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PREZ. TRUMANAS PAVARĖ MAC ARTHURŲ iŠ KOMANDOS
Pasiskaitykite:
“I think you can perform 

an invaluable service to our 
vanishing Lithuanians by 
gently reminding them every 
once in a while of the evils 
of the giving up their souls 
for television.”

t

—o--
Kur link sis savo sielos 

paaukojimas televizijai gali 
mus visur nuvesti? ši veikėja 
sako:

. “Another generation of te- 
lęvision-victims can very easi
ly mean complete subordina
tion to the wills of one or two 
individuals and ultimate dic
tatorship of the mind as well. 
I don’t'object too strongly to 
an accasional evening at ho
me with the set, but it too 
soon becomes a dope and 
ensnares one completely. And 
that, of course, means the end 
of mass participation, conver
sation, discussions, public 
meetings, and amateur at
tempts at cultural advance
ment. Then we will get picked 

off one by one, no organiza
tion to stand behind us.”

—o—
Visi turime pasiimti dau

giau atsakomybės, ši veikėja 
teisingai dalį tos atsakomybės 
paveda miųns, laikraštinin
kams. Ji rašo:

“K feel that particularly at 
these times you should urge 
those ywho have been active 
in public organizations to 
rally around their organiza
tion more strongly then ever. 
That should, of course, mean 
all organizations — in our 
case especially our national 
groups.” p

—o—
šiuo tarpu tik tiek iš gilu

mos širdies galiu pasakyti: 
Valio, šiai mūsų gabiai ir rū
pestingai veikėjai! Ypatingai 
jau pavirtę televizijos auko
mis draugai turėtų šio laiško 
mintis įsidėti sau giliai galvo
se.

Tuo tarpu šį sekmadienį ti
kiuosi' pasimatyti, ^su :visais iir 
visomis šios apylinkės chorų 
dainų festivalyje Lietuvių 
Kultūrinio Centro auditorijo
je. Didelis griekas bus kam 
nors namie pasilikti ir prie 
televizijos visą dieną praleis
ti. y

. —o—
J^yskupas Padolskis prane

ša, kad jis išgavęs lietuviams 
popiežiaus palaiminimą. To
dėl dabar visi būsime laimin
gi. Juk popiežius negali klai
dos padaryti. Jis neturėjo 
mintyje, kad tik prelatas Bal
konas, arba kunigas Prunskis 
bus palaiminti ir laimingi, o 
Laisvės krislų rašytojai, kaip 
.Mizara ir Bimba, to palaimi
nimo negaus.

Bet popiežius būtų daug 
geriau padaręs, jeigu savo 
palaiminimą būtų - pasiuntęs 
prezidentui Trųmanui ir gen. 
MacArthur, su karštu patari
mu baigti karą Korėjoje ir 
sugrąžinti Amerikos jaunuo
lius namo pas savuosius.

—o—
Dr. J. Daugailis turėtų pa

keisti savo profesiją. Jis turė
tų būti kunigu, nes jis labai 
moka pro šalį šaudyti. Pav., 
jis rašo: “Katalikų bažnyčia 
visti r ir visuomet ne tik res
pektuoja, bet kovoja už tėvų 
teises mokykloje.”
I Netiesa. ♦ Parapijinėse mo
kyklose tėvai neturi jokios 
teisės. Kunigai ir davatkos jų 
vaikus vedžioja už nosies.

Šiauriniai korėjiečiai1 
atmušinėja amerikonus 
nuo Hvačon tvenkinio
Vėl paleido jo vandenį prieš 
jankius; pasitraukė iš 2 miestų
Korėja, bal. 11.—Ameriko

nų lėktuvai ir artilerija “vi
sai sunaikino” čorvoną, bu
vusi karini šiaurinių korė
jiečių ir kimj centrų viduri
niame fronte, 17 mylių į 
žiemius nuo 38-tos parale
lės.

Pranešama, kad šiaurinės 
Korėjos. liaudininkai ir jų 
talkininkai kinai apleido 
Hvačoną ir Indžę, toliau i 
rytus.

Bet liaudininkai, įnirtin
gai ’ gindamiesi, sulaikė 
amerikonus į pietus nuo di
džio Hvačon tvenkinio.

Jie taipgi atidarė 10 iš 
18 to tvenkinio durų, ban
dydami paskandint bei su- 
klampint amerikonus. Kilo 
platus potvynis, bet nepa
darė didelių amerikonams 
nuostolių, kaip sako United 
Press. •

Pasmerkė ir apleido 
dykūno vietą valdžioj

Washington.— Buvęs Ge- 
orgijos valstijos gubernato
rius M. E. Thompsonas pa
sitraukė- iš Washin g t on o 
valdžios, smerkdamas 
“klampojančių” jos politi
kų.

Savo pareiškime kores
pondentams Thompsonas 
sakė:

Jis buvo pasamdytas kaip 
kainu kontroliuotojo Mike 
DiSalle’s patarėjas, bet per 
12 savaičių niekas nė vienų 
karta nekvietė jį pasitarti. 
Tuo tarpu valdžia mokėjo 
jam po $53.48 algos per die
nų kaip patarėjui. Taigi 

‘jam buvo sumokėta pus
penkto tūkstančio dolerių 
už nieko neveikimų.

O.DiSalle ne tik nebandė 
kainas pažaboti, bet dar lei
do joms aukštyn kilti.

Kiny batalionas atėmęs 
kelis miestus iš francūzu

Saigon, Indo-Kina.-Fran- 
cūzai pasakoja, kad batali
onas kinų komunistų įsi
veržė į šiaurinę Indo-Kinų 
ir atėmė iš francūzų kelis 
miestus; kinų komunistai 
taikau jų Vietnamo liaudi
ninkams kare prieš francū- 
zus.

ORAS. — Apsiniaukę ir 
vešiau.

KiaUbėjąūsi su vienu trijų 
smulkiųjų rūbų krautuvių sa
vininkui. Jis sako, kad dar po
rą, trejetą mėnesių rūbų kai
nos pasiliks tos pačios. Paskui 
jos smarkiai pakils. Bet pa
kils taip, kad vidutinis žmo
gus nepijus to aplupimo. Jis 
gaus už tą pačią kainą, tik 
daug prastesnės rūšies marš
kinius. . .

Korėjos liaudininkai va
kariniame froųte tebėra 
Pietinėje Korėjoje, į pietus 
nuo 38-tos paralelės.
Eden nori vienodos 
politikos link Korėjos

London.—Buvęs Anglijos 
užsienio reikalų ministras 
Anthony Eden ragino Ame
rika iš anksto susitarti su 
savo talkininkais dėl vieno
dos politikos link .Korėjos.
Indijos socialistai baudžia 
palankius Sovietam ir 
Kinijai unijistus

Bombay, Indija.—čionai- 
tinis Socialistų Partijos 
skyrius suspendavo 28 savo 
narius, žymius darbo unijų 
vadovus, už tai, kad jie siū
lė Indijai sumegzti bendra
darbiavimo ryšius su Sovie
tų Sąjungą ir su Kinijos 
Liaudies Respublika.

“Vilnius” gabens gumą 
iš Malajos

Singapore, Malaja. — At
plaukė sovietinis prekybos 
laivas “Vilnius” pasiimt 6,- 
000 tonų malajiškos gumos 
(robo). Sovietai jau pir
miau užpirko tų guma už 
$830,000.

Dabar gi Jungt. Valsti
jos susitarė su Anglija, kad 
nuo šio laiko jos pačios 
naudos visų galima Malajos 
gumų.

Malaja. yra azijinė An
glijos kolonija.

Būtą "rizikas’ daugiau 
jaukią siųst Berlynan, 
kaip sako generolai

Washington. — Jungti
nės»Valstijos šiemet nuga
bens keturias divizijas ■ sa
vo kariuomenės (100,000 vy
rų) į' vakarinę Vokietijų, 
bet jokių daugiau kareivių 
nesiūs į vakarinį Berlyno 
ruožtų, kaip teigia United 
Press ir Associated Press 
pranešimai.

Berlynas yra sovietinėje 
Vokietijos srityje, už 110 
mylių nuo vakarinės Vo
kietijos, užimtos ameriko
nų, anglų i r f rancūzų; 
miestas visomis pusėmis ap- 
suptas Sovietų lėktuvų 
aikštėmis ir jų armijos di
vizijomis. Todėl, jei kiltų 
karas, tai beveik negalima 
būtų amerikonam ištrūkti 
iš Berlyno.

Vakariniame Berlyne yra 
laikoma 6,000 jankių ka
riuomenės. Ir amerikinė ko
mandų supranta, kad ne
verta daugiau saviškių ten 
“rizikui” statyti, sako Unit
ed bei Associated Press..
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Indija, Anglija ir kitos šalys 
užgiriu MacArthur o pavarymą

In-amųNew Delhi, Indija, 
dijos valdininkai pareiškė 
pasitenkinimų, kad prez. 
Trumanas pašalino genero
lą MacArthurų iš vyriau
sios, komandos Tolimuose 
Rytuose. Sako, pavarius 
MacArthurų. atsiranda ge
resnė viltis derybomis baig
ti Korėjos karų.

London. — Anglijos val
džios nariai užgyrė pavary-

Anglija ragina priimti Kiniją 
į taikos derybas su Japonija

Washington. — Anglija 
patarė Jungtinėms Valsti
joms priimti Kinijos Liau
dies Respublikų į būsimį- 
sias derybas dėl taikos su 
Japonija.

Anglija ragino Amerikų 
įteikti Kinijos valdžiai ir 
kopijų amerikinių pasiūly
mų sutarčiai su Japonija.

Kanada žada toliau 
nepataikaut Amerikai

Toronto, Kanada. — Les
ter B. Pearson, Kanados 
užsienio reikalų ministras, 
viešai pareiškė:'

—Kanada nenori toliau 
būti tiktai Jungtinių Vals
tijų aidas ir visame kame 
joms turavoti. Kanada pa
silaiko sau teisę kritikuoti 
didįjį savo draugų, Jungti
nes Valstijas.

Kanada taip pat stengsis, 
kad Jungtinės Tautos “per 
daug netapų” Washingtono 
valdžios įnagiu. \ .

Jau , laikas Jungtinėms 
Valstijoms, liautis diktavus 
Kanadai, — pridūrė Pear- 
sonas.

MacArthuro iš aukš
čiausios komandos kerėji
mam karui ir Japonijos 
okupacijai. Anglija buvo 
priešinga Mac Arthur o rei
kalavimui pradėt karą prieš 
Kinija.

Italija, Belgija, Holandi- 
ja ir tūli kiti kraštai taipgi 
sako, gerai prez. Trumanas 
padarė, pašalindamas sau- 
vališkųjį MacArthurų, ku
ris ryžosi karų paplatinti.

Anglijos valdžia kartu sa
kė, ton sutartin taipgi pri
valo būti įrašyta, kad For- 
mozos sala turi būti sugrą
žinta Kinijos respublikai, 
jeigu ne tuo jaus, tai kada 
nors vėliau. Anglija primi
nė, jog to reikalauja Kairo 
konferencijos nutar imas, 
padarytas 1943 m. gruody
je. ' '

Šie Anglijos pasiūlymai 
liudija, kad jinai pripažįs
ta esamųjų Kinijos Liaudies 
Respublikos valdžių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington. — Republi- 

konų vadas senatorius 
Taftas pareiškė, jog prez. 
Trumanas padarė “tragiš
kų klaidų,” pavarydamas 
generolų MacArthurų, Jo 
gailisi ir kiti republikonai.

Kočapg, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų ka
riuomenė išžudė visus vy
rus, moteris ir vaikus Šim- 
Um Mium kaime; kei*šijo, 
spėdama, kad ten esu, ko
munistų partizanų. Kaime

MacArthuras prieštaravo 
valdžios patvarkymams 
korei įniame kare
Ridgway paskirtas vyriausių 
komandieriu Tolimuose Rytuose

Washington, bal. 11. — 
Prez. Trumųnas trečiadieni 
navorč generolo M^cArPui-1 
vq is ■r7’-yia”r:'r's J'omand^o 
Korėjoj ir T*ir”'r h;tu" Toli
muosiuose Rytuose. Jo viė- 
ton prezidentas paskyrė 
generolų Matthew B. Ridg
way, ligšiolinį Korėjos fron
to komandieriu.

Savo pareiškime kores
pondentams Trumanas sa
kė :

“Su giliu gailesčiu aš pa
dariau išvadų, kad armijos 
generolas Douglas MacAr-* 
thur nesugeba nuoširdžiai 
remti Jungtinių Valstijų 
valdžios ir Jungtinių Tautų 
politikų kas liečia oficiales 
savo pareigas.

“Atsižvelgdamas į tikrą
sias atsakomybes, kurias 
mam uždeda Jungtinių

4

Kaip MacArthur siūle paplatint 
karą “prieš komunizmą Azijoje”

Tokio. — Kuomet Jung
tinių Valstijų armijos se
kretorius Frank Pace apsi
lankė pas generolų MacAr
thurų, tai MacArthuras pra
šė atsiųsti daugiau ameri
kinės ir Jungtinių Tautų 
kariuomenės ir duoti jam 
laisvų valių taip kariauti 
prieš kinus ir šiaurinius 
Korėjos liaudininkus, kaip 
jis supramta; tuomet jis 

%

Amerika pernai davė 
6,532,000,000 dolerių 
kitom šalim ginkluot

— ■ ■ - *

Washington. — Jungtinės 
Valstijos 1950 metais išlei
do 5 bilionus, 500 milionų 
dolerių Atlanto kraštams 
ginkluoti prieš Sovietų Sų- 
jungų. Tais pačiais metais 
prez. Trumano valdžia da
vė Graikijai, Turkijai ir 
Iranui ginklų ir ' karinių 
įrengimų už 525 milionus 
dolerių, o Tolimiesiems A- 
zijos- Rytams ginkluoti — 
507 milionus dolerių. Tai 
viso $6,532,000,000.

Šitaip Scripps - Howard 
laikraščiai apskaičiavo ka
rinę Jungtinių Valstijų pa
ramų įvairioms šalims prieš 
komunizmų pereitais me
tais.

gyveno 1,400 žmonių pirm 
tos skerdynės-.

Tai oficialiai patikrinta 
žinia.

United Nations, N. Y. — 
Amerikos ' valdžia prašė 
įvairias Jungtines ^Tautas 
duoti daugiau kariuomenės 
korėjiniam karui.

Pilnos ir en^r^irgos dis
kusijos apie šalies politikų 
yra svarbus dėsnys konsti
tucinėje mūsų demokratijos 
santvarkoje.

“Pamatinė ,tačiau, svarba 
yra tame, kad kariniai ko- 
mandieriai turi laikytis val
dinių patvarkymų, duoda
mų jiems dalykuose, ku
liuos nusako mūsų įstaty
mai ir Konstitucija.

“Krizės metu tatai yra 
ypač verstinas reikalas.”

Šiuo prezidento Trumano 
įsakymu MacArthuras yra 
pašalintas ir iš okupacinės 
komandos Japonijoj, kur jo 
vietų taipgi užims genero
las Ridgway.

ketino juos “lengvai su
mušti,” — sako amerikinių 
korespondentų pranešimai.

Ant ryto i aus po MacAr
thuro tokio pareiškimo, 
prezidentas Trumanas pa
varė jį iš komandos.

Pokalbyje su 'Pace Mac
Arthuras taip pat reikala
vo:

Naudoti Čįang Kai-šeko 
kinų tautininkų armiją iš 
Formozos salos korėjiniam 
karui ir Įsiveržimui į Kini
jos Liaudies Respublikų; 
paplatinti kovų prieš komu
nizmų Azijoj.

Pereitų savaitę gi Mac
Arthuras sakė Londono 
Dailv Telegraph o kores
pondentui, amerikonai tu
rėtų iš oro bombarduot Ki
nijos geležinkelius ir lėktu
vų aikštes, o Amerikos lai
vynas turėtų užblokaduot 
visus Kinijos uostus. ‘Mac
Arthuras abejojo, ar Sovie
tų Sųjunga įsikištų karan, 
jei toki žygiai būtų daromi 
prieš Kinija.

Panašias nuomones 
M a c A r t h u ras išreiškė ir 
pirmesniame savo laiške 
Josephui Martinui, republi- 
konų vadui Jungtinių Vals
tijų Kongreso Atstovų Rū
me.'Jis tvirtino, kad Azija 
yra svarbiausias karo fron
tas prieš komunizmų. Mac
Arthuras nesutiko su Tru
mano politika, kuri laiko 
vakarinę Europų svarbiau
siu frontu prieš Sovietus ir 
jų draugus.

MacArthuras kritikavo 
Washingtono politikus, kad 
jie “tik šnekaį o tuo tarpu 
surištos jam rankos”—ne
leidžiama kariaut prieš Ki
niją.

r ■
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. , Dėl Rosenbergą nusmerkimo
Kaip žinia, Julius ir Ethel Rosenbergai, įkaitinti ir 

teistinei išdavimo paslapčių svetimai valstybei (teisme 
buvo sakyta: Tarybij Sąjungai), tapo nusmerkti mirti. 
Juos teisė ir nusmerkė teisėjas Irving Kaufman.

Tai pirmas atsitikimas Amerikoje, kad Amerikos pi
liečiai—abu nusmerktieji yra gimę ir augę Amerikoje— 
susilaukia tokios bausnjės už išdavimą paslapčių kitai 
valstybei! \

Dėl šito šiurkštaus nuosprendžio yra visokių nuomo
nių, dažnai tos pačios partijos žmonės dėl to nesusitaiko.

Štai, žydų dienraštis Forward mano, jog šis teisėjo 
Kaufmano nuosprendis yra per daug “žiaurus” ir “bai
sus.”

Tuo pačiu sykiu Čikagos Naujienos mano, jog tai ge
riausias nuosprendis.

Abu laikraščiai yra socialistų, abu yra šlykščiai re
akcingų Tačiau šiuo atveju juodu nesutinka!

Mes esame linkę manyti taip, kaip mano ir sako For
ward, i

Dalykas tame; teisme vyriausiais liudininkais prieš 
Kosenbergus buvo Greenglass ir Bentley—abu prisipa
žinę ėję pareigas išdavikų. Bentley, kuri sakėsi tarna
vusi išdavike ilgus metus, dabar patapo mėgiamiausia 
valdžios liudininke—profesionaline liudininke. Ji mainė 
savo kailį ir tikyboje; ji, žodžiu, galėtų būti mažiausiai 
patikima. '

Greenglass—prisipažino dalyvavęs sąmoksle ir jis liu
dijo prieš savo seserį, Rosenbergienę; tai kitas nenor
malus reiškinys.

Pagaliau; teisėjas KaufmAn savo kalboje primetė 
Rosenbergams viską, kas jam atėjo ant minties: karą 
Korėjoje, kovą prieš komunizmą, atomo bombą, etc., etc. 
Tarytum juodu būtų už visa tai -atsakingi.

Abudu Rosenbergai griežtai užginčino bent ką nors 
blogo atlikę.

Kad kiekviena valstybė bando palaikyti savo šnipus 
kitoje valstybėje, kad kiekviena valstybė siekiasi sužino

ki, kas darosi kitose valstybėse—nieks negali užginčyti.
Būtų naivu manyti, jog mūsų krašto vyriausybė netu

ri seklių kitose valstybėse, įskaitant ir “anapus uždan
gos” esančias.

Kiekvienas individualas, stojęs tarnauti svetimai 
valstybei, privalo žinoti, kas jo laukia, jei jis bus su
čiuptas.

Tačiau, mūsų nuomone, teisėjas Kaufmanas, skirda
mas Roisenbergams žiaurią bausmę, motyvavo tai šaluti
niais elementais, neturinčiais bendra su pačia dalyko 
esme.

Štai, kodėl mes šiuo klausimu sutinkame su žydų dien
raščio nuomone.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
—~l ■Illi. II f ’"iTTlĮM I I

NESISKAITO
Clevelando Vincas Raste

nis rašo savo laikrašty:
“...vis labiau ir labiau ten

ka įsitikinti, kad Amerikos 
Lietuvių Tarybos viršūnėje l 
vyrauja visiškas nesiskaitymas 
(Dirvos pabraukta.---Lais
vės Red.) su visuomenėje aiš
kiai besireiškiančiais pagei
davimais bei nusistatymais.”

Amerikos Lietuvių Tary
bai vadovauja Pijus Gri
gaitis ir Leonas Šimutis. 
Tik. tas gali tikėtis iš jų 
skaitymosi su visuomene, 
kas jų nepažįsta. Matyt, 
Rastenis, kaip ’ naujokas, 
yra toje kategorijoje.

Grigaitis su Šimučiu el
giasi, kaip elgėsi Lietuvoje 
Smetona. Na, ir kada juo
du šitaip elgiasi, tai yra sa
vaime suprantama, kokia 
jiems žmonių laisvė rūpi 
Lietuvoje!

Antanas Sodeika - liaudies artistas

Skipitis, Ivanauskas, Kava
liūnas, V. Bulota ir Talalas.

Šitie ponai teigė, jog sme
toninėje Lietuvoje teismai 
veikė “demokratiškai.” /

Rodosi, yra toks žmonių 
posakis:

Kas kuo kvepia, tuo 
kitus tepia.

ir

KAMPANIJA PRIEŠ 
MOKSLININKUS

Dienraštis Vilnis rašo:
Taip vadinamas neameriki- 

nės veiklos tyrinėjimo komite
tas paskelbė ilgą raportą, ku
riame reiškia baimės, kad tai
kos sąjūdis Amerikoj, yra la
bai plačiai paplitęs. Veikia 
jame nevien darbo unijos, bet 
daug įvairių organizacijų 
mokslininkų bei švietėjų 
pių.

šis raportas ypatingai ] 
renka pulti prof. Linus 
Pauling ii* prof. Philip Morri
son. Abu jie yra atominiai 
mokslininkai.

Puolami' taipgi vyskupas W. 
|J. Walls, Dr. Maude Slye, 

* prof. Robert Havighurst, prof, 
militarinį curįjs McDougall ir kiti.

ir
gru-

pasi-
Carl

Kas dėl to verkia?
Kada Čiang Kai-šekas pabėgo į Taiwano (Formozos) 

salą, tai jis viešai pareiškė, jog Kinijos sausžemyj pa
liekąs šimtus tūkstančių organizuotų savo šalininkų ko
vai prieš Kinijos Liaudies Respubliką. ' ■

Buvo sakyta, jog tieji “šalininkai” Pekino vyriausybei 
ramybės neduosią. Jie prieš ją kovosią.

Po to, atsimename, spaudoje nuolat pasirodydavo ži
nių, jog tie “paliktieji ’’atlieka nieko sau darbus: jie 
žudo Pekino vyriausybės šalininkus, jie degina pastatus, 
namus, jie ardo geležinkelius, Jie atlieka visokiausių 
žiauriausių darbų, kokius gali’atlikti tik didžiausias 
priešas.

Aišku, Pekino vyriausybė irgi nesnaudė. Ji gaudė 
Čiang Kai-šeko “paliktuosius” žudeikas. O kai jų ne
mažai sugąvo, tuomet ruošė viešus teismus, kuriuose 
dalyvavo masės žmonių.

Teismuose buvo iškelti suimtųjų darbai ir jie, teisia- 
> miejiį buvo baudžiami. Tūli jų buvo net ir žiauriai pa- 
e bausti.
Č ; Dabar komercinėje Amerikos spaudoje dažnai mato- 
į me “žinias,” bylojančias apie terorą Kinijoje. Girdi, 

<-Pekino-valdžia imasi tokio teroro, kokio Rusijos bolševi
kai ėmėsi 1918-1919 metais.
/-^Vidutiniam piliečiui, tačiau, kis toks klausimas: ar 
Čiango paliktieji chuliganai, žudydami žmones, griauda
mi‘ūki, nebuvo teroristai ?<

O Jeigu jie buvo teroristai, tai kokia vyriausybė, ver
ta to vardo, suėmusi juos, neprivalėtų pabausti?! Kokia 
vyriausybė, suėmusi teroristus,.juos glostytų?!

Pdleiažia iš darbų
Vienas didžiausiųjų Amerikos geležinkelių — New 

Jfork Central—pranešė, jog šiomis dienomis, jis atlei
džia jįėlioliką tūkstančių darbininkų iš darbo.

New-York Central valdytojai sako, jog prekybinių 
traukinių judėjimas gerokai sumažėjo, pasažierinių 
traukinių judėjimas taipgi nesiplečia, dėl to reikią at
statyti huo darbo dalis darbininkų.

Tai, veikiausiai, paseks ir kitos 'geležinkelių kompa
nijos. . •’«. ■ ....... -■■-/• ‘

Jeigu taip, tai kur tas gerbūvis, apie kurį tiek daug

I

TALKA FRANKISTAMS 
! «

Dienraštis Vilnis rašo:
Balandžio 1 dieną Madride 

frankistai surengė 
paradą atžymėsimu i 12-tos 
sukakties kaip Amerika < 
cialiai pripažino Franco dik- :r reakcijos spaudos pastangų 
tatūrą Ispanijoje. Pripažino t perstatyti taikos' sąjūdį “ko- 
ant rytojaus po to, kaip Fran- j munistine propaganda,” šis 
co, su pagalba Mussolinio ii sąjūdis plinta, taikos reikala- 
Hitlerio gaujų, paskandino Is
panijos demokratiją kraujuo
se.

, Militarinį paradą stebėjo 
mūsų ambasadorius, atašės, 
spaudos atstovai—ir jiems pa
radas nepatiko. Nepatiko dėl 
to, kad Franco neturįs moder
niškų ginklų. Girdi, parade 
dalyvavo keli šimtai ameriko
niškų “džypų,” kurie jau išė
ję iš mados; nei vieno moder
niško bomberio nei naujausio 
modelio kanuolės. į ką tai pa
našu ?

Ot čia ir tas “supuolimas.” 
Tuo pat momentu kai Ispani
jos diktatorius pademonstra
vo savo biednystę, taip Wa
shingtone “automatiškai” pra
dėjo kalbėti apie siuntimą 
daugiau pagalbos vargšui dik
tatoriui. Tų 63 milionų dole
rių, kuriuos mūsų ambasado
rius neseniai nuvežė Franco’- 
ui, matyti, nebus gana. »

Pasaldinimui Amerikos tak
sų mokėtojų rūstybės skelbia
ma, kad dabar nebereikėsią 

'duoti “gatavais,” bet siusime 
tik naujausius tankus, bombe- 
rius ir kitokius moderniškus 
ginklus. Savo “partnerio de
mokratijų fronte” juk nėgali- 
ma apleisti.

Nežiūrint valstybės depart-
| mento propagandistų,

vimas didėja.
šiuo tarpu minimas komite

tas “tardo” keliolika kino ar
tistų ir rašytojų. Jis matyt 
ruošiasi ir mokslininkus ata
kuoti savo “tyrinėjimais.”

Nežiūrint visko, moksli
ninkai, menininkai ir kito
kie intelektualai visvien 
darbuojasi dėl taikos išlai
kymo. Reakcija negalės 
nugąsdinti visų žmonių; 
jai gali pasisekti nugązdin- 
ti tik lengvabūdžius, tik 
žmones, kurie netiki (kal
bant figuratyviškai) tuo, 
kad rytoj saulė patekės.

TEISINA PATS SAVE
Kadaise Naujienose tūlas 

Delmonas parašė, jog sme
toninėje Lietuvoje įstaty
mai “tarnavo ne teisingu
mui krašte įgyvendinti, o 
tik kaip įrankis didėjančiai 
opozicijai sunaikinti.”

Prieš tai išstojo su protes
tu dipukų teisininkų Čika
goje draugijos valdyba/

NEŽINO, KĄ PLEPA!
Pacitavusios iš Laisvėje 

tūpusio Antano Vadapalo 
laiško ištrauką, Naujienos 
rašo, būk, girdi, Vadapalas 
“negalėjo išvažiuoti iš Ru
sijos... arba per vėlai su
sigriebė, arba neturėjo do
kumentų, kuriais pasirem
damas jisai būtų galėjęs 
reikalauti leidimo grįžti 
atgal.”

Kaip matome, prirašyta 
“arba,” “arba” ir nieko 
daugiau. Tai parodo, kaip 
Naujienų redaktorius pats 
nežino, ką jis plepa...

Antanas 'Vadapalas išvy
ko į Tarybų Rusi jų (tuo
met Tarybų Sąjunga dar 
nebuvo įkurta) 1921 me
tais. Išvyko tuomet būrys 
brooklyniečių, kurių tarpe 
buvo ir tūlas Matijošaitis, 
kurį vėliau socialistai “kan
kiniu” paskelbė.

Pavolgio badą — labai sun
kius laikus.

Kraštas buvo sugriautas 
kontr-revoliucijos — savos 
ir išlaukinės. Žmonių gyve
nimas buvo šiurkštus.

Kai kurie Brooklyno 
kriaučiai, išvykę į Rusiją, 
neužilgo grįžo; per sunku 
jiems atrodė ten gyventi; 
be to, nemokėjo rusų kal
bos, nežinojo rusų papro
čiu.

Matijošaitįs, pabūgęs 
šiurkštaus gyvenimo, išvy
ko Lietuvon. Na, o Vada
palas ir keletas kitų brook
lyniečių (prisimename Ul
bą, o kitų pavardžių ne
atsimename) pasiliko Rusi
joje, pasiryždami gyventi 
drauge su rusais ir ginti re
voliucinius laimėjimus.

Vadapalas turėjo visus 
dokumentus ir, jei jis bū
tų norėjęs, būtų grįžęs at
gal, bet ne. Jis įstojo i Ru
sijos komercinį laivyną; jis 
tarnavo komerciniame lai
ve, plaukiojančiame po pla
tųjį pasaulį. Bile kada jis 
būtų galėjęs pasilikti An
glijoje, Švedijoje ar .kituo
se kraštuose. Bet jis to ne
darė.

Suprasdamas, jog darbo 
žmones kraštą atstatys ir 
naujas gyvenimas bus daug 
laimingesnis, negu kur ki
tur, Vadapalas pasiliko Ta
rybų Rusijoje; ilgai gyveno 
ir dirbo Maskvoje, o šiuo 
metu džiaugiasi, gyvenda
mas Lietuvos sostinėje Vil
niuje, kur jis gauna pensi
ja.

Va, koks buvp skirtumas 
tarp Vadapalo ir Matijošai- 
čio. Vienas dalykus supra
to, kitas—ne; vienas turė
jo ryžtumo išgyventi 
šiurkštumus, kitas—ne. Dėl 
to, galutinoje išvadoje, ir 
jų gyvenimas labai skyrė
si. Vadapalas pasiliko iš
tikimas savo principams, 
Matijošaitis — spjovė ant 
jų ,o ir spjaudamas jis nie
ko geresnio sau (nei “dva
siškai” nei “kūniškai”) ne
laimėjo !

Iš Vilniaus pranešama, 
kad Lietuvos žmonės išrin
ko Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos nariu įžymųjį artis
tą Antaną Sodeiką. Prane
šime skaitome:

i

“Su dideliu susidomėjimu, 
sostinės visuomenė sutiko 
LTSR Valstybinio operos 
ir baleto teatro naują pa
statymą— Musorgskio ope
rą “Borisas Godunovas.” 
Boriso vaidmenį šioje ope
roje atliko LTSR liaudies 
artistas Antanas Sodeika. 
Tarybiniai žiūrovai gerai 
pažįsta A. Sodeiką iš eilės 
svarbių vaidmenų, kuriuos 
jis atlieka Verdi operose 
“Toska,” “Traviata,” “Ri
goleto,” “Otelo,” Čaikovs
kio “Pikų dama” ir kt.

A. Sodeika, dalyvaudamas 
daugelyje LTSR Valstybi
niame operos ir baleto tea
tre statomų spektaklių, sa
vo kūrybiniu darbu nusi
pelnė tarybinės visuomenės 
pagarbą.

A. Sodeika mums gerai 
pažįstamas kaip jaunų ta
rybinių muzikų auklėtojas. 
Jis yra LTSR Valstybinės 
konservatorijos docentas, 
vokalinio fakulteto kate
dros vedėjas ir operos kla
sės meno vadovas bei reži
sierius. Su nuoširdžiu 
ą t s i d a v i m u ir rūpestin
gumu A. Sodeika savo ilga
metį kūrybinio darbo paty
rimą ir teoretines žinia.* 
perduoda busimiesiems me
nininkams. Jis stengiasi 
tvirtai įdiegti studentams 
tarybinio meno principus, 
iškeldamas jo idėjiškumą, 

Jeigu aš tver

liaudiškumą, prana sumą 
prieš merdintį buržuazinių 
Vakarų meną. A. Sodeika, 
vadovaudamas operos fea- 
sei, ruošia pačių studentų 
jėgomis įžymiųjų kompozi
torių operų pastatymus. 
Štai, pavyzdžiui, šių moks
lo metų I-a jame semestre 
konservatorijos studentų 
buvo pastatytos ištraukos 
iš eilės operų: Čaikovskio 
“Eugenijus Onieginas” ir 
“Pikų dama,” Dargomiž-. 
skio “Undinė.” Verdi “Ote
lo,” Pučini “Bohema.” Ruo-‘ 
šiantis pastatymams, Sodei
ka jauniesiems artistams, 
išsamiai išaiškina vaid
mens charakterio savybes ; 
įdiegia tinkamą - jo supra 
timą. Operos klasės stu 
dentai, jausdami rūpestin 
gą ir veiklų Sodeikos vado 
vavinią, sėkmingai įsisavi- 
ria teoretines žinias, prak 
tiškai jas taikydami sccid 
niame ir vokaliniame 
atlikime.

Tarybinė vyrmu s y ’■ P
aukštai įvertino A. ’
kos — menininko ir J
gogo darbą, audov''^''d / 
jį Darbo Raudonosios'Se
liavos ir Garbės ženklo or- ' 
dinais. 1950 m. Antanui So
deikai suteiktas LTSR liau
dies artisto vardas.”

Redakcijos Atsakymai <
S u an i k lį J u r gi u i.—Atleis

kite, kad jūsų straipsnelio 
apie caro Aleksandro “pra- Į 
našystę” negalėsime ' su
naudoti. Dalykėlis per silp
nas, ir dar su klaidinga iš
vada.

čiau svietą...

giausias 
ir jeigu

DRAUGUI A. M. M—NIUI
Būk tvirtas,, drauge, ir nęnusimink, 
Nors tau blogu atmokėjo!...
Prigimtą silpnybę žmonių atmink, 
Kurią, matyt, ir X turėjo...
Žinau,- jog siela sunkiai pagyja, 
Kurią sužeidžia savi saviems.
Žinau, kaip draugas jauti savyje, - 
Bet neatskleisį žaizdos kitiems.
Trisdešimts penkis praeitus metus
Aš gi pažįstu tave gerai: v
Pats buvai duosnus..., švietei ir kitus,— 
Idėjos draugams gero darei.
Būk tvirtas, drauge, ir plunksnos nemesk, 
Pasaulyj juk liejasi kraujas!. ..

* Apšvietos darbą kaip tęsei—taip tęsk, 
Kad barbarizmo dingtų gaujos!

J. Bijūnas

Cleveland, Ohio
Staiga mirė Pranas Panzer

Kovo 26 d. važiuodamas su 
reikalais savame automobiliu- 
je, staiga nuo širdies atakos 
mirė P. Panzer. Velionis buvo 
vokiečių tautos, gimęs ir au
gęs Lietuvoje, Kauno mieste. 
Amerikon atvažiavo dar jau
nutis būdamas ir visą laiką 
gyveno Clevela'nde. Iš pat 
jaunų dienų jis gražiai sutapo 
su lietuviais ir su 'progresyviu 
lietuvių veikimu. Jo mylimiau
sia veikimo šaka buvo dailė ir 
jis joje visą laiką dalyvavo. 
Kolei Clevelande gyvavo 
chorai, jis buvo nuolatinis cho
ristas, turėjo grąžų tenoro 
balsą. Be to, jis koncertuose 
dainuodavo duetuose, kvarte
tuose, o taipgi buvo ir neblo
gas solistas. Kaipo dainininkas 
jis gana gerai pasirodė ir 
operetėse, kuomet buvo stato
ma “Laima”, ’ “Grigutis”, ir 
kitose. Jeigu šiandien Cleve
lande veiktų mūsų dailės orga
nizacijos, kaip pirmiaus, mes 
jaustume didžiausią spragą 

j meno srityje, netekę P. Pan- 
I zerio. Bet, deja, veikėjams 
praretėjus, mažai kas pasta
ruoju laiku veikiama, o nete
kus Prano, dar mažiau 
paliko meninį veikimą 
vinti.

Iš profesijos Pranas 
barzdaskutys, todėl
bai sekėsi grimeratoriaus dar
bas. Per daugelį metų, kiek 
tik buvo Clevelande perstaty
mų, Pranas buvo nuolatinis 
apseiti.

Pranas sutapęs su progresy
viu lietuvių judėjimu, jis pa-

progų 
pagy-

buvo 
jam la-

(I .....
aš būčiau ga'
ir protingiau:

aš tverčiau svietą,
tai man būtų daug lengviau 
jį sutverti tobulą, negu pik į 
na priešginybių; skausmų ’ 
ir kančių., v

Aš neleisčiau užgimti an- 
liems, raišiems . ir silpna
pročiams. Aš netverčiau si
filio, džiovos, choleros, vė 
žio ir daugybės kitokių li
gų, kurios baisiai kankintų

Pra- 
ir su 
Gai- 
pati-

'•.rnuLes. \
I

Aš nutverčiau nuodų, ku- 
f r jais vieni kitus nuodytų; 
aš netverčiau uodų, kurie 
siurbtų kitų kraują; aš ne- 
tverčiau nuodingų gyvačių, 

; kurios mirtinai giltų kitus 
mano sutvėrimus; aš ne
tverčiau plėšriųjų žvėrių, 
kurie draskytų kitus mano 
sutvertus gyvūnus.

Aš netverčiau nei silpnos 
žemės, kuri savo vulkanais 
ir drebėjimais prarytų 
miestus ir tūkstančius gy
vybių. 1

Aš netverčiau ponų, uba
gų, utėlių ir kitokių svie
to parazitų, be kurių mano 
žmonės' galėtų daug leng
viau ir laimingiau. gyventi.

Bet aš sutverčiau protin
gus žmones, kurie kanuBlė- 
mis nedraskytų ir netaiky
tų vieni kitų ir negriatitų 
išbūdavo tų miestų ir kai
mu, v
. Mano sutverti žmonės ne

sirinko ir savo gyvenimo drau
gę lietuvaitę, irgi progresyvę 
veikėją, Elizabeth Likiutę. 
Juodu apsivedė 1919 metais, 
užaugino vieną sūnų.

Kaip organizacijose, taip ir 
šeimyniniame gyvenime 
nas buvo labai nuolaidus 
visais gražiai sugyveho. 
la, kad taip netikėtai jį
ko mirtis, dar,galima sakyti, 
jaunystėje, vos sulaukus 55- 
m. amžiaus.

Išlydint iš Wilkelio koplv 
čios, drg. J. Krasnickas 
dainavo porą liūdesio dAine. 
lių. J. žebrys, išlydint, o taipg:
ir ant kapų, pasakė trumpas (tik kad nenaikintų vieni ki- 
atsisveikinimo p r akai bas. tų, bet jie apseitų neskerdę 
Skaitlingas palydovų būrys 
palydėjo jį į Lakeview kapus.

Uždėję po gėlę ant jo kapo, 
su liūdesiu veiduose išsiskirs
tėme. . >'

Ilsėkis, mielas drauge, o 
likusiai jo gyvenimo draugėj, 
sūnui, ir artimiesięms linkiu 
tuos skaudžius smūgius vei
kiausiai pergyventi.

J. Žebrys.

ANEKDOTAI
Nuo zuikio gynėsi

Girininkas: “Ar užmir
šai, kad zuikių šaudymo se
zonas jau praėjo?^

Medžiotojas: “Aš tai ži
nau, bet aš buvau privers
tas šį nušautį besiginda
mas, nes jis mane atakavo.”

Surinko žemaitis

ir kitų mano nekaltų gyvū
nų. (Tik'nueikite į gyvu
lių skerdyklas ir pamatyki
te, kas ten kiekvieną dieną 
darosi, — kokios ten baise
nybės atliekamos!)

Mano ^uUerti žmonės 
būtų tobuli’ jie būtų pilni 
mei!č w gurno ir 
garbos kitiems. Jie 
prieš mane nedrebėtų dėl 
nežinystės ir baimės, jie 
prieš mane nepultų ant ke
lių, neašarotų ir nedūsau
tų.

Mano šutverti žmonės vi
suomet. būtų linksmi, lai
mingi ir džiaugtųsi gyveni
mu ir visomis jo grožybė
mis!... t

Tai toks būtų mano su
tvertas svietas./

j. Bijūnas

pa-

buvo būbnyta komercinėje spaudoje?
Atsiminkime, jog gyvenimo produktai nesvietiškai 

pabrango; paleistieji iš „darbų..darbininkai nesijaus gy
veną gerbūvyje. 2 psl.—Laisve (Liberty, Lith.

I 
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CLEVELANDO ŽINIOS
Buv<A labai įdomi
Dr.č Loud prelekciją

įjresyvių Partijos 
xrfnis, Dr. Loud prelekci-

erdviose patalpose, 
kimštinai 

kambariai.

pa-
sta 
ja įvyko 
kur publikos buvo 
pilni du erdvūs 
Publika susidėjo iš jaunosios
kartos mokslą mylinčių žmo
nių, vieni iš jų jau buvo moks
lus baigę, įvairūs profesiona
lai, kiti dar kolegijų bei uni
versitetų studentai. Tik iš se
nesnių darbo žmonių toje gra
žioje sueigoje visai nesimatė.’

Dr. Oliver S. Loud, kuris 
yra atominės energijos profe
sorium Antioch kolegijoje ir 
eina Ohio Progresyvių Parti
jos pirmininko pareigas, davė 
labai įdomią prelckciją temo
je “Socialistinės šalies Moks
las Naujoje Kūrybos Rolėje”. 
Pirmiausiai Dr. Loud paaiški- 
no, kad socialistinėje šalyje 
jaunuoliui aukštesnis išsilavi
nimas- yra daug lengviau pa
siekti, negu mūsų šalyje, kur 
jaunuolio pasirinkto mokslo 
atsiek imas didžiumoje 
klauso nuo. jo tėvo ar 
menkių sutaupą, prie 
dar moksleiviui pačiam 
prisėdėti tokiu darbu,
nieko bendro neturi su jo pa
sirinktu mokslu. Tuo tarpu 
socialistinėje šalyje — sako 
Loud — valdžios yra aprūpin
ti viskuom. O jeigu ir yra rei
kalas moksleiviui padirbėti, 
jis dirba prie tokio darbo, 
kurį jis siekiasi išmokti.

Pasikabinęs Tarybų šalies 
žemlapį, Dr. Loud pirštu va
džiodamas ant jo rodinėjo, 
kaip socialistinės šalies moks
lininkai yrą pasiryžę pakeisti 
Tarybų šalies žejnės veidą. 
Jis rodinėjo, kad Turkmėni
jos ir Uzbeko respublikose ir 
jų apielinkėse nesiranda upių 
milžiniškuose žemės plotuose 
ir todėl tuose žemės plotuose 
nesiranda jokios drėgmės,

juose nuo sausros buvo išny
kę visi augalai ir medžiai. O 
nesant drėgnumo nei medžių 
vėjai turėjo progos išdžiovin
ti ir pačią žemę, paversdami 
tuos didelius žemes plotus į 
smėlio pusnynus, dezertus. O 
toliau į žiemius, Uralu kalnų 
užnugaryje, kur prasideda 
žemumos, ten upių daugybė, 
kuriosna vanduo renkasi nuo 
Uralo kalnų ir kitų aukštumų, 
sudarydamas
upes kaip Ob, Migos, „ Tobol 
ir kitas' kurios
tiko jūros. O didžiausia iš jų 
Ob upė net kaip kur išsišako
jusi teka per O b ūžta ką į 
Arktiko vandenyną. Daugybė 
tokių didelių upių sudaro per 
daug nuolatinio 
kuris iššaukia d 
kas sudaro 
nepereinamų
Tas per didelis 
atvėsina ir orą, ki 
ir vasaros laiku ž 
tik paviršium. Tas
vandens ir drėgnumo savo 
laiku pavertė ir kitus milži
niškus plotus nebenaudingais. 
O atitaisymas tokiu didelių 
gamtos klaidų galimas tik

Tik vienas trukumas buvo, 
kad De Lacy negalėjo ateiti 
pas mus, kad pasakyti pra- 
kalbėlę. Dalykas yra apgailė
tinas, kad Ohio Progresyvių 
Partija nebeišgali palaikyti 
nei vieno apmokamo darbi
ninko. Už tai ir De Lacy prisi
ėjo susirasti darbas savo pra- 

atliekamu

Lawrence, Mass.
Įvairios žinutes

pagerinimai, 
paliuosuoja

tokias dideles

teka link Ark-

drėgnumo, 
g lietaus, 
rbę ežerų, 

liugnų,' balų.
drėgnumas 
ir vietomis 
miė atšyla 

perviršis

Rider kolegiją, Trenton, N. J.

pri
ded ės 
kuriu

kuris

nebuvo laiko ateiti į mūsų 
vakarą. Už tai ir

naujos 
daug 

Wood 
per dvi

du šimtai 
stato

yra galimas aukštesnis išsila
vinimas, negu mūsų šalyje, ir 
kur kiekvienas atsiektas pa
gerinimas atneša naudos vi
sos šalies žmonėms — pareiš
kė profesorius Loud.

—Net ir paprasti darbo 
žmonės, ten nuoširdžiai dirb
dami po mokslo žmonių di
rektyva, patampa specialis
tais tokiuose darbuose.

— Atitaisymui virš minėtų 
gamtos klaidų, TaryBų šalies 
žmonės sulaiko upių tekėjimą 
i tuos šalies kraštus, kur jau 
žemė per daug permirkusi, 
pasukdami jų vandenis tekėti 
į tuos išdžiuvusius žemės plo
tus, iškasdami kanalus per

dindami juos atominės ener
gijos pagalba. Taipgi iškasi- 
nėjo kanalus po išdžiovintos 
žemės plotus. O kada jau vis
kas. buvo prirengta, užtvenkė 
didžiąsias upes pylimais ir 
privertė jų vandenį tekėti at
gal link išdžiuvusios žemės. 
Bet Tarybų žmones ir tuomi
dar nepasitenkinę, jie sodina | gyvenimui 
ant tų išdžiuvusių žemės plo- laiku atlikti Ohio P. P. direk- 
tų miškų ruoštus apie 70 my- toriaus pareigas. Todėl jam ir 
lių atstumoje vieną nuo kito, 
kad kartu su drėgmės pagal-1 margučių
ba sulaikytų tuos vėjus, kurie mes turime nors dalį prisiimti 

viską | tos kaltes, nes šiemet jau 4-tas 
j mėnuo, o dar jokios paramos 
partijai nesuteikėme. O parti
ja, ir tokiose aplinkybėse bū
dama, nuveikia visuomenės 
labui gana daug. Privalome 
pagalvoti visi apie tai! 

i
Mūsų gerosios draugės pri

sidėjo daug prie margučių 
vakaro su darbu ir sunešda
mos maisto ir kitų dovanėlių. 
Tik gaila, kad jos uždraudė 
man čia paminėti, ką jos da
vė, sakydamos, “kam to rei
kia.” Todėl čia paminėsiu tik 
aukotojų vardus: Julia Wer
ner, Mikalajūnienė, Mariutė 
Gedeminskienė, Mariutė Ni
kos, Onutė Gendrėnienė, Mal
vina Plaušienė, Balčiūnienė 
ii- J. žebrys. Draugai Gabriu- 
nai paaukavo $3. Už tai, var
de P. P. Lietuvių Klubo, tariu 
visiems aukotojams širdingai 
ačiū! J.N.S.

savu laiku sunaikino 
kas ant tų žemės plotų aug
davo.

-— šis milžiniškas darbas, 
kuris galimas atlikti tik socia
listinėje šalyje — s^kė Dr. 
Loud, — neša milžiniškos nau
dos ir kitose1 srityse : Tų upių 
vandens pajėga gamina elck- 
ros pajėgą, kurios jau dabar 
pagaminama apie 20 bilijonų 
kilovatų į metus, ir kai kurie 

"kanalai yra tinkami navigaci
jai, laivų plaukiojimui.

Dr. Loud, kaipo profeso
rius, įpratęs, duodamas lekci
jas savo mokiniams, pasakyti 
trumpu laiku daug, bet ši pre- 
lekcija jam ėmė daugiau dvie
jų valandų. Jis turėjo po ran
ka kelias knygas ir 
iš kurių laiks nuo 
tikrindavo, ką sako 
lekcijoje.
Smagus buvo 
margučių vakaras

Nors publikos nebuvo 
daugiausiai, nes matos,
dar ne visi turėjome progos 
susipažinti su Progresyvių 
Partijos nuveiktais darbais 
visuomenės naudai, bet Corle- 
ttiečiai bei E. 79 apielinkės 
drauges ir draugai margučių 
vakarą gražiai parėmė ir to
dėl vakaras buvo labai sma
gus ir draugiškas. Turėjome 
gerą muzikantą ir už tai visi' 
prisišokome įvalias; mušėme 
margučiais ir šiaip žaidėme, 
šnekučiavomės iki vėlai nak-

Nauji 
mašinos 
darbininkų iš darbo. 
Mill viename skyriuje 
pakaitas dirbdavo
darbininkų. Bet dabar 
naujas mašinas ir kai bus už
baigtos ir paleistos darban, 
tame skyriuje bedirbs 28 dar
bininkai. Net 162 darbininkai 
bus atleisti iš darbo. Tai da
bar klausimas, kur ir kaip 
tie darbininkai gaus darbą? 
Juk naujų darbų neatsiranda. 
Pabaigę sutaupąs žmonės tu
rės badauti. Jeigu būtų kito
kia sistema, tai visi darbinin
kai būtų aprūpinti ir niekam 
nereikėtų nervuotis, kaip zčia 
reikės užbaigti gyvenimo die
nas.

UU0, lull CVukl CU U 1 Cv * * C. v 1 V4 O

aukštumas,per kalnus, išsprog- i lies.

žurnalus, 
laiko pa
savo pre-

per- Shenandoah, Pa
Atžymčjimui Laisves 40 

metų sukakties balius įvyks 
i šeštadienį —

Balandžio 14 April
Bus West End Hall, West 

Center St., pradžia 7:30 v. 
vakare.

Kviečiame visus atsilan
kyti ir tuomi paremti Lais
vę finansiniai jos Jubile- 
ja u s proga. — LDS 34 k p.

OPEROS FESTIVAL.IS
RENGIA

LIETUVIŲ MENO SĄJUNGOS 3-ČIOJI APSKRITIS

Sekmadienį (Sunday) April 35 1951
PRADŽIA

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

7 ''

SUZANA KAZOKYTfcFLORENCE KAZAKEVIČIŪTEAMELIA YOUNG

to?

MILDRED STENSLER

CHORAS — Philadelphia, Pa.LYROS
AIDO CHORAS — Brooklyn, N. Y............. .
SIETYNO CHORAS — Newark, N. J.................• •.
LAISVE CHORO KVARTETAS—Hartford, Conn
L. K. M. ŠOKĖJAI — Richmond Hill, N. Y...........

SOLISTAI: 
Amelia Young, Suzanna Kazokyte, Florence 

Kazakevičiūte, Elena Brazauskiene.
Frank Balwood—Festivalio akompanistas

vad. Rose Behiner 
vad. Mildred Stensler 
vad. Mildred Stensler
vad. Wilma Hollis\
vad. Ruth Bell

■ <r< Ghorai vaidins scenas su kostiumais iš trijų lietuviškų operečių. Solistai taipgi duos eilę gražių opere- 
Linių kavalkų. Programos tema, “opera ’, yra paskirta pagerbimui lietuvių autorių ir kompozitorių.

J Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ir sykiu dalyvauti iškilmingame Operos Festivalyje,
Įžanga, įskaitant taksus, $1.50. LMS KOMITETAS

EMMMMn

—o—
Buvo numatomas labai di

delis vandens pakilimas Merri
mack River, bet jau pradėjo 
atslūgti ir pavojaus nėra. Tik 
viena dirbtuvė, kuri gamina 
popierių, nedirba, šiaip visos 
dirbtuvės dirba.

—o—
Lawrence Raudonojo Kry

žiaus skyrius nesukėlė savo 
kvotos, dar trūksta $28,000. 
O Roosevelto laikais Raudona
sis Kryžius čia .subrinkdavo 
virš kvotos. Pasirodo, kad
žmones 
karui.

ko kokiam ten francūzų mu
ziejui, o savo brangius daik- Vedybos įvyks gegužės mėne- 
tus ir daug pinigų paskyrė 
New York o .muziejui. 1 *

Man vienas “pentorius”, 
kuris pas tą ponią dirbo, pa
sakojo, kad jos palociuje bu
vę net dviejų šimtų metų se
numo itališko vyno, keliolikos 
tūkstančių dolerių vertės. Ap
linkui j op palocių pastatyti 
policistai saugoti, kad niekas 
nieko neišneštų.

Ta pati ponia taipgi turėjo 
kitą palocių Lichfield, Conn. 
Abudu palociai bus parduoti.

Aš tą “pentorių” paklau
siau, ar jam ta ponia paliko

| ką nors? Jis atsakė, kad nie
ko nepaliko. Bet kai jis pas 
ją dirbęs, tai gavęs neblogai 
apmokėti. Sako, tarnams nie
ko nepaskyrė. O gal ir pasky
rė pinigais, bet neįrašė į po
pierius, kad taksų valdžiai ne
reiktų mokėti. Tuomi mano 
kalba su juo ir pasibaigė.

Minėtos ponios vyras buvo 
beveik visų Torringtono fabri
kų savininkas. Tai jam darbo 
žmonės 
tus. Jie

sj. . .
Geriausio pasisekimo jums, 

jaunuoliai, jūsų profesijoje ir 
šeimyniškam gyvenime.

J. K. Nelesh.

ŠYPSENOS
Aukštos niaukų kirpimo 

kainos primena man vieną 
vyrą, kuris nekirpo plaukų 
per penkias savaites, o pas
kui nešiojo tuščią smuikos 
baksą.

Spartakas

Pranešimas

ii1 sukrovė tuos tūr
iam dirbo už mažas 
jis turtus krovėsi.
turtų ponai negalėjo

Mirdami
Betgi 

su savimi pasiimti, 
turėjo viską palikti. Tik ne
paliko darbininkams, kurie 
tuos turtus sukrovė. •

Laisvės skaitytojas.

PITTSBURGH. PA.
Šiuomi pranešu, kad LLD 4-tos 

ir LDS 8-tos Apskričių konferenci
ja įvyks sekmadieni, balandžio 
(April) 29-tą, pradžia 1 vai. po pie
tų, bus LDS 142 kuopos svetainėje, 
W. Carson St. Minėtų organizacijų 
kuopos malonėkite prisiųstis dele
gatus, pasirūpinkim, kad būtų sėk
minga konferencija, nes turime 
daug reikalų aptarimui. Prašome 
gerai jsitėmyti konferencijos dieną 
ir vietą, tikrai būti konferencijoje. 
Vieta apylinkei gerai žinoma. — 
M. Paulauskas, LLD ir LDS Apskr. 
rašt. (71-73)

HARTFORD, CONN.
Moterų Klubo narių susirin- 
jvyks pirmadieni, 16 d. ba-

Binghamton, N. Y

LLD
Rimas
landžio, 7:30 vai. vakare, 153 Hun
gerford St. Visos narės prašomos 
susirinkti, nes turime daug svar
bių reikalų atlikti. — Sekr. V. K.

(71-72)

—o—.
Victor Eartin, 78 metų sene

lis, aklas, labai apdegė Mei'ri- 
mack Courts apartmente. Mi
rė vežamas ligoninėn-. Prieš 
28 metų jis pasiliuosavo 
iš darbo. Buvo keltuvo vairuo
tojas Monamac Mill dirbtuvč-

—o—

Širdinga padėka

širdingai dėkoju' jums, 
gūs draugai ir draugės, 
są man suteiktą gerą 
mano ligos ir 
rią man 
Wilson 
Johnson 
brangias
pinigais ir kitais dalykais, ku
rių gavau daug. Taipgi ačiū 
už aplankymą ligoninėje ir 
namuose.

bran- 
už vi- 
laikė 

operacijos, ku-
ė vasario 8 d. 

Memorial ligoninėje. 
City, N. Y. Ačiū už 
ir gražias dovanas

BRIDGEWATER, MASS.
Amberlando Koncertas

Koncertas įvyks sekmadienį, 15 
d. balandžio (April), Lietuvių Pi
liečių Salėje, 60 Hale St. Pradžia 
3 vai. po pietų. įžanga 75c ypatai.

Programos išpildyme dalyvaus 
Norvvoodo Vyrų Grupė, Anna Mi- 
ncikaitč, Jonas Grybas ir kiti meni
ninkai. Prašome visus ir visas at
eiti. Išgirsite gražių dainų. — Ren
gėjai.

Išgirsite gražių dainų. —
(7172)

No. Andover mokyklų ko
mitetai turėjo susirinkimą, ku
riame dalyvavo ir keli dakta
rai iš Lawrence. Visi diskusa- 
vo klausimą, kai)) apsaugoti 
vaikus nuio dantų sugedimo ir 
apsinuodijimo. 1 
turėtų apžiūrėti 
Geriausia, 
se.

LLD 37 
m as įvyks

kiti miestai 
savo vaikus, 

žinoma, mokyklo-

—o—
kuopos ■ susirinki- 
balandžio 1

r 15, nes 13
penktadienis — Red.), 2 
pX) pietų, Maple parke, 
nariai prašomi dalyvauti, 
turėsime aptarimui daug 
kalų kas link piknikų.

yra 
vai. 
Visi 
nes 
rei- 
Juk

pirmas piknikas jau. nebetoli. 
Tai bus visų apskričių pikni
kas birželio 10 d.

S. Penkauskas.

Torrington, Conn
Pažvelgus atgal 50 . metų, 

Torringtone buvo gatvė, vadi
nama M id žino Avė. Joje gy
veno visi bagočiai. Gatvė bu
vo puikiai išpuošta puikiais 
medžiais. Paprastam. darbi
ninkui už jokius pinigus ši 
gatvė nebuvo prieinama. Lo
tai dideli, panašūs į parkus. 
O namai buvo po 15 kamba
rių ir daugiau.

Po antrojo pasaulinio karo 
bagočiai pradėjo pardavinėti 
savo palocius ir kraustytis į 
farmas ar kur kitur. Dabar 
toje gatvėje medžiai iškirpti, 
o palociai išgriauti, o jų vie
ton pastatyta“šiorūmiai” ir 
gazolino stotys. Stotis turi net 
trys ' kompanijos. Randasi 
“pliumerio” biznis, dvi grabo- 
rių įstaigos. Vieną palečių 
nupirko italų klubas ir pasi
darė sau klubrūmius. Dar vie
ną didelį, namą nuvertė ir jo 
vieton stato vadinamą Turist 
llom.es po tris kambarius. Vis
kas suvesta: šilima, maudy
nės, elektriniai pečiai, kur 
sustoję pakeleiviai įgalės sau 
valgius pasigaminti.

Neseniai čionai mirė mili- 
jonierka Svveizi ir paliko mi
lijonus doT. labdarybei, pus
antro milijono dolerių Tor
rington Ilospitalei, ir dideles 
surpas pinigų protestonų „baž
nyčioms, net šešius milijonus 
dolerių. Ji daug pinigų pali-

Dėkoju dyaugei B. Zmitrai- 
tei už pranešimą per Laisvę 
apie mano susirgimą. Kaip 
nuo vietinių draugų, taip iš ki
tų miestų gavau daug laiškų 
ir atviručių su gerais veliji
mais pagyti.

• Brangūs draugai ir drau
gės, niekados 
man suteiktos

MONTELLO, MASS. 
Bankietas.

Dienraščio Laisvės paminėjimui 
40-ties metų jubiliejaus sukakties 
bankietas įvyks šeštadienį, balan
džio 21 d., Lietuvių Tautiško Namo 
Žemutinėje Svetainėje, 8 Vine St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. įžanga 
tik 75 centai ypatai.

Bus skanių valgių, koncertinė 
programa, svęčių iš Laisvės įstai
gos, (Brooklyn, , N. Y.),, kurie pa
aiškins dienraščio svarbą. Visus ir 
visas prašome ateiti. — Rengėjai.

(71-72)

Tuo tarpu 
sveikyn.

Dar kartą 
visoms. J.

nepamiršiu jūsų i 
užuojautos.
palengva einu

ačiū visiems ir
K. Navalinskienė

Redakcijos pastaba: Dėl šu
tau pymo vietos nededame išti
so surašo jūsų paminėtų žmo
nių. Tikime, jog atleisite.

Gabi jaunuolė Cecilė Mal- 
daikaitė baigė slaugės mokslą 
vas. 5 d. Ji mokėsi Mount Si
nai Hospital, New York City, 
N. Y. Už atsižymėjimą moks
le yra apdovanota The Carrie 
and Gustaw Blumenthal 
Award.

Maldaikaitė yra

MONTELLO, MASS.
Prašome visus ir visas jsitėmyti, 

l kad Liuosybes Choro koncertas ir 
teatras turėjo įvykti šeštadienį, ge
gužės (May) 12 d. Bet kad nepa
kenkus Amberlando radijo valandos 
koncertui, kurie tą pat dieną yra 
rengiamas Norwood, tai Liuosybės 
Choro koncertas ir teatras yra per
keltas į šeštadienį, 26 d. gegužės.— 
Geo. Shimaitis. (71-72)

duktė F. A. Maldaikių, taipgi 
yra Moterų Klubo narę.

Cecilė yra susižiedavusi su į
Mr. Lepay, kuris yra baigęs Į

Matthew A 
BUYUS 

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
. )

« CHARLES j. ROMAN

3 psi.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Ketv., Bal.-Apy. 12, 1951

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktĮ, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai Įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsą patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

11 ią Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa« 

Tel. Poplar 4110
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Skaitytojų Balsai I

Jau ilgokas laikąs, kai 
draugas R. Mizara K risi įki
šę rašė ir ragino Laisvės

mintis per laikraštį apie tą 
apysaką “Kryžkelės,” kuri 

i ’ per Laisvę buvo spausdina
ma. Tai jau keli parašė. 
O aš nutariau laukti, kol 
pasibaigs per laikraštį eiti. 
Tai dabar, kai pamačiau, 
kad jau pabaiga, ir aš noriu 
čia savo nuomonę išreikšti 
ta proga apie dvi apysakas.

Aš visada labai myliu 
apysakas skaityti. Kai vie
na pasibaigia, tai aš ir vėl 
laukiu kitos pasirodant. O 
ypač tokių apysakų, kaip 
kad keli metai tam atgal 
Laisvėje buvo atspausdinta 
(tikrai nepamenu), rodos, 
gerbiamo daktaro Kaškiau- 
čiaus parašyta, “Akimirka 
Pekine.”
nuolio - Žukausko istorinis

0 dabar A. Vie-

romanas “Kryžkelės.” Man 
rodos, ir kiek aš suprantu, 
tai galima daug pasimokyti 
ir sužinoti iš gerų apysakų. 
Toji “Akimirka Pekine” 
man buvo labai įdomi skai
tyti. Skaitant tą apysaką 
aš daug sužinojau apie tos 
šalies žmones, apie jų kul
tūrą ir papročius. O da
bar apysaka “Kryžkeles” 
tai iš tikrųjų puiki.

Aš jau kelias knygas per
skaičiau apie Lietuvos pra
eitį, bet man rodos, kad nei 
viena knyga taip aiškiai 
nenušviečia tų laikų lietu
vių ir žemaičių gyvenimo ir 
tų gaujų kryžiuočių ,ir jų 
talkininkų po Lietuvą siau
tėjimo. Aš nesuprantu, ko
dėl dar ir dabar garbina tą 
kunigaikštį Vytautą. Man 
išrodo, kaip ir visi tie ku
nigaikščiai ir kiti didžiū
nai, jis tik troško sau dau
giau galios ir didesnės gar
bės įsigyti. O savo tauta, 

' savo žmonės tai jam nerū
pėjo. Nubėgo pas tuos tų 
laikų didžiausius lietuvių 
tautos neprietelius kryžiuo
čius apsikrikštyti ir su jais 
kartu ėjo Lietuvos naikinti. 
Kaip kad sako ta apysaka, 
kad jeigu ir buvo kuni
gaikščio ir jo .bajorų širdy
se kiek pasigailėjimo savo 
kraujo žmonėms lietu
viams, tai gal ne daugiau, 
kiek pasigaili vilkas vilko, 
kai jį tampo medžiotojo šu- 
nės.

Nors tas vyko labai se
niai, apie šeši šimtai metų 
tam atgal, bet kai skaitai, 
tai nelinksmą palieka, kad 
mūsų protėvius, niekam ne
kaltus, taip baisiai naikino 
ir žudė tie baisūnai kry
žiuočiai.

Dar labiau man padarė 
mylėt skaityt tą apysaką ir 
tas, kad daug kartų mini 
tą. Lietuvos kampelį, kuria
me aš gimiau ir augau. Tai 
Veliuona, taipgi Dubysa, 
Ariogala ir Nemunas. *Tai 
man žinomos tos vietos.

Didžiausia garbė jos au
toriui A. Vienuoliui - Žu
kauskui priklauso už tokios 
istoriškos apysakos parašy
mą. ,’ Veliuoniškė.

Paštas panaikins
Postal Notes

NewWto^<feg/Žinios
įibversyvu maršuoti 

Gegužes Pinnąją?
Gegužes

Pirmoji — 1951) •
Tikriausia, dąbar jau žino

te, kad bile kas, kas gera 
jums, o iš boso kišenės ištrau
kia nikelį, yra. subversyvu. 
Pakėlimas dolerio algos yra 
“subversyvumas,” ir yra “sub
versyvu’’ norėti, kad tavo vai
kai užaugtų, vieton tapti lavo
nais Korėjoje.

Bet, kaip “subversyvi” yra 
Gegužės Pirmoji? O kaip sy
kis ji yra amerikoniškiausia 
šventė iš Visų, kokias'mes tu
rime. Ji tapo įkurta 1886 me
tais, Chicagos darbininkų, 
kovoje už 8 valandų darbo 
dieną. Atsimenate jų obalsį:

“Astuonios 
bui, astuonios 
gui, astuonios 
linksminti I’’

Valdovų spauda, bosai ir 
parsidavimo artistai spiegė,; 
kad tai buvo “subversyvu,” 
bet Amerikos darbininkų kla
sė kovojo iki galo, ir astuo
nių valandų darbo diena tapo

priimtu dalyku.
Ne be darbininkų sumokė

tos didžios kainos. Niekad ge
ri dalykai neatėjo lengvai. 
Net tuomet bosai veikė per 
laikus žinomais sufrėmavi- 
mais ir melais, ir keturi,ge
riausiųjų ir narsiausiųjų Ame
rikos darbininkų vadų buvo 
sufrėmuoti kaltinimu krimina- 
lybėje, kurios jie nepapildo;

9R bingą ir gražią praeiti, taipgi i 'HELP WANTED

valandos 
valandos 
valandos

dar- 
mie- 
pasi-

O vienas jų, drąsus ir tei
singas žmogus, August Spies, 
stovėdamas prie kartuvių pa
sakė :

“Ateis laikas, kuomet mūsų 
tyla bus galingesnė už balsus, 
kuriuos jūs šiandieną užsmau
giate!”

Ir jo žodžiai išsipildė, šią 
Gegužės Pirmąją šimtas mili
jonų darbininkų maršuos vi
suose pasaulio kraštuose. Jie 
maršuos tą dieną, kurią mūsų 
darbininkų klasės protėviai iš
gavo savo drąsa ir kovingu
mu.

Ar jau turite garsiajame 
surprizo bankiete vietą?

Tas nepaprastasis 
tas įvyks jam tiktai už desėt- 
ko dienų. Tad visiems, kurie 
linkite gero mūsų vyrams ir 
sau, laikas turėti • užtikrintą 
vietą sau, savo žmonelei, mer
gelei ar šeimininkei ir visiems 
savo prieteliajms, su kuriais 
norėsite tojo surprizo puotoje 
būti.

Surprizo vyriausia ypatybe 
yra tokia, kokios dar niekad 
visame didžiajame Karalių ir

hankie- Karalienių (Kings ir Queens 
—reiškiant Brooklyną ir Rich
mond Hill su apylinkėmis) 
mieste niekad nebuvo buvę:

Vieni vyrai surengs šaunią 
vakarienę, patys patarnaus. 
Net bulvių skusti ir indų plau
ti neprikiš moteris. O kokias 
kitas štukas joms iškirs, pa
matysite atėję auditorijom 
balandžio 21-mos vakarą.

Nek.

Bankas persikraustė 
per dvi dienas

Paskiausieji veiksmai 
kovoje prieš taksus

Veteranę apdraudė 
antrieji dividend® 
išmokėsimi*

Žydai Am. Veteranai

naciu ir Franco
«

pasigirdamas, kiek daug esąs 
pasitarnavęs mūsų kr jau
čiams. O dabar jau unija 
esanti apvogta, suteršta. įra- 
šytąs juodas lapas, ir tt. (Ke
leivio nr. 12, kovo 21. 195 1). , .skalbiamųjų mašinų ir autcrh^j&tlih

REIKALINGI DARBININKAI
APTARNAVIMUI VYRA^

Prie Skalbiamųjų Mašinų ir GaS 
Range, patyręs prie automatiškų

Irving Trust Co. bankas, 
turėjęs savo raštinę 24 W. 
48th St., persikraustė į Rocke
feller Plaza, tą darbą atlik
damas po uždarymo banko 
penktadienį iki atidarymo 
naujoje vietoje pirmadienio 
rytą. .

Kad viskas pavyktų, naujo
ji vieta buvo išmieruota ir 
viskas joje aprokuota. O iš 
senosios atgabenamas turtas 
tąipgi apmieruotas ir sunume
ruotas. Tad daiktai buvo at
vežti tada, kada jie buvo ga
tavi statyti jiems paskirtoje 
vietoje, vienas daiktas neuž
stojo kitam kelio. Nieko 
reikėjo perkelti iš vietos 
ton.

ne- 
vie-

či ir-Kartu su kraustyto jais 
bo ir virš šimtas banko perso
nalo, kožnas atsakingas už 
sargybą jam paskirto nume
rio. Pervežta milijonai turto 
pinigais ir Šerais.

Protestai prieš kėlimą “sa
les tax” (telegramomis, tele
fonais, laiškais) tebeplaukė 
miesto kaunsilmanams viso
mis šios savaitės dienomis. 
Tačiau didžiuma miesto kaun- 
silmanų vis tebebuvo nusista
tę klausyti savo partinių bosų, 
ne piliečių balso.

Delegacijos pas Miesto Ta
rybos narius (kaunsiĮmanus) 
reikalavo pasisakyti prieš 
taksus. Iš anksto pasižadėjo 
balsuoti prieš taksus tarybos 
mažumos lyderis Stanley Isa
acs ir penki Manhattan de
mokratai. Taipgi vienas 
brooklynietis gal. balsuosiąs 
prieš. Tačiau dar vis tebebū
tų 19 ar 18 balsų pakelti tak
sus, o prieš tiktai 6 ar 7.

Balsavimo tikėjosi balan
džio 11-ta.

Gaisragesių Departmente 
būsią įkaltinimų, sako proku
roras Hogan.

Brooklyno pašto viršininkas 
Edward J. Quigley praneša

• Laisvei, kad. nuo kovo 31 die
nos, šių metų, nebepardavinėja 
postal notes (tai tie monei or
deriai, kuriems storos popie
tes blankutes nusiperki iš 
anksto ir pats išrašai, kada 
reikia). ",

Tų postal notes visai nebe- 
Vartos po liepos 1, 1951, nes 
įvedama visai skirtinga mo
ney orderiams sistema. Pat
varkymas paliečia visą šalį. |

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS * • •

((Tąsą nuo 1-mo psl.) 
šnarskių Kazys ......... . . . ;...
W. Tilifmas ....... .............................................
F. ir A. Jasmontai • •.. •............. . ................
V. ir O. Žilinskai .. ...........................................
F. ir F. šimkai........... .  •, >....................■

* Geo. Jamison ...........................   •
M. Stelmokas .. •  ................................• •..
M. Pakštienė .. . . . ................................ .
M. Kessel ........... ......................... . . .  ^ •..........
A. Kazakevičius .............................................
Joseph Grayson • •.................. ............ . .
LLD 136 Kp. Draugas Chas......... • •..........
F. Klaston ........................... .............. .
Newarkietis ...................................
J. Stanionis . • •............ • •.
Visiems ir visoms aukojusiems tariame

giausiai ačiū! Prašome aukoti į Laisvės Jubiliejinį 
Fondą. « Laisves Administracija

5.00 
5.00 
5.00.
5.00
5.00
3.00
2.00 
2.00v 
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00 
1.00 

širdin-

V etera n ų A d m i n i str a c i j a
skelbia, jog antrasis apdrau- 
dos dividendo išmokėjimas 
2-jo Pasaulinio Karo vetera
nams pradedamas šiomis die
nomis. Jis išmokamas remian
tis pirmojo dividendo parei- 
k a I a v i m u -a p 1 i k ac i j a, naujų
pareiškimų nereikia.

Apie 750,000 turinčių teisę 
gauti tą dividendą veteranų 
visai neatsišaukė, jiems tebė
ra neišmokėtas ir pirmasis di
videndas. Jeigu abejojate, an 
jūs turite teisę gauti dividen
dą, nueikite į Veteranų Admi- 
nistrac i j ą pasite i rauti.

Divide n d a s i šm o k am as tu - 
rojusiems karo laiko National 
Service Life Insurance. Palie
čia ne vien tiktai tuos, kurie 
pasilaikė tą apdraudą, už ją 
moka duoklę ir po sugrįžimo 
iš tarnybos, bet ir tuos, 
po sugrįžimo iš 
apdraudą atmetė,

žydh Amerikos veteranų 
taryba savo posėdyje gale 
praėjusios savaitės priėmė re
zoliuciją, kuria stipriai pasi
sako pries atginklavimą nacių 
Vokietijos.

Tame pat posėdyje, įvyku
siame Concourse Plaza Ho
tel, pasisakė prieš broliavimą- 
si su Ispanijos Franco. Ir pro
testavo del Argentinos reak
cinės valdžios uždarymo ne
priklausomo laikraščio La 
Prensa.

Tačiau, kituose tarimuose 
tarybos nusistatymas supuolė 
su fašistu siekiais. Ji sakėsi* I
kovosianti prieš komunizmą. 
Tip ponai, tupintieji viršinin
kuose, užmiršo, kad Hitleris 
milijonus žydų tautos ir kitų 
tautu žmonių išžudė vardan I 1 * ‘

i kovos prieš komunizmą, llit-
kurie | lerio vykdytas karas ir kiti 

tarnybos tą | nuo to laiko vykdomi karai 
nebemoka taip pat vedami po tuo pat 

duoklių. Apdraudų fonde ka-* obalsiu. 
i’o laiku susidarė perviršis iš 
to, kad mirtingumas buvo 
mažesnis, negu iš anksto ap
skaičiuota. Tad tą perviršį ir 
išmoka visiems sumokėju
sioms per aukštą duoklę.

Tiesa, kad mūsų 54-to sky- kų gas rangos. Su gerais ,i§ knitf 
i.ous ,.Ta gi— .1 kc- ipUnai KreipkttėS šilkais. „ aaM>
’.mga, bendrai su visa Amai- l^kai bile dieną nuo 8 ryto iki 
gameitų Unija, Tačiau čia 
kaip tik, ot, čia būtų vietoj p. 
Jenkinsu! pasiaiškinti iš Iii 
kovingųjų 1920-21 lokauto 
laikų, kaip■ buvusiam streikie- 
rių komiteto pirmininkui, apie 
išmokėjimą pašalpų sti'eikie- 
riams ir apie tas finansų kny
gas, kurias East Rivėje pri
girdei? ('omo on, Mr. Jun

ki ns! Senas Kriaučius.

5 30 po pietų.
MAYTAG CLOTHES CO., Inc.

Maytag Clothes Washers
& Gas Ranges

84-18 Northern Blvd., Long Island 
City. — 4 blokai nuo Queens Plaza 
Bridge.

(69-75)

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

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

Niujorkas 
skersai-išilgai

Baloto Teatras pradėjo savo 
pavasarinį trijų savaičių sezo
ną Metropolitan Opera Beū
sėje. Yra gorų baloto artistu.

Kaip pasiekti
Operos Festivalį

adre-

Jack Reif, gyvenąs 62 Le
wis Ave., Brooklyno, tapo 
areštuotas kaipo degtindaris, 
kuomet jo namo Westbury, 
L. I.,.atrado alkoholio gamin- 
tuvę.

Laikraštis atmetė 
skelbimą

A n gi i šk as d arb i n i n kų 
rastis Daily Worker 
paskelbė, kad jis atmetė skel
bimą veikalo “Darkness at 
Noon.” Atmestas dėl to, kad 
“mes nepriimam garsinimų 
karą kurstančių, raudonbau- 
bizmo, priešnegriškų ir prieš- 
žydiškų veikalų,” pareiškė 
Philip Bait, to laikraščio 
neralis vedėjas.

Iš LDS1 kuopos 
susirinkimo

dien- 
viešai

ge-

Balan- 
Klubo 

LDS 1 
Kaip ir
išklausy- 

raportai.

Brooklyn, N. Y. — 
džio 3 d., L. A. Pil. 
svetainėje, atsibuvo 
kuopos susirinkimas, 
visuomet, pirmiausia 
ta kuopos komiteto 
šiaip nieko naujo.

Fin. raštininkas A. Gilma- 
nas pranešė, kad ligoniais 
randasi šie nariai: Charles 
Naktinis, Sophia Thomson ir 
Frank Krunglis. Susirinkimas 
išreiškė ligoniams užuojautos 
ir linki kuo greičiausia 
sveikti.

pa

Teismu nebepanaikins 
svarbos ty 5,000 
demonstracijos -

G asu u ždususio pečkurio 
John Hladio bute, Jersey 
ty, policija radusi $2,000 
nigais ir $7,000 bankuose.

pi-

Ri-Policijos inspektorius 
chard J. Brereton įteikė pra-

sto- 
asmo-

U Z

Balandžio 1 O-tą įsakyta 
t i teisman, keturioms 
nims, kurio buvo areštuoti ko
vo 31-mą įvykusioje Times 
Sq nare d cm onstracij o j e 
Willie McGee gyvybę.

Penkių tūkstančiu asmenų 
demonstracija tuomet buvo 
sustabdžiusi trafiką. Dešim
tys tūkstančių praeivių matė 
ir girdėjo demonstrantų iškel
tus reikalavimus, kad prezi
dentas Trumanas neleistų 

! McGee nužudyti. Prie aikštes 
esančio puošnaus Hotel Astor 
languose pasirodė du milži
niški paparčiai su užrašu: 
“Free Willie McGee.”

Trys moterys ir vienas vy
ras tos demonstracijos daly
viai kaltinami kaipo “tvarkos 
ardytojai” ir įsakyti balan
džio 10-tą stoti magistrato 
teisman.

LDS prezidento kalba

Kadangi LDS prezidentas 
Rojus Mizara LDS reikalais 
lankėsi net vidurvakarinėse 
valstijose, kaip tai Chicago, 
Cleveland, Pittsburgh, ir ki
tur, jis papasakojo daug įdo
mių dalykų apie LDS kuopų 
tvarkymąsi ir veiklą. Jis pa
žymėjo, kad daugelis kuopų 
stropiai rengiasi prie LDS va
jaus narių gavimui.

R. Mizara taipgi pažymėjo, 
kad daugelis LDS narių, kurie 
čia gimę ir augę ir jau turi 
priaugančius, .vaikučius, pagei
dauja, kad Susivienijimas ką 
nors darytų lavinimui lietuvių, 
kalbos. M.S.

“Taikaar MacArthur?”

Jis komandavo 16-tą diviziją 
Brooklyno.

V

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

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

Recepti; Specialistai: 
MAX TEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6238

TONY’S
Jenkinso šmugelis 
Keleivyje

Brooklyno kriaučial, jei 
katras ir perskaito Jankausko 
kliedėjimus Keleivyje, tąi tik 
pasijuokia ir tarp savęs kalbė
damiesi klausia: Kaip tai 
žmogus, eidamas unijos orga- 

i nizatoriaus pareigas, gali taip 
Į meluoti ir šmeižti tos pat uni
jos narius darbininkus?

Visai nemanau — ir nėra 
reikalo — leistis į polemikas 
su p. Jenkinsu, nes tas žmo
gus už savo žodžius netsako, 
rašo, kas jam ant seilės užei
na ir baigta. Tiek norisi pri
minti p. Jenkinsud: kada Lais
vės nr. 32-m.e, š.m., buvo pa
rašyta, kad 1920-21 m. Jan- 

•kauskas skelbė “revoliuciją 
už kampo,” tai ir jis pats Ke
leivio nr. 11, kovo 14 d., š.m., 
rašo, kad “tie žodžiai galėjo 
būti Jenkinso pasakyti, dėl 
to nesiginčysime.” Atseit, p. 
Jenkins sėdėjo tame pačiame 
vežime, į kurį šiandien purvus 
verčia.

Dabar jis tiek jau daug sie
lojasi apie Brooklyno kriau- 
čiųs, prisimindamas jų gar-

z Tokį klausimą pastate new- 
yorkiečio dienraščio The Dai
ly Compass redaktorius Ted 
O. Thaekrey kovo 10-tos lai
doje.

Jisai sako, kad atėjo mo
mentas, kuomet “nebegalime 
turėti abiejus.” Jis pasiūlė 
atšaukti MacArthurą, o ieško
ti taikos.

-A-

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

SKELBKITĖS LAISVĖJE

UT-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Liberty Auditorijos 
sas: Atlantic Avė. ir 110 St., 
Richmond Hill.

T raukiniais-Busais
BMT Jamaica traukiniu iki 

111 St. stoties. Eiti du blokai 
(ilgieji). New Yorke gauna
mas BMT Canal St. stotyje. 
Arba; / /*•

Independent linijos Jamai
ca traukiniu iki Union Turn- 
pike-Kew Gardens stoties. 
Stotyje išsipirkti transfėrą. 
Išėjus, imti Q-37 busą. Išlipti 
prie Atlantic Avė.

Iš Williamsburgo: 
Ralph-Rockaway 
Gauti nemokamą
Išlipti prie Ralph Ave., ir pa
imti busą 22-AtIantic. 
eina 
Parkway,
Ave.', tad 
Ridgewood, • East Now York, 
Woodhaven.

Automobiliais
Iš Holland Tunelio važiuoti 

Manhattan Tiltu į Brooklyną. 
Ieškoti Atlantic Avė. ir šauti 
tiesiai iki 110 St.

Iš Naujosios Anglijos per 
Whitestone Tiltą, paskui Cross 
Belt Parkway sekti rodiklius 
į International Airpprt iki 
Exit 16.. Imti Lefferts^ Blvd, 
iki Atlantic Avė. \

imti 
gatvekarį. 
transfėrą.

Busas
Broadway iki Eastern 

paskui Atlantic 
tinka važiuoti iš

EGZ AMINUI) J AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

&

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRR.L o • • . VSavininkas

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
49Ž Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

*

4 psl.-Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Ketv., Bal.-Apr. 12, 1951

- .vCį •

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y. V*
Telefonas: EVergreen 4-8174




