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Senatorius Keru iš Oklaho
ma kelia naują šūkį. Jis ma
no, kad mūsų valdovai ir va
dovai Washingtone per daug 
girtuokliauja. Beveik kas die
ną taip ir eina iškilmės, ba
liai, bankietai, vaišės su šam
panu, vynu ir degtine. Ant 
rytojaus žmonės vaikštinėja 
skaudančiomis galvomis, ne
bepajėgia sveikai protauti, 
rimtai galvoti, apsnūdę ir ap
musiję.

Iš gilumos širdies palinkė
kime’ šiam smarkiam senato
riui iš “sausosios” Oklahamos 
geriausio pasisekimo šioje ne
malonioje misijoje!

Kas gi iš mūsų nenori arba 
neieško tikros, saldžios ramy
bes? <eško jos ir mūsų tikin
tieji broliai iš mūsų kaimyn- 
kos “Amerikos.” Gal todėl 
jie );utarė atsiduoti Pranciš
konų zokonui dėl sulikvidavi- 
mo ?

Toji “tikroji ramybė” esan
ti surandama tik tikėjime.

Bet tikroji tikrovė šneka ką 
kitą. Ji rodo, kad juo žmogus 
tikintesnis, tuo jis nerames
nis. Jis bijo nakties metu ir 
per langą pasižiūrėti. Jis ne
nori nusidėti dievui, bet dar 
labiau bijo velnio. Jam visuo
met sapnuojasi kunigų įkal
bėtas pragaras su verdančia 
smala ir su raguotais velniais. 
Jį kamuoja visokios piktosios 
dvasios. Jis pokalbiuose su 
bedieviais savo kunigėlį visaip 
plūsta, bet ant rytojaus nuei
na pas jį išpažinties ir griekų 
atleidimo prašyti.

Augi tai visa parodo ramy
bę

Vienatinis tikrosios ramy
bės šaltinis yra geri, prakil
nūs darbai.

štai, pavyzdžiui, pažangus 
lietuvis, nuoširdus laisvietis 
šiandien nesuras tikrosios ra
mybės tol, kol neatiduos savo 
dalies dienraščio Laisvės iš
laikymo fondui. Susitik drau
gą ir tuojau pažinsi, ar jis at
liko savo darbininkišką parei
gą, ar 
tuojau 
ramiai, 
sidėjau 
kalo.

dar neatliko. Jis pats 
pasakys: Nesijaučiu 

nes dar 
prie šio

niekuo nepri- 
svarbaus rei-

tikrosios ra-.Daugiau apie 
mybės šaltinius ir jos suradi
mo būdus rasite Dr. Kaškiau- 
čiaus parašytoje ir LLD Mo
terų Komiteto išleistoje bro
šiūroje “Kaip būti jaunam 
net Jr senatvėje.” Jei nesura
dote pirmą kartą perskaitę, 
skaitykime antru kartu.

Įvyko katalikų vyrų suva
žiavimas net Washingtone. 
Jame dalyvavo ir kunigų 
Draugo redaktorius šimutis. 
Suvažiavimui šimutis pasi
skundęs Lietuvos likimu. Apie 
tai skaitome:

“Vargstančios Lietuvos pa
dėtį šiandien prilygindamas 
Korėjai, L. Šimutis apgailesta
vo, kad Lietuva... nesusilaukė 
panašios pagalbos, kuri da
bar teikiama Korėjai.”

Linkėti Lietuvai to, ką šian
dien turi nelaimingoji Korė
ja, gali tik pikčiausias Lietu
vos priešas. Ir. kaip tik tokiu 
pasirodo L. šimutis.

New Yorke anglų kalba 
Freedom Associates leidžia į- 
domų mėnesinį laikraštį, tai
komą kovai už negrų laisvę ir 
teises. Jo obalsis: “Kur nors 
vieft&s yra pavergtas, ten visi 
randasi retežiuose.” Jo išlei- 

rods svarbiausias vaidmuo 
priklauso žymiajam artistui- 
dainininkud Paul Robesonui.

(T*na Ūme pual.)
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korėjos liaudininkai
ATAKUOJA AMERIKONUS
BEVEIK VISU FRONTU
Manoma, jie stengiasi pusiau 
perkirst amerikoną jėgas

Korėja, bal. 9.—šiauriniai 
Korėjos liaudininkai ir jų 
bendradarbiai kinai urmu 
atakavo amerikonus beveik 
ištisame fronte ir privertė 
juos kai kur pasitraukti at-

Liaudininkai ypač smar
kiai puolė amerikonus ir jų 
talkininkus vidur i n i a m e 
fronte, 40 mylių ilgio linijo
je, Hvačon srityje, už ket
verto mylių į šiaurę nuo 38- 
tos paralelės.

Amerikonų komandieriai 
spėja, kad korėjiniai liaudi
ninkai ir kinai bandys pu
siau perkirsti jankių ir jų 
talkininkų jėgas, esamas į 
rytus ir vakarus nuo Hva- 
čono.
. ŠIAURINĖS KORĖJOS 

PRANEŠIMAI
Šiaurinės Korėjos baudi-

Gal. teismas įsakė sugr ąžinti profesorius, 
nesutikusius prisiekt prieš komunizmą

Sacramento, Cal. — Ape
liacinis Californijos valsti
jos teismas isakė sugrąžinti 
18 profesorių, kuriuos Ca
lifornijos Universiteto val
dyba pavarė dėl to, kad jie 
atsisakė specialiai prisiekt 
prieš komunizmą.

Teismas pareiškė:
—Užtenka vienos regulia- 

rės konstitucinės priesai
kos, kur valdinis bei visuo
meninis pareigūnas prižada 
ištikimybę Calif o r n i j o s 
valstijai ir visai šaliai. ° 

Valstijos konstitucija nu
sako, jog Californijos Uni
versitetas turi būti visai ne
priklausomas nuo jokios 
politinės ar religinės įtakos.

Nors universiteto direk
toriai, reikalaudami specia- 
lės ištikimybės priesaikos 
prieš komunizmą, stengėsi

Nukrito 3 kariniai 
lėktuvai; pražudė 
43 žmones

Santa Barbara, Cal. — 
Sudužo į kalną Southwest 
Airways lėktuvas; užsimu
šė 4 amerikiniai pulkinin
kai ir 18 kitų asmenų, dau
giausia kariškiai.

Charleston, W. Va.—Be
sileidžiant žemyn, nukrito 
ir sudegė karinis lėktuvas; 
žuvo 19 lakūnų; du kiti pa
vojingai sužeisti. Jie skri
do į laidotuves karininko 
W. Sutherlando, 
pirmesnėje oro nelaimėje.

Morningside, Md. — Nu
krito ant namo bombane- 
šis; užmušė du vaikus.

Santa Monica, Cal.—Bar
bara Valdezienė, 41 metų 
amžiaus, pagimdė jau 20-tą 
kūdikį.

užmušto

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir nešilta.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metam* 
Queen* Apskrity $8.00

Užsieniuose $9.00 
Viena* numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY
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ninku radijas sakė, kad jie 
ir kinai savanoriai per tris 
paskutinius mėnesius pada
rė šitokius nuostolius ame
rikonams ir jų talkinin
kams :

Užmušta bei sužeista 90,- 
000 amerikonų ir jų talki
ninku, nelaisvėn paimta 26,- 
868. “

Sunaikinta bei pagrobta 
262 amerikiniai tankai, 14 
šarvuotų automobilių, 485 
kitokių automobilių, 403 pa
trankos, 990 kulkosvaidžių, 
17,803 šautuvai, 55 radijo 
duotuvai - imtuvai ir daug 
amunicijos.

Tuo pačiu laiku nušauta 
420 amerikinių lėktuvų ir 
sunaikinta 18 Amerikos ir 
jos talkininkų laivų.

nuoapsaugoti universitetą 
asmenų, norinčių nuversti 
konstitucine Jungt. > Valsti
jų valdžią, bet reikalavimas 
tokios priesaikos savaime 
grūmoja lygiu pavojum —- 
jis gręsia panaikinti pilieti
nes laisves ir palaipsniui 
suardyti amerikinę san
tvarką iš vidaus, — sako 
teismo sprendimas.

Spėjama, kad universite
to valdyba kreipsis į aukš
čiausią Californijos valsti
jos teismą, prašydama at
mest šį apeliacinio teismo 
sprendimą.

Nusmerktas mirti 
dalyvis pasimojimo 
nužudyti Trumaną

Washington. — Federalis 
apskrities teismas nusmer- 
kė portorikietį Oscarą Col
lazo mirti elektros kedėje 
už tai, kad per pasimojimą 
nužudyt prez. • Tru maną 
pernai lapkrityje buvo nu
šautas vienas prezidentinis 
sargas - policininkas. Sar
gas tuo žygiu nušovė kitą 
portorikietį Gr. Torresolą, 
Collazo bendrą.

Nors sargas krito nuo 
Torresolos kulkos, be£ Col
lazo nusmerktas elektros 
kedei kaip sėbras - užpuoli
kas.

Teisėjas Goldsborough 
užklausė nusmerktąjį, ar 
jis norėtų ką pasakyti. Col
lazo 
riau 
vės. 
kau, 
būti

tarė: — Aš viską da- 
dėl savo tėvynės lais- 
Aš iki pat mirties sa- 
mūsų šalis turi teisę 

laisva.

Helsinki.—Suomijos prem
jeras pareiškė, kad ji laiky
sis tarpusavio pagalbos su
tarties su" Sovietų Sąjunga.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $2,785;
DAR REIKIA $7,215

Sovietų Sąjunga suteikia 
dideles dovanas septyniem 
darbuotojam už taiką

Philadelphijos progresyviai lietuviai turėjo susirin
kimą dienraščio Laisvės reikalais. Jie nutarė sukelti 
į Laisvės Jubiliejinį Fondą $1,000. Tuojau tame pat 
susirinkime sukėlė $107. Yra jų jau ir iš anksčiau 
aukojusių tam reikalui. Nėra abejonės, kad Phila
delphijos demokratiniai lietuviai savo tikslą pasieks.

Dabar aukų gavome sekamai:
V. Žalys, Lac Du Bonnet,. Canada ...... $7.50 
St. šaltys, Rockford, Ill ...................................5.00

Joe, Brooklyn. N. Y. .. • •............. ............. 3.00
B. Bernotas, Worcester, Mass.......................  2.00
Anna Sedar, Bakersfield, Cal. ... .............. .  2.00
Širdingai tariame visiems ir visoms ačiū už aukas!

Kiekvieno demokratinio lietuvio ir lietuvės prašome 
prisidėti su savo auka prie Laisvės Jubiliejinio Fondo 
sukėlimo. Laisvės Administracija

Maskva. — Sovietu vv- 
riausybė .paskyrė 7 Stalini
nes dovanas pasižymėju
siems darbuotojams už tai
ka. Kiekviena dovana yra 
100,000 rublių — 25,000 do- 
lerių — ir aukso medalis.

Dovanų laimėtojai yra:
Garsusis francūzų atomi

nis mokslininkas p r o f . 
Frederic Joliot-Curie, bu
vęs Franci jos atominės jė
gos komisijos galva;
Sun Yat-sen’ienė. Kinijos 

respublikos kūrėjo" našlė, o 
dabar viena iš Kinijos 
Liaudies Respublikos vice
prezidentų.

Amerikietis Arthuras W. 
Moulton, Utah valstijos 
protestantų episkopalų vys
kupas ;

Kun. Hewlett Johnson,
Anglijos Canterbury’o ka-1 dešiniųjų nei iš kairiųjų.)

Amerikinės respublikos ketina 
išvien veikt prieš komunizmą

Washington.—Visų ame
rikinių respublikų užsieni
niai ministrai pasirašė pa
reiškimą, kad visOs tos ša
lys bendradarbiaus politi
niai, ūkiniai ir kariniai 
prieš komunizmą.

Aplamais žodžiais para
šytas pareiškimas priden
gia skirtumus, kilusius tų 
ministrų konferencijoje.

Dalyvavo Jungtinių Vals
tijų, lotyniškosios Pietinės 
ir'Vidurinės Amerikos mi
nistrai. Konferencijai pir
mininkavo Dean Acheson, 
Jungt. Valstijų valstybės 
sekretorius.

Diskusijose keli Lotynų

Iranas atmetė Anglijos 
protestą dėl žibalo

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Hussein Ala at
metė Anglijos protestą dėl 
to, kad to krašto seimas 
nutarė perimti tenaitinę 
anglų žibalo pramonę į Ira
no valstybės nuosavybę. Ala 
sako, tai Irano dalykas.

tedros dekanas;
Eugenija Cotton, Franci- 

jos Moterų Sąjungos vado
vė;

Pak De»-ai’ienė, pirmi
ninkė Demokratinės Mote
rų Sąjungos (Šiaurinėje) 
Korėjoje!

Generolas Heriberto Ja
ra, buvęs Meksikos ambasa
dorius Jungtinėms Valsti
joms ir buvęs Meksikos lai
vyno ministras. • .

Kun. Hewlett Johnson ir 
vyskupas Moulton veikliai 
dalyvauja Pasaulinio Tai
kos Kongreso judėjime.

(Vysk. Moulton sakė Unit
ed Press korespondentui:— 
Džiaugiuosi gavęs tą pa
garbą už veikimą dėl 
taikos, bet piniginių dova
nų priimti negalėčiau nei iš

Amerikos kraštai priešino
si Jungtinių Valstijų pagei
davimui, kad'jie siųstų sa
vo kariuomenę Korėjon ir 
kitur užsienin kovai prieš 
komunizmą; bet sakė, kad 
jie pasiryžę amerikiniame 
žemyne gintis nuo užpuoli
kų.
• Pustuzinis lotyniškosios 
Amerikos ministrų kritika
vo Achesono pasiūlymą ap
rėžti kainas karinėms me
džiagoms, kurias Jungtinės 
Valstijos perka iš Pietinės 
Amerikos. Jie nurodė, kad 
jankiai tuo tarpu ima smar
kiai pakilusias kainas už 
dirbinius, pardavinėjamus 
lotyniškajai Amerikai.

Bet vienbalsiai buvo už- 
girtas Jungt. Valstijų pa
siūlymas slopint komunisti
nį judėjimą namie.

K1EK LENKIJA
TURI GYVENTOJŲ

gy-Va^šava.—Paskutinis 
ventojų surašinėjimas rodo, 
kad Lenkijoj yra 24,976,900 
žmonių, tai vienu milionu 
daugiau, negu 1947 metais.

TRUMANAS TARĖSI SU 
GENEROLAIS, KAIP 
PABAUST MacARTHURA
Anglija bijo, kad MacArthuras 
nejveltą j pasaulinį karą '

Washington.—Prez. Tru- 
manas tarėsi su visų gin
kluotų jėgų galva generolu 
Omaru Bradley, kaip “su
tvarkyt” generolą MacAr
thurą, vyriausią korėjinio 
karo komandierių, kuris 
jau kelis kartus prieštara
vo karinei valdžios politi
kai.

Trumanas nežinąs, kaip 
pabausti MacArthūra — ar 
iš komandos atšaukti ar 
tiktai papeikti. Tą klausi
mą svarstė ir armijos, lai
vyno ir oro jėgų vadai.

Naujausias MacArthuro 
išsišokimas yra šitoks. Mac
Arthuras parašė republiko- 
nui • kongresmanui Josephui 
Martinui laišką, kuriame 
sako, Amerikos valdžia tu
rėtų leist Čiang Kai-šeko 
kinam tautininkam iš For-

Gen. Ridgway pritaria 
deryboms dėl Korėjos

Korėja.—Generolas Mat
thew Ridgway, amerikinio 
Korėjos fronto komandie- 
rius, pareiškė, kad jeigu 
Korėjos karas nebus 
sustabdytas per politines 
derybas, tai karas galės už
trukti per neįmatomai ilgą 
laiką.

Gen. Ridgway įspėja, kad 
Korėjos liaudininkai ir jų 
padėjėjai kinai atkakliai 
tęs kovą, jei karas nebus 
derybomis užbaigtas.

Indija klausia, ar 
jankiai bombarduos
Mandžūriją

Washington.—Indijos* at
stovas M. K. Kirpalani gir
dėjo, kad Amerikos valdžia 
leido generolui MacArthu
rui iš oro bombarduot ka
rinius Kinijos įrengimus 
Mandžūrijoje,G “jeigu susi
darytų tam tikros sąlygos.”

Indiios atstovas užklausė 
Amerikos Valstybės sekre
toriaus padėjėją Deaną 
Ruską, ar iš tikrųjų duotas 
MacArthurui toks leidimas.

Valdžia slepia, ką Rusk 
atsakė Indijos atstovui.

Čilės radikalai už 
laisve komunistams *

Valparaiso, Čilė/— Radi
kalų Partijos suvažiavimas 
didžia dauguma balsų pa
reikalavo panaikint įstaty
mą, uždraudžiantį komu
nistams veikti politikoj bei 
darbo unijose.

Suvažiavimą atidarė pre
zidentas Gabriel G. Videla, 
komunistų laisvės varžyto
jas. Bet Radikalų Partija 
yra didžiausia Videlos val
džios atrama.
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mozos salos užpult Kinijos 
liaudies Respubliką sausu
moje.

Bet Trumano valdžia iki 
šiol nesutiko taip karą pa
platinti.

Republikonas senatorius 
Homer Ferguson davė pa
siūlymą* siųsti Kongreso ko
mitetą Japonijon pas Mac- 
Arthurą, kad išgirstų jo 
nuomones. Republikonų va
das senatorius Taftas pri
taria MacArthurui.
Anglai Smerkia, 
MacArthurą

London. — Anglijos vi
daus reikalu ministras 
Chuter Ede sakė šalies sei
me, “generolas MacArthur 
turėtų klausyti savo val
džios įsakymų ir nesikišti į 
politiką, bet ne mes moka
me jam algą, todėl negali
me MacArthuro kontroliuo
ti.” '

Darbietis seimo narys Ri
chard Crossman pareiškė: 
“Jeigu negalima suvaldyt 
MacArthuro. ftai jis turėtų 
būti pašalintas.”

Anglijos valdžia bijo, kad 
MacArthuras ne u ž k u r t ų 
naujo pasaulinio karo.

D. Greenglass nuteistas 
15 metą kalėti

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Irving 
Kaufman nuteisė Davidą 
Greenglassą 15 metų kalėti 
kaip prisipažinusi “atomini 
šnipą,” kuris liudijo prieš 
kitus.’

David Greenglass liudijo 
prieš savo seserį Eth’elę ir 
prieš jos vyrą inžinierių 
Julių Rosenbergą. Teisėjas 
Kaufman už tai nusmerkė 
jo seserį ir švogerį mirti 
elektros kedėje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
. Nagpur, Indija. — Sovie
tų' Sąjunga kviečia į sve
čius žymiausią atominį* In
dijos mokslininką prof. H. 
J. Babą.

Washington. — Praneša
ma, kad Amerika daro nau
jų atominių ginklų bandy
mus prie Eniwetok salos, 
Pacifiko Vandenyne.

Madrid. — Ispanijos fa
šistų valdžia suspendavo 
katalikų laikraštį “Tu,” ku
ris rėmė Barcelonos strei
ką.

Washington. — Teigiama,
1 kad naujausias rakietinis, 
Amerikos lėktuvas skrenda 
keliais šimtais mylių grei
čiau už garsą. - \

Westbury, Long Island.— 
Valdžios agentai užklupo 
325 galionus daromo “mūn- 
šaino.”



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays, and Holiday^ 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.
TEL. VIRGINIA 9-1027-1828

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......... $7.00
United Statės, per 6 months $3.75 
Queens Co., per year ............. $8.00
Queens Co., per six mos.......... $4.00

Canada
Canada 
Foreign 
Foreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

$8.(X
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

Taip pasitaiko net ir redaktoriams
Iš San Francisco pranešama, jog netoli to miesto įvyko 

tokis šiurpus įvykis: Savaitraščio “The Millbrae Sun” 
redaktorius, Peter Loftus, spausdino savo redaguojamą 
laikraštį.

Besisukinėjant aplink presą, jo kaklaraištis įkliuvo į 
mašiną, na, ir redaktorius buvo pasmaugtas.

Peter Loftus buvo baigęs Kolumbijos universiteto 
žurnalizmo kursus. -Kadangi jo laikraštis buvo mažas, 
o Loftus dėjo pastangų jį išlaikyti, tai pats redaktorius 
dažnai rinkdavo linotypu raides ir pats laikraštį spaus
dino.

Šis tragiškas įvykis parodo, kaip mažų laikraščių re
daktoriams visko tenka panešti.

Tuomet, kai. stambiųjų, kapitalistinių laikraščių re
daktoriai cigarus rūko ir poniškai gyvena, tai mažų
jų—atlieka visokiausius, dažnai pačius “juodžiausius,” 
darbus ir štai, kas pasitaiko.

Peter Loftus buvo 48 metų amžiaus.

Žmonės kitaip galvoja
Amerikoje yra keletas “visuomeninės opinijos” rin

kėjų agentūrų, kurios kai kada atsiklausinėja ta ar ki
ta tema žmonių nuomonės.

Viena tok*ių agentūrų yra Gallup’o.
Ši agentūra atsiklausia, aišku, daugiausiai b.agotų 

žmonių nuomonės; agentūros tikslas tarnauti valdančia
jai klasei, kiek tik galima.

Bet ir tuomet ne Visada atsiklaustieji 'klausėjus pa
tenkina savo atsakymais.

Kaip pranešė dienraštis “World-Telegram-Sun,” Gal- 
lup’as išsiuntė anketą, klausdamas žmonių tokio klausi
mo:

“Ar jūs manote, kad mūsų krašto valdžia daro viską, 
kas yra galima ir kaip turėtų daryti, trečiajam pasau
liniam karui kelią pastoti?”

38 procentai užklaustųjų atsakė: taip, 17 procentų ne
turi tuo klausimu savo nuomonės, o 45 procentai atsake: 
ne, ji nedaro visko, kas turėtų būti daryta, naujam ka
rui neprileisti.

Kitas klausimas buvo:
“Ar jūs manote, jog Jūngt. Valstijos, sakysime, bėgyje 

sekamų šešių mėnesių, įsivels į pasaulinį karą?”
66 procentai užklaustųjų atsakė: ne; 23 procentai— 

taip, o 11 procentų neturėjo tuo klausimu savo nuomo
nės.

Tai aiškiai parodo, jog dauguma Amerikos žmonių 
nepasitenkinę dabartine valdžios politika.

Dauguma žmonjų trokšta taikos, o ne karo.
Tik* gaila, kad toji dauguma dar vis snaudžia, 

vis nepareiškia savo nuomonės ryškiau ir drąsiau.
dar

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
ir skaityti.
Angelcką peipe r į aš dabar 

kremtu, kaip leda. O buvo 
čėsai, kai bažnyčioje atbu
lą maldaknygę čitodavaiŲ

Moku karą draivinti^
Pažįstu daug žmogių, 

įminu ir —nulietu ’nnt

DŽ1MI0 ŠMOTO 
ISTORIJOS

K4 JIE TEN PLEPA?
South Bostono Darbinin

kas, kuris neužilgo žada 
tapti pranciškonu 
tuoja prieš “ 
merica” radi j; 
lietuviškieji tautos 
transliuoja kalbas ir į 
tuvą. Bet Darbininko 
testas yra išimtinai 
biznio.

Pasiskaitykite:
Kovo 18 d. “Voice of Ame

rica” programoje supažindi
no su kultūros žurnalais, išei
nančiais Amerikoje. Buvo 
prisiminti “Nemunas” ir “Ai
dai.” Pranešime buvo jaučia
ma tendencija. “Nemuno” pu
sėn. Buvo pranešta, kad “Ne
muno” išėjo 5 nr., o “Aidų” 
tik du. Kodėl? “Aidų” jau 
šiemet (pranešimo metu) iš
spausdinta du numeriai, o 
“Nemuno” su praeitais me
tais (1950) — tik 5 numeriai. 
Pritaikant tą patį matą, ku
riuo buvo atžymėtas “Nemu
nas,” reikėjo pastebėti, kad 
“Aidų” jau 12 numerių yra 
atspausdinta Amerikoje. Kam 
šita sūnų ir posūnių politika 
tiems, kurie jos nenori ir gir
dėti? Jeigu ten už geležinės 
uždangos žinotų, kad tą “Ne
muną” redaguoja buvęs so
vietinis deputatas, būtų tikrai 
“džiugi” žinia.

“Nemuną” kai kada iš
leidžia tūlas Dovydėnas, 
'kuris, iš tikrųjų, yra buvęs 
Lietuvos Liaudies !____
narys ir balsavo už tai, kad 
Lietuva būtų tarybine res- yr& kitaip: nebeliko ponų, 
publika!

protes 
Voice of A- 
ą, per kurį 

priešai 
Lie- 
pro- 

dėl

Svyrū-

KALBANT APIE 
SMURTININKUS

Naujienose tūlas 
nas (matyt, dipukas) rašo
lyg ir atsiminimus iš Lie
tuvos. Kalbėdamas apie tai, 
kas ten buvo, Svyrūnas žy
mi :'

Tarp paprastų žmonių ir vi
sokių valdininkų bei ponų at
sivėrė praraja. Jei paprastam 
žmogeliui kurioje nors val
džios įstaigoje reikėjo koks 
reikalas atlikti, tai vargina
mas jis buvo visokiausiais pra
šymais. Be prašymo, kaip sa
koma, nebuvo galima nė 
žingsnio žengti.

Nejauktu buvo, kai 
tas žmogelis turėjo, 
rankoje laikydamas, 
visokius valdininkus 
tituluotus ponus.

Tai yra tiesa, 
nieks neužginčys.

Bet šiandien daug yra čia 
tokių dipukų, kurie kadai
se Lietuvoje buvo valdinin
kais ir ponais, na, ir šitie ji 
kitaip sako ir rašo. Jie 
tvirtina, jog Lietuvoje bu
vo “rojiškas gyvenimas.”

Jie irgi turi tiesos, nes 
jiems tikrai buvo rojiškas 
gyvenimas. Smetonai ir jo 
visai veislei, visokiems velt
ėdžiams, generolams, . mi- 

: nistrams, dvarponiams, fa-
• brikantams buvo gera.
• “paprastam ' žmogeliui 

Seimo pragaras!

papras- 
kepurę 

eiti pas 
bei kitus

kurios

Gi

Šiandieninėje Lietuvoje

nebeliko valdininkų, prieš 
kuriuos darbininkas ir vals- 

■ ’r;.' I tietis turėtu keturpėsčiau- radijąjįįj
Šiandieninėje Lietuvoje 

vra tik darbo žmonės,—vi- •z '
si buvusieji ponai ir aukš
tieji valdininkai privalo 
dirbti naudingą darbą pa-

Bet ne tiek svarbu tai. [
Svarbu, kas per 

yra plepama, 
vos žmonėms bus įdomu, 
kad čia išeina toks “kultū
ros” žurnalas, khip “Nemu
nas,” arba “Aidai”? Kas 
juos čia žino ? Kas jų pai- na§įaį ^ajp Ji/ba darbinin-

Pagaliau: argi tai leisti
na per radiją, kuris palai
komas amerikiečių taksais, 
tokį biznį skelbti?

Iš 'kurios pusės neimsi, 
atrodo, tai yra nerimtas, 
žalingas darbas.

Argi Lietu-

“Didieji debatai” pasibaigė
“Didieji debatai” (juos taip vadino komercinė 

da) Kongrese jau pasibaigė.
Debatai neva sukosi apie tai: ar prezidentas 

teisę amerikinę kariuomenę taikos metu siųsti ten, kur 
jis nori ir kiek jis nori, ar neturi?

Vyriausiai buvo dębatuota, ar prezidentas Trumanas 
turi teisę amerikinės kariuomenės, kiek tik jis nori, da
bar siųsti į Europą?

Po ilgų debatų Senatas nutarė, kad prezidentas gali 
siųsti 100,600 amerikinių karių į Europą dabar, o vė
liau jis turėtų atsiklausti Kongreso.

Bet šis Senato nutarimas nėra joks įstatymas ir jis 
negali suvaržyti prezidento; pastarasis turįs teisę daryti 
su kariuomene, ką Jis nori.

Nežinia, ką tuo reikalu nuspręs žemesnysis Kongreso 
butas.

Debatai baigėsi, bet Amerikos žmonių nerimas ne-1 
sibaigė.

Kongresas debatavo ne patį

spau-

APIE DIPUKŲ “KULTŪ
RĄ” ARGENTINOJE

Kastanto Norkaus laik
raštis “Arg. Liet. Balsas” 
rašo apie dipukų atvežtą 
kultūrą į Argentiną, šis 
laikraštis, kaip žinia, pir
miau labai stojo už dipu
kus, imdamas juos visus sa
vo globon. gretindamas 
žmogžudžius hitlerininkus 
su padoriaisiais.'

Bet, matyt, jau ir Nor
kaus gazieta atkando dantį. 
Po biskį tas laikraštis pra
deda kitaip pasisakyti. Štai 
ką jis rašo:

Teko kalbėti su keliomis 
Argentinoje gimusiomis lietu
vaitėmis. Apie naujai atvyku
sį lietuvių jaunimą jos išreiš
kė savo nuomonę:

“Laukėme, kad mums pa- 
, kad pa

dainuotų gražiai lietuviškai, 
kad savo elgesiu, žavėtų ir 
mūsų tėvus. Tiesa, pavyždin- 
gesnieji čia sukūrė lietuviš
kas šeimas. Kiti mums davė 
progos išgirsti tokių dainuš
kų, kokių mes nebuvome gir- 

metu. 
Lietu- 
išgeri- 
Šokių 

vakarėliuose tol su mumis ne-

principo klausimą, o tik rodytų pavyzdžius,
1 rl o įmini-n frvtl'ziui

dėję. Ypatingai vaišių 
Nedainuoja nieko' apie 
vą, mūsų tėvynę, tiktai 

Bet tai nuomonė mus ir tam panašiai,

Visi debatuose dalyvavę stojo už ginklavimąsi ir ka
rą, tik nesusįtaikė dėl taktikos: tūli republikonai sakė, 

k tegu Fraricūzija, Anglija ir kiti Atlanto Pakto kraštai 
duoda kariuomenes, o riies duosime ginklūs ir lėktuvus.

Tiek Hooveriai, tiek Taftai pilnai principe sutapo su 
demokratų lyderiais: reikia ruoštis karui, reikia palai
kyti Čiang Kai-šeką, reikia tęsti karas Korėjoje, reikia 
ginkluoti Vakarų Vokietiją.

Tokia buvo jų bendroji nuomonė.
ne už taiką, o’ už karą.

Siekdamiesi įvesti mūsų kraštan verstiną jaunimo mi- kalba, kol neišsigeria. Paskui 
litarinį lavinimą, siekdamiesi pravesti įstatymą, pagal veda šokti ir fnina batelius, 
kurį būtų verstinai imami kariuomenėn 18-kamečiai jau-;skauclu kad naujokai 
nuoliai, ■ senatoriai naudoja visokiausias priemones ir’taip greit suargentinėjo, 
baubus žmonėms gąsdinti.

Matydami, jog žmoriės karo nenori, jie bando juos dar 
ir dar labiau apsvaiginti karinės isterijos nuodais ir 
palenkti savo pusėn.

Tai ne debatai, o propaganda!

bet 
pasirinkdami Vien nepagirti
nus papročius, o kas yra ge
ro jie visiškai nepastebi.”

kai ir valstiečiai.
Va, kodėl buvusieji po

nai dipukai tarybinę Lietu
vą taip žiauriai keikia! O 
jiems pritaria socialistai — 
visi išvien!

Svyrūnas tai turėtų žino
ti.

Toliau Svyrūnas rašo:
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo aktas aiškiai pa
brėžė, jog Lietuvoje turi būti 
įsteigta demokratinė tvarka. 
Pradžioje taip ir buvo. Bet vė- 
liaui atsirado klika, kuri, ne
turėdama žmonių pasitikėji
mo, pasimojo jėga kraštą val
dyti. Pasėkoje buvo įvykdytas 
negarbingas 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmas, kuris 
— kalbėkime šiaip, kalbėki
me taip — labai daug prisidė
jo prie Lietuvos vardo pažei
dimo. Prisidėjo jis ir prie su-' 
stiprinimo komunistinio judė
jimo tarp užsieny gyvenančių 
lietuvių.

Čia Svyrūnas suklumpa, 
sakydamas, būk “pradžio
je” Lietuvoj buvo demokra
tinė santvarka.

Ne!
Nūo pat to lūiko, kai kai

zerinė smetoniškoji Taryba 
paskelbė Lietuvos “nepri- 
klaūsomybę,” kai tik bur-i 
žuazija sutvirtėjo, ten pra
sidėjo persekiojimas kiek
vieno pažangesnio žmo
gaus; į kalėjimus buvo ki
šami darbininkai ir valstie
čiai ir ten kankinami.

Laisviau Lietuvoje buvo 
1926 metais, tuojau po sei
mo rinkimų, bet tai tęsėsi 
per labai trūtnpą laiką. 
Tuojau smetonininkai (ku
riems tiesioginiai ir netie
sioginiai padėjo dešinieji 
liaudininkai ir social-demo- 
k ratai) smurtu nuvertė 
Griniaus - Šleževičiaus vy- 

! vėl

2 p»l.--Laiive (Liberty, Li th. Daily)-An tr., Bal.-Apr. 10, 1991

Kaip matome, Argentinos riausybę ir Lietūyojė 
lietuviai ir jų vaikai yra užvirė baisūs teroras, fa- 
prastos nuomonės apie di- šistinis teroras, 
pukus. . ;

tuomet1 smu r t i n i n k a m s 
s m e t o n ininkams padėjo 
liaudininkų valdžią nuvers
ti, fašistai - smetonininkai, 
kurie tą valdžią nuvertė, 
Amerikoje eina išvien su 
socialistais ir galvoja apie. 
“Lietuvos išlaisvinimą.”

Ar Svyrūnas žino, kokios 
Lietuvai laisvės jie trokš
ta? 'Ar jis žino, kad šitie 
visi liaudies priešai, jei tik 
galėtų (žinoma, jie to nesu
lauks!), tai ir vėl grąžintų 
smetonizmą, ir vėl grąžin
tu tai, kuo Lietuvos žmonės 
šlykštėjosi, baisėjosi!

Kiekvienas padoresnis di
pukas, kuris šiandien šlykš- 
tisi tuo, kas “nepriklauso
moj” Lietuvoj buvo, turėtų 
stovėti ne su lietuvių tau
tos priešais, — klerikalais- 
fašistais - socialistais,—bet 
su lietuvių tauta, su Lietu
vos liaudimi, kuriančia nau
ją, gražesnį gyvenimą—gy
venimą be išnaudotojų.

GERA KUNIGĖLIAMS 
PAMOKA 

I

Tūlas tėvelis Klemensas 
Zalalis rašo Darbininke:

Dar pirmaisiais amžiais bu
vo krikščionių, kurie parduo
davo savo turtus ir juos išda
lindavo vargšams. Apaštalai 
skyrė diakonus dalinti turtam, 
šv. Povilas, surinkęs aukas iš 
tikinčiųjų, skubėdavo nešti 
jas vargšams...

Taip, galėjo panašiai bū
ti. Ęet kaip yra šiandien V

Šiandien katalikų dvasiš- 
kija turtuose skęsta, pra
bangoje gyvena, o vargšų 
nebepaiso.

Būdama turtinga, toji 
dvasiškija vis be paliovos 
rėkia ir rėkia: daugiau au
kų, daugiau pinigų Dievo 
reikalams!...
\ Gavusi, ji pati tas aukas 
sudorojo.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių spaus d-i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

Būkime pažįstami.
Mano vardas iš lietuyiš- 

ko yra Džimis Šmotas, o iš 
angelcko — Džim Smot. 
Ale lietuviai tebevadina 
mane Šmotu, nepaisydami 
to, kaip aš 
riuose.

Aš gyvenu Bruklyne — 
kur gi kitur žmogus gyven
si !

Esu jau pagyvenęs ir 
daugelis mane vadina dėde

. jaunų ir senų,—pažįstu 'net 
ir tą pijoką, durnių South 
Bostono Maikio tėvą.

Ale jis ir kreizė!
O jo sūnus, aibečiu, dar 

domesnis ir už tėvą!
Tai natūralu, nes argi ga

li būti durno tėvo razumnas 
sūnus!

Tokių durnių pasaulyj ne
buvo nuo to laiko, kaip 
žmonės, po patapo metų, iš 
Nojaus šipo išsėdo.

Kada nors aš apie juo
du papasakosiu!

Aš labai daug žinau, ale 
man niekas prakalbų nesu
rengia, tai negaliu savo 
mokslo kitiems pasakyti.

Aš dar galėčiau prarėkti
įasausi peipe- ybisliavą jr Balknuną, ale

aš ir rėkdamas ką nors 
žmonėms pasakyčiau.

Aš dar galiu daug vaikš
čioti; kaip kada Grand 
strytu nueinu nuo Neųaun^ 
net iki Cedrono upės, prie 
Maspetho, ir vėl atgal /Su
grįžtu. -J

Ale ir prisiklausau viso
kių kalbų!

Ir Grand strytas jau da
bar netokis.

Kadaise čia' mes būdavo 
kad susiremdavom žemai
čiai su zanavykais, arba 
kapsai su dzūkais, tai visas 
Bruklynas drebėdavo, ale 
dabar dipukai bando palai
kyti tą tradiciją, bet jie 
bailiai ir nemoka muštis. 
Seniai amerikonai juos nu
kerta, kaip kopūstus.

Kiek aš žinau, jei jūs tiek 
žinotumėt, tai Bruklyne iš
eitų keliolika gazietų ir vi- 

, , . v .sos būtu‘pilnos gražiu isto-gaudavau ir as nuo Į
Aš parašysiu savo istori

jas į Laisvę, ale jei. kam 
nors jos nepatiks, ne
kaltinkit manęs, ba as ne-

Viršuje matote mano 
pikčių — jis buvo padary
tas, kaip iš iš vaisko grį
žau. Tai buvo vaiskas! Ka
da nors aš apie tai jums pa
pasakosiu.

visi, kiaules ganiau ir pus
antros žiemos pas darakto
rių buvau. Buvo geras 
žmogus tas daraktorius, tik 
gaila, kad jis negirdėjo. Ale 
dėl to vaikams gerai buvo.

Kai paaugau, į vesolijas 
eidavau, su mergomis viso- 
gias marnastis atlikdavau, 
su kitu sodžių bernais mu
šiausi.
Tiesa, kaip kada magary 
čioms
ju. x . I

Linksmi čėsai tada buvo, | 
ne taip, kaip dabar, kada 
žmonės bijosi adominės 
bombos, efbyai, i 
jaus ir kitokių daiktų.

Tada buvo labai gerai gy
venti, tik nebuvo pinigų ir 
dažnai brokavo duonos.

Į Ameriką atėjau jau-la
bai seniai ir čia aš išmokau 
ne tik angelckai kalbėt, ale

Ale ir duodavau!

uneml>l°- meluoju.

Sveikintini balsai už taiką
Pasikalbėjime su ko-|£ę ir ištroškę įsteigti nor- 

respondentais per Jungtin- 
nių Tautų radiją kongres- 
manas Alfred D. Sieminski, 
demokratas iš New Jersey, 
pasisakė už baigimą karo 
Korėjoje. Jis žino, ką jis 
kalba, nes tik neseniai jis 
pats sugrįžo iš Korėjos, kur 
jis buvo Jungtinių Valsty
bių armijos, karininku.

Sieminski sako, kad šis 
karas pirmoje vietoje yra 
ekonominis karas, o tik an
troje vietoje ideologinis. 
Kongresmanas taipgi esąs 
įsitikinęs, kad taikos 'Sutar
tis su Japonija neturės jo
kios vertės, jeigu už Japo
nijos sienų Korėjoje eis ka
ras.

Kanados užsieninių reika
lų ministras Lester B. 
Pearson persergėjo Jungti
nes Tautas, kad jos per 
daug neišsieikvotų Korėjo
je, kad jos ten neitų per to
li. Jis irgi, matyt, nori, I 
kad šis konfliktas Korėjoje 
būtų užbaigtas.

Naujasis Anglijos užsie
nio reikalų sekretorius Her
bert Morrison sako, kad da
bar psichologinis momentas 
labai prielankus atsteigimui 
taikos Tolimuosiuose Ry
tuose. Jis irgi norėtų baig
ti karą Korėjoje.

Kas liečia Kiniją, tai Mor- 
Įrison pasakė: “Kaip ir vi- 

šiandien klerikalai, kurie I suomet, mes esame pasiren-

mališkus ryšius su Kinijos 
Liaudies Vyriausybe. Mes 
visuomet laikėmės tokios 
nuomonės, kad kiekviena 
šalis turi teisę pasirinkti 
savo valdžią. Pripažinimas 
valdžios, kuri efektingai 
kontroliuoja šalį, yra nie
kas daugiau, kaip tik pripa
žinimas esamo fakto.”

Šiuo klausimu, žinoma, 
būtų galima sū darbiečiu 
Morrisonu smarkiai pasi
ginčyti . Galima būtų jo 
paklausti: O ką Anglija pa
darė su Graikija, ku
rios žmonės norėjo at
sikratyti monarchijos 
ir fašizmo? Koęlėl An
glija n e i š s i n e š d i n a iš 
Hongr Kong, Kinijos terito
rijos? Ką pagaliau Angli
ja veikia toje pačioje Ko
rėjoje? Kodėl nepalikti tų 
kraštų žmonėms pasirinkti 
savo ne tik valdžią, bet ir 
santvarką?

Tačiau šiuo tarpu svar
biausia tas, kad ir Morri
son norėtų baigti karą Ko
rėjoje. Svarbu, kad ir jis 
kalba apie taikos atsteigi- 
mą Tolimuosiuose Rytuose. 
Svarbu, jkad Anglijos žmo
nės privertė savo užsienio 
reikalų sekretorių nors‘lū
pomis .tarnauti taikos rei
kalui.

Kiekvienas balsas už tai
ką yra sveikintinas balsas.

Amerikonas

• Kam gi aš meluosiu, kad 
teisybės neturiu kur dėti!

Tegu meluoja tie, kurie 
neturi teisybės.

Jei jie nemeluotų, tai jų 
gazietos išeitų baltos, o bal
to peiperio iš jų žmonės 
nepirktų.

Jei užsistosiu kam nors 
ant korno per .sunkiai, -tai 
surikite, o aš gal pasigai
lėsiu.

Džimis šmotas yra geras 
vyraS, tik jūs patys būkit 
geri ir jį pažinkite ir gerai 
patrytykite.

Jei visi būtų tokie, kaip 
aš, tai nereikėtų nei tų ado- 
minių bombų nei vainų.

Tai bus gudbai!
Jūsų Džimis šmotas.

Įžymioji filmų aktore 
Gale Sondergaard liudi
ja Kongreso Neameriki- 
nės Veiklos Komitetui. 
Tas Komitetas jai prime
ta priklausymą prie Ko
munistų Partijos. Jinai 
jam atsako, kad ne Ko
miteto reikalas kištis ’ į 
žmogaus politines pažiū
ras bet afiliacijas.



CHICAGOS ŽINIOS
įspūdžiai iš pagerbimui

Duvo laukta .tikėtasi ir no
ro -dalyvauti “Vilnies” redak
toriaus Vinco Andrulio ban- 
kiete. V. Andrulis nuo pat į- 
sisteigimo šią pažangaus dar
bininkiškos dvasios laikraščio, 
dirbo per 33-jus metus ir nie
kados nepasitraukė nuo šių 
labai svarbių laikraštininko 
pareigų.

Netik buvo įdomu šiame 
pokily būti ir suvažiuoti į Ro- 
selando padangės gražią kul
tūros organizacijų svetainę, 
bet taip pat, atšvęsti V. An
drulio gimtadienį ir pagerbti 
Vincą už nenuilstantį nuo pat 
jaunų dienų veikimą darbo 
žmonių išsiliuosavimui iš ka
pitalistinės klasės ir iš jos ver
gijos jungo.

Vinco Andrulio 
draugų sugužėjo 
jaunimo ir senimo,
šimtai viešnių ir svečių, dvasi
nių draugų iš visų kampų 
miestų ir miestelių. Sveikįyi- 
mii buvo net ir iš pietų Ame-

Daug 
laiškų ir telegra- 

iš Cleveland©, New 
Detroito, Kaliforni-

mačiau pažįstamų,

prasideda 
programa.

ypatiškų 
daugybe, 
virš trys

rikos ir iš kitur,’kelius kartus 
daugiau, kaip svečių.
sveikinimų 
mų buvo 
York o, 
jos...

Daug
kurie atvyko į šį šaunų ban- 
kietą iš RJockfordo. S. šaltys, 
jaunieji LKausmanai, iš Michi
gan, A. E. Drobiai ir Rimkus 
su savo Kastute, iš Indiana,. 
M. Schmitienė, J. Kaciuceui- 
čienė...

Apie 5-tą valandą per gar
siakalbius būva pranešta, kad 
viršutinėje salėje 
muzikos ir dainų
Iš apatinės svetainės visi ver
žėsi ir laiptais sauskimša ko
pė į viršų, kad išgirsti daini
ninkų dainas. Pilna žmonių, 
vieni sėdėjo, daugelis stovė
jo. “Vilnies” Adm. M. Zaldo- 
kųi perstatinėjant ir prie pia
no D. Yuden akompanuojant 
dainavo Urmoniutė, York ir 
Maziliauskaitė - Brown, cice- 
rietės Stanevičienė ir Doč- 
kienė. Visų dainininkių daina-

. ATŽYME JIMAS
LAISVES
40METĮJ 
SUKAKTIES

•OG"3
TUOM REIKALU PRAMOGOS ĮVYKSTA 

SEKAMOSE VIETOSE:

SHENANDOAH, PA.

Balandžio - April 14-tą 
įvyks 

Šaunus Balius

4

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 31-ta kuopa.

WEST END HALL
West Center St.

, PRADŽIA 7:3(1 VAL. VAKARE

MONTELLO, MASS. ’

Balandžio - April 21-mą
įvyks

Banketas
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 6-ta kuopa

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO 
APATINĖJE SALĖJE
Vine ir kampas Main Street

PRADŽIA 7-tą. VAL. VAKARE 
įžanga 75c

vimas karštu plojamu buvo 
pasitiktas. ,

Paskui apačioje prasidėjo 
bankietinė puota. Nors dėl 
patogumo ir erdvumo galėjo 
prie stalų susėsti'keli šimtai 
dalyvių, o visgi dar daug likd 
— nesutilpo, kurie.tik vėliau 
gavo progos vakarieniauti.

Puikių gėlių vazos figūravo 
su įvairiomis spalvomis. Su
maniosios - darbščiosios šei
mininkės sui jaunuolėmis pa- 
gelbininkėmis krovė į stalus 
paukštieną ir dešras ir viso - 
kius pridėčkus — daržoves ir 
kitokius skanumynus.

Gausaus ir sveiko maisto 
buvo labai daug, taipgi ėjo 
karšta skani kava su skaniau
siomis ausytėmis-gruzdais.

Prisisotinus svečiams pra
sidėjo antra dalis program©. 
Sveikinimai ir linkėjimai, 
trumpesnės ir ilgesnės prakal- 
bėlės, paminavojant patį tos 
puotos kaltininką, šolomskas, 
V. Andrulio Lietuvoje jaunų 
dienų kaimynas, daug gra
žaus jumoro papasakojo. Ne
paprastai malonų įspūdį teikė 
jaunuolių kalbos ir linkėjimai 
celebrantui. Kalbėjo šie jau.1- 
nuoliai: Yotką, Remeikas, Jo
nikas, Hausmanicnė, žebrai- 
tis, Judzentavičienė ir dar ke
li, kurių vardų neatsimenu. 
Jaudinančius žodžius pareiš
kė grįždamas iš Korėjos jau
nuolis kareivis Janūlis, kuris 
pataikė sustoti Chicagoje, nes 
jis 'važiuoja į Massachusetts į 
namus ųas saviškius, kur sur 
grįžęs jau neberas savo myli
mo tėvelio, tik ramins dar gy
vą brangią motinėlę. Iš senes
niųjų .puikias mintis pareiškia 
Dr. Butko, Dr. Šimkus, J. šar- 
kūnas, L. Prūseiką, J. Demen
tis ir kiti. Telegramas skaitė 
J. Jokuka. Ant galo labai 
energiškai kalbėjo Vincas An
drulis, ne tik apie puolančią 
reakciją ir savo bylą, kuri jį 
liečia. Neiškentė nepasakęs, 
kad kaip vakar jam sukako 
25-ki metai, kaip jis yra vedęs 
su savo Uršuliukę. Visiems pa
darė surprizą. Keletą nuošir
džių žodžių pareiškė ir And- 
rulienė.

Gražioje nuotaikoje ir gera
me ūpe ir pasekmingai pra
ūžė taip stropiai rengtas šis 
bankietas pagerbimui ilgų ■ 
metų plunksnos darbininko ir 
laikraštininko - žurnalisto ir | 
ištvermingo veikėjo it” kovo
tojo už visos vargstančios 
liaudies reikalus. Svečias.

įspūdingos Jurgio Jako 
laidotuves

Kovo 31 d. buvo palaidotas 
J. Jakas.

Laidotuvės įvyko iš Ridi-
po-

SO. BOSTON, MASS.

Balandžio - April 21-mą
įvyks

Arbatos su Užkandžiais
Pramoga ir Pasitarimas

LIET. PILIEČIŲ KLUBE, 318 Broadway
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

NORWOOD, MASS.

Balandžio - April 21-mą
Arbatos ir Užkandžių Vakaras

LIETUVIŲ SALĖJE
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

Bilietas tik 75c.

WORCESTER ir LOWELL, MASS.

Balandžio - April 29-tą
RUOŠIAMA BANKETAI

(Smulkmenų apie šiltos padengimus • 
x dar neturime.)

ko šermeninės 1:30 vai. 
piet, į krematoriją, 69th st. ir 
Cottage Grove Ave. Prieš pir
mą valandą po pietų, šerme- 
ninėn pradėjo rinktis J. Jako 
buvę draugai, draugės ir pa
žįstami. Prieš prasidedant lai
dotuvių apeigoms šermeninė 
buvo pilnutėlė žmonių.

Apeigas pradėjo graborius 
Ridikas, pakviesdamas pirmu
čiausia pakalbėti L. Prūseiką. 
Jis nušvietė J. Jako būdą 
jam gyvenant ir jo susi j imą 
su pažangiu lietuvių judėji
mu Amerikoje. Nušvietė Jako 
atsivežtas pažangias idėjas iš 
Lietuvos, ir kvietė visus susi
rinkusius į laidotuves būti pa
vyzdingais, kokiu buvo Jakas.
Paskui buvo pakviesta Kens- 

tavičienė ir K. Pvimkienė 
(Abekienė) padainuot gedu
lingas daineles. Po jų kalbė- 

! jo L. Jonikas. Jis nušvietė Ja
ko literatinį ir meninį darbą, 
paskalydamas nekuriu eilė
raščių ištraukas, parašytų Ja
ko.

Iš šermeninės į krematori
ją J. Jako palaikus palydėjo 

Į ilga eilė automobilių, arti 
.šimto. Krematorijoje kalbą 
I pasakė J. Pauliukas ir vėl pa
dainavo Kenstavičienė su 

j Rlimkąene. čia Jurgio Jako 
, palaikai buvo sudeginti.

Pagal laidotuves galima 
buvo spręsti, kad J. Jakas gy
vas
daug draugų 
Bte 
nes 
kla

būdamas turėjo gana 
ir pažįstamų, 

abejo jis ir galėjo turėti, 
jo simpatiškumas ir, vei- 
mene, literatūroje ir vi-

I

Hartford, Conn
Tarpe Ponų

1 d. ALP Klubo 
surengta pono 
pono ministerio 

prakalbos. Kiek 
prakalbas

Balandžio 
salėje buvo 
Tysliavos ir 
Sidzikausko
girdėjau, tai tas 
rengė viena ypata vardu na- 
bašninkės Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos skyriaus.

Pirmas buvo pakviestas p. 
Tysliava. Išdidžiai, kaipo po
nas, jis pradeda, kad jis ma
žai galįs ką pasakyti, nes, 
girdi, čia yra ponas ministe
ris, kuris viską žino apie da
bartines Lietuvos kančias, tai 
jis vėliau ir pasakys.

Pamatinis principas jo kal
bos buvo sukelti fašistinį pat- 
rijotizjmą ir nepasitikėjimą 
dabartinei Lietuvos tvarkai. 
Kadangi, sako, lietuviai gyve
no dar prieš Kristaus gimimą, 
ir kaipo tokiai senai tautai 
yra viltis gyventi. O mes, jos 
sūnūs, grįšime atgal, nes lai
kas jau nebetoli: grįšim!

Publika daugumoje, ma
tyt, buvo dipukai. Tam kalbė
tojui ant to pareiškimo turėjo 
duoti daugel katučių, bet nė 
viens ne nepliaukštelėjo.

Apsidairęs, apsižvalgęs, ap
sišluostęs nuo veido ašaras, 
Tysliava tęsė apie nesantaiką 
senųjų Amerikos lietuvių su 
dipukais. Piršo savo meilę, 
kad senieji amerikiečiai ati
duotų kraitį naujiems. Vadi
nasi, tą turtą, kurį per dau
gel metų sutaupė’ draugijos, 
klubai ir visos kitos amerikie
čių organizacijos turi atiduoti 
dipukams! Kaipo 
faktą, Tysliava 
Brooklyn© kriaučių 
48 tūkstančiais 
švento Vincento
Pittsburgh e, Pa., su 50 
tančių dolerių. Nariai 
tarę išsidalinti tuos 
dėl to, kad nėra iš ko išrinkti
komitetus, kurie galėtų jų 
reikalus tvarkyti. Ir štai girdi, 
jeigu čia mes turėtume tuos 
du šimtus tų gimnazijos stu
dentų, kurie šiandieną moki
nasi Vokietijoj©, ‘ tai to- nebū
tų.

Klausimas, keno ten vaikai 
mokinosi: Lietuvos darbinin- 

! kų ar valstiečių? Aišku, kad 
. ne.

Šiandieninei Lietuvos tvar
kai tie studentai tiek meilės 
turi, kiek ir ponas Tysliava. 
Jūs prakaitaujate dėl fašisti
nės tvarkos atsteigimo Lietu
voje ir, dėl pavergimo darbi
ninkų ir valstiečių.

; Pertraukoje buvo rinkliava 
dėl tų studentų, bet neskelbė, 
kiek surinko. Pas ponus mėr 
tos mados.

įrodymo 
primena 

klubą su 
dolerių, ir 

draugiją 
tūks- 
nusi-

pinigus,

Lietuvai dar reiks 
kariaut su Lenkais

Antras kalbėtojas buvo po
nas “ministeris” Sidzikauskas. 
Beaiškindamas poniškus pri- 
dėčkus, jis parodė plonu pirš
tu į pirmesnį kalbėtoją ir sa
ko: ans tai tikras oratorius, o 

tai' tik “diplomatas”. Klau
so visi ausis pastatę ir laukia, 
ką tas “diplomatas” pasakys.

as

Mirus Antanui Demškiui, reiškiam širdingiausią 
užuojautą draugei Onai Demskienei šiame 

jos skaudžiame liūdesyje. A

Detroitiečiai Miami Floridoje:
J. Birštonas
J. Mitrini

K. ir< N. Tamašiūnai 
M. Prakevičius >

bus sunkus darbas sunaikinti, i 
Bot tik reikia pinigų, o tas 
bus galima. Demokratinės val
stybės, girdi, jau pilnai prisi* 
rengusios. Na, o mums sugrį
žus Lietuvon, reikės persiimti 
su .Lenkais ir kitais kaimynais, I 
kaip Vilnius turi priklausyti 
Lietuvai, taip jau ir Klaipėda.

Sėdėdamas manau sau, ar 
čia daug tų klausytojų randa- 

kurie dar tiki tam ponui, 
dar Lietuvai ‘reikės ka

riauti su Lenkais už sostine 
Vilnių. Tai diplomatine kvai
lystė. Juk šiandien visi Lietu
vos žmones žino, kad Vilnius 
su Klaipeda yra Lietuvos, ir

Lawrence, Mass
ŽINELĖS

si,

Kovo 30 dieną didelis gais
ras įvyko #ruce mokykloje. 
Gaisras ištiko apie 2 vai. po 
pietų, šitoje mokykloje moko
si. 559 mokiniai. Eksplodavus 
boileriui užsiliepsnojo visa 
mokykla. Kaip tik mokiniai 
spėjo pabėgti. Sudegė daug 
mokinių drapanų.

Methuen seimelis atsišaukė 
į Lawrence miesto' valdžią, 
kad ji galėtų sutalpinti tuos

juos nereikės nie- mokinius j savo mokyklas, ir
taipgi kad parinktų 
mokiniams.

drapanų

ni okykl a 
planai,

Windsor, Conn
Susižeidė

Margaret Kraučiūnienė, ei
dama iš buto laiptais, žemyn 
puolė ir labai galvą prasikir- 
to. Pašauktas gydytojas ją 
apžiūrėjo ir liepė vežti į ligo
ninę. Ten jai sudėjo kelis sti-. 
čius ir daktarai surado, kad 
ir inkstai yra pažeisti ir tu
rės daryti kitą operaciją!

Tai skaudi nelaimė. Kriau
čiūnai yra puikūs žmonės, il
gų metų dienraščio Laisvės 
skaitytojai ir rėmėjai.

Dabar M. Kriaučiūnienė 
randasi St. Francis ligoninė
je. Yra ant trecio aukšto, 
kambario nujn. 352. Draugės 
ir draugai prašomi ją aplan
kyti. Lankymo valandas suži
nosite ant vietos.

Nuo savęs aš linkiu jai grei
tai pasveikti. J.M.

ŠYPSENOS

Bendrai paėmus, to pobū
vio žmonėse matėsi kokis ta 
šešėlis, ir nusivylimas.

Senas Dipukas.

Darbininkų laimėjimas 
ir unija

o

Tai didžiausia 
Methuene. Daroma 
kad ji būtų kuogreičiausia pa
taisyta ir kad mokiniai vėl 
galėtų tęsti mokslą. Tokiam 
tikslui reikia nesigailėti grei
tos paramos .

Nori Geriau Prisižiūrėt
Petras: “Na, ir kamgi tu 

tuos akinius užsidėjai, eida
mas miegot ?M

Povilas: “Aš noriu geriau 
prisižiūrėt į tą merginą, ku
rią praeitą naktį sapnavau.”

Youngstown Sheet Ami I El
be kompanija turėjo užmokė
ti ofisų darbininkams už be
veik septynius metus, nuo 
1943 metų, po 5 centus j va
landą. žinoma, kad per tokį 
ilgą laiką susidaro didelė krū
va, pinigų. Tie darbininkai tu
ri būti dėkingi CIO unijai. 
Jeigu nebūtų tos unijos, tai 
jie nebūtų gavę tiek pinigų.

Ta pati kompanija buvo 
uždariusi “bloommill” ■ per tris 
savaites, kad .'judėti naujas 
mašinas, daug didesnius polius 
ir kitus pagerinimus. Kai dar
bininkai sugrįžo dirbti, jie su
rado, kad kompanija yra su
mažinus darbininkų skaičių ir 
mokestį už toną'. Darbininkai 
supyko ir išėjo j streiką. Tuo
jau kompanija juos apšaukė 
“rusais,” o unija' suvarė į dar
bą. Sako, jūs pradėkite dirbti, 
o mes sutaikysime su kompa
nija. Bet unijos vadai nežiūri, 
kad darbininkai turi labai 
greitai dirbti ir mažiau teuž
dirba. Kas gi turi pelno 
naujų mašinų? Aišku, 
kompanija. Ji uždarė du 
nicus” ir paleido gerą 
darbininkų. Ji pasakė, 
neturį medžiagos, todėl 
riusi. Ir unija ir valdžia 
nesako .kompanijai.

Ką darbininkai- dabar turi 
daryti? Jiems nevalia strei
kuoti, bet kompanijai valia 
uždaryti dirbtuvę ir išmesti 
laukan darbininkus. T ai kur 
toji teisybe ant šio balto svie
to ? .

iš tų 
kad 

“for- 
būrį 
kad 

užda- 
nieko.

čia aš noriu šį tą parašyti 
apie uniją. Kai 1935 metais 
plieno darbininkai pradėjo or
ganizuotis į CIO uniją, jie bu-

K'as darosi jų rateliuose, kaip vo labai suvargę ,ir įbauginti.
jie suka siūlų kamuolį, kaip 
bus sunaikintas Europos ko
munizmas, ii
tinė demokratija. Pagal to j jami. rpje ponai, kurie dabar 
pono kalbą, komunizmas yra Į sėdi ofisuose, nenorėjo nū pa- 
religija ir plačiai išsišakojus, į manyti eiti prie darbininkų ir 

j kalbinti juos stoti į uniją. Tu
rėjo eiti ir darbininkus organi
zuoti taip'•jų dabar vadinami 
komunistai. Tie žmonės atli-

l. Jie ėjo į 
darbininkų butus ir kalbino 
juos susivienyti į uniją ir ko
voti už geresnes darbo sąly
gas ir aukštesnes algas. Tai- 

į gi, komunistams priklauso tas 
Bus West End Hall, West I pagerbimas, kad jie darbiniu-

i rNi n v • r-r /\ . '

Reikia žinoti, kad čia pirmiau 
buvo kompanijos unija ir dar

atstatyta lašis- bininkai buvo labai persėki©

Shenandoah, Pa
Atžymejimui Laisves 40 

■metų sukakties balius įvyks -' 
šeštadienį —

Balandžio 14 April

Center St., pradžia 7:30 v. 
vakare.

Kviečiame visus atsilan
kyti ir tuomi paremti Lais
vę finansiniai jos Jubile- 
jaus proga. — LD,S 34 kp.

suomenėje buvo jo . bran
giausia dovana, įsigijimui 
populiariškupo. Už tai jam 
ir buvo taip nuoširdžiai pa
tarnauta paskutinį kartą. K.

kus suorganizavo.
..Bet pažiūrėkime, kas da

bar dedasi. Kiekvienam mitin
ge jie yra puolami ir biauriai 
niekinami. Philip Murray ir 
kiti išmetė juoą iš unijos ir 
unijos viršininkais pastatė po
nus. Jie pamiršta, kad jeigu 
tų komunistų nebūtų buvę, 
tai ir jie šiandien neturėtų nė 
tų šiltų vietų ir gerų algų. 
Darbininkai turėtų apie tai 
pagalvoti. S. J. Eizonas

šie- 
už 

par-

Velykinis pardavimas 
met buvo daug mažesnis 
pernykštį. Pernai buvo 
duota visokių daiktų už $292,-
000, o šiemet tik už $186,943. 
Taip raportuoja biznieriai. •

Aišku, kad darbininkai pir
kimui negali daug praleisti, 
kai jie nedirba, nes neturi pi-
nigų.

Lawrence policija ne juo- 
valyti gemble- 
visas gemblerys-

Dabar pradėjo
rius. Surinko 
čių mašinas, 
valyti ir loterijos’ gemblcrius. 
Keletą jau suareštavo ir pri
vertė pasimokėti po $250 bau
dos, po -daugiau . ar mažiau. 
Konfiskavo daUg loterijos ti
kintu. 4 *

Nėra Reikalo
Ji: “Ar tu ir kitas, išsive

žęs ant raido, taip toli vežio
si?”

Jis: “Ne. Su kitom nėra rei
kalo taip toli važiuoti.”

Aiškus Neaiškumas
Džimis: “Pasakyk, Klimi, 

keli jūs esate broliai?”
Klimis: “Nagi — vienas 

sveiko proto, antras vedęs ir 
aš trečias.”

Perkrikštas

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

Moterų kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, balandžio (April) 15 d., 
3-čią vai. po pietų pas Griciūnus, 
1415 So. 2nd St., visos narės malo- 
nękite dalyvauti, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarimui. Turime 
prisirengti prie savo parengimo — 
vagių vakaro, kurį rengia moterų 

„ . , . . . ,. Į klubas ir Lyros Choras, R. U. B. C.
Dalykas jau per daug toli . Hali, 414 Green St., įvyks sekma- 

buvo nuėjęs. • __________
žmogus gavęs algutę nubėga 
gembleriaiiti, o žmona- sėdi 
namie ir laukia vyro parei
nant. Jis pareina namo tuš
čiomis rankomis, prašvilpęs 
visą algą!
- Tik dabar gemblerių mo
terys labai nusiminusios. Bet, 
žinoma, taip bus neilgai.

■ Darbininkas I dienj, balandžio (April) 21 d., pra-
- - Į džia 8-tą vai. vakaro, įžanga 50c 

- - i asmeniui. Bus ir šokiaia. Kviečiame
višus. — Rengėjai. (70-71)

ELIZABETH, N. J.
Liet. tDarb. Susiv. 33 kuopos su

sirinkimas įvyks trečiadienį, 11 d. 
balandžio (April), 8 vai. vak. po 
num. 408 Court St. Nariai kviečia
mi dalyvauti, bus svarbių reikalų., • 
— Valdyba. (69-70)

labai

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

4 CHARLES J. ROMAN

valdžia 
pataisyti kai 

kurios
ir reikalingos

taisymui iš-

5 psl.—Laisve(Liberty, Lith. Daily)-Antr., Bal.-Apr. 10,

Lawrence miesto 
nutarė’ šiemet 
kurias gatves, 
sugriuvusios
taisymo. Gatvių 
leis $22,046. Tai yra per mažai 
suma. Už’tiek pinigų negalės; 
daug ko nuveikti.

Gatvių taisymui majoras 
visados būna priešingas. Bet 
jis piestu stoja uiž išleidimą pi-j 
nigų kai kuriems, nereikalin
giems darbams.

S. Penkauskas.

Matthew A 
BUTUS 

(BUYAtTSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J 

MArket 2-S172

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai jruošta mflsy 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti

1113 M t. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poptar 4110



Žinio*: iš Lietuvos
Įsteigta juotlsidabriniu 
lapių ferma

ŠIAULIAI, vas. 13 <L—Šiau
lių medžiotojų draugi ja įstei- i 
gė prie “Raudonojo partiza- I 
no’’ kolūkio jtiodsidabrinių ' 
lapių fermą. Pradžiai Įsigyta j 
13 geros veisles juodsidabrių 
lapių. Organizavus gerą prie
žiūrą, numatoma iš kiekvienos! 
motininės lapės per —metus 
išauginti po 4—5 jaunus’ lu
pi tikus.

Prie fermos yra 24 ha pa
galbinis tikis, kaip maisto ba
zė auginamiems brangiakai- 
liams žvėreliams.

V. Jablonskis.
—— :—•

Sėjai besiruošiant Į
JURBARKAS, vas. 13 d.— ! 

“Pirmyn’’ kolūkio nariai Įsi- j 
pareigoje šiais metais pase- j 
lių plotus praplėsti 120 ha. iri 
visame vasarinių grūdinių kul
tūrų pasėlių plote išauginti is Į 
kiekvieno ha po 1centnerių 
grūdų derlių. Siekdami gar- j 
bingai Įvykdyti ir viršyti pri
siimtus Įsipareigojimus, kol
ūkiečiai išvystė socialistinį j 
lenktyniavimą. J. Markelis.

VILKAVIŠKIS, vas. 13 d.— 
Elektrifikuoti Mičiurino var
do, “Saugonių,” “Paryžiaus j 
komunos’’ (Vilkaviškio ra j o- j 
nas) kol ūkiai. Elektros ener
giją teikia kolūkiams Alvito 
MTS. V. Romanauskas.

—o--
Darbininkų kultūrinis 
gyvenimas

VILNIUS, vas. 15 d. —Bur
žuazijai valdant, keistai būtų 
nuskambėjusi bet kokia min
tis apie darbininkų kultūrini i 
gyvenimą. Milijonieriui Fren-; 
keliui rūpėjo tik išspausti iš i 
Įmonės kuo didžiausią pelną, 
iščiulpti, pelno vaikantis, pas-' 
kutinės darbininko jėgas. Vi
sa kita Jo nedomino.

Tarybinė santvarką padarė 
galą išnaudotojų viešpatavi
mui, iš pagrindų pakeitė d-ar- 
binirikų gyvenimą. Darkomai
siais dabar, naudojasi tie, kas 
juos sukūrė. Darbo sąlygos 
nė iš tolo nepanašios Į seną
sias. Erdvius, saulėtus cechus, 
geras mašinas, visokeriopą 
inžinierių ių-tech nik inių dar
buotojų paramą ir mokslo ži
nias — visa tai mūsų kombi
nato darbininkai gavo tik ta
rybų valdžios dėka. “Elnio“ 
darbininkai gyvai domisi kul-

KRISLAI
(Tąsa nuo l-mo dust.}

Kovo mėnesio laidoje ma
tome prie didelio kryžiaus 
prikaltą žmogų. Kryžius at
stovauja pelnus, o žmogus — 
viso pasaulio spalvotus žmo
nes. ‘Įspūdis labai šiurpus ir 
gilus.

tūriniu gyvenimu, lanko kiną, 
teatrą, .mokosi. Vieni lanko 
vakarinę vidurinę mokyklą, 
kiti — miesto partinę mokyk
lą. politinio lavinimosi rate
lius. treti gilina savo žinias 
gamybiniuose rateliuose.

“Elnias“ turi biblioteką, 
kurioje' yra beveik 3,0(H) kny
gų. Yra raudonasis kampelis, 
gausiai aprūpintas periodine 
spauda. Be to, kiekvienas' 
kombinato darbininkas pre- 
numeruojasi po vieną ar ke
lis laikraščius. Mes taip pat 
turime ir savo klubą, gausius 
meno saviveiklos ir sporto 
k o 1 e k t y vus. Se pty n i asd esi mt
žmonių choras sausio mėne
si Įvykusiose miesto chorų 
varžybose laimėjo II-ją vietą. 
Suorgan izuotas pučiamųj ų 
instrumentų orkestras.

Plačiai žinomas respubliko- i 
je “Elnio“ sporto klubas, ku-1 
ris jungia apie 400 futbolinin
kų, krepšininkų, boksininkų, 
lengvaatlečių. šachmatų iri 
šaškių mėgėjų. Turime savo 
sporto aikštę.

Įmonės darbininkų kultūri
nis gyvenimas virte verda. To
liau .jis dar labiau suklestės, 
nes tarybinė socialistinė san
tvarka tam. teikia palankiau
sias sąlygas.

Z. Bžeskaite.
.—0---

Auga darbo našumas, kyla 
produkcijos kokybe

VILNIUS, vas. 15 d. —“El
nio“ odos ir avalynės kombi
natas 1950 metų gamybos pla
ną žymiai viršijo. Plintant 
socialistinio lenktyniavimo są
jūdžiui, Įsisavinant priešakini 
mūsų Įmonių patyrimą, nau
dojant gamyboje naujausią 
techniką, darbo našumas 
kombinate kyla kiekvienais 
metais. Jei 1947 metų darbo 
našumą imti 100%, tai 1948 
metais jis pasiekė 113,6%-, 
19 19 metais pakilo iki 116%, 
o 1950 metų darbo našumas 
yra 27,3% didesnis, negu 
prieš ketverius metus. Mūsų 
Įmonėje yra šimtai darbinin
kų, kurie pamainos normas 
visuomet žymiai viršija.

J. Karpinskas
—0—

Naujos durpių mašinos
RADVILIŠKIS, vas. 15 d.— 

Naujus sudėtingus durpių 
agregatus — “TEMP-2,“ eks
kavatorius ir “ESM-7“ elek
trifikuotas klojimo mašinas 
neseniai gavo vietinis durpy
nas.

Ryšium su tuo buvo sureng
ti kursai, kuriuose teoriškai ir 
praktiškai buvo paruošti spe
cialistai mašinoms aptarnauti.

šiomis dienomis Įvyko jau
nų durpyno mechanizatorių 
išleistuvės. Kursantai Anta
nas Kalskys, Kazys Kukliaus- 
kas, Antanas Jankaitis ir kiti 
išlaikė egzaminus “labai ge
rai.“
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Tūkstančiai N. Y. gyventom 
protestavo prieš taksus

Virš penki šimtai, protes
tuotojų prieš kėlįmą “salės 
tax” praėjusį ' penktadieni 
kimštinai pripildė City Hali 
posėdžių salę. Tūkstančiai ki
tu likosi už durti.

Pertraukoje pietums keturi 
šimtai Distributive, Processing 
and Office Workers darbinin
kų tiesiog .iš šapų ir raštinių 
atėjo pikietuoti. Pikietuotojai 
šaukė:

“Get rid of, the hacks and 
lower the tax.”

Virš 50 kalbėtojų turėjo 
progos mažiau ar daugiau pa
sisakyti ir veik visi kalbėjo 
prieš taksus. Miesto Tarybos 
nariai dėl to labai nervinosi. 
Tūli kalbėtojai atvirai pasakė, 
jog balsuotojai su jumis atsi
skaitys ateinančiuose rinki
muose, jeigu, jūs balsuosite už 
taksų pakėlimą.

Daugelis kalbėtojų pareiš
kė, kad laikas miestui grąžin
ti proporcionalės atstovybės 
sistemą, kad galėtų vėl išrink
ti darbininkų ir liaudies atsto
vus, kurie neleistų valdinin
kams vis daugiau apkrauti 
taksais b i e d n u o s i u s.
Taksus dar galima atmesti

Tačiau to nepadarys tie 
keli tūkstančiai atvykusių į 
posėdį. Tą gali padaryti visų 
ėimimasis tų veiksmų, kurie 
bus vykdomi tiems taksams 
atmušti. Mobilizuotojai prieš I 
tuos taksus pataria:

Rašyti, telefonhoti, telegra
fuoti protestą miestiniam fi
nansų komisijos pirmininkui 
Frederick Schick, taipgi ma
jorui Impellitteri, vykdančia
jam Miesto Tarybos preziden
tui Joseph T. Sharkey ir tary
bos didžiumos lyderiui Char
les Keegan.

Svarbiausia, rašyti, telefo
nu oti ir asmeniškai matyti sa
vo kaunsilmaną. Reikalauti, 
kad balsuotų prieš tuos tak
sus. Tai padaryti pirm trečia
dienio, nes tą dieną taryba 
balsuos taksų klausimą.

Eiti pikietuoti prie City 
Hali ketvirtadienį, balandžio 
12-tą, nes tą dieną tų taksų 
priėmimą svarstys miestinė 
budžeto komisija, jeigu tary
ba bus nutarusi tuos taksus 
kelti. Ir tada laikas protestus 
siųsti savo apskrities prez\ 
dentui, nes jisai turi balsą to
je taryboje.

Sietynas ir Aidas 
Festivalyje

Gal dar ne visi žino, kad 
šiuo tarpui Aido ir Sietyno i 
chorus treiniruoja - mokina 
jauna, gabi muzikė, Mildred 
Stensler - Janušonytė. Ypač 
Operos Festivaliui mokytoja 
energingai dirba, kad abu1

MILDRED STENSLER 
Aido ir Sietyno mokytoja.

chorai gerai pasirodytų su sa
vo operiniais kūriniais, šis bus 
pirmasis Aido didysis pasiro
dymas su nauja mokytoja.

Tarp lietuviu
Korėjoje karas jau daug ir 

mūsų judėjimo draugų palie
tė.

Kovo 27-tą tapo pašauktas! 
tarnybon vienturtis sūnelis 
draugų V. ir A. Baltrušaičių, 
gyvenančių 13 Logan St. 
Brooklyne. Balandžio 1 dieną 
jau išvežė į kempes Bostono 
apylinkėje.

Man labai gaila jaunuolio, 
kaipo malonaus, mandagaus 
jaunamečio. Taipgi gaila ir jo 
tėvelių. >Tad mylimiems drau
gams Baltrušaičiams reiškiu 
gilią užuojautą jų rūpestyje. 
Linkiu perkęsti tą nemalonu
mą, darbuotis dėl darbininkų 
labo, kad galėtumėm sustab
dyti kraujo praliejimą.

Draugai Baltrušaičiai yra 
daugeliui gerai pažįstami, 
Laisvės skaitytojai. Jisai yra 
Laisvės direktorių, daug dar
buojasi prie Laisvės ir drau
gijų vakarienių. Ir abu su 
žmona darbininkų judėjimą 
visuomet remia pagal geriau
sią išgalę. Drauge.

MIRĖ
Simonas Balkūnas, mąspe- 

tiečio prelato kunigo Jono 
Balkūno tėvas, mirė š. m. ba
landžio 4 d., o palaidotas ba
landžio 7 d. švento Jono ka
pinėse. Laidojo grabori.ūs Po
vilas Gustas. Simonas Balkū
nas turėjo 82 metus.

“Kon-Tiki“

Filmą “Kon-Tiki“ galėtum : 
paskaityti gamtos mylėtojų 
jaunų vyrų eiline ekskursija 
ant jūrų, jei nežinotum, kad 
ta ekskursija buvo daroma 
giliai moksliniais sumetimais- 
ir kati ji buvo pavojinga.

Ir filmą originaliai nebuvo 
taikyta komerciniam rodymui, 
tildai kaipo rekordas tos ke
lionės.

Pati ekskursija buvo suma
nyta jauno norvego mokslinin
ko Thor Heyerdahl. Jis nore-; 
jo parodyti archeologams ir 
antropologams, savo teoriją, 
kad į Polynesian salas žmo
nės atvyko dar pirm Inca lai
kų iš Perų. Kad jie atkeliavo 
troptais, pasidarytais iš baisa 
medžių, lengviausių žinomų 
medžių pasaulyje, lengvesnių 
už korką.

Kad tokia kelionė galima, 
jisai pasiryžo įrodyti. Atrado, 
kur dar galiyna gauti tokių 
medžių. Pagal senuose raštuo
se užrašus pasidirbo troptą 
ir su penkiais draugais norve
gais ir vienu švedu iŠ Peru iš
plaukė tuo troptu į nežinomus 
vandenis ir nežinomas salas. 
Jis buvo Įsitikinęs, kad žemės 
sukimęsi tuo ruožtui vienon 
pusėn vilniuojąs Pacifiko van
duo ir ta pat linkme einąs vė
jas jų troptą nuplukdys link 
Polynesian salų.

Tad filmoje, jų pačių pada
rytoje, ir sekame jų plaukimą 
per 4 su virš tūkstančius my
lių bėgiu 101 dienos. Matoma

HELP WANTED
REIKALINGI DARBININKAI

(HELP WANTED)
* — — . — ■ . i ■■ —- .MM ■—'■■■■ i ■ m.,., i ■ — -r į  -r

APTARNAVIMUI VYRAS^
Brio Skalbiamųjų Mašinų ir yas 

Range, patyręs prie automatjskų 
skalbiamųjų mašinų ii- automStjtiš- 
kų gas rangos. Su gerais iš afrks- 
(’•iau darbo rekordais. Išlavinime 
pilnai. Kreipkitės laiškais ar asme
niškai bile dienų nuo .8 ryto iki 
5:30 po pietų.

MAYTAG CLOTHES C O., Inc.
Maylag Clothes Washers

& Gas Rangos
84-18 Northern Blvd., Long Island 
City. - 4 blokai nuo Queens PlazcT 
Bridge.

(69-75)

HELP WANTED—FEMALE
Mergina, mylinti vaikus, prie na-, 

mų darbo, nereikia valgių gaminti, 
guolis vielojo, tinkamos pertraukos 
poilsiui. FL. 7-8128. (70-72)

jų kova su pasitiktomis aud
romis. Susitikimas su ryklė
mis ir bangžuvėmis. Nepavy
kusios pastangos sustoti pir
moje pamatytoje saloje. Pa
vojus liktis sudaužytiems j 
uolas prie kitos salos. Išsikė- 
limas ant sausžemio neapgy
ventoje salelėje. Ir, galų gale, 
susisiekimas su senuoju pa
sauliu per radiją. Jeigu ne 
radijas, sunku pasakyti, kaip 
ilgai jiems būtų reikėję to jie 
saliukėje gyventi. v k

Filmą, dabar rodoma Sutton 
teatre, yra tikroviškas re kor
das rizikingos kelionės juro
mis vardan mokslo. “Kon-Ti
ki,“ tai vardas to primityviško 
tropto. Vardas, sakoma, imtas 
iš tų kraštų marininkystės is
torijos ar padavimų. Įdomu 
pamatyti. R.

Mirė kunigas Sitavičius,

City College studentų savi
veiklos viršininkai suspendavo 
studentų laikraštuką Campus 
už tai, kad studentai jame į- 
talpino April Fool pašaipos

Greta mokymo dviejų cho
rų, Mildred gabiai rašinėja 
mono klausimais Laisvės meno 
skyriuje ir veikliai dalyvauja 
visoje Lietuvių Meno Sąjungos 
Trečiosios Apskrities saviveik
loje. Taipgi bendradarbiauja 
LMS centraliniame leidinyje. 
Jos dinamiška energija teikia 
daug stiprybės chorams šiais 
sunkiais laikais.

Sietynas pasirodys su ža
vingu Gilberto ir Sullivano 
kūriniu,' lietuvių kalboje žino
mu, “Meil es Nuskriausta“— 
“Trial By Jury“. O Aidas 
duos ištraukas iš operetės 
“čigonai.“ Taip pat duos ir 
Viktoro Herberto operiškos 
muzikos iš veikalo “The For
tune Teller“.

Prie to dar reikia pridėti, 
jog visa festivalio programa 
bus lietuviška — kūriniais ir 
jų atlikimu. Tik nepamirškite 
laiką ir vietą — balandžio 15 
d. visi į Lietuvių Kultūrinį 
Centrą. Patartina ir tikietai 
įsigyti iš anksto.

Reporteris

d au gel i u i wi 11 i amsbu rgi eči ų 
lietuvių pažįstamas. Kun. Si-

* tavičius prieš keletą metų at
vyko į Ameriką ir gyveno 
Brooklyne, bet pastovios vie
tos nežinia dėl kokios prie
žasties neturėjo; jis mirė, sa
koma, nuo vėžio ligos; buvo 
apie 50 motų amžiaus.

PElST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. TIewes St.

Brooklyn, N. Y.

raštelį. Išsiaiškino, kad pašai
pa buvus taikoma kolegijos 
viršininkui.

HUNTINGTONAS 
GAUNA “LAISVĘ” 
KASDIEN

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

Receptu Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.

City College Komitetas Stu
dentijos Veiksmam^ tarėsi 
disciplinuoti 10 studentų laik
raštuko redaktorių, kurie iš
spausdinę April Fool pasakė
čią, taikomą kolegijos . virši
ninko pašaipai. \

Praėjusi šeštadieni mudu 
su d. V. Skuodžiu aplankėm 
dd. Kauliniu “dvarą” Hunt
ingtone. Jie mums pasi
džiaugė, kad.“Laisvė” atei
na pas juos kasdien ir tą 
pačią dieną. “Štai, ir šios 
dienos ‘Laisvė’,’’--parodė ją 
mums d. Kaulinis.

‘Na, o Richmond Hill’yj, 
kur “Laisvė” išeina ir ku
rio paštan ji reguliariai 
nuvežama, veik niekad tą 
pačią dieną skaitytoju ne
pasiekia. S. V.

Tel. EV. 7-6238

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Smetoninės Vienybės re
daktorius apgailestauja muži
kų luomo likimą. Tas luomas 
visiškai išnyksiąs, kai Tarybų 
žemęje susikurs milžiniški 
kolektyvai, tie maisto fabri- i 
kai.

Bet kiekvienas gero veli
jantis žmonėms žmogus pasa
kys, jog tai puiku, taip ir rei
kia. Per ilgus amžius mužikas 
atstovavo suvargusį, atsilikus), i 
pavergtą valstietį.

Dabar jis laisvas darbo 
žmogus, savininkas ne tik to 
kolektyvo, bet viso krašto. JĮ 
dabar mužiku vadinti būtų Į-. 
žeidimas. Mužiko pasigesti ir I 
mužiku ant visados pasilikti 
linkėti negali nė vienas susi
pratęs žmogus.

Mes sakėme, kad taip bus. 
Kryžiokų kurstomi biznieriai 
prieš pažangiąją spau
dą dabar jiems patiems sako: 
Eikite ir jūs laukan su savo 
laikraščiais. Mes būsime ly
giai bepartyviški visiems!

Už tokią elgseną tuos biz
nierius negražiai išplūsta Vie
nybėje koks ten Diriginčius.

Fašistai vėją pasisėjo. Jau 
pradeda piauti audrą. Kerštel- 

ninkams pradeda atsirūgti.

Tai nuteistasis mirti 36 
jnetų amžiaus Willie Mc
Gee. Visi žino, kad jis ne
kaltai sufrėmuotas. Bet 
Mississippi valstijos bal
tieji šovinistai reikalauja 
jo gyvybės. Tik( guberna
torius Fielding Wright 
arba prezidentas Truma- 
nas galėtų jį išgelbėti iš 
elektros kėdės.

New Yorke tikisi 
milijono benamių

Tiek .reikėsią išgabenti' 
žmonių iš New Yorko miesto 
ir pavalgydinti kur nors sriu- 

Į bos linijose užmiestyje, jeigu 
| užsitrauksi/me karą Įr atomi

nes bombas. Liek žmonių New 
Yorke galėtų padaryti bena
miais vienas atominis vizitas.

| Pulkininkas Lawrence Wil- 
1 kinson, valstijinės ^savisaugos 
komisijos direktorius praneša 
Laisvei, jog išsiuntinėti Įsakai 
104 apskričių ir miestų direk
toriams pasiruošti pavalgydin
ti tiek svieto Įvykyje puolimo 
ant miesto. ’ ,

žinoma, pavalgydintų ne 
steiku. “Loskavos“ duonelės 
neragavusiems sunku ir Įsi
vaizduoti padėtį, kokioje atsi
durtume, jeigu susikursime 
didįjį karą. Tą padėtį gal kiek 
pilniau supranta tiktai ilgai 
streikavusieji mainieriai ir di
džiojo nedarbo buvusieji il
gam' išmesti iš namų ir iš dar
bų žmonės.

Žada tyrinėti 
narkotikų biznį

Valstijinis prokuroras Gold
stein žada pradėti po visą 
valstiją tyrinėti narkotikų 
skleidimo ir vartojimo rake- 
tierišką' biznį. Tam platesnių 
galimybių teikiąs naujai pri
imtas ir gubernatoriaus De
wey pasirašytas Įstatas.

Stebėtojai to raketo, linkę 
socialiai tą problemą aiškinti 
žmonės sako, kad tai bus raš
kymas piktžolės lapų, o ne; iš- 
ravėjimas su šaknimis.

Sociologai sako, kad kol 
vaikai ir jaunukai turi muštis 
už vietą žaisti, kol jų reikala
vimai gero mokslo, uždarbio 
ir tikrai jaunuoliško gyveni
mo liksis nepatenkintais, tol 
jie ieškos susiraminimo narko
tikuose. Ir kol rasis narkotiko 
pirkėjų, visuomet rasis jį par
duodančių.

FHmos—Teatrai

Balandžio 10-tą atidaromas 
Battery Park Undėrpass gale 
West St.New, Yorke. t /

Nenusilenkdami šalčiams 
medžiai skleidžia lapus, ža
liuoja kiemai, pražydo darže
liuose Brooklyno oficialis 
krūmokšnis forsythia. Kai 
kur jau atmerkė akutes nar
cizai.

Nauja Filmą — “The Scarf“
Trečiadienį teko matyti 

virš minėtą filmą.
Veikalas eina apie netei

singą įkalinimą jauno vyro už 
nužudymą jo merginos. Jis 
nuteistas visam amžiui į krimi

naliai. pamišusių skyrių. Iš ten 
jis pabėga ir, per visą filmą 
žiūrėtojas šiurpulingai seka 
eilę nuotikių, kame atrodo, 
jog jis vėl paklius. Gi jis iš
rodo nekaltas, simpatingas 
žmogus.

James Barton ir Mercedes 
McCambridge puikiai vaidina 
savo roles. Vien del to filmą 
darosi vertinga, nes pasaka, 
bent ,man, neįdomi. Rep.
: A...... ...........

Di*. A. Petriką
' DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakąre
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & CI.’III.
. Savininkas *

IGNAS SUTKUS v
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET /
/ Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174
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