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Tos visos demonstracijos, 
tie visi triukšmingi pasitiki
mai, suruošti gen. MacArthu- 
rui, pareina iš nusivilimo des
peracijos. Ypač New Yorko 
valdininkai, tie trumaniniai 
demokratai, beveik iš kailio 
išsinėrė. Visiems miesto tar
nautojams buvo įsakyta eiti ir 
pagerbti mūsų “herojų”. Mo
kytojai buvo instruktuoti vai
kus išvesti į gatves pasitikimo 
eisenon.

—o—•
Ar tai iš meilės nu karu n a- 

votam naujo karo kurstyto
jui? Vieni tik juokai.

Ta nesvietiška MacArthu- 
rvi meilė gimė tik tada, kada 
jil buvo pavarytas iš koman
dos.

Reikia priežasties patriukš
mavimui, pakėlimui žmonių 
ūpo už karų. Reikia MacAr
thur o “garbės” uždusinimui 
žmonėse taip smarkiai augan
čio taikos sąjūdžio.

Taip ir atsitiko. Bet kas to
liau ? kur link dabar? Iš Ko
rėjos pranešama, kad mūsų 
jėgos žygiuoja pirmyn tik co
liais ir per krūvas lavonų.

Tokiose sąlygose troškimas 
taikos žmonėse turės augti.

—o—.
Kuris nepasakė tiesos: Mac- 

Arthuras ar Trumanas?
MacArthuras pasigyrė, kad 

jo politikai ir planams užvesti 
karą prieš Kiniją pilnai pri
tarė karinių jėgų štabas. Betgi 
preziden. Trumanas pareiškė, 
kad visas tas pats štabas vien
balsiai pritarė MacArthuro 
pa varymu i iš komandos.

Aišįįdi, kad vienas jų sako 
netiesą. O tai baisiai negražu.

-Iš Kinijos sugrįžo misionie
rius J. Gilbert Baker ir prane
ša liūdną žinią: Nuo dabar 
Kinijoje krikščioniškas dievas 
turės apseiti be amerikoniškų 
dolerių. Kinijos valdžia drau
džia misijas ir bažnyčias fi
nansuoti iš Amerikos. Lai pa
tys kinai, jeigu jie nori, savo 
darbu ir pinigais palaiko jiem 
įpirštą naują religiją.

Bus riestai. Daugeliui misi
onierių teks pasiieškoti kito 
užsiėmimo. Vienam kitam pri
sieis tikrai prakaitu kaktos 
savo duoną užsipelnyti.

—o—
Anglijos ir Amerikos diplo

matai Washingtone tariasi, 
kas reikia daryti su Irano ži
balo šaltiniais. Irano valdžia 
protestuoja. Ji sako: Kokią 
teisę -p'ie turi be manęs mano 
vidiniijis reikalus spręsti?

—o—
Smetoninės Vienybės redak

torius Tysliava ir vėl išgabeno 
Sibiran beveik visus lietuvius 
iš Lietuvos.

Neaišku tik vienas dalykas, 
būtent: Iš kur tų lietuvių tiek 
atsiranda, kad beveik kas mė
nuo po vieną sykį juos visus 
Tysliava iškrausto į Sibirą, o, 
žiūrėk, jų ir vėl pilna Lietu-

—o—
Jugoslavijos diktatorius Ti

to priėmę mūsų valdžios rei
kalavimą, kad ji saugos ir pri
žiūrės, kaip Tito išleis tą $29, 
000,000 paskolą. Kiekvienas 
doleris turės nueiti apsiginkla
vimui. Trumanas nepasitiki 
Tito.

Jugoslavija neteko savo ne 
priklausomybės.

i —°—
’ Dr. Robert Hughes Parry 
-uri Tfarbės būti “garbės gy- 
lytoju” prie Anglijos kara- 
iaus Jurjfeio. Bet jam rūpi ne 
;ik karaliaus sveikata. Jis ma- 
10, kad Anglijos sala negalės 
Igai išlaikyti 50,000,000 žmo
nų, Kaip nors ir kur nors net

KORĖJOS LIAUDININKAI 
PRADĖJO OFENSYVA 
PRIEŠ AMERIKONUS
Amerikonai priversti pasitraukt 
beveik visame 95 mylių fronte

Korėja, bal. 23. — šiau
rinės Korėjos liaudinin
kai ir kinai smarkiai ata
kavo ir privertė ameriko
nus ir jų talkininkus pasi
traukti atgal beveik visoje 
05 mylių ilgio linijoje nuo 
Kaesongo vakariniame 
fronte iki Indže rytiniame.

Amerikonai tapo pastū
mėti atgal Yončon, čorvon 
ir Kumhva-srityse ir į pie

Grąžinami namo ilgiausiai 
kariavusieji amerikonai

Tokio, Japonija. — Ame
rikonų komanda pradeda 
grąžinti namo tuos jankius, 
kurie nuo pat pradžios da
lyvavo korėjiniame kare.

Dabar laivas Leroy El- 
tings su 1,545 tokių vetera
nų išplaukė į Jungtines 
Valstijas. Po poilsio laiko
tarpio jie bus įjungti armi- 
jon namie.

Republikonas perša atakuoti Mandžūriją; 
tam dalinai priešinasi demokratas

Washington.—Trumaniš- 
kas demokratas senatorius 
Robertas S. Kerr ginčiijosi 
su rr.publikonu senatorium 
Johnu Briedenų ap’e Korė
jos karo vedimą. Brickėris 
siūlė tuojau pasiusti ameri
kinius lėktuvus bomharduot 
kariniai svarbias vietas 
M'andžūrijoje, didžioje Ki

Anglijos ministras 
tikisi taikos Korėjoj

Haswell, Anglija. — Karo 
ministras Emanuel Shin
well, kalbėdamas piliečių 
susirinkime, sakė, pašalinus 
generolą MacArtburą, pa
gerėjo viltis derybomis už
baigti Korėjos karą .
.Kartu Shinwell peikė Ki

nijos Liaudies Respubliką, 
kad ji iki šiol nepriėmė an- 
glų-amerikonų pasiūly m ų 
Jungtinėse Tautose dėl tai
kos derybų.

Shinwell taipgi pasakojo, 
kad Anglija ir kiti vakari
niai kraštai, atsižvelgiant į 
Sovietų galybę, turi smar
kiau ginkluotis.

Seattle, Wash. — Medžių 
darbininkai, CIO unijistai 
per derybas su kompanijo
mis išgavo algos pakėlimą 
12 ir puse cento valandai.

30,000,000 anglų turės išnyk
ti.

Bet kur jie pasidės? Jie, ži
noma, nesusipras mokslo ir 
technikos pagalba daugiau 
duonos pasigaminti. Iširpigra- 
vimui į užsienius jie esą nebe
tinkami, nes per seni. Badas 
ir ligos turės su jais apsidirbti.

Tai tokį baisų likimą ang
lams pranašauja šis jau ir per 
daug mokytas gydytojas.

tų vakarus nuo Hvačbn 
tvenkinio. Komanda sako, 
amerikonų paši trauki m ai 
buvo “normaliai,” nedideli.

Korėiiniai liaudininkai ir 
kinai, manoma, pradėjo pa
vasarini savo ofensyvą.

Amerikinis Korėjos fron
to komandierius gen. Van 
Fleet, spėjo, kad liaudinin
kai gavo daug naujų sava
noriu.

Filipinų partizanai nušovę 
penkis amerikonus

Mania. — Filipinų parti
zanai nušovė 5 amerikinius 
kareivius, dalyvavusius fili
piniečių pasilinksmin i m e 
arti Santa Roza miestelio, 
kaip teigia United Press.

Washington. — Daugelis 
beisbolo rungtynių žiūrovų 
baubė prieš atsilankiusi 
prez. Trumaną.

nijos provincijoje.
Kerr sakė, tatai galėtų 

Iššaukti trečią pasaulinį ka
rą. Bet jeigu kinų bei šiau
rinių Korėjos liaudininkų 
lėktuvai pultų amerikonus 
ant žemės, pareiškė Kerr, 
■tai amerikiniai lakūnai tu
rėtų vytis juos per Mandžū
riją, iki sunaikintų.

Kveikeriai šaukia 
Ameriką taikytis

New York.—Įtakinga re
liginė Kveikerių organiza
cija išleido atsišaukimą, ku
ris ragina Amerikos žmo
nes remti reikalavimą, kad 
per derybas būtų išspręsti 
opieji klausimai tarp vaka
rinių valstybių ir komunis
tinių kraštų.

Kveikerių atsišaukimas 
sako:

Amerika turi atmesti pa
sididžiavimą, nemėginti ki
tiems diktuoti, bet iš tikrų
jų taikos ieškoti.

Tuo tikslu privalo būti 
sustiprintos Jungtinės Tau
tos kaip taikos organizaci
ja.

Turėtų būti tuojau eina
ma prie nusiginklavimo ir 
prie tikro tarptautinio ato
minės jėgos kontroliavimo.

Kveikeriai abejoja, ar iš
mintinga yra • amerikinė 
programa, kuri per kelis 
pastaruosius metus siekia 
kariniais būdais “sulaikyti 
komunizmą.”

Madrid, Ispanija. — Di
džiuliai darbininkų strei
kai suparalyžiavo, pramo- 
niškus šiaurinės Ispanijos 
rniestus Bilbao ir San Se
bastian.

JUBILIEJINIS
LAISVĖS VAJUS

SUKELTA $3,817;
DAR REIKIA $6,183

Gražiai parėmė dienraštį Laisvę detroitiečiai ir 
bridgeportiečiai, P. Gustaitis, Detroit, prisiuntė pini
gus už keturis naujus Laisvės skaitytojus, vieno at
naujintą prenumeratą ir aukų—viso $46.

Jurgis Šimaitis prisiuntė $51 aukų, kurios buvo 
sukeltos laike Gintarų Žemės Radijo parengimo 
Bridgewateryje. .

Sekamai gavome aukų:
Lietuvių Piliečių Klubas, Hamtramck, Mich. $8.00
M. Bivainis, Detroit, Mich............................... 3.00

G. Šimaitis prisiuntė sekamas aukas:
Montellietė ....................................................... 5.00
Gertruda ir Stasys Skerston .. .......... • •.. 5.00
Alfonsas Mažiukna .................• •................. • • 1.60
M. Balčiūniene................................................ 1.00
Karolina Balčiūniene ................ • •..............   1.00
J. Ambros • -........................................................ 1.00
P. čekaitis ..................................   1.00
Peter Bud ritinąs ........................ 1.00
J. Barris ........................................................... 1.00
A. Čeponis ....................................................... 1.00
J. Galgauskas .......................................... 1.00
Košt. Kalvelienė ............................................... 1.00
St. Kirstis ..................................  1.00
M. Kundrotiene .............................................. 1.00
J. Mažukna ...............     1.00
V. Matulyte ...........• •..............  1.00
B. Navickienė ................   1.00
Jadvyga Smudin ............................................   1.00
J. Šmitas ................................. ■...................... 1.00
M. Šimanskienė ... • •................  1.00
J. Mineikis ............................................• •.......  1.00
Geo. Šimaitis ......................... • •...................... 1.00
Juze Taučienč .. • •.......................................... 1.00
Alen Tarrsth .....................     1.00
Helen Rindzevičienė ................................ • •.. 1.00
V. Rovas ... • •.................................................  1.00
J. Valančauskas.............. ............................ 1.00
Uršule Zaleckaite ............................................  1.00
J. žulis • •...................................    1.00
Smulkių aukų ten sukelta $13.40. Visiems ir visoms 

aukojusiems tariame širdingiausiai ačiū!
Laisves Administracija

Susipešė senatoriai 
ginče dėl MacArthuro

Washington.—Demokratai 
ir republikonai senatoriai 
pereitą penktadienį vedė 
rekorduojamus ginčus se- 
natiniame radijo kambary
je dėl gen. MacArthuro. Re
publikonai. gynė MacArthu- 
rą, o demokratai prez. Tru
maną. Ginčai taip įkaito, 
kad senatoriai vieni kitus 
keikė gatviniais žodžiais, 
susistumdė ir susimušė.

Peštynėse dalyvavo repu
blikonas sen. Homer E.. 
Capehart ir demokratai se
natoriai Herbert Lehman ir 
Hubert Humphrey. Juos, 
pagaliaus, perskyrė repu
blikonas senatorius Rober
tas Taftas.

Sustreikavo Detroito 
važiuotės darbininkai

Detroit. — Streikan išėjo 
3,800 miestinių busų ir gat- 
vekarių darbininkų, reika
laudami pakelti algą ,pus- 
aštunto cento per valandą. 
Jie yra Darbo Federacijos 
unijistai. •

Streikas sustabdė visą 
miestinių gatvekarių ir bu
sų judėjimą.

ORAS.—Giedra ir vėsiau.

Johnsonas užgina 
pelną pakilimus
Washington.—Eric Johns- 

tonas, ūkinių - ekonominių 
reikalų tvarkytojas, paskel
bė naują planą “kainoms 
kontroliuoti.”’

Jis leidžia fabrikantams 
“tiktai 85 procentais” aukš
čiau pakelti savo dirbinių 
kainas, negu buvo 1946 iki 
1949 metų, vidutiniai skai
čiuojant.

O krautuvininkams lei
džiama bent tiek pabran
ginti parduodamus daiktus, 
kiek fabrikantai pakelia 
kainas.

Trumanas liepia laikytis 
Tafto-Hartley įstatymo

Washington.— Prez. Tru
manas nusprendė sudaryti 
naują patariamąją komisi
ją dėl algų nustatymo dar
bininkams ir įsakė jai vyk
dyti Tafto-Hąrtley įstaty
mą, kuris griežtai aprėžia 
unijines darbininkų' teises.

Komisija susidės iš 18 at
stovų — 6 nuo valdžios, 6 
nuo" samdytojų ir 6 nuo 
darbo unijų.

Dar nežinia, ar komisijai 
bus leista nutart aukščiau 
pakelti algas. Valdiniai al
gų kontroliuotojai sausio 
mėnesį šiemet buvo uždrau-

PASITRAUKĖ ANGLIJOS 
MINISTRAS - NESUTINKA 
SU KARINE PROGRAMA
Ministras Bevan kritikuoja 
civilinių reikalų skriaudimą

London,—Pasitraukė An
glijos darbo ministras 
Aneurin Bevan, vienas įžy
miausių Darbo Partijos va
dų.

Pasitraukimo laiške Be- 
vanas kritikuoja premjero 
elemento Attlee valdžią, 
kad jinai perdaug lėšų ski
ria pasmarkintam ginklavi
muisi. Dovanas sako.'

Floridos bilius reikalauja 
uždraust lynčiuot negrus .

Tallahassee, Florida. — 
Valstijos seimelio narys 
Akridge davė pasiūlymą 
uždrausti baltiesiems lyn- 
čiuoti' negrus.

Pasiūlymas vadina lynči- 
ninkus antrojo laipsnio 
žmogžudžiais ir reikalauja 
bausti juos iki 10 metų ka
lėjimo.

MacArthur ketino laimėt 
karą iki Thanksgiving

Washington. — Kai prez. 
Trumanas pernai spalio mė
nesį kalbėjosi 'su generolu 
MacArthuru Wake Saloje, 
Pacifiko Vandenyne, Mac
Arthuras ketino galutinai 
sumušti- šiaurinės Korėjos 
liaudininkus iki Thanksgiv
ing Day (Padėkų Dienos). 
Thanksgiving šventė yra 
paskutinį lapkričio (Nov.) 
ketvirtadienį.

Pasitarime su Trumanu 
MacArthur du kartu pasi
žadėjo sugrąžinti Amerikos 
armiją Japoriijon iki kalė
dų, po pilnos, pergalės Ko
rėjoje.

MacArthuras sakė, net

Šaukiamas naujas 
ispaną streikas

Madrid, Ispanija. — Šiau
riniame Ispanijos didmies
tyje Bilbao plačiai paskleis
ti lapeliai šaukia darbinin
kus į visuotiną streiką visoj 
toj fabrikinėj srity j. Ragi
na streikuot už kainų nu- 
mušimą ir algos pakėlimą. 
Fašistų valdžia grūmoja 
triuškinti streiką.

Tūkstančiai darbininkų 
tęsia streiką prieš 27 audy
klas Manresoj, Barcelonos 
provincijioj. Valdžia už
draudė kompanijoms1 eiti į 
derybas su jais, iki streikie- 
riai sugrįš darban.

Praga.—Pasaulinė Moks
lo Darbuotojų Sąjunga iš
rinko savo pirmininku Fr. 
Joliot-Curie, garsųjį atomi
nį Francijos ^mokslininką.

dę kelti daugiau „ kaip 10 
procentų algas virš 1950 m. 
sausio algų.

Valdžia su savo karine 
programa mažina žaionėms 
gyvenimo reikmenis, kelia 
kainas, užsaldo algas, ypač 
apsunkina darbininku ir vi
durinę klases ir apkarpo 
išleistus jų naudai įstaty
mus. Pavyzdžiui, akiniai ir 
dirbtiniai dantys iki šiol 
buvo nemokamai duodami 
darbininkams, pagal svei
katos apdraudos įstatymą. 
Dabar gi valdžia reikalauja 
bent pusę lėšų už tai su
mokėti. * '

(Premjero Attlee minis- 
tini kabinetas skiria 10 bi- 
lionų dolerių padidintam 
ginklavimuisi per trejus 
metus.)

Manoma, prekybos minis
tras Harold Wilson taip 
pat apleis valdžią, nesutik
damas su karine jos pro
grama.

jeigu 50,000 ar 60,000 kinų 
ateitu talkon šiauriniams 
Korėios liaudininkams, tai 
amerikonai juos išžudytų ir 
vis tiek laimėtu pergalę iki 
Thanksgiving Dienos.

(Bet kai šiauriniai korė
jiečiai ir kinai išvarė ame
rikonus iš Šiaurinės Korė
jos ir persimetė kelias de
šimtis mvlių per 38-tą pa
ralele į Pietinę Korėją, tai 
MacĄrthuras teisinosi, kad * 
negalima buvę sužinot, jog 
kinai ateis talkon šiauri
niams korėjiečiams.)

Jisai siūlė amerikonams 
užimti Formozos salą, iš 
oro bombarduoti Mandžūri- 
ią ir kt.; bet kad prez. 
Trumanas su tuo .nesutiko, 
tai MacArthuras jau ketino 
klausyti prezidento įsaky
mų. Paskui jis kartotinai 
priešinosi tiems įsaky
mams, reikalaudamas pa
platinti karą.

Tokius dalykus nušviečia 
valdžios dokumentai, ku
riuos New Yorko Times 
paskelbė pereitos savaitės 
pabaigoje.kėliausios žinios

Korėja, bal. 23. — Pra
nešama, jog amerikonai 
“geroje tvarkoje” traukia
si atgal 100 mylių fronte 
nuo atakuojančių Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų ir ki
nu. C

Amerikos lakūnai, sako
ma, per dieną užmušę tūks
tančius šiaurinių korėjiečių 
ir ’kinų.

New York. — Gen. Mac- 
Arthur ketvirtadienį išlėks 
į ruošiamą jam Chicago j 
iškilmę.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
DISKUSIJOS APIE 
KOLEKTYVINIU ŪKIU 
GYVENVIETES

Tarybų Sąjungos spaudo
je, kaip žinia, šiuo metu tę
siasi diskusijos apie tai, 
kaip turi būti statomos ko
lektyvinių ūkių gyvenvie-

I tės, didieji kaimai ar mies- 
| teliai ar kaip juos tep pa
vadins.

į Kolektyvinių ūkių tvirti- turį apipavidalinti
nimas - stambinimas iškelia

I naujų problemų: kaip sta- 
i tyti naująsias sodybas, kur 
i statyti, ir -tt. Rūpinamasi, 
i kad kolūkiečiai geriau gy
ventų, gražiau gyventų.

N. S. Chruščevas buvo 
pats pirmutinis, iškėlęs bal
są dėl to, kad smulkūs ko
lektyviniai ūkiai turį būti 
sustambinti. Stamb i n a n t 
juos, tenka ir apie kolekty
vinių ūkių savininkus, vals
tiečius, pagalvoti, apie 
gyvenamuosius n a m u s

| turi būti daromos ypatingai 
plačios... i

Planuojant gyvenvietę, rei
kia atkreipti dėmesį į tai, kad 
būtų teisingai išdėstytos kai
mo įstaigos ir kultūriniai-bui- 
tiniai pastatai — klubas, že
mės ūkio kultūros namai, mo
kykla, ligoninė, kaimo tary
ba, parduotuvė, parkas, sta
dionas, kinas, pirtis ir kiti rei
kalingi pastatai, šie pastatai

architektūriniu atžvilgiu ir sa
vo išorine išvaizda puošti gy
venvietę.

JŲ “BENDRUOMENE”
Šių metų, balandžio 18 d. Laisvėje tilpo žymaus Ame

rikos lietuvio (Amerikos Piliečio) straipsnis apie “tau
tinę bendruomenę,” kurią organizuoja smetoniškieji di
pukai su pagalba klerikalų ir socialistų.

Klerikalų Draugas rašo, būk Amerikos lietuvių ben-' 
druomenę “visi’suprato,” kad ji “sieks apjungti visus 
šio krašto lietuvius.” > •

Kitame numeryj Draugas plačiau apie tai pasisako: ,
“ALB yra Amerikos Lietuvių Bendruomenė. Pats pa

vadinimas “bendruomenė” istorijoje yra labai seniai ži
nomas. Tauta yra prigimtoji žmonių bendruomenė. Tau
tinis ir nuolatinis tautiečių bendravimas sudaro tautinės 
bendruomenės pagrindą ir turinį. Taigi lietuviai, kad ir 
būdami Amerikos piliečiai, bet būdami drauge ir lietuvių 
tautos vaikai, savaime sudaro lietuvių bendruomenę. Kai 
sakome, kad dabar organizuojama ALB, tuo suprantama, 
kad jau esanti lietuvių bendruomenė nuo dabar pradės 
reikštis vieningai, apjungtai, kaip veiksminga atskira or- 
ganizacija. Kitaip sakant, ji pradės organizuotai veikti.” |

Toliau: i nes ištraukas.
“Lietuvių bendruomenė yra nuo tada, kai atsirado I “Tiesos” 

lietuvių tauta. Jeigu lietuviai išnyktų, tik tada galėtų : 
išnykti ir lietuvių bendruomenė.”

Sunku klerikalų laikraščio “aiškinimą” suprasti: jeigu i 
lietuvių bendruomenė yra nuo tada, “kai atsirado lietu-; tyaujų gyvenviečių ir ar- 
vių tauta,” tai kam reikalinga toji “bendruomenė” or-!telių ūkinių centrų sukūrimas 
ganizuoti? Ji yra ir bus; ji nereikalinga jokios specia-1 Įgalins dar labiaupakelti že
lės Organizacijos. ' I mės ūkio gamybą, priartinsj

Kiekvienoje kultūriškoje tautoje yra srovės, yra par-; kolūkiečių buitį, prie miesto i 
tijos, yra žmonių sluoksniai, turį skirtingus ekonominius gyvenimo sąlygų. Vietoje 
interesus.

Kiekvienoje kultūriškoje tautoje žmonės veikia pa-! . .
gal sroves, pagal savo įsitikinimus ir principus. Jie lei- n^s gyvenvietės su mokyklo- , 
džia savo spaudą, jie palaiko savo organizacijas, savo 
kultūrines įstaigas. .. •

“Bendruomenės” organizavimas yra sugalvotas fa
šistinių gaivalų fašistinei politikai remti.

Jie ryžtasi panaudoti “bendruomenę” kovai prieš Lie
tuvą, prieš lietuvių tautą, kuriančią naują gyvenimą.

Jie ryšis “bendruomenę” naudoti nuodijimui žmonių 
karinės propagandos nuodais.

Jie sakosi remsią kultūrą.
Kokią kultūrą?
Gatvėse asilų balsais bliauti, kultūrinius darbo žmo

nių parengimus ardyti?
Ne kartą jie su tokia savo kultūra jau pasirodė. Ne

seniai Toronto mieste (Kanadoje) lietuviškieji nertau- 
cieiiai, “bendruomenininkaį” vilkų melodijas trauke prieš 
Kanados žmonių kongresą, taikai ginti. Ir tuo 
džiuojasi!

Kas jų “bendruomenę” sudarys?
Buvusieji Hitlerio žudeikos Lietuvoje, visokie 

radę smetoniniai politikieriai, žiaurūs lietuvių 
priešai, klerikalai,.fašistai, na, ir socialistai.

Švariam, save gerbiančiam žmogui toje “bendruome
nėje,” aišku, vietos nebus; jis ten ir neis,

Amerikos Pilietis teisingai savo straipsnyj sakė:
“Jų (bendruomenininkų) vadai garsiai ir daug kalba 

apie ‘demokratiją,’ bet ją taiko tik sau; kitiems—apinasrį 
ir kalėjimą! Jie kovoja neva už ‘laisvą ir nepriklausomą’ 
Lietuvą, bet kokia būtų ta jų siūlomoji ‘laisvė,’ jau mes 
žinome iš praeities, iš smetonmečio, kai jie Lietuvą val
dė. Amerikos lietuviai turi šalintis nuo visos tos pro
pagandos ,nes ji jiems svetima!”

Tai žodžiai, kuriais privalo įsisąmoninti 
padorus žmogus! •

jų 
ir

andai 
ilgoką 

Pravdo-

Tuo klaus i m. u
Chruščevas- parašė 
straipsnį Maskvos

He, iš kurio mes čia paduo-
I sime kai kurias būdinges-

, (Vertimasi
Tiesos” redakcijos.)

N. S. Chruščevas rašo: Ijektavi.mą
Statyba kolūkiuose turi mil

žinišką politinę ir ūkinę reikš- 
l"; mę. tyaujų gyvenviečių i 
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Uždavinį, susijusį su kol
ūkinių gyvenviečių centrų su
kūrimu ir kultūriniu apipavi
dalinimu, reikia visų pirma 
spręsti tikslingumo, ekonomiš
ku,m o ir kolūkio vystymosi 
perspektyvos požiūriu.

Naujoje kolūkinėje gyven
vietėje reikės palaipsniui j- 
rengti vandentiekį, elektros 
tinklą, apšviečiant gatves ir 
šaligatvius. Visa tai reikia tu
rėti galvoje! kai parenkama 
vieta statybai, planuojamas 
pastatų išdėstymas, nustato
ma užstatymo tvarka ir tan
kumas. Reikia žiūrėti j priekį 
ir numatyti, ką čia, gal būt, 
prireiks pastatyti ateityje.

Masiškiausias statybos kai
me objektas yra

i gyvenamasis namas, 
reikia 

dėmesį.

jie di-

prasi- 
tautos

kiekvienas

: ne 
didelių kaimų atsiras stam- | 
bios gerai sutvarkytos kolūki-į

DABAR AIŠKU!
Po to, kai generolas MacArthuras pasakė

Kongreso nariams, kiekvienam patapo jo politika aiški.
Jis nori plėsti karą. Jis nori, kad Amerika pradėtų 

kariauti prieš Kiniją visu plotu.
Japonai imperialistai MacArthurui jau patapo ange

lais, o kinai—velniais.
Tiesa, republikonų suorganizuoti “svečiai,” dalyvavę 

Kongreso bute, smarkiai MacArthurui plojo.
Plojo tie, kurie trokšta pasaulinio karo.
Bet jie neatstovauja Amerikos liaudies, kuri nenori 

karo.
Amerikos žmonės nori greičiau baigti karą Korėjoje, 

nori gyventi taikoje..
Daugelis žmonių, apsvaigintų tuo triukšmu, kurį ke

lia komercinė spauda ir radijas, apsigalvoję, sutiks su 
mumis. i

Jie sutiks su tuo, kad karas Korėjoje reikia tuojau

savo kalbą

$160 BUČKIS ' kabino, pabučiavo, įsėdo į
Pittsburgh. — Geo. Mat1, automobilį ir pabėgo. -

thews pranešė policijai: Ka- i Matthews buvo smagiai 
da jis stovėjo ant gatvių nustebintai, bet kai atsipei- 
kampo, viena jauna gra- kėjo, tai jau buvo dingus jš 
žuolė pribėgo prie jo, apsi- jo kišenes piniginė su $160.

mis, klubais, pirtimis, žemės i 
ūkio kultūros namais, vaikų i 
lopšeliais ir kitomis kultūrinę-! 
mis bei buitinėmis įstaigomis. Į 
Visa tai atitinka tuos troški
mus, kuriuos turi kolūkiečiai 
ir kolūkietės, plačios jų ma
sės. Juk reikalas liečia kultū
rinių ir buitinių jų gyvenimo! 
sąlygų pagerinimą.

Rašytojais mano, jog rei
kėtų į planavimo ir staty
bos darbą “įtraukti geriau
sius 'architektų kadrus ir 
pateikti gerus, tiek kolūki
nių gyvenviečių, tiek ir kol
ūkiečiu namu bei kitu vi- v v
suomeniniu pastatų projek
tus? . . ’ • • • .

Toliau:
Parenkant vietą kolūkinei 

gyvenvietei, reikia iš anksto 
numatyti, kad ji būtų vyku
siai nustatyta artelės žemių 
atžvilgiu.. Tai, žinoma, nereiš
kia, kad gyvenvietę reikia bū
tinai statyti kolūkinių žemių 
centre, bet, jeigu bus tokia ga
limybė, tatai pageidaujama.

Nereikia išdėstyti kolūkines 
gyvenvietes abiejuose didelių 
kelių pusėse. Artelės ūkinį 
kiemą tikslinga iškelti už gy
venvietės ribų ir atskirti ji 
nuo kolūkiečių namų. Gatvės 
kaimo gyvenamoje dalyje ne-

Kas gi daroma, su 
Jungtinėmis

Nors 1 labai apsidžiaugė, 
bet ir labai nustebo daugy
bė Jungtinių Tautų kraštų.
Jie išgirdo, kad prezidentas

* T r u m anas pravarė gen.
MacArthurą iš atsakomy
bės ir komandos Tolimuo
siuose Rytuose. Visi mano, 
kad tai labai geras žygis. 
Jis sumažina Korėjos karo

Tautomis?
yra padėti kolūkiečiams suras
ti teisingą sprendimą.

Sudarant tipinius gyvena-! 
mųjų namų projektus, reikia 
gerai apsvarstyti kolūkiečių 
kiemų planavimą, numačius, 
km- ir kaip pastatyti namus, 
rūsį, daržinę, išvietę, jeigu ji 
iškeliama į kiemą.

Dėl sodybinių sklypų, 
didesnis yra gyvenvietes 
statymo plotas, tuo brangiau i išsiplėtojimą į kitus kraš- 
atsieis jos statyba ir sutvar- I tus. 
kymas. Tai suprato priešaki
niai kolūkiečiai. Daugelis 
išreiškė teisingą i 
apie tai, kad, kuriant naujas 
gyvenvietes, o taip 
tvarkant senuosius 
nereikia atrėžti prie 
mųjų namų didelio sodybinio | 
sklypo, nes tuo atveju kai-į 
mas užims labai didelį plotą, 
padidės, gatvių, elektros laidų 
ir vandentiekio ilgis, o vadi
nasi, žymiai padidės viso su
tvarkymo- kaina.

Kaip gi tas naujas, gra
žias kolūkiečių gyvenvietes 
pavadinti? Kol kas 
neturi tam recepto, 
čevas dėl jų šitai]) 
ko:

Keletą žodžių dėl 
kolūkinių kaimų pavadinimų.! 
Gyvenviečių pavadinimai ‘kai-i 
mas,’ ‘sodžius’ jau nebepaten-l 
kiną kolūkiečių. Todėl jie ieš- j 
ko tokių pavadinimų, kurio 
nusakytų naują socialistines ' 
kaimo gyvenvietes tipą. Uk- | 
rainoje, pavyzdžiui, kai kurie į 
statomi nauji stambūs kaimai i 
vadinami ‘agromiestais.’ Man j 
atrodo, kad šio pavadinimo | 

i negalima pripažinti vykusiu. 
I Pavadinimas ‘miestas’ užde
da daug pareigų. Jei jau i 
miestas, tai viskas čia turi ati- ■ 
tikti aukštus miesto kultūros: 
reikalavim us.

Prie to reikia prieiti ku- 
, kliau, nereikia vaikytis garsių 
pavadinimų. Mano nuomone, 
labai tiktų pavadinimas ‘kol
ūkinė gyvenviete.’ Suteikti 
pavadinimą naujam kaimui

Juo
už-

savo komandierium
Ir taip nuo pat p 

Pirmiausia prez i d e n t a s 
Trumanas pasiuntė gin
kluotas jėgas Korėjon ir 
tik paskui pranešė Jungti
nėms, Tautoms ir pareikala
vo, kad jau pradėtą karą 
jos skaitytų savuoju karu. 
Trumanas paskyrė MacAr
thurą Amerikos ginkluotų 
jėgų vyriausiu komandie- 
riumi ir tik paskui pranešė 
apie tai Jungtinėms Tau
toms ir pareikalavo, kad ir 
jos jį pripažintų savo ko- 
mandieriumi. Dabar tos 
pačios ceremonijos ir tas 
pats nesiskaitymas su Jung
tinėmis tautomis.

Nereikia nė aiškinti, jog 
šitoks Jungtinių Tautų 
traktavimas padaro jas tik 
vienos šalies satelitu.

Ar tai sveika Jungtinėms 
Tautoms ir pasaulinės tai
kos reikalui ? Nesveika. 
Toks pasaulinės organizaci
jos išsigimimas ir lAvirįi- 
mas vienos šalies satelitu 
puldo jos prestižą ir Alug- z~l -, z-x ai n.-A i -» 4 ■>

Amerikonas

Niekas, žinoma, neap-
I gaudinėja savęs ta mintimi, 

jų jog šis Trumano žygis prieš 
nuomonę MacArthurą jau pakeičia 

arba prašalina naujo karo 
Pat, per-! paVojų. 
kaimusų p>ej- ryšyje su pravarymu 
gyvena- MacArthuro vėl iškyla la- 

! bai svarbus klausimas: Už 
! ką gi yra laikomos Jungti
nės Tautos? Prezidentas 
T r u m anas neatsiklausė 
Jungtinių Tautų savo žy
giui prieš MacArthurą. Jis 
tik po to žygio pranešė se
kretoriui Lie, kad jau gen. 
Ridgway yra 
ginkluotų jėgų komandie- 
rius Korėjoje.

! nori, sutinka ar 
kitos šalys turi priimti nau- do jos misiją, 
ją komandierių ir skaityti1’

niekas 
Chruš- 
pasisa-

naujų i

kolūkiečio | 
[ jo pro-! 
atkreipti ’ 

Architek
tams ir konstruktoriams čia . 
reikia turėti galvoje vieną la- : 
bai svarbią aplinkybę. Kaimai į 
dabar nebe tokie, kokie jie i 

, buvo prieš dvidešimt metų. Į 
Kolūkiuose gyvena daug inte-|

I ligentijos: mokytojų, 
! mų, gydytojų, aukštos 
j kaciįos žmonių—MTS mecha-l 
nikų, traktorininkų, brigadi-l 
ninku. Kaime daug jaunimo, I

Į baigusio septynmetes ir de- 
j šimtmetes mokyklas. ‘ I 
1 materialinis ir kultūrinis 
ūkiečio lygis. Dabar jis 
kitus reikalavimus, 
gerai sutvarkyti savo 

i vienas kambarys jau 
jo patenkinti. Reikia 
ti apie tai, kad kolūkietis tu- 

i retų 2—3—4 kambarius. Kol
ūkiai gali tai padaryti, reikia 
jiems tik padėti. Gyvenamieji 
namai turi būti erdvūs, švie
sūs, patogūs, patvarūs, atspa
rūs ugniai ir kartu su tuo pi
gūs.

Kokio didumo namai kol
ūkiečiams siūlomį? Chruš
čevas sako:

Naujoje kolūkinėje gyven
vietėje gali būti vienaaukščiai 
namai — vieno buto, dviejų 
butų, vienaaukščiai pamai su 
mansardomis; dviaukščiai na- i būti net keletas gyvęnvie-

agrono- ■
kvalifi-1

kol
tu r i 
n oi'ijis

buitį, ir 
nebegali 
pagalve- ’

dviejų-keturių butų, 
tik sumaniai išdėstyti 
kvartale, nepaliekant 
tarpų, bet taip pat 

susigrūdimo, ži-

mai iš 
Reikia 
namus 
didelių 
nesudarant 
noma, statyti dviejų arba ke
turių butų namus reikia tik 
kolūkiečiams sutikus.

Reikia sudaryti pakankamą 
skaičių įvairių ; 
namų projektų tipų, bet 
lutinai pasirinkti 
kolūkiečiai. Mūsų

os.

vyriausias

Nori ar ne
nesutinka,

Utenietis Petras Kulka
UTENA, Lietuva. — Iš . puošė, 

daugelio darbo žmonių at- 
i stovu, išrinktu i Lietuvos 
i Aukščiausią Tarybą, yra ir 
I Utenos veikėjas.ir kovoto- 
; jas Petras Kutka.

Uteniškiai gerai prisime- 
l na saulėtas 1940 metų va- 
i saros dienas, kai Lietuvoje 
■ buvo atkurta Tarybų val- 
i džia. Darbo žmonės tuo
met atkūrė Utenoje vieti
nius tarybų organus, žengė 
pirmuosius žingsnius per
tvarkant savo gyvenimą 
socialistiniais p a g r i ndais. 
Per trumpą laiką čia buvo i 

I pasiekti dideli laimėjimai 
I ūkinėje ir kultūrinėje sta
tyboje. Visas savo jėgas! 
i Petras Kutka paskyrė kū-1 

Šis Chruščevo straipsnis rybiniam darbui statanti 
nėra “galutinas žodis.” Tai | naują, šviesų gyvenimą. U- 
yra diskusinis straipsnis, i tenos darbo žmonės aukš- 

Kai kurie pranešimai iš | tai įvertino jo darbą — 
Maskvos skelbia, jog, stam- 1941 m. sausio 12 dieną jie 
binant kolektyvinius ūkius, išrinko Kutką TSRS Aukš- 
nebus visi kiekvieno kolū-1 čiausiosios Tarybos deputa- 
kio nariai perkelti į vieną | tu. 
kaimą, miestelį ar kaip jį | metų vasara. Niek- 
ten pavadins^, .manoma, jjog! hitlerinių gaujų įsi

veržimas nutraukė taiku 
Lietuvos žmonių darbą 
Griaudami tai, ką sukūrė 
tarybiniai žmonės, fašistai 
norėjo padaryti juos ver-

bet reikia padaryti taip, kad 
šiame reikale nebūtų neapgal
votume ir skubotumo.

viename ir tame pačiame i 
kolektyviniame ūkyje galės

čiu—įSodžiu.
Tai veikiausiai priklausys i 

nuo kiekvienos respublikos, \ ga]š',' sunaikinti’ juos, 
nuo kiekvienos srities pačių i čiau visur 
žmonių nusitarimų. ' • •

Mes čia padavėme Chruš
čevo straipsnio platesnes iš
traukas dėl to, kadtieklau- 

gyvenamųįu simai, kuriuos jis liečia, tu- 
ga- rėš didžiulės prasmės ir 

turi patys! mūsų tėvų kraštui, Lietu- 
uždavinys | vai.

Jame žymiai išau
go kultūros įstaigų skai
čius — įkurti nauji klubai, 
mokyklos. Prasiplėtė klu
bų - skaityklų ir mokyklų . 
skaičius rajono kaimo vie
tovėse — beveik dvigubai 
išaugo rajono mokyklose I 
besimokančių moks 1 e i v i ų 
skaičius.

Neatpažįstamai pasikeitė 
rajono kaimas. Vietos par- į 
tinė organizacija nuveikė! 
didelį darbą, aiškinama Į 
darbo valstiečiams, k skdj 
kolūkinis kelias nestik pa-į 
dės jiems išbristi iš ąlmžinoį 
skurdo ir tamsos, bet ir už-Į 
tikrins jiems šviesų ir lai-Į 
minga rytojų. Darbo vals-j 
tiečiai nuėjo teisingu ke-į 
liu—susijungė į kolūkius. -Į 

Ir jie nenusivylė. Kolek-į 
tyvinio darbo metai davė 
puikius rezultatus. Rajone| 
niekuomet nebuvo nuimti! 
tokie gausūs derliai, kaip t 
dabar — visais 11 procen-f 
tų 1950 metų derlius narį 
šesnis už 1949 metų derlių. 
Neregėti anksčiau derliai 
surinkti priešakiniuose ra
jono “Kibirkšties,” “Gegu
žės Pirmosios,” “Indrijos” irt 
eilėje kitų kolūkių. Žymiai 
praplėsti pasėlių plotai! 
Auginamos naujos kultu-! 
ros. Rajono kolūkių lau
kuose dirba galinga techni-l 
ka — dešimtys traktoriui 
kuriais taip dosniai 3n)rūpiJ 
na mūsų žemės ūkį tjfrybi-l 
nė vyriausybė. Sparčiai vys-| 
tosi rajono kolūkiuose pro| 
duktyvioji visuomeninė gy-į 
vulininkystė.

Kolfikiečiai pasiekė pBsil 
otaTb’uriasi j “Audros” 'p^r-l turimą gyvenimą — kasmet’: 
tizanų būrį, kurio dalyviai JV darbadienis darosi vis. 
supaikino pemaža fašistų,; svaresnis. J
ne vieną priešo ešeloną su Rajone išaugo nauji zmo- 
karinėmis medžią g o mis, n^s — laukininkystės ir ,gy- < 
tankais, patrankomis nu- vulininkystės pirmūnai, izyd 
vertė nuo bėgiu. Partizano mūs traktorininkai. | 
“Zigmo” vardas priversda-, . Vyriausybe aukštai įverd 
vo, drebėti niekšiškus oku-1 tina Kutkos nuopelnus —

■ — fronte ir už- 
i nugaryje jie sutinka atkak-, 
lų tarybinių žmonių pąsi-1 
priešinimą. Pirmose Tėvy- ’ 
nes laisvės ir nepriklauso-, 
mybės gynėjų gretose buvo 
Petras Kutka. Jis organi-; 
zuoja uteniškius atkakliai 
kovai prieš okupantus. Jo j 
iniciatyva tarybiniai patri-| 
o tai buriasi i “.

i

UI

Užteko lik vienos valandos ir keletą menkų pažadų, kad darbo unijų vadai sugrįžtų 
j “ekonomines mobilizacijos programą,” kuri, jų pačių pasakymu, yra stambiojo biz
nio įrankis. Čia tie unijų vadai, kurie sudaro United Labor Policy Committee, P^ro- 
domi Baltajame Neme pas prezidentą Trumaną. Kairėje Trumano 
prezidentas Philip Murray, o dešinėje —Amerikos Darbo F 
William Green. - ,

• J

A

i pusėje sėdi CIO 
Federatijos prezidentas

I jis apdovanotas Darbo Rauji 
donosios Vėliavos. “TėVylĮ 
nes karo” II laipsnio, dvierrįį 
Raudonosios žvaigždės ori 
dinais bei medaliais.

Alg. Ramanauskas j

' pan tuft.
Pokarinio atkūrimo me

tais Petrą Kutką vėl mato
me savo poste — jis vado
vauja uteniškių darbui at
kuriant miesto, apskrities 
gyvenimą.

Kam teko 1944 metais
i lankytis Utenos apskrityje,
! tas nepažins šių dienų U- nistras Pearson s^akė, Kai 
į tenos . Atstatyti buvę su- nada pamatiniai sutinka sd 

įmonės. Trumano planais taikos sąl 
pasi- tarčiai su Japonija.

i tenos 
griautieji namai, 
Miestas pagražėjo,

Ottawa, Kanada. — Kaįi 
nados užsienio reikalu nrij
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L^dusęs traukinys skubinosi per lygius 
Lietuvos laukus. Povilas Mikėnas, su 
amerikonišku pasu vidujinėj jo švarko 

(kišenėj, dėl atsargos su špilka tenai už
segtu, gana šaltai žiūrėjo į pro šalį 
skrendančias pilkas, pakrypusias trio- 
bas, miškus ir laukus.

Jis jautėsi esąs pilnateisis Amerikos 
pilietis, grįžtantis j savo gimtąją šalį. 
Lietuva, ta ašarų pakalnė, jam nieko ge
ro nedavė, apart vargo ir baimės.

Skolose paskendę ūkininkai, inteligen
tijos veidmainiškumas bei nusivylimas 
ir gręsiantis karo pavojus slėgtė slėgė 
visą kraštą. Daug buvo šauksmo apie 

' besiartinantį rojų, apie šviesią ateitį, bet 
niekas nuoširdžiai į tai netikėjo.
' Prisiminė Povilas apie visas bėdas, 

kurias turėjo, besirūpindamas išgauti 
sau amerikonišką pasą.

Kaipo nepilnametis, gimęs Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, jis turėjo teisę 
pasirinkti prigimtąją arba Lietuvos, • sa
vo tėvų, pilietybę. Jį viliojo tolima ir 

• pasakiška Amerika.
Jam išdavė amerikonišką pasą prieš 

1)at jo Lietuvos kariuomenėn pašaukimą, 
Jr jife jautėsi gana laimingas, kad jo pa
stangos veltui nenuėjo. Neužilgo trau- 

s kill’s pasieks Prūsijos rubcžių ir sudiev 
.Lietuva!

Kartu su juo važiavo du vaikinai ir 
/viena mergina, kuriuos susitiko Kaune, 
susisiekimo biure. Kazys Stipinas ir 

-Juozas Požėla buvo taip pat Amerikoj 
gimę, Jungtinių Valstybių piliečiai. 
Elena Dainorytė, tačiau, keliavo kaipo 
imigrantė. Ją kvietėsi pas save Ameri
kon turtinga jos’ teta. Gimusi ir augusi 
Lietuvoj, ji dirbo kaipo siuvėja. Išblyš
kusi, su paraudonavusiomis akimis, ji 
sėdėjo šalia Povilo ir daug su juo nekal
bėjo, nors jis keletą kartų mėgino ją 
prakalbinti. Bereikšmėmis akimis į jį 
pažvelgusi, trumpai atsakė jam ir vėl 
pasiliko tyli, paskendusi savo mintyse.

• Pagaliau, Kazys užsimanė pasistip
rinti ir išsiėmė iš krepšio rūkyto kum
pio su juodos duonos gabalu. Šalia jo sė- 
dėj$s rabinas pradėjo raukytis, nes 
kumpio kvapas, matomai, ir jo nosį pa
sieki Tai pamatęs, pasiūlė ir jam už
sikasti, geraširdiškai nusiteikęs Kazys. 
Rabinui tai buvo jau perdaug. Jis, savo 
valizą pasigriebęs, persikraustė į kitą 
sėdynę. Negalėdama nuo juoko susilai
kyti, net ir Elena suprunkštė.

“Tai šeima!” pastebėjo žilagalvė se
nutė su giliai' išvagotu veidu. “Tai kam 
gi tu iš.seno žmogaus tyčiojiesi?”

Pažiūrėjus į Eleną ji paklausė: “Ar 
toli su savo vyreliu važiuojate?”

“Jis ne mano vyras,” atkirto Elena ir 
surauktais antakiais skersomis žvilgte
rėjo į Povilą.

“Mes važiuojam į Ameriką,” paaiški
no Povilas, nepaisydamas Elenos žvilgs
nio.

qTai pas ką jūs, vaikeliai, važiuojate? 
Pas gimines, pas pažįstamus ar tik šiaip 
sau po pasaulį pasižvalgyti norite?” tei
ravosi senutė.

“Ji važiuoja pas savo tetą,” atsakė 
Povilas. “Aš grįžtu namon, į savo kraš- 
tąjyftes aš gimiau Amerikoj ir esu Jung
tinių Valstybių pilietis.”
Was tenai gyvenau keletą metų, kai 
jauna buvau. Sekmadieniais labai ilgu 
būdavo. Su draugėmis išeidavom už 
miesto pasivaikščiot po laukus. Ten ir 
medžiai 'ir krūmai kitokie. Kažkaip 
sunku ant širdies pasidarydavo. Viskas 
ten svetima, vaikeliai, ir aš sugrįžau. 
Čia mano nameliai,” palingavo galvą 
senutė, giliomis, mėlynomis akimis pa
žvelgusi į Povilą ir Eleną.

Neužilgo trukinys sulėtėjo ir susto
jo mažoj stotelėj. Senutė jiems palinkė
jo laimės ir išlipo iš traukinio. Garve
žys sušvilpė, truktelėjo ii-palengva trau
kinys vėl pradėjo riedėti.

Povilas prisiminė pirmąjį pavasarį 
Lietuvoje, kai jis buvo kokių šešių'metų, 
ir kitą senutę, kuri jį išsivedė į laukus 
pažaisti. Ji taipogi turėjo baltus plau
kus ir giliai išvagotą veidą. Diena buvo 
graži, saulė skaidriai švietė. Laikydama
sis už jos sijono, jis ilgai žiūrėjo >į šva
rų, tamsiai rudą patvinusio upelio van- 

kuris baisiais verpetais sukosi net 
ligi pat tilto grindų. Paskui senutė lei
do ja^ nusiauti ir užtvinusioj lankoj 
tarp purienų pabraidyti. Pempės klykė 
besisukdamos ratu virš jo galvos, o už 
jų šypsojos mėlynas pavasario dangus 
su baltais šilkiniais debesėliais. Tai bu

vo vienas iš seniausių jo atsiminimų. 
Kažkodėl, • pasaulis jam' niekada toks 
įdomus ir gražus nebeatrodė. Toji senu
tė mirė jau daug metų atgal. Povilas 
užaugo ir pamatė pasaulį jo tikromis 
spalvomis, su vargais ir ašaromis.

Atsidusęs, jis staiga sugrįžo į dabartį. 
Monotoniškai dundėjo, ūžė vagono ra
tai; pro šalį lėkė telegrafo stulpai; slin
ko lygūs laukai, miškai ir triobos.

“Apie ką gi mūsų amerikonas taip su
sikaupęs galvoja?” netikėtai paklausė 
šelmiškai besišypsodama Elena. “Ar ji 
mėlynakė ar juodakė?”

“Aš esu laisvas, kaip paukštis,” atsa
kė Povilas. “O tu labai jau mįelaširdin- 
ga esi, kitam širdį bedilgindama!”

Elena nusikvatojo. Po to, jiems kaž
kaip atsirado kalbos. Jie mažiau bekrei
pė dėmesio į pro šalį slenkančius laukus 
ir girias.

II.
Vokietijos pusėj, muitinės valdininkai 

tikrino keleivių bagažą. Įsakė visiems 
atidaryti valizas, kad jie galėtų matyti, 
kas jose yra. Jie tai darė gana forma
liai, tik retkarčiais praskleisdami dra
bužius. Bet rabinui įsakė savo valizą 
pasiimti ir eiti su dviem valdininkais į 
stotį, kad jie galėtų jį gerai iškratyti.

Iš karto, rabinas priešinosi, bet pama
tęs, kad muitinės valdininkai nemano 
šposų krėsti, pasigriebė savo valizą ir 
pabalusiu veidu išėjo, lydimas dviejų 
valdininkų. Visą vagoną užgulė keista 
tyla. Valdininkai užbaigė savo darbą 
bereikšmiais veidais.

Prieš pat traukinio išvažiavimą, ta
čiau, jie sugrąžino ir rabiną. Nušvitusiu 
veidu, jis vėl atsisėdo prie Kazio ir ėmė 
draugiškai, lyg nieko nebuvę, su juo 
šnekučiuoti. Visiems keleiviams ūpas 
pakilo.

Be to, Elena ir Povilas pastebėjo dide
lę permainą. Visas kraštas atrodė lyg 
daržas. Laukai tiesiomis linijomis išda
linti, juose traktoriai ir kitokios maši
nos aria, akėja. Miesteliai ir miestai 
švarūs, tvarkingi, viskas išplanuota, nė 
krislo ne savo vietoj nesimato. Gražu, 
nors ir savotišku grožiu, bet viskas, be 
abejo, kitaip atrodytų, jei būtų galima 
užmiršti tą rabino valizos patikrinimą. 
Bet tas atrodo per sunku, ypatingai ka
da visur matyti kareiviai ir policija.

Berlyno stotyje traukinys sustojo il
gesniam laikui. Dūzgė, dundėjo elektri
niai traukiniai; minios, darbininkų 
skubėjo į darbą; šaltai žygiavo per plat
formą drausmingos kareivių rikiuotės; 
žibėjo karininkų ir' policijos viršininkų 
uniformos. Negalima buvo nepajusti 
įtempto gyvenimo pulso, nors išblyšku
si saulė ramiai patekėjo už niūrių, pilkų 
mūrų.

Prieš pat traukinio išvažiavimą, jau
na mergina staiga pasirodė vagono tarp
duryje, su maža valiza rankoje. Kazys, 
dėlei nesuprantamos priežasties, pašoko 
ir, rankomis nusitvėręs už adverijų, už
tvėrė jai kelią įeiti. Merginą, beveik prie 
ašarų, mėgino jį šalin nustumti.

Pamatęs tai, Povilas pagriebė Kazį už 
pečių ir jį į šalį nutraukė. Mergina pri
šoko prie lango. Traukinys jau slinko 
pirmyn. Sena moteris ant platformos 
vargiai turėjo laiko jai gėlių bukietą 
paduoti ir kažką vokiškai pasakyti. 
Traukinys nelaukė.

Toji mergina buvo žydaitė, jai gėlių 
atnešė jos motina. Ji važiavo į Angliją 
ir buvo gana supykusi ant Kazio už jos 
sulaikymą tarpduryje. Kazys norėjo jos 
atsiprašyti, bet nežinojo vokiečių kalbos. 
Rabinas, supratęs padėtį, jai kažką pa
sakė ir ji nutilo. ( i

Ilga dar buvo kelionė priešaky, ir visi 
mėgino kiek galima ramiau laikytis, kad 
laikas greičiau bėgtų. Dieną ir naktį 
bėgo pro šalį miesteliai ir miestai. Greit 
akys priprato prie naujų vaizdų ir jie 
visi atrodė vienodi.

Kada traukiny^ sustojo Olandijos pu
sėj, kaž kaip lengviau pasidarė, kai vie
toj uniformuoto, blizgančiais antpečiais 
valdininko, pirmas asmuo, kuris prisiar
tino, buvo švariu,,baltu švarku apsiren
gęs vaikėzas su saldainėmis ir apelsi
nais. Muitinės valdininkai, aišku, tikri
no bagažą, bet tai buvo tik formalumas 
visiems.

Buvo skirtumas ir bendroj krašto iš
vaizdoj. Prie namų buvo daugiau gėlių. 
Patys namai daugumoje mūriniai, kaip 
ir Vokietijoj, bet jaukiau papuošti ir 
apžiūrimi. Elena jais negalėjo atsigro
žėti. r (Bus, daugiau)

Lawrente, Mass. ras, visuojnet priklausė jame.

Apylinkes žineles

Banditai pasiėmė $35,000 
Towel! Silver dirbtuvėje, pa
šovė policistą ir pabėgo. Ta 
dirbtuvė randas Newburyport, 
Mass. Joje dirba 900 darbi
ninkų. Užpuolimas buvo pa
darytas tuo laiku, kuomet bu
vo darbininkams nešamos al
gos. Apiplėšime dalyvavo pen
ki banditai.

Buvo pašaukta Methuen po
licija, kad ji užtvertų visus 
kelius ir nepraleistų banditų. 
Bet niekas nepagelbėjo.

Apart policisto, viena kul
ka pataikė ir į dirbtuvės ma- 
nadžėrio koją. Kai banditai 
dėjo į maišą pinigus, visi ma
tė, bet nė vienas jų nepažino.

Miesto valdyba ir mokyklų 
komitetas nori paversti Bru
ce mokyklą į industrinę mo
kyklą. Viskas bus sutaisyta. 
Mokykla nėra perdaug gaisro 
sužalota.

žmogus, išgelbėtas iš Spi- 
cket River, nugabentas ligoni
nėn. Jo buvo klausiapna, kas 
su juomi atsitiko: jis pats 
upėn įkrito, ar kas kitas įstū
mė? liet jis nepaaiškino prie
žasties, tik pasakė savo pa
vardę. Jo pavardė yra Gerard 
lt. Lovoie, gyvena po num. 32 
Walnut St.

Methuen policijos čyfas į- 
sake visiems naktiniams kapi
tonams areštuoti visus jau
nuolius, rastus vėlai iiaktį 
gatvėje. Visi toki jaunuoliai 
bus klausinėjami, kodėl jie 
taip vėlai valkiojasi gatvėmis. 
Apie tai visur išlipdytos no
tos. •

Tie vaikėzai susidaro į gru
pes ir naktimis tiek pridaro 
visokios žalos, jog policija 
buvo priversta prieš juos 
griebtis ' griežtų priemonių. 
Jeigu jie nebūtų suvaldyti, 
tai nebeliktų nė stubų tamso
je.

★
Viešųjų mokyklų mokiniai j 

gaus veltui obuolių. Taip pra-j 
nešė mokyklų sūpervaizeris. 
Obuolius pristatys New Eng
land Apple Growers Associa
tion. S. Penkauskas.

Ir vėliau; jam daina iš minties 
neišeidavo: ar ką veikiant bei 
dirbtuvėje prie mašinos dir
bant iš jo lūpų dainos skam
bėdavo. Bet pastaraisiais ke
liais metais Petras be saiko 
pamėgo smuklių duris ir tą 
rudą skystį. Ta yda gal 'ir pa
veikė : paskubino ankstyvam 
amžiuje mirti.

Iš Lietuvos Petras Traupis 
atvyko į šią šalį apie 1913 me
tais į Worcester, Mass. Ve
lionis vėliaus apsigyveno Bos
tone ir-čia gyveno iki mir
ties. Iš Lietuvos paėjo nuo Va
balninku, Linkeviškių kaimo.
Ilsėkis ramiai, drauge, šios 

šalies žemelėje.
—o—

Serga 
i

Kazys Žukauskas jau dau
giau, kaip dvi savaitės serga. 
Tikimasi kad greit pasveiks 
ir padės dirbti laike piknikų 
sezono, kaip ir visuomet dirb
davo. O Helen žukauskaitės- 
Bond ir P. Žukauskienės pra
šome, kad gerai jį prižiūrėtų, 
nes žinote, kad jis visiems yra 
reikalingas.

Elzbieta Zinskienė, Med
ford Mass., taipgi serga. Visi 
draugai ir draugės vėlina 
greit pasveikti. ‘

—o—
Susirinkimas

LLD 2-ros kuop. susirinki
mas įvyks penktadienį, ba
landžio 27 d., 8 vai. vakare, 
318 Broadway, šiuo kartu ko
mitetas prašo visų narių daly
vauti ir pribūti laiku.

Mikas.

Lawrence. Mass.
/

So. Boston, Mass.
Vasario 20 dieną, Petras 

Traupis, 58 metų, sirgęs porą 
dienų miesto ligoninėje mirė 
ir dar nepalaidotas. Lavonas 
tebėra ligoninėje. Tikimasi, 
kad laidotuvės įvyks pabaigo
je balandžio, besirūpinant L. 
Zelsonui, prigelbsti adv. Pet
ras Šimonis. Kadangi velionis 
buvo nevedęs, tai ir susidėjo 
nepalankios aplinkybės dėlei 
santaupų palikimo. Kokie gi
minės randasi Worcester, 
Mass, ' neprisiėmė laidojimu 
rūpintis.

Petras buvo pažangus drau
gas, priklausė prie LLD 2 
kuopos ir prie Amerikos Liet- 
Piliečių Klubo So. Bostone. 
Mėgo daile, dainas, ir kuomet 
veikė vietos pažangiųjų cho

Žineles
Lawrence-šiemet bus dirba

ma visais garais dėl sukėlimo 
pinigų kovai su vėžiu. Taip 
pareiškė D. Riley. Turėjo •su
sirinkimą. Lawrence, Andover 
ir Methuen pirmininkai. Nu
tarė darbuotis ne juokais. Tai 
geras darbas, šita nelaboji li
ga pakerta be .laiko daug 
žtmonių.

Kaip nuo .vėžio ligos apsi
saugoti, rodys filmą balandžio 
25 d. United Syrian Society 
svetainėje, ant Chestnut St., 8 
vai. vak. Dalyvaus Dr. Woll- 
vvark, kuris užsiima tos ligos 
tyrinėjimais ir taipgi yra na
rys lokalinės klinikos. Vyrai ir 
moterys galite nueiti pasiklau
syti. Įėjimas visiems veltui.

Methuen sportininkų klubas 
darė praktikas su “baseball.” 
Rengiasi prie vasarinio sezo
no. Lošime mano “subytinti” 
apylinkės sportininkus, nes tu
ri gerus sportininkus lošikus.

Motina su dviem vaikais la
bai išsigando, kai sudrebėjo 
aliejinis pečius. Pradėjo dū
mai verstis. Gerai dar, kad 
susiprato tuojau pašaukti 
gaisragesius. Jie pribuvę pa
sakę, kad senas “oil burner” 
nebetikęs, reikia nusipirkti 
naują. Bet klausimas, ar toji 
moteriškė turi iš ko jį nusi
pirkti. Juk jeigu ji būtų turė
jusi pinigų, tai seno pečiaus 
būtų nelaikiusi.

ji •

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

• f I

Liūdėsio valandoj kreipki* 
tės prie manęs dięną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo- 
derhiškai įruošta mūsų, 
šerrtieninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 M t. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Rado negyvą Vincą Staškū- 
ną. Duktė' nematė tėvo per 
kelias savaites ir pradėjo ieš
koti. Manė, kad bus kur nors 
prapuolęs. Balandžio 15 d.
atvažiavo pas namo savinin
ką, bet savininkas neturėjo 
raktų, Tai pašaukė policiją. 
Atidarė duris ii’ rado žmogų 
nebegyvą, numirusį jau prieš 
trejetą savaičių. Taip pripaži
no miesto gydytojas Dr. Bur- 
gelis.

Staškūnas gyveno vienas. 
Vėlesniais laikais ėjo pas gy
dytoją. Turėjo aukštą kraujo 
spaudimą. Manoma, kad gal 
nuo to ir pasimirė.

Nepamirškite balandžio 28 
dienos. Tą šeštadienį įvyks 
pas mus Maple Parko svetai
nėje gražus susirinkimas Lais
vės skaitytojų ir įvairių orga
nizacijų narių. Jame dalyvaus 
svečių iš Laisvės štabo. Bus 
puiki proga pasitarti įvairiais 
šių dienų reikalais ir įvykiais.

Taipgi kviečiame Haver- 
hillio kaimynus pas mumis da
lyvauti.

Vienas marškinių išdirbėjas 
Avrett bildinge buvo pasiren- 
davojęs keletą departmentų ir 
varė didelį biznį, pasidarė 
apie $1,0,00,000. Bet jau buvo 
pebe jaunas žmogus ir sirginė- 
jo. Jis padarė testamentą, kad 
po jo mirties šita dirbtuvė 
būtų ant visados uždaryta. 
Taip dabar jo sūnus ir pildo 
tą testamentą: išpardavinėja 
mašinas. Bet kaip su darbi; 
ninkais? Jie išmesti iš darbo.

S. Penkauskas.

Suaukota $15. Aukotojų var
dai tilps atskirai. Visiems au
kavusiems širdingai ačiū.

Rengimo Komitetas:
K. Kalveliene

A. Kukaitiėnč 
Geo. Šimaitis 
Jonas Grybas.

Worcester, Mass
ALDLD 155 kuopa buvo su

rengus balandžio 6 dienos 
vakare ‘m i 1 e t e r i e vieš” 
(?-Red.). Buvo skaitlingai su
sirinkę draugų ir linksmai lai
ką praleidome. Buvo duotos 
dovanos geriausioms ir pras- 
čiausiems lošėjams. Draugės 
aukavo dovanas ir užkan- 
džius.

Komitetas dėkavoja visoms 
draugėms už aukas ir visiems 
atsilankiusiems. Komitetas

KIEK GYVENS JAU
NAS DARBININKAS?

Bridgewater, Mass.
Balandžio 15 d. Gintarų 

žemės Radijo koncertas gerai 
pavyko. Programą pildė: Nor
wood Vyrų Ensamblis, vado
vaujant St. Paurai, solistai, 
duetai, Opa Mineikiutė iš 
Montęllo, Jonas Grybas iš 
Norwoodo, armonistės Gerda 
Terrsth iš Canton ir Daily 
Shin.dell iš Stoughtono, pianis
tė Geraldine Stanleys iš Mon
tello. Ir dar netikėtai porą 
dainelių iš operos sudainavo 
N. Ceponiutė iš Worcesterio.

Publikos iš visos apylinkės 
buvo pilnutėlė svetainė. Kon
certas visiems patiko.

Koncerto pirmininkas Jonas 
Grybas per pertrauką prisi
minė apie dienraščio Laisvės 
vajų dėl sukėlimo dešimties 
tūkstančių dolerių, kad atžy
mėti 40 metų sukaktį. Visi su
tiko su reikalu fondą paremti.

Amerikinė Metropolitan 
Gyvybės Apdraudos kom
panija skaičiuoja, kad tu
rintis 20 metų amžiaus fa
brikinis darbininkas gali

Amerikos Darbo Partijos 
viršininkai pareiškė protestą 
dėl miesto valdžios siūlymo 
nebestatyti mokyklų ten, kur 
jos yra labiausia reikalingos 
ir laikė rinkimų buvo prižade-1 
tos.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

g Tel. A V. 2-4026 &

DR. JOHN REPSH1SI
8 (REPŠYS) C
| LIETUVIS GYDYTOJAS £ 

8 Valandos: 2-4 ir 6-8 /
g Nedėliomis ir šventadieniais: g 
g nuo 10 iki 12 ryto. g 
8 495 Columbia Rd. ?■
| DORCHESTER, MASS. |

n............... .......................................—----------------

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MA'rket 2-5172

ATŽYMAS

LAISVĖS
40MEFV *
SUKAKTIES

. WORCESTER, MASS. .

Balandžio - April 29-tą
įvyks '

Banketas ir Koncertas 
OLYMPIA PARK 

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

LAWRENCE, MASS.

Balandžio - April 28-lą
\ įvyks

Linksma Pramoga
MAPLE PARK

METHUEN, MASS.

Pradžia 6 vai. vak.



ŽINIOS E LIETUVOS
Individuali statyba

PANEVĖŽYS, vas. 24 d. — 
Neseniai į savo naujai pasta
tytus gyvenamuosius namus 
persikėlė geležinkelininkai 
Mykolas ir Utkevičius, moky
toja Lukšienė ir mėsos kombi
nato meistras Kalenikovas.

Naujus namus pasistatė gy
dytojai Uksas ir Stankevičius. 
Apie 200 miesto’ darbininkų ir 
tarnautojų baigia statytis indi
vidualius namus.

Per paskutiniuosius metus 
čia pastatyta keli šimtai indi
vidualių namų, kuriuose apsi
gyveno darbininkų ir tarnau
tojų šeimos. Miesto 
je atsirado naujos 
Revoliucijos, Liudo 
kitos.

Tik 1950 metais 
dividualiems statytojams buvo 
paskirta apie 900 tūkstančių 
rublių valstybinio kredito.

—o—
Liaudies demokratijos šalių 

rašytojų kūriniai lietuvių kalba

VILNIUS, vas. 24 d. — 
Lietuvos TSR1 Valstybinė gro
žinės literatūros leidykla, ten
kindama skaitytojų pageidavi
mus, pradėjo daugiau leisti 

pakrašty- 
gatvės —

ir

miesto in-

liaudies deįfriokratijos Šalių 
rašytojų kūrinių. ’

Skaitytojų tarpe didelį pa
sisekimą turi lietuvių kalba 
išversti J. Fučiko užrašai “Žo
dis prieš mirtį.” Spaudai pa
ruoštas šio čekų rašytojo-ko- 
munisto, aktyvaus kovotojo 
prieš vokiškąjį fašizjmą straip
snių ir apybraižų rinkinys ir 
čekų rašytojo Sviatopluko 
knyga “Botostrojus.”

šiais metais skaitytojai gaus 
lietuvių kalba bulgarų rašy- 
toj o S t o j anovo r o m, a n ą 
“Machmedas Sinakas” ir vo
kiečių rašytojos Anos Zegers 
romaną “Mirusieji lieka jau
ni,” vengrų poeto šandoro 
Petefi rinktinių eilėraščių rin
kinį, korėjiečių poezijos rin
kinį. Išeis iš spaudos Kinijos 
rašytojos Din-Din apysaka 
“Saulė ties Sangano upe,” len
kų rašytojų rinktinės novelės.

—o—
ŠIAULIAI. Pirmąją preky

bos naujomis sumažintomis 
kainomis dieną Šiaulių par
duotuvėse buvo didelis pagy
vėjimas.

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

už geležines uždangos yra 
gana sunku dasigauti—ir niekas tikrai 
nežino, kodėl tie Rusai elgiasi, kai Rusai. 
Bet visi mes\ — — —*
puikiai žinome, 
kad jų sudaryta 
pasaulinė padėtis 
iškėlė gyvenimo 
lėšas Jungtinėse 
Valstijose iki 
padangių. w ..

COH edison’s gyvenimo lėšos 
nėra jokia išimtis. Mes turime brangiau 
mokėti už visus daiktus, kurių mums 
reikia, kad galėtume suteikti jums 
patikimą patarnavimą 
elektra Pavyzdžiui, varis yra 119% aukščiau 1910 m. kainos, \ 

švinas! 226% aukščiau ir mimu 275% aukščiau. J
Mes turime mokėti aukštesnius taksus.
Ir mes turime mokėti didesnes algas.

Ar tad stebėtina, kad elektros kainos 
turi truputį pakilti? Tai būtų pirmasis N. Y 
Mieste elektros kainų pakėlimas Con Edison 
istorijoj! Iki šiol mes tik mažinome 
Lnivinri ( S(am**ūs kainų numušimai buvo 1945 ir 1946 m. Paskui\

I 1949 Sausyje Public Service Commission įsakė laikinai 1 
' \ dar numušti kainas 10%. /

tiktai mažo pakėlimo tereikia. Mes 
jaučiame—ir manome, jūs sutiksite—kad 
Newyorkieciai geriau pasirinktų mokėti 
kelis centus daugiau per savaitę, negu 
rizikuoti patikimais elektriniais 
aptarnavimais, kuriais jie visuomet 
džiaugėsi.

Elektra visur dar būtų geriausias jūsų 
bargenas!

NEMOKAMAI REIKALAUKITE i 
S KNYGELĖS. Ji duoda daugiau žinių 

šiandieninę elektros kainų padėtį, 
jmeskite atviruką Con Edison, Room 
4 Irving Place, New York City.

CON EDISON
— jmon'ė 30,000 darbininkų
ir ap(e 150,000 savininkų — 

SUSIDĖJUSIŲ JUMS PATARNAUTI.
t

n II in ! i    i hl. i    ir«wt. -r  — ..

NewWto^AfcrAniot
Jani tikėjimas galėjo 
brangiai kainuoti

Ir daugiau įplaukė ir vistiek Į Sugadintų žmonių 
miesto valdovams neužtenka n’e^as nebepradžiugina

Pasirodo, kad New York o 
miesto valdovams niekados 
n e u ž t e k s į plaukų. Juo 
d a-u g i a u jie gauna, tuo 
daugiau jie nori ir reikalauja, 
žmonės manė, kad gal majo
ras Impellitteri bus geresnis 
ir taupesnis už kitus kandida
tus, ir tik todėl daugelis už jį 
balsavo.

Bet nespėjo naujasis majo
ras, taip sakant, nė kojas su- 
sišildyti majoro vietojo ir 
tuojau pareikalavo pakėlimo 
“sales” taksų. Miesto taryba 
jo reikalavimą patenkino. 
Taksai tapo pakelti. Dabar 
ką nors pirkdami mokėsime 
po 3 procentus, vietoje 2 proc.

Tačiau dabar sužinome, 
kad praėjusiais devyniais mė
nesiais įplaukos į miesto iždą suvažiavimą sveikino sekami:

sales”
10 procentų

iš dviejų procentų 
taksų buvo net

ŠIOS 
apie 
Tik 
632, 

didesnės, negu per tą laiko
tarpį motai tam atgal.

Tik per paskutinius devynis 
mėnesius už “sales” taksus 
miesto iždan suplaukė $109,- 
076,174.

Sveikina vilniečių
suvažiavimą

įvyksNeužilgo Chicagoje 
dienraščio Vilnies bendrovės 
šėrininkų suvažiavimas. ' M,es 
jį privalome gražiai pasvei
kinti ir apdovanoti, nes chi- 
cagįečiai visuomet pasveikina 
laisviečių suvažiavimus, pri
dėdami gražių dovanų.

Ligi šiol Vilnies šėrininkų

. . . .$5.00 

........ 5.00 
Apšvietos 
. . . .5.00 

........ 3.00 

........ 3.00 

........ 3.00

K. Petrikienė ..
Mykolas Liepa .

Liet. Moterų
Klubas ........

S. Oriškus ....
Valys B.unkus . .
Ant. Balčiūnas .
Motiejus Klimas
J. Vinikaitis ................. 2.00
Po $1.00: E. Kasmočienė, 

K. Karpavičienė, Anna Viš- 
niauskienė, J. Bašinskas, A. 
Velička, P. Kapickas, S. Wart, 
A. Gilman ir Ign. Arlauskas.

Viso ligi šiol susidarė $37.
Neužilgo prie jų prisidės ir 

Laisvės personalo nariai; pra
šome ir kitus brooklyniečius 
padaryti tą patį.

Dovanos - sveikinimai gali
ma įteikti per Laisvę arba 
laisviečius. M.

Atsisakė eiti armijon
Brooklynietis Evans Her

man, 23 metų, gyvenantis 15 
Crooke Avė., atsisakė stoti 
armijon.

Herman buvęs priešingas 
draftui ir karui iš pat pradžių. 
Kuomet prezidentas Trumanas 
pasiūlė įvesti draftą taikos 
meth, 1948 metais, jaunas 
Herman, tuomet tebebūdamas 
20 metų, parašė prezidentui 
laišką. Jis rašė, kad “draftas 
netarnauja pasaulio taikai.”

Vėlesnieji įvykiai parodė, 
kaip teisingai jis tuomet su
prato padėtį.

Pernai jisai jau gavo pa
šaukimo draftui blankas. Į 
klausimus, kokios jis tautinės 
kilmės ar rasės, jis pądėstė 
tfo kryžiuką prie visų klausi
mų ir žodžiu1 dadėjo: “Esu iš 
visų rasių, ar tai būtų dėl iš
vaizdos ar dvasinių polinkių.”

Vėliau jis gavo pakvietimą 
stoti fiziniam (egzaminui. Jis 
įsaką sugrąžino 
“Geriau/ 
dar vėliau 
pašaukimą, 
pažymėjo 
lieti.”

Šių metų 
jisai jau buvo pašauktas stoti 
prieš teisėją. Ten jis atvyko. 
Klausiamas, ar jis prisipažįs
ta kaltu, jis pareiškė esąs ne
kaltu. Jį sulaikė daboklėje 
po $5,000 kaucijos iki balan
džio 25-tos, kuomet įvyks 
teismas.

nestosiu.” 
jis gavo 
jis, greta
“nelinkęs kraują

su pastaba: 
O kada 
antrąjį 
kitko,

balandžio 18-tą

jo

Trys žmonės nuskendo, 
o vienas išgelbėtas

Bayville, Long Island. — 
Sekmadienį nuo čia netoli ju
roje audra apvertė laivelį. Ja
me buvo keturi žmones: trys 
suaugę ir vienas 15 metų ber
niukas. Du vyrai ir berniukas 
nuskendo, o Vienas tapo išgel
bėtas. Nuskendo James Jo
nes, 35 metų, Charles Barnes, 
24 metų ir jo brolis Williams, 
15 metų.

UžraAyklt Laisvę Savo Draugui.
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

Kiek aš žinau, tai kiekvie
nas pažangus, padorus lietu
vis labai džiaugiasi kiekvienu 
savo senosios tėvynės Lietuvos 
pasiekimu, laimėjimu. Bot vi
siškai atvirkščiai dūmoja mū
sų nelaimingi broliai iš smeto
ninės “Vienybės.” Aš juos 
skaitau sugadintais, pasigailė
jimo vertais žmonėmis.

štai, ' balandžio 13 dieną 
skaitau kokio ten D. Dargin- 
čiaus- straipsnį “Apdurninti 
žmonės.” Kur jis tokius žmo
nes suranda? Ogi tarpe tų lie
tuvių, kurie džiaugiasi, kad 
Lietuvoje žmonės dirba, ku
ria, gorina savo būklę. Pavyz
džiui, jis paima gražų prane
šimą, tilpusį “Laisvėje” . iš 
Pasvalio, kur sakoma, kad tos 
apylinkės valstiečiai išbrido 
iš vargo ir dabar gyvena pa
siturinčiai ir kultūringai, ir 
šaukia, kad tuo tikėti galį tik 
“apdurninti žmonės”.

Bot kodėl jis netiki ? Ko
dėl jis netiki, kad Lietuvos 
darbštūs valstiečiai, susijungę 
į kolektyvus ir panaudodami 
žemės apdirbimui modernišką 
mašineriją, gali susikurti pasi
turintį ir kultūringą gyveni
mą? Kodėl jis neturi arba ne
parodo jokio pasitikėjimo Lie
tuvos darbo žmonėjns?

Atsakymą aš terandu vieną, 
būtent, Darginčius yra fašiz
mo - hitlorizmo sugadintas 
žmogus. Teisingai, švariai 
protauti jis nebepajėgia.

Panašiai šiam sugadintam 
žmogui baisiai nepatiko ir 
pranešimas, tilpęs “Tėvynes 
Balse”, kuris parodo, kaip iš
kilmingai, linksmai ir puoš
niai Vilnius, Lietuvos sostinė, 
pasitiko naujuosius metus. 
Jam net baisu pasidaro, kad, 
girdi, naujų metų pasitikimo 
proga vilniečiai išpirko (aiš
ku, jog ir išgėrė) net 10,000 
butelių šampano. Reiškia, tu
rėjo šampano ir turėjo kuomi 
jį nusipirkti. Tas irgi, rodos, 
turėtų kalbėti už didelį page
rėjimą Lietuvos žmonių būklė
je. Bet sugadintas Darginčius 
ir čia negali įsivaizduoti, jog 
Lietuvos ž,mones pajėgūs bei 
turi iš ko gerai paūžti, pasi
linksminti, net triukšmingai 
pasitikti naujuosius metus. 
Jis sako, kad tai galėjo būti 
tik “ruskių” darbas.

Ir taip visokio plauko lietu
viški fašistėliai niekina, žemi
na Lietuvos žmones ir jų jau 
pasiektus didelius laimėjimus. 
O tas tik dar kartą parodo 
juos didžiausių lietuvių tautos 
priešų rolėse. Lietuvis..

Birooklyne atrastas raiste 
panardytas Philip Mangano, 
50 m., vienas buvusių pašauk
tų liudyti Kefauver komitetui 
ir, menama, yra kai ką pasa
kęs apie gengsterius.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

per

tikėjimas 
‘passover” ką 
rabinas Kahn

Praėjusį penktadienį, 
žydų Velykas, rabinas Abra
ham Kahn, kuris gyvena 15- 
13 Riockway Blvd, pamatė, 
kad į jo namą įsiveržė plėši
kas ir pasiėmęs $6,200 nešdi
nasi, laukan. Reikėjo pašaukti 
policiją, bot žydų 
draudžia per 
dirbti. Todėl 
negalėjo telefonu skambinti ir 
tuojau pranešti policijai. Plė
šikas paspruko su pinigais.

Tik sekmadienį policija su
žinojo apie rabino apiplėšimą 
ir plėšiką sugavo St. Albans, 
Vermont valstijoje, kuomet 
jis bandė pereiti rubežių į 
Kanadą. Pas jį dar rado $5,- 
60,0 rabino pinigų.

Fanatiškas tikėjimas šiam 
rabinui galėjo labai brangiai 
kainuoti. Dabar jis džiaugiasi, 
kad nors'tiek atgavo.

Prašome rezervuotis 
šį sekmadienį 
kultūriniam popiečiui

Lietuvių Liaudies Teatras 
kviečia visus ši sekmadienį, 
bal. 29 d., atvykt į Lietuvių 
Kultūrinį Centra išklausyt i 
Jono Valenčio iliustruotos 
paskaitos apie Shakespeare 
dramą “Hamletą.”

Valentis yra scenos 
tistas, ir jo iliustruota 
skaita apie “Hamletą” 
atlikta labai įspūdingai.

Pradžia—3 vai. popiet.
Įėjimas nemokamas.

LT vald. narys

ar- 
pa
bus

Šokančios kojos ...
Žaibuojančios akys .. .
Audringas gyvenimas ...
Daugelis meilių ...

‘VALENTINO’
Rudolpho Valentino 

Meiles ir Laikai.
/ (Tcchni-spalvomis)

> žvaigždžiuoja
ELEANOR PARKER
ANTHONY DEXTER

ASTOR
Broadway prie 461h Street.

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barbenai

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS S*
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

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL .
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 3

Brooklyn, N. Y. j
Telefonas: Evergreen 4-8174

4 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Antr., Bal.-Apr. 24, 1951

Tie lauktieji kambariai
Laukę buto naujuosiuose 

projektuose civiliniai gyvento
jai, daugelis jų veteranai, 
skaudžiai nusivils. Kebliose 
projektuose butai bus atiduo
ti laivyno oficieriams. Laivy
nui butus žada skirti BuckJ 
nor Houses, Bronxe, ir Jamai-l 
ca Bay, Lindon ir Ulmer Park^* 
projektuose, x Brooklyn.

HELP WANTED
REIKALINGI DARBININKAI

Siuvėjai, operatoriai prie, valdžios 
darbų. Tol. EV. 4-7422.

SELBERT CLOTHES, Ine.
19 Hope St., Brooklyn, N. Y.

(80-84)

HELP WANTED—FEMALE
Virėja ir namų ruošai darbininkė, 

guolis 2 naktis vietojo, maža šeima, 
$35 j savaitę. Tel. TR. 7-0665.

(80-82)

PAMOJIMAI
Paįioškau savo brolio Jono Kar

pavičiaus, nežinau miesto, kuriame 
jis gyvena, lik /Žinau, kad New Yor
ko valstijoje ir sakoma ten išdirba 
akinius. Turiu svarbų 

i juom susižinoti. Duosiu $10 dovaną, 
.kas suteiks man tikrą jo antraip.
i Mano antrašas: < V

ANDRIUS KARPAVIČItSS, f 
(109 Watkins Ave., Wilmerding, Pa!

(80-81)

reikalą su

PRANEŠIMAI
PITTSBURGH, PA. 

%
8-tos Apskrities ir LLD 4-tos 
konferencija, kuri buvo šau- 
anl 29-tos dienos balandžio, 

iš priežasties, kad

LDS 
Apskr. 
kiama 
negalės įvykti 
tą dieną A. Pipiras ir S. Orda turi
kraustytis į kitą vietą. Todėl apie 
konferencijos reikalą bus pranešta 
vėliau. Prašome delegatus jsitėmyti. 
— Jonas Urbonas. (79-81)

BROOKLYN, N. Y.
Įvyksta Kriaučių Susirinkimas.

Balandžio 25 d. įvyksta lietuvių, 
kriaučių 54-to Skyriaus susirinki
mas, 11-27 Arion PI., unijos svetai
nėje 7:30 vai. vakaro. Turėkite su 
savim unijos ir Social Security Act 
korteles, kitaip nebūsite įleisti į 
susirinkimą.

Gerbiamieji kriaučiaai ir kriauč- 
kos, mūs visų yra reikalas dalyvau
ti susirinkime. Apleidimas ii\ neda
lyvavimas susirinkime, kaipti kada, 
išeina ant blogo, tad numeskime į 
šalį savo kasdieninius reikalus, da
lyvaukime visi susirinkime Vninėtu 
laiku. — J. S. . (79-80)

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8342

Telefonas
EVergreen 4-8961




