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Pavasario švente — Vely
kos — jau čia pat.

šiemet ši šventė, palyginti 
su praėjusiu metu Velykomis, 
man rodosi, bus linksmesnė 
tuo atžvilgiu, kad visi ženk
lai byloja, jog pasaulinei tai
kai perspektyvos šiemet aiš- 

' kesnės.
Tiesa, tiems, kurie trokšta 

karo, Velykos bus liūdnesnės, 
negu buvo praėjusiais metais.

Kartu su krikščionimis su
puola ir žydų Velykos — Pa
ssover.

Žydų šventė yra sifsijusi su 
jų tautos išsilaisvinimu iš 
Egipto priespaudos, “iš namų 
nevalios.”

Minėdami savo šventę, žy
dai nepamiršta vieno dalyko, 
būtent, kad mūsų krašte ke
lia p*^lvą anti-semitizmas, ' o 
tai rcSškia fašizmą.
r Rasizmas, kokios rūšies jis 

T/iebūtų, reiškia pavojų demo
kratijai, visiems darbo žmo
nėms.

Per šias pavasario šventes, 
tiek krikščionys, tiek žydai 
privalo susikaupti ir pasiryžti 
kovai prieš tuos, kurie grie
biasi hitlerinių priemonių mū
sų kraštui sufašistinti.

★
Progresyvių partijos kandi

datas prezidento vietai, Vin
cent Hallinan, tapo išgaben
tas iš San' Francisco kalėjimo 
j McNeil salų Washington o 
valstijoje. Ten yra federalinis 
kalėjimas su didele farma; 
ten Vincent Hallinan turės iš
būti šešis mėnesius už tai, kad 
ji^eisme ryžtingai gynė dar- 
bimnkų judėjimo vadovą Har- 

Bridges.
★

Kai Vincent Hallinan buvo 
prirakintas prįe kito kalinio, 
jis, pasižiūrėjęs i graudi, ri
šantį ji, sakė:

— Ši grandis teikia man 
daugiau šlovės, negu galėtų 
suteikti koks ordinas!...

• Nežiūrint Į tai, ką galvoja 
pats Hallinan, visuomenė tu
rėtų reikalauti prezidento 
Trumano, kad jis išleistų iš 
kalėjimo tą žymųjį advokatą, 
kad Hallinan galėtų dalyvau
ti rinkiminėje kampanijoje.

Šią savaitę Bostone viduri
nių mokyklų moksleiviai daly
vavo viename sambūryje, kur 
buvo diskusuotas komuniz' 
mis.

vįiūjorkiškis Times prane- 
vSa, jog tie moksleiviai reiškė 
-Jffioro giliau pažinti komuniz- 

.• mą.
Jie trokšta, kad j vidurines 

mokyklas butų įvesta rusų kal
bos mokymas, kad per rusų 
kalbą jie galėtų geriau susi- 

I pažinti su komunizmu-.

Rusų kalbos mokėjimas — 
svarbus dalykas, nes toje kal
boje šiandien galima gauti 
daugiau marksistinės literatu-- 

. ros, negu kurioje nors kitoje 
kalboje.

Tačiau, man rodosi, jog as
muo, norįs susipažinti su ko
munizmo teorija, gali tai at
likti ir anglų kalboje, nes 
marksistinės - lenihistinės li
teratūros anglų kalboje taip
gi yra nemaža.

Deja, esamose sąlygose 
vargiai Bostono vidurinių 
kyklų moksleiviai savo tikslą 
pasieks. Siautėja reakcija; 
valdžia areštuoja tuos, kurie 
studijuoja komunizmą, kurie 
skaito Markso-Lenino raštus.

. Štai, vyksta darbininkų ju- 
dėiimo veikėjų teismai. Juose, 

' MįP kitko, teisiami ne tik 
n®s’ ° ,r knygos, — kny-

V gos, išleistos net prieš šimtą 
metų! Tos knygos vadinamos 
subversyvėmis, o kurie jas 
skaito — su b veršy via is.

Neseniai aukščiausio teismo 
teisėjas Douglas taipgi ragi-
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Kongresmanai skiri 
46 bilijonus dol. 
ginklavimuisi
Valdžia nepatenkinta., kad jie 
“mažina” karines lėšas

Washington. — Trumano 
valdžia reikalavo paskirti 
apie 51 bilijoną dolerių ka
rinėms jėgoms ir ginklavi
muisi per 12 mėnesių nuo 
ateinančios vasaros.

Bet Kongreso Atstovų 
Rūmas surado, kad karinė

Laivyno sekretorius 
ragina ruošti Ciangą 
karui prieš Kiniją

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karinio laivyno se
kretorius Dan Kimball pa
reiškė, reikėtų duoti Čiang 
Kai-šekui 2,000 amerikiniu 
oficieriu ir techniku. Jie 
turėtų smarkiau lavinti ki
nu tautininku, kariuomenę 
Formozos saloje žygiams 

i prieš Kinijos Liaudies Res- 
; publiką. Dabar čianginin- 
1 kus ten muštruoja tiktai 
400 amerikonų karininkų.

Kimball kartu ragino A- 
merikos valdžią pasiųsti 

i Čiangui daugiau, laivų. Tų 
laivų reikia, kad čianginin- 

l.kai galėtų “grįžti namo”— 
įsiveržti i Kinijos, sausumą.

Kimball neseniai sakė, 
“mes sveikintume Čiango 
tautininkus, jeigu jie dary
tų įsiveržimą” prieš Kini
jos Liaudies Respubliką.

.Jankiai tegavo tik 
220 dipuką rekrutą

Heidelberg, Vokietija. — 
Amerikos karininkai vaka
rinėje Vokietijoje 1951 me
tais. stengėsi įtraukti į savo 
arm1 ją 12,500 dipukų-pabė- 
gėliu, bet gavo tiktai 220 
tokiu rekrutu.

Per metus buvo pasirašę 
5,000 pabėgėlių stoti į jan
kių kariuomenę, bet kai bu
vo pašaukti, tai dauguma 
visai nepasirodė, o kiti bu
vo surasti netinkamais ka
rinei tarnybai.

Amerikiniai karininkai 
uoliai darbavosi mobilizuot 
priešsovietinius pabėgėlius, 
pagal Jungtinių Valstijų 
Kongreso nutarimą. Žadė
jo jiems. Amerikos piliety
bę ir kitas lengvatas. (Bet 
patyrė, kad tie pabėgėliai 
tiktai liežuviu “smarkūs 
kariautojai” prieš Sovie
tus.) ,

ORAS. — Lietus ir vejas.

no žmones susipažint-i su mar
ksizmo mokslu ir tada jį su
kritikuoti.

i Bet šiandien mūsų kolegijo
se ir universitetuose marksiz
mas dėstomas išvirkščiai, tai 
jo pažinti studentai negali. 
Tas profesorius, tas dėstyto
jas, kuris išdrįstų aiškinti 
marksizmą objektyviai, tuo
jau būtų apšauktas subversy- 
viu ir pašalintas iš vietos!

\ Gyvename tamsųjį metą! 

L $■-.

valdyba per daug eikvoja 
lėšas be jokio reikalo. ‘ Jie 
todėl numušė lėšas iki 46 
bilijonų dolerių per metus.

Valdžia dėl to dejuoja, 
kad kongresmanai “pavo
jingai mažina” karines lė
šas.

Airijos policija daužė 
demonstruojančius 
prieš valdžią

Dublin, Airija. — Darbo 
Partija suruošė protesto 
demonstraciją, žmonės pro
testavo, kad valdžia kelia 
reikmenų kainas ir taksus 
ir blogina pragyvenimą.

Valdžios užsiundyta po
licija buožėmis daužė de
monstrantus, sužeis dama 
apie 300.

Demonstrantai gynėsi, 
užsiglausdami už gatveka- 
rių, automobilių ir įvairių 
pastatų. !

Manevruose žuvo 
11 amerikoną

Fort Hood, Tex.. — Užsi- 
baigė didieji amerikinės ar
mijos ir lakūnų manevrai. 
Juose žuvo 11 kareivių, 
daugiausia per šokimus su 
parašiutais iš lėktuvų. Su
žeista 232. Vienas karei
vis nušovė oficieriu.

Manverųose dalyvavo 
115,000 armijos ir daugiau 
kaip 3,000 parašiūtistų.

Anglai daug audeklą 
parduoda Sovietam

Maskva. — Raportai čia 
vykstančiai tarptautinei 
ekonominei konferencijai 
rodo, kad Sovietų Sąjunga 
pernai už daug milijonų do
lerių pirko audeklų ir įvai
rių drabužių iš Anglijos. 
Už tai atsimokėjo anglams 
maisto produktais ir įvai
riomis medžiagomis.

Anglų biznių atstovai šio
je konferencijoje telegrafa
vo raginimus savo valdžiai 
dar dikčiai paplatint preky
bą su Sovietų Sąjunga.

Trys amerikinių darbo 
unijų atstovai apgailestavo, 
kad Amerika taip suvaržė 
prekybą su Sovietais. Sako, 
Sovietai, tarp kitko, galė
tų išpirkti ir daug audimų; 
o tatai suteiktų darbo tūks
tančiams bedarbiu Ameri
kos audėjų.

Pakistano delegatai daro 
sutartį dėl 100 tūkstančių 
tonų plieno pirkimo iš So
vietų Sąjungos.

z Praga. — čechoslovakijos 
mokykliniai vaikai pernai 
pasodino 22,000,000 medelių 
paliai kelius.1 ;

La Paz, Bolivija. — Išsi
veržė platus sukilimas, prieš 
generolo Hugo Balliviano 
valdžią Bolivijoj. Sukilė
liai užėmė radijo stotį sos
tinėje La Paz ir darbinin
kiškus priemiesčius.

Iš karto buvo pranešta, 
kad jie nuvertė diktatoriš
ka Balliviano valdžia. Pas
kui jo šalininkai skelbė, kad 
su jais eina didžioji armijos 
dalis, ir jie išlaiko valdžią 
savo rankose. -

Ginkluotuose susikirti
muose tarp Balliviano val
džios rėmėjų ir priešų už
mušta apie 20 žmonių ir su
žeista daugiau 60.

Sukilimui vadovauja “Re
voliucinis Tautinis Judėji

Komunistai sako, McGratho 
byla prieš juos nupuolė

Washington. — Valdinė 
komisija dėl “neištikimųjų” 
kontroliavimo svarstė rei
kalavimą buvusiojo, genera- 
lio prokuroro H o w a r d o 
McGratho — priverst ko
munistus susiregistruoti pa
gal McCarrano įstatymą.

Komunistų advokatai nu
rodė, kad prezidentas Tru
man as pavarė McGrathą 
kaip general! prokurorą. 
Taigi McGrathas pranyko 
kaipo skundikas, ir jo bvla 
prieš Komunistų Partiją 
savaime nupuola.

Komunistu advokatai to- v

300,000 telefonistų remia 
telefonų mechanikų streiką

New York. — Apie 300 
tūkstančių Bell kompanijos 
telefonistų čia ir 43-s.e ki
tose valstijose neina dar
ban per CIQ telefonų me
chanikų streiko pikieto ei
les.

Streikuoja 68,000 darbi

Jau 107,134 amerikonai Apkaltintas taksą 
nukentėjo Korėjoje sukčią tarpininkas

Washington. — Per mū
šius Korėjos kare jau 107,- 
134 amerikonai nukentėjo 
sekamus nuostolius, kaip 
pranešė Jungtinių Valstijų 
apsigy n i mo depą i *tme n tas 
balandžio 9 d.:

Užmušta 18,723, sužeista 
76,048, be žinios dingo 9,- 
893, nelaisvėn pakliuvo • 1,- 
089. Atsirado 1,381 iš tų, 
kurie pirmiau pirmiau bu
vo paskelbti dingusiais.

Per savaitę nuo pirmes
nių oficialaus pranešimo 
tokių nuostolių skaičius pa
didėjo 178.

Camp Edwards, Mass.— 
Ore susikūlė rakietinis. lėk
tuvas su karinio transpor
to orlaiviu. Žuvo 12 lakū
nų, o tarp jų ir keli oficie- 
riai.

mas.” Prie sukilėlių pri
sidėjo ir daug policijos.

Generolas Baili vianas už
grobė valdžią pernai gegu
žės mėnesį, užkirsdamas 
kelią naujai išrinktam pre
zidentui dr. Pažui Estens- 
soro, demokratiniam libera
lui.

Estenssoro, gyvenąs Ar
gentinoj kaip tremtinys, 

i tvirtina, kad su jo Revoliu
ciniu Tautiniu Judėjimu ei
na dauguma Bolivijos, dar
bininku ir valstiečiu.

Bolivija yra Pietines .A- 
merikos šalis, labai turtin
ga cinos kasyklomis, o ei
na — svarbus karinis me
talas. Turi 416,040 ketvir
tainių mylių plotą ir 3,534,- 
000 gyventojų.

dėl reikalavo panaikintMc
Gratho skunda.

Kontroliavimo komisijos 
pirmininkas P. C. Brown 
atme.tė- reikalavimą.

Tad komunistai advoka
tai prašė išbraukt šnipą 
Louisą Budenzą iš liudytojų 
skaičiaus. Nes šiuo laiku 
nėra generalio prokuroro, 
taigi nėra, kas galėtų pa
remti Budenzo pasakas 
prieš komunistus.

Komisijos pirmininkas at
metė ir šį advokatų reikala
vimą.

ninkų, Susisiekimų Unijos 
nariai, prieš Western Elec
tric kompaniją, telefonų 
trusto skyrių. Jie yra te
lefonų įrengimų dalytojai 
ir taisytojai.

Streikieriai reikalauja pri
dėti 19 iki 23 centų uždar
bio per valandą.

Washington. — Henry 
Grunewald’as uždar b i a v o 
kaip tarpininkas tarp taksų 
sukčiu ir tūlu valdininku. V c / . c
Kongreso komitetas buvo 
pašaukęs Grunewalda į kvo
timus. Bet Grunewaldas 
nedavė jokių atsakymų į 
kongresmanų klausimus.

Kongreso Atstovų Rū
mas todėl nutarė patrauk
ti Grunewalda teisman už 
paniekinimą Kongreso. Už 
tai Grunewaldas gali būti 
nubaustas bent vienais me
tais kalėjimo ir $1,000.

LENKIJOS ARMIJA
London. — Čionaitiniai 

diplomatai skaičiuoja, kad 
Lenkija dabar turi pusę mi
lijono išlavintos armijos 
ir 60,000 gerai ginkluotos 
saugumo policijos.

Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tieji.

Teismas užgyrė 
plieno fabrikų 
jį / • r ružėmimą
Atmetė kompanijų skundų, kad 
Trumanas neteisingai juos užėmė

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas Alexan
der Holtzoff atmetė kelių 
plieno kompanijų prašymą 
panaikint prezidento- Tru
mano įsakymą, kuris perve
da plieno" fabrikus. į val
džios žinybą.

Kinija kaltina Trygve 
Lie už karimą 
bakteriją slėpimą

Peking, Kinija. — Kinijos 
radijas kaltino Trygve Lie, 
generali Jungtiniu Tautu 
sekretorių, už “slėpimą, kad 
amerikonai vartoja ligų 
bakterijas” kare prieš Šiau
rinius Korėjos liaudininkus.

Lie siūlė pasiųsti Jungti
nių Tautų sveikatos komisi
ja, kad padėtų kovoti prieš 
p 1 i n ta n či a s a p k reči a m ąs.i a s 
ligas šiaurinėje Korėjoje, 
sakė Kinijos radijas. Tuo 
būdu Lie tęsia amerikonu 

» t-

pasaką, kad tos ligos ten 
savaime siautėja dėl kari
nių vargų, o ne dėl ameri
kinių bakterijų.

Jordaniečiai nužudė 
anglą pulkininką

Amman, Jordan. — Kažin 
kas naktį nušovė bemiegan
tį anglą ’pulkininką, karinio 
Arabų Legiono vadą.

Spėjama, kad jį nudėjo 
Jordano tautininkai, prie
šingi anglų viešpatavimui 
tame krašte.

Šaukiamas pasaulinis 
Taikos Kongresas

Oslo, Norvegija. — Pa
saulines Taikos Taryba pla
nuoja sušaukti šiemet kuo 
didžiausią tarptautinį kon
gresą dėl taikos. Raportuo
ja, kad įvairiose šalyse su
rinkta jau 603 milijonai, 
570 tūkstančių žmonių pa
rašų po atsišaukimais už 
taikos išlaikymą pasaulyje.

Maldininkai mirtinai 
sutrempė 44 vieni kitą

Caracas, Venezuela. — 
Kažin kas per pamaldas 
šv. Tęresos bažnyčioje suri
ko, “gaisras!” Tad nusi
gandę maldininkai urmu 
grūdosi laukan ir mirtinai 
sutrempė . bei sutrėške 44 
asmenis, jų tarpe 22 vai
kus. -

Policija sako, tur būt, ki
šenvagiai sukėlė riksmą, 
norėdami aptuštint maldi
ninkams kišenes per sumi
šimą.
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Kompanijų advokatai pa
sakojo, kad Trumanas “su
laužė Konstituciją, sauva- 
liškai užimdamas plieno fa
brikus.” Jie sakė, preziden
tas būtu galėjęs tatai pa
daryti tiktai pagal Tafto- 
Hartley’o įstatymą.

Trumanas aiškino, kad bū- 
■ tų reikėję per daug laiko su- 
| gaišti, norint pagal tą įsta
tymą užimti plieno pramo
ne. 650,000 darbininku strei- 
kas gręsė nuo vidunakčio 
iš pereito antradienio į tre
čiadienį. Jeigu jie būtų su
streikavo, tai per savaitę 
būtų likę nepa gaminta 2 
milijonai tonų plieno, kuris 
taip reikalingas ginklams. 
Be to, Tafto - Hartley įsta
tymas leidžia valdžiai Už
imti fabrikus tiktai kaip 
įrankį prieš darbininkus, 
kuomet jie streikuoja ar 
rengiasi streikuoti. Bet 
čia tas įstatymas nepri
taikomas prieš darbinin
kus, kurie sutiko .dirbti 
pagal valdžios pasiūlymą 
pakelti jiems algą.

Kompanijos žada kreiptis 
į aukštesnius teismus, kad 
panaikintų prezidento įsa- 

i kymą užimti jų fabrikus- 
Tuo tarpu jos atidaro savo 
fabrikus darbams valdinė
je žinyboje.

Darbininkai turės dirbti 
,i.iž tas pačias algas, ir bus 
tęsiamos derybos su kom
panijomis, tarpininkaujant 
valdžiai.

Sen. Taftas, republikonas 
kandidatas į prezidentus, ir 
sen. Kefauver, demokratas 
kandidatas, smerkė Truma- 
ną už “diktatorišką plieno 
fabrikų užėmimą.”

• - “

Ford užmoka $9,250,000 už 
vogtą iš anglo išradimą b

New York. — Amerikinis 
automobiliu fabri kantas 
Fordas per eilę metų “vog
tinai” vartojo išradimus, 
kuriuos anglas. Harry Fer
guson padarė traktoriams 
bei kitai farmų mašinerijai.

Už tai Fergusonas per 
teismą reikalavo $341,600,- 
000 atlyginimo iš Fordo. 
Bet šią savaitę susitaikė, 
kai Fordas sutiko užmokėti 
Fergusonui 9 milijonus, 250 
tūkstančių dolerių.

Kiny unijos kviečia kitą 
šaliy unijistus i gegužinę

Peking, Kinija. — Visos 
Kinijos Darbo Unijų Sąjun
ga rengia iškilmingą Pir
mosios Gegužės minėjimą 
Pekinge. Į gegužines iškil
mes pakvietė unijų atsto
vus iš Anglijos, Australi
jos, Naujosios Zelandijos, 
Danijos ir kitų kraštų.
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KAS TOLIAU?
KAIP IR BUVO TIKĖTASI, prezidento Trumano de- 

kretu tapo paimta valdžios žinion plieno pramonė. Ji 
paimta tam, kad neprileisti įsigalėti darbininkų streikui, 
kuris turėjo prasidėti praėjusį trečiadienį.

Šis federalinės valdžios įsikišimas,— paėmimas plieno 
pramonės, — yra tik formalus žygis. Tai nereiškia, kad 
valdžia, pilnoje to žodžio prasmėje, plieno pramonę val
dys.- Valdys ją, kaip valdė, tie patys plieno magnatai ir 
jie semsis pelnus, kaip sėmėsi ligi šiol. Tai reiškia tik 
tai, kad, formaliai, dabar plieno pramonės darbininkai 
esą'“valdžios darbininkai” ir dėl to jie negalį streikuoti!

Darbininkai reikalavo jiems algas pakelti; jie reika
lavo pripažinti uniją tose dirbtuvėse, kuriose ligi šiol uni
ja nebuvo pripažinta; jie reikalavo ir kitokių lengvatų.

Plieno pramonės magnatai atsakė: jie negalį darbi
ninkams algų pakelti be pakėlimo plieno kainų. O jei
gu plieno kainos būtų pakeltos, tai pakiltų visų kitų 
produktų kainos, žodžiu, būtų paverstas aukštyn kojo
mis visas kainų kontrolės aparatas.

Darbininkų unijos—United Steelworkers of America 
unija, CIO,—vadovai sakė: mūsų nariai nedirbs be kon
trakto, apimančio visą pramonę; nėra kontrakto,—mes 
nedirbame, streikuojame.

Valdžia sakė: plieno darbininkų streikas didžiai pa- 
• žeistų valdžios ginklavimosi programą, todėl negalima 

jo prileisti; darbininkai turį dirbti senomis sąlygomis 
ir viskas!

PREZIDENTAS TRUMANAS, imdamas plieno pra
monę į valdžios rankas, teisingai pastebėjo, jog plieno 
magnatai galį pakelti algas., nepakeliant plieno kainų.

Šiuo metu plieno pramonės savininkai žėręsi pasa
kiškus, anot prezidento, pelnus. Visa plieno pramonė 
praėjusiais metais pasidarė $2,500,000,000 pelno!

Plieno magnatai uždirbdavo apie $110.50 ant tono; jie 
dar galį uždirbti daugiau: einant Capeharto pataisymu, 
jie galį dar gauti $3 ant tono daugiau pelno! -

Tačiau neprisotinami plieno magnatai gaunamuoju 
pelnu nesitenkina. Jie nori pląštis jo daugiau ir dau
giau. . Jie žino, jog karas, jog ruošimasis karui tik tam 
ir daromas, kad jis duotų juo daugiau pelnų kapitalis
tams!

Karas—kapitalistams laimė.
bo žmonėms.

.—nelaimė tik dar

PLIENO MAGNATAI, tačiau, priešinasi šiam prezi
dento žygiui. Nežiūrint to, kad iiems pelnai yra užti
krinti, jiems nepatinka patsai faktas, patsai preceden
tas, kad valdžia vienu plunksnos, pabraukimu gali pa
imti, tokią didelę pramonę, kaip plieno pramonė, į val
džios kontrolę.

Jeigu taip gali padaryti prezidentas dabar, tai gali at- 
eitrĄoks momentas, kai prezidentu būtų liaudies drau- 
gas,4r jis,' pasinaudodamas šiuo precedentu, galėtų plie
no pramonę ne juokams paimti į visuomenės rankas.!

Va, kas neduoda plieno pramonės savininkams ramy-

T)ėl to jie žada eiti į teismus, reikalaujant, kad atmes
tų* prezidento žygį, paskelbiant, kad jis nelegalis.

. Ką teismai pasakys, matysime neužilgo.

IpO TARPU plieno pramonės darbininkai priversti 
dirbti, kaip dirbo, už tas pačias algas, kokias gavo ligi 
šiols.tomis pačiomis sąlygomis, kokias turėjo ligi šiol.

Tiesa, prezidentas Trumanas ragina abi pus.es negai- 
šupjąnt derėtis ir pasiekti susitarimą. Šiuos žodžius ra
šant','derybos vyksta, bet ką jos duos,—nieks negali pa
sakyti.

Dubininkams išeitis liekasi viena ir ta pati: kovoti, 
kąri*butų išpildyti jų reikalavimai.

Muo METU streikuoja telefonų ir telegrafo tarnau- 
tdįdf." Tiesa, streikas neapėmė visų valstijų, bet jis gali 
apimti, nes samdytojai atsisako išpildyti kuklius dar
bininkų reikalavimus.

Plieno pramonės darbininkų streikas tapo suparaly
žiuotas prezidento Trumano dekretu, formaliai paimant 
•plieno pramonę valdžios rankosna.

'Kitose pramonėse taipgi jaučiamas, didžiulis darbi
ninkų. nepasitenkinimas.

Tik Amalgameitų unija (vyriškų rūbų siuvėju unija) 
nuolankiai pasirašė su samdytojais sutartį, pažadant ne- 
reikaiauti algų pakėlimo iki sekamo rudens. Tai, girdi, 
padaryta dėl to, kad toje pramonėje vyrauja krizė. Bet 
tai nereiškia, kad Amalgameitų unijos nariuose viskas 
rąęįji. Ne! Darbininkai reiškia didžio nepasitenkinimo 
ta padėtimi, kokia ten šiandien vyrauja.

Nepasitenkinimas darbininkuose, per visą šąli, yra dėl 
to^a(Lviska^baL.pato’ango, kad tak^ukiUddLKad 
gyvenimas didžiai pasunkėjo. Todėl jie griebiasi vienin-

1

pačios iškilmės numatytos 
pradėti šeštadienį 13:30 vai.

I Hamburgo muzikos salėj, K. 
Mucko aikštėj, kur didelis or
kestras atliks Eriko Hannigho- 
ferio sukurtą ir Alfredo Bius
to sukompanuotą “Klaipėdos 
šauksmą”, kurio melodiją jis 
sakosi suradęs vokiečių ordi
no bažnyčios bokšte .Tilžėje. 
Iš to bokšto jis “žvelgęs į tuo 
metu per Nemuną nuo jo at
skirtą Klaipėdos kraštą ir sa-> 
vo karčius . išgyvenimus išreiš
kęs muzikos kalba.” Ta proga 
kalbės valst. sekret. Dr. O. 
Schreiberis (buv. direktorijos 
pirmininkas), taip pat pasktp 
tinis burmistras Dr. Brindlin- 
geris.

Tasai Hamburge minėji
mas bus vokiečių pabėgėlių 
pramoga. Tai bus pramoga 
svajotojų, kurie dar tikisi 
grįžti atgal į Klaipėdą ir ją 
valdyti.

Svajoti • pabėgėliai gali, 
kaip ir kiekvienas žmogus. 
Bet vokiškieji svajotojai tu
rėtų liautis svajoję apie 
Klaipėdos valdymą, nes tai 
tuščios svajonės.

O kai dėl Klaipėdos mies
to sukakties, tai, mūsų nuo
mone, nebūtų pro šalį ją pa
minėti ir pačioje Lietuvoje, 
ir net Amerikoje tarp lietu
vių.

Klaipeda šiandien yra 
oficialiai įjungta į Lietuvą. 
Tai nedaloma Lietuvos da
lis. Minint 700 metų su
kaktį nuo Klaipėdos įkūri
mo, būtų galima nuodug
niau mūsų visuomenę supa
žindinti su to miesto praei
timi, su jo pergyvenimais, 
su dabartimi ir ateitimi.

JADVYGA—LIETUVOS
“KRIKŠTO MOTINA”

Sandariečių laikraštis Ta

ĮVAIRIOS žinios
RYŠKI DRAUGYSTĖS 

DEMONSTRACIJA
BOMBĖJUS, sausio 29 d. 

Sausio 27 d. Bombėjuje įvy
ko gausus mitingas, kurį 
suorganizavo Indijos visuo- ’ 
tinė taikos taryba tarptau
tinės pramonės parodos da
lyvių—TSRS, Kinijos Liau
dies Respublikos, Čekoslo
vakijos ir Vengrijos garbei. 
Mitingas, kuriame dalyva
vo apie 10,000 žmonių, ryš
kiai pademonstravo drau
gystę tarp Indijos ir Tary
bų Sąjungos., Kinijos bei 
liaudies demokratijos šalių 
tautų.

Keturiolikos miesto pa
žangiųjų organizacijų var
du Tarybų Sąjungos, Kini
jos Liaudies Respublikos, 
Čekoslovakijos ir Vengrijos 
delegatams buvo įteiktos 
gyvų gėlių puokštės. Visur 
buvo girdėti šūkiai: “Te
gyvuoja didžioji Tarybų 
Sąjunga!,” “Tegyvuoja Ki
nijos. Liaudies Respublika!,” 
“Tegyvuoja n e s u g riaukia
moji visų taikingųjų tautų n 
draugystė!” >

Sveikinamąjį žodį tarė In
dijos Visuotinės taikos ta
rybos narys Abasas. 
, Tarybų Sąjungos ir liau
dies demokratijos šalių at
stovai savo kalbos.e išreiškė 
didžiajai indų tautai gilius 
savo tautų simpatijos jaus
mus.

Po mitingo svečių auto
mašinos buvo papuoštos 
gėlėmis. Ant šaligatvių ir 
gatvėse susirinko didžiulės 
žmonių minios..

, (Pabaiga)
Taikos Sąskridžio Wash

ingtone sesija TurAer are
noje eina prie pabaigos. De
legatai jau išvargę, nes vi
są priešpietį jie vaikščiojo, 
neturėjo laiko nei pietums 
pavalgyti, nes skubėjo į se
siją po pietų, o namus jie, 
paliko anksti šeštą valandą, 
o sekančią dieną vėl reikės 
eiti į darbą.

Vienas delegatas iš 
durvakarių, kuris pats 
rinko šimtus parašų 
peticijomis už taiką, pasa
koja, kaip jis tai padarė. 
Jis pabrėžia, kad pasiseki
mui reikPa dviejų dalykų— 
energijos sunkiam darbui 
ir, kas dar svarbiau, Pasi
tikėjimo Amerikos žmonė
mis. Taip, pasitikėjimo A- 
merikos žmonėmis. Dauge
lis taikos darbuotojų, ma
tydami, kad žimonės yra ka
rinės ' propagandos suve
džioti, apatiški, apkvaišinti, 
tik pamoja ranka pesimisti
niai ir sako: “Ką gi pa
darysi, žiūrėk, kaip žmonės 
į mus žiūri.” Kiti tik ai
manuoja, kad žmonės išsi
gandę, kad “sunku prie jų 
prieiti,” ir taip toliau.

Bet šis delegatas puikiai 
atvaizdavo savo kalboje, ką 
reiškia pasitikėjimas žmo
nėmis. Jis nutarė, kad kiek 
suvedžioti bebūtų žmonės, 
kiek jie bebūtų užnuodyti 
karine propaganda, tiesio
ginis drąsus priėjimas prie 

Lietuvos gel- jų nustebinančiai parodo,

kai p. koks 
nuvykusi į 
ten tamsy-

kaip gyvuliai, o žiaurumas tų 
“pagonų” buvęs neišpasaky
tas. Vos spėdavo susipykti 
tarpusavyje, tuojaus šokdavo 
kapoti vieni kitiems galvas, 
kaip kopūstus.

Taigi, Jadvyga, 
dangaus aniolas, 
Lietuvą prašalinti
bę, nelaisvę ii* piktumo siau
būną. Ji tapusi lietuvių krikš- 
to motina ir išganytoja.

Jei lenkams klerikalams, 
vyskupams ir generolams 
(čia kalbame apie pabėgė
lius iš Lenkijos gaivalus) 
pavyks Jadvygą padaryti 
šventa, tai ir lietuviškieji 
kunigėliai vers lietuvius 
parapijomis prieš ją klaup
tis ir melstis. M. Vaidyla, 
kuris neretai nudūlina į 
bažnyčią, taipgi turės Jad
vygai “zdrovasninką” su
mesti !

Atrodo, jog visgi Vatika
nas pripažins Jadvygą šven
ta, nepaisydamas sandarie- 

| tiškų protestų.

KO JIE SUVAŽIAVO?
Praėjusį savaitgalį Niu

jorke buvo su vykę Ameri
kos Lietuvių Tarybos na
riai, taipgi kiti “žymūs žmo
nės.” Kadangi šiuo metu 
toji taryba praveda aukų 
rinkimo vajų, tai pinigų ke
lionėms užtenka. Apie su
važiavimo tikslą Sandaroje 
skaitome:

Pabaigoje šios savaitės New 
Yorke susirenka atstovai iš 
užjūrio aptarti kokiu būdu' su
taikinti įvairias 
bė.jimo įstaigas, kurios vieto
je kovojus prieš bendrą prie
šą, pradėjo ergeliuotis tarpu
savyje.

fr tas viskas atsitinka po to, 
kai iškilmingai buvo paskelb
tas “bendruomenės” statutas, 
kuris turėjo viską taip suce
mentuoti, kad ir lašelis nesan
taikos vandens nepralįstų...

Abejojame, ar Lietuvos 
priešams pavyks tą svajotą 
vienybę sulipdyti. Dalykas 
toks: visi Lietuvos “vaduo
tojai” nori gauti algas., bet 
jomis nepasidalina, nes vi
siems neužtenka pinigų. 
Norint visiems “vaduoto
jams” mokėti algas, reikė-Norėdami padaryti Jadvy

gą tikra šventąją, lenkai da- tų turėti milijonus dolerių, 
bar garsina jos nepaprastus ’ 
nuopelnus apkrikštyjime lie
tuvių. Viena lenkų 
Z. Bukowiccka

o tiek Taryba neturi. Štai, 
dėl to ir verda peštynės, 

. Neseniairašytoja j ver(]a niautynes.
išleido net. mes cjtavome Vienybę, kur 

brošiūrą, šlovindama Jadvygą b tfum j pažymgta, ko- 
Ir atpasakodama jos d.del; į clii|ž Jišk;is RUmaS Lie- 
pasiaukavimą ištekant uz Jo- ,, ,tidin' unoo.n'tuvos “vaduotojai įseikvo-gailos tikslu atversti "pago- 
nius” lietuvius į tikrąjį tikėji
mą.

ja kelionėms ir sugaištims!
| “Vaduotojai” visi yra po- 

Pasak tos rašytojos lietuviai nai, naudingo darbo dirbti 
prieš tai buvę labai tamsūs, nenori, o gyventi nori pra- 
Jie garbino medžius, vandenį, Šmatniai.
saulę ir net žalčius. Turguose 
žmonės buvo pardavinėjami ■ toliau!

Na, žiūrėsime, kas bus

Naujai paskirtas Jungtinių Valstybių ambasadorius 
Franco. Naujasis ambasadorius simpatizuoja Ispanijos 
Lincoln MacVeah įteikia mandatą generolui Francisco 
diktatoriaus planams ir žada atsteigti tarpe Amerikos 
ir Ispanijos pilnai normališkus santykius.

teles priemonės savo reikalams ginti—streiko.
Kai kurie žmonės, plačiau į dalykus žiūrį ir matą, sa

ko: šiemet dar matysime, ne vieną didžiulį darbininkų 
streiUZ „ v,.... .................

Su tuo galima pilnai sutikti.

su
po

kad giliai savo širdyse jie 
nepatenkinti tuomi, kas de
dasi, kad tą nepasitenkinimą 
reikia tik iškelti, suformu
luoti, ir tie, kurie pasirengę 
jus išmesti arba net sumuš
ti, vėliau pradeda jūsų klau
sytis ir net pritarti.

Ir šis delegatas nutarė, 
kad jis rinks parašus ne tik 
pritariančių ir draugingų 
taikos judėjimui žmonių 
tarpe, bet eis visur, nuo du
rų prie durų. Jis ėjo visur, 
nepaisydamas, kas ten gy
vena, eilinis darbininkas ar 
užkietėjęs legionierius re
akcininkas, namų savinin
kas ar net policininkas. Ir 
kas pasirodė? Nustebinti 
jo drąsa, kai kurie reakci
ninkai, kurie paprastai pa
sirengę “raudoną” gyvą su
ėsti, kurie apie taiką pa
prastai nei girdėti nenori, 
atydžiai klausėsi jo aiškini
mų, ir daugelis galų gale 
net pasirašė po taikos, pe
ticijomis! Tiesa, vienur ki
tur jam durys buvo už
trenktos. Tiesa, vienur ki
tur jam buvo grąsinta. Bet 
šimtai ir šimtai apkvaišintų 
žmonių, kurie paprastai ne
turi progos girdėti apie tai
ką, išgirdo jo žodžius.

Ir visi jaučia salėję, kad 
to delegato kalboje iškelta 
.svarbiausia pagrindinė tai
kos judėjimo darbuotojams 
žinotina tiesa: Amerikos 
žmonių sveikas liaudiškas 
sentimentas ir dorovingu
mas gali būti dabar laikinai 
reakcijos nuodų užmigdy
ti, bet jie nėra nužudyti. 
Mes galime juos atbudinti, 
bet tam reikia eiti į žmo
nes, eįti su žmonomis, o ne 
aimanuoti, “kaip žmonės 
biją.” Pirmiausia mes. tu
rime nustoti bijoti pačių 
žmonių. . .

Senuke kalba apie mūsų 
kraštą ir jo žmones.. .
Vieną įspūdingiausių pra

kalbų, sesijos, pabaigai arti
nantis, palakė senukė Mrs'. 
Tandy iš Oaklando, Vakarų 
Pakraščio. Ji ir parašų rin
kėja, surinkusi šimtus jų. 
Senukė s.u žilais, plaukais, 
paprasta namų šeimininkė, 
kuri kalba su drebančiu 
balsu ir netašytais sakiniais, 
visgi jos kalba buvo labiau-

šiai jaudinanti. Nežinau, 
kaip ji atėjo į taikos judė
jimą ir kokiose tradicijose 
ji auginta, religiniai paci
fistinėse, pažangiai populis
tinėse ar gal revoliuciniai 
kovinguose IWW rateliuo
se. Bet kokiose bebūtų, jos 
balsas yra balsas iš Ameri
kos žmonių gelmių, jos bal
sas yra sveikosios Ameri
kos balsas. Jos kalboje vis 
pasikartoja išsirei š k i m a s 
“our country,” “mūsų kraš
tas.” Ir kaip gera tai gir
dėti, kaip gera jausti, kad 
jai nei valandėlei neateina 
mintis, kad kai kas gali ap
kaltinti ją esant “svetimos 
valstybės agentu.” Jauti, 
kad, jeigu jai šiuo momen
tu koks nors valdžios kvo- 
tinėtojas tai primestų,, ji 
nusijuoktų ir jam pasaky
tų: “Sūnau, aš žinau, kas 
mano kraštui gera, ir tu 
man negali pasakyti, kaip 
dėl jo darbuotis.”

Be abejo, ir ją atvažiuo
jančią fotografavo agentai, 
be abejo, ir jos “dozieras” 
guli kur nors Teisingumo 
Depart m ento kartoteke. 
Kaip ji gardžiai pasijuoktų, 
jei jai tą dabar primintu
me!
Charlotta Bass, kandidate 

į vice prezidentus...
Jau einant prie pačios pa

baigos, į salę ateina naujas 
svečias, Charlotta Basą, 
Progresyviu Partijos vice 
prezidentui kandidatė, negrė 
moteris, nenuilstama pa
žangaus judėjimo veikėja.

Visiems sustojus ir plo
jant, ji eina link mikrofo
no teatrališku būdu, aukš
tai iškėlusi galvą ir pama
žu, kai]) kokia karalienė, ar 
kąip kokiose gentės apeigo
se jaunos ištekančios mer
ginos motina. Pirmininkas, 
kuris, ją peystąto. .“įpuola į 
dvasią,” kaip, tai išsireiškia
mą angliškai, ir jai perduo
da mikrofoną, žemai nusi
lenkdamas ir plačiai maje
stotiškai pamodamas ranka 
ir traukdamasis atgal.

Kandidatė į vice-prezi- 
dentus turi gerą balsą ir ge
rą jumoro jausmą. Jos kal
ba gal neatrodytu taip ge
ra, jei būtų žodis žodin per
spausdinta, nes perdaug jo
je pasikartojimų ir netiks
lumų. Bet kaip ji kalba gy
vu žodžiu, jos kalba įgauna 
protestantiškos sektos ne
grų bažnytėlės pamokslo 
pobūdį, su visu tokios rū
šies pamokslo ekstazu, su 
visu nuoširdumu, su visu 
karštumu. Delegatai nei 
nepastebi, kaip jie galvomis 
linguoja, pritardami kiek
vienam jos sakiniui...

Amerikos Taikos Krusi- 
ados centro darbuotojai, 
šio viso saskridžio rengėjai, 
taria pabaigiamuosius žo
džius. Jie daro visokius 
pranešimus, pravedama pi
niginė rinkliava ir taip to
liau. Entuziazmas ir nuo
taikos geras dalykas, bet 
praktiškas darbas virš vis
ko, ir rinkliavos vedėjas pa
brėžia, kad centras baisiai 
neturi pinigų, kad neužten
ka fondu lapelių ir peticijų 
spausdinimui, neužtenka iš
tekliu taikos propagandos 
medžiagos siuntimui .i toli
mesnius punktus, ypatingai 
i Pietus. Delegatai, kurių 
daugelis patys apmokėjo 
kelionės lėšas, aukoja pa
skutinius savo centus.

Ir štai mes vėl traukiny
je, kuris veža mus į New 
Yorką. Vėl skamba gita
ros, vėl dainuoja jaunieji 
delegatai, susimetę į links
mus būrelius. Tik viena die-

PROTESTO JUDĖJIMAS 
PRIEŠ MILITARIZA

VIMĄ VAKARU H - 
VOKIETIJOS A

BERLYNAS, sausio 29 d. 
Vakarų Vokietijos gyven
tojų tarpe toliau plečiasi 
protesto judėjimas prieš re- 
militarizavimą ir visų pir
ma prieš Bonos valdžios or
ganų ketinimą įvesti karo 
prievolės įstatymą ir pradė
ti mobilizuoti jaunimą į 
Vakarų Vokietijos armiją.

Manheime įvyko metalis
tų profesinės sąjungos de
legatų konferencija. Re
zoliucijoje, priimtoje dau
giau kaip 30 tūkstančių 
Manheimo įmonių metalis
tų vardu, konferencijos da
lyviai pareikalavo iš Vaka
rų Vokietijos profesinių są
jungų susivienijimo vadoį 
vybės paskelbti visuotinų 
įspėjamąjį protesto streiką \ 
prieš prasidedant Bonos 
federaliniame parla m e n t e 
debatams karo prievolės 
įvedimo klausiniu.

Daugiau kai]) 700 Štut
garto gyventojų, daugiau 
šia moterys su vaikais, or
ganizavo protesto demon
straciją prieš Bonos vy
riausybės vykdomą remili- 
tarizavimo politiką. De
monstrantai ėjo miesto gat
vėmis, nešdami transparen- 
tus su šūkiais: “Mes nori
me taikos,” “Mūsų tėvas 
neturi vėl tapti kareiviu”, 
ir kt.

Į Bonos parlamentą kas
dien tebeplaukią didžiulis 
laiškų ir telegramų sriautas 
iš Vakarų Vokietijos gy
ventojų, reiškiančių ryžtin
gus protestus prieš remili- 
tarizavimą.

na praėjo, bet galima pasa
kyti, kad joje 
nemažai naujos 
kovai už taiką.
so manyje pakartotinai su- /
kinėjasi Vidurvakarių dele
gato išreikšta mintis: Rei
kia pasitikėt Amerikos žmo
nėmis. R.

pasisėmėm 
energijos 

Ir virš vk-

2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., Baland.-April 11, 1952



Mineralinis aliej ns 
nesveika gerti

IŠ ISTORIJOS
Mineralinis aliejus. — tai 

gal švelniausias vaistas už 
visus kitus viduriu liuosuo- 
tojus, ir šiais laikais dau
guma žmonių naudoja mi
neralinį aliejų kaipo ge- 
riausį vaistą del chroniško 
vidurių užkietėjimo.

Mineralinis aliejus savai
me neturi nieko, kad pa- 
liuosuotų užkietėjusius vi
durius. ’Jis tik ištepa žar
nų sienas, padaro slidžio
mis, kad visas nesunaudo
tas maistas, arba išmatos 
fizišku būdu pamaži slinktų 
per aj)ie 30 pėdų ilgio žar
nas, iki pasiekia išeinamąją 
vietą.
r Negalima kaltinti tuos, 
kurie dažnai naudoja mi
neralinį aliejų, nes daugu
moje įvykių buvo toki dak
tarų patarimai.

Bet vėliau patys daktarai 
pradėjo tyrinėti mineralinio 
aliejaus veikmę ir jo pasek
mes.

Daktaras C. A. Anderso
nas, Burlington, North Ca
rolina, su savo bendrais gv- 
dė per ilgą laiką vieną li
gonį, kuris turėjo žarnų su
siaurėjimą. Tam ligoniui 
daktaras apsčiai duodavo 
gerti mineralinio aliejaus, 
nes kitokiu būdu buvo neį
rodoma išvalyti ligonio 
gauras, užsikimšusias žar- 
nalS.

Toliau, daktaras Anderso
nas savo pranešime sako:

Visi medicinos mokslo bū
dai nepajėgė ligonį pagydy
ti, tad reikėjo padaryti ope
raciją, kaipo paskutinį gy

Planuojama prijaukini vilnuotų 
jautį-Musk farmerių naudai

Kadaise plačiai gyvenęs 
Šiaurinės x Amerikos konti
nente, Mušk jautis, kuris 
dabar yra jau arti išnyki
mo, gali parodyti išgelbėji
mą Naujosios Anglijos far- 
meriams, sako John Teal, 
Aijktiko (šaltųjų šiaurės 
kr.įstų) tyrinėtojas.

Jis gavo leidimą pagauti 
musk ox 8-nias telyčias-te- 
liukus Ellesmoro saloje, Ka
nados Archipelage, ir jis
bandys juos prijaukinti, su
įnaminti. Vermonto Gyvu
lių Tyrinėjimo Įstaigoje. 
Jeigu jam tas pavykti! pa
daryti, tai būtų naujas fak
torius tos apylinkės, ūkiui. ± , r. ± 1 , v.20-tą gaudyti tų telyčių.

Mušk jautis yra klaidingai Ateitis parodys jo 
taip vadinamas. Jo tikras vaisius ir pasekmes, 
vardas — ovibos. Iš angliš- į Laimingo jam pasiseki- 
ko sakant—puškelyje avies Į mo! J. N.
ir karvės. ____________

To laukinio galvijo mėsa 
yra geresnė, negu jautiena. 

• Vilna lengvesnė ir minkš
tesnė, tu r būt, už paprastos 
avies; ir pienas taip pat ge
ras, kaip ir karvės.

Kadaise ovibos vaikščiojo, 
ganėsi Šiaurinės Amerikos 
kontinente; sėkmingai gy
veno toli pietuose — Ken
tucky valstijoje.

Kuomet juos priešai už
pildavo, jie nepasiduodamu 

apsupdavo .mažiukus 
viduje ir gelbėdavo juos 
nuo užpuolikų, kas davė 
progą medžiotojam šaudy
ti juos strelomis iš lankų, ir 
toks be atodairos jų naiki
nimas privedė juos arti iš
nykimo.

dymo būdą.
Atidarius ligonio vidurius 

ir išpjovus gabalą žarnos, 
pats chirurgas ir kiti dak
tarai žiūrėdami stebėjosi, 
kaip vidus žarnų storai ap
lipęs?, apgliaumėjęs mine
raliniu aliejum; tarpais su
simaišęs su smulkiomis 
maisto dalelėmis ir prilipęs 
prie žarnų sienų, kad net 
negalima daktarui chirur
gui tą aliejų nugramdyti.

Sakoma, kad tik nuo tos. 
operacijos daktarai sužino
jo mineralinio aliejaus gė
rimo kenksmingumą. Nes 

| žarnų sienos, apsivėlusios 
aliejum, nepraleidžia tinka
mai maistui persisunkti į 
kraują, ir daug vitaminų ir 
mineralinių druskų, labai 

j kūnui reikalingų, išeina 
| laukan su išmatomis., tik 
dėl to, kad nepajėgė persi
sunkti į kraują per aliejum 
apaugusias žarnų sienas.

Tas pats daktaras Ander
sonas su savo bendrais dėl 
ištyrimo pradėjo šmirkšty
ne leisti ligoniams minera
linio aliejaus į išeinamąją 
vietą-, į mėšlažarnę; ir sako, 
kad jie gavę labai geras pa
sekmes. 85 ligoniai iš kiek
vieno šimto, kurie turėjo 
užsisenėjusius vidurių už
kietėjimus visai tapo išgy-* 
dyti, o 15-kai kitų tiktai 
dalinai'pagelbėjo.

Mineralinis aliejus, lei
džiamas šmirkštyne į mėš
lažarnę, sakoma, ne tiktai 
gydo vidurių užkietėjimą, 
bet ir daug kitų didžiosios 
žarnos ligų. Pregresas

Nuo vario gadynės žmo
gui nepavyko prijaukinti, 
suįnaminti tą laukinį gyvu
li, kuris galįs gyventi “ap
skritus” metus ant žolėtos 
žemės be kreipimo į jį jo
kios atydos. Jam nereikia 
pjauti nei šieno, nei pirkti 
kitokio maisto. Jis gali ėsti 
per sniegą ir laižyti. uolų 
kerpes per visą žiemą.

J. Teal sako:/
“Jei mums pasisektų pri

jaukinti, suįnaminti ovibos, 
tai būtų didžiausia dovana 
žemdirbystei ir ūkiui nuo 
karvės suįnaminimo laikų.”

Jis išvažiuos balandžio

darbo

Ar žinote, kad?
Ekspertai tyrinėt drabu

žius kareiviam praneša, kad 
šaltame ore, esant neuž
dengtai galvai (be kepu
rės), sumažėja kūnui 7 pro
centai šilumos.

•

Dr. EI M. Jellinek, pirmi
ninkas komiteto informaci
jų ir studijavimui alkoho
likų įvairiose šalyse, prane
ša, kad Jungtinėse Valsti
jose alkoholikų yra, dau
giausia. Iš kiekvienų 100,- 
000 žmonių šioj šalyj yra 
3,960 alkoholikų. Francija 
antroje vietoje. Ten iš 100,- 
000 žmonių yra 2,580 alko
holikų. Kazys Bevardis

Anglija ir Francija kenkė 
Amerikai laike Piliečių 

Karo
Pietinių valstijų vergų sa

vininkai nebūtų galėję per 
kelis metus kariauti prieš 
Jungtinių Valstijų federalę 
valdžią, vadovaujamą pre
zidento Lincolno, jeigu ne 
Anglijos, Francijos ir Ispa
nijos jiems pagalba.

Įdomiu davinių pateikia 
A History of The United 
States for Schools, parašy
ta Wilburo F. Gordy ir iš
leista 1904 metais. Minima 
knyga buvo teikiama aukš
tesnių mokyklų studentams. 
Ji skyriuose “England and 
the Confederate Navv” ir 
“Napoleon III and the Con
federate Navy” atidengia 
žalingą Anglijos ir Franci
jos politiką.

Anglijos ir Francijos val
dovai buvo susitarę su pie
tinių valstijų vergų savinin
kais bendrauti. Anglija ir 
Francija tikėjosi atgaut A- 
merikoje prarastas milži
niškas kolonijas.. Pietiečiai 
neturėjo industrijos, ypa
tingai karinės; tai Anglija 
ir Francija gamino jiems 
kanuoles, įvairius ginklus, 
amuniciją ir ypatingai rei
kalingus karo laivus.

. Anglijoj karo laivų staty
bos fabrikai, su karališkos 
valdžios žinia, statė pietie
čiams greitus ir galingus 
krūzerius - šarvuotlaivius. 
Paskilbęs krūzeris “Alaba
ma” buvo pastatytas An
glijoj, už jos pinigus ir ant 
jo buvo anglai komandie- 
riai ir jūreiviai. Panašiai 
buvo ir su kitais pietiečių 
kariniais laivais. Jungti
nių Valstijų atstovas tais 
laikais Anglijoj Adams pro
testavo prieš Anglijos kari
nę pagalbą pietiečiams, bet 
Anglija nepaisė.

Krūzeris “Alabama” pa
darė labai daug žalos Jung
tinėms Valstijoms. Jis su
ėmė arba nuskandino virš 
60 šiauriečių laivų ir pa
čiupo apie $7,000,000 vertės 
prekių , ir amunicijos, kas 
tais laikais sudarė didelę 
sumą. Pagaliau, šiauriečių 
krūzeris “Kearsarge” 1864 
m. birž. 19 d., po valandos 
mūšio, Francijos pakraš
tyje nuskandino “Alaba
ma.”

Kiti Anglijos ir Francijos 
pastatyti karo laivai šiaurie
čiams taip pat padarė daug 
žalos. “Shenandoah” suė
mė 34 šiauriečių laivus; 
“Florida” sučiupo 36, “Tal
lahassee” — 27, “Tacony” 
’•—15, “Georgia”—-10 ir, tt.

Kaip Anglijos, taip ių 
Francijos (imperato r i a u s 
Napoleono III-čįojo) val
džia visomis jėgomis rėmė 
pietiečius. Naujos rūšies 
šarvuoti kariniai laivai pie
tiečiams buvo pastatyti ir 
Francijoj.

Napoleonui vadovaujant, 
buvo užpulta Meksika ir jai 
“padovanotas” karalius, 
Austrijos kunigaikštis Ma
ximilian, kurį vėliau mek
sikiečiai sušaudė.

Anglija ir Francija pla
čiai vedė prekybą su pietie
čiais ir siekė sulaužyti 
Jungtinių Valstijų blokadą 
prieš pietiečių uostus. Ir tik 
nesisekimas karo prieš Mek
siką ir Rusijos pritarimas 
Lincolnui sulaikė Angliją 
ir Franci ją nuo atviro karo 
prieš Jungtines Valstijas.

RAŠO n. M. šOLOMSltAS

Nauji karo ginklai
Laike to Piliečių Karo A- 

merikoje abi pusės pasiga
mino, visą eilę naujų, iki 
tol nežinomų ginklų. ’ Į ka
ro laivynų istoriją daug 
įnešė šarvuotas pietiečių 
karo laivas “Merrimac” ir 
šiauriečių — “Monitor.”

Pietiečiai s.u anglų ir 
francūzų inžinierių pagal
ba pasigamino šarvuotį 
“Merrimac.” Jo viršus vos 
kyšojo iš vandens, sienos 
buvo 4-rių colių plieno, 
lenktos į viršų. Iš jų į vi
sas keturias puses pro at
varąs kyšojo galingų ka- 
nuolių vamzdžiai. Tai buvo 
plaukiojanti tvirtovė.

1862 metų kovo 8 die
ną “Merrimac” įplaukė į 
Hampton Roads, Norfolk 
prieplaukoj, kur šiauriečių 
buvo penki galingi karo 
laivai. Šiauriečiu karo lai
vai “Cumberland” ir “Con
gress,” paremiami sausže- 
mio baterijų, atakavo 
“Merrimacą.” Bet greitai 
pastebėjo, kad jų kanuolių 
kulkos atšoka nuo -'Merri
mac” sienų, jam žalos ne- 
padarydamos. Greitai toje 
kovoje šiauriečiu karo lai
vas ‘‘Cumberland” buvo nu
skandintas, o “Congress” 
priverstas pasiduoti. “Mer
rimac” ir daugiau būtų pa
daręs žalos, bet užėjo nak
tis. Tas naujas karo lai
vas įnešė šiauriečių tarpe 
nusiminimą, o pie t i e č i a i 
džiaugėsi pergale.
Jūrinis “Vėžlys” “Monitor”

Bet pietiečių džiaugsmas 
buvo neilgas.

Lincolnas ir jo draugai 
žinojo, kai pietiečiai ruošė 
“Merrimac” laiva. Tad šiau
riečiai, vadovystėj inžinie
riaus Ericsono, pasigamino 
šarvuota karini laiveli “Mo
nitor.”

Tai buvo mažytis laivas, 
jo denis veik lygus su van
dens paviršium; iš denio 
pakilęs apvalus bokštukas, 
sukinėjamas aplinkui, o iš 
jo kyšojo dvi galingos ka- 
nuolės. Bokštukui sukinė- 
jantis, jos galėjo šaudyti į 
visas puses. Iki to laiko 
dar nebuvo karo laivų su 
besisukinėjančiais bokštais..

Sekantį rytą “Merrimac” 
vėl įplaukė į Norfolk prie
plauką, pilnas vilčių dau
žyti šiauriečių karo laivus, 
ir skubėjo prie karinio lai
vo “Minnesota.” Bet štai 
nuo “Merrimac” pastebėjo, 
kad plaukia linkui jo ko
kia tai keistenybė, kaip jū
rų vėžlys (čerepokas). Tai 
buvo “Monitor.” Tarp šiau
riečių mažyčio “Monitor,” 
kuris turėjo dvi galingas 
kanuoles ir galėjo bile' 
kaip plaukdamas apšaudyti 
“MeiTimacą,” ir pastarojo 
prasidėjo ilga kova. “Mer
rimac” turėjo daug kanuo
lių, bet jos galėjo šaudyti 
tik į tą pusę, į kurią at
kreiptos skylės jo plieno 
sienose.

Kova truko tris valan
das laiko. “Merrimac” įgu
la pastebėjo, kad nuo “Mo
nitor” kulkų įlinko “Mer
rimac” sienos. Tada jo ka
pitonas pasitraukė į jūrą iš 
Norfolk prieplaukos.. Taip 
mažytis “Monitor” išgelbė
jo Lincolno jūrines jėgas.

Ir tai buvo naujas lapas ka
ro laivynų istorijoj.

Muštis šiems laivams dau
giau neteko. Dviem mėne
siais vėliau pietiečiai turėjo 
pasitraukti iš Norfolk mies
to, tai patys sunaikino sa
vo laiva “Merrimac,” nes 
jis būtų patekęs į šiauriečių 
rankas. “Monitor” tais pat 
metais gruodyje nuskendo 
su didžiuma savo įgulos na
rių laike audros, netoli 
Cape Hatteras, North Ca
rolina.

Tuo laiku šiauriečiai lai
mėjo kelias pergales saus- 
žemyje; pradėjo daugiau 
spausti pietiečius. Gi Lin
colno karinis laivynas įsi
galėjo jūroj ir stipriai už
veržė blokadą, pastojant 
kelią pristatymui pietie
čiams karinių reikmenų.

Taip tai laike sunkių 
Jungtinėms Valstijoms ko
vų už demokratines laisves 
Anglija ir Francija veikė 
prieš Amerikos prezidento 
Lincolno vyriausybę.

Dabar tuos dalykus nela
bai nori .prisimint! tie, ku
rie po • priedanga “demo
kratijos” naikina demokra
tiją. j

KLAIDOS PATAISYMAS
Straipsnyje apie Kosciuš

kos kovas už Amerikos 
laisvę neturėjau tikslo aiš
kinti jo tautybę nei biogra
fiją. Ten pateikti faktai 
tik apie vieną. svarbų mū
šį, kuriame didelę rolę vai
dino Kosciuška.

Ten pasakyta, kad jis mi
rė Francijoj, o turėjo būti 
Solothurne, Šveic arijoj. 
Kosciuška mirė ne 2 d. ba
landžio, o 17 d. spalių, 18.17 
metais. D. M. š.

Po numetimo ant Hiro- 
shimos atominės bombos, 
Japonijos daktarai specia
listai padarė tyrimus, kiek 
atominiai spinduliai pada
ro įtekmės į moterų apsi- 
vaisinimą. Raportavo, kad 
moteris, rimtai paliesta 
atominių spindulių, nustoja 
apsivaisinimo bent 3 me
tams.

Manila, Filipinai. — Išsi
veržė ugniakalnis po van
denynu už 315 mylių nuo 
Filipinų. Pakilo tiršti dū
mų ir garų debesys.

Hugo Ernst, Hotel & 
Restaurant Employes In
ternational Union (AFL) 
prezidentas, pareiškė, kad 
jokia šalis negali laimėti 
trečio pasaulinio karo. 
Todėl jis reikalauja, kad 
didžiųjų valstybių galvos 
susieitų ir tartųsi dėl tai
kos išlaikymo.

Kazio Bevardžio
Margumynai

Apskaitliuojama, kad 
Jungtinėse Valst i j o s e su 
pradžia šių metų buvo 11,- 
905 žmonės, turinti turto 
ne mažiau kaip po milijoną 
doleriu, v 

*
Utah valstijoj prasikaltė

liams, nusmeigtiems mirti, 
suteikiama teisė pasirinkt 
mirties būdas — būti nu
šautu ar pakartu.

1916 metais asmeniniai 
pajamų taksai (income tax) 
buvo 1 procentas. Dabar 
pavienio žmogaus taksai — 
20 procentų.

Iš New Yorko iki San 
Francisco, Cal., automobi
liu važiuojant be išsisukinė
jimų, yra 3,010 mylių ke
lio. ’ •_

New Yorke ir jo prie
miesčiuose aukščiausia vie
ta pagal jūros paviršį (sea 
level) yra Todt Hill, Staten 
Island, turįs 408 pėdas virš 
jūrų vandens. Manhattan 
srityje, ant Fort Washing
ton. Ave. ir W. 183rd St., 
yra vieta 376 pėdų virš jū
ros. 

• .
Anksčiausia Velykos šven

čiama* 22 d. kovo, o vėliau
sia 25 d. .balandžio. Šių 
metų Velykas švęsime 13 d. 
balandžio.

' Port of New York Au
thority praneša, kad netru
kus bus pradėta darbas pa
gerinimui važiuotojams au
tomobiliais per George Wa

Pirmojo garlaivio išradėjas — 
amerikietis Robertas Fultonas '

Amerikietis Robertas Ful
ton buvo laikrodžių taisy
tojas, piešėjas ir tapo -iš
radėju. Jis gyveno ir Londo
ne, išgalvojo, kaip padary
ti mašinas kasiniui kana
lų, perpjovimui ir šlipavi- 
mui marmuro ir kitas.. Pa
siūlė Anglijos viršininkams, 
bet niekas nenorėjo pirkti ' 
jo išradimų.

Nuvyko į Franciją, bet ir 
ten, Napoleono valdoma, 
Francija vedė kitų šalių 
nukariavimo karus; prie iš
radimų nebuvo jokio susi-

Ar žinote, kad?
Mūsų šalis, per praeitus 

156 metus, įskaitant buvu
sius visus prezidentus ir 
du didžiuosius karus, išlei
do taksų mokėtojų pinigų 
140 bilijonų dolerių.

O dabartinis prezidentas 
H. Trumanas per 6 metus 
išleido 160 bilijonų dolerių.

Pagal Reader’s. Digest.
Pregresas

Jungtinėse Valstijose tik 
viena Kentucky valstija ofi
cialiai švenčia Franklin D. 
Roos.evelto gimimo dieną. 
Šioji šventė įvyksta sausio 
30 dieną.

Stockholm, Švedija.— Be- 
vaidinant teatre, .vienas ak
torius taip karštai bučiavo 
aktorę, kad išlaužė jai du 
dantis..
■jį. ....... ...........
3 pusi.-Laisve (Liberty)--Per 

shington tiltą. Bus pabū
davote išsisukimai į naujai 
išdirbtus kelius Palisades • 
Interstate Parkway ir New 
Jersey Turnpike. Darbas 
atsieis 3 milijonus ir 735*v 
tūkstančius dolerių. ■ ‘”4

New Jersey valstijos ku
nigai ir religiniai fanatikai,., 
jau nuo 1945 metų lermuo- > 
ja, kad įstatymai leistų-/* 
gemblerystę, v a d i n a m ą• • • 
“bingo.” ši gemblerystė la-;- 
biausiai buvo įsigyvenus’ 
bažnyčių skiepuose.

1945 metais valstijos aukš-j 
čiausio teismo teisėjas T. J. ; 
Brogan buvo patvarkęs, 
kad gemblerystė “bingo”- 
yra ne geresnė, bet dar, 
blogesnė už kitas gemble- 
rystes. , ./

Dabar, šios reakcijos iste
rijoj, klerikalinė įtekmė pa
veikė į politikierius, ir vals- ' 
tijos seimelio didžiuma at
stovų nubalsavo leist pilie? 
čiams balsuot lapkričio mė
nesio rinkimuose už af 
prieš legalizavimą gemble- ; 
rystės “bingo.”

Passaic, N. J., advokatas 
John J. Winberry reikalau-'”’ 
ja, kad šios valstijos proku-'” 
roras Theodore Parsons 
pašauktų guber na to r ių'> 
Driscoll pasiaiškint dėl Ber-*» 
gen apskrityje gemblerys- 
čių. Winberry sako, kad’’ 
gubernatoriui buvo suteik-" 
tos informacijos, ir jis. žino
jo apie didžiąsias gemble- 
rysčių vietas, bet nieko iš \ 
savo pusės nedarė. v-

Kazys Bevardis ...».2

domėjimo. " • •••
O pinigų Fultonui reikia.” 

Piešia jis paveikslus, vaiz-ę;* 
duojančius Napoleono aiy* 
mijos žygius. Paveikslai da-, 
vė jam įplaukų, ir jis gale- ’ 
jo imtis įrengti pirmąjį ga- ' 
ru varoma laiva. v v

1803 metais., rugpjūčio., 
mėnesį, jo laivas, apie 100 
pėdų ilgio, plaukė išilgai... 
Seine upę, Paryžiuje. Plau
kė prieš upės tekėjimą, ir 
veik visi Paryžiaus gyven
tojai gėrėjosi. Tiesa, jik 
plaukė tik biskį greičiau/’' 
kaip dvi ir pusę mylias per1' 
valanda. • • * . \ ! t V

Bet Napoleonas nepaisė,., 
naujo išradimo, ir net pra-..._ 
dėjo neapkęsti Fultono. 
Maršalas Mamonas užraše... 
s.avo atsiminimuose, kad 
Napoleonas palaikė Fulto- 
ną bepročiu ir žuliku. '

Bet štai Jungtinių Valsr 
tijų vyriausybė sužinojo.. 
apie jo-išradimus; pasiūlė..- 
Fultonui grįžti namo, paža-ž- 
dėjo jam pagalbą.

Tad 1806 metais jis grįžo“' 
į New Yorką. /A‘2

1807 metais jo naujas 
gari aiviukas “Clermont"' ‘ 
per 32 valandas atliko prieš 
Hudson upės tekėjimą 150“ 
mylių kelionę, iš New Yof1-“ 
ko į Albany.

Tad ir buvo pradžia gar
laivių. Robert Fulton gi
mė Pennsylvanijoj, 1765 m.,' 
o mirė 1815 m. V.’S.

., Baland.-April llj 1952.“



Mano keliones įspūdžiai iš 
Floridos į Connecticut 

ir atgal
Tampa, Florida, — Pir

miau, negu aprašysiu kelionę, 
turiu pasakyti priežastį, kas 
mane privertė tai padaryti 
žiemos laiku.

giau negu 1 pėda ir šaltis 24 
virš zero. Pavalgome brolie
nės pagamintą labai skanią 
vakarienę, pasikalbėję apie 
daug dalykų, ėjome miegoti.

Kaip jau daugumai žino
ma, mano mylimas vyras sir
go jau apie 15 mėnesių. Ir 
taip aplinkybės susidėjo, kad 
jis turėjo važiuoti į Conn, nu
mirti. Ten jis buvo išgyvenęs 
apie 40 metų.

Zigmantas Simonavičius 
mirė Connecticut valstijoje 
sausio 23-čią. Vargšas buvo 
vėžio ligos taip sunaikintas, 
kad iš didelio, gražaus žmo
gaus beveik nieko nebuvo likę.

Išvažiavau iš Tampa sausio 
6-tą. Buvo nesmagu palikti tą 
gražų ir šiltą orą, 82 laipsnius 
gilumos ir žydinčias gėles, ža
liuojančius medžius, nunoku
sius oranžius.
Pasiturinčiųjų keliais

Kelionė Pullmanu yra visai 
skirtinga, nuo paprastuoju 
traukiniu. Kai tik atsisėdau, 
tuojau juodaveidis patarnau
tojas atnešė švarią, gražią 
padušką-priegalvę ir sako: 
“Madam, bus jums smagiau, 
patogiau sėdėti.” žinoma, 
jam reikia biskeliuką drabnų 
| ranką įspausti. Taip ir va
žiuoji, kad net viskas skamba, 
pro miškus ir ežerus. Florida 
labai turtinga ežerais.

Jau pradėjo ir temti. Mat, 
Tampą palikau 12:40 po pie
tų, tai pasiekus Georgia vals
tiją jau buvo tamsu. Tada 
ėjome vakarienės , valgyti 
traukinio restaurane. Valgis 
padarytas labai gerai. O jau 
tas juodų žmonių patarnavi
mas, tai tikrai buvo malonus. 
Rodos, kad jie būtų tam spe
cialiai išmokyti.

Turtas — dar ne viskas

Prie to paties stalo valgė 
Ir kita moteris. Ji važiavo iš 
Orlando į Baltimore pas savo 
žeriotą dukterį. Sakė, kad jai 
labai nuobodu gyventi. Mat, 
ji našlė. Nors atrodanti tur
tinga, puikiai apsirėdžiusi ir 
žibučiais pasipuošusi, bet. jai 
liūdna gyventi.

Apie 11 v. vakaro ėjome 
miegoti. Jodasis patarnauto
jas pataisė lovą labai švarią 
ir minkštą, su visais patogu
mais. Ir nors traukinys pusėti
nai beldėsi, bet ne po ilgam 
užmigau, nes buvau išvargu
si. Taip pervažiavome S. ir N. 
Carolina. Rytmetį paklausiau 
patarnautojo, kur mes rauda
mės. Atsakė: Virginijoje.
Žmoniškumas čia šiltesnis

Oras Virginijoje vis dar ne
šaltas. Bet už Washington, D. 
C., tai jau pradėjo būti šal
čiau. Penn. ir N. J. nors snie
go nebuvo, bet ant mažų ba
lukių jau m'atėsi plonas lede
lis. Atvažiavus į N. Y., Penn. 
stotyje išlipus iš traukinio pa
jutau žiemių vėją.

Permainiau traukinį važiuo
ti į Conn, čia jau pasirodė di
delis skirtumas nuo Pullmano. 
Vagone šalta ir žmonių labai 
daug, net sėdynę sunku gauti. 
'Aš buvau užmiršusi, kad čia 
jau Connecticut, o ne Florida. 
Žiūriu ir netikiu, kad šalę 
balto vyro sėdi juoda mote
ris. Tik pažiūrėjusi ‘per langą 
atsiminiau, kad čia žieminės, 
o ne pietinės valstijos. Aš to
kio reginio nebuvau mačiusi 
per 3 metus.

Atvažiavus į New Haven 
jau-ir sniego biskiukas matė
si. O Hartforde jau gerokai, 
apie 6 ar 8 coliai.

Tarp mylimų savųjų

Čįa mane pasitiko mano 
pusbrolis Mr. Matus-Matulevi- 
čius. Jo karu važioj ame į 
East Granby ant fanuos, apie 
J8 mylių nuo Hartfordo į 
žiemius, čia sniego jau dau- i 

vambolėmis. “Paukštis“ lekia 
ne labai greitai, tai buvo gali
ma įsižiūrėti į tą puikų reginį.

New York o miestas atrodė 
kaip didelė jūra ar juodas ak
somas su milijonais žiburių- 
deimantų. Pirmu kartu savo 
gyvenime keliavau lėktuvu ir 
mačiau tokį gražų vaizdą-re- 
ginį.

Skaitomos minutes pavirsta 

nuodais i
j

Pribuvus į LaGuardia stotį 
11:20 vakaro turėjome gauti 
kitą lėktuvą 12 valandą į 
Miamį. Mano tikietas buvo į 
tenai pirktas, kad būtų tieses
nė kelionė, nors ir biskeliuką 
brangesnė. Bet koks buvo ma
no ir kitų keleivių nusistebėji
mas, kada dažinojome, jog 
lėktuvas išeis net 4 valandą 
ryto. Laukėme nekantriai. O 
kada mums per garsiakalbį 
pasakė, jog išeis 5 .valandą, 
tai biskį supykome. Bet kai 
pasakė, kad 7 valandą, tai 
nekurie žmonės atsisakė lėk-' 
tuvu toliau keliauti, atsiėmė 
pinigus. O lėktuvas išskrido 
lygiai 8 valandą ryto, sausio 
31-mą. Kas per priežastis bu
vo kad reikėjo 8 valandas 
laukti lėktuvo, negalėjome su
žinoti.

Tai ir vėl skrendame viršum 
jūrių ir mūrų dienos laiku. 
Jau reginys visai kitokis. Die
na labai puiki, Skrendame vir
šumi debesų, o žemyn žiūrint 
debesys atrodo kaip milžiniš
kos kupetos sniego.

Akys prašo pasilsio

Apie 10 valandą davė mums 
pusryčių puoduką . kavos ir 
po kokį ten kringelį. Nors 
mažas tas valgis, bet geriau, 
kaip nieko. Ir tada beveik vi
si keleiviai , pradėjo snausti. 
O viena moteris senelė, apie 
80 metų, kada jau miega, tai 
miega, kaip mažąs vaikas, net 
išsižiojusi. Taip snūduriuoda
mi keliavome per 5 valandas 
ir pusę.

Lėktuvui smarkiai pasisu
kus, užsižiebė raudoni žibu
riai, kad užsidėtume diržus. 
Bet aš nežinau, ar tie diržai 
būtų kuo naudingi, jei smar
kus vėjas ar didelė audra iš
tiktų. 

o

Lėktuvo kapitonas per gar
siakalbį pasakė, kad lekiame 
340 mylių per valandą ir 6,- 
000 pėdų aukštumoje. Sykiu 
atsiprašė, kad turėjome taip 
ilgai laukti New Yorke. Bet 
nepasakė, dėl ko taip buvo.'

Keleiviai beveik visi, maty
ti, turtingi. Keliavo iš New 
York o ir apylinkių į Miami 
praleisti vakacijas. Visi pui
kiai pasipuošę. O jau tų bran
gių žibučių ponios prisisags- 
čiusios visur: kur reikia ir 

•kur nereikia.
Tai taip ir pasiekėme Mia

mi 1:30 po pietų. Bet man 
reikia važiuoti atgal į Tampą. 
Mislinu: jeigu reikės laukti 
lėktuvo, tai jau nelauksiu, 
ale važiuosiu pas draugus 
Meisonus, waterburiecius, pa
sisvečiuoti. Bet lėktuvą gavau 

! 2 :25, tik už apie valandos lai
ko. Tai ir vėl braukiu, kad 
net ausyse cypia, virš miesto. 
O tų stubelių mažumas! Kaip 
mažų vaikų žaislai.

Smagu keliauti oru

Drin Field stotį netoli Tam
pos'pasiekiau-3 :45 po pietų. 
Tai apie 345 mylios nuo Mia
mi jau atgal į žiemius. Ir 
taip pasibaigė mano labai 
smagi kelionė oru, išskyrus tą 
ilgą 8 valandas laukimą La
Guardia stotyje.

Oru keliavau apie 2,000 
mylių ir kainavd $84. Tai bc- 

] veik kita tiek, kiek ibūtų kai
navę traukiniu. Bet tai buvo 
įdomi ir, smagi kelionė. Patar
čiau ir kitiems draugams taip 
keliauti. Kelionėje nei ma
žiausios baimės nejaučiau, ke
liaudama Eastern * Air Lines 
lėktuvu. Laimingai sugrįžau į 
savo seną būtą, kuriame gyve
nu jau treti metai.

Veronika Simmon&

Pabuvus ant farmų keletą 
dienų atvažiavau į Wethers
field pabuvoti pas draugus 
Kazlam Tai malonūs ir labai 
širdingi draugai, atjaučianti 
žmogų nuliūdime. Nežinau, 
kaip aš būčiau perleidusi tą 
mano nelaimę — vyro mirtį, 
— kad ne draugų Kazlau su
raminimas ir patarnavimas vi
same kame. Ačiū jums, mieli 
d raugai.

O mano pusbrolis, geriau 
sakant, tikras brolis, mane nu
vežė ir parvežė visur/ kur tik 
man reikėjo ir kur aš norėjau. 
Ačiū jums, brangus broli Mr. 
Matus.

Smagu visą tai atsiminti

Turėjau progą susitikti su 
mano giminaičiais Giraičiais 
ir su dd. šilkais, vis čia iš We- 
thersfieldo. Beveik netikėtai 
teko susitikti dd. Valley iš 
New Britain, kuomet su Kaz
lau nuvažiavome pas d d. Šil
kus. čia besikalbant, šeiminin
kė Mrs. šilkienė paklausė, ar 
norėtume kavutės. Atsakėme: 
“Taip.” Už apie pusvalandžio 
pašaukia mus prie puikaus 
stalo, apkrauto valgiais ir gėri
mais. Ačiū, draugams, už taip 
malonų manęs priėmimą ir 
atjautimą.

Teko atlankyti ir mano sū
nų Vincą Jokimą-Yokim. Jis 
gyvena Torringtone ant far- 
mos, bet dirba mažoje dirbtu- 
viukėje, Tai tas pats “boy- 
sas,” kuris V. Visokio moky
mo laikais dainuodamas Lais
vės Chore padėjo laimėti 1 
dovaną dienraščio Laisvės pik
nike, rodos, 1937 ar 38 me
tais. O dabar jau vedęs žmo
gus ir augina gražią šeimyną.

Šaukia mane namo

Connecticut oras labai ne
pastovus. Pavyzdžiui: sausio 
27 d. buvo 55 laipsniai šilu
mos, o 29-tos naktį jau 5 laips 
niai žemiau zero. Bet gamta 
labai graži. Medžiai, kad ir 
neturėjo lapų, bet man buvo 
labai gražūs. Ypatingai kle
vai ir obelys. Jų šakelės plo
nutės ir ilgos. Rodos, sakyte 
sako — mes ne po ilgam pa
sirodysime su žiedais ir gra
žiais lapais. Po trejų metų 
man buvo labai gražu matyti 
Connecticut žiemos metu.

Taip ir baigėsi mano pobū
vis Conn. valstijoje. Labai 
gaila, kad aš negalėjau at
lankyti New Britainc dd. So
pių ir Malinauskų. Dovanoki-' 
te man, draugai, mažu kitą 
kartą galėsiu tą padaryti. 
Mat, kalnas su kalnu nesuci- 
na, bet žmogus su žmogumi 
tai vis sueina.

Ačiū V. Valley už prisiųs
tą d. Stanislovaitienės baliaus 
ir koncerto programą. Gaila, 
kad negalėjau ten būti. Ture 
jau važiuoti namo. Susidarė 
aplinkybės, kad turėjau grįžti 
lėktuvu, tuo plieniniu paukš
čiu. Sausio 30-tos vakarą, ma
no giminaičiai Mr. ir Mrs. 
Matus nuvežė mane į lėktuvų 
stotį — Bradley Field — už 
apie 8 .mylių nuo jų namų. 
Atsisveikinusi su mylimaisiais, 
sėdu į modernišką naują 4 in- 
žinų oi-o vežimą.

Grįžtu “deimantuotu” keliu

Naktis pasitaikė labai gra
ži. Taigi, žiūrint žemyn į 
miestų žiburius matosi neap
sakomas gražumas. Kaip ant 
milžiniško gabalo aksomo bū
tų išsodinta daugybe deiman
tų. O gatvės atrodo kaip ilgi 
auksiniai kaspinai. Judanti 
keliais automobiliai atrodo di
et u m o k a i p v a balai, 
lietuviškai vadinami

Paryžiuje susitinka Vakarinės Vokietijos premjeras, 
Konrad Adenauer (kairėje) ir Francijos užsienio reika
lų ministras Robert Schuman. Adenauer pribuvo į Pa
ryžių tartis su anglais, francūzais ir amerikiečiais dėl 
atsakymo į Sovietų notą.

sąlygas mokytis. Daugiau 
kaip 500 tūkstančių žmonių 
respublikoje mokosi įvai
riais būdais, tame tarpe ir 
bendro lavinimosi moky
klose, iš jų apie 14 tūks
tančių jaunuolių ir mergi
nu mokosi aukštosiose mo
kyklose. Tokių visos liau
dies švietimo sąlygų bei už
mojo lietuvių tauta niekuo
met nebuvo mačiusi.

Respublikoje veikia 4,025 
bibliotekos, 3,350 klubų. 
Sėkmingai išsprendžiamas 
kaimo kinofikacijos užda
vinys. Vien kaimų vieto
vėse kino teatrų skaičius 
pakilo iki 220.

Žymius laimėjimus pasie
kė lietuvių. literatūra. Pla
čiai išgarsėjo rašytojo Vy
tauto Montvilos, Petro Cvir
kos, Salomėjos Nėries kūri
niai. Sėkmingai vystosi lie
tuviškasis menas.

K. Pivoriūnas

Racine, Wis.NAUJO PAKILIMO METAI 
MŪSŲ TĖVŲ KRAŠTE

Pereitais 1951 metais Ta
rybų Lietuvos darbo žmo
nes pasiekė naują pakilimą 
visose respublikos liaudies 
ūkio šakose. Apie tai ryš
kiai liudija paskelbta spau
doje Lietuvos TSR Statisti
kos Valdybos atskaita apie 
1951 metų plano respubli
kos liaudies ūkiui išvystyti 
įvykdymą.

1951 metų gamybos pla
ną bendros produkcijos at
žvilgiu’ respublikos pramo
nė įvykdė 107.7 procento. 
Palyginti su 1950 metais, 
bendroji pramonės produk
cija 1951 metais išaugo 24 
procentais.

Elektros energijos., dur
pių, plytų, kalkių, čerpių,, 
avalynės ir tekstilės gamy
ba žymiai prašoko 1950 me- 
tų lygį.

1951 metų valstybinį pla
ną liaudies ūkiui išvystyti 
viršijo lengvosios, vietinės, 
miško, mėsos-pieno, maisto, 
statybinių medžiagų pramo
nės ministerijos., komunali
nio ūkio ministerijos, o taip 
pat Autotransporto bei Ku
ro valdybos įmonės.

Pokarinio penkmečio me
tais atkurtoji respublikos 
pramonė praturtėjo naujai
siais įrengimais bei techni
ka. Dabar respublikos pra
monėje žymią vietą užima 
naujai pastatytų įmonių 
produkcija. Žymiai viršy
tas 1951 metų gamybos pla
nas staklių išleidimo ir elek
tros energijos išdirbio at
žvilgiu. Dabar Tarybų Lie
tuvos darbo žmonės varto
ja respublikos įmonėse pa
gamintus matuojamus prie
taisus, elektros skaitiklius, 
įvairius elektros prietaisus 
ir kitus dirbinius, kuriuos 
Lietuvos pramonė seniau 
niekuomet n e g a m i n davo. 
Pirmuosius tūkstančius dvi
račių pernai išleido dvira
čių gamykla.

Remdamiesi Tarybų Są
jungos ekonomine galia, 
Tarybų • Lietuvos darbo 
žmonės sugelbėjo iš pagrin
dų pertvarkyti respublikos 
liaudies ūkį. Kolūkinės san
tvarkos pergalė Lietuvos 
žemės ūkyje užtikrino dar
bo valstiečių materialinės 
ir kultūrinės gerovės paki
limą, padėjo tvirtus pa
grindus pastoviems ir gau
siems derliams gauti kolū
kiniuose laukuose, gyvuli
ninkystei toliau išvystyti ir 
jos produktyvumui didinti.

Tarybinė technika pasi
darė, stambiu veiksniu vys
tant respublikos žemės ūkį. 
Jeigu seniau, buržuazijos 
viešpatavimo . metais, bet 

kuri mašina sukeldavo kai
me nusistebėjimo ir nepasi
tikėjimo, tai šiandieną ne- 
berasime nei vieno kolūkio, 
kur nedirbtų traktoriai, 
kombainai ir kitos sudėtin
gos žemės ūkio mašinos. 
Per pastaruosius ketverius 
metus respublikos trakto
rių parkas išaugo 15 kartų. 
Tik per 1951 metus Tarybų 
Sąjungos gamyklos atsiun
tė į Lietuvą 2,500 traktorių, 
skaičiuojant 15-jėgiais, 740 
savaeigių kombainų, sudė
tingų kuliamųjų ir eilę ki
tų žemės ūkio mašinų. 
Traktorinių darbų apimtis 
1951 metais, palyginti su
1950 metais, padidėjo 150 
procentų. >. Mašinų - trak
torių stotys pernai atliko 
daugiau . kaip trečdalį visų 
lauko darbų, apie vieną ket
virti žiemkenčių sėjos.

y

Žemės atidavimas kolū
kiams nemokamai naudotis, 
tarybinės technikos gausu
mas, kasdieninė pagalba 
kolūkiams, — visa tai su
kūrė palankias prielaidas 
kolūkiams sparčiai susti
prėti ir išsivystyti. Jau
1951 metais respublikoje 
buvo dešimtys kolūkių - mi
lijonierių, kaip antai, Šiau
lių rajono “Liaudies kovo
tojo,” Žagarės rajono “Per
galės,” Dotnuvos rajono 
“Aušros,” Marijampolės ra
jono Černiachovskio vardo 
kolūkis ir kiti kolūkiai.

Respublikos žemės ūkyje 
iškilo tūkstančiai kolūkinės 
gamybos pirmūnų. Per pa
skutiniuosius kelerius me
tus apie 700 iš jų vyriausy
bė apdovanojo ordinais ir 
medaliais. Kolūkiečių ma
sės mokosi apvaldyti tech
niką, tvarkyti stambų ko-1 
lektyvinį ūkį ir gilina savo 
žinias agrotechnikos srity
je. Tik trimečiuose agro- 
zootechnikos kursuose da
bar mokosi daugiau kaip 
dvidešimt tūkstančių vals
tiečių. ' ,

1951 metai — tarybinės 
lietuviškos kultūros toles
nio pakilimo metai. Visuo
tinio septynmečio mokslo 
įvedimas respublikoje reiš
kia istorinę lietuvių tautos- 
pergalė. Mokykla pernai 
priėmė tūkstančius naujų 
moksleivių, ryšium su kuo 
labai žymiai išsiplėtė moky
klų tinklas mieste ir kaime. 
Vien tik 1951 metais buvo 
papildomai atidaryta 67 
septynmetės bei vidurinės 
mokyklos. Mokosi, ne tik 
paaugliai, bet ir suaugę 
žmonės. Platus trumpalai
kių kursų tinklas tūkstan
čiams kolūkiečių, darbinin
kų ir tarnautojų sudarė

Mirė du suęiplratę lietuviai

Kovo 10 d. mirė ilgametis 
“Vilnies” dienraščio skaityto
jas Aleksandras Jonušas, su
laukęs 74 metu amžiaus. Ve
lionis sirgo virš tris metus ir 
buvo Racine apskrities lėšo
mis užlaikomas. Jis gyveno 
ii- baigė savo dienas apskri
ties biednųjų namuose.

Jonušas gimė Lietuvoje, ne
toli Žagarės. Racine išgyveno 
37 metus. Buvo tykaus būdo 
ir sugyveno su visais geruoju;

Antram Pasauliniam Karui 
prasidėjus gavo darbą Racine 
Screw Works ir per kelis me
tus susitaupė keletą šimtų do
lerių. Bet sunkiai susirgęs 
1947 d. turėjo pasiduoti į li
goninę per- keletą savaičių, 
tai tie šimteliai ir sunyko, ap

JONO KAŠKAIČIO 
Įsigykite 

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono KaŠkaičio 
gražiausių eilėraščių

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

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

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

I A 10 17 r 110-12 ATLANTIC AVENUE, L A 1 J V L RICHMOND HILL 19, N. Y.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS
Į LAIME

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

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

Tai apysaka, kurią pradėjus skaityti, nenorėsite ; 
padėti j salį, kol užbaigsite! - !

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite: '■> >
“LAISVE” :

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y. j

> - • • - - ‘ + ■ 
■ " . • ; ' .............. '........................ * -ir. 11 f. ? *4 '

4 pusi.—Laisvė ( Liberty)-Penktad., Baland.-April 11, 19ML *

mokėjus ligoninės ir gydyto
jų lėšas. Kiek susvėikęs dar 
vertėsi sau vienas ant savo 
posūnio farmukės. Bet neil
gam. Vėl susirgęs pasidavė 
į apskrities prieglaudą, kur 
ir užbaigė savo gyvenimo ker 
lionę.

Liko dvi dukterys ir pošu-1 
nis. Velionis su žmonai buH<J 
persiskyręs.

Priklausė prie Lietuvos 
Brolių ir Seserų Savišalpinės 
Draugijos. Kovo 13 d. Alek
sandrą Jonušą palaidojom 
Greenland kapinėse. Suminė
ta draugija parūpino karstne- 
šius.

• Lai • būna tau, Aleksandrai, 
lengva šios šalies žemelė! 
Mes tave atsiminsime ilgai.

Buvęs Draugas
—o—

Kovo 29 d. St. Mary’s ligo
ninėje, Rhilander, Wis., mirė 
Barbora Milimienė. Gimė sau
sio . 1 d., 1875 m/, Lietuvoje, 
Šilalės miestely. Raęine išgy
veno apie 45 metus.

Pastarus tris metus gyveno 
su vyresniuoju sūnum Antanu 
Rhilander, Wis., kur ir baigė 
savo gyvenimo dienas.

Liko dvi dukterys: /Mrs. 
Emmet McCormick ir Mrs. 
Winat Johnson, kurios gyved 
na Chicagoje, ir trys sūnūs-j 
Antanas su šeima Rhilander, 
Wis., Louis ir Charles Racine. 
Taipgi liko 10 anūkų.

Jos vyras Antanas mite 
1940 m.

Velionė buvo taipgi ilgame
tė “Vilnies” skaitytoja, Lietu
vių LitęratūrosDraugijos narė 
ir gausiai rėmė įvairius pro
gresyvių darbininkų reikalus.

Tapo palaidota su bažnyti
nėm apeigom šv. Kryžiaus ka
pinėse balandžio 1 d.

Lai būna tau, Barbora, leng
va šios šalies žemelė ilsėtis 
amžinai!

Su nuliūdusia širdgėla lie
kuosi. Veliones Idėjos Draug.

i

iaMbM



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS
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Harrison-Kearny, N. J.

, (Tąsa)
Aplinkui stūkso granitinės sienos, jų 

papėdėje — nugriuvusių akmeninių lui
tų chaosas, žemėje išraustos trys gilios 
tranšėjos. Visur didžiulės akmenų krū
vos. Norint pamatyti dangų, reikia 
atlošti galvą. Rodos kad esi pa
tekęs į miestą, palaidotą po sustin
gusios lavos sluoksniu. Nė žymės 
augmenijos ar gyvūnijos, viskas ne
gyva. Mes Mauthauzeno akmenų skal
dykloje. -

Komandofiureris (Esesininkas, ku
riam pavesta prižiūrėti visus darbus.) 
pagarbiai nusiėmusio kepurę oberkapo 
lydimas, apeina gretas. Mus perskai
čiuoja jau ketvirtą kartą nuo atsikėli
mo. Duotas paskutinis įsakymas.

— Arbeitskommando! (Į darbo ko
mandas!)' •?

Žmonės bėga iš gretų ir renkasi į dar
bo komandas. Ką daryti? Kur eiti? 
Laimei, su mumis Fransua. Mes nuėjo
me paskui jį ir prisidėjome prie jo ko
mandos. '

$ėl patikrinimas. Kelintą kartą! Ka
po užrašo mūsų numerius, ir visi imasj 
darbo. Fransua stojo į savo vietą atskė- 
lėjų brigadoje.

Pneumatiniai plaktukai pradėjo dirb
ti. Skaldymo jluobėse tarsi musės ėmė 
knibždėti žmonės; aplink juos it debesis 
kyla akmens dulkės. Viršum mūsų, tris
dešimt metrų aukštumoje, storais lynais 
juda kabantieji transporteriai, veždami 
kelių tonų svorio luitus.

Tur būt, šešta valanda ryto.* * *
Sekdami daugumos pavyzdžiu, mes 

ėmėme nešioti akmenis. Kompresorių 
triukšmas, garvežių šniokštimas, bėgiais 
riedančių vagonėlių bildesys, kapo riks
mai — viskas susilieja į kurtinantį kle
gesį. tris žingsnius negalima išgirsti 
žmogus balso, tenka rėkti.

OTansua nepastebimai priėjo prie ma
nęs ir, apsidairęs į šalis, davė man ke
letą būtinų praktinių patarimų:

— Tie, kurie su lazdomis rankose, yra 
kapo. Kai jie į tave žiūri, dėkis, kad 
dirbi, bet svarbiausia nenuleisk akių nuo 
mūsų kapo. Štai jmo to, kur dabar nu
ėjo į būjdelę. Greitai jis eis tikrinti. Jis 
turi du padėjėjus' — ispanus. Paprastai 
jie mūsų nemuša. Vis dėlto žiopsoti ne
galima. Ypač saugokis oberkapo — to, 
kur čia buvo rytą. Jis vsur suspėja. Ko
mandofiureris taip pat amžinai ieško, 
prie ko prikibti. Žiūrėk, neįkliūk jam 
matant, pats biauriausiasi Sek esesinin
kus, jię tik ir zuja. Taisyklė viena — 
daryk ką nors akims apdumti, kad nei 
vięniems, nei kitiems nebūtų prie ko pri
kibti.

Aš.perdaviau jo pamokymus drau
gams* bet įsidėmėti viską iš karto ne-

kol kas mes stveriamės už akmenų 
ir aedamės ,kad stengiamės juos pakelti. 
Mes tvirtai nutarėme dirbti kuo mažiau, 
ir tai mums atrodo nesunku.

Staiga visa jėga sviestas akmuo pra
švilpė ties pačia Andre galva ir atsimu
šė j vagonėlį. Aš pakėliau akis ir pama- 

' čiau kiek aukščiau, ant iškyšulio, esesi
ninką, kuris sekė mus.

-—Jis muš, vyrai, pastebėjo. Nagi, iš- 
siskirstykite. ,

Slapstytis, pasirodo, sudėtingiau, ne- 
* gu .mes manėme. Aš matau, kad kapo ei
na tiesiai prie Sirųono, kuris jo nepaste-' 
bi. .' ; : '

Mes šūkteliame Simonui. Vėlu. Gumi
nė lazda nusileidžia jam ant nugaros. 
Simonui, kapo nurodymu, teko pakelti 
didžiulį akmenį ir tekinam nunešti jį 
prie vagonėlio. Jis atlieka tą pat dar ir 
dar kartą be atokvėpio. Mes slapčia se
kame jį, matome, kaip jis, sukandęs, 
dantis, iš paskutinių jėgų velka prie va
gonėlio vis naujus akmenis. Kapo be pa
liovos ragina jį lazda, reikalaudamas iš 
nelaimingojo nežmoniškų pastangų. Si
monui jau trūksta jėgų įkelti akmenį į 
vagonėlį, kiekvienas judesys, tur būt, ke
lia nepakenčiamą skausmą.

Sis Jįeša akmenį po akmens, visą laiką 
nas. Pagaliau išblyškęs kaip drobė 
Simonas, išeikvojęs paskutines jėgas, vi

siškai nusikamavęs susvyravo ir griuvo 
ant žemės. Tuoj šis gyvulys užmuš jį. 
Rūstybės ir bejėgiškumo ašaros pasiro
do mūsų akyse. Bet ne. Paskutine valios

pastanga Simonas priverčia save atsi
stoti ir vėl imasi darbo. Šį kartą kapo 
paliko jį ramybėje. Mums palengvėjo 
širdis. Simono kankintojas pažvelgė į 
mus ir, piktai šypsodamasis, sušuko:

Nąchstes Mai... kaputt! (Kitą kar
tą... galas!)

Pragariškame bildesyje darbas eina 
savo ruožtu. Dabar kapo prikibo prie 
rusų. Mes pasinaudojome tuo tempui su
mažinti. Mes anaiptol nenorime dirbti 
“didžiajai Vokietijai.”

Į skaldyklą įvažiuoja- sunkvežimis ir 
sustoja prie akmenų krūvos.

—Septinta valanda, — sako Fransua, 
kuris vėl nepastebimas priėjo prie mūsų.

Visi, kas galėjo ,šoko krauti mašinos. 
Ir mes taip pat. Po kokių penkių minu
čių mašina išvažiavo, prikrauta su kau
pu. Po jos ėjo vagonėlių sąstatas. Jį pri
krovėme tokiu pat greitumu. Žmonės 
stumdėsi, skubėdami paimti. lengvesnius 
akmenis. Mes jau supratome, kad reikia 
žūt būt taupyti jėgas ir per daug nevar
ginti savęs darbu.

Dar sunkvežimiai. Dar vagonėliai. Tik 
pertraukos metu galima sulėtinti darbo 
tempą, kartu nepaleidžiant iš akių kapo, 
kuris nepasitraukdamas mus seka.* * *

Dabar jau saulės spinduliai šviečia į 
daubos dugną ir tviska žydro atspalvio 
akmenyse.

Kiek valandų mes dirbame čia? Di
džiuosiuose laiptuose pasirodo kažkoks 
tamsus taškas.

— Dešimta valanda: ana, eina žmogus 
sriubos komandofiureriui. — Tai pasa
kė Šarlo. O jis pats ką tik sužinojo tai iš 
Fransua.

— Kaip norisi ėsti,—tarstelia Andre, 
eidamas pro mane.

Mes alkani, labai alkani. Kada duos 
mums valgyti?

Kas čia yra ? Per bildesį sausai trink
telėjo šūvis. Kas atsitiko? Mes pakelia
me galvas. Viršuje, ties bokšteliu, aš 
matau beformę skarmalų krūvą, pakibu- 

, šią ant spygliuotos vielos. Žmogus. 
Vargšas, gelbėdamasis nuo kapo smū
gių, matyti, pateko į uždraustą zoną. 
Dabar karininkas nufotografuos ir pri
dės prie bylos su užrašu: “Nušautas 
-mėginant pabėgti.”

Sakoma ,kad tokių bylų stovyklos ar
chyvuose yra daugiau kaip 28,000. Žiu
lis paaiškino man, jog kai kalinys užmu

šamas darbo vietoje, jo lavonas nuneša
mas prie spygliuotos vielos ir ten foto
grafuojamas. Naciai yra principo žmo
nės.

Tokie incidentai, matyti, paprastas 
dalykas, nes darbas, skaldykloje vyksta 
lyg niekur nieko.

Kartą tik per vieną rytą aš suskaičia
vau septyniolika šūvių. Šaudydavo visa
da į žmogų ir niekad neprašaudavo pro 
šalį.

Pagaliau sirena! Vidurdienis. Darbas 
sustoja. Žmonės renkasi į komandas.* * *

— Eins, zwei, drei, vier...
Kaip paprastai, susirikiavę einame 

sriubos.
“Valgykla”—kitame skaldyklos kraš

te. Tai tik kelias, kuriuo penkiomis vo
romis praeina komandos. Tarp eilių sto
vi penkiasdešimties litrų bidonai su 
sriuba. Kapo, atsiraitojęs rankoves, pa
neria didelį samtį garuojančiame skys
tyje, kur plaukioja gabalėliai pašarinių 
griežčių. Nelėtindami žingsnio, kaliniai' 
abiem rankom pakiša katilukus. Baisu 
išlieti bent lašą, pilama tik vieną kartą.

Aš ėjau, kai bidonas buvo ką tik pra
dėtas, ir man teko vienas skystimas. 
Šarlo pasisekė—jo daliai teko trys į>ul- 
vės. Jis priėjo kaip tik laiku, kada sam
tis gribštelėjo dugną.

Mes valgome stovėdami ,godžiai. Sriu
ba mums atrodo labai skani, bet kai ka
blukuose nieko nebelikd, alkis tik padi
dėjo.

Dalijimas baigtas, ir mes prieiname, 
tikėdamiesi gauti truputį priedo, bet 
prie bidonų tokia spūstis, kad prisigrūsti 
niekaip negalima. Tarp kitko, gal ir ge
riau, ten tikros peštynės. Kapo įsibrau
na į minią ir energingai, darbuojasi laz
domis. Katilukai krinta žemėn, žmonės 
griūva. Per veidus teka kraujas. Atro
do, lyg medžiotojai grumtųsi su gauja 
alkanų vilkų.

(Bus daugiau)

Draugo Jono Marcinkevi
čiaus 70 metų amžiaus jubi
liejinis banketas, kurį surengė 
LLD /136x kuopa, kuris įvyko 
balandžio 5 d. vakare, pui
kiai pavyko.

Jubiliejato pasveikinti susi
rinko gražus būrys jo draugų 
ir pažįstamų. Apie 8-tą vai. 
vakaro, pirmininkas pakvietė 
svečius susėsti, užimti vietas, 
nes jau buvo laikas pradėti 
vakaro programą. Pirmininkas 
paaiškino šio parengimo tiks
lą ir iššaukė keletą svečių 
pakalbėti, bei pasveikinti jubi- 
liejatą.

Kadangi čia buvo svečias iš 
Richmond Hill. N. Y., drg. J. 
Gasiūnas, tai pirmininkas jį 
pirmiausiai ir iššaukė kalbėti. 
Drg. Gasiūnas tinkamai pas
veikino jubiliejatą ir pridūrė, 
kad drg. Marcinkevičius šio 
vakaro jubiliejatas, jau gana 
didelį skaitlių metų neša feu 
savimi; vadinasi, jau nebejau
nas metuose, bet jis yra jau
na s dvasioje, n e p a si- 
tenkina praeitimi, eina prog
reso keliu ir tiki geresne atei
timi. Todėl drg. Marcinkevi
čius, kaip ir kiti to amžiaus 
žmonės, kurie remia pažan
giąją spaudą, organizacijas ir 
jų įstaigas, žodžiu sakant, vei
kia ir protauja, niekuomet ne
pasensta.

Drg. J. Gasiūnas palietė sa
vo kalboje šių dienų bėga
muosius reikalus taip pat, bet 
negi čia visa tai aprašysi, nes 
perdaug vietos užimtų.

Antras kalbėtojas buvo drg. 
Jemisonas. Jis palinkėjo jubi- 
liejatui sveikatos ii’ ilgo gyve
nimo. Jis taipgi kalbėjo apie 
Washingtonan maršavimą už 
taiką, kur jis patsai dalyvavo. 
Kalba buvo įdomi, daugiau 
kaipo raportas.

Kiti kalbėtojai buvo: K. ir 
G. Žukauskai, M. žolynas, A. 
Kazakevičius, P. Ramoška, J. 
Stanclis, Josmantienė, P. Mar- 
šonas, F. ir F. Shimkai ir A. 
Kushlis. Visi gražiai pasveiki
no jubiliejatą, ir dauguma pri
siminė apie dienraštį Laisvę 
ir $10,000 fondą, kuris tuo
jau turi būti sukeltas Laisvės 
užtikrinimui.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
patsai jubiliejatas drg. J. 
Marcinkevičius. Jo kalba buvo 
trumpa ir stora. Jis sako: 
Brangūs draugai ir draugės, 
jūs čia nekurie net perdaug 
suteikėte man kredito ir gar-> 
bes, ko aš jum, žinoma, nega
lėjau uždrausti.

Už tokią man didelę simpa
tiją ir mano ypatos įvertini
mą, ko aš niekuomet nesitikė
jau, tariu jums visiems, mano 
mieli draugai, širdingiausi 
ačiū! O dabar, kaslink dien
raščio Laisvės rėmimo, pasa

kysiu tiek: Dienraštis Laisvė, 
kaip ir visa darbo- žmonių 
spauda, buvo visuomet pačių 
darbo susipratusių žmonių fi-, 
nansiniai remiama; taip ir da
bar, juo daugiau turi būti re
miama, nes sąlygos, kaip jau 
visi žinome, labai daug pablo
gėjo. Pereitą metą aš buvau
69 metų amžiaus, tai aukavau 
Laisvei 69 dolerius, šiemet jau 
turiu-70 metų, tai irgi aukosiu
70 dolerių; vadinasi, vienas 
metas daugiau, tai ir vienas 
doleris turi būti daugiau! Da
bar, čionai, duodu 20 dolerių, 
o reštą, 50 dolerių, tuojau ati
duosiu, nes dabar prie savęs 
tiek neturiu.
Dideli ir garsūs aplodismen

tai jubiliejatui pakilo. O K. 
Žukauskienė staiga pakilus 
visus užkamandąvo atsistoti ir 
sudainuoti “Happy birthday to 

you, my dear friend John!’’
Pirmininkui paaiškinus sve- ■ 

čiams, kad už vakarienę turės 
sumokėti po vieną dolerį ir j 
gaus pasirenkamą maistą, o 
gėrimus galės gauti atskirai 
pasimokant. Tai taip pagerbi
mo vakarėlio programa ir už
sibaigė. O visi svečiai suėjo į 
kitą kambarį, kur valgiai jau 
buvo paruošti. Čia visi gražiai 
Ir draugiškai šnekučiavomės, 
gėrėm ir valgėm iki vėlybos 
nakties.

Beje, renkant mokestį už j 
vakarienę, buvo prisiminta ir 
apie dienraštį Laisvę, kur dau
gelis atsiliepė teigiamai, pa
aukaudami po dolerį bei kelis 
dolerius, kurių vardus užra
šiau ant atskiro popierio, i)' 
tilps Laisves administracijos 
pranešimuose. Taigi, draugo. 
Marcinkevičiaus gimtadienio 
atžymėjimo vakaras labai 
gražiai, kultūriškai ir naudin
gai užsibaigė.

Reikia priminti, kad LLD 
136 kuopa' šio vakaro pelną 
$37.69 c; skiria Laisvės fon
dui. O nuo draugų čia pat su
rinkta 85 dol.

Beje, K. Žukauskienė gautą- 
nuo Laisvės administracijos j 
10 dol. čekį už Laisves vajaus 
pasekmes perdavė .'kuopai, 
kurį abi, Žukauskienė ir Shim- 
kienė, pasiūlė kuopai grąžin
ti Laisvei,—- kuopa čia pride
da ir grąžina. Taip pat dar 
nuėjęs pas vieną pažįstamą 
gavau 10 dol., kurio vardas 
bus užrašytas su visais aukau
tojais.

Taip pat reikia pažymėti ir 
tubs, kurie prisidėjo su au
kautais pyragais ir keksais: 
Duonkepis G. Kudirka iš Eli
zabeth, N. J. atvežė dvi ban
das pyrago ir padovanojo, ir 
Ona Labašauskienė — du kei
kti, kurie labai buvo skanūs. 
Kudirkai ir Labašauskienei ta
riame širdingiausį ačiū!

. j

Ponas tarnaitei: “Aš pietus valgysiu tarpe 12 ir 2, o 
paskui , visą dieną losiu golfą. Bet visiems sakyk, kad 
aš esu užimtas svarbia politine konferencija.”

mn.r. ..........................  i.. . — . i ■ i i ■ m —

šio banketo surengimui ko- Jo netikėta mirtis daugeliui
misijoj buvo šie draugai: Ona 
Žilinskienė, Ona Bunkienė, A. 
Globičius, F. Bunkus ir V. Ži
linskas, taip pat komisijai gel
bėjo F. Shįmkus.

Komisija darbavosi kaip 
geriausiai galėjo, kad paten
kinti svečius, bet jeigu kas 
nebuvo gera, tai prašome at
leisti, nes žmogus sensti ir vis 
dar mokiniesi.

širdingai dėkavojame sve
čiams iš Newarko, Livingsto- 
no, Union, Westfield ir vieti
niams. Korespondentas

buvo staigmena. Jis penkta
dienį, kovo 28 d., staigiai mirė 
nuo širdies atakos kino teatre.

Velionis Juozas Stonis ro
dos buvo vienas iš LKM Cho
ro tvėrėjų ir visą laiką chore 
dainavo. Jis mylėdavo pajuo
kauti, tad ir su jaunesniais 
nariais jis gražiai sugyveno.

Atiduoti paskutinę pagar
bą į Philipso šermeninę susi
rinko gražus būrys Juozo arti
mųjų ir draugų. L. Prūseika 
pasakė atsisveikinimo kalbą.

Draugas

Chicago, Ill.O 7
IŠSIREIŠKIMAI APIE 

MEILŲ
Apvaikščios Gegužes
Pirmąją

Teko girdėti, kad Chicago- 
je Gegužės Pirma bus ap
vaikščiota Peoples Auditori
joj, gegužės 3 d.

Rengimo komitetas greitu 
laiku paskelbs visą programą 
ir kalbėtojus. Prašo palaikyti 
šią dieną liuosą, kad Gegu
žės Pirmos apvaikščiojimą 
padarius tikrai pasekmingu.
LKM Choras neteko 
seno nario

Antradienį, bal. 1 d., Lie
tuvių Tautiškose Kapinėse ta
po palaidotas Juozas Stonis.

Aš džiaugiausi pasaulio 
džiaugs.mu: aš gyvenau ir 
mylėjau. Schiller

Kiekvienas žmogus džiau
giasi dvejopai, jeigu jisai 
turi savo džiaugsmui part
nerį. Jeremy Taylor

Moters pavydas (skau
gė) tai kelias į perskyras.

Vokiečių priežodis
•

Geriau turėt vyrą be mei
lės negu turėt vyrą pavy
duolį. . Italų priežodis

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGCNAS
284 SCHOLĖS STREET 

BROOKLYN?T«Y.
Taipgi puikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: HYacinth 7-9677 

—...............—........ ........ ....................................................... .... . —"

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square Worcester, Mass.

Jei reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistininką, 
savininką VYTAUTĄ SKR1NSKĄ. 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 ligų: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio)., KVepianti 
Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.

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

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

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

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

Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 
kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga. , 1

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

MAT. ŠVILPA, P. O. BOK 73, STA. A., HARTFORD, CONN.—.------------- Z——:—i---------
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E LIETUVOS
1952 METŲ KNYGOS

(Pasikalbėjimas su Lietuvos
NewYorko^g^Zlnlot REIKALAVIMAI įSUSIRINKIMAI

TSR Valstybinės grožinės lite
ratūros leidyklos direktorium 
drg. L. Vildžiūnu)

VILNIUS, 1-16 d. — Pra
ėjusiais metais Lietuvos TSR 
Valstybinė grožinės literatū
ros leidykla išleido 230 pava
dinimų knygų daugiau kaip 2 
milijonų egzempliorių tiražu. 
Tai buvo pokariniais metais 
didžiausia darbo apimtis.t Pa
gal 1952 metų planų numaty
tas išleisti ne mažesnis kiekis 
literatūros.

Nauja leidyklos veikloje 
1952 metais — organizuoja
mas grožinės literatūros lenkų 
kalba leidimas. Numatyta iš
leisti daugiau kaip 30 pavadi
nimų knygų : lenkų klasikų ir 
Lenkijos Respublikos rašytojų 
kūrinių j lenkų kalbų išverstų 
A. S. Puškino, L. N. Tolsto
jaus, M. J. Lermontovo, N. V. 
Gogolio, A. P. Čechovo, M. 
Gorkio, I. S. Turgenevo, M. 
šolochovo, N. Ostrovskio, P. 
Cvirkos, J. žemaitės kūrinių.

Leidyklos plane — daugiau 
kaip 80 lietuvių rašytojų — 
klasikų ir tarybinių literatų— 
knygų. Skaitytojai gaus P. 
Cvirkos raštų 10-ą j į tomų ir 
tritomį L. Giros . raštų 1-ą j į 
tomų, J. Janonio, A. Strazdo 
rinktinius raštus. Bus išleisti 
A. Guzevičiaus naujo romano 
“Broliai” trečioji knyga, nau-- 
ju leidimu — jo romanas 
“Kalvio Ignoto teisybė”, A. 
Vienuolio romanas “Puodžiūn- 
kiemis,” A. Venclovos apy
braižų rinkinys “Taikos balan
džiai”, J. Dovydaičio, J. Šim
kaus apsakymai ir kt. Poezi
jai atstovaus atskirų poetų 
knygos ir rinkiniai, skirti Le
ninui ir Stalinui, kovai už tai
ka; juose bus įdėti T. Tilvy
čio, A. Venclovos, V. Grybo, 
V. Vaisiūnienės, V. Mozūriū
no ir kitų poetų eilėraščiai. 
Daugiau kaip 30 leidinių įkir
ta jauniesiems skaitytojams.

žymių vietų leidyklos plane 
užima rusų klasikų literatūra, 
broliškųjų tarybinių respubli
kų rašytojų kūriniai. Lietuvių 
kalba išeis A.-S. Puškino poe
mos, M. Gorkio pjesės, apsa
kymai, straipsniai, * apysaka 
“Motina”, N. V. Gogolio vien- 
tomis, G. I; Uspenskio “Ras- 
teriavo gatvės papročiai”, A. 
Tolstojaus romano “Petras P? 
antrasis tomas, A. Surkov o ei
lėraščiai, G. Nikolajevos ro
manas “Piūtis,” A. Rybakovo 
romanas “Vairuotojai,” V. La- 
cio romano “Audra” antrasis 
ir trečiasis tomai, S. Ainio ro
manas “Buchara,” .M.. Gusei- 
no romanas “Apšeronas,” J. 
Galano, A. Upyeio, V. Sobko 
ir kitų rašytojų kūriniai.

Tarp Vakarų Europos lite
ratūros klasikų leidinių — O. 
Balzako, R. Rolando, V. Šeks
pyro, Fs Šilerio kūriniai.

Leidykla ir toliau pateiks 
lietuviškajam skaitytojui liau
dies .demokratijos šalių rašy
tojų ir kapitalistinių šalių pa
žangiųjų rašytojų geriausius 
kūrybos pavyzdžius. Atskirų 
leidinių tarpe — rumunų ra
šytojo M. Sadovianu apysaka 
“Mitria Kokor,” laimėjusi 
'Tarptautinę taikos premijų, 
čekoslovakų rašytojo J. Fuči- 
ko straipsnių ir apybraižų 
rinkinys, čiliečių poeto Pablo 
Nerudos, turkų poeto Nazy- 
mo Hikmeto eilėraščiai. Ruo
šiamas išleisti prancūzų ko
munistų, kuriuos sušaudė hit
leriniai okupantai, laiškų rin
kinys. Knyga išeis su L Eren- 
burgo pratarme.

raportuos penktadienį
FILMOS

VIRŠIJA VISKUO
Viršija savo gerumu, viršija ver

tybe, tai ADAM skrybėles. ADAM 
Velykinis* skrybėlių rinkinys tikrai 
verta pamatyti ir pasirinkti. Yra 
visokių pavidalų, madų, spalvų, ko
kių tik žmogus norėtų. Kaip to jūs 
jr tikėtumėtės iš didžiausio pasauly
je vyriškų skrybėlių verslininko;

$5, $6, $7.50, $10.
ADAM HAT STORES, žiūrėk 

Telephone Directory.

Penktadienį, balandžio 11, 
Liberty Auditorijoje, Rich
mond Hille, įvyks svarbus 
lietuvių susirinkimas. Pradžia 
8 vai. vakare.

šiame susirinkime rapor
tuos lietuvių taikos delegaci
jos pirmininkas R. Baranikas 
ir kiti delegatai. Iš Brooklyno 
apylinkės balandžio 1 d. į 
Washington^ buvo nuvykę 7 
lietuviai delegatai. Jie gavo 
daug patyrimų ir turės ką 
nors publikai raportuoti.

Taipgi šiame susirinkime 
teks pasitarti dėl Gegužės 
Pirmos demonstracijos, ku
rios vyriausiu obalsiu yra tai
ka.

Tad svarbu skaitlingai šia
me susirinkime dalyvauti.

Lietuvių Taikos Kom.

Dar viena graži 
pagerbimo iškilmė

Mes turime žmonių, kurie 
per daugybę metų yra išstovė
ję mūsų organizacijų pryša- 
kyje. Laikas nuo laiko gražu 
juos pagerbti. Taip ir pada
rys Lietuvių Literatūros Drau
gijos Antroji Apskritis. Drau
gai A. Gilmanas ir Skiparius 
ir draugė Lideikicnė yra iš
tarnavę apskrities valdyboje 
po dvidešimt metų. Taip pat 
fnūsų Draugijos centro sekre
toriaus pareigas drg. Domini
kas šolomskas eina jau dvide
šimtus metus.

Jų visų keturių pagerbimo 
puota įvyks Kultūriniame Cen
tre gegužės 17 d. Tai bus už
kandžių ir visokių vaišių. Ir 
už viską tereikės užsimokėti 
$1.50. • ;

Niekur kitur tą vakarą ne- 
apsiimkite. Ruoškitės dalyvau
ti. šioje nepaprastoje iškilmė
je. Komisija

Kultūrinis vakaras 
dekoracijų dienoje

Lietuvių Namo Bendrovė 
ruošia savoje Liberty Audito
rijoje kultūrinį vakarą penk
tadienį, gegužės 30 (Dekora
cijų šventėje).

Bus sudaryta puiki kultūri
nė programa. Lietuvių Liau
dies Teatras ruošiasi perstaty
ti trumpą veikaluką ar ką 
nors kitą. Dainininkas Leonas 

’Jonikas mums padainuos ke- 
jietą operetiškų ir liaudies 
dąinų. Kviečiamas Aido Cho
ras taipgi pasirodyti su daino
mis, šokikų grupė •— su šo
kiais. Geo. Klimas parodys į- 
spūdingą filmą, kurios dar 
niekas nėra matę. Veikiausia 
turėsime ir daugiau1 progra
mos dalyvių. Tėmykite vėles
nius pranešimus.

Tad kviečiame visus Lietu
vių Namo Bendrovės šerini ti
kus ir Lietuviu Kultūrinio 
Centro rėmėjus šiame kultū
riniame parengime dalyvauti. 
Iš anksto tą dieną pasižymė
kite, kad kur nors kitur nepa- 
klystumėte. L. N. B. Valdyba, 

t

Užmuštas jaunuolis 
rastas prie namų

18 metų amžiaus Salvatore 
Cetta rastas prie namų ant 
Carroll St. ir 5th Avė., Brook- 
lyne, peršautas ir miręs.

Policija mano, jog tai jau
nuolių gengsterių darbas. At
rodo, jog jis turėjo su gengs- 
teriukais ryšių.

uždaryti lėktuvų 
aikštes mieste

Queens konsilmanai parei
kalavo sušaukti speciali Mies
to“ Tarybos susirinkimą ir ta
me susirinkime nutarti užda
ryti LaGuardia ir Internatio
nal lėktuvų aikštes.

Long Island Daily Press 
pareiškė aštrų editorialą tuo 
klausimu. Reikalaujama, kad 
tos abi aikštės būtų paliktos 
tik militariniams reikalams.

Queens Borough preziden
tas Lundy reikalauja atidary
ti Newarko lėktuvų aikštę, 
kad sumažinti pavojų šioje te
ritorijoje. Jis sako, jeigu Ne
warko lėktuvų aikštė butų bu! 
vusi atdara, tai C-46 lėktuvas 
ten butų nusileidęs ir Queens 
gyventojams gyvasčių nebūtų 
atėmęs ir žalos nebūtų pada
ręs.

Bet kaip su gyvastimis Ne
warko apylinkės žmonių? 
Juk tens trys lėktuvų nelai
mės nunešė net 119 gyvasčių. 
Už tai ir ta lėktuvų aikštė bu
vo uždaryta.

Bet jeigu Newarko lėktuvų 
aikštė buvo uždaryta, kur ne 
taip tirštai žmonėmis apgy
venta, tai kaip galima tole
ruoti lėktuvų aikštes pačioje 
New York o miesto širdyje?

Kuomet Newarko lėktuvų 
aikštė buvo uždaryta, tai La
Guardia ir International lėk
tuvą aikštė turi aptarnauti 
800 skrendančiu lėktuvu kas
dien. Tai pasidaro pavojingas 
trafikas, kuris ir privedė prie 
šios lėktuvo tragedijos.

Paaiški, kad tankiai pasi
taiko taip: lėktuvas atskren
da nusileisti, bet gauna signa
lą, kad nėra vietos, tai jis tu
ri pasukti į šoną ir aplink ap- 
skridęš grįžti nusileidimui.

Atrodo, kad panašiai atsiti
ko ir su, C-46 lėktuvu, nes 
jam buvo pranešta pasukti į 
šoną ir apvažiavus ratu grįžti 
nusileidimui. O jis, sakoma, 
vietoje sukti į šoną, nusileido 
ant gyvenamų namų. Rep.

I ■ --—  ------------------------------------—

Gautas leidimas 
geg. demonstracijai

Gegužės Pirmosios Komite
tas praneša, kad jis jau gavo 
iš policijos leidimą gegužinei 
demonstracijai. Dabai' tik ta
riamasi dėl tinkamos apsau
gos.

Apie tai bus raportuota ge
gužinėje konferencijoje šeš
tadienį, balandžio 12, Assem
bly Hall, Room 501, 799 
Broadway, šioje konferencijo
je bus aptarta galėtini planai. 
Todėl gegužinės demonstraci
jos atstovams ir organizacijų 
atstovams labai svarbu šioje 
konferencijoje dalyvauti.

Lietuviai tarsis dėl šios de
monstracijos- savo susirinki
me, penktadienį, balandžio 
11, Liberty Auditorijoje. Svar
bu visiems dalyvauti.

R. Baranikas mokins 
tapybos Auditorijoje

R. Baranikas sutinka sutei
kti lekcijas apie tapybą Li
berty Auditorijoje vieną kurį 
vakarą į savaitę, jeigu atsiras-, 
tų tokių, kurie norėtų pasimo
kinti tapybos.

Norintieji mokintis tapybos 
pašaukite telefonu VI. 9-1827. 
Gausite daugiau informacijų.

Birute

Aido Choras

Brooklynietis langų valyto
jas George Baker nukrito nuo 
antro aukšto apartmento lan
go, kurį jis valė, ir vietoje už
simušė.

Choro reguliarė pamoka j- 
vyks šio penktadienio vakaro 
8 valandą, Liberty Auditorijos 
Music Room. Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

Choro Prezid.

“Tomorrow Is Too Late” 
Loew’s State Teatre

šeštadienį, balandžio 12, 
pradedama rodyti nauja fil
mą “Tomorrow Is Too Late.” 
Tai Italijoje daryta filmą, ku
rią režisavo Hollywoodo di
rektorius Moguy ii' parinko 
tokias filmų žvaigždes, kaip 
Ava Gardner, Pier Augeli ir 
Michele Morgan.

Manoma, jog ši filmą yra 
sėkmingiausiai sudaryta Itali
joje. Jinai turėjo didelio pasi
sekimo Europoje ir Pietų A- 
merikoje. Dabai1 tikimasi ture
li tokjo pat pasisekimo viena
me Broadway didžiausiame 
teatre', 3,500 žmonių talpina
mame — Loew’s Teatre, New 
Yorke.

Unija patraukė 
didlapius teisman

Distributive, Processing and 
Office Workers District 65 pat
raukė teisman Journal-Ameri- 
can ir Mirror už apšmeižimą. 
Reikalaujama iš jų 4 milionų 
dolerių atlyginimo.

Tie du dienraščiai neteisin
gai parašė, buk minima uni
ja uždėjo $80,000 kaucijos už 
keturis nuteistus komunistus, 
kurie pasislėpė. Unijos virši
ninkai sako, nieko panašaus 
nebuvo.

Kad tą galėtinai įrodyti, 
unijos advokatas Neuberger 
pareikalavo grand (Įžiūrės ty
rinėjimo. Unija sutinka do
kumentaliai įrodyti, kad jo
kiu kaucijų jinai nėra uždėju- . ■ * tSI.

Teisia kapitoną, 
užmušusį negrą

Fedcraliniame teisme yra 
teisiamas laivo kapitonas 
Franklin B. Weaver, kuris 
ant laivo mirtinai sumušė ir 
paskui peršovė negrą darbi
ninką William Harvey.

Laivo darbininkai, kurie tą 
visą yra matę, liudija teisme, 
kad n'egras Harvey tą dieną 
sirgo, tai negalėjo dirbti. Ta
da kapitonas sergantį užpuo
lė ir sumušė taip, kad jis bu
vo visas kraujuotas, paskui 
paleido į jį šūvį.

Kapitonas Weaver bando 
teisintis, kad jis savęs apgyni
mui tai daręs’

Gengsterią galva 
gavo 18 mėnesių

Frank Costello buvo teismo 
\pripažintas'-kaltu už panieki
nimą Jungtinių Valstijų Sena
to tyrinėjimo laiku.

Federalis teisėjas Ryan pas
kyrė jam bausmę: 18 mėnesių 
kalėjimo ir $5,000 pinigais. 
Bet paleido jį po $5,000 kau-

Mnnf
Antano Motiejūno žmona 

mirė balandžio 9 d., 398 Hud
son St., Hackensack, N. J. Pa
liko savo vyrą> ir dvi dukteris 
nubudime. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, balandžio 12, kaip 
10 vai. ryto.

Motiejūnai turi daug pažys
tamų Brooklyno apylinkėje. 
Tai tikisi, kad nemažai atvyks 
į laidotuves. M. Liepus.

-------- aą-----------------------

Bandė sudeginti savo namą

Flatbush likerių krautuvės 
savininkas Joseph Okun užsi
darė savo kambaryje ir apipy
lęs lovą degtine bandė padeg
ti. Buvo pašaukta policija ir 
ugniagesiai, kuriuos jis su pei
liu- rankoje'*4, puolė. Bet buvo 
nugalėtas. Jo žmona aiškina, 
kad jo mervai yra padrikę.

Liet. Kultūrinio Centro
Gėlyno Žinios

Reikalingas superintendentas, vi
dutinio amžiaus . pora. Naujas 6 šei
mų namas, eleveitorius, aliejum šil
domas, inciniatprs, 3 kambarių apart- 
mantas, gera alga tinkamam žmo
gui. 'Puri mokėti naudoti įrankius, 
reikalui esant prie pataisymų.

Kreipkitės: 69-40 108(11 St., 
b’oresl Hill, L. I., N. Y.

(72-75)

Seniai žadėta, ilgokai lauk
ta pavasarinė gėlyno pažiba 
magnolija jau nupirkta ir įso
dinta. Graži, krūminga, virš 
6 pėdų aukščio, pilna jau be
siskleidžiančių žiedinių pum
purų. Pasirinkta, pati gra
žiausia iš Alley Pond medęly- 
iio. Bet ir pinigučių ji kaina
vo: už ją pačią užmokėta 
$27.50, o su juodžemiu ir trą
ša ji atsiėjo 30 dolerių su vir
šų m.

Nupirkta dar ir kitų gėlių 
ir sėklų.

Nenusigąskit, jokių skolų 
nepadaryta, — už viską už
mokėta iš gėlyno fondo: liku
siais nuo rudeninių pirkiniu' 
ir keleto draugų sudėtais šį 
pavasarį pinigais. Ir dar 10 
dolerių su puse lieka tolimes- 
niem gėlyno reikalam.

Gėlininkas jau buvo pasi- 
mojęs nu pirkt gražų rododen
droną, bet tam trūko kelių do
lerių, tai taip ir pasilieka.

Mūsų gėlynas — tai toks 
reikalas, kuriam niekad ir pas 
nieką nereikėjo pinigų pra
šyt: gėlių mėgėjai veik prie
varta pinigų įsiūlydavo.

Tenka pasididžiuot, kąd 
daugybė kaimynų labai gra
žiai yra mūsų gėlyną kompli- 
mentavę. Dar .daugiau : jau 
ne vienas yra pasigėrėjęs, 
kad bendrai savo įstaigą mes 
kultūringai užlaikome — šva
riai ir be jokių lermavimų.

šį pavasarį vėl gėlynui 
pinigų įsiūlė šie asmenys: 
Bevardė — $10; J. Weiss, 
Bill Skuodis ir M. Klimas — 
po $5; D. M. šolomskas—$2.

Paskiausiai atigalų ’ daržui 
davė du asmenys: Jonas Va
lentis — vieną didelę rožę ir 
dvj mažytes, kurių dvi, at
rodo, įsigyvens; drg. Globi
ui ųs — krūmą b y drauge ir 
didelį žiemkentį žolyną.

Dėkui visiems! šią vasarą 
vėl grožėsitės gėlynu jūs ir 
visi kiti.

“Turi būt visko lietuviško“

Kadaise tūlas svečias, atsi
stojęs prie gėlyno, sako:

—Kadangi čia lietuvių dar
žas, tai jame turi būt visko 
lietuviško.

—Ko trūksta?—klausiu jo.
—Reikia diemedžio.
—Į diemedį žiūri, — jam 

parodžiau.
—Turi būt rūtų.
—Nagi, štai, Ir rūtos, ar 

nematai ?
— Mėtų.
—Mėtų yra kitoj vietoj. 

Ko daugiau reikia?
—Pelynų, pelynų, tų pa- 

mačlyvųjų pelynų!
—Aš jau daugybę augalų 

į tą trumpą laiką prikalėdo- 
jau,. o jei tau reikia pelynu, 
atvesk, ir pasodinsiu. (Pri
žadėjo, bet iki šiol su jomis 
nepasirodė.)

Užbaigus apie pelynas, jis 
atsiminė čižmas, būtinai turi 
būt čižmų! Jos irgi esančios 
kam tai pamačlyvos.

Na, tai dabar galima tą 
draugą suramini: prie dieme
džio, rūtų, mėtų, — turime ir 
pelyną, ir čižmą, ir jo dar 
nesuminėtą čiobrelį — visą 
“aptieką”! Dar reikia pri
durti, kad ir kada nors žadąs 
raudonomis kekėmis pasipuoš
ti, šermukšnis čia rado sau 
vietelę. . Ir kur čia viską su
minėsi! Kaip toj Nojaus ar
koj—visokių veislių !

Gėlininkas 
t

LLD 55 kuopos 
susirinkimas

LLD 55 kp. ’i susirinkimas 
! įvyks balandžio 15 d.,, antra
dienį 8 v. v. Shapolo-Vaiginio 
salėje 147 Thames St., Brook
lyn, N. Y. Komitetas

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas. ,
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-0233

BALTIMORE, Ml).

ALDLD 25 kuopos susirinkimas 
jvyks balandžio (April) M, pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Svetainė
je, ant 3-čių lubų, 851 Hollins St. 
Visi kuopos nitriai malonėkite ątsi-

I lankyti, j susirinkimą ir
1951 metų knygą apie sveikaią, pa
rašytą Dr. J. J. Kaškiaucnaus. Taip
gi pasirūpinkite užsimokėti duokles 
už 1952 metus. Yra ir daugiau svar
bių reikalų aptarimui: artinasi 
Laisvės piknikas, kuris jvyks bir
želio (June) 1 d., turime jam prisi
rengti. Tad visi būkite susirinkime. 
- - A. Žemaitis. (71-73)

DETROIT, Midi.

Balandžio (April) 13 d., LLD 188 
kuopos susirinkimas jvyks 11-tą va
landą ryto, 2931 Yemans St. (ant 
viršaus Rusų restaurant o). Ham- 

Į tramek. Visi nariai malonėkite da- 
I lyvauti susirinkime, gausite labai 
j svarbią knygą: Sveikatos Šaltinis, 
parašyta Dr. J. J. Kaškiaučiaus ir 
pasirūpinkite užsimokėti duokles j 
LLD centrą. — LLD Narys.

(71-72)

r—
VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
Kreipkitės pas lietuviusAiripnura pas inrinvi ue> g

ORMAN & MICHELSONi
I Gausite pilniausi, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 
, ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 
i galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 

jums reikia tinkamųi apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, 
biznio, automobilio, i)- tt.. . Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdrauda. Pildome income tax blankas.

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

Telefonai.* Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

Kai Būnate Liberty Auditorijoj /
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS \

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

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

<♦>
<♦>

<♦>

<l>

<l>

<l>

<!>

<♦>

<♦>

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINTOJAM AKIS
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Štenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

<♦>

<♦>

T

>

>

<♦>

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barberini

T

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAI

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y./ -

Tel. EVergreen 7-6868 ’

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadlenlnts uMaryta

6 pusl.-Laisvė (Libęrty)-Penktad., BaUnd.-April ,11£ 1952




