
Požemio teismai.
Y Jie teisia mirtin.

Pūliai.
Kas padarys operaciją?

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE Sc A COPY

LAISVE—LIBERTY
Tlio Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States 
110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hill 19, N. Y. 

TeL Virginia 9-1827-1828.

k

Buvęs prokuroras, buvęs 
didžiausio pasaulyj miesto 
majoras, -dabartinis ambasa
dorius Meksikoje, William 
O'Dwyer, “liudijo” USA se
nato kriminalystėms tyrinėti 
komiteto posėdžiuose.

Amerikoje veikia požemio 
valdžia, — gengsterių, rake
tierių, kriminalistų valdžia, 
sakė Jis.

Toji požemio valdžia orga
nizuota; ji turi savo net ir 
teismus.

Gengsterių teismai spren
džia bylas kur nors restora
nuose bei puošniuose klubuo
se.

Kai požemio teismas nus- 
merkia kurį nors asmenį mir
čiai — jis turįs mirti; nežiū
rint, kur jis Amerikoje be 
gyventų, toks asmuo turi būti 

již maištas!
Daug asmenų gengsteriai 

ntAzalabinę, — asmenų, kurie 
judins atrodė netinkami, kuo 
nors nusikaltę požemio val
džiai !...

—o—
Taip kalbėjo tas žmogus, 

. kuris turėjo visas galimybes 
gengsterius iškelti viešumon 
ir už pakarpos paimti.

Bet jis to nepadarė.
Požemis, mat, rėmė jo poli

tinę partiją, rėmė net ir jo 
išrinkimą.

Jis, šis liudytojas, tačiau 
darbavosi kitoje srityj: pra
ėjusiais metais jis užleido 
ginkluotą policiją ant taikos 

'šalininkų, susirinkusių Union 
skvere, Niujorke, kuri daug 
žmonių sumušė, o jo partijos 
pastatyti teisėjai juos baudė 
kalėjimu, kam drįso susirinkti 
į u^lkų mitingą!

—o—
“ISj mostų, žvilgsnių ir kal

bos / atrodyk nekaltas, kaip 
gėlė, tačiau po ja tegu gyvatė 
slepiasi,” mokė savo vyrą 
Šekspyro Lady Makbet.

Aukštieji mūsų krašto val
džios pareigūnai tos rūšies 
mene yra gerai prasisiekę.

Jie kalba išdidžiai, jie at
rodo lyg šventi, nuolat į baž
nyčią eina, prisiklaupę vysku
pams, kardinolams rankas 
bučiuoja, bet kas po tuo vis
kuo slepiasi ?!...

—o—<
Šis senatorių komiteto tyri

nėjimas, požemio, gengsterių 
ir raketierių kėlimas viešu
mon aiškiai parodo, kaip su
gedusi kapitalistine santvar
ka.

Tyrinėjimuose iškyla šlykš
tūs pūliai, rodą, jog operacija 
būtinai reikalinga.

Bet galiu užtikrinti skaity
to j4> kad operacija nebus pa
daryta; pūlius gal nubrauks, 
o^šišaknėjusi votis bus palik-

Ir toji votis plėsis, nuody
dama mūsų visuomenę, prade
dant su Jaunimu.

Operaciją tegalėtų atlikti 
tik liaudis, bet ji šiuo metu 
dar nėra užtenkamai politiš
kai apsišvietusi.

—o—
Daug gengsterių, — po

žemio valdovų, — yra atvykę 
į šį kraštą nelegaliai; kiti ne
legaliai įsipilietinę. s

Bet kas gi?
‘ įLigi šiol jiems nei plaukas 
nuo galvos nenukrito.

• Jie gyvena palociuose; jie 
turtus skaito milijonais dole
rių; jie yra gerbiami; prieš 
juos lenkiasi demokratų ir 
republikonų politikieriai...

. Na, o padorius žmones, 
darbininkų judėjime veikian
čius žmones valdžios organai 
p^»Ja, areštuoja, persekioja 
ir Ryžtasi ištremti. Jie, girdi, 
kraštui; pavojingi, nes kovoja 
už taikj', už darbo žmonių in
teresus; jie kovoja prieš 

. gengšterizmą.
Argi tai nesupurto kiekvie-

' (Tam 4-mo pusi.)
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SOVIETAI VĖL SIŪLO 
SUMAŽINTI KETURIŲ 
DIDŽIŲJŲ GINKLAVIMOSI
Jungtinių Valstijų atstovas 
neigia Gromyko pasiūlymų

Paryžius. — Sovietų už
sienio reikalų ministro pa
vaduotojas Andrius Gro
myko iš naujo siūlė suma
žinti Keturių Didžiųjų ap
siginklavimą — Sovietų Są
jungos, Amerikos, Anglijos 
ir Francijos. Gromyko su
tiko, kad tarptautinė visų 
jų komisija peržiūrėtų esa
mąsias ginkluotas Sovietų 
jėgas, panašiai kaip ir kitų 
Trijų Didžiųjų karines jė
gas. Tuomet galima būtų 
spręsti, kiek visi tie kraštai 
turėtų susiaurint apsigin
klavimą.

Anglijos užsieninio mi

Pirmas teismas už kainų 
“kontrolės” laužymą

Los Angeles.—Tapo teis
man patraukti du Jack 
Farmer’s automobilių par
duotuvės vadai už tai, kad 
jie pardavė automobilį už 
$4,598, paimdami apie tūks
tanti dolerių daugiau, negu 
valdžios nustatyta kaina.

Tai dar pirmoji byla prieš 
vadinamos kainų kontrolės 
laužytojus.

Visuotinas streikas 
gresia Francijai

Paryžius. — Vis platyn 
eina streikas, kurį pradėjo 
Paryžiaus miesto požemi
nių geležinkelių ir busų 
konduktoriai. Sustreikavo 
ir elektros ir geso darbinin
kai, tūkstančiai automobi
lių darbininkų ir daug gele
žinkeliečių ne tiktai Pary
žiaus apylinkėje, bet ir ki
tur. Streike dalyvauja kai
riosios ir dešiniosios unijos. 
Reikalauja pakelti algą 15 
iki 17 dolerių per mėnesį, 
kad atitiktų maisto ir kitų 
reikmenų pabrangimą.

■ Valdžia bijo, kad neišsi- 
vystytų visuotinas įvairių 
pramonių darbininkų strei
kas. Grūmoja panaudot ka
rinį įstatymą — draftuoti 
streikierius ir baustinai 
priversti juos dirbti.

KIEK PAKISTANAS 
TURI GYVENTOJŲ

Karachi, Pakistan. — 
Valdinis žmonių surašinėji
mas rodo, kad Pakistanas 
turi 75 ’ milionus, 687 tūks
tančius gyventojų.

Pakistanas yra in dusų 
mahometonų valstybė šiau
rinėje Indijos pussalio daly
je. Karachi miestas yra to 
krašto sostinė su 1,118,000 
gyventojų.

Manila, Filipinai. — Ne
žinia kas nušovė ame- 
rikonę dvarininkę J. Har- 
dienę ir jos dvaro vedėją 
Donaldą Capuano. Filipi
nų valdžia suverčia kaltę 
ant valstiečių sukilėlių. 

nistro pavaduotojas sakė, 
Sovietai su šiuo pasiūlymu 
padarė “žingsnį pirmyn” 
linkui programos pagamini
mo būsimajai pačių minis
trų konferencijai.

Bet Jungtinių Valstijų 
atstovas Philip Jessup kri
tikavo Gromyko pasiūlymą 
ir pareiškė nepasitikėjimą 
juom.

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos ministrų pava
duotojai vis priešinasi so
vietiniam re i k a 1 a v i m u i 
svarstyti Vokietijos nugin
klavimą kaip atskirą klau
simą.

Sovietų skundas, kad 
Amerika sulaiko 13I • 
jiems paskirty laivų

Washington. — Sovietų 
Sąjungą atsiuntė , Jungti
nėms Valstijoms skundą, 
kad ši šalis sulaiko trylika 
kariniu Vokietijos laivu, 
kuriuos trijų didžiųjų tal
kininku komisija 1947 metų 
gruodyje pripažino Sovietų 
Sąjungai.

šis skundas skaitomas 
Sovietu atsakymu i Jungti
niu Valstijų reikalavimą 
sugrąžint 672 prekinius ir 
mažus karinius laivus, ku
rie buvo Sovietam pasko
linti karo metu.

FBI vėl pasakoja apie 1 
Sovietų agentus

Washington. — Slaptosios 
policijos direktorius J. Ed
gar Hoover pasakojo Sena
to lėšų komisijai, kad So
vietų Sąjunga “stengiasi 
įbrukti” komunistus kaip 
savo agentus į valdžios 
įstaigas Jungtinėse Valsti
jose ir visuose draugiškuo
se Amerikai kraštuose.

Demokratas senatorius 
Pat McCarran ketino ieš
koti komunistų šios šalies 
valdžioje.

Kongresmanai paskelbė 
126 gengsterių vadus

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmo lėšų komisi
ja viešai paskelbė vardus 
126 vadovaujančių gengste
rių, gemblerių, raketierių, 
kurie suka nuo valdžios 
taksus. Tarp tų vardų yra 
Joe- Adonis, Ralph Capone, 
Frank Costello, Vito Geno
vese, Irving Wexler ir kiti 
žinomi raketieriai.

Kai kuriuos jų paliečia ir 
Senato komisija, kuri dabar 
New Yorke tyrinėja mies
to valdybos ryšius su geng
sterių vadais.

į ----------;--------------------- 1 ■■ - -.......... .......

ORAS. — Giedra ir vėl 
šalta.
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JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $1,757; ■ 
DAR REIKIA .$11,243

Pastarosiomis dienomis į Laisvės jubiliejaus fondą 
įplaukė virš $200. Šį kartą dienraštį parėmė įvairių 
kolonijų dtskiri draugai ir draugės. Aukų gauta se
kamai nuo:

• L. ir J. žemaičiai, Hartford, Conn...............  $25.00
Chas Keras, Detroit, Mich........ ............. 13.00
J. Markūnas, Detroit, Mich. • •......... .... 13.00
J. ir L. Bernett, Hartford, Conn................ 10.00
Adam Gudaitis, Linden, N. J.......................... 10.00
V. ir V. Bankai, Brooklyn, N. Y. • •.............10.00
Mr. ir Mrs. Antanas Navikauskai

New Canaan, Conn..................................10.00
P. šiušąs, Worcester, Mass....................... . .  10.00
Anna Brooklynietė, Brooklyn, N. Y............10.00
Ch. Develzko, Laurelton, N. J. ....... 10.00 
LDS 13 kp., Richmond Hill, N. Y. ....... 10.00 
Mrs. B. Sarapas, Norwood, Mass. ...... 6.00 
J. Milinaitis, Baltimore, Md...........................5.00
Petras Poškaitis, Brooklyn, N. Y................ 5.00
Marijona Misevičienė, Brooklyn, N. Y............5.00
Huntington Naujas “L.” Skaitytojas ..... 5.00 
LDS 10 k p., New Kensington, Pa. .................5.00
J. Thomas, New Kensington, Pa................ 5.00
P. Kriščiūnas, New Kensington, Pa. ......... 5.00
Jonas Grybas, Norwood, Mass....................... 5.00
V. žilaitis, Norwood, Mass. .. .......... . .. 5.00
J. ir E. Rudmanai, New Haven, Conn. ...... 5.00 
J. Did j imas, New Haven, Conn............ .... 5.00
A. Miliauskiene, New Haven, Conn................5.00
B. Vikšfienė, New Haven, Conn............ .  5.00
H. ir J. Kalvaičiai, Higaniim, Conn......... . .  5.00
Stanley Wolf, Paterson, N. J.................... . .  3.00
Draugas scrantonietis ........................... . 3.00
V. Kartonas, Maspeth, N. Y. ........... 3.00 
Ch. W. Shukys, New Kensington, Pa............ 2.00
J. Duoba, New Haven, Conn.......... . .............. 2.00
B. Medley, New Haven, Conn................... . 1.00
A. Makulis, New Haven, Conn. ..... .... 1.00 
J. Aleksa, New Haven, Conn..................... 1.00
A. Miller, New Haven, Conn.......... ........... . . 1.00
Nuo parengimo New Havene ................... 1.00
J. žolynienė, New Haven, Conn........ ............ 1.00

(Tąsa 4-tame puslapy) 
j___________ _ _____________________________________________________________________

IRANO VALDŽIA ĮVEDE
GRIEŽTĄ KARINĮ STOVĮ

Teheran, Iran. — Irano1 
karalius (šachas) ir nauja
sis premjeras Hussein Ala 
paskelbė aštrų karo stovį 
tol, kol Irano žibalo pra
monė dar pasiliks anglų 
rankose.

Irano senatas antradienį 
vienbalsiai užgyrė seimo 
atstovų rūmo nutarimą 
perimti anglų žibalo biznį į 
Irano valstybės nuosavybę. 
Nutarimas, tačiau, duoda 
du mėnesius laiko, iki Ira
no valdžia prisirengs per
imti savo žinybon tą pra
monę, kurios vertė skai
čiuojama 585 milionais do
lerių.

Nutarimas perduotas ka
raliui pasirašyti.

Bet karštieji Irano tauti
ninkai ruošė demonstraci
jas, reikalaudami tuojau

Plieno Irusio pelnai 
pakilo 30 procenty

New York. —- United 
States Plieno korporacija 
1950 metais gavo 215 mili- 
onų ir 464,142 dolerius gry
no pelno, kaip raportavo 
jos pirmininkas Irving S. 
Olds. Tai yra 30 procentų 
daugiau pelno, negu 1949 
metais. •* ’

f suvalstybinti visą žibalo
pramonę.

Karo stovis įvestas dau
giausiai tokiem demon
strantam malšinti.

Sostinės ir kitų Irano 
miestų gatvėmis dunda- tan
kai ir kariniai trokai su 
atkištais kulkosvaidžia i s 
Visi svarbesnieji gatvių 
kampai apstatyti karei
viais.

Naujasis Irano premjeras 
Hussein Ala pirmiau buvo 
Irano ambasadorius Wash
ingtone. Jis yra ameriki
nės politikos šalininkas, at
kaklus Sovietų priešinin
kas.

Irano pa ir i jo tai bijo, kad 
karalius ir premjeras ne
nusuktų seimo nutarimo 
dėl žibalo pramonės perė
mimo į valstybės rankas.

>■ --------------------- - —

“Vakarai” nori karinio 
vokiečių laivyno

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos, Anglij o s ir 
Francijos atstovai tarėsi su 
buvusiais nacių generolais 
ir admirolais apie karinio 
vokiečių laivyno atgaivini
mą talkon prieš Sovietų 
Sąjungą.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tieji

AMERIKONAI JAU TIK 
UŽ 8-11 MYUIŲ NUO 
38-TOS PARALELES
Amerikonai grumiasi pirmyn į 
nugalėdami pasipriešinimus

Korėja, kovo 21.—Ameri
konai pasiekė vietas už 11 
ir 8 mylių į pietus nuo 38- 
tos paralelės, kaip kad va
dinama siena tarp šiauri
nės Korėjos Liaudies Res
publikos ir tautininkų Pie
tinės Korėjos.

Šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir jų padėjėjai kinai, 
sakoma, jau apleido ar ap
leis čunčoną, karinį savo 
centrą, už 8 mylių į pietus 
nuo 38-tos paralelės. Ame
rikonai vakariniame fronte 
užėmė Čongpyong tvenkinį.

Pasmarkėjo liaudininkų 
pasipriešinimai a m e r iko- 
nains i žiemius nuo Se- Z ■ *-

Kongresas užgyrė 
fašistų priėmimą 
i Jungi. Valstijas

Washington. — Kongre
sas galutinai užgyrė bilių, 
kuris reikalauja priimti ap
sigyvenimui- į JunjgL Vals
tijas tokius vokiečių nacius 
ir Italijos bei Ispanijos fa
šistus, kurie “ne laisvu no
ru” priklausė nacių-fašistų 
organizacijoms.

Kartu bilius perša, įsileis
ti Amerikon ir buvusius 
komunistus, kurie virto So
vietu priešais.

Bilius perduotas prez. 
Trumanui pasirašyti. .

Pritrūko policijos blankų 
gembleriams registruotis

Los Angeles. — Naujasis 
šio miesto policijos komisi- 
onięrius Wm. Parker pirm 
dviejų savaičių įsakė susi- 
registruot visiems arklių 
lenktynių gembleriams, ku
rie bet kada buvo už tai 
areštuoti.

Susiregistravo 1,027 gem- 
bleriai . Atėjo registruotis 
ir daugiau, bet jau pritrūko 
policijos blankų.

Policija užsakė atspaus
dint daugiau blankų.

Prašo Aukšč. Teismą 
išteisint McGee

Washington. — Nusmerk- 
to mirti negro Wm. McGee 
advokatai vėl prašė Aukšč. 
Teismą išteisint negrą Mc
Gee ar bent suruošt jam 
naują teismą.

Mississippi valstijos teis
mai yra nusmerkę numa
rini McGee elektros kėdėje 
už tai, kad jis “išprievarta
vęs” vieną baltą moteriškę. 
Jo advokatai dabar nurodo, 
kad jinai laisvu savo noru 
lytiškai smagindavosi su 
McGee.

New York. —- Mirė buvu
si sufrągisčių vadovė A. 
Hopkins, 70 metų.

oulo, Piet. Korėjos sosti
nės. Liaudininkai kontrata
kavo juos Hongčono srity
je, viduriniame fronte. A- 
merikonai atmušė atakas.

Liaudininkai ir kinai taip
gi atakuoja amerikonus ir 
pietinius Korėjos tautinin
kus prie Kangnungo, ryti
niame pajūryje.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
ir kinai savanoriai visuose 
frontuose įnirtingai kovoja 
prieš amerikonus, kuriem 
padaro didelių nuostolių. 
Liaudininkai praneša, kad 
jie nušovė dar 10.ameriko
nu lėktuvu, v

40,000 vilnonių audėju 
vis dar streikuoja

Boston. — Nors Ameri
can Woolen (vilnonų) Kor
poracija susitarė su CIO 
unija pakelti darbininkams 
algą 12 centų per valandą, 
bet daugelis mažesnių kom
panijų nesutinka.

Todėl 40,000 vilnonių au
dė ju-verpėiu vis dar tęsia 
streiką prieš jas Rhode Is
lande, New Jersey ir kitose 
rytinėse bei pietinėse vals
tijose.

Amerika daro naujus 
atominius bandymus

Washington. — Vai dine 
Atomu Jėgos Komisiia pra
nešė, kad jau užbaigti pa
siruošimai naujiems atomi
niams bandymams darvti 
ties Eniwetok sala, Pacifi- 
ko Vandenyno viduryje.

Neskelbiama, koki nauji 
atominiai ginklai bus išban
dyti.

Vėliausios žinios
Washington. — Oficialiai 

paskelbta, kad ginkluotose 
Jungtinių Valstijų jėgose 
dabar yra 2,800,000 vyrų.

Washington. — Republi- 
konai Senato lėšų komitete 
reikalauja visai panaikint 
valdinę paskolų įstaigą Re
construction Finance Kor
poraciją. Sako, paskolos bu
vo šinkuojamos abejoti
niems bizniams per prez. 
Trumano “draugų” pasi
darbavimą. Įtaria, kad val
dinės paskolos buvo ir už 
kyšius duodamos.

Korėja. — Per kelias pa
starąsias dienas gen. Mac- 
Arthur palaikė griežtą ka
rinių žinių cenzūrą. Tik 
dabar, sakoma, jis atliuosa- 
vo cenzūrą.

Korespondentai skundėsi, 
jog cenzūra taip “išlaižo? 
žinias, kad jos lieka be jo
kios prasmės.
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Ve/y/tę išvakarių proga
Krikščioniškasis pasaulis laukia, pavasario švenčių, 

Velykų.
Ši savaitė krikščionims tuo svarbi, kad jos gale buvo 

nukryžiavotas Kristus.
Maldingi, geri žmonės meldžiasi, pasninkauja; jie 

sako, jog Kristus mirė dėl jų nuodėmių, nors, iš tikrųjų, 
padorūs darbo žmonės jokių nuodėmių neturėjo ir ne
gali turėti.

Nuodėmingi yra darbo žmonių prispaudėjai, tunka 
darbo žmonių krauju ir prakaitu. Bet jie nesimeldžia; 
jiems nerūpi, kas kada nors dėjosi (jei iš viso dėjosi, dėl 
to mes čia nesiginčysime) Palestinoje. Jie, išnaudotojai, 
viską matuoja doleriu: jiems tik rūpi, kaip dar labiau 
ir daugiau pralobti.
, Praėjusį sekmadienį. Verbų sekmadienį, daugelyj 
bažnyčių buvo paliestas Kristaus nukryžiavo j imas. Pa
sak Niujorko “Times,” vienoje šio miesto protestantų 
bažnyčioje kunigas Dr. John Sutherland savo pamoksle 
pasakęs, jog—

“ . iškėlimas aikštėn, Washingtone ir Niujorke, 
aukštuose valdiškuose sluoksniuose korupcijos (supuvi-

Žygis į Washington^ kovoje už 
pasaulinę taiką
Rašo Laisvės Korespondentas

Washingtona pasieksime 
jau po vienuolikos. Laiko 
nedaugiausia t e t u r i m e 
Traukinyje žmonės turi su
siorganizuoti, kur kas eis, 
ką matys Washingtone. Į 
mūsų vagoną ateina grakš
ti-mergina ir aukštas švie
sus Antrojo karo vetera
nas. Jis turi pilnų glėbį po
pierių. Pačiame viduryje 
vagono mergina pasilipa 
ant sėdynės, atsistoja, sa
kau: “Tik būk tokia gera, 
neužgriūk ant mūsų.” Ji 
prižada atsilaikyti, nors, 
aišku, moderniškomis mo
teriškomis kojomis su mo
derniškais keliolikos colių 
aukščio kulnimis stovėti 
minkštoje sėdynėje . baisiai 
nepatogu. Mergina susvy
ruoja, susiūbuoja, vėl atsi
taiso ir iš visos gerklės 
bando pasiekti visus tame 
vagone. O traukinys bėga, 
braška, trankosi, dar kar
tais sužviegia.

Ji aiškina, kas planuoja
ma, ką kiekvienas turės 
daryti. Trumpai ji persta-

kos misija. Visur pribūti 
negalima. Galima tiktai su 
viena kuria grupe suspėti.
Dainos ir muzikos garsai

Štai į vagoną įeina jau-; 
nas, aukštas, plonas vyru-1 
kas, smuiką pasikabinęs 
ant peties, labai stora ir la
bai buini, bet 
negrė nešina 
dėsnį smuiką. Su jais ei
na smarki balta mergina. _ ,.
Mergina sako: Dabar mes ; U1N gadinti, 
čia pasimokysime dainuoti'

vyrukas. Kas jo balsą gir
di, tas skaniai kvatojasi.

Taip/kur jie? Kodėl jie 
savo žmonių nepasitinka?

1 Nejaugi jie taip užsivertę 
I darbais?; Absurdas, žino- 
' ma. Kadangi jūs jau kal
bate už taiką, ieškote tai- 

neaukšta ^os’ susi°rganizavote dėlei 
dar ■ di- taikos, jūs, matyt, jau nebe

jų žmones. Jūs čia pribu
vote jiems nervus dilginti,

Nereikėjo ilgai laukti, 
pora dainų, kurias visi" ben- i kaiP policija pradėjo tvar- 
drai" dainuosime Washing-! daryti- !š stoties pėsti 
tone. Mintis visiems pa- i marguosime į senato ir re- 
tinka. Svarbiausia daina,1 prezentantų butus. Juk tik 
kuri dažniausia bus Wa
shingtone dainuojama, yra 
“Good News.” Daina kal
ba apie šią misiją, apie tai
kos reikalą. Melodinga, ma
loni, smarki, kovinga daina. 
Visam vagone garsiai skam
ba žmonių balsai, smuikų 
palydimi.

Visų nuotaika pakilus, 
linksma. Nepažįstami pa
sidaro pažįstamais. Nieka
dos pirmiau nesimatę ir ne- 

| susitikę žmonės iš šio mil-

keletas ilgų blokų. Eisime

itio) keistai supuola su šventąja savaite, nes korupcija; to šios misijos tikslą. Kiek- kiniško' miesto pasidaro ar- tų suradęs, 
senovės Palestinoje buvo vienas tų vienas turi būti savo vieto-; timais šiltais prieteliais. Jų! 
. ..i .1____ji_______ ________________________________ „ t i. __  _ y . L ...

patvarkius policija. Ji su
skaito ir praleidžia kiekvie
ną grupę. Vieną grupę iš 
penkių leidžia vienu šali
gatviu, kitą kitu. Taip ir 
tiesiasi taikos ieškotojų il
ga eilė.

Washingtone oras pasi
taikė ideališkas — saulė, 
nei šilta, nei šalta, vėjo nė
ra jokio! Jeigu kas būtų 
orą užsakęs, geresnio nebū

Šitie multi-milijonieriai pilnai patenkinti visa eko
nomines mobilizacijos ir stabilizacijos programa. Jie 
atėjo pas stabilizatorių Johnstoną pasitarti. Iš kaires 
j dešinę sėdi: Eric Johnston ir United States Steel 
korporacijos prezidentas Benjamin J. Fairless. Iš kai
rės Į dešinę stovi: General Motors korporacijos pre
zidentas Charles E. Wilson ir visų kapitalistų atstovas 
Algų Stabilizacijos Tarnyboje Fowler McCormick.

POILSIS ANT LAIVO f u
Rašo Katrina Petrikienč.

(Pabaiga.)

ir apgaudinėjimai ;
faktorių, pasiuntusių Kristų ant kryžiaus/7

Tai įsidėmėtinas pasakymas!
Senovės Palestinoje viešpatavo korupcija, — žinoma, 

mažesne plotme, — panašiai, kaip šiandien viešpatauja 
korupcija mūsų krašte, mūsų aukštuosiuose valdiškuo- 

! se sluoksniuose.
Kristus tai korupcijai buvo priešingas, dėl tozjis buvo 

nukryžiavotas.
Kristus priešinosi supuvimui, kyšystėms, niekšystėms 

ir už tai jis buvo kankintas ir užmuštas.
Bet po to žlugo ir pati Palestina, toji santvarka, kuri 

Kristų užmušė.
Dėl korupcijos, valdančiosios klasės prasiradimo, žlu

go ir Romos imperija.
Vcigijinei sistemai žlugti, tačiau, ėmė ne vieną dieną.
Ar ne taip šiandien yra su kapitalistine sistema?
Kunigas Sutherland teisingai- pasakė, kad mūsų aukš

tieji' sluoksniai yra sugedę, ir štai, dabar, krikščionių 
šventojoj savaitėj iškyla aikštėn baisus skandalas!

Šiandien, tačiau, nėra Kristaus, protestuojančio prieš 
šį supuvimą, prieš korupciją, prieš sugedimą,—nėra ką 
kryžiavoti.

Jei šiandien Kristus atsikeltų ir pradėtų savo kam
paniją prieš korupciją ir tuos, kurie joje skęsta ir skan- 

/ dina visuomenę, jis iš naujo būtų nukankintas. Kryžia
voti jo valdančioji klasė nekryžiavotų, bet, veikiausiai, 
talpintų į kalėjimą arba sodintų į elektros kėdę.

Aukštoji dvasiškija, kuri Kristaus vardu semiasi iš 
tikinčiųjų milijonus dolerių, būtų pati pirmoji, stojanti 
Kristaus žudytojams talkon!

Jei ji negalėtų padėti Kristaus kankintojams kitaip, 
tai nors gal taip, kaip Saulus (vėliau šv. Povilas), palai
kęs rūbus tų, kurie užmušė šv. Steponą.

Kristaus nėra, jis nukryžiavotas.
Bet jo vietoje yra kiti žmonės, kurie kovoja prieš 

korupciją, kurie kovoja prieš pačią sistemą, gimdančią
• korupciją, sugedimą, prasiradimą.

* Tuos žmones-kovotojus, kaip ir Kristų, pagimdė pati 
sistema, šiuo metu kapitalistinė sistema.
4 Taisiais žmonėmis yra darbininkų klasės veikėjai, 
komunistai ir ne komunistai—pastariesiems artimieji.

Dėl to šitie žmones yra taip žiauriai persekiojami.
Prieš juos leidžiami' visokie įstatymai; jie kišami į 

kalėjimus ,nes jie, mat, kovoja ne tik prieš tuos, kurie 
maudosi korupcijoje, o ir prieš karą; jie kovoja už taiką.

■Sugedusioj? valdančioji klasė jiems grūmoja taip, 
. kaip kadaise Palestinos valdančioji klasė grūmojo Kris- 

į^Kui.
Bet šitie kovotojai puikiai žino, kad jų pusęje tiesa, 

kad jie bus laimėtojai.
/ Taip, pergalė bus ne korupcijoje paskendusiųjų, bet 

'. tų, kurie kovoja prieš korupciją, už taiką, už bendruo-
• sius darbo žmonių interesus, už gražesnį darbo žmo- 

• nėms rytojų.
r“

Tikai darbo žmonės, dar vis pasiduodą įtakai tų, kurie 
jau yra sugedę moraliai.
j* Šią savaite tenka mažiau melstis, o daugiau galvoti.b Ji

r -y

Juk mes nežinoma, ji • tarpe žmogus .jautiesi pa-1 
kain/nius nonai Wa-I tartum iŠ naujo;

Ne- į suradęs didįjį gyvenimo !
sako, kaip/mus ponai Wa-I jaunėjęs 
shingtone “pasitiks.” Ne-; suradęs 
žinau net, ką pagiedos Wa-; tikslą!

tyje visiškai 
juk kitas tok 
traukinys taip

O

už kokio pusvalandžio. No
rėsime gi visi sykiu grupė
mis eiti pas senatorius ir 
reprezentantus. Taipgi vie
na delegacija eis pas Anne 
Rosenberg, apsigynimo mo
bilizacijos direktoriaus po
no Wilsono pagelbininkę. 
Pas ją eis motinos, kurių 
sūnūs arba žuvo Antraja
me Kare, arba dabar kau- 
jasi Korėjos kare. Kita 
delegacija eis į kareivių li- 

aplankyti • ir pa- 
sužeistuosius jau- 

Dar grupė eis į

goninę

nuolius. 
kapines ir uždės gyvų gėlių 
vainiką ant nežinomojo ka
rio kapo.

Ji išdalina sąrašą New 
Yorko valstijos senatorių ir 
reprezentantų. . Bandysime 
visus juos aplankyti, ji sa
ko, ir jiems išdėstyti mū
sų viltis, troškimus ir rei
kalavimus. Po to įvyks at
virame ore “maldos susirin
kimas.” Dar nežinoma, 
kurioje vietoje, nes priklau
sys nuo policijos. Ne visur 
juk leis net melstis. O po 
to jau visi turėsime traukti 
tiesiai į Turner Areną ir 
ten atlaikyti sesiją dėl at
eities veikimo ir planų.

Viskas eina sklandžiai. 
Išrenka dvi moteris būti 
šio vagono grupės vadovė
mis. Bandoma patirti, ku
rie žmonės pas kurį valdo
vą eis. Kaipo reporteris, 
aš nutariau prisidėti1 prie 
tos grupės, kuri eis pas se*- 
natorių Lehmaną. Man rū- 

Į pi, ką jis pasakys savo 
Tai turėtų gerai įsitėmyti ypatingai tikintieji katali-1 k°nstituentams, atvyk u- 
- - - * siems pas jį su svarbia tai-

Paskutinęs instrukcijos: 
Washingtone, išlipę iš trau
kinio, nesiskubinkite. Ban
dykite stotyje išbūti taip 
ilgai, kaip galima. Bandy
kime sulaukti antrąjį trau
kinį pribūnant. Ir kai ei
sime į kapitelių, eikime iš 
lengvo, nesusigrūdę. Poli
cija patvarkys, po kiek eilė
je turime eiti. Bet visi, iki 
vienam, užsilaikykite ra
miai, nešikąrščiuokite, pri
imkite visus policijos po
tvarkius, nors tūli jie jums' 
nepatiktų. Saugokitės būti 
išprovokuotais. Nepamirš
kite' savo misijos, savo tiks
lo! Mes ramiais, taikingais 
būdais kovojame už taiką. 
Mes tik naudojamės tomis 
teisėmis, kurias mums, 
kiekvienam amerikiečiui, 
garantuoja mūsų Konstitu
cija. Nepamirškite!

III
Gražioje stotyje

Mūsų traukinys “įprunkš- 
čia” į Union stotį. Didelė, 
graži stotis. Išlipę iš trau
kinio, žmonės dairosi, nesi
skubina, stovinėja. Vieto
mis pasimato iškabos. Ten 
parašas “Lehman,” ten 
“Ives,’’ ten “Veterans.” 
Reiškia, ten turi susispiesti 
žmonės, kurie nori būti to
je grupėje.

Šiaip stotis beveik tuščia. 
Tik šen-ten saujelė žmonių 
matosi. Policijos matosi 
daug. Tik ji mus atėjo “pa
sitikti”? O kur mūsų val
dovai? Kur randasi tie, ku
riuos mes išrinkome ir pa
siuntėme Washingtonan 
mus atstovauti? KoHėl jie 
mūsų nepasitinka su muzi
ka, benais? Tokius klausi
mus garsiai svaido visiems 
šalia manęs stovįs smarkus

(Daugiau bus)

Cleveland, Ohio
Cleveland’o autobusų stotyje

Uniformuotas policininkas 
vieno piliečio staiga paklau
sė: “Ar turi tamsta bilietą?”

“Kągi aš blogo padariau ?” 
iš savo puses paklausė pilie
tis, nustebęs, kad laukiama
jam autobusų stoties kamba
ryje policija tikrina bilietus.

“Kodėl tamsta bilieto rei
kalauji, 
tamstai
nustebęs žmogelis.

“Todėl, jog aš reikalauju,” 
atkirto policininkas. Paskui, 
jis pridūrė: “Man taip įsaky-

kodel aš turiu jį 
parodyti?” pridėjo

sėdynės 
eilės klau- 

Daugelis 
stebėjosi, 

kad viena

>Neperžengti 38-tojo paraleliausi
Mūsų krašto karinė vadovybė Korėjoje praneša, jog 

Šiaurės Korėjos kariuomene palaipsniui vis traukiasi at- 
‘gal, traukiasi už 38-tojo paraleliaus.

38-tasis paralelius, kaip žinia, yra rubežius, skiriąs 
Šiaurės Korėjos Respubliką nuo Pietinės Korėjos.

Šiauriečiai traukiasi tyčia, matyt, tuo tikslu, kad 
baigtųsi Korėjoje karas.
.Jie mano, jiems buvo sakyta, jog amerikinės jėgos ir 

jų talkininkai antru kartu 38-tojo paraleliaus neper
žengs.

f

Dabar pasaulis stebi ir laukia: kas bus? Ar ameriki
nės jėgos ir vėl žengs1 per šį politinį “slenkstį”?

Jei jos žengs, tuomet tenka manyti, jog mūšiai ir vėl 
užsiliepsnos, jog Šiaurinės Korėjos kovūnai su kinais 
talkininkais pradės ofensyvą, gal panašų, kokį pradėjo 
prieš keletą mėnesių, kai mūsų jėgos artėjo link Kinijos 
sienos. ’

Taiką mylintieji žmonės sako: nereikia žengti per 
38-tąjį paralelių. Reikia sulaikyti mūšius; reikia su
laikyti Korėjoje karą. Reikia taikiu būdu išspręsti visą 
dalyką.

Labai daug priklausys, ką tuo reikalu pasakys Wa- 
shingtonas.

žmonių balsas čia taipgi turės didžiulės įtakos.

Kad ir kiek išsigandęs ke
liautojas jam bilietą parodė ir 
policininkas, į jį pažiūrėjęs, 
nuėjo nė žodžio neištaręs.

Pasirodė, jog tas policinin
kas ėjo nuo vienos 
prie kitos ir visų iš 
sė apie bilietus, 
žmonių, tuo labai 
Vėliau paaiškėjo,
merginą, dirbusi toje stotyje, 
buvo iš pašalvi nužudyta. Tai
gi, dabar policija visus valka
tas, kurie ten naktimis .miego
davo, išvaiko ir tikisi netgi 
patį kaltininką sugauti.

Nežiūrint, kad tas gana 
keistai atrodo kaikuriems pi
liečiams, niekas dėl to neužsi
gauna ir niekam niekas nepri
limpa. Visi supranta, kad yra 
tam gera -priežastis.

Daug keisčiau atrodo tas, 
jog Ohio valstijoj yra orga
nizuojama komisija taip vadi
namiems “subversyviams” 
kvosti, bet slaptai. Visuomenė 
ir žurnalistai į tas kvotas bus 
neįleidžiami. Tas bus daroma 
apsaugoti tuos piliečius, kurie 
nekaltai gali būti ten pašauk
ti.

Abejotina, tačiau, ar taip 
išeis. Kiekvienas taiką my
lintis žmogus šiandien yra 
apšaukiamas “subversyviu.” 
Slaptai jį prieš . komisiją pa
šaukt negalima. Laiškas ar te
lefono pasikalbėjimas .'perei
na per daug dkių ar ausų, ko
lei jis pasiekia adresatą. To
kių dalykų negalima paslėpti 
nuo jokio asmens artimųjų ir 
darbdavių. Jie visada apie tai 
sužino, ypatingai jei tai yra 
“slapta.”

Gi artimieji ir darbdaviai 
yra .beveik vieninteli asme
nys,’kurie gali bet kurio as
mens gyvenimą paveikti. Kas 
paiso visuomenes ir laikraš
čių; ypatingai nekaltas žmo
gus? Lygiąi,, kaip autobusų 
stotyje, kiekvienas, kuris ži-

Apie bananes
Bandžiau susirast ir pa

ragaut natūraliai, ant me
džio išnokusia bananę, bet 
nevyko. Stebėtina, kaip pa
dėta ant laivo denio kekė 
žalių bananių per dvi dieni 
pradėjo pilnai išnokti. Ba- 
nanės eksportui turi būt 
nuo. medžio nuimtos visiš
kai dar žalios ir kietos. 
Bent kiek pradėjusios gels
ti jau neapsimoka nei i 
prieplauką gabenti.

Bananių medžiai neper- 
aukšti, yra ir didelių. Į ket
virtus metus medis duoda 
vieną kekę vaisių ir kartu 
su vaisiaus nuėmimu išker
tamas patsai medis. Me
džiui beaugant, iš šaknų au
ga keturios atžalos, kurių 
stipriausioji paliekama se
kamam vaisiui. Nuo žvdė- 
jimo iki vaisiaus pilnam už
augimui ima 3-4* mėnesius. 
Geroje priežiūroje, žemę 
patręšiant, kekė duoda iki 
250 bananių. Be priežiūros 
—60-90, vidutiniai — 150- 
190 bananių. Pačios gero
sios yra ilgos, apystorės.

. Bananes nuo medžio nui
ma vienoje kekėje. Dažnai 
kekėse tūno pasislėpę viso
kie kenksmingi parazitai, 
tad pirma, negu kekę bo
duos į traukinį, prie gelž- 
kelio bėgių stovi du dideli 
kubilai vandens, su smar
kesne ir silpnesne chemi
kalų soliucija, Į kurias ba
nanių kekės panardoma.

no priežastį, nebijo savo bi
lietą prie visos visuomenės
akių parodyti, taip ir taip 
vadinamieji “subversyviai,” 
be abejo, savo “bilietą” nebi
jotų viešai “iš kišenės išsi
traukti.”

Sąžinės dalykai, pagaliau, 
turėtų būti palikti išpažinčiai. 
Kieno kaltybės sunkiai kruti*, 
nę slegia, jis gali slaptai prie 
“s*paviednyčios” prieiti' ir nie
kas jam to nedraus. Tie, ku
rių sąžinė negraužia, turėtų 
būti palikai ramybėje.

Iš kitos pusės žiūrint, jei 
jau turėsime priverstinas “iš
pažintis,” tai nėra abejonės, 
jog jos turėtų ‘ būti viešos. 
K i e k v i enas “griešninkas” 
džiaugtųsi, jei visuomenė ir 
žurnalistai jo' “spaviedojimą” 
girdėtų Jr jam. užduotą “pa- 
kūtą” apsvarstytų.

Pilietis

ftolonijų veikėjai, ką 
rengia jūsų orgartizacijos 
40 metų Laisves gyvavimo 
sukakties paminėjimui?

t

Atvežus į prieplauką, 
prasideda sortavimas: kož- 
na kekė dedama ant stalo; 
jeigu gera, konvejeriu siun
čiama į laivą, pakabinama. 
Prastesnės rūšies pjausto
ma į mažąsias kekes, deda
ma į audeklu ištiestus lo
velius ir tuose pat loveliuo
se—iš laivo į sunkvežimius, 
į krautuves. Laive atydžiai 

- saugojama tempera t ū r a ; 
5 jeigu bus peršalta — bana- 
i nes nenoks, gi jei bus per- 
šilta—pagels pergreitai, o 
vidus liks žalias, rinkai ne
tiks.

Labai daug' bananių prie
plaukoje atmetama. Atmes
tąsias laimingieji dedasi į 
maišus, ragažes ar betAko- 
kius skudurus ir nešasi į 
savo “palocius” šeimos 
maistui. Kokiomis išlygo
mis anie gali ateiti pasi- 
bananiauti, neteko sužinot, 
bet tiek buvo matytis, kad 
ne visi gali ten jų pasi
rinkti.

Honduras’o šalis taip pat 
savyje slepia visokio' gamti
nio turto. Paupiuose ir 
kalnuose vietos gyventojai 
suranda aukso, sidabro; ge
rai tarpsta mahogany ir ke
li kiti medžiai, naudojami 
brangiems rakandams ir 
indams gaminti. Driežų, 
krokodilių odos naudoja- 

1 mos įvairiausiems reika- 
J

i lams. Be abejonės, rasis 
anglies ir kitokių gamtinių 
gėrybių, kurios laikui bė
gant bus* naudojamos žmo
gaus gyvenimo palengvini
mui, amžinai vietos gyvęjF
tojams nereikės skurde ir 
purve merdėti.

New Yorką pasiekėme 
sekmadienio pavakaryj. Ti
kėtasi laivą apleisti tuoj 
pat, bet... New Yo r kas
tai ne Kuba, nuo laivo čia 
nepabėgsi, ir jeigu laivas 
sustoja bent 20 sekundų po 
šešių vakaro, tai keleiviai 
išlips tiktai sekamą rytą. 
Visokios ceremonijos turi 
būt atlikta iki taško.

Ryte, vasario 19 d., pa
pusryčiavę atsisveikinom 
laivo kapitoną, kuris skai- - 
tėsi mūs visų globėju, taip
gi paspaudę sankeleiviams 
dešinę, susirinkę čemoda
nus išnykom didmiesčio j 
verpete, kožnas skubėda
mas link savojo lizdo-namų, 
saviškių.
“Nameliai mano brangūs)^ 
Man visur patogu, .
Bet niekur nėra taipY’amu, 
Kaip po jūsų stogu.”

2 p si.-Laisve (Liberty, Lith. Daily)' -K.etv., Kov.-Mar. 22, 1951 .



A. VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS

11-28-50 KRYŽKELĖS
(Istorinis Romanas)

(Tąsa)
Staiga Jogaila grįžtelėjo atgal, kur jo- 

• vyskupas ir didikai, ir, pasukęs arklį 
‘čiau prie Vytauto, pusbalsiai pasakė: 
—Jiė pareikalaus iš tavęs ir tavo 

•augiosios kunigaikštienės ištikimybės 
an ir sutikimo, kad tu valdysi Lietuvą 
Rusų žemes tik iki gyvos savo galvos! 
Tai taręs Jogaila vėl truputį atsitoli- 

> nuo Vytauto.
Vytautas tylėjo.
—Kalbėk drąsiai, kad ir nugirs kokį 
)dį, tai nei vyskupas, nei kiti mano ba
rai lietuviškai nesupranta. O tavieji 
k ištikimi!
—Aš taip nesutiksiu,— negreit atsakė 
/tautas ,nepasukęs į Jogailą galvos. 
Jogaila susirūpino ir paskubomis pa
ke:
— Ir jie nesutiks. Jau aš gerai žinau, 
tu, brolau, sutik. Tesėsi netesėsi, o

1 šventos ramybės dabar sutik.
Užpakaly iš vežimo vėl pasigirdo 
iksrnas juokas ir malonūs valdovių 
Iseiiai. f
— Ne, — trumpai atsakė Vytautas, 
1 nepasukdamas į Jogailą galvos. 
Besikalbėdami išjojo jie iš miško. As- 
įve cerkvėj pradėjo skambinti var
is, ir kaip jūra sujudo prie pilies sie- 
į minia.
— Brolau, jojam rytoj į Astravo gi
ls pamedžioti. Aš mačiau, čia daug 
ima žvėrių. Ten ir pasikalbėsime vie- 
. du. O čia mums trukdys.
— Ryt poryt aš jau turiu grįžti at- 
1; manęs laukia svarbūs reikalai: ne
imta Veliuona. . . Žemaičiai . .. Dar 
ikės ir su ordinu kalbėtis.
Jogaila lyg krūptelėjo, greit pasuko į 
/tautą galvą ir jau svyruodamas pa- 
iusė:
—Tai su kuo tu sutiksi?
—Tik* taip, kaip man buvo pasiūlyta 

r Mozūrijos kunigaikščio brolį Henri-

— Taip jie nesutiks!... O Skirgaila? 
Švitrigaila? O kiti mano broliai?...
— Jie/prisieks man ištikimybę, o aš 
ms duosiu Rusų žemes valdyti.
— Prisieks tau, o man?
— Prisieks ir tau.
— Jie taip nesutiks, kad ir tau. Ne- N 
tiks. Žinau jau aš juos. Šitas vysku-
s... Ziemovitas tarp savęs pešas, o 
ieš mane vis išvien, ir tokie užsispy- 
liai... kad, jei jie nesutiks, tai ir kiti 
ši nesutiks... ir karalienė...
— O gal aš juos perkalbėsiu? — grįž- 
ėjęs į Jogailą pasakė Vytautas.
— Ne, jų ųei perkalbėsi, nei papirksi: 

tokie užsispyrėliai' kad ir mano
angiąją karalienę . . .
— O jei aš Ziemovitą pasodinsiu tau 
dešinės, o vyskupą iš kairės?
— Nedaryk to, Vytautai, — nusigan- 
karalius, — vyskupas niekuomet ne-

;iks. Ir prelatai nesutiks. Tegul jie 
i pešasi. O man šitas kryžius iki gra- 
lęntos . .. Ziemovitas kiek nuolaides-

I...
— Tai tu liepk vyskupui grįžti Kro

kuvon.
— Nepaklausys! Negrįš!
—Taip liepk suimti ir uždaryk pily.
— O Roma! Ką Roma pasakys! — 

vėl nusigando Lenkų karalius, — ir Ro
ma už jį.. . Tu tik, brolau, Vytautai, 
nebeardyk vienybės ... Bėda man su 
jais ... Ir prelatai nori į vyskupus; Kra- 
pydla maištą kelia, o katedrų nebėr!... 
Reikia naujas bažnyčias statyti, o iš kur 
aš paimsiu pinigų, kad jie nuo mokesčių 
atsisakė ...

— Ne, negaliu. Mane .Žemaičiai pa
skelbė savo karaliumi, ir aš noriu karū
nuotis.

— Žemaičių karaliumi?
— Ir Lietuvos. Tu Lenkų karalius, o 

aš turiu būti Žemaičių ir Lietuvos ka
ralius. To reikalauja mūsų valstybės 
garbė ir reikalai.

— Brolau Vytautai, prisiekiu tau 
Kristaus žaizdomis, kad aš dėl tavo ka- 
rūnavimosi neturiu nieko prieš. Aš jau 
girdėjau... Aš tau dargi padėsiu. Tu 
esi to vertas. Ir Lietuvai tai reikalinga. 
Aš paprašysiu Romos imperatorių, jis 
tau ir karūną atsiųs, tik tu dabar near
dyk vienybės ir sutik!

— O jei tavo ponai nesutiks, kad aš 
vainikuočiaus, jei užsispirs vyskupas, 
prelatai?

— Jei vieną kartą nusileisi tu, tai ki
tą kartą turės nusileisti jie.

Vytautas ilgai patylėjo ir paklausė:
— Tai ką jie man pasiūlys?
— Lietuvą ir Rusų žemes be Lucko . .. 

iki tavo gyvos galvos ir... ištikimybę 
man!

Vytautas nieko nebeatsakė.
Prie miestelio vartų minia dar labiau 

sujudo. Abu valdovai prilaikė savo žir
gus ir, kai prisiartino vežimas, Jogaila 
jojo greta savo karalienės, Vytautas — 
kunigaikštienės. Tylėdami prijojo ir pi
lies vartus.

Ir karalių Jogailą su karaliene/kaip 
neseniai ir kunigaikštį Vytautą su kuni
gaikštiene, sutiko Astravo bajorai su 
duona ir druska. Popai pašlakstė juos 
švęstu vandeniu.

Kunigaikštis Vytautas, pamatęs, kad 
lenkai bajorai jį lyg nori nustumti į šalį 
ir visą pagarbą ir pirmenybę palieka tik 
vienam karaliui, tyčia paspaudė savo 
žirgą ir greta su Jogaila pro pilies var
tus įjojo į miestą. Ir per miestą jojo vie
nas iš vienos, kitas iš kitos valdovių ve
žimo pusės.

Kunigaikštis su kungaikštiene, paly
dėję karališką porą iki Astravo vaivados 
rūmų, sugrįžo į pilį.

— Na, kaip, susitarėte? — tuojau pa
klausė kunigaikštienė.

— Ne, — susidomėjęs atsakė Vytau
tas.

— Tai nieko bloga: kurie greit susita
ria, tie greit paskiau ir susipeša ... O 
šiaip susitaikėte?

— Tai nesunku, bet kas toliau, — at
sakė vis kažkuo nčpapenkint’as kuni
gaikštis.

(Bus daugiau)

CLEVELAND© ŽINIOS
Margučių Vakaras

Progresyvių Partijos Lietu
vių Klubas rengiasi prie mar
gučių vakaro, kuris įvyks šeš
tadienio vakare, kovo 31, LDS 
Klubo svetainėje, 9305 St. 
Clair Ave.

Ohio Progresyvių Partija 
daug veikia už įvairius kasdie
ninius mūsų reikalus ir už tai 
visi privalome suteikti jai pa
ramos. Todėl ir nuo šio vaka
ro kone visas pelnas eis Prog
resyvių Partijai. O laikas jau 
trumpas, kad gerai prisireng
ti prie margučių mušimo ir 
margučių lenktynių. Užtai įsi- 
tėmykime tą dieną patys ii 
praneškime savo draugams ir 
pažangiesiems.
Rojus Mizara
Atlankė Clevelandiečius

Draugas Mizara, važinėda
mas po Lietuvių kolonijas Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo reikalais, sustojo ant 
trumpo laiko ir Clevelande. 
Jis čia suteikė daug informaci
jų LDS reikalais: duoklių mo
kėjimo, kaip yra tvarkomi 
įvairūs LDS fondai, apie atei
nantį naujų narių gavimo va
jų, kuris prasidės gegužės 
mėn., ir apie kitą ką.

Taipgi Mizara pasakė ir 
trumpą prakalbėlę, parodyda
mas pilną pasitikėjimą 
Amerikos baudžia. Jis pasa
kė, kad panašių isterijos lai
kotarpių, kaip dabartinis, bu
vę daug ir jie visi praėjo ir 
tik liko istorijoj pažymėti. 
Už tai nėra reikalo nusigąsti 
nei šios karinės isterijos, nes 
Amerikos liaudis ir šį kartą 
pajėgs apginti savo teises — 
sakė Mizara.
Pavyzdinga Buvo 
Klubiečių Sueiga

Kovo 15 d. Amerikos Lie
tuvių Moterų Klubo mėnesi
niame susirinkime buvo atžy
mėta ir 13 m,etų sukaktis nuo 
Klubo susitvėrimo. Susirinki
mas tapo atlaikytas, kaip ir 
paprastai. Tik apart paprastų 
nutarimų, buvo nutarta turėti 
išvažiavimas sekantį sezoną 
pas draugus Karalius, kurie 
dabar gytyena Richmond 
Heights. Susirinkimas buvo 
skaitlingesnis, negu bent kada 
pirmiau'.

Pasibaigus mitingui, stalai 
tapo perpildyti įvairiausiais 
gardumynais, kuriuos čia ap
rašyti užimtų perdaug vietos, 
žinoma, buvo ir gimtadienio

tortas su 13-ka žvakučių. ^Su
sėdus klubietėms ir svečiams 
prie stalo, draugė Agnutė 
Palton sudainavo “Happy 
birthday to you.” Buvo suteik
tas pasveikinimas su dovanė- | 
lėmis Klubo tvėrėjoms. O pa
pietavus, puotos pirmininkė 
Julia Werner pasakė gražią 
prakalbėlę apie A. L. Moterų 
Klubo atsiektus nuopelnus 
draugijiniame darbe bėgyje 
13 metų, kaip susirgusios na
rės yra lankomos ir teikiama 
joms moralė bei finansinė pa
rama. Skaitytas nuo J. N. S. 
pasveikinimas Klubui už jo 
nuveiktus gerus darbus darbi
ninkų judėjimui. Taipgi buvo 
skaityta trumpi bruožai iš 
Amerikos moterų sunkių kovų 
iki jos išsikovojo sau lygias 
teises.

Visi sueigos dalyviai buvo 
pilnai pasitenkinę ir geroje 
nuotaikoje. Linkėtina A. L. 
Moterų Klubui ilgai, ilgai gy
vuoti ir darbuotis taip, kaip 
iki šiol. Reporteris.

Detroit, Mich.

Maynard, Mass.

i . »
kraustė nuosavan naman, J. Pabaiga daug geriau pavy- 
Koch išleistuvių, kuris aplei- ko, negu pradžia, nes ir pel- 
džia Miami ir vyksta Detroi-no liko, kuris visas skiriamas
tan ir tarptautinės moterų 
dienos paminėjimo. Pažmonį 
surengė moterys. Svečių daly
vavo, rodosi, 36. Buvo skanūs 
pietūs. Tarpe vietinių svečių 
buvo ir turistu iš šiaur. vals-
tijų. Kadangi įžangos, bei 
pietums kainos, nebuvo, tai 
svečiai sumetė pagal savo 
liuosą norą. Buvo pranešta, 
kad, pažmonio išlaidas paden
gus, lieka, rodosi,- 57 doleriai, 
kurie pačių svečių nutarta pa
siųsti Civilių Teisių Gynimo 
Komitetui.

Taigi, kaip matote, Miami 
progresyviai lietuviai neuž
miršta ir visuomeninių reika
lų. Reikia padėkuoti drau
gėms moterims, kurios, reng
damos pažmonį, daug triūso 
įdėjo ir jų vyrams, kurie joms 
pagelbėjo. Vienas Turistų.

Kearny-Harrison, N. J.

Laisvės fondui, kurį jau Lais
vėje matėte. Koresp.

Į>" gP* --------------------------------

; Petersburg, Fla.
paiso švaros
t 1 -• I

/įsiems juk aišku, kad ne
arti i|ias gimdo ligas. Nors 
ndien turime daug išradi- 

ir gydytojų, bet sveikų,
lingu patarimų mažai. Li- 
i. visur plečiasi. Tūlos moti- 
i, nepaisydamos švaros, ir 
O vaikus aplUečia.
Me viešųjų maudynių sė
ti b.uvo pasamdyti senesni 
opės prižiūrėti švarą. Jie 
>kias išmatas su grebliais 
(ndavo ir išvesdavo. Tai 
f o švariau.
)abar to nebėra. Dabar 
nas vyrukas prie maudy- 
žmonių gelbėjimui laivelį 

loja ir visokias atmatas 
bia ir tiesiai į vandenį su- 
mia_^cur maži vaikai mau- 

seinamoji vieta taipgi, la- 
apleistaSfNol popiečio ran- 

n nusišluostyti nėra. Sako, 
;alj gerai prižiūrėti, nes 
bininkų skaičius žymiai su

mažintas.
Dalinai ir publika kalta, 

kad visokias atmatas palieka 
ant smilčių prie maudynių. 
Smiltys pilnos cigaretų galų, 
popierių ir visokių mėšlų. Su
važiuoja džiovininkų ir kito
kiomis limpamomis ligomis 
sergančių. Jeigu jie palieka 
visokias atmatas, tai supran
tama, kaip yra pavojinga ii®’ 
sveikiems žmonėms.

Nedyvai, kad visos ligoni
nės yra užpildytos ir vietų 
naujiems ligoniams beveik ne
bėra. Eva Simans.

Parėmė LLD knygų fondą

'Vietos progresyviai lietu
viai parėmė Lietuvių Litera
tūros Draugijos knygų ir ap
šviestos reikalus, suaukodami 
$16. Tai gražus darbas! A? 
kojo vietiniai ir vakacijas lei- 
džiantiejl sekamai:

J. K. Uraitis $5; S. ir K. 
Radusiai $2. Po $1 aukojo: 
Pranas ir Adelė, Peter Taras, 
M. Moskienė, iš Dearbon, 
Mich., Mrs. ir Mr. Grieblikai, 
J. K. Tashalis, Mary Pocis, A.

Dulskis ir Vince*nt Smuidin. 
Jurgis Bernotas ir N. Lenin- 
gan po 50c. Visiems aukoju
siems didelis ačiū! • \ •*

Viši LLD 45 kuopos nariai 
jau sumokėjo duokles už 
1951 metus ir jos pasiųstos į 
centrą. Kuopa, pagal savo iš
galę, parėmė ir aukomis, taip
gi pasveikino dienraštį Lais
vę proga 40-mts metų jubilie
jaus su $10. Tai gražus ir 
prakilnus darbas. G.

ŠYPSENOS
.Jis Nesigaili

Ęelerių metų anūkas, žiūr 
rėdamas į savo senuką bo
čių, klausia:

“Ar tu, seneli, nesigaili, 
taip senu esąs?—Girdėjau, 
tėtis kalbėjo, kad tu jau de
vynias dešimtis penktus 
metus gyveni.”

“O, aš visiškai nesigailiu,” 
atsakė bočius. “Juk jeigu 
nebūčiau šitiek senas,’ tai aš 
būčiau jau numiręs.”

Varpas suskambėjo

Laikraščiuose rašoma, kaip 
varpai skambėjo, tur būti kas 
nors susivedė. Bet čia niekas 
nesusivedė. American Woo
len Co. čia turi didelę aucliny- 
čią. šeši mėnesiai atgal kom
panija nutarė šitą dirbtuvę 
likviduoti, išmesdama apie 
1,300 darbininkų į gatvę.

Viename pastate yra bokšj 
tas ir ten įtaisytas didelis laik
rodis išihušdinėja valandas ir 
yra girdimas visame mieste
lyje. Bet kai kompanija palei2 
do visus darbininkus, tai ir 
tas laikrodis sustojo.

Tai dar gerai, kad tas,var
pas aukštai kabojo, nes būtų 
laužų rinkėjai nusivežę ir jį.

Dabar kompanija nutarė 
atidaryti, šitą dirbtuvę, bet 

■ ne visą, tik dėl kokių penkių 
šešių šimtų darbininkų. Su
šaukė buvusius boselius, bet 
jie rado Viską išdraskyta, kaip 
po karo. Mat, kai tęsėsi ta 
likvidacija, tai kitos dirbtu
vės atsiuntė savo sunkveži
mius su darbininkais ir ėmė 
viską kas joms buvo reika
linga. O laužų rinkėjai irgi 
ėmė, kas jiems po ranka pa
kliuvo. Tik gal nelietė maši
nų. O dabar, kąi reikia pra
dėti dirbti, visur visko trūks
ta ir kol viską susiruoš, tai 
ims laiko.

Per kokius penkis mėnesius 
šitoje dirbtuvėje buvo grabi
nė tyla, o 14 d. kovo pradėjo 
mušti laikrodis į savo varpą.

J. Gaidis

“Karas negali užmušt ko
munizmo”

Dipukas kun. Martin Nie- 
moeller, priešnacinię dvasinin
kas, kuris buvo priešingas 
Hitleriui Antrojo karo laiku, 
kalbėdamas Central Method
ist Church, pasakė :

“Ginklavimasis negalės už
mušt komunizmo. Yra ideolo
gija, kurtos negalima sunai-. 
kinti.

“Tai ne fašizmas, kuris gali 
būt sunaikintas, užmušant jo 
Hitlerį. Komunizmo negalima 
bus sunaikinti su kanuolėmis”.

Niemoeller davė pasargą, 
kad “laisvas pasaulis pralai
mės karą prieš komunizrtią”.

Girdi, tik krikščionybė, ku
ri turi didesnę galią už komu
nizmą, gali jį sunaikinti”.

Ant galo Niemoeller pasa
kė, jog “Rusija pralaimėjo ir 
negavo savo pusėn didžiumos 

j Vokietijos dėl kojmunizmo”.
1 ★
j Duodam kitiems, o patys 
i neturime

ECA duoda Europai trūks- 
tančio metalo. Pagal prane
šimą, ECA gruodžio mėnesį 
davė Europai daugiau negu 
$28,000,000 vertės vario, alu
minum ir kitų metalų.

šitie metalai yra neleidžia
mi dėl šimtų Amerikos civili
nių išdirbinių.

Bet nėra uždrausta euro
piečiams vartot tie patys me
talai dėl naminių reikmenų ir 
gali jie juos vartot net ir dėl 
“ash trays”.

Britanijos laikraščiai pasi
piktino už paliuosavimą vo
kiškų 28 inkvizitorių ir Alfred 
Krupp. Britaniečiai ilguose 
raportuose sako, kad Ameri
kos kalinių autoritetas nupir
kęs kiekvienam vokiečiui kri
minalistui po siūtą už $80.

Jie sako su piktupiU', kad 
Amerikos autoritetai Vokie
tijoje atiduos Kruppui $7,000, 
000 turtą, padarytą “is agre
syviu karo prekybos.”

Skaitome:
“They opened the gates of 

a German prison and they 
turned loose a man with blood 
on his hands — the blood of 
British soldiers, of Russians, 
of Americans and Frenchmen, 
of Poles, and Dutchmen, and 
Belgians”.

Taip pareiškė “Sunday Pic
torial”. Ir toliau:

“It is a slap in the face for 
human decency that he is 
free today. His proper place 
is behind the bars of the prL 
son he has just left”.

Spartakas

LLD 136 kuopos parengi- 
mėlis, kuris buvo surengtas 
dienraščio Laisvės naudai, 
kuris įvyko kovo 3 d., buvo la
bai rūpestingai priruoštas. 
Bet oras buvo labai nepalan
kus: snigo, lijo, ir slidumą 
sudarė taip, kad iš toliau, ku
riems su auto-mašinomis rei
kėjo atvažiuoti, nebuvo gali
ma. Taigi iš to atžvilgio vaka
rėlis nepavyko šimtu nuošim
čių, nes atėjo tik tie, kurie 
arčiau gyvena.

Bet, kadangi, ant rytojaus 
turėjome susirinkimą, tai vis
kas pasitaisė, nes į susirinki
mą suėjo daugiau draugų, taip 
pat ir svečią turėjome, K. Žu
kauskienę.

Pirmininkui A. Globičiui su
sirinkimą vedant, po pirmųjų 
reikalų atlikimo, pakviesta 
viešnia K. Žukauskienė, nes 
buvo suprasta, kad ji čionai 
atvyko su kokiu nors svarbiu, 
reikalu.

K. Žukauskienė kalba: 
Kaip žinote, kad Shimkienė ir 
aš dirbome Laisvės vajaus 
naudai jūsų LLD 136 kuopos 

I vardu. Vajui pasibaigus, jūsų 
kuopa ir mudvi laimėjom,e 
praisą, kurį Laisvė man pri
siuntė. Aš gi siūlau, kad tą 
laimikį paaukotume į Laisvės 
$10,000 fondą.

F. Shimkienė taip pat pa
reiškė, kad ir ji pilnai su pa
siūlymu sutinka, o susirinki
mas visa tai vienbalsiai entu
ziastiškai užgyrė.

Toliau, Žukauskienė pasiū
lė surengti su Newarko orga
nizacijomis bendrą parengi
mą Laisvės naudai. .

Pasiūlymas noriai priimtas, 
ir po apkalbėjimo, išrinkta 
tam darbui komisija, į kurią 
apsiėmė Shimkai, kurie dar
buosis su Newarko komisijo
mis.

Parengimas, rodosi, yra ruo
šiamas balandžio 7 d. Tikima
si turėti labai puikų parengi
mą ir, kaip jau minėjau, la
bai svarbiam reikalui.

Po pasekmingo susirinki
mo, turėjome gražias užbaig- 
tuves, kuriose dalyvavo ir 
viešnia Žukauskienė.

REDAKCIJ0SATSAKYW1AI
Jonui, Boston, Mass. — 

Apie Daktarą Kaškiaučių, 
jo gyvenimą ir' mokslą, 
tamsta galite surasti žinių 
“Prdšvaistėse.” Tai stambi 
poezijos knyga, kurioje tel
pa Kaškiaučiaus biografi
niai bruožai. Knyga gau
nama Laisvės knygų san
krovoje; kaina $1.50.

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS. 

Viešniaia pagerbti sueiga.
Kovo (March) 24-tą, šeštadienį, 

7 vai. vakaro, 318 Broadway, LLD 
.motrys rengia gražią sueigą pager
bimui K. Petrikicnės iš Brooklyn, 
N. Y., kuri tuo laiku viešės Bostono 
apylinkėje. Pagarsėjusi Naujojoj An
glijoj dainininkė Ona Mineikaitė ir 
vietiniai dainininkai duos gražią 
dainų programą. Turėsime įvairia
spalvių margučių ir kitokių skanu
mynų. Kviečiame Visus iš arti ir iš 
toli dalyvauti šiame nepaprastai 
gražiame parengime. — Rengėjos.

(57-58)

MONTELLO, MASS.
Parengimai, kurie įvyks Liet. 

Taut. Name, žemutinėje salėje, 
North Main ir Vine Sts.

Kovo-March 25 d. (Velykų dieno
je) bus margučių pare, rengia Mote
rų Apšvietos Klubas, pradžia 2:30 
po pietų. įžanga nemokamai. Bus 
viešnia, drgū K. * Petrikienė iš 
Brooklyno, N. Y.

Kovo 31 d.. Liuosybės Choras ren
gia Cabaret Dance, pradžia 7:30 v. 
vakare, įėjimas tik 50c. Bus ir dai
nų programa.

Balandžio 21 d. įvyks Banketas, 
atžymėjimui 40 metų sukakties 
Laisvės gyvavimo, šiame bankete 
bus svečių ir iš pačios Laisvės įs
taigos. Įžanga 75c, pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Bridgewater, Mass. Balandžio-Ap- 
ril 15 d. įvyks Gintaro Žemės Radio 
programos muzikos-dainu vakaras.

■ įžanga 75c. Programą duos Norwo- 
i do Vyrų grupė. Pradžia 3-čia vai. 
Į po pietų. Amerikos Lietuvių Klubo 
Salėje. (56-58)

ROCHESTER, N. Y.
Balandžio 7-tą Gedemino Draugy

stė rengia vakarienę savoje svetai
nėje, 575 Joseph Ave. Visus širdin
gai prašome įsigyti tikietus iš anks
to, nes vėliau pritruks. Vakarienė 
bus kalakutienos, o kaina tiktai 
$1.25. Tokiame visko brangume, tai 
labai pigu. Bus gera Jono Žemaičio 
muzika. Kviečia visus.—Komisija.

(56-57)

MONTELLO, MASS.
Moterų Apšvietos Klubas rengia 

Velykų margučių parę, įvyks Vely
kų dienoje, Liet. Taut. Namo apati
nėje salėje, pradžia 1 vai. dieną. Bus 
skanių valgių ir gėrimų. Už gra
žiausius margučius bus duodama do
vanos. Bus ir dainų programa. Kvie
čiame visus atsilankyti ir linksmai 
laiką praleisti. Įžangos nebus. — 
J. Stigienė. (55-57)

CHARLES J. ROMAN

Miami, Fla.
Kovo 11. d. , pas draugus 

Meisonus, būivo surengtas paž- 
•monis atžymėjimui trijų įvy
kių, būtent: draugų Meisonų 
inkurtuvių, kurie dabar įsi-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

e
Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsą 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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ŽINIOS Iš LIETUVOS
Statyba rajono centruose

VILNIUS, sausio 25 d. — 
Praėjusiais metais Tarybų 
Lietuvos rajonų centruose bu
vo pastatyta dešimtys mūri
nių gyvenamųjų namų pagal 
tipinius’ projektus. Dviem sta
tyboms — Biržų ir Zarasų— 
buvo paskirtos premijos res
publikiniame architektūros 
konkurse.

Didelis skaičius naujų namų 
iškilo Vilniaus srityje. Varė
noje užbaigta aštuonių butų 
dviaukščio namo statyba pa
gal tipinį projektą. Nauji na
mai pastatyti Zarasuose, 
Drusk i n i n k u ose, Švenčionyse, 
Trakuose, Utenoje ir kitur.

Klaipėdos srityje pagal ti
pinius projektus pastatyti na
mai Kretingoje, Plungėje ir 
kitur. Plungėje didelį šešioli
kos butų namą statybininkai 
pastatė per šešis mėnesius.

Baigta taip pat, naujų na
mų statyba Biržuose, Kelmė
je (Šiaulių sritis), Marijampo
lėje (Kauno sritis) ir eilėje 
kitų vietų.

šiais metais bus toliau vys
toma namų statyba pagal ti
pinius projektus. Aštuonių ir 
keturių butų dviaukščiai na
mai bus statomi daugelyje 
naujų rajonų centrų —Drus
kininkuose, Ignalinoje, Kaz- 
lų-Rūdoje, Kudirkos Naumies
tyje, Rietave, Skuode ir kitur.

Teatruose
PANEVĖŽYS, sausio 25 d.

«— Daugiau kaip 300 spektak
lių surengė pereitais metais 
Panevėžio dramos teatras. 
Nuolat rengiamos išvykos į 
įvairias Tarybų Lietuvos vie
tas. Sausio 23—24 d.d. trys 
spektakliai surengti šiauliųse. 
Buvo parodytos trys pjesės— 
Paukštelio “Audra ateina,” 
Franko “Pavogtoji laimė” 
ir Lavrenevo “Amerikos bal
sas.” Po to Panevėžio dramos 
teatras išvyko gastrolėms Į 
Joniškį.

Teatro kolektyvas ruošiasi 
naujiems pastatymams. Arti
miausioji premjera — Molje
ro komedija “Miestelėnas ba
joras.” Po to aktoriai dirbs su 
nauju originaliu lietuvišku 
veikalu — Černiausko pjese 
“Fabrikai ir namai.” Rašyto
jas J. Grušas rašo teatrui pje
sę iš tarybinės inteligentijos 
gyvenimo. ,

CURRENT TOPICS........... by Con Edison ,

> KAI DAKTARAS SAKO 

“iškepink tą skausmą” 
...jūs gaunate 25 minutes raminančio <7;
gilaus karščio iš infra-raudonųjų 
spindulių lempos už mažiau kaip 

>4 c elektros vertės.

AN ENTERPRISE QF 
30,000 EMPLOYEES ANO 
SOME/5O,OOO OWNERS 

1/MTEO TO SERVE YOU,

JUS GALITE PROSYT 
rayoną per valandą už 
apie 1c. elektros lėšų.

JŲ PAREIGA KEBLUMUOSE!
Specialiai išlavinti žmonės yra pasiruošę dieną ir naktj 
važiuot Con Edison's “raudonaisiais vežimais“ su radijo 
įrengimais. Jie dunda, kai tik mūsų greitųjų reikalų centrai 
gauna ženklus apie gaisrus ar kitus rimtus nuotikius. Tie 
žmonės—kurie dirba sykiu ir greta su gaisragesiais ir policija 
—yra dalis 30,000 Con Edison'o darbininkų ir darbininkių, 
kurie suteikia Nevvyorkiečiams patikimus, nebrangius 
aptarnavimus elektra ir gesu.

,.\, (y ; rf/ į^,-I i A i V r,'/-,.'.. •>•' . . .. • ’' '. .faY-':

........... —t ^"> i" v ;.:, “r 'Vjgsazswuwjw

NewYorto^a^ZlnkM
Reikalauja viešo posėdžio 
del taksy ant pirkinių

Valstijos Seimelis praėjusią 
savaitę nutarė leisti New Yor- 
ko miestui pakelti taksus ant 
pirkinių (sales tax) nuo bu
vusių dviejų iki 3 nuošimčių. 
Jeigu „gubernatorius pasira
šys, bilius taps įstatymu.

Pilietinės organizacijos ra
gina gubernatorių Dewey ne
pasirašyti. Ir reikalauja pirm 
pasirašymo šaukti viešą posė
dį.
Walter Hoving, pirmininkas 

įsikūrusio kovai prieš tuos 
taksus komiteto, vienas tų 
reikalaujančių posėdžio, sako, 
jog posėdyje jo organizacija 
įrodytų dėl ko tie taksai mies
tui nepadės išrišti finansines

Šaukia gegužinei planuoti 
konferenciją

Kovo 24-tą, šį šeštadienį, 
nuo 1 iki 5 valandos po pietų 
įvyks Pirmosios Gegužes Pa
radui planuoti konferencija. 
Vieta: St. Nicholas Sport Cen
ter, 55 W. 66th St., New Yor
ke. • " Tnrr

šimtai unijų, kultūrinių ir 
kitokių organizacijų jau iš
rinko delegatus. Kitos dar iš
rinks šią savaitę. Taipgi dar
bininkai siunčia delegatus iš 
šapų. Tikisi apie 700 delega
tų, kaip tai praneša Laisvei 

I laikinasis Bendras Darbininkų 
ir Liaudies Gegužinei Rengti

Laiškanešį kaltina 
vagišiavime

Išdirbęs laiškanešiu 30 me
tų, William V. Caldara šiomis 
dienomis tapo areštuotas. Jis 
buvęs įtartas konfiskavime 
laiškų ir inspektoriai radę jo 
automobiliuje 262 laiškus, 
priklausančius kitiems žmo
nėms. 1

Anot viršininkų, Caldara 
prisipažinęs iminėjęs iš laiš
kų pinigus, nes pralošęs ant 
arkliukų.

Ceti of running appliancn bated on typical rctidential uoage. (Tąsa nuo 1-mo puslapio)
J. Petkus, New Haven, Conn......................... LOO
M. Petkus, New Haven, Conn......... • •.. .. 1.00
J. Latvys, New Haven, Conn. .................. .. 1.00
A. šoliūnierte, New Haven, Conn. ........ 1.00 
J. Kraus, Hart, Mich....................... - -........... 1.00
A. Wisniauskas, Hart, Mich......... ................... 1.00
V. Blažiene, Hart, Mich. ................... • •.. 1.00
A. Mazuika, Dorchester, Mass....................... 1.00
St. Tvarijonas, Detroit, Mich ....................... 1.00
A. Martin, New Kensington, Pa. . ............ 1.00
J. Virbickiene, New Kensington, Pa. ...... 1.00 
V. Stashinsky, New Kensington, Pa.................1.00
A. G. Tauskus, New Haven, Conn. ...................50

problemas.
Jis nurodo, kad 1946 metais 

buvęs tuomet majorui O‘Dwy- 
eris pakeldino tuos taksus sa
kydamas, būk pakėlimu tų 
taksų išvengsią kėlimo fėro. 
Bet po pakėlimo taksų pakė
lė ir fėrą.

Hoving sako, kad miesto 
reikalai taip ir liksis neprisoti
namais kol nebus sustabdyti 
nenaudingi išmokesčiai. Jis 
sako, kad miesto valdžia “tu
ri būti priversta ekonomiškiau 
vesti reikalus” ir kad tokia
me viešame posėdyje jo orga
nizacija parodytų, kaip tas 
galima.

Komitetas.
/

Delegatai, greta trumpo 
pranešimo to, kas jau nudirb
ta laikinojo komiteto, girdės 
pranešimus iš organizacijų ir 
matys dalį praėjusiųjų 1950- 
jų (metų gegužinės eisenos 
filmos (apie 15-20 minučių). 
Rodys tiktai kelintąją dalį, 
nes visą rodyti užimtų per il
gai.

Konferencijoje delegatai 
jau gaus Howard Fasto para
šytą gegužinės brošiūraitę ir 
kitas medžiagas.

Nelengva yra gauti 
kaucijas

šiomis dienomis išleistas iš 
kalėjimo gembleris Many 
Gross. Tačiau ir jam ne taip 
lengva buvo iš ten išsprukti, 
kaip lengva buvo pakliūti. 
Reikėjo užstatyti namą ir tris 
apdraudas firmai, kuri išrašė 
kaucijoms priimamą bondsą. 
Ir už tai dar turėjo sumokėti 
$780.

ši žinutė man pasirodė įdo
mi štai dėl ko: darbininkų or
ganizacijų susi rinkimuose 
dažnai girdisi laiškų šu pra
šymu aukų darbininkų kali
niams ginti ir išimti iš kalėji
mų po kaucija. Retkarčiais 
išgirstame iš dalyvių ir pas
tabą, kad, girdi, tas ar kitas 
jau išimtas, tai kam tų pinigų 
bereikia. Juk kauciją atiduos 
atgal.

Vienai tik kaucijai užstatui 
gauti reikiant panešti po 
$780 nuostolių nesunku sup
rasti, kiek pinigų reikia dar
bininkams ginant savo vadus. 
Visa tai verta atsiminti darbi
ninkų vadovaujančių organi
zacijų vajuose sukelti apsigy
nimo fondus. T-a.

Gemblerių 'tūzo Harry 
Gross nuteisimą atidėjo iki 
balandžio 23 d.

JUBILIEJINIS 
LAISVĖS VAJUS

Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingiau
siai ačiū J Prašome visus stoti darban, kad pirm nu
skirto laiko sukeltume Laisvės Jubiliejaus fondą. 
Ruoškite parengimus dienrąščio naudai! Patys auko
kite pagal, savo.geriausią išgalg! .......

Laisves Administracija

Niujorkas 
skersai-išilgai
Karų ir taksų gadynę 
visiems sunku verstis

šiomis dienomis parvykęs 
iš Anglijos amerikietis Salva
tion Army viršininkas John 
J. Allan sako, kad jo organi
zacija jau apie penketą metų 
verčiasi su nuostoliais. Dabar 
finansinė padėtis visai bloga, 
sakė jis.

Airiai nepadėtų Anglijai 
kare,, pareiškė Airijos užrube- 
žiniams reikalams ministras 
MacBride kalbėdamas New 
Yorke. Nepadėtų tol, kol Ang
lija tebevaldo nors kampelį 
Airijos žemės..

Iš Bangkok į New Yorką 
lėktuvais atskridintos ketu
rios “mažiukės” sloniukės. 
Jos apsigyvens Prospect Par
ko žvėrinčiuje kol išvežios į 
kitus parkus po visą šalį. Tie 
sloniaus kūdikiai sveria po 
800 svarų.

Du plėšikai įvarę firmos 
pinigus nešantį paslą Willie 
Bennett į vyrų išvietę subway 
stotyje, atėmę $617.23 ir kel
nes, pabėgo.

Majoras Impellitteri posė
džiauja su ^miesto budžeto di
rektorių Thomas J. Patterson. 
Svarsto arti pusantro biliono 
dolerių budžetą.

Prie Presbyterian ligoninės 
New Yorke atidarytas naujas 
orthopedic skyrius su 121 lo
va? l

New Yorko teismas pritei
sė vengrių dr. Dezso Sulyok 
$75,478 atpildo už tai, būk 
jis buvęs neteisėtai prašalin
tas iš prezidentystės Vengri
jos bankų korporacijoje.

Mrs. Lewis, jauna našlė, la
bai liūdėjusi prieš apie metus 
mirusio vyro. Dėl to įpuolusi į 
nusiminimą, šiomis dienomis 
ją atrado iššokusią iš buto 
4-me aukšte, New YorRe, pa
vojingai susižeidusią, bet dar 
gyvą.

Vaikai buvo paskelbę 
“sirgimo” streiką

Edgemere, Queens, 106-tos 
mokyklos mokiniai praėjusį 
pirmadienį visi pasiliko na
mie, nėjo į mokyklą. Jų mo
tinos, narės toje mokykloje 
veikiančios tėvų organizaci
jos, pranešė, kad vaikai ser
ga.

Motinos pareiškė, jog vai
kai neis mokyklon, kol nebus 
ant langų uždangų. Nebuvi
mas uždangų vaikams gadina 
akis, sakė motinos, tačiau per 
pastaruosius šešerius metus 
kąs metai kildavo uždangų 
klausimas, bet jų vis negau
davo. Dabar pažadėjo uždėti.

Mažiukai maldininkai 
nenorėję melstis

Išleidęs į bažnyčią 5 ir 7 
metų vaikus, langų valytojas 
Albert Buffington tarėsi pa
silsėsiąs praėjusį sekmadienį. 
Tačiau vaikams norėjosi ne 
ten įdomumo ieškoti.

Gavus pinigėlį kitą kelio
nei ir aukai, vaikų smalsumas 
pasmaguriauti nebeatlaikė pa
gundos. Jie nusipirko saldu
mynų. Pabėgiojo, pažaidė po 
susiediją. O paskui, bijodami 
pasisakyti, kur buvę, bijojo 
namo grįžti, sumigo prie val
gyklėlės ties 4th Avė. ir d 1st 
St., Brooklyne.

Išeidami bažnyčion vaikai 
tėvui sakęsi, kad iš bažnyčios 
jie gal nueis pas motiną, gy
venančią kitur. Tad tėvas jų 
ir nelaukė, nesirūpino. Rūpes
tis apie vaikus pas jį. atėjo 
sykiu su policija, kuri pagra
sino nuo tėvų atimti lauke 
miegant atrastus ♦vaikus.

Išsigandę, vaikai buvę at
radėjams visokiu liūdnų da
lykėlių apie save pripasakoję. 
Tėvai turėjo nemažiau išgąs- 
ties iki išsiaiškino, jog* vai
kai nebuvo apleisti.

Asmuo, kurio vardo neskel
bia, finansuos New Yorko 
Universitete 20 stipendijų ta
lentingiems kandidatams į ad
vokatus. Skiriama po $2,100 
metams kiekvienam gavusiam 
tą paskirtį.

KRISLAI
(Tąsa nuo I-mo durt.)

no sąžiningo žmogaus?
Argi tai nėra didžiausia 

mūsų kraštui gėda?
-—o—

Požemio valdžia veikia vi
soje šalyje.

Ji dirba išvien siu daugeliu 
“viršutinės” valdžios pareigū
nų ir net su kai kuriais darbo 
unijų taip vadinamais virši
ninkais.

Požemis stato savo kandi
datus į teisėjus.

Vidutinis pilietis, atsistojęs 
teisme prieš teisėją, šiandien 
negali pasakyti, ar jis, teisė- , 
jas, yra dorų žmonių pastaty-į 
tas, ar požemio gengsterių...

štai, ką parodo šitie tyrinė
jimai !

štai, kokia baisi nelaimės 
našta slegia mūsų kraštą!

~RE1KALAVIMAT
Reikalingas senyvas žmogus tik 

pabuvimui vasarnamyje, guolis ir 
valgis. Kreipkitės: Ant. Yakštonis, 
2818 Jackson Ave., Long Island 
City, N. Y. (56-58)

Real Estate
MŪRINIS APARTMENTINIS 

NAMAS
PARSIDUODA PIGIAI

Cypress Hills srityje, prie pat 
Woodhaven. Du blokai nuo Jamaica 
Avenue Elevated stoties. Lietuvių 
apgyventoje vietoje. Šis stiprus mū
rinis namas turi 8-nius apartmentus 
ir dvi krautuves. Apartmentai mo
dernizuoti ir rendomis atneša $5,370 
per metus. įnešus $10,000, lieka 
$2,000 pelno per metus. Anglinis 
automatiškas (stoker) centralinis 
apšildymas. Pirkėjas gali gauti pen
kių kambarių janitoriaus apartmen- 
tą, jeigu nori, ir pats namą prižiū
rėti. šviesūs kambariai. Arti moky
klų. Tikrai puikus pirkinys. Savi
ninkai prašo tiktai $28,000. įnešti 
reikia mažiausiai $10,000. Dėl dau
giau informacijų, kreipkitės pas

ORMAN & MICHELSON
111-15 Jamaica Avenue, 

Richmond Hill, N. Y.
Telefonai:

VI. 9-0842 arba VI. 7-4111

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

Senyviems žmonėms 
pobūvis

Prieš koletą mėnesių Wil- 
liamsburgo projekte įsikūrė 
Good Neighbors Klubas iš 60 
metų ir senesnio amžiaus vy
rų ir moterų. Klubo' tikslas— 
suseiti su sau lygiais ir liuos- 
laikiais pabuvoti sykiu, pasi
linksminti.

Įkurtas vietinių žydų įstai
gų iniciatyva, klubas praplito 
ir į susiediją bendrai, šio 
ketvirtadienio vakarą kviečia 
iš visos, susiedijos, visų tautų 
kilmės pagyvenusius žmones 
ateiti į Ten Eyck Center, 135 
Ten Eyck Walk, projekte. 
Pobūvyje programą ir pasi
linksminimą vykdys patys 
“senukai.” Turės ir vaišių.

Išgązdino ir suvėlavo
Sugedęs elektros laidas ant 

Brighton .Beach linijos praė
jusio pirmadienio rytą labai 
išgązdino vieno traukinio ke
leivius. Pasipylus aitriems dū
mams, kibirkštims ir liepsnai 
tūli keleiviai šoko daužyti 
langus. Keli susižeidė rankas.

Pavojus buvo greit praša
lintas, traukinys neužsidegė. 
Tačiau dėl sustojusio ant ke
lio traukinio tūkstančiai žmo
nių pavėlavo į darbą po apie 
valandą laiko.

Iš Londono New Yorkan 
atvyko anglas išradėjas Har
ry Ferguson bylinėtis su For
do firma. Sako, kad firma iš
naudoja jo patentus. Reika
lauja $251.100,000 ’atpildo.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G. 1
Tel. EV. 7-6283 ,

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

REPUBLIC BAR & GRILL 
i xs Savininkas

IGNAS SUTKUS
; Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION ctJSSTsh,

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREEf

Brooklyn, N. Yu
' v

Telefonas: Evergreen 4-8174
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Help Wanted A gey Tel. Plaza 7-28J

HELP WANTED—FEMALI
Moteris virtuvės (larhul.^apraatr 

valgių gaminimas, labai Ifnksmi 
auklėjimo namai. $120 iki $150 
mėnesį. Kambarys, jei taageidauj: 
ma. CY. 5-5690. y; (55^1

Aido Choras
Labai svarbi Aido Chor 

pamoka įvyks šį penktadien 
kovo (March) 23, lygiai 
vai. Visi choristai prašomi a 
vykti laiku, nes mes turim 
daug nudirbti prisirengiar 
festivaliui ir operetei.

Prez.
‘ (56-57)

Šlykščios divorsams 
procedūros burbulas

Buvusi šokėja ir moterirr 
Stanikų garsinimams model 
Pat Dixon Rvoman gavo nu 
vyro perskyras, sau pragyvei 
ti po $40 per savaitę ir kūd 
kini po $20.

Ta byla praėjusį rude 
paskilbo savo skandalingam 
Vyras žmoną kaltino 
me reikalų su kitais vyrais 
net kūdikis esąs ne jJ), gyn 
si jis. Tačiau1 dabar,praėji 
pykčiui, kad jauna žmor 
nuo jo skiriasi, jau ir vaik 
esąs jo ir norįs jis tą vail 
lankyti ir jo užauginimui m 
keti.

Visas negražus skandal 
buvo dalinai sudarytas d 
to, kad New Yorko valstij 
je kitaip neduoda ištuoki 
Turį vienas kitam primetini 
neištikimybę, palaidumą. K 
tam primetinėjimui neti 
kantrybės, važiuoja į kit 
valstijas gauti ištuoką, jeų 
tam turi ištekliaus.

Mrs. Celia Dworett, 59 r 
mirė nukritusi iš 6-to auki 
Hotel Lido, New Yorke. J 
vyras sake, kad ji /iššoku 
Dar neišaiškinta, d *7 ko ; 
radosi viešbutyje. \Įų nan 
randasi Brooklyne. \
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