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Per pusantro mėnesio su
plaukė apie pusketvirto tūks
tančio doleriu.

Vajus baigsis liepos mėne
sio 15 d. !

Vadinasi, jeigu vajus tokia 
sparta ir toliau eis, tai mes 
tos sumos iki paskirtojo laiko 
nesukelsime.

—o—
Angliakasių unijos organas 

United Mine Workers Jour
nal, reikalauja baigti Korėjo
je karą.

“Į Korėjos karą mus Įvėlė 
mūsų paika (stupid) diploma
tija ir dabar jau aišku, jog 
mūšio lauke nebus galima ka- į 
rq baigti,” sako laikraštis.J Khjkvienas galvojąs žmo
guj siu šia nuomone šimtu 
procentų sutiks.

Tai dabar pradeda įmatyti 
ir tie, kurie karą Korėjoje 
pradėjo.

—o—
Prieš keletą savaičių buvo 

paskelbta žinia, jog Londone 
tapo surasta knyga su Šekspy
ro rankraščiu.

Per ilgą metą dėl Šekspyro 
mokslininkų rateliuose buvo 
ginčytasi: kai kurie teigė ir 
dar tebeteigia, jog, girdi, ne 
Šekspyras parašė garsiąsias 
komedijas ir tragedijas, ne
šiojančias jo vardą, bet Fran
cis Bacon.

Tie žmones sako: Francis 
Bacon veikalus sukūrė ir, ne
norėdamas ant jų savo vardo 
dėti, dėjo tų laikų žymaus 
aktoriaus Williamo Šekspyro.

—o—
Kodėl jie taip galvoja?
TojMėl, kad Šekspyras buvo 

“nemokytas,” o Francis Ba
con — didžiai akademiškai 
išmokslintas.

/ Tokius veikalus tegalėjęs 
sukinti tik aukšto akademinio 
mokslo žmogus, teigia bacon- 
istai.

Taigi, ši surastoji Londone 
knyga, sakoma, paliudys, jog 
ne kas kitas, o Šekspyras kū
rė nemirštamuosius Veikalus.

Būtų gerai, jei tai “oficia
liai” pasitvirtintų.

Bet, man rodosi: abejoti 
tuo, kad Šekspyro veikalus 
rašė Šekspyras, šiandien ma
žiausiai tenka.

“Nemokytieji” žmonės gali 
sukurti didžiules meno verty
bes, lygiai, kaip ir “mokytieji.”

Maksimas Gorkis, George 
Bernard Shaw, Jack London, 
Theodore Dreiseris, Walt 
.W'hftm anas — tik keletas pa
vyzdžių, ryškiai liudijančių, 
kaif> “nemokytieji” savamoks
liai sukūrė literatūros šedev
rus, kuriems lemta gyvuoti, 
kol gyvuos žmonija!

—o—-
| Beje, šia proga patariu 
kiekvienam įsigyti pirmąjį* šių 

’metų “Šviesos” numerį ir ati
džiai perskaityti, kurie dar 
neperskaitėte, išsamų, gražiai 
parašytą Dr. Antano Petrikos 
straipsnį apie Bernardą Shaw 
ir jo kūrybą.

—o—
Sterling Hayden, Richard 

J. Collins, Larry Sparks ir ki
ti Hollywoodo aktoriai ir ra
šytojai vergiškai nusilenkė 
prieš ne-amerikinį komitetą ir 
begėdiškai rodė pirštu į buvu
siuosius savo draugus: “ko
munistas,” “komunistas.”

Riaudonbaubizmo isterija 
apsuko jiems galvas; jie “ap
dopinti” dolerio galybe. » 

r|h’ieš virš porą tūkstančių 
metų Sęfoklis sakė:

“Kąpievai veda j nusikal
timą, tam blogas rodosi geru.”

Prieš dolerio galybę šliau- 
; JĮiotojai nusikalsta visai pa
žangiajai žmonijai.

KORĖJOS LIAUDININKAI j 
ŠAUKIA JUNGTINES 
TAUTAS BAIGTI KARĄ
Reikalauja ištraukti svetimųjų 
kariuomenę ir daryti taikų

Tokio. — Šiaurinės Korė
jos Liaudies Respublika 
bal. 15 d. atsišaukė į Jungti
nes Tautas, kad baigtų ką
rą, ištraukiant visa sveti- l z c.

mųjų kariuomenę iš Korė
jos ir sumosiant taikos de
rybas.

Šiaurinės Korėjos užsie
nio reikalu ministras Pak 
Hon Yong, kalbėdamas per 
radiją iš sostinės Pyongy- 
ango, pranešė, jog atsišau
kimas pasiųstas generaliam 
Jungtinių Tautų sekreto
riui Trygvei Lie ir Saugu
mo Tarybos pirmininkui.

Šį mėnesį tarybai pirmi
ninkauja Holandijos atsto
vas Daniel J. Van Ballu- 
seck.

Pak Hon Yong sakė:
Jungtinės Tautos turi pri

siimti atsakomybę už Ame
rikos ir Pietinės Korėjos 
tautininkų užpuolimą prieš 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respubliką.

MacArthur kalbės 
šalies Kongrese

Washington.—Prez. Tru
manas ir kongresiniai de
mokratų vadai, pagaliaus, 
sutiko, kad generolas Mac- 
Arthuras kalbėtų bendrajai 
Kongreso Atstovų Rūmo ir 
Senato sesijai. Manoma, jis 
kalbės ketvirta die n į ar 
penktadienį; pareikš savo 
mintis, kaip turėtų būti ve
damas karas prieš Šiauri
nės Korėjos liaudininkus ir 
kinus.

MacArthurui pagerbti 
W a s h i ngtone rengiamas 
didelis karinis paradas 
S v e i k i n imo paradai jam 
taip pat ruošiami San 
Franciscoj ir New Yorke.

(Tokio. — Japonijos val
džia sudarė MacArthuro 
pagarbai didžiulę išleistu
vių demonstraciją, pirm iš
lekiant jam namo. Apie. 1,- 
000,000 japonų stebėjo tą iš
kilmę. Juos “tvarkė” 10,- 
000 japonų policijos.)

Jankių veteranas su 
Filipinų partizanais
Manila.—Amerikonas Wil

liam P. Pomeroy, Antrojo 
pasaulinio karo veteranas, 
jau dveji metai kovoja iš
vien su Filipinų partizanais 
prieš to krašto valdžią. A- 
pie tai jis parašė straipsnį, 
kurį išspausdino Philippine 
Free Press. Raštas buvo 

' atsargiai paštu atsiųstas.
Pomeroy, buvęs karinis 

Jungtinių Valstijų lakūnas, 
dabar yra partizanų vado 
Luiso Tarugo štabe.

Washington. — Praneša
ma, kad dar 180,000 kinų 
atvyko į Korėjos frontą 
prieš amerikonus.

Amerika turi nubausti sa
viškius ir pietinius Korėjos 
tautininkus už kriminali-i 
•nius. nusikaltimus, kur. bu-į 
vo nužudyta daug tūkstan-! 
žiu vyrų, moterų ir vaikų.;

Šiaurinės Korėjos atsi-1 
šaukimas dėl taikos yra pa-! 
remtas nutarimais Antrojo’! 
Pasaulinio Taikos Kongre-; 
so, Įvykusio Varšuvoj per-Į 
nai lapkrityje.

Atsišaukimas, tarp kitko, I 
įspėja, kad iš korėjinio ka-l 
ro gręsia išsivystyti trečias 
pasaulinis karas.

(Tuo tarpu prez. Truma- 
nas dviejose kalbose pasi
žadėjo tęsti Korėjos karą.

(Kinijos radijas sakė, 
prez. Trumanas p a v a r ė 
gen. MacArthurą iš koman
dos todėl, kad kinai sava-, 
noriai ir šiauriniai Korėjos 
liaudininkai ge 1 e ž i n i a i s 
smūgiais sudaužė karinius 
MacArthuro planus.)

Korėjos liaudininkai 
truputį pasitraukė 
po dūmų priedanga

Korėja, bal. 16. — Ame
rikonai viduriniame fronte 
dar truputį pasivarė pir
myn. šiauriniai Korėjos 
liaudininkai ir jų bendra
darbiai kinai paleido tirš
čiausių dūmų debesis ir po 
jų priedanga pasitraukė at
gal iš Yanggu, arti Hvačon 
tvenkinio, už 6 mylių į šiau
rę nuo 38-tos paralelės.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie nu
šovė dar tris amerikinius 
lėktuvus, atmušė ameriko
nų atakas, ir per 24 valan
das fronte neįvyko jokių 
svarbių permainų.

Amerikonai Korėjoje 
prarado 184 lėktuvus

Tokio. —? Generolas Geo. 
Stratemeyer pi r m a d i e n į 
pranešė, jog Korėjos kare 
iki šiol Amerika prarado 
184 lėktuvus, jų tarpe Jr 18 
didžiųjų B-29 bombanešių. 
Amerikonai, sakoma, sunai
kino viso 314 liaudininkų 
lėktuvu.

11 amerikiniu lėktuvu nu
šauta mūšiuose, sako Stra
temeyer ,o kiti taip sužalo
ti, kad negalima buvo jų 
pataisyt.

Matininkai reikalauja 
daugiau algos

New York. — CIO Mari- 
ninkų Unija reikalauja 25 
procentais pakelti algą 40,- 
000 savo narių, dirbančių 
laivinėms kompanijoms At
lanto ir Gulf pajūriuose.

Korėja, bal. 16. — Cenzū
ra užgniaužė žinias iš vidu
rinio- fronto.

LAISVES VAJUS
SUKELTA $3,287;
DAR REIKIA $6,713

Tš tolimų vakarų, Portland, Oregon, pažangūs lietu
viai nuoširdžiai parėmė dienraštį Laisvę. Gavome au
kų ir sekamą laišką:

“Portland, Ore.
Sveikiname Liaudies Dienrašti Laisvę!
Proga 40 metų jubiliejinės sukakties sveikiname 

Laisvę! Laisvė daug davė apšvietos lietuviams per 
tuos ilgus metus. Laisvė per tą laiką turėjo sunkumų, 
bet juos nugalėjo.

LDS 106 kuopa sveikina Laisvę jubiliejaus proga su 
$10, aukodama iš'savo iždo. Taipgi LLD 4 kp. svei
kina dienraštį su $10 auka. Aš ir žmona sveikiname 
Laisvę nuo savęs ir aukojame $5. Tai reiškia, iš Port- 
lando siunčiame Laisvės reikalams $25.

Draugiškai, J. Stupur.”
Taigi nuoširdūs Laisvės rėmėjai ir iš tolimųjų va

karų prisideda prie sukėlimo Jubiliejaus Fondo.
Gavome aukų sekamai:

• LLD 4 kp., LDS 106 kp. ir Stupurai, •
Portland, Ore.......................................... $25.00

Laisvės Patriotas, Baltimore, Md.......... .  5.00
P. Sakai. Paterson, N. J.......... .................  3.00
Laisvės Rėmėjas, Baltimore, Md...................... 2.00
Visiems aukojusiems tariame širdingai ačiū!

Laisvės Administracija

N. V įstatymas paliiiosiioja 
‘pastovius darbdavius’ nuo 
mokesčių i bedarbių fondą

Albany, N. Y. — Republi- 
konas New York o valstijos 
g u b ernatorius Thomas 
Dewev pasirašė valstijinio 
seimelio nutarimą, suma
žinant arba visai panaiki
nant įmokėjimus į nedarbo 
apdraudos fondą tiem fa
brikantam, kurio duoda 
“pastoviausi” arba nuolati
nį darbą savo samdomiems 
žmonėms.

CIO ii- Darbo Federacijos 
unijų vadai pareiškė, jog 
New Yorko valstijos repu- 
blikonų valdžia tuo įstaty
mu vėl pardavė bedarbių 
reikalus didžiajam bizniui.

Įstatymas, beje, pakelia

Demonstravo 20,000 
iraniečiu prieš anglus

Teheran, Iran. — 20 tūks
tančių žmonių demonstra
vo, laidojant '6 iraniečius 
žibalo darbininkus, kuriuos 
policija nužudė. Demons
trantai protestavo prieš 
anglus ir jiems pataikau
jančią Irano valdžią.

•Tęsiasi iraniečių streikas 
prieš anglų žibalo kompani
ją. Irano valdžia įvedė ka
ro stovį. Jos kariuomenė 
su tankais ir šarvuotais 
automobiliais blaško strei- 
kierių susirinkimus ir de
monstracijas.

Darbininkai reikalauja 
nedelsiant perimti anglų 
žibalo biznį į Irano valsty
bės nuosavybę.

Angliją atsiuntė penkis 
savo karo laivus į Irano pa
krantes.

Honolulu. — Iš Japonijos 
lėkdamas namo, gen. Mac- 
Arthuras staptelėjo vienai 
dienai Hawaii salose.

bedarbiams pensija nuo da
bartinių $26 iki $30 per sa
vaitę; užtat visokiais apri
bojimais ir kvotimais labai 
apsunkina bet kokios ne
darbo pensijos gavimą.

Vadinamas pensijos “pa
gerinimas” įeis galion nuo 
1952 metų sausio 1 d. Bet 
“pastoviųjų” s a m d y t o j ų 
(mokėjimai į nedarbo fondą 
bus mažinami, pradedant 
nuo šių metų birželio 4 d.

(Gubernatorius Dewey 
jau pirmiau yra sugrąži
nės fabrikantam kelis šim
tus milionų dolerių regulia
rių įmokė j imu į bedarbių 
apdraudos fondą.)

Reikalauja panaikint 
McCarrano įstatymą

Washington.—Demokra
tas kongresmanas Adolph 
Sabbath įteikė Kongresui bi- 
lių, reikalaujantį; panaikint 
ragangaudišką McCarrano 
įstatymą. 7

Sabbath taipgi ragino 
N a c i o n a 1 į Komitetą dėl 
McCarrano Įstatymo atšau
kimo smarkiai darbuotis.

New York. — Yale Uni
versiteto profesorius David 
Haber, kalbėdamas Advo
katų Gildijos susirinkime, 
ragino visomis jėgomis 
veikti, kad būtų panaikin
tas McCarrano įstatymas. 
Sakė, tas įstatymas grūmo
ja sunaikinti pilietines 
arfferikiečių laisves .'

Houston, Tex.— Krito ir 
numirė kunigas Lloyd A. 
Johnson, 49 metų amžiaus, 
telegrafuodamas prez. Tru- 
manui protestą prieš Mac
Arthuro pavarymą.

AMERIKA ATMETA ANGLŲ SIŪLYMĄ 
PRIIMT KINIJA I DERYBAS DĖL 
TAIKOS SUTARTIES SU JAPONIJA

/

Sovietai atmeta Amerikos planą, 
vadina jį imperialistiniu

Washington .— Jungti
nės Valstijos kietai atmetė 
pasiūlymus, kuriuos Angli
ja davė kaip priedus ame
rikiniam planui dėl taikos 
sutarties su Japonija.

Anglija siūlė: "
Priimti Kinijos Liaudies 

Respubliką į derybas su
tarčiai su Japonija;

Pripažinti Formozos sa
lą esamajai Kinijos val
džiai, kaip kad buvo nutar
ta Kairo konferencijoj lai
ke Antrojo pasaulinio karo.

Amerikos valstybės de- 
partmentas, atsakydamas 
Anglijai, užreiškė:

Jungtinės Valstijos neleis 
liaudiškajai Kinijai daly
vauti derybose dėl taikos su 
Japonija.

Amerika pripažįsta Čiang 
Kai-šėko kinus tautininkus 
Formozoje kaip visos Kini
jos, valdžią ir tik juos pri
ims į derybas dėl sutarties 
su Japonija.

Kongresmanai nutarė 
draftuoti 18 ir pusės 
metą berniukus

Washington. — Kongreso 
Atstovi) Rūmas 372 balsais 
prieš 44 užgyrė bilių, ku
lis reikalauja:

Trejiems metams pratęs
ti verstino rekrutavimo 
įstatymą;

Draftuoti jaunuolius nuo 
18 ir rpusės metų iki 25 me
tu amžiaus;

Pailginti karinę -tarny
bą nuo dabartinių 21 mėne
sio iki 25 mėnesių.

Senatas yra pirmiau nu
taręs imti kariuomenėn 
berniukus, pradedant nuo 
18 metų amžiaus.

Senatorių ir kongresma- 
nų įgaliotiniai dabar taria
si išlyginti skirtumus tarp 
tų dviejų nutarimų ir įteik
ti . visam Kongresui suvie
nodintą drafto bilių.

Amerikiniai lakūnai 
apšaudę Kiniją

Hong Kong. — Kinijos 
liaudininkų radijas prane
šė, jog 200 amerikinių lėk
tuvu skraidė virš Fučov 
uostamiesčio ir Putien, Fu- 
ian ir čuančon apskričių, 
pietinėje Kinijoje. Penki 
lėktuvai, sakoma, apšaudė 
'Fučov ą.

Plymouth, Conn. — Auto
mobilio garais nusinuodijo 
Richardas Zawistowski, 19 
metų amžiaus, nenorėdamas 
eiti kariuomenėn.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę, nešilti

Amerika įteikė čianginin- 
kams ir savo plano kopiją 
dėl sutarties su Japonija.

Jungtinės Valstijos, at
metant Anglijos pasiūly
mus, priduria, kad Ameri
ka priešinasi ir priešinsis 
Kinijos Liaudies Respubli
kos priėmimui į Jungtines 
Tautas.

Atsakydama Anglijai, A- 
merika nutyli apie savo pla
nus dėl ateities Form ozai, 
kur Čiang Kai-šekas turi 
bent pusę miliono kinų tau
tininkų armijos.
Amerikos pasiūlymai

Jungtinių Valstijų planas, 
tarp kitko, reikalauja:

Palaikyti karines ameri
konų jėgas Japonijoj ir po 
taikos pasirašymo su ja;

Leisti Japonijai atkurti 
savo armiją ir kitas gin
kluotas jėgas “iki tam ti
kro laipsnio”;

Perimti japonų Bonirf ir 
Ryukyu salas į Jungtinių 
Tautų žinybą, bet palaikyti 
tose salose Amerikos valdy
bą kaipo ■ globėją.
Sovietai smerkia 
amerikinį planą

Sovietų Sąjunga pareiš
kė, jog tas planas yra pasi
nio j imas “praplatinti Ame
rikos imperializmą” ir užti
krinti jam naujas karines 
pozicijas Tolimuosiuose Ry
tuose, todėl Sovietų vyriau
sybė neis tokiomis sąlygo
mis į derybas dėl taikos su
tarties su Japonija. — Vie
nas sovietinių reikalavimų 
yra—Kinijos Liaudies Res
publika turi dalyvauti tose 
derybose.

Jungtinių Valstijų val
džia atsiliepdama į Sovie
tų atsisakymą, pareiškė:

Jeigu Sovietų Sąjunga 
nedalyvaus, tai be jos buš 
pasirašyta taikos sutartis 
su Japonija; bet sutartis, 
padaryta be Sovietų daly
vavimo, nepripažins jiems 
pietinės Sachalino .pusės ir 
Kurilų salų, kurias didžiųjų 
talkininkų konferencija ka
ro metu priskyrė Sovietų 
Sąjungai.

Teisiamas konstitucinis 
veikėjas dr. Ed. Rūmely

Washington. — Federalis 
apskrities teismas tardo dr. 
Edwardą A. Rūmely, kuris 
kaltinamas už “paniekini- 
Kongreso.

Rūmely yra sekretorius 
Komiteto dėl Konstitucinės 
Valdžios.

Tyrinėjančioji k o n g r es- 
manų komisija pernai va
sarą kvotė Rūmely. Reika
lavo išduoti vardus žjno- 
nių, kurie pinigais rėmė 
Konstitucinės Valdžios Ko
mitetą ir kurie daugiausiai 
pirko jo išleistųjų. knygų.

Dr. Rūmely atsisakė juos 
išduoti. Todėl ir patrauk
tas teisman už “paniekini
mą” Kongreso.



■■___________________________ ■____________________________________________________ I .______________________________ _________ __________________________ I_______________ ■ .. ■ -■ ________________

KASKĄ RAŠO IR SAKOLAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

T lye Laisve, Inc. 
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

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

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .......... $7.001 Canada and Brazil, per year $8.0<
United States, per 6 months $3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00
Queens Co., per year .............. $8.00; Foreign countries, per year $9.00
Queens Co., per six mos...........  $4.001 Foreign countries, 6 months $4.50

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

ROOSEVELTĄ PRISIMINUS
Praėjusia savaitę (tiksliau: bal. 12 d.) sukako ly

giai šešeri metai, kai mirė žymusis mūsų krašto prezi
dentas Franklin Delano Roosevelt.

Tai neilgas, palyginti, laikotarpis, tačiau per ji daug 
kas pasikeitė—pasikeitė mūsų krašte ir pasaulyj.

ir tenka pasakyti, jog pasikeitė neigiamon pusėn, blo- 
gojon pusėn.

Daugybė Roosevelto šalininkų, — tikrųjų jo bendra
darbių ir šalininkų, — pašalinti iš atsakingų pareigų; 
daugelis jų šiandien šmeižiami, puolami, persekiojami.

Roosevelto įpėdinis, Trumanas, pažadėjęs tęsti roose- 
veltinę politiką, Naujosios Dalybos politiką, nuo jos nu
sisuko, ją pastūmė šalin ir veda savo politiką, žalingą 
mūsų kraštui ir pasauliui — pavojingą taikai politiką.

Po šešerių metų mūsų sūnūs kariauja Korėjoje—be 
jokio reikalo jie ten buvo pasiųsti; apie 10,000 jų žuvo 
mūšiuose, daug sužeistų; bilijonai dolerių turto išeikvo
ta.

Praėjus šešeriems metams nuo Roosevelto mirties, 
mūsų vyriausybės organai, skelbia, jog Amerikos prie
šas yra ne fašizmas, ne naciai, ne Japonijos imperialis
tai, bet Tarybų Sąjunga, tvirčiaušioji mūsų krašto tal
kininkė,—Roosevelto ^prezidentystės metu, — kovoje už 
išgelbėjimą žmonijos civilizacijos ir kultūros.

Po šešerių metų baisieji naciai Vokietijoje siekiamas! 
ginkluoti ir padaryti Amerikos talkininkais kare preš 
buvusiąją mūsų talkininkę Roosevelto laikais.

Vokiečių ir japonų karo kriminalistai paleidžiami iš 
kalėjimų.

Po šešerių metų Japonijoje ir vėl siekiamas! sutvirtin
ti, ginkluoti tubs, kurie žvėriškai užpuolė Perlų Uostą.

Po šešerių metų Amerikoje viešpatauja baisi isterija; 
slopinamas kiekvienas pažangesnis žmonių pasijudini
mas ,kiekviena organizacija, kiekvienas individuates, 
dristąs tarti žodį už taiką.

Kiekviena organizacija ir asmuo, ištikimai rėmęs 
Roosevelto politiką ir nūnai pasisakęs už taikos išlaiky
mą, šiandien apšaukiamas “subversyviu,” mūsų krašto 
“priešu”!

Re abejojimo,* Rooseveltas niekad nepagalvojo, jog 
taip Įvyks, jog taip Įvyks per tokį trumpą1 laiką, jam 
mirus.

Sunku pasakyti, kas būtų, jei šiandien Rooseveltas gy- 
t' ventų.

Jis, veikiausiai, nebūtų krašto prezidentas, bet jis,— 
ir mes tuo neabejojame,—griežtai kovotų prieš visa tai, 
kas šiandien mūsų krašte darosi!

DEL PATTERSONO BYLOS
Federaliniame teisme Washingtone, pirmininkaujant 

teisėjui Alexander Holtzoff’ui, buvo teisiamas William 
L. Pattersonas. >

Kas yra Pattersonas?
Jis yra žymus advokatas ir visuomenininkas; jis eina 

Civil Rights Congress sekretoriaus pareigas. Tai ko
votojas dėl žmogaus teisių, dėl žmogiškų laisvių,—ko
votojas prieš reakciją. v

Pattersųnas yra negrų tautos sūnus.
Kadaise Pattersonas buvo pašauktas prie Kongreso lo- 

bijistines komisijos ir apklausinėjamas apie Civil Rights 
Congress (Civilinėms Teisėms Ginti Kongreso) veiklą. 
Komisijos pirmininko pareigas ėjo kongresmanas Hen
derson Lanham (demokratas iš Georgia valstijos; aršus 
negrų tautos priešas).

Lanham reikalavo iš Pattersono kai kurių dokumen- 
W ’ tų. Lanham, — “apklausinėjimo” procese, — išvadino 

, Pattersoną sanavobičium ii* puolėsi jį mušti; Patterso
nas ,žinoma, nenusigando ir ramiai kėdėje sėdėjo, kaip 
sėdėjęs, bet tuo pačiu sykiu sargai kongresmaną sulaikė 

< ir kautynės neįvyko. • -
, Tuomet minėtoji komisija užvedė prieš drąsųjį Pat

tersoną bylą—jis buvo apkaltintas Kongreso paniekini- 
me! '
'Na, ir štai, byla, teismas!
Pattersoną gynė buvęs kongresmanas, advokatas Vi- 

to Marcantonio ir adv. George W. Crockett, Jr. Vai- 
y džios pusę gynė prokuroras William Hitz.

Į-teismą buvo pašauktas liudyti ir kongresmanas 
Lanham, "kuris prisipažino vadinęs Pattersoną “sanavo
bičium” ir grasinęs jį sumušti.

Dalykas pavestas džiūrei spręsti.
Per aštuoniajs valandas, taurais, džiūrė nesusitaikė: 

dauguma* stovėjo už tai, kad Pattersonas “kaltas,” ma
ližilina—ne! * ,

Buvo dėta pastangų įtikinti mažumą, kad ji klysta, 
t • buvo taikytas t. v. “Allen charge”—vertimas mažumos, 

kad ji sutiktų su dauguma. Bet vis nieko neišėjo.
Tuomet' teisėjas Holtzoff paleido džiūrę, preikšda- 

mas, jog ji nesusitaiko. Kartu teisėjas patarė valdžios 
atstovams, kad jie šitos bylos daugiau nebekeltų, nes 
vargiai begu galės laimėti. x

Ką darys valdžios prokuratūra, stintų pasakyti.
Tačiau šios bylos kad ir tokia pabaiga parodo, jog

KVAILAS JŲ TEISMAS, 
DAR KVAILESNI 
SPRENDIMAI.

South Bostono klerikalai, 
fašistai ir socialistai suruo
šė “visuomenės teismą” 
“Lietuviui išeiviui.”

Panaši komedija pirmiau 
įvyko Čikagoje, o dabar ji 
buvo pakartota Bostone.

Keleivis, rašydamas apie 
“teismo“ “sprendimus,“ pa
duoda, ką ir kaip jis apkal 
tino. Štai, pavyzdys:

Ar kaltas Lietuvis Emi
grantas, jei jis nejaučia soli
darumo nei tolerancijos sa
vam tautiečiui, ir dažnai puo
selėja jam neapykanta tik to
dėl, kad jųdviejų pažiūros 
bent kiek nesutampa?

Ats.: Kaltas.
Vadinasi, jei padorus lie

tuvis išeivis netoleruoja 
smetoniškomis utėlėmis už
krėsto (Keleivio terminas) 
asmens, netoleruoja žmog
žudžio, tarnavusio Hitle
riui karo metu, žudžiusio 
lietuvių tautą, tai jis, tasai 
padorus lietuvis, yra kal
tas!

Padorus žmogus paša- 
kys:

Velniop su tokiais teis
mais !

-Tokie teismai gal būtų 
tikę smetoninėje Lietuvoje 
bei hitlerinėje Vokietijoje, 
o ne- (kol kas) Amerikoje.

Surasti kaltais ir tie, ku
rie nepriklauso Balfui arba 
fašistų - klerikalų - socialis
tų tarybai!. . .

buvau matęs, tad nemažai ir 
pasikeitęs atvykau. Ir. pagal
vokite, koks buvo motinos 
džiaugsmas, kai aš ,pasisakiau 
kas esąs. Džiaugsmo ašaroms 
nebuvo galo.

Jaut sekančią dieną aš nuė
jau j “Inkaro” gumos avaly
nės kombinatą kuriame dir
bau prieš karą. Aš buvau nu
stebintas milžiniškais kombi
nato atstatymo darbais. Nauji 
cechai (lygto dygo.

K o m, b i n a t e mane su 
džiaugsmu sutiko. Nors da
bar stok ir dirbk, pasakė man 
direktorius. Ir ką jūs manote! 
Aš taip ir padariau. Nuėjau 
i naujai atstatytą kirpimo ce
chą ir pradėjau1 padus pjaus
tyti.

Nuo to laiko aš dirbu “In
karo” kombinate. Darbu esu 
be galo patenkintas. Dirbu 8 
valandas. Atlyginimas nema
žas. Po darbo galiu puikiau
siai praleisti laisvalaikį.

Aš dažnai pasikalbu su iš 
Vokietijos grįžusia Slabuckie- 
ne, iš Italijos grįžusiu Agulni- 
ku ii1 kitais. Mūsų džiaugsmas 
— begalinis, kad grįžome į 
savąjči Lietuvą.

APIPLĖŠĖ v. BIRŽIŠKA u
Naujienos rašo, jog ba

landžio 8 d., naktį, einant 
Cermak bulvaru, Čikagoje, 
du plėšikai užpuolė Vikto
rą Biržiška ir ji apiplėšė. 
Girdi:

Vienam stipriai laikant už 
gerklės ir stipriai prispaudus 
prie savęs, kitas františkai ap
sirengęs “juodukas“ peiliu 
perpiovė kišeninę piniginę 
smulkiems pinigams, išėmęs iš 
ten metalinius pinigus iki pas-

DŽIAUGIASI GRĮŽĘS
. Vilniškiame Tėvynės Bal-1 
se (š. m. vas. .1.7 d.) randa-i 
me grįžusio iš Vokietijos! 
Jono Lukošiaus tokį rašte-1

Rūtinio cento. Be to, atimta: f]oes everything.
odinė piniginė su 11 doleriu, i Ta “lietuvišką” žurnalą re- 
kišeninis peilis, šukos, prade- į daguoja pusė tuzino ’ lietuviu 
ta dėžutė cigarečių ir laikro-1 ]<unigll _ visj dipukai. Kad 
dis. Nuostolių padaryta apie 1 jje kur surūgtų su tokiu savo 
oO dolerių. _ j lietuviškumu!

Baigę savo piešimą pikta-! }____
1L

Netoli “Inkaro” kombinato, 
Kalnų gatvėje, yra nedidelis 
namas. 1942 m. iš šio namo aš 
išvykau. į Vokietiją. Dirbau 
Drezdeno fabrikuose, kol fa
šistinė Vokietija nebegalėjo 
priešintis milžiniškam Tarybi
nės Armijos spaudimui. Kai 
hitlerininkai kapituliavo, aš 
atsidūriau Niurnberge, ameri
kiečių okupacinėje zonoje. Ir 
štai pagaliau aš po ilgo blaš
kymosi po stovyklas jau na
mie.

Savo namelį Kalnų gatvėje 
aš vėl pamačiau po penkių 
metų — 1947 ,m. Kai aš pra
vėriau duris, mane sutiko mo
tinos žvilgsnis. Tačiau ji ma
nęs nepažino. Nemaža vargo

i dariai norėjo profesorių į- 
i stumti j atdarą automobilį. 
Bet jam pasipriešinus, vienas 
plėšikas numojo ranka, o ki
tas atleido gerklę.

Žinoma, čia nieko nėra 
nauja.. Amerikoje yra la
bai daug vagių, gengstėrių, 
plėšikų. Vagys veikia “aukš 
tosiose sferose,” vagys, 
gengsteriai įsigalėję valdi
nėse vietose, vagišiai, plėši
kai veikia ii: gatvėse. Bir
žiška žymi, jog jį apiplėšė 
“juodukai” — taipgi nėra 
stebuklas. Plėšimais, gengs- 
terizmu baltųjų užsiimdi- 
nėja daugiau, negu juodų
jų, bet nelaisvi nuo to ir 
pastarieji. Tiesa, pirmųjų

Francūzijos prezidentas Auriol šnekasi su inobiliza- 
toriumi Charles E. Wilsonu. Abiems jieips lygiai rūpi 
pasiruošimas karui ir apsiginklavimas.

atsiranda žmonių, kurie ima nesibijoti pasakyti tiesą/ 
kurie atsisako eiti pagal reakcinį vėją.

Viena iš džiūrės narių, žinios sako, buvo jauha, inte
ligentiška negrė, kun griežtai priešinosi Pattersono 
apkaltinimui.

Šlovė jai!

Mano atsiminimai iš Nashves

daugiau ir yra.
Plėšikų reikia saugotis; 

tenka vengti vienam vaikš
čioti naktį gatvėmis.

Bet ne apie tai mes norė
jome čia pakalbėti. Mes no
rime priminti ką kitą: jei 
toks įvykis prof. Biržiškai 
(kuris yra dipukas) būtų 
įvykęs Kaune ar Vilniuje 
prie liaudies valdžios, tai 
jis apie jį būtų prirašęs 
špaltų špaltas.

Andai, 1926 m., kažin kas 
numetė nuo generolo Bulo
tos galvos kepurę — apie tą 
“incidentą” dar ir šiandien 
plepama lietuvių tautos 
priešų spaudoje; dėl jo kal
tinama tuometinė Griniaus 
valdžia ir komunistai!

Dėl “Įvykio” Čikagoje, ti
kėkimės, jog p. Biržiška 
neapkaltins Stalino.

Gengsterizmas, plėšikavi
mas—kapitalizmo vaisius.

A}* jis tai žino?!

“LUX CHRISTI”
L. Jonikas Vilnyj rašo:
Marijonu organas paskelbė 

linksmą naujieną tikintiesiem:

“Periodinė lietuviu spauda 
tremtyje stiprėja, auga. Tarp 
naujausiu leidiniu pasirodė 
žurnalas ‘Lux Christi’.’,’

Perskaitęs tą pranešimą pa
maniau, jog tai gerai žinomo 
vaizbaženklio Lux muilo rekla
ma. Na, sakau savo gaspadi- 
nei, kadangi ir marijonai iii- 
dorsuoja Lux, tai nupirksiu ir 
tau “birthday prezento“ čielą 
dėžę Lvlx soap.

Ir tikėsite ar ne, ji mano 
dovanos nepriėmė. Sako, Duz

v -738

Žinios iš Lietuvos
Sėkla supilta

ŠIAULIAI, vas. 18 d.—Šiau
lių rajono kolūkiečiai įvykdė 
prisiimtus įsipareigojimus.

Rinkimų išvakarėse rajono 
kolūkiai raportavo apie sėk
los supylimo plano įvykdymą. 
Vasarinių grūdinių kultūrų 
sėklų supylimo planas rajono 
kolūkiuose įvykdytas pirma 
laiko 126 procentais. “Liau
dies kovotojo,“ “Tarybinio ar
tojo,“ Pranės Jankutės vardo 
ir daugelis kitų kolūkių sėk
los supylimo planą žymiai vir
šijo. Dabar sėkla sparčiai va
loma. Jau išvalyta daugiau 
kaip 60 procentų sėklos, že-
mes ūkio inventoriaus remon
to planą rajono kolūkiai įvyk
dė 70 procentų. Daugelis kol
ūkių jau pilnutinai apsirūpino 
mineralinėmis trąšomis, susi
darė sutartis sū MTS pavasa
rio lauku darbams atlikti.

K. Pavilonis.
—o—

Buvę frontininkai — dizeliniu 
traukinių mašinistai

NAUJOJI VILNIA, vas. 23 
d. — Didžiojo Tėvynės karo 
metu Stasys Mačas, Aleksas 
Pučinskas ir Vadovas Vit- 
kovskis vedė į frontą sunkia- ' 
svorius kovinius traukinius. 
Kaip ir kiti geležinkelininkai 
— socialistinės Tėvynės pat
riotai, jie aprūpindavo frontą 
šaudmenimis, apranga, mais
tu.

Dabar, taikingo darbo me
tu, buvę mašinistai-frontiiųn- 
kai veda keleivinius dizelinius 
traukinius. Stasys Mačas veda 
traukinius ruožu Vilnius—Ry
ga, Aleksas Pučinskas ir Vac
lovas Vitkovskis — ruožu Vil
nius — Kaunas. Pastaruoju 
metu šie geriausieji dizeliniu 
traukinių depo mašinistai sa
vo ištaiginguose traukiniuose 
pervežė dešimtis tūkstančių 
keleivių. Pirmūnų vardai įra
šyti į Garbės lentą.

V. FftulaUskas

lietuvių gyvenimo
Rašo Buvęs Našvietis /

(Tąsa)
Vyskupo advokatai klau

sia: Ar eini bažnyčion? 
Taip! Kokion? Tokion ir 
tokion. Ar tu nori baž
nyčios? Jei atsakysi taip, 
tai ir sulaiko pinigus. Tu 
turi bažnyčią. Jei atsakysi, 
aš noriu “dvto,“ tada išmo
ka.

Dzūkai laimėjo savo ko
vą su vyskupu. Kiek kuris I 
buvo aukojęs ar mėnesinė
mis įmokėjęs, visus iki vie
no cento atgavo. O kas vi- Į 
sus kaštus apmokėjo, nie-i 
kas nežino. O jų buvo ne-1 
maža. Per kelis metus teis-. 
mas tęsėsi. Bet parapijo
nai nemokėjo kaštų.

Dzūkas, pinigus pasiė
męs: Na, kūmai, einam iš
sigerti, ha šitie pinigai bu
vo jau pražuvę. Gerai, kad 
atgavome...

Senis kun. Tyla, sužino
jęs, kad parapijonys atsi
ima savo pinigus iš vysku
po, sekantį sekmadienį pa
rapijomis išbarė. Sako: Jie 

1 buvo paaukoję Dievui ant 
! garbės, o dabar atsiima. 
Dievas nedovanos už tai. 
Žinoma, buvo tokių, kurie 
nunešė ir atidavė kun. Ty
lai. Jei aš neklystu, tas 
buvo 1916 - 1917 m. It kol 
kunigas Tyla buvo gyvas, 
niekad daugiau parapijos 
neorganizavo.

Senis Tyla mirdamas pa
liko gerą krūvą gaspadinei 

! pinigų ir ūkį, o bažnyčiai— 
; nieko.
i Streikas 1915 m.

Šitas streikas kilo med- 
i vilninėse audinyčiose už 
i būvi. Streikas buvo ilgas I c- •-
Į ir žiaurus. Darbininkai bu
vo neorganizuoti i uniją. 
1915 metų, rodosi, spalio 
mėn., viename Nashua 
Mfg. Co. skyriuje, “dry 
house,” keliolika darbinin
kų išėjo į streiką ir vaka-

I re sušaukė masinį susirin- 
| kimą ir nutarė visus šaukti 
!i streiką.

Ant rytojaus jau stovi 
būrys darbininkų prie var
tų ir šaukia, kad niekas nei
tų dirbti. Kurie eina, vi
si šaukia į juos “scabs!” 
Kurie ir nuėjo į dirbtuvę, 
vėliau išėjo. O kurie pasi
liko iki vakaro, tiem buvo 
jau blogiau eiti į namus ir 
ne vienas gavo į kuprą, 
nors policijos buvo prista
tyta po kelis ant kožno 
kampo.

Už dviejų dienų abi audi- 
nyčios tapo uždarytos. Po
licija neleidžia stovėti, turi 
vaikščioti kitoj pusėj šali
gatviu. Prie dirbtuvės tuo 
šaligatviu nieko neleidžia. 
Pas darbininkus ūpas labai 
pakilęs. Ir čia dzūkam ten-

♦

Šis žemėlapis parodo, 
kur amerikiečių armija 
prasilaužė per 38-tą pa
ralelę ir įžygiavo j Šiau
rinę Korėją.

ka vadovybė. Nes daugiau
sia čia lietuvių ir lenkų 
dirbo.

Susirinkimai po du ir tris 
į dieną ir visada svetaine 
pilna stačių. Atvažiavo ir 
U. T. W. of A. unijos or- '• 
ganizatorius. Pradėjo visi 
rašytis į uniją. Kompanija 
pasišaukia į dirbtuvę vate- Į 
tijos miliciją. Streikieriai 
vaikšto viena puse gatvės, 
o kitoje pusėje vaikšto mi- 
licijantai su šautuvais, už- .• 
simovę štikus, o viduriu 
gatvės eilė nustatyta poli- 
cistų ir ant kožno skers
gatvio 3-4 policistai. Jau | 
iš pirmos dienos buvo susi- 

' rėmimų su policija.
Nashua tiek policijos ne- |j 

turėjo, tai pasisamdė iš ki
tur. Milicija stovėjo dirb- i 
tuvės viduje, tai jiems rei- Įj 
kėjo ir maisto pristatyti. 
Vieną rytą, kai streikieriai 
išsirikiavo pikieto eil&L ue- | 
žė pieną, tai streikiermi 
puolė ir išmetė ant gatvės. | 
Iki atbėgo milicistai,.A tai I 
pienas plaukė gatve.

Streikieriai išsirinko ko- J 
mitetą, nusisamdę svetainę, 
pakol streikas tęsis, kad i 
būtų kur streikieriams su- >( 
sirinkti. ■

Kruvinas susirėmimas
Streikieriai pasiryžo nie- « 

i ko neleisti į dirbtuvę.
Vieną dieną susikalba ei

ti ir sulaikyti traukinį, ku
ris atvaro karus į dirbtu- Ij 
vę< Pasiima amerikonišką 
vėliavą ir nueina ant gele- ? 
žinkelio. Vieni susėda, ki
ti stovi ant bėgių ir laukia 

! traukinio. Traukinis pri
siartina ir sustoja. Pribū- 
na būriai policijos, sustoja 
Lile traukinio, iššaukia iŠ I 
dirbtuvės miliciją. \Atva- 
žiavo miesto majoras it lie
pia pasitraukti nuo bėgių. 
Bet kur čia tau trauksis su 
Amerikos vėliava.

• I
Duoda komandą. Milici

ja iš vieno šono su plikais 
štikais, o iš kito šono poli- I 
cija su buožėmis, o darbi
ninkai su plikais kumščiais.

Vėliava suplėšoma į sku
durus. I

Už trumpo laiko bėgiai 
pasidarė raudoni nuo krau
jo. Vienas lenkas buvo per
šautas milicijos vyresniojo. | 
Daugelis buvo perplautų su 
štikais. Daugelį nuvežė į j 
ligoninę. Teko ir milicis- | 
tams ir policistams nuo 
streikierių plikų kumščių.

Šitose medvilninėse dau- f 
giausia dirbo lietuvių ir i 
lenkų, taipgi dirbo fr^ncū- 
zų (Kanados) ir graikų, i 
bet pastarieji mažai (įąly- f 
vavo šitame streike.

Pradžioje streiko pirmu- | 
tinis pradėjo lenkų kunigas i 
streiką laužyti. Bet lenkų ' 
darbininkai tiek pasipikti- | 
no savo kunigu, kad tas tu- : 
rėjo greitai neštis iš Nash- | 
ua, net niekas nežinojo, | 
kur jis dingo. O lietuvis i 
kunigas Tyla stovėjo su i 
streikieriais, liepė stovėti jį 
visiems vienybėje ir nepasi- | 
duoti ir jis pats ateidavo į I 
svetainę pašnekėti.

Streikas tęsiasi savaitę ir ! 
dvi, mėnesį, du ir tris, ir | 
galo nesimato. Streikieriai'I 
vis pikietuoja rytą ir vaka- I 
rą. Susirinkimai jau tik
vakarais vyksta. Mūsų uni
jos organizatorius liepia
netrukmauti, užsilaikyti ra- | 
mini ant pikieto linijos. Tai E 
streikierių komitetas fytfvo J 
nutaręs ir visuotinis susi- .8 
rinkimas užtvirtinęs. ■

(Bus daugiau) :

2 psl.-Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Antr., Bal.-Apr. 17, 195J
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f • (Tąsa)
Tuščios gatvės tįsojo prieš jį po padū

mavusiu, pilnu ugnies dangumi. Nuo 
sprogimų trenksmo išbyrėję namų lan
gai žiūrėjo negyvomis, juoduojančiomis 
akiduobėmis. Šen-ir ten palei didesniuo
sius pastatus šmėkščiojo vokiečių karei
viai, sprogdindami juos ir padeginėda
mi. Vis nauji sprogimai drioskėjo ir bil
dėjo, ir vis nauji dūmų stulpai, prasi
veržę juodais ugniakalniais, kilo aukš
tyn. Padegti namai liepsnojo nebyliai 
ir rūsčiai. Paskutinieji gyventojai, vedi
ni vaikais, susikrovę savo mantą į stu
miamus vežimėlius, skubėjo iš miesto. 
Vienas kitas, atsigręžęs, nustebusiu 
žvilgsniu palydėjo bėgantį gydytoją ir 
dar labiau pagreitino žingsnius. Atsi
lapojusiu baltu chalatu, kurį jis užmir
šo nusivilkti ligoninėje, visas pasidavęs 
į priekį, plačiai irdamasis rankomis, 
gydytojas bėgo, vejamas vis labiau ja
me augančios baimės.

Jis ką tik pamatė, kad karas, kuris 
per dienų dienas ir naktų naktis grū- 
mojamai dundėjo, tartum atkakliai bels- 
damasis iš lauko vidun, dabar įsiveržė jau 
į miestą ir pažvelgė jam tiesiai į veidą 
tomis kruvinomis mergaitės akimis. 
jT .

Jau seniai su užslėptu širdyje džiaugs
imu, jis laukė to neišvengiamo fronto pri
artėjimo, nešusio išvadavimą, bet dabar, 
kai jis pamatė tą skeveldrų sukapotą, 
krauju plūstantį veidą—jį apėmė, siau
bas. Ir tas siaubas nesulaikoma jėga 

* ginė jį į priekį. t
O jei tai tiesa, ką įtarė sesuo Matilda? 

Jei Gražulis iš tikrųjų pabėgo? Ir jis 
liks vienas... Kas bus tada? Mergaitę 
tučtuojau reikia, operuoti, kiekviena mi
nutė brangi... Bet jis pats ar pasiryš? 
Ar sugebės pataisyti tokius gilius, to
kius pavojingus sužalojimus? O visi 
kiti? Kaip su Marcinkum? O jei... 
ugnis persimestų į ligoninę? Lyg žaibo 
blykstelėjimas dingtelėjo j galvą mintis. 
Ir baimė aštriu ylos dūriu nusmelkė jį 
visą kiaurai.

Lyg gindamasis jos, jis pamuistė gal
vą, čia viena, čia kita ranka perbraukė 
nuo ^bėgimo įkaitusį veidą, nužerdamas 
nuo kaktos ir smilkinių įkyriai limpan
čius plaukus, ir pasileido dar greičiau

Suėmęs į glėbį medinę dėžę, jis nešėsi 
ją į nedidelį, jau paruoštą kelionei auto
mobiliuką. Daktaras Gražulis, toks vi
sada ramus, apskaičiuojantis kiekvieną 
savo santūrų judesį ir šykštų žodį, da
bar be švarko, išsitraukusiais iš kelnių 
marškiniais, nusisukusiu kaklaraiščiu, 
linkstančiais žingsniais ėjo per kiemą.

Jakutis sunkiai dvėsuodamas sustojo 
tarpuvartėje.

Paskui daktarą, sujaudintai skeryčio
dama, sekė Gražulienė. Išraudusi, išsi- 
pešusiais padrikais plaukais, ji taip pat 
nebuvo panaši į. tą išpuikusią ponią di
rektorienę, kurią iki šiol jis pažino.

—Tu visada paskutinis, tu niekad 
ku nesuspėji,—rėkė ji vyrui aukštu, 
bepareinančiu į klyksmą, balsu.

—Komendantas gi man sakė, ką 
dar sakė, kad pavojaus nėra...

—Nėra, nėra! O kur tas sunkvežimis, 
kurį jis tau pažadėjo! Fit! Pats tikriau
siai jau išlėkė! O mūsų dėžės? Į opeliu
ką jas dabar sutalpinsi, ar ką? Kvai
šas!—Ir ji jau su ašarom ėmė dejuoti.— 
Ką gi dabar darysim su daiktais? Kaip 
juos išvešim! Viskas, viskas žus...

Sumišęs Gražulis skubiai spraudė pro- 
automobilio dureles atneštąją dėžę, ku
ri jokiu būdu netilpo į mašinėlę.

—Niekas neišeina. Ne. Teks palikti.s 
—Ką, palikti? Palikti krištolus?
—O kur patys sėsim? Nebetilpsime

lai- 
jau

tik

—Iškrauk lauk instrumentus! Ar ne
sakiau, kad visų negalėsim paimti!

—Instrumentus? Jokiu būdu!
nebus! Suprask gi...

—Antanai, klausyk, nebėra 
greičiau!

—Elena, suprask ... Ką gi ai 
strumentų...

—Antanai, mes pateksime bolševi-

To tai

laiko

be in-

vis dar stovėjo nepastebetas 
sekdamas akimis čia vieną, 

jų.

Jis keletą kartų knaptelėjo, paslydęs 
ant išbyrėjusių stiklų skeveldrų, kurio
mis buvo nusėti visi šaligatviai . Pasu
kęs į gatvės vidurį ,jis nušuoliavo toliau 
duobėtu jos grindiniu.

Jis aplenkė liepsnojančio kooperatyvo 
sandėlius, norėdamas sutrumpinti kelią, 
ir atsidūrė Į ugnies aklinai užtvenktą 
skersgatvį. Perlipęs jau pradėjusią gruz
dėti žaiginių tvorą, užuolanka bėgo to
liau daržo lysvėmis ir bulvienojais, šo
kinėdamas per duburius ir griovius.

Vėjas plakė atplėšęs jo balto chalato 
skvernus, draikė į šalis sutaršytus plau
kus ir dvelkė jam į veidą karštu degėsių 
kvapu. 1

Įsukęs vėl į ilgą priemiesčio gatvę, 
abipus skendinčią soduose, jis jau iš to
lo pro medžių žalumą pamatė viršum 
visų namų iškylančią .baltą daktaro Gra
žulio vilą.

pabar jos langai buvo užkalinėti iš 
o kiemo vartai plačiai at-Oi**

Vfftvėpta burna, prakaitu sruvančiu ■ 
veidu, jis pribėgo prie vartų ir pamatė 
daktarą Gražuli.
4

kams...
Jakutis 

pavartėje, 
čia antra v

Staiga Gražulis atsisuko. Juodviejų 
žvilgsniai susitiko ir susigrūmė.

—A-a, daktaras, jūs... — ir kreivas, 
tartum sučiupto vagies, šypsnys ištempė 
Gražulio veidą. Jis sumišo. Bet tik vie
nai akimirkai.

—O kodėl tamsta... kodėl neatsiun- 
tei man Jurgio? Aš gi buvau liepęs!

—Dabar, mielasis, pats mums padėsi, 
—įsiterpė įsakmiai Gražulienė, — štai 
kirvis. Reikia atkalti tą dėžę. Dalį in
strumentų teks iškrauti ir sudėti krišto
lus.

Jakutis paėmė jam tiesiamą kirvį ir, 
sugniaužęs jį, sunkiai nuleido ranką.

Ūmai jis pajuto, kad jo veidas bąla ir 
įniršio drebulys pereina visu kūnu. Ir 
jis, nebepažindamas savo paties balso, 
staiga rėkte suriko:

—O ligoninė! Kas bus su ligoniais?
Daktaro Gražulio veide,, tarsi įstrigęs, 

tebetvylojo tas pats kreivas šypsnys.
—Ten tučtuojau reikalinga operacija! 

Atvežė sunkiai sužeistą.
—Kokios dabar gali būti kalbos apie 

operaciją?—nervingai suspiegėGražulie
nė.

Jakutis sutiko jos plėšrių akių žvilgs
ni.

—Tučtuojau reikalinga operacija!' — 
pakartojo jis, ir jo įtemptas balsas su
drėbėjo.

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

F’/ V
4sMmI

Washington. — Korėjos 
fronto komandierium tapo 
paskirtas generolas James 
A. Van Fleet vieton gene
rolo Ridgway, kuris užėmė 
geri. MacArthuro vietą kaip 
vyriausias amerikinis Toli
mųjų Rytų komandierius.

Matthew A 
BUVUS

(BUYAVSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Smagi Pavasario Pradžia

Jau traukiasi tolyn ūkanoti 
žiemos orai, artinasi atgimi
mas. gamtos, sužaliavimas, 
pražydę jimas. Senesnieji mū
sų lietuviai, kurie sukūrė tvir
tas, draugystes, skubina reng
ti narių ir jų šeimų sueigas, 
kad sykiu susėjus pasikalbėti, 
pasilinksminti, apkalbėti savo 
ir kitų pažįstamųjų vargus, 
laimes ir pėdas.

Lietuvių Muzikalūs Salės, 
Pašai pine Draugija jau. įvyk
dė savo metinį nariams poky
lį. Tai buvo 8 d. balandžio. 
Oras buvo labai gražus, tikė
tasi veik visų narių atsilanky
mo. Bet kuomet draugijos 
pirmininkas, gerbiamas Juo
zas Balinskas, priėjo prie 
garsiakalbio atidaryti pokylį, 
jis pareiškė nusivylimą dau
gelių narių, kurie buvo pri- 
siuntę pasižadėjimą dalyvauti 
pokylyje, bet nepasirodė. Mat, 
čia įvyko parengimėlis prie 
Šventojo Kazimiero bažnytė
lės su “dipukais,” tai ir nut
raukė nemažą dalį klu.biečių. 
Pirmininkas J. Balinskas ge
rai pastebėjo: “Kaip suserga, 
tai skubinasi į klubą gauti 
pašalpą, o kaip klubo paren
gimas būna, tai važiuoja ki
tur. Liks maisto, o tai nuosto-

čia daug prisirašė dipelių, 
jiems buvo net palengvinimas 
suteiktas įstoti be įstojimo 
mokesties. šiam klubo paren
gime nei vieno nebuvo... Bet 
tie, kurie atsilankė, labai gra
žiai laiką praleido, susitikę su 
senai matytais prieteliais. 
j a n tie mūsų muzikantai, 
d i narni “kepurninkais,” 
prajaunėję ir sutvirtėję!

Kas pažįsta Juozą Ivanaus
ką per ketvertą desėtkų metų, 
sako, jis mūsų ilgametis sek
retorius. Jis mažai kalba, ir 
jo balsas žemukas. Jo kieme
lius užtat skamba gražiai.tBot 
šiandien jis priėjęs prie mik
rofono dainuoja kokią tai 
linksmą muzikos dainelę ir jo 
balsas pakankamai pasirodė 
didelis ir gražus, tinka orkest
rai pritariant.

Ta šauni klubiečių orkest - 
relė susideda iš šių ypatų: J. 
Ivanauskas, M. Jankauskas, 
K. Petkus, J. čekas ir II. Mae- 
son. Ir tai patarnavo klubui 
veltui. Geri klubo' patrijū- 
tai.

va- 
ir

savo 
Pir- 

balan-

Skaudi nelaimė
B ai. 5 d. ant 66-to kelio į 

Springfieldą, važiuojant auto
mobiliu šešiems delegatams 
protestuoti Broyles bilių, au
tomobilius užkliuvo už.troko 
ir įvyko tragiška nelaimė, — 
moteris ir du vyrai tapo vie
toje užmušti, ir keturi kiti su
žeisti.

Užmuštų tarpe yra Paul 
E. Steiner, 24 metų amžiaus, 
studentas Illinois Technologi
jos Inštituto; Lionei Mlin, 
sekretorius Chicagos komiteto 
kovai prieš MacCarran bilių; 
ir Mrs. Coleen Alen, 22 metų 
amžiaus, negrė.

Kelių policija sako, kad 
laimes priežastis, greitas 
žiavimas. Toliau policija
ko, kad Lionei Mlin, vienas iš 
užmuštų, yra diplomuotas 
Chicagos Universiteto ir pri
klausė prie National Associa
tion for the Advancement of 
Colored People.

—o—
Kas mirė

Katherine Palutsis, 
tėvus Vilkeliutė, 1625 
50th ave., Cicero, 111., 
balandžio

ne-
va-
sa-

—o--
Lietuvių Riepublikonų Susi

vienijimas irgi rengia 
nariams pokylius veltui, 
miltinis jau atsibuvo
džio 12 d. Sekančių laukiama 1 
balandžio 20 ir 27'dd. penkta
dieniu vakarais.

Šis klubas turtingas ir na
riais skaitlingas, bet patalpa 
mažoka, todėl nariams paski
riama skirtingi vakarai. Apart 
vaišių, čia, narius linksmina ir 
lyriečiai. čia Lyros Choras 
susirenka praktikuotis, tai ne
patingi ir narius palinksminti, 
kuomet tik jie susirenka. Ke
lių vakarų parengimai pada
ro komitetams nepalyginamai 
daugiau darbo. Bet šis klubas 
gali visuomet pasididžiuoti 
savo jaumr, darbščiu ir suga- 
biu pirmininku, tai P. Plun- 
giu. P. Plungis, kaipo ofiso 
darbininkas, turi nemažai tek- 
niško žinojimo, kaip* tvarkyti 
draugijos reikalus. O kita, be 
šeimos, jam ir laiko lieka dau
giau.

—o—
Ko daugiausia laukiama? ,

čia laukiama Moterų Klubo 
su Lyros Choru pasirodymo. 
Jie rengia pokylį balandžio 
21, subatvakaryje, j R.U.B.A. 
HALL, 414 Green St. Jie jį 
.pavadino “vagių vakarui.” Bet 
bus kur kas didesne dailės 
programa. Kad ir visur buvus 
ir gero mačius, šis parengi
mas vertas atsilankyiįno ir pa
silinksminimo. Paslaptis gal 
jau .nepaslaptis, kad lyriečiai 
turi ekspertų šokikų, i 
sako, lengvai gali bile ką iš-' 
mokyti šokti didelį Šokį. Bū
kim visi. Aš ir mokysįuosi šok
ti. M. S-nus.

pagal 
South 

mirė 
d. Gimus Lietuvo

je, Seinų apskr., Veisėjų pa
ra])., Petroškų kaime.

—o— -
Shimkus, Oak 

kovo 21 d. 
Utenos ąps- 
parap., šla-

4 d., Lietuvių

mėnesinis
Susirinkime na- 

Pirmi-

Juozapas
Forest, 114., mirė 
Gimęs Lietuvoje, 
krityje, Anykščių 
venų kaime.

1 —o—
Iš LDS 53 kuopos susirinkimo

Balandžio
Auditorijoje atsibuvo LDS 53- 
čios kuopos narių 
susirinkimas 
rių dalyvavo apščiai.
ninkas G. Montvila, išdavė ra
portus, taipgi ir sekretorius 
Samuolis. Pagal raportus pasi
rodė, kad kuopoje yra nema
žai ligonių ir vienas narys 
praėjusiam mėnesį mirė. Fi
nansinis kuopos stovis neblo
gas.

Įdomiausia, kad šiame susi
rinkime tarpe narių išsivystė 
gana karštos diskusijos apie 
būsimą naujų narių gavimui 
vajų. Diskusijos tęsėsi veik 
valandą laiko. Už gavimą 
naujų narių paskyrimui dova
nų buvo net trys 
Tačiau dauguma 
ėmė pasiūlymą, 
mokėtų gavusiam
po dolerį. Taip, kad kiekvie
nas .narys, nors ir už vieno 
nario gavimą bus apdovano
tas. Tai puikus ' sumanymas; 
Netik patyrusioj L naujų narių 
gavime, bus apdovanoti, bet il
tie, kurie sugebės gauti tik po 
vieną narį.

Taipgi buvo apkalbėta apie 
rengimą pikniko. Tam tikslui 
išrinkta komisija. S.

pasiūlymai.
narių pri- 
kad kuopa 
naują narį

pa-

Jo-

keletą mįslių. Toliau vaikučiai 
pašoko lietuviškų šokių ir pa
dainavo. Neminėsiu čia jų var
dų, vėlesnėje korepondencijoje 
bus sužymėti.

Programai vadovavo, ir pri
ruošė, O. Petrutienė. Akompa
navo pianu Mrs. Komi.

Laike pertraukų buvo 
kviesti pakalbėti jaunasis 
Jonikas ir L. Prūseika. L.
nikas labai energingai atsišau
kė į parengimo dalyvius, kvies
damas visus judėjiman už tai
ką. Savo kalboje jis padainavo 
gana įspūdingą dainelę, kaip 
delegatai už taiką važiavo 
Washingtonan kovo 15 d., ir 
ką jie ten nuveikė ir kaip lan
kėsi pas savo kongresmanus.

Prūseika savo kalboje kvie
tė ruoštis “Vilnies” šėrininkų 
suvažiavimam Taipgi pagyrė 
northsaidiečius už tokio pui
kaus parengimo surengimą.

Reikia pasakyti, kad panašių 
parengimų northsaidiečiai tu
rėtų dažniau surengti. Kiek te
ko pastebėti, susirinkusieji į 
parengimą buvo gana paten
kinti ir pageidavo dažnesnių 
susiėjimų. Ko?'.

Brooktondale, N. Y
Geo. W. Lasky ir Žmona 

Silpsta Sveikatoje

čia turi nemažą farmą 
George W. Lasky. Jis jau ne
jaunas žmogus, o ūkį apdirba 
veik vienas. Jisai iki šiol buvo 
gana darbštus žmogus.

vardas dažnai pasirodydavo 
Laisvės špaltose. Jis domisi 
politika ir myli per spaudą po
lemizuoti su savo politiniais 
oponentais. Jis tuomi skiriasi 
nuo daugelio lietuviškų f armė
nių. Paprastai, lietuviai far- 
meriai pritingi skaityti. O 
jau parašyti ką, tai nėra nė 
kalbos.

Laskis gi daug skaito, aty- 
džiai seka svarbiuosius mūsų 
gyvenimo įvykius.-

Pereitais metais Laskis la
bai sirgo. Apie jo sirgimą 
anksčiau Laisvėje buvo nuro
dyta. Da'bar ir vėl buvo ligos 
suimtas ir buvo ligoninėje po 
oksigeno dėže.

Jo žmona taipgi buvo sun
kiai apsirgusi. Tačiau abu 
pergalėjo ligą, pasveiko ir vėl 
triūsiasi ant farmos. ,

Išrodo, kad abiem Laskiam 
farmos darbas jau pasunkėjo. 
Artinasi senatvė, nyksta pajė
gos. Sveikatai reikia daugiau 
poilsįio.

Beje: per juos aplankiusį 
Geo. Varisoną, G. W. Lasky 
perdavė padėką Laisvei už ap
rašymą jo sirgimo ir 
reikštą jam užuojautą.

Būkite atsargesni,

už iš-

mieli 
prieteliai Laskiai, neapsidirb
kite ir gyvenkite dar ilgai.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir-

Į ■ rudenį, kai dienos sutrum- ma pasitarkite su Laisves 
pėdavo, George W. Laskio spaustuve.

K o?'thsaidieči?į. ‘ Puikus 
Pa?'en(jimas

Kovo 8 d., North Side lietu
viai turėjo savo puikų paren
gimą. Parengimą surengė LLD, 
LDS ir Northerners kuopos. 
Programą pildyti buvo pa
kviesti AŽVD vaikučiai, žmo
nių į .parengimą susirinko ga
na daug, palyginus su maža 
Northsaidės lietuvių kolonija. 
Svečių iš k'itų Chicagos koloni
jų irgi buvo apsčiai.

Įdomu, kad northsaidiečiai 
veikėjai seniai *savo vičtas pra
deda užleisti jaunimui, tai ga
na pagirtinas apsisprendimas 
iš senesnio amžiaus žmonių. 
Kaip už baro svečiams patar
navo jaunuoliai, taip 
gimui pirmininkavo 
tvarką vedė jaunoji 
nė. Seniai pasirinko
nę, kontrolę prie durų ir virtu-* 
vėje darbą., 'Taip turėtų būti 
praktikuojama ir kitose mūsų 
kolonijose. > '

Programa buvo gana įdomi. 
Kaip mįnėjau, atliko ją AŽVD 
vaikučiai. Pirma dalis progra- 

ir jie, mos buvo angliškoje kalboje « • V ' n i f i •• ♦ n • « t

ir paren- 
ir visą 

Remeikie- 
tik rūbi-

vaizdelis vaikams.folklorinis
Kita dalis1 programos buvo lie
tuviška mokyklėlė, kurioje vai
kučiai padeklamavo ir pasakė
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ATŽYMEJIMAS
LAISVES
40 METU 
SUKAKTIES

MONTELLO, MASS.

Balandžio - April 21-mą
Įvyks

Banketas
Rengia Lietuvių. Literatūros Draugijos G-ta kuopa

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO 
ĄPATINėJE SALĖJE
Vine 'ir kampas Main Street

PRADŽIA 7-U VAL. VAKARE
Įžanga 75c x

' SO. BOSTON, MASS.

Balandžio - April 21-mą
' • Įvyks

Arbatos su Užkandžiais
Pramoga įr Pasitarimas

LIET; PILIEČIŲ KLUBE, 318 Broadway
PRADŽIA 7:80 VAL. VAKARE

NORWOOD, MASS.

Balandžio - April 21-mą
: Arbatos ir Užkandžių Vakaras

LIETUVIŲ SALĖJE
PRADŽIA. 7:80 VAL. VAKARE 

Bilietas tik 75c.

WORCESTER, MASS.

Balandžio - April 29-tą 
4 Įvyks

Banketas ir Koncertas
OLYMPIA PARK 

(Shrewsbury, Mass.)
PRADŽIA 1-MĄ VAL. PO PIETŲ'

3 pal.--Laisvė (Liberty, Įath. Daily) -Antr.* Bal.-Apr. 17, 1951
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SVIESTAS
Rašo Steponas Joniškietis NewWko^Ėd^2inios

Vieną šeštadienį sugrįžau 
iš darbo namo keletą valan
dų anksčiau, žmona sutiko 
mane su klausimu: Kas at
sitiko? Ar nesveikas? Ka
me dalykas? Per ilgus me
tus dirbai šeštadienį iki 
ketvirtos valandos po pie
tų, o dabar antra valanda 
po pusdienio ir'jau namie! 
Gal netekai darbo?

Sakau: Nusiramink ir aš 
tau pasakysiu, kas atsitiko 
su manim šiandien. Mano 
darbdavis visą dieną buvo 
labai linksmas kaž kodėl. 
Priėjo prie manęs ir sako: 
Steponai, iki šiol mes dir
bom šeštadienį ligi ketvir
tos valandos po pietų, bet 
šiandien aš nutariau pada
ryti mažytę permainą. Šian
dien ir per visus metus 
dirbsime šeštadieniais iki 
pirmos valandos po pietų!

Aš pažiūrėjau į laikrodį 
ir atsakiau jam: Bet ma
lonėkite, dabar' yra pirma 
valanda po pusdienio.
—Taip, teisybė,-jis sako,- 

jūs galite dabar apleisti 
dirbtuvę ir eiti namo.-

Pažiūrėjęs jam į akis, pa
klausiau: O už tas tris va
landas ar nuimsite nuo ma
no algos?

—Ne, nenuimsiu,—atsakė 
darbdavys.

Pasakiau jam ačiū ir at
sisveikinęs išvykau namo.

Tai matote, kas su ma
nim atsitiko, ir už tai par
ėjau anksčiau namo. Turė
siu sau daugiau laiko.

Tai labai gerai ir malonu, 
sako mano žmona, ir pa
kvietė mane eiti su ja į 
krautuvę nusipirkti visokių 
valgominų. Sakau, sutinku 
ir padėsiu tau atnešti pir
kinius namo.

Pasiėmę krepšelį, abudu 
nuėjom į krautuvę.

Krautuvė buvo labai dide
lė, lentynos buvo apkrautos 
dėžutėmis ir skrynutėmis, 
daugybė visokių valgomų 
daiktų. Šaldytuvas prikrau
tas mėsa, sūriais, sviestu, 
varške ir buteliais su pienu.

Pirklių buvo neperdaug. 
Pastebėjau, kad žmonės pa
ima į ranką produktą, pa
žiūri, atsidūsta ir vėl pade
da atgal ant lentynos. Pri
ėjus prie kitos lentynos, ir 
vėl tas pats: pavarto ran
koje dėžutę arba skrynutę, 
atsidūsta ir padeda atgal’.

Aš - paklausiau savo žmo
nos, ar ji pastebėjo, ką pir
kliai daro, ir kame prie
žastis?—Matai, dalykas ta
me: Tie žmonės neturtin
gi, jie beveik visi darbinin
kai, uždirba ne per daug, jų 
šeimoj turi po du, tris ir 
keturis vaikus. Tokia baisi 
brangenybė ,o maisto reikia 
gyvybei palaikyt.

Moka taksus, išlaidos di
delės. Rendos labai 'aukš
tos ir dar žada pakelti. 
Elektrinė šviesa brangi, už 
gazą dėl virimo reikia taip
gi mokėti. Apšildymas bai
siai pabrango. Už toną an
glies mokėdavo po dešimt 
doleriu, o dabar reikia mo- 
keti po dvidešimt du dole
rius.

Nusipirkom visko, ko rei
kėjo, ir norėjom apleisti 
krautuvę. Mano žmona at
siminė, kad pamiršo svies- 
tą. Priėjom prie šaldytu
vo, matom, kad susilenkusi 
stovi ypata ir paėmusi į 
ranką dėžutę su svaru svie
sto žiūri į jį, pavarto ran
kose ir vėl padeda atgal į 
šaldytuvą.

Išsiėmus <iš kišenės keletą 
sidabrinių perskaitė, grau
dingai atsiduso, stovi ir 
kalbasi su savim: Dieve! 
aš neturiu gana pinigų nu

sipirkti vieno ketvirtadalio 
svaro to sviesto! Kaip gy
venti ir kuo palaikyti savo 
gyvybę?!

Pasisuko ir norėjo eiti. 
Bet pamatė, kad aš su žmo- j 
na stovim ir taipgi žiūrim į 
sviesto kainą. Pažiūrėjau 
į ją. Tai dar jauna mote
riškė, bet suvarginta ir vei
das jos baltas, kaip sniegas.

Jinai pažiūrėjo į mane iri 
greitai įkišo ranką į savo 
kišenę, ištraukė šmotelį po- 
pierio ir sako .man paduo
dama: “Žiūrėk, tamsta, ką 
čia rašo. Aš išplėšiau iš 
vietinio dienraščio “Star.”

Paėmiau tą popierėlį į 
ranką, pradėjau skaityti. 
Jungtinių Valstijų žmonės 
turi mokėti už švara svies
to devyniasdešimt penkis 
centus. Mūsų valstybė pa
laiko aukštas kainas. Su
perka milijonus svarų 
sviesto atviroj rinkoj. Su
krauna į didelius šaldytu
vus ir laiko ten. Tuomi pa
laikoma aukštos 'kainos. 
Laiko tą sviestą ‘ šaldytu
vuose paskirtą laiką. Bet 
turi sutartį su sviesto trus- 
tais nepardavinėti to su
pirkto sviesto žmonėms A- 
merikęs rinkose. Išlaikius 
tą supirktą sviestą paskir
tą laiką, pardavė Italijai už 
septyniolika centų svarą. 
Italijos garlaivis “Saturi- 
na” išplaukė į Europą su 
1,300,000 svaru sviesto.

Perskaitęs norėjau jai 
atgal atiduoti tą raštelį, bet 
jinai neima ii1 sako: Daryk, 
ka nori su tuo „ rašteliu. 
Pradėjo verkti ir paprašė 
manęs jos išklausyti.

Aš buvau vedus ir mano 
vyras mirė jau aštuoneri 
metai atgal. Buvo visą sa
vo amžių darbininkas. Vai
kų mes neturėjom. Vargiai 
galėjom iš jo menko uždar
bio išsimaitinti. Aš, būda
ma našlė, kiek mano svei
kata leidžia, dirbu prie na
minio darbo. Bet esu dau
giau ligonė ir turiu gulėti 
lovoje. Savo sunkiai pelny
tus pinigus atiduodu gydy
tojui už vaistus.

O man taip bloga ir liūd
na vienai, be jokios para
mos. Man yra. baisu. Aš - 
neturiu už ką nusipirkti 
maisto. Aš badauju. O ry
toj gal mane išmes iš buto, 
jeigu neužmokėsiu rendos. 1 

Moteriškė nutilo. Su aša
rotu veidu tyliai išėjo iš vi
sokio labo prikrautos krau
tuvės, nieko nepirkus!

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NAUJA PERGALĖ

KLAIPĖDA, vas. 18 d. — 
Mūsų konservų fabriko kolek
tyvas rinkimų į Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą garbei 
įsipareigojo iki vasario 18 d. 
įvykdyti dviejų menesių ga
mybos programą. Savo paža
dą mes garbingai įvykdėme.* 
Šiandieną raportuojame apie 
sausio — vasario mėnesių ga
mybos plano įvykdymą.
' Mūsų fabrikas plečia gamy
bą. Gauta naujų įrengimų 
konservuotų šprotų ir kilkių 
gamybai.

S. Kočkyte.
—o—•

Paroda apie 
Tarybinę Armiją f

VILNIUS, ta. 23 d. —Vil
niaus Valstybinio universiteto 
salėje įrengta paroda Tarybi
nės Armijos dienos proga.

Par’odos stenduose chrono
logine tvarka parodomas Ta
rybinės Armijos kūrimasis, 
jos augimas, kova su intėr- 
ventais, didžiausios pergalės 
Tėvynės karo metu.

J. Stankaitis

Darbininkai masiniai eis 
i City Hali prieš taksus

Darbininkai ir susiedijų or
ganizacijos skelbia masinį “vi
zitą” į New Yorko City Hali 
balandžio 17-tą. Eis protes
tuoti prieš pakėlimu taksų ant 
pirkinių (sales tax) vienu 
procentu, viso iki 3 procentų.

Miesto Taryba, taipgi bu- 
džeto taryba jair nubalsavo 
tuos taksus žmonėms uždėti.

Buvo daug svečių
LMS IlI-čios apskrities meti

nės konferencijos ir operetinio 
festivalio proga buvo daug 
suvykę svečių iš kitų miestų: 
Worcesterio, Hartfordo, Phi- 
ladelphijos, New Jersey mies
tų, Great Necko ir iš, kitur.

Buvo daug ir jaunimo.
Tarp kitų svečių, buvo ir 

worcesterietis Richard Janu
lis, neseniai grįžęs iš Korėjos, 
kur jis, kaip marininkas kor- 
poralas, kovojo tris mėnesius.

Richardas Janulis grįžo na
mon tuojau po tėvo, Simano 
Janulio,%mirties. Jis dabar per 
tūlą laiką gyvena pas savo 
motiną. Po neilgo laiko jam ir 
vėl teks grįžti į tarnybą.

Richardas atrodo gražiai, 
pilnas energijos, kaip buvo.vi
sliom et.

Atvykusių buvo ir tokių, 
kurie pirmą kartą įkėlė koją 
į Lietuvių Kultūros Centrą; 
jie stebėjosi jo puošnumu ir 
erdvumu'.

Kai kurie norėjo pamatyti

Operetinis Festivalis 
paliko daug gražių 
atsiminimų

Balandžio 15-tą, Liberty 
Auditorijoje įvykęs Opereti
nis Festivalis suteikė įdomią 
programą. Juo įdomesnė ji 
buvo tuo, kad, didžiumoje, 
jaunimo ji buvo sutaisyta, jau
nimo sumokyta ir vykdoma, 
bet lietuviška.

Publikos taipgi buvo gra
žios: daug brooklyniečių ir 
grupės svečių iš kitų miestų.

Pirm Festivalio įvyko LMS 
konferencija.

Apie tuos visus įvykius pla
čiau1 matysite sekamose laido
se. Rep.

“Netepsi, nevažiuosi”
Tas lietuviškas posakis bu

vęs prigijęs grynai ameriko
niškoje grupėje. Toks suprati
mas gaunasi pasiskaičius ke
liems buvusiems vNew Yorko 
gaisragešių valdininkams iš
kelta kaltinimus. >
. Prokuroras- Hogan dalei- 
džia, kad kyšininkystė norin
tiems gauti leidimus įvesti 
aliejumi šildymą gyvavo jau 
daug seniau. Tačiau iki galo 
1947 metų rėmusis tiktai “at
skirų asmenų”' gobšumu. Bet 
nuo to laiko kyšininkystė tapo 
organizuota. , •

Organizuota kyšininkystė 
nebesitenkino vien retkarti? 
niu “pasveikinimu uiž patar
navimą.” Kontraktorius jau 
turėjęs apsisvarstyti: nori jis 
ar nenori gauti leidimą.

Miesto valdžia rengs 
MacArthurui oficiali 
priėmimą

Miestinė budžeto komisija, 
susidedanti iš apskričių prezi
dentų ir majoro, taipgi iždi
ninko, nutarė MacArthurui 
suruošti oficiales sutiktuves. 
O majoras jį jau pakvietė at-j apšvietos reikalams, 
vykti į tokias sutiktuves. Ačiū Mykolui!

Balandžio 16-tą tarimas įtei
kiamas majorui Impellitteri 
pasirašyti. Bet jis negali pasi
rašyti anksčiau 18-tos, įstaty-, 
miškai yra įsakyta palikti 
bent porą dienų laiko pilie
čiams pasisakyti.

Masinis darbininkų vizitas 
į City Hali įvyks 17-tos prie
vakarį, tuojau po darbo, 5 iki 
7 vai. • 

naują Laisvės spaustuvę — 
jiems buvo parodyta.

Worcesterietis Petras Sa
dauskas, apžiūrėjęs viską, pa
teikė $5 Laisvės jubiliejiniam 
fondui ir sako:

— Tai bus už durų atidary
mą į spaustuvę.

Elizabeth iečiai, W. Paulaus
kas, Jonas Wizbar, padarė tą 
patį: pirmasis paaukojo $10, 
o antrasis — $5.

Kiti nepamiršo ir Vilnies 
su v a ž i a v i m o ; j į s ve i k i no su 
auka.

Hartford ietis Andrius Gri- 
maila aukojo $5 Uruguajaus 
“Darbui.”

Tai parodo, kaip mūsų žmo
nes viskuo domisi ir rūpinasi.

Daug teko kalbėtis su drau
gais ir draugėmis; jvisi gera
me ūpe.

Apie menininkų konferenci
ją bins plačiau parašyta Lite
ratūros ir Meno skyriuje, šeš
tadienį. K-s.

Gegužės Pirmosios 
2-ji konferencija 
įvyks trečiadienį

Gegužės Pirmosios paradini 
pasiruošti antroji ir paskuti
nė konferencija įvyks šio tre
čiadienio vakarą, balandžio 
18-tą, Central Plaza/ 11 1 Se
cond Ave., New Yorke.

Organizacijoms svarbu ten 
turėti savo atstovus. Bus pa
teikti paskiausieji planai ir 
nurodyta visa parado tvarka.

Komiteto pranešimuose sa
koma, jog yra didis entuzi
azmas už šių metų gegužinę. 
Nes gegužinės paradas yra 
geriausia proga pasisakyti už 
taiką, prieš naujus taksa vi- 
mus ir aukštas kainas, prieš 
teisių varžymą.

Paradui leidimas gautas 
jau seniai. Teikdama darbi
ninkų tradicinei šventei leidi
mą, policijos viršenybė užtik
rino, kad tvarka bus prižiūrė
ta. Reiškiant, kad jeigu ir 
rastųsi valkatų, norinčių dar
bininkų paradą pulti, jiems 
riaumoti neteks.

Paradui eisena ^bus tais pa
čiais keliais, kaip ir kas me
tai. Ir maždaug panašiu lai
ku. Unijos, kurios turi išsiko
vojusios teisę gegužinę švęsti, 
nedirba, paršuos pradžioje. 
Seks jaunimas, kuris iš mo
kyklų išeina 2 ir 3 valandą.

Galop parado maršuos visi 
kiti, kurie negali išeiti iš dar
bo pirm 4 ir 6 valandos.

Lietuviai ir kitos tautinės 
grupės, kaipo susidedančios iš 
dirbančių visokiuose amatuo
se, maršuos ne anksčiau .5 vai. 
Galutinai laikas bus nustaty
tas ir paskelbtas po 'paskuti
nės konferencijos. K.D.

Sveikina Vilnį
Mykolas Liepa andai buvo 

užėjęs Laisvės įstaigon ir įtei
kė dešimkę, sakydamas:

— $5 pasiųskite Vilnies šė- 
rininkų suvažiavimui pasvei
kinti, o $5 — darbininkiškos

į Kaunsilmanai labai 
bijojo priminimo 
politinių gusty

New Yorko Miesto Taryba 
ištisas tris valandas diskusavo 
“sales tax” kėlimo klausimą. 
Vienok jų rūpestis reiškėsi ne 
tame, kad kaip nors galėtų
tų taksų išvengti. Dauguma 
labiausia rūpinosi tuo, kad 
nebūtų piliečių dome atkreip
ta į tas politines guštas, ku
rios, kaip nurodinėjo taksų' 
kėlimo priešai, suėda kalnus 
miesto pinigų, o naudos jokios 
iš jų.

M i 1 ž i n i šk a organ i z u otų
miesto gyventojų dauguma, 
darbininkai ir biznieriai, pro
testavo prieš tų taksų kėlimą. 
Tačiau 19 kaunsilmanų bal
savo tuos taksus kelti — taip 
jiems buvo įsakyta jų partijos 
(Tamm anės) vi rši n i n k ų.

Isaacs, mažumos lyderis, 
kuriam pavyko dar 5 kaunsil- 
manus sueiliuoti su juomi 
balsuoti prieš kėlimą taksų, 
kalbėjo prieš tuos taksus. Jis 
sakė, jog miesto, tarnauto
jams algoms priedus galima 
sukelti taupymu ten, kur ne
reikia išleisti.

Išspaudimu iš budžeto “po
litinio vandens” galėtume su
taupyti 60 iki 70 milijonų, sa
kė jis:

“Administracija yra persi- 
gėrusi valdininkais, kurie 
gauna algas, bet nedirba, ku
rių tinkamumas yra spren
džiamas išimtinai pagal jų 
patarnavimus politiniams ly: . 
eteriams,” pareiškė Isaacs.

Priminimui apie kiekius šo
ferių viršininkams pasirodė 
labai jautrus tarybos pirmi
ninkas Sharkey (brooklynie- 
tis), taipgi daugumos lyderis 
Keegan (bronxietis) ir Queens 
k a u n s ilmanas Q U’ i n n. 
Pastarasis sakė, kad, girdi, 
J ,a Guard i j os a d m i n i str a c i j a 
buvo išlaidi. Tačiau specifiš
kų nereikalingų buvusių dar
bų neparodė. T-as.

Susibaręs su žmona, Carlos 
Villega buvęs paniuręs ir susi
rūpinęs, kad žmona jį užmuš, 
tad jis užmušęs žmoną. Taip 
aiškinosi Villega policijai, 
kuriai jisai pats pasidavė po 
žmogžudystės.

SUSIRINKIMAI

Moterų atydai
Moterų Apšvietos Klubo su

sirinkimas įvyks šio ketvirta
dienio vakaro 8 vai., balan
džio 19-tą, Auditorijos patal
pose. Visos narės prašomos at
vykti ir drauges atsivesti. Bus 
pranešta, kaip eina pasiruoši
mas minėti Motinos Diena, ir 
kiti svarbūs reikalai.

Valdyba.

PHILADELPHIA, PA. 
Kad visi žinotų.

Rengiama "Vagių” vakarėlis, su- 
batos vakare, 21 dieną balandžio. 
R.U.B.A. Hali, 414 Green St. Rengia 
Moterų Klubas su Lyros Choru. 
Bus graži įdomi programa, balius 
ir šokiai. Įžanga tik 50 centų. Rei
kalinga Visiems dalyvauti ir kuo- 
daugiausiai užprašyti svačių.
(75-76) Jūsų Dėdė.

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. rengia žaislų vakarą, 

įvyks balandžio 21 d. šeštadienį, 6 
vai. vakare, Klubo svetainėj. Kurie 
žaidėjai geriau žais tiems bus su
teiktos dovanos. Taipgi gaspadinės 
pagamins skanių užkandžių, taipgi 
bus ir išsigerti. — Kviečia visus — 
Gengimo Komisija. (75-76)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-Č868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Jeigu dar neturite 
surprizo bankietui 
tikieto, -

Laikas įsigyti, nes tas ne
paprastas pobūvis įvyks jau 
šio šeštadienio vakarą, balan
džio 21 -mą. Liberty Auditori
joje.

Tai yra specifiškas vyrų pa- 
simojimas nors kartą paliuo- 
suoti moteris nuo gaspadinys- 
tės visiškai. Tad vyrai patys 
pagamins valgį, jie patys pa
tarnaus prie stalų. Net indų 
plauti žada neprileisti mote
ris.

Vakarienę duos pirmos rū
šies ir visko, ko reikia prie 
vakarienės. Vakarienės kaina 
tiktai $3. Pradžia 8 vai. Rep.

Filmos-Teatrai
Radio City teatre rodoma 

nauja komedija “Father’s 
Little Dividend”, šį veikalą 
puošia eilė “žvaigždžių,” k.t. 
Bilie Burke, Elizabeth Taylor, 
Spencer Tracy ir kt.

Viskas eina apie laukimą 
naujagimio ir daug juokingų 
incidentų esti, kuomet tėvai ir 
kiti šeimos nariai nori prisidė
ti prie auklėjimo to kūdikio.

Filmą, kaip paprastai, pa
dirbta su visu Hollywood© 
elegantiškumu ir prabanga.

Rep.

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.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. O., »

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

TONY’S JL
UP-TO-DATE .

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

REPUBLIC BAR & GR ILL
Savininkas y

IGNAS SUTKUS \
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir padaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS i
Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street, Brooklyn, N. X*
Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINES, vynai 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET V

Brooklyn, N. Y. x
Telefonas: EVergreen 4-8174
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Trumpiausia teorija 
MacArthuro klausimu

Tarpe visu New Lrko 

laikraščių ir juose rašytojų 
pareiškimų tur būt tru lepiau
sia ir tipiškiausia bus pasisa
kęs Alan Max. Jis' pareiškė:

“Vieton parvežti MacAr- 
thurą namo, o vaikinus palik
ti kariauti Korėjoje, bene Tei
kėjo prezidentui parvežti vai
kinus namo, o palikti MacAr- 
thurą ten kariauti.” S-as.

James Higgins sulaikytas 
tardymui po $10,000 kaucijos, 
dėl to, kad jis pavojingai per- | 
dūrė peiliu (visai nepažįsta-j 
mą) George Dunphy. Pasta- j 
rasis bandęs išskirti du (jamI 
taipgi nepažįstamus) peštu- ( 
kėlius. ■ I

SKELBKITĖS LAISVĖJE

HELP WANTED |
REIKALINGI DARBININKAI j

APTARNAVIMUI VYRAS
Prie Skalbiamųjų Mašinų ir .Gas 

Range, patyręs prie auiomatiškųj 
skalbiamųjų mašinų ir auąęmaųfc*f* 
kų gas ranges. Su gerais iš anks
čiau darbo rekordais. Išlavinsime 
pilnai. Kreipkitės' .laiškais an. 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)

PARDAVIMAI
PHILADELPHIA, PA. 

Puikus Pirkinys
2114 Wallace St., širdyje lietuvių 

sekcijos, parsiduoda 9 kambarių su 
maudyne namas, šisai namas yra 
ištisai naujai perbudavotas. Naujas 
šildytuvas vario dūdomis, šaligatvis 
ir skiepas naujai išeimentuoti, ply
tom išmūryti frontas ir užpakalis, 
nauji įrengimai naujos priclangės, 
išpopieriuoti ir išmaliavoti kamba- 
riaia. Kaina $5,500. šaukite Di 
Gregorio BA. 9-5762.

BROOKLYN-RIDGEWOOD, N. Y.
139 Thames St., parsiduoda 8 

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

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Telefonas




