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monstracija 
mosios Gegužės, 
jos ruošiamasi. Daug pažan
giųjų darbo unijų dalyvaus ir 
sudarys šios demonstracijos 
branduolį.

Reikia, kad ir lietuviai ne
atsiliktų. Tai bus/darbo žmo
nių tradicinė švejitė. Ameri- j 
koje gimus prieš šešiasdešimt ' 
šešis metus.

Dar nežinia, kas bus daro
ma kituose miestuose. Gal tik 
retai 'kur kitur, apart New 
Yorko, bus galima turėti gat
vėmis eisenas. Reakcija ne
leis. Prisieis pasitenkinti masi
niais susirinkimais svetainėse. Į

Nuteistas 2 metus kalėti 
karinis lakūnas, kad 
atsisakė skraidyti
Karinis teismas surado- kaltais 
jau 22 streikuojančius lakūnus

Progresistų Partija nutarė 
Šiemeh?nelaukti, kol senosios 
partijos atlaikys savo konven- 
<įjas. Iš anksto žinoma, ką 

nutars ir kas jų kandida
tais bus. Nėra jokios vilties, 
kad republikonaf arba demo
kratai pastatytų kandidatu 
taikos šalininką.

Todėl progresistai susirinks 
Chicago.)e liepos 3-1 dd. Kan
didatai jau numatomi. Kon
vencijos darbas bus patiekti 
programą ir planus sumobili- 
zavimui vi^ps pažangiosios vi
suomenės rudeniniams rinki
mams.

Gerai, Amerikos susipratu
sioms žmonėms nereikės rink
tis iš dviejų blogų vieną blo
gą. Jie galės balsuoti už nuo
širdžius taikos šalininkus ir 
daibo žmonių prietelius.

Washington. — Karinis 
teismas nuteisė atsarginį 

Į lakūnų leitenantą Verne
■ Goodwina 2 metus kalėti už 
atsisakymą skraidyti ir 
nusprendė išbraukt jį iš oro 
jėgų.

Karo teismas taipgi tar
dė ir surado kaltais 21 ki
tą atsarginį lakūnų oficie
rių už Streiką prieš skrai
dymą. Tokie jų streikai pa
sireiškė keliose karinėse 
lėktuvų stovyklose Calif o r-

■ nijoj, Texase, Wisconsine ir 
New Mexico valstijoje.

Aštuoni atsarginiai - re
zervo oficieriai Randolph 
stovykloj, Texas valstijoj, 
parašė pareiškimą, kodėl 
atsisako lakstyti naujuose 
kariniuose žygiuose.

Jie jau kartą atliko ka
rinę savo pareigą, būdami 
reguliariais oro jėgų na
riais. Stovykloje tebėra re
guliarių oro oficierių, kurie 
niekuomet nedalyvavo jo
kiuose žygiuose. Taigi jie 
ir turėtų pirmiau būti 
siunčiami Korėjom O kai 
sugrįžtų, tuomet ir atsargi
niai sutiktų veikti korėjinė- 
se oro jėgose, “nors-mums 
tatai nepatinka,” sako jie.

Kiti streikuojantieji at
sarginiai lakūnai nurodo to
kias kliūtis, kaip padidėju
si šeimyna, nervų suirimas, 
stoka išsilavinimo skraidyti 
naujaisiais* lėktuvais ir tt.

Viso atsisakančių skrai
dyti atsarginių oficierių esą 
apie 300.

komercinėje spaudo- 
jjA^nažai tekalbama, bet susi
rūpinimas yra didelis. Jau net 
225 lakūnai atsisakė sėsti j 
lėktuvfts h’ keltis j orą. Jie sa
ko, kad tie lėktuvai yra įle- 
saugūs, pavojingi. mirties 
nasrai.

Tie lakūnai yra 
kūnai. Jie nebus 
Bet jie turi teisę 
saugumo, žmonės 
pati z u o ja.

armijos la- 
paglostyti. 
reikalauti 

jiems sim-

Dabai* jau aišku, kad toli
mojoje Kalifornijoje Modoc 
paviete steigiama yra politinė 
koncentracijos stovykla. Karo 
metu ten buvo įsteigta iš pa
mario iškraustytu japonu' sto
vykla. Ji vadinasi “Tulelake 
Camp”. ;

Ajiefias dalykas aiškus: mū- 
fakcija nieko nepasimokė

iš ifftlerio likimo. Juk Hitle- 
beje,' ir mūsą kruvinasis 

Smetona, koncentracijos sto
vyklomis bandė užgniaužti 
politinę opoziciją. Bet jų nė 
pats velnias neišgelbėjo nuo 
negarbingo galo.

Juos dabar pamėgdžioja 
mūsų McGrathai, McCarthai, 
McCarranai, Hooveriai ir visa 
ta politinių glušų klika.

Well, daugelis • iš musu 
draugų labai norėtų senatvėje 
ramiai, gražiai pailsėti. Tas 
pats ir su draugėmis. Bet ar 
visiems pavyksta? Toli gra
žu ne visiems.

Štai užeina į raštinę senas, 
geras draugas pasikalbėti. 
Nuliūdęs, nusiminęs. Po devy
nių mėnesių sielvarto ir kan
čių vėžys jo mylimą ‘ žmonelę 
paguldė į karstą. Tris mėne-

■ sius sūnus buvo ligoninėje, 
sirgo, ir dar nėra pilnai sų-

< sveikęs. Ašaros iš draugo akių 
trykšta...

Štai tau ir ramybė ir poilsis 
senatvėje. Baisios nelaimės 
sugulė ant jo jau silpnų senų 
pečT

1T i įsiprašau. Trečiadienio 
Krisluose ' įvyko nemaloni 
techniška klaida. Ten kalba
ma apie išrinkimą taikos sali-

• ninko miesto majoru Los An
geles, Calif., o turėjo būti

Kaip pralobo liudytojas prieš 
komunistus Louis Budenz’as

Washington. — Valdinė 
komisija tebenagrinėja,. ko
dėl komunistai privalo‘susi-, 
registruoti teisingumo de
partment, pagal McCarra- 
no įstatymą, kaip “Sovietų 
Rusijos agentai.”

Komisija pasišaukė vadi
namą svarbiausią liudytoją 
Louisą Bųdenzą, valdžios 
samdomą šnipą. Už liudiji
mą jis gauna apie $35 per 
diena.

Kadaise Budenz buvo ko
munistinio laikraščio N. Y. 
Daily Worker!o redakcijos 
narys. Betvarkiai gyveno 
h- prasiskolino. Paskui jis 
atsivertė į katalikus ir tapo

jėzuitų Fordham Universi
teto profesorium.

Per keletą metų po per
sivertimo Budenzas pelnė 
70 tūkstančių dolerių savo 
raštais bei knvgbmis prieš 
komunizmą. Be to, ėmė ir 
alga iš universiteto.

i Komunistu advokatas 
nurodė, kaip Budenz paleis
tuvavo, nors buvo vedęs: 
taipgi priminė, kad Budenz, 
kitoje byloje liudydamas 
prieš komunistus, kreivai' 
prisiekė. ’

Komisijos, pirmininkas, 
tačiau, numojo ranka, kad 
tie parodymai esą “nesvar
būs.”

SUKEIKIME $10,000
/

Dienraščio Laisves paramai
Šio fondo sukėlimui vajus prasidėjo balandžio 1 
ir eis per 3 mėnesius, iki birželio 30 ji., 1952
Fondo sukėlimas plečiasi. Finansinę parama plaukia 

netik aukomis, bet ir naujais, skaitytojais. Vera Smals- 
tienė iš Detroit, Mich., prisiuntė naują prenumeratą. ir 
Ghas. Savickas iš Mattapan, Mass., prisiuntė vieną. Svei
kiname pasidarbavusius gavimui naujų skaitytojų, ir 
sveikiname naujus skaitytojus.

Gavimas naujų skaitytojų yra labai svarbus dalykas. 
Prašome visų dienraščio platintojų ir visų skaitytojų 
rūpintis gavimu naujų skaitytojų. Daugelis vėlyvo am
žiaus žmonių išmiršta, jų vietas turime užpildyti nau
jais skaitytojais.

Prašome pasiskaityti labai įdomų pranešimą:
“Cleveland, Ohio.

Pranešimas iš tarptautinio bazaro, įvykusio kovo 29 
hir 30 dd., nuo lietuvių puošnaus, stalo.
y Didelis ačiū visiems, kurie aukojote ir kitkuo prisi

dėjote prie to gražaus ir didelio darbo. A tsiprašau vi
sų, kad nepaminėjau vardų bazarui aukojusiųjų, jame 
dirbusiųjų ir jį lankiusiųjų, nes tai būtų per didelis 

• darbas ir užimtų per daug vietos laikraštyje.
Už?) sunkų darbą dėkoju draugei Plaušienei ir savo 

gyvenimo draugui. Jiedu abu dirbę kartu su .manim 
virtuvėje. Taipgi dėkoju drg. K.' Salen už priėmimą 
ir atvežimą į svetainę bazarui daiktų.

Čia prisiunčiu money orderi $50, kaipo dalį nuo 
bazaro uždarbio Laisvės pastiprinimui finansiniai.

Vilnis gavo $100; kitiem darbininkų reikalam teko 
$50; apsigynimui $15.

Likučius nuo bazaro pasiunčiau Vilnies bazarui į 
Chicagą. Taipgi ten pasiunčiau ir $5. Paskelbta Vil
nyje dar nemačiau. Norėčiau, kad būtų paskelbta 
Clevėlando. žiniose. Mary Nikas”

(Tąsa 2-rame puslapy!) ,t ’ . .

Franci j a prašo Amerikos 
užtikrinimo prieš būsimą 
vakarinių vokiečių armiją
Reikalauja laikyt vokiečius tik 
tarptautinėj vakarų armijoj

Paryžius.— Francijos val
džia atsišaukė'i Amerika ir 
Angliją, kad su priesaika 
užtikrintų, jog užgins, būsi
majai vokiečių armijai va-

■ karinėje Vokietijoje atsi
mesti nuo bendrosios, tarp
tautinės vakarų armijos.

Amerika ir Anglija vis 
stipriau reikalauja, kad va
karinė Vokietija greitai re
krutuotų 12 divizijų arini-

tinę vakarų armiją prieš 
Sovietų Sąjungą.

Anglai - amerikonai tel
kia tarptautinėn armijon 
Franci ją, vakarinę Vokieti
ją, Belgiją, Holandiją, Ita
liją ir Luksemburgą.

Francija bijo, kad vokie
čių kariuomenė paskui ga-

Tunisai šaukė: “Šalin 
francūzy pastumdėlį!”

Dovana blogiausiam

Kuala Lumpur,, Mala j a.— 
Čionaitinė mokykla pasky
rė dvi dovanas blogiausiems 
mokiniams — vienam kaipo 
didžiausiam tinginiui, ki
tam kaipo didžiausiam at- 
bukeliui, negabiausiam.

. Blogiausias mokinys su
klupo kvotimuose iš kiek
vieno dalyko. Tinginys ap
leido 73 dienas iš 195 
kyklinių dienų. .

mo-

Valdžia kelis kartus
*

brangiau moka, atpirkdama 
lėktuvus, pigiai parduotus

Washington. —" Valdžia 
1946 ir 1947 metais parda
vė 11 atliekamų nuo karo 
lėktuvų už 192 tūkstančius, 
dolerių.

Bet pastaruoju laiku val
džia atpirko tuos lėktuvus 
iš Pioneer Airlines korpo
racijos, užmokėdama mili
joną, 100 tūkstančių dole
rių.

Seattle, Wash. Viskas kita 
teisinga. '

lėtų atsimesti nuo tarptau
tinės komandos., sudaryti 
savistovią armiją ir vėl grū
moti Francijai karu.

Anglai - amerikonai verčia 
skubėti rekrutuoti vakarų

Vokietijos armiją
Bonn, Vokietija. — Jung

tinių Valstijų ir Anglijos 
atstovai diena naktį dar
buojasi, kad priverstų va
karinės Vokietijos valdžią 
kuo greičiausiai rekrutuos 
vokiečių armiją, kaip tarp
tautinės armijos, dalį. Sa
ko, reikia skubėti sukurt 
atskira karine vakaru Vo
kietijos jėgą. Nes kasdien 
vis daugiau vokiečių remia 
Sovietų pasiūlymą — su
jungi vakarinę ir rytinę 
Vokietiją į vieną demokra
tinę vokiečių valstybę.

Teisėjas užgirio ponišką 
džiūrę prieš komunistus

New York. — Renkama 
džiūrė federaliam apskri
ties teismui prieš 16 komu
nistų, Jie, pagal Smitho 
Įstatymą, kaltinami, kad 
suokalbiąvę skelbti, iog rei
kėsią varu nuversti Jungti
nių Vai s ti j ų vai dž i ą.

Komunistų advokatai pra- 
še pertraukt džiūrės rinki
mą. Nurodė, kad sąrašas 
kandidatu i džiūrę su dary
tas iš turtingų biznierių, 
profesionalų bei tarnaujan
čių * visokiems bizniams in- 

• telektualų. Tarp šaukiamų 
j džiūrėn nėra paprastų dar- 

Koo- bininkų, negrų nei portūri- 
. konfe- Riečių. Advokatai todėl rei- 

ręncija j’agino surengti kalavo pataisyt pačius bu
simųjų džiūrimanų sąrašus. ■

Teisėjas Frederick J. Di
mock atmetė reikalavimą.

Teisėjas statė savo sura
šytus klausimus, kvočiant 
kandidatus į džiūrę. Atme
tė komunistu advokatu 
klausimus, nagrinėjančius 
politinius jų įsitikinimus. 
KATALIKŲ KLAUSIMAS

Vienas katalikas pareis-" 
kė, kad jis negalėtų teisin
gai, bepusiškai spręsti šią 
bylą.' elis priklauso katali
kiškoms Šyėhtojo Vardo ir 
Kolumbo Vyčių organizaci
joms, o jos yra griežtai 
.priešingos komunisti n i a m 
judėjimui. Jis todėl paliuo- 
suotas nuo džiūrės pareigų.

Vienas iš komunistų ad
vokatų, Frank Serri, pa-' 
reiškė:

“Aš pats esu Romos ka
talikas; priklausau švento
jo Vardo Draugijai, ir ži
nau, kaip katalikų hąžpy-

1 milijonų angly 
partija reikalauja
5 Didžiųjų sueigos

Loridon. — Anglų 
peratyvės Partijos

Penkių Didžiųjų konferen
cija del santaikos—Jungti
nių Valstijų, Anglijos, So
vietų Sąjungos, Franci jos

blikos.
Kooperatyve Partija turi 

7 milijonus, narių ir yra 
j ungtinė dalis Anglijos 
Darbo Partijos.

Konferencija taipgi pa
smerkė anglų - amerikonų 
pasimojimą rekrutuot vo
kiečių armiją vakarinėje 
Vokietijoje ir pareiškė 
nepasitikėjimą premjero 
Churchillo valdžiai. Reika
lavo sumažint karines iš
laidas, o daugiau lėšų skirt 
kasdieniniams žmonių rei
kalams.

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia ruošia demon
stracijas., reikalaudama sau 
Triesto.

» ——
ORAS.—Vis švelni giedra.

čia smerkia komunizmą. 
Taig’i sunku hutų tikėtis, 
kad katalikai džiūrėje beša
liškai suręstu bylą.”

Keli katalikai tačiau bu
vo priimti džiūrėn. Jie sa
kė, galėtų daryti teisingą, 
sprendimą, nepaisant baž
nyčios, nusistatymo prieš 
komunizmą.

- /

Anglai iš Maskvos 
išvyko Kinijon dėl 
platesnės prekybos

Maskva.—Septyni anglų 
biznio atstovai keliaus i Ki
nijos Liaudies Respubliką; 
nori*; platesnių prekybos su
tarčių su ja.

Dalyvaudami tarptautinė
je ekonominėje konferenci
joje’ Maskvoj, jie jau pada
rė sutarti 
gatais dėl 
apyvarta 
kaip 8Q 
per metus
- Vienas Kanados 
atstovas ir vienas 
laš taip pat ketina i§ Mask
vos vykti Kinijon, ieškant 
prekybos ryšių su ja.

Sovietų vyriausybės laik
raštis' Izviestija rašo, kad 
Japonijai būtin'ai reikalin
ga prekyba su liaudies Ki
nija.

su Kinijos dele- 
prekybos, kurios 
siektų daugiau 
milijonų dolerių

biznio 
austra-

Washington. — Kainų di
rektorius Arnall sakė, plie
no kompanijos gauna tiek 
daug pelno, kad galėtų pri
dėti darbininkam »uždarbio 
be kainų p.ąkęlimo.

Tunis.. — Didelė tunisu 
mahometonų pninia vėl de
monstravo 1 prieš naująjį 
Tuni'sijos premjerą Bakku- 
šą. Susibūrę prie jo palo- 
ciaus, demonstrantai šau
kė: “Šalin Francijos pa
stumdėlį Bakkušą!” “Valio 
Mohammedui četnikui!”

Fraricūzai neseniai areš
tavo tautinį-. Tunisijos 
premjerą četniką ir jo vie-1 
ton paskyrė savo 
Bakkušą.

Francūzu žandarai vaikė 
demonstrantus ir grūmojo 
šaudyti..

Padaugėjo amerikonų 
nuostoliai Korėjoje

Washington. — Karinė 
valdyba balandžio 16 dieną 
pranešė, kad jau 107,371 
amerikonas nukentėjo se
kančius nuostolius per karo 

Į veiksmus Korėjoj, būtent: 
į Užmušta 16,848, sužeista 
77,987,’ be žinios dingo 12,* 
536.

Per savaitę nuo pereito 
sėbrą ; oficialaus, pranešimo tokie 

amerikonų nuostoliai pa
daugėjo 237. 69 iš to skaiz 
čiaus’buvo užmušti, 189 su
žeisti.

Mažėjąs bedarbių skaičius 
Detroite, sako valdžia

Anglai rengiasi atom- 
bombą sprogdinti

Washington. — Valdžia 
skelbia, kad Detroite bedar
bių skaičius per du pasku
tinius mėnesius sumažėjo 
nuo buvusiu 102,000 iki 85,- 
000.

8,000 išvyko kitur darbo 
ieškoti. Kai kurie bedar
biai pasamdyti Į naujus ka
rinius darbus Detroite. Ki
ti sugrįžo į automobilių fa
brikus, kuomet valdžia pa
skyrė daugiau tiem fabri-

Freemantle, Australija.— 
Atplaukė du kariniai An
glijos laivai su atominiais 
žinovais ir įrengimais iš- " 
bandyt pirmąją anglų ato
minę bombą. Ji bus 
sprogdinta kur nors 
stralijos dykumose.

is-
Au-

Plečiasi N. Jersey 
kalinių riaušės

Ko-

58Trenton, N. J.—Sukilę 
kaliniai užėmė kalėjimo 
spaustuvę ir laiko kaip be
laisvius du sargus, ir du 
s p a u s tu vės instruktorius. 
Reikalauja pašalint žiaurų 
kalėjimo viršininką, page
rint maistą ir kitas sąly
gas. Taip sukilėliai jau dvi 
dienas atsilaikė, negaudami 
jokio maisto.

Keliolika šimtų kitų kali
nių jiems pritaria ir taipgi 
kelia riaušes prieš kalėjimo 
valdybą.

Korėjos liaudininkai 
“njišlavę” dar 11,593 
jankius ir ju bendrus

Korėja. — Šiaurinės
rėjos liaudininkai skelbia, 
kad per du pereitus mėne
sius “nušlavė 6,711' ameri
konų ir 5,882 jų “talkinin
kus” — Pietinės Korėjoj 
tautininkus, anglus, turkus 
ir kitus.

Egiptenai šaudė 
įsiveržėlius izraeliečius v

Kairo, Egiptas. — Izrae
lio kareiviai buvo įsiveržę’j 
pietiniai - vakarinį Palesti
nos ruožtą, kuris egiptėnų 
užimtas.- Egiptėnai karei
viai nušovė vieną izraelie
tį ir suėmė du, bet paskui 
paleido suimtuosius, kaip 

-sako Ęgipfa yąldžia.
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PROGRESYVIŲ PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

ŠIEMET MŪSŲ KRAŠTE įvyks nemažai suvažiavimų, 
konvencijų bei seimų.

Šiemet visi trys lietuvių Susivienijimai turės savo sei
mus.

Šiemet visos trys žymiausios politinės partijos,—Pro
gresyvių, republikonų ir demokratų,—turės savo suva
žiavimus.

Be to, šitų partijų valstijinės organizacijos turės sąvo 
suvažiavimus.

Ir visa tai įvyks šių metų vasarą, bėgyje trejeto mė
nesių. I

Taigi šie metai bus didžio darbymečio metai.

. PRANEŠAMA, kad Progresyvių Partijos suvažiavi
mas, kuriame oficialiai bus užgirti kahdidatai preziden
to ir vice-prezidento vietoms, įvyks šių metų liepos 3-4 
dienomis Čikagoje..

1948 metais, kaip atmename, šitos partijos suvažiavi
mas įvyko po republikonų ir demokratų suvažiavimų, 
bet šiemet jis įvyks prieš anų dviejų partijų suvažiavi
mus.

Progresyvių Partija, kaip sako vienas jos vadovų, Vi-, 
to Marcantonio, vyriausiu savo rinkiminėje platformoje 
obalsiu turės taikos išlaikymo klausimą.' Obalsis “Taika” 
skambės visur ir prie kiekvienos progos. Ši partija, tai
gi, ryžtasi duoti Amerikos žmonėms rinkiminį toną,— 
taikos toną. Ir ji tai ryžtasi daryti tam, kad anų partijų 
padoresnieji, už taiką stoją nariai, verstų savo vadovus 
kalbėti ir dirbti už taiką, o ne už karą, už kurį jie ligi 
šiol dirbo.

Progresyvių suvažiavimas žada būti didelis, apimąs vi
są plačią šalį.

Progresyvioji lietuvių amerikiečių visuomenė tame 
suvažiavime taipgi dalyvaus. Apie tai jau dabar tenka 
rimtai galvoti.

SULAIKYTI KONCENTRACIJŲ 
STOVYKLŲ STATYMĄ

KRAŠTAS, KURIS STEIGIA koncentracijos stovyklas 
ii* į jas ryžtasi kišti “subversyvius” žmonės, ilgainiui 
pats patampa viena didžiulė koncentracijos stovykla.

> Tai yra taisyklė. Tai yra aksioma. Tam geriausiu 
pavyzdžiu yra naciškoji Vokietija.

Deja, einant McCarran įstatymu, mūsų vyriausybė 
mojasi steigti net šešias koncentracijos stovyklas. Į jas 
ryžšis kišti gal komunistus, atsisakančius registruotis, 
gal sveturgimius veikėjus; gal streikieriuš, gal kiekvieną 
“subvers.yvį,” drįstantį žodį pasakyti už taiką, bei drįs

tantį pakritikuoti vyriausybę' dėl jos to ar kito veiksmo, 
o gal visus juos,—tūkstančius jų.

Nieks šiandien negali būti tikras; kad jis ar ji rytbj 
nebus apšauktas “subversyviu”! Nes kai reakcija pra
deda siautėti, jai nėra ribų.

r *
.ŠIAURINĖJE KALIFORNIJOJE, 10 mylių nuo Ore
gon valstijos sienos, paliaį 139 kelią, yra Federal Prison 

.Camp 38, kai kada ji vadinama Tulelake stovykla, nes 
tik astuonių mylių atstume nuo tuo vardu miestelio.

Šitoje stovykloje karė metu buvo internuoti japonai. 
Vėliau ji buvo tuščia ir apleista. Dabar vyriausybė, su 
prezidento Trumano žinia, pradeda šią stovyklą “atnau
jinti,” padaryti ją “modernišką.”

“Atnaujinimo” darbams bus • naudojami federaliniai 
kaliniai. Darbas bus pradėtas tuojau.

Išviso stovykloje esą apie 44 pastatai... Jie bus “su
moderninti” ir neužilgo iš jų bus padarytas amerikinis 
Buchenwaldas.

- EILĖ AMERIKOS VISUOMENININKŲ, dvasiškių ir 
•darbininkų judėjimo vadovų jau pareiškė savo protestą 
prezidentui Trumanui ir justicijos departmentui, reika
laujant, kad koncentracijos stovyklų statymas būtų su
laikytas, kad ši nelaimė, šis sopulys, kurį reakcininkai 
tiekiasi* uždėti ant Amerikos kūno, būtų likviduotas da
bai"; tilo jau.

.•* "Koncentracijos stovyklas sugalvojo tie asmenys, ku
riems rūpi sufašistinti Ameriką.
?! Koncentracijos stovyklas sugalvojo kukluksininkai, ra
sistai bei jų talkininkai.

£L'Kai McCarrano įstatymas buvo Kongreso praleistas, 
prezidentas Trumanas, vetuodamas jį, sakė, jog jis esąs 
n^konstitucinis, žalingas mūsų kraštui.
^ Kiekvienas šiandien žino, jog tai tiesa: jis. nekonsti- 
vUcinis, jis žalingai žino tai ir prezidentas Trumanas. 

' Jeigu taip, tai jis ir tūrėtų sulaikyti koncentracijos 
stovyklų statymą ir jų ruošimą Amerikos žmonėms 
kapkinti.

koncentraęįjp^ ,stųyyk)ų rstatyr-

Kas Ką Rašo ir Sako
JIS PROTESTUOJA

Kahadiškėje “Nepriklau
somoje Lietuvoje” 6. Raila 
rašo:

Protestuoju prieš pagonišką 
kampaniją šmeižti ir diskredi
tuoti vertingus Lietuvos vals
tybės vyrus. Protestuoju prieš 
užmačias “kaikuriems” diplo
matams ar kitiems veikėjams 
be pagrindo primetinėti stoką 
geros lietuviškos valios ar net 
patriotizmo. Niekam šventas 
Raštas nėra sutaikęs tokių tei
smo įgaliojimų, net nei ‘‘Drau
go” redaktoriams pp. šimučiui 
su Prunskiu.

Raila protestuoja dėl to, 
kad Šimutis ir Prunskis ne
įvertina Lozoraičio, besine- 
šiojančio “Kybartų aktus”; 
šimutis su Prunskiu heį- 
vertina ir kai kurių kitų 
sau nepatinkamų smetoni- 
ninku. v

Kaip jau ne kartą pas 
mus buvo rašyta; tarp kle
rikalu ir tautininkų eina 
rietynės, dėl šiltų vietų Vli- 
ke ir Am. lietuvių taryboje. 
Klerikalai su menševikais 
laiko tų įstaigų vadeles ir 
Naudojasi tomis aukomis, 
kurias mulkiai ir silpnava
liai sudeda “Lietuvai lais
vinti.” Visi tie “činovnin- 
kai” gauna geras algas ir 
trankosi iš’vietos į vietą, 
uliodrmi!

Abejojame, ar Railos pro
testo kas nors paisys. Jei 
Raila būtų protestavęs, sa
kysime, 1938 metais., kai jis 
tarhavo Smetonos x žvalgy- 
bojė, būtų buvįs kitas rei
kalas. Dabar gi jis nieko 
nereiškia, tad nereiškia nie
ko ir jo protestai.

LDS SEIMAS BUS 
RUGPIŪČIO MĖN. 
PRADŽIOJE

Einant Lietuviu Darbi
ninkų Susivienijimo konsti
tucija, jo dvimetiniai sei
mai turi įvykti liepos 
arba rugpiūčio mėnesiais. 
Ligi šiol seimai ' įvykda
vo liepos m e H e s i a i s, 
bet šiemet liepos mė
nesį žada įvykti LMS šuva-, 
šlavimas, tad, LDS Centro 
Valdyba, imdama tai dėme
sin; savo Susivienijimo sei- 
nlą šaukia rugpiūčio mėne
sio pradžioje.
, Tai ims iš eilės dešimtas 
LDS seimas.

***

,LDS prezidėhtas Rojus' 
Mizara apie štai rašo orga
ne Tiešojė:

Dešimtasis mūsų dvimėtinis 
seimas įvyks už trijų ir puses 
mėnesio, tačiau rūpintis seimu 
privalome dabar, jei norime,

kad jis pavyktų, kad jis būtų 
didelis, kad jis būtų įspūdin
gas ir geras.

Seimas, kaip jau buvo rašy
ta, įvyks šių metų rugpiūčio 
4, 5, 6, ir 7 dd. Detroite. Sesi
jos tęsis hotelyj Fort Shelby.

Seime turėsime specialę 
angliškai kalbančiųjų sesiją, 
taipgi specialę LDS narių mo
te r ų - m e r g i nu sesiją.

Man atrodo, kad nemaža 
mūsų Susivienijimo kuopų sa
vo, delegatus rinks gegužės 
mėnesio susirinkimuose.

Va, kodėl privalome jau da
bar Seimu rūpintis.

Kaip rūpintis?
Pirmiausiai reikia rūpintis 

tuo, kai kuopų susirinkimai 
būtų skaitlingi, dideli. Tenka 
kviesti narius į susirinkimus 
atviru kais.
Kuopų susirinkimuose priva

lo būti apsvarstyti visi klau
simai, susiję su mūsų Susivie
nijimu, su jo tvirtinimu. Jeigu 
kuris narys mato ar jaučia, 
kad mūsų Susivienijime yra 
kas negera, jis turi tai iškelti, 
reikia tai apsvarstyti, reikia 
duoti sumanymai tiems nege
rumams pašalinti; juos paša
linti tegali tik Šeimas, tik 
aukščiausia mūsų Susivieniji
mo įstaiga.

Tuomet reikia rinkti delega
tai. Pageidautina, kad delega
tais būtų renkami tie asmenys, 
kurie Susivienijimui daug dir
ba, kurie jo reikalais sieloj’asi.

R. Mizara pastebi,. ' jog 
yra nemaža tokių LDS vei
kėjų, kurie į savo1 Susivie
nijimo seimus numoja ran
ka, sakydami: “seimas ap
sieis. ir be mūs.” Tokia pa
žiūra yra klaidinga ir sa
li n tina, nes, anot jo:

Jeigu visos kuopos taip gal
votų, neturėtume seimų. Ne
laikydami seimų, neturėtume 
Susivienijimo.

štai, kodėl tenka visuomet 
rūpintis, kad mūsų Seimai bū
tų dideli, skaitlingi.

Tos kuopos, kurios dar ne
turi ižduose užtenkamai pini
gų delegatų kelionėms ir su
gaištims apmokėti, gali sukel
ti, dar yra laiko. Galima su
ruošti kdks nors pobūvis, koks 
nors vakarėlis, o vasarą —pik
nikas.

Labai, labai svarbu, kad X- 
tasis mūsų Seimas būtų dide
lis, skaitlingas, gražus.

Nuo jūsų, nuo mūsų visų, 
gerbiamieji LDS nariai, tai. 
priklauso I ✓

Šiemet, beje, LDS renka 
naują Centro Valdybą. Ji 
buvo nominuota ir dabar 
būš renkama referendumu. 
Balsavimai kai kuriose kuo
pose jau buvo atlikti balan
džio mėnesio kuopų mitin
guose, bet dauguma kuopų 
narių balsuos gegužes mė
nesio mitinguose.

Bridgeport, Conn.
♦» 

Žiupsnelis žinučių iš 
LDS 74 kuopos

Balandžio 6 d. įvykusiam 
susirinkime pasirodė, kad mū
sų kuopa labai gražiai dar
buojasi. Turėjo dvi “card pa
res” ir abi buvo visais atžvil
giais pasekmingos, nes atliko 
po virš .$70 pelno nuo kiekvie
nos, pasidekavojant mūsų su
manioms ir darbščioms drau
gėms gaspadinėms.. Daugiau
sia triūso padėjo D. Kajackie- 
nė ir O. Gresh. Mat, kad pa
daryti parengimus finansiškai 
gerus, komisijos narės pasi
prašė savo gerų draugių, kad 
jos šį tą paaukotų. Na, ir pa
sirodė gana geri rezultatai. 
Draugūs ir draugai gražiai pa
sirodė su aukomis. Tas ir pa
darė parengimus pelningais.
Veikalo perstatymas

Gegužes 3 d. įvyks vaidini
mas gražios komedijos “Tetos 
Turtai.” Vaidinimas atsibus 
Lietuvių Svetainėje, 407 La
fayette St. Pradžia 7:30 v. v. 
Lošėjai pribus iš Hartfordo.

ši lošėjų grupė visuomet pa
sirodo labai puikiai. Jie nesū
ri Is publikos ir šį kartą.

Visi ir visos lietuviai, Brid- 
geporto ir artimesnių apylin
kių, esate širdingai kviečiami 
skaitlingai atsilankyti. Esate 
užtikrinti pilnu pasitenkinimu. 
Po lošimo bus šokiai ir gra
žus, draugiškas pasižmonėji- 
mas.
Pagerbsime gerą veikėją

Gegužės 24 d. įvyks kitas 
gražus, labai jaukus pažmo- 
nys. .Mūsų 74-ta kuopa rengia 
pagerbimą geram veikėjui, 
organizacijos gerovei per net 
su virš 20 metų, arba nuo pat 
74 kuopos susiorganizavimo, 
besidarbuojančiam P. A. Pudi- 
mui. Draugas Pudimas jau ne- 

i be jaunuolis, tačiau gerus 
darbus atlikti bei su doleriu ki; 

tu gerą reikalą paremti jis 
niekuomet nebūna paskutinis. 
Dar ir kitų paprašo tą patį pa
daryti. Tad už jo tokį uolų 
pasišventimą kuopa mato rei
kalą draugą Budimą viešai 
pagerbti, surengiant gražią 
vakarienę. Todėl ir čionai, 
kaip Bridgeport, taip ir apy
linkės draugės ir draugai lie
tuviai širdingai esate prašo
mi dalyvauti.
Nauji nariai

J. J. Mockaitis perstatė pui
kius du jaunuolius į LDS. Jais 
yra Yale Blum, 26 metų, ant 
$2,000 pomirtinės, ir Jonas 
Vaikšnis, 16 metų, ant $1,000 
pomirtinės. Abu kandidatai 
tapo noriai priimti. M. Arison

Laiškas prezid. rI rūmantii
šiomis dienomis American 

Peace Crusade direktoriai 
Mr. Thomas Richardson ir 
Rev. William Uphaus pa
siuntė atvirą laišką prezi
dentui Trumanui. Jų tas 
laiškas skamba sekamai:
Brangus, pone prezidente!

Iškilo nauja svarbi proga 
padaryti galą tarptauti
niam įtempimui ir paniekti 
pasaulinę taiką. Tai rapor
tas, praėjusį sekmadienį 
patiektas Sir Sarv e p a 11 i 
Radhakrishnan, pasitrau
kiančio Indijos ambasado
riaus Tarybų Sąjungoje, iš 

i jo pasikalbėjimo su premje
ru Stalinu.

Sir Sarvepalli pareiškė: 
“Nėra tokios iškeltos pro
blemos, kuri dabar, laiko 
pasaulį padalinusi, kurios 
nebūtų galima išspręsti dis
kusijų ir derybų keliu. Ne
protinga būtų užtrenkti du
ris. kiekvienam priėjimui ir

visokiais pridėčkais joms atsi
eitų po 30 centų į valandą, o 
jų pačių pasiūlymas būtų ly
gus 16 centų.

Mitinge dalyvavo virš 800 
stewardu ir kitų unijos parei
gūnų ir eilinių narių. Dalyva
vo ir du majorai, iš Gary ir 
East Chicago. Gary majoras 
Peter Mandich, kurį plieno 
darbininkų unija rėmė, pasi
žadėjo remti’ streikierius.

“Aš esu priverstas jus rem- 
i ti. Jeigu bus streikas, žinau, 
kad jis bus taikus, be krau
jo praliejimo, be daužymo 
nuosavybės iki jie (manage- 
mentas) elgsis džentelmoniš- 
kai.

“Bet jeigu jie taip nesielgs, 
jie negali tikėtis, kad jūs bū
tumėt džentelmanai,” kalbėjo 
majoras Mandich.

Plieno Dar-kas.

Korėja. — Amerikonai ir 
Korėjos liaudininkai tjk 15 
sekundų sųė'jo iri išsiškir.^- 
tė, bet sutiko '-ant rytojaus 
tęsti pasitarimus dėl paliau
bų.

pasakyti, kad darbas nega
limas. Jokia pastanga nėra 
veltui ir visos pastangos 
turėtų būti daromos suve
dimui vadų į daiktą.”

Šviesoje neseniai patiekto 
premjero Stalino viltingo^ 
atsakymo į Amerikoj laik-' 
naščių redaktorių klausi
mus, taip pat Sovietų pa
siūlymo dėl Keturių Valsty
bių Konferencijos Vokieti
jos ateičiai spręsti, šios In
dijos išrinkto vice-preziden
to pastabos uždeda didelę 
atsakomybę ant visų, kurie 
trokšta taikos tarptauti
niuose santykiuose.

Virš 500,000 Jungtinių 
Valstijų piliečių peticijomis, 
atvirlaiškiais, telegramomis 
ir maldomis yra išreiškę sa
vo pageidavimą, kad įvyk
tų tarpe penkių didžiųjų 
pasaulio valstybių konfe
rencija ir taika.

Vėliausiu laiku pravesti 
Gallup ir kitų šiaudiniai 
balsavimai parodė, kad dau
guma Amerikos žmonių no
ri išvengimo karo. Qateto- 
vi taika atneštų atslūgimą 
įtempimo, isterijos, aukštį 
taksų, aukštų kainų, augariT 
čio nedarbo ir didėjančios 
rasinės neapykantos.

Astuoni šimtai delegatų, 
kurie atstovavo ši milžiniš
kos žmonių daugumos troš
kimą taikos, balandžio 1 d. 
susirinko W a s h i n gtone i 
Nacionalinę Delegatų dėl 
Taikos Asemblėją ir pakar
tojo degantį troškimą tai
kos. Korėjoje ir taikos su
sitarimo tarpe penkių di
džiųjų valstybių.

Mes raginame jus dabar 
viešai prabilti už didžiųjų 
pasaulio valstybių konfe
renciją ir ištirti tokios kon
ferencijos galimybes, >kur 
visus skirtumus būtų 
ma. išspręsti derybomis i?1 
paskelbti pasaulinę^ taiką;

Su pagarba jums, 
Thomas Richardson ir 
William Uphaus

Etna, Pa., vaizdas plieno fabriko po to, kai valdžia 
paėmė plieno pramone į savo frankas, kad užbėgus už 

akių plieno darbininkų streikui, šis fabrikas nebuvo su
stabdytas nė vienai valandai.

mą, prieš jų “gatavininlą” privalo kilti juo dailgiail pro
testų iš darbo Unijų,'iš masinių organizacijų ir. iš pavie
nių žinomų, kuriems, rūpi mūsų gerbūvis, kiiriems rūpi 
mūsū krašto žmonių laįsyė ,tir laimę.

Chicago, III.
Baisi tragedija 
lietuviškoje šeimoje

Parėjęs iš darbo trečiadie
nio vakare Grožydas Lazaus
kas, 37 m., 2419 Potomac, ra
do savo žmoną Eleną, 30 m., 
be sąmonės. Jis taipgi rado 
raščiuką jam adresuotą, kuria
me Elena rašo, jog ji ir kūdi
kis einą pas jos motiną. Ele
nos motina mirusi.

Pašaukus policiją pradėta 
ieškoti kūdikio, trijų ir puses 
mėnesio amžiaus Grožydos. 
išieškojus dvi valandas, lavo
nas- rastas kieme smėlio krū
voje. Kūdikio pilvelis suraižy
tas britva.

Elena Lazauskas taipgi ban
dė nusižudyti persipjaudama 
abit rankų riešus. Ją kritiškoj 
padėtyje nuvežė į Cook ap
skrities ligoninę. Vyras sako, 
kad ji kentėjo nervų suirimą 
ir žadėjo eiti pas gydytoją 
ketvirtadienį.

Lazauskas atvyko į šią šalį' 
kaipo dipukas 4 metai atgal.
Unijistų pasitarimas 
streiko reikalais

Balandžio 6 d. Gary, Ind., 
įvyko plieno darbininkų masi
nis mitingas, kuriame tartasi 
apie gręsiantį streiką, kurio, 
kaip rodėsi, 'nebus galima iš
vengti. Unija reikalauja Algų 
Stabilizacijos Tarybos pripa
žintą 17 l/ž centų į valandą al
gų pakėlimo, kompanijos siūlo 
tik 9 centus. Jos sako, t kad 
AST pripažintas pakėlimas su

SUKEIKIME $10,000
(Tąsa nuo 1-mo pšl.)

Puikiai pasidarbavo clevelandiečiai apšvietos reikalui! 
Tas parodo, kad visur reikia turėti parengimų ir tuo 
būdu remti spaudą. Kai kur su parengimais niekūs ne
besirūpina. Tai yra negražus apsileidimas.

Širdingiausiai dėkojame draugams clevelandiečiams už 
taip gražią finansinę paramą dienraščiui Laisvei. Dė
kojame visiems, kurie rėmė bazarą finansiniai, o la
biausiai tiems, kurie sumanė jį surengti ir dirbo jo 
išvedime. • ,

Daugiau šiuo tarpu paramos gavome nuo sekamų as
menų: y

Jonas Ragauskas, Shelton, Conn............ •... $25.00
J. ir A. Walins, Stratford, Conn.................... 10.00
Jonas Butkus, Bethlehem, Conn. ..................... 5.00
Povilas Aliukonis, Waterbury, Conn................ 3.00
M. Pūkis, Yucaipa, Calif................................... 3.00
K. Žemaitienė, Bronx, N. Y............................... 3.00
C. Motiejūnas, Williamston, N. Y......................... 3.00
Frank Ivaskevich, Coaldale, Pa........................ 3.00
P; J. Anderson, Rochester, N. Y............................ 3.00

C. Daukšas, Tampa, Fla..................................  3.00
Frank Zula, Lawrence, Mass............................ ' . 3.00

Stanley Ribikauskas, Philadelphia, Ihi.......... r... 3.00
Erlikų Šeima, Brooklyn,-N. Y., linki Laisvei 

gyvuoti ilgus metus ir įteikia dovaną 1.00
Juozas Strižauskas, Waterbury, Conn...................78
Iš anksčiau yra įplaukę $787.94. šiuo kartu įplaukė 

$118.78. Viso jau įpląuke $906.72. Dar reikia sukelti 
$9,093.^8.

Sukėlimui $10,000 fondo per tris mėnesius reikia su
kelti po $3,333.34 į mėnesį. Šį mėnesį esame geroka; at
siliko. Puse mėnesio praslinko, o mes sukėlėme dar tik 
$906;72.

Šis pranešimas yra labai svarbu, nes jis parodo veiks
mus visais Laisvės bendrovėj dalininkų atsišaukimo į vi
suomenę punktais. Gauta naujų skaitytojų; puiki cle- 
velandiečių dovana nuo parengimo ir gražus skaičius 
paskirų asmenų apdovanojo fondą. Tęskime savo darbą 
tais visais punktais, ir mūsų dienraštis gyvuos.

Dėkojame visiems aukojusiems ir visiems pasidafea-^ 
viisiems aukų rinkime ir naujų skaitytojų gavimi. f

Paukščiai atneša žinias, kad Worcesteris ruošia sur- 
prizą. Sekite dienraštyje sekamą pranešimą.

Laisvės Administracija
2 pusi.—Laisvė (Liberty) —Penktad., Balahd.-Aprll 18, 1952



DULKES DAŽNAI SUKELIA 
ĮKYRIUS KOSULIUS IS ISTORIJOS

RAŠO n. M. ŠOLOMSKAS

NAUJI ATRADIMAI KOVAI
PRIEŠ VĖŽIO LIGĄ

Gal

ardo

Ar kosėjote naktį? 
tatai būna nuo per 
rūkymo. Bet kosulį 
nai sukelia ir dulkės.

Dulkės labiausiai
miegą ypač turintiems du
sulį (asthmą). Yra leng
va) ir sunkių dusuliu. Žmo
gus su lengvu dusuliu gali 
diena net nejausti jo, bet 
naktį jis “spraugsi, kaip 
arklys,” nuo dulkių.

Kosėti lovoje verčia ypač 
dulkės iš minkštų, civilizuo-1 
tų baldų ir papuošalų.

Divonai - karpetai, prie
galviai (paduškos), minkšti 
iškimšti krėslai, čiužiniai 
(.matracai), blanketai yra 
padaryti iš vilnų, medvilnės 
Jįbovelnos), arklių plaukų, 

* plunksnų ir kitų organinių i 
* medžiagų. Jos palaipsniui \ 
f pūva bei trūnija. Iš to ple- 

čiasi įkyrios dulkės. Ne- ( 
i pridengti laikraščiai bei 

knygos taip pat yra žalingų 
dulkių skleidėjai. f

PATARIMAI
Linkusiems į dusulingą 

kosulį žmonėms daktarai 
duoda tokius patarimus:

Kuo švariausiai išvalyt 
miegamąjį kambarį, nuva
lyt ne tiktai grindis ir bal
dus, bet taipgi sienas ir lu
bas. Geriausiai kasdien, va
lyti.

Vieton plunksninių prie- 
g&fviti vartot naujos rūšies

KAIP NUSKENDO JŪRŲ 
MILŽINAS “TITANIKAS”

viršaus buvo bent tris kar- kija, tai nebuvo Lenkija, betKeturiosdešimts metų at
gal pasaulį supurtė žinia, 
kad tais laikais didžiausias 
garlaivis “Titanikas” (Ti
tanic) nuskendo. Jis darė 
pirmą kelionę iš Anglijos į 
Ameriką. Žuvo 1,513 žmo
nių, ir jų tarpe jo kapitonas 
Smith.

“Titanikas” nuskendo ba
landžio 14 d., 1912 metais. 
“Titaniką” pasibuda vp jo 
anglų White Star Line Ko. 
Laivas turėjo 45,000 tonų 
įtalpos. Jis buvo 882 pėdų 
ilg*o, 93 pėdų pločio, o jo 
aukštis lyginosi bent 12-kos 

pukštų namui. Jis galėjo 
daryti virš 21 jūrinę mylią 
per valandą, kas tais lai
kais buvo gan greita.

“Titanikas” buvo paruoš
tas turtingiems žmonėms, 
su gražiai įrengtais kamba
riais, visokiais patogumais, 
net maudymosi prūdais, 
pripildomais jūrų vande
niu, gražiausiais salonais ir 
kitokiais įrengimais.

Jis turėjo apie 1,000 jū
rininkų, visokių patarnau
tojų ir galėjo vežti iki 2,500 
kaleivių. “Titanikas” iš
plaukė iš Southampton 
prieplaukos, Anglijoje, ir 
plaukė linkui New Yorko.

Ledų kalnas
Balandžio 14 d. buvo sek

madienis. Ant “Titaniko” 
tik baigėsi koncertas - ba
lius. . Jau buvo po 10 vai. 
vakaro. Ponai ir ponios, 
vieni gurkšnojo gėrimėlį 
prie barų, ‘ kiti “kirtosi” 
kortomis, treti dar vis tęsė 
savk) tarpe kalbas, jau pra- 

^de>As laike šokių ,o senesni 
jau ėjo ir gulti.

“Titanikas” buvo 450 my
lių į pietus nuo Newfound- 
lando. Jam skersai kelią 
plaukė milžiniškas ledų 
kalnas, kurio ant vandens 

priegalvius, pagamintus iš 
gumos “putų” (foam rub
ber). < \

Aptrauk t senuosius ma
tracu^ bei priegalvius už
valkčiais, padarytais iš plas
tikinėj medžiagos. Galima 
pirkti ir plastikinius už
valkčius Manketams bei ma
tracams. Iš plastikų beveik 
nesidaro dulkės.

Pašalinti iš miegamojo 
kambario divonus, visokias 
austines - megztines langu 
bei durų užlaidas, išnešti 
minkštas kėdės, žaislinius 
vaikų “meškučius.” (teddy 
bears) ir lėles.

Drabužius laikyti kur ki
tur, o ne miegamajame.

Geras daiktas “išvaškuo
ti” (wax) grindis.

Yra prietaisų, kurie fil-
• truoja-valo kambario orą. 
I Jie iškošia ateinančias su
• oru dulkes iš lauko. Fil- 
j trai taipgi ištraukia daug
dulkių iš kambario. Kas 
turi ištekliaus, patartina 
tokį prietaisą įsigyti.

Jeigu kiti kambariai nė
ra taip saugomi nuo dul- 

daras miegamojo kambario 
duris.

Tokiu 
žmogus 
miego, 
oro, del 
stilingas kosulys.

būdu ir dusulingas 
gali gauti ramaus 
0 jei trūksta gero 
to dar aršėja .du-

N. M.

tus didesnis kiekis už, “Ti
taniką,” o vandenyje dar 
apie dešimt kartų tiek. Jū
rininkas, esąs “varnos” 
lizde (“Crow’s Nest”) prie 
priekinio bokšto, pastebėjo 
ledą ir pradėjo mušti pavo
jaus signalą į varpą. Vai
ruotojas stengėsi pasukti 
milžiną į šalį, bet jau bu
vo per vėlu. “Titanikas” 
štuktelėjo į ledo kalną taip 
minkštai, kad daugelis ke
liauninkų net nepajuto to 
sutrenkimo. Ledas nuardė 
laivo apačią, ir vanduo, 
kaip upė, veržėsi į vidų. 
Laivo darbininkai bandė 
spragą uždengti, tai “pleis- 
teriu”-lopu, tai kitaip, bet 
nebuvo galima.

Laivo kapitonas Smith 
davė į orą signalą, kad 
“Titanikas” bėdoje. Septy
ni laivai signalą pagavo, bet 
tik laivas “Carpathia” ne
laimės vietą pasiekė, kuri 
buvo 50 mylių atstume, bet 
ir tai, tik tada, kada jau 
“Titaniko” viršum banga
vo jūrų bangos, 
thia” iš 
iš jūrų išgelbėjo 711 žmo
nių.

Nors kapitonas ir aukš
toji komanda pradžioj ne
laimės bandė nerodyti bai
mės, bet tarpe keleivių pra-. 
sidėjo kuždėsis. “Sekretą” 
visi sužinojo. Laivas pavo
juje. Valtelių gelbėjimuisi 
buvo tik 16, į kurias nega
lėjo sutilpti nė vienas ket
virtadalis žmonių, esamų 
laive.

“Titanikas” pradėjo pirm- 
galiu smukti jūron.. Duotas 
signalas: “Pirmiausiai mo
terys ir vaikai į valteles!”

Bet pirmosios valtelės bu
vo apytuštės nuleistos, nes 
niekas tamsoje nenorėjo 
nuo didelio laivo lipti į ma

bangos. “Carpa- 
valtelių ir tiesiog

Kaip sugriuvo poniškoji

Ir buvusios poniškos Len
kijos draugai ir priešai 
1939 metais nustebo, kaip 
ji per kelias dienas karo 
sugriuvo. Buvo aiškinta, 
kad Hitlerio buvo daug ga
lingesnes jėgos. Tai tiesa,' 
bet nevisai. O ar Hitleris. 
neturėjo daugiau jėgų, kaip 
Sevastopolio gynėjai, ir ko
dėl jis ten su savo “blitz- 
krigu” susmuko, kodėl Se
vastopolis atsilaikė 250 die
nų, o Lenkija neatsilaikė nė 
10 dienu?

1939 metų Lenkijos su
smukimui buvo padėtas pa
grindas dar 1918 metais, 
Versalėje. Jau ten senojo 
pasaulio gelbėtojai, — ku
rie dar taip neseniai laikėsi 
“čielos ir nedalomos Rusi
jos” politikos, kurie norėjo 
atkurti ponų ir kapitalistų 
tvarką Rusijoj, — matyda
mi, kad vargiai jiems tas 
pavyks, tai norėdami ap- 
silpninti darbo žmonių nau
ją valstybę — tarybinę Ru
siją, — pradėjo grobti jos 
provincijas ir dalyti kaimy
nams.

Tos politikos dėka, Ru
munijai buvo atiduota Bes
arabija ir dalis Bukovinos, 
o Lenkijai, kuri pastatyta į 
šuns vietą — “saugoti Eu
ropą nuo bolševizmo,” buvo 
atiduota dalis Lietuvos., di
deli plotai Ukrainos ir Bal
tarusijos.

1919 metais atgimusi Len- 

daugelio tautų mišinys. Ji 
Užėmė 150,013 ketvirtainių 
mylių ir turėjo apie 34,000,- 
000 gyventojų. Geografi
niai ji buvo panaši į nosra- 
gio galvą, iš rytų atkištą į 
vakarus. Vilnius ir Vilni
ja, kaip stačios ausys, o ko
ridorius, prie Vislos iki Bal
tijos jūros, kaip nosragio 
ragas.

Politiniai ji buvo panaši 
į nosragį — išdidi, pasipil
tus, bet bes.pėkė. Jos gy
ventojus sudarė apie 20,- 
000,000 lenkų, 9,000,000 
ukrainų, 3,000,000 baltaru
sių, 2,500,000 žydų ir kitų 
tautų, ir.apie 500,000 lietu
viu.

Nekalbant apie pačių len

žytes valteles ir leistis ant 
šėlstančių jūrų bangų. Į pa
baigą jau buvo pakankamai 
norinčių, ir paskutinės val
telės buvo perpildytos, ,

Bendrai ant laivo nekilo 
panika. Juomi plaukė dau
giausiai anglai ir tuomi jie 
didžiavosi. Sakoma, kapi
tonas Smith, būdamas jū
roj, pagavo skęstantį kūdi
kį, padavė į valtelę, o patsai 
nuskendo.

Iki laivas pasinėrė į jūros 
gelmes, tai muzikantai gro
jo “Nearer, My God, to 
Thee,” taipgi laidotuvių 
muziką.

Milžinas ledynas buvo 
kur tai nušliaužęs nuo 
Greelandijos salos į jūrą ir 
atplaukęs į nelaimės vietą. 
Tais laikais manyta, kad 
jis atplaukė nuo Šiaurės 
Poliaus. Bet {tarybinės 
mokslo ekspedicijos ten ty
rimai įrodė, kad Šiaurės Po
liuje stori leda 
davo, nes kasnjiet jie išplau
kia—nuolatos

i nesusidary-

keičiasi.

ku darbininku ir valstiečiu 
sunkią padėti, dar sunkesnė 
būklė buvo tautinių mažu
mų. Lenkijos šlėktų val
džia atėmė toms tautoms 
laisvę, varu jas norėjo su
lenkinti, persekiojo jų tau
tinę kultūrą.

Lenkijos ponų valdžia, iš 
savo prigimties būdama 
darbo žmonių pavergėja, o 
pastatyta į rolę “apsaugo
jimui Europos nuo bolše
vizmo,” visą laiką vedė an- 
ti-sovietinę politiką. Pirma 
Pilsudskis, vėliau Juzef 
Beck ir Rydz-Smigly daėjo 
iki tokios politinės ubagys
tės, kad 1939 metais, net 
matydami, jog hitlerinis, už
puolimas neišvengiamas, 
bet, raginami . Anglijos ir 
Francijos, atsisakė priimti 
Tarybų Sąjungos karinę
pagalbą.

Lenkijos karinis 
su smukimas

Kaip visi reakcininkai ne
numato savo silpnumo, taip 
jo nenumatė ir Lenkijos 
valdovai ir generalinis jų 
štabas. Kiekvienam buvo 
aišku, kad hitleriška Vo
kietija apsiginklavus už A- 
merikos milionierių pini
gus, su agalba Anglijos ir 
Francijos. valdovų, būda
ma veik tris kartus gyven
tojais' skaitlingesnė ir tu
rėdama milžinišką karo in
dustriją, yra , daug galin
gesnė už Lenkiją.

Pačioje karo pradžioje 
Hitleris prieš Lenkiją me
tė apie 3,000 karo lėktuvų, 
moderniškų, naujai įreng
tų, jų tarpe' apie 1,500 bom- 
bininkų. Lenkija galėjo iš
statyti tik apie 1,200 lėk
tuvų, didžiumoje senųjų rū
šių, su nepatyrusiais, neiš
lavintais. lakūnais.

Hitleris metė prieš Len
kiją 65 divizijas, jų tarpe 11 
divizijų tankų ir mechani
zuotos armijos. Lenkija bu
vo išstačius tik 49 divizijas, 
kurių apie 40 procentų bu- 

Hitlerio divizija buvo apie 
16,000 vyrų, o Lenkijos tik 
12,000. Hitlerio tankų di
vizija turėjo 475 tankus, 3,- 
000 auto-troku, 11,000 vv- 
rų; o Lenkija neturėjo nė 
vienos tankų divizijos.

Hitleris metė ne mažiau, 
kaip 4,000 tankų prieš Len
kiją, organizuotų į divizi
jas ir net armiją, o Lenkija 
turėjo apie 900 ar 1,300 
įvairių rūšių tankų, daugu
moje mažiukų, silpnai gin
kluotų, organizuotų tik Į 
brigadas. Lenkų raitarija, 
kuri buvo skaitlinga, kurią 
Lenkijos valdonai paruošė 
karui .prieš Sovietų Sąjun
gos kazokų pulkus, be ap
saugos iš savo aviacijas, bu
vo auka Hitlerio lėktuvų 
atakų.

Iki karo pradžios Lenkija 
iš trijų pusių — šiaurės,* va
karų ir pietų — buvo ap
supta Vokietijos ir jos pa
stumdėlių. Tokioj padėtyje 
vienatinis teisingas karo 
žygis buvo: pasitraukti iš 
vadinamo Lenkų Korido
riaus, vakarinių provincijų, 
sudaryti apsigynimą paliai 
Sano-Vislos - Narevo upes, 
turint, savo užnugarį linkui 
Tarybų Sąjungos, ir gintis.

Bet Lenkijos generalinis 
štabas, vietoje apsigynimo, 
tai išmėtė savo karines jė-

gas pasienių punktais ir 
garsiai kalbėjo apie būsimą 
lenkų ofensyvą į Rytų Prū
siją ir net paėmimą Berly
no.

Hitlerio gi karo jėgos, bū
damos daug galingesnės, 
penkiomis armijomis puolė 
iš šiaurės, vakarų ir pietų, 
sukapojo lenkų apsigynimo 
linijas. Nuo pat pradžios 
pagavo į reples lenkų galin
giausias jėgas, Poznanio 
grupe, ir gyrėsi savo “Kan- 
nais,” kada naciai rugsėjo 
12 d., eidami iš pietų, užė
mė Lvovą ir. susijungė su 
kita armija, kuri ėjo iš 
šiaurės per Brest-Litovską.

(Mat, kartaginiečiai bai
siai supliekė romėnus ties 
Kaimais, Italijoj, 216 me
tais pirm krikščionių ga
dynės.)

Tokiu būdu per dvi savai
tes Lenkijos karinės jėgos 
buvo sunaikintos arba ap
suptos, neskaitant 15-kos jų 
fašistinių divizijų, kurios 
vis stovėjo prieš Tarybų Są
jungą ant rytų sienos.

Kaip žinome, rugsėjo 17 
dieną, kada jau Lenkijos, 
karinė jėga buvo sunaikin
ta, išblaškyta, ’ o valdžios > 
nariai radosi Rumunijoje,' 
tai Tarybų Sąjungos armi
ja įžengė į Vilniją, lenkų, 
pavergtą vakarų Baltrusiją 
ir Ukrainą.. * i '

Tūli kreivi istorikai aišj- 
kino, būk tas. Sovietų žygis 
“parbloškė / Lenkiją.”' Tai 
melas. ' Tais laikais ne vien 
Lloyd Geohįfe,' 'Anglijos vei
kėjas, bet ir amžinas Sovie
tų priešas W. Churčhill su
tiko, kad Tarybų Sąjunga 
gerai padarė, neleisdama 
Hitleriui pavergti tuos plo
tus.

Karui užsibaigus, tarybi
nis. generolas E. Sosnįn pa
darė sekamas išvadas kai 
dėl Lenkijos susmukimo:

(1) Geografinė Lenkijos 
padėtis — apsupta Vokieti
jos iš trijų pusių ir netu
rinti natūralių apsigynimo 
linijų vakaruose.

(2) Lenkijos valdovų po
litika — nusistatymas prieš 
savo kaimyną Tarybų Są
jungą, žiaurus darbo žmo
nių išnaudojimas, pavergi
mas tautinių mažumų.

(3) Daug prasieisianti 
Hitlerio karo technika, ga
lingesnė armija, orlaivynas 
ir laivynas. #

(4) Anglijos ir Francijos 
išdaVystė, kurios, turėda
mos su Lenkija apsigynimo I 
Sutartis, net karą Hitleriui 
paskelbusios, faktiškai karo 
nevedė, bet siekė susitaiky
ti ir nukreipti Hitlerio smū
gius prieš Tarybų Sąjungą. 
Ypatingai tūli Anglijos., 
Francijos ir Amerikos poli
tikai manė, kad Vokietijos- 
Sovietų karas neišvengia
mas, kada Sovietų armija 
įžengė į Vilniją* vakarų 
Baltarusiją ir Ukrainą.

(5) Klaidinga Lenkijos 
generalinio štabo strategi
ja, kuris vietoje, • apsigyni
mo taktikos, nevykusiai iš
dėstė Lenkijos karines jė
gas ofensyvui, kuris nebu
vo galimas.

Taip baigė .savo gyvavi
mą 1939 metais poniškoji 
Lenkija, kuri buvo pamotė 
Lenkijos darbininkams, 
valstiečiams ir inteligenti
jai, o tautų kalėjimas tau
tinėms mažumoms.

Vienas iš kiekvieno pen
keto amerikiečių serga vė
žio liga arba dar sirgs.

Dr. Charles S. Cameron, 
direktorius Ame r i k i n ė s 
Draugijos Kovai prieš Vėžį, 
todėl pareiškė:

“Amerikiečiai turi ne tik 
susirūpinti, bet nusigąsti to 
pavojaus, kad iš anksto sau
gotus! nuo jo bei gelbėtųsi.”

Amerikinis Sloan - Ket
tering Institutas Vėžio Li
gai Tyrinėti surado, kad 
bakteriniai Afrikos nuodai, 
vadinami “Egipto virus 
num. 101,” suturi vėžio 
skaudulių augimą per tam 
tikrą laiką. Tatai patikrin
ta, gydant 26 vėžio ligonius. 
Bet kūnas palaipsniui pri
pranta prie tų nuodų, tad 
po kiek laiko vėl pradedą 
augti naujos vėžio ląstelės 
vieton senųjų, kurias šie 
nuodai sunaikino.

Įleidus tų afrikinių nuo
dų ligoniui į kraują, žmo
gus jaučia, tiktai tiek ne
smagumo, kaip nuo lengvos 
influenzos.
VITAMINAI IR VĖŽYŠ
Amerikiečių. Sąjunga Vė

žio Ligai tyrinėti patyrė, 
kad jeigu ligonis vartoja 
daug vitamino C priedan 

KAZIO BEVARDŽIO 
MARGUMYNAI

1863 m. liepos 1, 2 -ir 3 
dienomis Civilinio,karo mū
šyje Gettysburg, Pa., žuvo 
viso 43,000 kareivių.

Šiaurinių valstijų .karei
vių - unijįstų. žuvo 23,000, 
o pietinių valstijų - konfe
deratų — 20,000.

To laiko pre z i d e n t a s 
Abraham Lincoln lapkričio 
19 d. savo istorinėje kalbo
je Gettysburg^ pareiškė:

—Šiame kapinyne palai
dota tūkstančiai jaunų vy
rų, kovojusių už laisvę. Lai 
dėlto užgimsta nauja lais
vė, kad žmogus būtų pripa
žintas žmogumi, o ne išnie
kintu vergu; kad valdžia 
tarnautų žmonėm, o ne 
grupei veidmainių, kurie 
dėl savo naudos palaiko 
vergiją.

_  •_

Buvęs prezidentas Frank
lin D. Roosevelt, konferuo- 
damas su Japonijos delega-. 
cija, pareiškė:

—Jūs negalėsit eit tolyn 
grobime žemių Azijoj, be 
karo su Jungtinėmis ValstiJ 
jomis.

Ant rytojaus, gruodžio 7 
d., 1941 m., japonai iš pa
salų užpuolė Jungt. Valsti
jų Pearl Harbor ir bombomis 
sunaikino tris ketvirtada
lius ten buvusio J. V. laivy
no, Per nepilnai dvi valan
das užmušta bei sužeista 3,- 
000 jūreivių.

« ——
Fort Lee, N. J., Charles 

Cicil su savo “prisiega,” gy
venanti Fort Lee “Trailer 
Camp,” savo 25 metų vedy
bų sukakties proga nu
sprendė paulioti. Viename 
taverne (saliūne), beulioda- 
mi, pamiršo prisilaikyt eti
kos ir buvo už tai areštuo
ti. Ant rytojaus teisėjas 
nubaudė Charlie pasimokėt

3’ pu'sl.--Lai’sve‘ (Lilterty)-Penktad., Bhland.-April 18, 1952

prie X-spinduliu, tatai žy
miai sulaiko vėžio skaudu
lių augimą.

To vitamino ypač daug 
yra orindžiuose, • lemonucr? 
se, kituose vaisiuose ir to- 
meitėse, kopūstuose ir įvai
riose žaliose daržovėse.

X-spinduliai daug geriau 
veikia, jeigu ligonis naudo
ja apščiaj vitamino C.

VERŠIŲ BLUŽNIS
Leidžiant skysčių iš ver

šių blužnies (spleen) į krau
ją, tatai padėjo pagydyti 
pradinius bei įpusėjusių? 
vėžio ligonius, kaip buvo 
raportuota tos organizaci
jos suvažiavime pereitą sa
vaitę New Yorke. Veršių 
blužnis šiek tiek pagelbėjo 
ir kitiems, kurių vėžys bur 
vo jau įsisenėjęs.

Nesveikas jautrumas
Jei gauna vėžį nervingas, 

nepasitenkinęs, visu o m e t 
susii-ūpinęs žmogus, tai vė
žio skauduliai juo smarkiau 
auga nuo tos “gryzbatos?’ 
Antra vertus, jeigu tuo pa
čiu laiku gaunavėžį ramaus 
būdo, lėtas žmogus, tai vė* 
žio skauduliai kur kas lė
čiau auga, sakė kitas spe
cialistų raportas. N. M.

$25, o jo “prisiega” $100 
arba 30 dienų kalėjimam 
Per abudu sukrapštyta vos 

j$2.> tik už Charlio pabai
dą. Jis išskubo gaut pini
gų paliuosuot savo žmoną. 
Išskubo ir negrįžo. Jo pati 
nugabenta į apskrities kalė
jimą. Jis pasiaiškino, kad 
dasiprotėjes, jog už moterį 
abelAai yra per daug $100.

Kazys Bevardis

Senovinė Kartagenos 
valstybė ir Roma
Ten, kur dabar Afrikoj 

yra miestai Bizerta ir Tu
nis, Tunisijoj, pirm dabar
tinės krikščioniškos metų 
skaitlinės buvo nedidelė, 
bet galinga Kartagenos 
valstybė. Jos prieplaukos 
buvo prie didelių vandens 
keliu, v

Romos imperatoriai su
manė pamušti Kartagenos 
valstybę. Bet pastaroji tu
rėjo galingą jūrinį laivyną. 
Romai užkabinus tą nedide
le, bet gerai organizuotą ir 
kovingą valstybę, prisiėjo 
vesti sunkūs ir ilgi karai.”

Pagaliau, 149 metais pirm 
dabartinės metų skaitlinės 
galinga Romos armija ap
gulė Kartagenos miestą. 
Gyventojai nusprendė nė- 
pasiduoti. Vyrai ir mote
rys, jauni ir seni, stojo į ko
vą ir darbą. Galingos sie
nos, saugo jančios miestą, 
atlaikė romėnų atakas. Pea* 
dvejus metus ėjo miesto ap
gulimo kova. Ant galo le
menai įsiveržė. Jau nedaug 
buvo likę Kartagenos mies
to gyventojų. Jie užsidarė 
į bažnyčią ir iš ten gynėsi. 
Kada matė, kad ir ten ne
atsilaikys, tai padegė baž
nyčia ir sudegė patys. ,p.

V. S. j



KAI AŠ BUVAU 
ŽIBURIETIS

(Iš atsiminimų)

Seirijuose “Žiburėlio” 
kuopą bei skyrių sutvėrė 
kunigas Baltrušaitis 1906 
ar 1907 metais. Jis tai kuo
pai gerai darbavosi, bet 
neilgai, nes buvo iškeltas į 
Suvalkus. Dėl jo iš Seirijų 
iškėlimo to laiko* ‘žiburėlio” 
darbuotojai nusiminė, bet 
jis jiems atsakė:

“Nenusiminkite. Jeigu 
dėl “Žiburėlio” veikimo pri
sieis kreiptis prie valdžios, 
as nepatingėsiu nueiti pas 
gubernatorių ir pasikalbėti 
su juomi tais reikalais.”

Po kun. Baltrušaičio iš 
Seirijų iškėlimo, atkėlė kun. 
Biskį su jo “seseria.” Ta 
jo sesuo buvo vidutinio dy
džio, nei stora, nei plona, 
dailaus veido, panienkiškai 
gražiai pasirėdžiusį, ir pa
prastam griešninkui ji bu
vo patraukli.

Bet tas klebonui Katiliui 
nepatiko, kad per daug vie
šai yra darkomas kunigiš
kas stonas, tai viena; antra, 
davatkos pradėjo duoti kle
bonui skundus, sakydamos: 
“Ta panienka nėra kunigo 
sesuo, bet sugulovė.”

Katilius Biskį prašalino; 
Biskiui nebuvo laiko pasi
rodyti “Žiburėlio” veikėju.

Po kun. Biskio atkėlė ki
tą kun. Jo pavardės neatsi
menu, bet ir nereikia. Jis 
buvo tikras grubi jonas. Jei
gu žmogus, duodamas jam 
išpažintį, pasako ką “sto
resnio/5 tai jis, iškišęs ran
ką iš spaviednyčios, sukinė
ja ausis, peša plaukus. Tas 
tekdavo daugiausiai vaiki
nams; gal jie- jam pasisa
kydavo, kad naktį pro lan
gus lysdavo pas mergas, ar
ba per mišias karciacnoje 
gėrė alų, neklausė evangelL 
jos, pamokslo.

Tokis kunigo gyvulišku
mas žmones įbaugino, pas 
jį niekas išpažinties nėjo 
arba mažai kas ėjo. Būda
vo, sėdėdamas spaviedny- 
čfoje skaito maldų knyge
lę; nesulaukdamas nieko už 
plaukų pakratyti, išeidavo į 
tą kambarį, iš kurio klap
čiukų aprėdyti kunigai eina 
laikyti pamaldų.

Gi pas’ klebono spavied- 
nyčią žmonių prisikimšę iš 
abiejų pusių. Reiškia, gas- 
padorius (klebonas) dirba, 
pirštų krumpliais barabani- 
ja į spaviednyčios sienas, o 
bernas nieko neveikia ir už 
dyką valgo duoną.

Klebonas prašalino ir tą. 
Po to grubijono atkėlė, kitą 
kunigą, bet tas buvo rim
tas vyras. Gražiai sugyve
no ir su jaunimu ir seni
mu. Klebonui nereikėjo vie 
nam dirbti. Dėl kokios prie
žasties jis buvo iškeltas,— 
nežinau. Po jo atkėlė ku- i 
nigą Tautkevičių.

Kunigas Tautkevičius bu- 
vo jau pilnam ir kūniškam i 
ir protiškam subrendime.' 
Gražus ir rimtas vyras.

Tiesa, davatkoms jis ne- į 
labai patiko, nes jis, pri
imdamas išpažintį, ne j ieš
kojo jųjų pakampėse pa
slėptų griekų. Dirbo grei
tai Nesėdėjo klausykloje 
ir netraukė į savo plaučius 
jųjų andarokais sukeltų I 
dulkių.
. Jam daugiau rūpėjo “Ži
burėlis” ir visas jame vei
kimas, kurį jis pasiėmė va
dovauti. Tuo laiku Ignas 
Babarskas ir mane įrašė 
^Zjburėlin.” Buvau kokios 
17-kos metų berniukas.

Viename jo susirinkime 
nutarė įsteigti knygynėlį, jį 
imp- tada -vadindavo,--kuria-

me būtų galima gauti “viso
kių” knygų pasiskaitymui. 
Tarimas įvykdytas.

Už kokios poros savai
čių /prasidėjo skait y m u i 
knygų išdavimas. Jas išda
vinėjo parapijoje plačiai ži
nomas davatkynas, ant pirš
to u ž s i m o v ęs “čystatos” 
žiedą, Brandos Karalius, 
Tumasonis.

Jis man davė pirmu
tinę “knygą” pasiskaityt

sukasi;
nuo jos

į kis jųjų gyvenimas vargin
gas, ypatingai mažažemių 
tėvų vaikų.

Ketvirtą kr 
tyti 
mą.” Jame 
siaus Grašį.” 
leli, ių

Grašį užkč 
žemė pasipili 
viyšun. Tač 
linin. Jame 
išdžiūvo, bet 
visi gyvūnai 
kilo nepaken

Iš šulinio i 
nešė varpų 1 
žiun suvirini 
varpą, tai am 
raudona denį

Įkeltas bažnyčios bokšte, 
varpas skambino be sustoji
mo, o velykų pėtnyčią bau
bė kokiu tai velnišku bal
su. Tas balsas buvo girdi
mas per kelias mylias ir 
nuo jo paukščiai šalinosi.

i Po velykų lyarpą, iš bokš
to nuleidę, įdėjo vežiman, 
nuvežė prie prieplaukos, 
įkėlė laiveliu ir, juomi nu- 
plukdę ant jūros gilumos, 
nuskandino. Kai tik jis pa
siekė dugną, staiga vanduo 

. ėmė viesuliškai suktis, vil
nys — laivelį mėtyt taip, 
jog buvo manoma, kad ir 
skandinto jai eis pas tą vel
nio apsėstą varpą; bet stai
ga atsirado kitas laivelis ir 
juos išgelbėjo. Manoma, 
kad ten buvo Šv. Petras su 
savo pagelbininkais.

Toje vietoje ir dabar van
duo verpetiška 
plaukianti laivai 
šalinasi. Kur ta jūra yra— 
nepasakyta, įvadas išmis

tas, ne kas kitas, ir dar 
| šventųjų gyveniman įdėtas. 
' O gal taip reikia? Juo dur- 
1 niau, tuo švenčiau.

Kokias knygas parsineš
davau, tai mano dėdė Pe
tras visai manęs nešikli,: 
sęs imdavo 
skaitydavo.

Sykį jis 
žo formato 
motinai paskaito, o kai tik 
aš stubon, jis knygelę po 
pažastim ir namo. Maniau 
sau vienas: tur būt joje tu
pi koks dar man nematy
tas pajuodėlis, už tat jis 
man neduoda jos skaityti.

Vieną sekmadienio rytą 
jis atėjęs man sako: “Aš 
eisiu bažnyčion, o tu jok i 
nadotkus ganyti arklius.” 
—Gerai, josiu, — atsakiau 
jam.

Kada jis iškeliavo bažny
čion, aš nuėjau pasiimti jo 
arklius. Paklibinau prie
menės duris — užrakintos. 
Tada iš kiemo, aplink dar
želį, priėjau prie žieminio 
lango, išėmiau jį ir įlindau 
vidun. Iš. stalinio stalčiaus 
išėmęs man uždraustą kny
gelę į kišenę ir pro langą 
lauk. Langą atgal įdėjau, 
pasiėmiau arklius ir lapa
tai ganyt.*

Nuėjės prie varnasalės 
kalno supančravau juos ir 
numovęs nuo galvų apy
nasrius palikau. Jie ska
niai ėdė rudens žolę; dėdės 
du, o mano vienas, tai visi

ygą davė skai- 
: “Visų šventų Gyveni- 

radau “Judo-. 
Skaityk, bro- 

norėk!
sė žemėje, bet 
te ir išmetė jį 
a jį įmetė šu- 
ne tik vanduo 

ir ten buvę 
pastipo. Iš jo 
narna smarvė. I 
Sėmę grašį nu- 
eyklon ir spy- 
i. Kai nuliejo' 
t jo šono buvo

parsinešiau ją namo. Vy
resnis brolis Ignas, pama
tęs tą “mokslišką” knygą, 
suriko: “Mesk į pasuolę, tu 
jau ne vaikas!”

—Negaliu, aš ją turiu 
nunešti nesupurvintą, — at
sakiau jam.

Kitą knygą davė man pa
siskaityti, tai “Šv. Taydos 
Gyveni^.” Tą knygą pa
rašė kokis pusgalvis kimi-' 
gas ar vienuolyno zoko- 
ninkas. Pilnai protaujantis 
žmogus tokių šlykštybių ne
rašys ir jomis nebandys 
privesti prie šventenybės.

Šv. Tayda savo jaunys
tėje buvo nesuvaldoma iš
tvirkėlė, paleistuvė. Su ja 
padorūs žmonės nenorėjo 
kalbėti, šalinosi nuo jos. 
Bet, štai, atsirado vienas 
vyras, pagavime dvasios 
šventos, nusivedė ją vidu
ryje rinkos jomarko die
ną... ir prašė...

—Negaliu,—buvo atsaky
mas. — Čia daug žmonių 
matys mus. Tas gi vyras,' 
pripūstas švento “dūko,” at
sakė: “Matai, bijai žmonių 
matymo; bet atsimink, 
Tayda, kad dievas visur ir 
visada mato tavo .atlieka
mus darbus, kuriuos bijai 
viešai parodyti d orio m s 
žmonėms.”

Tas.vyras Tayda taip su
gėdino, kad ji ant rytojaus 
atliko išpažintį iš viso gy
venimo, darė atgailą pas
ninkais, maldomis ir apie- 
romis. Kitą gyvenimo pu
sę praleido pavyzdingai ir 
užsipelnė šventą vardą.

Šitą ištrauką perskaičiau 
savo motinai, ir ji man lie
pė daugiau tokių knygų ne
skaityti, nes paliksiu kaip 
Petras, reiškia, mano dėdė.

Petras tuo laiku velykinę 
išpažintį atlikdavo jau po 
velykų, iš ko motina supra
to, kad jis,, skaitydamas to
kias “šventas” knygas, su- 
bedievėjo.

Trečią knygą man davė 
skaityti: “Apeigos Rymo 
Katalikų Bažnyčios.” Kny
ga raudonais apdarais ir 
didelio formato.

Joje nurodoma, kokiais 
vardais krikštyti vaikus, o 
kokiais ne. Lietuvos kuni
gaikščio Vytauto vardas 
jau buvo užmozotas. Reiš
kia, jeigu tokiais vardais 
krikštysime vaikus,'tai pa
niekinsime krikščioniškus 
ir grįšime prie pagonybės.

“Apeigose Rymo Katali
kų Bažnyčios” įrašyta ir 
palaiminimas, duodamasis 
šliūbą imančiai' jaunai po
rai. Jis skamba va kaip:

“Palaimink, Viešpatie,^ši
tą porelę ir suteik jai vai
kelių gausybę, kad jie būtų 
ištikimi Dievui ir bažny- v • • vciai.

Tai ne palaiminimas, bet 
tiesiog prakeikimas jaunos 
poros. Palaiminimui ne
svarbu, ar tie vaikeliai tu
rės. ką valgyti ir apsirėdy
ti ar ne, bile tik jų būtų 
daug. - .

Esu vienas iš vaikelių 
gausybės ir gerai žinau, k'o-

lau-
ir jas laisvai

parsinešė ma-
■knygelę, atėjęs

Aš atsisėdau ant sausos 
žemės, o šalia manęs atsi
tūpė margas šuo. Beskai
tant knygelę, pasukau gal
vą į kairę pusę ir paste
bėjau, jog margis užrietęs 
galvą žiūri, aš irgi pasekiau 
jį-

Nelabai aukštai tykiai, 
ramiai lekia gervės i pietų 
pusę. Toli akimis lydėjęs 
nykstantį paukščių retežį, 
vėl sugrįžau prie skaitymo.

Už kokios poros valandų, 
kuomet ten žolė jau buvo 
nuėsta, arklius apynasriais 
padabinau, kojas išpančia- 
vau ir juos nuvedžiau prie 
aukštukės. Ten s.upančia- 
vęs, apynasrius nuo galvų 
nuėmęs, palikau juos mai-

ST. PETERSBURG, IIA
Bis tas iš mūsų miesto I

Mūsų LLD 45 kuopa turėjo 
surengus gražų pikniką kovo 
30 d. ant gražaus Migguire 
parko. Piknikas buvo labai 
pasekmingas ir turtingas gra
žiais svečiais. Svečių buvo iš 
daugelio valstijų ir visi, rodo
si, buvo patenkinti mūsų pa
rengimu. Turėjome ir muzi
kantą, kuris užtraukė keletą 
polkučių ir taip sužavėjo par
ko dalyvius, jog publikos pri
sirinko labai daug. Vieni sto
vinėjo, o kiti ir šokti pradėjo. 
Tai buvo Kazimieras Neivenas 
iš Sarasota. Jis čia atvažiavo 
su visa savo šeimyna, dviemis 
dukrelėmis ir žentu ir anūku. 
Jie yra labai draugiški ir ma
lonūs žmonės, ir smagūs.

Svečiai
Taipgi dalyvavo ir draugai 

česnai, seni hartiečiai, iš Mi- 
chigano. Dabar čia vieši pas 
draugus Bernotus Alenutės 
dėdė, senas pittsburghietis, 
Jonas Masiliūnas. Tai jau se
nyvas žmogus, bet dar gana 
drūtas ir draugiškas. Rodos, 
jis jau išėjęs ant pensijos. 
Taip pat viešėjosi ir Alenutės 
brolis Leo. Petrauskas, parei
nąs iš Racine, Wis. Dabai’ jis 
tarnauja Marchant Marine ir 
ką tik sugrįžo iš Francijos. 
Tai puikus ir diktas vyras, ko
kių mažai čia matosi.

Naujai pribuvę lietuviai
Taip pat girdėjau, kad ir 

daugiau čia yra atvažiavusių 
lietuvių. Alenutė man rašė, 
kad draugai Frank Marsonai 
iš Great Neck, N. Y., irgi per
kasi gražų namą netoli Tam
pa, Fla. Taip pat ir Marcinke- 
vičiai ir Sederavičiai yra atvy
kę iš Chicagos, irgi statosi na
mus ant kelio 92. Girdėjau, 
kad jie bus mūsų kuopos na
riais. Tai yra labai, malonu 
susilaukus tokių žmonių. Jiems 
Floridos klimatas labai patin
ka. • ,

Ligoniai
Buvo susirgusi Marijona Po

cienė, išgulėjo porą savaičių 
ligoninėje. Bet dabar jos svei
kata žymiai pasitaisė. Ji jau 
randasi namie.

Ištiko nelaimė mūsų gerą 
draugę Onutę Navickienę. Sa
kėsi parpuolus kieme ir nusi
laužė koją. Ji dabar randasi 
ligoninėje. Draugai Navickai 
turėjo apleisti St. Petersburgą, 
kadangi Petras susirado darbą 
kareivinėje už barberį, netoli 
Orlandos ir nusipirko namuką 
nuo Martinkų iš Clevelando. 
Tokiu būdu jie dabar gyvena 
Taft, Fla. Bet savo senuosius 
namus Gulf Port, Fla., dar te
beturi. Už poros metų vėl ža
da sugrįžti į St. Petersburgą.
Baigiasi sezonas

Paskutiniu laiku jau baigia 
visi turistai apleisti mus ir 
saulėtą Floridą. Bet beveik yi- 
si, su kuriais teko kalbėtis, ir 
vėl ateinančią žiemą žada su
grįžti į Floridą.

tintis nauja žole. Aš gi, 
ant kranto sėdėdamas, bai
giau skaityti knygelę.

Pavakarėje, užėjęs ant 
viršaus aukštukės pamaj 
čiau? kad kas nors per Sa- 
verino kalną parvažiuoja 
“iš bažnyčios.” Tada, grei
tai susitvarkęs arklius, jo- 
jau namo, idant dėdė neuž
tiktų knygelės mano kiše- 
niuje.' Parjojau pirma jo. 
Arklius tvartan suleidau, 
langą išėmęs įlindau stu
bon, knygelę padėjau, kur 
radau, vėl laukan; langą 
užkaliau ir abudu su arkliu 
parėjome namo.

Ir ar žinote, ką aš toje 
knygelėje radau? Ogi, kur 
žmogaus gyvybė prasideda, 
ir paveikslėliais parodoma 
jos besivys tymas. Prie to, 
ten pasakyta: “Jeigu mo
teris turi sunkų gimdymą, 
tai jos yra per mažas gim
dymo žiedas?’ Tai ir visa 
paslaptis.

(Bus, daugiau)

Buvo sustojęs pas mus ir 
Antanas Dulskis prieš išva
žiuosiant į Detroit, Mich. Mat, 
jis žiemą praleido Miamoje ir, 
matyt, pasiilgo St. Petersbur- 
go draugų, taip, jog neapleido 
neatsisveikinęs. Tai malonu 
buvo su juo vėl pasimatyti, 
nes čia kadaise jis su mumis 
daug darbavosi.
Kuopos veikla

Nors mūsų LLD kuopelė 
šią praėjusią žiemą mažiau ką 
nuveikė, bet pasekmės buvo 
neblogos. Nuo poros piknikų 
pelno liko $85 ir praėjusiame 
susirinkime likosi paaukota 
dėl Vilnies bazaro $10. Aš 
manau, kad ateinančiame su
sirinkime bus kiek paskirta ir 
dėl Laisvės $10,000 fondo.

Dar negalima praleisti ne
pastebėjus, kad mums LLD 
moterims yra sunku kas daug 
veikti, kadangi mes esame per 
daug toli viena nuo kitos—- 
vienos gyvena Tampoje, kitos 
Clear watery j e, trečios St. Pe- 
tersburge. Per toli yra komisi
jai susirinkti', kai prisieina tu
rėti koks nors parengimas. 
Bet niekas negali pavaduoti 
mūsų draugės Zablackienės. 
Nors ji pati yra menkos svei
katos ir dar labai apsunkinta 
savo draugo tokia ilga liga, 
vienok ji dėl kiekvieno pikni
ko iškepa tokį skanų kugelį, 
be kurio mūsų svečiai negalė
tu būti pilnai pasitenkinę. Be 
to, ji atsisako bilą už tą kuo
pai priduoti, vis paaukoja. Da
bar ji jau turi ir pagelbininkę, 
tai draugę Tarienę, kuri irgi 
iškepa labai gardžių pyragų.

Natalija

New Haven, Conn.
Mūsų veikimas

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 32 kuopa gerai gyvuoja, 
nariai duokles jau baigia pasi- 
mokėti už šiuos metus. Taipgi 
gavome vieną naują' narę, 
Susy Stankus, kuri pasimokė- 
jo metinę duoklę du doleriu.

Pasirodo, kad norint gauti, 
dar galima naujų narių įrašy
ti. Nėra taip sunku, parodant 
mūsų draugijos nuveiktus dar
bus, ypač puikiai veikia šių 
metų knyga “Sveikatos šalti
nis”, Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
raštai. Nariai šią knygą gavę 
labai įvertina ir daugelis sako, 
kad knyga turėtų rastis kožno 
lietuvio namuose.

LLD 32 kuopa rengia vaka
rienę gegužės 4 d., L. B. sve
tainėje, 243 N. Front St. Pra
sidės 3 vai. po pietų. Įžanga 
tik $2 ypatai.

Prašome ir kaimynus mūsų 
parengime dalyvauti ir links
mai praleisti popietį, žinoma, 
parengimo nauda eis LLD rei
kalams.
Ligoniai

šiuo tarpu serga keletas 
draugų. Serga Amilija Miller- 
Meliauskas, Joseph Kalvaitis 
ir Vincas Bekša. Linksma nau
jiena, kad visi šie draugai 
pradėjo sveikti. Vėliname vi
siems greito ir pilno pasveikt- 
mo-

Velionio Roosevelto išti
kimas draugas šuo “Fa
lą” šiomis dienomis nu- 
dvčsę ir tapo pakavotas 
prie Roosevelto kapo Hy
de Park, N. Y.

Laisves Choro pagerbimas 
f . . ...Draugai, ar nebūtų gerai, 

jeigu mes skaitlin'gai pagerb
tumėme Hartfordo Laisvės 
Chorą 25 metų sukakties pro
ga? Kaip žinote, choras savo 
sukakties atžymėjimą rengia 
šį sekmadienį, balandžio 20 d., 
LAC Club Hali, 227 Lawrence 
St., Hartford, Conn. Pradžia 
1:30 vai. po pietų. Mes gerai 
žinome Laisvės Chorą, kuris 
tiek daug metų linksmina šios 
apylinkės lietuvius savo gra
žiomis dainelėmis. Jis užsitar
nauja didelio pagerbimo.
Jau laikas ruoštis

Mano supratimu, jau laikas 
tartis vasaros parengimais. 
Juk turėsime spaudos pikniką, 
LDS pikniką, Dainų Dieną, iš
važiavimus. Reikėtų jau dabar 
tuos parengimus apkalbėti, 
kad padarius juos pasekmin
gais.
Patarimas

Nesakyk tokio žodžio, kuris 
ardytų draugiškumą tarpe 
mūsų gerų draugų. Ne visi 
vienaip suprantame. J. S. K.

Bayonne, N. J.
Nieko naujo )

Prieš ir per pačias Velykas 
teko susitikt lietuvių ir sve
timtaučių. Kiekvieną susitikęs 
pirmiausia gauni palinkėjimą 
“linksmų velykų”. Užklausus 
naujienų, kiekvienas . atsako 
“nieko naujo”. Nors ištikrųjų 
yra naujienų, bet, matyt, 
žmonėms įgriso visoki sklei
džiami blofai, visoki melai, 
tai nebesidomi, kad ir būtų 
kas nors pusiau teisingo. Nes 
visai "teisingą žinią šiuom tar
pu labai sunku rast.
i Liūdniausias pasikalbėji
mas su Tide Water žibalo 
kompanijos darbininkais. Jie 
irgi sako,' “nieko naujo, tris

JONO KAŠKAIČIO 
Įsigykite 

eilių, rinkinį

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.

LAISVE 110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.

Jei dar neturite, tai tuojau įsigykite 
Rojaus Mizaros vėliausią apysaką

KELIAS 
I iaihį

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 į šalį, kol užbaigsite!

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

Knygos kaina $1.50. Užsakymus siųskite: ’
“LAISVE” 

110-12 Atlantic Ave. Richmond Hill 19, N. Y.
Yr—.....-....... i ' , ’i n-rtf-
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mėnesius išstreikavom ir sugrį
žom nieko nelaimėję”. Vieni 
kaltina jaunus darbininkus, 
t.y., buvusius kareivius, kiti 
kaltina unijos vadovybę. A§ 
manau, kad pastarieji turi 
daug tiesos. Nežiūrint, kas 
kaltas, bet visi darbininkai 
nukentėjo skaudžiai.

Tik vietiniai biznieriai \ 
streikui pasibaigus leirgviau / 
atsiduso. Nes apie 2,000' dar
bininkų buvo sustoję pirkę 
daug dalykų. O tas dikčiai pa
kenkė nekuriems biznieriams.

Tarpe lietuvių, ypatingai 
tarpe progresyvių lietuvių, ir
gi nieko naujo. Tyku, gražu. 
Kas pasidarė? Juk čia dar 
yra lietuvių, dar ne visi išmi
rę. Dar keletas yra pasilikę, 
kurie nešioja nenuilstamų dar
buotojų karūną, bet ir nuo jų 
nieko negirdėti.

Būtų gerai, kad jūs, drau
gai, dar sykį pasižiūrėtumėt į

i jų paveikslus, po kuriais yra 
parašyta “nenuilstanti dar
buotojai”. Gal tas kiek padė
tų . Proletaras

IŠSIREIŠKIMAI APIE 
MEILĘ

. ’-------------/

Moteriškė pačia savo pri
gimtim yra nepastovus daik- S 
tas. Tasso f

Vyrai visuomet buvo pri- 
gaudinėtojai.

Shakespeare

Meilė negali ilgai pakęst 
nepaisy mo. Beecb.er

Moters laimė dingsta, jei
gu jinai nebegali savo vyrą 
laikyt savo geriausiuoju 
draugu. G. Sand

•

Meilei atsiradus, kas gi 
dar skaitysis su draugišku
mu? Shakespeare



GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS

Lawrence. Mass.

, (Tąsa)
I Ką /(tsakyti? Pirmiausia reikia kuo 
objekt^viaūsiai pripažinti tiesą ir sutik
ti, kad pateikti argumentai, deja, teisin
gi.

Taip, tai tiesa. Prancūzija veidmainiš
kai užmerkė akis į karą Ispanijoje. Ji 
paliko likimo valiai Čekoslovakiją 1938 
metais ir sulaužė savo įsipareigojimus 
sąjungininkams. Ji paliko Lenkijai vie
nai grumtis prieš Vokietiją 1939 metais. 
Žiūrint aplinkybių, pas mus tai buvo 
vadinama čia “nesikišimo politika,” čia 
“taikos gelbėjimu Miunchene,” čia “keis
tu karu.” Tai buvo melo politika, apsi
vainikavusi Peteno išdavyste. Bet juk 
yra ir kita Prancūzija.

Prancūzai su Andre Marti priešakyje 
grūmėsi Ispanijoje ir mirė už visų tau
tų laisvę ir už savo tėvynės garbę. Pran
cūzai pasmerkė Miuncheno susitarimą 
kaip didžiausią istorijoje išdavystę. 
Prancūzai buvo pirmosios “keistojo ka
ro” aukos. Mūsų vyrai ir moterys, liau
dies žjnonės, visa(įkį^*eiškė savo užuo- 
įautą Ispanijos resputmkai, Čekoslova- 
Aijai ir visoms draugiškoms nacijoms, 
yie nėjo paskui išdavikus. Jie kovojo su 
tomis vyriausybėmis jr tais žmonėmis, į 
kuriuos visas pasaulis šiandien žiūri su

• tikrasis Prancūzijos vei
das. Tos Prancūzijos, kuri nenorėjo pasi
duoti Hitleriui. Tos Prancūzijos, kuri,

i panieka. Jie — 
/Inc Trie Prannn

į

A kovodama dėl nepriklausomybės, vėl ūžė- 
a ' mė savo vietą gretose tautų, ginančių 
r teisę gyventi. Šią Prancūziją m-es turime 

parodyti visam pasauliui.
Kaip nusikaltėlio šeimoje nešlovė 

krinta visai giminei, taip ir mes dabar 
esame priversti atsilyginti už tuos, ku
rie suteršė mūsų tėvynės garbę. Mes at
silyginame už jus, ponas Daladje.

Mums reikia vėl iškovoti prarastą 
draugų pasitikėjimą. Tai taip pat mūšis 
dėl Prancūzijos, mūšis, kurį mums ten
ka ^fTesti ten, kur mes dabar esame. Lai- 

jį nelengva, nes jei nesunku atsa
kyti į priešo neapykantą, tai nepapras
tai sunku kovoti su draugo neapykanta. 
Mums būtina laimėti šį mūšį.

Respublikonų Ispanijos kovotojai, did
vyriai, gynę Čekoslovakijos nepriklauso
mybę, Jugoslavijos partizanai, visų ša- 

> lių patriotai, jūs negalite ir neturit-e būti 
prancūzų patriotų priešai.

Mes kovojame už bendrą reikalą. Tas, 
kas išdavė jus, išdavė ir Prancūziją. 
Tarp mūsų nėra nesutarimų. Jūs supra
site mus, kaip suprantame jus mes.

Stovykloje kas diena susiduriame su 
žemiausių instinktų pasireiškimu, bet 
čia taip pat gimsta ir kilniausi jausmai. 
Smukimo giluma ir didvyriškumo aukš
tybės — kaip kare, kur vieni išmonės 
griūva nuo pjedestalo, o kiti pasiekia 
neregėtas aukštumas. Pavyzdys turi bū
ti tje, kurie pasiekia aukštumas. Didieji 
žmones ir didvyriai pilniausiai išreiš- 

,kįa savo tautos veidą, ir jų vardai gyve
na amžius.

Čia kiekviena šalis turi savo didvyrių. 
Mes kalbame skirtingomis kalbomis. Ko
va dėl būvio verčia mus kartais kariau
ti vienas prieš kitą. Vis dėlto ir čia ran
di bendrą kalbą, jauti, kad negalima ne
tikėti tautų brolybe.

Mūsų atvykimo dieną vokietis, drauge 
su mumis prausęsis dušo kambaryje, pa
aiškino man, kad jis jau dešimt metų 

'■ sėdįs'koncentracijos stovyklose. ' Jis pa
klausė mane, kokie prancūzai atvyko su 
manim. Aš atsakiau darkyta vokiečių 
kalba, kad daugiausia partizanai.

Vokietis pažiūrėjo į mane ir paspaudė 
man ranką. Priešas taip nepaspaus ran
kos.

Aš mačiau jauną lenkų darbininką, 
kurį kapo varė į tikrą mirtį prie spyg
liuotos vielos. Tas nuėjo nesvyruoda
mas. Prieš įeidamas į draudžiamąją zo
ną, jis uždainavo. Jis giedojo Interna
cionalą gimtąja kalba. Automato salvė 
nudėjo jį. Giesmė, su kuria jis mirė, bu
vo mums brangi giesmė.

Aš mačiau, kaip rusų kareivis išdi
džiai pakėlė galvą ir, rodydamas sau į 
kak t#, šūktelėjo rusiškai sargybiniui, 
kuri& gavo įsakymą jį nušauti:

—VAš noriu mirti veidu į priešą.
Jo priešas buvo ir mūsų priešas.
Vakar, grįždami iš prievolės nešti bi

donus, mes sutikome kokių septynių 
šimtų žmonių- partiją. Sulysę, apšepę, 
nudriskę, jie ėjo basi, abejingi esesinin-

kų apsaugos smūgiams. Kada vora susi
lygino su mumis, mes atsistojome ra
miai ir nusiėmėme kepures. Mūsų svei
kinimas buvo skirtas ne karininkui ese
sininkui. Jis buvo skirtas Jugoslavijos 
partizanams, šiems pro mus ėjusiems le- 
gendariniams didvyriams.

Štai kur yra tautos.
Kai aš galvoju apie jas, aš mintimis 

matau vaizdą: visų rasių ir tautybių 
žmonės dirba statydami milžinišką pas
tatą, kuris kyla j šviesą.

VIII
KOŠMARAI

Jau pusę metų mes gyvename bara
ke Nr. 16. Iš pradžių buvo manoma, kad 
mes čia liksime mėnesį, paskui pusantro, 
paskui tris. Dabar apie terminą, kiek 
mes čia būsime, nieko nebegirdėti.

Kalbama, kad Berlynas susidomėjęs 
bandymais, kurie atliekami su mumis. 
Bandoma įvairių maitinimo režimų įta
ka organizmui. Pusė iš mūsų gauna vien 
tik daržovių sriubą su sėlenomis. Kita 
pusė — įprastinį davinį.

Periodiškai mus sveria, tikrina pulsą, 
širdies darbą, ima kraują.

Kartą iš laisvės buvo atvažiavę oficia
lūs asmenys, “didžiosios Vokietijos” gy
dytojai ir mokslininkai, jų tarpe buvo 
net generolas. Kaliniams liepė nusireng
ti nuogai ir išrikiavo juos pagal tauty
bes. Svečiai mus čiupinėjo ,sukiojo, 
vertė vaikščioti, bėgioti. Jie niekaip ne
galėjo, suprasti, kędėl vokiečiai nusipe
nėję, o prancūzai, rusai ir jugoslavai— 
vien oda ir kaulai. (Paaiškinama tai la
bai paprastai: vokiečiai, kriminaliniai 
nusikaltėliai, barako seniūno nesudrau- 
džiami, pasisavindavo didelę dalį mais
to.) Na, aišku, todėl, kad tai žemesnio-, 
sios rasės. Buvo nutarta tęsti bandy
mus. Vis dėlto mokslo 'vyrai išvažiavo 
patenkinti, nes mirė palyginti nedaug: 
koks trisdešimt žmonių iš trijų šimtų. 
Turėjome nuostolių ir mes: žuvo dešimt 
prancūzų. ' .

Paskutinis paliko mus Raimonas. (Ti
krasis vardas Raimonas Ridelis.) Jis ne
pasidavė ligi galo. Kadangi, vokiečių 
nuomone, jis mirė per lėtai, jie įšvirkšto 
jam terpentino. Kieno dabar eilė?

Šį rytą, prieš žadinant, aš girdėjau, 
kaip Žanas pasakojo Šarlo savo sapną.

—Einu pro krematorijų. Lavonų pri
versta krūva, ligi paties stogo. Staiga 
vienas negyvėlis kad šoks! Nustvėrė ma
tte už gerklės ir rėkia: “Dabar tavo ei
lė!” Mirsiu, Šarlo, būtinai mirsiu...

Ir Šarlo, kad ir jaunesnis už Žaną, 
guodė jį kaip kūdikį.

—- Na, ką tu, kaip mažas! Man.taip 
pat pasitaiko košmarų. Buvai partiza
nas, o dabar kiekvieno nieko bijai. Liau
kis, nes nueisiu sau.

— Neik, neik, Šarlo!
— Bet ne, avigalvi, aš pajuokavau.
Jei jie abu būtų pabudę anksčiau, tai 

kartu su mumis būtų buvę liudytojai 
košmaro, kur kas baisesnio negu Žano 
papasakotas sapnas. Šiąnakt gyvus 
žmones — tur būt, keturis — užpiude 
šunimis. Įvyko tai vos už kelių žingsnių 
nuo mūsų barako. Kokį dvidešimt minu
čių, ne mažiau, mes girdėjome, kaip lojo 
šunys ir' kaip siundė juos esesininkai. 
Tur būt, nelaiminguosius piudė iš eilės.1 
Iš pradžių žmogus tylėdavo, .-—galimas 
daiktas, jis bandydavo gintis, — paskui 
pasigirsdavo k baisus klyksmas. Greitai 
viskas, nutildavo, ir kankintojai imdavo
si kitos aukos; Tai kartojosi keturis 
kartus. PaskutiHis šaukė: “Mama! Ma
ma!” Tur būt, tai buvo rusas.

Vien to Mauthauzeno košmaro užten
ka, norint pateikti budeliams kaitinimą- 
jį aktą. . ••

O tokių košmarų šimtai. Tad prade-, 
kime rašyti nusikaltimus, kurie įeis į šį 
kaltinamąjį aktą.

* * * r • ’ 1 I

Balandis. Mūsų atvykimo mėnuo. Mes 
iškopėme iš akmenų skaldyklos ir susi
rinkome barako ki-eme šeštadienio patik
rinimui. Jau valandą stovime išsitempę. 
Mes nekantriai laukiame pietų, godžiai 
žiūrėdami į bidonus sriubos.' Aikštėje, 
kur vyksta patikrinimas, kaliniai išri
kiuoti pavyzdihga tvarka. Niekas • ne- 
krūstėlės. Barako seniūnas stovi pasi
rengęs prie durų. Pagal jo komandą mes 
pusiau pasisukame į dešinę. <

(Bus daugiau)

Yra tokių mokytojų, kurie 
jau seniai pabaigė mokslą, 
bet turi sėdėti namie, neturi 
darbo. Gauti mokytojo darbą 
yra sunku. Jeigu neturi pini-, 
gų pakišti valdininkams, tai 
lauksi be galo. Vietą duos 
tam, kuris pakiš valdininkams 
tūkstantėlį.
Ligonis

Teko sužinoti, kad draugas 
Stivis Šlakis serga. Turėjo o 
peraciją. šlakis yra Laisves 
skaitytojas ir LLD 37 kuopos 
narys, taipgi narys Maple 
Parko Bendrovės. Kai šitie 
žodžiai pasieks skaitytojus, 
gal jau jis bus parvežtas na
mo. Labai linksma, kad drau
gas sveiksta. Linkiu draugui 
Stiviui šlakiui greitai ir pilnai 
pasveikti ir vėl kartu su mu
mis dalyvauti.
Susirinkimas

Labai svarbus LLD 37 kuo
pos susirinkimas įvyks balam 
džio 2() d., 2 vai. po pietų, 

Parke. Turėsime svar
bų pranešimą. Taipgi bus 
išduota raportas iš taikos sąs~ 
krydžio Washingtone, kuris į- 
vyko bal. 1 d. Taipgi bus 
prisirengimas prie šaunaus 
banketo, kuris įvyks geg. 18 
d., ir prisirengimas apskričių 
piknikui, kuris įvyks birželio 
15 d.

Būkite susirinkime.
S. Penkauskas

na atiduotas Wayne universi
tetui medicinos studentams 
dėl praktikavimo.

Graikai, žydai ir kinai turi 
savo laidojimo įstaigas. Kurie 
esti nežinomais vardais, bet 
įspėjama tautybė, ten esti pa
laidoti.
Ar tas tiesą?

Detroite kas penktadienis 
baubia garsiosios sirenos del 
davimo žinios, jog kas nors 
užpuls Detroitą. Dabar tūli 
kalba, girdi, “turbūt miesto 
viršytos žino, kad penktadie
nyje atskris iŠ Korėjos komu
nistų lėktuvai su atominėmis 
bombomis.”

Mat, tūli neapkenčia to 
staugimo, ypatingai tie, kurie 
gyvena netoli tų sirenų. Tuo 
pareiškimu jie pašiepia miesto 
patvarkymą.

Kiti dar pašiepiančiai sako,

kad “miesto vyrai lavina sire-, 
nų balsus.”
Negalima daugiau mokėti

J. D. Iledin Construction 
kompanija stato veteranų li
goninę Dentroito kaimyniš
kam miestelyje Ann Harbor 
ir mokėjo darbininkams, ply
tų dėstytojams, 25 centus į 
valandą daugiau, negu nusta
tyta mokestis $2.75. Kompa
nija mokėdavo po $3 už dar
bo valandą 'ir sutaupė taksų 
$37,783. .

Įsikišo Wage Stabilization 
Board ir nubaudė minėtą 
kompaniją ant $80,000. Uždė
jo didesnę pusę, negu kompa
nija sutaupė mokėdama di
desnes algas.

Kompanija išsireiškė ape
liuosianti į federalį teismą.

Spartakas

Montello, Mass.

Įvairios žinios

Pacific Mill paliuosavo iš 
tarnystės bosus ant visados 
Jimmy Batts, Pat Yraney, 
Henry Burckel. Tai buvo vy
riausi bosai. Paliko mažesnius. 
Ir kompanija pareiškė: Kat
rie norite būti, tai gausite 
$37, jeigu norite dirbti. O jei 
ne, tai galite eiti namo.

Iš to galėtų ir kiti bosai pa
simokinti, ant kiek kampani
ja nemielaširdinga. Tu jai 
tarnavai iš visos širdies, o ji 
tau senatvėje parodė lietu
višką “dūlią”.

Darbininkai sako, kad ge
rai, kad juos išvarė. Tai buvo 
biaurūs darbininkam sutvėri
mai, juos persekiodavo už 
mažiausį . dalykėlį. Dabar ir 
jie paragaus kompanijos py
ragų ir bus pamokinimas ant 
toliau, kaip ‘ reikia elgtis su 
darbininkais.

—°—
Wood Mill audėjai paga

liau priėmė padidintą skaičių 
staklių: vietoje dirbti ant
šių, dabar turės dirbti ant de
vynių. Tai labai blogai. Vie
nas darbininkas iš trijų, kuris 
neturės “seniority”, turės būti 
bedarbis. O seniems darbiniu- j 
kams sunku kitur darbą gau- ■ 
ti. J kurią tik dirbtuvę nueina, ! 
kur dar dirba, tai paklausia, 
kiek metų turi. Sulaukusio 50 
metų jau nebeima darban. 
Eik ir pasikark! Tai tau ir 
Amerika. Taip apžiūri savo 
piliečius.

—o—
Lawrence miesto “plumbe- 

riai” gauna algos $2.50 į va
landą. Kiti darbininkai suži
noję irgi pareikalavo didesnio 
užmokesčio. ’Gavo ; atsakymą, 
kad ir jiems algos bus pakel
tos. Iš dalies gerai ir daro, 
kad darbininkus užganėdina.

—o—
Bušų kompanijos darbinin

kai dar tebestreikuoja. Nepa
siduoda kompanijai. Pasitari
mai eina ir valdžios atstovai 
juose dalyvauja. Bet jokio 
progreso linkui sųšitaikymo 
nesimato.

Unijos viršininkai J/svarstė 
klausimą sudarymo pikieto li
nijos. Mat, iki šiolei nebuvo 
jokio pikieto. Iš slaptų šalti
nių esą patirta, kad kompani
ja nori gauti streiklaužių. Bet 
busų vairuotojai pareiškė, 
kad skebai bus traktuojami 
aštriai. Busų vairuotojai yra 
kovingi darbininkai. Jie kovo
ja už duoną ir druską.

—0—
Methuen miestelio taryba 

paskyrė dvylika mokytojų. 
Bus paskirta nuo 12 iki 18. 
Mokyklų superintendentas 
Edward Erickson peržiūrės 
visas aplikacijas.

se- Maple

Detroit, Mich.
Sučiupo žulikaujant

R. T. Frankensteen, .buvęs 
UAW-CIO prezidento pagel- 
bininku, turi su Norman Sin
ger automobilių plovimo įstai
gą po num. 18409 Livernois. 
Jo tas partneris tapo< sugau- 
tas perkupčystėje vogtos ge
ležies arba priėmime 20 tonų 
plono plieno. Teisėjas Frank 
A. Pickard davė du metu ir 
puse kalėjimo tam Šlageriui, 
suteikdamas 30 dienų jo biz
nio sutvarkymtfi. Singer gyve
na po num. 17304 Strathmo
re.

Frankensteen prašė teisėją; 
kad Singer būtų paliktas po 
policijos priežiūra — ant 
“probation”, bet prašymas 
nieko negelbėjo.
Kai niekas nepripažįsta

Kai miestas randa negyvą 
žmogų, tai jį nuveža į Wayne 
County Morgue jr laiko ilgą 
laiką iki kas nors pripažįsta. 
Bet kurio niekas nepripažįsta, 
po tam tikro laiko jis esti 
palaidotas Parkview Memo
rial Cemetery, 5 Mile ir Far
mington. Kartais lavonas b ti

Meniškas parengimas 
gerai pavyko

Parengimas atsibuvo kovo 
29 d. Lietuvių Tautiško Namo 
žemutinėje salėje. Surengė 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 6 kuopos komitetas. Su
vaidinta buvo “Geriau daine
lė negu šposai”. Parašė ir su- 
mokino Anna Bouvier (Mi- 
neikytė). Vaidinime dalyvavo 
Norwoodo ir Montellos meno 
mėgėjų grupės. Estrada buvo 
gražiai išdekoruota, atrodė 
kaip Lietuvoje gėlių darželis.

Veikalas yra muzikališkas, 
su dainomis, publikai patiko. 
Kitą dalį programos pildė 
Norwood Vyrų Ansamblis po 
vadovyste Gerda Terhorst. 
Sudainavo keletą dainų pa
girtinai.

Nuo parengimo kuopai pali
ko gerai pelno.
Ligonis

Savaitė atgal susirgo drg. J. 
Kukaitis. Manoma, šį sykį jo * 
liga nėra pavojinga. Gal kiek 1 
pasilsėjus, ligonis pasveiks ir «■ 
dalyvaus veikime.
Dėl Laisvės »vajaus

f •

Jau prasidėjo dienraščio ’ 
Laisvės vajus sukėlimui 10 
tūkstančių dolerių fondo. Mes 
laisviečiai darome planus, ’» 
kaip prisidėti prie to taip 
svarbaus darbo, kad pagelbė
ti mūsų dienraščiui finansiš
kai, kad galėtų atsilaikyti 
prieš pakilusią laikraščiui iš
leisti brangenybę. Žolynas

Nėra nepakęnčiamesnio 
daikto už turtingą moterį.

Juvenaiz

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square Worcester, Mass.

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

_ . . . . „ . .. ju skundžiasi, kad dėl uni-
jo., reikalavimo algų pakėlimo jis turėjo aple.st. savo- 
didelius namus ir nusikraustyti gyvent. , apartment.

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 Mestis 
ir ant kiekvienos dėžutės yra antrašas.

Taipgi mostys yra garsinamos ąnt 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.

N r. 1. Mat. Švilpas Herb Salve for skin irritation. Šita Mostis nuo 
jvairių odos lig”: nušašimų, išbėrimų (Rash), Sainus, Athletes feet, 
nudegimo, susikoliečijimo žaizdos (ronos), (tik ne vėžio). Kvepianti

i Mostis, visada pagelbsti. Kaina tik $1.25.
Nr. 2. Mostis nuo paviršutinių skausmų: kojų, rankų, pusiau, spran- 

1 do, sąnarių ir muskulų, aštraus kosulio nuo peršalimo. Kaina $1.25.
Nr. 3. Mat. Švilpas Ointment for tooth ache and hardening glims. 

Greit prašalina skausmus ir sustiprina gurnus. Kaina $1.25.
Nr. 4. Mat. Švilpas Salve for Itching Skin and Poison Ivy. Šita 

mostis nuo jvairių niežėjimų odos ar Poison Ivy. Kaina $1.25.
Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 

Šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne
reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.

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

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

MA'į. ŠVILPA, P. O. BOX 73, STA. A., HARTFORD, CONN.

tik iŠ 24 kambarių!( ( »•/
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LMS III APSKRITIES 
KONFERENCIJA

Šis mūs paskutinis kvieti
mas ir pranešimas j LMS 3 

. Apskrities metinę konferenci
ją, kuri Įvyksta šeštadieni ir 
sekmadienį (bal. 19 ir 20) 
Hartforde. Adresas: 157 Hun
gerford St., Hartford, Conn. 
Konferencijos pradžia šešta
dienio vakare, lygiai 7 vai.

LMS apskrities vienetai ir 
kitą organizacijų delegatai 
kviečiami pribūti laiku, kad 
būtų galima konferencjją pra
dėti nusakytu laiku. Į konfe
renciją kviečiami ir svečiai— 
vietiniai ir iš toliau.

Antra sesija prasidės 10 
vai. ryto sekmadienį. Po kon
ferencijai seks Laisvės Choro 
jubiliejinis koncertas. Koncer
tas bus geras ir didelis. Prog
ramoje dalyvauja eilė gerų 
solistų, šokėjų, taip pat daini
ninkų ansamblis iš Newarko- 
Brooklyno.
* Tad šeštadienį ir sekmadie

nį visi keliai į Hartford, Conn. 
Ten vyksta mūsų rųeninis me
tinis sąskridis.

LMS Komitetas

Renka džiurę 
komunistus teisti

A n tra d-renp/1 e i sė j as Dimock 
pareiškė, jog jis baigia iš
klausyti komunistų aiškinimus 
»r įrodymus, kad ši džiurės 
sistema yra šališka, turčiams 
tarnaujanti. Jis pareiškė ne
gavęs pakankamų prieš šią 
džiurę įrodymų ir todėl nu
sprendžia palikti ją komunis
tus teisti.

Nepaisant didelio komunis
tų advokatų priešinimosi, tei
sėjas pašaukė džiurę ir pradė
jo jos parinkimą.

Komunistų advokatai nuro
dinėjo, jog ši džiurė jau iš 
anksto parinkta, todėl galima 
tikėtis iš anksto ir jos nuos
prendžio pasekmių. Kadangi 
į džiurės sąrašą įeina 91 pro
centas turčių, o tik apie 8 
procentai darbininkų, tai aiš
ku, ką ši džiurė atstovauja, 
pareiškė advokatė Mary 
Kaufman.

Perstatydamas d žiūrei teis
mo procedūrą, teisėjas Di
mock nurodė, jog šie 16 'ko
munistų nėra kaltinami už 
priklausymą prie Komunistų 
Partijos, bet kaltinami už mo
kinimą “jėga nuversti Jung
tinių Valstijų valdžią.”

Veteranas nusižudė
Robert E. Fox, 57 metų am

žiaus pirmojo karo veteranas, 
' persišovęs krutinę mirė savo 
apartmente, 110 E. 143 St., 
Bronxe.

Jis paliko tik sekamą jo 
paties ranka parašytą rašte-

- lį- “Aš sergu. Lai dievas man 
atleidžia.”

Juozas Kovas 
buvo operuotas

Juozas Kovas buvo operuo
tas praėjusį sekmadienį. Po 
operacijos ligonis jaučiasi ge
riau, nors, žinoma, dar silp
nas. Atrodo, operacija bus 
pilnai pavykusi.

Kovas guli General Hospital 
(seniau ši ligonine buvo vadi
nama Bush wick Hospital). Ji 
yra Bushwick Avenue/ netoli 
Myrtle Ave., Brooklyno.

Ligonį galima aplankyti 
dienomis nuo 2 iki 3 v. po 
pietų, gi vakarais — nuo 7 
iki 8 v.

Kovas ligoninėje gal bus 
apie porą savaičių. Linkiu 
jam greit ir sėkmingai pa
sveikti! • N.

Velytose areštuoti 
taikos skelbėjai

Trys jauni vyrai — James 
Pek, Richard Kern ir Natha
niel Cooper — velykų ryte 
ant 5th Avė., iškėlė plakatą 
sir šūkiais “Sulaikykite tre
čiąjį pasaulinį karą” ir “Ar 
Kristus apginkluotų Europą” 
ir pradėjo dalinti lapelius ra
ginant rašyti prezidentui Tru- 
manui, kad karinę programą 
jis pakeistų taikos programa.

Bet ne ilgai jie galėjo ant 
Fifth Ave., tarp 53 ir 54 gat
vės, stovėti. Policija suėmė 
juos ir kaltina netvarkiąmc 
elgesyje.

Velykos ar ne Velykos, tai
kos šūkiai karo troškė jams 
yra nepakenčiami.

Išgelbėtas iš ugnies 
vėl grįžo; į ugnį , <

Tree porto 1 metų vaikas 
David Sheehy smarkiai apde
gė, iki motina jį iš degančios 
jų stubos išnešė.

Už kelių minučių jis ir vėl 
įbėgo j degantį namą, šį kar
tą ugniagesiai jį iš ugnies ap
degusį išnešė.

Nacis prarado 
pilietybę

George Raymond Jost, gi
męs St. Albans, Queens ap
skrityje, prarado Amerikos 
pilietybę, kuomet teisėjas Mc- 
Gohey patvarkė, , kad Jost 
nebegali būti Amerikos pilie
čiu.

Teisėjas nurodė, jog Jost 
paneigė Amerikos pilietybę 
1940 metais, kai jis įsirašė į 
nacių partiją ir prisiekė Hit
leriui tarnauti. Jis tada pata
po “stoian trooperis”.

LDS jaunuoliai 
laukia svečių

šeštadienio vakare, balan
džio 19, Liberty Auditorijoje 
įvyksta LDS 200 kuopos ba
lius, kurį LDS jaunuoliai ruo
šia svarbiams tikslui.

Labai svarbu pasiųsti jau
nuolius delegatus į LDS nacio- 
nalę jaunimo konferenciją, 
kuri įvyks kartu su LDS Sei
mu- rugpjūčio pradžioje Det
roite. Bet tai tolima ir iškaš- 
tinga kelionė.

Todėl šį. šeštadienį ruošia
mas balius, kad sukelti kiek 
nors daugiau finansų ir pa
siųsti nemažai delegatų.

Tad svarbu Šiame baliuje 
dalyvauti ne tik jaunuoliams, 
bet ir senuoliams, vyrams ir 
moterims. .

Pasimatysime šešta d i e n i o
vakare. Senuolis.

Protesto demonstracija 
prie Yankee Stadiumo

Amerikos Darbo Partija 
praneša, kad įvairios Bronxo 
organizacijos ir bažnyčios nu
sitarė turėti šeštadienį, balan
džio 19, protesto demonstra'ci- 
ją prie Yankee Stadiumo, ku
riame tuo’laikiL bus lošiama 
beisbole.

Demonstrantai protestuos, 
kodėl neįsileidžiama negrų 
beisbolės lošikų ir norės dele
gaciją . pasimatyti su Yankee 
Lygos savininku Dan Topping.

Rusas susimušė 
su automobiliu

Busas susimušė su automo
biliu ant Eastern Parkway ir 
Buffalo Ave., Brooklyne.

Tame susidūrjmę 70 metų 
amžiaus David Walberg bu
vo išmestas iš automobiliaus 
ir ant vietos užmuštas, kiti 
trys sunkiai sužeisti.

Apmušęs savo sūnų, 
pasodintas kalėjimai!

Laurelton gyventojas Earl 
Bryant pasodintas kalėjimai!

I ir laukia teismo, kuomet jo 
sumuštas 7 metų sūnus randa
si Mary Immaculate ligoninė
je.

Tėvas kaltinamas sūnaus 
sumušimu. Jis pirmiau turėjo 
septynis areštus ir keturias 
bausmes už visokius prasižen
gimus.

Vienas iš laikraščio “He
rald & News”, Klamath 
Falls, Ore., darbininkų. 
Jis yra narys Internatio
nal Typographical unijos 
narys. Jo vardas yra Bob 
Sloan. Šio laikraščio dar
bininkai streikuoja jau 
23-čias mėnuo, Bob Slo
an kasdiena Randasi pi- 
kieto linijoje. Jis nenusi
mena ir sako, kad streikas 

' vistiek bus laimėtas, nors 
reikėtų ir dar kitus 23 mė
nesius streikuoti.

28 šeimos nukentėjo 
nuo eksplozijos

Brooklyno Bcdford-Stuyve- 
sant sekcija buvo smarkiai 
sukrėsta eksplozijos, kuomet 
eksplodavo valgyklos pečius 
1346 Fulton St.

Kilus gaisrui du apartmen- 
tiniai namai buvo apdeginti 
ir apgriauti.,r 28 šeimos turėjo 
iš namų išsikraustyti.

Kaip ruošiamasi 
prie demonstracijos

Gegužinės demonstracijos 
komitetas praneša ' . spaudai, 
jog šiemet demonstracijoje 
bus daug įvairumo.

Bronx pavieto komitetas 
ruošia vėliavas ir plakatus su 
šūkiais ginti negrų ir kitų ra
sių teises.♦

Brooklyno kolona turės sa
vo o b ai sius už daugiau namų, 
ligoninių ir tt.

Manhattan© kolona turės 
civilių teisių gynimo ir kitus 
šūkius.

Manoma turėti apie 2,000 
kultūrinių ir profesinių darbi
ninkų, kurie savo kolonas tu
rės.

Tautinių grupių šūkiai bus 
prieš ateivių persekiojimus ir 
deportavimus, čia ir lietuviai 
dalyvaus.

Areštuoti apsukę 
japonų firmą

Trans-America Industrial, 
Inc., eksporto ir importo fir
mos. prezidentas ir vice prezi
dentas areštuoti.

Juodu kaltinami apsukimu 
Tokyo filmos Toho Btissan 
Aisha, Ltd. Sakoma, jie apsu
kę šią japonų .firmą ant trijų 
milionu doleriu. •4 , *

Jie padarydavę falšyvus 
certifikatus, taipgi pristatyda
vo blogos rūšies prekes.

. 4,.,,m„n------- -- .....

Sudaryta džiurė 
policistą teisti

■........ L....... . ■■

Kings apskrities teismabū- 
tyje sudaryta 12 vyrų džiurė, 
kuri teis suspenduotą policis
tą Edmund F. Duncan už ne
teisingą liudijimą. y

šis policistaą yra vienas 18 
policistų, kurie buvo patrauk
ti teisman už kyšių ėmimus ir 
g e m b 1 e rių apsaugojimus. 
Gemblerių karalius Harry 
Gross jų teismą suardė. .

Sėkmingas darbininkų 
dienraščio vajus

“Daily Workeris” paskelbė 
finansinį vajų balandžio 1 d, 
Per penkioliką vajaus dienų 
sukelta $15,000 arba po tūks
tantį į dieną.

šis dienraštis pasiryžęs su
kelti iki gegužės 15 d, $100,- 
000.

VISOKIAIS

APDRAUDOS REIKALAIS
Kreipkitės pas lietuvius

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

Keturių šeimai reikia |
' x I

$80 į savaitę
New Yorko valstijos Darbo

Departmentas apskaičiuoja, 
jog šiuo metu keturių žmonių 
šeimai reikią $80 į savaitę į-, 
eigų, kad tinkamai pragyven
ti.

Apskaičiuojama, jog du- ai’ 
trys šeimos žmonės gali išsi
versti su $60 į savaitę, bet tai 
su dideliu ąprokavimu, kad 
niekur nuošaliai nepraleisti.

Bet keturi — tėvas, motina 
ir du maži vaikai — turi tu
rėti tiki $80 savaitinių įplau
kų, nes kitaip negali tinka
mai išsiversti, tenka trūkumus 
panešti.

'Pai kaip dabar su tomis 
šeimomis/-’ kurios turi daug 
vaikų, o,mažas įeigas? Joms, 
suprantama, tenka pusbadžiai 
gyventi, — gyventi nedaval- 
gius ir be jokių reikiamų pa
togumų.

2.500 reikalavo✓

nubausti žmogžudį
n ,

Pirmadienio vakare White 
Plains susirinko 2,500 žmonių 
į masinį gedulo mitingą, ku
riame išneštas reikalavimas 
mirtimi nubausti . policistą 
Stanley LaBenskey, kuris nu
žudė du negrus brolius Black- 
nallus.

Susirinkimas pasisakė, kad 
to žmogžudžio bylos proseku- 
torium butų paskirtas negras.

Siūlo keltu" 
važiuotės fėrus
'Citizens Budget Commission, 

Ihc.,' advokatas Harry Riegel
man agitavo Miesto Rotušėje 
vėl kelti važiuotės fėrus. Ma
noma pakelti iki 15 centų.

Bet tam siūlymui dauguma 
susirinkusiųjų buvo priešingi. 
Budžeto diskusavimas ir to
liau tęsiamas.

Darbo Partijos atstovai rei
kalauja miesto administraci
jos daugiau pinigų skirti mo
kykloms, sveikatos centrams, 
naujų namų statybai.

.. ..... ............ A. ....

Banko darbininkas 
krisdamas užsimušė

26 metų amžiaus Bruce 
Follett iššoko iš banko namo 
aštunto aukšto, Maiden Lane 
ir Wiliams St. Jis įkrito į pra
važiuojantį troką ir ten numi
rė.

Follett buvo Federal Reser
ve Banko darbininkas, Long 
Island City gyventojas.

Išgavo daktarams 
kompensaciją

Valstijinis Amerikos Darbo 
Partijos senatorius William J. 
Bjanchi laimėjo Albanos le
gislature j e, kuomet jo pasiū
lytas bilius suteikti darbinin
kišką kompensaciją ligoninių 
daktarams buvo priimtas.

Gubernatorius Dewey tą bi- 
lių pasirašė. Tai dabar ir dak
tarai turės apdraudą tokią 
pat, kaip dabar turi darbinin
kai.

Aido Choras
Choro reguliare pamoka j- 

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

/ Choro Prezid.

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)

RANDAVOJ1MAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys vienam asmeniui, apšildomas 
ir visada šiltas .vanduo, atskiras jo
jimas. Kreipkitės: Mrs. Mikniaus, 
558 Ridgewood Ave., Brooklyn, 
N. Y. (77-79)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED

Aeikalingas superintendentas, pa
tyręs, 70 šeimų namas, elevator, in
cinerator, aliejum šildomas, off 
lobby. Kreipkitės nuo 2 iki 4 P. M., 
room 2108, 16 Court St., Brooklyn. 
N. Y. (77-80)

r
KASDIEN'KARSTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGŪNAS
• %

284 SCHOLES STREET 
BROOKLYN, N. Y.
Taipgi paikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: HYacinth 7-9677

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

<♦>
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PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo

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

Telephone E Vergreen 4-8174

' EGZAMINUOJAM AKIS •
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS IJEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

6 pus!.—Laisve (Liberty)-Penktad., Baland.-Apri! 18, 1952

iSUSIRINKIMAI
PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas.

i Nedėlioj, balandžio 20 d., kaip 3:30 
j po pietų jvyks Motorų Klubo susi
rinkimas. O 4:30 AI.DLI) 10 kp. 
susirinkimas, Rusų Klubo, 1150 N. 
4(h ŠI. Ton išklausysime svarbų ra
portą iš atsibuvusio parengimo. 
Taipgi galėsit, 'pasiimti ir šių motų 
knygą ir galėsit gauti “Vilnios” ka.v 

i lendorių. Aptarsime apie ^tarinius \ 
parengimus. Būkite laiku. <Komi..f 
sija. (7ąi-77)

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
Užrašykit Laisvę Savo Draugui.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G. 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233
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Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

4

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petr ilia
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. Evergreen 7-6868 Į

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta




