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“literatai”.
R. MIZARA

buvo palaidotas
gengsterio

Gengsteno laidotuvės. 
Nauja paskola Titui. 
Apie žmonių prieaugli.
Šnipai —

Rašo

Aną dieną 
Charlie Fischetti, 
Al Caponio sėbras, kurį Ke- 
fauverio komitetas pavadino 
vienu didžiųjų požemio kara
lystės vadovu.

J jo šermenis prieteliai su
nešė $30,000 vertės gėlių vai
nikų, kuriuos į kapines vežė 
7 didžiuliai automobiliai.

Lavonas buvo užverstas že
me brangiame metaliniame 
grabe.

Fį^chetti palaidotas iškil
mingai, religiškai šv. Kryžiaus 
kapinėse Brooklyne.-

šitaip pas mus laidojarmi 
požemio viešpačiai!...

Mūsų vyriausybė Jugoslavi
jos Titui įteikė dar $29,000,- 
000.
» Jugoslavija “kritiškai reika
linga žaliosios medžiagos ar
mijai ginkluoti,” skelbia Asso
ciated Press.

Kitais žodžiais: Jugoslavija 
reikia skubiau ruošti karui!

Iš Tokio pranešama: dar 
šeši japonai kriminalistai pa
leisti iš kalėjimo.

Iš viso ligi 'šiol iš kalėjimų 
paleista 235 karo kriminalis
tai.

Kiek per tą laiką į Japoni
jos kalėjimus sukišta darbinin
kų veikėjų, nepasakoma.

Associated Press skelbia* 
jog Lotynų Amerikos — iš vi
so 20-ties kraštų — gyventojų 
skaičius yra didesnis, kaip 
Jungtinių Valstijų.

Lotynų Amerikoje yra 152,- 
800^)00 gyventojų, o Jungti
nėse Valstijose — pagal 1950 
metų gyventojų surašinėjimą 
— 1^0,697,361.

Bet Lotynų Amerikos /kraš
tų plotas —sudėjus krūvon,— 
keletą kartų didesnis, kaip 
Jungtinių Valstijų; tik viena 
Brazilija kur kas didesnė už 
mūsų kraštą.

Taigi niekas amerikiniuo
se Lotynų kraštuose negali 
skųstis vietos stoka, gyvento
jų pertekliumi.

Bet darbo žmonių gyveni
mas ten yra labai, labai sun
kus, — vyriausiai dėl to, kad 
jie yra išnaudojami 
kapitalo, vyriausiai 
krašto kapitalo.

svetimo 
mūsų

apie komunistų 
tą “sunkųjį dar- 
dirbąs per virš

Amerikoje vis daugiau ir 
daugiau šnipų ir provokatorių 
patampa “literatais.”

; Štai, skelbiama, jog tūlas il
gametis šnipas Spolanskis pa
rašė knygą 
sekiojimą, — 
bą,’r kurį jis 
30 metų!

Tai jau ne pirmas toks ti
pas patampa “literatu.”

Netenka nei sakyti, jog šni
pai literatais nebuvo ir nebus, 
— jiems sukuria “šedevrus” 
specialistai “literatai,” iš to 
dudną valgą.

Tolydžio, kai šnipai ir pro
vokatoriai garsinami litera
tais, kai jų “kūryba” leidžia
ma knygose, ir komercinė 
spauda jas reklamuoja, siūly
dama publikai, tai pažangie
ji rašytojai, padorūs žmonės 
pusbadžiai gyvena, nes nėra 
kas išleidžia jų kūrybą!

Visa tai liūdija, kokio ne
garbės laipsnio pasiekė ši sis
tema, gyvendama savo sute
mas!

Karolis Marksas sakė:
“Rašytojas, natūralu, priva

lo įgyventi, kad galėtų rašyti,, 
bet jis neturi rašyti tik tam, 
kadr galėtų gyventi.”

Šiandien pas mus yra daugi 
rašytoji^/ kurie rašo tik tam, 
kad galėtų gyventi.

Jie eina pavėjui; jie. patai
kauja valdantiesiems sluogs-

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 
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GEN. BRADLEY SMERKIA 
MacARTHURĄ UŽ NAUJO 
KARO KURSTYMĄ
Sako, Trumano valdžia nori 
karą apriboti tiktai Korėja

Chicago. — Generolas O- 
mas N. Bradley, karinių 
Amerikos štabų galva, 
smerkė generolo MacAr
thuro politiką. Kalbėdamas 
radijo ir televizijos sklei
dėjų susirinkime, Bradley 
pareiškė, kad MacArthuras 
su savo siūlymu užpulti Ki
niją gręsė užkurti trečią

Bradley pasakojo, kad 
prez. Trumanas stengiasi 
apriboti karą tik pačia Ko-

Franc, seimas užgyrė 
premjerą Kiuję

. Paryžius.—Franci jos sei 
mas 311 balsų prieš 240 pa 
reiškė pasitikėjimą premje- 

panaikinti proporc i o n a 1 ę 
atstovybę rinkimuose ir pa
kelti taksus kariniams tiks
lams.

Premjero Kiujė valdžia ti
kisi, jog proporcionalės at
stovybės panaikinimas pa
kenks komunistams rinki
muose' ii’ padės dešinies
iems kandidatams laimėti.

Anglų laivakrovių streikas 
prieš jų draugų nuteisimą

London. — Teismo džiūrė 
surado^ kaltais 7 darbinin
kus, veikliai dalyvavusius 
praeituose lai v a k r o v i ų 
streikuose. Valdžios proku
roras juos kaltino už strei
kų kurstymą . Teisėjas dar 
nepaskyrė. jiem bausmės.

Protestuodami prieš teis
mą, vėl sustreikavo kelioli- 
ka tūkstančių laivakrovių; 
sustabdė 68 laivus nuo iš
krovimo ar prik rovimo 
Reikalauja paliuosuot sep
tynis savo draugus.

Dar esą gyvų nuskendusiame 
Anglijos submarine?

London. — Bedarydamas 
karinius pratimus, nusken
do Anglijos submarinas Af
fray ir prisvilo prie jūros 
dugno 198 pėdų gelmėje. Su 
submarinu nugrimzdo 55 
jūreiviai ir 20 of icier ių.

Bandantieji juos gelbėt 
laivai, sakoma, girdėję ra
dijo atsiliepimus iš subma
rine; tai gal bent kai kurie 
jo įgulos nariai esą gyvi.

niams, pūsdami į tą pačią iste
rinę dūdą.

Rašytojai, kurie atsisako 
tai daryti, yra priversti padė
ti plunksną į šalį ir'ieškotis ki
tokio užsiėmimo duonai pelny
ti.

Šnipai - provokatoriai “ra
šo” ne gyvenimo verčiami; “ra
šydami” knygas, jie užsidirba 
ekstra tūkstančius dolerių, 
nes jų nuodingus produktus 
komercinė spauda įkiša ne- 
budriam skaitytojui vaistų -dė
žutėje !.

m-UZ

rėja. Bet amerikonai ir to
liau ryžtingai kariaus Ko
rėjoje, sakė Bradley. Jis 
tačiaus nežinojo, 
karas baigsis, ar 
pimu vietoje ar garbingu 
karo užbaigimu.”

Bradley teisino Amerikos 
įsikišima Korėjom tvirtin
damas, kad a m e r i k o n ai 
tuom sutramdė komunistu 
žygius Indo-Kinijoje ir gal 
apsaugojo F o r m o z ą ii* 
Thailandą.

Sudaryta nauja algų 
nustatymo komisija

Washington. — Pataria
moji prezidento Tru m a n o 
taryba dėl mobilizacijos 
reikalų nusprendė sudaryt 
naują komisiją algoms nu
statyti ir patarimus duoti 
ginčuose tarp darbininkų 
ir samdytoju svarbiose ka
rui pramonėse.

■ Naujoji komisija .susidė
tų iš 18 nariu — šeši atsto
vautų valdžią, šeši būtų 
darbo unijų atstovai ir še
ši fabrikantų įgaliotiniai.

Darbo Federacijos ir CIO 
unijų vadai pirm dviejų 
mėnesių pasitraukė iš pata
riamosios komisijos todėl, 
kad valdžios ir fabrikantų 
atstovai komisijoje nutarė 
neleist pakelti darbinin
kams algas daugiau kaip 
10 procentų.

Plieno kompanija 
sumokės $235,000 už 
22 nunuodinimą

Pittsburgh. — American 
Plieno ir Vielų kompanija 
sutiko užmokėti $235,000 už 
tai, kad nuodingi garai iš 
jos fabriko Donoroje, Pa., 
1948 metais numarino 22 
žmones ir susirgdino dau
gelį kitų. Nukentėjusiųjų 
šeimos iš pradžios per teis
mą reikalavo $4,643,000 
lyginimo.

at-

ka-

Prancūzai įsiveržia 
į pietinę Kiniją

Peking. — Prancūzai, 
niaudami, prieš Vietnamo 
liaudininkus, kartotinai įsi
veržė iš Indo-Kinos į pieti
nę Kiniją, kaip sako oficia- 
lė Kinijos žinių agentūra. 
Jie dažnai šaudė per sieną į 
Kiniją. <

Įsibriaudami K i h i j o n , 
francūzai tarėsi su kinų 
maištininkų vadais Yunnan 
provincijoj prieš Kinijos 
liaudies valdžią. Kovo 2 d. 
buvo suimta 23 francūzų 
oficieriai ir kareiviai 
jos žemėje.

ORAS. — Dalinai 
niaukę ir nešalta.

Kini-

apsi-

JUBILIEJINIS 
LAISVĖS VAJUS

SUKELTA $3,613;
DAR REIKIA $6,387

i

Šį kartą dienraštį nuoširdžiai parėmė Shenandoah', 
Harrison-Kearny, Connecticut ir Massachusetts vals
tijų progresyviai lietuviai. Sekamai gavome aukų:

Felice Shimkus, Arlington, N. J..................... $60.00
(pelnas nuo parengimo)

Lietuvių Socialė Kempės Bendrovė,
Methuen, Mass..............................

Alfonsas Švėgžda, Bridgeport, Conn.
L. Maukus, Hartford, Conn......... . .
Ona Morozienė, Waterbury, Conn. . .
K. Motuzas, Shenandoah, Pa..............
Vytautas Maurukas, Shenandoah, Pa.
Jurgis Sfakniūnas, Shenandoah, Pa............. 5.00
Antanas Kazokas, Shenandoah, Pa.
Tony Brodsky, Elm Grove, W. Va. .
J. Marcinkevičius, Harrison, N. J. ...

Jl šilingas, Bridgeport, Conn. .. .............. • •
J. Mekeška, Pittsburgh, Pa. . .. • •.............
Pasaulio Pilietis, Pittsburgh, Pa............
K. Pužauskas, Woodhaven, N. Y............. •
Aleksandras Pikiūnas, Shenandoah, Pa. ... 
Selvestras Urbinskas, Shenandoah, Pa..........
Juozas Slavinskas, Shenandoah, Pa........ • •.
John Jokubonis, Shenandoah, Pa..................
Pranas šarpinskas, Shenandoah, Pa. .......
Visiems aukojusiems tariame širdingiausiai ačiū!
Prašome visus, kurių prenumerata jau pasibaigus, 

gavote pranešimus,—tuojau atsinaujinti ir pagal iš
galę paaukoti! Laisves Administracija

AMERIKONAI ATAKUOJA 3 
KORĖJOS MIESTUSŠIAVR
18. — Ame- 
vakariniame 
Č i g i o n g o

L 5 myliu į

Korėja, bal. 
rikos tankai 
fronte pasiekė 
priemiesčius, 
šiaurę nuo 38-tos paralelės.
Kiti amerikonai užėmė po
zicijas prie Kumhvos ir 
Čorvono, ūž kelių mylių į 
vakarus ir rytus nuo Čigi- 
ongo.

Amerikonai rengiasi tuos 
miestus šturmuoti, bet spė
ja, gal šiauriniai Korėjos
liaudininkai ir kinai apleis ninkai nušovę dar 4 ameri- 
juos. kinius lėktuvus.

Vėliausios Žinios
.San Francisco. — Prane

šama,, jog šimtai tūkstančių 
žmonių stebėjo paradą su
grįžusiam gen. MacArthu- 
rui pagerbti. - •

Lishon. — Mirė Portuga
lijos prezidentas - diktato
rius Antonio Carmona, 81 
metų amžiaus. x

Maskva.—Sovietu komu
nistų laikraštis Pravda ra
šo, kad pavarymas genero
lo MacArthuro reiškia “gi
lią krizę Amerikos politic |,L- d

Korėja. — Amerikonų ko- 
mandieriai spėja, kad Ko
rėjos liaudininkai vakari
niame fronte dar trauksis 
atgal į pozicijas, iš kurių 
galėtų sėkmingiau kariąut 
prieš amerikonus.

Lake Success, N. Y.—Iz
raelis ir Syrija kaltina vie
nas kitą kaip užpuoliką.

Los Angeles. — Karo lai
vu Missouri įšmugeliuota iš
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Jankių .komanda skelbia, 
kad jie nėr diena užmušę 
bei sužeidę 1,515 korėjinių 
liaudininku ir kinu, c- u

Rytiniame fronte ameri
konai beveik pasiekę Hva- 
čon tvenkinį.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie ir 
kinai visuose frontuose 
įtūžusiai kovoja prieš ame
rikonus, kuriems daro di
delius nuostolius. Liaudi-

A.

Japonijos narkotinių mor- 
finos svaigalų už $125,000. 
Suimtas laivo vaistininkas 
Donald Pastoria kaipšmu- 
eelninkas.

Panaikintas etbiopams 
košeras Korėjoje

Korė j a.—E thi opi j o s koptų 
krikščionių arkivys kūpąs 
paliuosavo juos nuo košero 
Korėjoje ir leido valgyti 
amerikinį armijos maistą.

Korėjiniame kare daly
vauja 700 Ethioųijos karei
vių kaip amerikonų talki
ninkai.

Ethiopų krikščionių reli
gija laikosi tokio pat koše-

anglams jau 
pirkti 
Dabar 
už 11

London. — Anglijos mais
to ministras Webb prana
šauja, kad rugpjūčio mėne
sį bus leista 
už 23 centus 
per savaitę, 
leidžiama tik 
mėsos pirkti.

mėsos 
jiems 
centų

ACHESON NEATSILIEPIA 
I ŠIAURINĖS KORĖJOS 
TAIKOS PASIŪLYMĄ
Dar nežinia, ar Jungtinės Tautos 
svarstys siūlomas derybas

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Dean 
Acheson nieko neatsakė i 
korespondentų kla u s i m ą> 
kaip jis žiūri į Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų val
džios pasiūlymą dėl taikos 
Korėjoje.

Šiaurinė Korėja ragina 
ištraukti visa svetimu ka
riuomenę iš Korėjos ir su
ruošti taikos derybas, ku
riose dalyvautų visos palie
čiamos šalys.

Symington bus valdinių 
paskolų galva

Washington.—Prez. Tru
manas paskyrė Stuartą Sy- 
mingtoną valdinės Recon
struction Finance korpora
cijos galva. Senatas, su
prantama, užgirs paskyri
mą. 

c

Symingtonas pirmiau bu
vo oro jėgų sekretorius, o 
pastaruoju laiku pirminin
kas karinių priemonių tary
bos . Dabar jis su Trumano 
ministrais, kaip patarėjais, 
spręs, kam duoti Recon
struction Finance paskolas.

Iki šiol penki direktoriai 
skirstė įvairiems bizniams 
tokias paskolas. Tyrinėjan- 
tieji kongresiniai komitetai 
surado, kad -tūli abejotini 
bizniai gavo paskolų už ky
šius. Tad Kongresas nuta
rė paskirti tik vieną 
construction Finance 
skolų direktorių vieton 
vusiųjų penkių.

Re- 
pa- 
bu-

Truman statydina sau 
$881,000 slėptuvę 
nuo oro bombų

Washington. — Preziden
tas Trumanas paskyrė 881 
tūkstantį, dolerių naujoviš
kai slėptuvei pastatyti prie 
Baltojo Rūmo, apsaugai 
nuo priešų oro bombų.

Toje slėptuvėje preziden
tas ir jo štabas galėtų lai
kytis, sakoma, per ištisas 
dienas ir net savaites.

Karinė policija mušė gen. 
MacArthuro fotografuotojus

Honolulu, Hawaii. — Ka
da atskrido generolas Mac
Arthuras, ' tuzinas kores
pondentų puolėsi jį fotogra
fuoti. Karinė policija mu
šė ir žemėn trankė foto
grafuotojus, vaikydama 
juos tolyn nuo MacArthu
ro.

Albany, N. Y.—New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 
Thomas Dewey pasirašė 
seimelio priimtą diktatoriš
ką bįlių dėl “civilinio apsi
gynimo.”

Indijos atstovai sakė, pa- 
varymas generolo MacAr- 
thuro gal patarnautų tai
kos deryboms.

Lake Success, N. Y.—Dar 
nežinia, ar Jungtinių Tau
tu centras duos bent atsa
kymą Į naująjį taikos, pa
siūlymą.-

Republikonas senatorius 
Harry P. Cain įteikė rezo
liuciją,* reikalaujančią ofi
cialiai paskelbti karą prieš 
Kinijos Liaudies Respubli-. 
ką ir Šiaurinę Korėją.

Ragina Calif, seimelį 
taikos reikalauti

'Sacramento, Calif. — Ca- 
lifornijos seimelio narys dej 
mokratas Lester McMillan 
davė pasiūlymą, kad seime-1' 
lis ragintų Jungtinių Vals
tijų Kongresą pradėti de
rybas dėl taikos Korėjoje.

McMillan Įspėja, kad jei
gu Korėjos karas būtų tę- - 
siamas, tai galėtų privesti 
prie pražūtingo atominio • 
pasaulinio karo .

Policija bombarduoja ir 
areštuoja streikiėrius

Washington. — CIO Au
dėjų Unija atsiuntė darbi-, 
nei Senato komisijai skun
dą, kad policija Virginijos 
valstijoje bombardavo au
dėjų streiko pikietuotojus 
troškinančiomis, ašarinėmis 
bombomis, o Georgijos vals
tijos policija apšaudė strei-’ 
kierius ir areštavo 19.

CIO unija reikalauja, kad 
senatorių komisija ištirtų 
šį terifrą prieš darbininkus.

Amerikonai daro pratimus 
“Jugoslavijai ginti”

Malta. — Amerikos ma
rinai darė urminius ‘prati
mus išlipimui iš laivų į Mal
tos salą. Taip esą rengia
masi ginti Jugoslaviją, jei
gu ją “užpultų Sovietai ar 
jų draugai,” sako ameriki
niai korespondentai.

f,, 
j & 
te-
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Gen. Douglas MacAr
thur, pavarytas iš koman
dos Korėjoje, sugrįžo į 
Jungtines 
triukšmauti
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Kas Ką Rašo ir Sako
I “DIDVYRIAI” BIJOSI

Kaip Jungtinių

Mano atsiminimai iš Nash vesDŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS lietuvių gyvenimo

Rašo Buvęs Našvietis
kaltina Ameriką ir Jungti
nes Tautas, kam jų širdys 
“sukietėjo,” kam jos ne
puola Kremliaus. Girdi:

“Jų širdys pasiliko kietos, 
kaip akmuo. Iš to jau aiškų, 
kad be atodairos stodami j 
bet kokius legionus, jų 
. . ž i ų n esu m i n kšti ns i m.e,
priešingai, dar gal 
su kiūtinsime...”

Taigi, va, kokie 
tuo , niški “didvyriai ”

(Tą$a) skaityti, ypač jauniemsAzy- 
rams. r

Prasideda didesnis veiki
mas ne tik tarp lietuvių, 
bet su lietuvių pagalba ir 
lenku kuopa susiorganizuo
ja. Kai buvo karinė regis
tracija 1917 metų birželio 
mėnesį, pora draugų atsisa* 
kė registruotis ir vėliau 
buvo areštuoti, bet kai už
siregistravo, tai paleido.

Streikas pasibaigė, bet 
i darbas laukia. Organizato
riaus Juozo Šmito ir strei
kierių teismai laukia. IWW 
pradėjo kolektuoti mokes
tis iš narių, kurie buvo pri

sirašę laike streiko. Pra- 
I džioje streiko buvo patarė
jas advokatas. O kai atsi
metė nuo UTW of A, tai | 
tas advokatas pareikalavo, 

i mokesties iš streikierių ko-'LSS kuopa pasiekė
I 50 narių, o ALDLD — apie
70 narių. Rengiam prakal- ’ 
bas K. Petrikienei, Z. Pui-

I šiūtei, A. Bimbai, V. An
druliui, Andrulienei, J. J. 
Jukeliui, Akelaičiui (Abe- 
kui). Smelstoriui ir Michel- 
sonui. Taipgi buvom suren
gę misiją per tris dienas 
kuh. Mockui ir visose die
nose buvo pilna svetainė. 
Prijuokino visus klausyto
jus, kai jis rodė ir “pik-' 
čius” iš Romos kunigų gyK 
veninio.

Kai karas pasibaigė ir 
kairiųjų judėjimas padįdė- - 
jo, tai ir mūsų kuopose pra
sidėjo diskusijos. Bet visi 
stovėjo su kairiuoju spar
nu. Ir kada buvo organi
zuojama Komunistų Parti
ja, tai parėmė tą veikimą 
ir nebuvo skilimo.

ALDLD surengia vaka
rienę su šaltais užkandžiais 
ir mes padarome kuopai, 
rodosi, apie 25 dol. Suren- 
giam šokius ir mes uždir
bam kelis desėtkus dolerių. 
Mes laikome susirinkimus 
sykį ar du į mėnesį. Bet 
mes šnekame, kad reikia 
pasisamdyti nuolatinį kam*

; T Pag*1
kurį Amerikos vyriausybė

Presidcnt, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLtAM CHAPELS i įneštas sumanymas, 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES 
CanadaUnited States, per year ......... $7.00

United States, per 6 months $3.75 Į Canada 
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| klausimu pasisakė keletas įėjo pulti žydus, darbiniu- ■ 
i smetonininkų. . Į kus; smaluoti, naikinti vis-|

Nei vienas jų nesutinka | ką, kas yra dora ir žmo-j 
; stoti į tokį legijoną ar kor-iniška.
■ pusa, iš kurio galėtų “ko- Jie drįso, 
munistus mušti.” ! ginklius žmones.

Štai tūlas Vokietijoje gy-Į vyriai pikietuoti kokią nors 
i venas dipukas, VI. Z. rašo: 

Aš esu Vilniaus krašto lie
tuvis. Praeito karo metu tar

anavau gen. ___ 
j se. Jums jar, tur būt, teko 
igirdėti, kaip buvo pasielgta Petras stoja, bet.ne 
langių su tais kariais, kurie po į 
į Britanijos vėliava kovojo ?
! Karo metais lenkų daliniai bu- kų iš Amerikos keliasi į Ka- 

>. nadą — keliasi, nes bijosi, 
pareikalaujama ■ ]<acĮ eįa ga]į būti paimti ar

ini jon...
Štai, kokie tie smetoniški 

didvyriai!
Rašydami apie tą projek

tuojamąjį legioną ar korpu
są, mes nesakome, kad jin ■ 
dipukai turėtų stoti. ___
manome, kad joks padorus ■ 
žmogus neturėtų stotį jokiu Ašyti, ba norėjau 
legionan dėl to, 
gerai už tai moka.

Darydami

.. •pO.V/V > L

.. $4.00 i Foreign
smeto- j 

Jie ga- i

MacARTHURO SUTIKTUVES
Po 13-kos metų nebuvimo šioje šalyje, MacArthuras 

sugrįžo.
San Francisco mieste jam buvo suruoštos iškilmingos 

sutiktuvės. Washingtone ir Niujorke ruošiama tas pats: 
iškilmingos sutiktuvės su dideliu/ triukšmu.

Netenka nei sakyti, jog MacArthuro pamatyti eina 
daug žmonių. Kai kurie jam daug plos, šūkaudami “va
lio,” kiti eis jo pamatyti, piktindamiesi.

MacArthuro priimtuvėse dalyvaus žmonių su vi
sokiomis nuotaikomis. *

Vieni jam šauks “valio,” reikšdami protestą Truma- 
nui, kam šis paleido MacArthurą iš pareigų; kiti jam 
Šauks “valio” kaip nukariautojui, kaip “demokratijos” 
atsteigėjui Japonijoje;’ treti jam šauks “valio” dėl to, 
kad jįs yra didelis priešas komunizmo, kad jis norėjo 
kariauti prieš Kiniją, kad jis ryžosi išmušti juo daugiau 
komunistų—kinų ir korėjiečių (ar tai ne nuopelnas?!).

Reakcininkai republikonai, ruošdamiesi 1952 metu 
rinkimams, dabar mano turi MacArthuro asmenyje tą 
simbolį, kuris jiems reikš pergale!

Trumanas, užkluptas republikoniškos propagandos 
siaubo, šaukia saviškius, ragindamas dalyvauti MacAr
thuro priimtuvėse.

Į priimtuves, į gatves eis nemažai ir tų žmonių, 
rie piktinasi ir piktinsis MacArthuro darbais—eis 
matyti, kas do asmuo tasai, kuris nori uždegti visus 
limuosius Rytus karo liepsna.

Bus priimtuvėse žmonių, ’kurie dar gerai atsini 
kaip MacArthuro užsiundyta kariuomenė, 1928 metais, 
Washingtone puolė karo veteranus, tarp kurių buvo už
muštas ir lietuvis karo veteranas. Šitie, be abejojimo, 
“valio” nešauks.

Taigi, matome, MacArthuro priimtuvėse bus mišri pu-
• blika, suplaukusi į gatves ne vienu tikslu, ne vienais ir' 

tais pačiais siekimais. i
Visokie fašistiniai gaivalai sieksis šias priimtuves iš

naudoti savo politikai, “kietos” valdžios įvedimo mūsų 
kraštan politikai.

Dėl to tenka kiekvienam galvojančiam žmogui budėti!

nes puolė be-
Jie did-

suvirs
miteto ir iš IWW.

Aukštesnis teismas strei- 
l išteisina.' 

! 0 advokatas tiems, kuriei 
buvo uždėję kaucijas, ir tų, 
kurie buvo teisme, kiek ra-' 
do banke pinigų, visus su
laikė ir nei vienas advoka-’ 
tas neėmė keiso prieš šitą 
advokatą. Žmonės daug nuo 

; to nukentėjo.
Progresyviai išeina ant 

scenos
Laike streiko darbininkai 

i daug ko išmoko. Buvo vi- 
; šokių kalbėtojų, gerų ir 
prastų. Taipgi Romos ku
nigai daugeliui akis atida
rė, kai jie ėjo išvien su kom
panija.

Laike streiko daugelis 
laikraščių a t e i d i n ė j o į 
streikierių svetainę, ne tik 

' unijos, bet ir kitų. Ateidi- 
nėjo ir “Naujienų” kelioli
ka egzempliorių, 
tada “Naujienos’ 

i tokios- reakcinės.
nei nežinojo, kad yra tokios 
organizacijos, kaip LSS 
kuopa. Dabar prasideda 
veikimas. Pradeda LSS 
kuopa rengti prakalbas ii- 
įtraukia daugiau naujų na
rių.

1916 m. susiorganizuoja 
ALDLD kuopa iš keliolikos 
narių. Prasideda platesnis 
veikimas. LSS kuo 
savo susirinkimus
Nariai atsiveda savus drau
gus, ir tie, vieną-kitą kartą 
atsilankė i susirinkimą, Įsi
rašo į kuopą. Nariai gauna 
laikraštį “Kovą” veltui. 
1917 m. ALDLD nariai gau
na labai puikią knygą “Ka
rė—Ko Dėlei?” Kaip tik 
tuo tarpu Amerika įsivėlė 
i kara su vokiečiais. Ta 
knyga labai patiko nariams

Parėjau rūman, nusimo- • 
viau šiušus, pasižiūrėjęs į 
skylėtas pančiakas, prade- kierius ir Šmitą 

| progresyvių žmonių pramo-jjau labai ilgai ir sunkiai' ' 
j gą Amerikoje; jie didvyriai i mislyti.

Mislinau ,dūmojau ir su
dūmojau parašyti Maikio 
tėvui gromatą, ba aš seniai 
norėjau rašyti, ale vis čė- 
so neturėjau.

Šį vakarą mano gyslose 
užvirė tikras vytautinis lie
tuviškas kraujas, o galvoje 
vis kažin kas lyg ameriu

1 asilų balsais žvengti gatve- 
Anderseno korpu- $6, bet. . . į legioną stoti,

ne! Tegu

Kadaise Kardelio laikraš
tis rašė, jog nemaža dipu-

vo metami i tas fr°n^0 lelijas, 
kur buvo
daug kraujo ir daug aukų.

Kai gen. Aivderseuo dali
niai patyrė apie netikėtą gen. 
Sikorskio mirti, ’ tuojau Itali
joj lenku kariu tarpe kilo ne
rimas. Tuojau tūkstančiai len-

visi

ir dar šį vakarą, pirmiau 
negu lietuviškas kraujas 
'pavirs į ledą.

Pasiėmiau penzelį, pysi 
Mes i peiperio, na, ir pradėjau, 

ale daug čėso man ėmė ra- 
i parašyti 

kad jam!taip razumnai, kad tas lai- 
i dokas negalėtų nei prie vie- 

Darydami viršpaduotas i n() žodžio prisikabinti.
pastąbas, mes tik norėjome, Gal jus norite ^žinoti, ką 

kurie aš parašiau, tai čia paduo
du gromatps kopiją:
Alau,, tu, seni!

O dabar apznaiminu, kad 
esu gyvas, tik nefylinu ge
rai, ba rėmuo ėda ir labai 
žagsiu, ko ir tau vėlinu.

Jau seniai aš su tavim 
šnekėjausi, tai dabar noriu 
paklausti; kodėl tu esi toks 
kreizė?
durnyn, 
tai tris 
už tave

jie grįžo Lenkijon.
Aš buvau tris kartus sužeis

tas. Jokios pensijos negaunu, 
svetimšalis, šian- 
ereikalingas, nors 

karo metais kraują liejau dėl 
britu karūnos.

Tas pats būtu, jei dabar su
darytu kokį legioną. Aš tarp 
anglų ir .amerikiečių nematau 

1 jokio skirtumo.

Žinoma, kad imperialistai

pa-
To-. kad engi esu

Tuo pačiu kartu, kai MacArthuras važinėja po mū
sų miestus, kaip didvyris ir nugalėtojas, kai]) Truman o 
priešas ir kankinys, Korėjoje karas tebesitęsia, žmonių 
gyvybės tebedūsta.

Korėjos Liaudies Respublikos vyriausybė ragina 
Jungtines Tautas, ragina kariaujančius kraštus baigti 
karą Korėjoje.

Korėjos respublikos siūlymai karui baigti yra labai 
paprasti ir kiekvienam suprantami:

palodyti, kaip tie, 
asilų balsais bliauna 
komunizmą, patys . bijosi 
kariauti, bijosi stoti į legi
oną, organizuojamą fašisti
nių dipukų globotojų.

Žinoma, 
nebuvo 
Dzūkai

-ANEKDOTAI
Atsargumas

Ne visai jaunas jaunuolis 
kvietkinyčion, nu- 

pirkt savo merginai tam 
j vakarui prie krūtinės pri- 
| sisegt kvietą.

Rodydamas ski r t i n g a s 
be abejojimo, j kvietkas, pardavėjas sako:

i “Ši kvietka geriausiai tin
ka blondinei, anoji gi tinka
mesnė būtu brunetei.”

“Gal man bus geriausia 
abi jas pasiimti,” pamąs
tęs nusprendė ’ jaunuolis; 
“nežinia, kurios spalvos 
plaukais' manoji mergina ši 
vakarą pasirodys.”

Surinko žemaitis

Mums lietuviams, tarnauti : 
legione be politinio fikslo, pa-1 J 
prastais ;
algą i)- aprūpinimą, nėra pras
mės.

Aa! Kariauti jau prany-d 
ko “prasmė”! O kadaise;

algauninkais už gerą užėjo

Buvo tušti kambariai ir 
saliukė kokiam šimtui įmo
nių;' rendos 25 dol. mėne
siui, su šiluma. BeK kaip 
surinkti tuos 25 dol. y ne

viešai, nesį? New Hampshire vals-

2. Ištraukti iš Korėjos visas ne-korėjiškas armijas.
3. Palikti Korėjos žmonėms spręsti savo krašto rei-j

kalus. i
Labai svarbu, kad tie žmonės, kurie eina MacArthuro 

pasitikti, išgirstų tuos šūkius, tuos siūlymus ir* kad jie 
įsisąmonintų tuo, būtent, reikalu: baigti karą Korėjoje 
kuogreičiaūsiai.

Kiekvienam turėtų būti aišku tai, kas yra aišku net 
ir pačiam MacArthiyui: mūšiais karo Korėjoje nebaigsi 
ir nelaimėsi,—ji tegalima baigti tik politiniais susita
rimais.

Kiekviena karo valanda, kiekviena diena neša didžiu
lius nupstolius abiem pusėm: mums ir šiaurės Korėjai. 
Tai kam jis tęsti? Kam eikvoti žmonių gyvybės ir tur
tai ? *

Šitie dalykai turėtų būti žinomi kiekvienam amerikie-! 
čiai, nežiūrint, ar jis eis pamatyti MacArthuro priimtu-! 
vių, ar neis.

skaitėsi didvyriu!
Vienas, kaž koks A. Rps., 

bara tuos, kurie nori stoti i 
legijoną, ir pataria: “mums 
tuo tarpu liėka tik mokslas, 
darbas ir taupumas...”

Ne pro šalį ir vienas ki
tas namelis ir automobilis, 

I ar ne ? !
Dar tūlas Jurgis Putinas

Senėdamas eini 
o tas tavo sūnus, 
rozus durnesnis ir 
patį!

Tu nori naujos vainos,
nori mušti čainius ir rus- 
kius.

Aš mislinu, kad toji viskė, 
kurią nešiojiesi pantukėje 
ir kasdien, kaip veršis, 
mauki, tavo razumą visai 
sumonkino.

Jeigu tu ir tavo sūnus 
taip norite vainos, tai kodėl 
judu neinate į Korėją? Ko
dėl judu norite, kad kiti ei
tų vajavotis, o judu abudu

AR JŲ POLITIKA KEIČIASI? i
Yra žmonių, kurie sako, jog dabar, kai Britanijos už-i 

sienio reikalų ministro vietą užėmė Morrisonas (pir-' 
nriati buvo Bevinas), to krašto užsieninė politika keisis; 
geresniąja kiyptimi.

Sunku pasakyti, kaip ten bus, tačiau šiuo metu yra 
šiokių tokių davinių ,rodančių, jog taip gali būti.

Vienu tokių ženklų yra neseniai padarytas Londono 
valdžios mostas Kinijos Liaudies Respublikos klausiniu. Į 
.Štai, Amerika rimtai ruošiasi siūlyti Japonijai taikosi 

sutartį,—sutartį, kuriai galėtų nepritarti Tarybų Sąjun-' 
ga ir kiti kraštai, įei tik toji sutartis patenkins amerį-i 
kinius interesus.

Anglijos užsienio reikalų ministerija tuojau prisiuntė i 
Amerikai notą, reikalaujant, kad į taikos konferenciją, 
j taikos sutarties su Japonija sudarymą būtų pakviesta' 
ir Kinijos Liaudies Respublika.

Be to, Londono vyriausybe primena, jog Formoza bū- i 
tinai reikėtų priskirti Kinijai.

Dė) tos natos Amerikoje kilo daug triukšmo, 
valstybės departmentas pareiškė, jog Formoza 
grąžinta Kinijai—Kinijos Liaudies Respublikai, 
rint, ką sakys Anglija.

Po to mes- matome, jog Anglijos užsienio reikalų mi-

Mainierys Edward McGinnis iš Notomine, W. Va., 
sėkmingai gydojmas ligoninėje nuo paralyžiaus. Pa
gal United Mine Workers unijos medlkališką planą, 
jam visas gydymas suteikiamas nemokamai. Panašiai 
unijos laimėjimu pasinaudoja daug nelaimės ištiktų 
mainieriu.

tija jau buvo “sausa.”
Mes nusisamdome tuos 

kambarius visos kuopos: 
LSS, ALDLD ir progresy
vių moterų. Pasiimam 
minkštų gėrimų, ir mums 
lengvai susirenka pinigų 
apmokėjimui nuomos.

Mes turėdavome kur susi
rinkti. Tuomet pradedame 
lavintis tarp savęs, mokina
mos veikaliukus vaidinti, 
vėliau ir didesnius. Reng- 
davom diskusijas įvairio- 

| * Tavo sūnus dažnai dur- mis temomis. Pas mus trū- 
I niau nublevyzgoja, kai]) tu, į ko prasilavinusių žmonjų, 

seni, buvai tai kodėl jo nesiimti į škū-1 kurie-būtų mus mokinę, tai

neklausei. Aš mislinu, kad

Mūsų 
nebus 
nežiū-

Misterija ir vėl tai pakartoja. Tarp kitų argumentų, ji 
primena Kairo ir Potsdamo konferencijas, kuriose buvo 
nutarta Formoza grąžinti Kinijai. '

Kaip bus toliau, nežinome, bet visa tai rodo, jog Mor- 
risono ministerija jau truputėlį kitaip galvoja, negu 
galvojo Bevino vadovautoji ministerija.

sau latrausite ir monkysi- cicilistai tave apdopino. 
te durnesnius už save?

Šėm on jū!
Kadaise tu, i

nieko sau žmogus, ,ale da- ]ę? Galėtai pasamdyti nors mums patiems reikėjo mo- 
bar tai, anistigad, visai su-i * —1 1 - — ----- —
simonkinai, kaip Hitleris..

Ar tu žinai, kad jei tu nu- į jįs moka! 
veitai vajavotis su ruskiu,.
tai jis tau įkrėstų į tokią I plepėsi, tai kaip atvažiuosi 

į Bruklyną, tai aš tave, 
anistigad, uždarysiu į King- 
kountę, iš kur niekad neiš- Mass.), K. Barauskas, B. 
eisi. O jei cicilistai atva- i Mizara, M. Žiedelis, Žiede- 
žiuos tave ratavoti, tai ir 
jie ten atsidurs, ba ten plei- 
so tokiems, kaip jie, yra 
inaf. Čia pas mus yra tokie 
įstatymai (angelckai: losz), 
kad visus kreizes reikia už
daryti ten, kur jie priguli!

Aš gyvenu nieko sau, ba 
gaunu sošialsekviūriną, o 
tu tai negauni, ba visą savo 
amžių šnapsą čiastavojai ir 
svietą monkinai.

Būk šiūr, kad man para
šytum !

Aš žinauf tu pats rašyti 
nemoki, tai tegu tas tavo 
dopė sūnus parašo, o tu po 
gromata tik kryžiuką pa
dėk, kad nebūtų jokio men
kės biznio. , 

’ Gudbai, tavo senas pažįs
tamas, ale jau ne f rentas, 

Džimis šmotas

vietą, į kurią tu pats ne
galėtum pasižiūrėti ir ki
tiems sarmatytumės paro
dyti. O tada būt fui!

Vačykis, seni, vačykis!
Tu giriesi, kad esi buvęs 

vyčių vaiske, .ale aš esu bu
vęs geresniame vaiske, tai 
gerai žinau, ką daro su to
kiais, kaip tu, kai]) sugau-

jero ir paleidžia, sakydami: 
eik, durniau, iš kur atėjai!

Tu, seni, pakliuvai į blogą

Tave tie ablavukai cici- 
listai visai iš razumo išve- 
dė. Jeigu tu sakaisi esi 
smart, * tai kodėl nesuorga
nizuoji cicilistų ir jų nepa- 
siunti čainių Vajavoti? Pa
matytum, kaip jiems dai
niai įlietų į užpakalį!

Dėl to cicilistai patys į 
vainą neina, ale tik nori kL 
tus siųsti, — jie mislina, 
kad rks už save darnesnių.

Aš tau kadaise sakiau:- 
kvityk juos/bet tu manęs

i prepesorių Prakštą, gal jisjkytis per save. Ateidavo 
| jį kiek nors pralamdytų. O visokių laikraščių į kamba* 

rius. y
Mums vadovavo A. Žymė

tis (kur tai žuvo, kain ak
muo vandenyj), J. M. Kar
šo nas (gyvena Lowell, 

K. Barauskas, B.

Jei tu vis taip kreiziškai

lienė (mirusi), D. Burokiū- 
tė, ’ V. Vilkauskas, A. Mar
cinkevičius (Lakštingalos 
Vaikas — miręs), St. Pen- 
ka'uskas, Ž. Penkauskiene 
(gyvena Lawrence, Mass.) 
ir daugelis kitų draugų, 
kurie užėmė įvairias parei
gas. Taipgi buvo apsigy
venęs, bet neilgai, V. J. 
Stankus (gyvena Miami, 
Fla.). Beje, reikia- primin
ti J. Senku, kuris labai 
daug veikė ir gerai litera
tūrą platino; buvo geras 
diskusantas (nelabai seniai į 
buvo Laisvėj pranešta, kad ' 
jis miręs; gaila!). . -

Taipgi buvo susiorgani
zavęs ir choras po vadovys
te Žiūrono. Jau kelias dai
neles mokėjo dainuoji.

(Bus daugiau)
2 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Ketv., B&L-Apr. 19, 1951 
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Lawrence. Mass.
No. Andoveryje randasi 

Stevens Mill. Pirmiau buvo 
pe,T keletą mėnesių uždaryta. 
Dabar vėl pradėjo dirbti, bet 
su ^daugiau staklių. - Pirmiau 
darbininkai turėjo po 36 stak
les, o dabar davė po 72, tai 
yra dubeltavai.

Tai kokia ta kampanija 
mielaširdinga darbininkams. 
Dirbkite pajuodę dvigubai, 
tai būsite geri. O jeigu papra
šysi daugiau algos, tai ap
šauks raudonaisiais, nes dabar 
tokia kompanijų mada.

Bevartydamas vieną bosto- 
niškį laikraštį pastebėjau ži
nutę, kad teisėjai reikalauja 
algų pakėlimo. Aš manau, 
kad teisėjams nebus didelės 
bėdos su pakėlimu algų,,ne
reikės streikuoti. Tik pamaty
site, kad kelis tūkstančius do
lerių jau ir gauna.

Bet kai paprastiems darbi
ninkams reikia algas pakelti, 
tai ir tie patys teisėjai išeina 
ir pasmerkia darbininkus, 
dar išduoda indžiokšinus prieš 
darbininkus ir j kalėjimus 
iuos sukemša. 
T Prašydami daugiau algos, 
teisėjai neturėtų pamiršti dar- 
binjinkų. Kai iškyla streikai, 
jie turėtų palaikyti darbinin
kų pusę.

Tikrais “sorkininkais” pasi
rodo tie unįjų lyderiai. Law
rence tekstilės darbininkai iš- 
streikavo keturias savaites ir 
streiką laimėjo. Bet pakėlimo 
algų jie dar negauna, laukia,’ 
gal tik apie gegužės mėnesį 
gaus. Bet tai dar klausimas. 
Atrodo, kad kompanijos gali 
paskelbti, jog užbaigė darbus 
ir paleis darbininkus. Vadai 
gi nesirūpina kompanijas pri
versti darbininkams tuojau al
gas pakelti. **

★
Methuen “selektmenai” nu

tarė, kad įstaigose nebūtų 
.“pilį ball” mašinų. Nuo pir
mos dienos gegužės bus areš- 
tuojayni tie biznio savininkai, i 
kurinę tų mašinų neišmes lau
kan.

“Selektmenų” pirmininkas 
Elliott L. Vose pareiškė, kad 
jis neturėjo daug protestų 
prieš tas mašinas, tik vieną. 
“Selektmenai” Ingalls ir Woe- 
kel pareiškė, kad per tyrinėji
mą savo akimis matė, .kaip 
jaunuoliai gembleriauja.

Gerai, kad tas mašinas už
daro. Vaikai, gavę nuo tėvų 
dolerį kitą, pragemblina. 
Gemblinimas niekam neneša 
naudos, nei seniems, nei jau-1 
niems. , Į

Minyška Clare Dassiši St. i 
Patrick bepuldama susilaužė 
ranką ir tapo nugabenta nau-| 
jon ligoninėn. Nereikia iš j 
žmogaus nelaimės juoktis, bet j 
negalima praleisti šventojo 
rašto pasakymo, kad “be die-! 
Vo fžinios nė plaukas nuo gal- ■ 
vos nenukrinta.” .

. ★ .|
Vokiečių bažnyčia turėjo i

“confirmation.” Buvo aštuoni 
kunigai. Visi atrodė gerai įsi- 
ganę. Juos pasiuntus?Korėjon, 
jie tikrai laimėtų karą dėl 
gen. MacArthuro. Bet, žino
ma, jie tik kitus laimina, o 
patys nenori kariauti. Jie tik 
dolerius gaudo ir daugiau 
nieko.

Uždarė gemblinimo maši
nas, tai įėjo madon “penny 
sales” visose parapijose. 
Vaikštinėja pas biznierius ir 
rankioja iš jų daiktus. Taip ir 
mulkina žmones.

★
Palaidotas Joseph A. Skuse- 

vich. Pirmiau' jis gyveno Wis
consin!) valstijoje. Palaidotas 
religiniai parapijos kapinėse.

Taip ir mažinasi lietuvių; 
skaičius.

Trys ugniagesiai, kurie susi
žeidė per Bruce School gaisrą 
kovo 30 dieną, dar nesu
grįžo darban. Susižeidė šie: 
W. J. Carney, Jr., D. J. Lor- 
den ir J. A. Murray. Gaisri
ninku būti yra pavojinga.

S. Penkauskas.

Mexico, Maine
Niekados pirmiau nėra čia 

Oxford Paper Mill taip dirbusi, 
kaip dirba dabar. Dirba dieną 
ir naktį be jokios pertraukos. 
Kompanija moka darbininkams 
dubeltavai už sekmadienius. 
Matyt, kad jinai puikiai pelno. 
Bet labai mažas skaičius dar- i 
bininkų, kurie gauna išdirbti 7 
dienas į savaitę.

Pereitais metais kompanija 
padarė gryno pelno tris milijo
nus dolerių, kaip savo raporte ■ 
paskelbė. Bet kaip su darbiniu- Į 
kais, kurie kompanijai uždirbo l 
tuos milijonus, kiek jiems at- ' 
liko pelno tais metais? Ogi, 
kaip skelbia Mexico Town 
Book Report, tai pasirodo, kad 
kai kurie darbininkai net ne
galėjo užmokėti savo taksų už 
praeitus metus.

Mes, šio fabriko darbininkai, 
esamo organizuoti į UMWA 
uniją, ši unija mums daug ką 
gero'yra iškovojus. Daug kas 
laimėta ir tiems, kurie jau ran
dasi ant pensijos. Jie gauna po 
$100 į mėnesį.

Bet blogai- su tais darbinin
kais, kad jie nelanko unijos 
mitingų. O kas liečia lietuvius, 
tai jau tik labai retą kurį pa
matysi unijos susirinkime.. Tik 
viena Morta Grudzinskienė ge
rai lanko unijos susirinkimus, 
nes aš ją beveik kožnam susi
rinkime matau. 

* * * I
Pas mumis šiuo tarpu daug 

jaunuolių ženijasi, o daugiau- i 
šia katalikai. Bet ne visos po-1 
ros džiaugiasi savo vedybomis, i 
Kiek pagyvenus, žiūrėk, žmona 
jau eina pas advokatą rodos 
klausti, ką jinai turi daryti su 
savo vyru, nes ans labai gir
tuokliauja. Vyras parėjęs iš j 
smuklės ne tik kad neduoda jai 
ramybės, bet dar ir apmuša.1 
Advokatas anai sako: Kai vy-

Philadelphia, Pa

VAGIŲ VAKARAS
Rengia . —

MOTERŲ KLIUBAS IR LYROS CHORAS ’
įvyks -

Šeštadienį, Balandžio 21 April
R. U. B. A. Hali, 414 Green St.

PRADŽIA 8-TĄ VA L. VAKARE / 
ĮŽANGA 50c.

Bus šoklia, skanūs užkandžiai ir gėrimai.
Kviečiame visus į šį gražų parengimą.7* ' RENGĖJAI.

U
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ras išeis į darbą, susiimk vis
ką, kas tavo, ir išsikraustyk. 
O tada aš padarysiu, kad anas 
tau ir tavo vaikui duotų užlai
kymą. Pati taip ir padaro prie 
pirmosios progos. Vyras parė
jęs iš darbo neberanda nei pa
čios, nei vaiko. Jis labai nuste
bintas savo pačios tokiu pasiel
gimu. Tai ką > daba/ daryti ? Ir
gi eina rodos ieškoti, bet ne pas 
advokatą, ale pas kunigą. Kaip 
vienas, taip ir kitas su mielu 
noru sutinka aniems patarnau
ti.

Tačiau ar iš to moteriai bei 
vyrui būna kas gero, jau visiš
kai kitas klausimas. Bet kuni
gui ir advokatui tai būna daug 
gero, nes gauna už “patari
mą” apmokėti.

Kadangi dauguma jaunuo-l 
lių yra katalikai, tai paklauso 
kunigo ir vėl sueina gyventi. 
Bet po kiek laiko dažnai ir vėl I 
prasideda tos pačios ceremo-I 
nijos.

O didžiausias kaltininkas, tai 
vis tas girtuokliavimas.

Mexicos Vaclovas. i

Chicago, Ill.
—

Ex-Mainierių Choras gerai 
progresuoja

, . jNors Choras metais yra jaw- i 
nas, bet jis suspėjo Įšaukti į i 
gana skaitlingą chorą. Pasta- > 
rosiose pamokose prisidėjoI 
dar vienas geras dainininkas, j 
Jonas Papeliuška. Geistina,' 
kad naujas choristas pastoviai | 
pasilaikytų mūsų chore, nes. 
turi neblogą balsą.

Mokytoja Nancy Long bū- ■ 
tinai reikalauja visų choristų , 
dalyvauti kiekvienose choro' 
pamokose, kurios įvyksta ket
virtadienio vakarą Liet. Audi
torijoje. Mokomės naujų dai
nų ir reikalinga tinkamai su- 
simokinti. Prie to choristai bū
tinai dalyvaukime visi pildy
me programų, kur esame pak
viesti.

Ex-Mainierių Choras išsipo- 
pu'liarizavo plačioje visuome
nėje, todėl ir laikykimės toje 
pačioje pozicijoje ir stengki- 
mės kopti aukščiau.

O to galima pasiekti sutar
tinai dirbant ir tobulinantis.

Choro Korespondentas

Daugiau šiam chorui dėmesio

Daugiau kaip pusė šiandien, 
mūsų tarpe veikiančių čiagi- 
mių gavo pradžią progresy
vaus auklėjimo AžVD choruo
se, jos mokyklose.

Dabar jau turime trečiosios 
Amerikos lietuvių kartos Atei
ties žiedo Vaikų Draugijėlę ir 
chorą.

Pereitą sekmadienį AŽVD 
choras, Onos Petrutienės va
dovybėje, davė nepaprastai 
gražią kone, programą. Kurie 
buvo koncerte gėrėjos juo, bet 
daugelis nebuvo, nors turėjo 
būti.

Dalyvavimas AžVD choro 
parengimuose, ar kur jis duo
da programas, svarbus ne 
vien saū, nes patenkina kiek
vieną, tatai svarbu ir dėl to, 
kad remia vaikų auklėjimą 
meno ir kultūros veikloje.

AžVD choras turės bankie- 
tą balandžio 22 d., Good
fellows svetainėje, 4458 So. 
Fairfield avė.

Užsidėkite sau svarbią pa
reigą šiam,c bankiete dalyvau
ti. Paremkite šį svarbų chorą 
ir pakelkite ūpą ir jaunų cho
ristų ir tų, kurie sunkiai dirba 
vaikų auklėjime. •

Hartford, Conn.
TRUMPOS ŽINUTĖS

Laisvės Choro nariai jaučia
si kiek pavargę. ‘ Rodosi, nega
lėtų taip būti, bet taip yra.- Po 
greta per du sekmadieniu, ba
landžio 1 d. Waterburin, o ba
landžio 8 d. Worcesterin buvo 
išvykę sulošti savo locnomis 
spėkomis pagamintą “Grand 

j Opening” veikalą. Veikalas pa
našus i .operetę. Aš manau, 
kad minėtų miestų publika pa
sitenkino hartfordiečiais.

Pas mus čia yra daug našlių j 
moterų, yra ir vyrų. Vyrų yra | 
dar nė karto nevedusių. Dėl ge-j 
resnio susipažinimo galima bū-i 
tų jiems suruošti pobūvis, ba-j 
liukas, žinoma, likusį pelną pa-į 
skiriant į “Laisvės” Kumetinį į 
fondą. O mes su savom leidu-į 
kėm prižadam būti tame neve-Į 
dusių parengime. Dabar laikas. 
Pavasario malonus oras su-! 
glaus visus į draugišką meilę- 
ir šiltesnę pažint; ant toliau.' 
Ką - sakote?

Kada pavasario linksmos 
dienos jau su mumis i)' iš pie-', 
tų paukščiai skrenda pas jnu-j 
mis, tai kartu ir J. Pilki su j 
šeimyna, ir V. Kazlow ir. M. 
Staugaiticnė sugrįžo iš pietų, 
iš vakacijų žemės. Girdėjau, 
kad visi jaučiasi gerai!

' ... ♦ '

Windsor Locks, Conn., į žie
mius apie 15 mylių nuo Hart
fordo, per Antrąjį pasaulinį 
karą buvo išbudavota didelė 
orlaivių stotis, Bradley Field.

Orlaiviai išeidinėja į veik 
visus pasaulio kampus, šiuom Į 
tarpu stotis užlaikoma' pusiau I 
privatinių kapitalistų, daran
čių dideli biznį, ir štai ant to 
žemės ploto, 1.67 akrų, šią va- ■ 
sąrą bus pastatyta už 10 milio- 
nų dolerių nauji pastatai.

Vietinis “Hartford Time” iš-į 
garbina The Hamilton Propel
ler kompaniją už jos daromai 
progresą. Klausimas, ar jie tail 
galėtų daryti, jeigu mūsų vai-1 
dininkai neduotų pinigų, su-į 
rinktų iš piliečių taksais? Ką| 
tik šiemet perkam, mokam po 
du centu ant dolerio. Eina kai-' 
bos, kad pradėsim mokėti po 
ų centus.

Visi/ cigaretų rūkytojai pri
siminkim, kad per devynios 
mėnesius valdžia paėmė tik po 

I du centu už pakelį cigartų ir 
padarė $6,216,985. O kur visi 
kiti pirkiniai? 

sj: * JĮ:
Tūkstantis Hartfordo miesto 

samdomų darbininkų ir tar- 
! nautojų iškovojo'40 vai., savai-J 
! tę. Miesto tarnyboje ėjo plačios į 
! diskusijos, bet šiaip taip pada-■ 
I ryta išvada už mažiau darbo i 
I valandų.- leis gallon liepos I d. I

Senas Dipulcds. I

susitarusios pagaminti šaunų 
bankietą, kuris prasidės 1-mą 
valandą. dieną. Todėl pietų 
nevalgykite namie, čia užteks 
visiems pavalgyti ir atsigerti/ 
O gražiame Olympia Parke 
labai malonu visiems laisvie- 
čiam bus prisiminti Laisvės 
įsikūrimą ir jos gyvenimą per 
40 metų.

Tegul tą dieną visi keliai 
veda pas mus į Olympia Par
ką. čia daug susitiksim Lais
vės bendradarbių, veikėjų, 
kurie dar nepavargo ir nema
no pavargti per 40 metų gra
žaus darbo. Paspaudę rankas,\ 
visi dainuosim : Lai gyvuoja ■ 
Laisvė ! J.M.L.

Chicago, III.
ŠIRDINGOS PADĖKOS
ŽODIS

I

Gavus šimtus sveikinimų 
proga mano gimtadienio ban- j 
kieto būtų gan sunku visiems 
atsakyti asmenišku laišku, juo 
labiau, kad šiuo tarpu kaip 
tik ir neturiu laiko.

Visiems sveikinusiems tad J 

bendrai tariu širdingiausios J 
padėkos žodį.

Visi jūsų sveikinimai, jūsų 
simpatijos suteikė man didelio 
malonumo, kaip jūsų atsiųsti ; 
pinigai sykiu su sveikinimais j 
suteikė dienraščiui “Vilniai” 
stiprios parjos. j

Taigi, meldžiu priimti ma
no, o podraug ir bankieto I 
ruošėjų, giliai nuoširdų padė
kos žodį.

Su gilia pagarba
V. Andrulis.

Detroit, Mich.
Keturių veiksmų drama 
“Gieda Gaideliai”

Rengia Draugijų Sąryšys I 
sekmadienį, balandžio 22 d.! 
Pradžia 4 vai. po pietų. Įžan-:

Atžymėjimas 40 metų 
Laisvės Sukakties

LLD 11 k p. susirinkimas į- 
vyko 8 d. balandžio, čia įrašy-! 
tas vienas naujas narys per. 
J. M. L. ir priduotas susirinki-' 
mui Susirinkimo tapo priim-į 
tas. ' • ■

J. Skliutas, specialis Laisvės; 
fondo vajininkas, sakė, kad 
jau su šiuo susirinkimu bus 
sukelta kuopos paskirta kvo-1 
ta $500 su kaupu! čia Skliu
tas gražiai savo užduotį atli
ko, kad Laisvė gyvuotų. Di
delis kreditas priklauso mūsų 
vajininkui ir visiems Laisvės 
rėmėjams.

Taigi, kad užakcentuoti tą 
gražų darbą, balandžio 29 d. 
Olympia Parke įvyks Laisvės 
40 metų sukakties atžymeji
mas su bankietu, su dainomis, 
žinau, kad bus atstovauta 
daug kolonijų, turėsim daug 
svečių. Visi laukiam to gra
žaus pavasario garbingos die
nos, nes dainų programą pil- 
♦dys Norwoodo vyrų ansamblis. 
Onutė Mineikiutė, iš Montel
lo, Mass., Norma Čeponiutė, 
vvorcesterietė, Ignas Kubiliu- 

•nas iš Boston, Mass., Ir.Wor- 
cesterio Aido Choro grupės 
šoks liaudies šokius.

O mūsų gaspadinės yra su-

ga tik vienas doleris.
Veikalą suvaidins Chicagos 

Lietuvių Meno Sąjungos Pir
mosios Apskrities Artistų 
Grupė.

Parengimas įvyks Lietuvių 
svetainėje, 25th St. ir W. Ver
no r Highway.

• Todėl visi detroitiečiai bū
kime šiame parengime, ir bū
kime laiku, nes vaidinimas 
prasidės punktuališkai. Da
lykas tame, kad kai kurie či- 
cagiečiai tuojau po lošimo'tu
rės grįžti atgal į namus.

Užprašo
Rengimo Komisija.

Andrius Matukaitis. Paliko 
žmoną ir mažametę dukrytę, 
taipgi tėvą, brolį ir vieną sese
rį Bristol, Conn., vieną brolį 
Oklahomoje ir tetą Konstan
cija Karpavičienę, Brooklyne, 
ir kitus gimines Detroite.

Velionis seniau yra gyvenęs 
Bristol, Conn., buvęs progre- 
syvis ir veiklus. Detroite gy
veno jau ilga eilė metų. Nete
ko patirti, ar jis paskiausiu 
laiku dalyvavo bent kokiose 
darbininkų organizacijose. K.

Vasario pabaigoje mirė

Gražios moteriškės šnibž- 
dėsis girdisi toliau negu 
garsiausias pareigos šauks
mas. Anonim.

/

Pamokinimai Apie Sveikatą
Rengia LLD 68 kp. Moterų Klubas

f

Kalbės

Dr. J. Stanislovaitis
\ I

Iš Waterbury, Corm.
ik

Įvyks Sekmadienį

Balandžio 22 April
195 1

Pradžia 2:30 v. po pietų
Dr. Stanislovaitis

LIETUVIU SVETAINĖJE
227 Lawrence St., Hartford, Conn.

Gerbiamieji! Sveikata mums yra už viską brangesnė. 
Todėl prakalbos apie sveikatą yra labai svarbu. Dr. J. 
Stanislovaitis labai paprastoje kalboje, visiems supran
tamai išaiškina sunkias sveikatos reikalu problemas. 
Išgirskite jo kalbą, pasimokinkite. Po prakalbos galėsi
te jam duoti klausimus apie tuos savo sveikatos reika
lus, kurie jums rūpi.

ĮŽANGA NEMOKAMAI. RENGĖJAI.

Worcester Mass.

ATŽYMEJIMAS LAISVES GYVAVIMO 
40 METU SUKAKTIES

t

Rengia L. D. L. D. 11 ir 155 kuopos

Sekmadienį, Balandžio-April 29, 1951
PRADŽIA'1 VAL. PO PIETŲ. PRAŠOME NESIVĖLJNTI ■

V

OLYMPIA PARKE
(Shrewsbury, Mass.)

NORMA ČEPONYTĖIGNAS KUBILIŪNAS

Bus Šauni Programa, Gera Vakarienė
PROGRAMOJE DALYVAUJA ŠIE ASMENYS IR GRUPĖS

Norma Čeponyte, sopranas, Norwoodo* Vyrų Ansamblis
. iš Worcester, Mass. ’-k vad. St. Pauros

Ona Mineikyte, sopranas, Worrcesterio Aido Choro Grupe
is Montello, Mass. ' 1 w šoks liaudies šokius .

Ignas Kubiliūnas, baritonas, iš So. Coston, Mass.

Gerbiamieji! Nepraleiskite šios gražios progos, kviečiame papietauti, pasišokti 
ir išgirsti gražia programą, kartu su mumis ir -tuom pat kartu paremsi te finansi- 
niaai Laisvę, Jubilėjaus proga, — prisidėsite prie skleidimo apšvietos. — Rengėjai.

.................................................-  . . . .................................. . . —-................................................................................................................ '
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Sėjai pasiruošta

MARIJAMPOLĖ, ’ vas. 18 d. 
— “Naujosios sodybos” kol
ūkio nariai su dideliu politi
niu pakilimu ir naujais gamy
biniais laimėjimais sutinka 
rinkimus į Lietuvos TSR Aukš
čiausiąją Tarybą. Pilnutinai į- 
vykdytas sėklos supylimo pla
nas. Visa sėkla išvalyta, surū
šiuota, patikrintas jos daigu
mas.

Pilnutinai 
žemės ūkio

New nit h
Vyrų ruošiamasis surprizo bankietas 
įvyks balandžio 21-mos vakarą, 
Liberty Auditorijoje. Kviečia visus.

TSR

atremontuotas 
inventorius ir 

trasporto priemonės. Kolūkis 
jau apsirūpino mineralinėmis 
trąšomis. J. Marcinkevičius 

—o—
Dešimtys naujų staklių

VILNIUS, vas. 18 d. —Mes 
didžiuojamės savo įmone — 
pokarinio penkmečio nauja
gimiu. “Žalgirio” gamykla — 
pirmoji Lietuvoje, gaminanti 
metalo apdirbimo stakles.

Rinkimų į Lietuvos
Aukščiausiąją Tarybą garbei 
išsivysčiusiame socialistiniame 
lenktyniavime staklių gamin
tojai pasiekė gerų gamybinių 
rodiklių. Pusantro mėnesio 
programa įvykdyta pirma lai
ko. šiais metais jau pagamin
ta dešimtys puikių staklių.

V. Geležauskas
—o--

Lietuvos TSR švietimo dar
buotojų profsąjungos res
publikinė konferencija
Vilniuje vasario 23 d., prasi

dėjo Lietuvos TSR švietimo 
darbuotojų profsąjungos res
publikinė konferencija.

Ataskaitinį pranešimą apie 
švietimo dabuotojų profsąjun
gos respublikinio komiteto vei
klą padarė švietimo darbuotojų 
profsąjungos respublikinio ko
miteto pirmininkas P. Kurku- 
lis.

Konferencijoje dalyvavo dau
giau kaip 100 delegatų iš Vil
niaus, Kano, Klaipėdos ir Šiau
lių sričių.

Atidarytas Stephen 
Congress House, 
pastatas, pagarbai 
rabino Wise. Ten

Wise 
6 aukštu 
vol i on i es 
talpinsis

amerikinis ir pasaulinis žydų 
Kongreso centrai.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Rėmėjai

Sekami paaukojo .Lietu
viu Kultūriniam Centrui:

Tadas Kaškiaučius,
Newark, N. J. $30.00

Ona Višniauskiene, 
Brooklyn, N. Y.

P. Gaspariene, Grand
Rapids, Mich.

Kazys Blaizes,
Greenlawn, N. Y., 
paskolino

AČiu šiems
Centro rėmėjams.

Rašydami Lietuvių Na
mo Bendrovės (Lietuvių 
Kultūrinio Centro) reika
lais, adresuokite sekamai:
LIBERTY AUDITORIUM 

110-06 Atlantic Avenue,
Richmond Hill 19, N. Y.

5.00

3.00

400.00
Kultūrinio

‘1 esti valy į e gird eį om-inatem 
parinktin ę programą

Lietuvių Meno Sąjungos 
apskrities suruoštame Opere
tiniame Festivalyje praėjusį 
sekmadienį, Liberty Auditori
joje, galėjo rasti pasitenkini
mo kiekvienas, nes programa 
buvo įvairiuota. Dalyvavo trys 
chorai su savo solistais ir vai
dintojais. Buvo dainos solistai 
ir duetas, akordiono solo, 
taipgi liaudies šokiai.

Pirmu oju 
Choras iš

kyklą, kuri ’ir šiemet įvyks 
Worcesteryje, liepos 9 — 22. 
Apskritis nori ton pasiųsti 
linkusius į meną tuos jaunus 
žmones, kurie be mūsų para
mos neišgalės ten nuvykti. 
Publika į tai atsiliepė su virš 
šimtine aivku.

Programos metu pirminin
kavo Elena Jeskevičiūte.

Po programos, užėjau į 
Brown Room, kur vakarienia
vo ir linksminosi choristai ir 
bendrai jaunimas, choristų 
draugai. Nustebau, čia girdė
josi dalys Auditorijoje girdė
tos programos. Charles Young 
programą užrekordavęs ir čia 
jau' grojo-dainavo iš plokšte
lių ar kokio ten kitokio 
chanizmo.

Iš festivalio bendrąją 
monę išsinešiau tokią: 
gyvuoja mūsų festivaliai!

Rep.

Dar viena kampanija 
finansams gauti

Tūkstančiai New Yorko 
darbininką pasitiko 
rašytojus

Brooklyniečiai vyks 
į Naująją Angliją

sceną 
operetes

kuose” vaidino Nellie Statke-1 
vičiūtė-Zigaylo; agento —Al
bert Kasperiūnas; čigonaitės 
— Frances Gedvilaitė-Pom- 
rink : karčiamninko—Joe Ado
maitis; turistes r— Mary Cha- 
pis. •

Wilma Hollis ir Grace Gal
lon, iš Hartfordo, duetas, sal
džiai sudainavo Walterio Žu
ko “Dainelę pinsiu,” irVana-| 
gaičib “Merginos dainą” ir 
“Naktis svajonėms papuošta.” į 

Nuostabiai aiškiai, supranta- i 
mai girdisi jų dainos žodžiai, i 
nors Wilma yra amerikoniška 
francūzaitė. t1 . < Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 
šokėjų grupe, brooklyniečiai, 
vadovaujami Ruth’os Bell, gy
vai pašoko kelis liaudies šo
kius. Jie publikos buvo šiltai 
įvertinti. Akordionu. jiems 
grojo Florence Kazakevičiū
te. Grupe pradeda vis ' dau
giau įjungti dailūs ir ugnies 
šokiuosna. Linkėtina grupei ir 
jos mokytojai ilgai gyvuoti ir 
daug šokti!

Suzanna ” 
“Sunku man gyventi” iš opc- j 
rotes “čigonai”; “Nors meile 
ir negal kalbėt” 
bert’o “Sylvijos, 
iš Eichberg’o operetes “Bai- . leidžiami 
lūs Daktaras” (Bukšnaičio ; Mūsų lietuvių lokalas 
vertimas). Dainavo y jausmiiv- i nupirkęs 20 bilietų, dalyvavo 
gai ir stipriai. Jai akompana
vo jos mokytoja Bronė Šali
naitė-Sukackienė.

Ann Stelmokaitė-Eicke švel-1 publikos, 
niai sudainavo porą dainų 
Prano Balevičiaus ką tik 
kurtos operetes 
Širdis” (veikalas 
kos). Akompanavo patsai. Ba
levičius. (Operete 
dinta gegužes Lf 
čioje Auditorijoje.)

Aido Choras, vietinis, baigė 
programą su scenomis iš ope
retės “čigonai. 
“Lopšinę” 
su giria.” 

Sudainavo skani-' Herbert’o

S iety n o 
Jisai pa
parti oštą

vaidino ir

riedi d el is, 
savo garbę.

Newark o. 
glau džiai
Gilbert & Sullivan 
“Meilės Nuskriaus

ta.”' Apleistą sužadėtinę tik
roviškai suvaidino Ann Stell- 
man-Eicke: jaunikio rolę — 
Walter Bajoras; sargo — Ta
das Kaškiaučius; teisėjo — 
Edward Skučas; advokates— 
Tessie Stočkus. Aktoriai ir vi
sas choras gerai 
gražiai dainavo.

Sietynas dabar 
tačiau tebeišlaiko 
Sietyną mokina
S t e n s 1 o r. Akompanavo 
muzikas Pranas Balevičius.

Florence Kazakevičiūte, 
brooklynietė, akordijonu su
grojo “Czardas,” “Komikų 
šokį” iš Smetana’s operetės 
“Parduotoji Nuotaka,” ir dar 
vieną, popuiiarę polkutę. Flo
rence jau nuo vaikystės gra
žiai groja. Tačiau pačiai bai
giant užaugti į merginą, auga 
ir jos gabumai muzikoje ir, 
kas kartas girdisi jos akordi- 
j o n as muz i k ai iš k esn i u.

Elena Brazauskienė drama
tiškai recitavo Salomėjos Nė
ries eilėraštį apie lietuvių 
tautos didvyrę Marytę Melni
ką itę.

Amelia Jeslcovičiūtė-Young 
dainavo “Kaip raiba paukštu
tė” iš Šimkaus operetės “Či
gonai,”- “Jaunosios Ariją” iš 
Petrausko operetės “Vestu
vės,” ir “Pace, pace o,mio Dio” 
iš Verdi’o operos “La Forza 
del Destino.
biai ir jautriai. Amelia visuo
met įdeda dainon daug jaus
mo dainos prasmei įgyvendin
ti.

Lyros Choras iš Philadel- 
phijos, vadovybėje Rose Beh- 
mer, pastatė sceną iš Bene
dict’© operetės “Agurkai,” 
kuria sulietuvino P. Bukšnaitis. 
Sutraukoje pirmojo akto pa
vaizduoja amerikono agurkų 
prezervuotojo su šeima ir 
agentų nuvykimą 
plėsti savo prekybą 
nors, atrodo, kad 
ypatingai čigonaitė, 
konų norėtų ko 
agurkų.

Ponios Delancey rolę “Agur-

mc-

liuo
bai

Gegužės 7-tą Queens aps
kritis pradės kampaniją sukel
ti fondą pagalbai sergančių 
cerebral palsy, palaikyti jiems 
patarimų ir pagalbos centre- 
lius prie Queens generalės li
goninės ir Liaudies Mokyklos 
118, Hollis.

Queens apskrityje tos įstai
gos viršininkais yra Robert G. 
Sewell ir dr. Anoch H. Le- 
wert. Specialiu kampanijos 
vedėju paskirtas senatorius 
Halpern.

Lawson, 
Trumbo. 
užbaigė
Buvo nu-

Teisėjas Canella barė buvu-į 
si apvogta turtuoliams karčia-1 p.‘ t I C? v . 1-»1
mos savininką Billy‘Rose, kad 
jis norįs atgauti savo brangu- 
mynus “nelegaliais keliais.”

Kriaučių Žinios
Amalgameitų Unija 

ligoninę savo 
nasi Sidney 
Center, 16 E.

nariams.
Hillman
16 th

atidarė
Vadi-

I leal th 
St., New

Balandžio 14 d. 
vaikščiojimas jos

buvo ap- 
atidarymo. 

Visi nariai, kurie turėjo kny
geles, rodančias, kad jie už
simokėję po $10, galėjo Įeiti į 
vidų, pamatyti visą įrengimą. 
Puikiai įrengta. Ypatingai pui
kios tos didžiausios ir gražiau
sios X-ray mašinos. Bet dar 

Kazokytė dainavo !yra 2 “fliorai” nebaigti ir ten 
I žiūrovų neleido.

Po apvaikščiojimo, buvo 
iš Rhys-Iler- bankietas Astor Motelyje. Su

prantama, į bankietą buvo 
tiktai su bilietais, 

turėjo

“Sudrumsta
-Tono J u iS-

bus suvai- 
>-tą, toje pa-

dirbtuvių pirmininkai su piki, 
tarybos nariais.

Bankiete dalyvavo daug 
apsidairius aplinkui 

iš įgalima buvo spėti esant apie 
su-i 500. Pirmininkavo vyriausias 

Joint Boardo manadžeris 
Louis Hollanderis. -

Baigus pietus valgyti buvo 
pakviesti kalbėtojai. Pavar
des minėti užimtų perdaug, 
vietos. Pažymėtina tas, kad 
kalbėtojai dauginusia prisimi
nė Sidney Hillmano atliktus

Bostoniečių, Montelld^ ir 
Norwoodo lietuvių pramogo
se gale.šios savaitės lanldysis 
brooklyniečiai Rojus Mizara, 
Domininkas M. šolomskas ir,z 
tikriausia, kas nors daugiau.

savaitės 
pramo- 
Buknys,

Gale praėjusios 
Shenandoah lietuviu 
goję lankėsi Pranas 
Petras Grabauskas.

Springfield, Queens, gyven
tojai protestuoja, kad ten, 
naujoje rezidencinėje srityje, 
ruošiamasi statyti 250 autobu
sų garažą.

darbus uni.ioje ir unijistų ge
rovei. O mūs miesto majoras 
Impellietteri nušvietė Sidney 
Hillmano gyvenimą ii’ priminė 
jo gimtinį kraštą, kad jis bu
vo gimęs ir augęs Lietuvoje, 
Kauno apylinkėje. Hillmanui 
atvykus į šią šalį teko su juo 
susipažinti ir buvo jo geras 
draugas, dažnai sueidavo vie
nas su kitu.

—o—
dar priminti kriau- 
kriaučkoms lietu- 
tą ligoninę.

lietuvius kriaučius 
n ai girdisi kalbos, kad 
lietuviams tenai nebūsią 

viena tauta užimsianti 
G erb i am i e j i, 1 i au k itės
kalbas kalbėję! Kiek- 

unijistas, turėdamas

Norėčiau 
čia,m s 
viams apie

Pas

Pora tūkstančiu newyorkie- 
Į čių susirinko į Riverside Pla- 
! za Hotel praėjusį penktadie
nį pasveikinti sugrįžusius iš 
kalėjimo filmom veikalų rašy
tojus John Howard 
Albert Maltz, Dalton

Rašytojai neseniai 
bausmę kalėjimuose,
teisti už paniekinimą Neame- 
rikinį Komitetą.

Lawsona ir Trumbo publi
ka pasitiko atsistojimu ir ilga 
ovacija. Maltz negalėjo atvyk
ti dėl ligos. Trumbo pareiškė:

“Mes gausime taiką. Mos
į ją įvykdysime. Mes būsime 
laisvi mastyti ir veikti taip, 

i kaip norėsimo, organizuotis į 
•kurią organizaciją norime, 
i pasisakyti, kur tiktai mes no- 
! rime, ir mes tai darysime lais
vai, nes, nežiūrint laikinų pa- 

Istumėjimų atgal, Amerikos 
negalima sunaikinti. Aš jau- 

į čiuosi viltingas. Tikiu, kad 
mes randamės prie posūkio. 
Aš tikiu, kad mes eisime sykiu 
su; drąsa, teisingumu, dora, 
patrijotizmu ir meile.”

Sveikinimų šiems trims ir 
visiems Hollywoodo dešimiai 
už drąsą ginti teisėtumą, už 
nenusilenkimą laisvių gniau- 
žėjams gauta daugybė. Tarpe 
kitų, sveikino įžymimai: Al
bert Deutsh, Donald Ogden 

į Stewart, Jerome Chodorov.
Asmeniškai, prakalbomis, 

i sveikino dainininkas Paul Ro- 
• beson, mokytojas Isidore Ru- 

J bin, Robert Leos. Dainavo Uni-' 
į ty Choras, vadovaujamas 

Haufrechto. T.N.

Morris Weisberg, 33 metų, 
I brooklynietis, praėjusį sekma
dienį prigėrė Jamaica įlanko*. 
j e smarkiam vėjui apvertus 
valtį. Dvidešimt asmenų 
bėtojai išžvejojo iš jūrų 
to apylinkėse.

gel
iu i es-

Rail-Hudson & Manhattan 
road (tubes) pareikalavo val
džios leisti pakelti f ė ra iki 
20 c.

HELP WANTED
REIKALINGI DARBININKAI

HELP WANTED—FEMALE
Moteriškė lengvam namų d^gbui, 

padraugauti — -------- * "
dienom, 3 
apartmentas, 
barys ir virtuvė, galėtų būti vedu
sių pora. Kreipkitės: 8535 76th 
St., Woodhaven N. Y.,

Tol. Ml. 2-4565.

su senyva moteriške 
suaugę, 5 kambarių 
gera mokestis, kam-

(76-77)

PARDAVIMAI

daž- 
būk 
vie-

tos,tik 
viską, 
tokias 
V i cm a s 
knygelę, bus lygus be skirtu
mo tautybės.

Suprantama, mes negalime 
ir kitų tautų kriaučiai negali 
gauti ligoninėje dykai visko 

iliž tą $10, tai jau būtų ste- 
; būklas. Stebuklus, o taip pat 
ir abejones ( pamirškime. Bet 
nepamirškime vieno dalykėlio, 
jog mes nežinome, kada mus 
gali ištikti nelaimė, tad turė
kime minėtos ligoninės knyge
lę, pasimokeję tą $10. J. S.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th
Cor. Howes

Brooklyn, N. Y.

Street 
st.

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

PARDAVIMAI
Parsiduoda Kingston Bar, Grill 

ir Uote], Namas ir žeme, su visais 
įrengimais, 17 kamhbarių, didelis 
Knotty Bar ir Dining rūmas, virtu
ve ir didelis Maple medžio šokiam 
floras. Išrandavojamas banketam ir 
kitokiem parengimam. Moderniškai 
aliejum apšildomas. Geras apskritų 
metų biznis. Kaina $19,000. Lengvi 
išmokėjimai.

Nenorintis namo gali pirkti vien- 
tik bizni, kaina $7,500 5 kambarių 
apartmentas prie biznio, gali pasi- 
randavoti ir maudynę. Už $110, su 
nupirkimo sąlyga, šaukite ji 
tadieniais. I

c/o Mary Stocknow
334 Abeel St., Kingston 

a (76-7U.

šeš-

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6233

TONY’S

šeima
Lietuvon 
agurkais, 
lietuviai, 

iš amori- 
daugiau, ne

Sudainavo 
ir “Atsisveikiniihas 

Ir pastatė sceną iš 
“Burtininkės,” su

dainavo “Romany Life.” šios 
paskiausios dalies choras ne
galėjo pilnai įvykdyti pagal 
planą. Prieš keletą dienų su
sirgo jų solistė Ann Bernabeo 
(buvo operuota). Tam nepa
siruošusios kitos choristės ne
galėjo jos pavaduoti.

Vaizdą gražino 
chorisčių aprėdai ir 
navo. Choras baigė 
tuva tėvyne mūsų.”

Pertraukoje, Harry Mitkus, 
newarkietis, pasakė glaudžią 
kalbą apie LMS 3 Apskrities 
ir apie centralinės lietuvių 
meno įstaigos darbuotę ir rei
kalus. Ypačiai prašė paremti 
LMS Vasarinę Atostogų Mo-

Tėvai ir mokytojai 
ėjo protestuoti 
prieš taksų kėlimą

Penkis gaisragesius 
įkaitino suokalbyje 
rinkti kyšius

spalvingi 
gerai d ai
sti “Lie-

fl L /

Tai Senato Komisijos Kriminalystčms Tyrinėti nariai. Jie sveikinasi baigę darbą. Vi- 
• duryje stovi pirmininkas senatorius Estes Kefauver*

Tėvų ir mokytojų organiza
cijų atstovai lankėsi City Hali 
praėjusį pirmadienį. Jie ėjo 
pareikšti dvejopą protestą: 
prieš kėlimą taksų ant pirki
nių ir prieš bilijono , su virš 
dolerių budžetą.

To milžiniško biudžeto dide
lė dalis, sakė mokytojai, yra 
išeikvojama kariniams reika
lams, vyriausia propagandai 
už karą. O mokytojai skursta 
nedamokėti. Perpildytose kla
sėse vaikai vargsta ir neiš
moksta tiek, kiek galėtų iš
mokti prie gero mokymo. Sto
ka bibliotekų ir knygų, nebu
vimas vaikams patarėjų ir pa
galbos taipgi vargina abiejus 
—vaikus ir mokytojus ir truk
do mokslą.

Aido Choras
Nepaprastai svarbios pamo

kos įvyks šio penktadienio 
vakarą, balandžio 20-tą., 8 
vai.,' Music Room.. Visi nariai 
prašomi atvykti.

Choro Prez.

Penki buvusieji gaisrage- 
siuose atsakingi pareigūnai 
(dabar jau atsistatydinę, ar
ba pasitraukę iš tarnybos ant 
pensijos) jau gavo įkaltini- 
mus.

Sakoma, kad jie veikę alie
jinio šildymo Įvadų srityje 
1947-1951 metų laikotarpiu ir 
tuo būdu susižėrę po apie 
$500,000 bėgiu vienerių me
tų. Įkaitintieji yra James 
Smith, Jam.es A. Keohanė, 
James P. Digney, Edward J. 
Donnelly, Harry C. Crew.

Taipgi menama,.kad jie bu
vo labai glaudžiame kontak
te su buvusio majoro O’Dwy- 
er’io artimu Moran, kuris jau 
pirmiau buvo įtartas.

Anot prokuroro,. kaltina
mieji uždėdavę po $10 iki 
$35 kiekvienam kontrakto- 
riui, kuris kreipdavosi leidi
mo įvesti į namą aliejinį šil
dymą.

SKELBKITeS laisvėje

Organizacijoms
Gegužės Pirmosios paradui 

pasiruošti paskutinė konferen
cija įvyks šio trečiadienio va
karą, bal. 18-tą, Central Pla
za, 111 2nd Ave., N. Y,.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare 
I 

Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE ~ “

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMTNT7OJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

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 Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET y’ 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174'^

4 psi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Ketv., Bal.-Apr. 19, 1951




