
Dėl Pregreso straipsnio. 
Savamoksliai rašytojai. 
Savamokslis genijus. 
Knyga ir gyvenimas.

> Rašo R. MIZARA

šių metų balandžio 9 dienos 
Laisvėje tilpo Progreso straip
snis, “Apie savamokslius rašy-
tojus”, del kurio tenka tarti 
keletą žodžių.

Gerb. Progresas liečia sava
mokslius žurnalistus ir rašyto
jus. Jis kelia klausimą: ar 
“savamokslis, pats prasilavi
nęs rašybos, gali parašyti tin
kamą korespondenciją, arba 
taip sau kokį gražų straips
nelį?”

Man patinka, kad straipsnio 
autorius į iškeltą klausimą at
sako teigiamai.

Kiekvienas darbininkas sa
vamokslis, turįs noro ir talen
to, gali būti žurnalistu, 
būti rašytoju, gali visame 
me aukštai prasisiekti, jei 
jis nepatingės ir dės tam 
tenkamai pastangų.

PaH/ žymiausia mūsų tautos 
rašytdįja-beletristė Žemaitė bu
vo savamokslė.
f Du didieji amerikiniai ra
šytojai, Jack London ir Theo
dore Dreiser, buvo savamoks
liai.

Rusų tautos rašytojas Mak
simas Gorkis buvo savamoks-
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šį menesį visas pasaulis mi
ni Leonardo da Vinci 500 me
tų sukaktį nuo jo gimimo, — 
d a Vinci buvo savamokslis 
dailininkas ir mokslininkas.

Jis mirė sulaukęs 67 metų 
amžiaus, tačiau ligi pat savo 
mirties nesiliovė mokęsis! Jau 
žiloje senatvėje, Leonardas 
gilino savo studijas matemati
koje! Jis sakė:

—Mokymasis jaunina žmo- 
sielą.

^Mokymuisi nėra galo; mo
kytis niekad nėra per vėlu.

Kurie mūsų žmonių tai ži
no ir to siekiasi, jie laimingi ir
didžiai naudingi sau. ir visuo- : jr Vg] . ftus išsprogdinta 
menei- • atom-bomba.

Dvi paskutinės atominės 
' eksplozijos buvo “silpno- 
. kos.” Nors jos buvo mato- 
i mos La& Vegas mieste už 75 
mylių, bet negirdimos.

Viešai paskelbta, kad per
■ skirtingus bandymus iki 
šiol išsprogdinta jau 16 ato
minių bombų Nevados dy- 

nuolatiniu kūmose. Bet buvę dar 10 
draugu, kuris ją pamyli ir jo-! slepiamų atominių sprogi- 
je nuolat ieško atsakymo į j mų.
klausimus. ' -----------------------

Tai primindamas, nesakau į Labaj trūksta darbininkam 
joa žmogus privalo pasinerti 
tiki knygoje, kad jis turįs pa- ! 
miršti patį gyvenimą. No!

^bjCiekvienas, norįs būti naudin
gu- sau ir visuomenei, privalo 
neatitrūkti nuo visuomeninio 
gyvenimo; privalo jame daly
vauti, jį pažinti, ir iš jo sem
tis pamokų. Knyga papildo gy
venimą, gyvenimas — knygą.

■ —o—
Kalbant konkrečiau : Ameri

koje mes turėjome ir turime 
eilę žmonių, kurie savo pas
tangomis, be mokyklų,* prasi
siekė labai aukštai.

Vienu tokių buvo Stasys Ja- 
silionis, poetas, žurnalistas, 
veikėjas.

Tuo pačiu kartu žinome ne
maža ir tokių savo tautiečių, 
kurie yra buvę gimnazijose, — 
tūli baigė jas, — buvę net ir 
kolegijose, tačiau nei literą 
tūroje, nei profesijose, nei 

. bendrai visuomeniniame judė
jime neparodė jok iii pasižy
mėjimų.
Gyvenimas yra pati didžiau

sia mokykla, jei asmuo pasi
kviečia talkon knygą ir ge
rą laikraštį, kad jie padėtų 
gyvenimą giliau ir tiksliau su
pranti.

\ —o—
UF . Tkip, gerbiamas Progrese :

* esate teisus, sakydamas, jog 
“skaitymas gėry rašty ne tik
tai patobulina protavimą, bet 
ir suteikia norą, inspiraciją

Kadaise Maksimas Gorkis! 
yra daug maž taip pasakęs:

— Įdomiausias dalykas yra 
knyga.
' Tik giliai pagalvoję, supra
sime, kiek daug tiesos šiuose ; 
didžiojo rašytojo žodžiuose.

Knygoje glūdi žinojimo pas
laptys. Laimingas tas, kuris 
knygą laiko savo

gyvenamųjų namu
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VALDŽIA ŽADA PLIENO
DARBININKAM 12 CENTU
PRIEDO PER VALANDĄ
Plieno kompanijos jau pirmiau 
tiek pat siūle darbininkams

Washington. — Praneša
ma, kad valdžia siūlys tik
tai 12 su puse cento pakel
ti tiesioginę algą plieno 

i darbininkams ir įvesti tū
lus šalutinius pagerinimus, 
kurie būtų verti penktuko 
per valandą.

Tiek pat ir kompanijos 
siūlė CIO Plieno Darbinin
kų Unijai pirma, negu val
džia perėmė plieno fabrikus 
i savo rankas, v

Valdinė algų komisija iš 
‘ pradžios patarė pakelti dar
bininkams algą apie 18 cen
tų per valandą ir taip pa-

Nauji atominių bombų 
sprogimai nesmarkūs

Las Vegas, Nevada. — 
Šios valstijos dykumoje ta
po išsprogdintos dar dvi 
atominės bombos.. Sprogi
mai buvo nesmarkūs.

Ateinančią savaite 7,000 
kareiviu, marinu ir lakūnu 4- ▼ V 4-
darys atominius manevrus

Washington. — Skaudžiai 
stokuoja gyvenamų namii 
vidutiniams darbininkams, 
kaip raportavo finansinė 
Senato komisija. Jinai ty
rinėjo gyvennamių reikalą 
daugiau kaip dviejose de
šimtyse miestų Įvairiose 
valstijose ir, tarp kitko, su
rado tokį faktą:

Gerai išlavinto darbinin
ko bei mechaniko vidutinė 
alga per savaitę yra $80, 
bet už tinkamą gyvenimui 
butą savo šeimai darbinin
kas turi mokėti apie $105 
rendos per mėnesį.

Kongresas ir valdžia tuo 
tarpu vis. mažiau lėšų skiria 
naujiems namams statyti, 
kurie būtų parsamdomi už 
prieinamas darbini n k a m s 
rendas.

Visuomenine veikla, nuolati
nis mokymasis, švietimasis, ra
šymas spaudai tobulina, jauni
na žmogų ir įkvepia jam noro 
vis daugiau, geriau ir gražiau 
atlikti pasibrėžtas pareigas.

Jūs teisus ir čia: Laisvės 
skiltys tokiems žmonėms vi
suomet buvo ir tebėra plačiai 
atdaros!

*★★★ Richmond Hill 19, N. Y., Ketv., Bal. (April) 17, 1952 ★★★*

gerinti atostogas bei kitas 
sąlygas, kad susidarytų dar 
apie 8 centus vai a n d i n i o 
priedo. z

CIO unijos vadai tada su
tiko su valdinės komisijos 
pasiūlymu ir atšaukė strei-

Didžiulis rakietinis 
lėktuvas su 8 motorais
. Seattle, Wash. — Ameri
kos karininkai daro bandy
mus naujausiam ir didžiau
siam rakietiniam lėktuvui, 
kuris pavadintas “Strato
sferos Tvirtove.”

Tas lėktuvas su aštuo- 
niais rakietiniais motorais 
galįs iškilti aukščiau, negu 
bet kuris kitas lėktuvas pa-.

Tačiaus, kiek jis iš tikrų
jų pakyla ir kaip smarkiai* 
lekia, tatai laikoma aklinu 
kariniu sekretu.

Gen. Bradley perspėja, 
kad negalima laimėt 
karo vien A-bombomis

West Point, N. Y. — Ne
galima būtų laimėti karo 
vien atominėmis bombomis, 
pareiškė generolas O m a r 
N. Bradley, kalbėdamas 
Karinėje Jungtinių Valsti
jų Akademijoje. Jis., visų 
karinių štabų galva, sakė:

“Yra daug tokiu kariniu 
taikinių, kad atom - bom
ba prastai prieš juos veik
tų, per daug lėšuotų ir ne
padarytų priešui gana nuo
stolių.

“Jeigu 
sklaidytų 
kareiviai

priešas taip pa
savo jėgas, kad 

eitų už 100 jardų 
nuo kits kito, tai jie galėtų 
ant rytojaus ' permąršuoti 
skersai visos Europos, ne
paisant, kad prieš juos būtų 
vartojama didžiausia ato
minė jėga pasaulyje. Tai
gi reikia savo kareivių, 
rint priešą sulaikyti.”

no-

Italijos valdžia taipgi 
pagerbė Leonardo da Vinci

Roma. — Italijos premje
ras De Gasperi ir kiti aukš
tieji valdininkai bal. 15 d. 
suvažiavo į Vinci miestelį, 
netoli Florencijos, ir pareiš
kė pagarbą geniališkam ar
tistui - mokslininkui Leo
nardui da Vinci, minint 500 
metų sukaktį nuo jo gim
tadienio.

(Ypač Sovietų Sąjunga 
plačiai mini Leonardą da 

'Vinci, kaip progresyvų pie
šėją, architektą, mokslinin
ką ir inžinierių-išradėją.)

Chicago. — Namų gaisre 
sudegė vyras, žmona ir dūk-- 
te. /

Metai 42-rieji, Dienraščio 344ieji.

į NAUJOSIOS ANGLIJOS PROGRES. PARTIJA RAGINA VALDŽIA
LIETUVES MOTERIS

' Šį sekmadienį, balandžio 
20 d., 11-tą valandą iš ry
to, po numeriu 318 West 
Broadway, Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo patalpoj, 
So. Bostone, įvyks labai 
svarbus suvažiavimas-kon- 
ferencija. Visos moterys 
yra kviečiamos atvažiuoti ir 
dalyvauti šiame suvažiavi
me, — moterys ne tik iš 
moterų klubų, bet ir iš ben
drų organizacijų su vyrais. 
Taipgi. įr pavienės moterys 
kviečiamos atvažiuoti. O 
ypatingai iš Bostono apy
linkės moterys tai visos tu
rime dalyvauti. Bus svars
tomi šie klausimai: 

dymą.
2. Darbas prieš brangu-

SUSPROGO MILŽINIŠKAS
ATOMINIS BOMBONEŠIS

— Vos 
nukrito

Spokane, Wash, 
pakilęs nuo žemės, 
ir susprogo naujas’milžiniš- 

i kas bombonešis B.-36, sude
ginant 15 iš 17-kos buvusių 
jacne lakūnų.

Tas bombonešis lėšavo 3 
i milijonus, 500 tūkstančių
į doleriu.

Tokius oro milžinus val
džia statydina atominėms

Prez. Trumanas pasirašė taiką 
ir karinę sutartį su Japonija

Washington. — Preziden
tas Trumanas bal. 15 d. pa
sirašė taikos sutartį su Ja
ponija. Sutartis įeis galiom 
už dviejų savaičių. Tada 
Japonija galės laisvai re- 
krutuot armiją, statyt ka
rinį laivyną ir atkurt savo 
oro jėgas.

Kartu prezidentas pasi
rašė apsigynimo sutartis su 
Japonija, Filipinais, Au
stralija ir Naująja Zelan-

Senato komisija tyrinėja 
ragangaudį sen. McCarthy

Washington. — Senato 
komisija tyrinėja, kaip re- 
publikonas senatorius Joe 
McCarthy mažino savo tak
sus valdžiai ir kaip jis slap
tingais būdais pelnė šimtus 
tūkstančių dolerių.

Sen. McCarthy nuolat rė
kauja, kad Trumano val
džia “palaiko komunistus” 
valdinėse tarnybose.

Demokratas senatorius 
William Benton yra įteikęs 
reikalavimą išmest McCar
thy iš Senato kaip susite
pusį skandalistą.

Senato komisija, tarp kit
ko, gavp tokių parodymų 
prieš McCarthy:

Jis neteisingai išpildė tak
sų blankas valdžiai nuo 1943 
iki 1950 me’tip Išreikhlavo 
sugrąžint neva taksų per
mokėjimus. ,

Tose blankose McCarthy 

mą pragyvenimo.
3. Darbas šiais metais, 

kad būtų išrinkti taiką my
lintį valdininkai.

4. Darbas už darbinin
kiškos spaudos palaikymą, 

čios liaudies reikalus.
Ir kiti klausimai bus dis- 

kusuojami, kurie surišti su 
kasdienini u gy veni m u.

, Todėl ypatingai moterys 
suvažiuokite, bet ir vyrai 
yra pageidaujami, kad da
lyvautu ir padėtų rišti klau
simus, kurie paliečia visus 
kartu.

Pietūs bus šute i k i a m i 
konferencijos, svetainėje.

Kviečiam!
Naujosios Anglijos 
Lietuviu Moterų 
Sąryšys

bomboms gabenti ir metyti 
į tolimiausius kraštus.

Sakoma, B-36 galėtų, pa
vyzdžiui, numesti atom - 
bomba bile kur Sovietu Sa- 
jungon ir tuo pačiu pradė
jimu sugrįžti, niekur nenu- 
sileidžiant.

šie bombonešiai turi po 
10 motorų, šeši1 motorai 
yra gazolininiai ii* keturi 
rakietiniai (turbojets).

Sutartis su Japonija lei
džia amerikonams laikyti 
savo armiją ten per neribo
tą laikotarpį ir vartoti ka
riuomenės, lėktuvų ir karo 
laivų stovyklas-bazes Japo
nijoj.

Amerikos valdžia sako, 
tatai reikalinga padėti Ja
ponijai apsiginti nuo Sovie
tų Sąjungos bei Kinijos 
Liaudies. Respublikos.

1944 metais raportavo, jog 
įsiskolino $37,400 per me
tus, o 1949 metais, gemble- 
r i a u d a m a s, serais, pelnė 
$248,950 virš visų skolų. 
Bet šių pelnu šaltiniai pri
dengti slaptybėmis.

Seniau McCarthy parašė 
knygelę, kur begaliniai gy
rė 'Lustron namų korpora
ciją, ir už tai gavo $10,000.

Lustron išgavo kelias de
šimtis milijonu dolerių pa
skolos iš valdžios; žadėjo 
fabrikiniai ant greitųjų 
statyti • pigius namus, ku
riuos galima būtų lengvai 
dalimis pergabenti į visas 
vietas ir tuojau sustatyti 
dalis į gatavus, namus.

Paskui Lustron korporaci
ja subankrutavo, prarūdy
dama milijonus dolerių val
džios pinigų.

ORAS.—Vėl švelni giedra.

PASKIRTI BILIJONĄ DOLERIU 
NUKENTE JUSIEMS NUO POTVINIU

Juk Trumanas skiria net 7 hil 
dolerių vokiečiams ginkluoti

New York. — ETmeris 
Bens.ona^, Progresyvių.Par
tijos pirmininkas, pasiuntė 
prezidentui Trumanui atsi
šaukimą — kreiptis į Kon
gresą, kad tuojau paskirtų 
bilijoną dolerių nukertėju
siems nuo dabartinių potvi-

Nuodai vieton vaistą 
numarino 2 ligones

Jennei

Middletown, Conn.—Slau
gė Dorothy Callahan per 
klaidą davė ligonei 
Sorbo nuodų vieton 
viduriams' liuosuoti. 
ir buvo nunuodyta 
84 metu amžiaus.

Tos pačios slaugės duoti 
vaistai jau pirmiau nunuo
dijo kitą ligonę, Isabelę 
Lowe, 86 metų amžiaus.

Connecticut Valstijos Li
goninė dabar už

Taip 
ligonė,

SAP

Ižia tyrinės ją ir kaip 
riamą žmogžudę.

ita-€

Egipto tautininkai 
smerkia valdžią kaip
Anglijos sėbrą

to tautininkų partija Wafd 
išleido pareiškimą , kur 
smerkia dabartinę premje
ro Hilaly’o valdžią už 'suo
kalbi avi mą su A n g 1 i j a 
prieš Egipto reikalus.

Pareiškimas, pasirašytas 
buvusiojo Wafd premjero 
M. Naho, šaukia egiptėnus 
neatlaidžiai kovoti, kad an
glai būtų išvyti iš Suezo 
kanalo ruožto ir kad būtu 
prijungtas Egiptui vadina
mas “Angliškai” - Egipti- 
nis Sudanas.

Dabartinis premjeras yra 
įvedęs griežtą karo stovį, 
kad nuslopintų demonstra
cijas prieš anglus. Jis taip
gi neribotam laikui atidėjo 
seimo rinkimus, kurie buvo 
skiriami gegužės 18 d.

Dulles sako, Amerika dabar 
labiausiai neapkenčiama

Philadelphia. — Republi- 
konas John Foster Dulles, 
buvęs prezidento Trumano 
politikos patarėjas, pareiš
kė, jog Amerika dabar pla
čiau neapkenčiama pasau
lyje, negu bet kada visoje 
istorijoje.

Jis kalbėjo Presbyterian 
Hospitalio bankiete ir sa
kė: Nors Amerika sukišo 
daug bilijonų dolerių įvai
rioms šalims, bet tatai da
rė ne iš žmoniškumo, bet su 
politiniais (kariniais) išro- 
kavimais ir su tam tikrais 
įsakymais.
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nių sušelpti.
Bensonas, buvęs, Minneso- 

tos valstijos gubernatorius, 
kritiškai priminė, jog pats 
prezidentas pernai siūlė 
Kongresui pusiau sumažini 
lėšas., reikalingas upių po- 
tviniams sulaikyti. Tada 
Trumanas. sakė, kad reikia 
daugiau pinigų ginklavi
muisi skirti.

New Yorko Daily Wor- 
keris nurodo, kad:

“Trumanas reikalauja 7 
bilijonų dolerių vakarinės 
Vokietijos naciams ginkluo
ti, Ispanijos Franko fašis
tam paremti ir gengsteriui 
Čiang Kai-šekui stiprinti, 
bet suranda vos 500 tūks
tančių dolerių nukentėju
sioms nuo fiotvinių sušelp- 
ti, tai yra, tiktai po 5 do
lerius kiekvienam.”

Potvin i ai išvijo 100,000 
žmonių iš namų

Omaha, Nebraska.— Mis- ' 
sour i, Mississippi ir kitų 
upių ištvinimai užplūdo 87 
miestus bei miestelius devy
niose valstijose, išvijo 100,- 
000 gyventoji! iš namų ir 
užliejo 1 milijoną, 500 tūks
tančiu akiai dirvų. Van
duo pakilo iki 35 pėdų virs 
.vidutinio tų upių lygio.

Eisenhower laimėjo N. J. 
balsavimus prieš Taftą

Trenton, N. J.—New .Jer
sey valstijos nominacijose w 
republikonų kand i d a t ų į 
prezidentus generolas Ei
senhower gavo 186,179 bal
sus, Taftas 123,676 ir Stas- 
senas tik 10,330. Bet Taf
tas buvo ištraukęs savo 
kandidatūrą New Jersey.

Už Kef au ver į, vienintelį 
oficiali demokratų kandida
tą į prezidentus, buvo pa
duota tiktai 105,225 balsai.

MIRĖ V. ČERNOVAS
New York. — Mirė Vik

toras M. černovas, 78 me
tu amžiaus, buvęs rusų so
cial - revoliucioni erių s. įr 
kerenskinio Rusijos seimo 
pirmininkas.

MAISTU APSINUODIJO 
68 KAREIVIAI

Edgwood, Md. — Suge
dusiu • maistu apsinuodijo 
68 kareiviai Cheminiame 
Armijos Centre. Vyriausy
bė praneša, kad visi jie 
gyja.

Trenton, N. J. — Valsti- 
jinio kalėjimo kaliniai vėl 
sukėlė maištą prieš savo 
valdybą.

Cleveland. — Federalis 
teisėjas patvirtino indžionk- 
šiną, užgindamas geležinkė- 
lių mašinistam ir kondukto
riam streikuoti. • , •
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SAUGUMO TARYBOS ŽYGIS 
NEPATEISINAMAS

TUNISU A YRA PRANCŪZUOS
Francūzijos imperialistai tą kraštą protektuoja, atsieit, 
globoja.

Tunisiečiai tos globos nenori, panašiai, kaip jos nenori 
morokkiečiai; panašiai tos globos kratosi ir Indo-Kinijos 
žmonės, kur jau per šešeris metus eina žūtbūtinis išsi
laisvinimo karas.

Tunisiečiai jau seniai reikalauja daugiau laisvės,—jei 
ne nepriklausomybės, tai autonomijos. Bet “globotojai” 
atsisako jiems tai suteikti. Dėl to Tunisijoje vyksta de
monstracijos, streikai, išstojimai prieš francūzus. Ne
maža žmonių tos rūšies išstojimuose jau žuvo. ✓

Kad sutvirtinti savo “globą/’ Francūzijos vyriausybė 
prieš trejetą savaičių naktį suareštavo Tunisijos prem
jerą Mohametą Cheniką ir išgabeno jį toli į Afrikos pūs- 
tynę ir ten įkalino. Su premjeru išgabenta ir daugiau 
žmonių, valdžios pareigūnų. Francūzai tuomet pasta
tė premjero vieton sau patikimą, tupisiečių tautos at
matą Salaheddine Baccouche.

Šiuo metu Tunisijoje francūziškas teroras tebesiau- 
teja; apie 1,000 tunisiečių nacijonalistų yra sukišti į ka
lėjimus.

Tunisiečiai kadaise buvo kreipęsi į Jungtinių Tautų 
asemblėją Paryžiuje, bet ten jie, aišku, nieko nepešė. 
Francūziški viešpačiai dar labiau įsiuto ant tunisiečių, 
kam pastarieji reikalauja sau laisvės, kam jie drįsta eiti 
į Jungtines Tautas ieškoti užtarimo.

Dabar, kai Tunisijoje francūzai įvykdė permainą val
džioje, kai jie pasistatė sau patinkamus valdžios parei
gūnus, jie tikėjosi, jog viskas bus ramu: jie “globos” 
i’unisiją, kaip “globojo,” ir niekas nieko jiems dėl to 
nesakys. •

- • Tačiau, 11-ka arabiškų kraštų prisiuntė Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai reikalavimą, kad ji svarstytų 
Tunisijos reikalą. Taryboje ėjo gyvo$ diskusijos. Ta
rybos pirmininku šį mėnesį yra Pakistano atstovas Ah
med Bochari, kuris palankiai arabiškų tautų bloko rei
kalavimą priėmė.

Na, ir kas? Po diskusijų Saugumo Taryba nutarė 
arabiškų tautų bloko reikalavimą atmesti, atsisakydama 
jį įdėti savo darbų agendon. ’

Už įdėjimą skundo į agenda balsavo: Tarybų Sąjunga, 
Pakistanas, Brazilija, Čilė.jr net Čiang Kai-šeko atsto
vas, na, o Francūzija ir Anglija balsavo prieš, gi Jung
tinės Valstijos, Graikija, Turkija ir Hollandija susilaikė 
nuo balsavimo. 'j

Mūsų krašto atstovas, kaip matome, šusilaikė nuo bal
savimo, nes nenorėjo užpykdyti Francūzijos imperialistų.,

Kam dabar tapo užduotas antausis? 'Tunisijai? Ta
rybų Sąjungai? Arabiškų tautų blokui? Ne! Antausis' 
tapo kirstas vyriausiai mūsų kraštui, Jungtinėms Vals
tiją .................. , „ . J •

Tiek tunisiečiai, tiek morokkiečiai dabar matys, kur 
ir kaip stovi mūsų krašto vyriausybė reikale tautų ko
vos dėl laisvės. Mūsų krašto vyriausybė aktyviai remia 
francūzus imperialistus Indo-Kinijoje, teikdama jiems 
ginklų. Mūsų krašto vyriausybė remia francūzus im
perialistus ir čia, Tunisijoje.

Ar tai sulaikys tunisiečių kovą už laisvę? žinoma, ne! 
Ji, tenka manyti, paaštrės, prasiplės.

Iš Tunisijos toji kova persimes ir į francūzišką Mo- 
rokko.

protektoriate.

sudarytas draugystės paktas 
tarp Indijos, Kinijos Liaudies 
Respublikos ir TSR Sąjungos.

Visos Indijos taikos tarybos 
baigiamajame posėdyje pri
imtoje rezoliucijoje apie nusi
ginklavimą iškeliamas reika
lavimas, kad Indija nepajung
tų savo prekybos ginklavimo
si varžybas vykdančių valsty
bių interesams, bet vykdytų 
taikią, laisvą prekybą su viso
mis šalimis, prekybą, kuri ne
uždeda jokių vergiškų ekono
minių ir politinių įpareigoji
mų. Rezoliucija ragina Indi
jos vyriausybę ' prisiimti ini
ciatyvą Taikos Paktui sudaryti 
tarp penkių didžiųjų valsty
bių.

Rezoliucijoje apie Indijos— 
Pakistano santykius reikalau
jama, kad dvi vyriausybės 
tučtuojau nustatytų tarpusa
vyje normalius kultūrinius, 
prekybinius bei kitus ryšius ir 
leistų kašmiriečių tautai pa
čiai spręsti savo likimą.

Rezoliucijoje apie konflik
tus Azijoje ir šiaurės Afriko
je nurodoma, kad karas Ko
rėjoje grasina taikai visoje 
Azijoje ir yra JAV politikos 
padarinys. Rezoliucija reika
lauja, kad Indijos vyriausybė 
uždraustų panaudoti tiek savo 
gamtos, tiek ir žmonių, ištek
lius, savo uostus ir aerodro
mus užsienio- valstybių kari
niams tikslams. Rezoliucija 
reikalauja taip pat per arti-

KO REIKALAUJA 
INDIJOS TAIKOS 
ŠALININKAI? I 

Šių metų vasario
Deli mieste (Indijos,
nėję) įvyko Indijos visuoti
nės taikos tarybos posėdis.
Pasak’ Eltos:

Posėdyje kalbėjęs Indijos 
parlamento narys Kamatas 
pareiškė, jog Indijos visuoti
nė taikos taryba turi padėti 
visas pastangas, siekdama, 
kad būtų sudarytas taikos 
paktas tarp Indijos ir Pakista
no. J

Delegatas iš Kašmiro Dcha- 
vantari kašmiriečių tautos 
vardu sveikino Indijos taikos 
šalininkus. “Mes laukiame 
dienos, — pasakė Dchavanta
ri, — kai galėsime pareikšti, 
kad mes patys be užsienio ki
šimosi išspręsime savo proble
mas”.

Posėdyje kalbėjęs Rišikeš 
Sacha perdavė sveikinimus 
nuo Nepalo visuotinio taikos 
gynimo komiteto Indijos kovo
tojams už taiką. Taikai Piet
ryčių Azijoje, pasakė jis, gra
sina imperialistai. Mūsų reak
cinė vyriausybė leidžia gurk- 
chų kariuomenei malšinti liau
dies išsivadavimo judėjimą 
Nepale. Reakcinės Nepalo ir 
.Indijos jėgos drauge padeda 
Amerikos — Anglijos impe
rializmui skverbtis į šalį.

Taikos jėgos, pasakė baig- miausius tris mėnesius sureng
damas Sacha, neleis paversti ti konferencijas 
Nepalo imperialistų karine įvairiausių politinių 
baze.

Ko gi Indijos taikos šali
ninkai reikalauja? Štai, ko:

Susirinkusiems 
plojant šarma pasiūlė pare i- šiaurės Afrikoje, o taip pat 
kalanti iš Indijos vyriausybės siekiant užkirsti kelią trečiam 
prisiimti iniciatyvą, kad butų pasauliniam karui.

dalyvaujant 
įsitikini

mų žmonėms ir apsvarstyti 
jose klausimus apie tai, kokių 
žygių reikia imtis Indijoje 
siekiant .išspręsti visus kari-

Audringai nitls konfliktus Azijoje ir

A. Žmuidzinavičiaus 
paroda Maskvoje

Ryšium su 75-omis gimi
mo metinėmis ir 50 metų 
kūrybinio darbo jubiliejumi 
Tarybų Sąjungos dailinin
kų sąjunga surengė savo 
parodų salėje Maskvoje An
tano Žmuidzinavičiaus kū
rinių parodą.

Pasikalbėjime su Jūsų ko
respondentu Lietuvos TSR 
nusipelnęs meno veikėjas 
profesorius A. Žmuidzina
vičius pareiškė:

— Dvi savaites vienoje 
iš centrinių Maskvos gat
vių, dailininkų sąjungos pa
rodų salėje vyko mano kū
rinių paroda. Jai aš pa
rinkau virš 170 įvairių pa
veikslų, pradedant anksty
vuoju kūrybos laikotarpiu 
ir baigiant dabar sukurtai
siais. Maskviečiai parodą 
gausiai lankė ir paliko lan
kytojų knygoje daugelį šil
tų atsiliepimų. Plačiai taip 
pat apie parodą rašė Mask
vos laikraščiai. Lietuvių 
dailei skiriamas didelis ir 
draugiškas dėmesys.

Ypatingai krito į akį tai, 
kad parodoje lankėsi daug 
darbininkų. Pasikalbėjimai 
su ,iai?s parodė, kad eiliniai 
Maskvos darbininkai sub
tiliai jaučia ir supranta 
meną. Man teko aplankyti 
nemaža Europos sostinių—■ 
Paryžių, Berlyną, Stokhol
mą ir k t.,—važinėjau ir po 
Amerika, bet niekur nesu 
matęs, kad eiliniai žmonės, 
ir ne vienas kitas, bet visa 
masė būtų pasiekę tokios 
tikrai aukštos kultūros ir 
Išsilavinimo. Ne atsitikti
nai tad, kad kaip tik mask
viečiai stato tokias puošme
nas, tokius nepaprastus ar
chitektūros kūrinius, kaip 
Maskvos metropolitenas ar
ba naujieji daugiaaukščiai 

; universiteto rū- 
kurie neturi sau ly-

reprodukcijomis.
Penkiasdešimt metų dir

bu dailininko darbą. 1,700 
paveikslų yra išėję iš po 
mano teptuko. Bet tik da
bar aš turiu tokias ,plačias 
kūrybos galimybes ir toki 
platų horizontą. Ir aš tad 
ryžtuosi dar energingiau 
kurti, dar geriau atvaizduo
ti drobėje gražųjį Lietuvos 
peizažą. “V. B.”

Patartina toms y p atoms su
naudoti tą savo tokią energiją 
kokiems nors sveikiems visuo
meniškiems darbams. Tada 
susilauks pagarbos nuo visų, 
o dabar tik užsipelno pavadi
nimą “didžioji pletkininke.”
T-fiu, biaurus toks elgimasis.

Praeivis

Detroit, Mich.
Baisiai negražu

Čia Detroite randasi kelios 
“varnos”, kurios pastoviai 
kranksi apie kitų žmonių ypa- 
tiškus dalykus, iškeldamos vi
sokias bereikšmingas kalbas 
bei prasimanymus, kurie esti 
neteisingi.

Tokia elgsena pasirodo ne
sveiku apsireiškimu, nes su- 
pykdo kitus, gerai manančius 
žmones, priveda prie susipyki
mo, kuris nėra nė vienam pa
geidaujamas.

Jersey City, N. J.
Susirgo Jonas Plungis. Jau

čiasi prastai. Tris savaites iš
buvo ligoninėje. Dabar sugrį
žo namo, manydamas, kad bus 
geriau. Gerai būtų pažįsta
miems jį aplankyti.

Vaikų Tėvas

Korėjos liaudininkai sako, 
nušovę 28 jankiu lėktuvus

Korėja. — Šiaurinės Ko
rėjos liaudininkų radijas 
teigė, kad per paskutines 
10 dienų jie nušovę 28 ame
rikinius lėktuvus.

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

LAKŪNAI, ATSISAKĘ LEKIOTI
SPAUDA SKELBIA, jog šiandien mūsų krašto mili-, 

tarinėje tarnyboje atsirado 225 lakūnai, kurie atsisako 
lekioti. Tūli skelbia, kad šitie lakūnai lekioti nebiją,, 
bet jie atsisako lėkti dėl to, kad galį būti komandiriuoti j 
Korėją. Tam jie priešingi.

Aną dieną niūjorkiškis Daily News išspausdino vieno 
tokio lakūno paveikslą ir apie ją aprašymą. Tai yra4 
kapitonas Jerome M. Schechter, iš Newark, N. J.

Antrojo pasaulinio karo metu kapitonas Schechter pa-; 
sižymėjo drąsa ir sumanumu; jis buvo apdovanotas ke
liais ordinais už drąsą. Armijoje jis ištarnavo pusšeštų 
metų. Vėliau buvo paleistas iš armijos ir paliktas' re
zerve, Praėjusį rudenį jis, kaip ir daugelis kitų, buvo 
ir vėl pašauktas aktyvėn tarnybon. Na, ir dabar jis1 
pareiškia, jog daugiau nelėksiąs, net jei už tai jį teistų* 
militarinis teismas. Jis atvirai pasakė: geriau eisiu į: 
kalėjimą, bet nelėksiu.

Panašiai, sako kapitonas Schechteris, kalba ir kiti ka- s 
rininkai lakūnai, jam pažįstami.

Dabar klausimas: ką su. šiais lakūnais darys karinė*

Nėmokamo mokslo
• v • ■ • ' k •] • ba naujiissivystymas Amerikoje Maskvos 

. mai, ku:
gių visame pasaulyje. Be- pabajintum. 

i je, Maskvos universiteto į 
rūmai bus papuošti šimtais 
meno kūrinių.
kad jų tarpe bus ir mano 
paveikslai: “Nemunas ties 
Petrošiūnais” ir “Nemuno 
žiotys.” Be to, du kūrinius 
iš parodos parinko pasauli
nio garso Tretjakovo meno 
galerija — “Baltijos kopas” 
ir “Nemuno krantą.” Ga
liu taip pat pažymėti, kad 
mano 1950 metais sukurtas 
peizažas “Nemuno žiotys” 
šiuo metu yra Indijoje, Kal
kutoje, kur vyksta Tarybų 
Sąjungos dailės paroda. Po 
to ji bus perkelta į Bom
bėjų ir Delį.

Vieną mano paveikslą 
“Ramus ežeras” yra įgijęs 
Tarybinio taikos gynimo 
komiteto pirmininkas, vie
nas įžymiausių šalies rašy
tojų, “Anykščių šilelio” ver
tėjas s Nikolajus Tichono- 
vas.

Maskvos leidykla “Tary
binis dailininkas” išleido 
gražią knygutę, kurioje iš
spausdintos mano kūrinių 
reprodukcijos, platus kūri
nių sąrašas, o taip pat ma
no kritikės L Boriso vos 
straipsnis. Šiuo metu ta 
pati leidykla ruošiasi išleis
ti mano kūrybai skirtą 
monografiją, o taip pat ma
siniu tiražu spalvotus atvi
rukus su Lietuvos peizažų

vadovybė? Ar jie bus patraukti teisman? O jei taip, ar * 
bus siunčiami į kalėjimą? O jeigu bus nuteisti kalėji- 
man eiti, kaip tai paveiks į' kitus lakūnus-karininkus?

Tai vis klausimai, kuriems atsakymai ’bus duoti ne- 
‘AlŽilgO. uulu. > » «•

/
Priešingai daugumai pasau

lio valstybių Jungtinės Ameri- 
; kos Valstybės neturi valstybi
nės švietimo sistemos; kiekvie
na valstybe ar teritorija išlai
ko iš savo surinktų mokesčių 
viešąsias mokyklas, kurias 
taipgi kiekviena savaip admi
nistruoja.

šitos valstybių viešosios mo
kyklos atsirado kartu su visa
me krašte paplitusiu 'judėji
mu įvesti nemokamą laisvą 
švietimą. O šis judėjimas ne
buvo jau taip labai seniai, 
kaip kad daugelis galvotų. 
Daugelis metų prabėgo Res
publikai įsisteigus, o Ameri
kos švietime vis dar stipriai 
įsikibusios laikėsi senosios iš 
Europos atvežtos .švietimo 
tradicijos, ir papročiai, atke
liavusios kartu su pirmaisiais 
kolonistais. O Europoje švieti
mas tais laikais buvo kažkas 
nepaprasto, kurį suteikdavo 
savo, įpėdiniams vaikams la
biau pasiturį asmenys.
Apšvieta tik turtingiesiems

Taip ir Amerikos kolonijo
se švietimu galėjo džiaugtis 
tik turtingesnių šeimų vaikai. 
Vargingesnieji » gi dažniau
siai likdavosi beraščiais, ne
bent kiek apsitrmdavo. kieno , 
nors įsteigtose “charity” 'mo
kyklose..- Bet štai 1647 metais., 
vienoje Naujosios Anglijos 
valstybių, Massachusetts, žyb
telėjo idėja,,susilaukusi gyvo 
pritarimo, kad vietos žmonės 
suteiktų mokslą visiems* vals
tybės vaikams.. Buvo priimtas 
įstatymas, kad kiekvienas kai
mas ar miestelis, kuriame yra 
daugiau*kaip 50 šeimų,, įsteig
tų ir išlaikytų “skaitymo bei 
rašymo” mokyklą, o. kiekvie
name miestelyje, kur gyvena 
daugiau kaip 100 šeimų, būtų 
įkurta “gramatikos” mokykla, 
kurią baigęs jaunimas galėjų 

;atoti į u ui versi tetą, šituo įsta
tymu buvo padėti pagrindai 
dabartinei krašto pradinei ir 
viduriniosioms mokykloms, 
kuris nors aiškiai ir nepasakė, 
kad Jos turi būti išlaikomos iš 
mokesčių, bet išreikalavo jų

Įsteigimą.
Pirmosios pastangos

Ilgai netrukus- Massachu
setts valstybę pasekė New 
Hampshire ir Connecticut. 
Kiek ilgiau užkliuvo vidurinė
se valstybėse, kaip New Jer
sey ir Pennsylvanijoje, nes ten 
būta tiek daug religinių sek
tų ir tikybų, jog viena švie
timo sistema pasirodė neįma
noma įgyvendinti, bent tuo 
laiku. Mat, kiekviena jų sten
gėsi pati auklėti savosios tiky
bos vaikus. Gi pietinėse valsti
jose ūkiai ir plantacijų dva
rai buvo tiek plačiai išsimėtę, 
kad švietimas galėjo plisti tik 
privačių mokyklų ir keliau
jančių mokytojų pagalba.
Palikta atskiroms valstijoms

Kolonijoms išsikovojus iš 
Anglijos nepriklausomybę ir 
Krašto išminčiams susirinkus 
Philadelphijoj svarstyti pir-' 
mosios konstitucijos, būta ‘bal
sų, reikalaujančių, kad jie 
jon įjungtų .įstatymo projektą, 
apsprendžiantį viso krašto 
švietimo planą ir programą. 
Dėl visos eilės priežasčių, ta
čiau šis projektas nepraėjo, 
švietimas buvo* išjungtai iš fe
deralinės vyriausybės kompe- 
tencijos. Tokiu budu švieti
mas savaime atiteko paskirų 
valstybių administracijų kom
petencijai.
- Tačiau pirmaisiais JAV-bių 
gyvenimo dešimtmečiais atsa
komybės už mokyklas nesiė
mė ne,' jos ■— paskiri kaime
liai, miesteliai ir miestai, kiek
vienas atskirai rūpinosi savo
mis mokyklomis. Nenuostabu, 
jog mokyklos skyrėsi ne tik 
valstybe nuo valstybės, bet 
kiekviename kaime jos lygis, 
įvairavo. Tokia tai situacija 
vertė įsivesti laisvą, mokes
čiais išlaikomą, 'bendrą moky
klą visiems vaikams, turtin
giems ir vargingiems, ir 
mažu padėtis pasitaisė.
Sąjūdis už viešas laisvas 
mokyklas

Judėjimas buvo, kaip 
kiant, suorgaiirzruoteis*'* -prezi1

—Džim! — šaukė ' mane 
Saimonas Blynas ant stry- 
to.—Džim, aš noriu su ta
vim pasišnekėt.

—Or ai t, Saimon, 
man pabajinsi?

—Aš noriu, kad

k a c

tu

p fi

re i

tu |

man

—Well, sunku atsakyti, 
ba aš ne daktaras, tai ne
žinau, katras iš jų razum- 
nesnis. Aš mislinu, pbudu 
jie yra ir razumni /ir sy
kiu durni. Pipti-pipti, t&- 
riant angelckai.’ ▼

—Vacumara, ar tu bijai 
atsakyti?

—Va, kaip yra, Saimon: 
Karpius yra razumnesnis 
už Grigaitį tuo, kad jis ga-I 
vo iš Smetonos medalį už 
krabrastį. Grigaitis labai 
norėjo gauti toki medalį, 
ale Smetona tuo čėsu pabė
go iš krajaus, pamiršdamas 
pasiimti medalius. Tai kaip 
atrunino į Amerika, jau ne
turėjo ką duoti. O paskui, 
gelbėdamas fajere savo fu- 
trą, Smetona sudegė. Vė
liau Grigaitis labai norėjo 
gauti medalį iš Italijos, Ma- 
silionio, ale Masilionį įte/r- 
tizanai sušaudė. .Grigais 
norėjo gauti medalį iš Hit
lerio, ale Hitleris pats sau 
galą pasidarė, tai ir nega
vo. Dėl to Karpius ir ga
li sakyti, kad Grigaitis dur
nas, o jis, Karpius, razum
nas.. Ale Grigaitis dėl to 
razumnas, kad jis dabar tu
ri Kurpiaus pasiūtą tarbą, 
iš jos pasiima" pinigų ir sau 
ulio ja.

—Dacrait!
—Šiūr! Ale Grigaitis ga-

—Ko nori?
- . —Aš noriu, kad

į. Džiaugiuos, i pasakytam apie du labai di
delius vyrus.

—Kokius ?
—Mačiau, kad per gazie- 

tas pešasi Klyvlahdo Kar
pius ir Čikagos Grigaitis. 
Vienas sako, jis yra didelis, 
o kitas — jis yra didelis. 
Vienas sako: aš razumnes
nis už tave, o kitas sako: 
tu durnesnis už mane. Pa- 
bajink tu man, katras iš jų 
didesnis?

—Nemierav.au, ale misli
nu, kad, jei pamieruotum, 
tai abudu pasirodytų beveik 
lygūs, kaip saliūne dvi čėr- 
kos šnapso.

—Aš nemyninu jų kūno 
didumą.

—Tai ką tu mynini?
—Aš myninu jų razumą, 

—katras turi daugiau rąžo
mo, tu man pabajink.

—Kodėl tu nori tai žino
ti, Saimon?

-y-Aš mačiau gazietose, 
kur Karpius sako, kad jis 
pasiuvo Amerikos lietuvių 
tarbą, — jis, sako, buvo jos 
sekretoriuip. Na, o Grigai
tis sako: aš pirmiau pasiu
vau Amerikos lietuviii tar
bą ir dabar .esu jos sekre
torium, o tu esi durnius, kirto darbininkus. 
Tai Karpius sako: tu pats tis razumnas dar 
durnius. Tai aš tada klau
siau vieno pranciškono, ką joje, išsimokino daug viso- 
jis mislina apie tai. Tai Į kių plūdimosi žodžių, tai 
pranciškonas atsakė, kad 
jis mislina, abudu jie dur
ni. Pranciškonas sako: O t, 
mūsų pralotas tai razum
nas, ba -jis pinigus deda ne 
į tarbą, ale į kišenę. O ku
nigas Končius kytresnis ir 
už pralotą, bą jis Europoje 
turį gerą vikeišiną. Ką tu, 
Džim, apie tuos du vyrus 
mislini? Katras iš jų yra 
labiau smart?

denio Jackson laikais (1828- 
1837)/

Konservatyvieji, privačios 
mokyklos ir bažnyčios, nere
tai griežtai užsipuldavo lais
vosios mokyklos principą; bet 
įžvalgesnieji, laimėję unijų 
pritarimą, pažangesni pramo
nininkai, visuomenės pareigūn. 
ir socialinės organizacijos vi
sose valstybėse, galiausiai lai
mėjo. Išsivystė mūsų dabarti
nė laisvosios mokyklos, mo
kesčiais išlaikomos sistema.

Common Council f v -» ■

tu man

Ii sakyti ant Kurpiaus: tu 
už mane durnesnis.

—Kodėl?
—Ba Grigaitis kadaise 

buvo darbininkų sudėtais 
pinigais pasiųstas Šveicari
jon, j universitetan, moky
tis. Darbininkai miąrtno, 
kad Grigaitis bus ger</s 
žmogus; kaip išmoks rašyti 
ir prakalbas sakyti, tai jis 
rašys ir kalbės už darbi
ninkus. Ale kaip jis iš ju- 
niversiteto grįžo, tai pasa
kė darbininkams: jūs man 
dabar pabučiuokite! Ir jis 

i nu vėjo su fašistais, pralo- 
: tais, vyskupais ir kunigais. 
Ir dabar su jais uliavoja! 
Taigi iš tos pusės Grigaitis 
pasirodė už Karpių kytres- 
nis. Tai va, kaip yra su 

j tais dviem dideliais vyrais, 
i Abudu yra ir durni ir ra- 
I zumni. Vienas, gavo Sme
tonos medalį, o kitas pri-

Grigai- 
ir tuo, 

kad jis, būdamas šveicari-

tai 
dabar, kaip reikia plūsti ko
munistus, tai jis ir plūsta, 
ba savo arsenale turi daug 
amunicijos.

—Tenk-iū, Džim, tu man 
viską, kaip propesorius, iš- 
ekspleininai. Dabar afc ei
siu pas savo pranciškoną iJT 
pasakysiu jam, ką aš lnisfj-. 
nu apie tuos du didelius vy
rus. Gudbai, Džim!

—Gudbai, Saimon!

2 pusi.—Laisvė (Liberty)—KetvirtadL, Baland.-April 17, 1952
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GYVIEJI KOVOJA
™ M ; Parašė ŽANAS LAFITAS

CLEVELANDO ŽINIOS
LDPD jubiliejinis banketas Kaip jau minėta, ankstyves-

WORCESTER, MASS.

J (Tąsa)
' Andfcr, kaip paprastai, įpylė žibalo į 
ugnį, f

— Įsivaizduoji jį su neštuvais ranko
se! Nejuokink. Stovyklos kaip kad 
Mauthauzenas ne tokiems ponams kaip 
jis!

—Jos įsteigtos visiems antifašistams.
— Taip, — sako Raimonas, — to

kios stovyklos įsteigtos antifašistams 
naikinti, bet Bliumo čia nėra. Jos įsteig
tos žydams naikinti, bet Bliumo čia taip 
pat nėra. Užtat mes — čia. Gal mes čia 
ir nudvėsime, o jis ne.

—Na, o ką tu pasakysi, jei jis taip 
pat atsidurs stovykloje?

— Pirmiausia aš patikėsiu tik savo 
paties akimis, o jei jis ir atsidurs čia, tai 
gali neabejoti, kad jis gyvens visai ne 
tose sąlygose, kuriose esame mudu.

Tą akimirką mes išgirdome už lango 
klumpių bildesį. Koks šimtas žmonių ką 
tik nuskustomis galvomis grįžo po dušo 
vadovaujami to paties barako seniūno, 
kuris'priėmė mus tą dieną, kai mes čia 
jįtvykome. Pro atvirus langus mums ma
nyti, kaip jie eina per barako Nr. 17 kie
mą ir pagal komandą išsirikiuoja.

Mes šūktelėjome jiems:
— Eį, bičiuliai, — prancūzai?
— Prancūzai.
Nė vieno pažįstamo veido.
—Iš kur? .

— Iš Kompjeno.
Aš atsargiai prieinu prie lango ir 

klausiu artimiausią:
— Ar yra tarp jūsų žinomų veikėjų?
Jis išplečia į mane akis ir neigiamai 

purto galvą, paskiau, ūmai susigriebęs, 
sako:

— Kaipgi, yra! Didelio miesto me
ras ir atsakingas profsąjungų darbuo
tojas, bet su jais taip pat nedaro cere
monijų, jie tokie pat kaip ir mes. (Luji 
ŽrUisonas, Isi-le-Mulino miesto meras, ir 

liūgas, buvęs siuvėjų profsąjungos 
sekretorius; abu jie vėliau mirė Mauth- 
auzene.)

Kaip mes — tai reiškia, kad ir jiems 
teks išeiti katorgos mokslus.

Palyginus su jais, mes seni kaliniai.

VII
BABELIO BOKŠTAS

—Dreitausendsiebenhundertsiebzehn! 
(Trys tūkstančiai septyni šimtai septy
nioliktas!)

— Hier! (Čia!)
Vienas ispanas kaip kulka šoka iš 

gretų ir lekia į priešingą kambario kam
pą.

Sekmadienis. Dėl pramogos barako 
seniūnas nutarė atlikti individualų pa
tikrinimą. Apsiginklavęs lazda, jis šau
kia! kokį pakliuvus numerį. Tą, kuris ne 
iš Suirto atsiliepia, muša. Naujas, pato
bulintas būdas vokiečių kalbos mokytis! 
Kiekvieną kartą, kada kuris nors varg
šas ,nesuprasdamas kalbos, lieka vietoje, 
raštininkas suranda kaltąjį pagal nu
merį, išsiūtą ant drabužių. Nusižengusį 
guldo pilvu ant taburetės ,ir barako se
niūnas, kuriam' tai mėgiama pramoga, 
įkerta jam penketą karštųjų.

—Funfundzwanzigtausendfunfhun- 
dertelf! (Dvidešimt penki tūkstančiai 
penki šimtai vienuoliktas!)

Prancūzų numeris.
Šarlo, minutę pasvyravęs, išeina iš 

grcftų.
Barako seniūnas pasišaukia jį:
—Du nichts verstehen? (Tu nesupras

ti? — darkyta vokiečių kalba.)
— Ja. -(Taip.)
— Ich spreche cine Internationale 

Sprathe! (Aš kalbu tarptautine kalba!)
Ir seniūnas, sutartinai kvatojant jo 

pakalikams, reikšmingai mostelėjo gu
mine lazda.

Kad geriau įtikintų, lazda sunkiai nu
sileido ant Šarlo galvos ir atšoko, dusliai 
trinktelėjus. Juokas padidėjo. Barako 
seniūnas, patenkintas padarytų įspū
džiu, šaukia sekantį numerį:

—/Fūnfundzvvanzigtausendfūnfhun- 
^dertfoeunzehn! (Dvidešimt penki tūks- 
jančlū penki šimtai devynioliktas!)

Tai mano. Aš pribėgau. Raštininkas 
patikrina numerį. Taip ir yra — mano.

Aš prisidėjau prie jau patikrintųjų 
grupelės. \

Perspektyva — dvi valandom poilsio.

Ši scena privertė mane susimąstyti.
* * *

Kažkur biblijoje pasakojama, kad žmo
nės, nutarę pasiekti dangų, pradėję sta
tyti netoli Babilono milžinišką bokštą. 
Dievo rūstybė nubaudusi juos sumaišy
dama kalbas. Visi jų darbai žuvę veltui.

Jei tikėsime biblijos prakeikimu, tai 
tautos, nekalbančios viena ir ta pačia 
kalba, yra pasmerktos amžinai nesu
prasti viena kitos, Tikrovė, kuri remiasi 
kitais pagrindais, laimei, ne tokia. Jei 
teisinga, kad stovykloje galima sužinoti, 
kiek lemtingas gerai žmonių santarvei 
gali būti kurios nors kalbos nemokėji
mas, tai čia suprantama ir tai, kas su
artina žmones.

Įsižiūrėkime atidžiau.
Mus nustebino liūdnas faktas: apla

mai imant, visi neapkenčia Prancūzijos. 
Kartus nusivylimas prancūzams, ma
nantiems, kad visame pasaulyje Prancū
zija turinti tik bičiulių. O čia mes susi
duriame su abejingumu, panieka arba 
neapykanta.

“Prancūziškas mėšlas!”
Tokiais žodžiais sutinka mus vokie

čiai, net kartais lenkai.
“Jūs niekšai,” sako mums ispanai.
“Išdavikai/’ pritaria čekai; ir čia 

tiek suspėjo visko prikalbėti apie mus, 
kad ir jugoslovai mus dabar niekina.

Būtų dar gerai, jei musjūūstų prie
šai ir kriminaliniai nusikaltėliai, na, o 
visi kiti? O ispanai, buvusieji respubli
konų armijos kovotojai? O čekai, dau
giausia patriotai, gynę savo nepriklau
somybę?

Jų pažiūra į mus negali būti naciona
linės tradicijos padarinys.

—Man buvo šešiolika metų, kada 
prasidėjo karas Ispanijoje, — pasakė 
jaunuolis Antonio. — Madridas, Kasa 
del Kampo, Aragonijos frontas, mūšis 
dėl Ebro. Tu žinai generolą Listerį? Aš 
tarnavau jo vadovaujamas. Penkis kar
tus buvau sužeistas. Aštuoniolikos metų 
mane pakėlė kapitonu. Mano tėvą su
šaudė. Vyresnysis brolis buvo užmuštas 
Teruelyje.

— 1939 metų pradžioje toliau kovoti 
pasidarė nebeįmanoma. Mes perėjome 
sieną Pirėnuose. Mes laukėme, kad 
Prancūzijoje būsime draugiškai priimti, | 
juk Prancūzija — respublika. O mus už
darė Giurso koncentracijos stovykloje. 
Mus tarsi banditus saugojo senegalie- 
čiai. Mes miegojome po atviru dangum, 
duobėse, kurias patys- išsikasėme. Mums 
nedavė valgyti. Trūko vandens; vienas 
čiaupas tūkstančiui žmonių. Ten buvo ne 
geriau kaip Vokietijoje. Bet čia tai su
prantama, mes pas priešus. O ten mes . 
buvome pas prancūzus. Jūs elgėtės su mu
mis kaip su nusikaltėliais, o juk mes tre
jus metus grūmėmės vieni, ne tik už sa
ve, bet ir už jus.

j) —Po keturių mėnesių mane pasiuntė 
Į darbo kuopą. Paskiau kilo karas. Aš 
nutariau eiti savanoriu. Mūsų nepaėmė 
ir nuvarė statyti įtvirtinimų prie Maži
no linijos. Kada buvo sudalytos paliau
bos, vokiečiai paėmė mus į j nelaisvę. Ir 
tu nori, kad aš mylėčiau Prancūziją?

'Taip, štai toji drama, kurią pergyve
no Prancūzijos bičiuliai. Tą pat patvirti- 
Ao ir kiti ispanai, į kuriuos aš buvau 
kreipęsis. Jie nealeidžia mums, prancū
zams, kančių, kurias jiems teko pakelti 
dėl kaltės tų, kurie pirmiausia atėmė 
jiems galimumą kariauti ,o paskui juos 
taip priėmė, kad užtraukė gedą mūsų ša
liai.

O čekai?
— 1938 metais mes buvoįne pasiryžę 

grumtis, — pasakė Vladimiras. — Mes 
pasitikėjome savo sąjungininke
cūzija. Prancūzija paliko mus nelaimė
je. Ji išdavė mus Miunchene. Visi mūsų 
ginklai, visos mūsų tvirtovės, buvo 'ati
duota Hitleriui. Mūsų teritorija okupuo
ta. To mes niekad neatleisime.

— Jūs nepadėjote mums 1939’metais, 
kada Vokietija užpuolė mus, — priduria 
lenkai.

Visa Europa kaltina čia Prancūziją. 
Prancūzija, kadaise visų mylima, dabar 
jų akyse tapo išdavikų ir bailių tėvyne. 
Tai ir yra pagrindinė mums priešingos 
pažiūros priežastis. Prancūzui kasdien 
susidurti su tuo — tikra kančia.

(Bus daugiau) _

šis banketas yra rengiamas 
atžymėjimui Lietuvių Darbi
ninkų Pašalpinės Draugijos 35 
gyvavimo sukakties. Draugija 
buvo įsteigta 1917 metais. Pir
ma buvo pasivadinusi šv. Kry
žiaus Draugija. Tais laikais 
draugijoj daug darbavosi Ka
zys Valeika, žinoma, ir kiti 
jam padėjo. Visiems jiems aš 
duodu kreditą už gerą darbą.

Dabar LDPD gerai darbuo
jasi S. Ma'žanskas ir eilė kitų 
veikėjų. Per tiek metų LDPD 
yra atlikus daug naudos na
riams, sušelpus juos ligoje, ir 
taipgi parėmus jų šeimas.

niais laikais prie draugijos iš
auklėjimo daug prisidėjo Ka
zys Valeika, o per paskutinius 
27 metus daugiausia darbavo
si Stasys Mažanskas, kuris 
yra draugijos pirmininkas. Vi
si turi jį už tai pasveikinti, 
drauge visus kitus senus drau
gijos darbuotojus. Susirinki
muose pažvelgus į narius, rei
kia stebėtis, kad jau beveik 
visi esame baltagalviai ir jau 
peržengę per pusę šimto mete
lių. Gal nebeilgai mums teks 
darbuotis, bet kol gyvi esame, 
turėtumėme dar gerai padir
bėti savo organizacijos gero
vei.

Atsakymas “Keleivio” Rep.

Balandžio 2 d. demagogų 
savaitraštyje “K.” tūlas rep. 
rašo, kad būk “D. Jusius ir J. 
Bakšys’ nėrėsi iš kailio, kad 
tuos pinigus padalijus aukoto
jams” (tai yra, P. Rimšos fon
do). O kaip tik priešingai bu
vo, smetonininkai užkaitusiai 
nėrėsi iš kailio, kam minėti 
asmenys išdrįso pasiūlyti atsi
imti pinigus, jei negalima per
duoti tam kam aukota, o ne 
Tarybai paskirti, kuri tibtyrvą 
“vaduoja”. Taip ir buvo: trys 
Draugijos nutarė ir atsiėmė 
pipigus, todėl be reikalo rašė- 
jas nuostabauja, kad radosi 
pritarėjų. Teisingai žiūrint j

dalyką, kitaip ir neturėjo būti.
Toliau tas rašė jas neišsiten

ka Worcesteryje, neišsitenka 
Amerikoje, jam stoka vietos, 
jis rašo: “Jei Dėdė Samas pa- 
siūlytų J u s i u i su 
Bakšiu nemokamai 
keliauti Į žydinčią Lietu
vą, jie spirtųsi ir spardytųsi, 
kaip jų vienminčiai Andrulis 
ir Pruseika.” Matote, to dema
gogo ar ne puikus pageidavi
mas? Tai sklokos likučių troš
kimai, bet vargiai išsipildys, 
juo labiau neišsipildys, kad 
puolamasis nesigintų, nes ir 
vabalėlis ginasi nuo persekio
jimo. Juk tai laisvės principas.

D. Jusius

ran-

šiame jubiliejiniame banke
te turėtų dalyvauti visi nariai 
Iki paskutinio. Banketas įvyks 
sekmadienį, balandžio 20 d., 
White Eagle svetainėje, 8305 
Kosciusko Avė. Durys atsida
rys 3, vai. Pietūs prasidės ly
giai 4 vai. .Įžanga tiktą! $1.25 
asmeniui.

Šiais sukakties metais turė
tumėme stengtis gauti į Drau
giją naujų narių, o kuodau- 
giausia jaunuolių, kurie galėtų 
mus pavaduoti po 35 metų 
sunkaus darbo.

Apart narių, šiame bankete 
lauksime visų clevelandiečių 
pasirodymo. Rengimo komisi
ja kviečia visus, tiek Clevelan- 
do, tiek apylinkės lietuvius da
lyvauti. Tai bus vienas iš di
džiausių pažmonių, kokie tik 
yra Clevelande buvę.

Dar galima pridurti, kad 
banketo komisija susideda iš 
draugių moterų, kurios užtik
rintai prirengs visiems sve
čiams geriausių vaišių. Tad 
iki pasimatymo LDPD jubilie
jiniame bankete balandžio 20 
d., šį sekmadienį, žilas Petras

Hackensack, N. J.
Mirė Elzbieta Motiejūniene

Balandžio 8 d. mirė Elz.
i Motiejūnienė. Palaidota 12 d.
i balandžio Šv. Juozapo kapinė
se Hackensack, N. J.

šermeninėje karstas buvo 
i papuoštas daugybe gelių vai- 
I nikų. Į kapus palydėjo skait- 
į liūgas būrys giminių ir drau- 
igų. Po palaidojimo, visi paly

dovai buvo pakviesti į Motie
jūnų žento restauraną ir čia 
šauniai pavaišinti.

Elzbieta Motiejūnienė, pa
gal jos tėvus Luimytė, išgyve
no apie 66 metus amžiaus. Iš 
Lietuvos kaunietė, Utenos pa
rapijos. I šią šalį atvyko 1913 
metais, o 1915 metais apsivedė 
su Antanu Motiejūnu, su ku- 
riuom gražiame sutikime gy
veno iki mirties. *

Dideliame nuliūdime paliko 
savo mylimą vyrą Antaną, 
dvi jau vedusias dukteris,

Dedham, Mass
Jonas Barris (Barisauskas) 
mirė kovo 30 d., 1952

Dar vieno gero, nuoširdaus 
darbininkiško judėjimo dar
buotojo ir rėmėjo kapas liko
si supiltas. Buvo' pašarvotas 
savam name. Labai daug at
lankė velionio karstą žmonių. 
Gėlėse skendo, turėjo net 32 
vainikus nuo organizacijų ir 
pavienių giminių ir draugų. Į 
kapus palydėjo 40 automobi
lių, su apie 200 žmonių, ir tai 
buvo ketvirtadienis^ Tas paro
do, kaip organizuotą darbi
ninką visuomenė, atjaučia.

' ■ ■ t • ' ‘.d
Jono Grybo kalba pasakyta 
prie kapo Jono Barris

Gerbiami ir gerbiamos, ve
lionio Jono Barris palydovai 
ir palydovės. Mes paskutinį sy
kį atlydė j ome Jono Barris la
voną į jo paskutinę poilsio 
vietą. Pagal gamtos patvarky
mą, ir mes visi, vieni greičiau 
kiti vėliau, atkeliausim pas 
Joną Barris.

Dabar biskutis iš Jono Bar
ris gyvenimo: Jonas Barris gi
mė 1892 metais. Mirė sulau
kęs tik 59 metus. Gimė ir au? 
go Lietuvoje tik iki pražystan
čios jaunystės. Jonas Barris, 
būdamas tik 18 metų, susipa
žino ir susimylėjo su Maryte 
Vaičiulevičiute, kaipo malonią

ir širdingai ištikimą viso gyve
nimo draugę. Jonas Barris at
vyko į šią šalį 1912 metais. Ir 
už 6 mėnesių parsikvietė savo 
mylimą Marytę. Nuo 1912 
metų, prasidėjo naujoje • tėvy* 
nėję naujas gyvenimo laikas. 
Gyvenime buvo linksmų ir 
liūdnų valandų. Liūdnų buvo, 
kai šeimoje įvykdavo susirgi
mų ir mirimų. O linksmų bū
davo, kai šeimoje būdavo vis
kas normalu.

Jono Bąrris šeimoje visados 
buvo gražus ir geras susiklau
symas, todėl. lengviau ir sun
kumai- praeidavo.

Jonas Barris nuo pat jau
nystės dienų buvo sąmoningas 
ir apsišvietęs vyras, nemylėjo 
tamsybės ir išnaudotojų. Sykiu 
su savo ištikima Maryte, jis 
sukūrė ir pavyzdingai išauk
lėjo šeimą: dukterį Helen Mc- 
rowski ir sūnų Richard. Jonas 
Barris buvo rūpestingas ir tu
rintis didelę meilę ne tik savo 
šeimai, bet ir visuomenei.

Jonas Barris buvo ne tik 
pavyzdingas šeimininkas, bet 
sykiu ir visuomenininkas. Pri
klausė organizacijose, jose 
veikė, darbavosi dėl .plačios 
visuomenės.

Velionis buvo Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 15 kuo
pos sekretorius ir organizato
rius.

Jonas Barris mylėjo apšvie- 
tą, jis priklausė prie Lietuvių 

| literatūros Draugijos, kuri 
įleidžia knygas įvairiais mokslo 
I klausimais.

Jonas Barris ir visa jo šei
ma lankydavo ir veikdavo or
ganizuotam progresyviam ju
dėjime. Jis gausiai remdavo 
aukomis kiekvieną organizuo
tą ir svarbų reikalą. Jis dar
buodavosi ir kitų darbą rem
davo už taikų pasaulio žmoni
jos sugyvenimą, buvo grieštar 
nusiteikęs prieš bereikalingas 
jaunimo žudynes.

Todėl Jono atsiskyrimas iš 
gyvųjų tarpo reiškia ne tik sa

lvo šeimai neapsakomai didelį 
I nuostolį, bet ir visai visuome
nei. Todėl gražiausias velionio 
Jono Barris pagerbimas bus, 
jeigu mes suplausime savo 
gretas į darbininkiškas orga
nizacijas, ir tęsime tą darbą, 
kuri dirbo Jonas. Lai rytojus 
būna geresnis, linksmesnis ir 
ilgiau gyvenantis.

Paskutinį sykį mos lenkiam 
■galvas prie Jono Barris karsto 
ir tariam : Ilsėkis, mielas drau
ge, šios kovų gadynės žemelė
je. J. G.

tris brolius čia gyvenančius 
ir vieną anūką. Taipgi dauge
lį giminių ir draugų.

Motiejūnai yra pažangūs 
žmonės ii’ jau nuo 1914 metų 
dienraščio “Laisvės” skaityto
jai. Prisimenu, kai 1916 me
tais 1 d. lapkričio rinkome

i aukas nukentėjusiems nuo ka
ro Lietuvos žmonėms į Lietu-

I vos šelpimo Fondą. Tada Mo-
I tiejūnienė buvo vyriausia pri
žiūrėtoja Hackensack aukų 
rinkėjų. Ji ne tik tą darbą 
puikiai atliko, bet ir aukų 
daugiausiai surinko. Tai vis 
gražūs atsiminimai apie tų 
žmonių pažangoje darbuotę, 
kurie nenugarmėjo prie liau
dies didžiojo neprieteli aus fa
šizmo globos. ‘

Antanui Motiejūnui, jūsų 
dukrelėms, broliams ir anūkui 
linkime ištvermės išgyventi 
šią širdgėlą, ir reiškiame juta 
savo didžiausią užuojautą. S.

Draugiškumas dažnai bai
giasi meile, bet meilė nie
kuomet nesibaigia draugiš
kumu. Colton

*
Ką pyktis diktuoja, tam 

pavydas tiki. Gay

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.

Šita jauna mergytė lengvai išsprendė didelių karš
čių klausimą. Ji numetė viską nuo savę ir eina sau gat
ve, San Francisco mieste. Policistui nelengva buvo ją 

įtikinti, kad nuogai gatve vaikštinėti nepridera, negra
žu. Tik ilgai ir rimtai paargumentavus, jinai sutiko 
suknele.apsivilkti.. .................. ....

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 pusk—Laisvė (Liberty)-Kttvirlad., Ealand.-April 17>A19i&2

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksinie modernišką patarna- \ 
vintą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1.113 M t. Vernon St., Phi la., Pa.
Telefonas Poplar 4110



Lawrence, Mass. • 11 ' ............................. ... .................

Unijos auka
CIO tekstilės darbininkų li

nijos lokalūs 227 paaukojo 
$100 vėžio ligos tyrinėjimo 
vajui, kuris dabar eina. Unijos 
direktoriai vienbalsiai nutarei 
paaukoti. Tai geras nutarimas. 
Vėžys yra biauri liga, sveikus 
Ir drūtus žmones suėda, pa
kerta sveikatą ir nuvaro į ka
pus be laiko. Bet kova su to
kiomis ligomis daugiausia tu
rėtų rūpintis valdžia, vietoje 
eikvoti žmonių pinigus be rei
kalo, e
Dievas ir popiežius

Juokingas yra tas šventas 
tėvas sutvėrimas. Skaitau vie
tiniam laikraštyje jo kalbą, 
kad taiką pasaulyje tik dievas 
padarysiąs. Jeigu dievas toks 
galingas, tai kodėl gi nesulai
ko karo Korėjoje ir kodėl ne- 
nubaudžia tų, kurie kariauja, 
kurie mėto nuodingas bakteri
jas ir taip išžudo tūkstančius 
nekaltų žmonių?

Bet ne taip yra, kaip popie
žius sako. Jis pats turėtų pas
kelbti kovą, imperialistams, 
kad sulaikyt* žmonių žudymą, 
o ne atsidėti ant to dievo, ku
rio niekas nematė. Gal ir pats 
popiežius netiki. Jeigu tikėtų, 
tai milijonu sau nekrautų 
ti k inč ių j ų neskr i austų.

ir

buBušų kompanija grąsina 
su vairuotojams streikieriams. 
Jeigu jie negrįš į darbą, tai 
busią samdomi nauji vairuoto
jai. Bet streikieriai netiki. Jie 
sako, kad kompanija tik blo- 
fina. Bet patartina streikie
riams būti atsargiais ir budėti. 
Kompanija gali užsimanyti su
laužyti streiką ir uniją.
Bet klausimas...

Massachusetts valstijos se
natoriai sutinka, kad būtų 
pradėtas tyrinėjimas suktybių 
Ir kriminalysčių. Bet klausi
mas, ar bus tikras tyrinėjimas 
pravesta? Katrie nekalti, tie 
bus tyrinėjami, o tie, kurie 
yra prasižengę, bus nematomi. 
Kaipgi jie savo draugus ir 
prietelius įtars tokiam negar
bingam darbe’

Jau vienas buvo ištirtas, tū
las Kelly, kuris nusuko $200,- 
000. Buvo priteistas pasimokė- 
ti $25,000 ir eiti kalėjiman ant 
dešimties metų. Bet paskui 
jam kalėjimą sumažino iki 8 
"mėnesių. O gal ir visai neis ka
lėjiman Kas žino. Taip atro
do.

Dabar galutinas 
turės įvykti gegu- 
arba bus streikas.

pertraukti dėl

, Susitarimui laikas prailgintas
American Woolen kompani

ja ir CIO tekstilininkų unija 
dar pailgino susitarimą ant 30 
diehų. Balandžio 10 d. įvyko 
pasikalbėjimas Bostone. Ke
liais punktais susitarta. Bet 
dar daug punktų pasiliko be 
susitarimo, 
susitarimas 
žės 15 d., 
Pasitarimai
unijos konvencijos, kuri prasi
dės balandžio 28 d. Clevelan- 
de. Delegatai ir unijos virši
ninkai turi prisirengti, nes 
konvencija užsitęs apie savaitę 
laiko. > ’

Man atrodo, kad didelis ap
sileidimas iš viršininkų pbses. 
Juk laiko turėjo ir galėjo de
rybas užbaigti, susitarti arba 
prieiti prie kokios nors išva
dos. Atrodo, kad mūsų unijos 
viršininkai pešasi už vietas. 
Tai blogas dalykas, kad uni
joje įvyksta nesusipratimas ir 
daug darbininkų būna suklai
dintų. S. Penkauskas

New York. — 136 įžymūs 
.amerikiečiai pasiuntė prez. 
Trumanui velykinius sveį- 
kinimus, ragindami taikiai 
išspręsti ginčus su Sovietų 
Sąjunga.

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia ištremia Londono 
Times korespondentą už 

' neteisingus, priešingus jai 
granenešimust

Paremkime LDS 
jaunuolius

mentu, kuris 
njesio pabai-

LDS 200 kuopos jaunuoliai 
ruošiasi dviem didžiuliam dar
bam, kurie reikaiii^gi mūsų vi
sų paramos. , į/j

1. Jie rūpinaisi JfrDS naciona- 
liu bowling tu 
įvyks gegužės 
goję.

2. Jie nori pašįųsti į LDS 
Seimą ir jauninto suvažiavimą 
skaitlingą atstovybę. O suva
žiavimai įvyks j Detroite rug
pjūčio pradžioje. '■ Tai aišku, 
kad nemažai finansų teks iš
leisti.

Todėl jie prašo tvisų Brook- 
lyno apylinkės LDŠ narių atei
ti jiems į pagalbą, kad tą jų 
pasibrėžimą įvykdyti gyveni
mam 1|6

Tam tikslui jie puošia baliip 
bankietą šį šeštadįenį, balan
džio 19, Liberty Auditorijoje, 
Richmond Hille. Parengimas 
prasidės 8 vai. vakare.

Visi ir visos dalyvaukime 
šiame jų ruošiamame baliuje. 
Tuomi padėsime jiems atlikti 
svarbius darbus. Senis.

Klubietės turėsią 
ko nors naujo

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Klubo susirinkiriias įvyks šį 
ketvirtadienį, balandžio 17, 
Liberty Auditorijoje. Prasidės 
8 vai, vakare.
Girdėjau, mūsų draugės klu

bietės ruošias ko nors naujo 
šiame susirinkime turėti. Pa
matysime. Tad visos dalyvau
kime ir naujų narių atsivesk:- 
me. ' Klubietč.

Du apmušė penkis, 
pakliuvo kalėjiman

Velykų ryte besilinksminda
mi 107 Knickerbocker saliune 
pradėjo tiek įkaisti, kad jau 
nebeištrivojo. IPaleido kumštis 
ir bonkas darban. Kai to ne
pakako, tai ir peilius panaudo
jo.

Lorenzo Rosario ir Flor 
Gonzalez buvo pripažinti lai
mėję pergalę, nęs jie penkis 
paklojo ant žemės, tarp jų 
vieną nėščią moterį.

Pribuvusi policija abu nusi
vežė į šaltąją, kad jų velyki
nį karštį ataušinti.

-- W -TĮ——

Vėžio ligos fondas 
likviduotas

Ine.,Welfare Fund, 
paskutinius $3,675
Hospital, kuometi\ U UIL i c b | vu Zi y 111 v i 

tos įstai- Sąjungos

perdavė 
Memorial 
prokuroras panaikino 
gos čarterį ir ją likvidavo.

Valstijinis Aukščiausias Teis
mas įsakė šį fondą likviduoti, 
kuomet patirta, kad jis surin
ko vėžio ligų kovai $102,000 
per aštuonis mėnesius, bet su
naudojo vėžio ligų reikalams 
tik $6,000, kitus gi pinigus 
sunaudojo pašalinėms išlai
doms padengti. .

Bando teisėją paveiki
Citizens Emergency Confe

rence viršininkai išleido savo 
pareiškimą, kuriame nurodo
ma, kaip New Yorko didla- 
piai, ypač Mirror ir World Te
legram & Sun bando teisėją 
Dimocką paveikti.

Tie laikraščiai savo edito- 
rialuose pareiškia nepasitenki
nimą, kodėl teisėjas Dimock 
sutiko su komunistų advokatų 
reikalavimu pernagrinėti džiu
rę. Girdi, teisėjas Medina ne
būtų tai daręs. ,

1 Pasirodo, kad didlapiai da
ro spaudimą ant teisėjo, kad 
jis diktatoriškai elgtųsi, jokio 
bešališkumo nežiūrėtų.

Skaitlingas pikietas

konsu-

Pereitą penktadienį kelios 
negrų ir baltųjų organizacijos 
pikietavo Pietų Afrikos 
latą.

Pikietininkai, kurių 
apie šimtas, paskleidė 
žai lapelių, kuriuose 
kuojama Pietų Afrikos fašis-. 
tine valdžia, kuri persekioja 
negrus ir kitas rases.

buvo 
n ema- 
nu mas-

Leitenantas pasikorė
18 metų amžiaus Ronald 

Busch rastas pasikoręs Alan 
Goldstein apartmente. Tuo lai
ku jis prižiūrėjęs Goldsteinų 
2 ir pusės metų vaikutį.

Busch buvo kadetas leite
nantas Civil Air Patrol tarny
boje ir paskutinius metus lan
kė George Washington High 
School.

Rinkimų kampanijos 
bankietas bal. 18

Amerikos Darbo Partija 
ruošia bankietą penktadienio 
vakarą, balandžio 18, Hotel 
St. George, Clark ir Henry 
St., Brooklyne. Akmeniui bus 
$6.50..

Šis bankiotas ruošiamas 
tam, kad paskelbti rinkimų 
kampanijos atidarymą ir pa
gerbti kandidatus prezidento 
ir vice-prezidento vietoms, 

I Vincent Hallinan ir Charlottą 
Bass.

Kalbės 
ir Vito 
muzikinė

Dr. W. E. B. DuBois 
Marcantonio. 'Bus ir 
programa.

Darbietis

Filmos-Teatrai
IN THE CIRCUS ARENA

šio mėnesio 12-tą dieną, 
Stanley teatre, 7th Avė. tarp 
41st ir 42nd Sts., pradėta ro
dyti ši graži filmą natūralinė
mis spalvomis apie Tarybų Są
jungos cirką. Joje dalyvauja 
ir Kinijos Respublikos cirko 
artistai, tuo padarydami “di- 
džiausj cirką visoje Saules si
stemoje.”

Filmą pagaminta Maskvos 
Pokumentinių Filmų Studijo
je ir išleista per Artkino Pa
veikslus. Jos direktorius yra 
L. Varlamovas, kuris režisavo 
ii- klasišką tarybinę filmą 
“The Rainbow.” Cirko artistų 
tarpe galima matyti Polovinki- 
naš, Molodstovas, Khundadze, 
Nikitinas ir kiti pagarsėję ar
tistai.

Caro laikų rusų cirkas, kurį 
žmonės taip mėgo, paliko sa
vo žymes ir naujame Tarybų 

; cirke. Kaip ir viskas 
tarybiniame pasaulyje, cirkas 
nenutraukė visų ryšių su pra
eitimi. Kas buvo jame gero ir 
gražaus, tas pasiliko. Be to, 
Tarybų -Sąjungos globoje, cir
kas išaugo, buvo įvesta naujų 
žanrų ir jo artistų profesiona
liškas įgudimas pasiekė tikrą 
meno lygį. »

Paimkime kaipo pavyzdį du 
akrobatus. Vienas iš jų stovi 
ant didelio rutulio. Kitas, vie
nos rankos delnu atsirėmęs 
jam ant viršugalvio, stovi gal
va žemyn, ištiestomis > kojo
mis. To dar neužtenka. Apati
nis' akrobatas ima kojomis 
mikliai ridenti rutulį, ant ku
rio jis pats stovi, balansuoda
mas kitą akrobatą 
galvos.

Kinų Respublikos 
irgi neatsilieka. Du 
kai taip vartosi ant 
tokių gimnastikos numerių pa
rodo, jog apie Kinijos jaunuo
lių mitrumą gali abejoti tik 
tas, kuris savo “švininės” apie 
štangą niekada neapvertė.- 

žodžiu, ši filmą 
mistiška ir duoda 
bei juoko vaikams,

sau ant

akrobatai 
darbinin- 

kartės ir

yra opti- 
pramogos 

suaugu-

Konferencija prieš 
aukštas kainas

Brooklyn Tenants Welfare 
and Consumers Councils šau
kia konferenciją sekmadienį, 
balandžio 20, Empire Cha
teau', 70 Th afford Ave., prie 
Pitkin. Pradžia 1 vai. po pie-

K on f erenc i j a su d arysianti 
programą kovai prieš aukštas 
reikmenų kainas ir namų sto
ką, taipgi prieš aukštus tak
sus.

Vaiką darželiu 
steigėja mirė

Miss Bessie Locke pasimirė 
savo namuose, 360 Central 
Park West, po-trumpos ligos.

Miss Iztcke buvo pirmoji 
vaikų darželių ir įstaigų stei
gėja ir toje linkmėje darbuo
toja. Jinai sukūrė National 
Kinder garten Association 
1909 metais ii- žymiai prisidė
jo prie įsteigimo ir palaikymo 
3,200 vaikų darželių, kuriuo
se apie pusantro miliono vai
kų gavo pirrpąsias 
bei priežiūrą.

Sakoma, jog jinai 
surinkusi tam darbui 
lioną dolerių.

pam okas

yra 
mi-

pati 
apie

*

Mirė kompozitorius
Park West ligoninėje 

kompozitorius Bernard 
tin, tik 44 metu amžiaus, 
racija buvo nesėkminga.

Martin yra pagaminęs 
muzikos radijų, televizijų sto
tims, teatrams.

mirė 
M ar- 
Cl po-

I

joja, o

rodytą 
k urioje

siems ir seneliams. Kas gali 
nesijuokti, pamatęs didelę 
mešką, kuri bobiškai skarelę 
užsirišusi su treniruotoju val
są šoka? Koki lokiai ant dvi
račių važinėja, motociklą vai
ruoja ir gana šauniai pasiro
do su roller skates... Visko čia 
nei suminėti negalima, nes ton 

ir liūtas ant arklio 
dramblys polką šoka.

Prisiminus nesenai 
m ū s ų k rašto f i 1 m ą, 
cirkas buvo atvaizduotas lygir 
kokia nesustabdoma^ jėga, ku
ri veržėsi pirmyn viską pake
liui nušluodama, negalima ne
pastebėti didelio skirtumo. Ta
rybinėje filmoje jaučiamas 
cirko grakštumas ir menišku
mas, čia žvėrių treniruotoja 
Irina Bugrimova keturis liūtus 
paguldo ant žemės, kaip kar- 
petus. Ji ant jų voliojasi, kaip 
ant kilimų, jiems už karčių 
peša ir su rankute per spran
dus muša, bet jie nė krust! 
Atrodo, jog ir liūtai yra geri 
sutvėrimai, jei žmogus moka 
su jais apseifi ir jais pasitiki. 
Tas aiškiai matyti, kada 
vaikai gali nesurakintą 
pardą glostyti.

Mūsų krašto cirkas 
“ima” miestelius ir miestus... 
Jis atūžia su buldozeriais, ku
rių judesiai primena tankų di
vizijos prisiartinimą, bet ne 
cirką, žodžiu, perdaug jau 
yra jaučiamąs tas “drive for 
money.” Nors Tarybų Sąjun
gos cirko akrobatai savo drą
sa kartais užima žiūrovams 
kvapą, bet visa cirko atmos
fera čia jau kitokia. Kitoks ir 
žiūrovų atsinešimas į visus ar
tistus. Kitaip sakant, tarybi
nis cirkas, pradedant rakieti- 
niais akrobatais ir 
valsus šokančiomis 
yra pramoga. Jo 
“paimti” miestą 
kuo daugiausiai pasipinigau
jant, bet vienokiu ar kitokiu 
būdu pradžiuginti žmones, 
kurie ateina jo pamatyti.

Filmos tekstas yra anglų 
kalboje, rodomas apačioje ek
rano. Jonas Vasilis

net
loo-

tai

baigiant 
meškomis, 
tikslas ne 

ar miestelį

'Aido Choras
Choro reguliare pamoka j- 

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

Choro Prezid.

Italas dainininkas 
jau paleistas ..

šioje vietoje buvo rašyta, 
kad italas dainininkas Carlo 
Būti ir jo sekretorė Paolini 
Rossi buvo sulaikyti Ellis Sa
loje tyrinėjimui.

Dabar gavome žinią, kad jie 
abu, po ilgo apklausinėjimo ir 
patyrinėjimo, buvo paleisti. 
Jie galės po Jungtines Valsti
jas mar.šrutuoti.

Skaitlinga Gegužės 
Pirmos konferencija

Pereitą šeštadienį susirinko 
į Assembly Hali virš 150 ats
tovų iš įvairių unijų ir frater- 
nalių draugijų. Tai buvo skait
linga konferencija.

Atstovai raportavo iš visų 
šio miesto dalių, kaip ruošia
masi prie gegužės Pirmos de
monstracijos. Sako jie, darbi
ninkai visur tuo klausimu su
sidomėję ir reiškia pageidavi
mą demonstracijoje dalyvauti, 
kad prisidėti prie • kovos už 
taiką.

Rūbsiuvių unijų atstovai 
taipgi nurodė, jog siuvėjai ža
da skaitlingai demonstracijoje 
dalyvauti.

Džiurės nagrinėjimas 
jau baigtas

Pirmadienį teisėjas Dimock 
palaikė valdžios advokato- 
prosekiutoriaus pasipriešinimą 

komunistų advokatų reikalavi
mui pristatyti teismui visą są
rašą nepriimtų i džiurę žmo
nių.

Valdžios advokatas Marks 
nurodė, kad tai imtų savaitė 
laiko tą sąrašą paruošti. Bet 
komunistų advokatai nurodi
nėjo, jog tai galima padaryti, 
jei tikz norima, i kelias valan
das.

Komunistų advokatai John 
McTernan, Mary Kaufman ir 
Frank Serri faktais įrodinėjo, 
jog tiksliai yra prašalinti iš 
džiurės sąrašo negrai, porto- 
rikiečiai ir paprasti 
kai, kad sudaryti 
turtingųjų žmoni ų.
Antradienį teisėjas 

baigęs džiurės tyrinėjimą 
pradėjo sudaryti džiurės sąs
tatą, nepaisydamas komunis
tų advokatų priešinimosi.

darbinin- 
džiūrę iš

pareiškė 
ir

Misteriškai užmuštas 
18 metą jaunuolis

18 metų amžiaus brookly- 
nietis John P. Dooley buvo iš
vykęs sekmadienį su kitais sa
vo • draugais į' Bear Mountain 
Interstate Park. Jie ten susi
kūrė ugnį ir gražiai laiką lei
do.

Netikėtai vienas nepažysta
mas jaunas vyras prisiartinęs 
paleido šūvius į John 
ir pabėgo į krūmus, 
ant vietos mirė.

Pribuvusi policija 
šoviko, bet iki šiol nesurado. 
Tai ir pasilieka v misteriškas 
užpuolimas.

Vėliau ši misterija išsirišo, 
kai 14 metų vaikas prisipaži
no nušovęs jaunuolį, kuomet 
jo revolveris netyčia išsišovęs.

Dooley
Dooley

ieškojo

Vyras ir žmona mirė 
nuo gazo dujų

Adolph Teschner ir jo žmo
na rasti negyvi jų apartmen- 
te, Forest Hills ir virtuvės pe
čiaus gazas atsiras.

Pelningas arklių 
lenktynių biznis

Pirmoje arklių lenktynių 
dienoje, Jamaicos lauke, 40,- 
502 žmonės sumetė -$2,875,- 
475. O kiek pelnė slaptieji 
gembleriai, tai niekas nežino.

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS, 

žuvininkų Bankietas, Olympia Parle.
Rengia L. S. ir D. B. Draugija, 

bus ganėtinai skanių valgių ir gėri
mų, stipresnių ir lengvesnių. Šokiai 
prie gėręs orkestras iki vėlumai 
nakties, tai pirmas pavasarinis iš
ėjimas iš apmusijusio miesto Balan
džio 19 d., Patrijotų dienoje. Ran
kiotas prasidės 6 vai. po pietų. 
Kviečiame visus dalyvauti, be abejo 
būsite patenkinti. Svečių lauksime 
taipgi. — Komisija. (75-76)

SUSIRINKIMAI
CLIFFSIDE, N. J.

LLD 77 kuopos susirinkimas jvyks 
sekmadieni, 20 d. balandžio, 3 va), 
po pietų, Steponavičiaus name, 346 
Palisade Ave. Po susirinkimo, 6 v. 
vakare turėsime žaislų party ir ska
nią vakarienę. Bus kugelio, silkių, 
velykinių margučių ir kitokių ska
numynų. Lėšas padengsime propor- 
cionaliai po lygią dalj. Kviečiame 
Ir pašalinius pažaisti. ■— 77 kuopos 
Komitetas. (75-76)

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas.

Nedėlioj, balandžio 20 d., kaip 3:30 
po pietų j vyks Moterų Klubo susi
rinkimas. O 4:30 — ALDLD 10 kp. 
susirinkimas, Rusų Klube, 1150 N. 
4th St. Ten išklausysime svarbų ra
portą
Taipgi galėsit pasiimti ir šių metų 
knygą ir galėsit gauti “Vilnies 
lendorių. Aptarsime apie vasarinius 
parengimus. Būkite laiku. — Komi
sija. ~ (75-77)

iš atsibuvusio parengimo.

ka

bu-

CAMDEN, N. J.
ALDLD 133 kp. ir LDS 118 kp. 

susirinkimas jvyks 20 d. balandžio 
(April), 2 vai. po pietų, toj pačioj 
vietoj. Visi minėtų kuopų nariai 
tinai dalyvaukite susirinkime.

ALDLD nariai gausite visi 
puikią knygą. — Sekr. A. J. P.

• (75-76)

po

Kai Būnate Liberty Auditorijoj 
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS

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

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

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

<t> PETRAS KAPISKAS
<!>

<♦>

<♦)

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

•>

<!> BAR & GRILL •>

<♦>

<♦>

32 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y 
Telephone E Ver green 4-8174 <♦>

<!>

PRITAIKOME

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

UP-TO-DATE

SHOPBARBI
ANTANAS! LEIMONĄ8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberlal

4 pusl.-Laisve ( Liberty)-Ketvir tad., BaUnd.-April 17, 1552

crąsina streiku

Columbia Universiteto 800 
patarnautojų, daugiausia vir
tuvės- darbininkų, grasina 
streiku, jeigu nebus patenkin
ti jų reikalavimai.

Pirmoje vietoje jie reikalau
ja pripažinti jų uniją. Bet 
universiteto administracija w 
nori ir klausyti apie J unijoj 
pripažinimą. j

Apvirtus automobiliui 
trys sužeisti

Trys brooklyniečiai sunkiai 
sužeisti, kuomet jų automobi
lius apvirto ant Linden Blvd, 
prie Holly St. Nelaimė ištik m 
si todėl, kad vairuotojas nu
stojęs kontrolės.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Liquor Storo Brookly- 

ne. Iš priežasties savininko nesvei
katos, parduodamas su nuostoliais. 
Galima daryti gerą pragyvenimą, 
ilgas patalpos listas. Šaukite: CL. 
7-2256. (76-78)

PEIŠT LANE 
DRUGS, lite.

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

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

—už griežtai žemas kainas.
Reeeptą Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6288

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tol. EVergreen 7*6868*

VALANDOS:

Penktadteftiala atdaryta

t




