
Kas jau turi, tam ir duoda.
Mažiau kalbą, daugiau 

vienybės.
Baisioji istorija.
Tik viena savaitė.

Rašo A. BIMBA

Mūsų valstybės sekretorius 
užtikrino, kad Amerika pa
sius Indo-Kinijon didelį kiekį 
lankų ir kitu ginklų. Jie bus 
panaudoti prieš partizanus ir 
tą dalį tos šalies, kuri ne
klauso francūzų.

Ten žmonės biedni ir alka
ni. Bet mes ginkluojome val
dovus, kad jie (galėtų žmones 
toje vergijoje palaikyti.

Prasta politikA Ji gero ne
padarė Kinijoje. Nieko ge
resnio neduos Indo-Kinijoje.

Gaila, kad mūsų valdovai 
nesimoko iš klaidu.
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Senatas atidėjo teisingos 
samdos biliy ir užgyrė 
streiklaužį Denhamą

Vėliausios žinios
ru suvažiavimui. Kartu 

miestus
Washington. — Federa-

; apskrities teismas penk- Trumanas ragino 
atmetė Komunistų ruoštis apsaugai nuo “prie-

*

New York Telephone kom
panija paprašė ir valdžia lei
do pakelti telefonu susisieki
mo kainą. Kompanija pelnys 
grynais pinigais 26 milijonus 
dolerių. Vietoje nikelio, 
vieną pašaukimą reikės 
keti dešimtukas.

Pernai ar užpernai ta 
kompanija susilaukė iš
ežios tokio pat pasigailėjimo. 
Ji iš ano pakėlimo susidėjo į 
kišenę 29 milijonus dolerių.

Kas jau daug turi, tam 
“dievas duoda“ dar daugiau! 
Mūsų amerikoniškas dievas 
vra įsimylėjęs į mūsų kapita
listus.

u z 
mo-

pati
val-

o)

Murray sako, kad plieno 
darbininkų unija rems auto
mobilių pramonės darbininkų 
uniją. Automobilių darbinin
kų unijos prezidentas Reu
ther sako, kad automobilie- 
čiai visuomet parems pheno 
pra m o n ės d ar b i n inkus.

Kalbos labai gražios. Unijų 
lyderiai žodžių nesigaili. Iš 
jų lūpų žodžiai apie vienybę 
taip ir veržiasi.

Bet kiek tos tikros vienybės 
yra? Ką darė kitos darbo 
unijos, kai angliakasiai sun
kiai kovojo? Ką veikė kito* 
unijos, kai Chryslerio šimtas 
tūkstančių darbininkų ilgai 
streikavo? Ką veikia kitos 
unijos dabar, kai tūkstančiai 
geležinkeliečių atsidūrė sun
kios kovos lauke?

Ogi beveik nieko. Kai an
gliakasių unija' pasiūlė, kad 
visos unijos sudarytų bendrą 
komitetą suvienijimui organi
zuotų darbininkų pastangų, 
jos pasiūlymą iškilmingai at
metė Murray ir Green.

žodžiai vadams nieko ne
kaštuoja. Kalbėti jie labai 
moka.

Mirė Dominick Atteo, šešių 
vaikų tėvas. Mirė garadžiaus 
duobėje. Mirė įkritęs į duo
bę, žemių apsemtas iki pa
žasčių.

Duobė buvo tik aštuonioli
kos pėdų gilumo. Per dvide
šimt septynias valandas žmo
gus išbuvo gyvas, išsikankino.

Skaičiau ta baisią istoriją. 
Nesvietiški piktumo šiurpuliai 
supurtė visą kūną.

Prakeiktasis doleris. Ot, 
kas kaltas! Kalti kriminališ- 
ki valdininkai. Kalta priva- 
tiškoji nuosavybė!

Tik įsivaizduokite: moder
niškomis mašinomis būtų bu
vę galima į vieną valandą ten 
pat garadžiuje šalia iškasti 
milžinišką duobę ir per ją 
prie nelaimingojo prieiti. Bet 
būtų reikėję garadžių apar
dyti. O tas būtų kaštavę 
tūkstantį kitą dolerių.

Tai lai geriau baisiose kan
čioje miršta šešių vaikų tė
vas darbininkas!

Nacionalis lietuvių bolingo 
turnamentas jau čia pat. Turė
sime jaunų viešnių ir svečių 
iš Chicagos, Detroito, Cleve- 
lando ir kitur.
1 Po turnamento Kultūriniam 
Centre bus didelis bankietas. 
Bus pranešta, kas turnamen- 
te laimėjo. Laimėjusiems bus

Denham net aršiau persekioja 
unijas, negu Tail reikalauja

Washington. — Senatas 
vėl atidėjo svarstymą bi
jaus dėl teisingo darbinin- 
kų-tarnautojų samdymo, 
neskirstant juos pagal 
spalvą, tautybę ar tikybą.

Kartu Republikonai ir 
pietiniai demokratai sena
toriai 53 balsais prieš 20 
atmetė prez. Trumano rei
kalavimą pašalint Robertą
N. Denhamą, generalį ad-1 Ii 
vokatą valdinės

Santykių Komisijos.
Denhamas teismų indžio- 

kšinais net aršiau laužė 
streikus, negu 
Tafto-Hartley
Savo žygiuose prieš darbo 
linijas jis ėjo ir per pačios 
Darbo Santykių Komisijos 
galvą.

Trumanas suprato, kad 
toki Denhamo veiksmai ga- 

i pakenkt demokratams 
Darbo I rinkimuose.

aršiau
reikalauja
įstatymas.

tadienį
Partijos sekretoriaus Eu
gene Denniso prašymą ati
dėti bausmę ir įsakė tuo- 
jaus įmesti Dennisą kalėji- 
man vieniems metams.

Dennis baudžiamas už 
tai, kad paniekinęs Neame- 
rikinės Kongresmanų 
klos Komitetą.4

šo atominiu bombų.”
4. C

Vei
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Italijoj nuteista 116 komunistų už 
demonstracijas prieš žmogžudį

Chicago. — Plinta 
žinkeliečių streikas. Iš kar
to sustreikavo 18,000 maši
nistų ir ugniakurių dyzeli
nių traukinių. Paskui prie 
jų prisidėjo ir 50,000 kitų 
geležinkeliečių.

Del geležinkelio streiko 
i vakarus nuo Harrisburgo 
ir Buffalo sustojo darbai ir 
150,000 darbininkų kitose 
pramonėse.
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Valdžia planuoja areštuot 
įtiksiančius pašalpinės 
IWO organizacijos narių

Washington. — Geležin
kelių kompanijų atstovai, 
kalbėdami darbinėje sena
to komisijoje, reikalavo iš
leisti įstatymą, kuris visiš
kai- uždraustų gelžkeli- 
niams darbininkams strei
kuoti.

Suėmė deportavimui du IWO 
vadus kaip ateivius komunistus

Lucca, Italija. — Čionai- vieną policininką per dė
tims teismas nuteisė 116 ‘ 
komunistų kalėjiman nuo 
4 mėnesiu iki 28 metų. Jie 
baudžiami už tai, jog daly
vavo demonstracijose, pro
testuojant, kad fašistas 
1948 metais peršovė Itali
jos komunistų vadovą Pal- 
miro Togliatti, seimo narį.
Luigi Forti tapo įkalintas 

28 metams, o kai kurie kiti 
iki 15 metų. Valdžios pas
tatyti liudytojai pasakojo 
teisme, kad Forti užmušęs

Chicago. — Per potvy- 
| nius vakarinėse valstijose 
žuvo 24 žmonės.

monstraciją. (Policija ap
šaudė ir kitaip terorizavo 
demonstrantus.)

Fašistas Antonio Palante 
pašovė Togliatti, kuomet 
šis ėjo iš seimo rūmų. Už 
tai Palante pernai vasarą 
nuteistas 13 metų kalėti. 
Teisme jis pareiškė:.

“Aš turėjau nužudyti 
Togliatti dėl Italijos gero
vės.”

New York. — Prez. Tru
manas iš savo kelionės per 
vakarines valstijas atsiun
tė sveikinimą miestų majo-

Kinija paleido du jankių 
lakūnus, suimtus kaip 
šnipus
Peking. —Kinijos liaudies 

valdžia paliųosavo iš kalė
jimo du Amerikos lakūnus, 
Wm. C. Smitha ir Elmeri 
C. Benderi. Jiedu buvo su
imti kaip Čiang Kai-šeko 
šnipai laike liaudininkų-ko- 
munistų karo prieš čiangi- 
ninkus šiauriniai-rytinėje 
Kinijoje.

Kinijos valdžia sako, kad 
jiedu prisipažino šnipinėję.

Peking, Kinija. — Upių 
ištvinimai užliejo apie mi- 
liona akru žemės keturiose 
Kinijos provincijose.

Siūlymas sujungi francūzy-vokiečiŲ pramones 
—tai karinis sąmokslas, sako Sovietą spauda

New York. — Ateivybės I atvykę į šalį bei užsigynę, 
valdininkai suėmė deporta
vimui iš Amerikos Samso
ną Milgromą, sekretorių 
pašalpinės International 
Workers Order organizaci
jos, ir Andrių Dmytryšiną, 
jos vice-pirmininką. Mil- 
grom yra jau 30 metų iš
gyvenęs Jungtinėse Valsti
jose.

Ateivybės valdyba kalti
na juos, kad jie neteisėtai

kad esą komunistai, kuo
met buvo kvočiami dėl pi
lietinių Amerikos popierių.

N. Y. World-Telegram 
rašo, kad valdžia rengiasi 
kvost bei deportavimui 
areštuot tūkstančius IWO 
sveturgimių narių, įsipilie- 
tinusių ir nepiliečių.

Generalis Jungtinių Val
stijų prokuroras yra pas
kelbęs IWO “neištikima” 
Amerikai.

McCarthy laiko “išdaviku” kiekvieną 
protaujantį žmogų, sako London Times

London. —pešiniųjų an
glų dienrašti^ London Ti
mes rašo, jog republikonas 
Jungtinių Varsti jų senato
rius Joe McCarthy nužiūri 
kiekvieną protaujantį ame
rikietį kaip 

! Londono Times,

Angliakasyklos eksplozija 
užmušė 40 belgų mainierių

Mons, Belgija. — Spro
gus dujoms čionai tinėje 
anglių kasykloje, 1,650 pė
dų gilumoje, tapo užmušta 
bent 40 mainierių. Kiti an
gliakasiai dar bando išgel
bėti likusius užgriūtus 
vo draugus.

Plienininkų Unijos 
suvažiavimo tarimai

Atlantic City. — CIO 
Plieno Darbininkų Unijos 
suvažiavimas nutarė reika
laut sutrumpinti darbo sa
vaitę ir įvest visiems valdi
nę senatvės apdraudą ir 
nedarbo pensijas. Taipgi 
reikalaujama pradėt se
natvės pensijų mokėjimą 
moterims nuo 60 metų am
žiaus vieton 65.

Čechoslovakija pavaro 
daugumą amerikinės 
atstovybės nariu

sa-

Praga. — čechoslovakija 
vėl pareikalavo, kad negai
šuodami išsikraustytų du 
trečdaliai Amerikos amba
sados ir konsulatų narių. 
Taigi 40 jų ir rengiasi iš
lėkti bei išvažiuoti į Vokie
tiją. Tuomet Čechoslovaki- 
joje liks 20 ambasadinių ir 
konsulinių Amerikos atsto
vu.

Čechoslovakijos valdžios 
įsakymu, amerikinė amba
sada taipgi paleido 50 pro
centų . savo cechu raštinin
kų, vertėjų ir kitų tarnau
tojų.

Čechoslovakija sakė, jog 
Amerika laikė tiek daug 
ambasados narių, kad jie 
galėtų plačiau šnipinėti.

Maskva. —Sovietų spau
da rašo, jog Francijos ir 
Amerikos valdovai nori į- 
traukti vakarų Vokietiją į 
talką* karui prieš Sovietų 
Sąjungą. Todėl francūzų 
valdžia perša sujungti va
karų Vokietijos anglies ir 
geležies pramones su to
kiomis pramonėmis Fran
cijos pusėje; o Amerika iš 
anksto užgyrė tą planą.

Anglių kasyklas ir gele- 
žies-plieno pramones vaka
rinėje Vokietijoje 
naciai direktoriai,

valdo 
kurie

padėjo Hitleriui užgrobti 
Vokietiją.

Berlin. — Vokiečių laik
raščiai, leidžiami rytinia
me Berlyno ruožte, tvirti
na, kad siūlymas subend
rinti francūzų ir vakariniu 
vokiečių plieno ir anglies 
pramones yra karinis są
mokslas prieš Sovietų Są
jungą.

London.—Anglijos prem
jeras Clement Attlee sakė 
seime, kad jo valdžia atsar
giai apsvarstys tą planą.

išdaviką.” 
pažymi, 

kad McCarthy yra Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
lobininkas, rėkiantis, būk 
Trumano valdžia “perma-

Neamerikinis komitetas 
traukia teisman 39 
Hawaii progresyvius

žai” remia Čiangą.
London Times sako:
— Niekas nė penkioms 

minutėms negalėtų tikėti 
tais murzinais liudytojais 
(Budenzu ir kt.), kuriuos 
McCarthy pastatė prieš 
prof. Owen Lattimore.

(McCarthy pasakojo, 
būk prof. Lattimore esąs 
komunistas ir, tarnauda
mas Amerikos valstybės 
departme.nte, girdi, vado
vavęs sovietiniams šnipams 
Jungtinėse Valstijose.)

—Kas tiktai turi smege
nų, tai McCarthy ir vadina 
tą išdaviku, — rašo Londo
no Times, įtakingiausias 
Anglijos konservatų-deši- 
niųjų laikraštis.

nutarė
Vietnamiečiai nušovė 
670 francūzų lakūnu

Albanija protestuoja J.
Tautom prieš Graikiją

Komunistu apeliacija 
bus svarstoma biržely

Success, N. Y.

Tautoms prieš 
Grai- 
lakū- 

dar

New York. — Federalis 
apygardos teismas 
svarstyti vienuolikos 
teistų komunistų 
apeliaciją birželio

sutiko 
nu- 

vadovų 
(June)

Anglija bando nusukt 70 lėktuvų 
nuo Kinijos liaudininkų

Hong Kong. — Vyriau
sias anglų- teismas Hong 
Konge buvo nusprendęs 
atiduot liaudiškai Kinijos 
valdžiai 70 lėktuvų, pabė
gusių nuo Čiang Kai-šeko 
kinų tautininkų.

Tų lėktuvų kompanijų 
direktoriai ir lakūnai per
nai atsimetė nuo Čiango 
ir nutarė pervesti lėktuvus 
Kinijos Liaudies Respubli
kai.

Dabar gi Anglija įsakė

išdalintos dovanos.
Brooklyno ir apylinkės 

tuviai privalo skaitlingai 
lyvauti ir mūsų jaunimą 
remti.

lie- 
da- 
pa-

toliau sulaikyti tuos lėktu
vus, iki naujas teismas nus
pręs, kam lėktuvus atiduo
ti.

Pirmiau juos savinosi 
Čiang Kai-šekas, o paskui 
amerikinis generolas Clai
re Chennault, kuris sakėsi 
“atpirkęs” tuos lėktuvus 
nuo Čiango tautininkų. 
Aukščiausias Hong Kongo 
teismas tada surado, kad 
Chennault neva pirkimas 
yra apgavingas; 
pripažino lėktuvus 
jai Kinijai.

Anglijos valdžia 
mojasi sulaužyti šį 
sprendimą.

Lake
Albanija užprotestavo Jun 
gtinėms
Graikiją-. Sako, kad 
kijos kariuomenė ir 
nai pastaruoju laiku
11 kartų sulaužė Albanijos 
sieną, darydami provoka
toriškos įsiveržimus. c-

(Albanijos valdininkai į- 
tarė, kad f asistuojanti 
Graikijos valdžia suokal- 
biauja su Jugoslavijos Tito 
trockistais užpulti ir už
grobti Albaniją.)

Vengrijos valdžios priešai 
sabotažiioja pramonę

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų Darbo Unijų Tary
ba ir Komunistų . Partija 
kaltina liaudiškos valdžios 
priešus, kad jie trukdo-sa- 
botažuoja gamybą fabri
kuose. Tuo pačiu laiku jie 
tyčia reikalauja, kad val
džia pakeltų algas.

nauja-

dabar 
teismo

Tuos komunistus 
spalyje

pernai 
nuteisė ilgus me

tus kalėti federalis apskri
ties teisėjas Medina neva 
už “suokalbiavima nuvers
ti Amerikos 
prievartą.”

Apeliacija 
baudžiami iš
kitko, — kad kovojo už 
kos išlaikymą ir kitus dar
bo žmonių reikalus.

i Trys federaliniai teisė
jai spręs apeliacijos bylą.

Washington. — Neame- 
rikinės Kongresmanų Vei
klos Komitetas 
traukti teisman 39 žmones 
Hawaii salose, esą, už “pa
niekinimą Kongreso.”

Neamerikinė Kongres
manų Komisija neseniai' 
kvotė tuos žmones, ar jie 
komunistai ir ar žino apie 
kitus komunistus CIO lai- 
vakrovių Unijoje. Kvočia
mieji atsisakė liudyti pa
tys prieš save ir išdavinėti 
kitus. Už tai jie ir bus tei
siami.

Tarp traukiamųjų teis
man už “paniekinimą Kon
greso” yra ir Jack Hall, 
LaiVakrovių Unijos direk
torius Hawaju salose.

Paryžius. — Per francū- 
zų karą prieš Vietnamo 
respublikiečius iki šiol bu
vo nušauta 670 francūzų 
lakūnų, o 28 kiti be žinios 
dingo, kaip raportavo sei
mui Francijos oro jėgų 
ministras Andre Maroselli. 
Vietnamiečiai, be to, sužei
dė 503 francūzų lakūnus.

Teheran. — Irano polici
ja nušovė penkis Šahi au
dyklos streikierius.

valdžia
4-

sako, kad 
tikrųjų

per

jie 
dėl 
tai-

Ankara, Turkija. — Tur
kijos valdžia taipgi prašo
si priimti į karinį Atlanto 
šalių paktą prieš Sovietų 

i Sąjungą.

D. Federacija šaukia vokie
čius i karo talkininkus

Philadelphia. — Vykdo
moji Darbo Federacijos ta
ryba, vadovaujant pirmi
ninkui Wm. Greenui, išlei
do pareiškimą, kuris šau- 

Valstijaskia Jungtines 
priimt vakarų 
kaip karinį talkininką 

i prieš Sovietų Sąjungą.

F r uncija tikisi ir MacArthuro 
talkos prieš Vietnamo respubliką

Paryžius. — Patikimai 
pranešama, jog Francijos 
karininkai keliaus pas ge
nerolą MacArthurą, ame
rikonų komandierių Japo
nijoje, ir tarsis su juom 
apie karinę jankių (gal ir 
japonų) pagalbą francū- 
zams prieš Vietnamo res
publiką. I

Į Franci j a jau leidžia savo 
pastumdėlio “Imperato
riaus” Bao Dai valdžiai 
Vietnamo dalyjb sumegsti 
diplomatijos ryšius su Jun
gtinėmis Valstijomis ir An
glija.

(Vietnamo Liaudies Res
publika yra užvaldžius 90

procentų viso to krašto. 
Prancūzai ir jų pakalikai 
laikosi tik tūluose, stambes
niuose miestuose, kaip pra
nešė amerikiniai korespon
dentai.

(New York Times repor
teris Sulzberger ketvirta
dienį rašė, kad gyventojų 
dauguomenė pritaria ko
vai, kuriai vadovauja ko
munistas Vietnamo respub
likos prezidentas Ho Či 
Minh’as prieš Francijos 
imperialistus.)

Jungtinės Valstijos pas
kyrė 60 milionų dolerių 
Franci jai dėl karo prieš 
Vietnamo Liaudies Respub
liką. /
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Liūdnos Atminties Diena.
Kai kurie žymūs visuomenininkai skelbia, jog gegužės 

mėn. 8-toji d. Amerikos žmonėms pasiliks liūdnos atmin
ties diena. Ta diena, kaip žinia, aukščiausias šalies teis
mas užgyrė Tafto-Hartley įstatymo blogiausįjį skyrių, 
prieš kurį kovojo visa pažangioji Amerikos visuomenė,: 
— prieš kurį kovojo tokie asmenys, kaip CIO preziden-i 
tas Murray, kuris juk nėra joks komunistas, kuris yra- 
net didelis komunistų priešas ir uolus šaltojo karo poli
tikos palaikytojas.

Tą dieną aukščiausias šalies teismas uždavė vieną di
džiausių smūgių mūsų Teisių Biliui.

Įdomu tai, kad prezidentas Trumanas praėjusiais me
tais viešai sakė, jog Tafto-Hartley įstatymas yra neti
kęs, žalingas Amerikai, na, o jo teismas — trumaninis 
teismas — tą įstatymą užgyrė! Prezidentas Trumanas ! 
žadėjo tąjį įstatymą kovoti, gi trumaninis teismas jį pa-Į 
laiko!

Einant šiuo nutarimu, štai kas bus: Bet kuri darbo 
unija, sakysime, išrenka savo geriausią, veikliausią, su
maniausią narį atsakomingoms pareigoms eiti, bet tas 
narys yra komunistas! Na, ir, einant šiuo įstatymu, taip
gi aukščiausio teismo sprendimu, toks narys negalįs užim-i 
ti jam paskirtų pareigų! Valdžia atsisako tarpininkauti i 
tarp darbininkų ir samdytojų, jei unijoje bent vienas pa- j 
reigūnas yra komunistas.

Vadinasi, darbo unijos nariai priversti rinkti savo 
viršininkų vietosna bet kokius narius, pačius netinka- 
miausius, fašistus, rasistus ir kitokius, nesugabiausius, 
kad tik jie nebūtų komunistai!

Teisėjas Jackson savo paskyriame pareiškime 
pasisakė: girdi, Tafto - Hartley įstatymo dėsnis, 
kalaująs uniją viršininkams priimti 
priesaikas, 
tokias priesaikas padarytų socialistai, republikonai 
demokratai, pasisakant, kad jie tokiais nesą.

Ką gi tai parodo?
Tai parodo, jog mūsų aukščiausias teismas Teisių 

lių taiko šitaip: jis tarnauja republikonams ir demokra
tams, bet jis netarnauja komunistams! ’

Bandoma sudaryti dviejų rūšių piliečiai: vieni — geri, 
kiti — blogi. Vienus Teisių Bilius gina, kitus — smerkia.

Panašiai buvo pabaigoje 18 amžiaus, kai Kongresas 
buvo išleidęs Alien ir Sedition įstatymus. Tuomet buvo 
užgulta, žiauriai pulta sveturgimiai ir visi, kurie prieši
nosi anų laikų reakcininkams; tuomet buvo kišta į kalė
jimus kiekvienas, kuris kain nors pritarė Francūzijos 
Revoliucijai. Tuomet Amerikoje siautėjo tamsi naktis.

Jeffersonas prieš tuos įstatymus uoliai kovojo; su juo 
ėjo milionai žmonių, na, ir, pagaliau, dėka masiniam ju
dėjimui, tie įstatymai buvo nugalėti, nežiūrint to, kad 
jie buvo aukščiausio teismo užgirti.

Panašiai buvo prieš Civilinį Karą, viduryje 19-tojo 
šimtmečio, kai Kongresas buvo išleidęs Fugitive Slave 
įstatymą, kurį to meto aukščiausias teismas buvo užgy
nęs. Einant šiuo įstatymu, buvo žiauriai slopinami ver
gai ir tie, kurie juos gynė. Bet Lincolnas tuomet griež
tai išstojo prieš vergų savininkų pravestą įstatymą ir

• Lincolnas su liaudimi laimėjo. '
Niekam šiandien nėra paslaptis, kad šis aukščiausio 

teismo sprendimas yra padarytas, išeinant iš Wall stry- 
to, kapitalistų reikalų. Kapitalistai, kad užtikrinti sau 
didesnius pelnus, ryžtasi sunaikinti darbininkų vienybę, 
siekiasi paskaidinti darbininkus; vienus jų skaito gerais 
piliečiais, kitus negerais; komunistai jiems aršiausi, nes 
pastarieji, bendrai, stovi priešakyje visokių darbininkų 
kovų už taiką ir geresnį, gražesnį gyvenimą visiems 
darbo žmonėms. Na, ir štai, aukščiausias šalies teismas 
eina tuo keliu, kuriuo ėjo vadovaujamas teisėjo Roger 
Taney teismas 1857 metais.

Daugelis žmonių, tenka priminti, niekad nesitikėjo, 
kad šalies aukščiausias teismas užgirs Tafto-Hartley 
įstatymo dėsnį, reikalaujantį darbo vadams priimti 
“nekomunistinę priesaiką.” Jie nesitikėjo, nes žinojo, jog 
šis dėsnis griežtai prieštarauja Teisių Biliui, pirmajam 
šalies konstitucijos papildymui (pataisymui).

Tačiau, aukščiausias teismas parodė, kokių “netikėtu
mų” šiandien Amerikos žmonės gali iš jo laukti.

Va, kodėl kovo 8-ji diena Amerikos žmonėms bus 
liūdnos atminties diena. Tačiau, iš kitos pusės, ši diena 
.tūrėtų suburti visą pažangiąją Amerikos visuomenę ko- 
vdi dėl išlaikymo Teisių Biliaus, kovai dėl neprileidimo 
reakcijai visiškai sutrempti mūsų krašto konstitucijos 
pagrindiniams dėsniams, kuriems iškovoti buvo daug 
paaukota.

Amerikos istorija yra numarinta tokiomis ir kitokio
mis isterijomis, kurias turčiai naudojo prieš biednuomer 
nę, kapitalistai prieš darbininkus. Dėl to ši, gyvenamoji 
raudonbaubizmo isterija, neprivalo per daug nieko bau-, 

| ginti.
Tenka turėti didelis, gilus pasitikėjimas amerikiečių 

tauta, Amerikos liaudimi; tenka jai aiškinti gegužės 8 
§ dieną padaryto teismo sprendimo žalingumą Amerikos
• darbininkų judėjimui.

Reakcijos baimė reiškiasi vyriausiai tame, kad vis 
į daugiau žmonių įsitraukia į kovą už taikos išlaikymą. 
Jeigu taip, tai tasai judėjimas privalo dar uoliau plėstis!

dargi 
, rei- 

nekomunistines 
būtų nejstatymiškas, jei jis reikalautų, kad 

bei

Bi

“Draugas” rašo: “Did. Bri
tanijos kardinolas 'Griffin iš
leido ganytojišką laišką, ku- 1 
riame visus katalikus kviečia 
tvirtai laikytis tarpe kitų re
ligijų ir neįsimaišyti, nelanky
ti ją apeigų... Vienybei! ga
lima tada bus sueiti, kai kitos 
religijos pasiduos vieninteliam 
šventojo Sosto autoritetui.”

Išrodo, tas “vienintelis au
toritetas,” sėdėdamas Riomo- 
je, nori pasidaryti viso pa- 
šaulio religiniu diktatorium. 
Jis nori visas kitas religijas 
paimti savo globon, bet lai
mės tiek, kiek ta lapė, kuri 
sekiojo bulių ir laukę nukrin- 
tant kepsnio. . .

praneša, kad 
Merkaitis, 

rasas c 
kurie d ne

pravirk
tuos

kaipo bo
są k v d am i : 

b u,s liūd-

“Draugas” 
tūlas T. Bruno 
‘ ‘ Britani j os Li etų vyj e, 
tokius straipsnius, 
vočiauisią ir bedievį
do. žmonės išsikerpą 
.-traipsnius ir laiką 
kią brangenybę, 
“Pasiskąityšiu, kai 
na ir tamsu”...

Ištikrųjų stebuklingi straips
niai, jeigu juos galima ir tam
soje, be šviesos skaityti. 
“Draugas” turėtų tuos straips
nius rekomenduoti neregiams 
skaityti, jeigu jie tokie stebū-

pirmo pus- 
raidėmis, 

“Kinai su-

“Naujienos” ant 
lapio, didelėmis 
svietui pranešė: 
mušė komunistų jėgas, įsiver
žusias į Hainan
komunistų žuvo salos pakraš
čiuose, 1,500 gyvybių neteko 
vandenyje.”

Matomai, “Naujienos” tik

salą. 4,000

esąs bedieviškas materializ
mas.

Jeigu taip, tai katalikų dva
siškąja, su savo karaliumi po
piežium, kaip tik ir palaiko 
bei platina tą “bedievišką 
materializmą,” nes
nuolės, nei kunigai neprakti
kuoja gimdymo. O juk Kris
tus yra pasakęs, kad nevaisin
gą medį reikia iškirsti ir 
deginti.

nei vie-

mokslininką daktarą Frederic 
Joliot-Curie, atominės energi
jos komisionierių, kuris esąs 
pavojingas vakarinių valsty
bių demokratijai. Dabar Ja
ponijos valdžia tariasi su 
MacArthuru apie paskelbimą 
komunistų partijos i

Kaip Francijoje, 
pon i j o j c vyk d omas 
“demokratizmas,”
mes giriamės visam

taip ir Ja- 
ameri kinis 

kuriuomi 
pasau-

s il

VVūshingtono valdžia “smar
kiai” griebėsi kovoti prieš 
visokias gemblerystes ir sura
do naują kovos būdą. Ji šau
kia į Washingtoną visus geni- 
bleriu generolus ir prašo jų 
patarimo, kaip galima būtų 
šalį apvalyti nuo gemblerių.

Gal ir avys pasikvies vib 
kus ir prašys jų patarimo, 
kaip jos galėtą apsisaugoti 
nuo vilkų užpuldinėjimo...

Mosinee, Wis.. I d. gegužės! 
buvo surengta “komunistinė į 
revoliucija,” kurioje “komu-! 
nistai” užvaldę miestą ir “nu- 
gązdino” visus gyventojus. 
Kuomet miesto majoras R. E. 
Kronen watter rengėsi jau 
“pervesti” miestą “komunis- 
tan!s,” ta 
ir mirė.

Kitus 
m u n ištinę
taip jos išsigando, 
vizą gavo

begązcl indamas 
revoliucija,” 

kad 
j aną pasaulį.

“ko- 
pats 
net

Sveturgimių teisių gynimas 
kritiškoje padėtyje

vienytomis spėkomis vesti 
Harisiades apeliaciją. Sako, 
kad ta apeliacija kaštuos 
dešimt. tūkstančių! Milži
niška suma pinigų. Tos su
mos neturi nei Amerikinis 
Sveturgimiams Ginti 
mitetas, nei paskiri

“Ameri- 
dažniau 
Europos 
Balti jos 
atskirai

Taigi,

ban d a ra rašo: 
kiečių spaudoje jau 
pradėjo rodytis Rytų 
žemėlapiai, kuriuose 
šalys paženklinamos 
nuo Sovietų Sąjungos,
nors tiek jau laimėjome”...

Kaip matote, jau klerikalai, j 
tautininkai ir socialistai “pa
sigavo” Lietuvą už “uode-1 
gos” ir džiaugiasi laimėjimu.! 
Tik visa bėda tame, kad ta; 
uodega Amerikoje, o visa Lie-!
tuva anoje pusėje Atlantiko.

Francijos valdžia prašalino

milijonu, 
V adinasi.

taip 
kad po to vi- 

tūzai kuogrei-

prezidentas lloove- 
per visa laika nio-ris, 

kino Washingtono administra
ciją ekonomijos tol, kol šalį 
įvarė i didžiausią skolą, da
bar jau agituoja už perorga
nizavimą Tautų Sąjungos ir
išmetimą Sovietu Sąjungos ii' 
visu tu šalių, kurios 
tų Sąjunga eina. 

Vieton Sovietu 
pasikvies Ispanijos 
diktatorių Franko,
dien darosi Hooveriui ir jo bi
čiuliams Washingtone arti
mesnis ir meilesnis.

su Sovic-

Są jungos, 
fašistini

V. Paukštys.
' I

Kai-šeką ir .jo likučius skaito natas diskusuoja klausimą, 
kinais, o visą kitą liaudį, 
keturių šimtų 
komunistais,

i munistai Hainan saloje, 
buvo “sumušti, 
si kaišekinįai 
čiausiai tą salą apleido ir bė- 
go, tiek daug komunistų “iš
mušę.” Juk kinai “prietarin-1 
gi,” todėl ir nenuostabu, kad j 
iš Hainan salos “pabėgo”...

Chicagos “Daily News” ko
respondentas rašo, kad Itali
joje vienas trečdalis gyvento
jų esą komunistai arba jų 
simpatikai. “Naujienos” sa
ko, kad tai esą daug blofo. 
Bet visgi pripažįsta, kad Ita
lijoje komunistai esą dar sti
prūs. Girdi: “Tačiau komu
nistai Italijoje iš tikrųjų yra 
dar stiprūs, nors prieš juos 
kovoja ir Katalikų Bažnyčia, 
kurios centras yra Romoje.”

Vienok “Naujienos” 
ramina, kuomet žmonių 
klė pagerėsianti, tai ir 
munistai išnyksią.

Jeigu socialistai visur
gerins būklę, kaip kad jie ge
rina Anglijoje, tai “Naujie
nų” redaktoriui nebus lemta 
sulaukti tos laimingos diene
lės, kuomet Italijoje komunis
tai išnyks.

New Yorko federalinio 
distrikto teisėjas a'tmetė 
reikalavimą, kad iš naujo 
būtų peržiūrėta deportaci
jos byla prieš graiką veikė
ją ir redaktorių Peter Ha
risiades. Tai Amerikiniam 
Sveturgimiams Ginti Ko
mitetui sudaro svarbią i niai komitetai. Tik 
problemą. Čia jau reikalas veikiant apeliacija 
ne tik vieno graiko veikėjo, i manoma. Visuomet 
kuris norimas iš Amerikos! 
išdeportuoti. Reikia žinoti,. 
kad panašiai deportavimui: 
yra laikomi pusantro šimto 
kitų sveturgimių. Jų tarpe 
“andas ketvertas ir lietu
sių. Jeigu būtų buvus lai
mėta Harisiades byla pas 
New Yorko . federalinį tei- į 
sėją, tai visos deportacijų! 
bylos būtų turėjusios būti 
peržiūrėtos, iš naujo nagri-l 
nėtos. i

Komitetas yra pasimojęs 
prieš šio teisėjo nuosprendį 
duoti apeliaciją į New Yor
ko distriko- federalinį ape
liacijų teismą. Tai tapo 
pranešta Lietuvių Svetur
gimiams Ginti Komitetui. 
Amerikinis komitetas pra
šo tautinius komitetus su-

Ko- 
tauti- 
išvien 
bus į- 
reikia 
Hari- 
visus

turėti mintyje, kad 
siades byla paliečia 
sveturgimius, laikomus de
portavimui. Paliečia lygiai 
toje pačioje padėtyje lietu
vius, kurių tarpe randasi 
mūsų žymusis veikėjas 
Vincas Andrulis.

Trumpai ir drūtai pasa
kius, Lietuvių Komitetas 
turi prisidėti prie šios ape
liacijos su vienu tūkstan
čiu dolerių. Gaila, kad pas
kutinėms savaitėms labai 
maža teplaukė aukų dėl gy
nimo deportavimui pas
merktų žmonių.

Aukas reikia siųsti Lie
tuvių Sveturgimiams Ginti 
Komitetui, 3116 So. Hals- 
ted St., Chicago 8, Ill.

ŽMONIŲ ATBALSIAI
yra pa- 

kaipo
Iš visų 
priduo-

kad nukreipti žmonių mintis 
ir atimti jų ūpą nuo pirmei
viškų parengimų bei paradų. 
Kai kur jiems pavyksta tas 
atsiekti, o kai kur labai pras
tai nusiduoda .

Pirmoji gegužės 
sauliniai pripažinta 
darbo žmonių diena, 
šalių ateina žinios,
daneios drąsos ir vilties dir- 
bančiajai klasei. Smagu skai
tyti tokius raportus, kurie 
praneša linksmas naujienas, 
pasakančius, jog visame civi
lizuotame pasaulyje tą dieną 
Via didelis darbininkų judė
jimas. šimtai didelių de
monstracijų ir visokių parodų 
įvyksta tą dieną; tūkstančiai 
masinių susirinkimų ir 
kalbų yra suruošiama.

Tose valstybėse, kur

Ką jie dabar, šioje Senato 
sesijoje, darys, tai priklau
sys nuo to, kiek į juos ma
sinio spaudimo susidarys. 
Atrodo, kad visuomenėje at
mosfera dėl F.E.P.C. labai 
gera.

Niekad nebuvo gegužės pir
moji taip populiariška tarpe 
įvairių tautybių, kaip šiais 
laikais. Visos Europos ir Azi
jos darbo žmonės suruošė di
džiausias demonstracijas, vi
sokius paradus ir masinius su
sirinkimus su atatinkamomis 
kalbomis. Vienur laisvai ap
vaikščiojo minėtą dieną, kitur 
įvyko Susikirtimai su policija 
arba su priešingos minties 
žmonėmis. Nežiūrint tų visų 
kliūčių ir prieštaravimų, ap
sišvietę žmonės stengėsi iš
kilmingai atžymėti tą dieną. 
Vyriausias šūkis tų demons
tracijų buvo, kad išlaikyti vi
same pasaulyje taiką. Visų 
rasių ir visų tautybių dori 
žmonės pasisako už taiką ir 
reikalauja sunaikinti bei už
drausti visas atomines bom
bas.

irš ar svarstyti bilių del įvedi- 
tik mo F.E.P.C. Prieš tai piestu 

stoja pietinių valstybių se
natoriai.- Jie žada be per
traukos kalbėti ir kalbėti, 
kol kiti senatoriai pavargs 
ir visą šį reikalą numes į ša- 

j lį. Taip jiems pavykdavo pa
leisti niekais pastangas pa
našų bilių priimti per pas
kutinius penkerius metus. 
Tie tos pačios priemonės 
griebiasi ir dabar.

O jiems pavykdavo todėl, 
kad nei trumaniniai demok
ratai, nei republikonai iš 
širdies nenorėjo tokio įsta
tymo. Abieji jie daikte su
daro milžinišką daugumą, 
daugiau negu du trečdaliu 
Senato narių. Be jokio var
go jie galėtų bile kada dis
kusijas uždaryti dviem treč
daliais balsų ir bilių priim
ti. To nepadarė. Geriau vi
są bilių numesdavo į gurbą, 
negu uždaryti diskusijas.

Bet kaip bus dabar? Į šį 
klausimą gali atsakyti tik 
tie patys trumaniniai demo
kratai ir republikonai. Ji-e 
kontroliuoja visą situaciją. 
Šis bilius yra jų “futbole.”

save 
bū- 
ko-

taip

Prezidentas Trumanas vie
no laikraščio redaktoriui išsi
reiškęs, kad senatorius Mc
Carthy politiniai esąs “pasti
pusi antis” (dead duck).

Bet prezidentas, veikiausiai, 
užmiršo, kad “pastipusi an
tis” gali švarią vietą užteršti, 
jeigu ji viešoje vietoje volio
jasi.

“Draugas,” rašydamas apie 
Amerikos valdžios pasiųstą 
notą Sovietų Sąjungai dėl 
dingusio orlaivio Baltijos jū
roje, sako, kad pirmiausiai 
Sovietų Sąjunga paleisianti 
darban savo “pragarišką pro
pagandos aparatą.”

“Draugas” 
spauda diena 
savo
aparatą, 
riš k as” daug 
“Draugas” jo

ir visa geltonoji 
dienon leidžia 

dangišką propagandos 
bet, išrodo, “praga- 

galingesnis, kad 
taip bijosi.

Ašarodama, 2 metų Dianne 
rūpestingai glamonėja gelž- 
kelio stotyje parkritusį savo 
tėvą Jack Gordon, Chicagoje. 
Bedarbis, Gordonas keliavo j 
{miestą ieškoti darbo. Darba
vęs! prie jo virš pusvalandį, 
gyvybės gelbėtojai, pagaliau, 

jį atgaivino.

laikraštis “Os- 
smerkia

Popiežiaus 
servatore Romano 
Tautų Sąjungą, kad ji moki
nanti gimdymo . kontrolės. 
Laikraštis pripažįsta* būk tai

Reikia žinoti, kad tokio 
įstatymo reikalauja ne tik 
trylika ar keturiolika mili
jonų negrų. Neigi šis bilius 
paliečia darbues-e diskrimi
naciją tiktai prieš negrus. 
Beveik visose pramonėse ra
sime diskriminacijos prieš 
sveturgimius, ypač prieš žy
dus, nieksi kiečius^ portori- 
kiečius. Nors katalikų baž
nyčia kūnu ir dūšia atsida
vusi reakcijai, bet neretas 
atsitikimas, kad negaus 
darbo žmogus, jeigu jis pri
sipažins kataliku. Katalikai 
didžioje mažumoje. Ypatin
gai pietin. valstybėse katali
kas yra jau taip lygiai “my
limas,” kaip žydas arba ne
gras.

Taigi, sumanymas įstaty
mu uždrausti rasinę bei re
liginę diskriminaciją pra
monėje ir visuose darbuose, 
kas ir. norima minėtu bi- 
lium pasiekti, yra reikalin
gas ir būtinas reikalas.- Bi
lius nę tik uždraudžia disk
riminaciją, bet patiekia bū
dus prižiūrėjimui, kad įsta
tymas būtų pravedamas gy
venimai!. Bilius nusako, kad l 
turi būti sudaryta federali
nė Fair Employment Prac
tice Commission. Toji ko
misija turi galią išklausyti 
skundus ir priversti skriau
dą prašalinti. Atsisakiusieji 
komisijos potvarkius vykdy
ti 'gyvenimai! būtų skaitomi 
įstatymo laužytojais ir atsi
durtų prieš teismą.

Būtų iliuzija įsivaizduoti, 
kad F.E.P.C. įvedimas jau 
prašalintų visokią diskrimi- 

I naciją prieš negrus, prieš 
ateivius, ir prieš mažumas. 
Bet kad tai būtų didelis 
žingsnis pirmyn, tai netenka 
abejoti. Todėl visos darbo 
žmonių organizacijos karš
tai remia įvedimą F.E.P.C. 
Jos reikalauja, kad Senato 
dauguma suvaldytų pietinių 
valstybių filibusterius ir bi- 
lių priimtų.

Prezidentas Trumanas

pra-

liau- 
dis turi įsteigusi tarybas ar
ba kur žmonės išpažįsta nau
ją gyvenimą, švęsdami visą 
dieną>. rengia dideles demons
tracijas, paradus ir masinius 
susirinkimus, laisvai maršuoja 
gatvėmis, dainuodami perga
lės dainas. Prie kryžkelių ii 
kitokių aikščių, kur žmonių 
minios apsistoja, geriausi ora
toriai sako atatinkamas kal
bas. Primena sunkias praei
ties kovas, paskui visuotiną 
pergalę ir darbo žmonių lai
mėjimą. Didelė didžiumą ša
lies piliečių išreiškia vieningą 
džiaugsmą.

Reakcijonieriai taipgi ne
snaudžia. Tose šalyse, kur 
kapitalistinis imperializmas 
tebeviešpatauja, jie rengia 
savotiškus paradus. Simboli
zuoja visą atžagareivišką ele
mentą ir užvadina “ištikimy
bės” paradais. Kad daugiau 
pakenkti susipratusiems dar
bininkams, jie ruošia prieš 
pat gegužės pirmąją arba tą 
dieną. Jie tai daro tiksliai,

važinėja su prakalbomis. 
Nesigirdėt, kad jis būtų la
bai rimtai susirūpinęs Sena
te einamomis diskusijomis 
dėl F.E.P.C. Nesimato, kad 
jis savo pasekėjus Senate 
spirtų šį sykį rimtai persi - 
imtis su pietiniais filibuste- 
riais (sabotažninkais).

Pastaba: Šis straipsnelis 
buvo parašytas trečiadie
nio ryte. Tos pačios dienosi 
pavakaryje republikonai | 
susivienijo su pietiniais 
demokratais ir šio ' 1_____
svarstymą atidėjo neribo
tam laikui. Galimas daik-, 
tas, kad šioje sesijoje jis 
visiškai nebepasirodys.

Ir taip reakcijos suvie
nytos spėkos laimėjo dar 
vieną mūšį prieš Amerikos 
žmonių interesus.

Nors Gegužės Pirmoji gi
mė ii’ originališkai prasidėjo 
šioje šalyje, bet jos atžymėji- 
mas bei apvaikščiojimas nėra 
toks entuziastiškas, koks įvy
ko Europoje ir Azijoje. Gal 
būt dėl to, kad tarpe Ame
rikos darbininkų nėra- reika
lingos vienybės. Jų jėgos dau
giau suskaldytos, negu kur 
kitur, šios.šalies darbo žmo
nių dalis yra apsvaigusi mili- 
tariškomis avantiūromis.
tiki savo karo vadams ir ma
no, kad jie galės valdyti visą 
pasaulį. Jų supratimu, kito
kį išėjimo nėra Amerikos 
žmonėms, kaip tik prasimušti 
ginklu .

Tačiau, pasižiūrėję į praeitį 
ir sužinoję, jog buvo didelis 
pasiryžimas sutrumpinti dar
bo valandas po visą šalį, su
sipratę darbininkai nepamir
šo tos dienos. Jie žino, kada 
ir kodėl ji yra švenčiama. Ne
atkreipdami jokios atydos į 
visus trukdymus, jie atžymė
jo Gegužės Pirmąją. Netu
rėdami visos dienos, jie pasi
tenkino pusdieniu. Po 

biliaus' sus didmiesčius suruošė 
1 monstracijas ir paradus;
žesniuose miestuose įvyko 
siniai susirinkimai su koncer
tais ir prakalbomis. Visur 
pasisakė už taiką ir uždrau
dimą atominės bombos. Tas 
daug reiškia šiose dienose, 
prie dabartinės situacijos.

S. B.
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Sietynas vis teber Sietynas!
Niuvarkiškis Sietynas išlaikė egzami

ną, kaip tik reikėjo. Skardžiai, pagarbiai. 
Pavasarinis choro pasirodymas buvo gra
žus ii* paklausyt ir pažiūrėt.

Nežiūrint visokių kliūčių ir skerspai- 
nių, sietyniečiai savo sezoną pervarė sa
vo tradiciniu skambumu. Statė operetę 
“Sylvę” (Sylvia) ir pastatė pagirtinai, 
padrąsinamai — 1950 m. gegužės 7 d. 
O tai buvo nelengva. Choro sąstatas, dėl 
visokių priežasčių, mažesnis. Stigo tūlų 
vedamųjų balsų, nebuvo kam sudainuot 
aukštu tenoru poeto Bertramo. Prisiėjo 
operetę sutrumpint, apleist neesmines 
vieteles, nepakeičiant operetės turinio ir 
negadinant vientisumo. Tam tyčia pasa
kotojas tatai paaiškino publikai keturis 
kartus.

Operetė išėjo lyg ir “sumoderninta/’ 
išėjo lengviau ir lanksčiau, prisitaikant 
prie sceninių ir vokalinių galimumų.

Kiek sutrikdė ir kitokie atsitiktinumai. 
Dvi solistės tebeturėjo slogas, o vis dėl
to turėjo dainuot ir gana. Nebuvo kam 
jų pavaduot. Operetę prisiėjo perkelt nuo 
šeštadienio j sekmadienį. Būk reikėję 
svetainę perleist kitokiam ten reikalui .. 
O tai ne vieną sutrukdė, planus sugadi
no. Daug kas buvo užsimoję pamatyti 
ir niuvarkiškę “Sylvę” ir brukliniškę 
“Progą kiekvienam,” o dėl supuolimo 
negalėjo. Lietuvių kalbos mokyklėlė da
rė savo teatrinį pastatymą kaip tik tuo 
pačiu laiku, tai abiejų ir nesugaudysi. 
Skriauda pasidarė ir čia ir ten. Ir ne 
vienas tuo skundėsi ir apgailestavo.

O čia dar ir dipukų pikietas. Nekul
tūringas toks, atžarus akibruokštas... 
Ir buvo kas čia pikietuot. Operetukė to
kia nekaltutė, nors tu ją ir pačioj baž
nytinėj svetainėj statyk. Jungtinių Vals
tybių himnas Star spangled banner pa
darė patį įvadą. Prieš šitą irgi, rodos, 
nereikėjo pikietuot. O pikietavo... Net 
vieną kitą įeinant užkabino, niūkterė
jo, tai policija ir liepė pikietą užbaigt, 
gal tik pusvalandį pademonstravus su 
šlykščiomis iškaišomis ir obalsiais.

Operetę vaidino ir dainavo Sietynas. 
Choro mokytojas Vladas Žukas dirigavo, 
pianu lydėjo Mildutė Stenslerienė-Janu- 
šonytė. Režisavo, kartu ir vaidino, dai
navo Stelmokaitė Onutė (Eicke), suflio- 
riavo Petras Ramoška.

Kas ir ką vaidino ir dainavo? Išlepin
tą dvaro panelę Sylvę — Onutė Stelmo
kaitė. Įvairumo ieškančią kaimo mergi
ną Elzę — Anelytė Mitkienė. Jos tris 
artimas drauges — Tęsė Sočkienė, Ade- 
lytė Rudis ir Elenutė Jacot. Stačiokišką 
kaimo vaikiną — Robertas Žukauskas. 
Užsisvajojusį dvaro poetą — Frank 
Smith. Pasipūtėlį kunigaikštį — Tadas 
Kaškiaučius, o koketiškas jo seseris — 
Katrė Žukauskienė ir Onutė Kunickienė. 
Šienautojai bernai ir mergos buvo skar
džiabalsiai sietyniečiai.

Būtų galima ir reikėtų skyrium pami
nėti kiekvieną operetės dalyvį, bet vie
tos ir laiko maža. Tai, nė kiek neperdė
damas, galiu tarti, kad kiekvienas savo 
vaidmenį išpildė, kaip tiktai buvo gali
ma. Sietvnas — skambus, skardus, bal
singas. Tai tokia jo garbinga tradicija. 
Nors narių ir mažiau, bet — kad uždroš 
dainuot, tai tik klausyk ir stebėkis. Ir 
balsai jų stiprūs, išmuštruoti, ir žvalūs 
jie tokie visi — ir vyrai ir moterys!... 
Oho Sietynas!

Nušvitusiais veidais dabino visi pasto
lį, o publika nuoširdžiai juos įkainavo, 
gražiai įvertino. Nežiūrint skerspainių 
ir sutrukdymų, Lietuvių svetainė buvo 
pilna. Ir kas ypač žymėtina: buvo net ir 
iš tolimų miestų atvažiavusių meno mė
gėjų. Net iš ketvirtos gubernijos — iš 
Usterio Masačiūzės buvo penkios įžymios 
dainininkės. Viena jųjų — Norma Čepo
nytė net ir patį spektaklį atidarė, savo 
stipriu solo giedodama Amerikos himną. 
Iš Binghamtono — irgi nearti — buvo 
dvi žymiosios sesutės. O šiaip iš apylin
kės — iš paties Bruklino, Greitneko, Eli- 
zabeto, Bejones, Harisono, Kamės, Pa
terson o ...

Malonu buvo nors keliais sakiniais 

pers i m ėst.
Sietyniečiai jaučiasi padrąsinti, sma

gūs. O buvo ne juokais susirūpinę. Teko 
ir man matyti, kaip keblu į buvo jiems 
operetę rengt. Kokių pastangų, kiek pa
sišventimo, kiek pasiaukojimo įdėjo kiek
viena ir kiekvienas! Bravo! Bravo! mie
lasai Sietyne! Garbė ir šlovė! Pasididžia
vimas ir gyvenimo džiaugsmas. Gyvuok 
ir skardėk visų mėgiamasai chore!

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

Have you planned your summer vaca
tion yet? Well, you need not stew over 
the problem this year. The solution is 
very simple: make arrangements to take 
off on August 7 and for 2 weeks enroll 
in the LMS Summer Vacation School. It 
has been proven by two previous summer 
attendances that this is the most excit
ing way of spending your summer vaca
tion.

Once again the beautiful hill-top sum
mer resort of the Mass. Lithuanians, 
Olympia Park, has been reserved for the 
LMS School. And further down the road, 
right in the lake (for you have to cross 
a bridge to get on it) is a small island 
on .which stands the lodge that will house 
all vacationists.

All the preliminary arrangements 
have been made. Committee members of 
both districts have met and worked out 
a program of educational recreation that 
gives all semblence of topping anything 
that has been attempted before. More 
time has been allotted for group partici
pation in social and recreational events, 
including field trips to points of interest 
in cultural enterprise.

Several other changes have been made 
in methods of management and in the 
curriculum itself. The early part of the 
day will be taken over by classes of gen- 
neral interest in the various fine arts. 
This, above all, is still the prime requis
ite of the LMS Vacation School. It is 
being sponsored by a cultural organiza
tion, the Lithuanian Fine Arts League, 
whose aim is to familiarize Lithuanian- 
American folk with the cultural endeav
ors of their heritage and to further an 
interest in its higher artistic develop
ment.

Classes, however, will be of such a 
nature as to be of interest to every active 
aspiring individual. The more technical, 
specialized study, will be available to 
those who wish it, but at separate classes. 
In last week’s issue of this paper, V. 
Bovinas briefly outlined the nature of 
the sujects to be taught at the school, so 
this writer will wait until a later date 
to supply more complete information.

Apart from the educational opportu
nities, there is another important ad
vantage of spending some time at such 
a Vacation Camp. That is the advantage 
of coming into close personal contact 
with a group of people who are more 
akin to you than any others because of 
the legacy of a common language and a 
common heritage.

Working and playing with others so 
like yourself affords infinitely more 
pleasure. That boat ride across the lake, 
for example, was more delightful be
cause as you rowed you compared notes 
with your companions on the things your 
chorus was doing. Or, as you’re bunking 
down for the night, someone comments 
on a play. You find yourself in the midst 
of a discussion on the merits of the play 
and voicing opinions that under less in
timate conditions you might have been 
too timid to disclose.

Close personal contacts with active or
ganizationally-minded individuals have 
tremendous potential values. For this, if 
not for any other reason — and reasons 
there are many — every enterprising 
Lithuanian and every Lithuanian orga
nization should rally to the support and

Kantata T. Lietuvos 
Dešimtmečiui

V. MYKOLAITIS-PUTINAS
Plazda vėliavos, skamba dainų 

sutartinas,
Ir dangus taip džiaugsmingai skaistus! 
M-es švenčiam tarybinės savo tėvynės 
Dešimtuosius metus.
Mes švenčiam pergalių džiaugsmą ir 

viltį
Naujajam gyvenime augti ir kilti.
Suglauskim gretas, draugai!
Krūtinėje plazda galia suliepsnojus. 
Mus šaukia į priekį naujieji laikai 
Ir žygių, ir pergalių naujas rytojus.
Jau pakilo mūs žemė iš dulkių, pelėsių 
Ir apsidengė rūbais naujais.
Į laimingą rytojų įžengti galėsim 
Tarybinio amžiaus keliais.
Bet šiandie nė pėdsako jo nebeliko. 
Naikino mus smurtas klastingo grobiko, 
Suglauskim gretas, draugai!
Gėdinga vergovė griuvėsiuose dingo. 
Mūs žemė kentėjo ir laukė ilgai 
Tos pergalės šūkio ryžtingo.
Mūsų amžiaus laimingą gyvenimą stato 
Sutriuškinęs priespaudą darbo žmogus. 
Prie kirvio, kastuvo ar fabriko rato 
Jis čia šeimininkas, ne vergas blankus. 
Užgrūdintas darbo kietos ištvermės, 
Jis Lietuvai saulėtą būvį laimės.
Suglauskim gretas, draugai!
Mūs pergalę visas pasaulis jau mato. 
Klestėkit-e laisvėj, naujieji laikai, 
Budrioj vadovybėj proletariato!
Piktai išnaudojamas skurdo valstietis. 
Jį užtvaros smaugė ir ežios usninės. 
Nupešė jas greitai žvalus kolūkietis, — 
Sutruko jo vargo grandinės.
Kur raistuose prietarų šmėklos vaidinos, 
Ten urzgia motorai, ten rieda mašinos.* * *
Suglauskim gretas, draugai!
Dirvonus purenkime sėjai ankstyvai, 
Te varpom banguoja kolūkių laukai, 
Kur grūdą pasėjo jauni kolektyvai! 
Būki sveikas, tarybinis mūsų jaunime! 
Jūs saulėtais skubat į mokslą keliais. 
Laimingi žinijos verdenėj atgimę, 
Jūs Lietuvai šviesit tiesos spinduliais. 
Pirmaujančio mokslo gili išmintis: 
Jos versmę maitina pati prigimtis.
Suglauskim gretas, draugai, 
Visi pionieriai, visi komjaunuoliai! 
Tebūnie jums saulėti mokslo takai 
Ir veržlūs pirmūnų j pažangą šuoliai! 
Vyriausybė ir Partija veda budriai 
Tarybų tautas į rytojų laimingą.
Mes esam taikos, esam darbo kariai, — 
Mūs žemei ryžtumo nei galios nestinga. 
Nors priešų klastingas urzgimas 

nerimsta,
Jų užmačios veikiai į pražūtį grimzta.
Suglauskim gretas, draugai! 
Už darbą, už laisvę ir taiką! 
Į saulę mūs vėliavos kyla aukštai —

Lietuva Ruošiasi
VILNIUS. — Lietuva ruošiasi minėti 

10 metų tarybinės tvarkos sukaktį, kuri 
pripuola 21 d. liepos. Literatūros srityje 
ruošiama išleisti tar. rašytojų daug kny
gų. Šiemet Lietuvoje jau išėjo 170 skir
tingų pavadinimų knygų.

Vien po karo Lietuvoje išleista dau
giau, kaip 20,000,000 egzempliorių kny
gų ir brošiūrų, kurių buvo apie 3,000 
skirtingų leidinių. Į lietuvių kalbą iš
versta eilė darbų Markso, Engelso, Le
nino, Stalino, Puškino, Tolstojaus, Tur- 
genievo, Gogolio, Černiševskio, Belinskio, 
Gorkio, Majakovskio, Stendalio, Fasto, 
Zolos ir kitų. Lietuviai savo prigimtoje 
kalboje dabar gali skaityti šių pasaulinių 
žmonių raštus.

Išleista daug literatūros valstiečių rei
kalais. Žemdirbiai naudojasi raštais Ti- 
miriazevo, Williamso, Lysenkos ir kitų. 
Vien pereitais metais patariamosios ir 
mokinančios valstiečius žemdirbystės 
reikalais literatūros buvo išleista 700,- 
000 egzempliorių. K.

maintenance of a Lithuanian summer 
camp school. They should see that in
formation about this school is brought 
home to every family and that as many 
young folk as possible are given the op
portunity to spend one or two weeks 
each year out at the school.

Let’s spread the news all over the na
tion. Here at last is the ideal vacation 
spot foi’ all Lithu'anian-Americans—the 
LMS Summer Vacation School at Shrew
sbury, Mass.

Užgrūdintos rankos galingai jas laiko!
Išmintis ir valia mūs šalies Vairininko, 
Mūsų pergalių-žygių kilnaus įkvėpėjo, 
Apie Lenino vėliavą telkė ir rinko, 
Kuriuos laisvė, šviesa ir teisybė žavėjo. 
Nūn veržias į laisvę nauji milijonai, 
Vadavimo vėliavai plazdant raudonai.
Suglauskim gretas, draugai, 
Suvienyti Stalino vardo šviesaus! 
Tespindi jo dienos ilgai ilgai 
Gerovei ir džiugesiui laisvo žmogaus.
Ir mūsų laisvai čia alsuoja krūtinės, 
Mūs dainos po tolimus aidi kraštus: 
Mes švenčiam tarybinės savo tėvynės 
Dešimtuosius metus!
Šeimoj giminingų tautų 
Su Stalino brangiu vardu 
Žygiuosim, kur Lenino kviečia 
Aukštai vėliava suplasnojus, — 
Kur sielą žavėdamas šviečia 
Skaistus komunizmo rytojus!

“People’s Art-
Liaudies Menas”

Pagaliau išėjo Liet. Meno Sąjungos 
organo — biuletinio ar žurnalo — nume
ris trečias už balandžio mėnesį.

Šis numeris jau su vardu. Jo vardas: 
“People’s Art — Liaudies Menas.“

Žurnalas nedidelio formato, 32 pusla
pių, gražiai atspaustas. Viršelį piešė 
P. Mockapetris.

Telpa įdomių rašinių; įdomiausias be
ne bus Lietuvos rašytojo Juozo Baltušio 
laiškas iš Vilniaus.

Tarp lietuvių kalboje rašinių, telpa ir 
angliškų, — ilgesnis ir įdomesnis Lau- 
kuviškio apie senovės lietuvių vestuves 
— “You are invited, to a wedding.

Redakcija skundžiasi, jog “permaža 
anglų kalboje gerų, teoretinių raštų.” 
Ragina tuos, kurie gali rašyti, — rašy
ti. Tai taikoma ypačiai mūsų muzikams, 
chorvedžiams.

Kaip žinome, šis žurnalas taikomas 
tiek lietuviškai, tiek angliškai skaitan
čiąja! visuomenei. Nelengvas tai pasimo- 
jimas ir nuo to, kaip jis pavyks, priklau
sys ne tik šito žurnalo gyvavimas, o ir 
ilgainiui visos mūsų spaudos.

Dėl to tenka kiekvienam, galinčiam ra
šyti, turinčiam ką rašyti, susirūpinti: 
teikti žurnalui straipsnių.

Kitas svarbus dalykas: medžiaginė pu
sė. Ar Lietuvių Meno Sąjunga pajėgs 
“Liaudies Meną” kiekvieną mėnesį iš
leisti?- Darbas ne lengvas. Reikalinga 
talka iš visos pažangiosios visuomenės. 
Kol kas tos talkos LMS gavo.

Svarbiausia: žurnalas reikalingas pre
numeratų. Prenumeratos kaina (me
tams) $2. Prašomi, kas išgali, tuojau 
žurnalą užsisakyti.

Svarbu platinti žurnalas ir pavieniais 
egzemplioriais, — kaina, tik 25c

Ligi šiol leidėjai žurnalą siuntinėjo di
dokais skaičiais mūsų veikėjams ir ap- 
švietos bei meno grupėms. Dabar teks 
padaryti apyskaitą: kaip pavieniai eg
zemplioriai parsiduoda. O jie parsiduoda 
geriau ten, kur yra kas juos pasūdo žmo
nėms.

Visokiais žurnalo ir LMS reikalais ra
šykite: LMS sekretoriui ir redaktoriui 
L. Jonikui, 3116 South Halsted St., Chi
cago 8, III.

Tvirta Daina, 
Kovos Daina

VLADAS GRYBAS
Sunki daina,
Graudi daina, 
Kaip vargas tavo brolių— 
Jie matos su naštom einą 
Už vandenyno tolių.
Į laivą tempia ten maišus 
Prislėgtas juodaodis.
Nakty varguoliai nepražus — 
Jie dar save parodys.
Nublanks, kaip sutemos, skriauda, 
Buržujų pagimdyta.
Užtrauksi, Robsonai, tada 
Tu dainą kitą.
Kartos ją lūpose karštai
Ir negras, ir baltasis.
Ir švis Atlantikos krantai
Nuo žygių
Darbo klasės.
— Kentėt — gana!
— Vergaut — gana! —
Mes tikim tavo broliais.
Tvirta daina, kovos daina 
Atlanto lekia toliais.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Švenčionių MTS Kolektyvo 
Įsipareigojimai

ŠVENČIONYS, kovo 22 d.- 
švenčionių MTS kolekty
vas su dideliu pakilimu suti
ko TSRS Ministrų Tarybos 
nutarimą dėl kolūkių, MTS 
ir tarybinių ūkių pasiruošimo 
pavasario sėjai. Traktorinin
kai, remonto dirbtuvių darbi
ninkai, agronomai ir prikabi- 
nėtojai atidžiai susipažįsta 
su šuo nutarimu.

Visas MTS kolektyvas nu
tarė šiais metais įvykdyti me
tinį traktorinių darbų planą 
125 procentais, sutaupyti 15 
procentų degalų, sumažinti 
traktorinių darbų savikainą 
25 procentais.

Mokslininkų ir 
Praktikų Susitikimas

KAUNAS, kovo 22 d. — 
Raudondvario valsčiaus- “Per
galės” kolūkyje įvyko moksli
nė konferencija. Lietuvos že
mės ūkio akademijos darbuo
tojai ir kolūkiečiai apsvarstė 
klausimą, kaip paskleisti gau
sių derlių meistrų patyrimą, 
kaip sutvarkyti teisingą agro- 
technikinę pasėlių priežiūrą.

Docentas Vasinauskas pa
pasakojo apie didelį hiigadi- 
nio darbo metodo vaidmenį 
siekiant gausių derlių. Pra
nešimą apie darbo organiza
ciją pavasario laukų darbuo
se padarė docentas Jasiūnas.

Mokslininkų pranešimai su
kėlė gyvas diskusijas. Kolū
kiečiai dalinosi savo darbo 
patyrimu, kėlė praktiškus pa
siūlymus.

Kolūkio laukų brigados bri
gadininkas Jonas Jasevičius 
papasakojo, kaip jo brigada 
ruošiasi pavasario sėjai. Dar 
pernai, vartodama minerali- 

vnes trąšas, brigada išaugino 
net nederlinguose sklypuose 
gausų derlių. Dabar javų 
augintojai didina kalio trąšų 
kiekį ir jau patręšia žiemken
čius. Vasarojų brigada sės 
tik aukštų kondicijų grūdais.

Kolūkietis Jasiukaitis papa
sakojo apie patyrimą kovoje 
su piktžolėmis.

Vertingus praktiškus pata
rimus, kaip paruošti dirvą 
pasėliams, davė taip pat kol
ūkiečiai Sadžius, Vaičiūnas ir 
kiti.

Pabaigoje konferencijos 
dalyviai numatė konkrečių 
priemonių planą kovai dėl 
gausaus grūdinių kultūrų ir 
šakniavaisių derliaus.

Marytės Melnikaitės 
Atminimui

ZARASAI. — Kovo mėn. 
22 d. sukanka 6 metai nuo 
tos dienos, kai TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mas suteikė Tarybų Sąjungos 
Didvyrio vardą ištikimai Lie
tuvos liaudies dukrai, bebai
mei partizanei Marijai Mel- 
nikaitei.

Zarasai — Marijos Melni
kaitės tėviškė, čia ji mokėsi, 
įstojo į komjaunimo gretas. 
Namuose, kur ji gyveno, išli
ko jos dienoraščiai, sąsiuvi
niai, lietuvių ir rusų rašytojų 
knygos.

Lietuvos darbo žmonės ger
bia Marijos Melnikaitės atmi
nimą. Jos vardu pavadintos 
įmonės, kolūkiai, gatvės, mo
kyklos. Geriausieji rašytojai, 
dailininkai, skulptoriai jai 
skiria savo kūrinius. Plačiai 
yra žindma Stalininės pre
mijos laureato Salomėjos Nė
ries poema “Marija Melnikai- 
tė.” Partizanės skulptūrinį 
portretą sukūrė Stalininės 
premijos laureatas Juozas 
Mikėnas. .Marijos Melnikai
tės paveikslą sukūrė daugelis 
dailininkų. TSRS Aukščiau
siosios Tarybos deputatas ra
šytojas Antanas Venclova ra
šo libretą operai, skirtą did
vyrei. Numatomas pastatyti 

I^didelis paminklas ant tarybi
nės patriotės kapo.

šiomis dienomis apskrities 
įmonėse, įstaigose, mokyklo
se ir kolūkiuose vyksta pasi
kalbėjimai apie šlovingąją 
Lietuvos liaudies dukrą Ma
riją Melnikaitę.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—* Šeštad., Geg. 13, 1950



KALVIO IGNOTO TEISYBE 
. APYSAKA .

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIčIUS

Dainininkas--Bebaimis Taikos Karys

(Tąsa)
Jis stovi po žibintu ir atidžiai seka pro 

vartus griūnančius žmones. Netoliese 
spiečiasi šalmuoti vokiečiai. Išvirtę pro 
vartus, geležinkeliečiai tuoj pamato ka
reivius, iš karto stabteli, paskui pasitem
pę kelia pečius, vieni piktai šaiposi, kiti 
spiaudo, treti keikia:

—A, psia mac švabia!
Rikiuote susidaro savaime.
— Į klubą! Į klubą!
— Prėč z tiranami! — pasigirsta 

skambūs jaunųjų balsai ir, varšavietei 
(varsa vietė — revoliucinė daina) aidint, 
kolona patraukia gatvės viduriu. Ir Ig
notas derina koją į seniai nebegirdėtos 
kovotojų giesmės ritmą.

Miršta iš bado šiandien darbininkas!
Ar galim gi, broliai,' ilgiau mes tylėt?

Mūsų narsiųjų kovotojų akys
Prieš kartuvių vaizdą negal sudrebėti 

Vakaro dangus žemas. Vėjas drėgnas 
ir šaltas. Nuo stoties žemyn bėga kreiva 
žiburių linija. Ten vietomis blizga drėg
ni šaligatviai ir grindinio akmenys.

Bežygiuojant nejučiom eilėse priauga 
žmonių. Toli, toli sudūduoja garvežys. 
Kažkur subirbia ausį rėžiantis švilpimas. 
Visai arti raitelių pasagos kala ir kala 
drėgną, purviną grindinį. Paskui vėl 
viską nustelbia:

Į krau-jo ko-vą,
Šven-tą ir tiesią —
Marš, marš pirmyyyn
Darbininku minia!...

3
Ei, rūstus, • liūdhas, 

liūdnas vakarėlis...
Moterys iš Pohuliankos pasuko siau

rais senojo geto tarpusieniais. Kirstukie- 
nė ėjo prislėgta minties apie Ignoto bro
lio areštą, bet apie tokį pat pavojų sau 
pačiai ji negalvojo.

— Tamstai gal negerai kalbėti viešu
me? — prakalbino ją Aldona: — .Gal 
mes pirmiau pasitarsime tsų komitetu?

Mergina pasiūlė grįžti vėl į Varnų 
gatvę, bet Kirstukienė pasipriešino:

— Ką man padarys, bobai? Aš nieko 
nelenkiu. Kad pasakė eit, tai ir eisiu, ir 
kalbėsiu, kaip mokėsiu. Ale tu gi, mer
gyt, kaip tu nebijai? Tu gi dar visi’škum 
jaunučiutė. Ir iš kur tu tokia, mano mie
la? Ar plaukus seniai nusikirpus?

Ir vėl rausdama mergaitė pasipasako
jo, kad plaukus ji nusikirpo po ligos, kad 
ji vilniečio daktaro duktė, mokėsi insti
tute Petrapilyje ir neseniai sugrįžo.

— Jūs nemanykit, kad aš jau visai 
vaikas. Aš nebe tokia jauna. Per karą ir 
man teko šiek tiek pamatyti... O revo
liucija juk atidaro akis daug kam! •

Blogai išgrįsta kreiva gatvelė su vie
nu slidžiu mediniu šaligatviu bėgo pakal
nėn.

— Vaje tu mano, pikčiau kaip ūty
čioj ! — nusistebėjo Kirstukienė. — Tai 
kaipgi čia prasilenks, kad du vežimai su- 
sdurs? Ir siaura, ir kreiva, ir slidu!

Mergina paėmė ją už parankės, ir jos 
iš lėto ėjo susiglaudusios:

— Na, mes beveik jau atėjom. Nebe 
toli. Čia bus Naujasis Pasaulis. Matote, 
— mazginai, madų salonai, siuvyklos .. . 
Ponių čia daug, tai ir kontorą tarnaitėms 
atidarė čia, kad arčiau būtų, — aiškino 
Aldona.

Sunkiai trypdami kaustytais batais, 
pro šalį ėjo vokiečiai. Pasibrukusios pa- 
žastin maldaknyges, šlapeno, bailiai žvil
gčiodamos į vežikus-, susikūprinusios 
maldininkės, ir Kirstukienė šyptelėjo, ro
dydama jas palydovei:

— Na, tos tai savo amžinas stacijas 
tik eina ir eina, nuo bažnyčios ligi baž- 
nyčiai.

Daug kur tiesiog šaligatvy stovėjo sta
lai, apkrauti geltonų žvakių eilėmis, 
maldaknygių krūvelėmis ir ištisais pun
dais škaplierių ir rožančių.

Kirstukienė garsiai samprotavo:
— Pirkt tartum niekas neperka, o ba- 

gamaznykai — ant kiekvieno žingsnio.
— Atsiranda, — ir Aldona ėmė pasa

koti apie tą daugelio šimtmečių miestą.
Ji gražiai kalbėjo. Ji rodė į puošnias 

dvarininkų karietas, riedančias gatvės 
viduriu, į skrybėlėtas ponias, kurios, iš
didžiai laikydamos galvas, čežėdamos 
sukniomis, pentinuotų kariškių vedamos, 
plaukte plaukė pro šalį.

— Čia nėra vidurio: arba piktinanti 
prabanga, arba slegiantis skurdas, liūd
nos, įgriuvusios išbadėjusių žmonių akys. 
Visi tie dvokiantieji skersgatviai kimšte 
prikimšti džiovos ir kitokių ligų smau
giamų siuvėjų, mezgėjų, kepurininkų, 
odininkų, skardininkų. Iš kartos į kar
tą jie perduoda tas negeroves, tuos pa
kirstų žmonių žvilgsnius ir vargo dainas. 
Baisiai liūdnos tos jų dainos! Verkti no
risi, kai pasiklausai.

Kirstukienė, prilaikydama savo skarą 
viena ranka, kita paėmė mergaitę už al
kūnės ir pažiūrėjo į jos mielą veidą:

“Tai radastėlė! Ir nebijo, ir eina! Ir 
išmano, už ką. eina!” galvojo ji sau vie
na.

Šlaistėsi kareiviai, stumdamiesi ir 
keikdamiesi, kiti — pusgirčiai, kabinėju
si už atsikišusių prieangių ir laiptų.

Pagaliau jos įsuko į mažą gatvelę. 
Praėjo kelias parduotuves, kirpyklą, 
grabdirbio įmonėlę su išstatytais prie 
durų blizgančiais karstų dangčiais, pra
ėjo aukštą akliną sieną su geležimi ap
kaltais, lyg kalėjimo, vartais, už kurių 
dundėjo motoras. Tada pasuko į kitus — 
žemus ir dvokiančius vartus.

Darbo biržos tarnaičių kontora buvo 
atidaryta, ir kieme spietėsi didelis bū
rys bedarbių moterų.

— O! Čia ir fabrikinių daug šiandien!
— sušuko palydovė.

Iš miestiško, “striuko rūbo” ir Kirs- 
tukienei buvo lengva atskirti tas fabri
kines bedarbes nuo margos švenčioniškių 
kaimiečių minios su rainais sijonais ir 
margomis skarelėmis. Kirstukienė pasi
juto vėl atsiradusi, kaip ir prieš dvylika 
metų, toje neišbrendamo vargo ir ašarų 
aplinkoje, kur tuomet pirmą kartą mėgi
no susirasti prieglobstį. Dabar ji be klai
dos galėtų pasakyti, kur jau iš amato 
tarnaitės, kur naujokės, dar tik vakar 
bado išstumtos iš gimtų kaimų ...

“Jos Čia ieško “mielaširSingų ponių,” 
kurios priglaus, papenės, aprengs ir pa
guos. Stovi tylėdamos ir laukia. Gera 
avytė ir alkana nebliauna ... Ko gi jos 
gali susilaukt? Nėra čia nieko-. Niekas 
nepasgailės, nepaguos. Čia taip pat geria 
kraują ir prakaitą!... Pasakysiu, visa 
pasakysiu!” ryžosi Kirstukienė.

Nepamačiusi, kaip jos palydovė perė
jo prie fabrikinių, susispietusių viename 
kiemo kampe, ji ėmė dairytis, vis labiau 
slegiama senų prisiminimų, kurie grau
dino ją.

To kiemo viduryje augo žemas, kreiva- 
kamienis medis, skurdus klevas kietoje, 
daugelio kojų suplūktoje žemėje. Žolė bu
vo visiškai išdildyta: nei stiebelio, nei su
vytusio plaušelio žymės. Net medžio žie
vė buvo nudilinta daugybės besišliejančių 
į jį nugarų, kaip ir sienų tinkas kiemo 
pakraščiais.

Taip, čia, tame pačiame paniurusiame 
kieme, ji anuomet tikėjosi įsikabinti į 
miestą, kad nereikėtų atsitraukti nuo ka
lėjimo, kuriame laikė Jokimą, kad gali- , 
ma būtų nors paskutiniu kąsniu su juo 
dalytis, matyti jį nors retkarčiais, įkvėp
ti jam ištvermės . .. Bet tai buvo neleng
va. Nelengva buvo tame mieste atsidurti 
be pažįstamų, be pastogės.

Ji įsispraudė tarp kieme susigrūdusių 
moterų. Tada pro vartus įėjo aukšta, 
apkūni dama plunksnuota skrybėle. Štai, 
ji susiraukė, nuleido savo vienakį stikliu
ką ir iškėlusi galvą nužingsniavo konto- 
ron pro moterų eiles, kaip kunigas pro 
maldininkų pulką, apžiūrinėdama iš visų 
pusių prie jos besigrūdančias moteris.

Po jos dar atėjo dvi — senos, sudžio
vusios, kumpanosės. Jos pasirinko jau
nesnes, gražesnes merginas ir, nusivedu- 
sios jas į šalį, kažką kuždėjo čia vienai, 
čia kitai.

— Vykit jas lauk, tas vergių pirkėjas!
— ėmė šaukti viena darbininkių.

Suūžė, sukliko moterų minia, lyg tur
gavietėje.

— A jėzusmarija! Akmenim užmušt!
Kažkas įkibo vienai tų senių į skver

nus, o ji, iškėlusi suglaustą lietsargį, at
kakliai gynėsi. Ji buvo visai' be dantų: 
nosis ir smakras jau beveik susiglaudė, 
kaip vėžio žnyplės.

— Tai sena žiurkė!
— Užmušt maža!

(Daugiau bus)

Du kartu teko Poliui Robsonui (Paul 
Robeson) lankytis Tarybų Sąjungoje: 
1934-tais metais ir pernai, minint A. S. 
Puškino gimimo 150 metines.

Viešnagę Tarybų Šalyje Polis Robso
nas pažymi, kaip šviesiausias ir laimin
giausias savo gyvenimo valandas.

Štai ką dainininkas pasakoja:
— Tai buvo maždaug prieš dvidešimt 

metų. Amerikoje jau buvau žinomas, 
kaip geras dainininkas. Bet — negras .. . 
Likau be darbo, be išteklių, be pastogės. 
Prieš akis — bado šmėkla. Negalėdamas 
rasti tarnybos gimtajame krašte, nu
sprendžiau ieškoti duonos svetur. Atsi
danginau į Europą.

— Tačiau, kaip Amerikoje, taip ir 
Anglijoje mane vertė jausti, jog esu že
mesnis visuomenės narys, nes aš — neg
ras. Negras kapitalistiniame pasaulyje 
turi žinoti savo vietą, kad ir kažin kas 
jis būtų: įžymus rašytojas, artistas ar 
dailininkas.

— Bet štai 1934-tais metais mes su 
žmona apsilankėme Tarybų Sąjungoje. 
Kada aš pirmą kartą peržengiau Socia
lizmo šalies sieną Podgoreloje stotyje, 
mus pasitiko tarybiniai žmonės. Jie 
mums tvirtai spaudė rankas, garsiai 
skambėjo rusiškasis “Sveiki, sveiki.” 
Žmonių veiduose draugiškos šypsenos. Aš 
pirmą kartą atitiesiau pečius, išdidžiai 
pakėliau galvą, o iš širdies gelmių verž
te veržėsi džiugesio daina.

— Aš pasijutau tarsi atsidūręs kitoje 
planetoje. Pasijutau žmogumi.

Nuo to laiko praslinko 15-ka metų. 
Kas pasikeitė Amerikoje?

Kaip tik vėl viešėdamas Maskvoje, 
Robsonas sužinojo, kad jo štato guberna
torius pareiškė, jog jis, Robsonas, savo 
kalbomis Taikos Šalininkų Kongrese Pa
ryžiuje, smerkdamas naujo karo kursty
tojus, padaręs gėdą Amerikai, ir todėl 
būtų sveikiau jam nebegrįžti namo ... Gi 
už pagarbą ir meilę, kurią Robsonui pa
rodė tarybinė visuomenė, Amerikos poli
tiniai gangsteriai jam pagrūmojo linčo 
teismu.

Robsonas savo priešams atkirto:
“Nors mano gyvybei gimtinėje gręsia 

pavojus, aš vykstu namo, nes žinau, kad 
gėda ne mano tėvynainiams, bet sauje
lei kapitalistų, kurie turi susikrovę mil
žiniškus turtus ir, apakinti savo nežabo
to gobšumo, kėsinasi įžiebti naują karą. 
Grįžtu namo, tvirtai pasiryžęs kovoti su 
fašizmu, kovoti, kol gyvas, ir tikiu, kad, 
Amerikos progresyviosios jėgos pasiro
dys stipresnės už kapitalistų sąmokslą. 
Vykstu namo, nes privalau papasakoti 
Amerikos darbo žmonėms tiesą apie Eu
ropą ir Aziją, papasakoti, kad pasaulio 
taikos ir demokratijos jėgos nenugali
mos.”

Sugrįžusį iš Europos Polį Robsoną 
Amerikos reakcija sutiko šlykščių šmeiž
tų sriautu. Jo koncerto-mitingo Pikskily- 
je metu stambus fašistų būrys įžiebė lau
žą, paruoštą Robsonui nulinčiuoti. Ta
čiau Robsonas nepabūgo. Jis dainavo ir 
kalbėjo mitinge, kur jo pasiklausyti su
sirinko daugiau kaip 25 tūkstančiai žmo
nių: juodieji ir baltieji, darbininkai, ži
nomi mokslininkai ir visuomenės veikė
jai, karo veteranai, vyrai, moterys, jau
nimas.

* * *
t

Polis Robsonas — vienas populiariau
siųjų žmonių Amerikoje. Tuo tarpu, kai 
Baltieji Rūmai ir Uolstrytas netverda
mi apmaudu stengiasi juo atsikratyti, 
visaip persekioja ir kursto, prieš jį linčo 
teismus, Amerikos demokratinė visuome
nė Robsoną išrenka vienu iš savo pažan
giosios partijos Nacionalinio Komiteto 
pirmininkų.

Polis Robsonas su koncertais lankosi 
visuose didžiausiuose Amerikos pramo
nės centruose. Jo dainų ir politinių kal
bų klausosi dešimtys tūkstančių meta
lurgijos darbininkų, šachtininkų, gele
žinkeliečių. Vyriausybė uždraudžia Rob
sonui sakyti kalbas. Dainininkas nenusi
mena. Vietoje kalbų jis' sugalvoja savo 
dainoms trumpus, taiklius, politinius ko
mentarus, kuriuose pasakoja apie Ameri
kos negrų beteisiškumą, apie darbininkų 
kovą, apie Mao Cze-duno armijos perga
les, apie laimingą gyvenimą Tarybų ša- 
lyje.

— Man visiškai aišku, — sako Robso
nas, — menas tai socialinis ginklas, ku
ris visada yra nukreiptas prieš vieną ku
rią pusę. Aš savo talentu esu liaudies 
pusėje!

Robsonas jau seniai tatąi įrodė. 1936- 
tais metais jis atvyko į Ispaniją, kur vi
rė žiauri kova tarp respublikonų ir fa
šistų. Apsiaustame. Madride Robsonas

jau tada kalbėdavo mitinguose: “Jeigu 
norite, kad fašizmas neįsilaužtų į jūsų 
namus, turite jį naikinti visur, kur jis 
tik pasirodo.”

Ispanijoje, pirmose kovos su fašizmu 
linijose, dainininkas akivaizdžiai įsitiki
no, kokią milžinišką reikšmę turi menas, 
jeigu jis tarnauja liaudžiai.

Visas pažangusis pasaulis žino ir myli 
Robsoną. Jis koncertuoja ir kalba Lon
done, Paryžiuje, Pragoję, Bukarešte, 
Varšuvoje, Vienoje, Maskvoje, Stalingra
de.

švelnus lyrinis artisto bosas skamba 
žavėtinai. Nepaprastas talentas daro jo 
dainas itin raiškias ir įspūdingas. Visur 
dainininkas susilaukia ilgiausių ovacijų, 
nuoširdžiausios entuziastingų darbo žmo
nių pagarbos.

Polio Robsono repertuaras gana pla
tus. Jis dainuoja apie negrų vargus, įvai
rių pasaulio kraštų liaudies dainas, ru
sų klasikų kūrinius ir tarybinių kompo
zitorių dainas.

Šio nuostabaus artisto tikslas — per
teikti klausytojui patį kūrinį. Jis dai
nuoja apie kovą dėl taikos, išreiškia ge
riausius žmogaus jausmus ir lūkesčius. 
Jis nepalaužiamas optimistas.

Su ypatinga šiluma dainuoja Polis 
Robsonas tarybines dainas. Kaip džiu
gesio himnas skamba jo lūpose “Ir pla
tus gi kraštas mūs gimtasis,” “Nuo kraš
to lig krašto,” “Manoji Maskva” ir kitos.

Kada Uolstritas sugalvojo hitlerinin
kų “Reichstago bylos” pavyzdžiu susido- 

' roti su Amerikos komunistų partija, pa
sodindami 11 jos vadovų į teisiamųjų 
suolą, gynybos liudytojas Polis Robsonas 
gausingame mitinge Niu Jorke pareiškė:

— Komunistai paskutiniame kare pir
mieji aukodavo savo gyvybę dėl mūsų 
laisvės. Mes juos ginsim taip, kaip jie 
gynė mus!

Mes nebenorim žūti karo laukuose 
tam, kad Uolstrito rykliai prisigrobtų 
naujų pelnų. Toks yra mūsų galutinis 
žodis naujo karo kurstytojams!”

Šituo šūkiu dainininkas •— bebaimis 
taikos karys kovoja sunkią kovą šalyje, 
kuri pasišovė fašizmu pralenkti net pa
čią hitlerinę Vokietiją. D. Lėvenis.

(Iš Vilniaus “Literatūra ir Menas”)

Šypsenos
Mažas Kaziukas, miestie

tis, niekados nebuvęs ant 
farmos, vasaros laike1 nuva
žiavo su motina pas far- 
merką tetą; einant jiems 
per gyvulių ganyklą, susiti
ko karvę. Kaziukas labai 
nustebęs klausia: — Oh, 
mama, kas ten toks sutvė
rimas?

— Karvė, Kaziuk, ta, 
kuri duoda pieno, kurį tu 
geri, — atsakė motina.

— O kas ten tokie kreivi 
ilgi daiktai jai ant galvos?

— Ragai, sūnuti, — tarė 
motina. Paėjus jiems kiek 
toliau, karvė smarkiai su
baubė. Kaziukas dideliam 
susijaudinime atsigrįžo at
gal ir karštai klausia: — 
Mama, katrą ragą ji pūtė?

* * *

v Kauno Dailės Muziejuje
KAUNAS. — Kauno M. K. Čiurlionio 

vardo Dailės muziejus nuolat plečia savo 
veiklą. Muziejuje atidaromi nauji sky
riai, o esantieji papildomi naujais kūri
niais. Be to, eilė muziejaus skyrių naujai 
pereksponuti.

Šiuo metu Muziejuje eksponuojami 
žymaus mūsų dailininko - akvarelisto 
Kajetono Šklėriaus kūriniai, kurių tar
pe pažymėtini paveikslai: “Šventosios 
uostas,” '“Kretingos geležinkelio stoties 
statyba,” “Nidos žvejai” ir k t.

Naujai pereksponuotas tarybinės dai
lės skyrius, kuriame eksponuojami daili
ninkų Žmuidzinavičiaus ir Vaičio kūri
niai.

M. K. Čiurlionio skyrius papildytas 
naujais įžymiojo dailininko paveikslais, 
kurių tarpe “Šaulys” iš Zodiako ciklo, 
“Raigrodas,” dailininko tėviškės apylin
kių vaizdai ir kt.

Naujais eksponatais papildytas ir lie
tuvių liaudies audinių skyrius, kuriame 
eksponuojami visų Lietuvos dalių cha
rakteringieji audiniai ir kt. liaudies me
no pavyzdžiai.

Muziejuje netrukus bus atidarytas 
taikomosios dailės skyrius, kuriame žiū
rovai pamatys porceliano, fajanso ir kt. 
taikomosios dailės kūrinius.

Dailės muziejus gauna nuolatinę pa
ramą iš broliškų respublikų. Šiomis die
nomis Meno reikalų komitetas ir Paro
dų bei panoramų direkcija Muziejui at
siunčia per 50 įvairių tarybinių daili
ninkų paveikslų. Jų tarpe dailininkų 
Bakšejevo, Deineko, Pachomovo, gruzinų 
dailininko Džaparidze ir kt. kūriniai.

Siekiant supažindinti ’ platesnę visuo
menę su tarybinės dailės klausimais, Po
litinių ir mokslinių žinių skleidimo drau
gijos Kauno skyrius kartu su Dailės 
muziejumi įsteigė Meno lektoriumą, ku-
riame bus skaitomos paskaitos tarybinės 
estetikos ir kt. klausimais. Pirmoji šio 
lektoriumo paskaita tema “Tarybinė ir 
buržuazinė dailė,” kurią skaitė dailinin
kas R. Kalpokas, sutraukė gausų klausy
tojų skaičių.

M. K. Čiurlionio vardo Dailės muziejų 
gausiai lanko ekskursijos ir miesto dir
bantieji, kurie čia susipažįsta su naujai
siais muziejaus eksponatais. Vyt. Dobilas.

IŠKABŲ NESUPAISYSI
Sykį nebailus farmerys 

atvažiavo į New Yorko 
miestą, sėdo į požeminio ge
ležinkelio traukinį pasiva
žinėti ir senu papratimu, 
kaipo geras sportas, užsirū
kė cigarą. Ir jau taip sma- 
lija, kad dūmai rūksta pro 
abUjo ausis.

Konduktorius priėjęs sa
ko jam nerūkyti ir parodė 
į iškabą, kur parašyta: 
“Draudžiama rūkyti.” Far
merys visai nepaiso tos iš
kabos ir nesustoja rūkęs. 
Tampa areštuotu ir teisė
jas klausia jo, ar jis matė 
traukinyje iškabą, kurioje 
parašyta, jog draudžiama 
rūkyti. Farmerys: — Taip, 
mačiau, bet aš irgi mačiau 
iškabą, kurioje parašyta, 
gerkite Koka-kolą, o niekas 
man jos nedavė.

* * *
— Gydytojas patarė, kad 

man ir mano žmonai reika
linga mankšta. Todėl aš nu
pirkau sau golfo lazdas, — 
pasakė Striukis savo bičiu
liui.

— O ką tu nupirkai savo 
žmonai?

— Mašiną žolei plauti.
♦ * *

Du vyrai, Agurkas su 
Buroku, apkalba savo žmo
nų nuopelnus ir kitą ką.

— Tu žinai, — sako Ą- 
gurkas. — Mano žmona sa
ko man, kad ji beveik kiek
vieną naktį sapnuojanti, 
jog gyvena vedus su milijo
nierium.

— Tai tu esi dar laimin
gas, — atsakė Burokas, — 
maniškė taip mano dienos 
laike. ♦ * * »

— Ar tu atsimeni, kada 
gydei mano romatizųią per
eitais metais, daktare, — 
klausia jo atsilankiusis, — 
ir prisakei man nesušlapti?

— Tikrai taip, — atsake 
gydytojas.

—Dabar aš tikrai noriu 
paklausti jūs, ar aš jau ga
liu praustis?

* * *
— Mama, ar visi aniuo- 

lai skrenda?
— Taip, vaikeli, bet ko

dėl tu klausi?
— Dėlto, kad tėtis aną 

dieną mūsų tarnaitę vadino 
aniuolu. Ar ji irgi gali skri
sti ?(

— Taip, tikrai, ji išskris 
rytoj. * * *

— Tu kas vakaras atsi
lankai pas tą žavėjančią 
našlę ir praleidi ten ilgas 
valandas; kodėl tu neapsi- 
vedi su ja?

• —Aš įr pats apie tai tan
kiai pagalvoju. Bet... ap- 
sivedus, kur aš tada vaka
rus praleisiu?

Z. U.
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Milwaukee, Wis. kui, mačiau, atsinaujino pre
numeratas, taipgi geras skai
čius įteikė aukų sveikinimui 
suvažiavimo.

Aido Choras dainavo kelio
lika dainų. Dainavo gražiai, 
sutartinai.

Vienas dalykas, man rodos, 
visiems patiko, tai choro mo
kytojos paraginimas visą pu
bliką dainuoti vieną populia
rią dainą. Choras pradėjo, 
paskui visi paėmė. Iš pra
džios nedrąsiai, bet greit įsi
drąsino. ūžė, skambėjo visa 
svetainė.

Programa baigta Lietuvos ii 
Amerikos himnais. įsidaina
vus anksčiau, publika ir him
nus bendrai su choru gerai 
giedojo. Išėjo labai gražiai.

Esu tikras, kad milwauk-ie- 
čiai ilgai šį koncertą minės.

LDS kuopą, ypač rengimo 
komisiją, reikia pagirti. Pa
girtini ir kiti milwaukieciai, 
kurie smarkiai darbavosi, kad 
svečiu,s patenkinti, taipgi cho
ristus pavaišinti.

Buvo baimės, kad programų 
spausdinimas suvėlintas. Billy 
Thomas pats atvyko Chicagon 
ir programas parsigabeno, 
kad lengviau būtų išrinkti 
mokestį už skelbimus progra
mos knygelėje.

Daug pasidarbavo dėl šio 
parengimo Neumanns, kuris 
smarkiai dirba LDS kuopos 
išbudavojimui į stambią orga
nizaciją.

Savaitė anksčiau, Kenosha, 
Wis., įvyko taipgi geras ir 
sėkmingas parengimas. Chi
cagos Liaudies Teatro artistai 
suvaidino gerą veikalą “Ne
susipratimas.” žmonių buvo 
daug. M ii wau k iečiai dalyva
vo kenosh iečių parengime. 
Kenosh iečiai, atsimokėdami,

Chicagiškis Aido Choras 
Gerai Pasirodė
Pildymu Programos,
Rengėjai Pagirtini

Sekmadienį, balandžio 30, 
turėjome gražų koncertą, ku
rį suruošė vietinė LDS kuo
pa. Programą davė Aido 
Choras iš Chicagos (Roselan- 
do), vadovybėje mokytojos! 
Dorothy Yuden.

Gaila, kad neužsirašiau 
dainininkų pavardžių ir ne 
visus atmenu. Kiek atmenu, 
tai gerai pasirodė duete 
Nancy Roman ir Stumbris, 
taipgi Richard ir Helen Mi- 
sevick, Jerry York, Helen 
Misevick ir dar viena jauna 
mergina ar moteriškė šoko ir I 
dainavo.

Vietinė artistė, jauna mer- j 
gina, gražiai išstojo su šo- I 
kiu.

Pianu visiems akompanavo 
pati mokytoja Daratėlė. Ji 
dirbo iškaitus.

Prieš pat baigsiant progra
mą trumpai kalbėjo Juozas i 
Nedvaras, apie lietuviu me- į 
no reikalus, taipgi rengimo 
komisijos pirmininkas J. Neu- 
manas. Jis lietuviškai ir an
gliškai aiškino LDS svarbą.

Kadangi čia buvo atvykęs 
V. Andrulis, jis irgi pakvies
tas pakalbėti. Jis painfor
mavo milwaukiecius apie Pro
gramoje dalyvaujančius chi- 
cagiečius artistus, taipgi kal
bėjo apie progresyvės spau
dos reikalą primindamas, kad 
“Vilnies” Bendrovės suvažia
vimas įvyksta gegužės 7 d., 
ir paragino pažangiuosius lie- | 
tuvius sveikinti suvažiavimą. ;

Keletas mihvaukiečių pas

DIDYSIS MAYNARDO

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio

LAISVES
Visi rytai rengkitės į savo dienraščio 

didįjį pikniką, kuris įvyks

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

rumų. dalyvaus chorai, mažesnės grupės ir paskiri asmenys. Iš 
anksto rengkitės jame dalyvauti. Turėsite malonumo pasima
tyti su daugeliu seniai matytų ir įsigysite naujų pažinčių.

ši didžioji iškilmė bus

ARARAT CAMP
Vose Pond Pavilion 

Maynard, Mass.

Maynardo pikniko bilietai yra iš anksto platinami, pasisteng
site 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.

Philadelphia, Pa.
DIPUKAS PASIKORĖ

Vietiniai laikraščiai paskel
bė: Zenom Nedilsky, 27 me
tų, gyvenęs 2918 N. Marshall 
St., Philadelphijoj, atrastas 
prausiamajam kambaryj be
kabant nuo 2-rų lubų, H. L. 
K.ilnev Co., didelėje religinių 
daiktų krautuvėje, 1211 Arch 
St., Philadelphijoj.

Nedilskis buvo atrastas iš 
ryto 8:30 vai., 3 d. gegužės, 
su virve ant kaklo. Atrado 
Edmond Wilkins (užveizda), 
prie kurio dirbo. Prie Wilk
ins buvo ir pasikorusio tėvas 
Martinas, kuris paaiškino po
licijai, kad jo sūnus nebuvo 
parėjęs namon per visą naktį. 
Laikraščiai pažymi, kad jis 
buvo “displaced person,” di
pukas iš Ukrainos. Jo tėvas 
aiškino, kad karo metu jie 
buvo sunkaus darbo vergai 
Vokietijoje. Jie buvo į Ame
riką atgabenti religines orga
nizacijos vieni metai atgal. 
Jie šioje įstaigoje dirbo.

Į Philadelphiją labai daug 
dipukų lietuvių atvykę iš Vo
kietijos. Dauguma jų dirba 
paprastus, sunkius darbus už 
mizerną atlyginimą. Jie su 
šeimomis, dirba visi ir visi 
laukia, kada JAV užpuls Ta
rybų Sąjungą ir sunaikins, 
tuomet jie linksmi grįš Lictu- 

’ von vėl ponauti... Dalis jų 

skaitlingai dalyvavo pas mil
waukiecius. Tai pagirtina.

Beje, abiejuose parengi
muose matėsi gera dalis čia- 
gimių lietuvių ir keletas ne 
lietuvių. Pažangiečiai eina i 
mūsų parengimus, ypač kon
certus. Koresp. 

prigyvens nemalonaus gyve
nimo prie jų numylėtos kapi
talistinės sistemos. Jie. nenori 
suprasti, kad milionierių val
donai nepajėgs išlaikyti nusi
dėvėjusios gadynės. Jie pa
tys nekariaus. Jie spėka vers 
paprastus žmones kariauti.

Karas jų nelaimė ir taika 
jiems nepatinka. Dipukų yra 
prasilavinusių, tačiau politi
niai jie v ra akli ir už tai jie 
veda kovą prieš pažangiuo
sius. Sunkiai pagyvens ir jie 
susipras. Mes, seni amerikie
čiai, daug ko pergyvenome ir 
išmokome nuo gerų ameriko
nų, kaip pagerinti gyvenimą. 
Dipukai, pagalvokite ir apsi
dairę rimtai pagalvokite ir 
jūs suprasite, kad nesulauksi
te sugrįžtant Smetonos - Gri
niaus laikų 1 Rep.

Sparr-Ocala, Fla.
Žinios iš Saulėtos Floridos

Gegužes 8 dieną Sparr, 
Ocala ir Silver Springs apy
linkėj užstojo dideli karščiai. 
Ant porčių pavėsyj gradus- 
ninkas rodo 100 laipsnių šili
mos. Didelė sausra, nes lai
ke viso mėnesio tiktai du kar
tus lijo. žaibai visais paša
liais, bet lietaus nei lašo. 
Ūkininkai nukenčia. žolės, 
javai, daržovės ir kitokį pro
duktai neauga del stokos lie
taus.

. Pereitą žiemą Floridos 
orenčiai gerai užderėjo. Ka
dangi Kalifornijos orenčiai 
sušalo, tai floridiškiai augin
tojai turėjo progą išparduoti 
visus orenčius aukštesne kai
na.

★
Toj pačioj apylinkėj labai 

daug negrų ūkininkų gyvena. 
Jie turi savo bažnyčią, mo
kyklą, bolėmis žaisti aikštę. 
Negrai, daugumoj, suvažiuo
ja naujomis auto mašinomis, 
kaip tikri sportai. Ant ūkio 
turi vištų, karvių, arklių, mu
lų, asilų, kurie visaip atrodo. 
Pas vienus gyvulėliai gražūs, 
bet pas kitus verti pasigailė
jimo.

Negrai labai draugiški žmo
nės ir nenusiskundžia savo 
gyvenimu. Besikalbant už
klausiau: Kodėl jūsų tos 
trobos taip prastai atrodo — 
kertės apipuvę, sienos nenu
dažytos, o kitos net ant šo
no pakrypusios? Atsako: 
Nėra laiko, apart ūkiškų dar
bų, reikia išvažiuoti pasižmo
nėti — gerus laikus turėti. 
Trobos prastai atrodančios 
apsimoka, politikieriai neturi 
progos pakelti taksus, ku
riems niekad pinigų neužten
ka. Pastebėjau negrus, kurie 
savo tarpe labai linksmi 
žmonės, draugiškai žaidžiai ir 
juokauja.

Belleview kaimelis už 10 
mylių nuo Ocala miesto, ant 
vieškelio R. 441. Ten apsigy
venęs Domininkas Galminas 
iš Minnesotos. Lietuvis nuo 
Žemaitijos . Pilnas gyvumo, 
turi užsidėjęs batų taisymo 
ša p ūkę. Skundėsi, kad uždar
bis nekoks.

Tai dabar sugalvojo naują 
biznį. Dabar užvedė augini
mą žuvininkams sliekų — 
earth worms. Gavęs visas in
formacijas iš Washington, D. 
C. Jau priaugino tris skry
nias sliekų, kuriuos jis man 
parodė. Sliekai vikriai nar- 
dosi, rausiausi po žemes. Rei
kia augint drėgmėj. Maitina 
malta kava ir salotomis ir dar 
kitokį maistą duoda, tai yra, 
pagal receptą. O parduoda 
popieriniuose krepšiukuose, 
panašiai, kaip šaltakošę, po 
50 sliekų už 50c, Sakė, kad 
jo kaimynas tokį biznį varo 
su geromis pasekmėmis. Per 
metus gryno pelno padarė 
$5,000. Pasirodo, kad saulė
toj Floridoj kiek gabesniems 
žmonėms galima verstis vi
saip, nes čia yra visokių pro
gų. Va, žmogus augins ir 
pardavinės sliekus. O toks biz
nis man nei į sapną neparėjo.

V. J. Stankus.

NEW YORK. — Stan
dard Oil kompanija deda 
$14,000,000 į Italijos žiba
lo pramonę.

Chicago, III.
Unija Kovos Prieš Sufrė- 
mavimą Kovingo Vado

N u sm e r k i m as Fe d e ra i i n i am 
Distrikto Teisme kovingojo 
veikėjo - unijisto Joe Weber, 
seniau vadovavusio CIO Steel
workers Union ir Farm 
Equipment Workers Union, 
yra niekas daugiau,- kaip tiks
lus sufrėmavimas kovingo va
do, kylantis iš šaltojo karo 
isterijos, sako Farm Equip
ment Workers Council - U. E. 
prezidentas Grant Oaks.

.Oaks pareiškė, kad FE-UE 
apeliuos į aukštesnį teismą ir 
unija tam kels fondą savo na
rių tarpe.

Joe Weber buvo nusmerk- 
tas federalės valdžios neva 
už tai, kad jis sakęs esąs pi
lietis, kuomet jis tokiu ne
buvo. FBI agentai jau kelio
lika metų sekioja Weberi, 
bet vienatinis įrodymas prieš 
jį, tai kad jis pildant darbo 
aplikaciją 1945 metais sake, 
kad jis gimęs Chicagoje.

Joe Weber gimęs Jugo
slavijoj, bet visai mažas at
vežtas į šią šalį. Niekas ne
būtų nei klausęs jo, ar jis 
čia gimęs ar kitur, jeigu jis 
nebūtų dalyvavęs ir veikęs 
darbo unijose ir kovojęs už 
darbininkų reikalus. Bet We
ber buvo vienas iš tu, kurie 
vadovavo plieno darbinin
kams, kada, paskelbus prieš 
Republic Steel Co. streiką 
1937 metais, Kapinių Ap- 
vaikščiojimo Dienoj, įvyko 
žudynės, krito apie 10 strei- 
kierių. Weber darbininkams 
vadovavo ir kartu stojo pikie- 
to eilėse. FBI dar labiau pra
dėjo jį po to sekioti. Vėliau 
Weber veikė su padargų dar
bininkų unija ir jo parašas 
yra ant International Har
vester Co. darbininkų kon
trakto .

štai kodėl dabar nusmerk- 
tas darbo vadas Joe Weber.

Išgirdus teismo nuosprendį, 
Weber pareiškė j,og jis iivi- 
siškai nesistebi, kad liko nu- 
smerktas. Tai yra lygiai toks 
sufrėmavimas, kaip ir prieš 
Harry BPidges, sakė jis.

Rep. *

Carnegie, Pa.
Mirė Juozas Čirvinskas

Gegužės 3 d. mirė J. Čir
vinskas, ilgametis šio mieste
lio gyventojas, kuris išgyveno 
čia su virš 40 metų. Pažino
jau aš Juozą per 46 metus. 
Kuomet aš dar gyvenau Car- 
fin, Škotijoj, jis 1904 metais 
atvažiavo pas savo brolį Joną 
į Carfin.

Iš Lietuvos paeina nuo 
Gražiškių. Turėjo du brolius 
Aleksandrą ir Joną. Aleksan
dras gyveno Lietuvoj, o Jonas 
Škotijoj. Seserų Juozas tur 
būt neturėjo, nes jis niekada 
neprisiminė.

Apie jo brolį Aleksandrą 
nieko nežinau, bet Jonas jau 
seniai miręs.

Juozas buvo sunkaus darbo 
darbininkas, nes gyvendamas 
Škotijoj dirbo kartu su savo 
broliu angliakasyklose. Išdir
bęs 3 metus Škotijoj, 1907 
m. atvažiavo į šią .šalį, kur 
taip pat dirbo apie 20 metų 
anglių kasyklose, o vėliau 
apie 9 metus viršutiniuose 
darbuose.. Bet 1936 metais 
gavo darbą karčiamoj, kur iš
dirbo su virš 12 metų. Susir
go labai sunkiai ir liepos 15, 
1948 m., pasidavė operacijai. 
Juozas jau nuo to laiko ne
buvo darbininkas. 1949 me- 
tų rugsėjo mėn. ir vėl turėjo 
pasiduoti operacijai, ir nuo to 
laiko nepasveiko.

Gegužės 6 d. tapo laisvai 
palaidotas Chartiers kapinė
se, nes jis per 37 metus ne
turėjo nieko bendro su reli
gija ir jos skelbėjais.

Juozas dar nebuvo taip la
bai senas, tik apie 65 metų, 
bet ta nelaboji vėžio liga jį 
nuvarė į kapus. Juozas bu
vo vedęs našlę su dviem ma
žais vaikais, o savo dasigyve- 
no 3, tai jo* šeima susidėjo iš 
7 asmenų. Jo moteris mirė

1936 m., o vyriausias sūnūs 
Petras mirė 1942. Moteris ir 
sūnus mirė džiova.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime dukterį Frances 
Baliski, sūnų Stanislovą, žen
tą ir marčią, ir taip pat du 
anuku. Taipgi paliko'du po
sūniu—Juozą ir Antami Mar
cinkus (Martin), abudu su 
šeimomis.

Man teko su Juozu kartu 
dirbti organizacijose per 36 
metus. Pirmiau APLA, o pas
kui per kokią 13 metų LDS 
vietinėj kuopoj. Jis dirbo 
APLA Centro Komitete. Ro
dos, vienus metus ėjo Centro 
pirmininko pareigas. Taipgi 
kelis sykius buvo išrinktas į 
APLA Centro Komitetą. Juo
zas išbuvo LDS 143 kuopoj 
pirmininku iki savo mirties.

Juozas buvo įstojęs į ALD- 
LD vietinę kuopą. Bet pas
kui ir vėl išstojo, nes jis ne
silaikė didžiumos nutarimų. 
Būdavo kritikuojamas. Pra
dėjo eiti su reakcijonieriais, 
bet pamatė, kad jam su jais 
nepakeliui, tai jis nuo jų pa
sitraukė ir laikėsi nuošaliai. 
Kartas nuo karto paremdavo 
darbininkų judėjimą finansi
niai.

Ilsėkis, drauge Juozai, ra
miai šios šalies žemelėj 1 Reiš
kiu didelę užuojautą duktė- 
rei Mrs. Baliski, sūnui Mr. 
Čirvinskui, žentui Mr. Baliski 
ir marčiai Mrs. čirvinskas, 
taipgi posūniams Juozui ir 
Antanui su šeimomis ir vi
siems jo giminėms, draugams 
ir pažįstamiems.

J. Gataveckas.

PRAVDA SAKO, AMERI
KA PULDO VISAS KAPI
TALIZMO ŠALIS

Maskva. — Sovietų ko
munistu laikraštis Pravda 
rašo:

—Monopolinis Amerikos 
kapitalas su savo Marshal- 
lo planu ir kitais galais ar
do visų kitų kapitalistinių 
kraštų ūkį ir stumia pačias 
Jungtines Valstijas į baisią 
krizę.

PRANEŠIMAI
WILKES-BARRE, PA.

Panešimas visiems Plymouth’o 
Lietuvių Tautiškų Kapinių Bendro
vės ščrininkams, lotų savininkams 
ir draugams.

Prašome visų draugų ir draugių 
j talką ’padirbėti ant P. L. T. ka
pinių kas šeštadienį — Gegužės 13, 
20 ir 27 dienomis. Visiems draugams 
ir draugėms bus suteikta užkandžių 
ant kapinių žemės. — P. L. T. K. 
B-vės valdyba. (89-90)

Nainy Savininkams
Mos namus taisome, p Girti

name iš lauko ir vidaus; tai- 
som stogus, gatavus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvirutę 
arba telefonuokite:

John Petrus, 131 Pond St., 
Randolph, Mass. Tel. Ra 6- 
1177-J.

So. Bostono ofisas, 409 
Broadway, Room 4, nuo 5-7 
vakarais.

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., Geg. 13t 1950

30 japonų kareivių netiki, 
kad karas pasibaigė

Tokio. — 30 japonų ka
reivių Anathan saloje iki 
šiol laikosi apsikasę kari
nėse pozicijose. Jie įsivaiz
duoja, kad karas vis dar 
einąs.

Juos ten užtiko Japoni
jos valdininkai ir pranešė, 
kad japonai jau pirm 5 me
tų prakišo karą. Bet ka
reiviai atsisako tikėti. Val
dininkai todėl prašė tų ka
reivių gimines pranešt 
jiems laiškais, kaip iš tik
rųjų yra.

Praga. — Čechoslovaki- 
jon atskrido Jungtinių 
Tautų sekretorius Trygve 
Lie. Šį ketvirtadienį jis iš
lekia Maskvon. Ten jis siū
lys premjerui Stalinui savo 
planą šaltajam karui baig
ti.

Lie, kaip žinoma, ragina 
aukštuosius Amerikos, So
vietų, Francijos ir Anglijos 
atstovus susirinkti į Jung
tinių Tautų Saugumo Ta
rybą ir ramiomis derybo
mis spręsti ginčijamus 
klausimus.

g Tel. A V. 2-4026 g

I DR. JOHN REPSH1S
g (REPŠYS) S
| LIETUVIS GYDYTOJAS g 

g Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
g Nedėliomis ir šventadieniais: 8 
g nuo 10 iki 12 ryto. g
g 495 Columbia Rd.
| DORCHESTER, MASS, g

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.
Visoki 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

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir, kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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[Yloteru Klubo Narėms

Ketvirtadienio vakare, ge
gužės 18 d., įvyks klubo susi
rinkimas, Lietuviu Auditorijos 
patalpose. Kadangi vasaros 
mėnesiais susirinkimu nelai
koma, tad bandykime skait
lingai šiame susirinkime da
lyvauti, nes, apart organiza
cinių reikalų, susirinkimui pa
sibaigus, turėsime užkandžių 
ir viena draugė pakalbės 
svarbiu klausimu. Nesivėluo- 
kime, idant galėtume malo
niai vakarą praleisti.

Kviečiame ir ne klubietes, 
kurios įdomaujate moterų 
klubo darbuote.

Valdyba.

Ridgewoodieciu 
Vakarienė

Ridgewoodo LLD ir L D S 
kuopų vakariene įvyks jau šio ; 
šeštadienio vakarą, tai yra 
gegužės 13 dieną, Šapolo-Vai- 
ginio svetainėje, 147 Thames 
St. Pradžia 7:30 vai. vak.

Kurie nusipirkote tikietus, 
įsitėmykite, kad nepraleistu- 
mėte, nes vakarienė bus ge
ra.

Taipgi, kurie neturėjote 
progos nusipirkt tikietą iš 
anksto, prašome atsilankyti. 
Kaina tik $3, o bus skanių 
valgių ir gėrimų, “minkštų” ir 
“kietų.”

Kviečia Rengėjai.

PAL Išveš Vaikus 
Piknikauti

Policijos Atletiška Lyga ge
gužės 20-tą ruošia išvažiavi
mą susiedijų biednuomenės 
vaikams, kuriuos ta įstaiga 
globoja, teikia jiems šiokių 
tokių pramogėlių ir progų 
žaisti sporto veiksmuose. 
Apie 3,500 vaikų išveš dieną 
pabuvoti Indian Point Parke.

Ir visas šis mėnuo skiria
mas PAL sezono užbaigtuvių 
veiksmams, kartu ir surinkti 
tiems veiksmams finansuoti 
milijono dolerių fondą. No
rintieji prisidėti, tai gali pa
daryti per savo precinktą ar
ba gali pasiųsti į PAL cen
trą, 400 Broome St., New 
York 13, N. Y.

Visokiuose PAL sportuose ir 
šiaip žaismavietėse per me
tus dalyvauja apie 300,000 
miesto jaunamečių, daugiau
sia tų, kurie neturi ryšių ir 
progų dalyvauti bent kur ki
tur organizuotai. Vasara pri
žiūri žaismines gatves. Vidur
vasariu 600 berniukų pasiųs į 
kempes atostogų.

Gegužės 19-tą įvyks jaunu
kų kumštininkų turnamentas, 
kuriam pasiruošti per* sezo
ną kumščiavosi 400 jaunukų 
kumštininkų.

Policijos leitenantas James 
F. Reilly, įtartas globojime 
grafterių, tapo suspenduotas 
iš pareigų, bet ne už brolia- 
vimąsi su grafteriais. Jį kal
tina, kad jis kvotime kreivai 
prisiekė.

FORTUNE GALLO perstato

SAN CARLO 
OPERA

Pasauliniai garsios va i gidės! 
125 vaidintojai!

Pulki Simfonijos Orkestrą! 
GRAŽUOLIŲ CORPS DE BALLET! 
Atsidaro Treč. Geg. 17 — 16 vaidin. 

Vaidinimai vakare: 8:30 p. m. 
Popiet (tik Sekm.); 3:00 p. m.

Trč. vkr. Geg. 17 — LA TRAVIATA 
Ktvr. vkr. Geg. 18 — AIDA 
Penkt. vkr. Gegužės 19 —

MADAME BUTTERFLY 
ššt. vkr. Geg. 20 — CARMEN 
Sekm. popiet Geg. 21—RIGOLETTO 
Sekm. vkr. Geg. 21—LA BOIIEME

Nebrangios Kainos nuo $1.50
CENTER THEATRE

49th Street ir 6th Avenue

NET JEIGU TURI KITUS PLANUS, 
APLEISK, BŪK PIKNIKE 14-Tį!

Sekmadienis, 14-ta gegužės, 
yra Motinos Diena.

Kuo kitu, kad ne motina, 
galėtų lietuviai pavadinti Lie
tuvių Literatūros Draugiją — 
motina maitintoja ir gelbėto
ja nuo dvasinio skurdo.

Baisu ir vaizduotis, kuo 
būtume Amerikos lietuviai, 
jeigu ne tos LLD išleistos apie 
60 knygų ir brošiūraičių, jei
gu ne ta nuolatinė parama 
darbui ir aukomis progresy
viesiems mūsų reikalams, tar
pe kitko ir mūsų dienraš
čiams, kurių priešakyje drau
gija stovėjo per tuos desėtkus 
metų.

LLD vietinė apskritis, jos 
komitetas, rengia vienatinį sa
vo metinį pikniką šį sekma
dienį, 14, Lithuanian Liberty. 
Park, 340 Mitchell Ave., Lin
den, N. J.

Būkime jame visi, su savo'

JIE TURĖS UŽ KA DĖKOTI 
TAFT-HARTLEY ĮSTATYMUI

Federalis teisėjas Rifkind 
išsprendė dešimties stambių 
ofisams ir šapoms išnuomoja
mų pastatų savininkų bylą jų 
naudai. Jis leido jiems ne
mokėti nuo karo laiko darbi
ninkams priklausiusios už 
viršvalandžius mokesties.

Tie 10 savininkų, aprokuo- 
jama, tuomi pelnys apie $10,- 
000,000 (bendrai).

Nuosprendis paliečia apie 
12,000 pastatų priežiūros dar
bininkų. Jeigu ne šis nuo
sprendis, jie turėjo gauti po 
apie $600 kiekvienas — po 
$300 užvilkintais už virš
valandžius uždarbiais už lai- 

! kotarpį 1942 metų balandžio

Dar Apie Įvykusio 
Bazaro Dovanas

Dėl įvairių priežasčių ne
kuriu dovanų sąrašas likosi 
suvėluotas arba ir net visai
nepaskelbtas. Paprastai, ba- 
zare visuomet trūksta darbi
ninkų, gi dirbantieji ten taip 
pat turi savo kasdieninių už
siėmimų. Per stoką laiko 
kartais įvyksta pražiūrė.j’inių 
bei suvėlavimų.

Bazarą žymiai paįvairino 
farmerių dovanos. Geras lie
tuviškas sūris, nepaisant ko
kia kaina bus nustatyta, nie
kuomet neliks “bargenui.” P. 
Sedar, iš Canal Fulton, Ohio, 
atsiuntę net 5 didelius sūrius. 
Brooklynietis Gudvin, mato
mai, turįs gerus ryšius su su
maniais farmeriais, atnešė 
dar maišeliuose 4 sūrius, ku
riuos bazaro dalyviai draugiš
komis varžytinėmis išpirko.

Paulina Rimkienė iš En
glishtown, N. J., tur būt gau
tų premiją už didelių sūrių 
spaudimą. Daugelis stebėjo, 
kad tokio svorio sūrių dar ne
tekę matyti. Skaitytojai lai 
svorį patys spręs, už vieną 
gautą net $13. Paulina at- 
vykdama su sūriais nepamir
šo ir kitokių ūkiškų skanėsių : 
ji atvežė visą galioną saldžios 
grietinės, kurią šeimininkės 
greitai išsidalijo, kelis tuzinus 
kiaušinių, lašinių ( ir dar kit
ko. žmonės, pamatę farmerių 
dovanas, supranta gero mais
to vertę ir nesigaili, kad ir 
kiek brangiau pamokėti. Ačiū 
farmeriams, kad nepamiršta
te miestiečių, o vasarai atė
jus, miestiečiai ruošimės ir pa
tys pas jus atvykti, pralaužti 
sūrį bei šilto pienelio išsiger
ti. v Bazare Dirbusi.

draugija, su savosios savišvie
tos motina!

Būkime jame visi, su savo 
draugija, su savosios savišvie
tos motina!

Kelrodis: Automobiliais iš 
Brooklyno Highway 1 į Lin
den, N. J., iki Woods Ave., 
po dešinei ir ja važiuoti iki 
Simson Avė.,, ir po kairei vie
ną bloką iki Mitchell Ave. Iš 
Elizabeth o ar Newark o bu
sti 44 iki Woods Ave., kur bus 
po kairei ir Mitchell Ave .

Traukiniais nuo Penu sto
ties iš New Yorko, 7th Avė. 
ir 33rd St. (traukiniai į Lin- 
dena arčiau; 8th Avė., papras
tai su užrašu TRENTON), ga
lima važiuoti sekamomis va
landomis: 11:40, 1:05, 2:10, 
3 :35, 4 :08, 4 :50.

Iki malonaus pasimatymo 
piknike!

ALDLD 2-ros
Apskrities Komitetas.

iki 1943 metų gruodžio men. 
Ir po $300 už bylojimosi lai
kotarpiu paneštus nuostolius, 
taipgi dar būtų gavę advoka
tams mokestį.

Viskas tas buvo darbinin
kams pripažinta visų teismų, 
įskaitant J. V. Aukščiausiąjį 
Teismą. demokratų ir repu- 
blikonų kongresas tuojau at
bėgo šiems — ir kitiems to
kiems po visą šalį—pagalbon, 
už 9 dienų priėmė taip vadi
namąjį portal-to-portal aktą, 
kurin buvo įpintas ir tas “ne
kaltas paukštelis,” galįs at
imti nuo darbininkų viršva
landžių uždarbį. Pastatų sa
vininkai delsė išmokestį, už
vedė bylą ir dabar laimėjo.

Atteo Miręs 
Ne nuo Apgriuvimo

Padarius pomirtinį tyrimą, 
nustatyta, kad šulinyje miręs 
Atteo nebuvo sulaužytas nuo 
užgriuvimo neigi sutrėkštas. 
Teigia, kad nuo eksplozijos 
jis buvo ne tiktai iš viršaus 
apdegęs, bet sutrenkti jo vi
duriai, plaučiai. Dėl to išsi
liejęs kraujas sukrekėjo ir jį 
uždusino. Mirėnuo neatsar
gaus gelbėjimo.

Miesto gyventojai pasipik
tinę tuo, kad milijonų gy
ventojų mieste, prie vėliau
sios nuostabios technikos, ku
ri perkeldina iš vietos vieton 
pastatus, bematant iškasa gi
lias plačias duobes skiepams 
milžiniškųjų pastatų, užtruko 
net iki 27 valandų iškasti tre
jeto desėtkų pėdų olą, kad 
žmogaus gyvybę išgelbėti.

Prokuroras tyrinėsiąs. Tai 
gerai. Tačiau, ar ne naudin
giau būtų buvę veikti, kol 
žmogus gyvas, jį išgelbėti?

Keliama klausimas, dėl ko 
kilo eksplozija? Buvo pa
skelbta, būk leidžiant gelmėn 
apgriūtajam degančią ciga
retę. Sakyta, būk tą cigaretę 
leidęs apgriūtojo sūnus. Bet 
abu sūnūs tą nuginčija. Kiti 
spėlioja, kad sugedęs elek
tros laidas galėjo eksploduo- 
ti oksigeną. Pats savaime jis 
neeksploduotų, tikrina jie.

Būsią tiriama ir tas, dėl ko 
po garažu buvo kasamas šu
linys be leidimo? Sakoma, 
kad jeigu būtų reikalauta, 
leidimo būtų nedavę toje vie
toje šulinį kasti. Garažo sa
vininkas Saltzman šaukiamas 
dėl to pasiaiškinti teisme (iš 
karto, gal apsaugai garažo 
savininko, sklido supratimas, 
būk Atteo kasė šulinį sau, 
taupos sumetimais).

Prašome!
Nedelskite, tuojau užsisa

kykite vietą LDS Nacionalio 
Bowlingo Bankiete, įvyksian
čiame sekmadienį, gegužės 
21-mą, 6 vai., Liberty Audi
torijoje.

šiame bankiete įteiks pri
zus geriausioms bowlintojams 
ir čia bus proga susitikti sve
čius iš kitų miestų. Vakarie
nė bus viena geriausiųjų, sa
ko komitetas. Po vakarienės 
įvyks šokiai.4 Į,

Užsisakyti vietą bapkiete 
skambinkite į LDS raštinę— 
Virginia 9-3692.

IW0 Viršininkai
Sako, Kad Valdininkas 
Paskelbė Netiesą

Darbininkų ir liaudies pa
laipinės 1 W O prezidentas 
artistas Rocwell Kent ir gene
ral is finansų sekretorius Pe
ter Shipka pasiuntė New Yor
ko srities imigracijos direkto
riui Edward A. Shaughnessy 
atvirą telegramą, kurioje pro
testuoja dėl spaudoje paduo
tos netiesos a)) i e tą organiza
ciją.

Telegramoje, greta kitko, 
rašo:

“Gegužės 9-tos laidoje j 
laikraščiai rašo, jog jūsų pa-Į 
reiškime dėl Andrew Dmy- 
tryshyn’o arešto jūs, kalbėda-’ 
mas apie mūsų iždą, pareis- 
kėte, kad. ‘jis buvo vaisingu 
šaltiniu " pajamų Jungtinių 
Valstijų komun’stų partijai.’ 
Jūs žinote, jog1 tai tiksli ir vi
suotina netiesa, t

“Mūsų knygos ir rekordai 
buvo ištisai ir peri j odiniai eg
zaminuojami New Yorko 
Valstijos Apdraudų Depart- 
mento, kurio raportai taipgi 
priparodo jūsų netiesą.”

SUSI R INK IMA I
RIDGEWOOD-BROOKLYN, 

N. Y.
LLD 55 kp. bendrai su Maspctho 

LLD T 38 kp. susirinkimas įvyks ge
gužės 16 d. Pradžia 8 vai. vak., Sha- 
polo ir Vaiginio salėje, 147 Thames 
St., Brooklyn, N. Y. Abiejų kuopų 
.nariai skaitlingai dalyvaukite ir ku
rie dar neužsimokėjote šių metų 
duokles, malonėkite užsimokėti. — 
Bendras Komitetas. (90-91)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš esu 45 metų amžiaus ir paieš

kai! 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 Avė., 
Richmond Hill 19, N. Y. (86-96)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas prie res

torano darbo. Gera alga ir len
gvos darbo sąlygos. 44 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y. (89-90)

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

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda 6 šeimynų mūrinis 

namas su Refrigerators. Sulyg vė
liausios dienos įrengimai. Puikiau
siose sąlygose. Mažai pinigų terei
kia įnešti. Dėl informacijų prašome 
šaukti: G. E. 9-8318.

Parsiduoda farma su įrengimais 
vakacijoms 11 kambarių, 2 maudy
nės, 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)

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

(86-90)

Tammanė, Repnblikonai 
Prieš Marcantoniją

Tamimanės viršininkas Car
mine de Sapio ir repubįikonų 
lyderis Thomas J. Curran bu
vo sudūrę kaktomis ir būrė, 
planavo, rokavo, kaip čia 
prašalinti iš kongreso vienati
nį jame esantį darbininkų 
kongresmaną, Vito Marcanlo- 
nio.

šis pasitarimas buvęs pir
mas, bot no paskutinis. To
kie pat, gal kiek platėlesni 
sambūriai įvyks artimoje at
eityje.

Visų susibūrimui prieš 
Marcantonijų labai pritariąs 
bosų atstovams politikoje 
jautrumo pilnas Morris lushe- 
witz, miesto CIO Tarybos se
kretorius. Jis sakė, jog bir
želio 8-tą šaukiama AFL ir 
CIO lokalų atstovų konferen
cija Hotel Commodore. Ten

Pagerbkime mūsų
SPORTININKUS!

Dalyvaukime
& LDS Penkto Nacionalio 

Dowling Turnamento

BANKETE-ŠOKIUOS
dalyvaus mūsų sportininkai iš Rockford, III., Chicago, III., 

Detroit, Mich., Cleveland, Ohio ir iš rytinių valstijų.

SekmatL, Gegužės-May 21,1950,6 v. vak.

BILIETAS
LIBERTY AUDITORIJOJ

I 10-0(5 Atlantic A ve., Richmond Hill, \. Y.

$3.50 Komitetas prašo, kad visi užsisakytų 
bilietus prieš 15-tą d. gegužės per vie

Šokiam $1.00 tinius LDS veikėjus, arba telefonu pas 
Amelia Burbą—Virginia 9-3692.

Marcantonijaus vietos atgavi
mas reakcininkams būtinai 
turėsiąs būti darbotvarkyje.

Tačiau, girdi, jie nepriim
sią valdančiųjų partijų pa- 
skirtinio, jeigu jis bus pasta
tytas be pasitarimo su jais, be 
jų pritarties.

Matomai, Taft-Hartley re
težiai, nedarbas, algų kapoji
mai tų ponų bus užmiršti pa
stangose padėti visos šalies 
reakcininkams r a g a n g a u - 
džiams prašalinti iš kongreso 
vienatinį darbininkų balsą, 
kuris ryškiausiai, stipriausiai 
ir visuomet girdimas Wash
ingtone tiktai per Marcanto
nijų. Pol.

GERIAUSIS
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į REPUBLIC BAR & GRILL | 
3 0**1 £

Savininkas
IGNAS SUTKUS j

| Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau | 
I burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto |
l LIKERIO, VYNO ar ALAUS |
l l

i Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų 
i 492 Grand Street, Brooklyn, N. Y. £
5 K

} Kampas Union Avė. ir Hooper Street. $
§ l

TELEVISION EVeS^-ssra
6 I

INSURANCE
IR

REAL ESTATE
Patarnavimas pas

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

Telefonai:
Virginia 9-0842 ir

Virginia 7-4111

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-G8B8
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs; Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

SHALINS

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

(Shalinskas)
FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave. 

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins- J. B. Shalins
Te). Virginia 7-4499

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., Geg. 13, 1950




