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Abiejose partijose nomina
cijų kova aštri ir žiauri. Pyks 
tąsi ir pešasi politikieriai. 
Kiekvienas norėtų būti bosu 
prie aštuoniasdešimt bilijonų 
dolerių lovio.

Tikras cirkas. Ypatingai 
ukvatninkų i p r e z i d e ntus 
skaičius padidėjo demokratų 
partijoje, kai prez. Truman as 
pasakė, kad jam pilnai užte
ko astuonių metų preziden
tystės.

Vienas radijo komentato
rius draugiškai priminė, kad 
per tuos aštuonis metus Tru- 
mano turtas paaugo dviem is 
šimtais tūkstančiu doleriu! X * *

Tame nominacijų cirke dar- 
i negali nė nosies 

pinigų, daug 
dolerių. Kur 
bei jų orga- 

"jfeo žmogus 
parodyti. Reikia 
pinigų, milijonų 
juos darbininkai 
nizacijos gaus?

Justicijos Department!) gal
va padarė klaidą, didelę klai
dą. žmogus pirštus kramtosi.

Ponas McGrath nemanęs, 
kad Newbold Morris ims ir 
tyrinės ir jo įplaukas. Jis atsi-
sako išpildyti klausimų anke
tą apie savo įplaukas. Jeigu 
jis būtų žinojęs, kad Moms 
eis taip toli, jis jo. būtų ne- 
skyręs korupcijos valdžioje 
tyrinėjimu užsiimti.

Morris, matyt, yra supykęs. 
Jeigu kiti jį tyrinėja ir kiša 
nojsf j jo įplaukas, kodėl jis 
įgalėtų pasiteirauti apie tų 
kitų raketą?

Gerai, turime progą išgirs
ti dar vieną paskaitą apie ta
pybą. Ją mums duos R'. Ba- 
ranikas, žymus dailininkas, 
nelabai seniai sugrįžęs iš Pa
ryžiaus.

šį sekmadienį po pietų su
sirinkite Kultūriniame Centre.

Gal Stalinas ir padarė klai
dą, kad aną dieną Maskvoje 
pasirodė viename susirinkime. 
Jį pamatė užsienio korespon
dentai ir išsigando, ne vienas 
gal dar ir priemėtį gaus. Jie 
pamatė, kad Stalinas atrodo 
labai gerai, labai sveikas ir 
energingas. O jie manė, ir 
svietui pranešinėjo ir pletkus 
leiTo, kad Stalino viena koja 
jau' karste, o kita, kaip sako 

JfemerikieČiai, ant bananės lu- 
« pynos.

Nevadoje vėl piškinamos a- 
tominės bombos, dar didesnės 
Ir baisesnės. Tie manevrai 
taikomi užsieniui, žiūrėkite, 
kokia galybė mūsų rankose. 
Kurie mūsų nepaklausysite, tie 
gausite...

Bet šitos atominės eksplozi
jos daugiau išgąsdins Ameri
kos žmones. Juk visi žino, kad 
ir kiti žmonės tokius pat pra
gariškus pabūklus jau moka 

. pasigaminti. Jei kils karas, 
tai ir mums jų teks paragauti.

★
Našlė Rooseveltienė sugrįžo 

iš ilgos kelionės. Ji sako, kad 
ji parsivežė vieną neišdildomą 
įspūdį. Visur, be jokios išim
ties, liaudis bruzda ir verčia 
savo vadus kovoti už ekono
minę gerovę.
1 Kapitalizmui tai pavojus. 
Ar pavyks jam ginklais'tą 
liaudies sąjūdį nuslopinti ? La 
bai abejotina. Abejoja ir po- 

. nia Rooseveltienė.
( *
įtikai giliai komercinėje 

/^spaudoje buvo palaidotas pra
nešimas iš Washingtono, kad 
ten įvyko moterų susirinkimas. 
O tai buvo svarbus susirinki
mas.

' Moterys nutarė reikalauti, 
kad visuose fabrikuose, visose

VAKARINĖS VOKIETIJOS 
VADAI RAGINA TARTIS 
APIE SOVIETŲ PLANĄ

STALINO ATSAKYMAI
KENKSIĄ KARINEI
AMERIKOS POLITIKAI

Berlin. — Vakarinės Vo
kietijos valdžia turi griež
tai reikalauti, kad Ameri
ka, Anglija ir Francija tuo
jau pradėtų tartis su Sovie
tų Sąjunga apie Vokietijos 
suvienijimą ir taikos sutar
tį su ja pagal Sovietų pa
siūlytą planą, — sakė Hein- 

į richas Ritzel, vakarų Vo
kietijos seimo atstovas. Jis 
kalbėjo socialdemokratų su
sirinkime Krumbache ir pa
reiškė, jog tai yra “rimtas, 
taikus pasiūlymas.”

Nurnbergo Universiteto 
rektorius Stritzkė, kalbėda
mas 900 darbininkų susirin
kime, sakė:

—Jeigu Sovietų planas 
būtų pamatiniai priimtas,

Taksų valdininkas gavo 
$61,817 pašalinių jeigu

Washington. — Daniel A. 
Bolich, buvęs taksų komi- 
sionieriaus padėjėjas New 
Yorko srityje, gavo iš val
džios viso $53,400 algos už 
5 metus, nuo 1946 iki 1950 
m. Bet per tą laikotarpį 
jis išleido prašmatniam gy
venimui bent $115,217, tai 
yra, $61,817 daugiau, negu 
visa valdinė jo alga.

Taksų suktybių tyrinėto
jai apie tai liudijo kongre
sinei komisija. Jie surado 
faktų, kad Bolichius už ky
šius numušė šimtus milijo
nų dolerių taksų įvairiems 
biznieriams.

Jis taip plačiai gyveno, 
kad, pavyzdžiui, už vienus 
marškinius mokėjo po $30 
ir už kaklaraišius po $7.50.

Korėjos karas lėšuos
5 bilijonus dol. per metus

Washington. — Apsigyni
mo departmentas skaičiuo
ja, kad korėjiniam karui) 
per dvyliką mėnesių nuo 
1951 metų birželio iki šie
metinio birželio bus išleista 
viso 5 bilijonai dolerių.

Išlaidos sumažėjo todėl, 
kad jau 7 mėnesiai kai eina 
derybos dėl paliaubų tarp 
amerikonų ir Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų. Per tuos 
mėnesius nebuvo jokių di
desnių karo žygių ant že
mės. Tiktai lėktuvai pla
čiai veikė.

Montreal, Kanada. — Su
streikavo 6,000 audėjų čia 
ir Valleyfielde.

Jie, Darbo Federacijos 
unijistai, reikalauja pridė
ti po 25 centus uždarbio 
per valandą.

Įstaigose ir visuose pašauki
muose moterims būtų moka
ma tiek pat už tokį patį darbą 
ir tokią pat atsakomybę,.kaip, 
vyrams.

Geriausio joms pasisekimo.
Mokesčio diskriminacija prieš 
moteris yra biaurus, antide
mokratinis papratimas. 

tatai atsteigtų Vokietijos 
vienybę ir gerovę.

Sovietinį pasiūlymą taip 
pat užgyrė Georg Stierle, 
vakarinės Vokietijos seimo 
narys; Wilhelm Klein- 
knecht, Werttemberg - Ba
deno valstijos seimelio na
rys; Friedrich Zetsch,-Ba
varijos finansų ministras, 
socialdemokratas; Gottlieb 
ir Ross Aschenbrenner, 
Municho miesto tarybos na
riai, ir daugelis kitų poli
tinių vakarinės Vokietijos 
vadu.

Georg Stierle ir kiti, kal
bėdami viešuose susirinki
muose, taipgi ragino prie
šintis amerikiniam planui 
dėl vokiečių armijos rekru- 
tavimo.

Amerikonai taip pat 
dalyvauja ekonominėj 
Maskvos konferencijoj

Maskva. — Ketvirtadieni v 
čia atsidarė tarptautinė kon
ferencija dėl ūkio ir pra.mo- 
nės. ’ * ■ ■

Tarp kelių šimtų delega
tų iš įvairių kraštų yra ir 
amerikonai Edmund von 
Henke i)’ Oliver Vickery.

Henke, pirmininkas čika- 
giškės American Electrical 
Fusion korporacijos, sakė:

—Atsteigti prekybos, lais
vę tarp rytų ir vakarų yra 
būtinas reikalas, jeigu no
rime išlaikyti pasaulinę tai
ką.

Vickery, San Francisco 
biznierius, pareiškė, kad 
tvirtai tiki į kapitalizmą/ 
bet nori prekybos su Sovie
tais ir jų kaimynais.

(Amerikos valstybės se
kretorius Achesonas. atkal
binėjo amerikinius fabri
kantus bei prekėjus nuo 
dalyvavimo ekon ominėje 
Maskvos konferencijoje. 
Sakė, ta konferencija su
ruošta dėl “komunistinės 
propagandos.”) i

106,956 amerikonai 
nukentėjo Korėjoj

Washington. — Oficialiai 
pranešta balandžio 2 d., jog 
Korėjos kare jau 106,956 
amerikonai nukentėjo seka
mus nuostolius:

18,680 užmušta, 75,904 
sužeista, 1,075 nelaisvėn pa
kliuvo ir 9,916 be žinios din
go; o 1,381 iš pirmiau pa
skelbtų dingusiais jau atsi
rado.

Per savaitę nuo pirmes- 
nio oficialaus pranešimo to
kie amerikohų nuostoliai 
padaugėjo 162.

Sousse, Tunisija. — Tuni- 
sijos tautininkų bomba su
žeidė francūzišką šio mies
to majorą.

Karachi. — Pakistanas 
taipgi patvirtino taikos su
tartį su Japonija.

SUKEIKIME $10,000
Dienraščio Laisves paramai
Šio fondo sukėlimui vajus prasidėjo balandžio 1 
ir eis per 3 mėnesius, iki birželio 30 d., 1952.

Palengva žygiuojame pirmyn. Daugelis savo inicia
tyva prisiuntė dovanas fondui, daugelyje vietų jau ren-’ 
gia pramogas fondui. Linksma, kad prasideda bruzdėji
mas tam svarbiam reikalui. Darbuokimės visi ir visur, 
kad sukelti fondą iki vasaros karščiai prasidės.

Paskutinėmis dienomis fondui dovanų įplaukė nuo;
ALDLD 9-tos kuopos, Norwood, Mass.;..........$26.75
Konstancija Kalvelienė, Brockton, Mass........ 10.00
Uršulė Zaleskaitė, Montello, Mass. ............... 10.00
John Chelus, Fords, N. J......•................... 10.00
Geri Brooklyniečiai ....................................... 5.00
Vincas Globičius, Brooklyn, N. Y.................... 5.00
C. Blaizes, Greenlawn, N. Y............................. 5.00
Baltramiejus Gaubys, Montello, Mass.................. 5.00
S. Lesčius, Philadelphia, Pa...................................3.00
J. Vaira, Cleveland, Ohio ............................... 3.00
John Uzuba, Chicago, Ill..................................  3.00
Charles Motuzą,“ Shenandoah, Pa. .................... 3.00
Charles Lusas, Waterbury, Conn....................... 3.00
Juozas Gėgžnas, Philadelphia, Pa.................... 3.00
Paul Paulikonis, Pittsburgh, Pa.......................  3.00
M. Savukaitienė, Muse, Pa. 3.00
A. Medeika, Muse, Pa. ....................................... 3.00
Jonas ir Veronika Grigai, Hudson, Mass.......... 3.00
Wethersfield Pilietis .................................... 2.00

Šiomis dienomis dovanų įplaukė $108.75. Iš anks- 
(Tąsą 4-tam puslap.)

Graiku monarcho - fašistai 
gręsia : sušaudyt dar 129 
politinius kalinius

New York. — Politiniai 
Graikijos kaliniai atsiuntė 
slaptais keliais atsišaukimą 
į amerikiečius — gelbėti 8 
progresyviu graikus nuo 
mirties.

(Graikijos monarcho - fa
šistai jau sušaudė keturis, o 
kitus keturis įkalino visam 
amžiui.)

Atsišaukimas’ sako:

Komunistų advokatai tvirtina, 
kad džiūre neteisingai parinkta

New York. — šešiolikos 
komunistų advokatai davė 
pavyzdžius, kaip vienpusiš
kai parinkta federalio teis
mo džiūrė prieš juos.

Advokatas Frank Serri 
nurodė, kad džiūrimanų są
rašai daugiausia parinkti iš 
turtingų žmonių bei profe
sionalų gyvenamos apskri

Anglija žada Sudanui Sustreikavo 30,000 
neva savivaldą telegrafistų

London. — Anglijos val
džia ketino leisti vadina
mam Angliškai-Egiptiniam 
Sudanui išsirėkti seimą ir 
sudaryti tautinę valdžią, 
bet Anglija skirs savo gene
ral - gubernatorių, kuris
“turės teisę” atmesti suda- 
niečių seimo nutarimus bei 
jų valdžios patvarkymus.

Kada Sudanas “politiniai 
pribręs,” tik tuomet Angli
ja leis jo gyventojams bal
suot, ar prisijungt prie E- 
gipto ar pasilikt “bendroje” 
anglų _ sudaniečhį valdybo
je, kaip iki šiol, sako An
glija.

—400 politinių kalinių yra 
kankinami pragariniame It- 
zedin kalėjime, Kretos salo
je. Jie dažnai badu strei
kuoja.

129 iš to skaičiaus jau 
n u smerkti sušaudymu i.

Jie kankinami bei nu- į 
smerkti mirt už tai, jog ko
vojo prieš nacius įsiveržė
lius karo metu, o po karo 
vedė kova už taika, v v

ties, ir beveikė praleista ki
ta apskritis, kur daugiau
sia gyvena paprasti darbi
ninkai, negrai ir portorikie- 
čiai.

Džiūrių parinkimo raš
tininkas William Borman 
negalėjo išaiškint, kodėl 
daroma toki skirtumai, ir 
sakė, jog “taip pasitaikė.”

Washington. — Streikan 
įvairiose valstijose išėjo 30,- 
000 Western Union telegra
fo darbininkų - tarnautojų, 
Darbo Federacijos unijistai. 
Reikalauja pridėti 50 centų 
uždarbio per valandą.

New Yorko telegrafistai 
į priklauso skirtingai unijai, 
bet jie pritaria streikui; 
todėl gal ir jie neis darban.

! Kairo, Egiptas.—Arabiš- 
I kų šalių sąjunga kreipėsi 
(į Ameriką, kad paremtų jų 
skundą Jungtinėse Tautose 
prieš kruviną Franci jos te
rorą Tunisijoj.

Washington. — Politikie
riai šnairuoja į Stalino at
sakymus, kuriuos jis davė į 
amerikonu laikraštininku 
klausimus. Jie supranta, 
kad Stalinas savo atsaky
mais nori pakenkti Ameri
kos ginklavimuisi.

Jisai sakė, jog dabar ne 
labiau gręsia naujas pasau
linis karas, kai]) prieš dve
jus ar trejus metus.. Va
dinasi, Jungtinės Valstijos 

į be reikalo taip karštai gin
kluojasi ir karui ruošia sa
vo talkininkus.

Stalinas pareiškė, kad jau 
dabar yra tinkamas laikas 
suvienyt vakarinę Vokieti
ją su rytine, šiam pareiš
kimui pritaria’ vok i e č i ų 
d augu o menė. Jie kritikuos

G. F. Kennan-naujas 
Amerikos ambasadorius 
Sovietų Sąjungai1

Washington. — George F. 
Kennan tapo prisaikdintas 
kaip naujasis Jungt. Vals
tijų ambasadorius Maskvai. 
Jisai ketina darbuotis, kad 
“atliuosuot įtemptus santy
kius” tarp Amerikos ir, So
vietų Sąjungos.

Kennan 1947 metais pa
skelbė planą/kaip “sulaiky
ti Sovietų imperializmą nuo 
plėtimosi.” Truman o val
džia vykdo tą planą.

Kennan vartoja rusų kal
bą ir yra vadinamas rusiš
kų dalykų žinovu.

Jis užims vietą pasitrau
kusio ambasadoriaus admi- 
trolo Alano Kirko.

KANADIEČIŲ NUOSTO
LIAI KOReJOS KARE

Ottawa, Kanada. — Val
džia raportavo, kad Korė
jos kare iki šiol buvo už
mušta 140 kanadiečių, su
žeista 544. ir be žinios dingo 
keturi.

Vietnamo liaudininkai 
atremia francūzus

Saigon, Indo-Kiną.—Pran
cūzai. praneša, kad Vietna
mo liaudininkai atkakliai 
ginasi prie jūrinės. Tonkin 

' įlankos.
O francūzų komanda per 

kelias paskutines dienas 
žadėjo liaudininkus “vande
nin suvaryti” bei nušluoti.

Meksikos studentai streiku 
išvijo karininkus

Mexico 'City. — Pusan
tro tūkstančio meksikinio 
Puebla Universiteto studen
tų streikavo, reikalaudami 
pavaryt tris armijos oficie- 
rius, kuriuos valdžia buvo 
įstačius kaip mokytojus. 
Privertė pašalintv oficie- 
rius Ir universiteto rekto
rių, rėmusį karinę studentų 
lavybą.

Ameriką, kuri daro atski
rą sutartį su Vokietija* 
Taigi Stalino atsakymas 
kenks amerikiniam planui 
rekrutuot vokiečių armiją 
vakarinėje Vokietijoje.

Tokias išvadas iš Stalino 
atsakymų daro New Yorko 
World - Telegram ir kiti 
Scripps-Howard laikraščiai.

Wash i ngton.—Korespon
dentai užklausė Amerikos 
valstybės sekretorių Deaną 
Achesoną, kaip jam atrodo 
Stalino atsakymai į ameri
kiniu laikraštininku klau
simus.

Achesonas neigiančiai pa
reiškė, kad Stalinas tik 
“aplamai kalba,” nieko nau
jo nepasakydamas.

Taftas laimi nominacijas 
dviejose valstijose

Detroit.—Wisconsino re- 
publikom) kandidatų nomi
nacijose į prezidentus sena
torius Taftas gavo 314,224 
balsus, Warren 260,704 ir 
Stassen 169,320 balsu.

Už demokratų kandidatą 
Kefauverį buvo paduota 
205,837 balsai ir už truma- 
niška kandidata Broughto- 
na 17,191.

Nebraskos wvalstijos repu- 
blikonų nominacijose už 
Taftą įrašyta 67,642 balsai, 
už gen. Eisenhoweri 53,- 
877, o Stassen gavo 46,112 
balsų.

Už demokratų Kefauverį 
balsavo 54,457,, o už Kerr 
36,104. Trumanui įrašyta 
tik 750 balsu. €

Valdžia rengiasi užimt 
plieno fabrikus

Washington. — Veikian
tysis karinių darbų mobili
zuoto jas John R. Steelman 
pranešė, kad valdžia pla
nuoja užimt plieno fabri
kus bei daryt kitus žings
nius, kad užkirstu kelią 
plieno darbininkų streikui.

Plienininkų unija yra nu
tarus streikuoti, pradedant 
nuo ateinančio antradienio, 
jeigu kompanijos vis atsisa
kys pakelti jiem algą apie 
18 centų per valandą. To
kį algos priedą parėmė val
dinė algų komisija.

Kompanijos reikalauja, 
kad valdžia pakeltų plieno 
kaina 12 doleriu tonui. Tik 
tada jos sutiktų su mini
mu priedu darbininkam.

Kol kas tik Kaizerio plie
no kompanija, samdanti 
apie 8,000, sutinka taip pa
didinti jiem uždarbį.

Berlin. — Vakariniame 
Berlyno ruožte 150,000 žmo
nių serga influenza, kuri 
jau numarino 37.

Kentucky valstijoj yra 
10,000 bedarbiu. 

----- ------- i____
ORAS.—Giedra ir vėsinu.
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Kas Ką Rašo ir Sako Danguje yra kitaip, kaip ant žemės

NELENGVA JIEMS PROBLEMA
TRUMANO PAREIŠKIMAS, kad jis nenori būti no- 

minuotas kandidatu naujam prezidentiniam terminui, 
pastatė į keistą padėtį dešiniuosius darbo unijų lyderius.

Dabar jie nežino, prie kurio asmens pultis, kuriam 
būti gerais, nes dar nežino, kas bus oficialiniais didžiųjų 
partijų kandidatais prezidento vietai.

Dešinieji darbo unijų lyderiai (jų dauguma) rėmė 
Trumaną. Ir jiems nebuvo sunku tai padaryti, nes Tru- 
manas žadėjo atšaukti Tafto-Hartley įstatymą (nors 
niekad jis to rimtai padaryti nesiryžo); Trumanas daug 
pažadų davė. Na, ir dėl to, remdami Trumaną, deši
nieji lyderiai, sakė unijistams, jog jie remią darbo uni
jų reikalus.

Bet kas dabar?
Dabar šitie lyderiai yra maišatėje. Anot vieno laik

raštininko, jie net nežino, ar dėl Trumano atsisakymo 
kandidatuoti jie turėtų džiaugtis ar liūdėti.

Su kuo jiems dabar eiti? Už ką agituoti? Už Eisen- 
howerį? Už Taftą? Už Kefauverį? Už Stevensoną? 
Jie patys nežino.

O nežino dėl to, kad darbo unijų lyderiai neprisilei
džia prie tos nuomonės, kad organizuoti darbininkai 
turėtų turėti savo politinį aparatą, per kurį jie galėtų pa
sisakyti visais reikalais. Jei šiandien darbo unijos daly
vautų Progresyvių partijoje, joms nereikėtų keliaklups
čiauti prieš visokius politikierius.

. Pasimokę iš praeities, darbo unijų lyderiai bent šie
met turėtų gerai apsidairyti ir apsigalvoti. Jei tik jie 
rimtai stotų už išrinkimą, sakysime, į Kongresą tinkamų 
žmonių, jie turėtų darbuotis ne su demokratų ir republi- 
konų viršūnėmis, bet su pažangesniais jų veikėjais, taip
gi su nepartiniais žmonėmis, kad sudaryti bendrus savo 
kandidatų sąrašus rudeniniams rinkimams.

IŠ TIKRŲJŲ, 
BEŠIRDIS GYDYTOJAS

Vilniškėje “Tiesoje” skai
tome tūlos telšietės J. Gin
talienės tokį nusiskundimą:

Pereitų metų gruodžio mėh. 
mirė mano^tėvas. Šis skaudus 
Įvykis sunkiai atsiliepė mano 
ir taip silpnai sveikatai; 
gruodžio 8 d. naktį ištiko ma
ne du širdies priepuoliai. įvy
kus pirmajam priepuoliui na
miškiai skubiai kreipėsi į mie
sto polikliniką, prašydami pa
galbos. Tačiau budinti medici
nos sesuo netikėtai pranešė, 
kad neturinti'jokių vaistų bei 
švirkšto ir negalinti tokiu bū
du suteikti reikalingos pagal
bos. Ji patarė skubiai kreip
tis į miesto ligoninės greitąją 
pagalbą. Ir čia tas pats atsa
kymas : atvykti mašina nega
li, nes nėra benzino.

Budintis ligoninės gydyto
jas Blatas, nors ir turi nuosa
vą lengvąją mašiną, su kuria 
paprastai vyksta į ligoninę, 
atsisakė nakties metu nuvykti 
pas ligonį 300—400 metrų ir 
net uždraudė budinčiai sese
riai kviesti jį prie telefono.

Ištikus antrajam nualpimui, 
namiškiai paskambino milici
jai, kad priepuoliai gali turė
ti rimtų pasekmių, nes niekas 
nesuteikia būtinos pagalbos. 
Tačiau beširdis gydytojas ka
tegoriškai atsisakė vykdyti 
tiek milicijos, tiek partijos ra
jono komiteto sekretoriaus 
reikalavimą suteikti man ne
atidėliotiną medicinos pagal- 
bą, kurios be dienos meto ir 
negavau.

Reikia pažymėti, kad gydy
tojas Blatas panašiai jau ne 
sykį pasielgė. Beširdis, amora
lus elgesys piktina miesto gy
ventojus, 
rybinius 
organus.

Ar ne
aukštesniems sveikatos apsau
gos organams, o ypač pačiai 
Sveikatos apsaugos ministeri
jai, panašiu įvykiu ir padary
ti veiksmingas išvadas iš be 
širdžio gydytojo Blato elge
sio? ’ ... f ...

atsakyti už savo apsileidi
mą, už nepildymą gydytojo 
prievolių. Tokie gydytojai, 
kaip Blatas, žemina kitų, 
gerų gydytojų vardą.

Šis J. Gintalienės atviras 
laiškas spaudoje, tačiau, 
parodo, kaip su visokiais 
apsileidėliais šiuo metu Lie
tuvoje kovojama, — kovo
jama viešai, kovojama per

kompromituoja ta- 
sveikatos apsaugos

laikas pasidomėti

Reikalauja išlaisvinti Hallinan 1
ADVOKATAS VINCENT HALLINAN aną dieną 

San Francisco mieste tapo paimtas į federalinį kalėjimą.
- J

Mr. Hallinan nusmelktas kalėti šešiems mėnesiams; 
nusmerktas už tai, kad ryžtingai teisme gynė Kalifor
nijos darbininkų judėjimo vadovą Harry Bridges. Tei
sėjas, teisęs Bridgesą, matyt, turėjo kažkokių savotiškų 
sąskaitų su advokatu, tai ir išliejo ant jo tulžį, nuteis- 
dąmas jį kalėjiman.

Bet Vincent5 Hallinan yra Progresyvių partijos kandi
datu prezidentu vietai. Būdamas šešis mėnesius kalė
jime, jis negalės vesti už save propagandos, negalės da
lyvauti rinkiminėje kampanijoje.

.Dėl to Progresyvių partijos vadovybė pasiuntė tele
gramą prezidentui Trumanui, kad jis išleistų iš kalėji
mo Hallinaną; kad dovanotų jam bausmę, idant kan
didatas Hallinan galėtų veikti rinkiminėje kampanijoje.

Netenka nei sakyti, kad 
toks gydytojo Blato elgęsis 
nebus “praleistas pro pirš
tus.” Jis kada nors turės

OSVENCIMO KALINIŲ 
ŽODIS

Osvencimo kalėjimas bei 
koncentracijos stovykla 
(Lenkijoje) niekad žmoni
jos istorijoje nebus pamirš
ta. Ten naciai budeliai iš
žudė daugybę anti-fašistų. 
Išlikusieji Osvencimo kali
niai šių metų sausio 1 d. 
Varšavoje turėjo savo susi
tikimą - mitingą. Lietuvos 
žinių agentūra šitaip apie 
tai rašo:

Vakar ryšium su Varšuvo
je vykstančiu buvusiųjų Os
vencimo kalinių tarptautiniu 
susitikimu įvyko didelis LenkL 
jos sostinės darbo žmonių mi
tingas. Mitinge buvo paskelb
tas buvusiųjų Osvencimo kali
nių kreipimasis į pasaulinę vL 
suomenę. Kreipimasis bus nu
siųstas į Suvienytųjų Nacijų 
Organizaciją. Jame sakoma : 

šiandien, praslinkus septy- 
noriems metams po Osvenci
mo baisaus košmaro, kari
niams nusikaltėliams vėl duo
dami ginklai į jų kruvinas 
rankas. Vėl steigiamos fašis

tines ir militaristinės organiz., 
kurios atvirai skelbia sa
vo žmogaus neapykantos ku
pinas ir rasistines teorijas.

Mos, buvusieji Osvencimo 
kaliniai, mes, žuvusiųjų šei
mos, paskirsime visas jėgas, 
kad sutrukdytame hitlerizmo 
ir vokiškojo militąrizmo atgi
mimą. Mes niekad nesutiksi
me sw Osvencimo budelių ap
ginklavimu...

Tautų taikos valia, kuri jau 
darosi galinga jėga daugelyje 
šalių, sužlugdys pragariškuo
sius planus 'tų, kurie svajoja 
paversti visą pasaulį nauju 
Osvencimu.

būnant 
atsilankyti tavo dan- 
karalystėje ir kalbe- 
tavim, žiūrint į tavo 
veidą, man atlyginai 

verti visi

Toliau yra pratęsiamas 
“E Bond” brendimo terminas

KLAIDŽIOTOJAI
GRI PE INTELEKTUALŲ ITALIJOJE, katalikų in- 

telektualų, 1944 metais buvo suorganizavusi “katalikiš
ką komunistų partiją.”
z Neužilgo Vatikanas juos pasmerkė, tuomet jie savo 

“partiją” pavadino “kairių krikščionių partija.” Kai 
Vatikanas dar kartą juos'-pasmerkė, 1948 m., tuomet ši 
^partija” buvo įjungta į<; didžiulę Italijos komunistų 
partiją.

‘ Italijos komunistų partijoje, kaip žinia, yra nemaža 
katalikiškų žmogių, katalikiškų masių. Kol kas joje bu
vo-ir šitie intelektualai. Bet jiems ten būti pabodo. Pa
sidaryti karjeros, (kurios tikėjosi, negalėjo, iš vidaus 
partijos palaužtį ^bepajėgė. Tai ką jie darys?
. .Šitie “katalikai! intelektualai” nutarė viešai pasitrauk
ti iš komunistinės partijos.

-Dabar tai madoje. Dabar bet kas, bet koks perkeptas 
ki* nedakeptas asmuo, pabuvęs kiek partijoje, gali būti 
užtikrintas, kad jo iš komunistų partijos pasitraukimas 
bus pasitiktas komunistų priešų labai iškilmingai. Pada
re panašiai ir šitie neliki “katalikiški krikščionys.” Jie 
parašė deklaraciją^ kurią išspausdino “L’Osseryatore Ro- 
Miano” dienraštis. Deklaracijoje skelbiama, jog, girdi, 
k&talikui nesą galima priklausyti komunistinei partijai, 

: ikomercinė spauda dabar sako, jog šitų penkių asme
nų pasitraukimas iš komunistinės partijos užduosiąs. 
skaudu tai parti jai smūgį. • Tačiau niūjorkiškio Timeso 
korespondentas Romoje, Arnaldo Cortesi,* pastebi ką 
kitą. Mr. Cortesi sako: šitų penkių lyderių pasekėjai 
■ėjo su jais per tūlą laiką ten, kur buvo* vedami. Tačiau 
dabar dauguma jų atsisako išeiti iš komunistų partijos— 
atsisako kldušyti' savo buvusių vadovų.*'

Praėjusių metų gegužės 
mėnesį suėjo 10 metų visai 
eilei valdžios “Bond E.” se
rijų.

Daugelio amerikiečių ka
ro metais užpirkti valstybi
niai bonai pribrendo. Ki
taip sakant, jei 1941 metų 
gegužės mėn. už $100 vertės 
“Bond E” jūs mokėjote $75, 
tai šių metų gegužės men
ei jūs gausite už juos pil
ną $100 vertę pinigais.. Ta
čiau, praėjusiais metais 
prezidento Trumano speci
aliu įstatymu buvo patvar
kyta, kad jei jūs norite ir 
sutinkate, minėti “Bond E” 
gali būti palikti brandini
mui dar vienam dešimtme
čiui.

Minėtu įstatymu jūs tu
rite tris galimybes:

(a) Jūs galite, supranta
ma, savo pribrendusį “Bond 
E” iškeisti, kaip jūs. pasi
rašėte kontrakte, į pinigus. 
Tai būtų visiškai lengvai 
atliekama jums įteikus .bo- 
ną bet kuriam bankui, bet 
kuriam pinigus išmokan
čiam agentui, Federaliniam 
Reserve Bankui ar jo sky
riui, ar kad ir pačiam Jung
tinių Valstijų Iždui.

(b) Jūs galite dar 10-čiai 
metų pratęsti “Bond E” 
brendimo laiką. Tuo atve
ju už pirmuosius septynis 
ir pusę metų būtų primoka
ma 2į% už metus; už se

kančius 2į metų procentas 
; kiek padidėtų taip, jog ben- 
, dras sekančio dešimtmečio 
i dividendas būtų apie 2 ir 
i 9 dešftntadaliai procento.

Tokiu tai atveju “Bond 
E,” už kurį jūs 1941 metais 

| mokėjote $75 ir už kurį da
bar jūs gautumėte pilną 
vertę $100, — 1961 metais 
jau kainuotų $133.33! Ir ši
tas pelnas, būtų laimėtas ne
padarius iš jūsų pusės jokių 
papildomų žygių.

Visi bonai, kurie nebuvo 
pateikti ar nebus pateikti 
pribrendimo data* bankams, 
savaime, automatiškai pra
sitęsia iki kiekvienos jums 
reikalingos datos. Jūs gali
te juos, vistiek pat išsiimti, 
kada tik jūs norėsite, už tai 
gaudami pilną jo vertę ir 
plius naujojo dešimtmečio 
palūkanų (dividendą).

(c) Jūs galite savuosius 
“Bond E” iškeisti į pasko
los G serijos bonus, $500 ir 
daugiau vertės. Šitai būtų 
patogu asmenims, kurie no
rėtų pastoviai gauti jiems 
priklausantį, dividendą. Iž
do “G Bonai” duoda kas
met 2Ą%, kuris išmokamas 
pusmetiniu Valdžios Iždo 
čekiu iki pat serijos termi
no po 12 metų. Tačiau, jūs 
taipgi privalote kiekvienais 
metais atsiskaityti su val
džia už serijos G Bonų ne
šama dividendą.

Common Council

Su šiandienine sesija turėjo 
baigtis . mudviejų su dievu 
konferencija. Kadangi į visus 
man dievo patiektus klausi
mus jau buvau atsakęs, tai 
tolimesnė konferencijos eiga 
priklausė nuo dievo iniciaty
vos.

Pasisveikinus ir palinkėjus 
viens kitam sėkmės rižsibriež- 
tuose tiksluose, ponas dievas 
užvedė' žemiau sekantį pasi
kalbėjimą.

Nuodugniai išstudijavęs ta
vo referatą, ponas Pauliau, 
atgavau turėtą ramybę, nes į- 
sitikinau, kad mano šventieji 
nėra susirišę su bažnytiniais 
bizniais ant žemės ir visai 
liuosi nuo bet kokių kunigų 
vedamu žulikysčių, dėl kurių 
tarp mano šventųjų ir manęs 
buvo kilę nesusipratimų, kurie 
sukėlė nemažai klapatų.

Tuomi, ką pasakiau, ponas 
Pauliau, duodu tau suprasti, 
kad aš mudviejų konferenci
ja esu labai patenkintas ir la
bai džiaugiuosi, tave dangun 
atsikvietęs. Vienok jaučiu ne
smagumą tame, kad neturėda
mas medžiaginių turtų, nieku 
kitu negaliu tau atsilyginti už 
tavo sugaištą laiką, ponas 
Pauliau, kaip tik savo dieviš
ka padėka.

Atsakydamas ponui dievui į 
jo jaudinimąsi dėl medžiagi
nio man atlyginimo, padariau 
sekantį pareiškimą:

Gerasis dangaus viešpatie! 
Turiu už unarą pabrėžti, kad 
Paulius ne paeina iš tų graše- 
gauidų, kurie už pinigą par
duoda velniui dūšią, išsižada 
tėvo ir motinos ir sumina 
niekšybių purvan žmonišką 
padorumą. Todėl, pone dieve, 
prašau nesirūpinti medžiagi
niu man atlyginimu. Suteikda
mas man galimybę, 
gyvam, 
giškoje

Į tis SUI 
šventą
brangiau, no kaip 
žemiški turtai. Ar tai tau žer
tas, pone dieve! Galiu pasiba- 
žyt, kad tokio aukšto unaro 
pavydės Pauliui visi žemės di
džiūnai ir dvasiškiai.

Dėkodamas tau, pone dieve 
už pasirinkimą Pauliaus tavo 
dangiškam reikalui patarnau
ti, dar tūkstantį kartų būsiu 
dėkingas, jei tu, gerasis dieve, 
nepaskūpėsi savo malonės^ at
sakysi į nekurtuos man labai 
rūpimus klausimus.

Taip ponas Pauliau, pasakė 
dievas, išskiriant tavo ypatiš- 
kus reikalus, į visuomeninio 
pobūdžio klausimus sutinku 
ą įsakyti.

Labai dėkui, ponę dieve, at
sakau. Mes, žemės gyvento
jai, turime “Dešimts Dievo 
Prisakymų,” kurie turėtų tar
nauti kaipo taisyklė, nustatan
ti tarpusavio žmonių gyveni
mo santikiavimą. Ar tu, dieve, 
davei tokius prisakymus že
mės gyventojams ?

Ar gali, ponas Pauliau, pa
pasakoti tų prisakymų turinį ?

Su dideliu malonumu, gone 
dieve. Prašau klausyti: “Aš 
esmi Viešpats Dievas tavo, 
kursai tave išvedžiau iš Egip
to žemės iš namų nevalios. 1) 
Neturėsi svetimų dievų prieš 
mane.. 2) Neimsi vardo Dievo 
tavo dovanai. 3) Atmink šven
tą dieną švęsti. 4) Šėnavok 
savo tėvą ir motiną. 5) Neuž
mušk. 6) Nesvetimoteriauk. 
7) Nevogk. 8). Nekalbėk ne
teisiai prieš savo artimą. 9) 
Negeisk moteries savo artimo. 
10) Nei namų, nei tarno, ..pei 
tarnaitės, nei jaučio, nei asilo, 
nei jokio daikto, kuris yra ar
timo tavo.”

Man baigus kalbėti “prisa
kymus”, dievas davė sekantį 
atsakymą: J

Niekados nesu buvęs Egipte 
ir nieko iš Egipto nesu išvę- 
dęs, ponas Pauliau, kaip ir jo
kių prisakymų niekam nieka
dos nesu davęs. Bet nepaisant, 
kas tokius prisakymus sugal
vojo, prisakymai visai geri ir 
verti didelės atydos, ir jeigu 
žmones pagal tuos prisakymus 
gyvena, tai jie yra pilnai verti

žmonių vardo, nes toks gyve
nimas turi būti taikus ir ma
lonus:

Būtų gerai, jei taip būtų, 
pone dieve, bet velnio akį, jie 
tau gyvens pagal prisakymus. 
Viskas, kuomi jie džiaugiasi iš 

! prisakymų, tai “išvedimu” 
žmonių iš Egipto “nevalios,” 
o tai todėl, kad tas “išvedi
mas” neuždeda ant jų jokių 
pareigų. Užtai tuomi “išvedi
mu” džiaugiasi kaip tik tie, 
kurie net nežino, kuriame pa-į 
svietyje Egiptas randasi, kaip 
.ir tie, kurie dabar veržiasi at
gal į Egiptą ir užmušinėja 
egiptiečius, ir net daugybė ka
linių, uždarytų kalėjimuose, 
dėkavoja dievui, už jų “išve
dimą” iš namų nevalios.

Kitus gi prisakymų punk
tus, pone dieve, kiekvienas 
palieka pildyti kitiems, o pa
tys, apsiginklavę pragariškais 
ginklais, artimui “meilę” reiš
kia užpuolimu ant artimo na
mų, sudeginimu jo trobesių ir 
pasisavinimu- artimo tarnų, 
tarnaičių, jaučių ir asilų.

Antras mano klausimas, po
ne dieve, yra sekantis: Kuni
gai įkalbinėja žmonėms, kad 
tau, dieve, yra didžiausias 
malonumas, kai žmonės pas- 
nykauja. Esą, didžiausias die
vui būna malonumas ir garbė, 
kai žmogus pasnyku marina 
savo kūną, pinigus aukauna 
bažnyčiai šventai, o kūno 
kančias afieravoja dievui ant 
garbės. Ar teisybė, pone die
ve, kad toki 
kankinimai 
priduoda tau 
praturtina tavo garbės skarb- 
nyčią ?

Neteisybė, ponas Pauliau, 
sako dievas. Koks man gali 
būti malonumas bei garbė, 
žinant, kad žmogus del manęs 
kankinasi karailiuodamas tuš
čiu pilvu! Iš tokių žmonių 
pasnykavimų turi malonumo ' 
tiktai savamyliai despotai, ku
rie didžiuojasi tuomi, kad ga
li kankinti silpnesnius už sa
ve. /

Trečias ir labiausiai man 
rūpimas klausimas, pone die
ve, tai žmonių tau siunčiamos 
jų maldos, žmonės savo mal
domis, tikisi išprašyti nuo ta
vęs, pone dieve, visokių sąu 
loskų,: Didelių turtų, aukšto 
unaro, pasisekimo savo dar
buose, geros sveikatos, ilgo 
amžiaus ir po mirties amžino 
gyvenimo tavo dangiškoje ka
ralystėje, o savo neprieteliam 
didžiausios tavo, dieve, rūsty
bės, skaudaus jų suklupimo 
kiekviename jų žingsnyje, li- 

'gų, neturto, ubagystės, noglos 
smerties ir amžinų kančių pe
klos liepsnose. Su šitokiomis 
intencijomis žmonės tau, die
ve, meldžiasi didžiausiu pasi- 
rįžimu ir atkaklumu. Meldžia
si visokių tikybinių sektų iš
pažintojai, visomis 
visokiais laikais ir 
kalbomis. Meldžiasi 
zuotai ir pavieniais, labai gar
siai, pritariant varpais, vargo
nais, giesmininkų chorais, ir 
smalkinant “šventus” kodylus. 
Taipgi meldžiasi vidutiniu 
garsumu, pakuždomis, lūpas 
judindami ir be jokio ženklo, 
tiktai mintimis. Ar visos šios 
žmonių maldos teikia tau, die
ve, vienodą malonumą, ir ar 
visas maldas vienodai girdi?

Dievas atydžiai klausėsi 
mano jam dėstomo klausimo 
ir davė sekantį atsakymą:

Teisingai ir suprantamai at
sakyti į tavo klausimą, ponas 
Pauliau, bus ne trumpa pasa
ka. Imant atydon, kad ant že
mės laikas ne visur vienodai 
eina — kai vienur švinta, tai 
kitur temsta, ir kad žmonės 
visokiomis kalbomis meldžiasi 
visomis dienomis ir visokiu 
laiku, tai jų maldos turi plau
kti nenutrūkstama srįove be 
jokios atvangos. Jei visų tų 
maldų garsai pasiektų mano 
girdėjimą, tai aš turėčiau būti 
didžiausiu kankiniu visame 
pasaulyje. Įsivaizduok, ponas 
Pauliau, tokią padėtį. Jei tūk
stančio skirtingų .kalbų miši
nio garsai skambėtų ir skam-!

uz

žmonių savęs 
pasnykavimais, 

malonumo ir

dienomis, 
įvairiomis 

organ i-

bėtų mano ausyse be jokios 
atvangos per tūkstančius me
tų, tai man nebūtų galimybės 
susivokti kas ko prašo, nei kas 
ko yra užsitarnavęs ir neturė
čiau nei minutės laiko savo 
malones maldininkam išdalin
ti. Tokiu atveju, man liktų tik 
du pasirinkimai: Palikus d an-v 
gų bėgti ir slėptis ant kokios F 
niekam nežinomos' plaiyetos r 
arba pasilikus danguje, laukti 
pakol maldininkai išmelstų 
mane iš razumo. Kad tokia 
nelaimė man dar neatsitiko, 
ponas Pauliau, tai esu dėkin
gas tam tikrai taisyklei, kuri 
garsams (neišskiriant ir mal
dų garsų) per daug toli nuo 
savo atsiradimo vietos nueiti 
neleidžia. Ačiū buvimui to
kios taisyklės, ponas Pauliau, 
kuri gapsą pasklaido ir sunai
kina nedidelėje apylinkėje, 
jokių maldų, ateinančių nuo 
žemės, nesu girdėjęs.

Bet jeigu virš minimos tai
syklės ir nebūtų, jei garsas 
atsiradęs pasiliktų “gyvu” ant 
visados ir keliautų tiesia linija 
į dangų garso greičiu netruk
domas gravitacijos pajėgumo, 
tai ir tokiu atveju, dėl neįsi
vaizduojamų tolių tarp dan
gaus ir žemės, maldų gaisai 
galėtų pasiekti dangų
daugybės bilijonų metų, kuo-, 
met žemės planeta su visais 
savo maldininkais jau seniai 
būtų atgyvenus savo amžių, 
mirus ir išnykus. Iš to, ką pa
sakiau, ponas Pauliau suprasi, 
kad aš jūsų maldavimų ne
girdžiu- ir niekados negirdėsiu.

Didžiai dėkavoju tau, pone 
dieve, už suteiktus tavo malo
nius atsakymus į man rūpėtus 
klausimus, bet prašau nepa
laikyti už blogą, kad mano ‘ 
žingeidumas tuomi dar nepa
sibaigė. Pirmiau, nei kad ap
leisiu tavo šventą karalj'stę, 
prašau tavo dieviškos malony
bės, pavėlinti apžiūrėti visą 
dangų, už ką būsiu tau dė
kingas iki paskutinio savo at
sikvėpimo. Priežastis mano 
žingeidumo yra tame, p^ne 
dieve, kad sugrįžus man anjh 
žemės, kaip mano prieteliat; 
taip ir neprieteliai, norės, kad., 
aš jiems papasakočiau, ką 
danguje mačiau, girdėjau, ir 
abelnai kaip dangus atrodo.

O ką gi tu, ponas Pauliau, 
tikiesi pas mus pamatyti ? Pa
klausė ponas dievas.

Sakau, viską noriu apžiūrė
ti, pone dieve, nuo diviniausių 
prašmatnybių, iki paskutinių 
menkniekių. Labiausia noriu 
pamatyti tavo, dieve dangiš
kus palociurs, brilijantais iš
puoštą dievišką troną, kurio 
tau, dieve, labai pavydi visi 
žemiški karaliai ir didžiūnai. 
Taipgi noriu apžiūrėti Namus 
Aukso, Skrynią Pakajaus, 
vartus dangaus, šventą Pet
rą, stovintį prie vartų su auk
so raktais ir kitokius dangiš
kus įrengimus. • /

Ponas dievas gardžiai nuspę 
kvatojo iš jūsų Pauliaus 
užuomaršumo ir davė sekantį 
paaiškinimą:

Jau esu sakęs
Pauliau, kad danguje 
nedirba, o palociai, 

Į namai, skrynios,
raktai be darbo neatsiranda.
Pagaliau mum toki dalykai ir 
nereikalingi. Ši vieta, kur mu
du dabar sėdime, ponas Pau
liau, tai mano nuolatiniai “pa
lociai” ir “tronas”, kitokių ne
turiu.

Mielasis viešpatie dieve, aš 
sušukau, mes, žemės gyvento
jai, dangaus negalėtume. įsi
vaizdinti be palocių, be trono 
ir be vartų. Ypač be vartų ir 
be švento Petro, stovinčio su 
raktais prie jų. žemės pilie
čių manymu, pone dieve, jei 
danguje nebūtų vartų, tąi 
dūšios, atėjusios j dangų, ne
žinotų per kur įeiti.

Dėl

tau, ponas 
niekas 
tronai, 

vartai bei

mano šio užsispyrimo 
įtikinti dievą dangaus vartų 
būtinumu, ponas dievas nema
žai stebėjosi ir užklupo jūsų 
Paulių sekamu paklausimu:

Logiškai protaujant, polkas ‘ 
Pauliau, jeigu yra dangaus f 
vartai, tai turi būti ir dangaus

• tvora. Ar žemės piliečiai žino 
ką nors apie dangaus tvorą ir

(Tąsa 4-tam pusi.)
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Net žvirblis ar antis sali
O

paskleisi šią drugio ligą
IŠ ISTORIJOS

Laiks nuo laiko valdžia 
užgina Įgabenti papūgas 
(“pales”) bei kitus Įdomius 
paukščius iš Pietines Ame
rikos ar kitu kraštu. Už
draudžia juos Įvežti ypač 
tada, jei daugiau žmonių 
Jungtinėse Valstijose ima 
sirgti liga, y vadinamą pa
pūgų drugiu, (moksliškai — 
psittacosis). <

Papūgos ir tūli kiti paukš
čiai kartais būna apsikrėtę 
savotiškais bakter i n i a i s 
nuodais, kurie gali susirg- 
dint ir žmogų.

Tokius ligos nuodus kar
tais^'skleidžia ir žvirbliai, 
kanarės, balandžiai ir na- 

-įminės antys.
v Paprastai negalima pa
žinti, ar paukštis serga pa
pūgų drugiu. Tik jeigu 
paukštis padvesia arba žmo
gus suserga 'dėl nesupran
tamos priežasties, tai krin
ta nuožiūra ant paukščių.
Kaip paukščiai platina ligą

Bet paukščiai gali atro
dyt visai sveiki-net ir ta
da, kai jų kraujas turi tų 
bakterinių nuodų, vadina
mų virusų. Tuomet ligos 
nuodų bus ir paukščio iš
matose.

Kitais atvejais nuodų bū
na paukščių plunksnose.

Vėjas išnešioja išdžiūvu
si paukščio mėšlą kail) did- 

-Męs.
Paukščiai sparnais plas

noja ir dažnai purenusi,

Kazio Bevardžio Margumynai
New Yorko Empire State 

Buildinge yra iš viso 7,0.00 
telefonų.

Newark?, N. J., Romos 
katalikų bažnyčioje Queen 
of Angels (Angelų Karalie
nės) buvo, atrasta mažuliu
kas kūdikis, ir be jokio pa
aiškinimo.

Viena dievobaiminga mo
teriškė paaiškino sekamai:

—Dievas ir be aiškinimų 
yi|i per daug užimtas-tais 
gi-ie minkais komunistais.

> . . —
Iš Kinijos p ra nešama, 

kad ten nuteista po 5 me
tus kalėti dvi kataliku mi- 
nvškos.

Kai liaudies valdžia užė
mė miestą Kantoną, ten 
radosi didelis našlaičių vai
kučių prieglaudos namas 
priežiūroje viršminėtų mi- 
nyškų.

Po liaudies valdžios atėji 
mo per viena dieną mirė 60 
siratų vaikučių. Už tai mi- 
nyškos buvo teisiamos kaip 
žmogžudės, sabotažninkės.

Prie teismo susirinko 20,- 
000 žmonių, šaukdami, kad 
tos sabotažninkės ne kalė
jimu, bet mirčia turėtu bū
ti nubaustos.> _ .__

New Jersey gubernato
riaus Alf. E. Driscollo buvęs 
sekretorius H. Adonis, kai 
prasidėjo gemblerysčių ty
rinėjimai, tai jis išvažiavo 
vakacijai į Venezuela ir ne- 
grįž.o.-

F Nabar valstijos prokuro
ras N. E. Stamler nori prie
varta susigrąžinti tą sekre
torių, nes ir jo vardas įvel
tas į gemblerystes.

Adonis pasiaiškino, kad 
jis nuvyko į Venezuela ap- 

i utinėjasi bei “prausiasi.” 
Tuo būdu plinta bakteriniai 
nuodai iš jų plunksnų.

Taip žmogus, ir gali įkvė- 
I puoti ligos nuodų'su oru.

O kai kurie apsikrečia, 
i čiupinėdami sergančius bei 
‘ pastipusius nuo tos ligos 
i paukščius.
Papūgos drugio ženklai

Per 7 iki 10 dienų po ap- 
sikrėtimo pasireiškia tokie 
ligos ženklai:

Kūno temperatūra paky
la, net iki 105 laipsnių, 
žmogus, pakaitomis jaučia 
karšti bei šalta drebuli. 
Skauda galvą. Nesinori val
gyti. Suskausta gerklė. Var
gina sausas kosulys.

Daugelis ligonių Įpuola i 
klejojimą. Dažnai vargina 
vidurių išpūtimas. Krau
juoja nosis. Žmogus ne
gali užmigti ir būna taip 
neramus, kad “nežino kur 
dėtis.”

Net nesigydant, liga pa
lengvėja antrą ar trečią sa
vaitę.

Tuo tarpu bakteriniai 
nuodai veikia plaučiuose ir 
sukelia savotišką pneumo
niją — plaučių uždegimą. 
X-spinduliai parodo pada
rytus plaučiuose skaudu
lius.

Yra nužiūrima, jog kai 
kas suserga ir smegenų už
degimu nuo tokių paukšti
niu nuodu. Bet tatai dar 
nepatikrinta. N. M.

sigyvent pastoviai ir nema
no grįžti. Venezuelos val
džia irgi atsisako prievar
ta Adonį grąžint, nes jis ne 
komunistas. *

. J John Mole, kaip ir pa
prastai, išėjo vieną saulėtą 
Vytą pasivaikščioti su savo 
šuneliu. Neišaiškinta prie- 
žasčia jis įpuolė į Hudson 
upę ir prigėrė.

Per dienas ir naktis 
tas jo šunelis, neėdęs ir ne
gėręs, tupėjo prie upės, 
laukdamas savo gas.pado- 
riaus.

Kai kūnas buvo surastas 
ir iš vandens ištrauktas, tai 
šunelis nuliūdusiai pažiūrė
jo į lavoną ir pradėjo lėtai 
žingsniuoti šalin skersai 
gatvės. Tuo sykiu visu grei
tumu atūžė automobilius ir 
šunelį mirtinai užtrenkė.

Tai parodo, kad ir pas 
gyvulius yra užuojautos ar
timiesiems.

Princeton, N. J., univer
siteto iždininkas Barkley 
pranešė, kad bus nuo darbo 
atleista visi universiteto 
kambarių šlavikai, nes nė
ra ižde pinigų algom ap
mokėti. Nuo dabar studen
tai turės, atlikt šlavikų dar
bą. /

Bet ar studentai šluos, tai 
dar yra klausimas.

Dr. E. M. Jellinek, pir
mininkas International 
Committee on Al c o h o 1 i c 
Studies World Health Or
ganization, praneša, kad 
proporcionaliai skai 11 i u o - 
jant, alkoholikų daugiausia 
yra Jungtinėse Valstijose. 
Antroje vietoje—Franci j a.

Kazys Bevardis

Lincolnas. Gettysburg 
mūšis ir Rusijos karo 

laivynas
Abrahamas Lincolnas bu

vo 16-tas Jungtinių Valstijų 
prezidentas. Tai žymi as
menybė, didelių darbų ir už 
demokratines laisves kovu 

i žmogus. Jam būnant pre
zidentu Įvyko Amerikoje 
Piliečių Karas (1861—1865 
metais), nes pietų valstijos, 
kur viešpatavo negrų ver
gija, norėjo atsimesti nuo 
ši au r-ry t i n ių valsti j ų.

Lincolnui patapus prezi
dentu, Jungtinėse Valstijo
se buvo dvi skirtingos sis
temos, kaip ir „dvi valsty
bės. Šiaur-rytinėse valsti
jose augo kapitalistinės 
Įmonės — fabrikai ir dirb
tuvės, kurioms buvo reika
lingi laisvi darbininkai. Pie
tų valstijose viešpatavo 
stambūs žemvaldžiai; jiems 
laukus dirbo iš Afrikos at
vežti vergai negrai.

Pietinių valstijų reakci
ninkai — plantacijų savi
ninkai — mate, kad šiauri
nių - rytinių valstijų yra 
daugiau, jų gyventojų skai
čius smarkiai auga, kapita
lizmas plečiasi, ir pietinės 
valstijos negalės ilgai ver
gus laikyti, nes šalies Kon
gresas imsis žygių, ypatin
gai, kada pietų valstijose 
kilo vienas po kitam negrų 
sukilimai. Garsiausias jų 
buvo John.o Browno vado
vaujamas.

Pietiečiai pradėjo karą
Pietinių valstijų valdovai 

ėmė ruoštis i karą, nes jie 
jautė, kad Jungtinių Vals; 
tijų federalė valdžia neleis 
jiems atsiskirt}]. Pietiečiai 
pradėjo mobilizuoti armiją, 
ivedė griežtą centralizaciją 
ir discipliną, ir tuojau po 
to, kai Lincolr.as tapo pre
zidentu, jie užpuolė fortą 
Sumterį, kuris saugojo 
Įplaukimus į Charleston 
uostą, South Carolinoje, ir 
paėmė jį.

Po to pietiečiams pavyko 
sumušti šiauriečių armiją 
netoli Washingtono. Jie 
Įsiveržė į šiaurines valsti
jas.

Šiaurių pusėje buvo 23 
valstijos su 22,000,000 gy
ventojų, dauguma fabrikų 
ir dirbtuvių, gelžkelių susi
siekimai ir miestų centrai.

Pietų pusėje (konfedera
tų) buvo 11-ka valstijų su 
9,000,000 gyventojų, kurių 
tarpe apie. 3,500,000 negrų 
vergų. Jėgos toli nelygios. 
Bet pietinius rėme Anglija, 
Franci j a ir kiti reakcinin
kai, kurie neapkentė Jung
tinių Valstijų. Todėl karas 
buvo ilgas ir sunkus. x

Mūšis prie Gettysburgo
Pradžia karo-buvo nesėk

minga šiauriečiams ir pri
vertė imtis griežtesnių žy
gių. Lincolnas atsišaukė į 
liaudį, kviečiant 75,000 sa
vanorių į armiją. Greitai 
atsiliepė 300,000 piliečių. 
Buvo panaikinta negrų ver
gija.

Negrai stojo į šiauriečių 
pusę ir greitai jų buvo 186,- 
000 armijoje ir karo laivy
ne. Imtasi griežtų apsiva
lymo žygių nuo pietiečių 
agentų ir liaudies priešų.

Bet pietiečiai, palaikomi 
užsienio, dėjo desperatiškas 
pastangas karo laimėjimui. 
Jų armija įsiveržė į išiaurie-

RAšO n. M. ŠOLOMSKAS .

čių valstijas. Bet čia juos 
laukė pradžia galo.

1863 metų liepos 1, 2 ir 3 
dienomis įvyko baisus mū
šis prie Gettysburgo, Penn- 
sylvanijos valstijoje. Mūšis 
buvo vienas iš didžiausiu ir 
žiauriausių tame kare.

Iš federates valdžios (Lin- 
colno) pusės dalyvavo 90,- 
000 kareivių, kurių čia ta
po užmušta, sužeista ir pa
teko i nelaisve 23,000.

Pietiečių dalyvavo 85,000, 
kuriu žuvo, buvo sužeista ir 
Į nelaisvę pateko 28,000.

Mūšį laimėjo šiauriečiai 
ir po to mūšiai persikėlė į 
pietų valstijas.

Dabar prie Gettysburgo 
yra Nacionalis Istorinis 
Parkas, kuris užima 24,460 
akrų žemės. Ten yra 1,- 
296 paminklai, 385 kanuo- 
lės, 38 mylios apkasų' ir mū
šio linijų.

Kada po mūšio buvo lai
dojami žuvę kariai, tai pre
zidentas Lincolnas pasakė 
istorinę kalbą, dedamas vil
čių, kad mūšyje kritę ne
būtų atidavę gyvastį-veltui; 
kad ateityje Amerikos žmo
nės būtu laisvi, kad “susi- 
lauktų naujo laisvės užgi
mimo ir kad žmonių, vy
riausybė, žmonių išrinkta 
ir žmonėms tarnauti pa
skirta, nepranyktų nuo šios 
žemės.”

Tolimesnėje karo eigoje 
šiauriečių jėgos, vadovau
jamos generolo Shenmano, 
įsiveržė giliai pietįečiams 
užnugariu. Kita t armija, 
vadovybėje generolo Gran
to, apsiautė pietiečių sosti
nę Richmondą. Netrukus 
ir privertė pietiečių koman- 
dierių generolą Lee su' 28,- 
GOO kareivių pasiduoti.

Karas baigėsi šiauriečių 
pergale. Bet tai nereiškia, 
kad reakcininkai atsisakė 
nuo kovų.

Faktas yra, kad, nepai
sant, jog negrams buvo su
teikta žmonių teises, bet jie 
ir dabar pietų valstijose ne
turi tų teisių. Vienok ofi- 
cialė negrų vergija panai
kinta. Amerikoj susidarė 
palankiausios sąlygos bu jo
jimui kapitalizmo, kuris 
greitai pralenkė Anglijos ir 
kitų kapitalistinių valsty
bių gamybą.

Rusijos laivynas padėjo 
šiauriečiams

Visada tarptautinė padė
tis yra paini. Tokia ji buvo 
ir laike Pilietinio Karo A- 
merikoj.

Anglija, Francija, Ispa
nija nerimavo, kad neteko 
Amerikoje, didelių ir turtin
gų kolonijų. Jų valdovai 
manė, kad prasidėjęs Ame
rikoje piliečių karas suteiks 
geriausią progą atgauti tas 
kolonijas.

1861 metų spalių 31 d., 
Londone, pasirašė agresyvę 
sutartį bendrai veikti An
glija, Francija ir Ispanija. 
O sausio mėnesį, 1862 me
tais, jos jau padarė užpuo
limą prieš Meksiką.

Anglijos ir Franci jos ka
ro laivai slankiojo- Jungti
nių Valstijų pakraščiais, 
j ieškodami progos užpulti 
šiauriečius. A n g 11 j o s ir 
Franci jos valdovai rėmė 
pietų reakcininkus, kurie, 
atsimokėdami1, . sutiko iš
vien veikti po karo.

1853-1856 metais Rusija 
vedė sunkų karą prieš Tur
kijos, Anglijos, I^rancijos, 
Sardinijos užpuolimą. Lai
ke to karo Sevastopolis gy
nėsi per 11 mėnesių laiko. 
Rusija pralaimėjo karą. 
Taikos sąlygose jai buvo 
draudžiama turėti karini 
laivyną Juodojoje Jūroje.

Todėl, kada Anglija ir 
Francija įsivėlė karan prieš 
Meksiką, tai nors caro val
džia simpatizavo reakci
niams pietiečiams, bet pasi
rinko kelią veikti prieš An
gliją ir Francija.

Dar daugiau. 1863 metais 
Lenkijoj ir Lietuvoj prasi
dėjo prieš carizmą sukili
mai. Anglija ir Francija 
rėmė sukilėlius ir rengėsi 
daryti karinį įsiveržimą 
prieš carinę Rusiją.

1863 metais liepos mėne
sį, laike . aršiausių mūšių 
Amerikoje, caras Aleksan
dras Antrasis, jo užsienio 
reikalu ministras Gorčako- 
vas ir karinio laivyno mi
nistras Lesovskis įsakė, kad 
Rusijos karo laivai iš Bal
tijos Jūros tuojau plauktų 
linkui Amerikos pakraščių.

Rusijos karo laivynas 
Baltijos Jūroj buvo stiprus. 
Jis pasidalino į dvi grupes 
(eskadras), viena koman
doje admirolo Lesovskio, 
kita Popovo. Tad viena 
grupė išplaukė j Atlanto 
Vandenyną ir nuplaukė lin
kui New Yorko, kita — į 
Ramųjį Vandenyną ir nu
niaukė i San Francisco. Ko- 
mandieriams buvo įsakyta, 
kad jeigu tik Anglija ir 
PTancija pradės karo veiks
mus prieš Rusiją ar Ame
riką, tai rusų laivai turi 
atakuoti Anglijos ir Fran
ci jos laivus, gaudyti jų pre
kybos laivus ir skandinti.

Atvykę į New Yorką ii' 
San Francisco prieplaukas, 
Rusijos karo laivai pradėjo 
plaukioti Amerikos pakraš
čiais; net du kartus rusų 
laivai grūmojo atakuoti 
pietiečių karo laivus, jeigu 
tie nepasitrauks iš tam ti
krų pakraščių. Tatai su
teikė žymaus padrąsinimo 
šiauriečiams, o, susiaurino 
Anglijos ir Franci jos karo 
apetitą.

Dabartiniu laiku apie tą 
Rusijos karo laivyno role 
daugelis nutyli. Supranta
ma, kodėl, o buvo laikas, 
kada tatai buvo plačiau aiš
kinama.

Dar žurnalas “Life” 1943 
metų kovo 29 d. įtalpino at
vaizdą Rusijos karo laivy
no New Yorke ir rašė:

“The Russian Fleet lies at 
anchor in New York har
bor beside U. S. vessels... 
on... visit. Russian fleet, 
during the Civil War, was 
considered a gesture of 
friendship by the North 
when it was feared the 
British Fleet might break 
the Nopth blockade of the 
South. ”

(Rusų laivynas stovi, nu
leidęs inkarus, New Yorko 
uoste, šalia Jungtinių Vals
tijų laivų... Šis Rusijos lai
vyno atsilankymas, laike 
Pilietinio Karo, buvo laiko
mas draugiškumo ženklu 
šiauriečiams,v kuomet buvo 
bijoma, kad Anglijos laivy
nas galėtų sulaužyti šiau
riečių blokadą prieš pietie
čius.)

Kenksmingi blefai apie 
“stebuklingus vaistus”

Plačiai skaitomuose ame
rikiniuose žurnaluose nuo
lat mirga pasakojimai apie 
naujus “stebėtinų gyduolių 
atradimus.” Pasakojimų ra
šytojai dažnai piešia “ste
buklus” iš savo galvos, be 
faktų. Nori parodyt, būk 
jų žurnalas atidengia ir nu
šviečia tikrąsias sveikatos 
slaptybes. . Tokiais, perdėji
mais stengiasi pakelti žur
nalini savo bizni.

Lietuviai šioje šalyje 
amerikonėja, taigi , plačiau 
skaito i amerikinę spaudą ii' 
daugelis patiki n e b ū t a is 
medicinos stebuklais.

Pavyzdžiui, viena moteris 
sakė šių žodžių rašytojui:

—Džiaugiuosi įkaičius tą 
žurnalą. Iš jo aš suradau 
vaistą, kuris sūgrąžino 
man apetitą, miegą, nura
mino nervus ir suteikė nau
ją energiją.—

Rašytojas dėl žingeidumo 
taip pat išbandė tą vitami- 
nišką vaistą, ir nieko pana
šaus jame nesurado.

Praėjus pusmečiui, vėl 
tenka pasikalbėti su ta mo
teriške. Jau “negiliuoju” 

’ jai anas vaistas. Bet ji, 
skaitydama žurnalą, užtiko 
kitą, “tikrą gyduolę,” kuri 
gaivina jos kraują ir taip 
sutaisė jos nervus, kad jau 
smagu gyventi.

Dabar ji, be abejo, džiau
giasi dar naujesniu išskai
tytu vaistu, kad tiktai jis 
“tikrai mačija,” o anie buvo 
negeri.

Keistenybes
Maskva.— Du Sovietų la

kūnai neseniai iššoko su pa
rašiutais iš lėktuvo 2,500 
Bėdų aukštyje. Jų parašiu
tus. pagavo smarki, aukštyn 
nešanti oro srovė. Vienas 
parašiūtistas tapo iškeltas, 
iki 4,300 pėdų aukščio, ii* 
tik tada jo parašiutas pra
dėjo leistis žemyn. Kitas 
parašiūtistas buvo per 3 va
landas blaškomas ore, iki, 
pagaliau, nusileido.

Atherstone, Anglija. — 
Belošiant “kriketą,” sviedi- 
nys trenkė vienam džentel- 
manui į kelnių kišenę ir už
degė dėžutę degtukų. Džen- 
telmanas leidosi bėgti su 
liepsnojančia sėdyne, iki su
prato kitų šauksmus: “Sės
kis!” Tada jis klaktelėjo 
ant žemės ir taip užgesino 
sėdamosios gaisrą.

Chicago. — Vienai mote
riai besėdint prie lango 
trečiame aukšte, jos šuniu
kas taip smarkiai su meile 
šoko jai į glėbį, kad mote
ris iškrito kieman. Žemė 
buvo minkšta, -tai moteris 
išliko gyva, tik truputį su
trenkta. Bet po to atidavė 
savo draugei meilųjį šuniu
ką. 1 *■ >

Wayland, N. Y. — Chi
rurgas džiaugėsi gerai pa
daręs ligoniui operaciją. Li
gonis netikėtai greit atbu
do nuo “apmarinimo” vais
tų ir taip kumštini kirto 
daktarui, akd tas vos ne
parvirto.

Boston. — Pleškėdamas
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Apie mephenesiną
Gana plačiai yra paplitęs, 

kišeninis žurnalas Coronįfe* 
kuris neseniai entuziastiš
kai rašė apie “naują stebė
tiną vaistą mephenesiną.” 
Pasakojo, kad šis vaistas 
beveik tuoj “ant rytojaus 
nuramina visus varginant: 
čius rūpesčius, pašalina pro-t 
tines kančias, sugrąžina ra
mybę ir panaikina fizinius 
skausmus,” kylančius nuo 
nervų įtempimo ir dvasinių 
sukliurimų.

Coronet sako, kad tokią 
•to vaisto veikmę patyręs 
dr. Henry Dinxon, Orego
no Universiteto medicinos 
profesorius.

Bet atsakingi Consumers 
Union (Vartotojų Sąjun
gos) daktarai ištyrė faktus“ 
apie mephenesiną ir ne
rado jame jokių stebuklų. G

Jie patyrė, jog tai nė 
naujas vaistas. Jis. surastas 
pirm 42 metų, ir jau per 27, 
pastaruosius metus gydy
tojai vartoja jį tūluose atsi
tikimuose, kur norima lai
kinai nuramint skausmus 
arba atliuosuot įtemptus 
nervus. Tada mepheneši- 
nas veikia panašiai, kaip- 
barbi turiniai migdolai • ar 
benzedrinas. Jisai negydo,- 
liet pažadina žmogui sma
gesnę savijautą per tam ti
krą laiką ji- laikinai apmal
šina raumenų sustingimą 
bei drebėjimą, artrito - reu-» 
mutizmo skausmus ir strė
nų gėlą, bet tiktai laikinai. 
Daktarai taip pat naudoja 
mephenesiną kaip pagal
binį vaistą, gydant tetano 
mėšlungio traukymus.

Šis vaistas vartojamas ir 
patikrinimui, ar reikia da
ryti nugarkaulio operaciją. 
Jeigu, įleidus mephenesi- 
no į kraują, tuo tarpu liau
jasi nugarkaulio skausmas,, 
tai reiškia, galima be ope
racijos pagydyti. O jeigu, 
nepaisant šio • vaisto, vis 
skauda, tai reikalinga ope
racija dėl nugarkaulio kau
liukų arba dėl kremzlių 
plokštelių tarp jų.

Vadinasi, mephenesinas 
gali patarnauti tik tam;ti
kruose atsitikimuose, kūt 
sąžiningas daktaras jį var
toja kaip vieną iš gydymo 
priemonių. .,,?

Bet mephenesnnas kar
tu veikia ir kaipo nuodas. 
Todėl pavojinga juonrpa- 
čiam žmogui daktarautis, 
sako Amerikos Gydytojų 
Susivienijimas.

O tokie “stebuklingi” pa
sakojimai apie šį vaistą, 
kaip kad žurnale Coronet, 
tai yra apgavingi ir kenks
mingi blofai. N. M.

automobilis taip smogė vie
ną praeivį, kad nuhešė ir 
jo čeveryką. Čeve rykas 
zvimbdamas “šovė” pro 
langą į antrą namo aukš
tą ir sužeidė galvą sėdėju
siai prie lango moteriai.

Stamps, Arkansas.—Polly 
Knott’ienė paslydo ant le
do ir nikstelėjo kulnį. Jos 
sesuo puolėsi gelbėti, bet 
griūdama išsisuko rankos 
riešą. Tuomet Knottienės 
broliavaikis bėgo jas gelbė
ti, bet krito ant ledo ir nu
silaužė koją. J. C. K,



Laisvoji Sakykla
Viena bėda, tai dar ne bėda, 
bet kada visa eilė bėdų apsė
da, tai jau tada tikrai bėda!

Prieš karą ir laike karo A- 
tnerika turėjo vieną bėdą, tai 
sumušimą fašizmo bei hitleriz- 
mo.

vės visai duris uždarė, paka
bino notas “no help wanted.” 
Tas tęsėsi iki 1922 metų pava
sario.

Kodėl? Todėl, kad Europos 
auksas suplaukė į Amerikos 
bankus: Europos pinigai pasi
liko be vertės; dirbinių Euro
pai reikėjo, bet už beverčius 
popierius negalėjo pirkti. Kad 
tą viską nugalėti, Amerika da
vė dideles paskolas Anglijai, 
Italijai, Vokietijai pagal 
Young planą, ir kitom Euro
pos valstybėm ir valstybėlėm 
—vienom didelius kreditus,

lą bi tik galėtų pirkti daik
tus. gamintus Amerikoje, bi 
tik patys fabrikantai galėtų 
išsiristi iš krizės.

Per Antrą pasaulinį karą 
paskutiniai Europos aukso li
kučiai suplaukė į Ameriką, 
čia Amerikai vėl ta pati, o 
gal d ai' didesnė bėda.

Europos šalys, likę be auk
so, už popierinius beverčius 
pinigus nieko negali pirkti iš 
Amerikos. Amerika siunčia vi
sokius išdirbius, bet Europos 
žmonės negali pirkti. O kad 
savo pasigaminti, tai Amerika 
neleidžia. Žmonės nedirba, į- 
eigų nėra, nėra biznio. Ką da
ryt? Jau naminės industrijos

šlubuoja plieno in-
šlubuoja anglies,

drabužių ir kitos iš-

MONTREAL, CANADA
Audyklų darbininkai gal 
išvengs streiko \

Apie 6,000 audyklų darbi
ninkų, dirbančiųjų Dominion 
Textile Kompanijos 6 dirbtu
vėse čia pat ir Valleyfielde, 
Que., kurie priklauso prie 
United Textile / Workers of 
America (AFL) unijos, nutrū
kus deryboms tarp kompani
jos ir unijos, kovo 26 d. nuta
rė skelbti visuotiną streiką. 
Derybos dėl atnaujinimo kon
trakto, kartu su tuo dėl pakė
limo algų ir kitų pagerinimo 
sąlygų, tęsėsi ilgą laiką. Pa
galiau dalykas buvo pavestas 
tarpininkaujančiai komisijai 
(arbitration board), ši išnešė 
sprendimą, kad algos būtų pa
kelta tik 12 c., vietoj unijos 
reikalautų 25 c. į valandą. 
Taipgi nepilnai patenkino ir 
kitus reikalavimus. Todėl uni
ja ir nepriėmė tarpininkau
jančios komisijos rekomenda
cijų.

Kadangi streikas negali bū
ti legalus, jei būtų iššauktas 
pirmiau 12-kos dienų po komi
sijos raporto, užtai jei ir iš
eitų darbininkai į streiką, tai 

balandžio 1 d. To 
vyriausis Kvebeko 

darbo santykių
C. Miron asmeniš-

puikiai.
Atsilankė labai gražus bū

relis viešnių ir svečių. Visi bu
vo linksmi, gerai nusiteikę 'ir 
tą sekmadienio popietį pasi
šnekučiuodami praleido sma
gioj nuotaikoj.

Dalyvavusieji visi vienodai 
išreiškė pageidavimus, kad 
būtų ir daugiau surengta tokių 
linksmų baliukų su arbatėle.
Serga

A. Juknelienė jau visa sa
vaitė guli lovoje, serga kanki- 

vadinama 
yra

nama nepaprasta 
šalčio liga. Matomai, jai 
daugiau, negu šalčio liga.

Jane Vilkeliene taipgi pa
našia liga susirgusi išgulėjo 
lovoje, gydytojo priežiūroje 
veik savaitę laiko. O rašant Į 
spaudą, teko nugirsti, kad ir 
J. Vilkelis ligos paguldytas į 
lovą. Į* M
Mirė

CHICAGOS ŽINIOS

kp. su
dalyki!

išėję po keturių 
daug stipresni ne- 
prieš pasaulini ka-

pasaulinio karo 
vienatinė Sovietinė 

griuvėsių ca- 
Po Antrojo 

visa eilė ,Eų- 
persiorganiza- 
valstybes,,ręas

dustrija, 
aliejaus, 
dirbystės. Kas bus?

šaukia Trumanas ekspertus 
su Baruch priešakyje. Suva
žiavę ekspertai padaro pla
nus, kad kovoti prieš komu
nizmą, nes kaip tik po karo 
tarpe Europos darbo žmonių 
komunizmas 
kiai plėstis, 
lui susidarė 
vojus, negu

hitlerizmas.
komunizmą

išeitų tik 
pasekmėj, 
provincijos 
taikintojas
kai pradėjo tartis su unija ir 
kompanija, kad vėl suvesti į 
derybas ir išvengti 
Tas ir duoda manyti, 
dyklų darbininkai gal 
be streiko.

streiko, 
kad au- 
susitars

. Kovo 22 d. mirė Bronius 
Žukauskas, sulaukęs 66. m. 
amžiaus. Velionis buvo Vilkai
čių, Juozo ir kunigo Antano, 
sesers vyras. Palaidotas per 
šv. Kazimiero parapijos baž
nyčią.

Kovo 25 d. mirė Kazimieras 
Grabauskas, sulaukęs 56 m. 
amžiaus. J.—

Worcester, Mass

Po vadovyste Hitlerio, Vo
kietijos monopolistai sumanė

. nuo Anglijos ir Amerikos mo
nopolistų nuimti kapitalistines 
karūnas ir užmauti Vokietijos 
monopolistams. Tačiau ta bė
da tai nebuvo jau tokia baisi 
bėda todėl, kad tarpe jų sto
vėjo tas milžinas — Sovietų j kitom tiesiog piniginę pasko- 
Sąjunga. Kad atsiekti savo 
tikslą, Vokietija žinojo, kad 
reikės nugalėti tą milžiną. 
Vokietijos spėkos, bandyda
mos per tą milžiną perlipti- 
BUtrempt, suklupo, ir prie pa
saulinės kapitalistinės karū
nos nepriėjo.

Po Pirmojo pasaulinio karo, 
kai susitvėrė Sovietų Sąjun
ga, Amerika jokios bėdos ne
matė, ignoravo. Ignoravo taip 
ilgai, pakol nepasireiškė Vo
kietijos pasimojimas su Hitle
riu priešakyje užkariauti pa-

- šaulį, kas nepavyko. Tik to 
pasekmės buvo tos, kad iš po 
griuvėsių išdygo Europoje vi- 

‘ sa eilė liaudies respublikų.
Tas daug rūpesčio ir baimės 
padarė Amerikos kapitalis
tams. Iš sykio Trumanas su 
Churchilliu ramino kapitalis
tinį pasaulį, o gązdino Sovie
tus, kad, we will get tougt! 
Jei Sovietai nepasiduos jų pa
geidavimams bei reikalavi
mams.

Sovietai, 
metų karo 
kaip buvo
tą, Amerikai ir Anglijai nenu- 
silenkė.

• • 'Po. Pirmą 
Ttdygo
Respublika ant 

./ tiBtinėš* Rusijos.
pasaulinio karo 

; ropos valstybių 
vo į Liaudiškas 

f davė Sovietų Sąjungai drau-
• giškus kaimynus ir tąs daug 
> sustiprino ją.. Bet ū- tos šalys,
• kurios persiorganizavo į 
C dines iš kapitalistinių, 
•I jautė daug stipresnėmis, 
I damos tokį milžiną, tokį 
I tą draugą.

Po kelių metų dar vienas 
! narys prisidėjo prie sovietinės
• šeimos, tai Kinija su apie pus- 
J penkto šimto milijonų gyven-
• tojų. Šio įvykio kapitalistinis
• pasaulis labai persigando. Bet 

bijodamas savo baimę parody
ti, bandė visokiais baubais 
Sovietus gąsdinti, grūmojo 
atomų bombomis, karais, blo
kadomis. Bet tas viskas vel
tui !

Dabar, paskutiniu laiku, 
Tnd ija pradeda linkti į Sovie
tų pusę. Čia karas Korėjoje 
nesiseka. Čia per visą kapita
listinį pasaulį depresija pasi
reiškia. Supuvimas, korupci
ja, kyšininkystė, nesutikimas 
Atlanto organizavime prieš 
komunizmą! Kuo toliau, tuo 
daugiau tų bėdų atsiranda ir 

. Ktumia kapitalistinio pasaulio 
valdininkus, o y] 
j visišką beprotystę.

Amerika bijo; bijo 
ti prekybą su Sovietais 
vietų kaimynais. Ten 
rinkų per daug metų, bet kad 
ta baimė! Kaip kad lietuviška 
patarlė sako: “Baimė turi di
deles akis”. Išsigandusiam, 
kad ir žvirblio suplesdenimas 

Wnwo vieno stogo į kitą, atrodo, 
;z kad tas pastatas ant jo gViū- 
:: 
H’ Amerika suardė kapitalisti- 
»^nį pasaulį. Karo pabūklus ga- 
Ufnindama nuo 1914 metų iki

liau- 
pasi- 
turė- 
tvir-

'. )i
✓ 

jas neatsilanke, tai nariai vis- 
vien ilgokai diskusavo pasau
linės taikos klausimą.

Sekančiame susirinkime, 
balandžio 14 d., vėl turėsime 
diskusijas ir nariai jau gaus 
naują knygą “Sveikatos šalti
nis”. Visi dalyvaukime.
Naujakurių parengimai

šiais laikais Liuosybžs sale-\ 
j e įvyksta daug naujbikurh# 
parengimų. Jau iš • eilę® buvo 
6-tas dipukų parengimas, ko
vo 15 d. Tai buvo koncertas 
trijų dipukų grupių: latvių, 
lietuvių ir estonų.
Programa susidėjo iš tų .tau

tų talentų : šokių, dainų ir mu4 
zikos. Tai buvo turtinga prog
rama. Vadovavo latviai, ku
rie sudarė didžiumą dalyvių. 
Moterų Choro pamokos

Moterų Choro pamokos į- • 
vyksta kas trečiadienį, Liuo- 
sybės salėje. Chorą mokina 
energinga mokytoja t). Yu- 
den. Choro narės jau ne visai 
jaunos, bet jų gražūs balsai 
sudaro gražią meliodiją.

Prie choro turėtų dar dau
giau moterų prisirašyti. Ypa
tingai lietuvaitės naujai at
vykusios (dipukės) turėtų pa
sinaudoti proga mokintis gra
žių dainų.

Į Rietės mėsos įmonėse ir karš
tai atsišaukė į susirinkusius 
vieningai kovoti už doresni 
gyvenimą mūsų vaikams.

čia priminta tik keletas 
ėmusių balsą diskusijose. Bet 
balsą ėmė kur kas didesnis 
skaitlius, kaip baltaveidžių 
delegatų, vyrų ir moterų, taip 
ir negrų. Mitingas baigėsi su 
pakilusiu upu ryžtingai kovai 
prieš diskriminaciją, prieš 
jimcrow praktiką, kaip dirb
tuvėse, taip ir visuose kituose 
darbuose, specialiai už lygias 
teises ir sąlygas negrėm mote
rim. Del-tė.

LDS 76 kp. reikalai

Praėjusiam LDS 76 
•sirinkime daug gerų 
apkalbėta kuopos gerovei. Nu
tarta stengtis gauti naujų na
rių į kuopą. Tai visų narių pa
reiga pasidarbuoti, nes apsau
ga ligoje yra labai geras da
lykas; mirus taipgi jokių keb
lumų nėra su atmokėjimu.

Mirus nariui Joseph Joku- 
bauskui, kuris veikė kiek ga
lėjo dėl kuopos gerovės ir 
šviesesnio gyvenimo, neteko
me gero draugo. Ypač jo žmo
na Ona Jokubauskienė daug 
veikė šioje kuopoje, taipgi a- 
belnai visuomenės judėjime. 
Visuomet dalyvavo mūsų pa- j 
vengimuose ir parėmė kiek ga
lėjo darbo klasės reikalus.
Šaukia kovon prieš 
diskriminaciją

Kovo 16 d. Packinghouse 
Labor Center patalpoje įvy
ko platus mitingas, kuriame 
padėtas pamatas kovoti prieš 
jimcrow praktiką prieš neg
res moteris įvairiose firmose. 
Susirinko 225 delegatai nuo į- 
vairių organizacijų, unijų ir 
bažnytinių grupių svarstyti tą 
svarbų klausimą. Mitingą šau
kė Greater Chicago Negro La
bor Council.

Diskusijas atidarė kovingos 
negrės unijistės nurodant, kur 
ir kaip diskriminuojama prieš 
negres. Mrs. Octavia Haw
kins, sekretorė United Auto 
Workers (CIO) • lokalo 453, 
pažymėjo, kad negrių moterų 
dirbtuvėse šiandien labai ma
žai tesiranda ir jos verčiamos 
dirbti tik nešvariausius dar
bus; joms mažiausiai apsau
gos darbe ir tankiau atleidžia
mos už kitus darbininkus.

Moteris dirbanti plieno dir
btuvėje South Chicago j e nuro
dė, kad negres moteris bosas 
verte kasti sniegą apie dirb
tuvę, grasindamas atleidimu,

Cicero, III
Cicero Žii\ios

mė- 
da-

LLD 92 kp. turėjo savo 
nesinį susirinkimą. Narių 
lyvavo vidutiniai. Valdyba 
pranešė, kad narių kuopa 
ri 50 pilnai užsimokėjusių 
1951 metus; 7 užsilikę 
duoklėmis.

Kadangi pakviestas kalbėto-

tu- 
už 
su

$10,000 FONDAŠ
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

čiau įplaukusių yra $431.00, jau gauta viso $539.75. Dar 
reikia sukelti $9,460.25. Tai didelis darbas, neatidėlioti
nas nė vienai dienai.

Kiekvienas doleris į si fondą yra smūgis kryžiuo
čiams., nes jie geidžia Laisvės bankrūto. Jie kiekvieną 
Laisvės parengimą aploja, kad pakenkti. Tačiau gausus 
visuomenės rėmimas fondo sako kryžiuočiams: Jūs 
greičiau savo ausis pamatysite, negu Laisvės bankrūtą!

Tiesą ir žmonių laisvę branginanti 'žmonės, aišku, su
kels šį fondą ir dienraštis Laisvė gyvuos!

Dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau išspausdin
ti, už gausias dovanas. Jūsų skaistus supratimas spau
dos vertybės ir mokėjimas skaityti visuomenės reikalus 
taip lygiai svarbiais., kaip ir savo paties, išstato jus 
prakilniais žmonėmis visuomenėje.

Laisves Administracija

Skulptoriaus P. Rimšos 
fondas likvidavosi 1Siuvėjai gavo pakelti

Apie 5,000 vyriškų 
žiu siuvėjų Montreale, tarpi
ninkaujančios komisijos spren
dimu, gavo pakelti 12% al
gos, tačiau pakėlimas, sulyg 
šio nuosprendžio, neturi vir- 
šinti 12 c. į valandą.

Tas reiškia, siuvėjams da- 
kelta, nuo 1947 m., ligi 42’/j 
c. į valandą, arba $17 už 40 
valandų savaitę, taip vadina
mų “cost of living bonus.”

Vyriškų drabužių siuvėjus 
atstovauja Amalgamated Clo-' 
thing Workers of America 
(CCL-CIO) unija.
Pakelta ir transporto 
darbininkų algos

Transporto darbininkai —> 
autobusu vai

ruotojai ir konduktoriai —ga
vo pakėlimą algų bendrai 11.- 
4 c. į valandą.; taipgi prie pa
matinės algos pridėti “cost of 
living bonus” 18.6 c. Kas reiš
kia, jų pamatinė alga pakelta 
30 c. į valandą.

Su tuo pasklido gandai, kad 
bus pakelta ir kelionės kaina 
(dabar jau gaunama tik 3 ti- 
kietai už 25 c.) žmonėms, 
kurie, žinoma, daugiausiai 
naudojasi — darbo žmonės. 
Transportacijos pareigūnai at
sisakė patvirtinti ar užginčyti 
gandus.
Gražiai praėjo 
arbatėlės balius

algas 

drabu- Kovo 27 d. įvyko antras 
draugijų atstovų susirinkimas 
į virš mėnesį laiko, dėl likvi
davimo Petro Rimšos fondo, 
kuris buvo įkurtas 12 metų at
gal, kad atlyginti jam už kū
rinį “Artojas”, kuris yra Bos
tono muziejuje. Tuo reikalu 
jau buvo rašyta Laisvės 49 
num., i 
rokai atvėsinti Lietuvos “va
duotojai 
pinigus pavesti 
Tarybos, kua’i 
tuvą. šis susirinkimas ėjo 
didelių ginčų; atstovai prane
šė savo draugijose narių susi
rinkimuose nutarimus; 
draugijdš, kad atsiimti 
pinigus, o kitos, įtakoje 
duotojų”, kad pavesti minėtai 
Tarybai su išlyga, kad kai bus 
sužinota, kur Rimša yra, kad 
išm'okėti jam pinigus. Kurios 
draugijos savo pinigus atsiė
mė, tai pačios tą padarys. Nu
tarta pinigus $149 su( centais ( 
tuojau 'išimti iš banko ir po ( 
prigulimą sumą atiduoti, kam 
priklauso.

Vadinasi, dėkui pažanges- norėjimas 
niųjų draugijų atstovams, fa- Liet. Tarybai globoti, kuri da- 
šistinė Taryba visų to fondo J bar “vaduoja” Lietuvą, yra 
pinigų negavo, kaip buvo pasi-1 fašistinis elgęsis. Tačiau, nie- 
mojuis pirmesniam susirinki- kas nė nebandė diskusuoti 
me. Bet vistiek gavo, rodos, * daugiau tą aprašymą ir pir- 
didesnę dalį. Vienok ir čia' mininkas A. Dailyda uždarė 
J. Š. bandė parodyti, kad Lai-’ galutinai susirinkimą ir to ko- 
svėje aprašymas esąs šmeiž- Į 
tas, nes, girdi, susirinkę buvo-Į 
me draugijų atstovai, o ne 
smetonininkai, norinti pasi
grobti pinigus. Taip, draugijų 
atstovai visi, bet tų atstovų

pradėjo smar- 
amerikos kapita- 
dar didesnis pa- 
kad kaizerizmas 

ar nitierizmas. Kad kovoti 
prieš komunizmą Europoje, 
Amerika viena bejėgė, reikia 
įtraukti Europos šalis po o- 
balsiu “Trumano-Maršalo pla
no”, duoti užsienio valdžioms 
pinigų, jei tos valdžios sutiks 
ginkluotis ir kovoti prieš ko
munizmą. Kada gamins gink
lus, žmonės dirbs, turės 
tada ir kitus Amerikos 
nius išpirks, ir kartu 
talkininkus kovot prieš 
tus. Kad duoti užsienių vals
tybėms pinigų, auksu negali 
duoti, nes Amerikos turtas ir gatvėkarių ir 
prestižas sumažės, o ten 
užteks šimtų milijonų, bet 
kės šimtų bilijonų dolerių. 
Amerika prisispausdino 
infletytų dolerių tiek, kad iš 
jų prisisuko pančių, supančio
jo Europos kapitalistines vals
tybes ir gano-vaktuoja iš ka
rinių bazių, ką prisibudavojo 
kiekvienoje Amerikai prita
riančioje šalyje. Mano, kad iš
gąsdins raudonuosius.

Bet čia ir vėl bėda. Tie 
“nevidonai” nesibijo. O čia 
tom supančiotom valstybėm 
pančiai nubrūžino kojas iki 
kraujų, ir. patys pančiai taip 
išsinešiojo, kad jau’ tik nu- 
trūkt belieka. Reikės naujų 
infletytų dolerių bent šimtą 
bilijonų spausdinti, kad nu
sukt naujus pančius. Reikia, 
Anglijai, Franci jai, Italijai ir 

ne
tik 
tos 
pa-

jeigu, 
dirbi- 
turės 

Sovie-

nė
rė i- 
Tai 

tų

ir dėkui tam raštui, ge- jei būtų atsisakiusios. \
Mokytoja (baltaveidė) iš- 

, kad to fondo visus kėlė kaip negrės moterys su 
dėl Lietuvių mokytojos kvalifikacijom ne- 

vadųoja” Lie- samdomos Apšvietos Tarybos, 
> be nors, kaip visi žino, mokytojų 

šiandien labai stoka. Ji atsi
šaukė į susirinkusius vesti ko
vą už samdymą negrų moky
tojų nevien negrų apgyvento
se sekcijose, bet per visą mie
stą.

Vienas delegatas plačiai nu
piešė, kaip pati valdžia naudo

ja jimcrow praktiką per visą 
šalį.

Meksikietė, viena iš 11-kos 
United Packinghouse .Wor
kers unijos delegatų, nurodė, 
kaip diskriminuojamos meksi-

JONO KAŠKAIČIO
Įsigykite

paČ Amei ikos, l vjsaj ejiej ^įįy Atidėlioti
: galima, nes kaip kurios 

uzves- f)ančiaj nutrūks, tai jau 
daugiau. nepagausi. Ta 
bėgs į raudonųjų eiles.

Tas Pats

turėtų t

DANGUJE KITAIP, 
KAIP ANT ŽEMUS

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
kaip tokia tvora, jų suprati
mu, atrodo!

Dievaži, pone 
pasibažyti, kad 
tų, ko nežinau,

clieve, galiu 
ir šimtą kar

tai nežinau..
JR1918 metų pabaigos, parduo-jKaip seniai gyvenu ant svieto, 

nei kunigų pamoksluose ųcte- 
ko girdėti, nei šventų raštų 
knygose skaityti apie dangaus 
tvorą. Visi ir visur kalba tik
tai apie dangaus vartus. Iš 
to darau išvadą, pone dieve, 
kad žemės piliečių sąmonėje 
dangaus tvora visai neekzis- 
tuoj a.

Ponas Pauliau, sako dievas, 
vartai be tvoros negalėtų su
daryti jokio užtvauo. tNejaugi

.dama .kariaujančioms šalims 
£;ųž gryną auksą, neatsižvelgė, 
^kas atsitiks su tomis valstybė- 
>-mis, kuriose nebeliks aukso, 

ant ko jos parems savo pini- 
gus ir kas atsitiks su Ameri- 

suėmusią pasaulio auksą? 
įf Į 1918 metų pabaigą, kaip 
įtik karas pasibaigė, j savaitę 
*ląiko dirbtuvės pradėjo užsi- 
'oarinėti, fabrikantai darbą 

e^radėjo mąžUiti,, kitos..dirbtu-

i

trys 
sau 
“va-

pavesti pinigus

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50..
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A I C IFr 110-12 ATLANTIC AVENUE. L A 1 U V t RICHMOND HILL 19, N. Y.

Pereitą, sekmadienį po pie
tų posancialiečių lietuvių sve
tainėje buvo surengtas su ar
batėle balius. Reikia pasakyti, 
kad veik pirmas tokios rūšies 
— balius su arbatėle — pobū
vis buvo surengtas (paprastai 
įprasta sakyti, kad “lietuviai 
myli balius tik su stipriais gė
rimais”) ir jis praėjo labai

žmonės nei tiek nežino, kad 
į dangų būtų galima eiti šalia 
vartų? Riogso j imas vartų
dangaus pakraštyje be tvoros, 
dar užrakintų ir dar gi su sar
gu prie jų, būtų niekas dau
giau, kaip pajuoka dangaus.! 
Kad pas mus nieko panašaus, 
nėra, ponas Pauliau, patenki
nu tavo prašymą
dangų, kurį tau aprodys šven
tas Teisutis.

Padėkavojęs dievui už ma
lonų pasikalbėjimą, už platų 
paaiškinimą man rūpimų klau
simų ir už leidimą apžiūrėti 
dangų, pradėjau ruoštis šu 
šventu Teisučiu rytdienos 
ekspedicijai, kurios pasekmes 
papasakosiu sekantį kartą.

•Paulius

apžiūrėti

| miteto egzistenciją.
Pagyvensim pamatysim. Jei 

bus žinoma, kad P. Rimša 
randasi T. Lietuvoje, ar jie 
išmokės tuos pinigus jam? Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 

Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
LAIME

Adam Hat Co. boardo pirmininkas Elias Lustig priduo
da .$2,400 vertės čekį National Urban League ekzekuty- 
viafti direktoriui R. Maurice Moss (centre). Šis čekis 
yra metinė parama nuo Adam Hat Co. Welfare Fon
dui, kad suteikti studentams paramą sociologiniuose ir 
ekonominiuose moksluose. Kartu (dešinėje) matomas 
Julius A. Thomąs, Lygos industrinių reikalų direktorius.

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

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

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite 
padėti j šalį, kol užbaigsite! "f

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

Knygos kaina $1.50.
4 T A
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NEW JERSEY NAUJIENOS

(Tąsa)

manęs s-enukas, pirmųjų bandy
mų sukrėstas, maldaudamas sudeda ran
kas.

Vargas tam, kas čia nekovoja. Senis 
mirė pirmutinis.

III
NAUJOKŲ MOKYMAS

Aš guliu plačioje lovoje. Pro pravirą 
langinę į kambarį smelkiasi saulės spin
dulys ir krinta ant sienos.

Atmetęs rankas, nugrimzdęs pūki
niuose priegalviuose, aš žiūriu į lentines . 
lubas; keisti šakos bruožai lentoje susi
deda į pažįstamą piešinį. Valstiečio gal
va su didele juoda berete. Štai ir pypkė 
dantyse. O pagaliau jis, gal būt, pana
šesnis į piemenį. Į piemenį iš landų. 
Dabar aš jau ir pats nebežinau. O juk aš 
esu pripratęs prie šio veido. Būdamas 
vaikas, gulėdamas lovutėje, aš žiūrėda
vau į jį šimtus kartų ir visada džiaug
davausi juo kaip senu pažįstamu.

Kažkieno žingsniai. .Moters balsas pa
kaukia mane. Toks malonus! Šiam balsui 

aidint, aš kadaise užmigdavau. Durys 
atsidaro. Nesuprantama, kodėl ji taip 
garsiai trankosi. Šviesa užlieja kambarį 
ir vargina akis.

— Aufstehen! (Keltis!)
Aš iš karto pabudau. Kaip tai nepa

našu į sapną, kuris perkėlė mane į ma
no vaikystės laikus; nebent tik ryški 
šviesa, ji liejasi iš trijų elektros lempų. 
O aš maniau, kad tai saulės šviesa!

Du šimtai penkiasdešimt žmonių iš 
karto instinktyviai pašoka. Mes stovi
me kaip ištisinė šieną. Kažkoks apsigi
mėlis su atlapa krūtine ir diržu rankoje 
rėkia kaip pasiutęs ir įniršęs braunasi 
pro minią, gausiai dalydamas smūgius 
į dešinę ir kairę. Kažkokiame neįsivaiz
duojamame chaose šmėsčioja antklodės, 
mainės klumpės, laksto kaip banda, šu- 

W)ų persekiojama, menki, išprotėję žmo
nės.

Ko iš mūsų reikia?
Byra smagūs antausiai. Bendrame są

myšyje ir spūstyje mes keturiese įsiki
bome į čiužinį kaip į gelbėjimosi ratą. 
Banga mus liunęsa i kampą, kur tarp • 
dulkių debesies suverčiami liesi čiuži
niai, sudariusieji mūsų patalą. Klumpes 
mes laikome rankose. Andre išmetė 
klumpę ir- ieško jos, klaidžiodamas kaip 
miške tarp svetimų kojų. Bedantis senis 
baksnoja man į šoną ir, pagrasinęs 
kumščiu, plūsta man nesuprantama kal
ba: aš pribarsčiau šiaudų toje vietoje, 
kur jis ką tik iššlavė.

Šarlo kaip tik laiku išsisuko nuo dir- .. 
žo ir gelbisi kitame kambario gale su su
sukta antklode su pažastimi:

Visa scena truko ne daugiau kaip pen- 
kiįis minutes. Jau visi čiužiniai simetri
niu kalneliu guli kampe. Antklodės su

velėtos keturkampiu. Grindys iššluotos. 
‘ Pro plačiai atidarytus langus braunasi 
ledinis vėjas. Dar neišaušo.

— Ausziehen! (Nusirenk!)
Kažkas nusivelka marškinius. Vadi- 

' naši, reikia nusivilkti marškinius ir 
’man, bet tik greičiau, jeigu nenoriu 
gauti antausio, kuriais apdovanoja nepa
slankius. Grupėmis po dvidešimt žmonių 
mus varo į prausyklą. Barako seniūnas, 
apsiginklavęs gumine lazda, dalyvauja 
prausiantis. Reikia per kelias sekundes 
aplieti galvą ir krūtinę šaltu vandeniu, 
kuris siaura srovele teka iš cilindrinio 
bako. Apie prausimąsi negali būti nė 
kalbos: laiko nepakanka. Svarbu suspėti 
apsilieti, d jei ne — neišvengsi lazdos!

Mes nusišluostėme marškiniais ir su
grįžome į kambarį, kur, darbuodamiesi 
vis ta pat lazda, mus išrikiuoja po de
šimt į eilę.

Mes sustirome. Užpakaliniai buvo be
mėginą priverti langus, bet apsigimėlis, 
pažadinęs mus ir barake ėjęs kirpėjo pa
reigas, nukėlė langus nuo vyrių. Toks 
problemos sprendimas jį pralinksmino, 
ir jis spiegiamai susijuokė. O tuo tarpu 
šaltas vėjas laksto po kambarį ir gelia . 
lia{ kaulų.

L- Wis dėlto šį kartą aš bent turiu laiko 
'‘'susumuoti savo pirmiesiems įspūdžiams.

Pamėginsiu tai padaryti.

ris — koridorėlis. Vienoje ir kitoje jų 
pusėje — po kambarį su išblizgintomis 
grindimis, didele krosnimi, lova, stalu ir 
taburetėmis — vadinamosios Stube “A” 
ir Stube “B.” (Stube :— gyvenamasis 
kambarys.) Abu kambariai spindi šva
ra. Štubėje “A” gyvena barako seniū
nas. Štubėje “B” įsikūrę raštininkas ir 
kirpėjas. Palatos barako gilumoje, kur 
esame mes, apytikriai yra 16 metrų il
gio ir 8 pločio. Vienoje iš tų palatų šian
dien miegojo 250 žmonių.

Vakar vakare mus įrašė į barako Nr. 
17 sąrašus. Ši pirmoji procedūra truko 
apie dvi valandas. Paskiau mus nuvedė 
nakvoti į palatą, kur buvo ankšta kaip 
gyvulių diendaržyje. Apie 200 žmonių 
jau gulėjo ant grindų, mums tebuvo likę 
eilė čiužinių viduryje, vos vos kokiems 
penkiolikai žmonių, kaip mums pasiro-

ly ovo 22-rą d. Klubo patal
pose, 408 Court St., Elizabeth, 
N. J. įvyko Klimo rodymas fil
mos “Paparčio žiedas” ir “Bi
rutė”. Rengė LDS 33-čia kuo
pa ir įžanga buvo nemokama. 
Svečių susirinko mažiau negu

“Paparčio žiedas” rodomas 
neblogai. Tačiau “Birutė” fil
mą nėra aiški ir” nekuriu vai- 
clylų žodžius labai sunkiai ga- 
Įima suprasti. Kiek teko sek
ti filmą, tai iš vaidintojų aiš
kiausiai lošia Birutės rolėje 
Ventienė, Stakovas tėvo rolė
je, Grabauskas, Bud-revičius ir 
Juška. Pačio Choro dainų žo
džių negirdėti. Filmos apara
to užesis gadina klausovų 
nuotaiką. Ar nebūtų sveikas 
patarimas filmininkui Klimui, 
kad kuomet jis rodo minimą 
operetę, kad sumažintų tą 
taip didelį ūžesį?

Dar viena pastebima 
ir neaiškumas, tai kad 
sus aktorius galima 
scenoje, kurie kalba,
matosi tik visai nepilnai. Būtų 
sveikas patarimas, kad rodo
ma filmą būtų biskį šviesesnė, 
dabargi, mano manymu, biskį 
per tamsi.

Keikia suteikti kreditas fil- 
mininkui Klimui ir Aido Cho
rui, kad nors nėra vaidinimas

Tačiau vietos užteko visiems. Kuriuo 
gi būdu? Labai paprastai. Barako seniū
nas, apsiginklavęs nepakeičiama lazda, 
liepė vienam iš mūsų atsigulti šonu ii: 
truputį suriesti kojas p-er kelius. Antra-', 
sis gulasi tokiu pat būdu, tik galva į ki
tą pusę. Tokia sistema ant vieno čiuži
nio galima suguldyti keturis. Kai jau 
nebegalima nei pasisukti, : 
aukštielninkam, visi kartu užsiklojai__ r
antklode, viena dviem, trims arba ketu-! jau <taip bloga. . 
riems, nelygu aplinkybės. Prancūzai 
nuo pirmojo vakaro praminė tai “mie 
goti kaip sardinėms.”

Taip mes praleidome pirmąją

klaida 
ne vi- 
matyti

Arba

nei atsigulti Į p tobulas, kaip jisūi turėtu

buvome sušalę, pavargę ir kietai užmi 
gome.

Aš nemačiau Šarlo, ji buvo atitvėru-1 
sios kažkieno kojos, ir vis dėlto uzmig-; 
damas jis pakuždėjo man:

—Labanakt!v ,

nėra

Tačiau elizabethiečiai ir 
apylinkės lietuviai patingėjo 
atsilankyti skaitlingiau. Tie, 

naktį, I !<ui'ie dalyvavo, parėmė LDS 
33-čią kuopą ir praleido va- 

I karą draugiškoje nuotaikoje. 
—o— 

Kovo 23-čią d.
i Trečios Apskrities 
i praplėstas posėdis
New Jersey valstijos LDS kuo
pų komitetų nariais. Reikia

Įvyko LDS 
komiteto 

drauge su

I 1 *■ c

Kol kas mes išmokome gulti, keltis ir (pasakyti, kad posėdis buvo ge- 
J’ - 1 *-•- •------ būda? TZ~1 1 ‘ v "praustis pagal čia įprastą 

mums dar reikės išmokti?
# s*: * #

Du vaikagaliai, po kokius 
metų, dalija mums skardinius 
ir šaukštus. Darkyta vokiečių

šešiolika 
katilukus 
kalba jie 

paaiškina, palydėdami savo žodžius mos
tais :

—Nix verloren. Funfundzwanzig!
— Ką jie sako? — šnabžda man į au

si Andre. \
— Mano nuomone, už katiluko ar 

šaukšto pametimą gausime 25 karštųjų.
— Bet kaipgi juos pamesi?
—O ims kas ir pavogs kaip tau klum

pę. Dar laiimė, kad tau ją pakeitė su-

Ko . ras, skaitlingas ir našus. Rei- 
j kia pasakyti, kad ne visos 

LDS kuopos New Jersey vals
tijoje turėjo savo atstovybę 
šiame posėdyje. Bet jų didžiu
ma dalyvavo. Negerai daro 
tos kuopos, kurios buvo kvie-

čiamos, bet nedalyvavo. Toki 
praplėsti Apskrities komiteto 
su LDS kuopų komitetais •po
sėdžiai turėtų būt laikomi tan
kiau. šis posėdis buvo svarbus 
ne tik dėl Apskrities, bet ir 
dėl visų LDS kuopų, ir visi su
sirinkę tai patyrė ir tuos trū
kumus, kurie buvo, išdiskusa- 
vo, surado išeitį jų pataisymui 
ir veikimą pastatė į normales 
vėžes. Ačiū tiem, kurie daly- 
va.vo, ir manome, kad ateity
je, jeigu reįkės tokio posėdžio, 
jie vėl dalyvaus.

—o—
štai teko patirti, kad mūsų 

progresyvių organizacijų vei
kėjas drg. Krūtis su sveikata 
šlubuoja. Pasirodo, kad leng
va susirgti, bet nėra taip leng
va pasigydyti. Butų gražu, 
malonu, kad drg. D. Krūtis 
tuojaus pilnai pasveiktų.

—o—
Ir vieną šeštadienio popietį 

su drg. Chuliu nuvykome i 
Union, N. J., aplankyti ser
gantį drg. Joną Zalecką. U- 
nion miestukas gamtos atžvil
giu atrodo gražus. Draugų 
Zaleckų namas gražus, bet 
patyrėme, kad drg. Zalecko 

‘ sveikata nesitaiso.
Teisybė, Zalecko neradome 

namie, jo sūnus jį buvo išve
žęs pavažinėti, kad nors .kiek 
sergančiam priduoti pavasario 
gamtos atžvilgiu gražumo ir 
nuvyti tą nuobodumą, kuris 
sergantį ir nuolat namie bū
nanti kankina.

—o—
Drg. Poškus, kuris buvo su

sirgęs ir buvo išvykęs iš Eli
zabeth© pas dukterį nuošaliai 
miesto sveikatą taisyti, jau su
grįžo ir jau dirba. Tačiau kuo
met pirmiau jis būdavo nuola
tinis Klubo svečias, jo dar ne
simatė LDS 33-čios kuopos pa
rengime. -

----0----

Pranas Saulis vis dar tebėra 
ligoninėje i}- sakoma, kad jo 
sveikata nors lėtai, bet po. bis- 
kį taisosi. Linkime jam pilnai 
pasveikti ii- vėliau eiti Klubo 
gaspadoriaus pareigas.

Į Pilietis

Lawrence. Mass

Blokas yra apytikriai 56 metrų ilgio 
8 pločio barakas. Centre — prausyk- 
ir išvietės. Priešais įeinamąsias clu-

--'.iL » 5 •

riu pardavęs 10 tikietų.
Apskričių piknikas

Keturių apskričių piknikas 
Įvyks birželio 15 d. Maple 
parke. Visų apskričių prezi
dentai ir sekretoriai raginkite 
kuopas organizuotis ir organi
zuoti busus ir automobilius 
važiavimui Į pikniką. Taipgi 
paskelbkite per Laisvę ir or
ganą Tiesa. Dideli ir maži, vy
rai ir moterys, merginos ir 
vaikinai, 
siems bus vietos, 
didelis. Kai CIO 
pikniką, sutelpa 
tančių žmonių.

gerai. O darbininkai tegu ver
kia ir dejuoja. Fabrikantai 
pinigus pils sau į kišenius, o 
jūs ir vėl eikite už dirbtuvės 
vartų laukan. Tokia pono 
White politika. '

moterys, 
visi dalyvaukite, vi-

Mūsų parkas 
unijos rengia 
virš 10 tūks-

Keisti žmones

Yra labai keistų žmonių ir 
progresyvių tarpe. Jie nežino, 
už ką balsuoti. Jie sako: Jei
gu mes balsuosime už Progre
syvių Partijos kandidatus, tai 
republikonai laimės. Na, ir 
koks yra skirtumas tarpe re- 
publikonų ir demokratų? Jie 

'■ visi vienon, dūdon pučia. O 
kuo daugiau balsų gaus Prog
resyvių Partija, tuo bus vi
siems geriau, nes tada ir re
publikonai su demokratais tu
rės skaitytis su piliečiais. 
Kai jie pamatys, kad vadelės 
gali ištrūkti iš jų rankų, tai 
ir jie sušvelnės, bus geresni. ♦
“Pranašas’’

American Woolen kompani
jos prezidentas White prana
šauja, kad Lawrence ateitis 
bus šviesesnė. Kalbėdamas sa
vo kompanijos šėrininkų su
važiavime Ėostone, White pri
siminė, kad jeigu bus susitar
ta su unijomis, tai dirbtuvės 
nebus kraustomos iš Lawren
ce Į pietines valstijas. Jis ra
portavo, kad su Amerikos 
Darbo Federacijos unija jau 
susitarta. Jis duoda suprasti, 
kad ir CIO unija turėtų pasi
rašyti su kompanija panašų 
kontraktą. Ot, būk Judesius, 
parsiduok už 30 grašių ir bus

Modernizuoja fabriką
Pacific Mill krausto moder

niškas mašinas į Lower Paci
fic iš No. 10 buildingo. Mano 
padaryt Lower Mill moder
niškiausių fabriku visoje Nau
jojoje Anglijoje. Bet daug 
darbininkų bus atleista iš dar
bo. Kurie darbininkai ir pasi
liks dirbti, turės laukti kelis 
mėnesius, kol mašinas susta
tys. Tai pasirodo, kad vis dau* 
giau bus bedarbių. Bedarbių 
armija didėja, o ne mažėja.
Iš kuopos susirinkimo

LLD 37 kuopos susirinkimas 
kovo 22 d. buvo neblogas, su
sirinko nemažai narių. Susi
rinkimas gerą darbą atliko, 
išrinkdamas delegatą į Wa
shington© taikos kongresą. F. 
Kodienė apsiėmė važiuoti. 
Gerai, kad ji įvertina taikos 
kongreso svarbą. Garbė jai už 
tai.
Nauja mokykla

Methuen miestelis pradėjo 
statyti naują vidurinę mokyk
lą. Mokykla bus pavadinta 
“Charles W. Tenny High 
School”. Pastatymas paims vi
sus metus laiko. Kontraktorius 
yra iš Lowell, Mass. Methue- . 
nui reikalinga tokia mokykla, 
nes jaunuolių skaičius kasmet 
didėja. Laikui bėgant gal Me
thuen pasidarys didesnis ir už 
Lawrence.
Pasimirė

Pasimirė du lietuviai
Vaclovas Balukonis, sirgęs 
pusėtinai ilgai paralyžiumi, ir 
Simonas Tamošiūnas. Laimin- • 
gai jiems ilsėtis šaltoje žemę- 
lėje, o jų šeimoms giliausia u- 
žuojauta. S. Penkauska*

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Moderniškh Lietuvišką Vaistinę
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Kelly Square Worcester, Mass.

Baigę dalyti' katilukus, vaikagaliai 
pripylė kiekvienam po nedidelį samtį 
tamsaus skysčio be cukraus. Mūsų pus
ryčiai. Ši buiza buvo vadinama kava.

Abu vaikagaliai mergiškomis manie
romis čia atlieka štubendinst pareigas. 
(Valytojai.) Šį rytą aš mačiau, kaip jie 
mušė per veidą žmones, kurie galėtų 
jiems tėvais būti. Mus pykdė, kada taip 
elgiasi esesininkai ir ypačiai patys kali
niai, bet paaugliai .. . mus tai sukrėtė.

Mes išgėrėme kavą, stovėdami rikiuo
tėje. Išeiti neleidžiama. Abu vaikagaliąi 
tikrina eiles ir statinėja žmones kaip 
šachmatus: mažus—į priekį, aukštus— 
atgal. Aš atsiduriu viduryje. Aš jau pa
stebėjau, kad tai geriausia vieta. Už ke
turių gretų priekyje man matyti atsiki
šusios Luji Mažojo ausys, ypač pastebi
mos dėl nuskustos galvos. J jas ir reikia 
'lygiuoti.

Kauks!
Gaunu pirmą antausį. Aš pamiršau,

raštininkas man priminė, kad reikia lai
kytis tvarkos. Pats antausis nesukelia 
ypatingo fizinio skausmo, bet iš mažens 
kiekvieną kartą, kai mane mušdavo per 
veidą, aš jausdavau aštrią gėdą ir pasiu
tišką įniršimą. Raštininkas sudavė man 
nesmarkiai, jis, matyti, ne toks žvėris 
kaip visi kiti. 1

Raštininkui mus suskaičiavus ir per
skaičiavus, pats barako seniūnas apžiū
rėjo gretas ir dar kartą patikrino lygia
vimą. Kai ,kam sudavė kumščiu, kad 
įtrauktų pilvą, kai kam spyrė keliu, kad 
įtrauktų užpakalį, nors, reikia pasakyti, 
nei vieni, nei kiti nebuvo ypatingai at
sikišę. Viskas tvarkoj. Žmonės pasiruo
šę patikrinimui. Toli kieme girdėti var
pas.

(Bus daugiau)

Ponai nori Lenkijos

Lenkų'švento Juozapo Drau
gystė, po vadovyste kunigėlių 
ir davatkų, turėjo susirinki
mą ir pasikvietė kongresmaną 
Lane kalbėti. Bet šiuo tarpu 
jau neprašė Trumano, kad po
nams atiduotų Lenkiją. Iš 
kongresmano kalbos atrodė, 
kad Trumanas negali atimti 
Lenkijos iš bezbožnykų ir ati
duoti dievo tarnams. Bet jei
gu nieko negali padaryti pre
zidentas, tai ką gali padaryti 
kongresmanas? Tiesa, jis pri
žadėjo panaikinti visas sutar
tis su Sovietais, jų tarpe ir

Jaltos nutarimus.
Bendrasis banketas

Artinasi Lietuvių Literatū
ros Draugijos 37 kuopos iv 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 125 kuopos banketas, 
prisirengimas eina . gerai. 
Taipgi didėja tikietų .pardavi
nėtojų armija. A. šupetrienė 
irgi pasiėmė tikietų pardavi
mui. Žiūrėsimu, kas bus lai
mėtojais • tikietų
Kuris daugiausia parduos, tas 
bus laimėtoju.

Kurie draugės 
norite pasivyti mane, tai turi
te gerai padirbėti, nes jau tū

platinime.

’ ir draugai

ye 
PAJVAT^

MžCNCy

“Mūsą specialybė ieškoti neamerikiečią Amerikoje. 
O kai jų kur nesurandame, tai savuosius pastatome, 

kad srriėilą Virtų ir’fiekaltus žmones mTc'rfminuoty.”

Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistininką, 
savininką VYTAUTĄ SKRINSKĄ. Jis išpildo medikališ- 
kus daktarų receptus ir patarnauja visokiais* sveikatos rei
kalais. Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą į kitus 
miestus. Be to, užlaiko geriausios rūšies kosmetikos, skuti
mosi reikmenų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, šaltko- 
šės, riešutų, cigarų, cigarečių ir skanių gėrimų.

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
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'y. nušašimų, išbėrifhų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti 
Mostis, visada'pagelbsti. Kaina tik $1.25. z

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 — pagelpds. $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, i Adresuokite:

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

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- - 
vipią. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermenine. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

------------------------------- i----- r-------------------- ;...................      —-------------- -
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Ruošiasi gegužės 
1-mos demonstracijai

Gegužės pirmos demonstra
cijai buvo sudaryti planai ir 
užgirti kovo 29 d. konferenci
joje, kuri buvo skaitlinga de
legatais.

Dabar eina aktualis demon
stracijai pasiruošimas. Demo
kratinės organizacijos, unijos, 
tautinės grupės — visi bend
rai ruošiasi iškilmingai minėti 
darbo žmonių dieną.

Demonstracijos vyriausi o- 
balsiai bus: už taiką, baigti 
karą Korėjoje, panaikinti dar
bininkų algų užšaldymą, ap
saugoti unijas, apsaugoti Tei
sių Bilių, paleisti iš kalėjimų 
politinius kalinius ir tt.

Gegužės pirmos komitetas 
jau pagamino ii- išleido nema
žai tuo klausimu literatūros, 
kurios galima gauti jo raštinė
je, 799 Brodway, New Yorke.

Laimėjo teisę 
perkratinėt džiurę

Dėmesio LDS nariams
kad arti-

Tad nepa-
Norim pranešti, 

n as sekmadienis, 
mirškite, kad ruošiama vaiku
čių Velykų proga pare, balan
džio 6 d. 3 vai. po pietų, Li
berty Auditorijos patalpose.

Visus kviečia LDS 200 kp. 
komisija atsivesti savo vaiku
čius ar anūkus ar šiaip pažįs
tamųjų vaikučius. Vaikams 
bus įspūdinga pramoga, o 
ypač velykiniai margučiai.

Jau buvo anksčiau rašyta 
apie šią šventę ir prašyta, kad 
vaikučiai prisirengtų kuo nors 
pasirodyti programoje. Po 
programos bus vaišės, žaidi
mai ir šokiai.

Tėvams ar giminėms gali
ma dar kita proga pasinaudo
ti tuo pačiu atvykimu, nes bus 
R. Baraniko paskaita apie ta
pybą, tik kitoj salėj.

Dar ' kartą atžymėkite tą 
l dieną ir atvykite į parę dide-

!i ii* maži. Visus nuoširdžiai 
priims LDS 200 kp. rengė
jai. Kas tik galite dalyvaukite. 
Rengėjai prašo ne tik narius, 
bet ir nenariuš atsilankyti, 
susipažinti su mūsų veikla.

E.

Banditas gavo 130 
mėty kalėjimo

Operos studentė Rita O’ 
Brien, norėdama pasiekti sa- 

j vo karjerą kaip greit galima, 
susipažino su tūlu (diaries 
Fields, kuris pasisakė galis

Willie

B.

VELYKOS

Velykos! Velykos!.. 
Kas jūsų nelaukė, 
Kaip vaikas margai 
Išrašyto kiaušinio! 
Taip jūsų šį metą 
Eilė nusitraukė — 
Norėjot atvykti 
Be rūbo žieminio,.
Bet štai ir sulaukėm ! 
■Giesmė velykinė 
Išbėgo į tolimą 
Dangų šauniai;
Užkaito iš džiaugsmo 
Atšalus krūtinė, 
Ir laimes ilgėjos 
Nubudę sapnai.

Maironis

Garsusis banditas
Sutton buvo (Įžiūrės surastas 
kaltu apiplėšime Queens pa
vieto banko.

Kadangi jis buvo 'pirmiau 
už banditizmą pasiųstas šim
tui metu kalėjimai), tai dabar 
dar pridėta 30 metų, tai viso 
pasidaro j hm 130 metų.

Willie Sutton buvo pabėgęs 
iš kalėjimo ir sykiu plėšimo 
darbais užsiėmė su Thomas 
Kling, kuris taipgi teisme pri
pažintas kaltu.

Nubausti kalėjimu
•iz savo unijos 
teisių gynimą

way teatre.
Naujuose Metuose jis pasi-

ant Broadway parengimą.
Parsiveda jis ją į savo kamba-

jinai jam Ijutų gera, paten
kintų .jo norus.

Rita O’Brien liudijo teismui, 
jog jinai atsisakiusi jo norus 
patenkinti. Tada jis griebęs ją 
glėbin. Kai ji priešinosi, tai jis 
apdaužęs ir apdraskęs ją, vei
dą sužalojęs, šiaip taip ji iš 
jo ištrūkusi ii’ išbėgusi.

ją gydyti.

Ji dabar

Bet

I Svarbi paskaita sekmadienį

Distributive, Processing and 
Office Workers District 65 
unijos prezidentas David Li
vingston ir sekretorius Jack 
Paley buvo pasiųsti trim mė
nesiam i kalėjimą todėl, kad t * ’ ‘
jie atsisakė priduoti unijos

teisme iš Charles 
Fields reikalauja $30,006 at
lyginimo už sužalojimą ir jos 
k a i ’j eros p a ž e i (l i m ą.

Užklausta, ar .ji kada nors 
su vyrais turėjusi lytinius- su
sinėsimus, atsakė niekad ne
turėjusi, esanti “nekalta mer-

LMS komisija ruošia visą ei
lę paskaitų Liberty Auditori-

16 teisiamųjų komunistų 
advokatas Frank Serri per 
dvi dienas argumentavo prieš 
teisėją Edward J. Dimock, į- 
rodinėdamas tai, kad skiriama 
džiurė (prisaik intieji teisėjai) 
yra specialiai parinkta iš tur
čių sluoksnių. Serri reikalavo 
padaryti teisme tuo klausimu 
testimoniją, perkratinėti siūlo- į 
mos džiūrės sąrašą.

Nežiūrint to, kad tokiam • 
advokato Serri pasiūlymui 
prosekutorius David Marks 
griežtai priešinosi, nurodinė
damas, jog tokios teisės nega
vo, nors jos reikalavo pirmiau .d., palaidotas kovo 17 d. šv. 
11 teisiamųjų komunistų, bet i Jono kapinėse. Buvo 66 metų 
teisėjas Dimock sutiko suteikt! 
tą teisę, kurios pirmiau nega
vo 11 nuteistųjų komunistų 
vadų. 
' Advokatas Serri 
teismui, jog tas ilgas siūlomų
jų prisaikintųjų teisėjų listas 
turi 75 procentus turtingųjų 
žmonių, stambių biznierių. Ja
me vargiai galifaa rasti neg
rų, paprastų darbininkų. Ser
ri sakė įrodysiąs tai, jog to
kia džiurės sudėtis yra viena
šališka ir netinkama tokiems 
teismams.

jau turėjo-
23 d. Tai 

paskaita

Vieną paskaitą 
me. Tai buvo kovo 
buvo labai svarbi 
apie mokslininką ir dailininką 
Leonardo da Vinci.

pybą ip jos vystymąsi. Paskai
tą pateiks dailininkas R. Ba- 
ranikas. Tai labai svarbi pas
kaita, iš kurios bus 
plačiau susipažinti 
bos formomis ir 
jos reikšme.

Komisija kviečia
sas susirinkti sekmadienį į Li
berty Auditoriją, kaip 3 vai. 
po pietų.

galima 
su tapy- 

ideologine

visus ir vi-

Praradęs meilužę
nusišovė

ši sekmadieni, balandžio 6, 
| bus antroji paskaita apie ta-

Federalis teisėjas Irving R. 
Kaufman pareikalavo, kad jie 
priduotų savo unijos visus re 
kordus. Unijos viršininkai nu
rodinėjo,,, jog tai nelegalis rei
kalavimas, priešingas J. V . 
konstitucijai. Jie todėl atsisa
kė patenkinti teisėjo reikala
vimą.

ji susitikusi su Charles 
tai maniusi susidrau- 
su aniuolu,

MIRĖ FILMOS
Keturių metų Ricky Walters 

iškrito iš 12 aukšto apartmen- 
to, 125 W. 228 St., ir užsimu
šė.

Matas Gervė mirė kovo 12

amžiaus. Liūdesyje paliko du 
! sūnus.

Agota Strikulienė mirė ko- 
; vo 16 d., palaidota šv. Jono 

aiškino | kapinėse kovo 19 d. Buvo 72 
metų amžiaus. Paliko nuliudL 
me gimines.

Tort Jefferson gyventoja 
Magdalena Klimašauskienė 
mirė kovo 20 d. Paliko liūde
syje savo vyrą Mikolą, du sū
nus, tris dukteris, brolį 
šerį.

Mirė dramaturgas

at

ir se-

mire 
veng-

Mt. Sinai ligoninėje 
Perene Molnar, įžymus 
ras dramaturgas, sulaukęs 7d 
metu amžiaus. *

Kai 
Ei e Ids, 
gavusi 
Ha pavirtęs į šėtoną.

Aido Choras
i-Choro reguliare pamoka 

vyks šio penktadienio vakaro

Music Room. Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

Choro Prezid.

John Foster 5 mėnesiai 
gal buvo susirgęs. Ligoninėje 
būdamas jis susipažino su li
gone Mrs. Anna Rulf.

Vėliau jie pradėjo draugau
ti. Bet šiomis dienomis našlė 
fell If davė jam sagtį. Jis ban
dė prie jos prisigerinti. Nepa
vyko. Tada -prie jos durų sto
vėdamas jis paleido į savo 
galvą šūvį ir vietoje mirė.

Pavogė troką su mėsa — 
$39,000 vertės

McKay Provision Co. treile- 
ris-trokas, prikrautas $14,000 
vertės mėsos, atveštos iš Chi- 
cagos, • pražuvo* New Yorke 
ant 48 St., tarp 10 ir 11 Avė. 
Bats trokas buvo $25,000 ver-

Francis Key Teller, 8 metu amžiaus indėnas vaikas, 
kuris žvaigždžiuoja filmoje “Navajo”, Hall Bartlett- 
Norman Foster produkcijos. Ši filmą pradėta rodyti 
publikai vasario 20 d. ir dabar teberodoma .Waltei Re

ade Teatruose. Dabar galima matyti Arcadia Teatre*
59 St. ir 3rd Avė.

■Faithful City”

šią naują filmą pradės ro
dyti balandžio 7-tą Park Ave
nue Teatre, New Yorke.

Filmą yra 
programinė 
vaizduojanti 
lio valstybės 
tarpiu, 
na Jamie Smith, John 
ir Rachel Markus, 
didelis būrys vaikų.

Apie tuos vaikus ir sukasi 
visa filmoš eiga.

Izraeliu parveža būrius su
rankiotų nuo karo ir Hitlerio 
budelių šiaip taip ištrūkusių 

'vaikų našlaičių. Jie išgyvenę 
visokiausių kančių, kokias 
tiktai žmogus gali savo vai
kams išrasti. Pilni baimių, 
nepasitikėjimo, palaidi, bevil
čiai. Jie kalba visokiausiomis 
kalbomis ir nemoka nei vie
nos. Naujiesiems globėjams 
tenka sunki užduotis atauklė- 
ti juos į žmones. O 
atsikūrusią valstybę 
priešai.

Vaikai, daugelis 
išgyvenę tikrovėje 
dar didesnius prietikius, vai
dina nuostabiai. Ir suaugusie
ji pavaizduoja šiltai malonius 
globėjus. Filmą pilna neuž
mirštinai jaudinančių momei)^ 
tų. Patartina ją pamatyti.

Nors ši filmą žodžiais nera
gina kovoti už taiką, tačiau 
parodymas, ką padarė fašiz- į 
mas 
kiekvienam suteiks 
stiprybės darbuotis taikai 
pasaulio vaikų gerovei.

pirmoji Izraelio
pilno ilgio
Jeruzalę
atsikūrimo

Vyriausias roles

filmą

Slater
Ir vaidina

čia ką tik 
užpuola

gal patys 
tokius ar

ir karas šiems vaikams, 
naujos 

ir
S.

Macy pralaimėjo 
kainy klausimu

Woodhaveno vaistininkas 
Rothbaum gavo indžionkšiną 
prieš departmentines Macy 1 
krautuves, kurios pardavinė
davo vaistinius dalykus už pi
gesnę kainą. - >

Dabar7 Macy nebegalės pi
giau pardavinėti, \ negu yra 
nustatytos kainos. 5

Kainų stabilizacijos raštinė 
praneša, kad pieno ir pmeto- 
nos kvorta nupiginta pulse cen-

1 ■ - m .   —.—ii. ■ Utfi I '

HARRISON-KEARNY, N .J.

J. Marcinkevičiaus Pagerbi m u i

Šis banketas yra rengiamas pagerbimui Jono Marcinke
vičiaus 70 m-etų jo amžiaus sukakties proga.—šeštadienį

Balandžio 5 April, 1952
15-17 Aini St., 11 arrson, N. J.

PRADŽIA APIE 7-TĄ VAL. VAKARE.
Banketas yra rengiamas be bilietų, nesibijokite, nebū

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

.KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VILŪNAS
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Taipgi puikus pasirinkimas

’ LIKERIŲ, VYNO , ir ALAUS
Telefonas: IIYacinth 7-9677

VISOKIAIS
APDRAUDI >S REIKALAIS

Kreipkitės pas lietuvius -

ORMAN & MICHELSON
Gausite pilniausį, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 
ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamu) apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, 
biznio, automobilio, ir tt... Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdrauda. Pildome income tax blankas.

■ ......................... ... , ■    į I ,»■■■.-— 1   — ■               <

Parduodame visokius namus visose miesto dalyse
111-15 JAMAICA AVE., RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonai: Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

Neteisingai liudijęs 
policistas bėdoje

Policistas James R. McCo- 
neghy surastas prisaikintųjų 
teisėjų kaltu už neteisingą liu
dijimą teisiant policistą. Aaron 
Feld, kuris buvo kaltinamas 
ge m I) 1 ori ų apsa u go.j i m e.

Dabar McConeghy turės ei
ti į kalėjimą bent trim motam.

Vėžio ligų centras 
prašo pagalbos

Brook lyno Vėžio Ligų Ko
mitetas prašo pagalbos. Gent
ian galima priduoti sunešiotų 
baltų marškinių, baltų paklo
džių, vatos ir kitokių lininių 
dalykų. Galima priduoti 63

Worcester, Mass.
Sekmadieni, 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, 
nusivylimų sukelia 
pasimojusiems juos 
mas prasidės 2:30. Kviečiame visus j 
atsilankyti pamatyti vaidinimą 
smagiaia pasijuokti. — Rengėjai.

(66-70)

persigandimų ir 
"Tetos Turtai," 
išgauti. Vaidini-

APVAINIKAVIMAS

Tai jis ir yra ADA.M skrybėlė Vely
kiniam jūsų apsirengimui. Kas gi 
kitas, apari ADAM, galėtų suteikti 
jums skrybėles tokių šaunių pavi
dalų, ilgai laikančias vilnones, spin
dinčias spalvas, tokias didžiules 
vertybes. Kas gi kitas, kaip tik 
ADAM, didžiausias pasaulyje vyriš
kų skrybėlių verslininkas.

$5, $6, $7.50, $10.

ADAM HAT STORES, žiūrėk 
Telephone Directory.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambariai moder

niškai jrengti, garu apšildomi ir vi
sada šiltas vanduo. Randa $42.00. 
Saukite Jamaica 9-9724.

(66-67)

APARTMENTAS ANT RANGOS 
MERCHANTVILLE, N. J.

Išrandavosimo 4 kambarių apart.' 
menių tinkamai šeimai. Yra liaudy, 
nė, suteikiame šilumą ir rq. 
Taipgi galima gauti ir gaWJžii). 
Randa 550.00 j mėnesį. Kreipkitės: 
.1. A. BEKAMPIS, 502 Chapel Ave, 

Merchantville, N. J.
Telefonas: Merch. 8-1082.

(66-70)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KARMA 

akeriai žemės, geras gyvenimui 
gyvuliams barnė, vištinin-

72 
namas, gyvuliams barnė, 
kas ii’ kili pastatai. Vamzdžiais su
vestas vanduo j namus ir kitus bu- 
dinkus. Pora gerų arklių ir reika
linga mašinerija. Kaina $4,600.00. 
Kreipkitės:

Wm. Rogers, R. D. No. 1.
Nineveh, N. Y.

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)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs 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

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

PETRAS KAPISKAS
IR

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. 2-8842

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2*5172

TONY’S &
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barberial

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street!
BROOKLYN, N. Y. ? ]

Tel. EVergreen 7-6888

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty )-Penktadien., Bal and.-April 4, 1952




