
Nevykęs palyginimas. 
Biblija oro bangomis. 
Mūsų broliai indijonai.
Paklydęs Žmogus.
Ginklai prieš 

Rašo A.

Darbo Žmonių 
Dienraitii 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c
PRICE fic

draugus.
BIMBA

Darbininkas 
bulius niršta 
spalvą, taip

špitolnrn kų 
rašo: “Kaip 
prieš raudoną 
bolševikai netenka protinės
pusiausvyros prieš Vatikaną.”

Palyginimas visiškai nevy
kęs ir visiškai neteisingas. La
bai teisingas būtų toks pasa
kymas: “Kaip bulius, taip 
Vatikanas niršta prieš raudo
ną spalvą.” Taip lygiai nirš
ta ir Darbininko redaktorius. 
Tai visi žino.

Praėjusj sekmadienį du 
“mokyti” vyrai per radiją 
diskusavo Bibliją, — ne d iš
kyša vo, bet aiškino. Abudu 
ščyrai tiki, kad Biblija yra 
paties dievo žodis.

Du dalykai buvo įdomūs. 
Jais turėtu susirūpinti tikin- 
t i e j i.

šitie vyrai išaiškino, kad 
šv. Petras nėra ta uola, ant 
kurios pastatyta > katalikų 
bažnyčia. Jėzus netaip pa
sakęs, arba no tą turėjos min
tyje.

“Peter” graiku kalboje reiš
kias akmens arba uolos ka- 
valką. Jėzus tik davęs paly
ginimą. kad Petro vardas 
pareinąs nuo akmens, “ant 
kurio bus pastatyta bažnyčia, 
kurios nė peklos vartai ne- 
porgalės.” Gi tuo akmeniu 
Jėzus skaitė pats save. Tuo 
būdu bažnyčia pastatyta ne 
ant Petro, bet ant Jėzaus. Pa
žeminimas ir įžeidimas Jė
zaus sakyti, kad bažnyčios 
pamatu yra no pats Jėzus, bet 
Petras.

Taip pat, tie vyrai sakė, 
klaidingai yra suprantami žo
džiai “peklos vartai.” Tojo 
pačioje kalboje “heli” (pe
kla) reiškia mirtį, o ne var
tus.

Ir tas Jėzaus pasakymas 
reiškias, kad visi žmonės bus 
išganyti, net ir tie, kurie jau 
seniai yra mirę a kad nė mirtis 
nepastos kelio jų išganymui. 
Ir tie. kurie jau mirę milijo
nus metų tam atgal, bus pri
kelti iš numirusių ir išganyti.

Jokių “peklos vartų” Jė
zus neturėjęs 'mintyje. Tai 
esąs prasimanymas ir Jėzaus 
minties sudarkymas.

k ata~ 
mūsų 

taip daž-

Tai išeina taip, kad 
likti bažnyčia, o ypač 
lietuviški kunigai, 
nai kalbėdami apie šv. Petrą 
kaipo “uolą” ir apie “peklos 
vartus,” apgaudinėja ir mul
kina tikinčiuosius. Jie iš
kraipo ir sukaneveikia Bibli
ja. Už tai, aišku, jie pirmu
tiniai turės atsidurti už tų pe
klos vartų.

Ką gi reiškia nusidėjimas 
eilinio parapiįono, kuris už
pykęs smarkiai susikeikia, 
prieš nusidėjimą prelato Bal- 
kūno, Krupavičiaus ir Urbo
navičiaus, kurie sąmoningai 
kaneveikia šventąjį raštą?!

esame pribuvė- 
žemių) atsiuntė 
Jungtines Tautas 
prieš Jungtines 

Jie esą 
jie esą

šešių tautų indijonai, vie
ninteliai “šimptaprocentiniai” 
amerikonai (nes mes visi kiti 
amerikiečiai 
h’ai iš kitų 
delegaciją į 
pasiskųsti
Valstybes ir Kanadą, 
baisiai skriaudžiami, 
baigiami išnaikinti.

Jie atsinešė su savim šmo
tą senos briedžio skūros, ant 
kurios yra surašyta 
tis su Jungtinėmis 
mis, kurią pasirašė 
šalies tėvas Jurgis 
tonas! Ta sutartis esanti kas
dien laužoma.

Delegacija pavaikštinėjo po 
Lake Success ofisus, paverkė, 
padejavo, pasiskundė ir sugrį
žo namo. Komercinė spauda 

(Tąsa ant 5 pusi.)

jų sutar- 
Valstybė- 
pats šios 
Washing-
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ĮSAKYTA KOMUNISTŲ 
VADUI DENNISUI EIT Į 
KALĖJIMĄ PIRMADIENĮ
Daug unijistų ir progresyvių 
reikalauja atidėt jam bausmę

Washington. — Genera- ] progresyviai žmonės 
lis Jungtinių Valstijų pro-] 
kuroras Howard McGrath 
įsakė Komunistų Partijos 
sekretoriui Eugene Denni
sui atvykti į Washingtona 
ir pasiduoti federaliam ap
skrities teismui ateinantį 
pirmadienį. Nes Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų Tei
smas atmetė Denniso ape
liaciją ir užgyrė apskrities 
teismo skirtą jam bausmę 
—1 metus kalėjimo ir $1,000 
piniginės baudos už vadi
namą “paniekinimą Kong
reso.” ’’V

“Paniekinimas Kongre
sui” surastas tame, kad 
Dennis neatvyko, kuomet 
Neamerikinės Kongresma- 
nų Veiklos Komitetas ant
rą kartą šaukė jį į kvoti
mus. O jis neklausė antro 
pašaukimo todėl, kad pir
muose kvotimuose Neame- 
rikinis Komitetas nedavė 
Dennisui balso padaryti 
pareiškimą apie komunistų 
politiką. -

Denniso advokatai prašo 
federalį Washingtono aps
krities teismą atidėti kalė
jimo bausmę. Advokatai 
nurodo, kad Dennis tuo 
tarpu turi ruošti apeliaciją 
apygardos teismui prieš 
kitą didesnę bausmę, kur 
federalis teisėjas Medina 
nuteisė Dennisą kartu su 
10 kitų komunistų vadų.

Jeigu apskrities teismas 
Washingtone atmestų pra
šymą, tai Dennis jau pir
madienį būtų įkalintas.

Darbo unijos ir šiaip

Taftas reikalauja tardyt 
unijistus, prisiekusius, 
kad jie nekomunistai

Washington. —»Republi- 
konas senatorius Taftas- 
kaltino valdžią, kad ji ne
traukia teisman unijų va
dų, kurie, girdi, kreivai 
prisiekę, kad jie esą ne ko
munistai ir nesusideda su 
jokiomis raudonųjų orga
nizacijomis. Tokių priesai
kų reikalauja Tafto-Hart- 
ley’o įstatymas.

Taftas šaukia teisti ir 
bausti juos ypač dabar, kai 
šalies Aukščiausias Teis
mas užgyrė priesaikas 
prieš komunizmą.

Republikonai ir reakci
niai damokratai Kongrese 
spėja, kad unijose esą apie 
30 komunistinių vadų, ku
rie prisiekę, kad nieko ben
dra neturį su komunistais.

Londono teismas baudžia 
gegužinės demonstrantus

Londorf. — Teisman pa
traukta ’ 69 asmenys, kurie 
buvo areštuoti per geguži
nę demonstraciją dėl tai
kos. Teismas piniginiai nu
baudė jau septynis. Kitus 
dar tardys.
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Dennisui

marinin- 
rubsiu-

su- 
siuntė daugybę telegramų 
generaliam prokurorui, ra
gindami atidėti 
bausmę.

Kailiasiuviai, 
kai, laivakroviai 
viai, čeverykų darbininkai 
ir kiti CIO ir Darbo Fede
racijos unijistai siunčia 7 
savo delegatus i Washing- 
toną, kad prašytų genera- 
lį prokurorą McGrathą su-1 
laikyti Dennisui bausmę.

Vietnamo armijon įsto
jo 230,000 jaunuolių

Rangoon. — Vietnamo 
žinių agentūra pranešė, 
jog per tris pirmuosius 
šių metų mėnesius daugiau 
kaip 230,000 jaunuolių vy
rų ir moterų savanoriai įs
tojo į Vietnamo Liaudies 
Respublikos armiją ir par
tizanų eiles.

Kovo mėnesi šiemet Viet
namo respublikiečiai per 
mūšius Travinh provinci
joj nukovė daugiau kaip 
1,000, francūzų ir jų samdy
tų nacių. Tuo žygiu respub
likiečiai pagrobė 500 prie
šų kulkosvaidžių, patrankų 
ir kitų ginklų.

Trumanas sakosi norįs 
pašelpti kinus

Laramie, Wyo. — Čia 
kalbėdamas, prez. Truma
nas pasakojo, kad ameri
konai norėję pašelpti ba
daujančius kinus, bet, gir
di, “beširdžiai” Kinijos 
komunistai neleidę.

(Trumanas neprisiminė, 
kad jo valdžia negynė pre
kinių amerikos laivų, plau
kiančių su reikmenimis į 
Kiniją, kuomet tuos laivus 
bombardavo Čiang Kai-še- 
ko tautininkai.)

t
Kongresmanas
sako, “namais nesubom- 
barduosim” priešo

Washington. — Kongres- 
manų komisija del gink; 
luotų jėgų atmetė valdžios 
reikalavimą paskirti $97,- 
000,000 pinigų, už kuriuos 
būtų statoma oficierių šei
moms namai prie karinių 
stovyklų Jungtinėse Vals
tijose.

Komisijos pirmininkas, 
demokratas kongresmanas 
Carl Vinson pareiškė:

—Juk negalima paimti 
namus ir laidyti juos kaip 
bombas į priešus. Trūksta 
pinigų net reikalingiems 
naujiems kariniams lėktu
vams.

Chicago. — Per liūtis ir 
potvynius Nebraskoj, Min
nesota j ir North Dakota j 
žuvo bent 15 žmonių.

Japonai he reikalo buvo 
žudomi atom-bombomis.

/

sako Amerikos admirolas

AMERIKA IR FRANCIJA 
TRAUKIA VOKIEČIUS Į 
BLOKĄ PRIEŠ SOVIETUS

New York. — Jungtinių 
Valstijų laivyno admirolas 
Ellis M. Zacharias sako, 
Japonija buvo faktinai su
mušta pirma, negu ameri
konai numėtė atomines 
bombas į japonų miestus 
Hirosimą ir Nagasakį.

Adm. Zacharias, buvęs 
antrasis karinio laivyno 
žvalgybos direktorius, to
dėl rašo žurnale Look, kad

• 1 • i *11 11 d 1 IN J-1 1 U/ Lili yJOllllCU 11 X \ CVCUamer.konaj be reikalo pa-; sakį .ltomin6mis ‘bombomis. 
ei ° _a? ?nltrnS t-l jU10S Sako, Amerika bijojo, kad 

čių civilinių japonų -vyrų,. Vinf .an-nno canQ_ 
motoru ir vaikų).

Trumano valdžia 
bombas panaudojo tik ke
liomis dienomis pirmiau, 
negu Sovietų Sąjunga pra
dėjo karą prieš Japoniją, 
pagal Jaltos konferencijos 
nutarimą. — Jaltos sutartį 
padarė prezidentas Roose- 
veltas, Stalinas ir tuometi-

tas

Sovietai gali greit sutriuš- 
i kint japonus Azijos saus- 
! žemyje. Tuomet sovietinė 
armija būtų dalyvavus ir 
pačios Japonijos užėmime, 
sykiu su Jungtinių Valsti
jų armija. Amerika, be to, 
norėjus pasauliui pasirody
ti, kad ji viena įveikus Ja
poniją ir privertus ją atom- 
'bombomis galutinai pasi
duoti.)

Nežinia, ar bus padaryta 
H-bomba, sako valdininkas

Washington. — Sumner 
Pike, valdinės atomų jėgos 
komisijos pirmininkas, sa
kė korespondentams:

— Tik dievai težino, ar 
Amerikai pasiseks pasiga- 
mint hydrogeninę boftibą. 
Tūs dalykas tebėra “pas 
dievus už ančių.” Klausi
mas stovi tarp “turbūt 
galbūt.”’

Senato komisija reikalauja 
nesiaurint pašto veikimo

Washington. — Senato
rių komisija paštiniais rei
kalais vienbalsiai užgyrė 
reikalavimą, kad Kongre
sas atmestu vyriausio paš
tu viršin. Donaldsono įsa
kymą. Tas įsakymas siauri
na laiškų ir kitų siuntinių 
pristatymą.

Donaldsonas įsakė tik 
sykį per dieną atnešti laiš
kus į gyvenamus namus,

mą prieš tą įsakymą spręs 
visas Kongresas.
Laiškanešių Sąjungos pir

mininkas William Doherty, 
kalbėdamas senatorių komi
sijai, smerkė Donaldsono į- 
sakymą. Jis pareiškė, jog 
tai yra “klaidingas, nerei
kalingas, sauvališkas žin
gsnis ir paštinės tarnybos 
žaginimas.”

Savo įsakymą Donaldso-
praretinti siuntinių prista- nas rėme tuom, kad paštų 
tymą biznio įstaigoms, su- departmentas pernai turė- 
trumpinti pašto stočių vei-į jes-apie 500 milionų dole- 
kimą ir tt., pradedant tuos irių nuostolių; todėl reikią 
aprėžimus ne vėliau, kaip taupyti lėšas, siaurinant 
nuo liepos 1 d. paštinius patarnavimus as-

Šenato komisijos nutari- menims ir įstaigoms.

Vėliausios Žinios
Chicago. — Sustreikavo 

18,000 garvežių mašinistų- 
ugniakurių Pennsylvania 
geležinkelio linijų į vakarus 
nuo Harrisburgo, New 
York Central geležinkelių 
į vakarus nuo Buffalo ir vi
sų Santa Fe ir Southern 
geležinkelių.

Streikieriai, Lokomoty
vų Ugniakurių ir Mašinis
tų Brolijos nariai, reika
lauja trijų mašinistų sudė
tiniams dyzelio lokomoty
vams vieton ligšiolinių 

nis Anglijos premjeras 
Church illas.

Admirolas Zacharias pa
rodo faktus, kurie liudija, 
kad Japonija būtų greitai 
pasidavus ir be atominių 
bombų.

(Atominis anglų moksli
ninkas prof. Blackett ir į- 
vairūs kariniai rašytojai 
tvirtino, kad amerikonai 
tik politiniais sumetimais 
naikino Hirosimą ir Naga-

Atsakydamas į korespon
dentų klausimą, kaip vyks
ta darbai link hydrogeni- 
nės bombos padarymo, Pi
ke pareiškė:

—Yra stengiamasi tokią 
bombą pagaminti, bet ar 
darbas progresuoja, — at
sakymą į šį klausimą gau
sime tik tada, kai sprogs

ir; ar nesprogs hydrogeninė 
I bomba.

dviejų.

, London.
valstybes sekretorius Dean 
Acheson tarėsi su Anglijos 
užsienio reikalų ministru 
Bevinu, kaip Amerika tu
rėtų paremti karus prieš 
komunistus - liaudininkus 
anglų kolonijoj Malajo j, ir 
buvusioje Anglijos koloni
joje Burmoje ir kaip pas:. 
markinti kovą prieš komu
nizmą Tolimuose ir Vidu
riniuose Rytuose, i

Acheson užgirio Francijos ir 
vakarų Vokietijos partnerystę

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos 
kabinetas užgyrė 
mą Įstoti į karinę Europos 
Tarybą, kuriai 
Franci ja, Belgija 
karinės Europos

Paryžius. — 
užsienio reikalų 
Robertas Schumanas 
siūlė subendrinti Francijos 
ir vakarų Vokietijos gele- 
žies-plieno ir anglies pra
mones, taip kad francūzai

ministru
pasiūly-

priklauso 
ir kiti va- 
kraštai.
Francijos 
ministras 

pa-

Amerikos karininkai 
lavina Irano armiją

Teheran, Iran. —72 ame
rikonai oficieriai ir saržen- 
tai lavina Irano armiją, 
kaip ji turėtų kariauti 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie 
mokina Irano kariuomenę 
naudoti amerikinius tan
kus, patrankas, lėktuvus ir 
kitus jankių ginklus.

Associated Press rašo, 
kad Amerikos karininkai 
labai sustiprinę ginkluotas 
Irano jėgas.

Pakilo kurstymai prieš 
tariamus sovietinius šnipus 
Irane. Areštuota demokra
tinės iraniečių partijos Tu- 
deh vadai.

Graikijos komunistai 
kaltina Ameriką

Praga. — Čechoslovaki- 
jon atėjo Graikijos Komu
nistų Partijos pareiškimas 
apie Amerikos politiką 
Graikijoje. Graikų komu
nistai sako, kad Jungtinės 
Valstijos ruošia Graiki
ją kaipo .papėdę ka
rui prieš Sovietų Sąjungą 
ir demokratinius Sovietų 
kaimynus. Tuo tikslu ame
rikonai Graikijoje Įsteigė 
sau visą eilę stovyklų kari
niams lėktuvams, uostus 
karo laivalms, karinius 
sandėlius ir radarų tinklus.

Graikų komunistų pa
reiškimas tvirtina, kad pa
gal amerikonų patvarky
mus yra muštruojama 300,- 
000 Graikijos armijos pla
nuojamam karui.

Paryžius. — Francijos 
užsienio reikalų ministras 
Robertas Schumanas užtik
rino, kad Amerikos valsty
bės sekretorius Dean Ache
son nereikalavo savivaldy- 

Amerikos bes Indo-Kinai, kuomet 
Acheson prižadėjo kariniai 
-medžiaginę paramą Fran
cijai dėl karo prieš liaudiš
ką Vietnamo respubliką 
Indo-Kinoje.

Washington. — Ameri
kos valstybes departmen
ts paskyrė 64 milionus 
dolerių Francijai paremti 
kare prieš Vietnamo demo
kratinę respubliką.
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ir vokiečiai būtų partne
riai. Schumanas sakė, su- 
l’ungimas tų Vokietijos ir 
Francijos pramonių kari
niai pastiprintų vakarinę 
Europą prieš Sovietus.

Tam pritarė ir Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson pasikalbėjime su 
Schumann.

Taipgi Francijos ir Jung
tinių Valstijų valdovai fak- 
tinai sutiko Įtraukti Vo
kietiją į karinius Atlanto 
pakto šalių planus.
Užsieniniai Anglijos, Ame

rikos ir Francijos minis
trai ši ketvirtadieni susi
rinks Londone ir, tarp kit
ko, svarstys vakarų Vokie
tijos Įjungimą į karinį 
frontą prieš Sovietų Sąjun
ga-

Suprantama, jog kiek 
vėliau bus rekrutuojama ir 
vokiečių armija. Tatai siū
lė Jungtinių Valstijų kari
nių štabu galva generolas 
O'mar Bradley ir anglų 
feldmaršalas Montgomery, 
nors aukštasis 
komisionierius
Cloy sakė, kad “neplanuo
jama atgaivinti vokiečių 
armija.”

Amerikos
John Mc-

Daugiau kaip 11 bilionu 
dolerių išleista Marshallo 
planui per 2 metus

Washington. — Vadina
ma Ūkinio Bendradarbia
vimo Administracija pra
nešė Kongresui, jog dve
jiems pirmiesiems Marshal
lo plano metams Amerika . 
išleido 8 kiliomis dolerių 
vakarinei Europai stiprin
ti prieš komunizmą. O 
tuos pinigus gavusios šalys 
turėjo atidėti dar pusket
virto biliono doleriu iš savo 
iždu dėl Marshallo plano 
tikslų.

Dabartinis kongresma- 
nų-senatorių tarimas ski
ria 2 bilionus, 850 milionų 
doleriu tretiesiems Marsha
llo plano metams.

Nuo to laiko, kai pradė
jo Marshallo planas veikti, 
bedarbių skaičius Italijoj 
pakilo nuo 1,750,000 iki 2,- 
000,000, vakarinėje Vokieti
joj nuo miliono iki dviejų 
milionų, Belgijoj niro 100,-. 
000 iki 250,000. Panašiai 
padidėjo nedarbas ir kituo
se marsh akiniuose kraštuo
se.

Prideda ginklavimuisi 
dar $383,125,000

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas nutarė pri- 
idėti dar $383,125,000 prie 
$14,114,460,000, kurių val
džia pradiniai reikalavo' 
ginkluotoms jėgoms seka
miems metams.

ORAS. — šiltoka giedra.
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Fašistinė Komedija Su Tragišku Epilogu.
Mosinee (Wisconsin ^valstijoje) miesto majoras Ralph 

Kronenwetter, 49 metų amžiaus vyras, mirė.
Protestonų kunigas, gyvenęs ir veikęs tame miestely

je, Will La Brew Bennett, 72 metų amžiaus, taipgi mirė.
Juodu mirė dėl tos komedijos, kurią Amerikos fašistai 

buvo suvaidinę tame miestelyje šių metų gegužės 1 die
na, v

Fašistai ir visokie nešvarūs juokdariai pradėjo kome
diją, tačiau ji buvo užbaigta tragišku epilogu!

Kas gi Mosinee miestelyje gegužės 1 dieną įvyko?
Akstinami fabrikantų, rasistų; visokių fašistinio plau

ko reakcininkų, legioninkai su kitokiais nešvankiais gai
valais, sugalvojo tokį trinkį: gegužės 1 dieną reikią, gir
di, užimti šis miestelis smurtu ir parodyti Amerikai, 
kaip komunistai užimą miestus ir šalis!

Fašistiniam (kurį šitie gaivalai pavadino “komunisti
niu”!) pučui'pravesti jie pastatė tokį tipą, kaip Joseph 
Zack Kornfedder, raudonbaubizmo raketierių, kadaise 
pašalintų iš komunistų partijos, o šiandien gyvenantį iš 
pravedimo visokių klastingų smurtų prieš pažangiąją 
Amerikos visuomenę!

Mosinee miestelio majoras Kronenwetter sirguliavo 
ir buvo gydytojo priežiūroje. Jam begulint, apie 6 vai. 
ryto, įsiveržė į jo butą amerikiniai smogikai ir jį išvilko 
iš lovos ir iš buto. Lauke stovėjo su aparatais laikraščių 
korespondentai, filmų traukėjai ir jie darė nuotraukas 
parodant pasauliui, kaio komunistai užvaldo ir terori
zuoja žmones!

Lauke buvo šalta, gatvėse dar buvo sniegas; korespon
dentams atrodė, jog pirmoji nuotrauka nepavyko gerai 
padaryti, — neužtenkamai žiauri. Jie prašo smogikus 
įvesti majorą atgal į butą ir iš jo žiauriau jį išvilkti.' 
Taip buvo kartota berods tris sykius!

Po to sergantis miestelio majoras buvo įmestas į kon- i 
centracijos stovyklą — stovėk šaltyj ir vaidink komunis-l 
tų teroro auką! '

Su seneliu kunigu Bennett buvo pasielgta ne taip 
žiauriai, bet panašiai.

Paveikslai nutraukti, per radiją paskelbtas fašistinių 
smogikų suvaidintas spektaklis; komercinėje spaudoje 
jis mielai buvo aprašytas.

Na, ii- kas toliau?
Toliau buvo tas, kad majoras Kronenwetter ir kuni

gas Bennett dar labiau susirgo ir po savaitės laiko abu 
mirė!

Štai, kokią komediją smogikai suvaidino!
Ligi šiol buvo sakyta, būk majoras Kronnwetter mie

lai prie to smurtiško žygio buvo prisidėjęs. Bet pasiro
do, jog tai netiesa. [

Daily Workerio korespondentas Ruby Cooper skelbia, 
jog Kronenwetter nepritarė tam spektakliui; jis dalyva
vęs jame tik iš prievartos, tik pernelyg labai spaudžia
mas fabrikantų ir kitokių liaudies priešų.

Kas dabar atsakys už šitų dviejų žmonių belaikę mir
tį, priskubintą smogikų, — priešų darbininkų judėjimo?

Kas atsakys už šitą nešvarų spektaklį, pasibaigusį 
dviejų žmonių mirtimi?

Mes nemanome, jog kas nors turės už jį atsakyti. Val
džia nekibs dėl to prie nieko, nes, kaip skelbiama, tame 
sąmoksle dalyvavo ir patys FBI agentai!

Moralinė atsakomybė dėl šitų dviejų vyrų mirties, 
tačiau, yra didelė ir ji krinta ant visų liaudies priešų, 

'kurie sugalvojo ir kurie vykdė šią klastą!

Didesnis Galvosūkis.
Marylando Universiteto vadovybei iškyla naujas gal

vosūkis. Paklausykite; minėtos mokyklos prezidentas 
H. C. Byrd aną dieną pasakė, jog į universitetą nebus 
įsileistas nei vienas niūjorkiškis moksleivis bei studen
tas, kuris neperseniai demonstravo, reikalaujant, kad 
būtų mokytojams pakeltos algos.

Mr. Byrd žymėjo: ligi šiol Marylando Universiteto 
vadovybė budriai košė kiekvieną aplikantą, kiekvieną 
kandidatą, besiryžtantį įstoti į šį universitetą, bet nuo 
dabar budėjimas bus padidintas.

Turime nepamiršti, jog iš viso apie 40,000 moksleivių 
bei studentų demonstravo, kovodami už pakėlimą Niu
jorko miesto mokytojams algų.

? Nemažas jų skaičius, galimas daiktas, panorės įstoti 
į universitetus, į kuriuos nėra lengva įstoti, nes visur 
permaža vietos. Tuo būdu gal ne vienas tų 40,000, kurie 
suprato reikalą, jog mokytojams turėtų būt mokamos di
desnės algos, kreipsis į Marylando Universitetą. Čia jiems 
.bus pasakyta: nepriimsime, nes jūs pasiduodate “išori
nėms įtakoms; jūs bolševikai.”

• Ar matote, prie ko eina mūsų mokslo įstaigos? Joms 
negeras kiekvienas, kuris drįsta savystoviai galvoti, 
kuris pasisako už žmoniškesnes sąlygas kitiems. Tokie 
Žmonės jau nesą geri amerikiečiai. i

Be abejojimo, jeigu Marylando Universiteto preziden
tas norės savo pasimojimą pravesti, jis turės samdyti 
naujus šnipus, šiukštinėjančius kiekvieną niūjorkiškį 
aplikantą. Bet jis to nepaiso: raganoms gaudyti šian
dien pinigų turi užtenkamai kiekvienas!

Kas Ką Rašo ir Sako
MOKO MOKYTIS Iš 
PAŽANGIEČIŲ

Lietuvių Kelio redakto
riai pradėjo galvoti apie 
savo pastangų nepasiseki
mus. Surado, kad jie ir jų 
vienminčiai nemoka veikti, 
— moka jie tik gatvėse 
prie salių staugti ir pažan
giečius plūsti. Tuo keliu 
esą negalima nieko nuveik
ti. Blazas, Dovydėnas ir 
Petrėnas ragina savo vien
minčius laimėti savo pusėn 
pažangiečius. O kad juos 
laimėti, girdi, tai reikia su 
jais žmoniškai elgtis ir iš 
jų mokytis. Vyrai rašo:

“Maža nukreipti visą vei
klą tik prieš komunistines 
ar komunistuojančias or
ganizacijas. Reikia labai 
daug, labai jautriai, suma
niai ir nuoširdžiai veikti tų 
organizacijų paskirus da-

i dairys ir pagalvos, neišven- 
i giamai prieis tos išvados, 
kad jų, kaipo lietuvių ir 
kaipo .darbo žmonių, vieta 
yra pažangiečių organiza
cijose, kur jie tikrai galės 
jaustis lygiais tarp lygių, j 

tarn cavniiisavais tarp savųjų.

smetonine j e
4 d.) skaito-

Bendruomenės

Rojaus Mizaros Dovana
Dienraščiui Laisvei

dviejų ugnių, bijo ant savo 
sprando susilaukti vieną 
dieną amerikiečių ąr sovietų 
atominiu bombų Jei Pran- .. ? • Ieuzija bus užimta sovietų, j 
tai lengvai galės nukristi ;
amerikietiška atominė bom-1 Didelio susidomėjimo kul- 
ba, gi kovojant prieš rusus, tūriškoje lietuvių visuome-

I nėję sukėlė vėliausioji Ro- 
! jaus Mizaros apysaka Ke
lias į Laimę.” Kai ta apy- 
' saka ėjo per dienraštį, ku
rie iš skaitytojų negauda
vo kai kurių dienraščio 
Laisvės kopijų, tai skubiai 
pareikalaudavo prisiųsti 
jiems tas kopijas. Tas paro
do, kaip veikalas sudomi
na skaitytoją, kad jis, skai
tydamas, stengiasi pagauti 
kiekvieną eilutę, kiekvieną 
žodį. Nori sekti, kas bus to
liau.

ir sulaukus amerikiečių pa
stiprinimų, rusai nė kiek ne
dvejos numesti savo atomi— 
nę bombą ant Prancūzijos. Į

Tad visi'lengvai rašosi ant j
tokios peticijos. Viena mo
tina dar pridėjo:

— Aš pasirašau, kad mano 
vaikai nebūtų išžudyti.

Bent jau už, tai reikėtų 
tuos Europos komunistus 
pasveikinti. Juk jie atlieka 
gerą, žmonišką darbą, ska
tindami Europos žmones 
prieš naujo karo kurstyto
jus. Tačiau klerikalų dien
raščio korespondentas pa
rašų rinkėjus pasmerkia ir 
visaip iškolioja.

rašė du 
veikalus:

Labai i domu ir labai dė- v t I
kui, kad Lietuvių Kelias 
pagaliau surado, jog pa
žangiečių tarpe “yra labai; 
daug ir tikrų ir patrioti
niai nusistačiusių lietuvių. 
Lietuvių, kurių jau vaikų 
vaikai yra čia gimę ir au
gę, bet save skaito nė kiek 
ne menkesniais lietuviais 
negu patriotiniai tautiniai 
nusistačiusių lietuvių, o 
lietuviškai dažnai net ge
riau kalba už pastaruo
sius.”

Dabar lauksime ir tiki
mės sulaukti, kada šitie vy
rai ims ir pasakys visą tie
są, būtent, kad pažangūs 
Amerikos lietuviai tiek a- 
merikiniam, tiek lietuviš
kam patriotizme visa galva 
aukščiau stovi už tuos, ku-. 
rie tik “tautinėmis patrio
tinėmis” plunksnomis puo
šiasi, o savo darbais ken
kia Lietuvai ir Amerikai.

Toliau Lietuvių Kelio re
daktoriai posmuoja:'

“Gal būt ir.visa paslap
tis tame, kad komunistuo
jančios organizacijos suge
bėjo savo pavieniams šąli

Tėvas jį 
audio nei
ni etų šv.

lietuvių 
lietuviais

lietuviškosios 
stoties 
Tėvas su- 
palaimini- 
tautai ir

DABAR JAU VISI 
POPIEŽIAUS 
PALAIMINTI t 

Clevelando 
Dirvoje (geg. 
me:

Tremtiniu
pirmininkas Vokietijoje, dr. 
J. Balčiūnas, buvo nuvykęs į 
Romą. šventasis 
priėmė specialioj 
joje. Audiencijos 
Tėvui buvo Įteikta 
padėka už rūpestį 
ir įsteigimą
Vatikano radijo 
transliacijos, šv 
teikė ganytojišką 
ma visai lietuviu 
pasakė, kad lietuviu tautos
kančias gerai žinąs.

Reikia žinoti, kad tą 
“bendruomenę” sudaro ne 
tik smetonininkai ir kleri
kalai, bet taipgi grigaiti- 
niai socialistai. Tai reiškia, 
kad dabar jie visi gavo pa
laiminimą nuo paties po
piežiaus. Bet taip pat aiš
ku, kad šis palaiminimas jų 
būklės nepagerins.

JUOS Už TAI REIKĖTŲ 
PASVEIKINTI

Marijonų Draugo kores
pondentas rašo iš Pary
žiaus :

Europoj komunistai po 
“taikos partizanų’’ vėliava 
veda didelę propagandą 
prieš atominę bombą — kad 
ji būtų uždrausta vartoti. 
Jie net renka parašus petici
joms ir tas jiems sekasi, nes 
pastačius klausimą, už ar 

, prieš atominį karą, aišku, 
kiekvienas pasisakys prieš 
ir savo parašą duos. Ypač 
lengvai taš darosi Prancūzi
joje, -/kuri, būdama tarp

VISKAS TIK REDAKTO- j 
RIAUS GALVOJE.

I

Rymiško susivienijimo i

gūžes 27-30 dienomis ko
munistų vadai tikisi atves
ti r vakarines Berlyno zo
nas pusę miliono organi
zuotos jaunuomenės. Tiks
las yra paruošti didelę de-| 
monstraciją ir jei tik susi-j 
darys galimybės paimti vi-

O K> zx 1 »1 x r VX o o x » /x 1 r r\ vx 4* 1» r \ 1 z a ia !

Jeigu raudonųjų vadai ne
susilaikys ir Maskva ne
rems pusės miliono i___
nu jų maršavimą į vakarie
čių zonas, tas gali išprovo
kuoti tikrąjį karą. Ar Mas
kva jau pasiruošus tam žy
giui r— parodys netolima 
ateitis.”

Viskas remiasi ant žo
delio “jeigu.” Mums atro
do, kad jeigu Garso redak
torius rimčiau pagalvotų,

R. MIZARA
Matydami visuomenės taip 

didelį susidomėjimą apysa- 
są Berlyną savo kontrolėm ..I “Kelias į Laimę, nusi

tarėme ją išl-eisti knygoje. 
Knyga jau gatava. Didelė, 

puslapių. Knyga buvo 
išleista prenumeratos keliu 
(užsisakymais iš anksto). 
Kurie buvo užsisakę, vi
siems knyga jau yra išsiųs
ta ir šiam raštui einant į 

; spaudą, visi prenumerato-

Lt J7CI | 
raudo-

tai visiškai tos pusės milio-U 
no “raudonųjų” nesibijotų 
Niekas niekur nėra pasa
kęs, kad tos jaunimo 
m o n sįraci j os tiksi as 
paimti visą Berlyną, 
tik Garso redaktoriaus 
galvotas nonsensas.

de- 
yra I 
Tai

oejo savo pavieniams sau- ° l 1 ii v » •
ninkams sudaryti; nuotaiką, (J VlStlCK D6 111610 116 ZUlgSlllO 
kad jie ten jaučiasi kaip
lygūs tarp lygių.”

Tai didelė garbe ir kre
ditas Amerikos pažangiųjų 
lietuvių organizacijoms. 
Todėl joms ir sekasi, todėl 
jų gretos taip vieningos ir 
tvirtos, kad jose žmonės 
jaučiasi tikrai lygiais. Jose 
nėra ponų ir išnaudotojų. 
Jose nėra generolų ir kapi
tonų. Jose kiekvienas na
rys yra lygiai gerbiamas ir 
traktuojamas. Jos tvarkosi 
demokratiškai. Iš jų asme
niškai niekas nepasipelno.

Šis pamatinis organizaci
nis principas, matyt, labai 
paveikė ir Lietuvių Kelio 
redaktorius. Jie sako: “Jei 
įstengsime suklaidintuosius 
atitraukti, jeigu įstengsime 
sudaryti jiems nuotaiką, 
kad mūsų tautiniai patrio
tinėse organizacijose jie 
pasijaus kaip lygūs tarp ly
gių, kaip savi tarp savųjų, 
tikrai juos laimėsim. Lai
mėsime tikrus brolius.”

Čia tai, reikia pasakyti, 
broliams iš Lietuvių Kelio 
priseis skaudžiai nftsivilti. 
Viena, tokia nuotaika fa
šistinėse organizacijose, 
kurias jie vadina “tauti
niai patriotinėmis organi
zacijomis,” neįmanoma. Fa
šizmas atmeta lygybę ir 
broliškumą.

Antra, pažangiečius lai
mėti prie7 fašizmo niekados 
kad ir labai “mokytiems” 
broliams iš Lietuviu Kelio 

, nepavyks. Nenorime būti 
pranašais, bet esame tikri, 
kad iš šių redaktorių to 
“jeigu” niekas neišeis. Išeis 
kaip tik priešingai: Tie di
pukai, kurie rimtai apsi-

ir šitos 
vištos yra tik bendrojo kol- 

nuosavybė, kad į šį 
kolūkiečių

Waterburio Devenio lei- kad šitie gyvuliai 
džiamas ir net trijų dipukų' 
redaguojamas Lietuvių Ke- ūkio 
lias eina tuo pačiu keliu, skaičių neįeina 
kas liečia Lietuvą, kaip visa privatiški gyvuliai ir priva- 
fašistinė spauda. Kai laik-, ūš' 
raštis pradėjo eiti, buvo k'ac 
žmonių, kurie manė, kad gal tui 
jame bus nors laikas nuo 
laiko vienas kitas ti-esos žo
delis numestas Tarybų Lie
tuvos adresu. Deja, skau
džiai apsirikta.

Kas bjauriausia, tai kad, 
kaip fašistinės Vienybė ir 
Amerika, Lietuvių Kelias 
tiesiog,sąmoningai iškraipo 
tiesą, paneigia faktus ir tuo 
būdu apgaudinėja savo skai
tytojus. Čia paduosiu tik 
vieną mažą pavyzdėlį. Štai 
balandžio 28 dienos laidoje, 
neva žinios-e iš Lietuvos ir 
neva vadovaujantis žiniomis 
iš Vilniuje išeinančio rusų 
kalba dienraščio “Soviets- 
kaja Litva,” .kalbama apie 
ir sakoma:

“Ąžuolo kolūky, Meškui
čių valse. Šiaulių apskr., 
įvyko atskaitomybės už 
1949 m. susirinkimas. Kolū
kis įsteigtas 1948 m. 36 šei
mos kaimo Karvazai susi- 
vieną kolektyvi žemės ūkį 
jungė į kolūkį. 1950 m. kol
ūkis turi 37 karves, 42 
kiaules, 25 avis, 109ivištas. 
Tegul Laisvė tą turtą pada
lina 36 šeimoms ir tvirtina; 
kad kolūkyje puikus ir tur
tingas gyvenimas.”

Bet Lietuvių Kelio redak- 
. toriai paslėpė kitą pusę tie

sos apie šį kolektyvi ūkį. Jie 
savo skaitytojams nepasakė,

tiškos vištos. Reikia žinoti,
4 kiekvienas kolūkietis 

mažiausia po vieną 
kai/vę, po keletą avių ir 
kįaulę ir po tiek vištų, kiek 
tiRynori turėti.

Kodėl šitos tiesos Lietu
vių Kelio. redaktoriai nepa
skelbė? Tegul jie pasiaiški
na.

Skaityto jas.

Gelžkeliečių viršininkas Da
vid B. Robertson, kuris su
tiko atidėti gelžkelių dar
bininkų streiką prieš ke
turias gelžkelių firmas.

šieji apysaką “Kelias į Lai
mę” ir aukojusieji tam gra
žiam tikslui, faktinai yra 
jos išleidėjai. Prenumera
tomis ir aukomis finansų 
įplaukė arti dvigubai tiek, 
kiek išleidimas kainavo. Tai 
didelė finansinė parama 
dienraščiui!

Kurie nesate užsisakę iš- 
anksto, būtinai įsigykite ją 
dabar. Kaina tik $1.50. Jei 
ir skaitėte ją, kai buvo lei
džiama per Laisvę, žinoki
te, kad knygoje skaitydami, 
gausite dar geresnį įspūdį.

Knygoje, beje, telpa vie
nas1 skyrius, kuris laikraš
tyje netilpo.

Kadangi turėjome daug 
išlaidų persikeldami į nau
ją vietą, o čia infliacija 
baisiai spaudžia mus finan
siniai, na, dar ir kryžiokai 
įtūžusiai užpuolė mūsų 
dienraštį, tai skaudžiai tu
rėjome susirūpinti finansi
ne parama išlaikymu dien
raščio Laisvės. Atsišaukė
me į visus skaitytojus, į 
menininkus, į biznierius ir 
į visuomenininkus, prašy
dami dienraščiui materia
lūs paramos. Visi į mūsų at
sišaukimą atsiliepė teigia
mai, suteikė ir dabar dar 
teikia gausią materialę pa
ramą. Tas yra gražu ir pra- 

’ kilnu. Tai įrodymas, kaip 
pažangioji visuomenė bran
gina apšvietą.

Paramos teikimo atžvil
giu gražiai pasirodė pats 
vyriausias dienraščio Lais
vės redaktorius Rojus Mi
zara. Jis parašė nuo kasdie
niško darbo laisvu laiku tą 
jaudinančią apysaką “Ke- 

' lias i Laimę’’ ir dovanojo 
ją dienraščiui Laisvei. Tai 
yra garbinga dovana, nau
dinga dienraščiui n-evien tik 
materialiai, bet ir moraliai.

Tačiau padovanojimas 
knygos “Kelias į Laimę” 
dar ne vienatinė t Rojaus 
Mizaros dovana Laisvei ir 
mūsų pažangiajam judėji- 
imui. Jis per porą metų pa-

stambius sceninius 
Gyvenimo 

ir “Nesusiprati- 
mas.” Ir tuos veikalus au
torius padovanojo pažan
giosioms organizacijoms, o 
kartu ir dienraščiui Lais
vei. Su paties autoriaus ini
ciatyva ir rūpestingumu ti-e 
veikalai rytuose buvo vai
dinami dienraščio Laisvės 
paramai. Iš perstatymų 
buvo gausios finansinės pa-' 
ramos Laisvei ir aišku, jog 
daug pasitarnauta apšvie- 
tos atžvilgiu plačiajai vi
suomenei.

Didelės pagarbos yra už- 
; sitarnavę mūsų meninin
kai: režisieriai ir vaidinto
jai minėtų veikalų para- 

; mai dienraščio Laisvės. 
I Apie juos pakalbėsime kitu 
kartu. Šiuo kartu nors 
trumpai, norime prisimin
ti autorių.

Parašyti taip vaizdžią, 
taip gyvenimiškai realią 
apysaką iš 368 .puslapių, 
tai yra ne dienos, savaitės 
ir mėnesio darbas, bet ke
liolikos mėnesių, daugybės 
nemiegotų naktų darbas!

Tokie sceniški veikalai 
kaip . “Mūsų Gyvenimo 
Žaizdos” ir “Nesusiprati
mas,” kurie nepaprastai gi
lų įspūdį daro vaidinant ir 
kurie mūsų spaudoje buvo 
garbinami kaipo realūs, įs
pūdingi ir daug pamokinan
ti kuriniai, tai irgi auto
riaus į juos įdėto daug triū
so, daug rūpesčio ir didelio 
pasirįžimo vaisius. Supras
kime, kad autorius diena iš 
dienos turi atlikti darbą 
prie dienraščio. Tik po kas
dieninio savo žurnalistinio 
darbo, vakarais ir naktimis, 
Rojus Mizara sukūrė ir 
padovanojo tris stambius 
kurinius, didelės vertybės 
kūrinius. Tai yra jo fizi
nio darbo, jo talento, kaipo 
rašyto j aus ir jo kilnios dar
bininkiškos sielos vaisiaus 
dovanos dienraščiui Laisvei 
ir visam progresyvių Ame
rikos lietuvių judėjimui.

Pagerbkime autorių — tą 
darbštų jį liaudies švi-etėją 
— skaitydami jo žavingus 
kūrinius!

Kurie dar neturite kny
gos “Kelias į Laimę,” tuo
jau įsigykite. Tuomi jūs.su
teiksite daugiau ūpo auto
riui rašyti ir kartu finansi
niai paremsite dienraštį 
Laisvę. P. Buknys.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kolūkiečių Pasitarimai

ANYKŠČIAI, kovo !
Apskrities valsčiuose 
kolūkių pirmininkų, 
ninku, sąskaitininkų, 
gamybos pirmūnų 
kių tarybų deputatų pasitari
mai, kuriuose svarstomas 
TSRS Ministrų Tarybos nuta
rimas “Dėl kolūkių, MTS ir 
tarybinių ūkių pasiruošimo 
pavasario sėjai eigos.” žem
dirbiai prisiima naujus padi
dintus įsipareigojimus, pasi
žada trumpu laiku įvykdyti 
pavasario sėją, išauginti gau
sesnį derlių, negu pernai 
Kartu sudaromos lenktyniavi
mo sutartys tarp kolūkių.

22 d.— 
vyksta 

brigadi- 
kolūkių 

ir apylin-

Kolūkiai Įsigyja 
Sunkvežimius

MAŽEIKIAI, kovo 22 d. — 
Apskrities kolūkiai pernai pa
siekė žymaus laimėjimus, i.š- 
vystydami visuomeninį ūkį. 
Gautos didelės pajamos. Da
bar daugelis kolūkių įsigyja 
sunkvežimius. Pirmieji sunk
vežimiuos šiais metais nusipir
ko “Tarybinio pavasario,” 

kiti koLŽdanovo vardo ir 
ūkiai.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Dąily)^-r-Ketvjrt., Geg. 11, 1950



Lai kiekvienas gyvas žmogus pakels balsą | 
prieš naujo karo šalininkus

šių metų kovo 18 dieną Švedijos sostinėje Stok holm e o 
įvyko Pasaulinio Taikos šalininkų Kongreso Nuolatinio 
Komiteto susirinkimas. Jame kalbėjo visų kraštų taikos 
šalininkų atstovai. Nepaprastai jausmingą prakalbą pa
sakė Tarybų Sąjungos atstovas Uja E'renburgas, žy
musis žurnalistas ir rašytojas, žemiau patiekiame iš jo 
kalbos ištraukas. Erenburgas kalbėjo:

(Pabaiga)
Kodėl mes giname taiką
Karo šalininkai mėgina 

pavaizduoti mūsų judėjimą, 
vienijantį įvairių šalių, įvai
rios ideologijos žmones, ju
dėjimu, tariamai ginančiu 
Tarybų Sąjungą. Aš laikau 
reikalingu aiškiai pareikšti 
savo vardu, visos tarybinės 
delegacijos vardu, kad ne 
taikos šalininkai gina Tary
bų Sąjungą, o tarybinė 
liaudis kartu su kitomis 
tautomis, kartu su geriau
siais amerikiečių ir anglų 
tautų atstovais gina taikos 
reikalą.

Tarybinė liaudis gina tai
ką ne todėl, kad ji silpna. 
Ji gina taiką todėl, kad ji 
yra dvasiškai stipri, todėl,' 
kad ji tiki savo ateitimi, sa
vo kūrybiniu darbu, savo 
vaikų laime. Baimės mes 
neturime: mūsų jėga tik
rinta ne paraduose, ne olim
piadose, o tarp Stalingrado 
akmenų. Jeigu mes ištvėrė
me baisioje dvikovoje prieš 
fašistinę armiją, tai todėl, 
kad mes turėjome šarvą, 
kuris tikrai neįveikiamas: 
mūsų sąmonės, mūsų sąži
nės, mūsų valios gyventi 
šarvas. Tame mieste, atsi
tiktinai išvengusiame karo 
siaubų, aš noriu pasakyti, 
kad mes, tarybiniai žmonės, 
gindami taiką, giname ne 
tik vaikus Leningrado, ku
ris parodė, kad jo negalima 
palaužti, bet ir vaikus Stok
holmo, nes mums jūsų vai
kai — tai ateitis. Vadinasi, 
tai mūsų bičiuliai. O kas 
yra supermenams su jų su- 
perbombomis Stokholmo 
vaikai? Atsitiktinis taiki
nys, smulki korta kruvina
me pokeryje.

Mūsų idėjų galybė
Aš noriu dar kartą pri

minti jums, brangūs bičiu
liai, kad mes, tarybiniai 
žmonės, esame tikri mūsų 
idėjų gyvybingumu, ir to
dėl mes neketiname parem
ti jų nei bombomis, nei ant- 
bombėmis. Mes esame tikri 
mūsų kūrybinio darbo triu
mfu, todėl mes neketiname 
jėga įrodinėti' mūsų pasau
lėžiūros teisumo. Mes įrodo- 
me ir įrodinėsime tą teisu
mą kitkuo: mūsų miestais, 
kurie auga metai iš metų, 
mūsų derliais, mūsų knygo
mis, žmogaus sąmonės augi
mu, kuris pralenkia pas 
mus visų miestų augimą.

Aš noriu dar kartą pa
aiškinti mūsų pažiūrą į tas 
šalis, kurios gyvena kitomis 
idėjomis, kita ekonomika. 
Mes nenorime niekam pri
mesti tarybinį gyvenimo bū
dą. Tai — ne eksporto ob
jektas.

...Tarybų Sąjungoje iš-i 
sivystęs taikingas socialis
tinis lenktyniavimas: viena 
gamykla siūlo kitai varžy
tis darbo efektyvumu, pro
dukcijos kokybe. Ką gi, 
mes, tarybiniai žmonės, siū
lome mūsų amerikoniškiems 
nedraugams taikingą lenk
tyniavimą. Karo šalininkų 
planai nukreipti ne į kokios 
nors ekonomikos triumfą, 
kad ir į ultrakapitalistinės, 
ne į kokių nors idėjų trium
fą, kad ir į ultraincliviclua- 
listinių, — karo šalininkų 
planai skirti sunaikinti 
žmonijos kultūrą. Mes žino-

me, kad kultūra reikalauja 
pažangaus kūrybinio įkvėpi
mo, panaujinimo. Mes, ta
rybiniai žmonės, dirbame, 
kilniai siekdami tęsti tai, 
ką sukūrė mūsų pirmtakai, 
mūsų protėviai, tai, ką su
kūrė visi amžiai ir visos 
tautos. Kaip tik todėl mums 
yra brangūs ir praeities pa
minklai, kokioje šalyje jie 
bebūtų, visi vaikai, kokioje 
pasaulio šalyje beaugtų.

Kultūra ir karas
Karo šalininkai išrado va

dinamąją “Vakarų kultū
rą,” statydami ją prieš 
mus, taikos šalininkus. Aš 
paklausiu kiekvieną, nepra
radusį jumoro jausmo, kam 
yra brangesnis didžiųjų 
Prancūzijos mokslininkų — 
Bartolės, Pastero-, Kiuri 
darbas — ponui Ačesonui 
ar Žolio Kiuri? Kas dau
giau susirūpinęs Luvro, 
Ufici, Prado likimu — ge
nerolas Frankas ar Pablo 
Pikaso? Kas dabar daugiau 
žiūri ir supranta Šekspyrą 
— tarybiniai darbininkai ar 
vergvaldžiai iš garbingosios 
Mississippi valstijos? Mes 
turime dar kartą garsiai 
pasakyti, kad mes, taikos 
šalininkai, kad ir kokių idė
jų mes bebūtume, — esame 
tikrieji žmonijos kultūros 
gynėjai. Mes giname didįjį, 
daugiaveidį Europos bity
ną, miestus, brangius kiek
vienam, muziejus, mokyk- 
4—Kiekvienas gyvas 
las, Mes giname nubudusios 
Azijos — to civilizacijos lo
pšio — kultūrą.

Mūsų judėjimas plinta, 
auga, bet aš drįsiu pasaky
ti, kad jis nepakankamai 
plinta ir nepakankamai au
ga, palyginus su tais neri
mo, teisingo pasipiktinimo 
jausmais, kurie auga ir 
plinta viso pasaulio dorųjų 
žmonių širdyse. Mes turi
me dešimteriopai padidinti 
mūsų pastangas, tikrai su
telkti visas tautas. Mes, ta
rybiniai delegatai esame už 
mūsų gretų išplėtimą. Mes 
tiesiame ranką visiems tai
kos šalininkams, kokių idė
jų jie bebūtų.
Jų ir mūs tolerantingumas

Karo šalininkai mėgsta 
kalbėti apie tarybinių žmo
nių netolerantingumą, apie 
tai, jog mes tariamai atsi
tveriame nuo pasaulio. Su
simildami ! Ponas Roge bu
vo Kremliuje ir ten gynė 
savo idėjas, tolimas nuo 
mūsų. Mes jo nevarėme už 
tai į federalinį ištyrimų biu
rą, o draugiškai su juo kal
bėjomės. Kur ji, toji garsio
ji “geležinė uždanga”? Kas 
išdrįso neįleisti į savo šalį 

i visame pasaulyje išgarsėju
sio dailininko Pablo Pikaso 
vien todėl, kad jis — taikos 
šalininkas! Kas užtrenkė 
duris Kenterberi katedros 
klebonui — marksistų šalis 
ar tariamųjų krikščionių 

; šalis? Mes atstovaujame 
1 taikos šalininkams, o karo 
šalininkams bet kuris tai- 

• kos šalininkas — .tai “rau- 
! donasis,” tai “komunistas,” 
’ tai žmogus, kurį reikią ar

ba ištremti per 24 valandas, 
ar įkalinti.

Diplomatai užtenkamai - 
prisikalbėjo

Diplomatų kalbos truko

per ilgai. Bepročių žaidimas 
su bombomis nedovanotinai 
užtruko. Mes turime pa
šaukti visus dorus pasaulio 
žmones pakelti savo balsą ir 
pareikalauti nedelsiant, pil
nai, besąlygiškai uždrausti 
atominį ginklą. Net bet ku
riam neužaugai supranta
ma, kad atomine bomba — 
agresijos ginklas. Jeigu kas 
nors pamėgins stoti prieš 
mūsų judėjimą, jeigu kas 
nors išdrįs sutrukdyti pa
prastiesiems žmonėms pa
kelti savo balsą, tai tuo pa
čiu jis išsiduos, tuo pačiu 
jis pasakys: rytojaus agre
sorius — tai aš. x

.. . Niurnbergo proceso 
dienomis vienas kaltinamų
jų pasakė: “Mes negalėjome 
įspėti, kad tai pasibaigs 
kaip tik šitaip...” Žmonės, 
užtvindžiusieji Europą 
krauju, nenumatė, kad jie 
atsidurs teisiamųjų suole. 
Gali būti, bus teisinga iš 
mūsų pusės įspėti tuos, ku
rie nori su atominės bom
bos pagalba sunaikinti, kul
tūrą, gyvenimą, ateitį, kad 
jie būtinai baigs ne pasau
lio valdovų kėdėse, o teisia
mųjų suole.

Prieš atomini ginklą
i Gali būti, bus teisinga 
| garsiai pasakyti, kad vals
tybės, valdovai, kariškiai, 
kurie išdrįstų pavartoti ato
minį ginklą savo agresijai, 
būtų paskelbti nusikaltėliais 
ir baigtų savo gyvenimą gė
dingai bei baisiai, kaip tau
tų žudikai. Aš manau, kad 
tik nusikaltėliai galės už
protestuoti prieš tokį nuta
rimą! Jeigu kokioje nors 
šalyje kokie nors valdžios 
organai stos prieš mūsų nu
tarimą laikyti kariniu nusi
kaltėliu kiekvieną, kuris pa
vartos atominį ginklą, tai 
tuo pačiu jie demaskuos sa
ve ir parodys, kad kaip tik 
jie yra pretendentai į teisia
mųjų suolą.

Brangūs bičiuliai! Sugrį
žę kiekvienas į savo šalį, 
mes su nauja jėga imsimės 
darbo. Ir tie svarbūs nuta
rimai, kuriuos mes turime! 
čia priimti, suteiks mūsų 
kovai už taiką dar didesnį 
realumą, patrauks prie mū
sų milijonus ir milijonus 
naujų šalininkų. Mes nie
kam negrasiname. Bet te
gul žino tie, kurie grasina 
visiems, kad juos galima su
doroti. Mes vykdome aukšta 
pareigą. Mes — tautų -at
stovai, ir mes prisiekiame, 
kad atimsime iš naujų žmo-

■ gėdrų rankų mirtį nešantį
■ ginklą, apginsime taiką, 

mintį, gyvenimą.

“TIESA VISTIEK LAIMES
Šiandien visuose pasau

lio kampuose užtiksi tikrų, 
nuoširdžių kovotojų už 
laisvę ir naują gyvenimą. 
Nėra išimties nė Turkija. 
Ten irgi randasi žmonių, 
kurie nesibijo kančių, ir net 
mirties tam, kad pasaulis 
būtų apvalytas nuo prie
spaudos ir išnaudojimo, 
nuo vargo ir skurdo, tam
sybės ir neapykantos.

Turkų tautos žymusią| 
poetas Nazim Hikmet yra 
komunistas. Tik už tai, kad 
jo revoliucinius eilėraščius 
užtiko Turkijos kareivius 
skaitant, valdžia jį nuteisė 
25 metų kalėjiman. Tai bu
vo prieš dvylika metų. Šie
met, bal. 8 d., poetas Hik
met paskelbė bado streiką. 
Nieko nebesigirdėta, kaip 
tas streikas pasibaigė ir ar 
Hikmet tebėra gyvas. Bet 
tik šiomis dienomis jo mo
kyklos draugas, pažangus 
amerikietis turkais Vala 
Nurettin gavo nu\ poeto 
Hikmet laiškų, rašytą bal. 
5 d., trimis dienomis prieš 

| pradėsiant bado streiką.
Laiškas toks įspūdingas, 

toks liūdnas iri tuo patim 
kartu toks didvyriškas, jog 
jį skaitant nenoromis gaili 
ašara suvilgo žmogaus akį, 
Štai poeto Hikmet laiškas 
ištisai:

jūsų laišką, aš 
šios dienos laik- 

pranešimą, kad

Vala, Mano Broli:
Jūsų laišką gavau ir sku

binuosi su atsakymu. Prieš 
gausiant 
skaičiau 
raščiuose
tūli Istanbulo ir Ankaros 
intelektualai kreipėsi į pre
zidentą, mane užtardami. 
Ta žinia aš apsidžiaugiau 
netik todėl, kad tas paliečia 
mano asmeniškus reikalus, 
bet ir todėl, kad mano ša
lies intelektualai parodė to
kią drąsą, iškėlę nešdami 
tiesos ir teisingumo žibin-

Kaip jūs, taip ir aš ne
nustoju vilities, jog tiesa ir 
teisingumas paims viršų, 
kaipo išdavas mano šalies 
žmonių nacionalės sąmones 
ir blaivaus proto atbudimo. 
Todėl aš ir pradėsiu šį al-

MAŽA VARLĖ DIDELĖJE BALOJE

nio, pavyksta pasprukti į 
balą, tai, atsipeikėjus nuo iš- 
gąsties, ponia varlė ima di
džiuotis savo sugabumu, 
ačiū kuriam ji išnešė kuda
šių iš pavojaus. Kaip visi 
balos piliečiai, taip ir ponia 
varlė, susižavėjus pasiseki
mu, pakyla į puikybę, pra
deda jaustis esanti ky trešnė 
už kitus naujos tėvynės šei
mininkus, nori, kad visi 
apie jos buvimą baloje žino
tų, jai nuolankautų, jos įsa
kymų klausytų, ir taip toli 
savo ambicijose nuprogre- 
suoja, kad atsiranda noro 
tapti balos karaliene. Ačiū 
ambicijai, ponia varlė su
pranta, kad ji yra permaža 
valdyti didelę' balą tik tada, 
kuomet visos jos pastangos 
atkreipti visų balos gyven
tojų atydą į save pasekmių 
neduoda.

Dėlei varlės mažumo, o 
balos didumo ponia varlė 
gali kurkti, kvarksėti, kiek

kio streiką balandžio 
ne iš desperacijos ir 
minimo, bet kupinas vilčių. 
Net jeigu aš ir numirčiau 
šioje kovoje, aš pasiliksiu 
pilnas vilčių iki paskutinio 
atsidusimo.

Nepaisant nieko, jūs taip 
pat turite būti drąsūs ir 
viltingi. Ypatingai jūs, ma
no Vala, nesinervuokite, 
savęs nesuvarginkite. Ma
nyk, kad aš esu pilnas vil
ties. Aš pilnas džiaugsmo, 
kovodamas už teisingumą. 
O virš visko, aš esu links
mas, nes aš žinau, nes aš 
tikiu, kad vieną kurią die
ną tiesa laimės, net jeigu 
aš ir numirčiau.

Atsimink, kad aš nepa- 
piklau saužudystės. Aš ri
zikuoju savo gyvybę tik 
kaipo paskutinę priemonę, 
kadangi kito kelio man ne
beliko laimėjimui mano le- 
gališkų teisių ir padary
mui galo šiam trylikos me
tų neteisingumui.

Aš jus apkabinu. Nepai
sant nieko, aš esu tikras, 
kad mes susitiksime greito
je ateityje, kadangi aš pil
nai pasitikiu savo žmonių 
sąmone.

Pasirašo: Nazim Hikmet.

8 d. 
misi-

Apsižiūrėk! Ponas Benjamin 
F. Fairless, U. S. Corp, pre
zidentas, liudydamas tyrinė
jančiam monopolius kongresi
niam komitetui sakė, kad 
tie, kurie jo firmą į vadina 

monopoliu, yra “pavojingi 
reakcijonieriai.”

kur eina, ten nueina, ka$
kur važiuoja, ten nuvažiuo-• nja.

tei jeton as)
jaučiatės, broliai, kurie ne-1 
Šate fašizmo gelbėjimo kry-į£ 
žiu, bet jūsų Paulius, tai to-

Šie įvykiai rodo, kad var
lė lydekai kelio pastoti ne
gali.’Nieko nėra durnesnio, 

i kai]) tikėtis svetimos malo
nės, gerbiami ponai. Visiem 
žinoma, kad ką vilkas pasi-

negalės. ^Kur jūs giidejote gauna, įaj paįs jr SUvalgo
tokį atsižymėjusių žmonių 
nepavožojimą? Giriasi, kad 
pripažįsta smet o n i n i n-! 
kams Lietuvą, o kai atvažia
vo mūsų gerbiami smetoni
niai generolai: Černius, į 
Plechavičius, Raštikis ir ki
ti, tai, vietoj juos pasitikti I 
su militarinėm iškilmėm,

spardytis iki paskutinio iš
sieikvojimo, o nei audrų, nei 
bangų nesukels tokio didu
mo, kad visi balos piliečiai, 
pagauti panikos, šauktųsi 
ponios varlės susimylėjimo.

Bet jūsų Paulius šiuo at
veju neturi tikslo tąsytis su 
varle, apsakinėjant jos men
kyste ir nepasisekimus. 
Varlės nuotykį priminiau 
tik tam, kad juomi pailius
truoti nepavydėtiną padėtį 
mūsų lietuvišku fašistu, na- 
cių, ^pro-nacių ir hitlerinių 
kūrinių, išblaškytų po visus 
pasvieči us, besistengiančių 
atkreipti į save didžiūnų 
atydą ir priimti jų nurody
mus, kaip turi būti sutvar
kytas šiandieninis gyveni
mas. ?

Žiūrint lietuviškomis fa
šistinėmis akimis, tai šiems 
pasimojimams kliūčių netu
rėtų būti, ir lyginimas fa
šistinių pastangų ir darbo 
pasekmių su pasekmėmis 
mažos varlės didelėje balo
je, gali būti suprastu negry
nos sąžinės išsireiškimu. 
Juo labiau, kuomet žinoma, 
kad mūsų lietuviški fašistai

Tas pats būtų, jeigu Lietu-' 
vą nuo bolševikų atvajavotų

■ mums svetima valstybe. 
Mes tokioje Lietuvoje ne- : 
gautume nei tokios vietos, 
kokią dabar gauname sve- 

itimose valstybėse — karves
■ melžti ir kiaules šerti. Tikė
tis, kad vilkas, pasigavęs 
avį, užkvies mus į balių, la
bai neunarava savęs apga-

1 vystė.
Kodėl mums patiems ne- 

j rei- pasirūpinti savu reikalu? 
neatsiuntė nei bara-1 Negi mes kokie lozoriai, ku-.

I rie nenorėtų gyventi ant 
i svieto?
1 Turėdami tiek praktikos 
j razbajuose, kiek išmokome 
i nuo hitlerininkų, galime 
I lengvai atvajavoti Lietuvą 
nuo bolševiku. Reikia tik 
turėti razumo, noro ir pasi
ryžimo.

Studijų od a m as pasek m es 
jūsų pradėto kiaušininio: 
ofensyvo prieš progresyvius- 
žmones, jūsų Paulius priėjo 
išvados, kad jūs, gerbiamie
ji ponai, ir kiaušinius ir sa- 

■(vo energiją eikvojate ne lai
ku ir ne vietoj. Vaikydamie
si Bimbą, Andrulį ir kitus, 
svaidydami kiaušiniais pro- 

parengjmų daly- 
neat- 
kiau- 
mūsų

tybiniai santykiai ir geras 
ka i m y n iškas svet i n gu m as, 
tai mūsų garbingiems gene
rolams, tiek daug pasitar
navusiems fašistiniam 
kalu i, i_______
banščiko pasisveikinti, tuo-! 
jau nudangino Į geležinius! 
fabrikus grindis šluoti, iš
vietes valyti ir kitokius mi- 
litarinį žmogų žeminančius 

I darbus atlikinėti.
Matote, broliai, kokia pa

garba garbės užsitarnavu
siems generolams. Vietoj 
žvilgančio kardo, ne visai 
švari šluota!

Kitiems mūsų fašistinės 
veislės žymūnam, čionai ta
kai irgi nenušluoti ir gelto
nu smėliu nenubarstyti. Nei 
diplomai, nei profesijos, nei 
talentai bei pasižymėjimai 
jų savininkams neužkerta 
kelio į panieką. Teisininkas 
ar advokatas, įmonės savi
ninkas ar jos vedėjas, pro
fesorius ar poetas, diplo
muotas inžinierius ar agro
nomas, visus, be jokios išim
ties, patupdo su milžtuve 
prie karvės, o ta su savo uo
dega, kaip su krapyla, 
“šventina” akis mūsų ger
biamiems tėvynainiams.

Dargi gražiajai lyčiai iš
imčių nedaroma. Mūsų ger
biamos ponios ir paneles 
verčiamos kambarinių liuo
ba liuobti.

Pagalvokite, gerbiami po
nai, kokia katastrofa ištik
tu žeme, jeigu kurios dide
lės, turtingos ir garbingos 
valstybės ponus ir ponias iš
tiktų panašus likimas ir pa
nieka, kuri šiuom laiku pla
ka mūsų fašistini žvaigždy

gresyviu 
vius, aišku, Lietuvos 
vajavosime. O supuvę 
šiniai, tai vienintelė 
kišenini nuperkama amuni
cija. Todėl supuvusių kiau
šinių neapdairus ir be nau
dos eikvojimas, yra prasi
žengimas, lygus valstybes 
išdavystei.

I •■•Nelaukite tokios kvailys
tės iš jūsų Pauliaus, kad jis 
pasakytų, jog supuvusiu 
kiaušiniu būtų galima už
mušti bolševiką. Bet tinka
mai pavartojus supuvusius* 
kiaušinius karinei strategi
jai, galima užkariauti vals
tybę. .Štai jums receptas, 
mieli ponai, kaip turime' 
pradėti: Visi, kiek mūsų... 
yra, pradėkime praktikuo
tis svaidyti kiaušinius, kadvystėsi, augo ir brendo tri- na? Daleiskime, kad anglas, i \ d N \ ’ ..

i'n emerių trąšoje: smeto- Prancūzas arba amerikonas patai y —- -'e 1 ’ -jų sudėčių 
nizmo, mussolinizmo ir hit- 
lerizmo. Dėl šitų kvalifika
cijų, lietuviški fašistai turė
tų būti laikomi pačiais ge
riausiais smogikais. Kad jie 
tokiais yra, tai žinanti lie
tuviškų fašistų drapiežnu- 
mą nesiginčys.

Nežiūrint fakto, kad ka
pitalistinis svietas savo iš
sigelbėjimo viltis yra sudė
jęs fašistiniame smogime, o 
betgi dėlto, kad lietuviški 
fašistai kilę iš mažos, bied- 
nos, ir dėlei to negarsios, 
tautos, kapitalistinis svie
tas juos laiko prasčiausios 
veislės fašistais. Ir tik dėl 
to, mieli broliai, kad esame 
kilę iš negarsios ir negar
bingos kilmės, mūsų šumo 
garsus vėjai neša į velnio 
ausį. Pikiet'avirhai progresy
vių žmonių parengimų, kėli
mas lermų prie svetainių, 
užpuldinėjimas žmonių, pri- 
iminėjimai .baisiai rėkiančių 
r ezo 1 i uci jų, nepaliaujami
aiškinimai, nurodinėjimai, 
kas kokiais yra, reikalavi
mai deportacijų, visiems 
biznieriams, kuųie nepučia į 
fašizmo dūdą, skelbimai boi
kotų, prakeikimai ir pa
smerkimai raudonųjų — 
abelnam gyvenime tiek jau
čiami ir valdančiųjų klasių 
tiek vertinami, kiek mažos 
varlės siutimas didelėje ba
loje.

Nežinau, kaip tvirtai jūs

koks Švarckopas, buvęs po
licijos komendantas, savo 
tautiečių užeigoje pasiraito
jęs rankoves spi audyklas 
valytų, arba generolas, pra
ganęs armiją, geležiniame 
fabrike mediniu kūju meta
lą plaktu. Visi žinome, kad 
dėlei tokių įvykių kiltų toks 
garsus lermas, nuo kurio 
saulė temtų ir žemė drebė
tų, dangus verktų ir pekla 
liautųsi dantimis griežus.

Bet dėlei tokių baisių 
skriaudų ir paniekų mažos 
valstybėlės fašistu, nacių, 
pro-nacių ir Hitlerio sukur
tų “nauju lietuvių,” ne tik 
niekam ašara iš akies neiš- 
slysta ir nosis nešnypšteri, 
ale dar didžiuojamasi sutei
kimu jiems prieglaudos!

Jei jūs, broliai, tą viską, 
kas viršuj išdėstyta, vadi
nate demokratine politika,, 
tai jūs nelabai verti jūsų 
Pauliaus pasigailėjimo. 
Tenkintis mažos varlės di
delėje baloje teisėmis, kuri 
negali už save didesnio nei 
įkąsti, nei įspirti, nėra nei 
pelninga, nei unarava. Bė
gam, rėkiam, pikietuojam, 
stumdom žmones, daužom 
langus, boikotuojam, depor- 
tuojam, jokio beprotnamio 
įnamiai negali su mumis su
silyginti. O betgi nei mūs 
kas klauso, nei paiso. Kas

I šiai į akį. Kada visų rankos 
bus tiek išlavintos, kad ga-,. 
lėsime mušti į cielių be klai
dos, tuomet apsiginkluojame 
supuvusiais 
marguojame 
pradedame 
dangi kiekvienas bolševikas 
turi po dvi akis, tai ant 
kiekvieno jų turėsime su
vartoti po du kiaušinius, 
kurie tur būt taip mauti, 
kad kiekvienas ištikštų aky
je. Ofensyvą turėsime pra
vesti žaibišku greitumu, kad 
pirmiau, negu bolševikai pa- 
spės atsikrapštyti kiauši
niais užtinkavotas akis, Lie
tuva jau būtų mūsų ranko-

kiaušiniais, 
į Lietuvą ir 

ofensvva. Ka- v v-

Taigi, kviečiu prie mobili
zacijos, broliai. Generolai 
tegul mobilizuoja vaiską ir 
mokina mėtyti kiaušinius 
tiesiai į akį, o Amerikos 
Lietuvių Taryba, tegul palie
pia lietuviškam Chamber of 
Commerce užpirkti visus 
supuvusius kiaušinius, kiek 
tik bus galima gauti. Visi? 
ruoškimės ofensyvui grei
čiausiai, kaip galime, ir jei
gu nenumatomų kliūčių ne
sutiksime, tai, užtikrinu, 
kad rudenines šventes jau. 
sutiksime Lietuvoje.

Šiuomi ir baigiu, laukda
mas malonaus susitikimo 
karo lauke. Paulius ■

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirt., Geg. 11, 1950
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(Tąsa)
— Kreingelis!
— Brunas ir Pacas! w

1 — Hef estas!
— Feniksas!
— Rakovickis!

1 — Imperial!...
Šaukiančiojo tas keistas pavardes bal

sas rinitai ir iškilmingai aidėjo salėje, 
kaip tuščioje bažnyčioje.

0 susiskirstę dviem grupėm žmonės 
atsišaukinėjo, paskui kėlėsi iš savo vietų 
ir porudomaiesi ėjo pro duris.

Pagaliau Ignotas susigaudę, kad čia 
šaukiami fabrikų pavadinimai. Jau iš
šaukė geležinkelio depo, ir šaukėjas ėmė 
dairytis, klausdamas:

— Kas buvo paskirtas kalbėti pas ge
ležinkeliečius? Atsiliepkit!

Ignotas, vis dar apsiblausęs, apsidairė, 
i' Šaukėjas pradėjo tikrinti:

— Metalistai, kartonažininkai, spaus
tuvininkai, tekstilininkai, odininkai, lent
pjūvių darbininkai...

O tie jau ėjo pro duris, visi, matyt, 
gavę po svečią nusivesti į savo įmonių 
mitingus. Tiktai vienas geležinkelietis 
dairėsi savo poros. Tada topterėjo Igno
tui, kad tai jam, tur būt, skirtas palydo
vas, ir jis, pažengęs Į priekį, atsiliepė:

• — Lyg ir man buvo sakyta nueit pas
geležinkelio darbininkus. Kaip dabar to 
draugo nematau, tai nebežinau, ar man 
čia, ar kiton kurion vieton?

Pasiteiravęs, kas jis toks yra ir iš kur, 
registratorius žvilgterėjo į sąrašą ir pa
tvirtino:

— Taip, taip, tas pats.
Tada suvedė ji su geležinkeliečiu; jie 

, pasikratė viens kitam ranką ir išėjo į
’ gatvę. Užsimaukšlinęs apskritą, unifor

minę kepurę, geležinkelietis pasakė:
— Mes kap nors pamažu, pamažu; ke

lias tolimas.
lj Jis buvo ilgaūsis, labai lėtų judesių ir 

lėtos kalbos švenčioniškis, netgi “kapcio
nas.” (Dzūkų krašto “kapeionų” šnekta;

•! sako: “kap ir “čionai” vietoj Ą“kaip” ir 
;• “čionai.”) •
! Maišydamas kapčioniškus ir vilnietiš- 
' kus, pusiau lenkiškos šnektos žodžius, jis 

čia klausinėjo Ignotą, čia pats pasakojo 
apie Vilnių, kurį, matyt, mylėjo ir ku
riuo didžiavosi.

— Kaip, ar seniai mieste? Regiu, 
kad ne vietinis. Gražu Vilniuj? Kap? 
Antai, iždinė stovi kokia. O da, va, — 
bankas, kap bažnyčia.

Ignotas mėgino juokauti:
— Iždinės, bankai — kaip bažnyčios, 

o bažnyčios — kaip kalėjimai.
|.r , “Gal sau mano, kad aš iš vidurio kai

mo,” pagalvojo jis ir ieškojo progos įro
dyti, kad ir ne tokius miestus yra ma-

Į tęs...
Jie ėjo Jurgio prospektu, paskui — di

dele Pylimo gatve. Laukinių vynuogių 
raizginiai, kaip margos, geltonai ir rau
donai nudažytos skepetos, driekėsi ant 
figūrinių ketaus tvorų, šliaužė sienomis 

1 aukštyn, kabinosi į balkonus ir tarpuvar- 
’ tęs, pridengdami plačius pirmųjų aukš

tų langus. Buvo namų, kurie Ignotui pri
minė Petrapilį: su liūtais, su puošniais 
privažiavimais ir iškilmingomis statulo-

I mis.
Vienoje vietoj-e, palypėjęs ant trumpų 

kopėtėlių ir atsišliejęs į kampinio namo 
sieną, kiemsargis lupo karūnuotojo kai
zerio portretą, prisegtą prie balkono si
jų, juodai raudonai baltomis juostelėmis 
išpintuose rėmuose.

— Amžiną atatursį! — garsiai pasakė 
Ignotas, tyčia užmindamas ant šaligat- 

' vio numestą kaizerio portreto gabalą. 
Kiemsargis, nieko nesuprasdamas,, pasi
žiūrėjo iš viršaus žemyn, o “kapcionas” 
nusijuokė. Ir jie tuoj susibičiuliavo:

I “kapcionas” jau be jokio išdidumo ėmė 
Į pasakoti:

— Kad verda mūsų • depo ve dabartė- 
’f ' lės ... Až kunkuliai! O niemčiui — nėr 

kas darai. Kap vakar, tai da kyšojo vė- 
luvas ant depcfvo, o šiandie jau nebėr. 
Aplink visą stanciją tik patruliai, pat-

1 . ruliai. Kad kaukši geležinėm padkavom, 
kap arkliai!

Kur-ne-kur kiemsargiai kėlė prie var
tų raudonas, matyt, paskubomis sukirp
tas įvairiausio dažo vėliavas: vienos buvo 
morkinės, kitos vyšninės, trečios tamsiai

burokinės spalvos. Kai kur baltas karū
nuotas paukštis su trumpais sparnais ir 
plačia uodega, išskėtęs nagus, suposi 
ryškioje avietinėje marškoje. ,

Geležinkelietis spiaudėsi:
— Pėpėjėsų papūga, psia krev! (P. P. 

S — oportunistinė Lenkijos socialistų 
partija.)

Atrodė, lyg mieste visi būtų metę dar
bą: susikabinę už parankių vyrai ir 
šmaikščios Vilniaus mergaitės vaikštinė
jo visu šaligatvio plotu, dainavo, juokėsi, 
kažin ką šaukė vieni kitiems.

Jurgio ir Pylimo gatvių kampe stai
ga pasigirdus muzikai, subėgę žmonės 
užtvėrė praėjimą ir, pasistiebdami, vieni 
kitiems į nugaras remdamiesi, sužiuro 
Pohuliankos link. Iš kas kartą vis stip
rėjančių orkestro garsų galima buvo spė
ti atžygiuojant kareivius. Atsirado sava
noriai tvarkdariai, kurie praskynė taką 
per patį gatvės vidurį; Pasirodė karinės 
kolonos galva.

Ignotas nusistebėjo: pro šalį tvarkin
gai plaukė batalionai, kuopos, būriai, 
kur-ne-kur buvo matyti nedidelė raudona 
vėliavėlė, per kukli, per menka greta iš
sitempusių, išdidžių karininkų, kurie 
žengė kolonų priešakyje.

— Štyvi žalčiai, kap pagalius prariję!
— niurzgė geležinkelietis.

šmaikščiosios vilnietės krizeno, prilin
dusios prie pat šaligatvio krašto, kalbi
no kareivius, mosavo nosinaitėmis. Bet 
visa tai greit pasibaigė. Rūstūs karinin
kų žodžiai ir grubūs feldfebelių mostai 
atšaldė vilniečius.

Įgulos eisenai pasiekus viešbutį, bal
kone pasirodė generolas, užsimetęs ant 
pečių platų apsiaustą. Nuleidęs stambią, 
kumpą nosį vebrinėn apsiausto apikak- 
lėn, jis abiem rankom išdidžiai įsirėmė 
į kardo rankeną. Nors nieko smarkaus, 
nieko grėsmingo nebebuvo jo figūroje nu
leistais pečiais, bet jis vis dėlto stovėjo 
pasipūtęs, įžūlus.

Geležinkelietis vėl neiškentė:
— Generolas ir tas jau susitraukęs, 

kap dvesiantis varnas ant kraigo, o dėlto
— paršyva jį čia matyt, ir ganą.. . Ei
na, va, karūnuotus palietus po kailiais 
pakišę, matykit, — po raudonu standar
tu. O gal čia kunigaikštis, grafas? Gal 
jam septyni /dvarai ar fabrikas? Ir jis, 
mat, eina soldat-rato rinkt! Juokai vie
ni!.. .

Ignotas patvirtino:
— Svetimi jie. čia .. . Svetimi. Jie sau, 

o miestas — sau.
Geležinkelietis ėmė pasakoti apie vo

kiečių darbus geležinkelio stotyje:
Viską veža, plėšia. Rodos, mėšlą ir tą 

tuoj pradės vagonuosna kraut, kad tik 
nieko nepaliktų.

Kol abu vyrai pasiekė stotį, trumpa 
lapkričio diena užgeso, ir per geležinke
lio linijas reikėjo bristi atsargiai keliant 
kojas, kliūvančias už bėgių ir žuolių. Se
maforų raudonos ir žalios akys linksmai 
žėrėjo ant aukštų stiebų, o pažemiu, pla
čiai išsimėtę tarp linijų, mirksėjo smul
kūs, lyg papirosų ugnelės, iešmų žibu
riukai. Depo buvo aukštas, platus pasta
tas su iškeltais, stikliniais dūmų aprū
kytais stogeliais ir didžiulėmis durimis. 
Visas kiemas prieš depo buvo suraižytas 
bėgiais: nuo kiekvienų durų tiesėsi per 
kiemą, per iešmus ir sujungimus prie 
“gerklės,” prie vienos bėgių poros, ve
dančios į liniją.

Žmonės rinkosi. Netrukus vienas pa
auglys, nutvėręs kažkokį gelžgalį, pa
daužė prie vartų pakabintą bėgio galą, 
tuo būdu duodamas ženklą sueiti į depo.

Didžiuliai blokai kabojo nuo išilginių 
ir skersinių sijų, besikryžiuojančių de
po palubėse. Iškeltas ant blokų ir dar 
nebaigtas montuoti, garvežio katilas ka
rojo kaip skerdenos paskuigalis, o šalia, 
jo, dar garuodamas, aušo tik tik iš toli
mos kelionės sugrįžęs garvežys. Ant jo 
priešakinio žvilgančio plieno juostos til
telio jau buvo ruošiama vieta sueigai: 
pačiame garvežio krūtinės viduryje už
degė didžiulį žibintą ir šalia jo iškabino 
raudoną signalinę vėliavutę.

Prezidiuman į tą tiltuką su vėliavutę 
užlipo penki vyrai.

— Profsąjungos galvos, — paaiškino 
Ignotui “kapcionas.”

(Daugiau bus)

< 
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VILNIUS
vykdomi 
Vilniaus

Rinkimai buvo 
partijų sąrašais, 
geležinkelininkai balsavo iš
imtinai už komunistus ir 
jiems prijaučiančius, staty
bos darbininkai išrinko 4 
komunistus, 2 bundiečius ir 
1 nepartinį. Smulkesnėse 
įmonėse ir dirbtuvėse, ku
riose dirbo mažiau susipra
tęs pusiau amatininkiškas 
elementas, nemaža balsų ga
vo oportunistines grupės. 
Tarybos rinkimai buvo vyk-
domii revoliuciniu būdu, be 
vokiečių okupacinės valdžios 
leidimo. Panašiu būdu reikė 
jo šaukti ir pirmąjį posė
dį. Tačiau į atstovų tarpą 
p a k 1 i u vęs reformistinis, 
smulkiaburžuazinis elemen
tas revoliucinės kovos bijo
jo, jos vengė ir Darbininkų 
Atstovų Tarybos atidarymą 
norėjo įvykdyti tyliai, kaip 
jie patys sakė, be didelio 
triukšmo, darbininkų klubo 
patalpose gruodžio 13 d., 
penktadienio vakare.

Komunistų Partija to
kiam Tarybos atidarymui 
griežtai pasipriešino. Jos 
Centro Komitetas išleido at
sišaukimą, smerkiantį opor
tunistų norą mažinti Tary
bos atidarymo reikšmę, ir 
pranešė, jog iškilmingas at
idarymas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 15 dieną, miesto, 
dabar Valstybinės Filhar
monijos, salėje. Tuo pačiu 
metu buvo pasiųstas Karei
vių Tarybai griežtas reika
lavimas užleisti miesto salę. 
Nesulaukę Kareivių Tary
bos atsakymo, komunistai 
nutarė užimti ją be leidimo 
ir ją užėmė. Kareivių Tary
ba buvo priversta sutikti su 
įvykusiu faktu.

Gruodžio 15-toji pasitai
kė kaip tik graži, saulėta 
diena., Į miesto salę daly
vauti didžiajame istorinia
me įvykyje rinkosi didžiau
sios minios žmonių. Be 200 
išrinktųjų atstovų prisirin
ko tiek svečių, kad nebega
lėjo sutilpti erdvioje salėje. 
Į iškilmingą Tarybos atida
rymą.,., savo delegacijas at
siuntė Kareivių Taryba ir 
vokiečių geležinkeliečių or
ganizacija. Jų atstovai pa
sakė sveikinamąsias kalbas. 
Posėdį atidarė senas Vil
niaus revoliucinio judėjimo 
dalyvis daktaras Andrius 
Domaševičius. Po ilgų frak
cinių pasitarimų į Tarybos 
prezidiumą buvo išrinkti 5 
komunistai, 3 bundiečiai ir 
1 socialdemokratas interna
cionalistas. Šios, pirmosios 
Vilniaus Darbininkų Atsto
vų Tarybos prezidiumo pir
mininku buvo išrinktas se
nas Lietuvos darbininkų ju
dėjimo dalyvis, vadovavęs 
Lietuvos ir Baltarusijos Ko
munistų Partijos pirmojo 
suvažiavimo darbui, Pra
nas Eidukevičius.

Svarbiausias istorinis tos 
dienos posėdžio nutarimas, 
padėjęs pradžią laisvam lie
tuvių tautos valstybingu
mui, buvo nutarimas paimti 
Vilniuje valdžią į Darbinin
kų Atstovų Tarybos rankas. 
Šį nutarimą balsavimo ke
liu p'riėmus, visi susirink- 
kimo dalyviai sustojo ir en
tuziastingai sudainavo In
ternacionalą ir Marseljetę.

Vilniuje tuo metu vokie
čių, okupantų valdžia vis la
biau kriko. Lietuviškųjų 
buržuazinių nacionialistų 
“Taryba,” visiškai susikom
promitavusi kaip kaizeri
nių okupantų įrankis ir 
lietuvių tautos interesų iš
davikas, Vilniaus miesto

azinis komitetas. Tačiau nė 
viena iš tų tariamųjų val
džių nebuvo tikra miesto 
šeimininkė. Tad Darbinin-

| kų Atstovų Tarybos nuta
rimas paskelbti Vilniuje savo 
valdžią reiškė Vilniaus 
miesto darbo žmonių valią, 

toriteto. Lapkričio 7 dieną) buvo realus ir įgyvendina- 
jos sudarytas “ministrų. mas.
kabinetas” ieškojo Antan-i Be šio pagrindinio nuta
tes valstybių ginkluotos! rimo gruodžio 15 d. dar bu- 
pagalbos, vedė derybas su 
Lenkijos buržuazijos atsto
vais dėl bendros veiklos 
prieš Lietuvos liaudį ir 
dairėsi saugesnės vietos, 
nes sostinėje, išskyrus oku
pantus, jis neturėjo kuo 
remtis. Daugiau jėgos tu
rėjo Vilniaus lenkų buržu-

gyventojų tarpe neturėjo 
jokios atramos ir jokio au-

vo nutarta pareikalauti pa
leisti politinius kalinius, 
apsaugoti miesto, ypač ge
ležinkelių bei pašto turtą, 
ir kitą dieną, paskelbus vi
suotinį streiką, suruošti di
džiulę politinę demonstra
ciją.

(Daugiau bus)

Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Kraujo Programa

Kraujas įvairiose formose 
išgelbsti šimtus gyvybių kas
dien Amerikos ligoninėse, ir 
daug šios gyvybę gelbstinčios 
medžiagos Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus pristatoma, 
kur tik yra reikalinga.

Šią kraujo programą veda 
30 Raudonojo Kryžiaus krau
jo centrų, kurie randasi di
deliuose miestuose, ir daugiau 
negu 1,600 ligoninių, kurios 
gauna tą kraują iš centrų ir 
vartoja savo ligoniams.

Nuo pradžios programos 
sausio '.menesį 1948 m. beveik 
456,000 vyrų ir moterų atėjo 
į centrus ir paaukojo 613,000 
puskvorčių kraujo. “Blood- 
mobiles” trokai, įrengti pri
imti kraujo aukas kaimuose— 
pasiruošę patarnauti ten, kur 
ūkininkai negali važiuoti į 
centrus.

Kraujo aukotojas gali sau 
vienas, arba grupėje, ateiti į 
centrą kaipo narys įstaigos, 
fabriko, klubų arba bažnyčios 
delegacijų. Jis išpildo trum
pą blanką ir nueina į mažą 
kambarėlį, kur atsigula. Slau
gė įdeda adatą į vienos ran-, 
kos gyslą ir kraujas teka per

trūbelę į stiklinę bonką. Už
ima tik nuo 7 ligi 15 minučių. 
Tik viena puskvortė kraujo 
išimama vienu kartu. Dėl jo 
sveikatos, aukotojas negali 
aukoti daugiau kraujo per 8 
savaites. Per metus laiko jis 
gali aukoti kraujo tik apie 
penkis kartus.

Aukojęs kraujo, aukoto
jas pakviečiamas į “canteen” 
išgerti kavos, pieno, arba ką 
užkąsti.

Aukotojo kraujas pasiun
čiamas į laboratoriją. Krau
jas analizuojamas ir paskirs
tomas į tinkamą kraujo gru
pę, įdedamas į stiklinę ir pa
žymimas “whole blood” ir 
pasiunčiamas į centrą, kur la
biausiai reikalingas. Iš ten 
pasiunčiamas į ligoninę, kuri 
sudaro kraujo rezervus per 
Raudonojo Kryžiaus progra
ma

Kada puskvortė kraujo 
tampa įdėta į ligoninės šal
dytuvą, Raudonojo Kryžiaus 
kontrolė pasibaigia. Gydyto
jai, chirurgai ir ligoninių 
prižiūrėtojai išdalina pagal 
reikalavimą. Paprastai, jie 
prašo, kad ligonis aukotų

puskvortę kraujo, kada pa
sveiksta, arba kad jo giminė 
arba draugas tai padarytų. 
Kaikurios ligoninės, kurios tu
ri “blood banks” atskirai nuo 
Raudonojo Kryžiaus, reika
lauja, $25 arba $30 už pus
kvortę kraujo. Bet tos ligo
ninės nereikalauja užmokes- 
ties, jeigu ligonis sutinka at
gal aukoti dvi puskvortes, ka
da pasveiksta.

Kraujas pradeda sugesti 
po trijų savaičių, nors visą 
laiką būtų laikomas šaldytu
ve. Jeigu per tą laiką krau
jas nesuvartojamas, jis yra 
sugrąžinamas atgal į Raudo
nojo Kryžiaus kraujo centrą 
arba į komercinę laboratori
ją, kontraktuotą sui Raudo
nuoju Kryžium. Labęratori- 
joj kraujas įdedamas į maši
ną, kuri labai greit sukasi. 
Raudonosios kraujo celės pa
silieka ant dugno mašinos. 
Jos supakuojamos ir išsiunčia
mos į ligonines, kur vartoja
mos kovoje su anemija, šis 
skystimas vadinamas “plaz
ma.” Plazma pakeičiama į 
pudrą arba sušaldoma ir at
gal pasiunčiama į ligonines, 
kur vartojama įvairių ligų 
gydymui. Didelis nuošimtis 
plazmos vartojamas gydymui 
inkstų ir kepenų ligų, apsau
gojimui nuo tymų ir pagrei
tinimui kraujo sukrekėjimo 
įvairiose operacijose.

Per Antrąjį pasaulinį karą 
Raudonasis Kryžius surinko 
daugiau negu 13 milijonų 
puskvorčių kraujo. Kariuo
menė ir laivynas prašė Rau*- 
donojo Kryžiaus pravesti tą 
programą. Bet vieną mėnesį 
po karo Raudonasis Kryžius 
pertraukė šią kraujo progra
mą. Buvo toks trūkumas, kad 
komitetas privačių gydytojų 
ir chirurgų po rimtos studijos, 
vėl prašė, kad Raudonasis 
Kryžius antrą kartą rinktų 
kraują.

Raudonasis Kryžius tikisi 
įsteigti 17 naujų kraujo cen
trų 1950 ir 1951 metais, apart 
dabartinių 30, atidarydamas 
kitus centrus pagal reikalavi
mą, r ‘

Raudonasis Kryžius.
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LAISVES PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį

LIEPOS 2 JULY
1950

Prasidės 1-mą valandą po pietų

Bus Klaščiaus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės.

Maspeth,"L. L, N. Y.

Kadangi tuom tarpu įvyks ta LDS seimas Brooklyne, tai 
bus daug svečių iš kitų mies tų. Suvažiuos viršaus 200 de
legatų iš daugelio miestų. Būkite piknike ir susipažinki
te su jais, r

George Kazakevičiaus Orkestras
, gros įvairius muzikos kavalkus šokiams

Brooklyno Aido Choras, diriguojant Geo. Kazakevičiui duos gražią 
dainų programą. Būtinai išgirskite jį.

Programa 
prasidės 
5 valandą 
po pietų

Įžanga 
75 centai 

taksai 
įskaityti

Muzika 
nuo 6-tos 
valandos 
po pietų

Kvieskite į Laisvės pikniką savo draugus iš visur. Parašykite jiems laiš
kelius ir paprašykite atvažiuoti į tą gražų pikniką, kur bus tiek daug sve
čių iš toliau. Visi rūpinkimės, kad piknikas pavyktų. Parodykime fašisti
niams gaivalams, kad jų boikotavimas Laisvės parengimų tiek tereiškia, 
kiek šuns lojimas prieš mėnulį. Neužsisakykite tuom laiku vakacijom vie
tas, žinokite, jog jus turite būti savo dienraščio piknike.
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CHICAGOS ŽINIOS
1$ JAUNUOLIŲ BANKIETO 

IR KONCERTO
r Sekmadienį, balandžio 30, 
FBrighton Park kolonijoj. 
Goodfellow Hall, 45th ir 
Garfield Ave., įvyko Ateities 
Žiedo Vaiku Draugijėlės, 
taip sakant, užbaigimo vei
klos sezono pasilinksminimo 
vakaras, kartu ir svečiu ir 
viešnių vaišės-puota.

Kaip žinoma, šį AžVD cho
rą pažangiosios visuomenės 
veikėjai - tėvai suorganizavo 
prieš tris metus, ir po šiai 
dienai tą jaunuolių berniukų 
ir mergaičių chorą mokina 
Onutė Šimkiūtė - Petrutienė, 
kuri būdama dar jaunesnė ir 
mažesnė už jos šių dienų mo
kinius dainininkus ir vaidinto
jus, prieš 33 metus, prigulėjo 
prie LMPS 9-tos kuopos pir- • 
mos suorganizuotos Ateities 
Žiedo Vaikų Draugijėlės.

Turiu pridurti, kad šiame 
koncerte dalyvavo iniciato
rius ir vardo sumanytojas 
draugijėlės, kurią prieš tris
dešimt metų sutvėrė progre- j 
&^vės lietuvės moterys, bū-' 
tent: Kostantas J. Budris. I 
Žinoma, buvo ir jo žmona i 
J^delė.

Dabar eisiu prie paties va- i 
karo eigos. Apie 5-tą valau-' 
dą svetainė jau buvo pilna i 
žmonių ir neužilgo pasirodė 
jaunas, žvalus, vienas iš ko-1 
miteto narių, kuris gražioje1 
angliškoje kalboje nupiešė , 
jaunuolių darbuotę ir paren- j 
gimo tikslą ir greitai persta- ( 
tė jaunuolių mokytoją Petru- , 
tienę ir jauną, gražią, auga- 
lotą mergelę, kuri akompa
navo visai programai. Nedi- i

DIDYSIS MAYNARDOPIKNIKAS
Paramai Dienraščio

Visi rytai rengkitčs į savo dienraščio 
didįjį pikniką, kuris įvyks

Sekmad., Liepos-July 2
Puiki dainų programa, daug visokių pamarginimų bei įvai

rumų, dalyvaus chorai, mažesnes grupes ir paskiri asmenys. Iš 
anksto rengkitčs jame dalyvauti. Turėsite malonumo pasima
tyti su daugeliu seniai matytų ir įsigysite naujų pažinčių.

Maynardo pikniko bilietai yra iš anksto platinami, pasisteng- 
kite įsigyti jų arba pasirūpinkite jų platinimu savo kolonijose

Maynardo piknikai yra pagarsėję gerais valgiais..Nes iš dau
gelio kolonijų gaspadinės pasirūpina prigaminti ir atvežti į 
pikniką kuo gerinsiu valgių. Taipgi bus ir gėrimų.

Massachusetts valstijos pažangiosios lietuvių or
ganizacijos kviečia visų rytų lietuvius dalyvauti 

šioje gražioje iškilmėje ir tuomi finansiniai 
paremti dienraštį Laisvę.

*

dėlę estradą susispaudusių 
dainininkų užpildė ir padai
navo Amerikos hymną, o pas
kui ėjo paeiliui kiti numeriai. 
Dainavo gražiai mažesnės ir 
didesnės grupės vaikų. Vie
na mergaitė puikiai paskam
bino piano solo. Jos lanks
tūs piršteliai išmuša gražius 
muzikos garsus. Jeigu ji ne
nustos mokintis, tai pasieks 
aukštą muzikos rekordą. Gra
ži grupė mergaičių su lėlė
mis (dolls) gražiai dainavo 
lopšinę savo vaikučius (ba
bies) myluodamos glėbyje. 
Šauniausiai liko išpildyti šie 
numeriai: akordiono duetas 
Jerry ir Browny, ir kada vi
sas choras dainavo maršą ir 
vieną dainelę su berniukų 
pritarimu. Apart lietuviškų, 
buvo sudainuota ir angliškų 
dainų.

“Tėvelis” gražią prakalbėlę 
pasakė. Mokytoja Petrutie
nė, vesdama programą, moka 
ne tik gražiai paaiškinti, bet 
ir vaikučiai susilaukia daug 
katučių.

Po programos apatinėj sve
tainėj stalus pilnai apsėdo ir ; 
valgė skanią vaikų draugijė
lės tėvų - motinų ir darbš
taus komiteto pagaminto gau
saus ir skanaus maisto vaka
rienę. Skoningos dešros su i 
kopūstais, “meat loaf,” kuge
lis, “cold salad,” žirniai, mor
kos ir kitokie priedai. Taip 
pat skani kava su tortu. Pa
tarnavimas mandagus ir grei
tas: jaunos moterys vikriai 
visur kur moka apsisukti ir 
visus pamatyti.

Prie bufeto uliavotojų bu
vo daug. Muzikantai šokiam

LAISVES 

ši didžioji iškilme bus

ARARAT CAMP
Vose Pond Pavilion 

Maynard, Mass.

v

gražiai grojo. Jaunuoliai, 
ypač mergaitės, susikibusios 
šoko gražiai lietuviškus šo
kius, suktinį ir. klumpakojį. 
Antrą jaunystę gyvenanti į 
vaikučių tarpą įsimaišę skra
jojo ir Stasys Stančikas su 
savo Jule, St. Vėšys su savo 
gerąja puse, Jonas Kastukas 
ir kiti senosios kartos jaunuo
liai.

Teko matyti ir pasikalbėti 
su Slenčauskais ir mokytojos 
Petrutienės uošviais Viktorija 
ir Jurgiu Petručiais ir Onutės 
vyru Jonuku ir Jokubauskie- 
ne, buvusia pittsburghiete, ir 
Elzbieta ir Juozu Mockais. 
Mockienė praeityje yra daug 
veikusi, kaip ir Marijona 
Kirstukienė, vaikų draugijėlė
je. Povilas Dauderis, tas gra
žaus kalibro tenoras, pirmiau 
daug dainuodavo. Malonu 
buvo su juo pasikalbėti. Jie 
perstatė ir supažindino su 
“Vilnies” angliško skyriaus 
redaktore Olga Martin. Pui
ki veikėja ir malonaus būdo, 
gražiai kalbanti lietuvaitė.

Gražioj nuotaikoj ir pakilu
siu ūpu praleidome laiką pas 
jaunuolius jų šauniame va
karėlyje. Jie dainavo vieną 
dainą “Summer Winds Blow.” 
Užbaigę dainas su savo mo
kytoja, išėjo atostogauti. Da
bar lauksime jų žieminio se
zono parengimo. Svečias.

TRAUKINIO NELAIMĖ
JE ŽUVO 25 TURKAI

Istanbul, Turkija. —Be
važiuojant traukiniu per 
tiltą, susmuko tiltas, ir nu
krito traukinys į gilią tarp- 
kalnę. 25 važiuotojai liko 
užmušti ir 24 sužeisti.

Keltuvų operatoriams New Yorko apartmentiniuose 
viešbučiuose sustreikavus, savininkai už trejeto dienų 
sutiko pasiduoti arbitracijai. Streikavo 12,000 unijis- 

tų, AFL Building Service Employees International 
Unijos Lokalo 32-B narių.

CLEVELANDO ŽINIOS
Metodistės Moterys 
Pasmerkė Mundt Biliu

Mcthodistų Bažnyčios Mo
terų Draugija savo naciona- 
liame metiniame suvažiavime. 
Clevelande, kuriame dalyva
vo 3,500 delegačių, vienbal
siai užgyrė “neatmainomo pa
sipriešinimo” rezoliuciją prieš 
Mundt - Ferguson bilių. Re
zoliucija bus platinama vi
sose J u n g t i n i u Valstijų 
metodistų bažnyčiose. Re
zoliucija aiškina, kad Mundt- 
Ferguson bilius, tapęs įstaty
mu, peržengtų pamatines tei
ses — žodžio ir sąžinės lais
vę.

šis metodisčių moterų su
važiavimas įvyko kartu su 
Mcthodistų Vyskupų 'Tarybos 
suvažiavimu, kuriame buvo 
ginamos Mcthodistų Federaci
jos už Socialų Akciją žodžio 
laisvė.

Moterų skyrius priėmė kitą 
rezoliuciją, per kurią atsišau
kia į Generalę Konferenciją 
prašalinti segregacijos nuodė
mes.

Tarpe katalikų dvasiškių 
labai mažytė nuošimčio dalis 
yra, kurie užsiima tokiais 
prakilniais darbais. Katalikų 
dvasiškija, nuo popiežiaus iki 
paprasto kunigo, visi veikia 
turčių, žmonių išnaudotojų, 
naudai. Jie veikia už fašiz
mą ir karą, iš kurių turčiai 
žeriasi sau dolerius bilijonais. 
Jiems negaila masių katalikų 
darbo žmonių, kuriuos fašis
tinis režimas galutinai pa
vergtų ir pažemintų. Jiems 
negaila tų žmonių, kurie ga
lėtų žūti milijonais nuo atom
hydro b o mb i n i o karo.

Lietuviški kunigai siunčia 
katalikų jaunimą kartu su 
buvusiais nacių smogikais, 
kad tas jaunimas lavintųsi 
fašistinio užpuldinėjimo ant 
apšvietos įstaigų.

PIKIETAVO SEN. MUNDT

Jungtinių Valstijų senato
rius Mundt, autorius senatui 
priduoto Mundt - Ferguson 
profašistinio biliaus, buvo čia 
pakviestas kalbėti Prekybos 
Buto surengtuose pietuose, 
Statler i o HOtelyj.

Progresyvių Partija ir 
Amerikos Jaunieji Progresis- 
tai suruošė pikietą prieš tą 
nepageidaujamą svečią. Jau
nuoliai pikietuodami dainavo:

One, tow, three, four, 
We don’t want another

war;
Five, six, seven, eight, 
Stop Mundt before it’s

too late I
Pikietu buvo apsuptas vi

sas Starterio Hotelis ir dau
gybė lapelių 'tapo išdalinta 
praeiviams, kuriuos žmonės 
atydžiaf skaitė.
Progresyviai Sulaikė 
Rendų Kontrolę

Cleveland Heights rendų 

kontrolė, šiame Clevelando i 
priemiestyje, pasiliko dar ne
kuriam laikui. Už tai padėka į 
tenka Progresyvių Partijai, | 
kuri suorganizavo parašų i 
rinkimo vajų. šiame mieste | 
randasi daugybė didelių i 
apartmentinių namų ir nuo jų j 
nuėmus rendų kontrolę ron
dos iškiltų taip, kad darbo 
žmonėms jos liktų nebepasie
kiamos.

Kada daugybė parašų tapo 
priduota miesto tarybai, tai 
pats majoras Pertle ir daugu
ma miesto tarybos narių, ku
rie atvirai rėmė nuėmimą 
rendų kontrolės, nutarė ati
dėti ant toliau, kad komisija 
tą dalyką iš naujo pertikrin
tų.

Klaidos Pataisymas

Paskelbiant aukotojų var
dus, kurie aukojo apsigyni
mui nuo užpuolikų, LLD ju
biliejiniame bankiete, kovo 
19, įvyko klaidų. P. Rodgers 
aukojo $10, o buvo paskelb
ta tik $1. J. Palton aukojo 
$5, kurio vardas buvo visai 
praleistas . Už tai meldžiu 
draugų atleisti.

Prie aukų dar dasidėjo Juo
zo Monkausko auka $2, kurie 
tapo priduoti vėliau. Tai da
bar apsigynimui nuo to fa
šistinio elemento aukų yra 
$169. J. N. S.

Baltimore, Md.
SVARBUS IŠVAŽIAVIMAS

Nedėlioj, 14 d. gegužės, 
apvaikščiosime Motinų Die- 
ną, turėsime išvažiavimą pas 
gerbiamu-s M. Kučinskus, Lin- 
ticorn, Md.

Išvažiavimą rengia dvi or
ganizacijos — Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 25 kuopa ir 
Lietuvių .Darbininkų Susivie
nijimo 48 kuopa bendrai. Tai 
bus pirmas išvažiavimas po 
žiemos sezono. Gamta jau 
pasipuošė, kaip tai bus malo
nu susitikti visiems draugams 
ii- Laisvės skaitytojams, pasi
kalbėti, pasilinksminti gražia
me Kučinsko ūkyje. Kiekvie
nas organizacijos narys ir 
simpatikas kviečiamas daly
vauti. Kviečiame ir dorus 
naujakurius lietuvius daly
vauti ir smagiai laiką praleis
ti. Todėl visi ir visos prašomi 
atsilankyti.

Kelrodis: Kurie važiuosite 
gatvekariais, tai paimkite gat- 
vekarį No. 27, Morral I Park, 
ir važiuokite iki pat linijos 
galo. Ten išlipus reikia pa
imti busą Landsdown ir va
žiuoti iki Patapsco upės tilto. 
Ten išlipti, perėjus Patapsco 
upės tiltą bus pikniko vieta, 
po kairei.

Komisijos Narys.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-rno dust.) 

tik gražaus juoko turi iš tų 
nuskriaustų ir skriaudžiamų 
žmonių.

Keleivyje skaitau piktas 
Frank Lavinsko blevyzgas 
prieš pažangiečius.

Tą žmogų skaitau paklydu
siu, jam bus viena lenta iš
kritus. Prieš keletą motų jis 
lašinėdavo Laisvei, gražiai 
pajuokdavo ir išdavinėdavo 
savo brolius socialistus. Da
bar plūsta pažangiečius. Taip 
veidmainiauti labai nepridera, 
labai negražu.

Dabar smarkiai eina labai 
įdomi transakcija. Mes suši
lę ginkluojame Angliją, o An
glija dar labiau įkaitusiai 
ginkluoja arabus, o arabai 
ruošia ginkluotą pirtį Jzrae- 
liui, kurį mes skaitome savo 
geriausiu draugu.

Keista, beprotiška, bet to
kia dabar mūsų diplomatija. 
Ir viskas eina vardu kovos 
prieš komunizmą!

Nusmelktas mirt 250,000 
’ydų marintojas

Berlin. —Vakarinio Ber
lyno teismas nusmerkė mirt 
Erichą Bauerį, kuris karo 
metu buvo “meistras” žy
dams žudyti nuodingomis 
dujomis.

Kuomet nacių slaptosios 
policijos vadas Heinrich 
Himmler atsilankė į kon- 
centrac. stovyklą Sobibore, 
Lenkijoje, tai Baueris su
teikė jam “specialę pramo
gą,” dujomis numarinda
mas 300 žydų mergaičių.

Viso Baueris dalyvavo 
nužudyme 250 tūkstančių 
žydų.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks
14 d. gegužės, 10;30 ryte, 29 Endi
cott St. Čia yra keletas svarbių 
klausimų, kaip tai Laisvės pikni
kas ir LLD 7-to Apskr. piknikas. 
Draugai dalyvauki!! — Sekr. J. M. 
Lukas. (88-89)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 14 d .ge

gužės, įvyks bendras organizacijų 
susirinkimas, 735 Fairmount Ave., 
5-tą vai. po pietų. Šiame susirinki
me bus renkama komisija tradiciji- 
nio “Laisvės” pikniko ir prisirenki- 
mas prie LLD 6-to Apskričio pikni
ko, kuris įvyks 21-mą gegužės. 
Taipgi rengiamas busas vykti j 
Baltimores “L.” pikniką. Daug rei
kalų esti ir mūsų judėjimo žmonės 
atlikim garbingas pareigas. LLD 10 
kp. susirinkimas įvyks vėlesniu lai
ku tą pačią dieną. — Veik. Kom. 
Sekr. (87-88)

ELIZABETH, N. J.
L.D.P. klubo mėnesinis susirin

kimas įvyks penktadienį, gegužes 
12 d., Klubo patalpoje, 408. Court 
St., pradžia 8-lą vai. vakare. Visi 
klubiečiai malonėkite pribūti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarimui. 
Kai kurie iš mūsų jau perdaug ap
sileido, nelanko susirinkimų, turime 
susitvarkyti. — K. N. (87-88)

HARTFORD, CONN.
ALDLD moterų kliubo susirinki

mas įvyks pirmadienį, geg. (May)
15 d:, pradžia 7:30 vai. vakare,
Laisvės Choro salėje, 155 Hunger
ford St. Visas nares kviečiame da
lyvauti ir prašomo naujų atsivesti.— 
V. K. sekr. ’ (87-88)
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5 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily) —Ketvirt., Geg. 11, 1950

Chrysierio Streikieriai 
grįžta darban 

r

Detroit..— 89,000 Chrys
ierio auto, darbininkų pra
dėjo grįžti darban po 104 
dienų nuo savo streiko pra
džios.

United Press praneša, 
kad daugiau kaip 90 pro
centų darbininkų, balsuo
dami praeitos savaitės pa
baigoje, užgyrė naują su
tartį, kurią pasiūlė unijos 
pirmininkas Walter Reu
ther.

Sutartis žada $100 senat
vės pensijas darbininkams, 
išdirbusiems pas Chryslerį 
25 metus, įskaitant į tą 
$100 ir valdin’ pensiją. 
Sveikatos fondas bus pa
laikomas lygiais samdyto
jų ir darbininkų įmokėji- 
mais.

Unijos vadai neišsiderė
jo jokio tiesioginio algos 
pakėlimo darbininkams.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ
REUMATIZMO

ARTHRITIS
Jcinu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAU
DĖJIMO. RAUMENŲ GEDIMO. SCIATI- 
KOS, STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGI- 
JOS. SĄNARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. 
PODAGROS, ir tt.. PABANDYKITE RADĘ 
TABLETS dėl Kerų pasekmių. Mes norime, 
kad jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS 
(BANDOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių lėšų jums. 
Nesiųskite pinigų, o tiktai savo vardų ir 
adresų, tad i.:es jums tuoj pasiųsime table- 
tėlių. V4<i nurodymai ant pakelio. Nieko 
juinsj nclėšuos, jei nepatiks.
NORTHWAY PHARMATICAL CO.

439 North Street
ROCHESTER 5, NEW YORK

Dept. 35

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Ave. 

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

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 reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G. 
Tel. EVergreen 7-6868

Matthew A. 
BUYUS 

(Buyauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS i:

® :: < • 
Liūdesio valandoj kreipki- H 
tės prie manęs dieną ar U 
naktį, greit suteiksime U 
modernišką patarnavimą. <• 
Patogiai ir gražiai mo- <• 
derniškai įruošta mūsų ;; 
šermeninė. Mūsų patama- ; • 
vimu ir kainomis būsite ;• 
patenkinti. ;;

® ji
1113 Mt. Vernon St 

Philadelphia, Pa. i:
Tel. Poplar 4110
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įsakyta Mokytojus 
Teisti

Tie draugai, kurie esate ap
siėmę dirbti mūsų apskrities 
piknike, šį sekmadienį, gegu
žės 11 d.. Linden, N. J., ma
lonėkite nepamiršti ir pribūti 
piknikan laiku. Pradžia 1 
vai. dieną.

ALDLD 2 Apskr. 
Komitetas.

Bolininky Pobūvis 
Dar Nebuvo
Viso Ko Užbaiga

Gegužės 6-tą įvykęs boli- 
ninkų pobūvis ir susirinkimas 
sezono užbaigai pažymėti ir 
ateinantį sezoną planuoti dar 
nereiškė sezoninio darbo už
baigą. Praėjusį antradienį ir 
vėl jie susirinko visu būriu. 
Tam yra priežasčių :

Prieteliškai žaisdami jie su
siprato vienas su kitu ir įpra
to praleisti gražioje nuotai
koje. smagiai vakarus Lietu
vių Kultūrinio Centro bowl in
ge;

Jie pasiruošia visašališka- 
jam LDS bowling turnam.cn- 
tui. Laukdami svečių boli- 
ninkų iš visos šalies, nori ge
rai pasirodyti ir namiškiai. 
Turnamentas įvyks New Yor
ke, gegužės 19-21.

Primintina, jog greta tu r- » 
namento, jo užbaigai. įvyks1 
šaunus bankietas gegužės 21-1 
mos vakarą. Liberty Audito
rijoje. Vakarienė 6 vai. Ti
le ietas $3.56.’ Vien tik šo
kiams $1. Jame visiems 
brooklyniečiams ir apylinkės 
lietuviams bus proga susitikti 
svečius bolininkus. Tik užsi
tikrinkite sau įėjimą įsigiji
mu tikietų iš anksto.

Pokylį rengia LDS angliš
kai kalbančiųjų kuopa — 
Builders Lodge 200.

• KLAIDOS PATAISYMAS
Antradienio Laisvės lai-1 

doj buvo pranešta telefonuo-1 
ta žinia apie Ch. Petraičio li-l 
gą ir pasakyta. kad žinią į 
pranešė Petraities sesuo Min- 
kauskienė, o turėjo būt Ona 
Malinauskienė. Susimaišymas 
įvyko dėl to, kad Min- 
kauskai ir Petraičiai gyvena 
toj pačioj stuboj, tai manyta, I 
kad Malinauskienės vardas i 
nugirstas vietoj Minkauskie- 
nės. Atsiprašome. i
*

Būkite visi ALDLD 2-ros Apskrities

Piknike
šį Sekmadienį

KELRODIS: Automobiliais iš Brooklyno Highway 1 į Linden, N. J., 
iki Woods Ave., po dešinei ir ja važiuoti iki Simson Avė., ir po kai
rei vieną bloką iki Mitchell Ave. — Iš Elizabetho ar Newarko busu 
44 iki Woods Ave.; ir jSaieit apie 3 blokus iki Samson Ave., kur bus 
po kairei ir Mitchell Avenue.

Traukiniais nuo Penn stoties iš New Yorko, 7th Ave. & 33rd St., 
galima važiuoti sekamomis valandomis: 11:40, 1:05, 2-10, 3:35, 4:08, 
4:50.

GEGUŽES 14 MAY
Lithuanian Liberty Park

340 Mitchell Ave., Linden, N. J.

Pradžia 1-mą vai. po pietų

Pavidžio Orkestrą Šokiams
Šokiai tęsis iki sutemimo

DAINŲ PROGRAMA IR PRAKALBOS

Valgių ir gėrimų visiems bus iki sočiai 
Įžanga 50c (taksai įskaityti).

PRAŠOME VISŲ BŪAI LAIKU

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai šį sekmadienį pasielgs 
rimtai, jeigu skaitlingu būriu 
patrauks svečiuosna pas New 
Jersey lietuvius, į Linden, N. 
J. Ten visus kviečia Lietu
viu Literatūros Draugijos 2- 
ji apskritis. Ten įvyks šau
nus piknikas Lithuanian Li
berty Park, 340 Mitchell 
Ave., Undone.

Prasidės 1 vai. šokiams

GRAŽIAI AUGA MŪSŲ LIETUVIŲ 
KALBOS MOKYKLĖLĖ

LKM savo pavasariniame 
lyg ir egzamine, įvykdytame 
su spektaklėliu “Proga Kiek
vienam” Liberty Auditorijoje, 
gegužės 7-tą, pasirodė jau vi
sa galva aukštesnė ir ypatin
gai išbujojusi į plotį, išsišako
jusi.

Buiniomis .jos šakelėmis — 
net sunku spręsti, kuri sti
presnė — pasirodė visai rim
tai pastatytas mokinių chore
lis ir šokėjų grupės. Visos 
savo srityje gražios, visos jau 
prasisiekusios, pilnai tinka
mos programose išstoti. Ir 
nėra -priežasties, dėl ko jos 
reikalo neturėtų užvaduoti 
suaugusiuosius tose progra
mose, arba stoti greta suau
gusiųjų, kaip tai padarė Ai
do koncerte.

Chorelis, vadovaujamas Al
donos Anderson (Žilinskai
tės), harmoningai susidaina
vęs. Vyresnieji neužrėkia 
mažiukų, o tie pipirėliai, kad 
traukia, tai traukia. Jie dai
nų žodžius išmoko ir dainų 
melodijas pamylėję. įpratę. 
Ir skaitlingi. Pradėjo chore
lis su abiemis himnais ir dai
navo daug dainų, veik visas 
lietuviškas.

šokėjai, mažiukai ir vyles
nioji, taip pat gyvai drožia. 
Niekad pirmiau mūsų šokėjų 
grupės nebuvo atsiekusios to
kio plastiškumo, koki jau 
igijo tuo trumpu Būtos Bell 
(Gasparaitės) laikotarpiu su 
jais darbo, talentingo jų mo
kymo. Net mažiukų porų 
šokyje matosi šokiu “dva
sios,” ne vien tik šiaip sau 
stypč iojimo.

Florence Kazakevičiūtė, ar- 
*

e
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gros Pavidžio orkestras. Ge
rų valgių ir gėrįmų parūpins 
rengėjai.

Vieta‘piknikams patogi lie
tuje ir giedroje,, nes yra tal
pi salė, o giedrią dieną pa
kankamai pavėsio pačiame 
pikniko parke ir erdvus mies
to parkas rubežiuojasi su pik
niku, tad čia galima pave
sianti, ilsėtis, arba linksmin
tis ir vaišintis visą dieną.

monistė, akompanavo vyres
niesiems šokėjams. Netenka 
nei aiškinti, jog jos vaidmuo 
labai svarbus šioje grupėje.

Ne mažiau įdomumo tei
kė mažytės Dolores Agur- 
kis, Sergejaus Brazausko, Ire
nos Babarskaitės, Billing 
Briedis, Lilijos Graunaitės 
recįtacijos - dėklam acijos, 
jaunukų Ed Dagio su Joana 
Norris sudainuotas duetas, Jo
no Meškėno ir Bill Kūliko 
bandymas pirmininkauti, ar 
Billing Briedžio užbaigai tar
tas žodis. Tai vis augą, bręs
tą talentai—atsakymas į dai-. 
liniuko Roberto Fe i f ori o tapy
tą šūkį: “Išlaikykime mūsų 
protėvių kalbą!”

Vaidybinė spektaklio dalis 
atrodė neryški, ar gal nebu
vo pakankamai susimokyta. 
Grupėje dalyvumo bene svar
biausia veikmė čia buvo pra
šalinti šaltą, nejaukią sceno
je tuštumą, taip bauginančią 
jaunukus išstoti, individualiai 
pasirodyti. Juk net prisiėjus 
Čia pat iš grupės išsiskirti re- 
citacijai, tūlo kvėpavimas pa-, 
kito. O grupėje rastis visgi j 
jaukiau, negu iš užscenio tūš- ' 
čion estradon žengti, staiga 
pasijusti vienišam veidu prieš 
publiką ii1 susikoncentruoti į Į 
tai, ką turime pasakyti.

Juozas Dagis spektaklyje 
vaidino mokytoją; Karolis 
Benderis — komisijos narį, 
kuo jis yra tikrovėje. Juozas 
Byronas. mokyklėlės įkūrėjas, 
kelintieji metai jon įriedąs 
nuo dienos darbo atliktosios 
energijos didžią dalį, pristati
nėjo dalyvius.

Pertraukoje Vincas Bovinas 
kvietė padėti pasiųsti šios mo
kyklėlės mokinių atstovybę į 
vasarinę, atostogomis įvyk
siančią meno, lietuvių istori
jos ir kultūros mokyklą, 
Worcesteryje. Ir pavieniai, 
norį papildyti savo žinias to
se srityse, gali jon ruoštis. 
Rinkliavos nebuvo. Tačiau, 
tam pritariantieji, buvę ir ne
buvę LKM pramogoje, kvie
čiami tam prisidėti.

Po programos dar ilgai tę
sėsi smagūs šokiai, su pro
gramos dalyviais jų vadovy
bėje, taipgi vaišės programos 
dalyviams ir svečiams, suruoš
tos mokyklėlės komisijos, su 
talka tėvų ir geni prietelių.

Rep.

Ridgewoodieciai 
Rengia Bankietą

Norintieji smagiai pabuvoti 
ir gerai pasisvečiuoti, kaip tas 
visuomet užtikrinta ridgewoo- 
diečių bankietuose, geriau tuo
jau, nedelsiant, pasimatykite 
su, ridgewoodieciais tikslu įsi
gyti tikietą iš anksto. Pas 
juos, kaip žinoma iš praei
ties, kai kada pritrūksta vie
tos.

Įvyks jau šį šeštadienį, ge
gužės 13-tą, šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames Street, 
Brooklyne. Vakarienė 7:30.

, R.

Švietimo Tarybos posėdyje 
praėjusio antradienio vakarą 
buvo gerokai daužymo kūje
liu į. stalą, kuomet suspenduo
tieji mokytojai, jų gynėjai ir 
kiti uni.įistai norėjo kai ką 
pasakyti susirinkime. Moky
tojai reikalavo, kad taryba 
svarstytų suspendavimą ir jo 
priežastis, kad mokytojus at- 
spenduotų, atsteigtų į parei
gas iki praeis jų teismas .

Be leidimo mokytojams pa
sisakyti, taryba patvirtino 
Jansen o įvykdytą suspendavi
mą ir nustatė suspenduotuo
sius teisti už “nepaklusnu
mą.”

Mokytojai paskaityti nepa
klusniais už tai, kad jie vir
šininkui atsisakė atlikti ausi-, 
nę, tai yra — aiškintis apie 
savo asmens politines pažiū
ras. Tas visai neliečia to, kas 
dedasi mokyklose, sakė jie.

Suspenduotieji yra Moky
tojų Unijos viršininkai ir vei
kėjai.

Svečiai
Gegužės 8-tą laisvicčius at

lankė Joseph Sabaliauskas, 
yonkersietis, dabar dirbąs ir 
gyvenąs Valhalla, N. Y. Jį 
atlydėjo Mrs. Anna Zurnis, 
ridgewoodiete, pas kuriuos 
Sabaliauskas svečiavosi.

Sabaliauskas su Antanu ir 
Anna žurinskais ilgamečiai 
pažįstami, geri prieteliai dar 
iš Yonkers’o gyvenimo laikų, 
tad Luošą valandą pasigavęs 
atvyko pasidalinti su jais 
šeimos džiaugsmais ir liūde
siais, suraminti draugus dėl 
netekimo talentingo, aukštai 
išsimokslinusio sūnaus Leo
nardo praėjusią vasarą. Pri
siminęs jį, pažintą nuo kūdi
kystės, svečias apsiverkė. Jo 
atminčiai dovanojo Lais
vei $10 ir jo motinos vardu 
$1, taipgi pasimokėjo prenu
meratą.

Svečias taipgi atlankė LLD 
ir LDS centrus, pasimokėjo 
duokles. Ir atlankė, apžiū
rėjo visą Kultūrinį Centrą.

SUSIRINKIMAI
LIET. KULT.
KLUBO NARIAMS

Svarbus susirinkimas įvyks 
gegužės 11-tos vakarą, pa
prastu laiku ir vietoj.

” PAIEŠKOJIMAI
Aš esu 45 metų amžiaus ir paieš- 

.kau ištekėjimui • pasiturinčio vyro, 
patogiam gyvenimui, amžiaus nuo 
50 ar'viršau metų. Prašau rašyti 
anglų kalba, nes aš. lietuviškai ne
moku skaityti. Rašydami adresuo
kite: T. S., 110-12 Atlantic Ave., 
Richmond Hill 19, N. Y. (86-96)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas (vyras 

ar moteriške) dirbti prie virtuvės 
ir už baro. Geros darbo sąlygos ir 
gera alga.
Taipgi turiu kitą restaurantą, kurį 
galiu užleisti nemokamai asmeniui, 
norinčiam dirbti ir pasidaryti tin
kamą pragyvenimą.

Kreipkitės: 426 So. 5th St., 
(88-90) Brooklyn, N. Y.

Reikalinga namų ruošos darbinin
kė, patyrusi prie vaikų, guolis ant 
vietos, atskiras kambarys, alga $100 
j mėnesį. Telefonuokite: Flushing 
8-3909. . (86-87)

PARDAVIMAI
Parsiduoda farma su įrengimais 

vakacijoms 11 kambarių, 2 maudy
nes, šiltas ir šaltas vanduo ir visi 
kiti patogumai atostogautojams.

90 akrų žemės,* gera žemė vai
siams, daržovėms ir javų auginimui. 
Vieta ant kranto East Branch De
livery upės, upstate, N. Y., kuri tin
ka maudynėms ir gausinga žuvavi- 
mui. Parduodame su traktorium ir 
kitais žemdirbystės įrankiais. Kai
na $10,000. Parduodame be agento. 
Dėl . platesnių informacijų kreipki
tės pas Frank Reinhardt, 60-11 70th 
Ave., Brooklyn, N.’Y. (86-90)

* 1

Naudokitės Proga! Pigiai parsi
duoda 8-nių šeimų namas, labai ge
rose sąlygose, Williamsburgo apylin
kėje. Prašome šaukti: LA 5-3638 

(86-90)

Užgriuvo Šulinio Kasėją Biznieriai Skelbkitės Laisvėje

Dominick Atteo per kelio
lika valandų tebebuvo dug
ne 20 pėdų gelmės, iškastos 
šuliniui, kad garažas galėtų 
turėti savo vandens automobi
liams plauti, nereikėtų atsi
dėti ant nepastovaus miesto 
vandens ištekliaus. Gelmė 
randasi po garažu, 1 147 45th 
St., Brooklyne.

Užgriūtas iki pažastų, su
spaustas žemių ir akmenų, 
Atteo ilgą laiką gerai laikė
si, juokavo. Vėliau sūnus, ne
paklausęs policijos patarimo, 
nusiuntė tėvui cigaretę. Įvy
ko eksplozija. Sūnus ‘dėl savo 
neprotingo pasielgimo iste
riškai gailėjosi, bet tas nepa- 
lengvinuo tėvui. Ant jo tu
rėjo lieti šaltą vandenį, kad 
drabužiai nesudegtų. Jį gel
mėje eksplozija aptrankė, 
dar daugiau žemių ir akmenų 
privertė, pirmiau suvirtusius 
labiau sukratė, suspaudė.

Nuleistas gelmėn jam teik
ti kraujo plazmos ir morfino 
daktaras Berson sakęs, kad jo 
padėtis bloga.

Praradę viltį jį iškelti iš 
gelmės, gelbėtojai pradėjo 
atstu nuo gelmes įžūliai gręž
ti kitą skylę, kad ja dasikas- 
ti apačion po užgriūtuoju ir 
taip atliuosuoti jį suslėgusią 
žemę ir akmenis.

Bronxe areštuoti du vyrai, 
45 ir 48 metų, kaltinami api
plėšime apdaužę krautuvės 
savininką Julius Schinagel. 
Abu tapo sugauti ir, sakoma, 
pažinti. Viso jie buvo laimė
ję $60.

GERIAUSIS

INSURANCE
I oIR

REAL ESTATE
• Patarnavimas pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 JAMAICA AVE. >
Richmond Hill 18, N. Y.

4

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0208

EGZAMINUOJAM AKIS 1 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

SHALINS’1
(Shalinskas) t

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

(at, Forest Parkway Station) I
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves i
Koplyčias suteikiam nemokama! £ 

visose dalyse miesto. ?
Laidotuvių Direktoriai: į

F. W. Shalins-J. B. Shalins;
Tel. Virginia 7-4499

Bizniui Atskaitos Del Taksų

REPUBLIC B AR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 
Federally, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIčIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokioms biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIčIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.
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TONY’S A,
UP-TO-DATE

BARBĘR SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS
' FUNERAL HOME

ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 
(Laisniuotas Balsamuotojas)

Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.
S 5/

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirtu Geg. 11

Telefonas
EVergreen 4-8969

Dr. A. Retrika
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta




