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KRISLAI
Pavasario godos.
Nominuoju lietuvi.
Lenkai juos “išdavė.”
Karvelis Berlyne.
Bailio logika.
Mes ir jie.
Kocfcįi?

Rašo A. Bimba

Jau užgriuvo ir

biausios godos; kas bus 
darbais Amerikoje ?

Mūsų prezid(>ntas kovo

inc-

nosį rimtai pažiūrėti 
bo klausima.

nesą didelio striuko. Tai kas 
girdi, kad keturi ar penki mi 
lijonai vaikštinėja be darbo

Nežinau, kaip kitur Lietu
voje žmones kalbėdavo apie 
pavasarį, bet pas mus saky
davo: daugiausia žmonių iš
miršta. kai medžiai pradeda 
sprogti.

Tose sopose žmonių pasa
kose daug mokslines tiesos. 
Su pavasariu 
“hay feverių” 
kęs kojas per 
gus jaučiami 
M at ūkeliu!

I __
New Yorkan pribuvo 

šaulio pranciškonų ordino 
nerolas Sopinski. Karšt:
sveikina BYooklyno pranciš 
konų Darbininkas.

Man tas nepatinka, —

ateina visokios 
nelaimes. Išvil- 
pavasarį, žmo- 

gvvensias su

pa-
ge-

no

PREZIDENTAS VIS DAR 
I NEMATO REIKALO 
PAREMTI BEDARBIUS

[TIKISI, KAD BIZNIS SA
VAIME ATSIGRIEBS

! ŠĮ PAVASARĮ
Washington. — Preziden

tas Eisenhoweris sakė ko
respondentams kovo 24 d., 

[kad dar nėra tikros nedar- 
Ibo krizes, taigi nėra reika
lo valdžiai daryti kokius 
nepaprastus žingsnius ko-

voje prieš nedarbą.
Antra vertus, preziden

tas pripažino, jog bedarbių 
daugėjimas yra pavojingas 
reiškinys. — Valdininkai 
“daleidžia,” kad bedarbių 
skaičius pakilo jau beveik 
iki 4 milijonų.

Bet Eisenhoweris lėmė, 
kad šį pavasarį biznis ir 
darbai savaime atsigriebsią.

IN. YORKO MAJORAS SAUKIA 'EISENHOWERIS TIKTAI 
\EISENHOWERĮ LAUŽYTI 
LAIVAKROVIŲ STREIKĄ ŠVELNIAI PAPEIKIA

Yorke,New Yorko miesto majo-|rė streiką New 
ras Wagnerisi atąišaukė .įJ Brooklyne ir Staten Islan- 
prezidentą Eisenhowerj, de. Sykiu jis įspėjo, kad 
kad padėtų sulaužyti seno-1 senosios unijos nariai gali

Laivakrovių Unijos užstreikuot visas rytines 
jau prieplaukas — Philač 

[ joj, Bostone ir kitur.
pa- būtų pritarimo s t r e i k a s, | weriui

Tafto - Hartley’o reiškiantis paramą N e w ! trečiadienį,

RAGANGAUDJ Mc( ARTHY

Francija atidėlioja 
svarstymą karinio 
Amerikos plano
Pa i *y ž i u s. -Franci jos prem

jeras Laniel pareiškė savo 
seimui, kad nesiūlys svars
tyti karinio Amerikos pla
no, iki bus patenkinti Fran- 
cijos reikalavimai. Laniel

; kariniai 
armiją

Jeigu Amerika nori, kad 
Francija įjungtų savo ka
riuomenę į tarptautinę va
karų Europos armiją sykiu 
su vokiečiais, italais ir ki
tais, tai Amerika ir Angli
ja turi užtikrinti, kad jos 

rems ' tarptautinę 
ir bendradarbiaus 
prieš komunizmą.

Toks užtikrinimas reikalin- 
j gas, kad busimoji Vakari- 
' nes Vokietijos armija nega
lėtu užpulti Francijos.

Turi būti leista Franci- 
! jai ir toliau naudoti vokiš- 
I ko j o Saar krašto kasyklas 
ir fabrikus, tik su vietine 

'savivalda to krašto gyven-

H-bombos smarkumas
nustebino pačius 

; atomistus
Washington. — Prez. Ei

senhoweris sakė, hydroge- 
ninė bomba kovo 1 d. spro
go Marshall salyne tokiu 
baisiu smarkumu, kokio 
nesitikėjo net patys atomi
niai mokslininkai, kurie pa
gamino tą bombą.

sios 
streiką, kuris 
tris savaites.

Prezidentas 
naudoti 
įstatymą, baustinai paliep- Yorko laivakroviams. 
damas streikieriams grįžti 
darban ir dirbti bent 80 
dienų.

Republikonas New Yorko 
valstijos gub e r n a t o r i u s 
Tom Dewey grūmojo, kad 
jeigu miesto valdyba nesu
laužys laivakrovių streiko, 
tai jis galėsiąs pašalint ma
jorą Wagneri bei kitus at- [ 
sakingus vietinius valdinin- i 
kus. j

Įvairūs bizniai skaičiuoja, 
kad streikas, sustabdyda
mas laivų iškyovimą bei pri-

milijonus dolerių nuostolių.
Suburta rai(a ir pėsčia

toje vietojo sėdi nelietuvis.
Sopinski yra lenkiškos kil

mės francūzas.
Kodėl pranciškonų genero

lu negalėtų būti lietuvis? Ne
tik galėtų, ber ir'turėtų būti.

Turime net du smarkius 
•kandidatus: rėksnį prelatą
Balkūną ir amžiną atilsį Sme- i tojams, 
tonos smurto palaimintoją Jeigu tie reikalavimai ne
barzdotą prelatą Krupavičių, i bus patenkinti, tai Franci

jos valdžia neragins savo 
i seimą užgirti tarptautinę i 
' vakarų E u r o p o s armiją ■ 
prieš Sovietų Sąjungą, kaip 

. sakė premjeras Laniel.

Apart 23 japonų žvejų, 
kuriuos pavojingai apsvili
no hydrogeno bombos spin
duliai bei šiukšles, ta bom
ba taipgi apnuodijo 356 
amerikonus ir kitataučius 
gyventojus saliukėse per 
desėtkus bei šimtus mylių 
nuo sprogimo vietos.

Atominės dulkės apteršė 
ir amerikinį laivą Patapsco.

Kongresmanas Chet Hili- 
field, matęs tą sprogimą, 
sako, “hydrogeninė bomba 
buvo iki 700 sykui smarkes
nė už paprastą atom-bom- 
bą ir pramušė baisią skylę 
vandenyno dugne.”

stengiasi praleisti darban 
streiklaužius, cĮaug i a u s i a 
naujosios federacinės uni
jos narius. '
GRĘSIA STREIKAS VI
SUOSE RYTINIUOSE 

UOSTUOSE
Senosios unijos pirminin

kas kapitonas William V. 
Bradley jau oficialiai užgy-

TEISMO ĮSAKYMAS
Federalis teisėjas Ed.

Dimock jau kovo 4 d. davė 
“indžio.nkšiną,” baus tinai 
įsakydamas vadams atšauk
ti streiką. Gręsia areštai 
laivakrovių vadams.
STREIKO PRIEŽASTYS

Unijos pirmininkas sakė, 
laivakroviai atsisako dirbti 
be sutarties su kompanijo
mis, o senoji sutartis išsi
baigė pernai rugsėjo 30 d.

Streikas vi supi rm kilo iš 
to, kad Darbo Federacija 
išbraukė senąją Laivakro
vių Uniją ir ėmė organi
zuot naują federacinę uni
ją. O valdžios prižiūrimuo
se balsavimuose dauguma 
laivakrovių pasisakė už se
nąją uniją.

Naujoji unija gi reikala
vo, kad valdžia atmestų tuos 
balsavimus, kaipo padary
tus po “gengsterių koman
da,” ir siuntė savo narius 
darban pro pikietų eiles.

KONGRESMANAS CEL
LER VADINA EISEN- 

HOWERI “BAILIU”
Washington. — Besikal-

Taj|bant prezidentui Eisenho- 
su korespondentais 

United Press 
;reporteris užklausė:

—Kaip prezidentas žiūri 
'i senatorių McCarthy, kuris

J

Rhee reikalauja, kad 
jankiai padėtą jam 
užimti Šiaurinę Korėją

Seoul, Korėja. — Syng 
man Rhee, Korėjos tauti 
ninku prezidentas, užreiš

Jungtinės Valstijos turi 
iš anksto užtikrint, kad 
ginklais padės prijungti 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką prie Pietų Ko
rėjos, jeigu ramiais būdais 
negalima bus to padaryti.

O jei Amerika neduotų 
tokio užtikrinimo, tai Pie
tinė Korėja atsisakytų da
lyvauti Ženevos konferenci
joje (kuri įvyks kitą mėne-

Šlubuoja amerikonų peršama 
Europos “apsigynimo” bendrija

Lietuvių fašistinėje spaudo 
ie buvo tik tiek pranešta, kad ' 
ivyko pasitarimas “tarpe len- j 
kų ir lietuvių.” Dalyvių var
dai nebuvo paskelbti.

Lenkai atviresni. Jie ne tik 
apie Slave viską paskelbė, bet 
pasakė, kas ten ir lietuvius 
“atstovavo.”

Lietuvius “atstovavę” Ka
minskas, Bielinis, Audėnas, 
Trimakas ir Sidzikauskas.

Anglija protestuodama 
pertraukė derybas su 
Egiptu dėl Suezo

London. — Anglija per
traukė derybas su Egiptu 

! kas liečia / Suezo kanalo 
ruožtą. Sykiu protestavo, 
kad egiptėnai neseniai už- 

i mušė dar keturis kariškius 
tūkstančiu dolerių j anglus. Sako, Egiptas taip 

j priešiškai elgiasi, kad da-

Paaiški ir tas, kad V U Kas 
turėjęs savo pasiuntinį Berly
ne laike Keturių Didžiųjų 
konferencijos. Juomi buvęs 
Karvelis.

Daug
Karvelis VLIKui kaštavęs.

O ką jis ten pešė? Absoliū- bar negalima būtų su juo 
tiškai nieko.

Kai sen. McCarthy tyrinė
jo kitus, tyrinėjantiems žmo- 
lėms neleido statyti klausi- 
nus skundikams. Dažnai ne- i 
leisdavo skundikus net ma
tyti.

Bet dabar jis reikalauja, 
kad jam būtų leista jo skun- 
dikufręjam susitikti veidas vei
dan ir jieyns klausimus staty
ti.

O reiki

susiderėti.
Egiptas reikalauja, kad 

Anglija atšauktų visą savo 
80,000 vyrų armiją iš Su- 

• ezo ruožto; tik po to jis su- 
j tiktų eiti į sutartis su An- 
Iglija.

Anglija žadėjo ištraukti 
tiktai daugumą saVo armi
jos iš Suezo ruožto; spyrė
si laikyti kelis tūkstančius 
anglų oficierių bei techni-

žinoti ir tai, kad j kų kaip Suezo kanalo tvar- 
iį tyrinės jo .paties vadovam '■ kytojų ir reikalavo, kad 

komitetas, jo paties Egiptas sutiktų išvien su 
anglais “ginti” Suezą pu o 
komunistų.

jamas
prieteliai! Jis bijo ir jų’

(Tąwi 3-me puslapyje)

Italijos valdžia medžioja 
komunistus, kad piliečiai 
užmirštų valdžios skandalą

Roma. — Italijos valdžia 
urmu suėmė 10 ar daugiau 
italų komunistų arti Fog- 
gios, karinių lėktuvų stovy
klos ; apšaukė komunistus 
“Čekoslovakijos šnipais.”

United Press spėja, kad 
policinė Italijos premjero 
Scelbos valdžia, darydama 
ablavus prieš komunistus, 
stengiasi nukreipti žmonių 
akis nuo savo ministro 
skandalo. Nes teisme yra 
liudijama, kad užsienio rei
kalų ministro sūnus piniga- 
vosi iš narkotinių svaiga
lų šmugelio ir buvo “žudy
tojas tų,” kurie plepėdavo 
apie šmugelninkus.

Brussels, Belgija..— Va
dinama “Europinio apsigy- 
ninimo bendruomenė” pla
navo sušaukti savo užsieni
nių ministrų sueigą atei
nantį antradienį, bet dabar 
neribotam laikui atidėjo su
eigą, atsižvelgiant 
svarbius klausimus, 
klausimai yra:

Penkių Didžiųjų
šalių konferencija, kuri 
įvyks Ženevoj, Šveicarijoj, 
pradedant nuo balandžio 
26 d. 

t

Franci j os politika, kuri 
vis dar neužgiria Amerikos 
plano dėl tarptautinės va-

j kitus
O tie

ir kitų

karų Europos armijos.
Francijos vaidai su Va- j 

karine Vokietija dėl Saar 
srities.

Jeigu nebūtų atidėta “eu
ropinės bendruomenės” su
eiga, tai būtų svarsčius 
konstituciją, pagal kurią 
turėtų būti politiniai suvie
nyti šeši vakarų Europos 
kraštai: Francija, Vakari 
nė Vokietija, Italija, Belgą 
ja, Holandija ir Luksem 
burgąs.

Jungtinės Valstijos ragi
na tuos kraštus politiniai 
susivienyti, kad galėtų su- 
stiprint vakaru Europą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Rhee, turi karinėmis savo 
jėgomis tiesioginiai padėti 
Pietinei Korėjai atgriebti 
Šiaurinę Korėją arba taip 
sustiprinti Pietinės Korėjos 
armiją, kad jai reikėtų tik
tai trupučio talkos, darant 
tą žygį.

Prancūzai pyksta ant 
amerikonų, kurie peršasi 
jiems j karo mokytojus

Nauji susikirtimai tarp 
jordaniečių ir žydų

Daug vakarų Vokietijos 
politikierių - naciai

NEVA ATPIGĘS 
MAISTAS

New York. — Wall Sta
tas raportuoja, jog svar
biausi maisto produktai per 
mėnesį “atpigo” vienu 
penktadaliu procento sva
rui, tai yra tiek, kaip pa
dalinus centą į 500 dalių.

Hobbs, N. Mex. — Jau 12 
dienų kai gaisrais pleška 
naftos - aliejaus versmės,

Jeruzalė. — Izraeliečiai 
kaltina Jordaną, kad jo 
kareiviai šaudė per sieną ir 
sužeidė vieną izraelio ka
reivį.

Jordanas protestuoją, kad 
Izraelio kareiviai, šaudyda
mi per sieną, sužeidė dvi 
Jordano arabes.

Mišrioji paliaubų komisi
ja tuo tarpu ginčijasi apie 
Izraelio skundą, kad įsiver
žę jordaniečiai pirmiau su
šaudę 11 žydų, užklupdami 
busą, bevažiuojant jom pro 
Skorpion tarpkalnę Nege- 
ve, pietinėje Izraelio dyku-

Bonn, Vokietija. — Tapo 
patikrinta, jog 34 procentai 
visų dabartinių Vakarinės 
Vokietijos diplomatų bei 
vadovaujančių politikierių 
—tąi buvusieji Hitlerio na
ciai, kaip rašo New Yorko 
Times korespondentas.

Hanoi, Indo-Kin.— Pran
cūzų komanda šnairuoja 

- prieš Amerikos pasiūlymą, 
kad amerikiniai oficieriai 
griežtai rekrutuotų ir pri- 
spaustinai muštruotų viet- 

I namiečius vyrus karui prieš 
Vietnamo komunistus.

Prancūzų generolai sako, 
kati jie patys moka rekru
tuota ir muštruoti. Ameri
konų pasisiūlymą jie * laiko 
įžęidirpu francūzams oficie- 
rianls.

Ko francūzai nori, tai dar 
daugiau ginklų ir pinigų iš 
Amerikos, kaip teigia Unit
ed Press.

Roma. — Amerika davė 
Italijai dar du karinius lai
vus, minų graibytojus.

ORAS.—Apsiniaukę, lietus.

moję. Jordanas, atmeta šį 
skundą.

ANGLIJA — SUTARČIŲ 
,LAUŽYTOJA

Egipto prezidentas gen. 
Naguib jau pirmiau sakė: 
—Nėra jokios prasmės 
ryti sutartis su Anglija, 
jinai laužo visas savo 
si rašytas sutartis.

da
nes 
pa-

Jaffrey, N. H. — Getruda 
Sykes, gyvanašlė, nudūrė 
savo 5 mėnesių mergaitę 
lopšelyje. Tapo suimta kaip 
pamišėlė.

savo ginčų su armijos va
dais kaip kvotėjas-kaltinto- 
jas prieš juos?

Prezidentas, neminėda
mas ragangaudžio McCar
thy’o vardo, atsakė:

“Aš aiškiai pareiškiu, 
kaip kad ir pirmiau buvau 
pareiškęs, kad Amerikoje, 
jeigu eina žmogaus ginčas 
su kuo kitu, tiesioginiai ar 

[ netiesioginiai, tai tas žmo- 
; gus nesėdi kaip pats savo

Kiti tyrinėjančios Sena- 
[to komisijos nariai išprašė 
McCarthy iš pirmininkavi- 

| mo komisijai tuo laiku, kai 
; jinai spręs McCarthy’o ki- 
virčius su armijos viršinin
kais. Jis taipgi buvo pri
verstas atsisakyti nuo bal- 

Isavimo, kai komisija darys 
sprendimą. Republik o n a i 
komisijos nariai taipgi sa
kė, jog McCarthy galėtų 
dalyvauti tardymuose tiktai 
kaip liudytojas.

Bet McCarthy užreiškė, 
kad jis pasilaiko sau “tei
sę kryžiavai kvosti” armi
jos vadus.

Kengresmano kritika prieš
Eiisenhowerį

mokratas kongr e s m a n a s 
Emanuel Geller smerkė pre
zidentą Eisenhowerį ir ki- 
Aus republikonų vadus, kad 
:ie tik glosto ragangaudį 
senatorių McCarthy, kaip 
“šventąją karvę.” O prez. 
Eisenhoweris, p a s a k Cel- 
lerio, tai nusigandęs kaip 
bailys prieš McCarthy. Jei
gu prezidentas kartais ir 
nudaro pastabą McCar- 
"hy’ui, tai bijo minėti net 
jo vardą,” sakė Celler, kal
bėdamas Great Ne^ko de
mokratu klube. 

c

Amerika dar smarkiau 
ginkluos francūzus 
prieš vietnamiečius

Washington. — Pokalby
je su korespondentais prez. 
Eisenhoweris žadėjo dar 
smarkiau remti francūzus 
bombonešiais bei kitais gin
klais kare prieš Vietnamo 
liaudininkus, Indo-Kinijoje. 
Tvirtino, jog pasaulio lais
ve reikalauja, kad francū- 
zai laimėtų šį karą, nes 
tuomi jie apsaugotų pietinę 
Aziją nuo komunizmo...

Vakariniu šalių laivynai 
manevruoja ties Japonija

Tokio. — Amerikos, An
glijos ir kitų vakarinių 
kraštų karo laivai išvien 
daro pratimus jūrose neto
li Japonijos. Pratimuose 
dalyvauja apie 32,000 jūrei
vių ir kareivių. Nuduoda, 
kad komunistai buvo užė
mę Okinavos salą, bet Ame
rikos marinai atgriebę ją.

i
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DVIDEŠIMT DU LAIKRAŠTININKAI
GAL NE VISI SKAITYTOJAI ŽINO, kad reakci- 

ja, puldama visuomenininkus, darbininkų veikėjus, švie
tėjus, nepamiršta smogti smūgį po smūgio ir spaudai, 
pažangesniajai spaudai, stojančiai už taiką, pasisakan
čiai prieš makartizmą ir bendrai reakciją spaudai.

Rašytojai ir redaktoriai bei jų padėjėjai puolami 
dviem frontais. Vieni jų puolami einant Smitho Aktu, 
o kiti — Walter-McCarran Aktu.

Žemiau paduosime sąrašą puolamųjų žurnalistų.
Pagal Smitho Aktą:
BENJAMIN DAVIS, iš New Yorko, leidėjas, Daily 

Workerio, žurnalistas, šiuo metu, sėdi kalėjime, kuriu 
jis patalpintas penkeriems metams; Mr. Davis yra ir 
žymus advokatas; jis, beje, buvo New Yorko miesto 
tarybos narys.

JOHN GATES, iš New Yorko, Daily Workerio re
daktorius, nuteistas penkeriems metams kalėti; jis da
bar kalėjime.

Al RICHMOND, iš San Francisco, The Daily Peo
ple’s World dienraščio redaktorius, nuteistas penke
riems metams kalėti; jo byla šiuo metu yra aukštesnia- 
jame teisme, nes jis apeliavo.

P. M. CONNELLY, iš Los Angeles, Cal., The Dai
ly People’s World redaktorius, nuteistas penkeriems me
tams kalėti, bet jo byla apeliuota.

TERRY PETTUS, iš Seattle, Wash., žurnalistas, 
The Daily People’s World bendradarbis, nuteistas pen
keriems metams kalėti einant Smitho Aktu ir trejiems 
metams “už teismo pažeminimą’’; jo byla apeliuota.

JAMES DOLSEN, žymus žurnalistas, rašytojas, 
Daily Workerio bendradarbis, nuteistas penkeriems me
tams kalėti einant Smitho įstatymu ir 20 metų pagal 
seną Pennsylvanijos įstatymą; jis apeliavo.

WILLIAM ALLAN, iš Detroito, Daily Workerio 
bendradarbis, žymus žurnalistas, nuteistas ketveriems 
metams kalėti, bet apeliavo.

WALTER LOWENFELS, iš Philadelphijos, poetas, 
rašytojas, Daily Workerio bendradarbis; jo ir kitų teis
mas prasidėjo Philadelphijoje šią savaitę.

Tiek yra užpultų laikraštininkų, rašytojų, einant 
Smitho Aktu.

Dabar pažvelkime į tai, kiek laikraštininkų pagal 
Walter-McCarran Aktą laukia deportacijos:

CEDRIC BELFRAGE, iš New Yorko, savaitraščio 
The National Guardian redaktorius.

MOSES RESNIKOFF, iš Chicagos, žydų dienraščio 
Morning Freiheit bendradarbis.

PAUL YUDICH, iš New Yorko, vienas The Morning 
Freiheit personalo narių.

VINCAS ANDRULIS, iš Chicagos, vienas dienraš
čio Vilnies redaktorių.

LEONAS PRŪSEIKA, iš Chicagos, vienas dienraš
čio Vilnies redaktorių.

KNUT HEIKKINEN, iš Superior, Wisconsin, suo
mių (finų) dienraščio Tyomies-Eteepain redaktorius.

DIAMON KIM, iš Los Angeles, dirbęs korėjiečių 
laikraščiui Korean Independence.

BORIS SKLAR, iš New Yorko, vienas rusų dienraš
čio Russkij Golos redaktorių.

STEVE TSERMEGAS, iš Chicagoss, graikų dien
raščio Greek-American Tribune bendradarbis.

Iš sekamų laikraštininkų norima atimti pilietybę 
(einant Walter-McCarran Aktu):

JOHN STEUBEN, iš Chicagos.
PAUL NOVICK, iš New Yorko.
AL RICHMOND, iš San Francisco.
TONY MINERICH, iš Chicagos._ ••
REAKCININKAI, puldami laikraštininkus, aišku, 

sykiu kerta smūgius progresyvei spaudai.
Žymėtina tai, kad puolami yra ne tik sveturgimių 

laikraščių redaktoriai ir bendradarbiai, o ir angliškų 
laikraščių.

Reakcininkams-makartistams nesvarbu, kurioje kal
boje laikraštis leidžiamas; jiems svarbu tik tai, ką jis 
rašo. Jei laikraštis nepučia vienon dūdon su karo troš- 
kėjais, tai jis jiems jau ir negeras, tai jie jį, prie pir
mos progos, suradę mažiausią priekabėlę, ir puola!

Reikia dėti didžiausių pastangų padėti persekioja
miems laikraštininkams (žinoma, ir visiems kitiems 
puolamiems žmonėms). Reikia dėti didžiulių pastan
gų progresyvei spaudai tvirtinti. Nes tik progresyvė 
spauda šiandien atkakliai kovoja už taiką, prieš ma
kartizmą, prieš reakciją, už bedarbių reikalus.

Tai liečia ir lietuvių progresyvę spaudą, Laisvę ir 
Vilnį.

Tenka kovoti už amnestiją tiems, kurie jau įkalinti 
(einant Smitho Aktu), tenka ryžtingai kovoti už tai, 
kad Smitho Aktas ir Walter-McCarran akta^ būtų at
šaukti.

Tik apsivienijusi ir ryžtingomis pastangomis Ame
rikos visuomenė laimės pergalę prieš makartizmą!

NEAPYKANTA IŠ PIRMO PAMATYMO
Visi ęsame girdėję bei 

skaitę apie “meilę iš pirmo 
pamatymo.” Bet ar kas 
girdėjo apie neapykantą iš 
pirmo pamatymo, be prie
žasties? Kodėl žmogus’ne
kenčia nepažįstamo asmens, 
.kuris jam nieko blogo ne
padarė? t

Šį klausimą pernai gvil
deno dr. Christopher Leggo 
drauge' su kitais psicholo
giniais (dvasiniais) Calif or- 
nijos mokslininkais. Jie 
darė tyrimus ir priėjo to
kia išvadą:

—Mes esame linkę neap
kęst tokio asmens, kuris 
mums jau pirmiau nepati
ko.

Mes nekenčiame kito, jei
gu pas j j matome bloguma, 
kuri mes patys turime, ir 
todėl pykstame patys ant 
saves.

Mes taip pat nekenčiame 
asmens, jeigu mums atro
do, kad jis galėtų paveržti 
nuo mūsų darbą, pažeisti 
mūsų garbe arba pakenkti 
mūsų įtakai tarp kitų žmo
nių.

Neapkęsti žmogaus iš 
anksto vra didelė vda, žiau
ri neteisybė. Reikėtų to
dėl giliau įsižiūrėti į slap- 

i tąsias neapykantos prie
žastis, norint pašalinti tą 
yda.

PAVYZDŽIAI
Augalotas, laibas, ruda-

plaukis apdraudos agentas 
piniginiai apgavo žmogų. 
Tad žmogus ir neapkenčia 
kito, panašaus į tą agentą 
asmens.

Kas nors įžeidė mus žo- ! 
džiais. Todėl mums nepa
tinka žmogus, kuris kalba 

į panašiu balsu kaip anas.
Bet pagalvojus, pamaty- j 

tume, kaip neteisinga, net; 
kvaila primesti vieno as-Į 
mens nusikaltimą kitam.

Darbvedis pasamdo naują j 
darbininką fabrike. Nau- i 
jokas pataikauja bosui. Se
nesnis darbininkas neap
kenčia naujojo, kaip “patai
kūno ir batlaižio.” Bet se
nesnysis taip pat saldlie- 
žuvauja bosui. Vienas ir į 
kitas gerinusi jam, suvers-1 
darni savo klaidas ant kitų. ’

Senesnysis darbininkas ' 
pats ^avęs nekenčia, kaip I 
veidmainio ir pataikūno.' 
Todėl jis neapkenčia nau- j 
joko, kuris taip pašlemė- 
kiškai elgiasi, kaip ir jis 
pats.— Beždžionė, anot tos i 
pasakos, daužo veidrodį,! 
kuriame pamato bjauru sa-! 
vo veidą.

Štai “kumutė” liežuvnin- i 
kė, piktų paskalų skleidėja.s 
Todėl kaimynės ir kaimy-' 
nai šalinasi nuo jos. Bet 
kumutė susitinka kitą mo
terį, kuri taip pat mėgsta 
paliežuvauti. Kumutė su
pranta, kad naujoji jos 
“draugė” nešios liežuvius ir 
apie ją. Tad kumutė ir ne
kenčia anos kaip “nuodo.”

Graži bevaikė našliuke 
! atsikrausto gyventi i greti
mą jums butą. Jūsų vyras 
ar brolis pagiria jauną naš
lę. Argi jūs, kaipo žmona, 
palankiai žiūrėsite į tą 
“pribuišę”? Veikiausiai ne. 
■Žmonai dinktelės galvon, 
kad našlė gal bandys' pa
veržti vyrą. Na, o jeigu 
žmona neturi padorumo bei 
susivaldymo,, tai ir ims 
teršti savo kaimynę.

Mokyklon įstoja naujas 
vaikas, labai gabus. Žino 
visus atsakymus į mokyto
jo klausimus. Gal jūs ma
note, kad kiti mokiniai už 
tai gerbs jį? Anaiptol. Ki-

ĮVAIRUMAI IŠ ISTORIJOS
Rašo D. M. šolomskas

; ti vaikai neapkęs jo ir jieš- 
j kos priekabės, kad galėtų jį 
; sumušti bei pažeminti.
! Prisimena ir atsitikimai 
! iš Lietuvos. Štai 18 ar 19 
į metų berniukas Jonas šau- 
įniai baigia gimnaziją, gau- 
! damas aukso medalį. Kiti 
gimnazistai, tik vargais- 

■ negalais persirisdami iš 
klasės į klasę, rodos, turė- 

, tų gėrėtis jo pavyzdžiu ir 
pasitaisyti moksle. Bet ne!

į Jie su piktu pavydu kalbės 
: apie jį. Esą, “Jonas nega- 
i bus, tik per vergišką ka
limą jis gavo aukštus pa- 

! ž y m ė j i m u s gimnazijoj.” 
; Rusiškai sakant, Jonas, 
anot jų, buvęs tiktai “zu-

i bryla-mučelninkas.”
PAŽEMINIMO JAUSMAS

Mums nepatinka žmogus, 
' kuris tyčia ar netyčia lai- 
i ko mus prastesniais arba 
kvailesniais, negu mes pa
tys apie save manome. Ji
sai gadina gerąjį paveiks
lą, kurį būname susidarę 
patys apie save, kad esame 
“gabūs, išmintingi, pado
rūs, gražūs ar bent nebjau- 
rus.

Darbavietėje mes sėkmin
gai dirbame kaip mechani
kai, ir darbdavis niekuomet 

i mūs nepeikia. Mūsų žmo- 
’ nos didžįuojasi mumis kaip 
; pavyzdingais vyrais. Mūsų 
kaimynai gražiai atsiliepia

Kakių keistumų kartais būna
VARLIŲ TRIO IR 

DUETAI
Floridos Universiteto pro

fesoriai per trejų metų ty
rinėjimus sužino jo, kad var
lės dažniausiai “gieda” tri
se, o ne pavieniui ar due
tu.

BRANGUS ŠUNS 
“BUČKIS”

ponia Hila Coleman New 
Yorke surengė savo bičiu
liams vaišes ir gyrė savo 
šuniuką:—Jis labai gudrus 
ir geras, tik biskį nervuo- 
tas.

Viena viešnia pasilenkus 
saldliežuviavo šuniukui ir 
davė jam sūrio. O šuniukas 
tik krimst jai į nosies gai
la! Gal bučiuodamas? c

Tad viešnia patraukė po
nią teisman, o teisėjas ir 
paskyrė $7,500 viešniai at
lygi n i m o už tą šuniuko 
“bučki.” v

BLUSA MAŠINOJE
New York.—Vienoje raš

tinėje blusa įlindo į elektro
nišką biznio mašiną,1 kurią 
ir sustabdė, iki pašauktas 
mechanikas surado, kame 
dalykas.

Viena moteris Margate, 
Pietinėje Afrikoje, paliko 
po $560 septyniems savo 
driežams^ užlaikyti. O jei
gu padvėsus driežams dar 
liks pinigų, tai likučiai eis 
jos vyrui, kaip sako testa
mentas.

Tūla čikagietė savo tes
tamente užrašė $5,000 lesi- 
n-imūi karvelių, gyvenančių 
arti Michigan Boulevard©, 
Chicago j.

Anglijos miestelio Ash- 
well’io gyventojai protesta
vo prieš valdžios nutarimą 
statyti ten kalėjimą. Pro
testas sako: — Mes turime 
tik vieną policininką ir nė 
vieno prasižengėlio* 

apie mus. Bet štai kas nors 
saliūne ar kokioj sueigoj 
ima ir pavadina mus “žio
pliu.” Vaje, koks tai nepa
kenčiamas įžeidimas? Ta
čiau, skverbiasi mintis gal
von: Na, o gal aš iš tikrų
jų kvailas tūluose dalykuo
se? Gal aš visai nesu 
“aukščiau vidutinio,” kaip 
kad įsivaizdavau?

Šiaip ar taip, jau vienas, 
pavadinimas “žiopliu” su
ardė tam žmogui ramybę ir 
sukėlė abejonę apie savo 
“prakilnumą.” Gal anas 
padarė ir teisingą pastabą, 
bet šis jau kreivai žiūrės j 
aną ir nenorės su juo ben
drauti.

Pamatinės priežastys
Yra daug skirtingų daly

kų, kodėl vienas asmuo ne
kenčia kito, bet visi neapy
kantos reiškiniai išaiškina
mi šiomis keliomis pamati
nėmis priežastimis, kaip su
randa dr. Chr. Leggo ir jo 
bendrai tyrinėtojai:

Žmogus neapkenčia tų, 
kurie, jo manymu, gręsia jo 
darbui, pajamoms, sveika
tai, gyvybei, asmeninei lai
mei; taip pat neapkenčia 
tokių, kurie jį žemina pro
tiniai, fiziniai ar doriniai; 
kurie ardo jo savigarbą bei 
pasitikėjimą savim ir pas 
kuriuos jis mato tokius blo
gumus, kaip ir pats pas sa
ve. N. M.

Californijos labdarybės di
rektorius Charles L Schott- 
land sakė:

—Tai. tiesa, kad visi at
važiuoja į Californiją, o kai 
kurie jų yra seni.

Californijos valstija išmo
ka nusenūsiųjų pensijoms 
250 milijonų dolerių per 
metus.

Trimetinis Dawsonu vai
kas Philadelphijoj, gulda
mas, rūkė cigarą ir taip už
kūrė gaisrą.

Dar nenusenę
100 metų amžiaus brook- 

lynietis Heršel Bregman 
nori tapti Jungtinių Valsti
jų piliečiu. Gimęs Rusijoj, 
jis atvyko Amerikon 23 me
tai atgal.

Tomas Brown, 84 metų 
amžiaus, atvažiavo kojiniu 
dviračiu iš Milwaukee į Chi- 
cagą, apie 120 mylių.

Daugiau kaip tūkstantis 
amerikiečių, vyrų ir mote
rų, virš 60 metų amžiaus 
vairuoja civilinius lėktuvus./

W. A. Bloomfield’as, Wy
oming Valstijos pilietis, 91 
metų amžiaus, buvęs žėgli- 
nio laivo kapitonas, ren
giasi (jau garlaivio kelei
vis) vykti Anglijon aplan
kyti dvi savo tetas, 105 ir 
107 metų amžiaus.

Davidas Power, 61 metų 
amžiaus, pėsčias atėjo iŠ 
Californijos miesto Santa 
Monica į New Yorką.

Albert Woolson, 106 me
tų, Duluth, Minnesotos pi
lietis, dar ir šią žiemą nu- 
kasinėjo sniegą nuo savo 
šaligatvio, kad laiškanešio 
galėtų lengviau ateiti.

Morristown, N. J.—Per
eitą savaitę J. L. Newtono 
žmona pagimdė 17 uncijų 
mergaitę, tai yra, mažiau

KAIP CARAS SKELBĖ 
KARĄ KAIZERIUI?

Karas kapitalistinėje sis
temoje yra tokis pat natū- 
ralis dalykas, kaip darbo 
žmonių išnaudojimas. Pir
masis pasaulinis karas įvy
ko 1914>H)18 metais. Prie 
jo ruošėsi per daugelį metų 
stambios imperialistinės 
valstybės, į savo pusę pa- 
traukdamos mažesnes, o di
džiosios sudarydamos kari
nius susivienijimus.

Vokietijos imperialistai 
manė, kad jie greičiau ir 
geriau prie karo pasiruošė, 
kaip jų priešininkai. -Vo
kietijos imperialistai siekė 
atimti iš Anglijos ir Fran- 
cijos pasaulines rinkas, pa
vergti Rusijoje Ukrainą, 
Baltarusiją, Lenkijos dalį 
ir Lietuvą. Ir jie pasinau
dojo nužudymu Austro - 
Vengrijos sosto įpėdinio 
Sarajeve — įsakė savo tal
kininkei Austro - Vengri
jai tuojau pradėti karą 
prieš Serbiją, net be karo 
paskelbimo užpuolė Belgiją, 
o rugpjūčio 1 dieną, 1914 
m., paskelbė karą Rusijai.

Mūšiai išilgai Rusijos sie
nos iš vienos pusės ir Au
stro - Vengrijos ir Vokie
tijos, iš kitos pusės, tuojau- 
prasidėjo. Austrija ir Vo
kietija buvo 
Rusijai karą.
Iškilmingumai, kad apgauti

mases
Atrodo, kad formališku

mų jau galėjo pakakti—ka
ras paskelbtas, mūšiai eina. 
Bet carinės Rusijos valdo
vai norėjo patraukti mases 
į savo pusę karui, todėl at
liko dar ir iš Rusijos pu
sės karo paskelbimo Vo
kietijai ir Austro - Vengri
jai ceremonijas.

Rusijos buržuazija, caris- 
tai, pradėjo ruošti miestuo
se demonstracijas už karo 
pergalę. Finliandiįos Užla
joje išsieiliavo Baltijos Jū
rų Rusijos karo laivynas. 
Caras plaukiojo tarpe karo 
laivų savo gražiajame pasi
smaginimų laive “Aleksan- 
dria” — sveikino karo lai
vyną.

Po to Žiemos PJlociuje, 
St. Peterburge (dabar Le
ningrade), buvo surengta 
oficialis karo paskelbimas 
Rusijos priešams. Palocius 
milžiniškas, turi daug ir 
gražių svetainių. Į atski
ras iš jų rinkosi karo mo
kyklų studentai, generolai, 
aukšti politikai. Rinkosi 
kiekvieni į atskirą svetainę, 
tik su specialiais bilietais.

Caras ir, jo artimi pir
miausiai katedroje pasimel
dė prie Kazaniaus “stebu
klingos” Dievo motinos pa
veikslo. Katedros galva Va- 

i siljevas perskaitė caro ma- 
. nifestą į Rusijos piliečius, 
. kuriame buvo išdėstyta vi- 
. sokios Austro-Vengrijos ii 
i Vokietijos neteisybės linkui 
Serbijos ir Rusijos, ir pa
skelbė priešams kąrą, kuris 

I bus “vedamas iki pilno lai- 
, mėjimo.”

Po to caras, carienė ir jų 
. artimi bučiavo kryžių ir ca- 
I ras pasakė kalbą, kur, tar- 
1 pė kitko, pareiškė:

“Be nusiminimo ir drą
siai Rusija pasitiko žinią

■ apie paskelbimą karo... Aš 
nepasirašysiu taikos tol, kol

kaip pusantro svaro, ir gi
musią trimis m ė n e s i a i s 
pirm laiko. Daktarai ligo
ninėje stengiasi išlaikyti ją 
gyvą, naudojant naujuo
sius anti-biotinius vaistus.
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nors vienas priešo f karais 
bus mūšų teritorijoje... 
Kaip siena, kaip kietas gra
nitas, tvirtai stovės mano 
armija kovos lauke...”
Nepasirengimas ir šnipai

Ir visi teisingi istorikai 
pripažįsta, kad Rusija tris 
kartus greičiau sumobiliza
vo savo armiją, kaip to ti
kėjosi Vokietijos kaizeris ir 
jo generolai. Ir nepaisant 
caristinio režimo, skriaudų 
darbo žmonėms ir pa verg
toms tautoms, — rusų ar
mija suardė kaizerio karo 
laimėjimo planus. Jinai sa
vo lavonais išgelbėjo Pary
žių ir suteikė Francijai per
galę prie Marne upės. Ji 
savo lavonais užkimšo Ry
tų Prūsijoje ežerus, i nuklo
jo Karpatų Kalnus, net par
bloškė Austro - Vengrijos 
armiją, įvarė kylį vokie
čiams Rytų Prūsijoje, pri
vertė kaizerį laike pačių 
aršiausių mūšių prie Marne 
upės paimti iš Franci jos 
fronto 100,000 vyrų geriau
sios savo armijos ir mesti 
prieš rusų armiją į Rytų 
Prūsiją, kad pastoti rusų 
armijai kelią linkui Berly
no.

Bet pasirodė, kad indus
triniai atsilikusi Rusija bu- 

Į vo nepasi r engusi karui, 
paskelbusios. Stokavo kanuoliu, kulka- 

i svaidžių, šautuvų ir amuni-
cijos. Dažnai rezervus (at
sarginius) metė į frontą be
šautuvų, kad jie apsigin
kluotų šautuvais užmuštų 
kareiviu. Dar daugiau blo
gino fronto aprūpinimą, 
kada į frontą, kur buvo ar
tilerija, tai pristatydavo ne
paraką kanuolėms ir kul
kas, bet avižųį maišus ii 
šieno vagonus^ o ku*w veikė 
raitarijos pulkai, tai — pa 
raką ir kanuoliu sviedinius

šnipai komandoje
Buvo aišku, kad ne viei 

kaltas Rusijos nepasirengi 
mas, bet kas nors iš vidaus 
dirba vokiečių naudai. Pa 
sirodė, kad pulkininkas Mia 
sojedovas, buvęs Virbalyje 
viršininkas, dar anksti pirn 
karo pradžios veikė Rusijo 
je kaipo vokiečių šnipas 
Jis turėjo didelį šnipų tin 
klą. Kada buvo suimta 
Miasojedovas, karo laiki 
patekęs į rusų 10-tosios ar 
mijos štabą, tai iškilo aikš
tėn, kad jo draugas gem 
rolas Suchomlinovas, Rus 
jos karo ministras, taip pa 
yra Vokietijos šnipas.

Carienė—išdavike
O virš visu stovėjo pa- 

carienė — vokietė.
Laike karo ji susirašinėja 

su savo giminėmis Aust r 
joje ir Vokietijoje- ir teik 
per tas gimines p'riešui kr 
rines žinias. Jos “švente 
sis” Rasputinas iki to buv 
drąsus, kad atvirai reikale 
vo caro, tapusio 1915 metai 
“visų Rusijos karo jėgų kc 
mandierium,” daryti tą a 
kitą klaidingą karo žygį.

Brusilovc žygis
Kada 1916 metais Rusijc 

armija vadovystėje generc 
lo A. A. Brusilovo kirt 
skaudų smūgį austro-voki 
čiams, tas smūgis buvo a 
liktas net prieš caro noi 
ir nuslepiant planus nuo c. 
ro, kad jis neišplepėtų j 
carienei, o ta neperduot 
vokiečiams. Kada Brusih 
vo žygis sėkmingai vyk< 
tai Rasputinas ir ^ifier 
piktai išmetinėjo carui, k< 
dėl jis “nesuvaldo Brusih 
vo.”

Carienė ir jos sekėjai m< 
(Tąsa 3-me pusi.)



M. Gorkis

Dvidešimt šeši ir viena
ry Įk (Pabaiga)

—Eik šalin, sakau!
Mūsų kepėjas staiga įtū

žo ir užsimojo liže. Nu
stebęs kareivis pasitraukė 
atatupstas, tylėdamas pa
žvelgė į mus, paskui tyliai, 
niauriai pratarė:

“Na, gerai!“ — ir išėjo.
Ginčo metu mes visi, juo 

susidomėję, buvome pritilę. 
Tačiau kareiviui išėjus, tarp 
mūsų sukilė gyvos, garsios 
kalbos ir triukšmas.

Kažkas šūktelėjo kepė
jui:

—Ne į gera tu pasukai, 
Povilai!

—Žiūrėk savo darbą! — 
rūsčiai atšovė kepėjas.

Mes jautėme, jog karei
vis skaudžiai įžeistas ir kad 
Tanui gresia pavojus. Mes 
jautėme tai, bet drauge 
mus apėmė malonus, kaiti
nantis smalsumas — kas 
bus? Ar atsilaikys Tania 
kareiviui? Ir beveik visi 
isitikine šaukėme: €

—Tanka? Ji atsispirs! 
Jos nepaimsi nuogomis ran
komis!

Mums be galo norėjosi iš
bandyti savo dievaičio tvir
tumą; mes atkakliai įrodi- 
nėjome vieni kitiems, jog 
mūsų dievaitis — tvirtas ir 
iš šio susirėmimo išeis nu
galėtojas . Pagaliau mums 
ėmė rodytis, kad mes dar 
per mažai įsiundeme karei
vį, kad jis gali pamiršti 
ginčą, kad reikėtų dar ge
rokai įaitrinti jo savimeilę.

Nuo tos, dienos mums 
prasidėjo kažkoks ypatin
gas, nervingai įtemptas gy
venimas, — ligi tol dar 
mums nebuvo tekę taip gy
venti. Ištisomis dienomis 
mis ginčijomės tarpusavy, 
kažkaip pagudrėjome, ėmė
me daugiau ir geriau kalbė
ti. Mums atrodė, kad mes 
lošiame su velniu, statyda
mi ant kortos—Tanią. Pa
tyrę iš pyragininkų, jog 
kareivis ėmė suktis apie 
mūsų Tanką, jautėmės ligi 
klaikumo gerai, ir pasida
rė taip įdomu gyventi, kad 
net nepastebėjome, kaip 
šeimininkas, naudodamasis 
mūsų susijaudinimu, pridė
jo mums darbo septyniais 
pūdais tešlos daugiau per 
parą. Mes lyg ir nebepa- 
vargdavome nuo darbo. Ta- 
nės vardas per dienų dienas 
nenueidavo mums nuo lūpų. 
Ir kas rytą mes laukdavo
me jos su ypatingu nekan
trumu. Kartais mums at
rodė, kad ji įeis pas mus— 
ir jau bus nebe ta pirmykš
tę Tania, o kažkokia kito
kia.

Tačiau mes jai nieko ne
pasakėme apie įvykusį gin
čą. * Niek^ jos neklausinė- 
jome ir, kaip anksčiau, bu
vome jai meilūs ir geri. Bet 
į mūsų jausmus įsiterpė jau 
kažkas nauja, svetima mū
sų pirmykštiems jausmams 
—tat buvo aštrus smalsu
mas, aštrus ir šaltas, it pei
lis...

— Draugužiai! Šiandien 
sukanka laikas! — tarė vie
ną rytą kepėjas, imdamasis 
darbo.

Mes ir be jo priminimo 
tai gerai žinojome, tačiau 
vis dėlto sujudome.

—Žiūrėkite į ją... tuo
jau ateis! — pasiūlė kepė
jas. Kažkas apgailestauda- 

JRias sušuko:
—Argi akimis pamatysi! 

Jei n^oiupinėtum...
Ir Į vėl tarp mūsų užvirė 

gyvi, triukšmingi ginčai. 
Šiandien mes sužinosime, 
kiek švarus ir purvui ne
prieinamas buvo tas indas,

į kurį mes sudėjome, ką 
turėjome geriausia. Tą ry
tą mes kažkaip staiga pir
mąkart pajutome, jog iš 
tiesų lošėme svarbų lošimą, 
jog šis mūsų dievaičio šva
rumo bandymas gali jį 
mums visiškai sunaikinti. 
Mes per visas tas dienas 
girdėjome, kad kareivis at
kakliai ir neatstodamas 
persekioja Tanią, bet kaž
kodėl niekas mūsų nepa
klausėme jos, kaip jis jai 
patinka? O ji vis taip pat 
tvarkingai kiekvieną rytą 
ateidavo pas mus riestai
nių ir buvo tokia, kaip vi
sada.

Ir štai tą dieną mes ne
trukus išgirdome jos balsą:

—Areštantėliai! Aš atė
jau...

Mes pasiskubinome ją 
įleisti, bet jai įėjus, sutiko
me ją kaip visada — tylė
dami. Spoksodami į ją, iš
vertę akis, mes nežinojome 
apie ką su ja kalbėti, ko 
jos klausti. Ir stovėjome 
prieš ją — tamsi, nebyli 
minia. Ji, matyt, buvo nu
stebinta tokio jai neįpras
to sutikimo — ir staiga pa
matėme, kaip ji išblyško, 
susirūpino, kažkaip suneri
mo ir ’ prislėgtu balsu pa
klausė :

—Ko jūs... tokie?
—O tu? — niauriai pa

klausė kepėjas, neatitrauk
damas nuo jos akių.

—Ką—aš?
—N-nieko...
— Na, duokite greičiau 

riestainiukų...
Niekados anksčiau ji mū

sų neragino...
—Paspėsi! — tarė kepė

jas, nejudėdamas ir vis dar 
neatitraukdamas žvilgsnio | 
nuo jos veido.

Tada ji staiga apsisuko ir 
išnyko už durų.

Kepėjas paėmė ližę ir, 
žiūrėdamas į krosnį, ramiai 
pasakė:

—Vadinas — jau!... lai 
bent kareivis!.. Niekšas!..

Mes, lyg avinų banda, 
stumdydami vieni kitus, 
grįžome prie stalo, tylomis 
susėdome ir įtūžę ėmėme 
dirbti. Netrukus kažkas 
pratarė:

—O, gal būt, dar...
—J\Ta-na! Kalbėk man!— 

suriko kepėjas.
Mes visi žinojome, kad jis 

protingas žmogus — pro
tingesnis už mus. Iš jo 
riktelėjimo sup r a t o m e jį 
esant įsitikinusį, kad ka
reivis laimėjo... Mums bu
vo liūdna ir neramu...

Dvyliktą valandą/— pie
tų metu — atėjo kareivis. 
Jis, kaip visada, buvo šva
rus bei išsipuošęs, ir—kaip 
visada — žiūrėjo tiesiog į 
akis. O mums nepatogu bu
vo žiūrėti į jį. t

—Na, dorieji ponai, nori
te, aš aprūdysiu jums ka
reivišką narsą? — tarė jis, 
išdidžiai šypsodamasis. — 
Tai išeikite į priemenę ir 
žiūrėkite pro plyšius... 
supratote?

Mes išėjome, ir užsikvem
pę vieni ant kitų, įnikome 
žiūrėti pro lentų plyšius 
sienoje, nukreiptoje į kie
mo pusę. Mums: neteko il
gai laukti... Netrukus sku
biais žingsniais per kiemą 
praėjo susirūpinusiu veidu 
Tania, peršokdama ti ils
tančio sniego ir purvo val
kas. Ji išnyko už durų, ve
dančių į rūsį. Paskui, ne
skubėdamas ir švilpiniuo
damas, ten nuėjo ir karei
vis. Rankas jis buvo susi
kišęs į kišenes, o ūsai kru
tėjo... -

Lynojo, ir mes matėme, 
kaip lietaus lašai krito į ba-

| las, ir balos raukšlėjosi nuo 
jų smūgių. Diena buvo 
drėgna, pilka — labai nuo
bodi diena. Ant stogų dar 
tebegulėjo sniegas, bet že
mė jau apsidengė tamsio
mis purvo dėmėmis. Ir snie
gas ant stogų taip pat jau 
buvo aptrauktas rusvomis 
purvo apnašomis. Lietus li
jo pamažu, teškeno gūdžiai. 
Mums buvo šalta b r nejau
ku laukti...

Pirmasis iš rūsio išėjo ka
reivis; jis pamažu perėjo 
per kiemą, sukišęs rankas 
į kišenes, krutindamas ūsus 
—toks, kaip visada.

' Paskui išė jo ir Tania. Jos 
akyse... jos akyse švietė 
džiaugsmas ir laimė, o lū
pos — šypsojosi. Ir ėjo ji, 
tartum sapne, svirduliuoda
ma, netvirtais žingsniais...

Mes negalėjome to ramiai 
nukęsti. Visi kartu puolė
me pro duris, išbėgome į 
kiemą ir ėmėme švilpti, rėk
ti ant jos piktai, garsiai, 
klaikiai.

Ji, pamačiusi mus, krūp
telėjo ir sustojo, it įkasta 
kojomis į purvą. Mes apsu
pome ją ir kerštingu 
džiaugsmu nesulai komai 
plūdome ją bjauriais žo
džiais, sakėme jai begėdiš
kus dalykus.

Mes darėm tai negarsiai 
ir neskubėdami, matydami, 
kad jai nėra kur nuo mūs 
ištrukti — ji buvo mūsų ap
supta, ir mes galėjome ty
čiotis iš jos, kiek norėjome. 
Nežinau kodėl, bet mes ne
mušame jos. Ji stovėjo tarp 
mūsų, sukiodama galvą čia į 
vieną, čia į kitą pusę, ir 
klausėsi mūsų užgauliu žo
džių. O mes—vis daugiau, 
vis stipriau drėbėme į ją 
mūsų žodžių purvą bei nuo
dus.

Ji pabalo. Jos žydrios 
akys, dar prieš minutę ku
pinos laimes, plačiai išsiplė
tė, krūtinė sunkiai alsavo, 
lūpos virpčiojo.

O mes, apsupę ją, kerši
jome jai, nes ji mus api
plėšė. Ji priklausė mums, 
mes eikvojome jai viską, 
ką turėjome geriausia, ir 
nors tai buvo — elgetų tru
piniai, tačiau mūsų — dvi- 
dešimts šeši, o ji—viena, ir 
todėl r>ėra jai kančios, ver
tos jos nusikaltimo! Kaip 
mes ją užgauliojome!.. Ji 
vis tylėjo, žiūrėjo į mus 
klaikiomis akimis, ir visą 
ją krėtė drebulys.

Mes kvatojome, staugė
me, žvengėme... Prie mū
sų kažkur atbėgo dar žmo
nių ... Kažkuris mūsų truk- U t-
tolėjo Tanią už rankovės.

Staiga jos akys suliepsno
jo; ji, neskubėdama, pakė
lė rankas prie galvos ir pa
sitaisiusi plaukus, garsiai, 
bet ramiai pasakė stačiai 
mums į akis:

—Ak,-1 jūs, areštantai ne
laimingi !

Ir ji žengė tiesiog ant mū-# 
su, žengė taip, tartum nė 
būti nebuvo prieš ją, lyg 
mes visiškai nebūtumėm 
pastoję jai kelio. Todėl iš 
tiesų nė vieno mūsų ir ne
liko jai ant tako.

O išėjusi iš mūsų rato, ji, 
neatsigręždama į mus, taip 
pat garsiai, išdidžiai ir pa
niekinamai dar pridūrė:

—Ak, šunsnukiai... gy
vatės. ..

Ir nuėjo, tiesi,' graži, iš
didi .

O mes likome vidury kie
mo, purve, po lietumi ir 
palšu dangumi be saulės...

Paskui ir mes tylėdami 
grįžome į savo drėgną ak
meninę duobę. Kaip ir 
anksčiau, saulė niekada ne
įžvelgdavo pro mūsų lan
gus, ir Tania daugiau ne
beateidavo—niekada !..

CLEVELAND, OHIO
T • ’

Atminčiai mūsų mylimo vyro ir tėvo

Montello, Mass. Baltimore, Md.

PRANO PANZER

Kovo 26 sukanka 3 metai kai
Pranuti, tavęs taip staiga netekom, 
Mirtis netikėta kaip audrų verpetai, 
iš mūs tave išplėšė, atmindami sakom:
Nežinoma gelmė meilės tarp mūs žydėjo 
iki valandai persiskyrimo.
Gailestis slegia krūtinę, kančių replės 
gnyba širdį ilgesyje likimo.
Visuomet su šypsą, mielas malonus, 
glaudei prie krūtinės, laimę teikei. 
Tavo meilė kaip rožių žiedas raudonas 
Brangią atminti mums palikai.

Brangusis, ilsėkis ramiai!
Elizabeth Panzer ir Sūnus Alexander.

NEW JERSEY NAUJIENOS

Jau nedaug dienelių liko 
lig mūsų didžiojo koncerto, 
kurį rengia Antroji Meno 
Apskritis. Įvyks balandžio 
4, Municipal Hall, E. Broad
way, So. Boston, Mass. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Jau daug kas klausinėja, 
kaip nuvažiuoti. Manau, 
automobiliais bus geriausia 
ir pigiausia. Niekas dau
giau neims už “round trip,” 
kaip vieną dolerį. Kurie 
norėsite automobiliu va
žiuoti, tai pašaukite telefo
nu: J. Cook 5932 M, K. Be
niulį ar George Shimaitį. 
Būsite aprūpinti.

Laisvėje matėte didelį ap
garsinimą. Tas rodo, kad 
meninė programa bus gera. 
Dalyvauja geriausios meno 
spėkos iš Worcesterio ir 
Montello.

Apie trys savaitės atgal 
sunkiai susižeidė Laisvės 
skaitytoja S. Raštikienė, 
kuomet namų ruošoje kas 
tai pasipainiojo po kojomis 
ir ji parpuolė. Namie nie
ko nebuvo. Nelaimingoji 
negavo greitos pagalbos. Il
gai truko, iki atsikėlė. Gy
dosi namuose, 19 Vine St., 
Brockton, Mass.

Antanas Čerkasas, 87 
Waldo St., vis nesijaučia 
gerai, eina X-ray ištyri
mams. Nežinio, kaip jam 
bus, gal turės pasiduoti 
operacijai. žolynas

FOR SALE

BABY CHICKS as hatched or sexed. 
Poultry Equipment—Feeds.

MILFORD HATCHERY 
Liberty Rd., Randallstown, Md. 

OL. 3-5075
(41-60

Kovo 20 Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo Trečios Aps
krities su LDS kuopomis, Ba
yonne, Elizabeth ir Linden pa- 
rengimas-vakariene gražiai pa
vyko. Jau seniai Elizabcthe 
buvo tok is sėkmingais parengi
mas, koks įvyjko 20-tą. Būtina 
suteikti pagarbos žodis rengė
jams ir visiems atsilanku- 
siems. Reikią priimti ir tą, 
kad įžangos tikietai beveik vi
si buvo parduoti iš anksto.

Vakarienė buvo pirmos rū
šies: valgių ir gėrimų įvalias, 
stalai gėlėmis papuošti. Gėlėli 
parūpino nemokamai Crystal 
Stream Florist iš Springfield, 
N. J., prie kelio 29-to.

Bayonnės pažangūs biznie
riai suteikė veltui tris bonkas 
stipriosios.' Jas atvežė bukai
tis. L. Bartkienė iš Linden, N. 
J., parūpino veltui pyragą, prie 
kavos ir jo buvo pakankamai.

Programa susidėjo iš kalbų. 
Kalbėtojų buvo daug, tai jų 
vardų neminėsiu. Dainų pro
gramą .suteikė brooklyniečiai, 
Kraučiūnas su Grybu. Jie dai
navo komiškas dainas ir susi
rinkusius gerai prijuokino. Jų 
buvo reikalauta dainuoti dau
giau ir jio jų nepaskūpėjo. A- 
čiū jiems.

rengimą dar skaitlingesnio, su
eikime visi senos kartos lietu
viai, pasispauskime vieni su 
kitais dešinę, .susipažinkime 
plačiau su Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimu ir jo darbuo
tojais, paremkime jų gerą tik
slą ir pagelbėkime jiems pa
siųsti skaitlingą iš šios apy
linkės delegaciją į LDS šaukia
mą seimą. ' Būkite skaitlingai 
6-tą vai.- vakare svetainėje, 10 
Ann St., Harrison, N. J., 3-čią 
d. balandžio.

Bayonn ietis Trakimas sun
kiai serga. Ilgoką laiką buvo 
Medical Centre, Jersey City, 
buvo namo parvykęs, bet vėl 
nuvežtas atgal į tą pačią ligo
ninę. Trakimas žinomas ne 
tik bayonniečiams, bet ii1 Phi- 
ladelphijos pažangiai visuome
nei. Gaila gero žmogaus. Užuo
jauta jam ir jo moteriai! Lin
kime greito pasveikimo!

Gaspadinėmis buvo L. Bart
kienė ir M. Bakūnas iš Linden, 
ir Churliene iš Elizabeth. Prie 
stalų patarnavo A. Lakūnas ir 
čiurlių. dukrelė. Reikia suteik
ti kreditas K. čiurliui ir A. 
Skairiui, kurie irgi įdėjo daug 
darbo, kad šis parengimas bū
tų sėkmingas.

Ir kuomet vakaro pirminin
kas užklausė susirinkusių, ar 
jie pageidauja, kad vėl įvyktų 
lok is parengimas ateityje, tai 
visi sutiko, kad įvyktų kitas te
kis skaitlingas ir gražus vaka
ras.

Kitas iš eilės parengimas tri
jų LDS kuopų, Newark, Kear
ny-Harrison, ir Livingston į- 
vyks šeštadienį, balandžio 3, 
15 Ann St., Harrison, N. J. 
šis parengimas irgi tam pa
čiam tikslui, kad 'sukėlus pini
gų pasiuntimui delegatų į L.D. 
S. Seimą, kuris įvyks liepos 
mėnesį Chicagoje.

Šiame parengime turėsime 
irgi gražių dainų programą.

į šį parengimą kviečiami ne 
tik suminėtų trijų kolonijų L. 
D.S. nariai, bet ir visi LDS 
pritarėjai. Padarykite šį • pa

Pagaliau, elizabethiečiai, ne
susitaikė gražiuoju Aušros 
Draugijoje ir, sakoma, jau jų 
^virčiai pasiekė .ir teismo du
ris. Negerai. Jeigu taip, tai 
blogas dalykas. Reikia atminti, 
kad Aušros Draugija buvo ir 
yra stambiausia organizacija 
vietos lietuviui tarpe ir, kuomet 
viena po kitos pašaipiuos orga
nizacijos nustoja gyvavusios, 
tai kaip galima dalyką išaiš
kinti, kad gali neatsitikti ir su 
minima organizacija? Teismas 
ir advokatai tą dalyką gali pri
artinti. 1

Mūsų valstijoje jau nustojo 
gyvavusios dvi pašaipiuos drau
gijos, šv. Jurgio draugija, Jer
sey City, kuri buvo kunigo kon
trolėje, ir Palangos Juzės drau
gija, Newark, N. J..

Gi Laisvės Draugijos, Jersey 
City, veikėjai permatė dalykus 
anksčiau, kas laukia pašaipi n ių 
draugijų. Jie keletas metų at
gal, kuomet dar buvo iždas 
tvirtas ir nariai netaip seno 
amžiaus, įstojo į Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą ir jie 
tuomi dabar džiaugiasi.

Taip, nesutiko ir nekuriu iš 
Laisvės Draugijos narių būti 
LDS nariais, bet jiems buvo 
dalis jų įmokėtų pinigų į Lais
vės Draugiją atmokėta ir jie 
pasitraukė.

Dabar gi jau pašaipiųjų 
draugijų prisidėjimas bent prie 
kurio susivienijimo negalimas.

Pilietis.

Harrison-Kearny, N. J.
Trijų LDS kuopų su pagal

ba 3 Apskričio rengiama pa
re—parengimas įvyks ne ko
vo 27 'dieną, kaip buvo gar
sinta Laisvėje. Parengimas 
įvyks vieną savaitę vėliau, tai 
yra balandžio 3 dieną, šešta
dienio vakare, 7 vai. Bus 
duodama vakarienė. Taipgi 
bus šokiai ir meno programa^

Todėl labai svarbu visiems 
nariams ir nenariams daly
vauti ir smagiai laiką praleis
ti. Rengia šios kuopos: 8kp. 
iš Newark, 168 kp. iš Harri
son ir <17 kp. iŠ Livingston.

Visus ir visas kviečia
Bendras Kuopų Komitetas

Cleveland, Ohio
Banketas

Ohio Civilių Teisių Konfe
rencija rengia metinį banke
tą. įvyks subatbš* vakare, ko
vo 27 d., Ukrainą sveti, 1051 
Auburn Ave. Pradžia 7 v. v.

šiais inetais, makartizmui 
siaučiant, banketo tema irgi 
bus tuo klausimu. Svečiai — 
o jų ' bus daug — tai Ohio 
Smith Akto aukos, laukiantie
ji teismo. Jie dalyvaus. Gal 
bus svečių makartizmo aukų 
ir iš kitų valstijų. Bus ir 
draugų, nukentėjusių nuo 0- 
hio Mažojo McCarthy Komi
teto — neamerikinės komisi- i 
jos.

Clevelande randasi 11 dar
bo draugų, kurie laukia teis
mo dėl pramanytų neva pra
sižengimų prieš Smith Aktą, 
70 aukų Ohio neamerikinės 
komisijos, kurie yra unijistai 
arba šiaip veikėjai.

Visi Ohio Civilių Teisių 
Konferencijos ir jos nenuils
tančio veikimo už visų laisvę 
ir civiles teises draugai ir 
simpatikai yra kviečiami da
lyvauti.

Visus kviečia Ohio C. T. K. 
Per ‘ «•

J. Petraug

Worcester, Mass.
L.L.D. abiejų kuopų bendras ban- 

kietukas įvyks Choro kambaryje, 
28 d. Kovo, 5 vai. vakare, 29 Endi
cott St.

Malonėkit visi dalyvauti. Čia gra
žiai visi pasisvečiuosime visai už 
mažą mokestį. Niekas neturėsite 
skriaudos. O draugiška sueiga vi
siem yra ant sveikatos.

Rengėjai.

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Atsimenate anuos senus 
laikus, kai mes, tūkstančiai 
mūsų, jauni Lietuvos valstie
čių sūnūs ir dukros, pribu
vome į Ameriką? Daugybė 
mūsų vos savo vardą ir pa
vardę temokėjo pasirašyti.

Bet mes sušilę stojome 
veiklon: organizavome orga
nizacijas, steigėme laikraš
čius, leidome literatūrą (kny-

■ gas, brošiūras), ją skaitėme 
patys ir kitiems platinome.

O ką davė arba duoda šių 
dienų pribu vėliai?

Stebėtis reikia: tūkstančiai 
jų dar nieko pastovesnio, stip
resnio nesuorganizavo, nesu
kūrė. Nesimato nei vienos or- 
ganiacijos, nei vieno to vardo 
verto naujo laikraščio!

Skirtumas labai didelis.
Tiesa, jie puikiai moka ra

šyti, o dar puikiau pasigirti: 
senieji klerikalų, smetoninin- 
ku ir menševiku laikraščiai 
užpildyti jų sieksninėmis ba
naliomis. Nė su žiburiu nesu
rasi naujos, sveikos minties.

•
CIO lyderis esąs priešingas 

kovai už 30 valandų darbo 
savaitę. Sutrumpinimas dar
bo valandų, girdi, neprašalin
tų depresijos.

Reutherio logika nesude
rinama su šių dienų Amerikos 
darbo žmonių poreikiais.

Iš Istorijos
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

josi padaryti atskirą taiką 
su Vokietija ir tuo keliu iš
gelbėti savo monarchiją. 
Kita grupė siekė nuversti 
carą, jo vieton pastatyti ca
ro brolį Michailą ir “per
galingai baigti karą išvien 
su Anglija ir Francija.”

Ginčą išrišo Rusijos dar
bo liaudis. Ji pasipurtė. 
Caras. buvo nuverstas. Jo 
brolis turėjo atsisakyti nuo 
sosto, net jo nepasiekęs. 
Ponų viešpatavimui buvo 
padarytas galas. Įsikūrė 
darbo žmonių vyriausybė. 
Darbo liaudis pradėjo pati 
tvarkyti savo reikalus be 
carų, kapitalistų ir ponų. 
Atsiskleidė naujas pasauly
je istorijos puslapis.

So. Boston, Mass.
L.L.D. Moterų kuopa rengia sma

gų vakarą šeštadienį, kovo-March 
27-tą, Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo salėje, 318 Broadway. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Gardūs už
kandžiai, kurie primins gavėnios 
laikus Lietuvoje. Taipgi bus graži 
programa. Kviečiame visus.

Komitetas.

New Haven, Conn.
A.L.D.L.D. 32 kuopos PIETOS 

įvyks sekmadienį, kovo-March 28 d., 
Lietuvių bendrovės svetainėje, 243 
No. Front St. (laiko nepažymėta). 
Neturinti bilietų ir norinti būti ant 
pietų, prašome ateiti ir gausite bi
lietus. Bilietas $2.00 asmeniui. Ko
misija rūpinasi priimti visus taip 
kad visi būsite patenkinti.I* W W W W W W W W W W W W • ^| 
i MATTHEW A. i
■ BUYUS :
J (BUYAUSKAS) J
J LAIDOTUVIŲ 2
I /DIREKTORIUS 1

j 40 <
I 426 Lafayette St. J
I Newark, 5, N. J. «
I MArket 2-S173 !
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NoHYmlo^zWafef Zi iiloi
Aidas kviečia visus 
kovo 28-ta <*

Kovo 28 <1., si sekmadieni, 
3 vai., Liberty .Auditorijoje, 
rengiama pasilinksminimo su
eiga. Bus šokių. “Grandfa
ther” pagros armonika vai
rus, polkas, suktinius. Chori
stes pagamins įvairiu užkan
džiu. Turėsimo gražią dainų 
programą: liūdnu, linksmu ir 
juokingu dairu. Mokytoja 
Mildred Stensh r dažnai su
komanduoja publiką dainuo
ti kartu su choristais. O tas 
sudaro malonią ir gyvą suei
gą.

Choro pamokos būna kiek
vieną penktadieni. Liberty 
Auditorijos knygyno. Praside
da lygiai 8 vai. vakaro.

Naujokas

Laivakroviai tebebuvo 
streike, darbas stovi

Majoras W'agneris, kiti 
valdžios pareigūnai, taipgi su 
jais AFL viršininkai praėjusi 
pirmadieni apvažinėjo priep
lauką sritis. -Jie tikėjosi at
rasti visur Įkaršti darbo, bet 
rado ILA eilinius narius pi- 
kietuojant ir dar mažiau Al'L 
nariu dirbant, negu pirmiau.

Dar nebuvo žinios, ar auk
štuomenė Įsitikino, kad bau
ginimai negali nudribti dar
bo.

Pirm to per spaudą ir radi
ją buvo skelbiama. kad bus 
pilnai dirbama ta dieną. Ri
siantiems dirbti žadėta visuo
tina policijos apsauga. Bet 
darbininkai apsaugos ii<*i(*š- 
kojo.

Auto registracija 
pelninga

Motorinės važiuotos virši
ninkas iš Albany praneša, jog 
duotų leidimų skaičius per
nai prašoko visus pirmesnių^ 
rekordus. Išduota 4,328,125 
leidimai. Galt' metų galiojan
čių leidimų valstijoje- buvo 
5,f)36,315.

Už visus leidimus pajamų 
bėgiu vienerių metų surinko 
$96,615,795.62.

Krautuvių unijos vėl 
panaujino derybas

Veikiančios krautuvių ir 
sandėlių darbininkų eilėse dvi 
unijos vėl pradėjo derybas 
sujungimui tų dviejų organi
zacijų. Viena yra dalimi CIO, 
kita nepriklausoma. ^Pernai 
beveik buvo susitarta dėl vie
ningumo, bet kai toms dery
boms vadovavęs vienas virši
ninkas Irving Simon mirė, 
vieningumas nebebuvo vykdo
mas.

Pąul Robeson ir dešimtys 
kitų artistų koncertuos Man
hattan Center kovo 26 d. va
karą, 8 vai.

PARDAVIMAIa

OT, JUMS PROGA!
• Parsiduoda Photo Art Studio, ar

ba priimtinas part nerys, vyras ar 
moteriškė. Jei ir nemokantys to 
amato, tai išmokysiu.

Studija gražiai įrengta, geroje 
vietoje, vienas blokas nuo Jamaica 
Ave. linijos traukinio, Norwood 
Ave. stoties.

Vieta apgyventa lietuviais, vokie
čiais, žydais, italais ir kitomis tau
tomis. Tame bloke randasi lietu
viška bučernė ir lietuviškas statio
nery štoras. 2 vokiškos bučernės, 2, 
kriaučių Cleaning krautuvės, vais
tinė ir likerių krautuvė, batų taisy
mo štoras. ir skalbykla.

Photo-—Art Studio randasi 271 
Ridgewood Ave., Brooklyn 8, N. Y. 
Nutraukia ir išdirba paveikslus, 
parduoda rėmus ir stiklus, keršo
ms, filmas ir visokius kitokius Pho
to studijo reikalingus dalykus.

Art—Photo Studio 
parsiduoda labai pigiai arba priim
siu pusininką labai lengvom sąly
gom. Kreipkitės greit:

Tel. AP. 7-1145
Saukite vakarais nuo 6:30 P. M.
Šeštadieniais ir sekmad., 8 A. M.

Staiga uždarė teatrą 
prie Times aikštės

Praėjusi pirmadieni gais- 
Į ragesybos valdininkas staiga 
uždarė teatrą Circle on the 
square. Jame vaidino “Girl 
on the Via Flaminia.” Staty
tojai ieškos kito teatro ir tęs 
vaidinimą.

Teatralinės grupės iždinin
kas Theodore D. Manu sa
ko. jog tas juos, pritrenkė. 
Teatras veikė tokiu, kaip jis 
yra. per penkerius motus ir 
niekad .nebuvę savininkams 
sakyta, kad gaisro laiku iš te
atro išeiti atvaręs nepakanka
mos. Dąbar tuo remiantis te
atrą uždare.

Atmetė projektams 
taikomą biliy

New Yorke Valstijos Sei
melio atstovų butas visai ne
svarstė Queens ropublikono 
assemblymano Knorr Lilians, 
kuriuomi jisai siūle vykdyti 
ragangaudystę tarp gyvenan
čių miestiniuose projektuose. 
Tad ir senatorių priimtasis re- 
publikono Tompkinso bilius 
atpuolė.

Brooklyne suimti trys 17 
ir vienas 19 metų jaunuoliai 
kai)) apvagi! etoj a i auto reik
menų krautuvių.

Balandžio H Mpril
Tai bus didelė • iškilme Bi nokly no lietuviams, 
čia bus suvaidinta labai juokinga komedija:

‘NE VISADA KATINUI UŽGAVĖNĖS’
P.-intšč A. OSTROVSKIS

Su šia pramoga brooklyniečiai pradės vajų sukėlimui 
Laisvei $10,000 fondo. Kiek vienas apšvietę branginantis 
žmogus turi išanksto nusistatyti, jog jo pareiga yra būti 
šiame parengime.

įėjimas Nemokamai
Nemokamai pamatysite puikią komediją, kurią 'suvaidins 
mūsų žymiausi vaidintojai. . Pasinaudokite proga.

Perstatymas i vyks

liberty Auditorium *
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Pradžia 3-čią Valandą po Pietų
Vaidinimas prasidės lygiai paskirtu laiku, tad nosivėl.in- 

kite. Labai svarbu pamatyti veikalą iš pat pradžios.

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MASINOS VIDUJINIU LIGŲ TYRIMUI

2—3; 6—8 P. M.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thurs. & Holidays WOODHAVEN, L. I., N. Y.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS
Užlaiko Puikiai įrengtą

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

Telephone EVergreen 4-8174

i Viešbučių darbininkų 
sąlygos atsilikusios

Viešbučių ir restauranų 
darbininkų unijos konvencijo
je delegatai iš savo sričių 
raportavo, jog unijizmu dar
bininkai . labai daug atsiekė. 
Daugelyje vietų darbo sąly
gos nepažįstamai pagerintos. 
'Tačiau dar labai daug likę 
ir trūkumų.

Pavyzdžiui: banketų veite- 
riai nusiskundė, kad jiems 
net uz viršvalandžius temoka
ma tiktai po 75 centus per 
valandą. Sąlygos irgi blogos 
i>- tai ne kur užkampyje ša
lies. bet pačioje šauniausioje 
vietoji*. Waldorf-Astoria ven
teriai turėję dirbti iki 3 ry
to ir vėl sugrįžti i dai'ba I nuo X ryto.

Sėkmingą filmą rodys 
dviejuose teatruose

Grando Teatre prie 
•8()th St. rodomoji darbinin- 
j karus prielanki filmą “Salt of 
jth(> Earth” pirmą savaitę da
vusi tam teatrui net I I pro
centų padaugėjusias paja
mas. negu duodavo paprastos 
filmos. žiūrėtojams dažnai 
pritrūksta vietos. 'Tad pradės 
rodyti ir Bronxe, Dyckman 
Teat re.

SKELBKITeS LATSVeJE

NEW YORK
REAL ESTATE

t> MANHATTAN
įplaukų Nuosavybe

2 šeimų namas, prisideda krautuve, 
6 rūmai ir krautuvė tuojau užima
mi. Turi būti pamatyti šiandien. 
Kaina $10,500. įnešimo reikalauja 
$2,500. ’

Telefonas: NT. 6-3237
(54-56)

CANARS1E
Pilnai įrengtas 2 šeimų namas. 3 di
deli rūmai tuojau užimami, priskai- 
tant jeigos. Semi-detached didelis 
garadžius. Karštas vanduo, aliejum 
šildomas. Refrigerators, Bondix skal
biamoji mašina, Venetians ir kiti 
priedai. Arti puikiausi) krautuvių, 
bažnyčių, mokyklų ii- transport ari
jos. Savininkas išvyksta j Califor
nia. Parduoda tik už $9,500.

Saukite ar matykite savininką: 
1370 E. 96th St., Brooklyn 

Tel. NT. 9-100?
(58-62)

WHITE PLAINS
Patogu Mokyklos-

Bažnyčios
Gražus Capt* Cod. 

kambarys, balkiai 
niaviet ė. knygynas;

Pransportacija

500

Gyvenamasis 
po lubomis, ug- 

valgymui rū
mas, puikus miegrūmis ir maudynė.
Apačioje 4 miegrūmiai, 2 maudynės 
viršuj. 1/3 akro žemės. Prašo $32,- 

jskaitant svarbiausius priedus.
Kreipkitės lik Pirkikai 

Tel. WII. 9-4619
(58-60)

VALLEY STREAM NORTH. De
luxe 2 šeimų koslumeriškai budavo- 
tas namas, 3 metų senumo, puikiau
siose sąlygose, 5 rūmai aukštai, 5 
žemai, medžiais kūrianama ugnia
vietė. Kiekvienam atskiras įėjimas, 
3 išlaukiniai porčiai. Kampinis plo
tas 85x1 (X), 2 karam garadžius, daug 
kitų įrengimų. Pirmos lubos užima
mos už vieno mėnesio. $32,000. Pa
matymas pagal sutartį. Šaukite: 
Tilden 4-7301 arba Tilden 4-8058.

. (59-60)

SCARSDALE APYLINKfi 
NEW ROCHELLE

Naujas ranch typo namas. Mūro ir 
akmens. Ant 1 •> akro žemės, 2 ka
ram garadžius. Apkainuotas nuo 
$25,500 iki $27,500. Pamatykite tuo
jau :

Wilmont Road ir Grand Blvd.I 
Tri. FA. 5-8164

(59-60)

’• Auto Painting
• Body and Fender Repairs
• Collision Experts

Jei jūs didžiuojatės savo Karu— 
tai ateisite pas mus 

GEORGE MIEHLE
198 Riverdale A ve. YO. 5-8493

GAUKITE GYVĄ ŽUVYTĘ 
Kiekvienai Dienai.

BAY RIDGE TROP. FISH. 
HATCHERY

Mes pertaisomo
Naudotas BREEDING TANKS 

pardavimui.
Atdara kiekvieną vakarą iki 9
5307 Fort Hamilton- Parkway 

Brooklyn 19, N.Y. GEdney 8-2258
(33-36)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-G868

VALANDOS:
9- 12 ryte; 1—8 vakaro , 
Penktadieniais uždaryta

I

I
TONY’Sri 

i 
UP-TO-DATE [

BARBER SHOP i
į ANTANAS LEIMONAS
I Savininkas j

! 306 UNION AVENUE' Į 
I BROOKLYN, N. V. |
I Ij Gerai Patyręs Barberis į

1 — MH —— M — M —— N —— * —- M — ■ —• ■ — • —— ■ «-~«l —— I

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai: *

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

NEW YORK NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

HAIRDRESSER-MANICURIST
Patyrusi, jauna. Alga adara. Fui- 

klausios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

LA VALI,E
Hotel McAlpin *

34th St. A. Broadway, N. Y.C.
.(58-62)

SPRINGFIELD GARDENS
Detached, mūrinis, 2 šeimų namas, 
Žemės 40x100, storms, screens, Ve
netian blinds, daug kitų įrengimų, 
garadžius. Semi-finished skiepas. ]- 
pigos $110 j mėnesi ar abieji apart- 
men t ai užimami.

Pasimatymas: 143-14 183rd St. 
Telefonas: LA. 7-9531

(58-62)

OPERATORfi
Pilnai patyrusi visam darbui. Nuo
latinis darbas, gera mokestis,- pui- 

,kios darbo sąlygos. Kreipkitės:
( AMEO HAIRDRESSER

424 Pelham Road, New Rochelle 
Telefonai: NE. 6-5591 
po G-tos NE. 2-8912

(58-62)

HAIRDRESSER
Turi būti pirmos klasės. Geros va
landos, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
PETER’S BEAUTY HOME

149 W. 57th St., N. V. C.
Tel. (T. 7-2984

(58-60)

11AIR DRESSERS—ST VIA STS 
MANICURISTS

Ori| vėdinama dirbtuve. Aukštos al
gos. Puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
M. ANTHONY

51 Court. St., White Plains, N. V.
Tel. White Plains 9-4 734

(58-62)

HAIRDRESSER
Gera mokestis, nuolatinis darbas.

Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:
JACK — HAIRDRESSER

Lyceum Bldg., Tarrytown, N. Y.
Tel. Tarrytown 4-1120

(58-64)
MALE and FEMALE~

1TNGERWAVER
Vyras ar moteriškė, patyrę- pilnai 
mokanti. 5 dienų savaite. Pilnam 
ar daliai laiko. Gera alga. Puikios 
darbo sąlygos. Kreipkitės:

L U MAR BEAUTY SALON 
17-08 Frances Lewis Blvd.

Bayside. Tel. Bayside 4-7600
(58-64)

HEATHCOTE EMPLOYMENT 
AGENCY

G Palmer Ave. Scarsdale 8-6160 
Scarsdale, N. Y. Scarsdale 8-8083

Greit reikalingoj poros $400. Na
mų darbininkai $50 ir aukštyn. Die
niniai darbininkai, auklės, virėjai, 
governankos. Darbas gražiuose na
muose su puikiausiu apmokėjimu.

Kreipkitės tuojau.
(43-73)

PORA
Vireja-Namų darbininkė; Daržinin- 
kas-aptaisytojas. Nuvežimas į stotį. 
Apskritų metų darbas. Brewster, 
N. Y.

Telefonuokito Rytais:
MRS. WOLFSON
Tel. MU. 5-7674

' (56-62)
HELPW ANTE DMALE "

BUTLER—PATYRUS
Su geriausiu paliudijimu. Guolis 

vietojo ar kitur. Pageidaujama iš 
Rye apylinkes.

Šaukite:
ROWE EMPLOYMENT AGENCY 

Rye 7-1608
(57-61)

MALE and FEMALE

TRAY BOY

Pilnam laikui, nuolatinis darbas.
Kreipkitės:
Miss Lund

CALEDONIAN HOSPITAL 
18? Parkside Ave., Brooklyn 

Tel. IN. 9-1000 
b (59-65)

REAL ESTATE
SEASHORE HOTEL

50 kambarių, likerių laisniai, dide
lis valgymui rūmas. Sėkmingas biz
nis.

TAVERN
Toms River, New Jersey, miesto 

centre.
♦ TOMS RIVER AGENCY
Tel. TOMS RIVER 8-1601

New York City: WA. 5-8617
(59-60)

Ragino teikti pagalbos 
jaunimui

Bronxe Įvykusioje apylin
kės organizacijų konferenci
joje vienbalsiai priimta rezo
liucija, kurioje ragina mies
tą išleisti milijoną ir pusę do
lerių ekstra galbejimui jauni
mo nuo prasikaltimo.

Jaunimo auklėjimo eksper
tai sako, jog stoka tinkamos 
jaunimui priežiūros ir grei
tos, pilnutines pagalbos pa-

HELP WANTED—FEMALE

MANICURIST—SHAMPOOER
5 dienų savaitė, nuolat $50 pradžiai. 
Geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

RINALDO’S BEAUTY SALON 
90 Washington Ave.

Cedarhurst, L. I.
Tel. CE. 9-74 77

. (53-59)

l^INGERWAVER 
patyrusi—pilnai mokanti operatorė, 
del weekends. Gera mokestis, geros 

valandos, puikios darbo sąlygos.
Kreipkitės:

BETTY’S BEAUTY SALON 
1971 Westchester Ave., Bronx, N. Y.

TA. 2-6030
(53-59)

ABELNAI NAMU DARBININKES
$45-$50 
POROS 

$350
Geri darbai, puikūs klijentai. Tuo
jau duodami darbai. Kreipkitės:
SANDS POINT EMPLOYMENT

AGENCY
10 Haven Ave., Port Washington

Tel. Port Washington 7-0998
(55-61)

HAIRDRESSER
Patyrusi, pilnam ar daliai laiko. 
Nuolatinis darbas, gera mokestis, 
geros darbo sąlygos. Kreipkitės:

ANNA’S BEAUTY SALON
34-11 Edgemere Ave., 

Far Rockaway
Tel. Far Rockaway 7-5199

Kasdien arba MI. 7-0028 Sekmad. 
ir Pirrnad.

(54-60)

VIRE.JA—NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje maloniame kambaryje 
su maudyne. Visi įrengimai elektri
niai, 2 suaugę ir 2 mokyklos am
žiaus vaikai. Turi kiek nors kal
bėti angliškai. Gera alga, linksma 
namų atmosfera. Reikalingas paliū- 
dijimas.

Telefonuokito:
CEdarhurst 9-6086

(57-59)

REGISTRUOTOS SLAUGES 
Dieniniams ir naktiniams šiftams. 

LICENSED PRACTICAL NURSES 
TAIPGI PAGELBININKES 

Darbas — Bayside Nursing Home 
Tel. BAysldc 9-4989

(56-62)

NAMU DARBININKfc
Virš 35 metų—subrendusi moteriškė, 
maloniems daktaro namams. Guolis 
vietoje atskirame kambaryje. 2 su
augę ir 2 vaikai amžiaus 10 ir 15 
metų. Alga $150. Linksma namų at
mosfera.

Telefonuokito: Laurelton 8-0826
(56-60)

NAMU DARBININKE
Guolis vietojo atskirame maloniame 
kambaryje su maudyne. Kiek nors

• valgių gaminimas. Visi įrengimai 
j elektriniai. Mylinti vaikus. Puikiau
sia alga. Linksma namų atmosfera. 
Su vėliausiu paliudijimu.

Telefonuokito:
Great Neck 2-2075

x (56-60)

SLAUGES
Registruotos, operavimui slaugės, 

popietinė prižiūrėtoja, staff nurses.
Kreipkitės:

SWEDISH HOSPITAL
1350 Bedford Ave., Brooklyn

Tel. MA. 2-1300
t(56-62)

REIKALINGOS TARNAITES
Gyvenimas vietoje ar kitur. Puikūs 
klientai, aukštos, algos, tuojau duo
dami darbai.

EVER READY EMPLOYMENT 
BUREAU

24 South Grove St. (Room 3) 
Freej>ort, L. I.

Tel. Freeport 9-2058
(58-60)

BINDERY

Patyrusi prie Baum folding mašinos, 
prie stalo darbo. Nėra naktinio 

darbo. Gera mokestis. Kreipkitės:
^VICTOR BINDERY, INC.

318 E. 32nd St., N. Y. C.
(59-61)

BEAUTICIAN •
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė, 
5 dienų savaitė, nėra vakarų darbo. 
Alga $65. Reikalinga gera įsiūlyto- 

ja—salesperson. Linksmos darbo 
sąlygos.

IjETA HARRISON 
Tel. Roslyn 8-2280

(59-65)

BEAUTICIAN
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė. 
Darbas savaitgaliais. Gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:

CEASAR’S HAIR STYLISTS 
354 East Jericho Turnpike 

Mineola, L. I. 
Tel. Garden City 7-9504

(59-65)

kreiptiems i nelaimę, jaunu
kus pastumia i blogdarybę. 
Kad del stokos tam pinigų ir 
tinkamo personalo jaunimui 
priežiūros įstaigos tampa ne 
pataisų, bet pabaudų įstaigo
mis.
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it DO IT Y-o-u-r-s-e-l-f
vnluabl** dollar# and life your

S-p-a-r-e Time by—"DoinK it
REPAIR and MODERNIZE |at 

rnu n cort# arid eijoy the thrill of 
inR those valuable dollars! The businefi# 
firms listed below are anxiom to R-rve 
you. Patronize them to-day I

REMODELING ?
Mes turime visokio dailiausio buda- 
vojimui materiolo. Knotty Pine pan
eling, red wood paneling, Celotex, 
Sheetrock, Ceiling fine, homosote ir 
file board del virtuvių ir maudynių. 
Taipgi hardware ir patterson — Di
džiausias (B.P.S.) malevu sandėlis. 
Ateikite, apsidairykite ir taupykite.

WESTCHESTER LUMBER CO.
52 metai po No. 1 .Agar St. 
Saw Mill River Rd., Yonkers 

Tel. Yonkers 5-0525
(Atdara šeštadieniais iki pietų)

(45-58)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

NAMU DARBININKE
Užlaikyti gerai namus. Atskiras rū
mas ir maudynė. Turi mylėti vai
kus, kalbanti angliškai. Vėlesniai 
atvykusi priimtina. Linksma namų 
atmosfera. A

Telefonuokito; MA. 8-0tral 
(5^59) .

KEPYKLA
Pilnai įrengta. Gera veikli vieta, 
įsteigta virš 40 'metų. Daro $550 iki 
$600 į savaitę. Biznis lengvai padi
dinamas. Savininkas parduoda šią 
puikiausią biznio progą tik už 
$2.000. ($500 jmokėjimas.)

Šaukite ar matykite savininką: 
531 East 156thSt., Bronx, N. Y.

Tel. MO. 5-9472
(54-60)

CLEANER & LAUNDERETTE 
STORE

Pilnai įrengi as--Hoffman X maši
na, Bendix mašinos, extractor. Gera 
veikli sekcija. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas, šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai iš prie
žasties kitų investmentų. šaukite ar 
matykite savininką:

145-109 New York Blvd. 
Laurelton, L. I.

Telefonai: LA. 8-9393 ar LA. 8-8937
(55-59)

PIZZERIA — RESTAURANT
Su vyno ir alaus laisniais. Pilnai 

įrengtas, gera veikli sekcija, daro 
gerą pragyvenimą. Biznis lengvai 
padidinamas. Prieinama randa—ly- 
sas. šią puikiausią biznio progą sa
vininkas parduoda labai prieinamai. 
Matykite ar šaukite savininką.

CARUSO przzmiA & 
RESTAURANT 

6721 Fort Hamilton P’kwajf^ 
Brooklyn. Tel. STI. 5-1502 

(55-61)

REAL ESTATE

•FLUSHING
Gražus plytiniai šingeliuotas, 1 šei
mai, pilnai detached namas. 10 kam
barių prisideda pilnas skiepas. 3 
maudynės. Screen ir kiti priedai. 
Arti visų komunikacijų. Aliejum 
šildomas. Graži rezidencijinė sekci
ja. Tikras pirkinys už prieinamą 
kainą. Matykite ar šaukite savinin-

*
33-2,2 — 145th St., Flushing, L. I.

Tel. FL. 8-9849
(55-61)

MASSAPEQUA PARK. 100x100. Er
dvi centreline hall Colonial. 4 dideli 
miegrūmiai, 2’2 maudynės, 29 pėdų 
gyvenamasis rūmas. Atskiras didelis 
valgymui kambarys ir prisideda val
gymui nook. Screened porčiai, 2 ug
niavietės, pilnai ištaisytas skiepas, 
pilnas Attic, aliejum šildomas, kar
štas vanduo, cirkuliuojanti šiluma, 
dvigubas garadžius. Daug priedų. 
Manoma, nauji namai bus pabaigti 
bal. 15, tad turiu parduoti greit. 
Prašo $22,000. Mažas įnešimas pa
gelbės finansavimą. Šaukite del pa
simatymo: MA. 6-1405.

PELHAM
108 3rd Avenue Kampas , 

50x100, 2 karam garadžius, 7 rūmai, 
1 maudynė, naujai išdekoryotas iš 
vidaus ir lauko. Moderninė 4?lektri- 
niai įrengta virtuvė. Prieinamai. 
Pamatykite įvertinimui.

Tel. Pelham 8-2888
(55-60)

FLUSHING
1 šeimos. Atskiras, 7 rūmų namas.
4 miegrūmiai. Aliejum šildomas. 
II2 maudynių, modernizuotas na
mas.

80-31 Murray Lane 
FL. 8-0279

(58-60)

CARPENTER SHOP

Visos mašinos su naujai pabudavo
lu namu. įėjimas iš priekio ir iŠ 
užpakalio. Air conditioning. Agen
tai nesikreipkite.

Tel. TW. 4-9656
(58-60)

BUDAVOTOJAS SU NUOLAIDA 
Parduoda 4 visai naujus namus po 
2 šeimas, pabūdavo!i priešais L^ą 
Island Sound; Tremont & HardiBg 
Avės. Originaliai budavoti už 
$31,000 kiekvienas, dabar parduoda- 
mi po $27,000. J

ABRAMSKY 
Tel. TR. 2-2486

(58-60)




