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Dabar jau visas svietas ži

no, į kokią baisią tragediją 
tapo įvelta ši didelė šalis. Ją 
jon įvėlė klaidinga preziden
to Trumano politika. Vėjo 
prisisėjome, dabar audrą turi
me piauti.

< Korėjoje patys jkliuvome ir 
jkliudėme daug kitų šąlių. 
Mūsų ir kitų žmonių kraujas 
tebesilieja upeliais. Esame 
pristumti prie pat slenksčio 
naujo pasaulinio karo.

Tai pripažino ir preziden
tas Trumanas savo prakalbo
je praėjusį trečiadienį, žmo
gus teisinosi pats ir teisino sa
vo politiką. Bet nesisekė. Kal
tinimas rusų ir komunistų dar 
nepasako, kokiems galams 
nįes įtapome įtraukti į šį kon
fliktą ir kodėl taip žiauriai 
baigiame sunaikinti visą Ko
rė j ąA?

Pašalinimas MacArthuro iš 
Amerikos jėgų komandos Py
tuose didelis žingsnis pirmyn. 
Visi tą pripažins. XIacArthur 
pasirodė atviru, cinišku naujo 
karo provokuotoju. Gerai, 
kad dabar ir pats prezidentas 
tą viešai pripažino.

Bet tai juk buvo aišku la
bai seniai. Kodėl buvo taip 
ilgai delsta ir laukta?

Dabar visas svietas lauks, iš 
mūsų prezidento kito logiško 
žygio. Lauks ne dar vienos 
pasiteisinimo prakalbos, bet 
konkretaus darbo dėl taikos 
atsteigimo Korėjoje. Reikia 
nauĮų gąirių, naujos politikos?

★
Indijos, Kinijos ir visos ei

lės arabiškų kraštų pasiūly
mai Jungtinėse Tautose buvo 
sveiki ir logiški. Naujoji Ki
nija turi turėti atstovybę 
Jungtinėse Tautose. Formoza 
turi būti sugrąžinta Kinijai. 
Visos svetimų kraštų ginkluo
tos jėgos turi pasitraukti iš 
Korėjos.

Štai kelias į taiką. Kito ke
lio nesimato, nes nėra. Kitas 
kelias yra MacArthuro kelias, 
bet jis veda prie visuotinio 
konflikto, kuriam juk esąs 
priešingas ir Trumanas.

Klerikalinėje spaudoje pra
nešama, kad atsirado ir “Lie- 
tuvių Aktyvistų Frontas,” ku
ris 1941 metais padėjo Hitle
riui užkariauti ir nusiaubti 
Lietuvą.

’ Lietuvoje žmonės tuos “ak
tyvistus” vadindavo fašisti
niais razbaininkais. Daugelis 
mali pažangių žmonių, išliku
sių gyvais nuo tų razbaininkų, 
su ^šaromis akyse pasakojo 
apie jų kruvinus darbus. Tai 
jie buvo vyriausi hitlerininkų 
įrankiai skerdime žydų ir 
pažangiųjų lietuvių.

Dabar paaiški, kad “akty
vistai” įeina į “Vyriausi Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą.” 
Tas jau vienas turėtų visus į- 
tikinti, kas per sutvėrimas yra 
tas “VLIKas.”

★
čikagiečiai yra ne tik labai 

gudrūs, bet ir labai veiklūs 
žmonės. Skaitau Vilnyje, kad 
jie suorganizavo Juozo Saka
lo vardu taikos ir apšvietos 
fondą. Jau turį penkis šimtus 
dolerių.*

Geriausio jiems pasisekimo. 
Nėra svarbesnio reikalo, kaip 
taika ir apšvieta. Gerai, kad 
kas nors rūpinasi to reikalo 
finansavimu.

į ^/.Kiekvienas Neamerikinės 
Veiklos Komiteto pasirody
mas Rpllywoode susiranda 
mažiaulia vieną minj^štakošį. 
Dabar tokiu neckikepusiu 
Žmogum pasirodo aktorius 
Sterling Hayden. Jis irgi bu-

REMINGTON KOMPANIJA 
DUODA MacARTHURUI 
$100,000 “DŽIABĄ”
Chemikalų kompanija siūlo jam 
net 125,000 dolerių per metus

New York.—Remington- 
Rand rašomųjų mašinų 
kompanija pasamdė gene
rolą MacArthurą į savo di
rektorius.

Pranešama, jog kompani
ja mokės jam 100 tūkstan
čių dolerių algos per metus. 
Dar negrįžęs iš Japonijos, 
MacArthuras priėmė tą pa-

siūlymą.
Mexico City. — Tarptau

tinė Chemikalų kompanija 
Meksikoj kvietė gen. Mac- 
Arthurą į savo pareigūnus, 
siūlydama jam 125 tūkstan
čius dolerių algos per me
tus. Tos kompanijos savi
ninkas yra Jungtinių Vals
tijų Tarptautinė Chemikalų 
kompanija.

Irano streikieriai 
užmušę 8 anglus

Amerikos laivynas 
drąsina čiangininkus

JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

M,
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DAR REIKIA '$6,748

REITBI1KONI, VADAI 
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Kinija sako, Amerikos lėktuvai 
bombardavo Mandžūrijoš miestą

New York. — Vadovau
jantis republikonas senato
rius Robertas Taft siūlė 
iš oro bombarduot Kinijos 
Liaudies Respubliką ir Įga
lint Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų armiją iš Fop- 
mozos. salos įsiveržt į pieti
nę Kiniją.

Čiangininkus ir japonus 
jisai vadino “vieninteliais 
stipriais Amerikos draugais

Teheran, Iran. — Strei
kuojantieji iraniečiai žibalo 
darbininkai demonstruoda
mi susikirto s u . anglais 
Abadane ir B; Mašure. 8 
anglai tapo užmušti ir 3 
sužeisti. Streikieriai taip 
pat sužeidė 7 streiklaužius 
iraniečius.

Streikieriai reikalauja 
tuojau perimti anglų ži
balo pramonę į Irano vals
tybės nuosavybę.

Irano valdžia pasiuntė 
tankus ir artileriją prieš 
keliančius riaušes streikie- 
rius.

Formoza.—20 karinių A- 
merikos laivų suplaukė j 
artimuosius Formozos salos 
vandenis. Tuom jie drąsina 
Čiang Kai-šeko kinus tauti
ni n k u s Formozoje, kad 
nors gen. MacArthuras pa
šalintas, bet Amerika pasi
ryžus apginti čianginin- 
kams Formoza nuo Kinijos 
komunistų - liaudininkų.

Federalis teismas atmetė 
valdžios apeliaciją prieš 
Angliakasių Uniją 

i

Kapitonas Mikalauskas 
dingo Korėjos kare

Washington. — Per kau
tynes Korėjos fronte dingo 
kapitonas Kenneth E. Mi
kalauskas, kaip praneša 
Jungtinių Valstijų apsigy
nimo departmentas. Kap. 
Mikalausko žmona Freda 
gyvena New Britain, Conn.

Susikirtimai ir kerštai 
tarp arabų ir Izraelio

Tel Aviv’ Izrael. — Izra
eliečiai pranešė, kad arabai 
susikirtime nuginkluo toje 
Huleh srityje nušovė vieną 
Izraelio ka,reivį ir sužeidė 
du . Izraelis nieko nesako 
apie arabų nuostolius,

Damaskas, Syrija. — Sy- 
rijos karininkai . skelbia, 
kad izraeliečiai sudegino 
arabų kaliną Kradel Gha- 
namen nuginkluotame ruož
te tarp Sy rijos ir Izraelio. 
Pirm padegant kaimą, buvo 
išvyti jo gyventojai.,

Washington. — Apeliaci
nis Jungtinių Valstijų teis
mas atmetė valdžios apelia
ciją prieš Mainieriu Uniią, 
taigi patvirtino federalio 
apskrities teismo sprendi
mą. kuris pernai išteisino 
uniją.

Pernykščioje byloje val
džia reikalavo nubausti 
Mainieriu Uniją už panie
kinimą teismo todėl, kad 
minkštųjų angliakas y k 1 ų 
mainieriai dar tūlą laiką 
streikavo po to, kai 'fede
ralis teisėjas Rich‘m o n d 
Keech 1950 m. vasario 11 d. 
įsakė jiem s grįžti darban. 
Bet neužilgo po to unija 
padarė sutartį su kompani
jomis; taip ir baigėsi strei
kas.

z

Valdžia savo apeliacijoje 
reikalavo vi$ tiek bausti 
uniją ir jos pirmininką 
Johną L. Lewisą už strei
ko pratęsimą. Apeliacija 
atmesta dviejų teisėjų bal
sais. prieš vieną.

IŠKRIKO TEISMAS PRIEŠ 
CIVILINIŲ TEISIŲ 
VADOVU PATTERSONĄ

Washington. — Federalis 
apskrities teisėjas Alexan
der Holtzoff nusprendė, 
jog susmuko teisintis (mis
trial) prieš Williama Pat- 
tersona, Civiliniu Teisiu 
Kongreso sek te torių. Tei
sėjas patarė valdžios proku
rorui nešaukt naujo teismo 
prieš Pattersoną.

Patterson as buvo kaltina
mas, kad jis neišdavė tos 
organizacijos 
kurių
manu komitetas, 
mas “lobininkus.” 
vo sudarytas skundas teis
mui, kad Pattersonas . “pa
niekino Kongresą.”

Teismo džiūrė per 8 va
landas ginčijosi, ar Patter
sonas kaltas ar ne, iki tei
sėjas Holtzoff paskelbė

dokumentų, 
reikalavo kongres- 

tyrinėda-

Amerikonų nuostoliai 
Korėjos kare

teisihą iškrikusiu.
Teisėjas pareiškė: Wash- 

ingtono apskrityje beveik 
negalima būtų sudaryti to
kią džiūrę, kuri susitartų, 
kad Pattersonas kaltas; ta
tai kliudo vienas “nelaimin
gas atsitikimas,” įvykęs 
laike dafomu Pattersonui 
kvotimų kongresiniame ko
mitete. O tai buvo šitoks 
įvykis:

Kongresmanas Hender
son ’Lanham tada iškeikė 
Pattersoną kaip “juodąjį 
kalės vaiką” ir puolėsi jį 
mušti.'

Valdžios prokuroras Wil- /pavarytas 1 • T' f • 1 • — i • —■ • _ -

Washington. — Apsigyni
mo departmentas balandžio 
12 d. paskelbė , karinius 
amerikonų nuostolius, apie 
kuriuos jau savaite pirmiau 
buvo pranešta jų giminėms, 
būtent:

10,080 užmušta, 38,550 
sužeista ir 9,544 be žinios

Maskvos spauda sako, tai 
už pralaimėjimus Korėjos 
kare MacArthur pašalintas

liam Hitz nepriėmė teisėjo 
patarimo nepanaujint bylos 
prieš Pattersoną. Taigi dar 
nežinia,.ar Pattersonas bus 
iš naujo teisiamas.

Aukščiausias Teismas užgiriu 
Md. “ištikimybės” priesaiką

Washington.—Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų 
Teismas užgyrė “suminkš
tintą” ištikimybės priesaiką, 
kurios reikalauja Marylan- 
do valstija iš visų kandida
tų rinkimuose į valstijines 
valdvietes.

Valstijinis Oberio įstaty
mas iš pradžios reikalavo 
ilgos raštiškos priesaikoj 
kad- kandidatas nėra val
džios priešas ir nepriklau
so jokiai organizacijai, sie
kiančiai pakeist ar sunai
kint esamąją valdžios for-

mą.
Bet dabartinėje byloje 

Marylando valstijos pro
kuroras Aukšč i a u si a m e 
Teisme sutiko taip sušvel
ninti priesaiką, kad kandi
datas rinkimams pareikš
tų, jog jis nesistengia “nu
verst valdžią per jėgą bei 
prievartą ir sužiniai nepri
klauso jokiai to siekiančiai 
organizacijai.”

Marylando valstijos vy
riausias teismas jau 
miau užgyrė šitaip 
minkštintą” priesaiką.

pir-
“sū-

vęs įstojęs anais metais į Ko
munistų Partiją. Išbuvęs viso 
labo tik šešis mėnesius. Sako, 
jog tai buvęs • jo gyvenime 
“kvailiausias žygis.”

Jis dabar bažijasi ir prašo 
iš reakcionierių tos nuodėmės 
atleidimo.

Aišku, kad ne iš tokių žmo
nių komunistai susideda. Ne. 
iš tokių žmonių susideda bile 
partija. Kaip durnių, sakoma, 
“ir bažnyčioje muša,” žmogui 

i be politinio nugarkaulio, ir 
dar bailiui, nėra vietos jokio
je partijoje. Jis laimingas tik 
tada, kada tik savo pilvu ir 
kišene tesirūpina.

I Auto, darbininkai užgina 
MacArthuro pavarymą Vėliausios Žinios

Detroit. — Automobilių 
Darbininkų Unijos pirmi
ninkas Walter Reuther pa
reiškė:

—Prezidentui Trumanui 
nebuvo kitos išeities, kaip 
tik pašalint gen. MacAr
thurą, kuris mojosi iš Ko
rėjos karo išvystyt trečią 
pasaulinį karą.

600 unijos skyriaus se
kretorius Wm. Hood ir vi- grįždamas, 
ce - pirmininkas Pąt Rice 
taipgi užgyrė pavarymą 
MacArthuro.

I Washington. — Republi- 
konai reikalauja leist gen. 
MacArthurui kalbėti ben
droje Senato ir Kongreso 
Atstovų Rūmo sesijoje, ka
da MacArthuras sugrįš iš 
Japonijos.

Demokratai -sutiktų leist 
jam kalbėti tiktai kongre
siniuose komitetuose.

MacArthuras pirmadienį 
išlėks iš Japonijos, namo

Kinijos kariuomenė įsiver
žus j Indo-Kiną; sako, jei 
kas įsiveržė, tai tik “kiniš
ki banditai.”

Paryžius.—Franci jos val
džia užginčijo gandus, kad

Maskva. — “Raudonasis 
Laivynas,” sovietinio laivy
no* laikraštis, tvirtina, kad 
pagal MacArthuro įsaky
mą, J'aponijoj buvo gamina
ma' apkrečiamųjų ligų bak
terijos karui prieš Korėjos 
liaudininkus. •

Tas laikraštis sako, ame
rikonai 1949 metais išbandė 
piktųjų ligų perus prieš

Tolimuosiuose Rytuose.”
Kalbėdamas Yale Inži

nierių Draugijos Klube per 
radiją, Taftas ragino bom
barduot' .Kinijos sandėlius 
ir fabrikus.

Jisai smerkė prez. Tru- 
maną už MacArthuro pava
rymą ;sakė, Trumanas tuo 
žygiu “užgerina ir padrą
sina komunistus daryti įsi
veržimus” į kitus Azijos ir 
Europos kraštus. Pavary- 
mas MacArthuro, pasak 
Tafto, * taipgi “atšaldo” 
Čiang Kai-šeko kinus tauti- '• 
ninkus ir japonus nuo A- 
merikos.

Maskva. — Sovietinis Li
teratūros Laikraštis, rašo, 
kad generolas MacArthur 

; už amerikonų 
pralaimėjimus Kerėjo j e. 
Sako:

“Dabar, kuomet Wall 
Stryto politikos susmuki
mas Tolimuosiuose Rytuose 
pasidarė ypač aiškus, tai 
prezidentas Trumanas nu
sprendė pašalinti generolą, 
kuris jau ne sykį buvo su
muštas ir susikompromita
vęs ...

“Didžiuliai amerikinių 
įsiveržėliu nuostoliai Korė
joje, kur jie kartotinai bu
vo sumušami, parodė, koki 
beverčiai buvo kariniai 
MacArthuro planai.

“Dabar gen. Ridgway už
ima MacArthuro vietą. Wall 
Strytas, pavarydamas nusi
bankrutavusį generolą; ta-- 
čiaus, neišsižada avantįū- 
riškos politikos.”

740 lakūnų dovanai lėkdina 
vadinamus svarbius asmenis

Washington. — Valdžia 
laiko keliolika lėktuvų ir 
740 lakūnų tiktai tam, kad 
dovanai lėkdintų valdinin
kus, Kongreso narius ir ki
tus “svarbius žmones” į 
atostogas ir kitokias kelio
nes.
Kanados eskimus, paskleis- 
dami marą tarp jų.

. Tokio*. — Kariniai Mac
Arthuro policininkai sumu
šė keturis korespondentus, 
kurie mėgino jį nufotogra
fuoti.

ORAS. — Dalinai 
niaukę, nešilta.

apsi-

Kitas republikonas sena
torius Wherry taipgi kalbė
jo per radiją, kad reikėtų 
pradėt karo veiksmus prieš 
Kiniją.

Peking. — Kinijos radi
jas kaltino amerikonus, kad 
jų bombanešiai ir kiti lėk
tuvai numetė 110 bombų į 
Mandžūrijoš miestą Antun- 
gą, šiauriniame Jalu upės 
šone.

Ta 
tarp 
rinės

upė plaukia rubežium 
Mandžūrijoš ir Šiau- 
Korėjos.

Jankiai laimėję 
didžiulį oro mūšį

Korėja, bal. 13. — Įvyko 
didžiausias iki šiol oro mū
šis. 32 didieji Amerikos 
bombanešiai ir 90 rakieti- 
nių lėktuvų atakavo Sinui- 
džu tiltą • per Jalu upę iš 
Šiaurinės Korėjos į Man- 
džūriją. Prieš amerikonus 
pakilo kovon 50 Korėjos 
liaudininkų rakietinių ru
siškų lėktuvų.

Jankių lakūnai sakė nu
šovę bei sužaloję 29 liaudi
ninkų lėktuvus, o visi ra- 
kietiniai amerikonų lėktų- . 
vai sveiki sugrįžę, ir tik du 
jų bombanešiaj buvę pa
žeisti... . »

Vakariniame fronte Ko
rėjos liaudininkai pasitrau
kė iš Yončono, 8 mylios į 
šiaurę nuo 38-tos paralelės; 
tad amerikonai jį užėmė, 
bet naktį jie pasišalino iš 
miesto, bijodami netikėto 
užpuolimo iš liaudininkų 
pusės.

Kitur korėjiniai liaudi
ninkai ir kinai atkakliai 
priešinosi amerikonams, s .

PAMINĖTA ROOSEVEL- 
TO MIRTIES SUKAKTIS

Hyde Park, N. Y.—Diplo
matiniai įvairių šalių atsto
vai, susirinkę prie velionio 
prezidento Roosevelto 
Franklino D. kapo, pagar
biai minėjo 6 metų sukaktį 
nuo jo mirties.

Meldore, Vokietija. — 
Gaisragesis Siegfried pade
gė daržinę; už tai nuteistas 
1 metus kalėti.

/
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JUOZO SAKALO 
ĮAMŽINIMAS— 
GRAŽUS MOSTAS! I

Chicagoje įsikūrė komi
tetas Juozui Sakalui įam
žinti. Komitetas rašo:

Besiartinant Juozo Saį«a- 
sukakčiai, jo ar

timieji draugai sumanė įs
teigti jo vardu taikos ir ap- 

' svietos fondą ir sukelti beiit 
apšvietos 

sukelti 
fondui bus naudojami 

pažangiosios ! spau- 
lietu- 

valstijoj kovai už

$8.(X
$4.00;
$9.001 1 o mirties
$4.50! . draugai

ves.
Tokių kovotojų, Kaip Juo

zas Sakalas, negalima užmirš- Sakalo Memorialio
ti. Jų4 gyvenimo- pavyzdžiai u‘ Apšvietoę b ohdo teiks ne 
turi būti akstinimu kitiems.’! tik medžiaginės naudos an- 
Tad pravedant Juozo Saka- J ti-fašistinėms idėjoms pa-

i jaunimui.
Dėl to įkūrimas Juozo 

Taikos

Rašo Buvęs Našvietis

pa-
Mes patariame ir kitų

TRIUKSMAVIMAS, SKERĖČIOJIMAS1S
Trečiadienio rytą, kai tik žinios paplito, jog generolas 

MacArthuras atstatytas iš visų pareigų, Wall stryte 
(Stock Exchange) pradėjo kristi žemyn Šerų kainos.
, Mat, buvo pasklidę gandai, jog galįs būti baigtas Ko

rėjoje karas.
Wall stryto mekleriai ir už jų nugaros stovį turčiai i 

šiandien žino tą taisyklę: kapitalizmas tegali sirpti tik 
karo pagalba.

• ‘ • • I • ♦

Tik vėliau buvo atsikvošėta ir Šerų kainos vėl pradėjo 
“normalizuotis.”

Ar gi tai nėra baisi tokia visuomeninė santvarka, ku
ri remiasi karu, žmonių žudymu ir turto'naikinimu?!

'Wall st rytu i taika—pavojingas daiktas!

mirė pa
jaunas būdamas, j primena: . 
spėkas pakirto jo , 

pa-

Jis

laikyti, o būs ir didžiu 
įkvėpimu mūsų jaunimui; 
bus šlovingu-priminimu vi
siems, kad Sakalo darbai 
yra įvertinti, kad jis nepa-

Šiuos atsiminimus rašė Nashua 
mieste ilgokai gyvenęs, dirbęs ir 
veikęs draugas. Jie įdomiai 
rašyti.
miestų veikėjams rašyti panašiai
savo atsiminimus iš ten, kur jie 
gyvena arba gyveno. Tai įdomus 
skaitymas ir svarbi medžiaga 
Amerikos ‘ lietuvių istorijai. —▼ 
Laisvės Retf. *

New Hampshire valstijo- 
| j e yra nedidelis miestas

Kongrese republikonų lyderiai galvoja apie preziden
to Trūmano pašalinimą iš pareigų, apie impeachmentą.

Patys reakcingiausieji, patys žiauriausieji kongres- 
manai ir senatoriai, kurie jau seniai stojo už tai, kad 
atominė bomba būtų mesta ant Kinijos Liaudies Res
publikos, ant Tarybų Sąjungos miestų, nusigando, kai 
jų atstovas MacArthuras tapo atstatytas iš vietos, — 

' MacArthuras, kuris ryžosi tuojau, dabar, pradėti platų
jį karą Tolimuosiuose Rytuose.

Plepalai apie impeachnientą jais ir pasiliks.
Prezidentas Trumdnas, aišku, einant krašto konstitu

cija, turi pilną teisę bet kurį generolą iš vietos atstatyti.
MacArthuras jau seniai reikėjo iš tų pareigų atleisti, 

nes jis joms netinkamas, nes jis darė žalą mūsų kraštui 
ir visam pasauliui.

me būryje viešpatautų Wel
le,- sutikimas, vienybė’ ir 
gražus pasielgimas tarp sa
vęs.” .

Po šita konstitucija pa
sirašo: prez. A. Ramanaus

kas ,vice-prez. A. Galinis, 
prot. sekr. T. Bakanauskas, 
ffin. sekr. T. Gudaitis, ižd.

Šita draugija 
Visi jauni 

vyrai rašėsi į- draugiją; Su
sitaisė uniformas, kepures 
buvo apvestos paauksuota 
stanga, per pečius' plati 
juosta su auksuotais kuto- 
sais ir diržas, paauksuotas

mirštąs, kad jis gyvena. ir(varju Nashua. Verta kiek Juozaitis. J 
gyvens musų tarpe. I plačiau parašyti apie vietos Padėjo 3-Ugti.
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gyvens mūsų tarpe!
i lietuvių gyvenimą.

Pradžioje šito šimtmečio 
pradėjo daug lietuvių atva
žiuoti ir apsigyventi šitame 
mieste. Mat, čia buvo dvi 
didelės medvilninės audiny-j

lo Memorialinį Fondą už 
Taiką ir Apšvictą frids kartu 
prisiminsime .jo nuveiktus 
darbus, jo atsidavimą kovai 
prieš fašizmą, kuris ir šian
dien dar gręsia pasauliui, ir 
tuomi mobilizuosime lietu
vius daugiau įsitraukti į ko
vą už taiką, daugiau darbuo- VĖJO MALŪNAI 
tis, kad uždavus/ paskutinį 
smūgį fašizmui ir iškovojusi, n . . . .
•mv/in-t Hii-. žmonii-ii 'bendradarbis verkia, kodėl 

■• mes tokie maži.” Girdi, 
Vilnies redakcija dėl to I “mes” minime “Lietuvos 

nepriklausomybės” šventę 
tik nuo 1918 metų. Tai 
skandalas! ' Tai kitataučių 
juokinimas! Tasai žmogus 
rašo:

Kodėl neturime teisės iškil
mių salėse ir spaudoje žymėti 
1000 ar daugiau> metų Lietu
vos valstybės laisvo gyveni
mo pradžios? Ruošiamės mi
nėti karaliaus Mindaugo 700 
metų krikšto sukaktuves. Reiš
kia, prieš 700 metų Lietuva 
turėjo karalių ir buvo laisva, 
o mos kalbėdami apie. Lietu
vos laisvę, rašom 
ir kitiems rodom, kad 
valstybė pradėjo laisvą gyve- 

' i n imą vos 1918 metais.
lietuviu c I 

prieSitokio karščio, L 3 _ _
Į ir lenkai galėjo ten pijo.
Darbai nelabai sunkūs bu
vo, bet visi darbininkai dir- 

■ bo pusnuogiai ir basi. Čia 
vieni vyrai dirbo. Jeigu ga
vai čia darbą* tai ir savo 
vardą gali palikti namie. 
Čia tave tuoj apkrikštys 
tokiu vardu, kokiu jie nori. 
Darbininkai buvo neorgani
zuoti. Uždarbiai buvo nie
ži — < 
Kurie dirbo ir mašinas val
dė, tie daugiau gavo.

Šeimininkės laikė įnamių, 
kiek tik galėjo. . Viename 
kambaryje buvo 3 ir 4 vy
rai. Šeimininkės turėjo vi
siems įnamiams daryti val
gį ir skalbti už 3 dolerius į 
mėnesį.

Lietuvių visas centras bu
vo High St. Čia daugiausia 
buvo suvažiavę dzūkų: Mer
kinės, Marcinkonių, Varė
nos ir Onušiškių apylinkių. 
Buvo ir “kalakutų” nemaž. 
Daugelis išmoko dirbti. au
dėjais - verpė jais — mergi
nos ir vaikinai. Kurie ne
galėjo dirbti “karštam” 
darbe, tie turėjo susirasti 
kitokius darbus.

Privažiavo gana daug 
lietuvių. Jokios organizaci
jos nebuvo ir vis dar dau
giau plaukė “grinorių” ir- 
“grinorkų.” Pradėjo mūsų 
dzūkai “bizniavoti.” Kai tančiu doleriu, 
kurie pradėjo valgių krau
tuves atidaryti ,o kiti—“są- 
liūnus,” ir jiems gerai se
kėsi. Kašalynas, Kvaracie- 
jus, Bakanauskas, , Žurau- 
lia, Bieliauskas su Veituku 
ir Akstinas — vįi turėjo 
“sajiūnus” ant High*St. Gal 
bųt seniausi biznieriai 
yra ant High St., tai dzū
kas Treinavičius ir’/“kala
kutas” 'Ukranas — užlaiko 
kepyklą.

1899 m. spalio 3 d. susi- legacij’a važiuoja pas vys- 
organizavo Šv. Kazimiero kūpą ir pasako, kad jie pi- 
Jraugystė. Aš po ranka tu- nigų turi virš sėptynių tūks-. 
riu šitos draugijos konsti-; tančiu dolerių. O vyskupas _  I •• - " • • V 1 1 .A

| karžygio,

$1,500 taikos ir 
reikalams. < Pinigai 
šiam 
įėmi m ui
dos ir organizavimui 
vių visoj 
taiką.

- J uozas 
lyginamai 
Jo jaunas
atsidavęs veikimas ųž 
žangą, prieš fašizmą 
žmonių išnaudojimą, 
liuosnoriai vyko į Ispaniją
su Lincolno Brigada, kad 
nugalėjus Franco nuožmų 
režimą. Jeigu ta kova būtų 
pavykusi, 
matęs 
karo, 
tenka

pasaulis būtų ne- 
antrojo pasaulinio 

Bet, deja, ‘n e visuomet 
kovas laimėti. Bet ti- 
kovoto.jai neįpuola į

paniką ir tęsia savo užsi
brėžtą tikslą.

Sakalas Ispanijoje buvo i 
sužeistas; jis pilnai nepagi- į 
jo; jo ranka buvo nesveika. I 

Bet tai Sakalo dvasios ne- ■ 
palaužė. Grįžęs iš. Ispani-į 
jos,‘jis čia ėmėsi visuome
ninio-darbo; dirbo organi-i 
zacijose, dirbo kaip laikraš- . 
tininkas.

Prasidėjus antrajam pa
sauliniam karui, šis jau
nas, dar pilųas energijos 
vyras, tuojau ieškojo, pro-! 
gų įstojimui į Jungtinių 

kariuomenę, nes
ltai kur republikonai eina prie padūkimo.

•' Antai San Gabriel miestelyj, Kalifornijoje, republiko- Valstijų
kurie pakorė Trumano iš- tikslas tas pats: kova prieš 

fašizmą.
Juozas Savanoriu įstojo 

į Amerikos kariuomenę ir

hai suorganizavo govėd.as> 
’ ^amšą (effigy).
' ‘ ’ Lafayette, Indiana valstijoje, republikonai suruošė tū

lo fabriko darbininkų ir tarnautojų protestą.
Žodžiu, republikonai nesnaudžia. Jie siekiasi šį įvykį tarnavo jope, tiejus metus

Vienas marijonų DraUgo

čios, taipgi ir kitos buvo!slį plačia saga ,o ant krūti-
nes kabojo kukarda, kurios 
viena pusė buvo paauksuo
ta žibučiais,- o antra juoda 
su baltu kryžiumi (juoda • 
buvo prie numirėlių). Tikri 
buvo Kazimiero ainiai. • 
Kiekvienais metais rengda
vo eiseną pradžioje kovo, 
kada pripuola Šv. Kazimid- 
ro diena (bet eisena ItfanąĮ. 
visada sekmadienį). Taipgi 
važiavo ir į kitus miestu s, 
kur užprašyti buvo. Imie* 
šitos draugijos buvo dau
giausia dzūkai.

“Kalakutai” buvo , kitą 
draugiją suorganizavę—šv. 
Petro ir Povilo draugiją. 
Bet šita neturėjo tiek pasi- x

dirbtuvės, kur buvo ne
sunku darbas gauti. ‘ O vie
na darbavietė buvo, kur iš 
cemento darydavo plokščius 
kavalkus dėl stogų ar dėl 
kitko. Tai ją ir vadino 
visi “cementine.” Ten dar
bą galėjai gauti, kada norė
jai. Nes darbai buvo sun
kūs ir nuo cemento buvo 
daug dulkių.

Audinyčioje buvo vienas 
skyrius, kurį vadino “karš
tu.” Ten audeklams pada
rydavo minkštus pūkus. O 
ten ir buvo karšta vidur
vasary j. Langai uždaryti 
ir dar garus leidžia paipo- 
se. Kiti negalėjo pakęsti

Jei Jūs pagerbiate šviesią 
atmintį kovos prieš fašizmą 

kuris sudėjo di
džiausią auką—savo gyvastį
—paremkite tą darbą savo 
dalia: auka, didesniu susirū
pinimu savo pačių ir savo 
šeimos ateičia — kova prieš 
bekelianti galvą fašizmą.

Esame tikri, jog Jums 
brangi yra atmintis Juozo I
Sakalo, Juliaus Mačiukevi
čiaus ir.šimtų tūkstančių ki
tų, kurie dar 1936 metais 
permatė —, ir gyvastis pa
aukojo — jog kova prieš fa
šizmą nėra lengva.

Plėtimui antifašistinės 
idėjos, Juozo Sakalo Memo
rial io Taikos ir Apšvietos 
Fondo komitetas ryžtasi su
kelti tam tikslui $1,500. Ar 
galite sudėti gretimais savo 
šimtinę, penkdešimkę, dvide- 
šimt-penkinę, su 
gaus gyvastim? 
pačiam tikslui, 
komitetas prašo 
lių dolerių, Juozas 
sudėjo aukščiausią auką — 
savo gyvastį.

Mes pilnai sutinkame su 
Komitetu ir Vilnies redak
cija: Juozas Sakalas reikia 
pagerbti — pagerbti taip, 
kad idėjos, dėl kurią jis 
gyveno ir kovojo, gyvuotą, 
klestėtą, kad kovą prieš fa
šizmo pavoją, kova už žmo
nių laisvę ir taiką nesiliau-

33 metelius 
mūsų

jauno žmo- 
Taip, tam 
kuriam šis 
iš jūsų ke-

S a kai as

Istorija rodo kad 
tauta dar daug metų 
Kristaus gimimą jau gyveno | 
Nemuno pakrantėse ir turėjo' 
savo kunigaikščius.

To rašytojo (ir visų kle
rikalų) mintis susiveda i į 
vieną: jei Lietuva turėjo 
savo kunigaikščius, tai ji ir 
buvo laisvai

Nieko toliau nuo tiesos!
Kitas ten pat rašo'iš Bal- 

timorės. Jam, girdi, sakęs 
vienas baltinio rietis:

— Prieteliau, tu, matyt, 
dar nepažįsti Amerikos. Ame
rika ruskių nebijo. Amerikos 
atominė bomba, tai doleris. 
Ir doleris laimės! — užtikri
no jis.

Taip nekalba nei tie, ku
rių kišenės pilnos dolerių!

Tai malimalienė, tai vėjo 
malūnai, kurie sukasi papū
tus vėjui.

tik lietuviai j sekimo. Vėliau-jos susivie- 
. O dabar kazimierinė 

iv petrinė susivienijo su 
Amerikos .Lietuvių Klubu.

Streikas prieš vyskupą
Kada čia privažiavo daug 

lietuvių, o lietuvių bažny
čios čia dar nebuvo, -tai ai- . 
rių vyskupas iš Mancheste- 
rio, N. H., buvo nuvažiavęs 
į Europą ir parsivežė lie-

6 doleriai į savaitę. ■ kunigą Tylą. ;
.Jam davė po airių baž

nyčia skiepą it jį$ ten mel
dėsi su lietuviais. \

Bet kilo mintis,' kad rei
kia savo bažnyčią pasista
tyti. Argi mes ir būsime 
po airių kojomis?

Sumanyta ir padaryta.
Išrinko komitetą ir tas 

pradėjo savo darbą. Pradė
jo rinkti pinigus, išdavė vi
siems mokesčių knygutes ir 
tose knygutėse pažymėda
vo, kiek kas davė ar auko
jo, ar mėnesinės mokėjo.

Pasiuntė kolektorius ir į 
apylinkės miestelius rinkti 
pinigus.

Jeigu kas atsisako prisi
rašyti prie parapijos, tai 
negauna niekur kambario. 
Nors tu tik atvažiavęs iš 
Lietuvos ir dar skolos, ne- 
nusiuntęs tėvams, bet į pa
rapiją turi įsirašyti! v

Surinko keliolika truks-
'S [ 

pinigus į banką ir važiubja 
pas vyskupą ant rodos. Vys
kupas jiems pasakė, kad jis 
tą bažnyčią parduos, kai 
surinksit daugiau pinigų, 
bids šita bažnyčia buvo jau 
tuščia, airiai pasistatė nau
ją ir didesnę, o ir šita bu
vo didelė ir mūrinė. Par
važiavę namo, dar daugiau 
surinko pinigų ir vis dėjo 
į banką.
- Ūž kiek laiko ir vėl de

karasbuvo Pacifike, kol. 
baigėsi. ■

: Grįžęs iš karo, jis ir vėl 
I stojo dirbti, kaip laikrašti- 
įninkas (dirbo Vilnies ang- 

kPer spaudą ir radiją reakcininkai bando įkalbėti žmo-Į liškojo skyriaus redakto- 
nems, būk MacArthuras esąs koks tai dievaitis, koks tai rium) ir visuomenininkas, 
išgelbėtojas mūsų krašto.

f - Nieko toliau nuo tiesos!
Mes jau rašėme ir pakartojame: MacArthuras buvo 

reakcininkas, uolus imperialistų tarnas ir juo tebėra. 
MacArthuras trokšta pasaulį uždegti naujo karo 

liepsna, bet Washingtono valdovai, prezidentas Truma
nas, Achesonas, Marshallas ir kiti, mano, jog pradėti 
trečiąjį pasaulinį karą dabar dar nėra laikas, nes 
rika nėra tam pilnai pasiruošusi.

Štai, kur keri visa paslaptis, vertųsi pavaryti 
Arthurą iš vietos!

išnaudoti savo partijos tikslams. Jie kaupia amunicija 
sekamų metų rinkimams. Jie mano, būk MacArthuras 
juos išgelbėsiąs, įvesdamas į Baltąjį Namą.*

Ame-

Mac

Bet jo sveikata jau buvo 
pašlijusi ir jis neužilgo mi
rė.

Komitetas teisingai sako:
Juozas Sakalas mirė dar 

jaunas. ^Jis galėjo antra 
tiek metų gyventi. Bet jis 
savo trumpam gyvenimo 
flaikotarpyję daug daugiau 

atliko visuomenės labui už 
i daugelį gyvenusių iki senat-

Juozas Sakalas — išim
tinai amerikinis produktus. 
Amerikoje augęs, Ameriko
je mokyklas lankęs; kovojęs 
dėl Amerikos žmonių lais
vės išlaikymo, kovojęs dėl 
geresnio, gražesnio ryto
jaus visiems darbo -t žmo
nėms.

Juozo Sakalo gyvenimas 
ir darbai turėtų būti įkvė
pimų Amerikos lietuvių

m. 
ka- 
su-

4

Prezidentas Trumanas, savo kalboje, sakytoje š. 
balandžio mėnesio 11 dieną, suminėjo, jog Korėjoje 
ras turįs būti “garbingai” baigtas; mūšiai turį būti 
laikyti, svetimų kraštų kariuomenės turinčios būti iš 
ten ištrauktos, ir tt.

Mes sutinkame su prezidentu Trumanu tuo klausimu;1
tai reikia padaryti kuogreičiausiai, kad nežūtų be reika-; 
lo nei vienas amerikinis karys.

Amerikos kąi iuomenė ir josios talkininkės Korėjoje, 
kaip dabar visi mato, ginklu reikalų neišspręs; Korėjos 
likimą’ tegali išspręsti tik patys to krašto žmonės.

Pašalinus MacArthurą, tenka iššluoti iš Japonijos, iš 
Korėjos, iš Tolimųjų Rytų visa reakcinė, imperialistinė 
politika, ir toli klika, kuri tą politiką palaiko.

' ’ Privalo būti nekliudyta Tolimųjų Rytų žmonėms ko
voti už savo tautinę laisvę ir nepriklatisomybę.

„ Bet,, jei prezidentas Trumanas, pašalinęs MacArthu
rą, dar vis kariaus Korėjoje, jei jis rems liaudies priešą 
Dao Bao ir francūzus imperialistus Indo-Kinijoje, jei 
jis sėbraus su Kinijos liaudies priešu Čiang Kai-šeku, 
tai visvien iš to nieko gero nebus.

* Dėl MacArtburo paleidimo šlykščiausiai burnoja 
Hearsto spauda.

Jau tik tas vienas faktas, kad Hearstas stoja už Maą- 
Arthurą, privalo kiekvienam žmogui parodyti, jog gerai 
buvo pasielgta MacArthurą ir jo kliką paleidžiant. '

Progresyvių žmonių pareiga: aiškinti žmonėms Mac- 
Arthuro ir jo klikos žalingumą.

Jų pareiga akstinti žmones, kad jie reikalautų tuojau 
ištraukti amerikinius kariuos iš Korėjos!

' . Pasiaukojimo “lygybė” be visUs lygiai paliečia. Šiai 
poniai, matyt, nei karas, nei aukštos kainos galvos 
nelaužo. Aną dieną New Yorke vienam iš geriausių 
ir brangiausių reštauranlų ji surengė puotą savo šu
niukui. Svečių buvo dau£. Šuniukas gražiai apreng
tas ir ant kaklo turi $10,000 dęimaptinį lenciūgėlį.

TAIP, IR KELEIVIS! *
Dienraštis Vilnis rašo:
“Keleivis” (No. 14) pilnai 

sutinka su agresinguoju gene
rolu MacArthuru. “Keleivis” 
sako, kad generolo MacArthu- 
ro pasiūlymai “visiškai teisin- 

I gi.” MacArthuras; ar girdėsi
te, siūląs taiką!

Kad su generolo MacAr- 
thuiro ^siūlymais nesutinka pet 
Anglijos darbiečių valdžia ir 
net Jungtinių Tautų oportu
nistai, tai socialdemokratinio 
“Keleivio” akyse neturi jo
kios reikšmės.

“Naujienų” pozicija dar 
aršesne. “Naujienos” (No. 
82) pilniausiai sutinka su 
MacArthuVo agresyvėm de
klamacijom, kad jis beregint 
apsidirbtų ,su Kinija, išbom- 

' bardavęs jos geležinkelius ir 
apsupus Kiniją 
juosta. ■

Net Britahijos 
valdžia nesutinka
Arthuro provokaciniais šauks
mais. Net Jungtinių Tautų 
oportunistai piktinasi Mac- 
Arthuro invazija politikos sri- 
tin. Girdėtis, kad ir valstybės 
depąrtmentas sūsirąuke, išgir
dęs apie laišką, kurį drapiež- 
nasis generolas parašė repub- 
likonui kongresmanui Marti
nių.

Ponai lietuviški socialdemo
kratai, kaip ir visuomet, stovi 
kraštutinių reakcininkų pozi- 
c,i j ose.

blokados

darbiečių 
su Mac-.

' G ūmini a mg vaistukams 
(bands) pabrangus nuo 60 
centų iki $2.65 svarui, įsaky
ta valstijos raštinėse raištip 
kams vartoti siūlus.,

tueiją. štai ką sako .sky
rius I: “Vardas šios Drau
gystės yra: Draugystė'Bro- 
liškos Pašalpos vardu Šven
to Kazimiero Karalaičio, 
Lietuvos Globėjo. 2. Drau
gystės tikslas yra: ligoje ir 
mirties pašalpa; idant bro
liai lietuviai galėtų susivie
nyti broliška meile, kad ta-.

jiems pirmiau sakęs, kad jis 
parduos už 22 tūkstančius.

Bet vyskupas, išklausęs . 
delegacijos pranešimą, pa
sakęs: “O kas man iš to, 
kad jūs turite tiek pinigų?” 
Delegacija klausė, ko(W?įj 
“Mano vardo ten nėga ir . 
jūs prie manęs nepri^ulit.”

r (Tąsa'trečiame pusi.)
............... ..................................... ..........«... ■ ................... ■ ,  --------------—•

2 psl.--Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Šešt., Bal.-Apr. 14, 1951
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LMS Veikla
Rašo L. JONIKAS

GEROS NAUJIENOS

Dramos ir dainos meno mėgėjam turi
me gerų naujienų — jau galima gauti 
trys nauji veikalai.

1. “TETOS TURTAI,” trijų veiksmų 
komedija, parašė Artojas, išleido LMS

>3-čia Apskritis ir padovanojo Centrui. 
. Širdingas dėkui! Pats autorius įvado je 
sako: “Komediją galima vaidinti bile sa
lėje ir reikalauja tik 7 aktorių. Todėl 
veikalas bus prieinamas ir mažų koloni
jų vaidintojams.”

2. “PONAS ATSILYGINO,” vieno 
J veiksmo komedija, parašė Z. Janauskas. 

' Tai kanadiečių .našas^ mūsų teatro me-
' ųe. Scenerijos ir kostiumai papra'sti. Te

teikia tik šešių vaidilų. C v
3. “DURNIŲ IR BAŽNYČIOJ MU

ŠA,” satyra, parašė Senas Vincas. Šis 
veikalukas visai trumpas, tereikia tik 
trijų aktorių ir lengvai pritaikomas 
kaipo priedas koncerte, prakalbose ar 
bile pažmonyje. Atskiroj knygelėje jo 
neišleisime, bet tilps sekamam numery
je LMS organo “Liaudies Menas.”
IR DAINININKAM.

Choram ir pavieniam lietuvių dainos 
mėgėjam turime tikrai nepaprastą dova
ną: Baigiame spausdinti net 17 dainų.

16 tų dainų bus viename sąsiuvinyje. 
Tai J. Čiurlionytės kompozicija lietuvių 
liaudies dainom. Tinkamos mažiem cho
ram, vaikų grupėm ir bile jaunuoliui, 
kuris ar kuri pradeda skambinti pianą 
ir pamėgti lietuvišką meliodiją.

iena didelė dainai chorams, tai mū
ši^ mėgiamo kompozitoriaus F. Balevi- 
čiaus kūrinys (žodžiai St. Jasilionio), 
“Skambėkite Dainos.” ‘

Visiem čia įvardintiem leidiniam jau 
priimame užsakymus. Išpildysime kol 
pritruks.
IR NETAIP GEROS NAUJIENOS.

i Su mūsų organu “Liaudies Menas,” 
netaip jau geros naujienos. Nepajėgia
me jo leisti reguliariai kas mėnesis, kaip 
iš pradžių planavome. O nepajėgiame 
dėl labai aiškios priežasties: stokos lėšų. 
Ypatingai sekamas numeris (kuris jau 
spausdinamas) labai susivėlino.

Organo skaitytojai labai gražiai at
siliepia — bet jų permaža. Liaudies me
no mėgėjai turėtų tuo reikalu labai rim
tai susirūpinti: gauti naujų prenumera
tų ir paaukoti dolerį-kitą. Tikimasi, kad 
trumpoje ateityje galėsime vėl patankin-* 

f . ii organo leidimą.
tNarinių duoklių pasimokėjimas, nors 

. ^dna neblogai, bet... nemaža narių te
bėra dar nepasimokėję duokles už 1950 
metus. Negerai!

Centro Komitete vystosi planas pa- 
'. skelbti konkursą lietuviškų operečių ra- 

' . šytojam. Jei pasiseks, netrukus paskelb- 
' sime detales. O tuom tarpu dramaturgai 
, ir kompozitoriai jau dabar tegul prade

da planuoti dalyvauti konkurse.
PRAEITŲ METŲ KOMPLEKTAS

> “LIAUDIES MENO”
K- f 1

Dar turime gerą kiekį likusių nume
rių pirmųjų metų mūsų organo “Liau- 

x . dies Menas.” Išėjo aštuoni numeriai ir 
visas komplektas sudaro geroko dydžio 

I knygą — 256 puslapiai.
į Kol dar yra, patartume nusipirkti pa- 
; tys sau ar padovanoti savo draugui, 

ypatingai jaunuoliui, kuris .interesuoja
mi lietuvių liaudies menu. Kaip žinote, 
mūsų organas spausdinamas dviejose 

įkalbose — lietuviškai ir angliškai. Tad 
* tinkamas ir tokiam, kuris sunkiai tepa

skaito lietuviškai, o tilpę jame raštai 
nielMdos nepasens. Visą komplektą par
duosime už $1.50.

,. Prie užbaigos noriu kiekvienam skai- 
I V

tytojui pastatyti asmenišką klausimą: 
Ar jūsų kultūrine organizacija jau yra 
LMS nariu? Jei dar ne, pakalbėk apie 
tai sekamam susirinkime.

Šliaužiotojai
Ne-amerikiniš Kongreso komitetas ir 

vėl pradėjo savo darbą, — darbą “ištir
ti”- Hollywooda. .

Visa eilė aktorių pašaukta “liudyti,” 
“aiškintis.”

Kai kurie aktoriai ir rašytojai, sau
godami savo vardą, laikydamiesi savi
garbos, atsisako komitetui padėti gau
dyti “raudonąsias raganas,” o kiti — 
silpnavaliai, — šliaužioja keturpėsti 
prieš komitetą, mušdamiesi į krūtinę ir 
visa gerkle šaukdami: mano kaltybė, 
mano didžiausia kaltybė!. ..

Panašiai pasielgė Sterling Hayden, 
ir kiti. Hayden buvo įstojęs, į komunis
tų partiją 1946 metais, bet vėliau iš ten 
pasitraukė. Na, ir jis dabar, be žmoniš
kumo ir gėdos, išdavinėja kitus akto
rius, kurie gal priklausė, gal nepriklau
sė komunistų partijai.

Hayden ir jam panašūs plepa,' būk 
komunistiniam judėjimui pritarimas 
esąs baisiausias dalykas, bet juk tai ne
tiesa !

Komunistiniam judėjimui karštai pri
tarė toks rašytojas, kaip Bernard Shaw; 
komunistiniame judėjime buvo Theodore 
Dreiser, vienas žymiausiųjų Amerikos 
rašytojų. Tame judėjime yra tūkstan
čiai pasaulio aktorių, muzikų, rašytojų, 
dailininkų ir kitokių meno didvyrių, 
įskaitant tokį gigantą, kaip Pablo Pi
casso.

Tai kodėl Mr. Hayden turėtų taip 
raivytis ir šliaužioti ant kelių? Kodėl 
jis ir jam panašūs taip save amžinai už
simuša, taip save be laiko pasilaidoja?!

Nejaugi visa tai padaro tik doleris?!

Meniškos žinios
-------------- r

CHICAGOS lietuvių menininkų trupė 
šių metų balandžio mėnesio 21 d. vyks 
į Grand Rapidsą (Mich.) suvaidinti 
Juozo Baltušio dramą “Gieda gaideliai.” 
Ant rytojaus, balandžio 22 d., tą pačią 
dramą, čik’agiečiai vaidins Detroite. 
Laimingo jiems pasisekimo!

THEODORE DREISERIO, žymaus 
Amerikos rašytojo, našlė parašė apie mi
rusįjį savo vyrą knygą, “My Life with 
Dreiser” kurioje atidengia '• kai kurių 
įdomių žinių. Prieš savo mirtį, rašo ji, 
rašytojas buvo atsidūręs didžiuliuosna 
trūkumuosna (finansuose). Bet neuž
ilgo jis gavo iš T. Sąjungos knygų leidy
klų honoraro $34,600. Na, ir tai užtikri
no jam gyvenimą; jis galėjo kurti dau- 

zgiau. Dreiserio raštai T. Sąjungoj yra 
labai mėgiami.

Apie šį rašytoją parašė knygą ir ki
tas žymus amerikietis/ biografas, F. O. 
Mathiessen. Bet ši knyga nebaigta; Ma- 
thiessen tragiškai mirė, knygos nebai
gęs. Mathiesseno knyga pavadinta: 

‘ “THEODORE DREISĖR.”

ATSIMINKITE, jog balandžio 14 d. 
Lietuvių Kultūriniame Centre, Rich
mond Hill, N. Y., įvyks. Lietuvių Meno 
Sąjungos IH-čiosios apskrities konfe
rencija. Ji tęsis ir balandžio 15-tą dieną, 
iš ryto, o po pietų Liberty Auditorijoje 
įvyks didžiulis dainų festivalis, kuriame 
turėsime progos išgirsti eilę mūsų cho
rų ir solistus. Nepamirškite paraginti 
kitus, kad jie dalyvautų šioje meninėjė 
pramogoje.

FILMĄ “THE MIRACLE” Niujorke 
buvo uždaryta po to, kai kardinolas 
Spellmanas suorganizavo prieš ją pikie- 
tininkus ir patraukė filmos rodytojus 
teisman. Na, o Vatikanas, kaip praneša 
katalikų žurnalas The Commonweal, 
šią filmą užgyrė!

Prano RaleViciiUiš
operete: “Sudrumsta
Širdis”

Šiuo metu mūsų Aido Choras (Rich
mond Hill, N. Y.) mokosi naują operetę, 
kurią sukūrė jaunas, Amerikoje gimęs 
ir augęs pianistas-kompozitorius Pranas 
Balevičius.

žodžius operetei parašė Jonas Juška.
Aido Choras sukvietė gabius aktorius- 

dainininkus operetei suvaidinti; ji bus 
pastatyta gegužės mėnesį.

Smagu, kad mūsų jaunieji muzikai 
imasi už operečių kūrimo, — operečių, 
kurių mums labai trūksta.

LMS Pirmosios 
apskrities veikla
Šiuo tarpu Pirmosios Apskrities Ar

tistų Grupė, po direktyva J. Stulgaičio, 
smarkiai veda pamokas, kad veikalas 
“Gieda Gaideliai” būtų puikiausiai 
suvaidintas balandžio 21 d. Lietuvos
Sūnų ir Dukterų svetainėje, 1057 Ha
milton N. W., Grand Rapids, Mich. Vai
dinimas prasidės 7 vaL vąk.

Tie patys artistai iš Grand Rapidso 
vyks į Detroitą ir ten “Gieda Gaideliai” 
suvaidins balandžio 22 d., sekmadienį. 
Vaidinimas įvyks Lietuvių svetainėje, 
25th St. ir W. Vernor Highway. Pra
džia 4 vai, po pietų.

LMS Pirmosios Apskrities konferen
cija numatoma gegužės 22 d. Įvyks Chi
cago je Lietuvių Auditorijoje. Todėl vi
sos vienetos raginamos rinkti delegatus 
ir prirengti gerus sumanymus dėl me
dininkų labo.

J. Bendokaitis.

Eikš talkon, sesute!
Ai, sesut! didžiai tavęs man gaila:

Sūkuriai gyvenimo žiauraus
Vargina veidelį tavo dailų,—

Pagaliaus ir jėgas tau sugriaus...
Rūpesčiai vis jaudina tau širdį,

Nuovargis iščiulpia tau syvus,— .■ 
Nuoskaudų tavųjų nieks negirdi...

Ai, sesut, likimas toks skaudus!
Mulkina, visaip tave naudoja

Kunigai, buržujai ir turčiai,—
Ogi tu, gulbele tu baltoji,

Tik kenti ir venkšleni kurčiai...
Ei, gana, gana taip laukt, kantruole:

Eikš talkon —ir dirbkime kartu, -
Mūs’ visų takai krūvon supuolė:

Kaip draugai žygiuoja, ženk ir tu!
Pergale bendra mes pasikliovę, ,

(Sąmonė klasinė juk gyva!)
Tverkime mes patys sau draugovę:

Kovoje varguolių atgaiva!
Tat pirmyn — po vėliava raudona:

Vergijos -retežiai sutrupės!
Tapsime pasaulio mes valdonai

Tvirtumoj plačios TeeSeReS!
.Jonas Kaskaitis.

i Auka x
Ūžia, žviegia, taukši, dunda

Visas fabrikas antai, — 
Tartum savo didį skundą

' Skelbia ten algos vergai...
Dieną, naktį sukas, mala,

Net tau kurstą ausys ...
Ir nebėr /tam ūkui galo, —

Sviete tu mieliausids!...
Bendro darbo milžinai

Juda, kruta, lankstos, rangos:
Viską tveria — pats žinai — 

Miklios proletaro rankos.
Kas do trenksmas? kas čia sprogo?

Kam visi krūvon subėgo?— 
Trūko velanas — ir žmogų

Pritrenkė sprogimo jėga ....
Baisus daiktas!... Ar matai?

Permušė jį šukė!...
Vis kalti anie tranai —

Tie turčiai padūkę...
Velanas įskilęs matės

Jau gana senai,— 
Prievaizda tas besarmatis

Laukė vis — žinai... ,
. “Tyrinės” tie’ponai. ..
Ieškos, mat, jie kaltininko ...

Etgi, tie jų monai!
Kas jiem būklė darbininko?...
Kad daugiau tik būt’ jiem turto: 
Tik dėlto jie dūksta, spurda!...

Jonas Kaskaitis.

/

Dipukiški rašytojai turi įsikūrę savo 
“Lietuvių rašytojų draugiją,” kuri ski
ria metines premijas už geriausią viene- 
rių metų bėgyje parašytą ir išleistą no
velę.

Šiemet kalbamos Rašytojų sąjungos 
“džiūrė,” — kurią sudarė St. Santva
ras, A. Rimvydis, Stepas Zabarskas, P. 
Jurkus ir Pr. Naujokaitis — paskyrė 
500 dolerių premiją Antanui Vaičiulai
čiui.

Už ką jam paskyrė?
Už jo “Italijos vaizdus,” kurie buvo 

parašyti ne vieneriais metais ir kurie, 
anot kritikų, yra ne novelistinė kūryba, 
o raportažinė. x

Kilo skandalas.
Tas pas Rimvydis, kuris įėjo į “džiū- 

rę,” rašo Vienybėje protestą prieš teiki
mą Vaičiulaičiui 500 dolerių.

Naujienose tūlas K. Sargelis, net reiš
kia užuojautą Vaičiulaičiui, — kam jis 
gavo 500 dolerių!

Sargelis rašo:
“Ranka ranką turi mazgoti, ir, tai ne

iš blogos valios, bet dėl įpročio — sekan
čiame konkurse kai} kurie šiandieniniai 
teisėjai stos su savo veikalais prieš bu
vusius laureatus... Be to, komisijoje 
galėjo lemti ir vienas iš buvusių “Lux” 
leidyklos šeimininkų: juk malonu są|K) 
kūdikį apkarūnuoti...

“Tiek to būtų ir dėl visų tų šeimyniš
kumų. Juk žmogiškai silpnybei nėra ri
bų. Bet kad galų gale — premijuotieji 
“Italijos vaizdai” nėra net tikras litera
tūrinis veikalas, t. y. nėra tikra prasme 
kūryba, o tik aplankytų vietų stilistinis 
reportažas. Stilius, tiesa-, geras, bet nė
ra tiek grakščiai savitas, kaip kad buvo 
Pulgio Andriušio “Anoj pusėj ežero.” 
Žinomą, dabar reportažinis stilius (ar 
ir kompozicija) labai madingi, yra net 
ištisų reportažinės formos romanų. Bet 
vis dėlto tai yra romanai. O A. Vaičiu
laičio knygoj, deja, ne tik stilius ar vei
kalo sankūra, bet viskas—vien reporta
žas.

“Be to, ta knygutė labai jau menka— 
neturi nė 100 psl. Gi to paties A. Vai
čiulaičio redaguojami “Aidai” savo pa
skelbtosios premijos sąlygose nustato, 
kad tik poezijos knygai (g'aletų — dar 
ir dramai) pakanka mažiau, o beletris
tikai — būtinai nemažiau 100 psl. Tad, 
matyt, pats A. Vaičiulaitis savo šios' 
knygos nelaikytų premijos verta. O šiuo 
atveju — jo draugai persistengė, many
dami jį į garbę iškelsiu. Tikra, kad A. 
Vaičiulaitis už menkiausią iš savo kny
gų turėjo būti apvainikuotas, lyg pajuo
kai, lyg komisijos neobjektyvumo pavyz- 

♦ džiui pavaizduoti. Laureatui reiktų 
reikšti užuojautą.”

Tūli džiūrės nariai norėjo duoti pre
miją H. Radauskui už kaž kokią “Strė
lę danguje,” o kiti — Vincui Krėvei už 
“Dangaus ir žemės sūnų.”

Bet viskas ant šono!
Ant. Vaičiulaitis yra katalikų rašyto

jas, — matyt, jis turėjo “džiūrėje” dau
giau šalininkų, tai tie ir pakėlė už jį po 

, ranką. »
500 dolerių — nemaža krūva pinigų, 

— kiekvienas norėtų ją gauti, kiekvie
nam pinigų stokuoja. O čia!...

Naujienų rašytojas daro klaidą, siū
lydamas Vaičiulaičiui siųsti užuojautos 
laiškūs ar telegramas; Vaičiulaitis dėl 
to supyktų, o tuomet ir vėl būtų (kai 
kam) bloga!

Skandalas, skandalas!

Mano Atsittimimai
(Tąsa iš antro pusi.)

Delegacija parvažiuoja 
namo ir pasako kitiems, ką 
jie girdėjo pas vyskupą, ir, 
pasitarė su kitais, nueina į 
banką ir prirašo vyskupo 
vardą prie tų pinigų. Už 
kiek laiko parapijos komi
tetas nueina į banką, pini
gų nėra. Kur pinigai? Vys
kupas pasiėmė.

Komitetas eina pas kuni
gą Tylą, klausdamas: kam 
jūs pinigus išėmėt iš ban
ko? Kunigas jiem atsako, 
kad tie pinigai buvo /vys
kupo ir jią juos pasiėmė.

Tada komitetas reikalą 
perduoda advokatui ir ad
vokatas užveda teismą 
prieš vyskupą, kad jis grą
žintų pinigus arba išduotų 
“dytą” nuo bažnyčios. Kur 
ta|į girdėta, kad katalikų 
vyskupas duotų parapijo-

sakydavo: 
mūsų pu- 
Tik saky-

i

•Nauja . komedija:
“Tetos Turtai”

Prieš porą savaičių Lietuvių Meno 
Sąj. Centras išleido Artojo parašytą iš 
amerikinio 'gyvenimo komediją, “Te- 
tos Turtai.”

Komedija trijuose veiksmuose, reika
linga septynių aktorių ir lengva pasta
tyti/ — galima pastatyti ir prie mažų 
scenos įrengimų.

Gal dar būtų g'alima šį sezoną kome
dija susimokyti ir pastatyti pas mus, 
Brooklyne.

Išsamesnį komedijos, parecenzavimą 
palieku ateičiai, kai ji, komedija, bus su
vaidinta, — p ji turėts būti pas mus su
vaidinta.

“Tetos Turtai” knygelės gaunamos 
LMS Centre, 3116 So. Halsted St., Chi
cago, Ill.

nams bažnyčios “dytą”i 
Parapijonai sušaukia susi
rinkimą ir nutaria neiti į< 
bažnyčią ir niekas neina!

Parapija pakrinka, niekas 
mokesčių nemoka. Jau ir 
įnamių niekas nemėto iš 
kambarių. O' kunigas Tyla J' 
laiko mišias tik savo gas- 
padinei. O jeigu kas ir nu- \ 
eina, tai tik pasižiūrėti, ką 
kun. Tyla daro.

O advokatas 
Būkit kantrūs, o 
sėje bus laimėta.,
kit taip, kaip aš liepiu; kai 
nuvažiuosit į teismą, tai ss^- t 
kykit, norit “dyto,” nieko 
daugiau. .

' Streikas buvo ilgas, o 
teismas dar ilgesnis, gal \ 
daugiau, kaip 8 metai.

Kunigas Tyla pasidarė 
minkštesnis. Žmonės tada 
mainydavosi: vieni atva
žiuoja, kiti išvažiuoja, ir 
tokiu būdu streikas po bis- 
kį atslūgo. Pradėjo žmonės 
po biskį eiti j bažnyčią, bet 
jokių parapijai mokesčių 
niekas nemokėjo ir niekas 
jų nereikalavo.. Nuėję į 
bažnyčią, užsimokėjo 10 c., 
na, ir viskas.

1912 m. atvažiavo “tėvas’* 
kapucinas su barzda. Jis 
daug “paklydėlių”- sugrau
dino. Ba pats kunigas Tyla 
buvo senas ir ne pamoksli-. 
ninkas. Daugelis tada jau/ 
nų vyrų ir merginų vedėsi, 
tai kun. Tylai buvo įplaukų 
už šliūbus ir krikštus, o 
vyskupui įplaukų nebuvo, 
ba streikas.

Su teismu prisiėjo dau
giausiai rūpintis Šv. Kazi
miero draugijai. Ba ir ji 
buvo paaukojus apie $300 iš 
savo iždo. Norėjo juos at
siimti atgal.

Nebuvo tokio draugystės 
sūsirinkimo, kad nebūtų 
kalbama apie tuos pinigus. 

į Rinkdavo komisijas, eidavo 
pas advokatą ir vis klaus
davo, kaip bus su pinigais?

Sų dzūkais nėra baikų, 
kai jie supyksta. O advo
katas vis atsakydavo: Bū
kit kantrūs, viskas bus ge
rai*. Bet galų gale advoka
tas praneša komisijai, kad 
visi atsineštų savo parapi
jos mokesčių knygutes ir 
užsiregistruotų.

Kai kurie ranka numojo, 
o kiti buvo išvažiavę į Lie
tuvą ar į kitus miestus. Tū
li nusinešė knygutes 
siregistravo.

Praėjus kiek laiko, 
katas praneša, kad, 
esate užsiregistravę, 
ir pasiimkite pinigus. Bet 
ir čia dar yra kliūtys.

(Bus daugiau)

ir už-

advo- 
kurie 
eikite

Užvis svarbesne dovana 
Laisvei jubiliejaus proga 
yra gauti naujas skaityto
jas. ’

3 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -šešt., Bal.-Apr. 14. 1951'
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H. KORSAKIENĖ

PIRMOJI OPERACIJA
• /

SKAITYK IR MOKYKIS

(Tąsa)
0 prieš valandą, įėjęs į raštinę, Jaku--, 

tis vėl užtiko ten Gražulį, greitomis 
sklaidantį kažkokias bylas.

Tada Jakutis, nebeiškentęs, pasiteira
vo, ar jau numatyta, į kur bus gabenami 
ligoniai ir perkeliamas ligoninės inven
torius.

Gražulis pakele tada į jį savo sunkų 
slegiantį žvilgsnį, tą patį žvilgsnį, ku
riuo jis artėdavo prie operacinio stalo, 
ir pratarė, slopindamas kylantį susierzi
nimą :

—Ko jūs keliat paniką, daktare?! Ko
mendantas man sakė, kad dar jokio pa
vojaus nėra. Yra įsakymas Pabalių ne
atiduoti.

—Net ir tuo atveju, jei jie bandytų ♦ 
laikytis, būtų saugiau...—pasakė tada 
Jakutis.

—Man atrodo, daktare, kad mes per 
mažai pasitikim vokiečiu armija... o 
gal... Jūs turit tam savų apskaičiavi
mų?.. ♦
* —Ne... Ką gi aš. Matau, kad ligoniai 

nervinasi...—tarsi teisindamasis, pasi
skubino atsakyti Jakutis.

Gražulis toliau sklaidė bylas, kartkar
tėmis skersomis pažvelgdamas į Jakutį. 

■—Chirurginiame Marcinkus labai blo
gas,—po valandėlės pratarė vėl Jakutis.

—Su peritonitu? Taip... Reikėtų pa
žiūrėti.—Jis pagaliau surado tai, ko ieš
kojo, ir įsidėjo į vidinę švarko kišenę.

—Buvo paskirta operacija Vaitoškai. 
Ar įsakyti ruošti?—vėl paklausė Jaku
tis.

—Tegu dar palaukia,—trumpai bu r b- * 
telėjo Gražulis. Jis išsiėmė didelį auk
sinį laikrodį, žvilgterėjo į jį ir susirūpi
nęs palingavo galva.

—Jau po pirmos. Turiu eiti.—Vis dar 
jausdamas nukreiptą į save- klausiamą 
Jakučio žvilgsnį, pridūrė: — Tiesa, tas 
Marcinkus... Na, aš dar čia šiandien, 
užsuksiu.

Jau imdamas durų rankeną, jis atsi
gręžė vėl į Jakutį:

—Daktare, gal jūs surastumėt Jurgį 
ir atsiųstumėt jį pas mane... į namus. • 
Aš jo niekur nesutinku. Visi kažkur* 
išsivaikščioję...

Ir daktaras Gražulis išskubėjo iš raš
tinės, nedavęs jokių aiškesnių nurody
mų.

Taip, tada raštinėje Gražulis nebebu
vo jau toks, kaip paprastai, pilnas pasi
tikėjimo, aiškiai žinąs,t kas reikia, kas 
privalu daryti...

Bet ko,'ko jis vis dar delsia?
Ir Jakutis, linguodamas visu savo iš

tįsusiu, dar jaunuoliškai plonu stuome
niu, neramiai perėjo per laboratorijos 
kambarį ir, pradaręs duris, įsiklausė į 
neįprastą, keistai kurčią ligoninės tylą, 
kurią tik kartkartėmis perkirsdavo sku
būs ir kieti sesers Matildos žingsniai.

Laboratorijoje ant stalų ir spintos len
tynų bonkutėse ir vamzdeliuose stovėjo 
pradėti analizai, 'kurių, jau antra diena 
niekas nebelietė. Čia Jakutis paprastai 
praleisdavo visą nuliekamą laiką, rink
damas ir tikrindamas duomenis savo 
disertacijai. Tačiau šiandien šis darbas 
jau nebegalėjo sukaupti jo dėmesio. Jis 
vis lūkuriavo, pats aiškiai nenuvokda
mas. ko.

Tuo tarpu sunkūs dūmų debesys vir
šum stogų plėtėsi 'ir' tįso jau visu dan
gaus pakraščiu, apačioje rausdami nuo 
vis ryškesnių, vis galingiau trykštančių 
liepsnos čiurkšlių.

/‘Ne, ilgiau nebegalima laukti, .eisiu 
ieškoti Gražulio...”

K Staiga oras siūbtelėjo ir dusliai tren-. 
kė į ausis, visa ligoninė susvyravo, su
krėsta iš pamatų, ir tik ’vėliau, po už
trukusios pertraukos, kuri pasirodė ne
paprastai ilga, sudundėjo baisus, atbil- \ 
domis griaudžiąs sprogimus. Žvangėda
mi pabiro stiklai.

—Jau! Pradėjo... sprogdina...—bal
su pratarė Jakutis. Jis išsilenkė pro lan
gą ir matė, kaip vėl nauji dūmų kamuo
liai ritosi Į viršų. Išbaidytų paukščių bū
rys, pakilęs nuo liepų, blaškėsi ore. . 
v Kažkas skubiai kaukšėjo laiptais.

Durys prasivėrė, ir jose pasirodė sun
kiai alsuojanti sesuo Matilda.

—-Tai ką! Vis dar moksliniais darbais 
užšiiminejat! — Jos visada išvargusios, 
prigesusios akys dabar piktai žaibavo.— 
Nei vieno, nei vieno nėra! O čia atvežė 
sunkiai sužeistą. Kas žiūrės?

> '—Gražulis dar negrįžo?
'• r~Ne-

—Tai reikia iškviesti!

—Kažin ar bus namie?! O kitų—nė 
vieno nėra. Aš iš galvos einu. O jūs 
vis dar prie tų bonkučių!—Ji atsikvėpė, 
atgaudama kvapą, ir tada prakalbėjo jau 
visiškai kitu, perblokštu balsu:

—O jei... o jei ir Gražulis... išva
žiuotų?... Supraskite... ką mes... ką 
mes tada?..

—Negali būti!
Ji tik ranka numojo.
—Jūs žiūrėsit sužeistąją?
Ir Jakutis pamatė jos akyse gilų ne

pasitikėjimą.
Ji niekados nerodė per daug pagar

bos jaunam gydytojui, vadindama jį, 
kaip ir ligoniai, “daktarėliu.”

“Nebus iš jo geras gydytojas. Toks 
tik studentams paskaitas gali skaityti. 
Mokslininkas...” nusprendė ji panieki
namai, tik atsikėlus jam stažuoti į Pa
balius.

Dabar, praleidusi jį pirma savęs ir 
kaukšėdama medinėmis klumpėmis jam 
įdurmu žemyn, ji susijaudinusi kalbėjo:

—Kaip sau norit! Sakykit, kas dary
ti?.. Jackūnienė vakar išbėgo į kaimą. 
Stankus šiandien...

—Bet juk yra Gražulis! Jis gi sakė, 
kad nesitrauks...— Jakutis stabtelėjo 
ant laiptų ir atsigręžė į seserį Matildą. 
Ji, nudelbusi akis ir kietai suspaudusi 
lūpas ,aplenkė jaunąjį gydytoją. Atro
dė, tartum dabar ji pasijuto kažkuo kal
ta. Juk ji visada taip garbino daktarą 
Gražulį. Sekiodavo paskui jį, kaip še
šėlis, asistuodavo jam prie operacijų ir 
nuolatos kartodavo:

—Kokia ranka. Koks gydytojas. Ir 
koks žmogus!

Kai jie abu nulipo žemyn, ji sustojo ir, 
vis dar nepažvelgdama į Jakutį, čia su- 
nerdama, čia vėl.išskėsdama rankas, pa
sakė:

—Aš jau nieko nebesuprantu... Ne
beišmanau. Darykit, ką norit Sakau, 
galas, paskutinis galas. Gimdyvių pa
latoje klyksmas. Moterys keliasi. O aš 
viena. Ir dabar dar tą sužeistą atvežė! 
Iš priemiesčio. Ten jau sviediniai kren
ta. Moteriškė sužeista į galvą, visa kru- ” 
vina. ' • v

Jie išėjo į saulės nužertą ligoninės 
kiemą, ir Jakutis iš karto išgirdo gailų 
vaitojimą.

Prie vartų stovėjo ratai su ligoniu. 
Kažkoks žmogus sunkiais žingsniais ėjo 
jiems'priešais.

— Gelb-bėkit... dak-ktare... — Jo 
apatinis žandas buvo atkritęs ir taip 
drebėjo, jog žodžiai kliuvo už dantų.

—Ką sužeidė?—paklaušė Jakutis.
• —Duk-kterį. Stov-vėjo prie lango...— 
dav-vė i stog-gą—ir stik-klai...

Ratuose gulėjo mergaitė. Pirmiausia. 
Jakutis pastebėjo, kad visas jos veidas 
plūdo krauju ir kad vaitojo ne ji, o vir
šum jos palinkusi senyva moteriškė, tur 
būt, jos motina. Ji grąžė galvą ir abiem 
rankom mėšlungiškai maigė sau kaklą, 
tartum norėdama išsilaisvinti nuo apni
kusio ją smaugulio.

Gydytojui’priėjus arčiau, ji staiga ap
rimo, ir Jakutis pamatė, kad visas aukš
tielninkai paguldytos mergaitės veidas 
ir abi jos akys buvo privarytos aštrių, 
giliai susmigusių, stiklo nuolaužų. Gy
dytojas pakėlė mergaitės ranką, kuri 
tuojau bejėgiškai nukrito atgal.

Neatidėliojant buvo reikalinga opera
cija.

—Nebematys daugiau? Nebematys?— . 
Moteriškė žiūrėjo į gydytoją išplėstomis, 
jš baimės sustingusiomis# akimis.

—Čia... operacija reikalinga.. .—Gy
dytojas ieškojo raminančių žodžių, bet * 
jų nerado.—Chirurgo tuo tarpu nėra... 
reikia palaukti.

—Daktarėli, /gelbėk! Susimildamas, 
daktarėli, gelbėk!

Moteriškė griebė jo ranką savosiomis, 
sugrubusiomis, drebančiomis, ir vėl ta 
pati suspausta, gaili aimana išsiveržė iš 
jos krūtinės.

Jakutis skubiai atitraukė savo ranką, 
paslėpdamas ją už nugaros, ir kreipėsi į 
seserį ^Matildą:

—Sesele!—Sesuo Matilda atkakliai ty
lėjo, nudūrusi akis.—Jūs... Ne! Geriau 
aš pats! Aš pats jį pakviesiu. O jūs 
neškit mergaitę į vidų ir ruoškit opera
cijai.

Jis bėgte išbėgo pro ligoninės kiemo 
'vartus'į gatvę. 'Trumpindamas sau ke- , 
lią ir vingiuodamas artimiausiais skers
gatviais, jis pasileido užmiesčio linkui, 
kur nuošalioje vietoje stovėjo ištaiginga 
Gražulio vila; ’. ’ A

JDaugįau bus) _ ’ ■

2 KLASE. VARLIAGYVIAI.

dina tokį pat vaidmenį, kaip 
sausumos stuburinių gyvūnų 
plaučiai, sakysim, paukščių, 
žinduolių, žmogaus plaučiai. 
Bet iš. esmės šios žuvys turi 
tipingą žuvies sandarą, pri
taikytą gyventi vandenyje.

Dvejopai kvėpuojančios žu
vys kvėpuoja atmosferiniu oru

Nagrinėdami žuvis, mes 
susipažinome su dvejopai 
kvėpuojančiomis ir riešapelė- 
kėmis žuvimis. Tos žuvys, 
kaip jau žinome, pritrukusios 
Vandenyje ištirpusio deguo
nies, gali kvėpuoti ir atmos
feriniu oru, pasinaudodamos 
tam reikalui savo plaukiamą
ja pūsle. Jų plaukiamoji pūs
lė tam tikromis sąlygomis vai- 
tik retkarčiais, kai vanduo su
genda. Tačiau varliagyviai 
(varlė, tritonas ir kt.), ku
riuos 'dabar nagrinėsime, kvė
puoja plaučiais didžiąją savo 
gyvenimo dalį. Savo gyveni
mo pradžioje kiekvienas var
liagyvis kvėpuoja žiaunomis, 
kaip ir žuvis, bet suaugęs var
liagyvis žiaunų netenka ir 
kvėpuoja plaučiais. Jaunik
liai varliagyviai gyvena van
denyje, o suaugę gali visą 
gyvenimą išbūti sausumoje. 
Bet vis dėlto ir suaugę varlia
gyviai paprastai laikosi drėg
nose. vietose, netoli nuo van
dens, i

Savaime suprantama, kad 
perėjimas į sausumos gyveni
mą turėjo įtakos visam varlia
gyvių kūno sandarui. Dėl to 
jiems turėjo atsirasti visa ei
lė organų, pritaikytų sausu
mos gyvenimui.
Varlė — varliagyvių 
klasės atstovas.

Varlės — tai dažniausiai 
pas mus pasitaiką varliagy
viai. Nėra tokio tvenkinio ar 
balos, nėra nė vienos drėgnos 
daubos ar pievos, kur nebūtų 
varliu. ' i

Bendra varlės kūno sudėtis.

Vos metus akį; matytį, kad 
varlę daugiausia' sausumos 
gyventojas. Tai rodo visų pir
ma trumpas ir gana platus 
jos liemuo su dviem porom 
galūnių. Topais galūnėmis var
lė šokinėja žeme. Užpakali
nės galūnės, kurios baigiasi 
penkiapiršte letena, yra ilges
nes ir stipresnės už pirmuti
nes. štai kodėl varlė juda 
šuoliais. Be to, užpakalinės 
galūnės yra geri plaukioja- 
mieji organai: galūnių pirštai 
sujungti plaukiamąją plėvele.

O pirmutinės galūnės turi 
po keturis išsivysčiusius pirš
tus; plaukiamųjų plėvelių 
tarp pirštų nėra. Svarbiausia 
šių galūnių paskirtis — pasi- 
ramstyti judant žeme. Tri
kampė varlės galva plati, pri
plota ir tiesiog, be kaklo, su
jungta su liemeniu.

Oda. Visas varlės kūnas 
apdengtas drėgna gleivėta 
oda. Gleives leidžia liaukos, 
kurių odoje yra labai daug. 
Varlės oda labai plona ir

minkšta, nes ji plika: ant jos 
nėra nei žvynų, kaip žuvų, 
nei raginio sluoksnio, kaip ki
tų stuburinių gyvulių. Odoje 
šakojasi daugybė plonučių 
kraujagyslių. Dėl tokio san- 
daro varlės oda, kaip ir plau
čiai, sykiu ir kvėpavimo orga
nas:- kraujas pro odą, kaip ir 
pro plaučius, gauna iš oro de
guonies ir atiduoda anglies 
dvideginį.

'Galvos organai. Galvoje, į 
priekį nuo akių, yra dvi sky
lutės — šnervės, kurios eina į 
nosies ruimą. Jeigu pražiody- 
tume varlę ir kištume į šner
vę šerelį, tai šerelio galas iš
lįstų pro skylutę, esančią go
muryje. Varlėms, kaip ir vi
siems stuburiniams gyviams, 
kvėpuojantiems atmosferiniu 
oru, oras patenka į plaučius 
pro šnerves ir pro nosies rui
mą, kur yra uoslės organai.

Didelės išgaubtos varlęs 
akys turi mažai paslankius 
viršutinius ir apatinius vokus. 
B’e to, kiekviena akis dar gali 
būti užmerkiama trečiu voku, 
vadinamąja mirksimąja plė
vele, kuri užslenka iš šono 
nuo vidinio akies kampo. 
Akių vokai yra sausumos stu
burinių gyvūntj požymis: vo
kų judesiais akys apvalomos 
nuo dulkių ir kitų pašalinių 
daiktų.

Į užpakalį nuo kiekvienos 
akies galima pastebėti‘apskri
tą būgnelio plėvelę. Būgnelio 
plėvelė uždengia vidurinės 
ausies ruimą. Jeigu adata pra- 
durtupie vieną būgnelio plėve
lę ir kištume šerelį pro vidu
rinę ausį, tai šerelio galas iš
lįstų užpakalinėje burnos da
lyje. Vadinasi, vidurinė ausis 
susisiekia su burnos ruimu 
siauru plyšeliu, kuris vadina
mas Eustachijaus vamzdeliu-

i Tą vamzdelį, kaip ir viduri
nės ausies ruimą, turi visi oru 
kvėpuojantieji stuburiniai gy
vūnai. Vidurinėje ausyje yra 
visai mažytis kaulelis, kuris j 
vienu galui remiasi į būgnelio 
plėvelę, o kitu galu į pievinę 
vidinės ausies sienelę; toji 
vidinė ausis panaši į, žuvies 
vidinę ausį. Garsiniai' oro vir
pesiai virpina būgnelio plėve
lę, o drauge ir klausomąjį 
kaulelį, kuris savo virpesius 
perduoda vidinės ausies skys
čiui, o juo — girdos nervų ga
lūnėms; šitaip gyvūnas pajun
ta garsus.

Varlės burnoje yra liežuvis, 
vienu galu pritvirtintas prie 
burnos dugno. Varlė, staiga 
išmesdama liežuvį, prispau
džia juo grobį — smulkius 
vabzdžius, kirmėles, kurie pri
limpa prie liežuvio. Viršuti
niame žandikaulyje ir gomu
ryje yra dantys, kurie, kaip ir 
žuvų, neturi šaknų.

i

Griaučiai. Suaugusios varlės 
griaučiai sudaryti iš kaulų, 
nors kai kurios jų dalys per 
visą gyvenimą lieka kremzli- 
nės. Stuburas sudėtas iš ne
daugelio stuburkaulių. Jie sa
vo forma skiriasi nuo žuvų 
stuburkaulių iš priekio jie

, Įsigykite • , >
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turi' duobutę? d iš užpakalio 
kauburėlį, ir kiekvieno stubur
kaulio kauburėlis įeina į gre
timo stuburkaulio duobutę. 
Stuburkaulių viduje yra išlikę 
chordos liekanų. Stuburkau
liai turi viršutinius lankelius, 
kurie sudaro nugaros vamzdį; 
tame vamzdyje glūdi nugaros 
smegenys. Labai trumpi var
lės šonkauliai priaugę prie 
skersinių stuburkaulių ataugų. 
Nors suaugusi varlė ir neturi 
uodegos, bet uodegos stubur
kauliai išlikę: jie visi suaugę 
į vieną ploną kaulelį — uode
gėlę.

Priešakinėje stuburo dalyje 
yra kaulai, kurie sudaro rams
tį priešakinėms galūnėms. Iš 
jų užpakalyje yra pora men
čių, o priešakyje — du rakti
kauliai ir du varnakauliai. 
Raktikauliai ir varnakauliai 
vienu galu sujungti su mentė
mis, o kitu galu su krūtinkau
liu. Visi šie kauleliai sudaro 
vadinamąją peties juostą. 
Tarp kiekvienos mentės ir 
varnakaulio yra duobutė, į 
kurią įeina priešakinės kojos 
pirmojo l$aulo galvutė.

Prie užpakalinės stuburo 
dalies prijungta užpakalinė 
juosta — dubuo. Jis yra išty- 
susio rėmo pavidalo; prie jo 
prijungtos užpakalinės galū
nės.

Galvos kiaušo dėžutė labai 
maža, bet žandikauliai paly
ginti dideli.

Kiaušo dėžutė sunerta su 
pirmuoju kaklo stuburkauliu 
dviem kauburėliais, kurie yra 
pakaušio kauluose. .Suaugu
sios varl.ės kiauše nėra žiau
nų lankelių; iš jų išliko tik 
vienas ne visai sukietėjęs kau
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lelis, bet ir aht jo nėra žiau
nų; prie jo yra priaugę lie
žuvio raumenys, šis paliežu- 
vio kaulelis — tai žiaunų lan
kelių liekana, jį tebturi vįsi 
stuburiniai gyvūnai, taip pt&t 
ir žmogus. č

Varlės galūnės sudarytos 
tokia pat tvarka, kaip ir visti 
stuburinių gyvūnų, kvėpuo
jančių atmosferiniu oru. Prie
šakinių galūnių galima skirti 
šias dalis: petikaulį, dilbį ir 
smulkius plaštakos kaulelius, 
kurie baigiasi pirštais. Prieša
kinės varlės galūnės, kaip jau 
žinome, turi po keturis pirš
tus, bet iš varlės griaučių ma
tyti, kad yra ir penktas, neiš
sivystęs pirštas, kuris atitinka 
mūsų nykštį. Užpakalinė ga
lūnė sudėta iš šlaunies, blauz
dos ir letenėlės, kurios smul
kūs kauleliai baigiasi pen
kiais, gerai išsivysčiusiais pirš
tais. Kiekvienas pirštas, tiek 
pirmutinės, tiek ir paskutinės 
galūnės, sudarytas iš keleto 
pirštikaulių.

Iš viso to matome, kad pir
mutinės ir užpakalinės galū
nės yra panašaus sand aro. To
kią galūnių schemą mes rasi
me ne tik varlės kūne, bet ir 
visų kitų stuburinių gyvūnų, 
kuriuos nagrinėsime toliau.

Nervų sistema. Nagrinėjant 
varlės vidaus organų sandarą, 
galima įsitikinti, kad kai ktvj 
rie jų labai panašūs į žuvų vp 
daus organus, pavyzdžiui, gal
vos ir nugaros smegenys. Bet 
didieji varlės galvos smegenų 
pusrutuliai aiškiau atskirti 
viens nuo kito, o smegenėlės 
daug silpniau išsivysčiusios ir 
turi nedidelio velenėlio pavi
dalą.

Laisves Paramai Didieji

PIKNIKAIA

Prašome jau dabar įsitėmyti ir iš 
anksto rengtis dalyvauti žemiau 
nurodytuose piknikuose. Prašome 
organizacijas pasirūpinti busais 
dalyvauti šiuose piknikuose.

BALTIMORE, MD., PIKNIKAS

Sekmad., Birželio-June 3-čią
K Bus

SLAVŲ PARKE
(Čia jau anksčiau buvo)

Brooklyniečiai rūpinasi. Baltimorės piknikui 
duotr dainų programą. Veikiausia jie savo pasi
ryžimą išpildys.

BOSTONO APYLINKĖS PIKNIKAS
z

Įvyks

Sekmad., Liepos-July 1-mą
ARRARAT CAMP, VOSE POND PAVILION 

MAYNARD, MASS, 
f , /

Išanksto įsigykite bilietus į šį pikniką. Bilietai 
yra platinami visoje apylinkėje. Platintojai ne- 
sivėlinkite pasiūlyti tikietus.

DIDŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą
Bus 

DEXTER PARKE

Anksčiau Laisves’ piknikai Brooklyne būdavo 
sekmadieniais. Kadangi dabar šeštadieniais 
mažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manome, kad patogiau bus iš kitur at
vykti į pikniką, nes ant rytojaus bus šventė.
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PILNAS NAUJAI IŠRINKTOS LIETUVOS 
AUKŠČ. TARYBOS SĄSTATAS

Kaip jau Amerikos lietuviams žinoma, Tarybų Lietuvos parlamento nauji rinki
mai jvyko šių metų vasario 18 d. Tikime/ jog bus visiems įdomu žinoti, kas tapo 
išrinkti. Beveik kiekvienas naujo parlamento narys, be abejo, titri giminių Ame
rikoje. Todėl žemiau pateikiame pilną sąrašą.

VILNIAUS MIESTAS

Bieliauskas Feliksas,—žvėryno apygarda. 
Bučas Jonas, — Leniho apygarda. 
Ivaškevičius Adolfas, — Pavilnio, apyg. 
Jasinskienė Julija, — Dzeržinskio apyg. 
Martinienė Genė, — Geležinkelio apyg. 
Murauskas Juozas, — Vilniaus apygarda. 
Petniūnas Valentinas, — Centrinė apyg. 
Smirnovas Konstantinas,—Požėlos apyg. 
Sniečkus Antanas,—Kalinino apygarda. 
Stalinas Josifas, —Stalino apygardos, 
šupikovas Danilas, — Tarybų apygarda.
Trofimovas Aleksandras,—Černiachovskio 

apygarda.
Vaškevičius Vladimiras, — Antakalnio 

apygarda.

VILNIAUS SRITIS

Anuškin&s Aleksandras,—Nemenčinės ap. 
Babraitis Vaclovas, —Valkininkų apyg. 
Bacharovas Georgijus, —šaltininkų apyg. 
Bartašiūnas Juozas,— Dieveniškių apyg. 
Belous Janina, — Paberžės apygarda. 
Blieka Jurgis, — Deltuvos apygarda. 
Brigtnanas Viktoras, —Aluntos apygarda. 
Drobnys Aleksandras, —Kovarsko apyg. 
Ginevičius Bronius, —Musninkų apyg.

, Gusevas Nikolajus, —Mickūnų apygarda. 
Jetremovas Aleksandras, — Maišiogalos 

apygarda.
Kairys Ksaveras, — Smėlių apygarda. 
Kapralovas Petras, — Eišiškių apygarda, 
kasnauskaitė Eugeniją, — Zarasų apyg. 
Kavaliauskas Kazys, — Utenos' apygarda. 
Kazlauskienė Elena, — Vievio apygarda. 
Kązokaitė Atilija, — Vyžuonių apygarda. 
Knyva Albertas, — Varėnos apygarda.’ 
Kovalčiuk Bronislava, — Rūdiškių apyg. 
Kunčinas Petras, — Semeliškių apyg. 
Kutka Petras, — Tauragnų apygarda. 
Kutraitė Marija, — Jūžintų apygarda.
Kuzhecovas Aleksandras,—Adutiškio ap. 
Lapkinas Petras, — Rudaminos apygarda. 
Lieparskienė Bronislava, —Riešės apyg. 
Liubimcevas Nikolajus, — Dūkšto apyg.

‘ Lopato Bronislovas, — Onuškio apyg. 
Malinauskas Stanislovas, —Siesikų apyg. 
Mamajevas Dmitrijus, — Debeikių apyg. 
Mikalkevičius Povilas, — Kurklių apyg. 
Mo^kvinovas Anatolijus, — Jašiūnų apyg. 
Novickienė Ona, — Mielagėnų apygarda. 
Olegas Pranas, — Ignalinos apygarda.

Paradauskienė-Kietytė Konstancija, — 
Švenčionėlių apygarda.

Penkauskas Bronislovas, — Molėtų apyg. 
Petrovas Aleksiejus, —Šumsko apygarda. 
Pieško Vladislavas, — Naujosios Vilnios 

apygarda.
. Pisarevas Vasilijus, — Širvintų apyg. 

Raguotis Antanas, — Ukmergės apyg. 
Savčenkienė Julija, — Druskininkų apyg. 
Skard&skas Antanas, — Dųsėtų apyg. 
Sokolovas Aleksandras, — Degučių apyg. 
Stasevič Pavlina, — Pabradės apygarda. 
Teriošinas Fiodoras, — Švenčionių apyg. 
Vitkauskienė Teresė, — Daugų apyg. 
Zimanas Genrikas, — Trakų apygarda. . 
Žemaitaitienė Veronika,— Šešuolių apyg. 
Žukauskas' Antanas, — Anykščių apyg.

Kauno sritis

Andriatis Kazys, — Mariajampolės apyg.
Apyvala Stanislovas, — Jurbarko miesto 

apygarda.
Ažukas Ignas, — Krokialaukio apygarda. 
Baltušis Albertas-Juozas,—Seredžiaus ap. 
B^nislauskas Pranas, — Jiezno apygarda. 
Banaitis Juozas, — Garliavos apygarda, 
ničkovskis Michailas, — Veisėjų apyg.
Bridžiūtė Marija, — Marijampolės rytų

apygarda.
Čepėnienė Rožė, — Ąžuolyno apygarda. 
Čeponienė Genovaitė, — Vilkijos apyg. 
Čipkus Eduardas, — Raud. Armijos apyg. 
Eglinskienė Stefanija, — Vilijampolės ap. 
Fedorovičius Petras, — Vilkaviškio ap. 
Gedvilą^ Mečislovas, — Senamiesčio ap. 
Goštautas Bronius, — Liudvinavo apyg. 
Jančaitytė Tatjana, — Lazdijų apygarda. 
Jermakovas, Arkadijus, —Karmėlavos ap. 
Kasakaitienė Marcelė, — Prienų apyg. 

’ Katirevas Aleksandras, — Jonavos apg.
Kneižys Vincas, — Aleksoto apygarda. 
Krasauskas Benadas, — Raseinių apyg. 
Krasauskienė Ona, — Ariogalos apyg. 
Kriščiūnas Jonas, — Seirijų apygarda. 
Kožuchovskis Antanas, — Kybartų apyg. 
Kupčiflskas Juozas, — Betygalos apyg. 
Liutkienė Bronė, — Pilviškių apygarda.’ 
Lukaševičius Vladas, — Lenino apygarda. 
Malinauskienė Aleksandra, — Šėtos apyg. 
Matulis Juozas, — Jurbarko kaim. apyg. 
Mažylis Pranas, — Kėdainių apygarda.
Meškauskienė Michalina, — Šakių apyg. 
Mikėnas Juozas, — Kalvarijos apygarda. 
Molcuovas Viačeslavas, — Stalino apyg.

' MorKūnae Pranas, — Kruonio apygarda.

Narkevičiūtė Janina, — Darbininkų apyg., 
Ozarskis Eduardas, — Liubavo apygarda. 
Piligrimas Juozas, — Balbieriškio apyg. 
Pletkus Vincas, — Josvainių (apygarda. 
Plioplys Albinas, — Požėlos apygarda. 
Prakapas Jonas, — Simno apygarda. 
Puteikytė Ona, — Zapyškio apygarda. 
Ramanauskaitė Antanina, —Kazlų Rūdos 

apygarda.
Ramanauskienė Stasė, — Raudondvario 

apygarda.
Remenčius Juozas, — Plokščių apyg'arda. 
Rickevičienė Mariją, — Kauno apygarda. 
Rukšėnienė Ona, — Panemunes apyg. 
Sasnauskas Petras, — Žaslių apygarda. 
Staškūnaitė Stasė,,— Žiežmarių apyg. 
šermaitis Romas, — Kaišiadorių apyg. 
švedas Jonas, — Viduklės apygarda. 
Švereckis Jonas, — Naumiesčio apyg. 
Tarnauskas Sergiejus, — Kapsuko apyg. 
Totorius Stasys, — Alytaus miesto apyg. 
Vaitkevičienė Ona, — Alytaus kaim. ap. 
Žiugžda Juozas, — Stakliškių apygarda. 
Žmiejauskas Pranas, — Žeimių apygarda.

KLAIPĖDOS SRITIS

Adomavičiūtė Stefa, — Salantų apygarda. 
Bakltijevienė Emilija, — Senamiesčio ap. 
Barauskas Albertas, —Plungės apygarda. 
Baščiulis Jurgiš, — Mažeikių apygarda. 
Bielianinas Nikolajus, — Pagėgių apyg. 
Dapkus Liudas, — Tirkšlių apygarda. 
Didžiulis Karolis,.— Ylakių apygarda. 
Ignatavičius Kazimieras, — Šilalės apyg. 
Jasudėnas Mykolas, — Nevarėnų apyg. 
Junčas-Kučinskas Mykolas, —Skaudvilės 

apygarda.
Kaminskaitė Liuda, — Darbėnų apyg. 
Kerpauškienė Kazė, — Plungės mies. ap. 
Kondraška Stasys, — Uosto apygarda. 
Liaudis Kazys, — Kretingos apygarda. 
Malenkovas Georgijus, — Lenino apyg. 
Maniušis Juozas, — Klaipėdos apygarda. 
Oželienė Valerija, — Kvėdarnos apyg. 
Petrauskas Kazimieras, — Smiltynės ap. 
Pušinis Bronius, — Kaltinėnų apygarda. 
Raubickienė Viktorija, — Tauragės mies.

apygarda.
Skirmontienė Emilija, — Varnių apyg. 
Sodeika Antanas, — Tverų apygarda. 
Stankaitytė Marijona, — Vilkiškių apyg. 
Stimburys Juozas, — Sedos apygarda. 
Ščepinas Nikolajus, — Šilutės apygarda. 
Šimkus Jonas, — Mosėdžio apygarda. 
Tamošauskienė Paulina, — Priekulės ap. 
Taiirinskas Pranas, — Platelių apygarda. 
Tilvytis Teofilis, — Tauragės kaim. apyg. 
Užgalytė Bronė, — Rietavo apygarda. 
Variakojis Povilas, — Nemakščių apyg. 
Vilkaitienė Albina, — ž. Naumiesčio ap. 
Vita Alfonsas, — Skuodo apygarda. 
Zaleskis Petras, — Švėkšnos apygarda. 
Zubkevičiėnė Zosė, — Telšių apygarda.

ŠIAULIŲ SRITIS

Afoninas j^Iichailas, — Užupio apygarda. 
Aleksandravičius Antanas, — Baisogalos 

apygarda.
Augustinaitis Vladislovas,—Truskavos ap. 
Bajoriūnas Vytautas, — Rokiškio apyg. 
Baranauskas Boleslovas, — Užvenčio ap. 
Bartašius Mečys, — Radviliškio apyg. 
Bedalis Vincas, — Pasvalio apygarda.
Belskienė Ona, — Ramygalos apygarda. 

Butkus Adolfus, — Vakarų apygarda. 
Čistiakovas Aleksiejus, — Šiaurės apyg. 
Filipavicius Stasys, — Tytuvėnų apyg. 
Gabalis Jonas, — Šiaulių apygarda. 
Gabrėnienė Ona, — Gamyklų apygarda. 
Gaška Ighas, — Žeimelio apygarda. 
Gražinis Adomas, — Krinčino apygarda. 
Guzevičius Aleksandras, — Aleksandra

vėlės apygarda.
Indulaitė Bronė, — Biržų miesto apyg. 
Jakelevičienė Aleksandra, — Obelių ap. 
Jankauskas Jonas, — Kupiškio kaim. ap. 
Jankiėnė Salomėja, — Šeduvos apyg. 
Kalinauskienė Ona, — Vabalninko apyg. 
Kandzerkaitė Genė, — Panemunėlio ap. 
Kerienė Ona, — Rytų apygąrda. 
Korsakas Kostas, — Joniškio kaim. apyg. 
Kučinskas Leonas, — Linkuvos apygarda. 
Laurinaitis Jonas, — Šiaulėnų apygarda. 
Meškienė BrOnė, — Kuršėnų apygarda. 
Mickevičius Antanas,—Joniškio miest. ap. 
Mončiunskas Teofilius, — Kelmės apyg. 
Naujalis Stasys,—Respublikinė apygarda. 
Niunka Vladas, — Papilio apygarda. 
Paleckis Justas, — Pietų apygarda. 
ParąmonOvas Genadijus, — Krakių ąpg. 
Petkevičius Juozas, — Kruopių apygarda. 
Petraitis Vladas, — Troškūnų apygarda. 
Petrais Pranas, — Šaukėnų apygarda. 
Polininas Fiodoras, — Panevėžio apyg. 
Preikšas Kazys, — Raudėnų apygarda. 
Riškienė Anyta, — Akmenės apygarda. 
Savranienė Ona, — Kražių apygarda. 
Sptaunius Pranas, — Šiluvos apygarda.

Stankevičius Arturas, — Viekšnių apyg. 
Svisčiovas Jakovas, —(Centrinė apygarda, 
šumauskas Motiejus, —"Biržų kaim. ap.
Tamošauskienė Zosė, — Miežiškių apyg% 
Udrys Arvydas, — Pandėlio apygarda. 
Urbonavičius Bronislovas,—Bazilionių ap.
Vaitiekūnas Klemas, — Žagarės apyg.
Vasinauskas Petras, -— Dotnuvos apyg.
Verkęlien^ Stefa, — Kupiškio miesto ap. 
Vitkienė Stasė, — Pakruojo apygarda.
Žebenkienė Irena, — Joniškėlio apyg. 
Žilaitienė Irena, — Klaipėdos apygarda.

5 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -šešt., Bal.-Apr. 14, 1951

skaitlinių. Jis parodo, kad 
1950 metais 280,000 ūkininkų 
gavo darbus kur nors mies
tuose. Kas tame kaltas? Val
džia, žinoma. Ji neduoda ūki
ninkams reikalingos pagalbos, 
kad ūkininkai galėtų įsigyti 
tinkamus darbo įrankius. Bū
tų gerai, kad mūsų ponas pre
zidentas duotų ūkininkams 
daugiau pagalbos, o ne piltų 
pinigus “naikinimui komu
nizmo.”

MacArthur paliuosavo jau
229 karinius kriminalistus

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthur paleido dar septynis 
karinius Japonijos krimi
nalistus, kurie buvo nuteis
ti 7 iki 15 metu kalėti.

Viso MacArthuras iki šiol 
paliuosavo jau 239 karinius 
japonų piktadarius.

Sovietų Sąjunga kartoti
nai protestavo, kad jis sau- 
vališkai elgiasi, paleidinė- 

| damas nuteistus karinius 
prasižengėlius.

Lawrence. Mass.
/

Teko išsikalbėti su vienu 
automobilių inžinieriumi. Jis 
gražiai paaiškino, kaip atsi
randa negerų automobilių ir | 
tarpe naujų. Iš kokio šimto 
automobilių pasitaiko vienas 
negeras. Taip pat pasitaiko 
negerų ir lėktuvų.

Dalykas, girdi, tame, kad j 
kompanijos įsako nenumesti 
netinkamų automobiliaus da
lių. Jos turi būti sunaudotos. 
Į kurį automobilių tokios da
lys patenka, tokio automobi
liaus savininkas turi bėdos.

Dar blogiau sir lėktuvais. 
Su netinkamomis dalimis lėk
tuvas ore sugenda ir įvyksta 
nelaimė.

Kaltininkai — kompanijos. 
Joms žmonės nesvarbu.

—o—
Lawrence ir A nd o very j e iš

valytos visos gemblerinės ma
šinos. Tik dar Methuiene pasi
liko, Bet ir ten žmonės zurza. 
Methuen Christian League 
reikalauja, kad tos mašinos 
būtų išmestos. Tokios mašinos' 
didelį nemorališkumą neša į 
mūsų jaunimą.

—o—

— o--
Methuęn policijos virši

ninkas įsakė policistams va
karais po 10 valandos kaman-
tinėti visus jaunuolius ir jau
nuoles, užtiktus gatvėse ir 
ant kampų. Jie turi pasiaiš
kinti, kodėl jie ten randasi. 
Kurie nesuteiks policijai rei
kalingo ir tinkamo paaiškini
mo, bus nuvesti į namus ir 
tėVams pranešta, kad vaikus 
prižiūrėtų.

—o—
Jungtinėse Valstijose labai 

sumažėjo ūkininkų skaičius. 
Iš Washingtono direktorius 
Roy V. Peel paduoda įdomių

Tapo pavogti du automobi
liai. Juos vairavo merginos. 
Tur būt paliko neužrakintus. 
Dabar ieškoma piktadarių. 
Gal suras kurs nors automobi
lius sudaužytus.

•—o--
Teko būti Gedemino Klubo 

i bankiete. Tai buvo šaunus 
bankietas". Valgių gamintojai 
Yacumskai moka valgius ge
rai ir skaniai sutaisyti. Kitos 

1 kolonijos turėtų paimti Petrą 
j Yacu.mską xuiž valgių paruošė- 
i ją. Publika bus tikrai paten- 
i kinta. S. Penkauskas. ,

Washington. — Apsigyni
mo sekretorius generolas 
Marshallas gąsdino Ameri
ką “pavojais,” jei nebus 
įvestas visuotinas jaunuolių 
muštravimas.

I
T el. A V. 2-4020

DR. JOHN REPSH1S
(REPŠYS) 8

LIETUVIS GYDYTOJAS S

Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedčliomis ir šventadieniais: g 
nuo 10 iki 12 ryto. >

495 Columbia Rd.

DORCHESTER, MASS. |

Matthew A. 
BUVUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

J. BOMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

e
Liūdesio valandoj kreipk) 
tęs prie manęs diena ar 
naktj. greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo- ■ 
demiškai įruošta mūsų f 
šermenims. Mūsų patama- j 
vi m u ir kainomis husite ’ 
patenkinti

$
i

1113 ML Vernon St I 
Philadelphia, Pa. I

Tel. Poplar 41 in

Aldermanas John W. Fal
lon taiso dėl vaikų didelę 
aikštę Mount Vernon srityje. 
Ten randasi miesto vieta. Ge
ras darbas. Kai mokyklos už
sidarys, tos apylinkės vaikai 
turės kur žaisti. Jiems nerei
kės bėginėti gatvėse tarpe au
tomobilių. '

Sekmadieni (Smida’f | Bpri 15, 1951
PRADŽIA LYGIAI 3:30 P. M.

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

AMELIA YOUNG 
«

P r o g r a m o j e D a I y v a u j a :
LYROS CHORAS — Philadelphia, Pa............. .  vad. Rose Bchmer
AIDO CHORAS — Brooklyn, N. Y.................   vad. Mildred Stensler
SIETYNO CHORAS — Newark, N. J.................. . ........... vad. Mildred Stensler
LAISVĖ CHORO KVARTETAS—Hartford, Conn......... vad. Wilma Hollis
L. K. M. ŠOKĖJAI — Richmond Hill, N. Y................ • • vad. Ruth Bell

SOLISTAI:
Amelia Young, Suzanna Kazokyte, Florence 

Kazakevičiūte, Elena Brazauskiene.
Frank Balwood— Festivalio akompanistas

OPEROS FESTIVALIS
RENGIA

LIETUVIU MENO SĄJUNGOS 3-ČIOJI APSKRITIS

FLORENCE KAZAKEVIČIŪTE
MILDRED STENSLER

SUZANA KAŽOKYTĖ

Chorai vaięlins scenas su kostiuinais iš trijų lietuviškų operečių. Solistai taipgi duos eilę gražių opere
tinių kavalkų, Programos tema, “opera”, yra paskirta pagerbimui lietuvių autorių ir kompozitorių.

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



Gerai rūpintis kitais, bet 
reikia nepamiršti ir savųjų

Jungtinės Tautos turi 
įsteigusios Pasaulinę Svei
katos Organizaciią (World apie $12,000,000.

tos sumos •indėnu sveikatos 
reikalams išleista tiktai

NewWto^
UElT AanTO)

REIKALINGI DARBININKAI

Health Organization). Tai 
garbinga organizacija, ir, 
suprantama, gerai daro 
mūsų vyriausybė, kad jos 
darbus paremia gerais 
amerikoniškais doleriais.

Bet ta pati mūsų vyriau
sybė turėtų karts nuo kar
to smarkiau 
savo žmonių 
mu. Niekas, žinoma, nerei
kalauja, kad tie milijonai, 
kurie vra aukojami Pasau
linei Sveikatos Organizaci
jai, būtų iš ten atimti ir sa
vo žmonių sveikatingumo 
pakėlimui išleisti.
bai išmintingai būtų pasi
elgta, jeigu nors vienas ki
tas bilijonas dolerių būtų 
paimtas iš lėšų karo ir ap
siginklavimo * reikalams ir 
pavestas žmonių sveikatin
gumo lygio pakėlimui.

Ši sykį palikime nuošaliai 
sveikatingumo požiūriu kri
tišką padėtį septyniose ar 
astuoniose pietinėse valsti
jose tarpe negru gyvento
jų. Jungtinėse Valstybėse 
turime dar vieną žmonių 
kategoriią, kuri ir baisiai 
skriaudžiama ir apgailėti
nai apleista sveikatos rei
kaluose. Aš turiu mintyje 
mūsų indėnus (indiionus), 
kurie juk ir tegali skai
tytis “šimtaprocentiniais” 
amerikiečiais.

Tų žmonių šelpimui ir 
“globojimui” yra įsteigtas 
Bureau of Indian Affairs. 
Dr. Howard A. Rusk muša 
trivogą ir sako, ka.d laikas 
visiems susirūpinti šio biu
ro veikla ir abelnai indėnų 
likimu. Begėdiškai mažai, 
jis mano, mūsų valdžia ski
ria lėšų šio biuro veiklai ir 
abelnai indėnų reikalams. 
Per 1949-1950 metus Indė
nų Reikalų Biuras tegavo 
iš valdžios $58*000,000. Iš

tai?
Rezultatai tikrai

Rezulta-

tragiški.

pora,noje padėtyje, 
trejetas pavy 
abelnai tarpe Amerikos 
žmonių džiovos liga kasmet 
numiršta anie 33 žmones iš

susirūpinti ir i kiekvieno šimto tūkstančiu 
sveikatingu-1 gyventojų, tai tarpe indėnų 

i numiršta net 336, tai yra, 
|nuo devynių iki dešimties 
kartų daugiau. 1948 me
tais abelnai tarpe Amerikos 
žmonių iš kiekvieno tūks- I V

i tančio gimusių kūdikių mi- 
Bet la- rė tiktai 32, tuo tarpu tarpo

LLD 4-tos 
konferenci- 

balandžio 
vai. po pic-

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA.

Šiuomi pranešu, kad 
ir LDS 8-tos Apskričių 
ja įvyks sekmadienį, 
(April) 29-tą, pradžia 1
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 įsitėmyti konferencijos dieną 
ir ’vietą, tikrai būti konferencijoje. 
Vieta apylinkei gerai žinoma. ■— 
M. Paulauskas, LLD ir LDS Apskr. 
rašt. (71-73)

su- 
19 

pas
ketvirtadienį,
vai. vakare,

55 Glenwood
N. Y. šis susirin-

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. Moterų Skyriaus 

sirinkimas įvyks 
d. balandžio, 6:30 
J. Navalinskienę, 
Ave., Binghamton,
kimas bus labai svarbus. Visos na- 

x rėš prašomos būtinai dalyvauti. Tu
rime daug svarbių dalykų atlikti. — 
Valdyba. (73-74)

Paskutinis kvieslys į Festivalį [Pakrypimas taikosi 
išgadino Wall 
gatvės valdovus

ir LMS konferenciją
LMS 3 Apskrities 
Konferencija

šis mūsų pranešimas jau 
bus paskutinis raginimas, kvie
timas į LMS 3 Apskrities me
tinę k on fe ren c i ją. 
jau keletą kartų 
LMS konferencija 
šeštadienio vakare,
Prašomo, kviečiame 
t u s, svečius ii- mūsų 
Būti laiku. Vakarinė sesija

Kaip mes 
minėjome, 

prasidės 
7:30 vai. 

delega- 
publiką

1. LMS Apskrities valdyba 
padarys pranešimus anie tai, 
kas veikiama ir kas manoma 
veikti rriūsų meno, kultūros 
srityje.

2. Delegatai, svečiai bus 
kviečiami išsireikšti, pateikti 
savo nuomones ir sumanymus 
plėtimui, gerinimui mūsų 
nines saviveiklos.

3. Baigimui vakarinės 
s i.jos įvyks pobūvis svočių

indėnų mirė 116, o tarpe 
indėnu padermės Nava jos 
net 227!

Karštligė ’pasiima ketu- 
rius kartus' daugiau aukų 
tarpe indėnų, negu tarp 
abelnai Amerikos žmonių. 
Akių liga trachoma jau be
veik visiškai išnykus tarpe 
šiaip amerikiečių, bet tarpe 
indėnų ji kasmet auga, vis 
daugiau ir daugiau aukų

pa£k uždegimu tarpo j f erą ir jau pakele 
Nebraskos indėnų mirė aš- j *-----------------
tuonis kartus daugiau 
žmonių,

me-

se-
ir

Kas užmušė Pete 
Panto?

delegatų priėmimui. Tai bus 
kaip ir naktipiečiai — užkan
džiai ir tinkami. gėrimai.

4. Antroji sesija prasidės 
sekmadienį (bal. 15), lygiai 
11 vai. ryto.
Operos Festivalis sekmadienį

Po LMS 3 Apskrities konfe
rencijos, įvyks .mūsų didžioji 
meninė iškilmė, Operos Festi
valis, sekmadienį, bal. 15, ly
giai 3:30 vai. po pietų.

Mes žinomo, kad festivalio 
programa bus gera, ji paten
kins visus. Todėl mes kvie
čiame ne tik Brooklyno, bet ir 
apylinkės -publiką skaitlingai 
dalyvauti. Programa bus lie
tuviška, ją pildys LMS gru
pės ir solistai.

Visa tai įvyks Liberty Au
ditorijos salėse, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill,

Po ta antrašte darbininkų 
rašytojas Michael Singer pra
dėjo seriją straipsnių angliš
kame darbininkų dienraštyje 
Daily Worker. Singer pareiš
kia, jog tai yra istorija apie 
tą asmenį, kuris nužudė. Kad 
tą žmogžudystę galėjo išaiš
kinti senatims komitetas, 
neaiškino.

Pete Panto, kovingas

APTARNAVIMUI n’RAS . ,
Prie Skalbiamųjų Mašinų V Gas 

Range, patyręs prie autonjraGškų 
skalbiamųjų mašinų ir airtoftiatitiš- 
kų gas ranges. Su gerais iš ^anks
čiau darbo rekordais. Išlavnrislme 
pilnai. Kreipkitės laiškais ar asme
niškai bile dieną nuo 8 ryto iki 
5:30 po pietų.

MAYTAG CLOTHES CO., Inc.
Maytag Clothes Washers

& Gas Ranges
34-18 Northern Blvd., Long Island 
City. — 4 blokai nuo Queens Plaza 
Bridge.

(69-75)

LMS 3 Apskr. Valdyba.

elžkeliams leido kelti

negu tarpe baltųjų 
ijos gyventojų, o 

net 17 kartų daugiau tarpe 
Wyoming indėnu, negu tar
pe tos valstijos. abelnai 
žmonių.

Nors ligoniniu toli gražu 
neužtenka, bet ir tose, ku
rios randasi ir aptarnauja 
indėnus, dar 1,055 lovų pa
naikinta, kadangi nėra iš 
ko jas užlaikyti. Gydytojų 
taip pat labai trūksta, še
šiasdešimt dviem ligoninėm 
reikia mažiausia dviejų 
šimtų gydytoju, bet Indėnų 
Reikalų Biurui pavyko gau-' 
ti tiktai 127. Čia priežas
tis dar yra ir ta, kad Tose 
ligoninėse sąlygos labai 
prastos, be to, jos išmėtytos 
po tolimus, prastai priei
namus šalies kampus, at
skirtos nuo didimesčių, to
dėl gydytojai nenori 
dirbti, 
darbo

Tai 
miršti yra mūsų indijonai.

Važinėjantieji gelžkeliu iš 
ng Island į miestą darban 
landžio 14-tos rytą atras 

kainas pakeltas. Keli doleriai 
kas mėnuo bus ištraukiami iš 
jų kišenės. Valdžia pakėlimą

Pirm pakėlimo pirktieji ti
kietai tebebus geri iki jų išsi
baigi m o datos.

Commutation tikjetų kainos 
pakeltos 20 nuošimčių. Vien
kartiniai tikietai pakeliami po 
12 ir pusę4 nuošimčių. Atvyks-

tant fniestan ar iš miesto išva
žiuojant per Pennsylvania sto
tį prisidės dar 5 centai. Įsė
dant ar išsėdant kitose stoty
se didmiesčio ribose to penk
tuko nereikės dadėti.

Linijomis kas dieną naudo
jasi 300,000 keleivių. Du treč
daliai yra 
dieną 
tatioh

važinėj antie j i kas 
(commuters). Commu- 
tikieto kainą (pavyz- 
iš Great Neck Į New 
buvo $15.77, dabar bus

$18,92.

bet

eili-

Prekyba kompanijų šorais 
buvo smarkiai sušlubavusi 
praėjusio trečiadienio rytą 
tuojau po to, kai tapo paskel
btas atstaty d i n i m as M ac A r- 
thuro iš vyriausiojo vado pa
reigų Pacifike.

Daugelio šėrų kainos buvo 
nupuolusios po kelis centus,.
kitų net po dolerį, o tūlos ir hių jūreivių vadas buvo nužu- 
iki dviejų dolerių. Bijota, kad dytas liepos 14, 1939 metais, 
su atšaukimu MacArthuro ga- Darbininkų spauda tuomet į- 
linti įvykti taika ir tuomet ga
lėtų būti apkarpyti pelnai.

Tačiau vėliau prekyba atsi
peikėjo, išgirdus, kad karo 
šalininkai dar nenuleis rankų. 
Kad kol karui paruošos tebe- 
vykdoriios, kol darbininkai 
savaržyti, tol nėra pavojaus 
darbininkų algoms kilti, kai
noms ir pelnams mažėti.

. j vardijo tuos, kurie Panto iš
vežė, bet niekas nebuvo dary
ta tai ištirti ir kaltininkus nu
bausti.

Pirmasis šiurpulingai įdo
mus straipsnis tuo klausimu 
tilpo balandžio 11-tos laidoje. 
Laikraštis gaunamas ant stan
dų (ant tų standų, kur priima 
darbininkiškus laikraščius).

T-as.

jose
Uždarbis mažas, o 

daug;

Amerikonas

Ankstybieji žiedai
Brooklyno Botaniškame 

darže žydi baltosios ir ruža- 
vosios magnolijos, jau raus- 
vuoja pirmieji japoniškų vyš
nių pumpurai ir iš tolo švie
čia atkrantė geltonųjų narci
zų žiedais.

Unijistai kepėjai 
gins McGee

Skaitlines taipgi

Namų darbininkė, trys suaugę, 3 
kambarių apartment as, darbas nuo 
10 iki 3 pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais. Skalbiamoji 
mašina, šaukit HA. 6-1972.

. ' (73-74)

Gubernatorius Dewey at
metė (vetavo) bilių, reika-, 
laujantį laisniuoti psicholo-; 
gus. Norintieji gauti leidimą,, 
privalėtų turėti atitinkamą! 
laipsnį mokslo ir praktikos. 
Dabar bile kas gali s pasiva
dinti psichologu ir tai prakti- 

’kuoti. Dėl to priviso visokių 
apgavikū.

Ragina reikalauti 
taikos, pastiprinti 
naująją krypti

atstatydinti
Now York o

•Įvykusį

Reikalavusieji 
MacArthurą du 
d ienraščiai pasiti ko
faktą maždaug taip:

Darbininkų laikraštis Daily 
Worker pareiškė, kad su at
statydinimu MacArthuro karo 
pavojus dar nesustabdytas. 
Kad paskirtasis jo vieton ge
nerolas Ridgway anaiptol 
nėra taikos šalininkas. Tad 
laikraštis sušunka:

“Dabar sustabdykime ka-

The Daily Compass pataria 
už atstatydinimą MacArthuro 
pasveikinti prezidentą Tru
maną ir apie tai pranešti sa
vo kongresmanams ii* senato
riams. Tas, sako jis, pastip
rins taikos spėkas.

Vyrams!
> pasi- 
esame 

rengi amuoju

Įsitčmykite: Turėsime 
tarimą tie vyrai, kurie < 
užinteresuoti 
mūsų moterims pagerbti ban- 
kietu bal. 21 d. Pasitarimas 
įvyks šį sekmadienį Kultūri
niame Centre, prieš operos 
festivalį. Susirinkime viena 
valanda anksčiau, lygiai 2:30.

Nepamirškite!
Komisija.

PARDAVIMAI i
Parsiduoda Kingston Bar, GW1 

ir Hotel. Namas ir žemė, su visais 
įrengimais, 17 kambarių, didelis 
Knotty Bar ir Dining rūmas,Virtu
vė ir didelis Maple medžio Šokiam 
floras. Išrandavojapias* banketam ir 
kitokiom parengimam. ' Moderniškai 
aliejum apšildomas. Geras apskritų 
metų biznis. Kaina $19,000. Lengvi 
išmokėjimai.

Nenorintis namo, gali pirkti vien- 
tik biznį, kaina $7,500, 5 kambarių 
apartmentas prie biznio, gali pasi- 
randavoti ir maudynę. Už 
nupirkimo sąlyga. Šaukite 
tadieniaias. Telefonas HY.

$110, su 
tik šeš- 
2-6062.
(73-74)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Mewes

Brooklyn, N. Y

Street
st.

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

PARDAVIMAUI
pigu, ant 

5th Avė. ir
9 lotai, visi už $700, 

Hansen Ave., tarp ! 
Park ave., Bay-Shore, L. I. Maty
kite Mr. Chalkis, 316 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y. (73-74)

Parsiduoda farma, 125 akrai že
mės, pusė dirbamos, geri naipai, raj 
kandai, 15 telyčių, 2 melžiamos 
karvės, nauja mašinerija, Fordo 
traktorius, prie miestavo kebo, arti 
didelės upės. J. Valas, Cast^rlaixd. 
N. Y., Lewis County.

Galite kreiptis j I. Chaljcis, 316 
Suydam St., Brooklyn, N. r.

DETROIT, MICH. 
Veikalas Gieda Gaideliaai.

Veikalas keturių veiksmų — Gie
da GaideHaia bus suvaidintas sek
madienį, balandžio 22 dieną, buvu
sioj Lietuvių Svetainėj, ant 25th St. 
ir Vernor Highway. Pradžia 4 vai. 
po pietų. įžanga tik $1.

Veikalo perstatymą rengia Drau
gijų Sąryšis. Veikalą suvaidins ga
būs Lietuvių Meno Sąjungos akto
riai iš Chicagos. šis veikalas jau 
du kartus šių aktorių buvo suvai
dintas kitur. Tai labai geras veika
las. Jis vaizduoja Lietuvoj labai' 
svarbius įvykius. Visus ir visas pra
šome dalyvauti. — Rengimo Komi
sija. (73-74)

PARDAVIMAI
PHILADELPHIA, PA. 

Puikus Pirkinys
2114 Wallace St., širdyje lietuvių 

. sekcijos, parsiduoda 9 kambarių su 
maudyne namas, šisai namas yra 

z ištisai naujai perbudavotas. Naujas 
Šildytuvas vario dūdomis, šaligatvis 
ir skiepas naujai išeimentuoti, ply
tom išmūryti frontas ir užpakalis, 
nauji įrengimai naujos prielangės, 
išpopieriuoti ,ir išmaliavoti kamba- 
riaia. Kaina $5,500. šaukite 
Gregorio BA. 9-5762.

Di

BROOKLYN-RIDGEWOOD, N.
139 Thames St., parsiduoda 

Šeimų mūrinis namas, rendų neša 
j metus $1,836. Kaina $7,500, visa 
kaina cash, šaukite: LAurelton 
5-3638* po- 6 p. m, (74-76)

Unijistai duonos, pyragų ke
pėjai Ebinger kepyklose, 
Brooklyne, AFL Lokalo 3-čio 
nariai, įkūrė šapos^ komitetą 
Willie McGee ginti. Komite
tas pirmuoju savo veiksmu at
sišaukė 'į 350 tos kepyklos 
darbininkų pasiųsti preziden
tui Trumanui prašymą, kad 
jis neleistų McGee numarinti.

McGee gynėjai privalo sku
biai veikti, nes jeigu 
dentas nepavartos savo tei
sės panaikinti mirties bausmę, 
McGee bus numarintas gegu
žės 8-tą.

Išbuvusi 30 
vietoje, Simon 
perkraustyta į, 
Central Park

pre z i-1 •
. . .1

metų vienoje 
Bolivar statula 
kitą vietą prie!

South ir 6th

" Našlė Mildred Foster verkia prie savo jauno vyro 
karsto. Jis buvo užmuštas Korėjoje ir vienas iš pir
mutinių būti pargabentu Amerikon. Jy dukrelė, tik 8 
metų amžiaus, taip pat gailiai verkia, netekus savo 
tėvelio. . ‘ ,..

Viskas priklauso nuo to, 
keno, kokiu tikslu ir kur jos 
imtos.

štai, kaip rodė New York o 
laikraščių skaitlinės, paimtos 
tuojau po to, kai prezidentas 
Trumanas paskelbė atšaukiąs 
MacArthurą iš karinės vado
vybės.

Associated Press (žinių 
agentūra) sakosi apklausinė

jusi 32 asmenis ir atradusi 24 
balsus prieš Trumaną, 8 už.

Brooklyno Eagle rašo 7 už
klausęs ir visi buvę prieš Tru
maną.

Compassas apklausė 7: ke- 
į turi buvę * už Trujnaną, 3 
į prieš.

Postas atradęs 10 už Mac- 
Arthur, 7 už Trumaną.

Telegramas sutikęs 19 už 
MacArthurą, 5 už Trumaną, 
vieną, bešališką.

Journal, Hearsto laikraštis, 
tarp 20 užklaustų neradęs nei 
vieno už Trumaną, dar veik 
visi reikalavę jį bausti.

Jūsų rep. dar nepasitaikė 
susitiktiz nei vieno* lietuvio, 
kuris būtų nesidžiaugęs tuo, 
ką Trumanas šiuo atveju pa
darė. Jie mano, kad taš žygis 
suka mūsų valstybės vairą 
link taikos. . ,

Taigi, atrodo, kad klausė
jas gali pataikyti klausti to
kius žmones, kurie atsakys 
taip, kaip klausėjas pageidau
ja. Man teko kalbėtis tiktai 
su darbo žmonėmis. MacAr- 
thuiro šalininkų laikraščių re»- 
porteriai, matomai, kalbėjosi 
su ponais.

Kadangi 
mažiau, o 
daug, tad 
šis klausimas būtų leistas bal
suoti visiems suaugusiems ša
lies gyVentojams, mano bal
suotojų ..užgirti šį Trumano 
žygį būtų labai daug, jam 
priešiškų laikraščių balsų .už 
MacArthurą būtų kur kas ma
žiau ir visus sudėjus kartu.

KI.

Mines darbininky 
laikraščio sukakti

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

ft

ponų mūsų šalyje 
darbininkų labąi 
tikrinu, kad jeigu

žydų darbininkų laikraštis 
Morning Freiheit (Laisvė) 
mini savo 29 metų sukaktį su 
nepaprastu .koncertu. Įvyks 
šio ■ šeštadienio vakarą, balan
džio 14-tą, Carnegie Hali 
(57th St. ir 7th Ave.),' New 
Yorke. Tikietai 90 c. iki $2.40. 
Pradžia 8 vai.

Programoje garsusis dainos 
artistas Paid Robeson, 
dainos ir muzikos solistai 
choras, taipgi kalbėtojai.

New York, N. Y.

kiti
ir

Draugą Joną Kraus-Kriau- 
I čiūną, Kasmočienės brolį, iš
tiko didelė nelaimė. Balandžio 
6-tą, vėlai vakai’ą einant sker
sai gatvę jį smogė mašina ir 
labai sužeidė. Kairės kojos 
kaulą sulaužė ir labai sutren
kė strėnas ir nugarą.

Dabar randasi Gouverneur 
Hospital., šių žodžių rašyto
jui teko jį matyti praėjusį 
trečiadienį. Sakė, kad koją 
operavo.

’ Gotiverneur Hospital ran
dasi netoli Essex St. stoties, 
New Yorke. ‘Klausti John 
Kraus. Lankymo valandos tre
čiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 3 :30.

' Kraus yra gexas draugas, 
progresyvus, skaitė# dienraštį 
Laisvę. Vienas Draugų.

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

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOMU 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas /

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta, pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Ave. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8961
sbs&seszbsssbb^^

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

’ IR ALUS

32 TEN EYCK STREET y 
Brooklyn, N. Y.

M
Telefonas: EVergreen 4-8174

6 psL—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Šešt., Bal.-Apr. 14, 1951
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