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• Gegužės Pirmoji šiemet pri- 
puls ketvirtadienį. — tarp
tautinė darbininkų švente te
bėra tik už vienos savaitės.

Niujorke, kaip kiekviene- 
riais metais, taip ir šiemet, į- 
vyks gatvėse . eisena,
vyriausias šūkis bus: taika!

Tautinės grupės turės savo.
koloną. A

Maršuos ir 
žmones.

k VALDŽIA SUTINKAkurios j \ * Buvęs taksy komisionierius
PAKELT PLIENO KAINĄ slėpė $176,000 “uždarbio
3 DOLERIAIS TONUI

diena
.. ,\Dar tebesvarsto, kiek turėtų
šiemet I 7 .

pridėti darbininkams algos
‘‘Lojalumo

skelbiama gegužės 3-čiąją.
Atrodo, iš jos išeis pišš. |‘
Padoriam mūsų krašto pi

liečiui lojalumo diena yra 1 
kiekviena diena. Kasdien jis. 
turi būti ištikimas savo kraš- kainą 3 doleriais tonui. Vis 
tui, savo tautai. Kasdien jis dar svarsto, kiek reikėtų 
privalo dirbti, kad pasaulyj j pridėt darbininkams uždar- 
gyvuYtų taika, kad mūsų kraš-į Priedas jiems būsiąs 

i to darbo žmonių gyvenimas paskelbtas ateinančią sa- 
* gerėtų, o ne prastėtų. —--------------------------------------------- -

“Lojalumas”, kurį skelbia ... . ... n
raudonbaubiai, siekiasi už- McArthur sveikina Franko

• • •'» ~ 
gniaužti civilines žmonių tei-1 , .
sos, jis siekiasi sufašistinti | fašizmą rietu Korėjoje 
mūsų kraštą.

Tokio “lojalumo” Amerikos į 
žmonės nenori.

Washington. — Valdžia

šiemet su- 
is,« va d in a- 

septyneriais metais

Russky Golos yra liaudiš
kas dienraštis, išeidinėjąs Niu
jorke.

Šiam dienraščiui 
kako 35-ri metai; 
si, apie
jaunesnis už Laisvę. Tačiau 
ir 35-ri metai laikraščiui ilgo
kas amžius.

Rusų liaudiško dienraščio 
redaktoriaus pareigas eina

D. Z. Krinkin, Stalingra
de gimęs, gabus žurnalistas, 

geras kalbėtojas, kuklus, ma
lonus vyras.

Savo 35-rių motų sukakties 
apvainikavimui Russky Golos 
leidėjai sekmadienį, balandžio 
27 d., rengia viešą užkandį, 
luncheon, kuris įvyks Bre- 
voort hotelyj, Niujorke.

Programoje, be kitų,< daly
vaus ir Paul Robeson.

New York. — Jungtinių 
Valstijų Prekybos Rūmai 
suruošė bankietą, kur pa
kvietė Ispanijos Franko fa
šistų diplomatus ir ameriki
nius, jų draugus.

Tarp Franko draugų buvo 
ir genr. Charles Willough
by, kaip politinis generolo 
MacArthuro atstovas.

Gen. Willoghby savo kai-

vaitę.
Plieno kompanijos 

prašo federalio teismo 
džionkšino, kad ištrauktu 
jų fabrikus iš perėmimo į 
valdžios rankas. Pasakoja, 
kad prez. Trumanas “su
laužė Konstituciją,” užim
damas privačią nuosavybę.

Tuo užėmimu Trumanas 
sulaikė 650,000 plieno dar
bininkų nuo streiko, kurio 
pradžia buvo skelbiama ba
landžio 8 d.

Valdininkai sako,' pačios 
kompanijos norėjo iššaukti 
streiką. Tad jos būtų rei
kalavusios pakelti plieno 
kainą keliolika dolerių to
nui už žadamus darbinin
kams algos priedus.

vėl 
in-

Washington. — Buvęs vy
riausias taksų komisionie
rius Joseph D. Nunan pats, 

i nusuko valdžiai taksus už 
$176,000 savo pašalinių pa
jamų nuo 1.944 iki 1947 me
tų, kaip surado tyrinėjan- 
čioji kongresmanų komisi
ja. Manoma, tai buvo jo 
gauti kyšiai.

Tada Nunan gavo po $10,- 
000 valdinės algos per me
tus. O advokataudamas vi
sokiems. bizniams, jis per tą 
laikotarpį privačiai “užsi
dirbo” dar apie 676 tūks
tančius dolerių. Bet savo 
taksus sumokėjo tiktai už

$500,000, užslėpdamas 176 
tūkstančius dolerių.

Nuo 1941 iki 1944 metų 
Nunanas buvo taksų komi- 
s.ionierius B r o o k 1 y n ui ir 
taipgi pelnėsi, advokatau
damas bizniams, -ieškan
tiems taksų numušimo.

Kongresinė komisija pri-

shingtoną ir p as i. duotų 
kvotimams apie tokiąs sa
vo įplaukas*. Tad Nunan 
apsimetė sergančiu.

Komisija dabar ketina 
siųsti savo daktarą, kad pa
tikrintu Nunano sveikata.

I' v

Mich, gubernatorius patenkina 
sukilusių kalinių, reikalavimus

PRASIDEDA TEISMAS 
PRIEŠ 16 KOMUNISTŲ
PARTIJOS VADOVŲ
Priimta džiūren ir tokie, kurie 
pasisakė kaip komunistų priešai

New York. —‘Trečiadieni 
buvo užbaigta rinkti ir pri
saikdinta federalio teismo 
džiūrė prieš šešiolika Ko
munistų Partijos vadovų.

Apsigynimo adv o k a t a s 
Mary Kaufman tuojau ši
taip ats.ilepė apie tą džiū-

Kaip kiti progresyviai laik
raščiai mūsų krašte, taip ir 
Russky Golos susiduria su 
sunkumais.

Kas metai rusų dienraščiui 
tenka surinkti nemažiau 
$30,000 specialus fondas — 
surinkti aukomis, kurias sude
da skaitytojai ir prieteliai.

/Progresyvių rusų amerikie- 
čšį pasiryžimas, tačiau, nuga
li visas kliūtis ir laikraštis ei
na, nešdamas šviesą j rusiškai 
skaitančiųjų darbo žmonių 
namus.

šios sukakties proga, lais- 
viečių vardu, sveikinu rusų 
liaudies dienraštį ir linkiu jam 
gyvuoti ilgiausius metus!

— Nei'Mr. Taftas, kuris se
ka MacArthuro politiką, neigi 
gen. Eisenhower, kuris seka 
Trumano-Achesono politiką, 
nedrįsta pasisakyti, ar jie sto
ja už derybinę taiką, o jei sto
ja, tai kaip jie mano . taikos 
išlaikymo reikalą spręsti.

Tokį priekaištą, — viešą ir 
rimtą priekaištą, — aną dieną 
padare Progresyvių partijos 
sekretorius C. B. Baldwin.

Abu republikonų partijos 
tūzai taikos nenori, jiems tai
ka nerūpi. Dėl to jie apie tai 
nenori nei kalbėti.

Už Eisenhowerio nugaros 
stovi tie monopolistiniai kapi
talistai, kurių interesai glūdi 
Europoje.

Už Tafto nugaros stovi vi- 
dtirvakarinių valstijų kapita
lai nukreipęs savo akis į 
Aziją.

Atsiminkime: tarp kapita
listų taipgi yra skirtumų. Jie 
susitaiko tik vienu bendru 
klausimu: kova prieš darbi
ninkų klasę.

Rudeniniuose rinkimuose

už nugriovimą Ispanijos 
respublikos per pilietini 
1936-39 metų karą.

Willoughby kartu sveiki
no 'tautininkii Pietinę Ko
rėją; sakė, jie su Amerikos 
pagalba veda tokią kovą 
prieš komunizmą, kaip kad 
Franko fašistai vedė, prieš 
Ispanijos res.oublikiečius.

Tas MacArthuro pava
duotojas užtylėjo, kad 
Franko tiktai su Hitlerio ir 
Mussolinio talka nugalėjo

Dar pakilo kasdieninių 
reikmenų kainos

irWashington. — Maisto 
kitų reikmenų kainos perei
tą mėnesį pakilo dešimtada
liu procento, kai}) rapor
tuoja valdinis Statistikų 
Biuras.

Dabar kainos stovi apie 2 
procentais aukščiau negu 
pernai pavasarį. Jos virši
ja 10 su puse procentų kai
nas buvusias pirm Korėjos 
karo pradžios.

Šiandien reikia mokėti 
$1.88 už pirkinius., kurie bu
vo gaunami už vieną dolerį 

•laikotarpyje nuo 1935. Iki 
1939 metų, kaip skaičiuoja 
valdinis biuras.

-------- -—ę------
Kinija stato didžiules 
užtvankas nuo potvinių

Peking, Kinija. — Dau-( 
giau kaip 200,000 kareivių 
ir šiaip piliečių stato di
džiulius tvenkinius ir kasa 
kanalus, kad būtų sulaikyta 
Yangtze upės ištvinimai.

Tvenkinių vanduo bus pa
kinkytas mašinoms ■ sukti, 
gaminant elektrą.

Tos upės išplūdimai ' su
naikindavo derlius dideliuo
se plotuose.

su aiškia taikos programa iš
stos tik viena partija — Prog
resyvių partija.

Oro ir artilerijos 
veiksmai Korėjoje

Korėja.,— Amerikos lėk
tuvai vėl plačiai bombarda
vo Šiaurinę Korėją; su
sprogdino bei sužalojo 15 
sandėlių, nuskandino ar ap
daužė 7 laivukus ir kelioli
ka vagonų.

Jackson, Mich. — Michi- 
gano valstijos gubernato
rius Mennen Williams prjė- 
mė sukilusiu kaliniu reika
lavimus:

Nebausti už sukilimą; de
rėtis. dėl ątbuvusių tam ti
kra laika kaliniu paleidi
mo pasitaisymui ir dėl įvai
rių sąlygų pagerinimo.

Gubernatorius taipgi su--;
tiko, kad kalinių reikalavi- kriminalinis pamišėlis Jack 
mai būtų paskelbti vieti- Hyatt.
n i u ose lai k rašei u o se.

169 kaliniai todėl atšau
kė sukilimą, bet dar v Z

eina iš kalėjimo skyriaus 
num. 15. Laukia derybų. 
Gubernatorius liepė virši
ninkams derėtis s.u jais.

Kalniai buvo suėmę 13 
sargui kaip įkaitus. Jau pa
leido vieną. O jis pranešė, 

į kad sukilėliai turi tiek mais: 
to, vandens ii* ginklų, kad 
galėtų atsilaikyti dar porą 

I savaičių.
^Sukilėliams vadov a u j a

“Mes gauname tokią džiū7 
rę, kurį paruošta atrasti 
šiuos žmones kaltais.”

Jie teisiami pagal Sini- 
tho įstatymą, jog “suokal- 
biave mokyti ir skelbti, kad 
reikėsią nuversti Amerikos 
valdžią 'per jėgą bei prie
vartą.”

Džiūrė sudaryta iš šešių

Kalėjimam tuo tarpu su
burta 300 ginkluotos polici- 

neiš-1 jos.

Liaudininkų pranešimai
Šiaurinės Korėjos liaudi

ninkų radijas sakė, kad jų 
'patrankos per 10 paskuti
niu dienu nuskandino ketu- 

c /

ris karinius amerikonų lai
vus — viena šarvuotlaivi ir 
tris naikintuvus.

Liaudininkai taipgi pra
neša, kad, atmušdami ame
rikonus, daro jiems, didelių 
nuostoliu.

Prancūzai ir vokiečiai 
ginčijasi dėl Saar

Bonn, Vokietija. — Va
karinės Vokietijos seimas 
priėmė rezoliuciją, kuri 
tvirtina, kad Saar sritis 
priklauso Vokietijai ir kad 
francūzai ją neteisėtai pa
siglemžė po Antrojo pasau
linio karo.

Kilo nauji smarkūs gin
čai dėl Saaro, turtingo an-

Anglai - amerikonai bijo, 
kad tie ginčai gali suklam- 
pint vakarinių vbkiečių re- 
krutavimą į tarptautinę, ar
miją prieš Sovietus.

Naujas kalinių maištas
Muncie, Indiana. — Suki

lo 38 kaliniai ir paskelbė ba
do streiką. Reikalauja pa
gerint maistą ir kitas są
lygas.

Sukilėliai padegė lovų ma
tracus, sudaužė elektrines 
lempas ir įvairius. įrengi
mus.

Paryžius. — Franci j a pa
darė prekybos sutartį su 
Japonija viso iki $66,000,- 
000 apyvartos per metus.

TV. Jersey kaliniai sukilėliai 
buvo pasirūpinę maisto

Kahway, in. j.—.ro pen
kių dienų sukilimo, pasida
vė 231 kalinys; kartu svei
kus paleido aštuonis savo 
suimtus sargus.

m ai š ti n i n k u s p a s i d u o t i.

parinkta trys, vyrai ir vie
na moteris.

'Kitas komunistų advoka
tas yra John T. McTernan.

Viena teisiamųjų, Eliza
beth Gurley flynn, ginsią 
kaip pati savo advokatė.

Vienpusiška džiūrė
Advokatai dar kartą rei

kalavo atidėti džiūrės pri
saikdinimą. Vėl nurodė, 
kad džiūrimąnai parinkti iš 
poniškų sąrašų, beveik visai . 
atmetant paprastus darbi
ninkus, negrus ir portori- 
kiečius. Komunistų advo
katai taip pat priminė, jog 

iš anksto 
pasisakė, kad jie priešingi 
komunizmui ir Įsitikinę, jog 
Komunistų Partija siekia 
varu nuversti Jungt. Vals
tijų valdžią.

Jiedu yra Walter I>ee, bu
vęs bankininkas, ir Charles 
C. Chatterton, Columbia 
radijo kompanijos techni-

vyru ir tiek pat moterų. 1 du džiurimanai i
□žiūrim anų pa va du o to j a i

Siūloma pakelti 
senatvės pensiją

Federalis apskrities teise- 
s Dimock atmetė šiuos 

bei parody-gali būti reikalavimus 
už tuos pačius mus.

Dimock pareišč. kad džiū
rė teisingai sudaryta.

DŽIŪRĖS SĄSTATAS
Džiūrė susideda iš seka

mu ių asmenų:
Džiūrės pirmininkė Lu

cille Colette, muzikantė; 
Francis Dalton, Borden pie
no kompanijos })askirstymų

Washington.—Republiko- 
nas kongresmanas Rober
tas W. Kean pasiūlė bilių, 
reikalaujanti pakelt senat
vės pen si jas apie 10 pro
centu. Pensijos 
padidintos
imokėjimus i Social Securi
ty. fondą. Nes fonde lieka 
kur kas daugiau pinigų, ne
gu valdžia išmoka sulauku
siems 65 metu amžiaus bei 
senesniems.

Kean taipgi ragino Įtraukt 
i sociale apdraudą dar ke- 

; milijonus amerikiečių, 
dabartinis įstaty-

Daugiau maištininkus pa- lis 
veikė troškinančios, ašari- kuriuos. < 
nes dujos, leidžiamos pro mas atšalimi nuo’valdin

Pasiduodant, jie dar ture-1 iškeistus langus. į patai 
jo maisto ir geriamojo van- kur jie buvo įsitvirtinę, 
dens.

Planuodami sukilimą, ka
liniai iš anksto pasirūpino 
maisto ir vandens. Pirko 
valgius iš kalėjimo parduo
tuvės ir dėjo ‘ atsargon; 
taipgi taupė atsiunčiamus 
dovanom valgius. O van
dens prisileido iš gaisrinės 
žarnos į visokius sudynus— 
viso 300 galionų.

Vadinasi, 'kalėjimo, virši
ninkai klydo, i tikėdaimiesi,

Vyriausybė' skaičiuoja, 
\kad sukilėliai padarė apie 
$20,000 nuostolių, naikinda
mi įvairius įrengimus.

Kalėjimo viršininkai dar 
skirs sukilėliams' bausmes.

New Jersey valstijos gu
bernatorius Alfredas Dris- 
cojl ketina sudaryti komisi
ją, kuri tyrinės kalinių 
škundus—prieš blogą mais
tą, prieš alkinima ir prieš 
žvėriškus, sargų žiaurumus.

apd raudos.

Jau 107,666 jankiai 
nukentėjo Korėjoje

bankininkas: Anna Good
enough, kurios . vyras yra 
redaktorius, baldų (forni- 
šių) biznio laikraščio; Har-

Komsomol Pravda smerkia 
vadinamą “laisvąją meilę”

<♦

Maskva. —• Komunistinio 
jaunimo laikraštis Komso
mol Pravda smerkia vadi
namą “laisvąją meilę,” tan
kų pačių bei vyrų, mainymą, 
greitąsias perskyras (dL 
vors.us). Sako, Jai iš tL 
krųjų palaida meile ir. ža
lingas lytinis smaguriavi
mas, kas visai « netinka 
marksistams-komunistams.

____ _________ i
Berlin.—Eksplozija Zwic

kau angliakasykloje, .ryti
nėje Vokietijoje, užmušė 8 
mainierius ir sužeidė 27.

Kongresas neleidžia prez. ' 
Trumanui daugini teisėjų

Washington. — Kongre
so Atstovų Rūmas 165 bal
sais prieš. 149 atmetė prez. 
Trumano pasiūlymą leisti 
<jam paskirti dar 23 naujus 
federalius teisėjus. s

Ypač repubĮikonai tam 
^priešinosi; sakė, “dabar ne 
laikas duoti prezidentui dar 

(daugiau galios” per naujus 
teisėjus.

Melbourne, Australija. — 
Viesulas, šėldamas 100 my- 

Jių .smarkumu per valandą, 
pražudė 8 žmones Louisia-

Roma. — Italijos geso A “ k________
darbininkai grūmoja ket- 
virtadienį išeit į visuotiną ORAS.—Apsiniaukę ir vėl
streiką. šaltoka. ‘streiką.

Washington. — Apsigyni
mo departmentas balandžio 
24 d. paskelbė, jog ameri
konai per karo veiksmus 
Korėjoje nukentėjo jau 
107,666 nuostolius, skaitant 
užmuštuosius, sužeistuo
sius, be žinios dingusius ir 
nelaisvėn patekusius, 
savaitę iki šio 
tokie nuostoliai padaugėjo 
295-kkus, nors 
veik aptilę” mūšiai ant že
mės.

Viso užmušta 18,858 amer 
rikonai; sužeista 76,473, be 
žinios dingo 9861, nelaisvėn 
pakliuvo 1,093.

Sugrįžo frontan 1,381, 
kurie pirmiau buvo 
skelbti dingusiais.

Per 
pranešimo

dabar “be-

pa-

Washington. — Valdinin
kai sakė Senato komisijai, 
kad “tiktai. 20 procentų visę 
pagaminamo plieno” eina 
ginklams.

New York. — Streikavu
sieji Bell telefonų laborato
rijų darbininkai laimėjo'14 
su puse centų priedo pę.r 
valandą.

no Instituto inžinierius; 
Dudley W. Hallett, N. Y. 
Telefonų kompanijos super
intendentas.

Florence Harmon, kurios 
vyras yra geležinkelių kom
panijos įrengimų vedėjas; 
Ella Schwartz, buvusi Co- 
lumbijos Universiteto se
kretorė; Ella Fisch, paš
to superintendento pati; 
Charles C. Chatterton, Co
lumbia radijo kampanijos 
technikas; Thomas J. Hig- 
gins, New Yorko valstijos 
prekybos departmento tar
nautojas, ir Sybilė Kane, 
vaistų ir žibalo biznių laik
raščio redaktoriaus žmona.

Pavaduotojai •
Džiūrimanų pavaduotojai 

yra šie;
• Noble W. Jones, Salva

tion Armijos pareigūnas; 
Anna Miller, ligoninės ka
sininkė: Cedric Dayton, • 
Ford, Bacon and Davis 

! kompanijos inžinierius, ir 
Frank C. . Syracuse, Pru
dential Life a p d r a u d o s 
kompanijos tarnautojas.

Viso buvo tiktai vienas 
negras neva pašauktas, džiū- 
rėn, bet ir tas atmestas.

'z . ' • >
J
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KAM VISA TAI?
PRAĖJUSI ANTRADIENĮ Nevados tyruose buvo 

numesta atomo bomba.*
Tai buvo bomba, pagal William L. Laurence, Niujorko 

Timeso korespondento, kuris ten buvo ir matė, pa reiški
mą, “kur kas galingesnė, negu tos dvi bombos, kurios, 
karo metu, buvo numestos ant Japonijos miestų—Hiro
shima ir Nagasaki.” r ♦

įlos bombos eksplodavimui pamatytį buvo sukviesta 
nemaža spaudos, ir radijo korespondentų, kad jie visą 
bąisųjį vaizdą matytų ir aprašytų bei apsakytų žmo
nėms.

Bombos numetimas buvo rodomas per televiziją.
Prie šios bombos numetimo buvo ruoštasi tarytum 

prie kokios tai didžiulės šventės.

DABAR KYLA KLAUSIMAS: Kam visa tai? Ku
riuo tikslu tai daryta?

Dalykas toks baisus, kad sunku į jį net atsakyti!
Karo ruošėjai, Trumanas ir Pentagonas, matyt, no

rėja parodyti Amerikai: Žiūrėkit, kokį mes turime žmo
nėms naikinti pabūklą, kaip mes, pradėję karą, lengvai 
apsidirbsime su užpultuoju priešu, Tarybų Sąjunga. Į 
pęlepus ir dūmus paversime jo miestus ir žmones. Ka
riauti bus tik juokas!

. Jie šiuo žygiu norėjo pagąsdinti, Vakarų Europos 
kraštus, kad pastarieji paklusniau ii’ greičiau ginkluotų
si ir klausytų to, ką įsako Pentagonas.

Jie, matyt, ryžosi pagąsdinti ir Azijos žmones, tame 
skaičiuje: Korėją, Kiniją, Indo-Kiniją; pagąsdinti ir pa
sakyti jiems: klausykite mūs, o jei ne, tai, matot, kas 
gali jums būti!

APIE KENTĖTOJUS 
IR VAGIUS

Uruguajiečių 
šo:

Per katalikų radijo pusva
landį kovo 9 d. girdėjome to
kią kunigo Mikalausko pasa
kėlę:
Tūlam dievobaimingam žmo- 

1 geliui Kristus užleidęs paky- 
savo vietoje 

ant kryžiaus, žinoma, su sąly
ga, kad neišsitarsiąs nė žode
lio kad ir kažin.ką matytų. 
Kabo tas žmogelis ant kry
žiaus ir štai mato: vienas pa
simeldęs po kryžium pamirš
ta piniginę. Jis tyli. Kitas tą 
piniginę pasiima ir skubiai 
nueina, žmogelis tyli. Toliau 
mato, kaip pirmasis sugrįžta 
pinigiilės ir jos neradęs apva
gina ir puola mušti ten besi-! 
meldžiančią moterį, žmogelis 
ant kryžiaus jau nebegali iš
tylėti, pakelia Jiarmą ir, kaip 
mums atrodo, visiškai vietoje. 
Bet dabar pažiūrėkime, ką į 
tai pasakė, čia pat pasirodęs 
Kristūs:

— šalin nuo. kryžiaus, jei 
nemoki tyleli! Gyvenime taip 
reikalinga, kad vienas pames
tų, kitas rastų, o 
kentėtų !

Šituo jėzuito 
pavyzdėliu pilnai 
tuoti bažnytinės doros pama
tus. Kuomet jie valdė Lietu
vą, ten taip ir buvo, kad di
delis vagis buvo nuslepiamas, 
o kentėjo nekaltas.

Toje pasakėlėje įdomus ir 
kitas dalykas, būtent, pažiū
rų skirtumas tarp dievo tėvo 
ir dievo sūnaus. Pagal krikš 
čionybę dievas tėvas savo de
šimtyje įsakymų smerkia va
gystę, gi jo sūnus, sulig kun. 
Mikalausko žodžiais, atvirkš
čiai, smerkia tą, kuris vagį 
kelia aikštėn.

Darbas ra-

trečias nu-

Mikalausko 
galima ma-

is

praėjusią konvenciją laikė 
King Edward viešbutyje. Vi
sos diskusijos buvo viešos. Vi
sos rezoliucijos buvo viešai 
priimtos, centraliilis komite
tas viešai išrinktas ir net spau
doj paskelbtos pavardės. Par
tija veikiai viešai ir visi jos 
pareigūnai iki pat mažiausio 
yra publikai žinomi. Tad ko
kių gi slaptų tyrinėjimų čia 
reikia ?

Tas pats ir su Sūnų ir Duk
terų Draugija ir Liaudies 
Balsu. Draugijos viršininkai 
yra užregistruoti. Kiekvienas . 
naujas perrinkimas užregis
truojamas. Susirinkimai laiko
mi viešai. Protokolų knygoje 
galima rasti visus tarimus. Ir 
\iėra ten nieko politinio. Liau
dies Balso leidėjai taipgi už
registruoti miesto raštinėj.

Komunistai ir pažangiečiai 
veikia viešai. Ir dabar, Darbo 
Progresyvė Partija paskelbė 
viešai savo rezoliuciją, nusta
tančią veikimo liniją, ir kvie
čia visus viešai diskusuoti.

Alšėnas, matyt, dar tebegy
vena smetoninio rėžimo dva
sia, tad jam tokie sąrašai ir 
vaizduojasi. O gal jis su tuo 
nori pabauginti dipukus, kad 
nesiartintų prie -laisvesnių 
minčių lietuvių ? Tai būtų di
delis nedėkingumas iš jo pu
sės dipukų atžvilgiu. Jie ir 
taip daug prikentėjo karo 
metu, Vokietijoj būdami. Lei
skit jiems laisviau atsidusti.

Senieji Kanados lietuviai 
tokių Pranių 'bauginimų nesi- 
baugina, Jie nekartą matė pa
našius straipsnius Telegrama 
ir kituose laikraščiuose. Visi 
reakcionieriai turi vargo savo 
pastangose sulaikyti žmones 
nuo blaivesnio galvojimo.

(5 kas liečia tą “Maskvos 
auksą”, kurį Pranys primeta 
Liaudies Balsui., tai irgi sena 
pasaka. Tą pakartodamas jis 
tik parodo savo sąžinės juo
dumą. Kas tokį melą skelbia, 
to sąžinė turi būti juoda.

Deportacijų reikšmė
Amer. sveturgimiams

Amerikinio Sveturgimiams 
Ginti Komiteto sekretorius 
Abner Green išleido pareiški
mą apie vėliausius Aukščiau
sio Teismo patvarkymus prieš 
sveturgimius nepiliečius. Tarp 
kitko, jis sako:

“Daugiau kaip 3,400 nepi
liečių yra grūmojama išdepor- 
tavimu ir ištrėmimu iš Jungti
nių Valstybių dėl jų politinių 
įsitikinimų. Jau daugiau kaip 
225 tokių nepiliečių yra su
areštuota Jungtinėse Valsty
bėse, Porto Rico ir Hawaii. 
Tai pirmosios aukos tos depor
tacijų isterijos.

“šitie nepiliečiai yra ame
rikonai pilna to žodžio pras
me. Jiems tik trūksta forma- 
liškų pilietybės popierių, ku
rių jie reikalavo,- bet negavo. 
Jie čia pragyveno didesnę da
lį savo gyvenimo. Daugelis jų 
atvažiavo Amerikon būdami 
vaikais. Daugelis jų buvo tė
vų atvežti, kai jie tebebuvo 
kūdikiai.

“Jie čia dirbo sunkiai dirb- šiandien Jungtinių Valstybių 
Justicijos Departmentas moja-* 
si pasielgti su tūkstančiais 
nepiliečių amerikiečių.”
Prieš ^ąsaulio 
opinijos tribunolą > 

~ Toliau Abner. Green 
“Jeigu Justicijos

mentui pavyktų tuos 3,400 ne
piliečių išdeportuoti . ir su
griauti jų šeimas, sunki atsa
komybė užgultų ant Amerikos 
žmonių prieš pasaulinės opini
jos tribunolą už šitą nežmo-

(nišką pasiclgiihą su teisingais 
į ir švariais žmonėmis. Paskuti- 
| uis nuosprendis dėl tų žmonių 
likimo priklauso jums, Ameri
kos žmonės. Veikite dabar. 
Pvašykite laišką arba siųskite 
telegramą Jungtinių Valsty
bių Prokurorui į Washingto- 
ną, pareikalaudami, kad tie 
deportavimai būtų, panaikin
ti.”

nuo savo avaikų. Tūkstančiai 
Amerikos šeimų*' bus išmėtyta 
-po visą pasaulį, kaip rezulta
tas šio teroro ir politinio per
sekiojimo prieš 14,000,000 
sveturgimių amerikiečių, ku
rių vienuolika milijonų yra 
naturalizuoti piliečiai.

“Daugelis šių deportuoja
mų nepiliečių nieko nežino 
apie tuos kraštus, į kuriuos 
jie bus išdeportuoti, nes iš 
ten jie išvyko labai, labai se
nai. Jie nebemoka tų kraštų 
kalbos, jiems nebesuprantami 
jų papročiai, jie ten neturi 
nei draugų, nei giminių.

“Jų visas gyvenimas, vis
kas, ką jie turi, yra susieta su 
Amerikos žmonių gyvenimu ir 
gerove, ši šalis yra vienintelė 
šalis, kurią jie pažįsta ir žino. 
Jų deportavimas yi’a žiauriau
sias ir nežmoniškiausias jų 
nubaudimas, kokį tik reakcio
nieriai galėjo išgalvoti. Seno
jo pasaulio 1 autokratijos ne
drįsdavo taip nežmoniškai pa
sielgti su savo žmonėmis, kaip

AR JIK PASIEKĖ SAVO TIKSLĄ? Mums atrodo, 
ne,'nepasiekė.

Ir štai kodėl ne: Amerikos žmonės ir viso pasaulio 
žmonės gerai žino, jog “lazda turi du galu.” Mes turi
me atomo bombą, ir kitos valstybes turi atomo bombą.

Mūsų generolai gali mesti atomo bombą ant Maskvos, 
ant Leningrado, ant Vilniaus, ant Varšavos, ant Pe
kino, ant Šanghajaus, betgi1 užpulti kraštai gali tokią pat 
bombą mesti ant mūsų krašto miestų. Kas tuomet? 
Tuomet, Amerikos žmonės turi suprasti, kad būtų baisus 
dalykas: sprogimas sunaikintų mūsų miestus ir milijo
nus žmonių.

-Taigi nebūtų joks laimėjimas, o pralaimėjimas, 
būtų betikslis žmonių ir turto naikinimas.

Tai

ŠIOS BAISIOS BOMBOS sprogimas, teatrališkai 
rodytas mūsų krašto žmonėms, privalo kiekvieną jų 
akštinti, kad pasisakytų už atomo bombos nuįstatymi- 
nihką, už draudimą ją vartoti.

Šios bombos išsprogdinimas privalo kiekvieną žmogų 
paakstinti pasisakyti prieš karą, už taiką visame pa
saulyje.

Šios bombos išsprogdinimas—geda mūsų kraštui, o ne 
šlųye. Gėda dėl to, kad .mūsų krašto valdovai tokiais 
pabūklais švaistosi ir didžiuojasi.

Šios bombos išsprogdinimas atrodo, tarytum jis būtų 
kaukokių desperatų darbas. Bet jis, pasitikėkime, pasau- 
liOjžinonių nusistatymo kovoti už taiką nepakeis. Jis 
tik.sutvirtės. Taip ir turi būti.

pa- 
pa-

APIE “MASKVOS 
AUKSĄ” IR KITKĄ

Kap.adiškis Liaudies 
sas rašo:

Pranys Alšėnas Tėviškės ži
buriuose, pasinaudodamas au
kso baronų organo Telegram o 
straipsniais, skelbia “] 
liui”, kad Kanadoje yra daro
mi sąrašai komunistų ir sim- 
patikų; kad laikui atėjus jie 
visi bus izoliuoti. Įsismaginęs, 
jis šaukia Liaudies Balso skai
tytojus ir Sūnų ir Dukterų 
Draugijos narius bėgti (aiš
ku, pas kleboną), kol, dar ne 
vėlu.

Su Praniu Alšėnu ta beda, 
kad jis dažnai rašo ir nežino, 
ką jis rašo. Taip ir dabar. Ra
šo apie “paslaptis”, sąrašus, 
o tos paslaptys nėra jokios 
paslaptys.

Darbo Progresyvė Partija

Bal-
“PAMIŠĖLIO DARBAS”

Tūlas Gediminas Galva 
klerikalų Drauge rašo:

Jei Jaltos konferencijos 
svarstymai ir -nutarimai buvo 
pamišėlio darbas, Potsdamo

f

pašau- konferencijoje patys vakarie-
tautomsčiai sau ir laisvoms 

patiesė žabangas.
Jaltos konferencijoj vy

riausiais dalyviais buvo 
prezidentas Trumanas 
premjeras Stalinas 
aistrų pirmininkas 
ehillas. *

Klerikalas. Galva 
juos “pamišėliais.”

Mums gi atrodo, kad pa
mišęs yra pats p. Galva, nes 
sveiko “razumo” žmogus ši
tokių kvailybių nerašytų.

ir mi- 
Chur-

vadina
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tuvėse ir kasyklose, padėjo 
pastatyti miestus ir nutiesti 
geležinkelius, išaugino Ameri
kos piliečių šeimas ir daug 
kuomi prisidėjo prie pakėlimo 
mūsų kultūros ir sveikatingu
mo. Nors jie yra suvažiavę
čionai iš visų pasaulio kraštų ’ 
ir yra skirtingos kilmės, jie 
čionai buvo dalimi sąjūdžio1 
už aukštesnes algas ir geres
nes darbo sąlygas, prieš rasi
nę diskriminaciją ir antisemi
tizmą, už geresnę'ir šviesesnę 
Ameriką. Visi jie turi vieną 
bendrą: pilnutinį atsidavimą 
demokratijos ir taikos reika
lui.”

Toliau Abner Green parodo, 
kaip brutališkai tos deporta
cijos atliekamos. Sako:

‘‘Vyrai bus atskirti nuo savo 
žmonų, daugelis visam gyve
nimui. Motinos bus atplėštos

sako: 
Depart-

Lietuvos studentija

IŠKRIKO
TALKININKŲ TARYBA. veikusi Japonijoje nuo ka

ro pabaigos, praėjusį antradienį turėjo paskutinį savo 
posėdį ir likvidavosi.
\Kaip žinia, ši taryba tebuvo tik patariamoji taryba 

pirmiau generolui MacArthurui, o vėliau gen. Ridgway, 
Ji ąpren.džiajnp balso Japonijos tvarkyme ir valdyme ne
turėjo.

.Dabar, kai Washingtonas, Tokio ir kitos, sostinės už- 
g^fė San Francisco sutartį (taikos sutartį su Japonija), 
tai ii* šitos tarybos veiksmas užsibaigė.

Paskutiniame tarybos posėdyje Tarybų Sąjungos at
stovas, majoras generolas A. P. Kiselenko, savo vyriau- 
sybės vardu, skaitė pareiškimą. Jacne pasakyta, jog 
Japonija šiandien yra padaryta Jungtinių Valstijų ba
zė,"nukreipta link Tolimųjų Rytų.
, -formaliai ii- oficialiai -talkininkų tarybos darbai bai- 
gėdi.. Tačiau liekasi vienas dalykas neaiškiu: ką gi da
bar 'darys Tarybų Sąjunga ir Kinijos Liaudies Respu
blika? Jos San Francisco sutarties nepasirašė. Abudu 
didieji kraštai tebėra karo stovyje su Japonija.

.0 visgi Japonija negalės ilgai laikytis izoliuota nuo 
tokių savo kaimynu, kaip Tarybų'Sąjunga ir Kinija. Ji 
turės daryti ką nors, kad sumegzti su jais ekonominius 
ir diplomatinius ryšius.'

’Kiekvienam, kuris kiek tiek susipažinęs su Tolimųjų

1949 /
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Stebetinai smarkiai auga Amerikos industrine galy
bė. Šita lentelė parodo, kad mūsų gamybos pajėgumas 
nuo 1939 metu padidėjo dvigubai. Daviniai paimti iš 
Office of Defense Mobilisation raporto.

--------------------- : !
Rytų padėtimi, yrą aišku: natūralios Japonijai rinkos 
tėra tik Azijos žemybe, ypatingai’Kinijoje. Tik su di
džiule Kinija darydama biznį, Japonija tegali žmoniš
kiau verstis. z • /

Taip ii; turės būti’. 1 ’

(Laiškas iš Vilniaus)
VILNIUS. — Turininga 

ir pilnakraujį gyvenimą gy
vena Lietuvos studentija. 
Tarybų valdžia plačiai- ati
darė Lietuvos darbo žmo
nių vaikams aukotųjų mo
kyklų duris, sukūrė visas 
sąlygas tam, kad studentai, 
mokydamiesi universitetuo
se ir institutuose, būtų vi
siškai parengti būsimajai 
praktinęi veiklai, kai jie 
dirbs kaip tarybiniai speci* 
alistai, moksliniai darbuo
tojai, šviesaus savo tėvynės 
gyvenimo kūrėjai.

Imkime, pavyzdžiui, stam
biausiąją. Lietuvos aukštąją 
mokyklą — Vilniaus Vals
tybinį Universitetą, čia mo
kosi daugiau kaip pustrečio 
tūkstančio jaunuolių ir mer
ginų, atvykusių čionai iš vi
sų respublikos' kampų.

Istorijos - filologijos fa
kulteto auditorijose studen
tai klausosi profesoriaus 
Mykolaičio - Ęutino, profe
soriaus Balčikonio bei ki
tų įžymių filologų paskaitų. 
Chemijos fakultete, vado
vaujant Lietuvos TSR Mo
ksli} akademijos prezidentui 
Matuliui, studentai-diplomi- 
ninkai Lėlę įkaitė, Verž- 
bavičiūtc, Mickus tobulina 
savo žinias cheniijos srity
je. Visuose universiteto 
fakultetuose verda vaisinga 
mokslinė veikla.

Studentai, baigią Lieti/vos 
aukštąsias mokyklas, yra 
ramūs dėl savo tolesnio li
kimo: jiems neteks ieškoti 
darbo, rūpintis rytojaus 
diena. Jie žino, kad vieta 
gyvenime ir darbas pagal 
specialybę yra jiems užti
krinta.

Tarybiniais laikais scnar-

kiai pasikeitė studentų so
cialinių sąstatas. Dabar čia 
mokosi darbo žmonių vai
kai, kuriems- seniau nebuvo 
prieinamas aukštasis moks
las. Studentų tarpe 696 
darbininkų vaikai, 1,117 
valstiečių vaikų, 864 tar
nautojų vaikai.

Apie puikų studentų pa
žangumą moksle liūdi j a 
1951-52 mokslo metų žie
mos egzaminų sesijos rezul
tatai. Nepaisant statomų 
aukštų reikalavimų, ben
dras .vidutiniškas pažymys 
sudarė 4.32.

Studentai nuolat patiria 
Tarybų valstybes rūpinimą
si jais, Tarybų valstybė ne 
tik suteikė jiems galimumą 
mokytis, bet ir aprūpino 
juos materialiai. Visi gerai 
besimokantieji student ai 
aprūpinami personalinėmis 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos stipendijomis. Pa
vyzdžiui, istorijos - filologi
jos fakulteto 1-jo 
studentas Mikuckis 
rašytojo B.* Sruogos vardo 
stipendiją, istorijos - filolo
gijos fakulteto Iii kurso 
studentas Kazlauskas gau
na P. Cvirkos vardo stipen
diją. 4-j o kurso studentė 
Jakštaitė — liaudies poeto 
L. Giros vardo stipendiją ir 
taip toliau.

Studentams 
togiai įrengti 
Bendrabučiai 
kuoti, prie jų Įrengti rau
donieji kampeliai. Yra val
gykla, kurioje prieinamo
mis kainomis galima pasi
rinkti daug įvairių skanių 
ir maistingų patiekalų. Ne
seniai pradėta statyti dar

kurso 
gauna

pastatyti pa- 
bendrabučiai.
yra radiofi-

du naujus studentų bendra
bučius. • - - - . -

Visuose universiteto fa
kultetuose veikia moksliniai 
rateliai, kurie Įeina į Stu
dentų mokslo draugiją. 
Tuose rateliuose užsiima 1,- 
600 žmonių, daugiau kaip 
pusė visų aukštosios moky
klos,studentų; tai liudija 
apie didelį užmojį, kurį!įgi
jo savarankiškas studentų 
mokslinis darbas tarybų ša
lyje.

Eilė darbų, atliktų stu
dentų mokslinės draugijos, 
turi didelę praktinę reikš
mę Lietuvos respublikos 
liaudies ūkiui.

Geriausieji studentų mo
ksliniai darbai pernai buvo 
premijuoti ir įeis į rinkinį, 
kurį dabar ruošiama spau
dai.

Vilniaus Valstybinio uni
versiteto studentai aktyviai 
dalyvauja Tarybų Lietuvos 
sostinės visuomeniniame - 
politiniame gyvenime, i .

Universiteto klube dažnai 
koncertuoja chormeisterio, 
Sližio vadovaujamas stu
dentų choras. Dabar cho^: 
ras ruošiasi išstoti perzra- 
diją. Vadovaujant laure- > 
atui Lingiui, vyksta choreo- < 
grafijos grupės užsiėmimai, 
repetuojami liaudies šokiai. 
Dramos ir literatūros rate
liai nuveikė didelį darbą ry
šium su 100-siomis metinė
mis nuo N. V. Gogolio mir
ties dienos.

Aukštosios mokyklos me
ninėje saviveikloje dalyvau
ja žymus skaičius studen

tų, kas prisideda prie jų 
kūrybos talentų vystymosi/

Tarybiniai studentai anie- 
lai sportuoja. Universite
to sporto klube — 762 na-' 
riar. Universiteto sporto 
klubas, turi respublikinio 
“Tiesos” laikraščio taurę, 
kurią moterų komąųda gA / 
vo už 5 kilometrų distanc’vA. 
ios nuėjimą pėsčiomis, gau
sius diplomus , ir vertingus 
apdovanojimus, universiteto 
sportininkų išsikovotus var
žybose. Išgarsėjo universite
to tinklinio žaidėjos, ku
rios išsikovojo pirmąją vie
tą per sportinį, dešimties 
Lietuvos miestų susitikimą. 
Krepšinio komanda su pasi
sekimu buvo pasirodžiusi 
per varžybas Ukrainoje, 
Charkove. Naujai atremon
tuotame pastate studen
tams - sportininkams ati
daryta nauja sporto sale, 
geriausioji mieste, kurioje 
ne tik galima treniruotis; 
joje bus vykdomos sporto 
varžybos tarp fakultetų čr 
tarp aukštųjų mokyklų. \

Neseniai Vilniaus, valsty- a, 
biniame universitete, lygiai - 
kaip ir visose kitose aukš
tosiose mokyklose, pasibai
gė žiemos atostogos.

Didelė grupė „...Vilniaus 
valstybinio universiteto 
studentų, gavę nemokamas 
atilsines iš studentų profe
sinės sąjungos komiteto, 
lankėsi Maskvoje. Studen-t 
tai — mokslo žymūnai, ak«-r 
tvvūs visuomenininkai ?A-; 
puokaitė, Sauka, Viliūnaitė, 
Barzdys ir daugelis kitų 
aplankė Lenino mauzoliejų, 
Maskvos muziejus ir tea
trus. Sugrįžę iš keliones; 
jie papasakojo draugams 
savo įspūdžius apie Mask
vą, apie jos didžiulę taikią 
statybą. Istorijos - filolo
gijos fakulteto III kurso 
studentas Mikuličius pareiš
kė, kad jis norėtų visas sa
vo jaunas jėgas paskirti 
socialistinės tėvynės staty
bai.

Lygiai taip, kaip Vilniaus 
Valstybinio unive r s i te įo 
studentai, gyvena ir mokb- 
si visų keturiolikos Tarybų 
Lietuvos aukštųjų mokyklų 
studentai.

J. Pirštelis

2 pusi,-Laisve ( Liberty )-Penktad., Baland.-Aprįl 25, 1952



Kaip atominiai sprogimai
Visi esame girdėję kalbų, 

kad atominės bombos, tu r 
būt, keičia orą. Kazioni, 
valdiniai atomistai tatai 
vadino “tuščiomis šneko
mis. ” Jie slepia tuos ir ki- i 
tus atominius dalykus, kaip : 
kad valdžia liepia.

Bet daugelis rimtu mete
orologų — oro, klimato 
mokslininku—suranda, jog 
ato»m - bombų sprogdinimas 
daro maišatį ore. Apie tai 
plačiau rašo Charles^ V. 
Nemo žurnale “Man to1 
Man,” vasario - kovo laido-1 

, je, būtent:
Temperatūros nupuolimas

194.') m. liepos 16 d. buvo I 
išsprogdinta pirmoji, ban
domoji atominė bomba Ala-! 
mogorde, New Mexico vals
tijoje. Už dvieju dienų po1 
to nepaprastai šaltas oras i 
užplūdo visas šiaurvakari- i 
nes valstijas. Ir oro biurai i 
nežinojo, kaip išaiškinti to-. 
kią oro atmainą.

Už trijų savaičių atom- 
bomba sunaikino Japonijos 
miestą Hiroshima. Tada 
meteorologai visame pasau
lyje pastebėjo keistą šilu
mos nupuolimą — beveik 49 
laipsnių žemyn. Praėjo de- 
sėtkas dienų, iki sugrįžo pa
prastas tam laikui, šiltesnis 
temperatūros laipsnis.

< Dingusi vasara
Po tų dviejų atsitikimų, 

jau meteorologai nužiūrėjo, 
kad atominiai sprogimai 
plačiai paveikia orą. Todėl 
jie ypač akylai tėmijo,kaip 
atom-bombų sprogdini m a i 
1946 m. prie Bikini salos at
silieps į orą. Ir štai kas 
pasirodė. Po pirmosios Bi
kini eksplozijos vėl ištisame 
pasaulyje temperatūra pa
šaltojo 40 laipsnių, viduti
niai imant.

Praėjo mėnuo laiko. Tem
peratūra dar nebuvo atsi
griebus, kai amerikonai iš
sprogdino ten kitą atominę 
bombą, jau po vandeniu.

Po tų atominių smūgių 
vasara jau nuo pradžios 
ėmė rudenėti, taip kad 

^£946 metų pavasaris fakti- 
nai susijungė su rudeniu. 
Buvo tiktai dvi tikrai va
sariškos dienos.

Potviniai ir žemės 
drebėjimai

Tuo pačiu laiku gamta 
pradėjo spardytis ir kito
mis kryptimis. Kilo netikė
ti potviniai, užliedami dau
gelį vietų vidurvakarinės.e 
valstijose. Omahos miestas, 
Nebraskoj, buvo beveik pa
skandintas per tvanišką lie
tų, kur per vieną valandą 
pripliaupė 12 colių vandens. 
Tennessee valstijoj staigus 
lietus urmu pripylė 7 co-

• liūs vandens, paplukdant
* kelis miestus.

Suvirpėjo seismografai, 
moksliniai instrum e n t a i, 
kurie nurodo žemės drebėji
mus už šimtų ir tūkstančių 
mylių. Kilo daug daugiau 
žemps drebėjimų įvairiose 
pasaulio dalyse, negu pa- 

-j^praVai būna.
Tie reiškiniai jau gana 

liudijo, kad yra ryšių tarp 
atominių eksplozijų ir oro. 
Jeigu kas dar abejojo, tai 
įvykiai 1951 metų pradžio
je turėjo išblaškyt abejo
nes.

Pagadintas Oro Biuro 
pranešimas

Jungtinių Valstijų Oro 
Biuras 1951 m. sausio 26 d. 
pranešė, jog palengva slen
ka šalto oro srovė (aukš
tas spaudimas) iš Kanados 
į pietų rytus, link Jungti
nių Valstijų. Todėl galima 
po keleto dienų susilaukti 
5 iki 10 laipsnių šalčių virš 
zero (nulio), sakė vyriau
sias amerikinis Oro Biu
ras. Bet štai kas atsitiko:

Anksti sausio 27 d., ant 
rytojaus po Oro Biuro pra
našavimų, smarkus atomi
nės bombos sprogimas su
drebino Nevados valstijos 
dykumą, netoli Las Vegas 
miesto. Skaisčiai balta ir 
rožava šviesa su atominiu 
dujų stulpu buvo matyt per 
100 mylių. Sprogimą užre- 
kordavo seismografai, buvę 
už 300 mvliu.

Staiga pakitėjo kanadinio 
šaltojo oro srovė—jinai di
džiu smarkumu ėmė pleškė
ti jau į pietų vakarus (o ne 
i pietų rytus., kaip kad buvo 
iš lėto pradėjus, pirm šio 
sprogimo). Visose Jungti
nėse Valstijose ūmai nu
puolė temperatūra — ne
paprastai dideli šalčiai už
gulė šąli. Wisconsino vals
tijoj šaltis siekė 24 ir net 
53 laipsnius, žemiau zero.

Sausio 28 d. buvo išsprog
dinta dar smarkesnė-atom- 
bomba Nevados tyruose. Ir 
tuojau po to kita šalčiu sro
vė metėsi nuo šiaurinio že
mės ašigalio (poliaus) plo
tu i pietus, linkui Jungtinių 
Valstijų.

Tad sausio 30 d. šalčiai 
jau ir drebino Jungtines 
Valstijas nuo Kanados ru- 
bežiaus iki šiltųjų pietinių 
jūrų, o šalčius lydėjo ledi
niai lietūs ir ledoslydžiai su 
snieginėmis šlapdribų mi s. 
Visame tame ruožte tempe
ratūra buvo šaltesnė, negu 
paprastai.

Nepaprasta audra
Už poros dienų, vasario 1, 

iš ryto, buvo išsprogdinta 
smarkiausia iki tol atom- 
bomba Nevados dykumoje. 
Sprogimo šviesa buvo ma
toma per 900 mylių.

Ir tos pačios dienos vaka
re viesuliška audra su snie
gais nusiaubė Jungtines 
Valstijas nuo vieno vande
nyno iki kito, pražuda.nt 
270 žmonių. Beveik niekas 
neatsiminė tokios aršios au
dros praeityje.

Minnesotoj temperatūra 
nupuolė 41 laipsnį žemiau 
zero. Wisconsine ir kitose 
vidurvakarinėse valstijose 
pridrėbė daugiau sniego, 
negu bet kada nuo 1909 me
tų.

Plačiai nukritęs sniegas 
vasario 4 d. buvo radijiniai- 
veiklus — “spra ginėjo” 
atominės dulkės sniege. 
Valdiniai atomistai ramino, 
kad toks sniegas “nekenks 
žmonėms.” Bet jis sunaiki
no pyčių (persikų) derlių 
Illinojuje, padarydamas $5,- 
000,000 nuostolių, ir sužalo
jo bei pražudė daugybę vai
sių Kentucky, Tennessee ir 
Texas' valstijose. O nepa
prasti šalčiai sunaikino dar 
daugiau citrinių vaisių šil
tojoje Floridoje.

Viesulai šėlo 119 mylių 
smarkumu per valandą.

Per kelias savaites po tos 
eksplozijos blaškėsi skais-

pakeičia orą
čios mėlynos šviesos Michi- 
gano, Wisconsino ir Idaho 
valstijų padangėse.

Vasario 1.2 ir 13 dd. Įvy
ko penki žymūs žemės dre
bėjimai Įvairiose Arherikos 
žemyno dalyse.

Sovietine atom-bomba
Prezidentas Tru manas 

1949 m. rugsėjo 23 d. pra
nešė, kad Sovietų Sąjungoj 
įvyko atominis sprogimas.

Bet jau liepoje, dviem 
mėnesiais pirmiau, meteo
rologai — oro mokslininkai 
—žinojo, kad padaryta ato
minė eksplozija “kur nors 
pasaulyje.” Tą vasaros mė
nesį labai pašaltojo oras 
šiaurinėje Europoje. Neti
kėtai pakilo didžiuliai po
tviniai; įvyko ir gręsmin- 
gas žemės drebėjimas, kai]) 
kad rodė seismografai. Tai 
gal pagal tuos įvykius mok
slininkai ir pranešė Truma- 
nui apie atomini sprogimą 
Sovietų Sąjungoj.

1950 metų vasarą pakilo 
slaptingi rūkai, 2 milijonų 
ketvirtainių mylių pločio, 
virš Pacifiko Vandenyno ir 
laikėsi 40,000 pėdų aukštu
moje per tris dienas. Iš rū
kų krito mažyčiai druskos 
krisleliai su spraginęjančio- 
mis atominėmis dulkėmis. 
Apie tą pat laiką plačiai iš
tvino Columbia upė Jungti
nėse Valstijose, o Kanadoj 
pakilo pragaištingiausi po
tviniai visoje tos šalies is
torijoje. Lijo su atominėmis 
dulkėmis Calif o rni jo j ir kt. 
vakarinėse valstijose. Įvy
ko pragaištingas žemės dre
bėjimas vidurinėje Kinijo
je.

Meteorologą] yra įsitiki
nę, jog tuos gamtos suju
dimus padarė slaptas ato
minės. bombos išsprogdini
mas kur nors po vandeniu 
Ar .tai buvo amerikinė ar 
sovietinė bomba? Apie tai 
Amerikos valdžia, nedavė 
jokios žinios.

šiemetiniai potviniai
. Tvaniški Missouri ir Mis
sissippi upių išplūdimai šį 
pavasarį ypač plačiai ir il
gai kamuoja gyventojus de
šimtyje vidurinių valstijų. 
Suprantama, jog tuos potvi- 
nius sukelti padėjo nauji 
atom-bombų išbandymai 
Nevados dykumose.

J. C. K.

Pirmoji kablegrama
1858 metų rugpjūtyje pir

ma telegrama iš Europos į 
Ameriką buvo perleista vie
lomis, nuskandintomis At
lanto Vandenyne. Tai vie
linis kabelis, — vielos įsuk
tos į smalinę apsaugą.

Nutiesimas kabelio daug 
darbo ir pinigų lėšavo. Ke
lis kartus jis nutrūko, ir 
jau buvo atsisakyta nuo žy
gio, bet vėliau vėl imtasi dar
bo. Pagaliau, kabelis buvo 
nutiestas per visą Atlanto 
Vandenyną, galai įjungti į 
telegrafo prietaisus. Per 20 
dienų perdavė apie 400 te
legramų, kurios turėjo 4,- 
359 žodžius.. Po to vėl ka
belis nutrūko.

Bet žmonės išmoko suras
ti ir stijungti nutrukusį ka
belį. Paskui nutiesė jų visą 
eilę.

Vienok kas gali susilygin
ti su bevieliniu telegrafu, 
radiju ir naujai viešpatau
jančia televizija? V. S.

IŠ ISTORIJOS
RAŠO I). M. ŠOLOMSKAS

Kur tėvas (Suvorovas) lai
mėjo, ten sūnus nuskendo

Šimtas penkiosdešimts 
dveji metai atgal netoli Vil
niaus susirgo vienas iš gar
siųjų rusų karinių vadų, 
Aleksandras Suvorovas ir 
1800 metais., 18 d. gegužės, 
mirė. •.

Tai buvo žmogus, kuris 
nežinojo karinių pralaimė
jimų ir kurio karinis moks
las ir dabar dar nenusenęs.

Lietuvių generolas J. Ma
cijauskas, rašydamas apie 
Suvorovo karinį mokslą, sa
ko, tas mokslas prisidėjo ir 
prie Tarybų šalies karo lai
mėjimo 1941-li945 m. Tar
pe kitko, jis rašo:

“Aktyvus, novatoriškas 
Suvorovo karinis mokymas, 
kuriam yra svetimas šablo
nas ir sustingimas, savo 
dvasia giminingas tarybi
niam žmogui, Tarybinei Ar- • • • Mmijai.

Kas buvo Suvorovas?
Aleksandras Suvorovas 

gimė Maskvoje, 1730 me
tais, 24 d. lapkričio. Jo tė
vas Vasilijus buvo jaunys
tėje vienas iš Petro Didžio
jo artimų žmonių. Laike’’ 
Aleksandro gimimo jis tar
navo Preobr a ž e n s k a m e 
gvardijos pulke, vėliau bu
vo generolo laipsnyje.

Pagal tų laikų Petro Di
džiojo patvarkymą,/ir. apkš- 
tųjų bajorų sūnūs turėjo 
armijoj pradėti tarnybą pa
prastais kareiviais. Bet, 
kaip visada, ponai suranda 
būdus apeiti įstatymus, tai]) 
ir tada. Jie savo sūnus vos 
gimusius užrašydavo į pul
ką. Vaikas dar lopšyje gu
lėjo, o įstatymiškai jis jau 
“buvo karinėj tarnyboj,” 
net medalius gaudavo.

Bet ne tokis buvo Vasi
lijus Suvorovas. Jis laikėsi 
Petro įstatymu. Ir todtl 
Aleksandras Suvorovas, su
laukęs 16-kos metų, įstojo į 
gvardijos Semionovo pulką 
ir paprastu kareiviu ištar
navo eilę metų. Todėl, ka
da Aleksandras pasiekė ofi- 
cieriaus laipsnį, tai jo am
žiaus sandraugai jau buvo 
pulkininkai ir net genero
lai. 'Aleksandras ne kartą 
tatai prisimindavo ir saky
davo, kad “pasivyti am
žiaus draugus, tai aš turiu 
šokinėti.”

Suvorųvas, eilę metų tar
navęs paprastu kareiviu, 
mokėjo ir kareivių reikalus 
suprasti, juos branginai, to
dėl jį mylėjo kareiviai. Ki
taip linkui Suvorovo elgėsi 
carų dvaras ir giminės, taip
gi aukštesni generolai.

Nepaisant Suvorovo lai
mėjimų — jis nuo jų daug 
prikentėjo. Dažnai jis ir 
juos pašiepdavo. If artą ca- 
rienė Katrė pasikvietė Su- 
vorovą į palocių apdovano
jimui. Eina Suvorovas, ran
kas ir kojas išskėtęs, kaip 
anf ledo, virš žvilgančių 
grindų ir sako caarienei:

“Močiute, aš moku vaikš
čioti mūšio lauke, bet štai, 
palociuje, matote...”

Suvorovas vedė aukšto, 
bet finansiniai nusigyvenu
sio bajoro Prozorovskio 
gražią dukrą Barborą. Bet 
jauna, graži moteris, išau
gus bajorų puikybėj ir tuš
tybėj, ne tokio vyro troško, 
kaip generolas Suvorovas, 
nuolatos užimtas kariniais 

reikalais. Todėl jų vedybi
nis gyvenimas buvo neilgas. 
Jie persiskyrė. Bet prigy
veno dukrą Natašą ir sūnų 
Arkadijų.
Suvorovo karinis mokymas 

ir pergales
Pirmą karinį krikštą A- 

leksandras Suvorovas gavo 
S e p t y n e r i ų Metų Kare 
prieš Vokietiją. 1760 me
tais rusų armija paėmė 
Berlyną, kaip ir 1945 m. 
Suvorovas dalyvavo mū
šiuose prieš vokiečius, va
dovaujamus paskilbusi o j o 
Fridricho Antrojo. Suvo
rovas dalyvavo kautynėse 
prie Kunersdorfo, kur rusų 
armija galutinai sutriuški
no vokiečių jėgas.

Suvorovas dalyvavo ka
ruose prieš Turkiją, Lenki
ją, Vokietiją, o labiausiai 
pagarsėjo kare prieš Napo
leono jėgas Italijoj. Jis jau 
buvo žinomas visame pa
saulyje, kaipo nenugalimas 
generolas.. Carienė Katrė 
ilgai nenorėjo siųsti Suvo
rova malšinti valstiečių 
sukilimą, vadovaujamą E- 
melijano Pugačovo, bet jos Į 
generolų pralaimėjimai, pri
vertė ir ten mesti Suvoro
va.

Napoleonas grobė Euro
poj vieną po kitos, šalį. Au
strija jam priešinosi Itali
joj, bet be pasisekimo. 1799 
metais Suvorovas buvo pa
skirtas komanduoti austrų- 
rusų armijas Italijoj. Jis 
ten laimėjo mūšius prie 
Trebijos, Novi, Mantua ir 
kitur. Įveikė paskubusius 
Napoleono generolus Mak- 
donalda, Ziberi, Moro. Ir €-7 C 7
kada jis rudens laiku, be 
pasiruošimo perėjo Alpių 
kalnus iš Italijos į Šveicari
ją, per San-Gotardą, “Vel
nio Tiltą,” ir išsisuko iš ke
turis kartus skaitlingesnių 
francūzų jėgų Šveicarijoj, 
tai Napoleono generolas 
Masena, komandavęs ten 
francūzus, pareiškė: •

“Aš atiduočiau savo visus 
48 žygius už vieną Suvoro
vo šveicariškąjį.”

Suvorovas ištarnavo 40 
metų karinėje’ tarnyboje, 
nė karto nesumuštas. Nuo
latos ėjo pirmyn. Jis iš
vystė mokslą, kad ataka, 
tai geriausias apsigynimas.

Suvorovas parašė ir ka
rinį vadovėlį: “Mokslas, 
Kaip Nugalėti.” Jis rei
kalavo nemušti kareivių, 

. bet nuolatos mokyti, ir kad 
jie būtų aprengti ir paval
gę. Geras ūpas, mokėjimas 
veikti, ryžtingumas/ drąsa, 
ištvermė—tai pergalės žen
klai. Suvorovas sakydavo: 
“Pulk priešą ten, kur jis ma
žiausiai tavęs laukia... 
Nustebink jį, tai jau ant 
pusės jį sumušei..

Pergale prie Rimniko
Tais laikais Turkija bu

vo galinga. Bet daugybė 
jos karų prieš Rusiją su
silpnino ją, ir ji tapo “Ęu- 
ropos ligoniu.” Bet tie ka
rai Rusijai buvo sunkūs.

1789 metais prieš Turki
ją kariavo Rusija ir tais 
laikais dar nedidelė Austri
ja. Turkijos vyriausias ka
ro vadas sutraukė 100,000 
turklį armijos prie mieste
lio Rimniko, ir ruošėsi ata
kuoti austrus, kurių buvo 
tik 24,000. • - ,

Austrų komandierius 

prisiuntė prašymą Suvoro- 
vui, kuris turėjo tik 7,000 
rusų kareivių, buvo gan at
stu, kad jis gelbėtų austrus. 
Suvorovas atsakė: “Sku
biu!” ir paprastais keliais 
pasiekė Rimniką iš ten, iš 
kur turkai jo nelaukė. Tuo
jau ištyrė priešo poziciją, 
rusų jėgomis visai turkams 
nelauktai užklupo juos, tuo 
pat laiku įsakydamas ir au
strams veikti/ Turkai, ne
tikėtai užklupti, neteko 
veik visu kanuoliu, amuni- 
ei j os, daug užmuštų, belais
vių, ir po šio mūšio jų ta 
armija pakriko. Turkija 
buvo priversta prašyti tai
kos.

žuvo Suvorovo sūnus 
Arkadijus

Aleksandras Suvorovas, 
grįždamas iš žygio Italijon, 
susirgo ir mirė. Jis pa
laidotas Aleksandro Nevs
kio Katedroje (Lavroje), 
Leningrade, kur ant jo ka
po yra marmurinė plyta su 
užrašu: “čia guli Suvoro
vas..”

Jo sūnus Arkadijus gimė 
1784 metais. Buvo gražus, 
kaip ir jo motina. Jis buvo 
nuoširdus, geras, kovoje 
drąsus, bet aukšto mokslo 
negavo, nes augo motinos 
globoje, kuri siekė viską 
gauti iš gyvenimo, kas tik 
galima jaunai ir gražiai 
moteriai.

Karinėje tarnyboje Ar
kadijui sekėsi, kaip ir jo tė
vui. 1809 metais jis jau ko
mandavo diviziją. Napole
onui ruošiantis karan prieš 
Rusiją, taj ir Turkija 1811 
metais išstojo karu prieš 
Rusiją. 1811 metais rusų 
armijos daliniai kėlėsi per 
Rimuos upę, netoli kurios 
Aleksandras prie Rimniko 
sunaikino turkų jėgas 1789 
m. Arkadijus Suvorovas 
važiavo karieta. Ir štai ka
rieta apsivertė. Vežikas ne
mokėjo plaukti ir pradėjo 
skęsti. Arkadijus puolėsi 
jam į pagalbą, ir patsai pri
gėrė. Arkadijus buvo tik 
27 metų amžiaus, jau gene
rolo laipsnyje.

Štai Rimna upė, prie ku
rios Aleksandras Suvorovas 
laimėjo vieną iš didelių per
galių, gavo ir Rimniko ku
nigaikščio titulą, buvo gau
siai apdovanotas, suteikė 
Rusijai taiką ir . išgelbėjo 
daugelio karių gyvastį. O 
virš dvidešimts metų vėliau 
ten jo sūnus Arkadijus nu
skendo.

Ar žinote, kad? -
Philadelphijos Daktarų 

Draugija pranešė, kad dar 
niekados nebuvo užrašyta 
visoj medicinos istorijoj tiek 
daug žmonių, sergančių 
nervų ligomis, kaip kad 
šiais metais. Sako, ypač 
per pereitus šešis mėnesius 
nervų sukrikimas labai žy
miai pakilo. Daktarai ma
no, kad dabartinis Korėjos 
karas ir visokios 'gąsdinan
čios naujienos apie trečiąjį, 
jau atominį pasaulinį karą 
žymiai paveikė nervus. An
tra priežastis, tai daugu
moje kariškų darbų fabri
kuose pakilo nežmoniškas 
skubėjimas, kuris irgi pri
sideda prie suardymo dar
bininkų nervų. Čia tai spė
liojimų nereikia. Pasakyta 
tikra tiesa.

Pregresas

3 pusl.-Laisvė (Liberty)-Penktad., Baland.-April 25, 195Ž

Kaz. Bevardžio 
Margumynai

Jungtinių Valstijų seime
liuose (legislatures) šiuom 
laiku yra 236 atstovės mo
terys. O kelios valstijos—* 
Alabama, Georgia, Missis
sippi, So. Carolina, Texas it 
W. Virginia — neturi mote
rų atstovių legiaslatūrose.

Iki 1871 metų Jungtinėse 
Valstijose popierinius pini
gus spausdindavo privati
nės spaustuvės, sudariusios, 
su valdžios iždu sutartį 
(kontraktą). Dabar pinigų 
spausdinimą atlieka val
džios iždo departmentas 
valdiško je'spaustuvėje.

Jungtinių Valstijų val
džiai atsieina 59 centai iš- 
kolektavimui $100 taksų. *

•
New Jersey valstija kone 

vis apsupta vandens rūbe
liais. Iš vakarų pusės De
laware upė, o i pietus De
laware upes užlaja (bay). 
Nuo rytų pusės Atlanto 
Vandenynas ir Hudson upė. 
Tik nuo žiemių pusės gali
ma susisiekt neliečiant 
vandens su New Yorko 
valstija.

Jungtinėse Valstijose di
džiausias miesto plotas yra 
Los Angeles ,Cal., turintis 
452 ketvirtaines mylias. 
New Yorko miestas turi 
363 ketvirtaines mylias-; 
New Orleans, La.,—irgi 363 
ketvirtaines mylias.

*7

Dėl spaudos žodžio lais
vės Jungtinėse Valstijose 
Įvyko teismas 1735 metais, 
New Yorke. Buvo teisia
mas laikraštininkas ir re
daktorius John Peter Žen
gei’ už kritikavimą val
džios. Jo advokatas buvo 
iš Philadelphijos, įžymusis 
Andrew Hamilton, ir byla 
laimėta.

Talentingas poemų ir dai
nų rašyme kunigas Joseph 
Connor, pasimirė 3 d. kovo, 
š. m. Jis buvo klebonas šv. 
Juozapo . parapijos West 
New York, N. J. Buvo 56 
metų amžiaus ir, kaip jis 
pats sakydavo, mylėjo “good 
times.” Laidotuvėse daly
vavo žymių menininkų ar
tistų, jų tarpe Bing Cros
by ir kiti. Connor yra au
torius giesmės “Avė Ma
ria” ir šiaip paskilbusių po
emų ir dainų.

New Jersey valstijos biu
džetas (sąmata) šiems fi
nansiniams metams padi
dintas 32 milijonais dolerių. 
Kad taksų mokėtojai ne
keltų lermo, tai pažadėta 
nupirkti ir išgražinti apie 
10 mylių ilgio pajūrį nuo 
Seaside Heights iki Island 
Beach.

Dienraštis “Hudson Dis
patch,” pranešdamas šią 
žinią, pabrėžė sekamai: ...

—Bus išleista milijonai 
dolerių pajūrio paukščiams 
lesinti, bet nė vieno dolerio 
daugiau mokslui ar moky
klom pagerinti.

«
30 procentų darbo jėgų 

Jungtinėse Valstijose suda
ro moterys.

Kazys Bevardis
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DVISAVAITINE ATOSTOGA 
FLORIDOJE

WATERBURY, CONN.
Per daugelį metų vis turė

jau mintyje, kada nors nuva
žiuoti ir pamatyti tą garsiąją 
Floridos valstiją, apie kurią 
visi tiek daug kalba ir rašo, ir 
kur nuvažiavę žmonės žiemos 
laiku maudosi mariose ir kai
tinasi saulės spinduliuose. Bet 
vis nebuvo progos ten nuva
žiuoti ir pamatyti.

Šį metą nusprendžiau, kad 
važiuosiu ir tą viską gal pa
matysiu savo akimis. Važiavau 

ne kada savo sveikatą patai
syti, (aš kol kas dar sveika), 
bet dėl žingeidumo, kad pla
čiau pamatyti mūsų šalį Ame
riką, ir pasimatyti su drau
gais Meisonais, kurie pirmiau 1 
gyveno Waterburyje. Bet da- • 
bar jau bus apie trys metai i 
kaip jie apsigyveno Miami ; 
mieste Floridoje ant visados. Į

Nenorėdama viena važiuoti,! 
nes gal būtų nuobodi kelionėj 
pasivadinau savo gerą draugę 
Petrauskienę iš Prospect, Į 
Conn., kuri turi savo farmą. Ji, 
sutiko su tuo, ir taipgi josi 
dukrelė Matilda panorėjo va
žiuoti su mumis drauge. „

Tai taip ir buvo susitarta, 
kad išvažiuoti iš namų vasa
rio 26 dieną traukiniu iš Wa
terbury, Conn. į Miami, Flori
dą. * r
Kelionė traukiniu

Apie devynias dienas iš kal
no užsisakėme ant traukinio 
‘‘Champion” rezervuotas kė
des. Tikietus reikėjo nusipirk
ti vasario 23 dieną, tris die
nas prieš išvažiavimą. Tikie- 
tas kainuoja iš Waterbury j 
Miami ir atgal $89.47. Sugrį
žimo tikietas geras per 6 mė
nesius.

Traukinys “Champion”, ku 
ris išeina iš Pennsylvania ge
ležinkelio stoties New York, 
reikėjo gauti 2:20 v. po pie
tų, bet iš Waterburio, kad pa
gauti tą traukinį, mes turėjo
me išvažiuoti 8:00 v. ryte, ir 
būtum pasiekę Grand Cent
ral, N. Y., 10 vai. ryte. Pasi
rodė, kad nuvažiavus į New 
Yorką reikės mums ilgai lauk
ti, apie 4 valandas, kol gausi
me savo traukinį į Floridą.

Matilda Petrauskaitė pa
šaukė mane per telefoną ir sa
ko, “aš šaukiau gelžkelio sto
tį Waterbury ir pasakiau 
jiems, kad mums labai ilgai 
reikės laukti New Yorke trau
kinio, kuris eina į Floridą. Jie 
pataria man nuvažiuoti į New 
Haven gelžkelio stotį su auto- 
mobilium ir ten gauti trauki
nį, kuris ateina iš Bostono per 
New Haven ir eina tiesiai į 
Pennsylvania stotį New Yor
ke, ir pasieks tą stotį 1 :30 v. 
po pietų, tai bus kaip tik ge
rai, nereikės ilgai laukti New 
Yorke, o už tikietus, ką už
mokėsime iš Waterbury į New 
York, tai kompanija sugrą
žins pinigus atgal.”

Aš ant to sutikau. Ji sakė, 
jos brolio pati nuveš mus vi
sas tris į New Haven stotį ir 
bus viską gerai.

Vasario 26 dienos rytas. 
Atsikėliau 6:30 v. ryte, kad iš
leisti savo vyrą į darbą ir at
sisveikinti su juo. Atsisveiki
nome, jis išėjo į darbą, o aš 
pradėjau rengtis kelionėn. Py
tas buvo labai gražus ir sau
lė pradėjo kilti aukštyn. Aš 
rengiuosi ir .tvarkau savo na
mus. Dešimta valanda jau ne- 

įtoli. Prieinu prie lango ir žiū
riu, matau bustojo automobi
lis prie mūs stubos. Tai buvo 
Matilda Petrauskaitė, atvažia
vo mane paimti vesti į New 
1 lave n.
Pasiekėme New Haven gelž

kelio stotį/’ Už kelių minučių 
gavome traukinį, ir važiuoja
me į N. Y. Už pusantros va
landos ir pasiekėme Pennsyl
vania gelžkelio stotį. įteikėjo 
dar palaukti, ir kai buvo 2 :20 
v. po pietų, susėdom į trauki
nį “Champion express”.

Pasakėme “good by. New 
i York”, ir mes važiuojame į 
Miami Florida.
North Carolinoje

Pavažiavus apie tris valan
das, pradėjo tamsu darytis ir 
pradėjo sniegas, lietus ir 1c- 

' dai pulti žemyn ir barškinti į 
traukinio langus. Per visą na
ktį snigo, lijo ir ledai daužėsi, 
atrodė taip, kad to sniego ir 
ledų privers kalnus. Bet taip 

' nebuvo. Kada pradėjo aušti,

tai jau mes buvome pasiekę 
North Carolines valstiją ir pa
žiūrėjus per langus, to sniego 
nesimatė, tik buvo matyti di
delės balos vandenio prilyta. 
Daug pelkių buvo matytis, ir 
pilnos vandenio.

Matėsi kaip kur pušynai, 
krūmokšniai ir buvę dideli 
medžiai iškirsti, tik kelmai 
palikę. Matėsi kur nekur ma
ži aplūžę nameliai, kur dar
bininkai gyvena. Sako, kom
panijos gerus medžius iškerta 
ir naudoja dėl lentų, bet dar
bininkai labai mažai apmoka
mi, tai negali geresnių namų 
pasistatyti ir gyvena aplūžu
siuose nameliuose.
Georgijos vaizdai

Pavažiavus toliau, pasiekė
me, Georgia valstiją. Važiuo
jant per tą valstiją, matosi 
laukai ,kur kompanijos kornus 
augina. Matosi dideli plotai 
dirbamų laukų nekurtose vie
tose, bet namai, kur žmonės 
gyvena, labai mažyčiai, aplū- 

i žę, nemaliavoti. Išeinamos vie- 
i tos visų lauko ir toli nuo stu- 
Ibų. Kaip kur matosi oškelė 
| pusiau pastipusi, paršelis, ' ar 
1 kokis mulas, žmonės tonais 
; su mulais aria laukus ir va- 
' žinėja. Turčiai tonais negyvos 
na. Gyvena biedni žmonės, 

. kurie dirba pas didelius far- 
i merius. Sunku net įsivaizduo 
ti, kad Amerikoje, tokioje 
turtingoje šalyje, darbininkai 
žmonės galėtų taip biednai 
gyventi !
Pirmas miestas Floridoje

Pervažiavus Georgia valsti
ja pasiekėm pirmutinį Flori
dos miestą Jacksonvillę. Trau
kinys tonais apsistojo per apie 
20 minučių. Mes pradėjome 
dairytis per traukinio langus 
šen ir ten. čia jau pradeda 
pasirodyti namai didesni, ap- 
maliavoti gražiai. Kur nekur 
medžiai žydi. Grandžiai kabo 
ant medžių. Matyt palmos ir 
žydinčios pansetos.

Traukinys vėl pradėjo ju
dintis ir pradėjo eiti į Miami 
labai lėtai, atrodo, kad tik ju
da. Ėmė 7 valandas iki pasie
kėme Miami priemiestį Holly
wood.

Važiuojant iš Jacksonville į 
Miami matėsi dideli plotai tuš
čiu laukų, kur nekur orandžių 
dideli sodai, žemės išmieruo- 
tos dėl pardavimo namams

Worcester, Mass. — Pietus
Rengia LLD 11 ir 55 kuopos 

PELNAS NUO ŠIO PARENGIMO SKIRIAMAS

Paramai Dienraščio Laisves

Sekmadienį, Gegužės 4 May, 1952
Olympia Park, Shrewsbury, Mass.

Norwoodo Vyrų Ansamblis, vad. Gerda Terhorst., šis ansmablis taipgi duos ir gra
žių duetų. Bet tai dar neviskas, dainuos taipgi ir šie žymūs talentai:

ANN MINEIKYTĖ 
sopranas, iš Brockton, Mass. 

Pasižymėjusi radio dainininkė.

WORCESTER ŠOKĖJAI 
pašoks jdornli/ lietuviu liaudies 

šokiu. Būtinai pamatykite juos.

NORMA ČEPONYTĖ 
sopranas, tai Worcesterio lakštutė, 
pavasario sulaukus palinksmins mus.

Kviečiame visos apylinkės visuomenę dalyvauti šiame 
programą ir tuom pat kartu paremti dienraštį Laisvę, 
dieną

parengime, išgirsti gražią 
—Bus geri pietūs 1-mą vai. 

Kviečiame višus — RENGĖJAI.

statyti. Nieko ypatingo nebu- Į 
vo matyt, kad kas patrauktų 
žmogaus akis.

Hollywoode traukinys buvo 
apsistojęs tik del kelių minm 
čių, ir mes žiūrėjome per 
traukinio langus. Visur matė
si labai daug arčių, bet kas už 
tų arčių, tai mes į nežinome, 
nes negalėjome išeiti iš trau
kinio ir pažiūrėti, i

Pradėjus traukiniai vėl ei
ti, mes tuojau pasiekėm Mia
mi Atlantic Coast įgelžkelio 
stotį ir Jšlipom iš traukinio. 
Apsižiūrėjome. Pasiėmėm “ta
xi cab”, kuris mus nuįvežė pas 
draugu Meisonu narna,* i
Susitikimas su draugais

Einam į vidų. Pirmiausia 
susitinkam drg. Meisonienę, 
su kuria seniai buvom besima- 
čiusios. Pasisveikinome, pra
dėjome kalbėtis, ir draugas S. 
Meisonas parėjo namo. Po 
kiek laiko drg. Meisojiai mus 
pavadino eiti į lauką.* Sako, 
mes parodysime, ką turime. 
Mat, S. Meisonai turiį pasibu- 
davoję naują 6 kambarių na- 
mą. • ™

Apie namą yra apsodinta 
gražiai žydinčiais medžiais, 
taipgi turi' keletą ir vaisingų 
medžių pasisodinę.

Aš duodu kreditą S. Mei- 
sonams. Jie jau ne jauni žmo
nės, bet turi skonį jaunų žmo
nių. Surado šmotą žemes gra
žioje vietojo. Pastatė naujos 
mados modernišką namą, gra
žiai apdirbo ir apsodino , įvai
riais medžiais. Viduje namas 
įrengtas gražiais naujais ra
kandais ir dabar taip atrodo, 
kad jie gyvena kaip jaunave
džiai !
Susipažinimas su Miami

Antrą dieną nutarėme va
žiuoti į miesto centrą pasi
vaikščioti ir pasižiūrėti po | 
krautuves. Pasiėmėm M. Mei
sonienę už vadovę ir važiuoja
me busu. Už busą mažiausias 
fėras 15 c. Miami mieste. M. 
Meisonienė pradėjo mus ve
džioti visur ir rodyti įvairias 
krautuves ir vietas, kur tik ži-1 
no j o.

Daugelis krautuvių yra tų | 
pačių kompanijų, kaip ir pas' 
mus Waterbury, ir produktų 
kainos tos pačios tonais kaip 
ir pas mus. r

Tonais randasi krautuvės 
Sears Roebuck Co., Lerner Co. 
moterų drapanų, Beck Shoe 
Co., Kresgc SS Co., Wool
worth F. W. Co. Panašiai yrą 
ir daugiau tokių pat kaip iy 
pas mus rytuose. Bet yra ir 
skirtingų kompanijų, kokių 
pas mus nesimato. Yra kom
panijų milžiniški namai ir į- 
taisytos krautuvės, kur parda
vinėja įvairių įvairiausias pre
kes nuo mažiausio daikto iki 
didžiausiam. Miesto centro 
randasi daug didelių ir aukš
tų namų. Gatvės plačios ir 
švariai užlaikomos.

Tai taip ir praleidome tą 
dieną berinkdamos daiktus, 
kurių pas mus- krautuvėse ne
simato.
Koncertas atvirame ore

Kitą dieną ilgiau pasilsėjo
me, o į vakarą draugai Meiso
nai pavadino mus eiti į Bay- 
front Park pasiklausyti kon
certo. Mes visos trys sutikome 
nuvažiuoti pamatyti žmonių ir 
girdėti tą koncertą.

Koncertas prasidėjo 7:45 
v. vakaro ant tyro oro. Įžan
ga nemokama. Susirinko tar
pe trijų arba keturių tūkstan
čių žmonių. Sėdynių užtenka 
dėl visų. Stovinėti nereikia. 
Programos išpildyme dalyva
vo orkestrą iš 32 muzikantų 
po vadovyste dirigento Cae
sar La Monaga. Labai gražiai 
jis tą orkestrą vadovauja ir 
jie grojo labai gražius klasiš
kus kąvalkus, ne tik Ameri
koniškus, bet ir kitų tautų 
muzikos kavalkus. Taipgi dai
navo operos dainininkai, Glo
ria Oliant, sopranas, ir Wil
liam Diard, tenoras.

Kitą vakarą, kada buvome, 
tai dainavo Dolores Barron, 
sopranas, ir taipgi orkestrą 

.grojo.
M. Svinkūnienė

(Bus daugiau)

CHICAGOS ŽINIOS
Muštynės tarpe unijistų

Balandžio 11 d. prie Cinch 
Manufacturing Co., 1026 So. 
Homan avė., dviejų unijų dar
buotojai dalino lapelius. Kilo 
muštynės ir gerokai apmuštas 
Pat Amato, United Electrical 
Workers unijos lokalo 1150 
biznio agentas.

ši unija turi kontraktą to
je įmonėje. United Auto Wor
kers (AFL) unija nori, kad 
darbininkai stotų į tą uniją. 
Pat Amato įvardino tos unijos 
lokalo prezidentą Angelo In- 
ciso, kaipo vieną iš šešių jį 
užpuolusių^ Visi šeši prisi pa
žysta, jog jie dalino lapelius, 
kuriuose raginama darbinin
kus stoti į jų uniją.

United Electrical Workers 
unija dabar yra nepriklauso
ma. Savo laikais priklausė 
prie CIO, bet tapo išmesta 
kaipo kairi unija.
Europiečiai bijo ne Sovietų, 
bet Amerikos “Išsigandusių 
Valstijų”

Dr. Melchior Palyi, ekono
mistas, Chicagos University 
profesorius, sugrįžęs iš Euro
pos, užsienio reikalų forume 
štai ką sakė:

Marshallo planas nepadeda 
europiečiams, jis kenkia jiems. 
Pavyzdžiui, Francūzijoj įsa
kyta nutiesti ar atsteigti 18,- 
000 mylių gelžkelio, kuris 
visai nereikalingas ii’ nenau
dingas. Taipgi statomi nerei
kalingi tvenkiniai.

Gal būt manoma tai kada 
nors kare paudoti, bet dabar 
Prancūzijai tas nereikalinga.

Europos šalių valdžios ma-„ 
no, kad labai lengva gauti pi
nigų iš Amerikos. Jos tat ne
sivaržydamos eikvoja pinigus 
ir vilioja daugiau iš Amerikos.

Europiečiai • nebijo Sovietų 
puolimo. Jie įsitikinę, kad 
TSRS karo nepradės, nedarys 
puolimo. Bet jie bijo Ameri
kos — “Išsigandusių Valsti
jų”, kaip jie vadina Jungtines 
Valstijas.

Dr. Palyi taigi rado mūsų 
užsienio politiką Europoje ne
vykstančia, net savo tikslo ne
galinčia siektis.
Unijistai kovos ragangaudžius

Tas neamerikinis ragan- 
gaudžių komitetas atvykęs 
Chicagon kitą mėnesį ras Chi- 
cagos unijistus prisiruošusius 
juos pasitikti. Unijų vadų su
sirinkime praėjusią savaitę, 
Plasterers Hall kalbėjo Co
leman Young, National Negro 
Labor Council sekretorius, tu
rėjęs reikalą su tuo komitetu 
Detroite.

Ten, kaip žinome, po ra- 
gangaudžių išklausinėjimų se
kė atleidinėjimai iš darbų, 
metimai šeimų iš viešųjų pro
jektų ir tt. Pagaliau tas ne
amerikinis komitetas dabar 
žada patraukti teisman 17 liu
dininkų Detroite, kurie nepa
sidavė jų bauginimams. Tas 
grasinimas daromas tikslu įva
ryti baimę kitiems, ypač čia 
Chicagoje, kaip sakė Cole
man.

“Bet vienatinis būdas kovo
ti fašizmą — o tas komitetas 
yra fašizmas — tai stoti prieš 
juos drąsiai”, sakė Coleman.

Beje, šis drąsus kovotojas 
prieš fašizmą, C oi e m a n 
Young, Chicagoje kalbės Ge
gužės Pirmos apvaikščiojime, 
gegužės 3-čią, People’s Audi
torijoj.

Kitas detroitietis, Percy 
Llewellyn, buvęs Ford lokalo 
štabo narys iki Walter P. Reu
ther jį išmetė po pasirodymo

neamerikinio , komiteto, atsi
šaukė į chicagiečius išanksto 
gerai prisirengti ir sudaryti 
“glaudesnę vienybę negu mes 
turėjom Detroite” pasitin
kant neamerikinio komiteto 
puolimus.

Kalbėjo ir vietiniai unijų 
vadai, kaip tai: Abe Fein- i 
glass, Ernest DeMaio ifc kiti. V 
Jie jau nebe jaunuoliai [klasių 
kovoje *ir žinos kaip pasitikti 
ragandaudžių kamantinėji
mus. Uniji»tas.
Svarbus raportas iš 
Washington©

Gegužės 2 d., UE Hali bus 
svarbus mitingas su koncerti
ne programa. Antanas Norbu- 
tas, kuris buvo su taikos dele
gacija Washingtone, rapor
tuos, ką jie girdėjo iš senato
rių ir kongresmanų, kada jie 
reikalavo jų pasisakyti už tai
ką.

Sen. Douglas didelis “libe
ralas” nepasirodė. Jo nebuvo 
galima surasti.

Dr. Henry Noyes taipgi 
kalbės taikos reikalais.

Bus gera programa.
Ruoškitės tam mitingui. Jis 

bus labai svarbus. Rep.

IS~IJETOVOS'
Darbininkų ir studentų 
saviveiklininkų draugystė

KAUNAS, 11-24 d. — Visa
sąjunginėje darbininkų ir tar
nautojų meninės saviveiklos 
apžiūroje užėmęs pirmąją vie
tą Kauno Politechnikos insti
tuto meninės saviveiklos ko- . 
lektyvas palaiko glaudžius ry- • 
sius su miesto įmonių menine 
saviveikla. Studentai — meni
nės saviveiklos dalyviai pasi
rodo įmonių klubuose. Fabri
kų meninės saviveiklos kolek
tyvai, savo ruožtu taip pat 
dažni svečiai Politechnikos 
instituto studentų kultūros 
klube. A. Marma

DIDYSIS GINTARU ŽEMES RADIO

KONCERTAS
Sekmadienį, Balandžio 27 April, 1952

PRADŽIA 3 VAL. PO PIETŲ

PATRICK F. GAVIN AUDITORIUM
Dorchester ir 7th Sts., So. Boston, Mass.

PROGRAMĄ PILDYS:
LEON YON IK

baritonas, iš New Vorko

GERDA TERHORST X
akordion solo, iš Canton, Mass.

ALDONA WALLEN
mezzo-sopranas, solo, iš Brockton, Mass.

ANN MINEIKYTĖ
lyriškas sopranas, solo, iš Brockton, Mass.

NORWOODO VYRŲ ANSAMBLIS
vadovybėj Gerda Terhorst

LIUOSYBĖS CHORAS
vadovybėj A. I’otsus, iš Brockton, Maas.

WORCESTERIO AIDO CHORO 
JAUNIMO GRUPĖ

šoks lietuviškos liaudies šokius, vad. II. Kižytčs.

ROŽĖ MERKELIŪTĖ
dramatiškas sopranas, solo, iš Brockton, Mass.

Gerbiama lietuvių visuomene! Gintari, 
9-tą valandą, duoda mums visiems tikrai 
duos parinktų jėgų koncertą, kuris bus L 
lietuvių visuomenę skaitlingai atsilankyti

ROŽĖ MERKELIŪTĖ su
ALDONA WALLEN

duetas, iš Brockton, Mass.
ROBERT KELLY ir GERALDINE STANLEY

Piano akompanlstai
Žemės Radijas kas sekmadienio ryią, r 

malonias-žavingas programas. Bet šį kartą ' 
iekvienam žavu pasiklausyti. Kviečiame

Rengėjai.

4 pusk—Laisvė (Liberty)-Penktad., Baland.-Aprik 26,1952



GYVIEJI KOVOJA
9Q„ Parašė ŽANAS LAFITAS

Philadelphia, Pa

(Tąsa)
Ne,Arolau,— atsakė Serberas,— dar 

ne galas..Tu, tur*būti, įsivaizduoji, ką 
reiškia visa armija forsuoti tokią upę 
kaip Dniepras, daugiau kaip kilometro 
platumo. Paskui juk rusai žygiuoja per 
vokiečių nusiaubtą ir apiplėštą kraštą. 
Reikia sutvarkyti tiekimą ir ryšius su 
užnugariu, o beveik visi keliai suardy
ti.

—Vadinasi, išsikėlimo dar nenumato
ma?

—Anksčiau ar vėliau sąjungininkai iš
kels desantą, bet, matyti, jie mano, kad 
rusų kol kas per mažai išmušta.

—Išeina, kad kalėdas praleisime čia?
—Labai galimas daiktas.
—Bet ką tu, argi tau čia blogai? — 

įsiterpė Serberas nekaltu veidu.
—Kaip čia pasakius, galėtų būti ir ge

riau.
—O štai aš, jei tik man pavyks iš čia 

išeiti,—-pareiškė Serberas,—džiaugsiuosi, 
kad visa tai mačiau savo paties akimis.

—Aš kaip nors ir be to būčiau apsiė
ję?, — atsakė Andre.—O paskui, jei mes 
is čia ir išeisime, vis tiek mūsų pasako
jimais niekas nepatikės. Reikia neuž
miršti, kad mes... Kaip jie vadina?

—Haftling (kalinys).
—Taip, “heftlingai.” Įsivaizduok, kad 

aš pasakoju mūsų vyrams, kaip aš, Dė
dė, mokiausi to paties “heftlingo” moks
lo. Pamanyk, yra ko (mokytis? Pabu
dai, čiupk greičiau savo, turtą, gauk savo 
porciją karštųjų, visaip stenkis apdum
ti akis. Prausykloje neišleisk iš rankų 
daiktų, nes nudžiaus. Per patikrinimą 
saugokis, kad negautum į snukį. Ne
gaišk, stenkis atsistoti toliau nuo bara
ko seniūno. Niekad nelįsk į pirmą ir 
paskutinę gretą.

—Kai eini į darbą, nesistok nuo kraš
to, jjpjd neitum arti esesininkų. Nemo- 
sudr? rankomis ir; svarbiausia, nepa
miršk »nusiimti kepurės/ Leisdamasis 
laiptais, laikykis voros viduryje. Nepa
kliūk į akis per patikrinimą. Komando
je užimk- savo vietą vienas‘iš pirmųjų.

—Darbe iš karto čiupk kastuvą arba 
kaplį, bet jokiu būdu neimk neštuvų. O 
jei Vis dėlto teks juos paimti, pasistęnk 
būtĮ įkartu sų savo tautiečiais. Darbo 
metu nežiopsok, — dairykis ir į priekį, 
ir atgal, ir į šalis. Skaičiuok kiekvie
ną žingsnį, venk nereikalingų judesių. 
Eikvok jėgas tik kai būtiniausiai reikia. 
Nelįs.k į akis ir išnyk minioje.

—Per pietus apskaičiuok, kur atsisto
ti, kad prieitum kaip tik tuo metu, ka
da gramdo bidono dugną. Išmok skverb
tis pro minią taip, kad tavęs neužstum- 
dytų, ir kartą per savaitę gauk priedo.

—Popiet mokėk pasislėpti nuo ištisos 
arminos. kapo akių ir atsirasti prieš juos 
tik wda, kai visi darbai jau paskirstyti. 
Dirbk pavėsyje — per kaitrą ir saulėje 
iper šaltį. Išmok tašyti akmenis, ne- 
nusimušdamas pirštų. Saugokis, kad 
kaimynas per nevikrumą neužmuštų ta
vęs kokiu įrankiu, susitvarkyk taip, kad 
esesininkas visada stovėtų į tave nugara, 
krutėk, bet dirbti nedirbk.

—Vakare stenkis atsidurti pirmose 
šimtinėse, kad lengviau įveiktum laip
tus/ Kaip nuo maro bėk nuo tos ‘šim
tinės, iš kurios renkami žmonės įprie 
neštuvų. . ‘

—Po patikrinimo apskaičiuok, kada 
prieiti, kad tau netektų mažiausias ga
balėlis duonos.. Pakišk katiluką, , ;kad 
pripiltų kavos, nepaleisdamas iš rankų 
nei duonos, nei klumpių, jei tu nusia
vęs. , \

—Pagaliau prieš miegą nusižiūrėk 
Čiužinį .ne per trumpą, ne per siaurą, ne 
per ploną. Miegoti gulkis tarp dviejų 
prancūzų. Uimk kuo daugiau vietos ir 
išmok užmigti iš karto, kai tik atsiguli. 
Ypatingai mokslas, mes jį, žinai, viršijo
me, jau patikėk senu “heftlingu”!

—O po to, kada visa tai padaryta— 
erzina Šarlo,—Dėde gaus į snukį už tai, 
kad jįs pamiršo nusiauti kojines, kaip 
vakar vakare.

—Ąjlaža to, teko eiti į išvietę plautis. 
*utik, kad linksmybės čia maža.

—Pasiguosk, Dede, rusai Kijeve.
—Taip, mūsų laimei .
Kol mes plepėjome, laikas praėjo. Me-’ 

jas rinktis pietinio patikrinimo.
Pusantros valandos patikrinimo. Va

landa duonos dalijimo. Šiandien duoda 
po šaukštą uogienės ir šaukštą varškės. 
Mes rūpestingai suraikome duoną grie
žinėliais ir užsitepame ant jos ploną 
sluoksnį rožinės masės, kuri išėjo sumai
šius šiuos du erzacinius skanumynus.

—Ausziehen!
Kas čia dar? Komisija? Svirimas? 

Ne, “utelinis aliarmas.” Pataikauti pil
vui nėra kada. Iš karto praryjame men
ką porciją ir nusirengiame. Kelintą kar
tą! Patikrinimui išeina visa valanda. 
Pasibaigus valytojai patiesia ant grindų 
popierinius demblius, štai jau trys mė
nesiai, kai dėl utėlių mums neduoda 
nakčiai čiužinių. Tik vokiečiai ir kele
tas privilegijuotų asmenų .naudojasi čiu
žiniais ir užima beveik pusę kambario. 
Visi kiti, apytikriai aštuoniasdešimt 
žmonių iš šimto su viršum, šiaip taip 
sugula dviem eilėmis palatos viduryje. 
Aš kaip paprastai guluos tarp Marselio 
ir Šarlo.

Mes kalbamės. Vakar buvo rusų re
voliucijos metinės. Mes nutariame ry
toj surengti pasikalbėjimą, skirtą šiai 
datai. Visų nuotaika pakili — paimtas 
Kijevas.

Šarlo, kurį kankina alkis, susirietė ir 
įsirėmė abu kumščius i pilvą.

—Keista,—sako jis, — kai tuščias pil
vas, kažkodėl ir mintys į galvą nelenda.

—Taip,—atsakė Serberas,—badas pra
ryja visus kitus interesus. Aš kalbėjau
si su 'vienu ispanu, tai jis pasakė, kad 
pirmaisias. savo buvimo stovykloje me
tais jis apie nieką kitą negalėjo galvoti, 
gyveno visai kaip gyvulys, visą laiką tik 
suko galvą, kaip gauti-valgio. Dabar ta
po valytojų. Sriubos valgo iki soties. 
Jis, tiesa, ne alkanas, bet jaučiasi dvi
gubai nelaimingas. Jis visą laiką ilgisi 
žmonos ir trijų vaikučių, kurių jau ne
matė septyneri metai.

—Tiesa,—pritarė Šarlo.—Jums ne gė
da nian prisipažinti. Dabar aš beveik 
negalvoju apie motiną ir seserį. Čia vis 
tiek lyg žvėrim tampi. '

—Miegok, šarlo, ir negalvok apie nie
ką, net apie alkį.

Sekmadienis. Mus žadina valandą vė-< 
liau negu paprastai, bet mes taip įpratę 
keltis vos švintant, kad pabundame, anks
čiau. Lyja. O dar laukia, patikrinimas, 
kuris, kad ir koks būtų, oras, visada 
vyksta po atviru dangumi.

Laimei, lietuje mes mirkome tik tris 
ketvirčius valandos. Paskiau sugrįžome 
į baraką svertis. Mes su Marseliu pa
tikrinome visų prancūzų svorį. Kad ži
notume, kam reikia šią savaitę duoti pa- . 
pildomo maisto. :

Šianlien popiet turi būti numerių ir j 
daiktų patikrinimas. Be to, reikia rasti 
laiko pasikalbėjimui. Dabar mes laisvi 
iki pietų ir naudojamės proga nuošir
džiai pasikalbėti.

—Kas naujo?—klausia Fransua.
—Gausime dvigubą porciją Kijevo 

paėmimo garbei,—atsako Andre.
—Jei ir toliau taip viskas gerai eis, 

kad tik mums jos nesumažintų... \
—O mano nuomone,—atkerta Serbe

ras,—tokia žinia yrą geresnė už visus 
priedus. L ’• ls

—Ir aš taip manau,—atsako Fransua, 
.—tik bijau, kad kuo arčiau galo, tuo la
biau’šie niekšai sužvėrės?

—Labai galimas daiktas,—sako Žiulis. 
—Jie mūsų neapkenčia, o mes jų. Iš jų 
galima laukti ko tik nori, mes tai gerai 
žinome. Į

-'-Aš pats,—pareiškia Serberas, — esu 
pasiryžęs nusukti sprandą bet kuriam 
čionykščiam banditui ir tikinu tave, kad 
mano sąžinę bus visiškai švari.

—Aš niekad nemėgau vokiečių,—sako 
Andre.

—Ne visi vokiečiai kalti dėl tų nusi
kaltimų, kurių liudytojai mes esame, — 
įsikišo, savo ruožtu, Polis.

—Visi'jie geri. Pažiūrėk kad ir į čio
nykščius. Blogesrti už esesininkus!

—Na ,ne visi. Paimkime kad ir Emi- 
lį, akmenskaldžių kapo. Jis nieko nemu
ša. O Fricas, Tatavo bičiulis?

—Taip, bet jie išimtis.
—Jie politiniai.
—Barako ’seniūnas taip pat politinis. 

Jis, kaip ir mes, turi raudoną tuikampį* 
ir vis dėlto jis žvėris.

(Bus daugiau)

VĖL NAUJIENA!
Praūžė šalti vėjai. Su

tirpo ledai. Išsisklaidė tam
sūs debesys. Sužibo skais
ti saulutė padangėje ir sa
vo šiltais, spalvingais spin
duliais vilioja visus iš na
mų i laukus. Medžiai jau 
sužaliavo. Gėlės praskleidė 
savo žiedus ir tik šypsosi į 
mus.. Tadgi pirm negu vyk
sime į laukus, susirinkime 
visi į tą paskutinį šio pa
vasario sezono bankietą, 
kurį rengia LDS balandžio 
26 d., 414 Green St. Kas gi 
nežino iš praeities pareng
tų bankietų, kad kas tik at
silankė, buvo pilnai užganė
dinti?!, Viena, tokio ska
naus ir. tiek daug maisto 
niekur negalėtum nusipirk
ti už tuos pinigus. Antra, 
čia svarba glūdi ne tame...

- Svarbiausia, taį draugiškas 
susirinkimas, pas įkalbėji
mas, pasilinksminimas. Tas 
viskas — tai tikras sveika
tai eleksyras, arba tonikas.

Prisimenu da r b i n i n k ų 
gerbiamo daktaro Kaškiau- 
čiaus patarimus. Kas esąs 
nuliūdęs, markatnas, tegul 
eina į visokius parengimus, 
pramogas, kur didesni bū
reliai žmonių susieina, tai 
ten geriausias sveikatos šal
tinis nervams nuraminti ir 
rūpesčius prašalinti. O kas 
gi iš mūsų šiais laikais yra 
laisvas nuo rūpesčių -ir 
daug-maž nervų sukriki
mo? Nei vienas! Mes vi
si turime tų nemalonumų
moderniškojo gyvenimo lai
kais. Tadgi eikime visi pa
silinksminti į šį parengimą.

Progresas

Lawrence. Mass.
Iš LLD 37 kuopos 
susirinkimo \

Komisijų raportai pasirodė 
neblogi. Pirmiausia išdavė ra
portą kas link banketo, kuris 
įvyks ♦ gegužės 18 d. Maple 
Parke. Tikietai platinasi ge
rai, ypač draugas Petras 
Avens iš Harverhill pasiėmė 
daugiau tikietų platinimui. 
Marytė Yočumskienė paėmė 
tikietų ir pasakė, kad ji pa
rodys, ką ji gali. Vietiniai 
draugai ir* draugės irgi dar
buojasi sušilę, kad parengi
mas pavyktų gerai.

Banketas Pus šaunus.. Visi 
būsite užganėdinti, jau turkės 
užsakytos. Ūkininkas jas pe
ili gerais grūdais, kad jų mė
sa būtų skani. Ruoškitės ban
kete dalyvauti visi vietiniai ir 
svečiai iš apylinkės. Banketas 
prasidės 2 vai. po pietų. Būki
te laiku.

Taipgi mes rengiamės prie 
keturių apskričių pikniko,

I kuris įvyks birželio 15 d. Map
lie* Parke. Irgi komisija gerai 
darbuojasi. Ragina visų kolo
nijų kuopas, kad gerai pasi
rodytų. Jos turėtų pranešti 
per spaudą, ką jos daro bei 
veikia dėl šio pikniko. Turėsi
me puikią programą iš dainų 
ir muzikos. Bus ir gera pra
kalba, kurią’pasakys vienas iš 
Laisvės štabo narių.

Reikia, kad visi žinotų, jog 
Maple Parko Bendrovė papir
ko naujus stalus. O tie stalai 
bus apkrauti skaniais valgiais, 

.nes mes gerai žinome, kad 
mūsų apskričių moterys yra 
labai darbščios. Jos moka pri
kepti ir privirti geriausių val
gių ir gardumynų.

Šiame susirinkime išrinko
me naują kuopos sekretorių,, 
tai drg. J. Kodį, nes neteko
me draugo Sukacko. Drg. Ro
dis apsiėmė liuosanoriai. Gar-Į 
be jam už apsiėmimą padir- | 

. bėti tokiai kultūrinei- organ i- i 
I zacijai. Visi, draugai, darbuo- i

——no—

Dienraščio Laisvės Paramai

DIDIEJI PIKNIKAI _ __ _ _ y
I *Jau laikas samdyti busus ir rūpintis važiavimu 

į juos. Stengiamos, kad jie visi ’pasisektų 
kuo puikiausiai.
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BALTIMORE, MD.
u.

piknikas įvyks sekmadienį

BIRŽELIO 1 JUNE
• v t* 5

Slovak National Home Park
526 Holabird Avė, |
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BOSTONO APYLINKĖJE
piknikas įvyks penktadieni

LIEPOS 4 JULY
Lietuvių Tautiško Namo Parke

MONTELLO, MASS.
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NEW YORK!) APYLINKĖJE
Piknikas įvyks šeštadienį

LIEPOS 5 JULY
Clinton Park, Maspeth, N. Y.

Bus skaitlingi susibūrimai, linksmi pasimatymai 
iš arti ir toli. Kas tik atsilankyk, bus patenkin

tas ir ilgai atsimins puikius įspūdžius.

F

I.

kimės dėl šviesesnės ateities. 
Geri apšvietus darbai nebus 
pamiršti.

Nutarta sušaukti platų susi
rinkimą gegužės 25 d., kuria
me bus išduotas raportas iš 
taikos sąskridžio. Tai bus 
svarbus raportas ir visi turėtų 
jį išgirsti. S. Penkauskąs

I . ■

Chester; Pa.
Nelaimingos Velykos

Apie trys mėnesiai su vir
šum Jurgis Dalinkiaučius li
kosi sunkiai suparalyžiuotas. 
O Mrs. Dalinkevičienė, jau 
78 metų amžiaus, turėjo sun
kiai sergantį vyrą prižiūrėti. 
Sulaukus Velykų ir pasitarus 
su ligoniu moteriškė nutarė 
nueiti ant viešpaties dievo pri
sikėlimo ir pasimelsti už savo 
sergančio draugo sveikatą, 
kad dievas pagelbėtų jam iš
gyti. Bot besimeldžiant ir be
laukiant visų didžiausių cere
monijų, apie 6:30 vai. ryte, 
vargšelė numirė bažnyčioje. 
Jurgis pasiliko be priežiūros 
sergantis lovoje. ^Pilietis

Bus šaunus parengimas

Balandžio 15 d. V. L. Pa
šai pinis Klubas nutarė sureng
ti koncertą gegužės 4 d. 3 vai. 
po pietų, savame name, 339 
E. 4th St. Pirmininkas prane- 
šė, kad mūsų mylimas Phila- 
delphijos Lyros Choras su vi
sais 'savo gabiais artistais, šo
kikais ir dainininkais atva
žiuos ■ ir dalyvaus išpildyme 
programos dėl mūsų Klubo 42 
metų gyvavimo' atžymėjimo. 
Klubas nutarė užkviesti visus 
narius ir apylinkės draugus 
šiame .gražiame parengime 
dalyvauti. Po koncerto bus šo
kiai prie geros muzikos.

vių. Per su virš metus laiko 
mirė apie 15, kurių daugelis 
buvo progresyviai geri drau
gai.

Darbai dabartiniu laiku ei
na nelabai prastai. Bet dauge
lis labai bijo, kad kai karas 
pasibaigs, tai bedarbė ateis.

Pilietis
Nuo Redakcijos: Negerai, 

kad apie tuos mirusius lietu
vius nieko nebuvo parašyta 
Laisvei. Dar ir dabar bent 
apie veiklesnius jų reikėtų 
patiekti laikraščiui davinių. 
Labai prašome tatai padaryti.

ŽINIOS K LIETUVOS
“Užsienio literatūros 
klasikai apie religiją”

VILNIUS, III-6 d. — Vals-* 
tybinio universiteto užsienio 
literatūros katedra ruošia 
stambų literatūrinį rinkinį 
“Užsienio literatūros klasikai 
apie religiją”. Jame bus įdė
ti užsienio rašytojų „kūriniai, 
demaskuojantieji religijos es
mę, dvasininkijos moralinį su
puvimą, jos tarnavimą išnau
dotojiškoms klasėms. Rinki
nys apims kūrinius pradedant 
viduramžių ir baigiant naujų
jų laikų literatūra, žymią viep
tą čia užims Balzako, Hugo, 
Anatolio Franso ir kitų rašy
tojų kūriniai. Rinkinį lietuvių 
kalba numato išleisti Valsty
binė grožinės literatūros lei
dykla.

Dviejų konservatorijų 
draugystė

VILNIUS, III-6 d. — I Vil
nių atvyko grupė. Lvovo kon
servatorijos studentų ir dėsty
tojų. Tai — Vilniaus konser
vatorijos kolektyvo svęčiai.

Vilniaus konservatorijos sa
lėje įvyko dviejų konservato
rijų kūrybinis vakaras. Jame 
dalj'vavo Lvovo ir Vilniaus 
studentai — busimieji meni-

Daugiau kas naujo Cheste- 
ryje mažai. Tiktai pas mus, 
kaip ir visur, jaučiamas labai 
didelis retėjimas senųjų lietu-' ninkai.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Reinkite 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.

Žmogui Sveikata Yra Didžiausias Jo Turtas
Kas yra gera ir naudinga, žmones neturėtų pamiršti, tačiau daugu

ma pamiršta Švilpos antrašą ir turi klapato, kol suranda. Už tai, pa
tys esate kalti. Užsirašykite ir visada turėkite jo antrašą.

Švilpa Išdirba 5 Rūšių Svarbias Mostis 
ir ant kiekvienos dėžutes yra antrašas.

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

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

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

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

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

Nr. 5. Mat. Švilpas New Discovery Salve for Piles. Quick Relief. 
Šita mostis — vėliausias išradimas kaip prašalint Piles greitai, ir ne- 

.reikia pjaustyt. Varvančos, ar ne — pagelbės. $2.50.
Mano mostis pagelbės visiems, kurie vartos pagal nurodymą, ant 

kokių ligų yra pažymėta. Bet tiem nepagelbės, kurie nenori taikos, 
bet nori karo. Čia jau proto liga.

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

MAT. ŠVILPA, P. O. BOX 78, STA. A., HARTFORD, CONN.

I
 CHARLES J. ROMAN |

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS iį: 
’ o

Liūdesio valandoj kreipki tęs prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna- 
vimą. Patogiai ir grabai moderniškai įruošta x 
mūsų šermenine. Mūsų patarnavimu ir X

kainomis būsite patenkinti. , o

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Baland.-April ‘25, 1952



Neh^tot/M^&Zlnlox Ar galima teisingo 
nuosprendžio tikėtis?

Aido Choras PARDAVIMAI
Richmond Hill Attached, mū-

Moterys mines Motinos 
Dieną įdomioje pramogoje

Baranikas aiškins, kas yra 
vaizduojamasis menas

Tokį klausimą sttito dauge
lis žmonių, kurie tėmijo d žiū
rės sudarymo 
galima tikėtiš

Kai p

Moterų Apšvietos Klubo su
sirinkime balandžio 17-tos va
karą buvo pranešta, jog jau 
pilnutinai pasiruošta minėti 
Motinos Dieną. Įdomi tam 
pramoga ruošiama gegužės 
10-tos vakarą, šeštadienį, Li
berty Auditorijoje.

Programa, kaip raportavo 
pirm. K. Petrikienė, sudaryta 
skirtinga nuo daugelio kitų. 
Jos vykdyme dalyvaus pačios 
klubietės, klubiečių vaikai ir 
anūkai. Bus solo dainų, due
tų, muzikos, rečitalis. Jaunuo
lė pasakys tai (liepai atatin
kamą kalbą. Įėjimas nemoka
mas. Bet išeiti sausam neteks, 
nes moterys turės visokių ge
rų vaišių.

Vaišės šiemet bus sudėti
nės: narės pagamins ką nors 
namie ir atneš į bufetą. Vai
šių laiku įvykdys "grab bag” 
ir kitokius veiksmus, taikomus 
linksmybei.
Daug kur dalyvauta ir 
nemažai nudirbta

mai jau paskleidė daug guzi- 
kučių ir dar tebesidarbuoja. 
Prašo visuomenę prisidėti, 
nes tokio veiksmo paruošimas, 
jam išgarsinti i: 
milžiniškos.
Narė, kuri paliko 
apie save atmintį

Sekretore Marijona šmago- 
rienė, priėjusį punktą paskel
bti, kas jau užsimokėjo už 
Šiuos metus, primine gražų 
dalyką iš praeities. Ji pasakė, 
kad velionė Agota Klimienė 
pirm mįrties buvo užsimokė
jusi už ketverius metus pir
myn. Dėl to, nors kelinti me
tai jos- nesiranda tarp mūsų, 
jos vardas buvo perskaitytas 
greta kitų Užsimokėjusių. O 
pirmininkė paskelbė jai pa-- 
gerbti tylos momentą. Taip 
klubietės gerbia savo nares, 
kurios brangina organizaciją.

Taipgi susirinkime buvo 
kalbėta dienraščių Vilnies ii- 
Laisvės reikalais ir kai kas 
dėl to nudirbta ar veikiama.

yra

4-

Sekmadienį, balandžio 27, 
Liberty Auditorijoje bus ne
paprasta prclekcija. Prasidės 
3 vai. po pietų.

Dailininkas ir žurnalistas 
R. Baranikas aiškins, kas yra 
vaizduojamas menas, nacio
nalini jo styliai ir jo rolė; 
apie' tapybą Amerikoje, Euro
poje, Tarybų Sąjungoje ir tt.

Taipgi bus aiškinta ideolo
gine kova meno strityje, ką

reiškia menas menui ir menas

Tai bus begaliniai svarbūs 
klausimai, su kuriais verta 
kiekvienam žmogui plačiau 
susipažinti. Sekmadienį kaip 
tik ir bus gera proga tai pa
daryti.

Tad pasižymėkite tą dieną 
savo kalendoriuje, šiltas ar 
šaltas oras, saulėta ar lietin
ga diena — būkite Liberty 
Au d i tori j oj e. Menininkas.

Paminės iškilmingai

procesą, 
iš tokios 

nuosprendžio, 
kuomet daugumas pašauktų i 
(Įžiurę iš anksto pasako, kąd 
jie negali išnešti bešališko ir 
te i s i n go n u ospren d ži o.

Antradienį buvo pašaukta 
17 skiriamųjų (Įžiurę sudaryti. 
12 jų pareiškė negalį bešališ
ko nuosprendžio padaryti, 
daugumas jų yra jau dabar 
nusistatę prieš komunistus ii 
atvirai juos smerkia.

Kadangi d žiūrę dominuoja 
įvairių didžiulių kompanijų 
boseliai, jų agentai, jų žmo
nos, tai iš anksto teisiamųjų 
komunistų advokatai įspėja, 
jog šiame teisme bešališkumo 
visai negalima tikėtis.

Choro reguliarė pamoka j- riniais sbingeliais apdarytas. 6 kam- 
vyks šio penktadienio vakaro I Ų;
8 valandą, Liberty Auditorijom 
Music' Room* Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

Choro Prezid.

, 2 uždari porčiai, namas. Pi
gūs taksai, prieinama kaina Sauki
te: VI. 7-S025-J.

' REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FE

RANDAVOJ1MAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys vienam asmeniui, apšildomas 
ir visada šiltas vanduo, atskiras įė
jimas. Kreipkitės: Mrs. Mikalaus. 
558 Ridgewood Ave., Brooklyn, 
N. Y. (81-82)

Reikalingas * porteris restauracijai, 
patogios darbo valandos ir gera mo
kestis. Kreipkitės: 437 Seventh 
Ave., Brooklyn, N. Y. (82-84)

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Svarbi konferencija ir bankietas.
Civilinių Teisių ir Svcturgimių 

Gynimo . konferęncija tikrai jau 
įvyks balandžio 27 d., šį sekmadienį, 
Porter 
renči ja 
tai yra 
legatai 
gražiau
anksčiau pradėti konferenciją. Tik
tai taip galėsime daug gero padary
ti apsigynimams ir veikimams. Bus 

I geriausių kalbėtojų. O po konferen
cijai turėsime puikiausi bankiotą. - 
Rengėjai. (81-82)

Draugijų Svetainėje. Konfe- 
prasidės iš ryto 10 vai. Už 
nuoširdžiai prašomi visi de- 
ir svečiaia 

galėtume
nesivčluofi, kad
susitvarkyti ir

Reikalinga- moteriškė 
rankinė, patyrusi 
bu žiu. Nuolatinis

prosyfoja, 
prie išvalytų dra- 
darbas. Kroipkf-

SHEGNAY
121

ARTHUR
E. 57 St.. New York. N. Y. 

(80-82)

Reikalinga Namų Darbininkė

Tel.: OLympia 8-6766

Pranešimuose" iš darbuotės 
praėjusį mėnesį įmatoma, kad 
moterys nesnaudė. Greta kit
ko, A. Mikniaus varde visų 
delegačių ' pranešė iš konfe
rencijos Gegužinės Paradui 
priruošti, taipgi iš moterų kon
ferencijos taikai ir vaikų ge
rovei. Įdomių dalykų papasa
kojo.

Delegatės įspėjo visus ge
rai įsitėmyti Gegužinės Para
do laiką, kuomet jis bus pa
skelbtas. Prašė atvykti skirtu 
laiku visus tuos, kurie gali su
spėti maršavimo pradžiom 
Negalintieji suspėti pradžion 
prašomi atvykti pasitikti savo 
būrį ir su juo maršu oti nuo 
tos vietos, kurion spėja, ar 
nuo kurios atmaršuoti asmens 
sveikata leidžia. .

Gegužinės Parado eisena 
bus tomis pačiomis gatvėmis, 
kaip ir praėjusiais heleriais 
metais — nuo 36 ir 39tn gat
vių ant’8th Avė. lig 17-tos ir 
17-j a į Union Square.

Klubietės gegužinės para-

Gimtadienių minėtojos 
suruošė mums puotą

žinodama, kad kelių klubie- 
čių pripuola gimtadieniai, sek
retorė Ona Kazlauskienė atė
jo nešina glėbiu ką tik pra
žydusių forsythijų iš savo dar
želio ir “sukaktuvininkėms” 
po gražų atviruką, o Kazlaus
kas — armonika. Taigi, šis 
pobūvis įvyko jau net su muzi
ka. Gimtadieniais pasveikin
tos Marta Kavaliunienė, Irena 
Levaniene, Sofija Petkienė, 
Marijona Tamelienė. Cele- 
brantės, Elzbieta Paškauskienė 
ir, regis, tūlos kitos draugės 
atnešė vaišių, sudarydamos; 
visoms netikėtai smagią puo-! 
tą.

Sekami 
siekiai: dideliu būriu daly
vauti darbininkų ir liaudies 
gegužinės parade, kurio vy
riausiu obalsiu yra reikalavi
mas taikos. O po to turėti sėk
mingą Motinos Dienos minėji
mą. Klubietė.

Labai ryžtingai rengiamasi 
prie Aido Choro 40 metų jubi
liejinio paminėjimo. Norima 
klausovams suteikti prisimini
mus iš praeities su daina; su
grįžti mintimis i anuos laikus, 
kuomet tik buvo apleidę savo 
tėvynę ir atvykę į šį kraštą.

Parinktos specialus. popu
liarios dainos, kurios liejosi iš 
lietuvio krutinės tėvynės ilge
sio valandomis. Bus sudainuo
ta kiekvieno buvusio Aido 
Choro mokytojo nors viena 
sūmokinta dainelė.

Pakviesti programoje da
lyvauti buvusieji aid iečiai 
(dabar jie solistai) kurie iš
pildys, chorui pritariant, iš
traukas iš operečių “Sylvia”, 
“Grigutis’* ir kitų muzikalinių 
veikalų, suvaidintų 40 metų 
choro gyvavimo laikotarpyje.

Dailininkas Eduardas Sku
čas nupaišė labai atitinkamą 
ir reikšmingą šiai progai pla
katą, kurį . publika pamatys

Taikos šūkiai vyraus 
artimiausi mole, u i ^2111131116 paRtU

Ar jau pridavei sveikinimą 
Vilnies šer. suvažiavimui?

ti bile dieną Laisvės adminis
tracijai ar Liberty Auditori
jos gaspadoriui.

Sekmadienį, balandžio 27,

Dienraščio Vilnies šėrinin
kų suvažiavimas jau čia pat 
— įvyks gegužės 4 d.

Kasmet brooklyniečiai gra
žiai pasirodo su savo broliško 1 daugeliui bus paranku priduo
ti i enraščio pasveikinimais. Į'ti sveikinimus R. Baran iko 
Taip pat ir šiemet nemažai ■ prelekcijos metu, Liberty Au- 
brooklyniečių prisidės su fi
nansine minimo dienraščio 
parama.

Keletas organizacijų kuopų 
Ir taipgi Vilnies patrijotų pri
davė su aukomis sveikinimų, 
bet palyginamai nedaug.

Per paskutines kelias die
nas reikėtų srparkiai subrusti.

Pirmosios maršuotojų gru
pės užsisakė tūkstantį kepu
raičių su taikos šūkiais. Tos 
grupės maršuos pirmose gegu
žinės demonstracijos' eilėse. 
Tai bus Manhattano organiza
cijų maršuotojai.

Antroji įspūdingiausioji ko-/ 
lona bus iš Harlemo. Maršuo
tojų vyriausi šūki m bus už 
negrų lygybę, prieš diskrimi
nacijas darbuose ir kitose vie
tose. ,

Civilių Teisių Kongresas 
taipgi organizuojasi pasirody
ti su savo šūkiais už demokra
tines teises, už atšaukimą Smi
tho ir McCarrano aktų, už 
išlaisvinimą politinių kalinių.

Tautinės grupės pasirodys 
su savo muzika, dainomis ir 
šūkiais, atkreiptais prieš sve- 
t u r gi m i ų p erse k i o j i mą.

Lietuvių grupė maršuos kar
tu su kitų tautų grupėmis. 
Svarbu šiemet gražiai ir skait
lingai pasirodyti.

Martin Young, kuris yra

ditorijoje.
Atsiminkime tai, kad chica- 

giečiai visada gražiai pasiro
do su mūsų dienraščio Laisves 
šėrininkų suvažiavimo sveiki
nimu.

Nepamirškime mes tą patį
padaryti — pasveikinti savo/skiriamas, deportavimui ir ran- 

---- ------- .f --------  ----------  gerus draugus chicagiečius. dasi Ellis Saloje, rašo savo sū- 
Jei dar nesveikinai Vilnies su-jKas su doleriu, kas su dides- 
važiavimo, tai nieko nelaukęs ne suma, pagal 
priduokite savo sveikinimą.

Sveikinimus galima priduo-’jau, nieko nelaukę.

, . „ I savo išgalę, 
priduokime sveikinimus tuo-

n ui Primindamas, kaip svarbu 
demonstracijoje' dalyvauti.

Dirbtuvės padegėjų Užgyrė Sovietų plana 
Vokietijai apvienyt

Matė seną ir naują 
Varšuvą ir Izraelį

teismas prasidėjo
dienomis pradėta 

labai svarbi byla, 
figūruoja drabužių 

padegėjų Jacob

Šiomis 
nagrinėti 
kurioje 
dirbtuvės
Mayron ir Al Kashner vardai. 
Jie kaltinami padegimu dirb
tuvės ant 9 W. 18 St. rugsė
jo 10 d.

Padegimas taip buvo pa
ruoštas, kad ugnis vienu kar
tu apėmė visą penktąjį aukš
tą. Tada nespėjo pabėgti kiti 
du padegėjai ir vienas poli
cistas, kuris buvo užėjęs pa- 

I žiūrėti, kas ten dedasi. Jie
« ten ugnyje žuvo,
f 
i I

sek-Great Central Palace 
madienį turėjo virš 200 žmo
nių, kurie pamatė seną ir nau
ją Varšuvą, taipgi Izraelį dvie

jose filmose “Taika laimes” 
ir “Kelias į Izraelį”.

Kartu buvo minėjimas na
cių nužudytų šešių milionų

Virš tūkstanties žydų, susi
rinkę į masinį mitingą pami
nėti Varšuvos žydų sukilimą 
prieš nacius, entuziastingai
užgyrė Sovietų Sąjungos pla-,žydų. 
na Vokietijai apvienytį.

Kalbėjo šiame mitinge ir 
Lenkijos ambasadorius Winie- 
wicz, kuris nurodinėjo, jog 
šiuo metu Lenkijoje gyveną 
žydai padeda nacių nuteriotą; $5,000 pinigines 
kraštą atstatyti ir jie ten at
kuria laisvą gyvenimą. Anti
semitizmas ten yra iš šaknų iš
rautas.

Policistas! gavo 5 metus 
kalėjimo

Policistas Joseph Workman' 
gavo penkis metus kalėjimo ir, 

bandos užJ 
tai, kąd jis buvo sugautas ne- ’ 
teisingai liudijęs Brooklyno 
gemblerių teisme, kad pagel-, 
bėti gembleriams. |

scenoje programos metu. Gi 
dail. R. Feiferio nupieštas ir 
dovanotas plakatas Aido Cho
ro jubiliejaus proga, jau keli 
mėnesiai kaip kabo ant sienos 
Kultūriniame 
damas mūsų 
mą. O kiek 
triūso įdeda

Atėmė $15,000

Centre, skelb
si didį pamineji- 
daug darbo ir 

mūsų choro mo
kytoja M. Stensler ir muzikas 
P. Balevičius, kiekvieną penk
tadienį intensyviai rengda
miesi prie šio jubiliejinio kon
certo !

Taigi matote, kaip aidiečiai 
rengiasi prie savo 40 metų ju
biliejaus. Tad, nevien privalu, 
bet net būtina kiekvienam pa
žangiam lietuviui, mylinčiam 
lietuvišką meną, ir norint pa
dėti išlaikyti mūsų visų myli
mą Aido Chorą, atsilankyti Į 
šį didžiulį jubiliejinį paminėji
mą, kuris įvyks gegužės 4 d. 
Liberty Auditorijoje. Ateikite 
ir įvertinkite aidiečių darbą, 
triūsą ir pasišventimą. Lauksi
mo! * H. F.

Unijišty konferencija 
persekiojamus ginti

k on f e- 
unijis- 
žmoiiių

Gegužės 24 d. New Yorke 
yra šaukiama unijistų 
r o n c i, i a p e r s e k i o j a m u s 
tus^ ir demokratines 
teises ginti.

Visa eilė unijų vadų pasi
rašė po šios konf erekcijos 
šaukimu. ."Jie ragina kovoti 
prieš Smitho aktą, reikalauti, 
kad jis būtų atšauktas.

59,400 negavę šilimos
59,400 newyorkieciu užsire

gistravo pas Sveikatos Depart
ment^ su skundais, kad jie 
kaip nuomininkai žiemos me
tu ^negavę užtektinai šilimos.

Už tai 156 namų savininkai 
pasimokėjo $4,800 baudos, 
trys atsimokėjo kalėjimu.

Du plėšikai, kaip 2 vąl. po 
pietų, sulaikė automobilį, ku
riuo du Metropolitan Tobacco 
Co. klerkai vežė $15,000 pa
dėti į banką.

Pasigrobę tuos pinigus, 
abu plėšikai susėdo į savo 
automobilį ir nuvažiavo savais

Vogė tik degtinę
Įsiveržęs nakties laiku 

kurią lanko 
personalas, 

30 degtinės

mons valgyklą, 
Jungtinių Tautų 
plėšikas pasiėmė 
bonkų ir prasišalino.

i So-

Lavonas rastas vandenyje

John Fischer lavonas buvo 
rastas Great South Bayl van
denyje. Fischer buvo 89 metų 
amžiaus. Nepatirta, kaip jis 
ten prigėrė.

Newark, N. J.

WATERBURY. CONN.
Balandžio 27 d. pas mus bus su

vaidinta nepaprastai juokinga kome
dija "Tetos Turtai.” Vaidinimą at
liks artistai iš Hartford. Vaidinimas 
prasidės 2:30 vai. po pietų. Paren
gimas įvyks Rietuvių Salėje, 103 
Green St. Kviečiame vietos ir apy
linkės lietuvius dalyvauti. Įžanga 
tiktai 75 centai su taksais. Visus ir 
visas kviečia -- Rengėjai.

(80-82)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5-ta kuopa rengia Bankinią 

ir Koncertą, Balandžio 26 d. (at
einantį šeštadienį) 7:30 vakaro, Rū
bą Hali, 414 Green St. įvyks gra
žus parengimas. Visus lietuvius kvie
čiamo paremti šj parengimą. Turė
sime šokių Kepurninkų Orkestrą ir 
skanią vakarienę. Prašome lietuvius i 
atvykti ir iš apylinkių. (80-82) I

GARSINKITĖS LAISVĖJ!
' Užrašytai Laisvę Savo Draugui.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

Kai Būnate Liberty Auditorijoj
žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS

SIETYNO IR RUSŲ CHORŲ 
BENDRAS

Koncertas ir šokiai
Rengia bendrai abu chorai 

puikų koncertą ir šokius, kai
po pavasarini ir puikiausą 
koncertą, kuriame,, apart Cho
rų, dalyvaus Volga Ensamblio 
šokėjai ir jauna klasikė lietu
vaitė Sonia Star, dar pirmu 
kartu pas mumis.

Žodžiu sakant, — duosime 
daug daugiau, negu čia pra
nešame.

Koncertas ivyks šeštadienio 
vakare, gegužės 3-čią dieną, 
lygiai 7:30 vai. vakaro, 
Broome St., Newark, N. 
rusų salėje.

Visus ir visas Jcviečia, 
Sietyno Choras.

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

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

1.......... ■ 111,1 ll,ll"| -- 1 - ’ -lų-’.-ion r ......................

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VICUNAS
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y. 
*

Taipgi puikus pasirinkimas
LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS

Telefonas: IIYacinth 7-9677

VISOKIAIS
APDRAUDOS REIKALAIS

Kreipkitės pas lietuvius

ORMAN & MICHELSON
I Gausite pilniausi, sąžinišką patarnavimą. Mes patikrinsime 
■ ar esate tinkamai aprūpinti apdrauda, ar jūsų apdrauda 

galuoja. Taip pat parūpiname tokios apdraudos, kokios 
jums reikia tinkamai apsaugojimui jūsų nuosavybės, namo, 
biznio, automobilio, ir tt... Mes taipgi atnaujiname išsi
baigusią apdrauda. Pildome income tax blankas.

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

Telefonai: Virginia 9-0842 ir Virginia 7-4111

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Matthew A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA8) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

TONY’S S,
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gera! Patyrę Barberial

Dr. A. Petriką

6 pual.-Laiave (Liberty)—Penkta d.,

Penktadieniais utdaryta

DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 1

Tel. EVergreen 7-6868
VALANDOS:




