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Thaelmanno laiškas.
Nujautė, kad naciai jj 
nužudys.
^kovotojo gyvenimo tikslas.
nWasin;(s mitingas antradienį.

R4šo R. M1ZARA

“Atsiminki! : gyvenimas 
verčia žmones kovoti ne tam. 
kad jie būtu nugalėti, bet 
tam. kad gyvenimą užvaldytu, 
kad išmoktu sunkią, bet neiš
vengiamą jo kalbą, ir kad 
tuomet, atjauninti, pakiltų iš 
prarajos į naują buitį. Ką mes 
išgyvenome, nepakeisime; ką 
turi mums ateitis, negalima 
tikrai žinoti, galime tik spėti...

“Revoliucinė istorija yra 
šiurkšti ir reikalinga didžių 
pasiaukojimų... Mano gyveni
mas ir darbas žinojo ir težino 
tik vieną dalyką: paaukoti 
mintį ir žinojimą, patyrimus ir į 
veiksmus, viską, ka aš turiu, j 
Vokietijos darbo žmonėms, | 
Vokietijos ateičiai, pergalin- į 
gai socialistinei kovai už išsi
laisvinimą, — naujam vokie
čių tautas renesansui...” i

\ ★

Jį'ai ištrauka iš laiško, kinį 
vokiečių darbininkų vadovas 
Ernst Thaelmann, kentėda
mas nacių katorgoje, rašė ki
tam kaliniui, jaunam savo bi
čiuliui.

Laiškas rašytas 1911 me
tais, kai tarybinės armijos 
triuškino nacių kariuomenę 
Rytų fronte, kai jau buvo vi
siems aišku, jog naciai karą 
pralaimės.

Tais pačiais metais Thael- 
mannas buvo nacių budelių 
nužudytas. Ir jis, laišką rašy
damas, jautė, numatė, kad 
taip bus.

“Nieks negali pasakyti, ką 
jie man darys rytoj ar poryt. 
Negabu pasakyti, ar aš, — 
kaip Imivo praeityje, — nebū
siu į’ vėl žiauriai kankintas.

“Ar man bus leista be dide
lio* triukšmo išeiti iš' kalėjimo 
į didį pasaulį?

“NE!
“Savanoriškai jie to- tai jau 

tikrai nepadarys. Yra galimy
bė, — žiauri ir nesmagu man 
apie ją kalbėti, — jog, su 
naujais tarybinių armijų lai
mėjimais ir su tolimesniu vo
kiečių bendros militarinės pa
dėties silpnėmu, nacių reži
mas darys viską, kad galuti
nai sužlugdytų Thaelmanną.

“Tokioje padėtyje hitleri
ninkai nesidrovės Thaelmann 
pašalinti, jį visiškai dabaigti. 
Tik istoriniai būtinas veiks
mas tegalėtų atnešti kitokį 
sprendimą, — toks veiksmas, 
kuris\ būtų naudingas revo
liuciniam judėjimui.

C*Mūsų gyvenimo istorija 
vra aštri ir, tuo būdu, reika
lauja iš asmens visko, ką tik 
jis turi...”

Tegu skaitytojas įsigilina j 
to didžio žmogaus, kovotojo- 
drąsuolio ir kankinio pareikš
tus žodžius.

Kiek daug juose įkvėpimo 
nūnai drįstantiems veikti, kad 
mūsų krašte nebūtų to, kas 
buvo Vokietijoje’...

j ★
Naciai Thaelmanną žiauriai 

kankino ir nužudė. Nužudė jj 
be jokio teismo, nužudė jį iš 
pasalų.

Bet- Thaelmanno idėjų jie 
nužudyti negalėjo: jos gyvuo
ja ir gyvuos, kol darbo žmo
gus žemėje gyvens. Thaelman- 
nas taipgi gyvuoja vokiečiuo
se darbininkuose.

O budeliai naciai ir tie, ku
rie jiems ištikimai tarnavo, 
pranyks ir žmonija apie juos 
prisimins tik kaip apie bjau
riausią šlykštybę.
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Pasitraukė Charles 
Wilson, apsigynimo 
mobilizuotojas
Protestuoja, kad valdžia leidžia 
pakelt plieno darbininkam algą

Wilsonas, 
mobilizacijos 

Pasitraukimo

Washington. — Pasitrau
kė Charles E 
“apsigynimo” 
direktorius.
laiške prezidentui Truma-
nui Wilsonas protestuoja, 
kad valdinė algų komisija 
patarė pakelti plieno darbi
ninkams algas apie 18 centų 
valandai. Wilsonas sako, 
toks algų pakėlimas ardytų 
“ūkinį pastovumą” ir dar 
didintų infliaciją.

Bet jeigu būtų leista 
kompanijoms “tinkamai pa
didinti” plieno kainas., tai 
Wilsonas sutiktų pridėti 
darbininkam uždarbio. Iš 
pirmesnio pasikalbėjimo su 
Trumanu Wilsonas supra
tęs, kad prezidentas leis pa
branginti plieną. Bet dabar 
Trumanas sako, kompani-

Monarcho-fašistai sušaudė 
4 graikų komunistų vadus

Athenai, Graikija 
rinio teismo sprendimu, ta
po sušaudyti keturi Graiki
jos komunistų vadovai — 
Nikolas Belojannis, Nikolas 
Kalumenos, Demetrios Bat- 
sis ir Elias Argyriadis.

Monarcho - fašistų teis
mas tvirtino, kad jie per 
slaptą radiją “išdavinėjo 
karinius Graikijos sekre
tus” pabėgusiem užsienin 
kitiem graikam komunis
tam.

Teismas buvo nusmerkęs 
; sušaudyt 8 vadovaujančius 
komunistus, bet paskui pa

Ka- keitė

Motina užmušė 2 vai- 
kus ir bandė nusižudyti

Lakewood, N. J.-^-Lenkė 
Sofija Simmons’ienė išsive
dė miškan ir užmušė plak
tuku du savo vaikus, Jonu
ką, 4 metų, ir Marionukę. 
22 mėnesių amžiaus.

Paskui' jinai persipjovė 
rankų kraujagysles, mėgin
dama nusižudyti. Bet iš
liko gyva, atvyko į ligoninę, 
pranešė apie tragediją ir 
tapo areštuota.

Ji, antrojo karo veterano 
Walterio Simmonso žmona, 
pasakojo, kad po smarkių 
barnių su savo vyru, nu
sprendė užmušti vaikus ir

Ji parodė policijai kūdi
kių lavonukus; sakė, jog 
per dvi dienas ir naktis 
tarp, jų gulėjo; tikėjosi,kad 
vaikučiai gal dar gyvi, o 
pati norėjo mirti.

Pirmoji Simmonso žmona 
ir vienas vaikas žuvo dvie
jose atskirose automobilių 
nelaimėse.

komunistų vadovų.
Mitingas žada būti didelis; 

jis turėtų būti didelis ir sėk
mingas visais požvilgiais.

Richmond Hill 19, N. Y., Antrad., Bal. (April) 1, 1952

jos galėtų pakelti darbinin
kams algą ir be plieno kai
nų pakėlimo, kaip Wilsonas 

zidentui.
Laikinuoju apsigynimo 

mobilizacijos direktorium 
Trumanas paskyrė savo pa
tarėją dr. Johną R. Steel- 
maną vieton Wilsono.

CIO Plieno Darbininkų 
Unijos vadai sutiko sulai
kyt gręsiantį visuotiną s.a- 
vo narių streiką, jeigu kom
panijos priims valdinės ko
misijos pasiūlymą dėl algos 
priedo. O jei ne, tai grū
moja paskelbti streiką, pra
dedant nuo balandžio 8 d.

Unijos vadai pirmadienį 
pradėjo New Yorke dery
bas s.u šešiomis didžiosio
mis plieno kompanijomis. Su šia diena pradėjome vaju sukėlimui Laisvei $10,000 

fondo. Jau įplaukė $172.
Ruoškime pramogas, rinkime aukas, rūpinkimės visi, kad 

tikslas būtu atsiektas. Kiekvienas atlikime savo pareigą
♦

nevėluodami. < 1
Svarbūs pranešimai vajaus reikalu telpa antrame pusla-

00 įkalinti skirtingiems lai- We’ pasiskaitykime juos ir Stokime visi į tą gražu darbą, 
kotarpiams.

Valdžios vadai — monar
cho - fašistai ir “liberalai” 
—pareiškė, jog nesikiš i ka
rinio teismo nuosprendį, ir 
atmetė prašymus dovanot 
nusmerktiems gyvybę.

Graikijos premjeras yra 
Nikolas Plastiras, monar
cho - fašistas, kuris vadi
nasi “progresyviu”; o prem
jero pavaduotojas — “libe
ralas.” Sofoklis Venizelos.

keturiems mirties 
bausmę amžinu kalėjimu.

Dar 14 kitu komunistų ta-

Prancūzai nušovė 4 
Tanžyro arabus

mo
čia

cpavergė 
francūzu v

kartu ir

Tanžyr. — Arabai - 
rokkiečiai sekmadienį 
demonstravo prieš Franci- 
ją. Francūzu kariuomenė 
šaudė; nukovė 4 demon
strantus ir sužeidė 60.

Demonstraciją įvyko 40I 
metų sukakčiai minėti nuo 
to laiko, kai Francija, pa
gal Fez sutartį, 
Morokką, kai]) 
globojamą kraštą.

Demonstrantai 
protestavo, kad Francija 
pavarė vietinį Tunisijos 
premjerą Mohammedą Čet- 
niką, areštavo kelis tunisus 
ministrus ir privertė Tuni
sijos kunigaikštį 'paskirt 
francūzu pastumdėlį nauju 
premjeru.

Demonstrantai taipgi dau
žė amerikonų automobilius 
ir langus.’

Tanžyras yra vadinama 
tarptautinė sritis, šiaurva
kariniame Afrikos kampu
tyje. Bet Tanžyre šeimi
ninkauja francūzai, anglai 
ir amerikonai.

ORAS. — Dalinai 
niaukę ir nešalta.

apsi-

Metai 42-ricji, Dienraščio 34-ticji. -

PREZIDENTAS HARRY S. TRUMANAS

Trumanas ketina 
jau nekandidatuot 
į prezidentus
Ypač korėjinis karas nupuldė 
Trumano viltį laimėt rinkimus

prezi-

. ,, ... amerikonai
dmosauiais (įsny- j paĮeį(į0 atomines bombas i 
milžiniškais seno-! Japonijos miestus Hirosimą 

ir Nagasaki, nužudydami 
apie 150,000 civilinių žmo
nių.

Truma.no valdžia išeikvo
jo dešimtis bilijonų dolerių, 
ginkluodama bei stiprinda
ma vakarinius savo talki- ’

$10,000 FONDAS
Jo valdininkų imami ky-

Stalinas sveik: 
sako N. Y. Tii

Maskva.—Premjeras Sta
linas atsilankė į baigiamąjį 
posėdį Sovietų Rusijos 
aukščiausios tarybos kovo 
29 d. ir atrodė “visai svei
kas, drūtas ir stiprus,” kaip 
rašo Niujorko Times mask
viškis korespondentas Har
rison E. Salisbury.

Tąrybos susiri n k i m a s 
karštai sveikino Staliną.

Salisbury tęsia:
“Sveti mša 1 i ai s te b ė t o j ai

ts ir drūtas, 
mes reporteris
dėl to sakė: Šis Stalino pa
sirodymas visiškai sumuša 
naujuosius melagingus gan
dus, paskleistus (vakarų) 
Europos spaudoje kas lie
čia jo sveikatą.

“Stalinas ši vakarą atro
dė kaip sveikas, veiklus vy
ras, ir jo veide nebuvo ma
tyti beveik jokių senėjimo 
ženklų.”

Stalinas yra 72 metų am
žiaus.

I Irane įvestas karo stovis; 
nušauta 12 demonstrantų

Teheran, Iran. — Irano na, kad policija nušovė 
valdžia įvedė griežtą karo jaunuolių, 
stovį, uždraudžiant bet ko
kias demonstracijas. Užgy
nė sueiti daugiau kaip trims 
asmenims.

žmonių, demon-v 7

dienį apšaudė kelis tūks
tančius
stravusių prieš Jungtines 
Valstijas, ypač prieš “ligų 
bakterijų vartojimą” korė- 
jiniame kare.

A meriki n iai ko responden
tai rašo, kad policininkai 
nušovė 5 iki 12 demonstran
tų ir sužeidė apie 250. De
monstrantai apdaužė 2 3 
policininkus.

Bet Demokratinio Jau
nimo Organizacija, vadova
vusi demonstracijai, tvirti-

Administracija.

Būrys jaunų, iraniečių 
ant rytojaus mėgino užpul
ti amerikinių informacijų 

is
blaškė juos.

Bankininkas prisipažįsta, 
jog kapitalas bijo taikos

New York. — Jungtinių 
Valstijų fabrikantai ir kiti 
kapitalistai bijo santaikos, 
— pareiškė bankininkas 
James P. Warburg’as. Nes 
jeigu atslūgtų ginklavimosi 
įkarštis, dėl to kiltų depre
sija (nedarbo krizė), sakė 
War burgąs, kalbėdamas 
mokslininkų ir politikų su
sirinkime.

Washington. — Prezid. šiai, suktybės taipg 
. Trumanas vėlai šeštadienį šė Trumano progą 
i pareiškė, kad jis nekandi- dentiniams rinkimams, 
datuos į prezidentus šieme- i A yG , 
tunuose rinkimuose. j

Kalbėdamas Jeffersono - j Tarp Trumano veiksmų 
Jacksono Dienos nokilvie, I yra šie: 
Trumanas vadino 
ko nūs 
kusiais 
vės žvėrimis) ir pasižadėjo į į 
uoliai darbuotis, kad vėl i 
būtu išrinktas demokratas 
prezidentas.
KAS KENKĖ TRUMANUI

A me r i ki eč i ų n e ken č i a m a s 
Korėjos karas labiausiai nu
puldė Trumano viltį laimėt 
rinkimus, jeigu jis dar kan
didatuotu. Trumanas be 
Kongreso nutarimo pradėjo

Prasideda teismas 
prieš 16 komunistų

New York. — Pirmadieni 
prasidėjo teismas prieš 16 
vadovaujančių komunistų. I 
Jie, pagal Smitho įstatymą,! 
kaltinami už tariamą “suo- 
kalbiavimą mokyti ir skelb
ti, kad reikėsią nuverst A- i 
merikos valdžią per jėgą 
bei prievartą.”

Tarp teisiamųiu yra toki 
pasižymėję darbininkų ju
dėjimo veikėjai, kaip Eliza
beth Gurley Flynn, Alex
ander Bittelman ir Simon 
W. Gerson.

Trentono kaliniai’ 
sukėlė riaušes

Trenton, N. J. — Sek
madienį daugiau kai]) 50 
kalinių sukėlė maištą čio- 
naitiniame New Jersey 
valstijos kalėjime. Maišti
ninkai protestavo, kad vy
riausybė sumažino ir pablo
gino maistą kaliniams ir 
neduoda daktariškos pagal
bos sergantiems.

Sukilę 
langus ir 
įrengimus.

Kalėjimo sargai ir valsti- 
jinė policija ] 
nius ašarinėmis bombomis, j

Pranešta, jog ir pirma- ‘ 
dienį maištininkai dar ‘lai-1, _ T . .
kėši vienoje kalėjimo daly-1 departmento V ashing- 
je.

’Maskva. -- Sovietų radi- 
išbeldė i ias smei'kč Ameriką už tai, 

suardė Įvairius į ka.d Graikijos monarcho - 
: fašistai susaude keturis 

‘ r valsti I gfaiku komunistu vadus; 
malšino kali- i sakd> ‘‘ta baisi žmogžudys- 

- ' - - | te padaryta pagal įsaky-
! mus Amerikos ambasado- 
i riaus Graikijoje ir valsty-

Armijos pabėgėliam gaudyt 
paskirta $1,957,000

Washington. — Kongreso 
lėšų komisija paskyrė 1 mi
lijoną, 957 tūkstančius do
lerių gaudymui pabėgusių 
iš armijos kareivių.' Kar
tu paskyrė 1 milijoną, 650 
tūkstančių dolerių meda
liams už karinius pasižymė-
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Truųianu i reikalą u j ant, 
išleidžiama daugiau bilijo
nu dolerių naminiam Ame
rikos ginklavimui, negu bet 
kada šios šalies istorijoj 
taikos metu.

Trumanas kartotinai at
metė Sovietų •> pasiūlymus 
dėl santaikos tarp Jungti
nių Valstijų, Ang 1 i j o s, 
Francijos ir Sovietų Sąjun
gos.

Jis užkūrė plačiausius 
persekiojimus prieš komu
nistus ir kitus vadinamus 
“raudonuosius.” ‘ ’

įvedė sunkiausius taksus.
Trumanas net griežčiau 

vykdo Tafto-Hartley įsta
tymą prieš streikus, negu 
tas įstatymas reikalauja.

Trumanas, buvęs vice-pre* 
zidentas, tapo prezidentu 
1945 metų balandžio 12 d., 
po prezidento Roosevelto 
mirties.

Dabar, nepaisant Truma
no atsisakymo nuo kandi
datūros, daugelis jo politi
kierių žada jį “draftuoti,” 
tai]) kad Trumanas būtų 
“priverstas.” kandidatuoti.

<

Maskvos radijas kaltina 
Ameriką už sušaudymą 
4-riu graiku komunistu

s tone.”
Anot Maskvos radijo, “vi

sas pasaulis žino, kad tikra
sis budelis yra Jungtinių 
Valstijų valdžia.”

Belojannis ir trys kiti 
graikų komunistų vadovai 
sušaudyti už vadinamą šni
pinėjimą per savo slaptą ra
diją.

j i mus.
Taigi pabėgimai iš armi

jos lėšuos daugiau negu 
medaliai.

t

Truma.no
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“TŲ 16-KOS” TEISMAS
KOVO 31 DIENĄ federaliniame teisme, Foley Skvere, 

Niujorko mieste, prasideda 16-kos darbininkų judėjimo 
veikėjų teismas.

Nežinome, aiJ pavyks teisiamųjų gynėjams dar kartą 
išreikalauti, kad šis teismas- butų nukeltas, idant per 

. tą laiką gynėjai galėtų geriau pasiruošti, ar ne.
Teisiamieji kaltinami nusižengime Smitho įstatymui, 

kuris yra toks “platus,” viską apimąs, jog, pagal jį, 
bent kas, bent kada gali, būti suimtas ir teistas ir, nu
teistas kalėjiman.

Praėjusiais metais grand džiūrė įkaitino ir justicijos 
departmento agentai suareštavo 17-ką sekamų asmenų: 
Elizabeth Gurley Flynn, Pettis Perry, Betty Ganett, 
Claudia Jones, V. J. Jerome, Alexander Bittelman, Al
bert Lannon, Marion Bachrach, Louis Weinstock, George 
Blake Charney, Simon W. Gerson, William Weinstone, 
Arnold Johnson, Isidore Begun, Jacob Mindei, Alexan- 

z der Trachtenberg ir Israel Amter.
Visi jie buvo atiduoti teismui, išskiriant Israel Am

ter, kuris labai serga ir kuriam šiomet sukako 71 me
tai amžiaus.

Jie teisiami bus prie džiūrės. Teisme pirmininkaus
• federalinis teisėjas Edward J. Dimock.

Elizabeth Gurley Flynn ir Pettis Perry gins patys sa
ve, bus savo advokatais, gi kitus teisiamuosius gins ke- 
letaš^ądvokatų.

(Skaitytojams, kurie norės šią bylą sekti iki galo, pa
tartina šiuos faktus išsikirpti ir pasilaikyti, kad jie ga
lėtų geriau orijentuotis; mūsų laikraštis per mažas, dėl 
to jis negalės nuolat pakartoti, pavyzdžiui, visų teisia
mųjų pavardžių.)

•
ŠIS TEISMAS turės milžiniškos reikšmės visiems 

Amerikos žmonėms. Teisingai aną dieną žurnalistas I. 
F. Stone (niūjorkiškiame Compasse) pažymėjo: “Šio 
teismo paseka gali paliesti kiekvieną, stovinti į kairę 
nuo centro.”

Gi dienraštis Daily Worker andai rašė:
“Mūsų kraštus nežino, — gi kiekvieno teisingo asmens 

pareiga žinoti ir kitiems pasakyti, — kad šitie marksistai 
amerikiečiai stovi kalėjimo šešėlyj einant fantazija, būk 
jie atlieką ‘sąmokslo’ kriminalystę, būk jie siekiąsi ateityj 
ginti tūlas politines pažiūras. Tos pažiūros teisiamie
siems nežinomos, ir jie prie jų neprisipažįsta. Busimo
sios pažiūros, dėl kurių vyriausybė nori juos įkalinti, 
apsklembiamos ne pačių teisiamųjų, bet pasamdytų nuo
latinių špiegų...”

Toliau tas pats laikraštis primena: Jeigu yra sąmoks
las laikytis kai kurių pažiūrų,—jų tarpe už taiką, už de
mokratiją ir socializmą, — tai labai lengvai gali būti 
pavadinta “sąmokslu” kiekvieno amerikiečio mintis, kuri 
nepatinka Pentagonui, valstybės departmentui bei trus- 
tams, besisiekiantiems palaužti Amerikos darbininkų 

•• judėjimą.

TENKA MANYTI, jog šitame teisme bus ištraukta 
vienas kitas .naujas šnipelis, vienas kitas naujas parsi
davėlis, kuris “moksliškai” bandys “prirodyti” tai, ko 
teisiamieji niekad niekur nei nesapnavo.

Tenka manyti, jog vyriausybės prokurorai įtraukt šin 
teisman daug knygų,—kai kurių knygų, kurios buvo 
atspaustos ir laisvai Amerikoje skaitomos .per šimtą 
metų. Tos knygos, tie raštai bus atkreipti prieš tei
siamuosius dabar, bet, jei kaltintojams pavyks teisia
muosius nubausti kalėjimu, tos knygos pataps nelegalė- 
mis, dėl jų skaitymo amerikiečiai bus žiauriai persekio
ti ateityje.

Štai, ką reiškia šis teismas, Ši byla.
Komercinė spauda, taipgi kiti propagandos organdi 

šmeižia kiekvieną, kuris teisiamiesiems padeda, o teis
mai baudžia tuos, kurie teisiamuosius-enarksistus gina. 
Prieita prie to, kad nemažai advokatų atsisako teisia
muosius ginti dėl to, kad bijosi, nes teismai juos pa
čius už tai gali pasiųsti kalėjiman, kaip Medina pasiuntė 

ii tuos, kurie gynė 11-ką komunistų vadų.
Visa tai daro šį teismą dar įdomesniu, dar svarbesniu 

tiems, kurie šiandien ryžtingai dirba už taikos išlaiky- 
, mą, už demokratiją.
• _ • —.

TUOMET, kai čia prasideda teismas 16-kos, Los An
gele mieste vyksta teismas 15-kos veikėjų, teisiamų pa
gal tą patį įstatymą. Gi Baltimorėje baigėsi teismas 
kitų keleto veikėjų, kaltinamų tuo paticn.

; L F. Stone pasakė:
“Miss Flynn ir jos draugai-teisiamiėji yra teisiami už 

tai, kad jie komunistai. Bet istorija parodys tai, kas 
yra užtenkamai aišku tiems, kurie nesibijo pažiūrėti: 
šita rąųdonųjų^ saują turi garbės kovoti prieš Smitho 
aktą, ginant pačius pagrindinius laisvosios draugijos pa-

ran- 
kaip 
Tho-

Kada Amerikos žmonės 
nusprendė ant visados nu
sikratyti Anglijos imperia
listų jungą, kada kolonijų 
kongresas užgyrė naujos 
valstybės pažangią konsti
tuciją, tada prasidėjo akty- 
viška ir nepliaujama kova 
už apgynimą žmonių teisių, 
kurias konstitucija suteikia 
lygiai visiems gyventojams. 
Nors Amerikos visuomenė
je radosi žmonių, turinčių 
tvirtus būdus ir nesvyruo
jančius pasiryžimus dar
buotis visų naudai, vienok 
turėjo sunkią kovą prieš 
reakcijonierius, kurie vi
suomet kėsinosi taikyti kon
stituciją savo naudai.

Amerikos, istorijoje 
dame tokius asmenis, 
George Washington,
mas Jefferson, James Ma
dison, Patrick Henry, Ben
jamin Franklin, Thomas 
Paine, Samuel Adams ir ki
tus, kurie atsidavusiai vei
kė visų žmonių gerovei, pa
sakydami daug karštų pra
kalbų ir parašydami daug 
agitatyviškų brošiūrų. Jų 
tikslas buvo ne. tik kad 
įsteigti nepriklausomą vals
tybę, bet ir palaikyti joje 
tikrą demokratinę tvarką. 
Kad tai atsiekti, reikėjo di
delio pasiaukojimo, kadan
gi prieš juos stovėjo milži
niškas darbas ir rizikingas 
pasimojimas.

Nors valstybė buvo nepri
klausoma ir turėjo savo 
konstituciją, vienok pieti
nių valstijų stambūs dvari
ninkai liuosai praktikavo 
vergiją. Atvežtus iš Afri
kos negrus pirko ir parda
vė; darė su jais, ką norėjo.

Radosi žmonių, kurįe ne
galėjo to pakęsti. Jie pra-

ma pusiau laisva, o pusiau 
pavergta, ir kad J. V. val
džia turį teisę neleisti bile 
valstijai atsiskirti iš sąjun
gos. Tam klausimui neuž
teko politinių veiksmų, rei
kėjo paskelbti Civilinį Ka
rą ir ginkluotomis jėgomis 
tai išrišti, šalis pasidalino 
į dvi dali ir tęsė karą per 
penkis metus, vienok šiau
riečiai laimėjo.

Po Civilinio Karo J. V. 
Kongresas paskelbė naują 
įstatymą prie konstitucijos, 
uždraudžiant visoms valsti
joms praktikuoti vergiją. 
Tai buvo laisvę mylinčių 
žmonių didis laimėjimas. 
Džiaugėsi visi progresyviai, 
džiaugėsi ypačiai negrai, 
kurie po daugelio metų su
laukė emancipacijos! 
įstatymas pripažino 
laisvais žmonėmis.,

Vergija oficiališkai 
panaikinta, tačiau tikreny
bėje visai kitaip buvo. Pie
tinių valstijų vergų pirk- 
liautojai dar ilgai keršijo. 
Per jų suokalbį J. V. pre
zidentas A. Lincolnas tapo 
nužudytai; per jų pasidar
bavimą buvo suorganizuota 
teroristų organizacija, kuri 
pasivadino Ku Klux Klan. 
Jos nariai per ilgą laiką te- 
riojo ir žudė jiems nepa
tinkamus žmones. Paga
liau, ta jų organizacija bu
vo apardyta, ir per pen
kias dešimtis metų nieko 
nesigirdėjo apie ją. Bet, 
ant nelaimės, po Pirmojo 
Pasaulinio Karo vėl tapo 
atgaivinta. Dabar jie turi 
platesnę programą, nustaty
tą prieš žydus ir katalikus 
ir, žinoma, vyriausiai prieš 
negrus.

, Per tūlą laiką Amerikos

Tas 
juos

tapo

sidūrė į blogą padėtį, jų 
turtai perėjo į mažą skait
lių didelių finansistu. Dirb
tuvės visai mažai bedirbo, 
daugelis bankų visai užsi
darė, nunešdami žmonių 
sunkiai sutaupytus pinigus. 
Žmonės nežinojo, ką dary
ti; visa šalis radosi blogoj 
padėtyj. Darbo žmonės ken
tė ir laukė, nežinodami, kas 
toliau bus.

Atėjo rinkimai, ir Frank
lin D. Rooseveltas didele 
didžiuma balsų tapo išrink
tas J. V. prezidentu. Turė
jo sunkų darbą, \pakol visą 
šalį atitaisė. Ne tik bankai 
turėjo būt sutvarkyti, o ir 
pravesta daug naudingų re
formų. Tai darydamas pa
sirodė, kad jis buvo kiltas 
žmogus ir didis visuomeni
ninkas. Įsteigdamas įvai
rius valdiškus darbus, daug 
pagelbėjo darbo žmonių 
klasei.

Laike antrojo pasaulinio 
karo jo griežtas nusistaty
mas. prieš Vokietijos nacius 
ir japonus buvo nepalaužia
mas. Juo užpuolimo karas 
ėjo smarkyn, tuo didesnis pa-

SUKEIKIME $10,000
Dienraščio Laisvės paramai
Šio fondo sukėlimui vajus prasidėjo balandžio 1 
ir eis per 3 mėnesius, iki birželio 30 d., 195%.

Graži vajaus pradžia; puikūs linkėjimai, gausioj dova
nos fondam Skaitlingi pažadai darbuotis fondo -sukeli-- 
mui liudija, jog tikslas bus atsiektas. Beje, J. Balsys iš 
Baltimorės vajaus intencijai gavo Laisvei naują skaity
toją.

Prašome pasiskaityti, ką rašo patys pirmieji fondo rė
mėjai:

“Pereitame vajuje gavimui Laisvei naujų skaitytojų 
mes gavome premiją $40.00 už gerą pasidarbavimą. Tą 
premiją mes dabar atiduodame į Laisvės sustiprinimui 
fondą ir linkime greit sukelti $16,000 užtikrinimui dien
raščio Laisvės gyvavimo.

Mes taipgi pasižadame darbuotis šiame vajuje gauti 
naujų skaitytojų Laisvei ir visais būdais darbuosimės, 
kad fondas būtų sukeltas iki paskutinio dolerio.

Tegyvuoja dienraštis Laisvė!
Brooklyno Vajininkai.”

“Mes, lietuvių moterų būrelis, Miami, Florida, linkime 
dienraščiui Laisvei gyvuoti ilgus metus ir sukėlimui 
$10,000 fondo siunčiame $30.00.”

“Gerbiama Laisvės Redakcija! /
Šiame laiške randate money orderį vertės $17.00. $7.00 

yra už Laisvės prenumeratą metams ir $10.00 aukoju su
kėlimui 810.000 fondo Laisvės sustinrinimui. f

Veliju dienraščiui Laisvei gyvuoti ilgiausius, metus*
Draugiškai, y
Chas Keras, Detroit, Mich.”

dėjo aštrią kovą už vergijos politikoje nepasirodė stam- 
panaikinimą. Jų vadas bu- bids figūros iki Theodoro
vo visiems gerai žinomas 
John Brown, kuris drąsiai

Roosevelto. Nors jis buvo 
viešas šalininkas Amerikos

vadovavo žiauriose kovose, kapitalistų, tačiau tuo pa
jam pavyko užgriebti val-'čiu kartu buvo ir progre- 
džios ginklų ir amunicijos! syvus. Jis nesibijojo refor- 
sandėlius prie Harper’s mų ir bandė jas įvykin- 
Ferry. Tai buvo didelis ti gyvenimam Ypatingai 
žingsnis linkui pergalės.1 paskutiniais laikais jis dėjo 
Nors jo kovūnai tapo ap- pastangas, kad padaryti 
ginkluoti, tačiau nebuyo federališku įstatymu “Ini- 
skaitlingi, nebuvo užtekti- ciatyvą ir Referendumą.” 
nai didelė grupė, kad ūžti-. Matomai, jis kreipė dalykus 
krinti laimėjimą. Paskuti- visuomenės pusėn.

Po T. Roosevelto įstojo į 
. Woodrow

krinti laimėjimą.
niame mūšyje apie pusė ko- Po T Roosevelto įstojo j 
vojancių žmonių jo koman- §alies politiką Woodrow 
doj tapo išžudyta, likusieji; wilso„ jam pasitaikė būti 
pasidavė. Jų vadų John prezidentu laike pirmojo 
Brown paėmė gyvą ir Vir-; pasaulinio karo. Pirmame 
ginuos teismas rado jį kai- sav0 prezidentystės termi- 

ne jis užsilaikė bešališkai,tu ir pasmerkė miriop.
John Brown tapo nužu- ir už tai jį žmonės pamy- 

dytas, bet jo dvasia likosi į Įėjo. Antram terminui rin-
nemirtina. Tas nuotykis 
sukėlė pasipiktinimą po vi
są šalį tarpe laisvę mylin
čių žmonių. Jo pasekėjai ir 
simpatizuotojai gailėjosi jo, 
kaipo ' drąsuolio ir pasiau
kojusio prakilniam tikslui. 
Vadino jį tikru kankiniu. 
Jungtinių Valstijų prezi
dentas Buchanan nedarė 
jokio sprendžiamojo veiks
mo tame klausime, ir taip 
tas reikalas kas link ver
gijos pasiliko po
Tačiau žmonijoje buvo ne
pasitenkinimas ir masių ju
dėjimas ėjo vis smarkyn, iki 
Abrahomas Lincolnas iš 
naujo pradėjo kovą už ver
gų paliuosavimą.

A. Lincolnas, įstojęs į po
litinę areną, ilgai ir sunkiai 
kovojo prieš pietinių vals
tijų stambius dvarponius 
bei vergų savininkus. Jis 
viešai pareiškė, jog valsty
bė negali egzistuoti, būda

senovei

kimus laimėjo vyriausiai 
dėl to, kad jis sakėsi- esąs 
karui priešingas.? Žmonės 
manė, kad bus dedamos pa
stangos išlaikyti šią šalį 
neutrališka, bet apsiriko — 
Amerika tapo įtraukta į 
karą.

Karui pasibaigus, prezi
dentas W. Wilsonas bandė 
suvaidinti pasaulinę rolę, 
p a r a š y damas, keturiolika 
punktų. Jo tie punktai ne
buvo taip blogi savaimi, ta
čiau Anglijos ir Francijos 
imperialistai tuomet vaidi
no svarbiausią rolę pasauli
nėje politikoje ir jie iš tų 
Wilsono punktų tiktai pasi
juokė. Prezidentas, neat
siekęs to, ko norėjo, turėjo 
keliauti namo.

Nors H. Hoove ris priža
dėjo visiems gerbūvį, ta
čiau išėjo kitaip. Jo laikuo
se įvyko depresija po visą 
salį. Didžiuma žmonių at-

grindus... Lenkiu savo galvą prieš juos, einančius j 
teismą.” i
. Teismas, tenka manyti, bus ilgas, tęsis ne vieną, mė
nesį. Jo pasekmių nekantriai lauks daug amerikiečių.

O šiuo tarpu tenka visiems vieningai padėti teisia
miesiems apsiginti.'''* ' " 1 - ................

siryžimas buvo apsigynime, kėlimui $10,000 fondo Laisvės sustiprinimui. 
Didelė didžiuma šalies pi
liečiu, išrinkdami antru ir 
trečiu kartu, norėjo turėti 
jį prezidentu ir jam pasiti
kėjo. Už jo gerus darbus 
dėl visuomenės jį gerbė viso 
pasaulio laisvę mylintieji 
žmonės.

Ir štai, netikėta ir nelauk
ta liūdna žinia nuaidėjo į 
visas šalis, kad J. V. prezi
dentas staigiai mirė. Taip 
jis išsiskyrė iš gyvųjų tar
po, nesulaukęs galutinos 
pergalės ant savo priešo, 
nors jau žinojo, katra pusė 
laimės. Gailėjosi jo visa 
padori žmonija, netekusi 
taip reikalingo veikėjo.: 
Daug dalykų pasaulinėje 
politinėje arenoje pasiliko 
neužbaigti tvarkyti...

Jo vietą užėmė vice-prezi- 
dentas H. S. Trumanas. 
Daugelis manė, kad; jis 
palaikys Roosevelto politi
ką, stengsis užbaigti pradė
tus dalykus taip, kaip jie 
buvo nustatyti. Bet veltui: 
žmonės dikčiai nusivylė. H. 
Trumano būta visai kitokio 
asmens, negu jie manė. Užė
męs prezidento vietą, tuo?- 
jaus klausė rodos pas Her
bertą Hooverį. Žinoma 
Hooveris tik to ir, norėjo ir 
mandagiai patarė Truma- 
nui, kas daryti ir kaip da
ryti. Reakcijonieriai tuo
jau persitikrino, kad su 
prezidentu galės elgtis taip, 
kaip jie norės.

Taip ir buvo. Į trumpą 
laiką Amerikos multimilijo
nieriai pradėjo Washingto
ne diktuoti. Per jų pastan
gas tapo nustatyta užsienio 
politika ir pravesti nami
niai įstatymai, kurie yra 
atkreipti prieš organizuo
tus darbo žmones. Prieš 
pastaruosius rinkimus po
nas Trumanas prižadėjo at
šaukti Taft-Hartley įstaty
mą; po rinkimų nebenorėjo 
apie tai nei kalbėti. Vietoje 
atšaukimo? jis, dar ant di
desnio pasityčiojimo, padė
jo savo vardą po bjaures
niais biliais. .

Laike pašventinimo, jis 
prisiekė apginti J. V. kon
stituciją, bet tikrame gyve
nime visai . jos nesilaiko. 
Kartais elgiasi ,kaip kokis 
diktatorius; jis, tur būt, 
mano, kad Amerikos žmo
nės to nesupras. Jis. netu
rėjo teisės pradėti karą 
Korėjoje be Kongreso nuta
rimo, vienok jis pradėjo. Jis 
neturi teisės siųsti. Ameri
kos atstovą į Vatikaną, pas 
popiežių, o jis tai daro, ne
paisydamas daugelio griež
tų protestų. J. V. konsti
tucija nenusako, kad prezi
dentas turi teisę paskirtį 
ambasadorių į bile , kokios

“Gerbiama Laisvės Administracija!
Čia prisiunčiu čekį sumoje $15.00. $7.00 už Laisvės 

prenumeratą ir $8.00 į fondą Laisvės sustiprinimui.
Draugiškai,
J. Cibirka, Far Rockaway, N. Y.”

Daugiau iš pirmųjų suteikusiųjų dovanas fondo sukė
limui yra šie geradariai:

John ir Milly Barnet, Hartford, Conn. ... 
Stanislovas Gorgen, Brooklyn, N. Y. ... 
O. ir P. Grigaitis, Wethersfield, Conn. .. 
Draugė, Hartford, Conn.............................
Vincent V. Vasys, Lowell, Ind..................
Chas. Zamon, Bridgewater, Mass...............
K. Danisevičius, Waterbury, Conn.............
Antanas Jankus, Dorchester, Mass...........
F. Kaziliūnas, Bridgewater, Mass...............
K. Kučiauskienė, Burlington, N. J.............
Antanas Sauka, Montello, Mass.....................
V. Danielis, Easton, Pa....................... .........
G. Lekas,- So. Boston, Mass. ......................
Frank Paser, Saint Clair, Pa.............-.......
John Bernadis, Grand Rapids, Mich.........
Charles Placenis, Toledo, Ohio ..................
A. Jakštonis, Trenton, N. J.........................
Adam Bush, Brooklyn, N. Y.........................
S. Grigas, Port Arthur, Canada ...............
John Chesnas, W. Frankfort, Ill..................
B. Radzevičius, Wilkes-Barre, Pa................
A. Gailušis, Detroit, Mich.............................

šiuom kartu į fondą įplaukė viso $172.00.
Sveikiname pirmuosius stojusius į pagalbą 

savo dienraščio išlaikymui fondą. Iš gilumos

. $10.00 
$5.00 

... 5.00 

... 5.00 

... 3.00 

... 3.00 

... 3.00 

. ../3.00 

... 13.00

.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00

. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00

sukelti 
širdies 

dėkojame už gražias dovanas ir tikime, kad visuo
menė plačiai paseks jus, pirmuosius rėmėjus, ir pa
dės sukelti šį fondą..

Šiam raštui einant į spaudą, pribuvo daugiau pa
ramos, kuri bus paskelbta dienraštyje greitoj^ atei
tyje. z

Mūsų pasibrėžimas sukelti šį fondą yra šiais bū
dais: ruošimu pramogų, rinkimu aukų, gavimu nau
jų skaitytojų ir gavimu daugiau pasiskelbimų dien
raštyje. Kviečiame į talką visus Laisvės skaitytojus, 
visus apšvietą branginančius žmones padėti aukščiau 
minėtais būdais sukelti minimą fondą.

Laisvės Administracija
.... ...  .. ...... ..... ■. " ■■ 

religijos centrą, o jis paski
ria i Romos kataliku cen
tra. Kodėl nesiusti i kitus 
centrus? Kitų religijų taip 
pat yra centrai, kaip tai: 
liuteronų,' kalvinų, ortodok
sų (stačiatikių), mahometo
nu, budistu ir kitų. Kam 
palaikyti kokią nors vieną 
tikybą?

Amerikos žmonės prade
da nebepasitikėti demokra
tų ir republikonų partijų 
vadovybėmis. Jie žino, jog 
tarpe tų dviejų partijų la
bai mažas skirtumas: kaip 
viena, taip kita tarnauja 
turčių klasei. Nei vienoje, 
nei kitoje partijoje nebeli
ko vietos teisingam žmogui. 
Tai kas daryti, kame išei
tis?

Amerikos žmonėms beli
ko tik vienas kelias, kuriuo 
eidami galėtų išsigelbėti, iš

traukti šią šalį iš saumylin- 
gu žmonių rankų. Beliko 
tik viena politinė partija, 
kuriai Amerikos liaudis ga
li pilnai pasitikėti, nes ji su
sidaro iš teisingai protau
jančių žmonių. Jai vado
vauja pasižymėję visuome
nininkai ir žinomi darbo 
žmonių veikėjai. Jos pro
grama susideda 
punktų, kurie 
abelnai liaudžiai

I

Ateinančiuose 
tiniuose rinkimuose 
partijos aukščiausiu obal- 
siu bus taika; kiti punktai 
yra atšaukimas kenksmin
gų įstatymų, kurie a 
ti prieš unijas, ir 
prieš pažangius 
Ta nacionalė 
yra pavadinta 
vardu. Ji vadinasi 
šyvių Partija.

iš tokių 
užtikrina 

gerovę.
preziden-

• šios

abelnai

2 pusl.-Laisvė (Liberty)—Antrad.,
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• (Tąsa)
l Aiylre, nusileidęs į peroną pirma ma
nęs, nežinojo ,kur eiti, ir žvilgsniu pa
klausė esesininką, kuris mus priėmė, 
šis, nė žodžio netardamas, smogė jam 
gerą antausį ir spyręs davė suprasti, 
kad jis prisidėtų prie draugų, jau su
sirinkusių priešais fetotį.

Kai atėjo mano eilė, aš šmurkštelėjau 
pro esesininką, kurio jaunas amžius ma
ne nustebino. Pažiūrėti jam koks septy
niolika metų, ne daugiau. Aukštas, juo
daplaukis, juodaakis, katės manierų. 
Vėliau mes jį praminėme Juodąja Pan
tera.

—Los, los, raus!
Vienam mūsų draugui iš pramuštos 

lūpos teka kraujas. Visi tyli. Aplink 
esesininkai.

Stotis tarsi išmirusi. 0 žmonių daug. 
Mūsų vagoną prikabino kažkokioje sto
tyje prie keleivinio traukinio. Traukinys 
dar neišėjo. Keleiviai stovi prie lango 
ir žfuri į mus tuščiomis akimis. Geležin
kelio''tarnautojai tylėdami dirba savo 
idarbą. Galima pamanyti, kad visi žmo
nės čia yra kurčnebyliai. Girdėti tik 
sargybinių šūkavimai, jie stumia iš va
gonų užtrukusius.

Juodoje lentoje parąšas: Mauthauzc- 
nas.

— Fertig! (Baigta!)
Mus surikiuoją po penkis į gretą. Jau

nas esesininkas, priėmęs mus išeinant iš 
vagono, perskaičiuoja žmones. Skaičiuo
ja jau ketvirtą kartą. Jis, tur būt, vy
riausias. Ant jo apykaklės juodi antsiu
vai su dviem raidėm: SS.

Kiti taip pat turi juodus antsiuvus, 
bet su sidabriniu kaukolės ir dviejų su
kryžiuotų kaulų atvaizdu. '

Galugerklio riksmai, du trys įsakomi 
mostai—ir mes suprantame, kad metas 
juGėti. Mes leidžiamės į kelionę. Iš abie
ju voros pusių — po eilę ginkluotų ese
sininkų Visų priekyje Pantera. Proce
siją užbaigia trys šunys. M-es nešamės 
savo bagažą. Aš turiu kartoninę dėžutę 
su baltiniais ir beveik tuščią lagaminėlį. 
Bet kai kurie vos velka sunkius ir gre
mėzdiškus daiktus. Aš einu antroje gre
toje ,beveik voros priešakyje.

Tiesus asfaltuotas kelias leidžiasi į 
miestą. Mes -einame greitai. Pro resto
ranėlio langą netoli stoties aš suspėjau f 
pastebėti žmogų, kuris sėdosi prie ištai
gingai apdėto stalelio, kur jau sėdėjo 
karininkas. Aš pažinau, kad tai gestapi
ninkas civiliniais drabužiais, lydėjęs 
mūsų vagoną. Jo misija, tur būt, pasi
baigė.

Mes artėjame prie miesto. Koketiški 
nameliai su smailiais stogais primena 
man Elzasą. Temsta. Užsidega vitrinos.
\ —Halt!

. Mūsų vora sustoja. Mes dedam-e daik
tus ant žemės, džiaugdamiesi atvanga. 
Esesininkai iššaukia vertėją. Kaip vi
sada, išeina Alberas. Jis verčia susijau
dinusiu balsu:

“Tuoj eisime per miestą. Kiekvienas, 
kas sustos arba pereis nuo grindinio į 
šaligatvi, bus nušautas- vietoje.”

Mes vėl einame. Gyventojai glaudžia
si prie namų sienų. Slepiasi į priebučius 
ir iš ten lydi mus liūdnu žvilgsniu.

Senutė, pamačiusi mus, persižegnojo. 
Vaikai, mums priartėjus, liaujasi žaidę. 
Visų veidai kažkokie užguiti. Na, ir su
tikimas!

Priėję galą gatvės, pamatėme Dunojų. 
Jis visai ne žydras. Andre nusivylęs su
siraukė. Upė tokia pat kaip oras, niūri. 
Pro tuščio parko medžius mes žiūrime į 
nešvarias jos bangas. Didžiąja alėja lė
tai vaikštinėja porelė, tur būt, atosto
gaująs kareivis su sužadėtine. Mergaitė 
vogčia nusigręžė, tarsi jai nepakanka 
drąsos pažvelgti į mus.

— Schnell ,schnell!
Mūsų sargybiniai nerimauja. Jau vi

sai temsta.
Voros priekyje plačiais žingsniais, ei- 

nn viršininkas. Rodos, jis ims ir leisis 
trinas. Mes vos spėjame jam iš paskos.

Štai ir miesto pakraštys. Kotedžai. 
Darželiai. Padvelkė vakaro drėgme. Pas
kutinis dalykas, kuris įsmigo mano at
mintyje,—tai vaiko veidas už pakilusios 
užuolaidos, ir vėl — kelias.

— Schnell, sehnell!

Ritmas spartėja. Sukandę dantis, 
įveikdami nutirpusių rankų skausmą, 
mes vos paeiname.

—Schnell, schnell!
Vienas kareivis atsiskyrė nuo sargy

bos, jis stumdo einančius ir kažką muša 
per veidą. Paskiau dar'vieną, ir dar ...

Kaip arklys ,pajutęs botagą, vora po 
kiekvieno smūgio spartina žingsnį.

Mes nuėjome kokius du kilometrus 
nuo stoties. Pamažu temsta.

Vėl sustojame. Mes vos atgauname 
dvasią. Šį kartą duoda mums kur kas 
tikslesnių nurodymų:

—Ligi vietos dar penki kilometrai. 
Poilsio nebus. Atsiliekančius nušauti 
vietoje. Kelias eina per mišką. Įspėja
me, kad bėgti nėra prasmės. Kiekvieną, 
kas pamėgins bėgti, pasivys ir sudras
kys šunys. Suprantate? Atsakykite!

— Taip!
—Garsiau ir vokiškai. Čia kalbama 

vokiškai.
— Ja!
Su mumis liovėsi kalbėti žmoniškai. 

Prasideda dresiravimas.
— Vorwarts! (Pirmyn!)
Mūsų nelaimei kelias, baisus kelias, 

išgrįstas akmenimis, stačiai kyla į kal
ną. Blogi reikalai. Sustojimo metu aš 
spėjau įsidėti į burną akmenuką, kad 
nediegtų šono. Tai buvo labai protinga.

Lig žemės sulinkę, mes žengiame ir 
žengiame. Tačiau mūsų sargybiniams to 
maža, jie verčia mus bėgti. Andre, ku
ris ėjo užpakaly manęs, gavo buože į 
nugarą. Jam, vargšui, vėl nepasisekė!

Smūgių kruša byra ant tų, kurie eina 
paskutinėje gretoje.

Dvidešimties sužvėrėjusių banditų 
šauksmai ir laukinis riksmas lydi mūsų 
fantastišką procesiją. Šunys šokinėja 
tampydami pavadžius. Kareiviai, dėl pa
togumo apsiginklavę laidomis, įniršę 
bubi ja visus iš eilės. Lazdos kyla ir lei
džiasi, ir visa aplinkui, ir mes patys ta
rytum lekiame į kažkokią klaikią raga
nų puotą. . „

Kartais tempas sulėtėja. Patys sar
gybiniai sunkiai atgauna dvasią, bet 
jie greitai 'sukaupia jėgas ir stengiasi 
atsigriebti. Pantera eina dideliais žing
sniais, elastingai žengdamas per akme
nis; jį aiškiai linksmina šis velniškas 
žaidimas.

Aš įtikinėju save, kad jei kiti nuėjo 
šiuos penkis kilometrus tomis pat sąly
gomis. vadinasi, galiu nueiti ir aš. Aš 
turiu išlaikyti.

Užpakalyje manęs kažkas išmetė laga
miną. Kareivis nutvėrė nusižengusį už 
apykaklės ir daužydamas nuvilko į voros 
galą.

O kelias vis kylt ir kylt. Urnai aš pa
stebėjau, kad Raimonas, ėjęs šalia manęs, 
nusilpo. Jis trūkčiojamai alsuoja, kaip 
ilgai bėgęs skalikas. Jis nebetenka jė
gų. Mėnulis nušviečia mūsų iškreiptus 
veidus.

Aš paėmiau savo daiktus į vieną ran
ką, o kita, laisvąja, pastveriu jo lagami
ną. Kaip tik pačiu laiku. Voros gale su- 
aidi šūvis ir paskui jį — gailus riksmas. 
Mus veja greičiau, vis greičiau. O prie
šais mane vis tas pat kelias, kuriam, ro- 
doš, nebus galo.

Kiek mes nuėjome?
Nežinau, bet dešinėje eglės, žaliuojan

čios šalia kelio, ima retėti. Kalnas daro
si nebe toks status, ir staiga už posūkio 
sužiba žiburėlis. Ten, matyti, mus ir va
ro. Kelias dabar tiesus. Lieka penki 
šimtai metrų. Šimtas. Dešimt, Pagaliau!

Sargybiniai. Mes sustojome. Užkardos 
kartis pakyla,, ir mes žengiame į platų 
šviesos pluoštą, kuris veržiasi iš tamsios 
masės pastatų, panašių į tvirtovę.

Mes vėl sustojame prieš didelius var
tus. Ant arkos prisiplojęs viršum svasti
kos bronzinis erelis, didelis ir biaurus. 
Tarpuvartėje, kur aš įėjau vienas iš pir
mųjų, kažkas, stipriu smūgiu numušė 
man skrybėlę, ir aš matau, kaip Pantera 
trypia ją kojomis.

Mes esame grįstame kieme. Kopiame 
laiptais, ir vėl prieš mus vartai. Tikra 
granito tvirtovė.

Vėliau mes sužinojome, kad jos pasta
tymas atsiėjp gyvybę keturiems tūkstan
čiams žmonių. Taip pat sužinojome, 
kad kelias, kuriuo mes ėjome, yra ispa
nų nutiestas.,

(Bus daugiau)

• * <

Su nuliūdimu ir gailesčiu širdyje

minime—

Juozo Bučionio
Trijų Metų Mirties Sukakti

Mirė 1-mą dieną Balandžio, 1949 m.

Buvo brangus žmogus šeimoje ir la'bai brangin
davo apšvietą, mylėjo dienraštį Laisvę.

Nors jis jau dingo iš mūsų akių, tačiau 
mintyje ir širdyje jis visada su mumis.

žmona Aggie Bučionienė, 
sūnus Aljansas ir duktė Milda;
ir trys anūkai:

David, Bruce ir Linda.
Middletown, Conn.

San Francisco, Cal.
Išvažiuoja į Sovietų Sąjun
gą. Labai pabodo ameri

koniškas “rojus”
San Francisco vienas gy

ventojas, vardu Steve Ka
zakoff, išgyveno 8 metus 
čia ir per visą laiką dirbo 
dideliam (miesto centre) 
restaurane už apvalyto ją 
(janitor). Jis atvyko į A- 
meriką, į Seattle, Wash., 
sovietiniu laivu ir, many
damas, kad Amerikoj bus 
daug geriau, negu Rusijoj, 
išėjo į miestą ir negrįžo ant 
laivo, pasiliko Seattlėj dar
bo ieškoti. Trumpu laiku 
po to jis buvo pagautas ir 
laikomas imigracijos sargy
boj dėl deportavimo. Bet 
po trumpo laiko dalykai iš
siaiškino, kad jis čia nori 
gyventi "ne blogais tikslais, 
tai ir liko paleistas laisvai 
gyventi 1943 m.

Jis, atvykęs į San Fran
cisco, gavo darbą valgy
kloj, ir visą laiką dirbo ten. 
Po kiek laiko Kazakoff su
sipažino su rusų tautos pro- 
gresyve mergina Vera ir 
apsivedė. Dabar turi dvi 
mergaites, tai jau keturi 
šeimoj. Vera turėjo $2,000 
pinigų, tad buvo proga nu
sipirkti namelį. Veik visus 
pinigus įmokėjo.

Jie čia gyvendami, žino
ma, visados klausė žinių 
ant radijo ir laikraščiuose 
skaitė apie Sovietų Sąjun
gą. Jam taip įgriso tie me
lai apie So v. Sąjungą, kad 
jau negalėjo pakęsti ir pra
dėjo ieškoti būdų, kaip at
sikratyti nuo to visko ir iš
važiuoti į savo gimtąją ša
lį. Jis yra gimęs ir augęs 
Kazanskoj gubernijoj, Vol
gos srityje.

Praeitais metais jis su 
savo žmona Vera (ji yra gi
mus ir augus Amerikoj) 
nuėjo į imigracijos įstaigą 
ir griežtai reikalavo, kad 
duotų jiems, leidimą sugrįž
ti į Sovietų šalį. Ant pra
džios įstaigos žmonės ma
nė, kad jis tik vienas nori 
važiuoti. Paskiaus užklausė 
jo žmonos, ką ji mano da
ryti. Ji atsakė, kad ir ji 
su savo dviemis mergaitė
mis su mielu noru nori iš 
čia išvažiuoti pas Joe Sta
liną. Tad kai kuriem po
nam pasidarė labai nuosta
bu ir pašaukė laikraščių re
porterius ir prądėjo rašyti 
įvairias istorijas apie juos. 
Kada pažadėjo išduoti lei
dimą-, reporteriai klausė, 
kodėl jis nori išvažiuoti? 
SteVe Kazakoff drąsiai ir 
energingai atsakė: “Man 
jau užtenka amerikoniško 
rojaus, noriu važiuoti, kur 
žmonės nepavergti.” Ant 
antro klausimo apie milita
rinę spėką jis atsakė: “A- 
merika niekados neužka

riaus Rusijos.”
Taipgi reporteriai teira

vosi, kaip jis tiki į dievą. 
Kazakoff atsakė: “Aš, vie
toj dievo, mokinu mergaites 
apie Staliną, Leniną ir Puš
kiną.” Reprt e r i a i klau
sė, ar jis nebus- nubaustas 
už tai nuo Stalino, kad jis 
pabėgo nuo laivo ir gyveno 
Amerikoj? Jis atsakė: “Aš 
žinau, kad man jokios baus
mės nebus, ir aš nebijau su
grįžti.”

Kazakoff su savo šeimy
na mano važiuoti į savo 
gimtąją vietą, bet mano vė
liau gyventi Leningrade.

Kazakoff šeima neseniai 
gavo pranešimą, kad trum
pu laiku bus visi leidimo po
pieriai gatavi, ir apie liepos 
mėnesi galės išvažiuoti, ka- 
da gaus laivą į Sovietų Są
jungą. Steve Kazakoff gy
vena 20 Prague St., San 
Francisco.

Verta pažymėti
Žinom, kad republikonų 

ir demokratų partijos daro 
visokius planus, kokis būtų 
geriausias kandidatas į pre
zidentus rinkimams statyti. 
Taip ir mūsų draugai IPP 
(Independent Progres s i v e 
Party) stato savo kandida
tą į būsimus prezidenti
nius rinkimus Kalifornijos 
pažangų advokatą Vincent 
Hallinan. Tai tikrai darbo 
žmonių kandidatas.

Adv. Hallinan yra pasa
kęs šimtus grynos teisybės 
dalykų atvirai prieš teisė
jus laike gynimo H. Bri
dges ir daugelio kitų nekaL 
tai teisiamų žmonių. Net 
dabar adv. Hallinan yra pa
skirtas kalėti kiek laiko už 
teisingus pasakymus prieš 
teismą.

Todėl IPP nariai turime 
labai susidomėti ir atiduoti 
balsą už1 tikrą • kandidatą, 
kuris atstovauja darbo 
žmones. “Nepamirškite, kad 
jis yra iš Kalifornijos.” > 
Jau apstojo lietus lijęs

San Francisco ir šios apy
linkės žmonės daug nesma
gumo turėjo šią žiemą nuo 
lietaus, o kalnuotose vieto
se tai žmonės privargo nuo 
sniego ir šalčio. Bet oras 
jau dažnai blaivosi, ir tiki
mės ne po ilgo turėti sau
lėtas dienas.

Tik seni žmonės atsime
na, kada buvo tokia lietin
ga ir šalta žiema San Fran
cisco. < a ^ Alvinas

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

k spaustuve.

CHICAGOS ŽINIOS
Šaunus vaikų parengimas

žiediečių jaunuolių choras, 
tvarkomas Onos Petrutienės, 
kovo 16, Lietuvių Auditorijoje 
perstatė lengvo žanro sensa
ciją iš anglų kalbos verstą 
‘‘Puddin’ head the First” 
(Tuščiagalvis Pirmasis).

žiediečių jaunuolių vaidįn- 
nimas ir mokėjimas rolių pub
liką tiesiog žavėjo, “prikalė 
prie scenos.“ Kartkartėmis 
triukšmingi aplodismentai pa
sipylė jaunų artistų sąskaitoj. 
O po vaidinimo, kada pasiro
dė aut scenos operetės direkt. 
žiediečių jaunuolių mokytoja 
Onutė šimkiutė-Petrutienč ir 
jos pagelbininkė Sofija Kent, 
tai pakilo audra aplodismentų. 
Raudonų rožių puokštės su
mirgėjo. Petrutienė buvo ap
dovanota už jos taip puikiai 
vaikučių sumokinimą. Didelis 
kreditas priklauso pianistei 
Sofijai Kent. Sujaudinta Pet
rutienė prabilo ir kvietė dau
giau jaunuolių stoti į Ateities 
žiedo Vaikų Draugijėlę. Dė
kodama už paramą rėmėjam 
ir visiems prijaučiantiems už 
skaitlingą atsilankymą, pri
dūrė, kad labai sunkiai dirbo

perstatymui operetės. Jai pa
augliai jaunuoliai, seniau bu
vę chore, atėjo į pagalbą. 
Kaip tai V. Bogden, gražia
balsės dainininkės Estelle 
Bogden sūnus; armonistas R. 
Povilonis, scenos darbuotojų 
Dorinu sūnus W. Doren ir 
Stukų sūnus R. Stukas.

Tų pačių žiediečių jaunuo
lių suorganizuota orkestrą 
šauniai grojo šokiams. Susidė
jo iš harmonisto, klernetisto 
ir barabančiko. Kadangi' jau
nuolių vakaras, tai daugumas 
— žiediečiai mergaitės ir ber
niukai — šoko poromis, žaidė 
ratelius. O kaip sudarė didelį 
ratą ir šoko “noriu miego,” 
tam rately susikibę trepsėjo 
ir senieji su savo anūkais — 
trijų “gentkarčių”-kartų žmo
nės.

žiediečių jaunos motinos 
su vaikais platino įžangos U- 
kietus į draugijėlės bankietą, 
kuris neužilgo įvyks. Susirin
kusių pažiūrėti operetės buvo 
apypilnė svetainė. Jie sužavė
ti grįžo į namus. Ir ilgai atsi
mins šį puikų jaunuolių vai
dinimą ir jų gražų pasirody
mą. R. š.

Bridgewater, Mass.
Verti prisiminti mūsų 

miestelio mirę progresyviai 
lietuviai, atsižymėję gerais 
darbais.

Jonas Tolivaiša mirė apie 
desėtkas metų atgal. Jis 
buvo pirmas lietuvis ma- 
nadžeris Bridgewaterio Lie
tuviu Kooperatyvo čevery- 
kų dirbtuvės. Turėjo pa
sisekimų ir nepasisekimų 
vadovavime dirbtuvės. Bu
vo draugiškas., skaitę Lais
vę. •

Jonas Kalvelis mirė 1948 
m. kovo 31 d. Buvo vei
klus, vadovaujantis drau
gas mūsų judėjimui. Buvo 
Laisvės ir Vilnies agentas, 
ir korespondentas.

George Krančius, jo žmo
na ir duktė mirė keletas 
metų atgal. Jie buvo geri 
laisviečiai, darbuotojai. Jų 
duktė yra dirbus Laisvės 
raštinėje už knygvedę.

Izidorius Katilius yra 
daug pasidarbavęs darbi
ninkų reikalams, mūsų 
dienraščiams, spaudai.

George Petrauskas mirė

1950 m. sausio 29 d. Jis 
visada dalyvaudavo mitin
guose, platindavo Laisvės 
pikniko tikietus. Jo kūnas 
ilsisi Nashua, N. H., ka
puose.

Povilas Balčiūnas, Lais
vės skaitytojas, apšvietos 
rėmėjas, mirė Detroit, 
Mich. Buvo nuoširdus ir 
draugiškas.

Ermolavičius buvo Lais
vės skaitytojas, remdavo 
mūsų judėjimą, > persikėlė 
gyventi į Brocktoną, ten ir 
mirė.

M. Tamulevičienė mirė 
metai atgal. Suprato dar
bininku reikalus, retkar- 
čiais paaukodavo.

žolynas

IŠSIREIŠKIMAI APIE 
MEILĘ

Amžius ir vedybos pri
jaukina žmogų ir žvėrį.

Anglų patarlė

Norint prijaukint vilką, 
reikia jį apvezdinti.

Prancūzų patarlė

Šeimyna yra tai pati šir
dis visuomenės. Ibsen

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmonės neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamiršta Švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis 
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ant radio. Apgailiu tų, kurie toliau 
gyvenate ir to radio negalite girdėti. Mano mostys bei vaistai gelbsti 
visiems žmonėms, be skirtumo odos spalvos ar jų politinių įsitikinimų. 
Daugiausia gelbsti tiems, kurie vartoja pagal nurodymų.

Nr. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
įvairių odos ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran
do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.

Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening gums. 
' Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.

Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. Šita 
I mostis nuo įvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25. . ■

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

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

Reikalaudami mosčių, prisiųskite Money Order ar gerą banko čekį. 
Siunčiu ir C. O. D. tiems, kurie prisiunčia 30c ekstra pašto Štampais 
dėl persiuntimo. Adresuokite:

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 78, STA. A., HARTFORD, CONN.

I
 CHARLES J. ROMAN |

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS $

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

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa. iTelefonas Poplar 4110 XXXXXX>6<X>OO<XXXX>yXXX>OOOOQ<>0O<XXX>W>00O<>3OOOOOO^^ 1 - ~"r '' n - - ————• -- - _____ _
3 pusL-Laisve (Liberty)-*Antrad., Balandžio-April 1» 1952
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SVEČIUOSE PAS 
ELIZABETHIEČIUS

Daug girdėjau ir skai
čiau kritikos apie Jurgio 
Klimo nufilmuotą legenda- 
rinę operetę “Birutę/’ to
dėl labai norėjau ja pama
tyti. Patėmijęs. Laisvėje 
pagarsinimą, kad filmą bus 
rodoma Eli z a b e t h e , nu
sprendžiau nuvažiuoti ten. 
Nuvažiavęs ten radau ne
dideli buri žmonių, kurie 
stovėjo ir šnekučiavosi tarp 
saves. J. Klimas triūsėsi 
aplink savo mašiną. Vėliau 
didelis, augalotas vyras pa
kvietė žmones užimti vie
tas, nes bus rodoma filmą, 
ir perstatė J. Klimą, kad 
paaiškintų apie vakaro 
programą.

J. Klimas .trumpai paaiš
kino, kad bus rodoma dvi 
filmos: “Paparčio žiedas” 
ir operetė “Birutė.” Tuo- 
jaus užgeso šviesos, o Kli
mas paleido mašiną. Žmo
nės atydžiai ž i ū r ė j o ir 
džiaugėsi, kad girdi savo 
lietuvių kalboje gražias 
daineles, ir šokius.

Filmą “Paparčio žiedas” 
pasibaigė. Buvo pertrauka, 
įmonės nekantriai 
pamatyti istorinį 
u

NewWko^&0zfe7liilt>i
Banko darbininkės 
pagelbėjo sukčiui

Areštuotas Philip J. Gambi
no, 28 metų amžiaus roman
tiškas sukčius. Kaltinamas jis 
iš bankų išėmimu $12,000.

Jis tai padarė sekamu bū
du: išrašydavęs falšyvus če
kius po $10 kiekvieną ir prie 
banko langelio meiliai pasi
kalbėjęs su banko mergaitė
mis gaudavęs iškeisti čekius.

Kuomet jis buvo areštuotas, 
tos pačios merginos jau jo 
nepasigailėjo — pripažino, 
kad jos neapsižiurėję iškeis
davo jam čekius.

1 Penki senyvi žmonės 
mirė nuo gazo dujų

ir

LDS13 kp. nariams SUSIRINKIMAI

Kailiasiuvių unija savais 
bedarbiais rūpinasi

Kailiasiuvių unijos jungtinė 
taryba praneša spaudai, jog 
šido motu tik apie 15 procentų 
kailiasiuvių tedirba, o visi ki
ti randasi bedarbių eilėse. Be
darbė tarp kailiasiuvių esanti 
tokia didelė, jog senieji kai- ;> gaciją 
liasiuviai dar neatsimena to
kios bedarbės.

Daugelis kailiasiuvių bedar
bių gauna bedarbių apdraudą, 
1,100 bedarbių gauna unijos 
paramą. Vis daugiau ir dau
giau bedarbių 
pagalbos, nes 
darbių apdrauda tūliems yra 
išsibaigusi.

Dėl tokios bedarbės unija 
kaltina “karinę ekonomiją“, 
kuri sudemoralizuojanti tam

prašo unijos 
valstijinė be-

Policija sudaužė dar 
vieną gembleriij lizdą

tikras gamybos
Kailiasiuvių 

iižgirti Pirmos 
monstraciją ir 
j e dalyvauti.

Taipgi išrinko nemažą dele- 
vykti balandžio 1 d.

į Washingtona ir ’ dalyvauti 
laikos delegatų suvažiavime.

Pasmerkė aukščiausiojo tei
smo nuosprendį ateivių klausi
mu ir pasisakė visais galimais 
būdais remti dėl politinių Įsi- apie 
t i k i n i m ų -p erse k i o j am u s 
vius.

Pasisakė prieš Izraelio val
džios derybas su Vakarų Vo
kietijos valdžia, nes tie pasi
tarimai eina imperialistų nau
dom

unija nutarė

Brooklynas yra garsus vi
sokiais gemblinimo- lizdais, 
kuriuos tankiausiai ir pati po
licija pratektina. Bet dabar 
kai kurie tokie lizdai-smarkiai 
nukentėjo.

Antradienį policija užpuolė 
ir sudaužė vieną tokį lizdą, 
“policy setup” vadinamą, 
reštavo 10 gemblininkų ir 
vadų Frank Abbatemarco.

Apskaičiuoja m a, j og
gemblinimo Įstaiga darydavo 

$2,500,000 metinių i- 
atei- plaukų.

jų

ši

Ko ieškojo, tą ir 
susirado

Noriu visiems LDS 13 kuo
pos nariams 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. narys

RIDGEWOOD. N. V.
l.DS 103 kp. susirinkimas jvyks 

antradienj, balandžio 1 d., 8 vai. va
kare, Shapolo ir Vaiginio salėje. 
147 Thames St., Brooklyn, N. Y. 
Skaitlingai dalyvaukite šiame susi
rinkime ir aiškiai pažiūrėkite j savo 
mokesčių knygelę, gal jau reikia 
mokėti, nelaukite, kada būsit 
sponduoti. P. Babarskasv pr^ 
sekr. (62-r>4l f

Saugumo savaite
pa

kari
Majoras Impellitteris 

skelbė saugumo savaitę' 
prasidėjo pereitą sekmadienį 
i)- tęsis iki sekančio sekmadie
nio.

Per tą laiką jis prašo visų 
būti atsargiems, kad mažiau
sia nelaimių įvyktų.

NEWARK, N. J.
LLD 5 kuopos susirinkimas jvyks 

kartu su LDS 8 kuopoš susirinkimu 
1 . balandžio, 7:30 vąl. vakaro, dar
ginėje svetainėje, 180-2 New York 
Avė. šiame susirinkime bus išduo
ta knyga Sveikatos Šaltinis. Kurių 
duoklės dar nemokėtos už šiuos me
tus, 
Sekr.

malonėkite užsimokėti. —
V. J; K. (62-64)

HELP WANTED
HELP WANTED—FEMALE

laukė 
veikalą 

Lempos užgeso. 
Klimas paleido mašiną. 
Tuojau pasigirdo baritono 
balsas dainuojant “Ant 
krašto marių Palangos 
miestelis.” (Rodos, tai bu- 

, vo Joniko balsas.) Pasiro
dė gražus vaizdelis, jūros 
kraštas, “Birutės kalnas” ir 
kiti gražūs vaizdeliai. To- 

- liau parodo verkiančią Bi
rutę, kuri dainuodama da
bojo savo rūtų darželį. Bi
rutė pamatė atjojančius per 
mišką kryžiuočius, pasislė
pė. Kryžiuočiai nesurado 
Birutės, bet pamatė minią 
žmonių, kurie laikė savo 
apeigas. Vaidylutės dai
nuoja “Sesutėle Lelijėle.” 
Ten buvo apsilankęs Krivų 
Krivaitis. Visi žmonės at
ėjo pas Tėvūną ir ten ra
do neprašytus svečius kry
žiuočius. Kryžiuočiai norė
jo apdovanoti Tėvūną, kad 
tik jiems atiduotų Birutę, 
kurios norėjo jų vadas 
Kniprodas, bet broliai ir 
žmonės atsisakė atiduoti 
Birutę ir išvijo kryžiuočius.

Antras aktas eina prie 
aukuro. Vaidylutės taiso 
šventąją ugnį ir meldžiasi, 
giedodamos šventas gies
mes. Vėliau berniuko ve
damas, nešdamas kankles, 
ateina Senis Vaidyla. Su
skambinęs kanklėmis ir pa
garbinęs dievaičius, atsisė
da prie aukuro ir pradeda 
dainuoti. Jam vaidylutės 
pritaria.

Birutė, sužinojus, kad 
prie aukuro atėjo Senis 
Vaidyla, bėgo per mišką, 
kad pakviesti jį į pabaigtu-1 
vių puotą. Tuo tarpu tame 
miške medžiojo Keistutis. 
Jis iš tolo pamatė gražuolę 
mergelę ir sekė ją. Kuomet 
Birutė kalbino Senį Vaidy- 
lą, Keistutis, niekeno nepa- 
tėmytas, žiūrėjo i Birutę. 
Kuomet Birutė norėjo ei
ti, tai Keistutis sulaikė ją 
ir sako: “Kas tu esi, deivė 
ar dangiškas angelas?” Bi
rutė atsako: “Aš esu pa
prasta mergaitė.” Senis 
Vaidyla pataria Keistučiui ■ 

. paleisti mergaitę. Keistutis * 
paleidžia ir pats išeina. Bi
rutė dainuoja ariją “Dievai
čiai dievuliai, kas su manim 
dedas.” Birutė išeina. At
bėga vietinis Krivaitis ir 

-klausia: “Kur Birutė?” 
Pasigirdo Keistutis, ieško-

• dąmas Birutės. Krivaitis 
pasako, kad Birutė yra die
vams pašvęsta. Atveda Bi- 

‘futę ir nori ją apvilkti 
Šventais rūbais. Birutė gi-

John Johnson, jo žmona 
jo sesuo, gyvenę 360 Third 
Ave., Manhattano, buvo rasti 
mirę nuo gazo dujų. Visi ke
turi gazinio pečiaus kranai 
buvo atsukti.

Walter Harrison ir jo žmo
na, neseniai atsikėlę iš Conn, 
valstijos Brooklynan, buvo 
rasti mirę jų apartmente, 320 
Clinton Ave.

Visi jie buvo tarp 60 ir 70 
metų amžiaus. Nežinia, ar 
jie patys tiksliai paleido gazą.

Keturi žmonės buvo apnuo
dyti gazu ir nuvesti Brookly- 
no Metodistų ligoninėn.

Kaip komunistams 
teismas ruošiamas

Patenkinta baigusi 
15 metų terorą

iš

Viens gavo 600 
taikos parašų

vo-Rūbsiuvių unijos taikos 
mitetas praneša, jog .vienas 
unijistas lengvai surinko 600 
parašų ant taikos peticijų, ki
tas surinko 200, trečias —170.

Rinkėjai sako, parašų rin
kimas sekasi todėl, kad ame
rikiečiai nori Korėjoje baigti 
karą ir tarp didžiųjų valsty
bių susitarimo. Liaudis nori 
taikos.

Rūbsiuvių delegacija pasi
rašytas peticijas išsivežė į 
Washingtona, kad ten priduo
ti valdininkams. Lai jie mato, 
ko liaudis pageidauja.

Julius Rosen pranešė poli
cijai, kad du banditai apiplė
šė jo valgyklą, 2675 Coney 
Island Ave. Atėmė $185.
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VELYKINĖ SKRYBĖLĖ
Per šias Velykas jūs gerai darote, 
kad nešiojate ADAM hat. Dar nie
kada nebuvo tokio įvairaus, tokio 
puošnaus pasirinkimo, taip lengvo 
kaktai—ir kišenei. Būk mitrus, at- 
rodyk mitrus, ejk pas ADAM, di
džiausią pasaulyje vyriškų skrybė
lių verslininką. $5, $6, 7.50, $10.

ADAM HAT STORES, žiūrėk 
Telephone Directory.

Fcderalio Teismo Foley 
Square vyriausias teisėjas 
John C. Knox savo patvarky
muose nurodo, kas maždaug 
turėtų sėdėti prisaikintųjų tei
sėjų suolo, kuomet bus teisia
mi šešiolika komunistų vadų.

Jis pageidauja, kad butų 
“blue ribbon” teisėjai, — to
ki teisėjai, kurie paeina iš 
turtingų šeimų Anglo-Sakso- 
nų kilmės. Negrams, žydams 
ir neturtingiems žmonėms, jo 
nuomone, neturėtų but vietos 
prisaikintųjų teisėjų suole.

Toks prisaikintųjų. teisėjų 
sąstatas, kuriame figūruoja 
turčių .klasės žmonės, aišku, 
negali bešališko tarimo pra-
vesti.

Daugelis protestuoja prieš 
“blue ribbon” teisėjus, 
reikalauja teisėjus skirti 
vairių žmonių sluoksnių, 
tų, rasių.

Miesto darbininkai 
reikalauja algas 
pakelti po $1,000

ta ti

darbinin-
Tarybai

algas })o

Civilinės tarybos 
kai pridavė Miesto 
reikalavimą pakelti 
$1,000 į metus ir suteikti ki
tus benefitus.

K a i j ų algų k 1 a u s im as b lis 
svarstomas, darbininkai nusi
tarė masiniai apgulti Miesto 
Rotušę (City Hali).

Gėrimas akstiną 
namus padeginėti

Cal-

Margaret Osborne teismui 
pasakė, jog jinai yra paten- 

“15 metų 
kuomet sa- 
bemiegant

kinta, kad pabaigė 
teroro gyvenimą”, 
vo vyrą policistą 
užmušusi.

Maža moterėlė, 
du ir vieno colio aukščio, sve
rianti 112 svarų, užmušė 6 
pėdų, 4 colių, 200 svarų sve
riantį policistą.

Margaret apsivedė būdama 
15 metų amžiaus. Dabar ji 
turi 30 metų amžiaus. Per 15 
metų jinai buvusi kankinama 
ir verčiama pasiduoti “nena- 
turaliams lytiniams aktams.”

Policistas Harold Hussey, 
buvęs užmuštojo policisto Os
borne draugas, pripažino teis
me, kad jo draugas buvo la
bai žiaurus, mušdavo ir kan
kindavo savo žmoną ir su ki
tomis moterimis daužydavosi. 
O kuomet jis pasigerdavo, tai 
iš jo pasidarydavo baisenybe. 
Jis tada savo žmoną kraujuo
se paplukdydavo.

Kentėjusi tas kančias pef 
15 metų, bet dabar pasiektas 
kentėjimo galas, ji išsitarė.

penkių pe

Majoras pasisakė už 
aukštesnius taksus

jau

Bob Heartsill čia atvyko 
Texas valstijos, kad pamatyti 
New Yorke banditą ar kitokį 
blogą žmogų ir jį nugalėti.

Aną dieną jis nuėjo į Lęx 
ington Teatrą ir galerijoje, 
sau ramiai rūkydamas tėmijo 
jam patinkamą filmą.

šalę jo atsisėdo vienas vy
ras ir revolveriu pareikalavo 
velti laukan. Ten jis atėmė 
laikrodį, žiedą ir $52, apsvai
gino jį ir paspruko.
’D'abar jis gali būti paten- 

žmo-kihtas. Ieškojo blogo 
gaus ii’ susirado.

Reikalauja uždaryt 
miesto orlaukius

laPrezidentinės tyrinėjimo 
rybos pirmininkas gen. James. 
H. Doolittle turėjo pasitari
mą su Queens organizacijų ii’ 
piliečių atstovais, kurie griež
tai reikalauja uždaryti visus 
šiame 
kius.

mieste esančius oriau-'

nurodinėjo, jog In tern a- 
ir LaGuardia orlaukiai 

kaip 
orlaukis, kur

tional 
taip jau .yra: pavojingi, 
ir EIizabetho
trys orlaiviai susidaužė ir 119 
žmonių užmušė. Jeigu New 
Yorke tai atsitiktų, tai daug 
daugiau gyvybių žūtų.

Prezidentas Trųmanas įsa
kė tyrinėjimo tarybai visapu
siai šį klausimą ištyrinėti ir už 
19 dienų jam pačiam rapor
tuoti.

.Reikalinga mergina mylinti vaL 
kus ir gerus namus. Vaikas 1 metųf 
mylinti valgių gaminimą ir namų 
ruošos darbą. Guolis vietojo, ašuki- 
te rytais: ALgonquin 4-4839.

REIK ALINGA STENO G R A Ffc
Reikalinga stenografė dirbti Real 

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

ORMAN & MICHELSON 
111-15 Jamaica Avenue, 

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

762-64)

PARDAVIMAI
RŪMAI IR RAKANDAI

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

(63-67)

<♦>

<!>

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas jvyks an

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

PEIST LANE 
DRUGS, Ink

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

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

ll 0-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N.
Telefonas Virginia 3-9700

PETRAS KAPISKAS

( .

>

nas. Keistutis surinka: “Pa- 
leiskit mergelę!” Krivaitis 
pastoja Keistučiui. kelią. 
Keistutis nustumia jį, iš
traukęs kardą ir kardu nu
meta šventus rūbus ant ug
nies. Keistutis paima Bi
rutės ranką ir prašo pri
imti jį už savo vyrą. Bi
rutė atsiklaupia, Keistutis 
pasilenkia ją pakelti. Senis 
Vaidyla laimina juos. Pa
baigtuvių daina ir tuomi 
filmą pasibaigia.

Čia tik trumpa sutrauka 
iš operetės ^Birutės.” Vai
dinimas užima apie valandą 
ir pusę. Kartu su “Papar
čio Žiedu” užima apie dvi 
valandas.

Nežiūrint visų kritikų, 
veikalas yra gražus ir įspū
dingas. Visi aktoriai at
lieka savo roles pagirtinai. 
Verta visiems lietuviams 
pamatyti, nenusivilsite.

Pakvieskite vieną Jurgį 
Klieną, o.jis jums, atveš.vi
są operą! . Svečias

Stogų taisytojas John 
lahąn, kuris buvo areštuotas 
už namo padegimą, kalėjime 
sėdėdamas pareiškė: “Kai 
aš išsigert tf, tai pas mane k y* 
la noras namus padegti.“

Pasirodo, kad jis yra 
gęs aštuonis namus. 
County ligoninėje jo 
buvo tyriamas.

Paieško giminių
/

padė
lį ings 
protas

Colo-Staten Islando Farm 
ny Hospitalyje randasi ligonis 
Michael Daniels (Danilevi
čius). Nori pasimatyti su savo 
giminėmis ir pažįstamais. Se
niau jis dirbo Bubelio siuvyk
loje.

Ugnis sunaikino 
namą Freeporte

visai 
krū- 
122-

Freeport, L. L, namas 
Sudegė, kuomet ugnis iš 
mų persimetė link namo, 
1Š2 E. Sunrise Highway. Ke
lios negrų šeimos liko, bena
miais.

Majoras Impellitteris 
pareiškė savo mintį dėl Mies
to Tarybos siūlomų taksų. Jis 
pilnai užgiria, kas buvo susi
tarta su gubernatorium De
wey. O tai reiškia, kad jis pa
sirašys įstatymą, kuris pakels 
taksus ant pirkinių, taipgi ir 
ant automobilių laikymo gat
vėse, jei Miesto Taryba tą 
klausimą užgirs.

Taksų pakėlimo klausimas 
svarstomas balandžio 1 d.

Nauja vėžio ligai 
kovoti mašina

Roosevelto ligoninė, 428 
59 St., įsigijo 
000 vertės mašiną 
vėžio ligomis.

Tai bus didžiausia tokia 
mašina Jungtinėse Valstijose. 
Pati mašina kainuoja tik $50,- 
000, bet jinai turi radijumo 
vieno miliono dolerių vertęs.

naują $1,050,- 
kovai su

Ieško prigėrusio 
daktaro lavono

Dr. Jack Thomas Sabo, il
gai dirbęs Montefiore ligoni
nėje, kovo 26 d. nušoko nuo 
Washington^ tilto j upę.

Praeiviai matė j j šokant j 
vandenį. Taipgi rado jo plos- 
čių ir jo automobiliaus laisvų.

Dabar policija ieško upėje 
jo lavono.

<♦>

Mirė
Mi-

18
Kovo 14 d, mirė Petras 

liauskas. Palaidotas kovo 
d. Paliko liūdesyje seną moti
ną, seseris, brolius ir kitas gi
mines. Jis ilgą laiką tarnavo 
laivyne. •

Filmos-Teatrai
“New China” Stanley Teatre

Jau ketvirta savaite rodoma 
garsioji filmą “New China”, 
kurioje galima matyti didžiu
lis progresas, padarytas liau
diškos valdžios. Svarbu kiek
vienam pamatyti.

“Taika Laimes”
Tie, kurie' dar nespėjo ma

tyti filmos “Taika Laimės”, 
tai gali pamatyti Darbo Par
tijos klube, 4222 — 13 
Brooklyne, trečiadienio 
re, balandžio 2 d.

PRELEKCIJA APIE 
TAPYBĄ BAU 6 d.

<p

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

Ave

eilinę,LMS Apskritis ruošia 
prelekciją sekmadienį, balan
džio 6, Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hille. Pradžia 3 
vai. po pietų.. "

R. Baranikas, įžymus piešė
jas, poetas ir žurnalistas, aiš- 
.kins tapybos stylius ir jų vys
tymąsi. Tai bus gera 
susipažinti su tapyba.

proga

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberfal

f>

<

<♦>

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:

.‘Penktadieniais uždaryta

. .........-,........... ,, | ................................ . ...... ■;
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