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nrasideda tarptautinė ekono
minė konferencija.

Tai pirma tokia konferenci
ja po antrojo pasaulinio karo. 

Joje dalyvaus nemažas skai
čius biznierių. taipgi darbo 
unijų veikėjų, kooperatyvų 
atstovų ir kitokių žmonių, su
interesuotų tarptautinės pre
kybos sutvirtinimu, — preky
bos vyriausiai su Tarybų Są
junga ir liaudiškomis respub
likomis.

Iš mūsų krašto, deja, ne
daug ten dalyvaus žmonių dėl 
to, kad valstybės sekretorius 
Acheson as 
smerkė jai

konferenciją pa
dai- neprasidėjus.

dieną Tarybų Są-

tarp 10

šį faktą,

Kov'rt 31 
j u ngos'i vyriausybė ir vėl nula- 
riį sumažinti naudojamiesiems 
jn’oduktams kainas.

Tai jau penktas eilinis kai
nu sumažinimas po karo.

Kainos sumažintos
Ir 30 procentų.

K om ere i n ė m ūsų
spauda, žymėdama
suriko: tai esą padaryta pro
pagandos sumetimais.

Kaip būtų gerai, jei mūsų 
krašte būtų užsiimta tokia 
“propaganda”, jei čia naudo
jamųjų daiktų produktų kai
nos būtų nuolat mažinamos, o 
ne keliamos!

Deja!
Pas mus kainos nuolat ky

la. šiuo metu, štai, jau eina
ma prie pakėlimo plieno kai
nų. Pakils kainos ant plieno, 
p ak lira jos ir ant kitų produk- 

Ir gyvenimas darbo žmo
nėms dar labiau pasunkės.

Prieš tūlą laiką, kaip žinia, 
Tarybų Sąjungoje buvo stali
ninėmis premijomis apdova
noti šimtai mbkslininkų, lite
ratų, artistų, dailininkų, dar
bininkų išradėjų ir kitokių 
1951 metais pasižymėjusių 
vyrų ir moterų.

Nepraleista “pro pirštus” 
ir Lietuva. Mūsų tėvų krašte 
premijas gavo: poetas Anta
nas Venclova; dramos akto
riai Siparis, Jankus, Grybaus- 

* kas ir Rudzinskas; kompozi
torius
filmos “Tarybų Lietuva” reži
sierius E. Matulevičius, taipgi 
J. Putvinskis.

Dvarionas; spalvotos

750 DELEGATU WASHINGTONE
RAGINA BAIGT KORĖJOS KARA IR

SUŠAUKT 5 DIDŽIŲJŲ SUEIGA
L. V v

Taikos delegatai lankė Kongreso 
narius ir valdžios įstaigas

Washington. — Antradie
nį čia įvyko taikos veikėjii 
sąskridis — National Dele
gates’ Assembly for Peace. 
Suvažiavo 750 delegatų iš 
16 valstijų. Sugabeno ir 
pusę milijono amerikiečių 
parašų po atsišaukimu del 
taikos.

Parašai buvo parodyti 
Kongreso nariams ir valdi
ninkams, - kaip prašymas 
Kongresui ir valdžiai.

Sąskridžio dalyviai pasi
žadėjo surinkti dar 250,000 
tokių parašų.

Visuotinas delegatų susi
rinkimas įvyko Turner’s 
Sports Arenoje. Priėmė re
zoliucijas, raginančias tuo
jau padaryti taiką Korėjo
je ir 'suruošti konferenciją 
dėl santaikos tarp Penkių

ju, Sovietų Sąjungos, An
glijos, Francijos ir Kinijos 
Liaudies Respublikos, o pa
naikinti karinį Amerikos 
planą dėl vadinamo “savi
tarpinio saugumo.”

Sąskridyje buvo lietuvių 
delegatų iš Brooklyno, New 
Jersey ir lllinojaus.

Delegatai, pasiskirstę gru-

FRANCUOS SEIMAS 
UžGYRĖ KRUVINUS 
ŽYGIUS TUNISIJOJ

pėmis, ėjo į valdžios įstai
gas ir pas Kongreso narius., 
ragindami darbuotis, kad 
būtų išvengta naujo pasau
linio karo. Jie taipgi dėstė, 
kad ši šalis turėtų remti 
kovojančias už laisvę, keto
nines tautas.

Bavarijos socialistai 
laimėjo rinkimus

'l amerikonai lail

Munich, Vokietija.—Mies
tiniuose Bavarijos 
muose socialistai 
sekmadienį gavo 
balsus, o krikščionys demo
kratai 610,454.

Socialistų balsai nuo 1948 
metų rinkirmi žymiai paki
to, o krikščionių demokratų 
nupuolė.

Bavarija, amerikonų už
imta, yra didžiausia vakarų 
Vokietijos provincija - vals
tija.

Socialistu vadai dažnai 
kritikuoja vakarinės Vo
kietijos premjerą Adenau- 
erį už visišką pasidavimą | penkis kitus, kad jie 
karinei Amerikos ko/.nan- kalbiavę mokyti ir

rinki- 
pereitą 
651,253

Athenai, Graikija. — Keli 
Amerikos karo laivai 
atplaukė Graikijon “į 
čius.”

vėl 
sve-

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

STALINAS SAKO, KARAS 
NE LABIAU GRŪMOJA, 
KAIP PIRM 2-3 METU
Pritaria didžiųjų valstybių 
konferencijai dėl santaikos

■

F

O®

Prezidentas Trumanas kalbasi su apsigynimo mobili- 
zatoriumi Charles Wilson. Tarpe jų įvyko nesusiprati
mas dėl plieno darbininkų reikalavimo algas pakelti. 
Wilsonas reikalavo, kad valdžia leistų fabrikantams 
tuojau pakelti plieno kainą, bet prezidentas laikėsi tos 
nuomonės, kad pirma reikia ištirti, ar tas pakėlimas 
reikalingas. Tada ponas Wilson supyko ir rezignavo. 
Dabar apsigynimo mobilizatoriaus pareigas laikinai ei
na Steelmanas.

SURASTI “KALTAIS” 6 
MARYLANDO KOMUNISTAI

Baltimore, Md.—Federa- 
lio apskrities teismo džiūrė 
surado kaltais George Me- 
yersą, Marylando Komunis
tų Partijos pirmininką, ir 

suo-

jog reikėsią varu nuversti 
Amerikos valdžia.” Tuom 4-

, Keliavusieji po vakarinę j dorins Anglijoj,
Europą, amerikonai laik- Zarubinas, 
rasčių redaktoriai ir radijo persiuntė New Yorkan Sta-

, Georgas 
balandžio 1 d.

vadai, telegrafavo iš Romos lino atsakymus į tuos klau- 
keturis klausimus premje
rui Stalinui.

Sovietų Sąjungos ambasa-

džią per jėgą bei prievar-

lolpmi žinia atėjo iš Kašmi- 
/•%>, Indijoje: tos provincijos 
Steigiamasis seimas, neseniai 
susirinkęs į sesiją, vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kuri tarp 
kitko sako: “konfiskuoti visus 
dvarus ir j'uos išdalinti vals- , 
tiečiams, tiems, kurie žemę

> dirba”.
Apie 10,000 dvarų jau bu

vo valstiečiams išdalinta,‘bet I 
ligi šiol nebuvo oficialiai nu
tarta, ar valstiečiai, gavę že
mės, turės už ją mdkėti, ar 
ne ?

Steigiamasis seimas, taigi, 
nutarė: jiems nereikės už že
mę mokėti.

Apie 700,000 farmerių, sa
ko pranešimas iš Delhi, gau
na žemės.

Ši žinia supurtins ne 
mūsų krašto kietakaktį 
vojo verslo” šalininką.

Paryžius. — Komunistai 
ir socialistai Francijos sei
me reikalavo tuojau svars
tyti Tunisijos klausimą. 
Tatai seimas atmetė 367 
balsais prieš 237.

Tuo būdu seimo dauguma 
užgyrė tokius savū valdžios 
žygius Tunisijoj, kur fran- 
cūzai pašalino tautinį tuni- 
sų premjerą Čečniką, įvedė 
aštrų karo stovį ir šaudo 
demonstrantus, rei k a 1 a u - 
jančius Tunisijai nepriklau
somybės nuo Francijos.

Komunistas tapo San 
Marino valdovu

vieną 
“lais-

Nepaisydami milijonų pa
saulio žmonių protestų, Grai
kijos budeliai nužudė keturis 
to krašto patrijotus.

Reikšdamas nepasitenkini
mą šiuo valdžios kruvinu žy
giu, ekonomijos ministras Ge- 

*org^? Kartalis atsistatydmo. 
Ik A Rili budeliai pamiršta, jog, 
kas vėją sėja, — audrą pjau
na..

Gaminama automatines 
atomy bombos

Washington. — Jungtinės 
Valstijos dabar gamina to
kias lekiančias bombas, kad 
jų snukiai bus užtaisyti ato
miniais sprogimais, — sakė 
armijos atstovas kongresi
nei komisijai.

Tos robot - bombos pa
čios savaime vysis priešų 
lėktuvus, esamus už 10 my
lių tolio ir 6 mylių aukščio, 
kaip teigė karininkai. Tuo 
būdu jos “automatiškai su
ras savo taikinius.”

San Marino. — Komunis
tas Domenico Morganti 
tapo išrinktas kaip vienas 
iš dviejų valdančiųjų San 
Marino respublikos kapito
nų. Kitas toks kapitonas 
yra socialistas M a r i a n o 
Seccoli, kuris bendradar
biauja su komunistais.

Du valdantieji kapitonai 
sudaro vyriausiąją1 vykdo
mąją San Marino valdžią.

San Marino yra maža 
respublikėlė Apeninų kal
nuose, visomis pusėmis ap
supta Italijos. San Marino 
turi tik 38 ketvirtainių my
lių plotą ir 14,545 gyvento
jus. Jinai jau nuo 1631 me
tų gyvuoja kaip nepriklau
soma respublika.

Valdininkas pridengęs 
$250,000 taksų suktybę

Praėjusį antradienį šioje ko- 
lumnoje rašiau, jog masinis 
mitingas, gynimui tų, leurie

Tokio. —• Japonijos 
džia apskaičiavo, kad 
85,000,000 gyventojų.

vai
tu r i

yra puolami pagal Smitho ak
tą, įvyks antradienį. Turėjo 
būti: ketvirtadienį, balandžio 
3-čią dieną. Vieta: St. Nicho
las Arena, 69 W. 66th St., 
New Yorke.

Labai atsiprašau gerbiamą 
skaitytoją!

Washington. — Kongres- 
manų komisija patyrė, kad 
Daniel A. Bolich, buvęs 
taksų komisionieriaus pa
dėjėjas, 1949 metais priden
gė $250,000 taksų suktybes 
New Yorko srityje.

Valdžios agentai mėgino 
patraukt sukčius teismah. 
Bet Bolichius sulaikė val
džios bylą prieš juos.

ORAS.—Giedra ir vešiau.

simus.
Du Sovietų delegatai 

Jungtinėse Tautose, Semio
nas Tsarapkinas. ir Alek
sandras Starcevas, iteikė 

ame s u i L.
Wick’ui, sugrįžusiam ir ap- 

i sistojusiam New Yorke tų 
| laikraštininkų atstovui.
KLAUSIMAI IR

; ATSAKYMAI
Klausimas:— Ar trečias 

i pasaulinis karas dabar yra 
I artesnis, negu pirm dvejų 
ar trejų pietų?

Stalino atsakymas: — Ne, 
. nėra artesnis.

Klausimas.-—Ai- didžiųjų 
valstybių vadovų susirinki
mas galėtų būti naudingas?

Atsakymas:— Gal jis ir 
būtų naudingas.

Klausimas: — Ar tamsta 
manai, kad dabartinis mo
mentas yra tinkamas Vo
kietijai suvienyti?

Atsakymas: — Taip, aš 
taip manau.

Klausimas:— Kokiais pa-• 
matais' galėtų kapitalizmas 
ir komunizmas sugyventi?

Atsakymas: — Taikingas 
kapitalizmo ii- komunizmo 
gyvenimas tuo pačiu laiku 

i yra pilnai galimas, j,eigų 
i viena ir antra pusė nori 
bendradarbiauti, jeigu yra 
pasiryžimas atlikti prisiim
tas pareigas, jeigu laikoma
si lygybės principo ir nesi
kišimo į vidujinius kitų 
valstybių reikalus.

Valdžia planuoja užimt aCi'ymuš j

plieno fabrikus
Washington. — Praneša

ma, kad prez. Trumano val
džia planuoja perimti plie
no fabrikus i armijos žiny
bą ii1 tuo būdu sulaikyti vi
su tina streiką, kuri Plieno 
Darbininkų Unija ketino 
paskelbti, pradedant nuo 
a te i n a n č i o antradienio.

Kitas pranešimas sako, 
gal prezidentas išgaus teis
mo drausmę - indžionkšina,*• 4- l

tymą, užginant plieninin- 
kams streikuoti per 80 die
nų. Tokius indžionkšinus 
Trumanas jau yra 4 kartus 
panaudojęs prieš streikus.

Unijos vadai priėmė val
dinės komisijos pasiūlymą 
pridėti darbininkams apie 
18 centų algos per valandą. 
Bet kompanijos tatai atme-

Kiti džiūres pripažinti 
kaltais yra Leroy H. Wood, 
Dorothy Rose Blumberg, 
advokatas. Maurice Braver-

Regina 
Frankfeldai. Bausmė jiems 
dar nepaskirta.

Vyriausias valdžios liudy
tojas prieš 
liaujantis kazionas 
Paul Crouch.

Komunistu advokatai ruo
šia apeliaciją aukštesniam

»' I . e

• skelbti, į man ir Philips* ir

Teisėjas Calvin Chesnut, 
kalbėdamas džiūrei, karto
tinai pabrėžė, kad “pats 
priklausymas K o m u n istų 
Partijai savaime yra sa-
moksias nuversti šalies vai-1 teismui.

juos buvo ke- p0] valdžia atsisako “tin-
- v • ’

smpas kamai” pakelti plieno kai
nas.

Hallirian, progresyvių kandida 
tas į prezidentus9 įkalintas už 

^paniekinimą teismo^
San Francisco. — šešiems 

mėnesiams, tapo įkalintas 
advokatas Vincent Halli- 
nan, Progresyvių Partijos 
kandidatas į Jungt. Valsti
jų prezidentus; nuteistas 
už “paniekinimą teismo.”

Hallinan pirm dvejų me
tų, esą, “per smarkiai” gy
nė teisme Harry Bridgesą, 
kovingąjį vakarinių laiva
krovių unijos vadovą. Tad 
federalis teisėjas C. B. Har-

smar-ris surado, kad tuo 
kurnu Hallinanas “panieki
no teismą.”

Dabar, vedant Hallina- 
ną kalėjiman, ji palydėjo 
Bridges ir būrys progresy
vių bei laivakrovių.

Progresyvių Partijos cen
tras pasiuntė prez. Truma- 
nui telegramą; prašo pa
naikint bausmę Hallinanui, 
kad jis' galėtų dalyvauti 
rinkimų vajuje.

Amerikos laivyno galva kursto 
Čiang Kai-šeką užpult Kiniją

Tokio,—Japonija.—Jung-minkai sakė, . kad Kimball 
tinių -Valstijų karo laivyno ! pareiškė tiktai “raw* asme 
sekretorius Dan A. Kim- ni 
ball sakė korespondentams: damas Čiang Kai-šeko įsi-

—Jeigu Čiang Kai-šeko veržimo į Kiniją, 
kinai tautininkai iš Formo- 
zos salos įsiveržtų ir užpul
tų Kinijos Liaudies Respu- ■ 
blika, 1 
jų laivynas karštai sveikin
tų čiaTigininkus.- Bet ame
rikinis laivynas gintų For
mozą, jeigu Kinijos komu
nistai mėgintų Į ją įsiveržti.

savo asme
ninę nuomonę,” pageidau-

Jie tvirtino, kad Ameri
kos vdldžia laikosi vis .tos

,J. T „ . tt A- pačios politikos, kuria pre-tai Jungtiniu Valsti- l., , 1 m ui Y .1 . zidentas Trumanas nustatė
1950 m. birželio 27 d. Tada 
prezidentas patvarkė, kad 
Amerikos laivynas turi ser
gėt Formozą nuo Kinijos 
liaudininkų, bet taipgi tu-

Washington. — Antriniai rėš sulaikyt Čiang Kai-še- 
bei tretiniai laivyno ir vals
tybės departmento valdi- mo į Kinijos sausumą.

ko tautininkus nuo įsiverži-

Amerikonai lavinsią 
vokiečiu armiją

Bonn, Vokietija. — Gene
rolas George P. Hays pa
reiškė, jog amerikonų ofi- 
cieriai lavins busimąją vo
kiečių armiją vakarinėje 
Vokietijoje.' Hays yra pa
vaduotojas aukštojo Ameri
kos komisionieriaus Vokie
tijai.

PI a n u o j am o j i v o k i ech į 
armija bus dalis tarptauti
nės vakarinių E u r o p o s 
kraštų armijos prieš Sovie
tų Sąjungą.

Jankiai numušę 10 Šiaur.
Korėjos lėktuvų

Streikai žymiai trukdė 
atominių ginklų gamybą

Oak Ridge, Tenn. — Ato
miniuose fabrikuose iki šiol 
buvo tiek streikų, kad pra
rasta, viso 1 milijonas, 538 
tūkstančiai darbo valandų.

Darbininkai savarankiš
kai streikavo “be įkvėpimo 
iš komunistų pusės,“ sako 
valdžia.

Kiek tie streikai sugai
šino atominių ginklų dary
mą, tatai laikoma kariniu 
sekretu.

Korėja, bal. 2.—Ameriko
nai praneša, kad jų lakūnai 
nušovė 10 Šiaurinės Korė
jos rakietinių -lėktuvų per 
mūšį ties Mandžūrijos sie
na.

Skaičiuojama, kad perei
ta mėnesi amerikonai su
naikino viso 34 Šiaurinės 
Korėjos lėktuvus ir prara
do 32 savo lėktuvus. Tai 
buvo dar pirmas toks mė
nuo, kad amerikonų lėktu
vų laimėjimai ore viršijo 
jų nuostolius.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas teigė, kad jie 
balandžio 1 *d. numušė 4 
amerikinius lėktuvus.

Manevruose žuvo 
7 amerikonai

Roma. — Italijos seimo 
narys Alb. Stella per asme
ninius ginčus parmušė kitą 
narį. Už tai suspenduotas 
penktom seimo posėdžiam.

Fort Hood, Texas, — Per 
įvairias nelaimes armijos ir 
lakūnų manevruose šioje 
srityje žuvo 7 kariai. Tarp 
žuvusių yra ir vienas ofi- 
cierius, kurį kareivis nu
šovė.
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McGrath atsisako f
.>■ I

JUSTICIJOS departmento sekretorius J. Howard Mc
Grath nepatenkintas Newbold Morris’u. Ir tai jis pa
reiškė atvirai, tai jis pripažino kongresiniam komitetui.

Dalykas tame: prezidentas Trumanas paskyrė New- 
bold Morrisą ištyrinėjimui suktybių valdžios aparate, 
ieškojimui sukčių, kyšihinkų. Tam, aišku, iš karto pri
tarė ir justicijos departmento sekretorius McGrath.

Tai kodėl gi jis dabar Morrisui priešinasi?
Morris padirbo specialius klausimus ir išsiuntinėjo 

juos, visiems žymesniccns valdžios pareigūnams, reika
laujant, kad jie, valdžios pareigūnai, atsakytų, kiek per 
praėjusius metus jie turėjo pajamų? Jeigu jie turėjo 
pajamų daugiau, negu jų metinė alga, tai kas tos do pa
jamos? Iš kur jos gautos? Kaip jos gautos?

Mums rodosi, Morris labai kukliai ir teisingai pradėjo 
savo pareigas. Nes kaipgi jis gali surasti sukčius, ky
šininkus ir juos išaiškinti?!

Na, ir šis Mop’iso žygis valdžios pareigūnams labai 
nepatinka. Sakysime, neteisingas valdininkas-kyšinin- 
kas, gavęs “iš šalies” pajamų, nenorės jų pažymėti gau
toje blankoje, nes už tai gali būti sučiuptas. O jei jis 
tas “ekstravas” pajamas bandys apeiti, bandys paslėpti, 
tai irgi jam pavojus, nes kada nors visa tai gali išeiti 
aikštėn ir jis būtų nubaustas už kreivus atsakymus.

Va, kodėl dabar justicijos sekretorius sako: jei man 
reikėtų iš naujo skirti Morrisą kyšininkų gaudymui, tai 
neskirčiau.

Šis pareiškimas pasako daugiau, negu kas kita, 
kad Morris visti k pradėjo savo darbą neblogai. Tačiau, 
jei aukštieji pareigūnai atsisakys pildyti gautas blankas, 
Morris nieko nepadarys. Ir taip visas “tyrinėjimo” rei
kalas. gali nueiti vėjais.

MEKSIKOJE . /
ŠIŲ 1METŲ LIEPOS MĖNESĮ Meksikoje įvyks pre- 

zidentiniai ir kongresiniai rinkimai.
Iš to krašto sostinės pranešama, jog trys opozicijos 

partijos — Liaudies, Liaudies Federacija ir Revoliucijos 
partijos—susitarė dėl bendro bloko, dėl bendro fronto 
sudarymo rinkimuose. Visos šios partijos yra kairiojo 
atspalvio, dėl to visos ryžtasi pastatyti į šalies kongresą 
tokius kandidatus, už kuriuos galėtų agituoti žmones 
balsuoti. Kol kas, sakoma, dar nesusitarta dėl kandi
dato prezidento vietai. Reikia manyti, jog greit bus pa
siektas susitarimas ir -tuo reikalu.

Neužilgo bus paskelbta' šito bloko rinkiminė platfor
ma.

Šiuo metu Meksiką valdo reakciniai-dešini Revoliuci
nės Institucijos partija, kuri savo kandidatu prezidento 
vietai stato Adolfo Ruiz Cortines.

Šis kairiųjų Meksikos partijų žygis teikia pamokų ir 
mums, amerikiečiams. Pas mus taipgi bus rinkimai. 
Būtų gerai, jei ir pas mus būtų sudarytos koalicinės 
grupės bei blokai, kurie statytų kandidatais į Kongresą 
žmones, stojančius už taiką—už liaudžiai gerbūvį,—už 
kuriuos galėtų balsuoti pažangesni republikonai, demo
kratai, progresyviai ir nepartiniai balsuotojai.

Jeigu tai nebūtų galima pravesti visur, tai didmies
čiuose tikrai galima pravesti. Sakysime, tokiame Niu
jorke, Chicagoje, Philadelphijoje, Detroite, ir tt., ir tt., 
pažangesnieji demokratai, republikonai, progresyviai ir 
nepartiniai veikėjai galėtų susitarti ir išstatyti savo 
kandidatais į kongresą tokius asmenis, kurie atstovautų 
liaudies valią, o ne partinių — demokratų ir republikonų 
—lyderių valią.

Mokykimės iš Meksikos darbo žmonių.

Prieš koncentracijos stovyklas
KETVIRTADIENĮ Washingtonan vyks juristų, dva

siškių ir kitų profesijų veikėjai, atstovai labai svarbiu 
reikalu.

Jie vyks pas justicijos departmento sekretorių Mc- 
Grathą reikalauti, kad jis liautųsi statęs koncentracijos 
stovyklas, kurių reikalauja McCarran įstatymas.

Koncentracijos stovyklos—fašizmo padaras. Jos sie
kiamas! pastatyti tam, kad galėtų, kišti “nepageidauja- i 
mus” sveturgimius, kad galėtų į jas kišti kiekvieną, kas 
priešinasi karui, kas pasisako už taiką.

Prieš koncentracijos stovyklas, prieš jų steigimą pri
valo kelti savo balsą kiekvienas laisvę mylįs žmogus.

TEATRE SUMINDŽIOTA 
10 VAIKŲ

Lima, Periu — [griuvus 
. judamųjų paveikslų teatro 

sienai, kilo šauksmai, “že- 
i mes drebėji.mas!” Nusigan- 
* dę žiūrovai taip urmu me- 
\«t?si Jaunąjį, J<ad mirtinai 

’ sutrempė 10 vaikų.

“NEBYLYS” SPROGINYS 
UŽMUŠĖ 10

Velletri, Italija. — Spro
go artilerijos šovinys, užsi
likęs nuo Antrojo pasauli
nio karo; užmušė 10 italų 
vaikų. Jie bandę parsineš
ti tą, w<?osJLp;e]bylį”,,spro
gsi-

ARTINA AR TOLINA?
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
Kanados vyriausybė skiria 

pusę savo, pajamų militari- 
niams reikalams. Milįtarinis 
prisirengimas, kaip jau vi
siems yra žinoma, atsuktas 
prieš Tarybų Sąjungą ir 'ki
tas socializmo keliu einančias 
šalis. bfe dėl to, kad tos šalys 
būtų Kanados amžini priešai. 
Faktinai, Kanada nėra karia
vusi su tomis šalimis. Priešin
gai, ji kariavo sąjungoje 8U 
jomis prieš kitas šalis jau ne 
sykį. Visa jų nelaimė tame, 
kad jos pasuko nauju* keliu.

Socializmas eina pirmyn vi
same pasaulyje. Vienur jis 
tiktai pradeda, tiktai dygsta, 
kitur pradeda žaliuoti, o Ta
rybų Sąjungoje rengiasi žie
dus krauti. Pas mus, Kanado
je, yra daug socializmo žymių. 
Gelžkeliai, elektros jėga, paš
tas ir daugelis kitų priemonių 
yra tvarkoma visuomeniniais 
pamatais. Ne kartą buvo išsi
tarta apie ekspropriaciją tele
fono, geso ir kitų kompanijų. 
Gyvenimas verste verčia eiti 
pirmyn.

Ginklai gali pastoti kelią 
armijoms, o socializmas eina 
be armijų. Tai idėjos, kurios 
nugali ir armijas. Štai, Angli
ja atlaikė nacių bliekriegą, 
bet negalėjo sulaikyti socia
lizmo. Tiesa, anglų žygiai ne
dideli, bet vistiek ta krypti
mi. Net konservatyviškiausias 
čiorčilas nedrįsta sukti ratą 
atgal.

♦ Klausimas yra, ar toks gin- 
klavimasis lėtina socializmą, 
ar ne ? Kai kam atrodo, kad 
lėtina, bet tikrumoje jis grei
tina, Kišimas tokių baisių su
mų į kanuolių vamzdžius 
skriaudžia šalis ekonominiai, 
skurdina žmones, pūdo esamą 
tvarką ir tokiu būdu auklėja 
reikalą siekti pakaitų, pašali
nimo tokios nenormalios padė
ties.

KAM LEIDŽIA
AL TARYBA PINIGUS?

Brooklyno * Vienybėje (š. 
m. kovo 28 d.) skaitome:

ALTaš skundžiasi, jog žmo
nės per mažai aukoja ir prašo 
dėti visas pastangas, kad bū
tų pasiektas $100,000 vajus.

Kaip tą pasiseks padaryti, 
sunku pasakyti.

Iš patiektos ALTO apyskai
tos matyti, kad pereitais me
tais buvo surinkta tik $43,- 
751.84 ir išlaidų padaryta 
$37,770.40.

Stambesnės išlaidos šios: 
centro raštinės tarnautojui 
$2,852.24, prof. R. Lemkinui 
$961.10, V. Sidzikauskui 
(sausio-kovo mėn.) $450, rep
rezentacijai $686.75, genoci
do parodos išlaidos (katalogo 
atspausdinimas) $924, laiškų 
akcija genocido konvencijos 
reikalu $415, ALT suvažiavi
mo 1950 m. išlaidos $1,135.- 
67, ALT knygų tikrinimo iš
laidos $388.75, akcija Wa
shingtone ir BALFo seimas 
sausio 5-8 d. $1,224, akcija 
Washington^ gegužės mėn. 

Francūzų armiją lipa iš laivo Indo-Kinijos uoste Ton- 
kiii; Ji atsiųsta sustiprinimui Francijos karinių jėgų 
tojo kolonijoje, kurios žmonės jau kelinti’ metai nori 
išvaryti sVetirtltautiškus okupantus.

$1,083.17, išlaidos, surištos su 
kelionėmis įvairiomis progo
mis $2,819.63, pervesta VLI- 
Kui $10^857, avansas Informa
cijos Centro einamosioms iš
laidoms $12,000.

Kaip matome vien tik įvai
rioms kelionėms buvo išleista 
daugiau kaip 6,000 dolerių, 
tuo tarpu visuomenininkams 
ir kultūrininkams sušelpti te
išleista tik $685.85.

Išeina taip, kad New Jersey 
lietuviai savo aukomis (buvo 
surinkta $659.85), vos suge
bėjo apmokėti ALT reprezen
taciją, New Yorko lietuviai 
(buvo surinkta $1,434.15) vos 
apmokėjo vieną-kelionę j Wa- 
shingtoną, gi visų Chicagos 
lietuvių aukų ($10,780.08) ne
užteko avansui Informacijos 
Centrui.

Tačiau kiek buvo, vargta, 
kiek vietos visuomenininkų 
pasidarbuota laisvu nuo darbo 
laiku, kad kuo daugiau surin
kus pinigų ir tik tam, kad bū
tų suruošta kaž kokia repre
zentacinė arbatėlė, kad lėktu
vais keli nariai galėtų nuskris
ti į Washingtona, kad būtų 
spausdinami biuleteniai, ku
rių niekas neskaito ir nema
to...

ALTas turėtų suprasti, kad 
tūkstančjai yra sunkiai suren
kami ir per daug lengvai juos 
nereikia mėtyti per langą...

Šitaip rašo tas laikraštis, 
kuris Amerikos Lietuvių 
Tarybą visaip remia, palai
ko! Šitaip rašo ne koks 
bolševikiškas laikraštis!

Ir tai, ką Vienybe čia ra
šo, yra tiesa, — tiesa tame, 
kad surinktieji aukomis pi
nigai neina tam, kam ren
kami. Jie renkami “Lietu
vos laisvinimo” obalsiu, o 
juos išleidžia kelionėms, 
sugaištims ir hoteliams tie, 
kurie stovi ALT priešakyj!

Vadinamosios “akcijos” 
yra niekas daugiau, kaip 
kelionės, sugaištys ir kote
liai.

Nujausdama, kad ji gali 
gauti už'tai-karšti, Vienybė 
sako:

Aišku, už tokias mintis tuo
jau apšauks komunistu. Bet 
ar ne per daug jau vartojame 
polemikoje žodį komunistas? 
Kada nebegalima atsikirsti jo
kiais argumentais, tai tas 
tuoj apšaukiamas komunistu!

Maži vaikai susipykę, tuoj 
pradeda rėkti:

— Tavo tėvas vagis!
— Ne, tavo tėvas vagis!
Pasiskaičius laikraščiuose 

polemikas, susidaro įspūdis, 
jog visi esame komunistai. Ir 
dar kokie?

Tai tiesa! Pasakyk šian
dien kokiam nors nedorė
liui, kokiam nors blogda- 
riui, kad jis daro blogą, tai 
jis tuojau suriks: tu esi' ko
munistas! Ir taip savanau
džiai iriasi pirmyn! Ta
čiau; anksčiau ar vėliau jie 
prieis galą. Tik reikia, kad 
visuomenė juo greičiau pa
matytų savanaudžių tikruo
sius veidus ir veiksmus.

Mines Paul Robeson 
gimtadienį

Pasauliniai pasižymėjusiam 
artistui ir veikėjui už taiką ir 
už lygias teises visiems Ame
rikos žmonėms, Paul Robeso- 
n’ui šiemet balandžio 9 d. su
kanka 54 metai ir todėl atžy- 
mėjimui jo gimtadienio yra 
rengiamas artistui koncertų 
maršrutas per visus Amerikos 
didmiesčius: pradedant’ su 
Bostonu rytuose ir baigiant su 
Minneapoliu vakaruose. Nuo vi
sų koncertų pelnas ir nuo visų 
Robesono sveikinimų pinigai 
eis į Suvienytą Laisves Fondą.

Ta proga ir Clevelando Ne
grų Darbo Taryba atžymėji- 
mui artisto Paul ,Robesono 
gimtadienio, rengia jam kon
certą, kuris įvyks gegužės • 6 
d. Kovo 27 ir man teko proga 
būti jų susirinkime, kuriamo 
buvo aptariamas prie koncer
to prisirengimas bei išrinki
mas komitetų ir komisijų įvai
riems darbams. Tik susirinki
me pasirodė, kad svetainė 
koncertui dar nepaimta. Esą. 
ieškoma svetainė ar auditori
jos su nemažiau 2,200 sėdy
nių. Eina derybos su kelių au
ditorijų bei didesnių salių 
bord-direktoriais, bet kurią iš 
jų bus galima prieinamiau 
gauti, komitetas dar neturi ži
nių. Apie tai jie praneš vėliau.

.—o—
UE už teisinga samdą

United Electric, Radio ir 
Machine Workers (CIO UE) 
unijos lokalo 735 Teisingos 
Samdos Komiteto, vadovybė
je lokalo iždininko James 
Yatc’s, yra skleidžiamos peti
cijos visose UE 735 lokalo 
ša pose reikalaujant, kad būtų 
išleistas Teisingos Samdos 

^Praktikavimo įstatymas mies
tuose, valstijose ir šalies Kon
grese.

Peticijos tapę pagamintos 
per Nacionalę Negrų Darbo 
Tarybą su reikalavimu geres
nio Teisingos Samdos Prakti
kavimo (FEPC) įstatymo, vie
toje dabartinio, kuris yra silp
nas ir neatsakantis tikslui. 
Peticijose yra sumanymas 
bausmių kompanijoms, kurios 
prasižengs prieš tą įstatymą, 
kad tokiu būdu būtų užtik
rintas darbas dėl kiekvieno 
Amerikos žmogaus, neatsi
žvelgiant į jo rasę, įsitikini
mą ir spalvą. Kad lygios tei
sės moterims prie darbo ir ly
gi mokestis už lygų darbą bū
tų pažymėta naujai išleistam 
įstatyme.

—o—
Greitai ritasi link fašizmo

“UE 735 Naujienos” už ko
vo mėnesį sako: “šiandien A- 
merika, būdama po Wall 
Stryto ir Kapitoliaus Kalno 
žiauria letena, yra arčiau hit
lerinio fašizmo, negu’ bet ka
da pirmiaus Amerikos istori
joje. Wall Strytas dabar yra 
pakvaišęs ii\ apakęs nuo kva
po žibančio aukso ir betrokš- 
clamas dominuoti visam pa
sauliui. *

“Prisidengusi šalies apsigy
nimo ploščiumi, Administraci
ja sutrempė civilines laisves
mažumoms, įvedė minčių 
kontrolę Amerikos, žmonėms 
ir kalina visus, kurie išdrįsta 
kalbėti už taiką, už lygias tei
ses visiems Amerikos Pilie
čiams, už mažiau taksų ir 
daugiau pinigų pragyvenimui.

“Norintieji gauti aiškesnį 
vaizdą, kas daroma1 Washing
tone, tegul pažvelgia į Senato 
ir Atstovų buto nuorašus, kad 
pamatyti, kiek ir kokie biliai 
ten yra diškusuojami. Viskas 
militarizmui, o darbo žmo
nėms lieka tik širdgėla ir skur
das.

“Biliai S 1'975 ir S 254 tai 
M c C a frau -11'uifn p h r ey Valdžiai 
Kontroliuoti unijas biliai. Tie 
biliai siekias atimti iš darbi
ninkų teisę' pasirinkti sau' uni
ją ir išsirinkti sau' tinkamus 
unijos viršininkus, nes biliams 
prąėjus, valdžia galės įsakyti 
darbininkams prie kokios uni
jos jie turės prigulėti ir kokie 
viršininkai tą uniją galės kon

troliuoti.”
Pabaigoje to straipsnio, 

UE 735 organas sako: — “Pa
kol mes dar turime teisę rašy
ti ir kalbėti į savo atstovus, 
mes privalome reikalauti ir 
veikti už greitą susitarimą ir 
baigimą Korėjos karo, už at- 
steigimą mūsų pamatinių tei
sių ir už panaikinimą visų 
bemierių aptaksavimų.”

Tas bilius tai jau per žiau
rus pasikėsinimas ant darbo 
unijų. Apie tai mūsų spauda 
jau keli metai tam atgal rašė, 
— rašė, kad pasikėsinimą ant 
Komunistų Partijos seks pasi
kėsinimas ant darbo unijų. 
Tas jau buvo Vokietijoje, Ita
lijoj ir Japonijoje. Dabar sų 
apgailestavimu reikia pasaky
ti, kad ir mūsų šalis ritas pa
našia kryptimi. Rep.

Norwood, Mass.
TEATRAS “TETOS TURTAI”

Trijų aktų komediją suvai
dins Laisvės Choro vaidintojų 
grupė iš Hartford, Conn. 
I I artford iečiai yra pasiruošę 
puikiai ir linksmai prijuokin
ti Norwoodo ir apylinkės lie-

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

Ėjau per Williams.burgo 
tiltą pėsčias, ba oras buvo 
geras, nešaltas. Einu sau 
ir dūmoju visokias dūmas. 
Ale žiūriu, •• kad ant ben- 
čiaus sėdi Saimonas Blynas 
ir snaudžia saulutėje.

—Alau, Salmon, — sakau. 
—Ką tu čia darai, miegi? 
Policmonas tau už burdą 
pačiažins; vagys gali ap
vogti.

—Nemiegu, ale mislinu. 
O vagys manęs neapvogs, 
ba nieko neturiu,

—Ką taip kietai mislini, 
kad net akis' užmerkei ir 
jau beveik krioki?

—Mislinu apie visokias 
svieto marnastis. Mislinu, 
kaip gerai būti kokios nors 
susaidės čėrmanu.,

—Kodėl?
—Ogi’ todėl: žiūrėk, kaip 

gerai būti čėrmanu blofo ar 
balfo;. nežinau, kaip jis ti
krai vadinasi. ‘

—Ką tu- mynini ?
—Aš myninu tai: Blofo 

čėrmanas kunigas Končius 
išvažiavo Europon ant vi- 
keišino ir jam kelionę ap
moka blofas, o blofas gauna 
pinigų iš žmonių, o žmonės 
deda- ten pin igus, ba misi i- 
na, kad tie pinigai eis se
nam krajui išlaisvinti. Aš 
taipgi esu apieravojęs kele
tą dolerių.

—Ištlumočyk man, ką tu 
mynini pasakyti?

—Aš myninu, Džim, pa
sakyti va, ką: Končius iš
važiavo Europon ant vikei- 
šino; jis išvažiavo savo ar- 
mobilium ir pasiėmė alto
rių.

—Jis negali anmobilium 
važiuoti per marias, ba dar 
nėra pabildyta tilto:

—Aš žinaUv Jis su savo 
armobilium išplaukė ant ši- 
po, O‘ paskui sau, kaip obi- 
vatelius, važinės armobi-

2 pusi.—Laisvė (LibertyĮ—Ketvirtad., Baland.-April 3, 1952

•tuvišką publiką. Įvyks šį šeš- . 
tadienį, balandžio 5 d., Lietu
vių Svetainėje, 13 St. George*
Ave. Pradžia lygiai 8-tą va
landą vakare, šį pastatymą 
rengia Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 3 k p. kaipo me
tinį 22-rą parengimą. Nariam 
yra privaloma dalyvauti ir sa
vo kaimynus atsivesti. Nes na-1 
riai turės už tikietą yisticlc 
pasimokėti. Bet jei narys ser
ga ar dirba, tai savo vietoj 
gali kitam tikietą duoti, ir lai 
pasigėrės puikia komedija.

Mes dar * gerai prisimenam, 
kaip hartfordiečiai mus pui
kiai prijuokino su komedija 
“Nevykusi Meilė.” Bet su šia 
nauja komedija ‘Tetos Turtai’ 
dar daugiau) prijuokins.

Tad iš visos Bostono apylin
kes kultūringus parengimus 
mylintieji pasinaudokite šia 
proga, atvažiuokite į Norwoo- 
dą, šį šeštadienį.

Norwoodo Žvalgas

Jugoslavija negrąžina 
pabėgusių rumunų lakūnų

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia atmetė Rumunijos 
reikalavimą sugrąžint pen
kis rumunus lakūnus išvog
tą lėktuvą, kuriuo jiė per
skrido Jugoslavijon. K

lium ir gydys dipukus, ku
rie turį sukatas.

—Kaip jis gydys?
—Nežinau. Žmonės sako, 

kad jis kiekvięnam, kuris 
i serga sukatofnis, lieps atsi
klaupti ir pasimelsti prieš 
jo altorių, o tada sukatos 
pragaiš.

—Kas jam apmokės tripo 
ekspensus?

—Blofas. Jis ten bus ke
letą mėnesių, pa u 1 i a v o s 
žmogus ir sugrįš. Žinai, 
kaip daro šventi žmonės! 
Jie sugrįžta.

-^Ar tu mislini, ka$ tie, 
kurie sukatomis sergja- ir 
atsiklaups prieš Končiais 
altorių, iš tikrųjų pasveikę?

—Aš nemislinu ir niekas 
nemislina, ale taip jau yra 
nutarta, tai taip ir turi bū
ti.

—O ką sako apie tai pran
ciškonai?

—Pranciškonai sako okei; 
jie palaiko Končių. Pran
ciškonai sako: Končius, 
dirbdamas nenaudingą dar
bą, labai pavargo, tai jam 
reikalingas vikeišinas, ba 
nenaudingas darbas sun
kesnis už naudingą.

—O ką sako kiti, kurie 
nepritaria pranciškonams 
ir Končiaus vikeišinui?

—Jie sako: naugud, taip 
nereikia daryti. Jie sako: 
tiems, kurie serga sukato
mis, reikia duoti gerai 
valgyti, o ne prieš altorių 
klupdyti. Tai matai, Džim, 
kaip yra.

—Tai naugud.
—Šiūr, naugud, ale ką tu 

biednas žmogus padarysi!
—O ką darysi ant velykų, 

Salmon?
—Nieko nedarysiu, ba 

nėra pinigų. Šiemet Vely
kos bus markatnos. Kriau- 
čiai per Velykas nefylins 
gerai.

—Ne visi!
—Ašį žinau, kad ne visi, 

ale man ir daugeliui kitų 
tai bus markatnos, ba vis
kas brangu, o pinigų nėra. 
O kur tu eini, Džim? ,

—Aš einu ant Delancės; 
ten, sako, silkes pigesnės, 
tai reikės nors vienai gal
va nusukti. Ar nenori su 
manim paspaciravoti per 
tiltą?

—Ne, Džim! Aš čia ge
riau pasėdėsiu ir padūmo
siu, o tu sau vaikščiok svei
kas. Saulutė tokia gera, 
Končius turės gud vikeiš|- 
ną! Anyvei, jis smart žmo
gus, tas Končius!

—Tai soloilg, Salmon1.
—Solong, Džim!



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

DETROITO ŽINIOS Margos Mintys

I (Tąsa)

Mapi papasakojo, kad ant vieno ak
mens, kuriais išgrįstas šis kelias, neži
nomas ispanas iškirto žodžius:

“En recuerdo de los tres mil espanoles 
que h an muerto para construir este ca- 
mino.” (Atminti trims tūkstančiams is
panų, mirusių tiesiant šį kelią.)
Vartai lėtai atsidaro, ir prieš mus atsi

veria ryškiai nušviesta centrinė alėja 
su barakais iš abiejų pusių. Prie įėjimo 
stovi du žmonės dryžuotais drabužiais 
ir abejingai žiūri į mus. Katorgininkai. 
Tiesiog nesinori tikėti. Mes katorgoje.* * *

Mus surinko prie kažkokio pastato. 
Suskaičiavo. Penkiasdešimt keturi. Vie
no trūksta. Bet nacių tas nejaudina. 
Trūko senio, restorano savininko, pas 
kurį susitikdavo partizanai.

Nuo mūsų sruvena prakaitas, mes 
niekaip negalime atsipūsti. Kareiviai 
kažkur dingo.

Liko tik Pantera ir abu katorgininkai. 
Kiekvieną kartą, kai esesininkas pašau
kia kurį iš jų, tas paskubomis nusitrau

kia kepurę, apnuogindamas skustą gal
vą, ir išsitempia kaip styga. Atsakymai 
visada vieni ir tie patys ...

— Jawohl! Jawohl!
Tas “jawohl” — ištisa poema. Tai 

besąlygiškas sutikimas su viskuo, kas 
pasakyta. Tai ir “taip, žinoma,” ir “taip, 
kaip įsakysite,” ir “taip, klausau,” ir 
“taip, kaip jums patinka.” Tai vergiš
kas ir žeminamas “taip.” Prancūzų kal
ba neturi jam atitikmens.

Vienas katorgininkas kreipiasi į mus 
vokiškai:

— Žydų yra?
Į priekį išeina vienas mūsų draugas. 

Mes praminėjne jį daktaru Parabeliu. 
Gydytojas iš; profesijos jis nuo pirmųjų 
Pasipriešinimo dienų įstojo į partizanų 
btA. Taip pramintas jis buvo del to, 
kaS nešiojamojoje vaistinėlėje, su kuria 

niekad nesiskirdavo, visada turėdavo 
. užtaisytą pistoletą.

• Žmogus dryžiuotais drabužiais nužiū
rėjo jį visą, pakėlė jam smakrą ir smar
kiu smūgiu partrenkė žemėn.

Jaunas daktaras kruvinu veidu paki
lo nuo žemės. Čia jam smogė antrasis 
katorgininkas ,ir kai mūsų draugas sun
kiai nuėjo į savo vietą, šie gyvuliai pa
tenkinti nusikvatojo.

O esesininkas tuo metu ramiai daili- 
nosi nagus. Ant viršutinės lūpos jam 
vos kalėsi gyvaplaukiai. Stačiai mergai
tė iš pažiūros.

Mes lankiame jau daugiau kaip va
landa. Kai atėjome, prakaitas nuo mū
sų čiurkšlėmis plūdo. Dabar mus krečia 
kaip karštligėje. • Pučia ledinis vėjas. 
Nuo vėjo sukiojasi vėliava viršum įstik
linto, į švyturį panašaus bokšto. Tai 
centrinė sekykla. Skardinė vėliava girgž- 
da\kaip sena vėjo rodyklė. Joje du su

kryžiuoti kaulai ir kaukolė.
Pantera ženklu įsako mums nusileisti 

akmeniniais laiptais, kurie veda į rūsį. 
Iš karto kyla Neįtikima spūstis, neš abu 
mūsų sargai, manydami, kad mes nepa
kankamai skubame, nesigaili smūgių. 
Dresiravimas eina toliau. Mus suvaro į 
didžiulio karštai prikūrento kambario 
kertę.

Mes turime iš eilės eiti prie stalo, kur 
mus įrašo į sąrašą. Paskiau nusirengti 
nuogai ir pereiti į kitą kambarį. Visus 
šiuos formalumus tvarko žmonės su dry
žuotais drabužiais, kelių esesininkų pri
žiūrimi. Aš pastebėjau, kad Pantera, 
atsisėdęs ant stalo, rausiasi kažkieno 
lagamine. Esesininkas ištraukė iš ten 
dvi plyteles šokolado ir ramiausiai su
sikišo į kišenę. Baigęs apžiūrėjimą, jis 
abejingai numetė lagaminą, ir... ant 
grindų pabiro ryšulėlis laiškų.

Mes susižvalgome.
— Teisingai, vyrai, padarėme, kad 

\ viską sušveiteme. Vis tiek atims, — sa
ko Simonas.

Mano -eilė eiti prie stalo. Aš išverčiu 
kišenes, ir mane įrašo į sąrašą. Nuo šiol 
aš tik 25519 numeris.

YJMe kito stalo aš nusirengiu. Mano 
drabužius meta į maišą, išskyrus dvejus 
naujus marškinius, kuriuos atideda į 

šalį.
Ir štai aš stoviu nuogas gretimoje pa

talpoje. Kvadratinis kambarys, sienos iš 
baltų koklių, žindys išklotos spalvoto
mis plytelėmis* įrengta pagal paskutinį

technikos žodį'. Tai dušo kambarys. Čia 
gera.

Mane pasveria: 54 kilogramai. Pas
kiau -einu pas daktarą su baltu chalatu, 
bet nuskusta galva. Jis čekas. Kalba 
prancūziškai.

— Niekuo nesiskundžiate?
—Niekuo. *

— Sekantis.
Sekantis, istorijos mokytojas, pasi

skundė plaučiais. Daktaras apsidairė ir 
svariai pasakė:

— Nepatariu čia to minėti;
Dabar prasidėjo kvailiausias dalykas. 

Kirpėjas iš kalinių per kelias sekundes 
mašinėle nukirpo mano tankius plaukus. 
Aš atsigręžiau ir pamačiau Andre. Jo 
nebuvo galima pažinti, jis buvo neįtiki
mai juokingas, bet, aišku, ir aš nebuvau ■ 
gražesnis, nes jis sušuko man:

— Na, ir subiauriojo gi tave!
— O tu į save pažiūrėk!
Šarlo pasišokinėdamas laksto nuo gru

pės prie grupės, ir visi vienas iš kito 
juokiasi.

Visų juokingiausias, be abejo, mūsų 
barzdyla: būdamas koledžo dėstytojas, 
jis oriai nešiojo savo puikią juodą barz
dą. Jis juokiasi drauge su kitais. Visi 
žmonės iš esmės yra vaikai.

Po kirpimo eina puikus karštas du
šas. Sušilę, išsipėrę mes pamiršome vis
ką ir svajojame tik apie miegą.

— Įsikursime drauge, — sako man 
Šarlo.

Bet m-es nežinojome, kas mūsų laukė.
Karštas dušas nelauktai pasikeičia 

šaltu. Mes nejučiomis atšokame. Bet į 
kambarį įsibrauna trys nuogi iki juos
tos žaliūkai su lazdomis ir suvaro mus 
atgal. Norom nenorom tenka stovėti 
po lediniu vandeniu. Mes šokinėjame 
nuo vienos kojos ant kitos, bet ilgai iš
laikyti šios kankynės neįmanoma. Girdė
ti tik mūsų budelių kvatojimas. Minu
tės eina.

Paskiau, smūgių krušai byrant, mes 
sunkiai prasispraudžiame pro siauras 
duris. Ant kažkieno balto pakaušio it 
tamsiai raudona dėmė sunkiasi krau
jas.

Prie išėjimo aš gaunu kelnes, marški
nius ir medinę avalynę. Rinktis pagal 
numerį netenka. Kambarys, kur nese
niai buvo susigrūdę tiek žmonių, švariai 
išplautas. Tik kampe tarsi šiukšlių 
krūva mėtosi sulaužyti lagaminai, su
mindžiotos kartoninės dėžutės, sudras
kytos fotografijos, kažkokie popiergaliai. 
Ten, tur būt, ir mano motinos nuotrau
ka.
. Aš pakylu laiptais ir tekinas pasive
ju man-e pralenkusius draugus. Dulkiai 
smulkus šaltas lietus. Mes kalename 
dantimis; norėdami sušilti, plekšnojame 
vienas kitam delnais per nugarą.

Štai išnėrė Šarlo su cigarete dantyse. 
Jis vaišina ir mus cigaretėmis, kurias 
gavo iš vieno suimtojo, ir, patekšnojęs 
man per petį, išdidžiai pareiškia:

— Kaip pradedantieji katorgininkai 
neblogai tvarkome reikaliukus? A?

Skardus antausis ir smūgis į pilvą 
sugrąžina jį į tikrovę. Tai mūsų bara
ko seniūnas atėjo su mumis susipažinti.

— Naktį stovykloje nerūkoma, — pa
reiškė jis, nors pačiam burnoje storas 
cigaras, pavogtas iš kaž-kurio lagamino. 
— Dabar jūs turėsite reikalą su manim.

Jis nusileido į rūsį ir grįžo iš ten tik 
po pusvalandžio. Mes permirkome, suša
lome ir drebame visu kūnu.

— Nach Block! (J bloką!)
Blokas — tai, tur būt, vienas iš tų ba

rakų, kurie stovi palei centrinę alėją.
Medinė avalynė be raiščių bilda per 

asfaltą. Dar, nelaimei, mano klumpėje 
atsirado vinis, ir ji sminga man į kulnį. 
Bet pamėgink ištraukti! Mūsų palydo
vas komanduoja kariškai:

— vEins, zwei, drei, vier ... (Viens, 
du, trys, keturi...)

Absoliučiai kiekvienas vokietis — o 
mūsų seniūnas taip pat vokietis — iš 
prigimties unteris. '

Štai ir barakas. Viršum durų nume
ris: 17. Pro apšviestas įeinamąsias du
ris matyti ilgas koridorius. Seniūnas 
stovi prie slenksčio. Priekiniai jau įeina, 
nusiavę klumpes ir laikydami jas ranko
se. Bet, matyti, nepakankamai greitai: 
seniūnas nutraukia nuo' vinies rimbą ir 
ragina atsilikusius.

(Bus daugiau)

Užsimanė pečiuoti
Miesto Tarybos narys Euge

ne I. Van Antwerp užsimanė 
apipeckioti dailės institute Ri
veros piešinį — muralą, už 
kurio nupiešimą Edsel Ford 
užmokėjo gerą sumą pinigų. 
Mr. Antwerp sako, kad tas 
piešinys esąs propaganda dėl 
Sovietijos.

Iškilus tam pėckiojimui De
troito Taryboje, Detroit Arts^ 
Commission rekomenduoja 
Tarybai, kad Diego Riveros 
muralas “būtų laikomas kai
po reikšmingas darbas moder
niškos dailės?’

Toliaui Dailės Komisija sa
ko, kad Detroitas turi geriau
sią piešinį ir įsigilinusį Rive
ros darbą. “Nė jokis kitas ar
tistas šiandieniniame pasau
lyje negalėtų nupiešt tokį pa
veikslą, su tokiu patraukimu.

“Per 20 metų paveikslo iš
buvimas pasidarė pasauline 
garsenybe.”

Kai Antwerp tvirtina, kad 
paveikslas yra komunistinė 
propaganda, tai D. A. C. at
sako : “To mes negalim suras
ti.” Ir toliau: “Atrodo, kad 
tas yra pamatuojamą ne įskai
tymu Riveros darbo ir jo pa
garsėjimu.”

Kai Diego Rivera kalba už 
taiką ir daugiau linksta į So
viet! ją, tai Antwerp’ui ir jo 
darbas pasirodė baisus. Bet 
žmonės, kurie supranta dailę, 
užtepė jam per lūpas; ir nėra 
abejonės, kad Diego piešinys 
pasiliks Dailės Institute ant 
visados.
Vagia broliai ir policija

Miesto policija suareštavo 
tris broįius Ostrowskius, 
Walterj, 46 metų, Alexander, 
41 metų ir Edwarda, 43 metų, 
už vogimą prekių. Pas juos 
rado suvogtų prekių didelį 
sandėlį. Policija tik ką galėjo 
visa tai sukrauti į šešius pre
kinius vežimus.

Policija išdėjo parodai apie 
$30,000 vertės prekių ir gal 
kas nors pripažins savo pa
vogtus daiktus.

Broliai prisipažino- vagystė
je, bet iš kur ir kuomet jie 
vogė, nesisakė.

—o—
Higland Park trys policistai 

po areštu', taipgi už vogimą 
Visokių prekių. Prisipažino 
kaltais, — Edward Munro, 
417 Puritan, Jack McConnel, 
1056 Curwood, ir George L. 
Woolsey, 6988 Ready, Van 
Dyke.

Minimi policistai iškraustė 
prekių sandėlį. Pas juos rado 
vogtų prekių už $6,000.

Kuomet patys policistai va
gia, tai ką jau bekalbėti apie 
kitus vagišius! Kai policija 
vagia, vagišiai žino; kad va
gys vagių negaudo.
Teisėjas' areštuotas

Teisėjas Joseph A. Gillis, 
plačiai detroitiečiams žino
mas, atsidūrė Highland Park 
policijos nuovadoje. Jį kalti
na Gerald' Brunetti už užstū- 
mimą jo auto ant šaligatvio. 
Teisėjas ir Brunetti išlipę iš 
karų, ir po kelių žodžių, tei
sėjas žiebęs Brunetti į veidą. 
Policija gavo žinią apie muš
tynes, pribuvo ir juodu nusi
gabeno į nuovadą.

Policija sako, kad teisėjo 
Gillio akys blizgėję kaip stik
linės ir kad jis negalėjęs eiti 
tiesiai ir atsidavęs degtine. 
Teisėjas sakęs, jis grįžtąs na
mo iš Veterans Memorial Buil
ding paūžimo — “party.” Iš 
teisėjo krumplių kraujas te
kėjęs. Brunetti sako, kad tei
sėjas jam kirtęs ir akinius nu
mušęs, bet nesudaužęs.

Teisėjas paleistas už $150 
užstato. Jis sykį jau’buvo arcs' 
tuotas už muštynes ir užsimo
kėjo $5’ bausmės ir $3:35 c. 
lėšų. Tas įvyko Dansinge 
1943 m. Teisėjas Gillis’ 1949 
m. už triukšmavimą išbuvo 
Oakland County šaltojoj 9 
vai. ir'užsimokėjo $1 bausmės 
ir $25 lėšų.

Taigi, Detroito teisėjai ne
snaudžia. Jūs pamenate kitą 
teisėją, kuris važiavo prįę^

patvarkymą1 ir nusitęsė poli- 
cistą kelioliką pėdų, sakyda
mas, “leisk, čia važiuoja tei
sėjas Brennan.”

Kaip išeis teisėjo Gillio by
la, kitą kart bus pranešta, jei 
b uis leista žinoti.
Visai kitaip yra

Daugybė kalba ir tiki, kad 
Reuther su savo Taryba pa
skyrė administraciją dėl išvai
kymo komunistų iš Fordo lo- 
kalo 600.

Reutheriui yra tie komunis
tai, kurie nesutinka su veda
ma linija. Ir kai Reuther užsi
mojo pakelti unijistams mo
kestį $1 į mėnesį, Clevelande 
įvykusioj konferencijoj, tai 
Fordo lokalo 600 pre z. Stella
te labai priešinosi. Prie to, lo- 
kalas 600 pasireiškė kritiškai 
dėl Fordo dirbtuvės mažinimo 
ir kėlimo į kitas kolonijas, ir 
taipgi pasisakė, kad Fordo 
darbininkai turi reikalaut 30 
vai. darbo sąvaitės ir užmo
kesčio už 40 valandų.

Dar niekas negirdėjo apie 
atvykimą į Detroitą Prieš 
-Amerikinio Veikimo Komite
to, o jau Reuther su savo šai- 
ka per du kart buvo pasišau
kęs Stellate ir vice-prez. Rice 
ir kamantinėjo už jų nusista
tymą. Nieko nepešė;

Dabar, vadovaudamasis iš
davikų kalbomis, Reuther sa
ko, kad jis nori prašalint ko
munistus iš lokalo.

—o—
Komunistų ieškojimas uni

jose yra kapitalistinis darbas. 
Industrialinis kapitalizmas 
nori ardyti darbininkų vieny
bę visokiais būdais. Ir kur tik 
išeis darbininkai į streiką, ka
pitalistai per1 savo apmokamą 
spaudą kaip sakė, taip ir sa
kys, kad komunistai išėjo į 
streiką. Kurie nesate komu
nistai —- grįžkite į darbą. Tas 
pilnoje žodžio prasmėje yra 
niekas kitas, kai tik skaldy
mas darbininkų vienybės.

Taipgi kapitalistų išėjimas 
prieš juodųjų ir baltųjų lygų 
samdymą, rodo erzinimą dar
bo jėgų.

Išvada yra: geltonieji 
šniurpščia prieš rausvus, ir 
atbujai; baltieji žiūri į juodus 
kai į laukinius žvėris; juodie
ji atsimoka baltiems pana
šiai.

Tas viskas yra kapitalisto, 
išgalvota ir tik dėl jo paties 
interesų.

Pirmam kare ir po karo ka
pitalistams buvo pavojus iš 
IWW. Tuomet buvo Sindika- 
listinis Aktas ir tuo rem dai
nuosi, kapitalistai kalino vei
klesnius narius ir deportavo. 
;Nė viena šalis nebuvo, taip 
sakant, agresyvė prieš USA 
tuo laiku.

Dabar turime priešameri- 
kinio veikimo aktą—“Subver
sive Act”. Su š i u o a k- 
tu norima parody t- 
įrodyt' piliečiams, kad komu
nistai, 31,0.00, pagal FBI pa
duotą skaitlinę, sudaro šaliai 
pavojų, ir tuomi norima nu
kreipi žmonių mintį nuo dide
lio taksavimo ir nuo visokių 
valdiškų suktybių, ir nuo ka
ro, kuris nėra karu.

Esamasis gąsdinimas komu*- 
justais gali išeit taip, kaip tai 
motinai, kuri gąsdino mergai
tę visokiomis pakusomis ir 
nieko nesakė apie meškas, ku
rios lankydavos prie jų trobų. 
Mergaitė, nežinodama t nieko 
apie meškas, paėjo'nuo stubos 
tolyn, meška ją pasigriebė, ir 
mergaitė žuvo. (Tai įvyko 
Mich. valst. praėjusiais m.)

Kaip “vaikas” be plaukų 
ir be dantų, nesibijau tų ko
munistinių pakusų. Kiek bi
jausi 100 procentinių su. kuk- 
jUxklaitizmo aprėdalais.

Spartakas
------------------------- .

Jd jūsų draugijai, klubui 
iar choVuii reikiakokių stam
besnių spausdinių: konsti- 

!tucijų, mokesčių knygelių 
ar kitko, — nesibaidykite, 
nia pasitarkite su Laisves 
spaustuve. ...

1,225,000 pančių kraujo
Raudonasis Kryžius sako, 

kad per 18 mėnesių laiko 
aplaikęs kraujo dėl karinės 
pagalbos 1,225,000 pančių 
arba 155,825 galionus.

160,000 pantukių pasiun
tė į Korėją.. Kitų dalį pa
keitė į plazmą. Ir tuo pa
čių laiku surinkęs dėl civi

lių ligonbučių reikalų 1,- 
861,000 pantukių kraujo.

Supylus visą kraujų į vie
ną vietą, galėtum plaukioti, 
o nemokantis paskęstų.

•
“Įpročio lenciūgai yra la

bai mažai jaučiami, kol pa
sirodo labai tvirti sutrau- 
kyt. Kol rūkymo lenciūgą 
nutraukiau, turėjau geroko 
vargo,” sako Lubaz V. ‘

SO. BOSTON, MASS.

Atvyksta Svečiai Nebuvėliai
DR. J. ir MRS. STANESLOW

(STANISLOVAIČIAI)

DR. J. STANESLOW
MRS. K. STANESLOW

Dr. J. Staneslow ir Kristina Staneslow iš Waterbury, 
Conn, atvyksta į Bostoną. Jie čia dar pirmu kartu lan
kysis.

DR. J. STANESLOW, kaipo nervų ir proto ligų spe
cialistas pasakys svarbią prakalbą. Apie tas ligas mums 
labai retai tenka girdėti pamokinimų, tad džiaugiamės 
prisiprašę Dr. Stanislovaitį atvykti ir suteiktį taip nau
dingu pamokinimu.

KRISTINA STANISLOVAITIENĖ, kaipo dailininkė 
ir visuomenininke duos paskaitą apie meną ir taipgi bus 
paroda jos piešinių.

Pagerbimui taip prakilnių svečių, LLD Moterų Klu
bas rengia gražų vakarėlį su užkandžiais ir gražią dai
nų programą, kurią duos So. Bostono Veteranų Grupė 
ir kiti. Įvyks —

Sekmadienį, Balandžio 6 April
318 Broadway, So. Boston, Mass.

Prasidės 2-rą vai. po pietų
Šį svarbų pamokų susirinkimą rengia LLD 2-ra kuopa 

ir kviečia iš arti ir toli visus atsilankyti išklausyti pamo
kų ir pasilinksminti.

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 lig’’: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

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

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

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

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

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

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

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.
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Brooklyniečiy bus 
pagarbos bankete

J. Marcinkevičiaus pagerbi
mui banketas įvyks šeštadieni, 
balandžio 5, 15-17 Ann St., 
Harrison, N. J. Pradžia 7 vai. 
vakare.

J. Marcinkevičius yra daly
vis pažangiojo veikimo. Dabar 
jam sukanka 70 motų am
žiaus.. Ta proga todėl ruošia
mas šis banketas.

Girdėjau, kad šiame banke
te dalyvaus ir brooklyniečių. 
Tai bus gera proga plačiau 
susipažinti su J. Marcinkovi' 
čivm ir kitais New Jersey vei
kėjais. Brooklynjetis

Mirė
70
76

Peter Burneikis, apie 
metu amžiaus. gyvenęs 
Hudson Ave.. Central Brook- 
lyne, mirė balandžio 1-mos 
rytą, ligoninėje. Pašarvotas 
A romiški o koplyčioje,
Metropolitan Avė. (prie
Marcy Ave.) Brooklyne. 
dos penktadienį, bal.
(šiuos žodžius rašant valanda 
tebebuvo nenustatyta).

pat

4-tą

New nlin
Aido Choras ruošiasi 
paminėti sukaktuves

Jau artinasi gegužės 4-ta ir 
visiems Aido Choro dalyviams 
tai bus didelė diena. Tai bus 
Aido Choro keturiasdešimta 
gyvavimo metų paminėjimas. 
Visi choristai ir choristės rū 
pinasi, kad viskas sklandžiai 
ir gražiai būtų atlikta.

Lietuviai visados buvo ir te
bėra dainų mylėtojai,' nežiū
rint kokiais laikais ir kur jie 
gyveno. Aido Choro sukaktu
vių proga, kviečiami yra visi 
lietuviai iš toli ir iš arti. Ne
reikia nei sakyti, jog mūsų 
dainos pradžiugins visus.

Programoje bus ir senų, 
praeityje buvusių populiares
nių Aido choro dainų. Buvu
siems choristams jos gal pri
mins jau prabėgusias jaunas 
dienas ir su jomis surištus ki
tus sapnus bei svajones... Tai
gi, kiekvienas buvusis choris-

surengti. Būtų gražu,

aukomis, pagal iš-

su- 
žmones irgi 

išsprogusių 
bei žydras

am

Aštiionių šeima gyvena 
viename šaltame kambaryje

Aido Choras
Choro reguliarė pamoka j- 

vyks šio penktadienio vakaro 
8 valandą, Liberty Auditorijos 
Music Room. Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

Choro Prezid.

linis. Taipgi pasimokykite duokles 
už šiuos metus. —7 Fin. rašt. G.
Shimaitis. (G5-GG)

RANDAVOJIMAI
BROOKLYN, N .Y.

Pasirandavoja fornišiuotas kam
barys 1 vyrui, šiltas vanduo ir ga
ro šiluma. Kreipkitės: 105 So. 3rd 
St., Brooklyn, N. Y. (65-66)

Velionis buvo LDS narys iri tas ar choristė turėtų jau da
bar ant kalendoriaus pažymėti 
gegužės 4-tą dieną ir būtinai 
atvykti į paminėjimą.

Sveikinimus galima 
dabar pagal ši adresa :

AIDO CHORAS 
110-06 Atlantic Avė. 
Richmond Hill 19, N. Y.

dienraščio Laisvės skaityto
jas.

Liko duktė Barbara Kaz
lauskas, anūkė Ruth (ir gal 
daugiau jo artimųjų). Joms 
reiškiame užuojautą.

ATSIVESKITE VAIKUS Į 
MARGUČIŲ POPIETĮ

Jie-gali būti jūsų vaikai ar 
anūkai. Arba gali būti gimi
naičio ar kaimyno vaikai. Ar 
jūs esate LDS nariais, ar ne
sate nariais, vaikai yra kvie
čiami į pirmvelykinį margučių 
ir margumynų popietį. Jį ren
gia LDS 200 (angliškai kal
bančiųjų) kuopa.

Vaikams įžanga nemokama. 
Suaugusiems įžanga — atsi
vestas vaikas ar grupė vaikų. 
Vaikams bus vaišių ir pačių 
vaikų vykdoma programėlė, 
taipgi žaismės.

Margučių popietis įvyks jau 
šį sekmadienį, balandžio (Ap
ril) 6-tą, Liberty Auditorijoje, 
Atlantic Avė. ir 110th St., 
Richmond Hill. Pradžia 3 vai.

Doleris viską padaro
Nathan Perlman, vienas ug

niagesių department© virši
ninkas, liudijo teismui, kaip 
komisionierius James Moran, 
kuris už suktybes ir kyšių rei
kalavimus pakliuvo kalėji- 
man, reikalaudavo iš ugniage
sių dolerių.

Perlman sako, Moran parei
kalavęs iš jo tūkstanties dole
rių ir kol tiek negavęs, visaip 
jį terorizavęs, iŠ vietos į vie
tą kilnojęs ir norėjęs visai iš 
darbo išvyti. Bet kai gavęs 

. tūkstantinę, tai viskas buvę 
gerai.

Taipgi terorizavęs ir kitus 
ugniagesius. Priveikdavęs juos 
apgavingais būdais gauti pini
gų. *

COMING SATURDAY
TO TOWN HALL

Miss Felice Takakjian 
skambins pianą šeštadie
nį, balandžio 5, kaip 8:30 
vai. vakare, Town Hali 
salėje. Jinai skambins N 
garsiųjų armėnų kompo
zitorių muziką.

Bus atspausdinta graži pro
grama, kurioje tilps visi svei
kinimai. Reikia tikėtis, jog 
biznieriai nepašykštės atsiūsti 
ir skelbimų, nes tai labai pa
gelbėtų chorui gražiau sukak
tuves
jei ir pavieniai lietuviai prisi 
dėtų savo 
galę.

Pavasaris tai dainų lail 
Tada čiulba ir paukščiai, 
grįžę į tėvynę, 
paveikia tik ką 
medžių žalumas
pavąsario dangus. Jei kai ku
rioms mūsų tautiečiams miesto 
triukšmas visą tai užtemdo, 
tai jie labiau> turėtų atsilanky
ti į Aido Choro paminėjimą:

“čia pradžiugs krūtinė...
A t g a i v i n s jausmus.”
Gi Aido Choro dalyviai tu-Į 

retų nepamiršti, jog šį. penk
tadienį, 4 d. balandžio mėn., 
7:30 bus generalinė ropetici- 

i ja. Ateikime visi, kad chorve-
sinsti dė galėtų viską geriau sirpla-

Madeline Tierney iš tikro 
yra desperatiškoje padėtyje. 
Kuomet jos keturių kambarių 
apartmentas, 512 Bergen St., 
Brooklyne, apdegė smarkiai, 
tai paliko tik vienas kamba
rys, k u riame ji su 8 savo vai
kais turi išsitekti. Renki vai
kai guli vienoje lovoje, trys— 
kitoje, o ji pati ant sėdynės 
vargsta.

Pirmiau, kai jos vyras buvo 
gyvas, tai šiek tiek buvo ge
riau, bet ir tada didelei šei
mai teko daug vargti. Bet jis 
mirė 1951 metų rugsėjo mėne
sį. Dabai
Ryti vaikučius. Jie neturi 
tinkamos vietos gyventi, 
tinkamo maisto.

ji viena turi užlai- 
nei 
nei

Pa] ilcdama savo vaikus na-

nuoti. Dirbkime visi, tai ir 
choro■ vadovybei bus lengviau. 
Tada ir pasekmės bus geres
nės. Jonas Gray

Iš Kriaučių Susirinkimo
Kovo 26 d. 

kriaučių 54-to 
rinkimas 1 l-27 
jos svetainėje.

įvyko lietuvių 
skyriaus susi-
Arion PI., fini

muose ji dirba naktimis Cum
berland ligoninėj. Gauna $4 1. 
į savaitę, tai iš to ir verčiasi.

Po ugnies nelaimės jinai 
kreipėsi į pašaipos įstaigą, tai 
ten gavo tik $18 ir pasiūlė jai 
dir kambarius skiepe, kur nie
kas negali gyventi. Jinai pasi
piktino tuo pasiūlymu. Geriau 
gyventi viename šaltame kam
baryje susigrūdus, 
name skiepe pūti, 
pareiškė.

Ji desperatiškai
barių pasinuomuoti. 
tik eina, 
atsakymą 
nen uomuosime. Į

Tai vienas pavyzdys, kiek 
neturtingom šeimom tenka 
privargti šiame turtiilgiausia
me mieste.

negu dreg-
M adei in e

ieško kam- 
Bet kur 

visur gauna tą pati 
: per daug vaikų,

Ar žinote apie sekamas 
meno šakas?

kas tie tapybos 
yra senoviškas 

realizmas? Kas tas dailinin
kas Sezanne,'kas tas mene 
kubizmas? Kas yra abstrak
tinis menas seniau 
Ką reiškia įvairūs 
jie turi ideologinę

is ir kitais 
girdėsime I

Ar žinote,
styliai? Kas

Rudolfas Baranikas yra jau
nas dailininkas, žurnalistas ir 

Apart pirmesnių 
Baranikas apie tris

Brooklynietė S. Blanco ir 
jos dvi mažos mergaitės buvo 
sužeistos, kuomet trokas, ne
tekęs kontrolės, įvažiavo i 
automobilį.

j vyks

Pranešimas
HARRISON, N. J.

LLD 136 kp. susirinkimas
sekmadienį po pietų, 3 vai., balan
džio G (April), 
17 Ann St.
skaitlingai, nes turėsime daug daly
kų aptarti, ypač apie Laisvės Fi
nansinio Fondo vakarėli, kuris jvyks 
sukatos vakare, 5 d. April. Kvie
čia Valdyba. (65-66)

loję pačioje vietojo, 
Meldžiu atsilankyti

Meldžiame vi-
Turime 

kny-

HARTFORD, CONN.

ALDLD G8 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadienį; 7 d. 
balandžio, Laisvės Choro svetainėje, 
155 Hungerford SI.
sus draugus atsilankyti, 
svarbių reikalų. Yra parėjusi 
ga Sveikatos šaltinis. Taipgi 
turime kalendorių, reikia juos 
tinti. Gaukite naujų narių, 
ganizatorius A. Kiškiūnas.

(6.7-GG)

MONTELLO, MASS.
Draugiškas vakaras su 

džiais jvyks

pla-
Or-

užkan- 
balandžio 5 (April), 

Lietuvių Tautiško Namo žemutinėje 
salėje, 8 Vine St. Rengia Moterų 
Apšvietos Klubas. Bus namie gamin
tų valgių ir draugiškas pasikalbėji
mas.
portą iš saulėtos Californijos. Pra
šome 
1 ingai 
ir kavos įsigerti.

Drgė J. Stigienė išduos ra-

Pasirnndavoja 4 kambariai jno< 
niškai įrengti, garu apšildomą ir 
sada šiltas vanduo. Randa/$42.00.
šaukite .Jamaica 9-9724.

(G6-G7)

APARTMENTAS ANT RANDOS 
MERCHANTVILLE, N. J.

Tšrandavosime 4 kambarių apart
ment ą tinkamai šeimai. Yra maudy
nė, suteikiame šilumą ir elektrą. 
Taipgi galima gauti ir garadžių. 
Randa $50.00 į mėnesį. Kreipkitės:

A. BEKAMPIS, 502 Chapel Ave., 
Merchantville, N. J.

Telefonas: Mcrch. 8-1082.
(6G-70)

J.

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).

" (G3-67)

PEIST LANE 
DRUGS, Inf.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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

kritikas.
mokslo, 
metus studijavo Paryžiuje ta
pybą. Jis ten stebėjo ir visos 
Europos meninį judėjimą, Jo 
referatas bus iliustruotas pa
veikslais įvairių autorių.

Sekmadienio popietį visi bū
kime Auditorijos Brown salė
je lygiai 3 vai. Pasakykime ir 
kitiems, kaip įdomios šios pa
skaitos. LMS.

visus vyrus ir moteris skait- 
dalyvauti. įžangos nėra, liūs

LDD G kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks balandžio 7 d., Lietuvių 
Taut. Namo kambariuose, 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai būkite susirin
kime,’ gausite knygą Sveikatos Šal-

ir daba'r? 
styliai, ar 

kryptį ?
klausimais 

mes girdėsime R. Baraniko 
paskaitą šį sekmadienį, balan
džio 6, lygiai 3 vai. po piet, 
Lietuvių Kultūriniam Centre.

Vytautas Ubarevičius važiuotų 
i konvenciją ir turėtų gauti 
tas pačiats kelionės išlaidas 
apmokėti — $150.

Mūs lok ai o atstovai, kurie 
lanko Joint Boardo ir kitus 
unijos viršūnių susirinkimus, 
pranešė, kad dalykai pas 
kriaučius yra prasti. Bedarbė 
pradėjo kočioti visą industriją 
Ir nesimatę galo, o antra d ai’ 
didesnė bėda įvyko, žydų ir 
italų tautų lokaluose nesusi
pratimas iškilo ir vieni kitus 
pradėjo boikotuoti. Tai labai 
pavojingas dalykas. Mūs uni
jos draskymas ir pjovynes 
padrąsina darbdavius prie 
darbininkų algų numųšimo. 
Bet mūs atstovai pranešė, kad 
nereikia nusiminti. Vyriausias 
Joint Boardo menedžeris L. 
Hollander pranešė, kad šie vi
si nesusipratimai tarpe minėtų 
tautų bus sutvarkyti.

Delegatas Vytautas Ubare
vičius raportavo iš lietuviškų 
dirbtuvių, kad jas smarkiai 
palietė bedarbė. Jeigu taip 
paliečia kitų industrijų darbi
ninkus bedarbė, tai savaime 
reikia suprasti, kad kriančiai 
negali būti geresni už kitų in
dustrijų darbininkus. J. S.

JOHN BALEŽENTIS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.
Telefonas Virginia 3-9700

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir 
GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

Amerikos milijonierius Bernard M. Baruch šnekasi su 
Sovietų Sąjungos atstovu Jungtinėse Tautose Jacob Ma- 
liku. Jie susitiko dvylikos kraštu nusiginklavimo komi
sijoje, kuri šiomis dienomis laikė posėdi New Yorke. 
Komisija buvo sudaryta Generalinės Asamblėjos Sesi
joje Paryžiuje.

Rašti- 
kad su

Kas tai telefonu pašaukė 
Bellevue ligoninę ir pranešė, 
jog jis turi bombą, kurią 
prištatysiąs ligoninėn.

Tuoj policija pribuvo ir per 
24 valandas ligoninę saugojo. 
Bet niekas su bomba nepasi
rodė.

Pats susirinkimas 
tlingas ir svarbus, 
renkami delegatai

buvo skai- 
nes buvo 

į Amalga- 
meitų konvenciją, kuri ■ prasi- j
dės gegužės 12 d. ir tęsis visą 
sąvaitę Atlantic City.

Pirmiausia susirinkimas pa
skyrė delegatams kelionės iš
laidas, po $150 visi gaus. De
legatais apsiėmė Juozas Kai
rys ir gavo 67 balsus. Kazys 
čerka gavo 59 balsus. J'aithuo- 
lis, šioj šalyj gimęs ir augęs, 
Kazys Tarnas (Tamulionis) 
gavo 64 balsus. Tai šie 3 vy
rai likosi išrinkti į konvenci-v 
i ą-

Teisybė, dar buvo 2 apsiė
mę delegatais. Buivydas gavo 
tiek, kiek jo LDL 7 kuopoje 
priklauso narių — 21. Petras 
Montvila, kuris visada yra įsi
kibęs Buivydui į skverną, bet 
jisai visada sakosi esąs kata
likiškos sriovės žmogus, tai 
gavo biskelį daugiau balsų — 
viso 33.

Kriairčiai vienbalsiai sutiko, 
kad mūs skyriaus delegatas

Atgimsta gamta Suėmė gengsteriukus

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

ku
šti

Velykos yra tas laikas, 
riame ’gamta atgimsta ir 
ja visokia gyvybė atsinaujina. 
Prasideda linksmas sezonas, 
kuriame naudojama 
niai kiaušiniai, palmos, reli
giniai minėjimai.

Kartu ir nauji drabužiai pa
sirodo visa ęavo skaistybe. O 
labiausia naujos skrybėlės do
minuoja .Velykų Paradą. Vy
rai ir moterys prie to gerai 
pasiruošia.

Geriausia pasiruošti Velykų 
Paradui, tai įsigyti naują 
skrybėlę Adam Hat krautuvė
se. Tai visokių stilių ir pasi
rinkimų. Adv.

Bronxo policija užklupo ir 
suėmė 25 gengsteriukus, kurie 
pasidalinę net į keturias gem 
ges nuolatos muštynes rengda-' 

velyki-1 vo, kai kada ir apsipiaustymų 
ir apsišaudymų būdavo.

Tie gengsteriukai yra po 
15-17 metų amžiaus. Jie padė
ti po kaucija ir. turės teismui 
už savo gengsteriškus darbus 
atsakyti.

Worcester, Mass
Sekmadienį, balandžio (April) 6 d., 

Lietuvių svetainėje, 29 Endicott St., 
Hartfordo Laisvės Choro Dramos 
Grupė suvaidins sklandžią komedi
ją: ‘‘Tetos Turtai.” Mes visi turime 
problemų su turtais; ši komedija pa
rodo kiek rūpesčių, persigandimų ir 
nusivylimų sukelia 
pasimojusiems juos išgauti. Vaidini
mas prasidės 2:30. Kviečiame visus 
atsilankyti pamatyti vaidinimą ir 
smagiaia pasijuokti. — Rengėjai.

(66-70)

‘‘Tetos Turtai

Tarnautojai kaltina 
Waldorf viešbutį

Waldorf-Astoria viešbučio 
patarnautojų (veiterių) advo
katas Marcantonio teisme į- 
rodinėjo, jog šis viešbūtis 
lektuoja 15 procentų 
žmonių patarnautojams, 
išmoka tik 10 procentų.-

ko
mio 
bet

Užšaldytos valgyklų j Bellevue ligoninei 
maisto ir gėrimų kainos | grasinta bomba

maisto 
Jos turės 

aukščio, 
3 ir

Kainų Stabilizacijos 
nė praneša spaudai, 
balandžio 7 d. liekasi 
dytos visų valgyklų 
ir gėrimų kainos, 
pasilikti tokio pat
kokios buvo tarp vasario 
9 dienų.

Šis naujas patvarkymas pa
liečia visame krašte apie pusę 
miliono valgyklų, o New Yor- 
ko apylinkėje apie 70,000 val
gyklų. ■

Minima raštinė prisius kiek
vienai valgyklai tam tikrus 

, plakatus, ant kurių turės būti 
Į surašyta visi maisto ir gėrimų 
dalykai ir jų kainos. Viena 
kopija turės but valgykloje 
aiškioje vietoje iškabinta, ki
ta turi but pasiųsta Kainų Sta
bilizacijos raštinei.

Jeigu bus tokių 
kurios numažins 
miau, vasario 3-9
tos valgyklos turi prie oficia- 
lio maisto sąrašo turėti kitą 
sąrašą, kuris parodys, kiek 
maisto kainos yra mažesnės 
už oficiales kainas. Imti' že
mesnes kainas valdžia leidžia, 
bet aukštesnių neleidžia be 
Kainų Stabilizacijos Raštinės

I pritarimo.

Viešbučio advokatas aiški
no, jog tuos 5 procentus vieš
butis nepasilaiko, bet kitiems 
darbininkams atiduodąs.

SKELBKITĖS LAISVĖJE
UžraSyklt Laisvę Savo Drangų!.

Sirenos tik išbandymui

Civilinio apsigynimo direk
torius Arthur W. Wallander 
praneša publikai, jog “air 
raid” sirenos bus balandžio 3 
d., kaip 7:45 vakare tik išban
dymui. Abelnai publikai ne
reikia dalyvauti.

27 metų amžiaus William J. 
Jarvis užmuštas, kuomet jo 
automobilis įvažiavo į medį ii 
susidaužė.

kainas žc-
kainų, tai

PRITINKA JŪSŲ GALVAI

ADAM skrybėlė dailiai pritinka jū
sų galvai. Tegul ADAM pasiunčia 
jus į Velykinio Parado priekį su 
šauniausių naujų madų skrybėle 
ant avenue.' Vartok galvą, įdėk ją 
i ADAM, didžiausios pasaulyje ver
tybės skrybėlę. x 

‘ $5, $6, $7.50,' $10.

ADAM HAT STORES, žiūrėk 
Telephone Directory.

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
KASOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

, Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberial

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniai* uždaryta

4
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