo, tai nereiškia, kad tuos savo auksinius 
dantis turi nuo jy paslėpti.”

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
• /

Kas yra gera ir naudinga, žmones 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 Mestis 
ir ant kiekvienos dėžutes yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio ‘ųegalite girdėti. Mino mostys bei vaistai gelbsti 
visierhs žmonėms, be skirtumo Odos spalvos ar jų politinių įsitikihifnų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nUtodymų.

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos lie”: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes teet, 
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. Kdiha $1.25.

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

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

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko ček|. 
Siunčiu ir C. O. D. tifems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto Štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite: ’ . į

mAT. ŠVILPA, p. o. BOX 73, STA. A., HARTFORU, CONN.

___________________________________ r , - , -,T---'--rT .rę..-
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Philadelphia, Pa
šį metą Ponnsylvanijos sei

melis Harrisburgc perleido 
ištikimybės bilių, įneštą sena
toriaus A. R. Pechan. Guber
natorius I. S. Fine, tą bilių pa
sirašė. Taigi dabar tapo įsta
tymu.

Dabar gubernatorius parei
kalavo, kad Philadelphijos 
miesto visi valdininkai, moky
tojai ir visi municipaliniai 
darbininkai, priimtų ištikimy
bės priesaiką. Bet prokuroras 
(district attorney) Richard
son Dilworth grieštai atsisakė 
priimti ištikimybės priesaiką. 
Jis pareiškė, kad jį piliečiai 
balsavime išrinko, ir jam u- 
žimant tokią svarbią ir atsa- 
komingą vietą, jis jau seniai 
prisiekęs. Tai kam dar ta ant
roji priesaika imti? Toliau 
prokuroras sakė: šios naujos 
priesaikos labai panašios į Is
panijos inkviziciją! Tas viskas 
taikoma tik trumparegiams 
pareikšti ištikimybę. Sakų, jis 
niekuomet nebuvo priešingas 
prisiekti ištikimybę savo val
džiai. Bet ši nauja priesaika, 
tai didžiausia kvailystė. Nes 
ji veda visus artyn prie ragan- 
gaudžių, ir inkvizicijos, o vė
liau būti nukryžiuotam, kurie 
tik nesutinka su reakcijonie- 
rių diktatūra.

Miesto majoras I. S. Clark 
jau senau smarkiai atsikirto 
prieš naują priesaiką, taip 
pat, kaip prokuroras. Vieti
niai reakcijonierių laikraščiai 
žiauriai atakuoja majorą 
Clark, ir prokurorą Dilworth. 
Būk. jie, užėmę aukštas val
džios vietas, esą nešimtapro- 
centiniais amerikonais! Bet ką 
jie paiso, kai šunes loja ant 
mėnulio? Dėl to Philadelphi
jos pažangioji visuomenė di
džiuojasi, išrinkus į 
aukštas valdžios vietas 
žangius demokratus, 
pradeda kovoti prieš
siaučiančią didelę reakciją.

miesto 
du pa- 

• kurie 
dabar

Raudonasis Kryžius 
prašo daugiau ' •" ’ 
kraujo ir pinigų

Brooklyno Raudonasis Kry
žius 1951 metais sukolektavo 
41,341 puskvortę kraujo. Bet 
tiek dar nepakanka. Todėl 
prašo daugiau kraujo.

Taipgi Raudonasis Kryžius 
pradėjo vajų, kad sukelti 
$70,000 pietinių valstijų žmo
nėms, nuo viesulų nukentėju
sioms. Prašo finansinės para
mos.

Banditai *gavo narkotiką 
ir degtinės

Du banditai įsiveržė į vai
stinę 477 Marcy Ave., pasi
grobė narkotikų ir $170 pini
gais ir auksiniais dalykais.

Taipgi banditai, veikiau 
šia tie patys, 
užpuolė
293 Putnam Ave. 
degtinės ir pinigais $>350.

Trys brooklyniečiai, F. Spi
rito, C. Samsone ir V. Randaz
zo gavo po 15 motų kalėjimo 
už narkotikų pardavinėjimą.

Paskutinis priminimas visiems, 
teatro ir juoką mylėtojams

Rytoj, kovo 30 d., visi ke
liai veda į Liberty Auditoriją, 
Richmond Hill, N. Y., visus 
mūsų teatro, meno, juokų my-

Kas tik atsilankys į kome-' 
dijos “Tetos Turtai” parengi
mą, tas galės pasidžiaugti tai 
pridaręs. O tie, kurie dėl ko
kios menkos priežasties pasi
liks namuose, vėliau pyks ant 
savęs, kad nedalyvavo šiame 
puikiame parengime.

Neveltui čia atvyksta iš 
Hartfordo Laisves Choro vai
dintojai. Jie yra pasiruošę 
pasirodyti dar geriau ir už 
brooklyniečius vaidintojus. 
Pažiūrėsime.

Tenka priminti ir tai, kad 
įžangos bilietas yra labai že- 
------------------ 1—____________

mas — tik $1.25. Tai kur jau 
pigiau .galima gauti?

Teko kalbėtis 
gimo ruošėjais, 
nė, kad lošimas 
k irtu laiku, —

su šio paren
kime primi- 
prasidės nus- 
tai yra, 3:30

vai. po pietų. Todėl reikėtų vi
siems. pribūti laiku.

Bet dar geriau pribūti ankš
čiau. Auditorijos valgykla iš 
pat ryto bus atdara. Bus pa
ruošta visokių valgių ir gar
dėsių. Tad bus gera proga vi
siems pasisotinti, pasišneku
čiuoti su'pažįstamais, su drau
gais, su iš toliau atvykusiais 
svečiais.

Taigi, pasimatysime sekmai 
dienį, kovo 30, Lietuvių Kul
tūriniame Centre.

Lietuviški klerikalai verkia
, -z Z *. t

mažai gavę grasiu
Tulas Stebėtojas “Darbi

ninke” už kovo 21 d. verkian
čiu balseliu skundžiasi, kad 
Tautos Fondo vajus visais ga
lais šlubuoja. Girdi, jei taip 
ir toliau eisią, tai užteksią tik 
50 procentų paskirtos kvotos.

Labiausia jam nepatinka 
Brooklyno apylinkės lietuvių 
neduosnumas. Rašo jis:

“Vasario 16 minėjimas čia; 
praėjo šokių ženkle.
.naujai atvykęs ‘įrodė,’ kad šo-

LDS 13 kp. nariams Norėjo bargino,
Noriu visiems LDS 13 kuo

pos ųariams priminti tai, kad 
ketvirtadienio vakarą, balan
džio 3 d., įvyksta LDS 13 kuo
pos susirinkimas.

Visi kviečiami dalyvauti. 
Svarbu visiems išgirsti rapor
tą iš mūsų kuopos parengimė- 
lio. Taipgi turime daugiau 
svarbių klausimų aptarti.

LDS 13 kp. n«rys

200 brooklyniečiu 
vyks į Washington?

f i , ’ ‘ c

Brooklyno Taikos Komite
tas praneša, kad..apie 2.00 d e' 

Washingtona

dvi savaites 
buvo pasku- 
pasirodė ga- 

užkalbintų

legatų ves ,į 
65,000 parašų.

Per . pereitas 
parašų rinkimas 
bintas. Pasekmės 
na geros. Iš 10
žmonių astuoni pasirašydavo. 
Tai rodo didelį sentimentą už 
taiką.

Brooklyniečiai vyks į Wa- 
shingtoną .balandžio 1 d. tuo 
pačiu New Yorko taikos trau
kiniu, kuris, išeis iš. Pennsyl- 
vanijos stoties 7 vai. ryto.

s Taigi ir lietuviai' delegatai 
vjdcs tuo pačiu traukiniu.

tojų, biznierių. O kai laikraš
čiai paskelbė aukojusių sąra
šą, tai išskyrus LE žmones, 
kitų įstaigų pareigūnų pavar
džių bemaž nepastebėjom. 
Charakteringa: žmonės turi 
puikų biznį įstaigoj, egzistuo- 
jančioj tik todėl, kad Lietuva 
yra atsidūrusi baisioj nelai
mėj, bet' paaukoti keletą do
lerių su visais nesuspėja, neį- 

Vienas stengia. Pasitenkino nupirkę
bilietą kaip į koncertą. Kyla l U.ruguiayaus sostinėje

Taikos delegatai 
raportuos bal. 17

HELP WANTED

viską prarado
help wanted—female

Chąrlotte Dc Zon žiūrinėjo 
moteriškų drabužių pigiai pir
kti. Vienas vyrukas jai patarė 
važiuoti į jo krautuvę, kurio
je jis gali jai parduoti $50 
vertės sukneles po $10.

Bet kai jis ją ten’ nusivežė, 
tai rado ir kitą vyrą, kurie 
atėmė iš jos pinigus, $600 žie
dą ir $4,000 vertės auksinių 
dalykų.

Mirė Jurgis Petronis

Kovo 27 d. miriė Jurgis Pet- i 
ronis, 84 m. amžiaus, tėvas 
Petro Petronio, . pašarvotas 
A rom i sk i o šermeninėje, 
pal a i d otas p irmą dienį, 
31 d. šv. Jono kapinėse.

KRISLAI

kovo

(Tąsa iš pirmo pusi.) 
minėtas 
gos.

filosofas” iš Chica-

su tokiu sutvėrimu 
Jis netiki,

Reikalinga mergina mylinti vai
kus ir gerus namus. Vaikas 1 melų, 
mylinti valgių gaminimą ir namų 
ruošos darbą. Guolis vietoje, atliki
te rytais: ALgonųuin 4-4839.

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD. X. \

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 
anl radienj, balandžio 1 d., s vai va
karo. Shapolo ir Vaiginio salėjo, 
147 Thames St., Brooklyn, x Y. 
Skaitlingai dalyvaukite šiame susi
rinkime ir aiškiai pažiūrėkite j savo 
mokesčių knygele, gal jau reikia 
mokėti, nelaukite, kada būsit su
spenduoti. P. Babarskas. prof, 
sokr. (62-64*\

KEIK ALI NG A STEN OG R A Ffc
Reikalinga stenografe dirbti Real 

Estate ir Insurance ofise. Geros va
landos ir gera alga.

ORMAN & MICHELSON 
111-15 Jamaica AVenuc, 

Richmond Hill, N. Y. 
Tel. Virginia 9-0842?

(62-64)

PARDAVIMAI
RŪMAI IR RAKANDAI

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

(63-67)

NEWARK. N. I.

kuopos susirinkimas įvyks 
LDS 8 kuopos susirinkimu

LLD 5 
kariu su 
1 . balandžio, 7:30 vai. vakare, Jur- 
ginėję svetainėje, 180-2 New York 
Avė. Šiame susirinkime bus išduo
ta knyga Sveikatos šaltinis. Kurių 

iuos me- 
malonėkite užsimokėl i.
V. J. K. (62-G4)

šiame
knyga S

duoklės dar nemokėtos už 
lūs,

BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks an
tradienį, balandžio 1 <1. A. L. P. Kl. 
Svetainėje, 280 Union Ave., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 7:30 v. v. Na
riai prašomi atsilankyti skaitlingai. 
Taipgi pasižiūrėkite į mokesčių 
knygutes, kad nesusispenduotumėt. 
Nepamirškite pasirūpint ir naujų 
narių prirašymui į mūsų kuopų. 
Prot. Sekr. (62-641

kiai Vasario 16 minėjime yra klausimas, kas kam turi duo
ti pavyzdį: aukštieji pareigū
nai, inteligentai eiliniams dar
bininkams, ar atvirkščiai?”

IŠ to Stebėtojo rašto gali
ma padaryti sekapią išvada: 
Tie, kurie djrba Tautos Fondo 
ar kitose “Lietuvos laisvini
mo” įstaigose, neduos tam 
tikslui nei grašio, nes jįe vy
riausia ir randasi tose įstaigo
se, kad iš jų pasinaudoti, ’ o 
ne joms duoti. Jie tik moka 
prašyti, imti, o ne duoti. Kiti 
gi lietuviai taipgi pradeda 
daugiau ir daugiau suprasti, 
kad “Lietuvos vadavimo”

būtini naujiems su senaisiais 
suartinti. Visi išmintingo bal
so paklausė, ir minėjimo ren
gėjai iš lauko pusės viršum 
salės durų ugningom raidėm 

| parašė: Lithuanian Dance. O 
į kaip su aukorfiis? Rezultatai
štai kokie. Tuo metu, didysis 
New Yorkas, viena iš didžiau
sių lietuvių, koloniją,. . įesu- 
krapštė vos tūkstantėlį su vir
šum. O New Yorkas ir lietu
viams ne bet kas. Čia juk vie
nas didžiųjų lietuviško- veiki
mo centrų, čia juk turime -lie
tuviškų konsulų ir vicekonsu
lų, čia Informacijos Centras, 
čia ‘Voice of America’ li'etu- 
viškas štabas, ‘Laisvosios Eu
ropos’ štabas, čia nemaža ir 
profesionalų inžinierių, gydy- I kiama. “Darb.” skaitytojas;

Iš Juozapinių Iiąnkieto

už kiek laiko 
degtinės krautuvę, 

Pasigrobė

žmoniškumą* esančių 
kalėjimuose/

My ,
O Convicts

žvaigždžiuoja
Millard 

MITCHELL
John

BEAI

Gilbert 
ROLAND

Marshall 
THOMPSON

ASTOR Broadway 
Ir 45th Street

Kovo 22 d. Įvyko puikus 
Juozapinių banketas Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubo pa
talpoje, 280 Union Ave., Broo
klyn, N. Y. Klubo gaspadorius 
Juozas Zakarauskas, baigiant 
vakarieniauti, a t i d a r ė pro
gramą, sveikindamas susirin
kusiuosius svečius ir viešnias, 
o ypatingai daugiausia ati
duodamas pagarbos savo pat
ronams, Juozapams už .pagel- tami 
bėjimą ir 
rengti tokį didelį banketą su 
daug, publikos. Sako jisai, 
vienam šitokis didelis darbas 
atlikti tai neįmanoma, bet tu
rint gerus frentus buvo atlik
tas darbas.

Teisybė, publikos buvo pil
nutėlė apatinė svetainė ir sta
lai visi buvo užimti. Valgiai 
buvo puikiai pagaminti ir 
skanūs,1 o kas juos taip ska
niai pagamino? Ogi Josephi
ne Augutienė, kuri visada 
valgius skaniai pagamina, kur

Mon- 
tevidėjoje Įvykusioje ameriki
nės taikos konferencijoje da
lyvavo ir iš Jungtinių Valstijų 
delegatai. Dabar jie grįžta, 
namo ir pateiks raportą ba
landžio 17 d. šaukiamam ma
siniam mitingui jugoslavų sa
lėje: ' ‘ _
' ' Taipgi tame’ phčiamė mitiii- 
ge raportboš' ir iš'’ Washingt’o- 
ho grįžę delegatai.
—

; > Elizabeth. J. King; iššoko iš 
savo. apartmento,i 250 W. 94 
St.,il4-to aukšto ir užsimušė.

Sunku 
argumentuoti. Jis netiki, ir 
“that is all.” Baigta, taškas.

Ar ne taip argmentuodavo 
anais laikais žmonės apie 
skrajojimą ore? Tik paukščiai 
gali : skraidyti. žmogus nieka
dos neskraidys.

Ar ne taip anais laikais 
žmonės kalbėjo apie perkū
ną? •

* 1Ignorantui viskas stebuklin
ga, niekas negalima.

O kaip su laivais? Kas ga
lėjo tikėti, kad kada nors lai
vas galės plaukti prieš kalną? 
O šiandien plaukia. Pažiūrė
kime j laivus Panamos kanale. 
Jie lipa prieš didelius kalnus! 
Per kalnus iš vieno vandeny
no jie persikelia j kitą.

Netikinčiam mokslu irgi di
džiausias stebuklas.

I—

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VILŪNAS >
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Taipgi puikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: HYacinth 7-9677

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
Gausite pilniaiisį, sąžinišką patarnavimą. Mos patikrinsime 
ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdraiute 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokio^ri 
jums reikia tinkamui apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, J 
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

Filmos-Teatrai
Šauksmu nukeltos aukos nu ei- ' Automobiliui apsivertus* bu
na Į politikierių kisenęs. Tad yo užmušta 18 metų mergina 
aukojimas į tokius fondus kas įSylvia Skeddėn, kuri su dviem 
kart mažėja. Neveltui ir Ver- vaikinais! ir l|itd mergina bu- 

I vo išvažiavę pasivažinėti. • ' * f ’ i i, • Z z’ T * R • f * . * ,lt I, «... ------- -
raščio Laidvės gaspadorius 
Pranas Buknys- sveikino Juo
zapus, velydamas ir toliau 
jiems gyvuoti, šio klubo pašel- 
pinio skyriaus vice-pirminin- 
kas V. Bonkus ir neatsiliko 
nepasveikinęs: Juozų. Kalbėjo 
ChV Načiunskas, F. Reinartas, 
J. Bernotas, Vilčinskas. Nuo 
tautininkų klubo kalbėjo Vai
skia. Tarė keletą žodžių advo
katas* Zubavičius. Cinkus irgi 
pasveikino Juozus.

Vienas naujakurys dipukas, 
nenugirdau .' jojo pavardes, 
vietoj pasveikinti Juozapus, 

. tai vargšas pradėjo sveikinti 
Antaną Bimbą. Tai visa pub
lika; vienu balsu, suriko. Tai 
tįk jo rankutės ir skvepieliai 
pasimosikavQ ir neteko jam 
'kalpčti jr dainuoti. Buvo ma
tyta, Ika'd vargšas biiVo paka
bines. svetimos degtinės, tai 
kai klubo' degtinės ant viršaus 
užpylė, vietoje pasveikinti 
Juozapus, sveikino Antanus. 
Reikia atleisti tokiems, kadan
gi daugeliui taip pasitaiko, 
primaišius svetimos degtinės.

Teko matyti' mūs senų, biz
nierių Jbankete linksminantis. 
Buvęs kriaučių kontraktorius 
Steponas Karvelis* su savo 
žmona, Ona .Mičiulienė, V. 
Skuodis ir Garliauskas. Taip-’ 
gi kartu su jais linksminos ge
ra Mičiulienės draugė Čėsnie- 
nė, Karaliaus česnos žmona.

.Gerbiamieji* atsiprašau vir
šuje minėtus kalbėtojus, gal

Radio City Music Hall

būnatik ji pasisuka, valgiai 
pagaminti skaniai.

Reikia dar pridurti, kad ir 
gėrimai buvo geri ir degtinė 
prie stalių buvo duodama ge
ra.

žodžiu sakant, banketas 
puikiai pavyko. Bet progra
ma gal«publikai geriausią pa
tiko, kad .nenorėjo'mūs dainL 
ninkų paleisti. Visiems pažįs- 

mūs seni dainininkai 
pasidarbavimą 311- Petras Grabauskas ir Alek-

RADIO CITY MUSIC HALL 
/j Showplace of the Nation Rockefeller Center

“SINGIN’ IN THE RAIN” 
Gene KELLY • Donald 0’CONNOR • Debbie REYNOLDS 

Color by TECHNICOLOR • Directed by GENE KELLY and STANLEY DONEN 
Produced by ARTHUR FREED . An M-G-M Picture

THE MUSIC HALL’S GREAT EASTER STAGE SHOW 
"GLOty OF FASTER"—Far-famed cathedral spectacle . . . and 
"SPRING SONG"—Gala new revue ... produced by leonidoff, with 
the Rockettei, Corps de Ballet, Glee Club. Symphony Orchestra 
directed by Raymond Paige.

Sandras Velička puikiai išpildė 
programą su savo linksmomis 
dainelėmis, kad publika su 
delnų plojimu vis reikalavo 
pas juos daugiau dainelių. 
Gal būt ir visą naktį, jei būtų 
dainavę, tai publika ' vistiek 
būtų reikalavus dar daugiau 
dainelių. Mat mūs tie du daL 
nininkai, kur tik koks paren- 
gimėlis, visada /puikiai žmo
nes palinksmina su savo dai
nelėmis.
Pasibaigus dainuškomis pra

sidėjo pokalbis ir sveikinimai 
nuo organizacijų atstovų ir 
pavienių draugų, šv. Jurgio 
Draugijos pirmininkas Juozas 
Kairys pasveikino Juo-zus ir 
linkėjo to.liau jiems . gyvuoti. 
Kriaučių lietuvių skyriaus de
legatas Vytautas Ubarevičiųs 
sveikino Juozus ir Juzės, šio 
klubo lyderis Antanas Viž- 
lianskas, advokatas, padarė su 
pasveikinimais ir pastabėlę, | aš nepataikiau pažymėti kal- 
kad mūs klubas turi pagerinti. bų. Supraskite,.,; kad tokioje 
savo svetainę, įdedant “kul vietoje prie ūžinfb, negalima 
sistem/* kad 1

,., kad tokioje 
j vietoje prie ūžimK negalima 

būtų publikai nugirsti visiR Įkalbėto jų kalbų, 
malonu susirinkti Šią. Ptieiį- , 'Jk ?.•'

Ketvirtadienį, kovo 27, bu
vo pradėta rodyti nauja ir 
žavinga muzikalė filmą “Sin- 
gin’ in the Rain.” Ji vaizduo
ja šauniuosius 20-sius metus 
ir garsųjį Hollywooda. Šioje 
filmoje dalyvauja daug Įžy
mių žvaigždžių, kaip Gene 
Kelly, Donalld O’Connor, De
bbie Remolds ir Jean Hagen. 
Taipgi daugelis kitų.

Taipgi bus perstatyta “Glo
ry of Eastėr” ir “Spring 
Song,” žavėjanti scena, kated
rinė muzika. Dalyvaus kele
tas dainininkų, choro ensemb- 
lis, šokikų grupė ir bus dau
giau pamarginimų. Dainuos 
operos tenoras Edward Ruhl.

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

2?ZZZa?ZZ22??????5

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

VELYKŲ ANTGALVIAI
Velykoms ADAM suteikia jums 

jplačiąusią, puikiausią visokių skry
bėlių pasirinkimą, kokios be| kada 
pateko ant žmogaus galvos. Pasi
rink ADAM, . o gaUsi didžiausią 
skrybėlės vertę pasaulyje iš didžiau
sio pasaulyje skrybėlių verslininko. 
Tiktai $5, $6, $7.50, $10.

ADAM HAT STORES, žiūrėk 
Telephone Directory.

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: 

tyAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

\ Tel. »V. 7-6238

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barbenai

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

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

-------------- ę-------------------- ------------------- ----------------------------------------------- —
6 pusi.—Laisvė (Liberty)-šeštadien., Kovo-March 29, 1952




