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Radio komentatorius Hat
ley praėjusį sekmadienį pa
tiekė sveikų, išmintingų 
čių. Jos turėtų pasiekti 
vieno amerikiečio ausį.

Hatley kalbėjo apie
padėti Korėjoje. Visi, girdi, ti
kisi iš anos pusės naujo ofen- 
syvo.

Ofensyvas, kaip matome, 
jau prasidėjo. Amerikos jėgos 
vėl stumiamos atgal su dide
liais, be abejonės, nuostoliais. 
Aišku, kad geruoju, be žiau
raus persiėmimo, neužleidžia
mą nė viena pozicija.

—o—
Gen. MacArthur sakė, kad 

šiame kare mūsų nelaimė, jog 
mums neleidžiama iš oro su 
žeme sulyginti Mandžurijos 
nfiestus, kaimus ir uostus. Ten 
7 .ošintoms karo jėgos. Iš ten 
atlėkę lėktuvai mums neduo
da ramybės.

Tai visa tiesa, sako Hatley. 
Bet MabArthur ir- jo šalinin
kai pamiršta, kad ir mes turi
me panašią saugią vietą — 
dar ne vieną, net tris! Juk 
niekas iš oro ugnies nesėja 
ant mūsų miestų ir kaimų. 
Juk niekas iš oro nenaikina 
mūsų bazių, lėktuvų laukų, 
amunicijos sandėlių Japonijo
je ir Okinawoje. Kaip tik ten 
mes ruošiame jėgas ir iš ten 
saugiai kraustome Korėjon į 
frontus.

—o—
Kitas argumentas. MacAr

thur sako, kad gal Tarybų Są
junga nesikištų į karą net ir 
tuomet, jeigu mes lėktuvais 
naikintume Mandžūriją. Vie
na, sako Hatley, tie mūsų opo
nentų lėktuvai galėtų persi
kelti iš Mandžurijos laukų į 
SibiroVlaukus. Juk ir Sibiras 
ten pat. Ką tada mes darytu
me? Pagal MacArthurą, mes 
ir ten turėtume bombarduoti. 
Vadinasi, mes turėtume pra
dėti visuotiną karą.

Antra, sakė Hatley, pagal
vokime, ką mes darytume, jei
gu, pavyzdžiui, karas eitų 
Meksikos pusėje ant Califor- 
nijos pusiasalio. Daleiskime, 
kad mums priešingos šalies jė
gos veržtųsi prie pat mūsų 
Californijos. Ką mes darytu
me ? Ar mes toleruotume ?

Juk Korėjos rubežiai tie
siog sueina su Vladivostoko 
sritimis. Aišku, kad Tarybų 
Sąjunga negalėtų toleruoti, 
jeigui mes prieitume prie 
rubežiaus ir bandytume 
steigti militarinę bazę.

—o—
Bet kokia iš to viso išvada? 

Komentatorius Hatley jos ne
padavė. O išvada, teisinga, 
rimta . ir protinga, gali būti 
tiktai viena: Reikia susitaiky
ti, reikia užbaigti karą, reikia 
atsteigti toje pasaulio dalyje 
taiką.

Nėra kitos protingesnės iš
eities. Prie to supratimo pri
eina vis daugiau ir daugiau 
Amerikos žmonių, šis naujas 
Šiaurinės Korėjos ir jos talki
ninkų ofensyvas turėtų dar 
kartą įtikinti kiekvieną, jog 
tik taika ' gali užtikrinti ir 
mums ir visiems laimėjimą.

—o—N

/ Komercinės spaudos ištvir
kimą dar kartą gražiai įrodė 
jos pasitikimas gen. MacAr
thuro. Taip biauriai, taip per 
akis, taip ciniškai ir hitleriš-

■ kai meluoti gali tik visiškai 
moraliniai ištvirkusi spauda.

Girdi, New Yorko mieste 
praėjusį penktadienį MacAr
thuro pasitikimo demonstraci

joje dalyvavo septyni ir pusė 
miliįpno žmonių! Tuo tarpu 
iš viso pačiame New Yorke 
tėra taikę septynių ir astuo
nių milijonų gyventojų. Įsi
vaizduokite: Jie visi suvažia
vo į Manhattan, sutilpo į ke
letą gatvių ir sveikino nukA-

AMERIKA SMARKINĄ
ČIANGO GINKLAVIMU
FORMOZOS SALOJE
Čiang bus lygiai ginkluojamas, 
kaip ir vakarų Europos kraštai

Washington. — Apsigyni
mo departmentas pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos ly
giai rems Čiang Kai-šeko 
kinus tautininkus Formo- 
zos saloje, kaip’ ir vakarų 
Europos kraštus.

Prez. Trumano valdžia 
reikalauja 11 bilionu dole
rių karinės ir medžiaginės 
paramos jiems per metus 
prieš Sovietus ir komuniz
mą, v

Pernai lapkrityje Ameri
ka nusiuntė čiangininkams

Formozoje naujų ginklų už 
10 milijonų dolerių. •

Jungtinės Valstijos nese
niai atsiuntė Formozon 48 
oficierius ir 68 saržentus - 
technikus kaip čiango ar
mijos mokytojus. Bus pa
siųsta jam dar 500 Ameri
kos kariškių kaip mokyto
jai bei patarėjai.

Gen. MacĄrthuras piršo 
naudot Čiango armiją ka
rui prieš Kinijos Liaudies 
Respubliką. Trumano val
džia kol kas tam priešino
si...

•Kodėl Amerikos valdžia 
neįsileidžia francūzų 
aktoriaus Chevalier

r Japonijoje vykdoma 
MacArthuro politika
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Korėja, bal. 25. — Pra
nešama, jog amerikonai su
laikė šiaurinių Korėjos 
liaudininkų ir kinų ofensy- 
vą viduriniame fronte, pa- 
liai čunčono - Seoulo vieš
kelį, 7 mylios į pietus nuo 
38-tos paralelės.

Rytiniame fronte liaudi
ninkai privertė amerikonus 
apleisti Hvačon miestą ir 
Hvačon tvenkinį.

Vakariniame fronte šiau- 
stūmė

amerikonus tolyn atgal ir 
užėmė gyvenvietes už 30

mylių nuo Seoulo, Pietinės 
Korėjos sostinės. Atakuo
dami iš dviejų pusių, jie 
bando suimt amerikonus į

riniai korėjiečiai

Kieta karinė cenzūra sle
pia fronto žinias jau kelio
lika valandų.

Siautėja kruviniausi mū-% 
šiai. Daugumoj fronto da
lių amerikonai palaipsniui 
traukiasi atgal.

Korespondentai praneša, 
kad amerikonai per tris pa
starąsias dienas užmušė bei 
sužeidė 18,000 šiaurinių ko
rėjiečių ir kinų.

Quebec, Kanada. — Atvy
kęs iš Francijos aktorius 
Maurice Chevalier protes
tuoja, kad Jungtinės! Vals
tijos atsisako jį įsileisti.

Jam užginta i Jungt. 
j (Valstijas atkeliauti todėl,< 

kad Chevalier pasirašė 
Tarptautinės Stockholmo 
konferencijos atsišaukimą 
—uždrausti atomines bom
bas ir per ramias derybas 
išspręsti ginčus tarp*vaka
rinių kraštų ir Sovietų Są
jungos.

Protestuodamas Cheva
lier nurodė, jog ir milionai 
kitų francūzų pasirašė tą 
taikos konferencijos atsi
šaukimą.

Chevalier buvo pakvies
tas į Hollywoodą kaip akto
rius naujiems judamiesiems 
paveikslams.

Washington. — Iš Japoni
jos sugrįžęs John Foster 
Dulles, prezidento Trumano 
pasiuntinys ,pareiškė:

Nors gen. MacArthur pa
varytas, bet Amerika tęs jo 
politiką Japonijoj, ypač pa
dės japonų valdžiai kovoti 
prieš komunizmą.

Sakoma, baigėsi Irano 
žibalo streikas

JOS 
jsi-

Dideli amerikinės anglies 
išgabenimai Europon

Geneva, šveic. — Jungti
nės Valstijos vasario mėne
sį šiemet įgabeno į vakarų 
Europą daugiau kaip milio- 
ną tonų anglies, kaip pra
neša Ekonominė Jungtiniii 
Tautų Komisija. Bet vis 
dar trūksta anglies gyven- 
namiams ir fabrikams va
karinėje Europoje^

Nupuolė anglies išgabe
nimai iš Anglijos į europi
nę sausumą.

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia skelbia, kad jau 
grįžta darban 17,000 darbi
ninkų, streikavusių prieš 
anglų žibalo fabrikus Ira
ne.

Irano policija ir kariuo
menė, puldama streikierių 
demonstracijas prieš an
glus, užmušė 9 streikierius; 
areštavo 250.

Anglija prašė leisti jos 
karo laivam įplaukti į Aba
dan uostą. Irano valdžia 
atmetė prašymą.

Amerikiniai koresponden
tai spėja, kad žibaliniai 
darbininkai iš naujo strei
kuos, : 
uždarbį.

Anglai valgo juodvarnius
London. — Taip stokuo- 

ja anglams mėsos, kad jie 
pradėjo šaudyti juodvar
nius ir valgyti. .

Valdžia leidžia žmogui 
tik už |9 centus pirkti mė
sos per savaitę.

rūnavotą didvyrį!
Mūsų apylinkėje penktadie

nį visose gatvėse per visą die
ną buvo tiek pat judėjimo, 
kaip ir kąsdieną. Visos kraut- 
tuvės darė lygiai tiek pat biz
nio, kaip ir paprastai.

Ta ištvirkusi spauda iš ke
lių šimtų v tūkstančių padarė 
kelis milijonus.

Vėliausios Žinios
Korėja. — Teigiama, kad 

amerikonai atgriebė Indže 
rytiniame fronte, 4 mylios 
i šiaurę nuo 38-tos parale
lės.

Washington. — Republi- 
konai senatoriai Wilev ir 
Hickenlooper perša bom- 
barduot Mandžūriją ir pa
siųst Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkų armiją iš For- 
mozos prieš Kinijos Liau
dies Respubliką.

Jie tvirtina, kad to rei
kalauja ir naujasis ameri
konų komandierius gen. 
Ridgway.

Washington. — Anglijos 
atstovai tariasi su Ameri
kos valdžia apie greitą tai
kos sutartį su Japonija. An
glai pageidauja, kad ir Ki
nijos Liaudies Respublika

reikalaudami pakelt prjįmta į derybas dėl

ORAS.— Apsiniaukę, ve- 
jas, lietus.

tos sutarties.

Yokohama, Japonija. —
Suskaityta lavonai jau 103

žmonių, sudegusiu trauki
nio gaisre. Žuvusių tarpe 
yra 7 amerikonai.

Cleveland. — įtakingas 
rabinas Abba H. Silver ra
gino nutraukt karo veiks
mus Korėjoje.

Washington.— Demokra
tas senatorius Pat McCar- 
ran siūlė Amerikai Maryti 
karinę sutartį su Ispanijos 
Franko fašistų valdžia.

žadama geresnė būklė 
pabėgėliam iš 
Sovietų srities

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonų vyriausybė va
karinėje Vokietijoje ir Au
strijoje nutarė geriau ap
rūpinti pabėgėlius iš sovie
tinių sričių ir naudoti juos 
kaip šnipus prieš Sovietų 
Sąjungą.

Detroit. — Tęsiasi mies
tinių busų ir gatvekarių 
darbininkų streikas.

Sovietų sportininkai 
dalyvaus Olympiadoje

Streikuoja 750 tūkstančių 
darbininkų Ispanijoj ir 
Italijoj prieš brangenybę

Maskva. — Sovietų spor
tininkai oficialiai dalyvaus 
tarptautinėje sporto varžy- 
boje - O 1 y m p iadoje, kuri 
Įvyks liepos - rugpjūčio 
mėn. Helsinki,. Suomijoj.

Tai bus dar pirmas Sovie
tų dalyvavimas tarptauti
nėje Olympiadoje.

Lie šnekasi su 
turkų valdovais

Madrid, Ispanija. Nors 
Franko fašistų valdžia grū
mojo ginklais triuškinti 
streikus, tačiau 500,000 
darbininkų tęsia streiką 
Bilbao, San Sebastiane ir 
kituose šiauriniuose Ispani
jos miestuose. Reikalauja 
numušti maisto ir kitų 
reikmenų kainas ir pakelti 
algas.

Ankara, Turkija.—Gene
ralinis Jungtinių Tautų se
kretorius Trygve Lie kalbė
josi su Turkijos prezidentu 
Celalu Bay ar u ir turkų mi
nistrais apie “apsigynimą 
nuo komunizmo.”

Roma. — 250,000 valdinių 
darbininkų išėjo į protesto 
streikus įvairiose Italijos 
srityse, reikalaudami paža- 
bot kainas ir padidint už
darbi.

6 centais pakeliama alga 
milionui geležinkeliečių

Kaip Vengrija sutiktų 
paleisti Įkalintą šnipą

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų valdžia sutiktų pa
leisti iš kalėjimo amerikinį 
biznierių Robertą A. Voge- 
lerį, jei būtų vėl atidaryti 
Vengrijos * konsulatai Ame-

Tie konsulatai buvo už
daryti kerštui už tai, kad 
Vengrija įkalino Vogelerį 
kaip Jungtinių Valstijų šni
pą.

Washington.—Eric Johns- 
tonas, ekonominių reikalų 
direktorius, nutarė pakelti 
algą po 6 centus per valan
dą milionui geležinkelinių 
darbininkų, atsižvelgiant į 
gyvenimo pabrangimą.

Šis uždarbio pakėlimas 
nepaliečia traukinių darbi
ninkų - tarnautojų.

fc --------------

Kongresas svarstys rendų 
kontrolės pratęsimą

Buvęs ambasadorius įspėja - karas prieš komunizmą galėtą patarnaut komunizmui
ĮĮT ' TOljllV

New York. — Jungtinės I glijai nuo 1947 m., iki 1950 
jc-i-jjno u- Ano-Una iNvrivolo I metų žiemos. Dabar jis yra 

pirmininkas Mutual Insur-* 
ance Life (gyvybės apdrau- 
dos) kompanijos.

Douglas patarė atodairiai 
elgtis, kad pati Amerika 
neiššauktų naujojo karo, 
bet “jeigu karas taptų 
mums užkartas, tai kitos 
išeities nebūtų, kaip tik at
mušti tironiją.” sakė Doug
las. Jis pareiškė pasitikė
jimą, kad amerikonai, galų 
gale, laimėtų tokį karą, bet 
iš to nebūtu naudos.
Laimėtojas—pralaimėtojas

Kartu Douglas priminė 
pavojingus pačiaip “laimė-

Valstijos ir Anglija privalo 
gerai apsižiūrėti, kad Korė
jos karas nepersimestų Ki- 
nijon, nes tada galėtų išsi
vystyti trečias pasaulinis 
karas su * neapsakomai bai
siomis pasėkomis, sakė 
Lewis W. Douglas, buvęs 
Amerikos a m b a s adorius 
Anglijai.

Negana to. Naujasis ka
ras galėtų patarnauti ko
munizmui ir revoliucijai, 
įspėjo Douglas, kalbėdamas 
Associated Press laikrašti- 

i. ninku bankiete.
Douglas buvo Jungtinių 

Valstijų ambasadorius Ąn-

tojui” dalykus, būtent:
“Bet karinė pergalė ne

galėtų išnaikint komunisti
nes idėjas. Patsai karinis 
sunaikinimas Azijoj, Euro
poj ir visur kitur, taipgi ir 
čia namie,' sudarytų dar 
derlingesnę ir geriau ap
laistytą dirvą komunizmui 
ir revoliucijai šaknis suleis
ti.

“Palyginkite 1900 metų 
pasaulį su šiandieniniu pa
sauliu. Du pasauliniai ka
rai padarė beveik neapsa
komai dideles atmainas pla
čiajame pasaulyje' ir kiek
vienoj paskiroj šalyj.

“Didžiųjų karų pasėkos

yra skolų susikuopimas, 
sunkūs taksai, infliacija, 
platus visuomeninis bruz
dėjimas, prekybos išnarini- 
mai, sumišimas ir betvarkė, 
ilgas ir sunkus atkūrimas 
to, kas sunaikinta per karą, 
—visi toki dalykai tikrai Ip- 
mia, jog kariniai laimėto
jai, galų gale, tikrai taptų 
beveik tokiais pat pavargė
liais ir sumuštais, kaip ir 
anie, kuriuos jie sumuštų 
karo lauke.” •

Dar Douglas pridūrė:
“Anglija ir mes patys pa

darėme rimtų klaidų Azijo
je. Kai kurios tokios klai
dos gal net Korėjos karą 
užkūrė.”

Washington. — Šį ketvir
tadienį Kongresas pradės 
svarstyti valdžios pasiūly
mą pratęsti rendų kontro
lę. Dabartinis kontrolės 
įstatymas išsibaigs birželio 
30 d.

Daugelis valstijų ir mies
tų jau panaikino rendų 
kontrolę savo srityse, kaip 
kad leidžia tas įstatymas.

Angliški Fordai bus New 
Yorke pardavinėjami

New York. — Nuo šio 
penktadienio bus New Yor
ke pardavinėjami užsieni
niai Fordo automobiliai, ku
rie Anglijoj pastatyti. An
gliško Fordo- kaina—$1,795, 
neskaitant miestinių taksų.

v
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KODĖL BEVANAS IR WILSONAS 
PASITRAUKĖ IŠ VALDŽIOS?

Ilgokai vykę Anglijos darbiečių valdžioje nesutikimai 
pagaliau prasiveržė ^viešumon.

Jie prasiveržė', kai iš darbiečių valdžios pasitraukė 
darbo ministras Aneurin Bevan ir prekybos ministras 
Harold Wilson; Abudu šiuodu vyru pasitraukė iš val
džios dėl to, kad ii, Attlee valdžia, pataikauja Ame
rikos kapitalizmui, ryžtasi leisti bilijonus dolerių gin
klams, plėšdama pinigus iš darbo žmonių.

Tuojau, kai Aneurin Bevan tik pasitraukė iš valdžios, 
buvo skelbta, kad jis tai darė dėl to, kad valdžia nutarė 
imti pusę kainos iš žmonių už auksinių dantų sudėjimų 
ir už akinius.

Anglijoje, kaip žinia, .veikia įstatymas, pagal kurį gy
dytojai ir visokie žmonių sveikatai palaikyti mechani
niai prietaisai (kaip akiniai, dirbtiniai dantys, etc.) tu
ri būti žmonėms duodami nemokamai -.

Tačiau paaiškėjo, jog darbiečių valdžioje yra giles
niais klausimais nesutikimai.

,T£i atidengė pats Bevan savo kalboje, pateiktoje 
parlamentui tuojau po rezignacijos.

Trumpai suėmus, Bevan- nttrodė, jog tarp jo ir Attlėe 
nesutikimai remiasi sekamais motyvais:

1. Attlee valdžia keliaklupsčiauja prieš Amerikos di
plomatiją, kuri yra žiauri, neapdairi ir kuri ryžtasi kitų 
kraštu iškaščiais tvirtinti Atlanto Paktą.

2. Tuomet, kai “totalitarinės” valstybės (vadinasi: T.
Sąjunga ir kitos liaudiškos demokratijos) pirmon vie
ton stato liaudies gerbūvio kėlimą, o ginklavimąsi an
troje vietoje, Anglijos darbiečių valdžia; klausydama A- 
merikos kapitalistų, pirhion vietori stato giriklavimųsi— 
ginklavimąsi dafbb žmonių iškaščiais. , .

3. Attlee valdžios politika yra: nusilenkti Washing- 
tonui ir klausyti, ką jis sako, gi Bėvano nusistatymas— 
Anglija privalo turėti savo nepriklausomą politiką; ji 
turėtų būti lyg ir tarpininkas tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos.

4. Attlee valdžios politika:’išleisti per ketvėris metus 
arti 14-ką bilijonų dolerių ginklavimuisi, aplopant bied- 
nuomenę, darbo- žmones; Bevano politika: pitmiausiai 
rūpintis darbo žmonių būvio gerinimu, o ginklavimąsi 
pastatyti RntHije vietoje

Tokie yra pagrindiniai skirtumai.
Bevan sako, jog Attlee programa visvieh nebus pra

vesta, o ją pravėdailt; šalyje kils nedarbas, prasiplės 
skurdas, gi sū titd pakils komunistai — pakils tie, prieš 
kuriuos darbiečių valdžia ir Washingtonas ryžtasi ka
riauti.

Jau ir dabar, dėka ginklavimosi programai, dėka At
lanto Paktui, visuose Vakarų Europos kraštuose pakilo 
inflacija, darbo žmonių gyvenimas žymiai pasunkėjo 
ir jis vis tebesunkėja.

Labai galimas daiktas, jog po šitų atsistatydinimų 
darbiečių valdžia, Vadovaujama Attlee ir Morrisono, il
gai gyvuoti begalės^ nes jb turi nedidelę parlamėnto 
narių daugumą.-

Konservatoriai tuo džiaūgiasi, manydami, jog seka
muose parlamento narių rinkimuose jie laimės daugumą 
ir vėl bus valdžioje. ' * ' z v

Suhku pasakyti, kąip tėn bus,—tik ateitis parodys.
Vienas aišku: Anglijoje iškilo tvirtų balsų prieš iste

rinę Amerikėfc politiką. u z

KVfclKERltj ATSIŠAUKIMAS
Amerikos kveikerių organizacija—American Friends 

Service Committee^-ir vėl atsišaukia į Amerikos vy
riausybę, į Amerikos visuomėnę, ragindami baigti karą 
Kerėjoje.

Kveikeriai (Quakers) ragina mūsų vyriausybę imtis 
konkrečių žygių,- Imtis tokių žygių, kurie iš tikrųjų 
vestų prie susitarimų sū šiatires Kbfėjoš vyriausybė if 
su Kinijos Liaudies Rėspūblika kariii baigti.

Jie ragina tvirtinti Jungtinės Tali tas—tvirtinti jas 
ne kaip karo įrankį, o kaip tdikos palaikymo įrankį, nes 
taikai palaikyti ši organizacija ir buvo įkurta. -Į Jung
tines kautas turėtų būti priimtos ,visos valstybės, dideles 
ir mažos, nes ligi šiol apie 12-ka tokių valstybių,—dides
nių ir mažesnių—dar tebėra liepfiimtos į Jungtines Taf
tas. ■

Per Jungtinės Tautas- turėtų būti teikiama ekonomi
nė paspirtis tiems kraštams, kurie biedni, kur skurdas ir 
vargas viešpatauja,

Reikia siektis nusiginklavimo,, o jei ne visiško nusi
ginklavimo, tai bent ginklavimosi sumažinimo.

Mūsų nuomonė, kveikerių atsišaukimas yra padarytas 
labai laikų ir vietoje.

Šiuo mėtų, kai Amerikoje tarp trumanihinkų ir ihakar- 
turininkų vyksta ginčai dėl karo vedimo, karas.Korėjoje 
tėbesiauteja; daugybė žmonių kasdien žūsta;, daugybė

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
ŽEMĖS KOLEKTYVI
ZACIJA VENGRIJOJE

PHfeš Virš mėnesį laiko 
Budapešte įvyko Vengrijos 
darbo žmonių (komunistų) 
partijos suvažiavimas, ku
riame sakė ilgą kalbą jos 
vadovas, Matias Rakoši. Jis 
kalbėjo apie pramonę, apie | 
partijos vaidmenį jos kėli
me, apie taikos reikalus ir 
apie Vengrijos žemės ūkio 
kolektyvizaciją.

Pasirodo, jog ir Vengri- 
! joje žemės ūkio kolektyvi
zacija eina pirmyn, tik teh 
kolektyviniai ūkiai nevadi
nami kolūkiais, kaip Lietu
voje, bet kooperatyviniais 
ūkiais. Lietuvos žinių agen
tūra Elta praneša:

Rakošis nurodė, kad vis di
desnė dalis darbo valstiečių 
mato vienintelį kelią į tolesnį 
savo materialinio lygio bei 
kultūros kilimą gamybiniuose 
žemdirbystės kooperatyvuose, 
žemės ūkio socialistinis sekto
rius — valstybiniai ūkiai ir 
kooperatyvai — apima maž
daug jau septintadalį mūsų 
ariamojo ploto ir paskutinė
mis savaitėmis vėl ėmė spar
čiai augti. Mes jau turime to
kias apskritis, kur daugiau 
kaip 50 proc. ariamos žemės 
įdirba gamybiniai kooperaty
vai ir valstybiniai ūkiai.

Mūsų pirmutinis ir visų 
svarbiausias uždavinys, — to
liau pasakė Rakošis, —sustip
rinti jau esamus gamybinius 
kooperatyvus ir padėti tam, 
kad jie savo geru pavyzdžiu 
bei laimėjimais patrauktų į 
kooperatyvus dar platesnius 
darbo valstiečių sluoksnius. 
Rlakošis pažymėjo būtinumą

sustiprinti kooperatinio judėji
mų propAgandą, ibūtinumą bū
ti atsargiems ir jautriems 
kooperatinių judėjimo klausi
mais, judėjimo, kurio prakti
ka parodė, koks sėkmingas 
yra įtikinimo ir pavyzdžio me
todas.

Vengrija nėra tarybinė 
valstybė — ji yra liaudiška 
respublika, panaši Lenkijai, 
Rumunijai, Albanijai, Bul
garijai. Tačiau žemės ūkio 
kolektyvizacija ir Vengri
joje eina gan sparčiai.

Kuriami žemės ūkio ko
operatyvai ir Lenkijoje, ir 
Čechoslovakijoje, ir Rumu
nijoje, ir Bulgari joje. Nyks
ta ilgametės ežios, skyru- 
sios žemės sklypelius. Šali
nami arkliai ir plūgai, — jų 
vietas užima traktoriai.

Beje, Rumunija, Čecho- 
slovakija ir Lenkija jau pa
čios gaminasi traktorius. '

AR REIKIA JIEMS 
TUO RŪPINTIS?

Chicagoje prieš tūlą laiką 
koks tai prof. Galva sakė 
paskaitą, kurią marijonų 
Draugas bando atpasakoti. 
Galva pasakė:

Lietuvos atstatymas vyks 
demokratiniais pagrindais...

Apie kokį atstatymą 
prbf. Galva kalba? Apie 
Hitlerio sugriautą Lietuvos 
ūkio atstatymą?

Ne! Jis kalba apie tą 
“atstatymą,” kuris reiks 
pravesti, kada Lietuva bus 
nuniokota atomo bombos,— 
po trečiojo pasaulinio karo 
(kurio klerikalai ir socia
listai taip laukia), — kai 
Lietuvos liaudies tarybinė

vyriausybe bus “sumušta,” 
kai Lietuva bus “išlaisvin
ta.”

Prof. Galvai rupi ir tas: 
pagal kurią konstituciją 
Lietuvoje demokratija bus 
atstatyta — pagal klerika
lų konstituciją, pagamintą 
1922 metais, ar pagal Sme
tonos konstituciją, paga
mintą 1932 metais?

Bet tai nėra, pagaliau; 
tiek svarbu! Galvai svar
biau, kaip bus su žeme? 
kaip bus su ūkiais ir dva
rais ? Paklausykite:

/
Štai mūsų ūkininkas ar dva

rininkas (mūsų pabraukta — 
L. Red.) šiandien mano grįž
ti į savo ūkį, bet juk tų ūkių 
jau nesą...

Štai, kur glūdi dvarinin
ku nelaimė!

Galva šitaip sugalvoja:
Ūkis turėsiąs pilnai siekti 

savo esminio tikslo — bend
ros tautos gerovės.

Panašiai, kaip buvo Sme
tonos laikais, ar ne?!

Vyriausias profesoriui 
Galvai galvojimas liekasi 
tas: kad tik greičiau pra
sidėtų pasaulinis karas ir 
Lietuva taptų “išlaisvinta.” 

Well, mes galime utikrin- 
ti profesorių Galvą ir gal- 
vukes, kad jie ir jų dvari
ninkai ir fabrikantai ir vi
sokie fašistpalaikiai pona- 
voti Lietuvoje daugiau ne- 
beponavos!

Dėl to jiems nereikėtų ir 
rūpintis apie dvarus ir 
ūkius.

Tais dalykais rūpinasi ir 
rūpinsis Lietuvos darbo 
žmonės!

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

—Gazietoj.
—Lehkai prezidentą turi, 

—juo yra Bieruta, jaunas, 
smart vyras. .

—Jie nori kito; jie Įnori 
lietuviško kraujo.

—Tu mynini, tokio, /ifcatp 
Jogaila?

—Šiūr!

SUSIPAŽINKITE SU ŽYMIĄJĄ DAILI
NINKE I. TREČIOKAITE - ŽEBENKIENE

VILNIUS, Lietuva.—Pa
skutiniuose rinkimuose Lie
tuvos žymioji dailininkė I. 
Trečiokaitė - Žebenkienė ta
po išrinkta į L i e t u v o s 
Aukščiausią Tarybą. Tai 
puikus įrodymas, kad Vil
niaus darbo žmonės aukštai 
vertina šios dailininkės ne 
tik meninę, bet ir visuome
ninę veiklą.

Naujo, tarybinio gyveni
mo vaizdus, žmones, savo 
atsidavusiu darbu iškovo
jusius šaunius gamybinius 
laimėjimus, didingus mūsų 
ateities bruožus savo kūri
niuose parodo dailininkė I. 
Trečiokaitė - Ž e b e n kienė. 
Jos sukurtas paveikslas 
“Kolūkiečių suvažiavimas” 
ir .kiti darbai vaiždubja kol
ūkinio kaimo žmones, dar
bo pirftiūnūs, jų laimėjihlus 
ir siekimus.

Meš, Vilniaus Valstybinio 
dailės instituto studentai, 
žinome, kad tų puikių są
lygų mokslui ir kūrybai, 
kūi’idš itiiims suteikia tary
binė santvarka, dailinirikė
l. Trečiokaitė - Žebenkienė 
neturėjo. Sunkus buvo jos 
kelias į mokslą buržuazijai 
valdant. Biržuose,- kur 1909
m. neturtingų tėvų šeįmoje 
gimė Trečiokaitė,, buvo 
daug jahhuolių, dėl nėpa- 
kehčiamų. bufžuaziries san
tvarkos sąlygų negalėjusių 
pasiekti išsiinokšlihimb. Bė- 
sifhokydama mokykloje, t. 
Trečiokaitė-žėbeilkiehė su
pranta, jog gyvėnimds Sun
ktis pl&čiosionis darbo žiho- 
nių masėms todėl, kad jaš 
engia išnaudotojai. Norė
dama padėti darbo žmo
nėms; ji stengiasi' įgyti 
daugiau žinių, dalyvauja

pažangiuose rateliuose.
Dailininkė I. Trečiokaitė- 

Žebenkienė visada stengėsi 
sukurti aukštai idėjinius 
meno kūrinius, išreiškian
čius darbo žmonių intere
sus, artimus ir. supranta
mus liaudžiai. Atkūrus ta
rybinę santvarką Lietuvo
je, dailininkė visa energija 
ėmėsi realizuoti savo pla
čius kūrybinius sumany
mus, tačiau klastingas fa
šistinių barbarų įsiverži
mas į mūsų taikią šalį su
trukdė jos kūrybinį darbą.

Didžiojo Tėvynės karo 
hiėtais. dailininkė dirba 
įvairiose pareigose tolimo
je užfrontėje .

Išvadavus Lietuvą iš hit
lerinių okupantų jungo, I. 
Trečibkaitė-Žėbenkiehė ak
tyviai įsijungia į atstato
mąjį ir kūrybinį darbąx 
Ntiči pat pirmųjų dienų dai- 
linihkė dirba dbcentu Vil
niaus Valstybiniame dailės 
institute. Vadovaudama 
piešimo katedrai, ji atiduo
dą visas savo jėgūs ir žinias 
jaunųjų dailininkų kadrų 
auklėjimui; Daug padeda I. 
Trečiokaitė - žeben kienė 
studentams organizuojant 
mokslinius’ratelius. Mes ži- 

Mnomė dailininkę - pedagogę 
kaip geriausią stude n t ų 
draugą ir rūpestingą dėsty
toją. . .

Įvykusi, dailininkės ata
skaitine paroda parode, kad 
ji savo kūriniais atsiliepia į 
aktualiuosius tarybinio gy
venimo klausimus. Jos re
alistiniai kolūkiečių portre
tai išreiškia hau j aš tarybi- 
ffib žmogūiis savybes, iške-
Ii a jo tvirtą charakterį, va
lią, pūsibyžinią. Dabar dai-

turtb kasdien naikinama. If tam vis nesimato pabaigos!
■kiekvienas Amerikos pilietis privalo gerai įsisąmonin

ti šiuo kveikerių atsišaukimu; kiekvienas privalo jį pad
feint. • ■

lininke kuria naujas kom
pozicijas kolūkiečių gyveni
mo temomis.

Savo pedagoginiu darbu 
ir kūrybine bei visuomeni
ne veikla I. Trečiokaitė-Že- 
benkienė nusipelnė liaudies 
pasitikėjimą ir pagarbą. Už 
šaunų kūrybinį ir pedago
ginį darbą I. Trečiokaitė - 
Žebenkienė yra apdovanota 
Darbo Raudonosios Vėlia
vos, Garbės ženklo ordinais 
ir medaliu “Už šaunu dar
bą Didžiajame Tėvynės ka
re 1941—1945 m.”

O. Kirnaite, A. Pa party te 
Vilniaus Valstybinio 
Dailės instituto 
studentai

Visokios Pastabos
Produkcijos bosas Ch. 

Wilson sako piliečiams: 
“Dirbkit ilgesnes valandas 
be viršlaikių mokesčio.”

Prez. Trumanas šaukia: 
“Mokėkite taksus iki pra
dės skaudėt!” 0 kongresi
nis komitetas rekomenduo
ja mėsą priskaityt prie 
“luxury” ir taksuot taip, 
kaip laikrodžius, deimantus 
ir tt.

Tai toki pagerinimai pi
liečiams.’

•___  >
•

Russ Thatcher, kuris sa
ve, vadina “laikraštiniu de
tektyvu,” suradęs šiuos 
įrodymus:

Legališkai, piliečiai Bar
re, Vt., turi, imt maudynę 
kas šeštadienis. Taipgi 
Brainard; Minn., kiekvienas 
vyras turi augint barzdą. 
Gi Providence, R. I., mote
rys negali nešiot drabužių, 
pro kuriuos matosi kūnas, 
net ir šilkinių arba nylon 
pančiakų negali nešiot!-

Visi žmones bijosi karų,

Gerai būtų žmogui gy
venti, jei jo niekas nebade- 
riuotų. Bet kur tu rasi to
kį laimingą?

Vis kas nors tave su ko-
■ kia ekstra prieina užpuls ir i 
gana!

Trumaną baderiuoja Ma
kar tu ras, gengsterius bade
riuoja Kifaveris, parapijo
mis baderiuoja kunigai, o 
kunigus — parapijonai; sa- 
liūnininkus baderiuoja kos- 
tumeriai ,o kostumerius — 
saliūnininkai. > Vyrą bade
riuoja pati, o pačią — kai 
kada vyrai. Mergos bade
riuoja bernus, o bernai —
mergas.

Važiuoji žmogus strytu 
sename forduke ir bijaisi, 
kad tavęs nebaderiuotų po- 
licmanas.

Aš mislinu, kad nuo A- 
braomo laiku nebuvo žmo
gaus, kurio kas nors neba- 
deriuotu.

Mane tai dažnai bade
riuoja Saimonas Blynas.

Ana nedėlia ateina Blv- 
nas pas mane riesti politi
ka.

—Ar tu girdėjai, — klau
sia jis, net padusęs, — kad 
paliokai nori mūsų brolį 
tautietį-Sau prezidentu tu
rėti?

—Kur tai matei?

išskyrus pelnagrobius ka
pitalistus.'

Vienas vaikinas pats nu
sišovė, kad tik nepapulk į 
karinę tarnybą ir ten ne- 
žūt.

Michigano valstijoje, 
Lansinge, jaunuolis padegė

—Gal turi galvoje lenkus 
pabėgėlius, fašistus?

—Aš myninu, tie palio
kai, ką gyvena Londone ir 
Washingtone. Matai, kaip 
mūsų tauta kyla, kaip ėra- 
planas!

—O kodėl lenkai šlėktos 
nenori iš savo tarpo prezi
dento?

—Jie nori legališko.
—Tai kodėl Lozoraitis,

tu mislini, legališkas?
—Jis, sako, turi Kybartų 

aktą? Sei, kas tas aktas, ar 
didelis jis? Turbūt labai 
sunkus ?

Matai, tu, Saimonai, net 
nežinai, kas tas “Kybartų 
aktas!” Tai peiperio pyšis, 
kurio neužtektų vienam rb- 
zui nei toilete.

—Peiperio?!
—Kada Smetona

iš Lietuvos ir pamatė, ka* 
Lietuvon jam ir jo pačiai 
nebus lengva sugrįžft; tai 
jis sumislino tokį skymą: 
pasiėmė pysį peiperio ir par 
rašė, kad Lozoraitį palieka 
savo nasledninku. Ir para
šė, kad jis tą pysį peiperib 
rado kieno nors numeštą 
ant stryto Kybartuose, Lie
tuvos žemėje, ir ten ant jo 
pasirašė savo pavardę. Ma
tai, . koks tas Kybartų ak
tas! Dabar eina zfaitaš: 
smetonininkai ir dipukai 
paliokai stikina už Lozo
raitį, Smetonos naslednin- 
ką, socialistai ir kunigai 
stikina už kunigą Krupavi
čių, dar kiti stikina už Par
šiuką iš Garliavos, kuris 
vadinasi Gabriu, na, o lie
tuviai stikina už Justą Pa
leckį, gyvenantį Vilniuje!

—Ką dabar daro Lozorai
tis?

—Meldžiasi Vatikane.
—Tai tu, Džimi, mislini, 

kad jis nebus Lenkijos pre
zidentas?

—Ar tu matai savo pa
kaušį?

Saimonas Blynas pamis
imo ir tarė:

valstybinius namus .tiksliai: —Ne!
“Vietoj eit į karinę tarny
bą, geriau eit į kalėjimą.”

Tas parodo, kokį demo
kratiškumą piliečiai jaučia.

Mums, amerikiečiams, 
pasakoja iš visų laikrašti
nių, kapitalistinių ir bažny
tinių kampų, kad Sovietų 
Sąjunga esanti agresorius 
ir nori karo.

Dabar pasirodė ve kas:
So v. Sąjunga yra įsteigus 

fondą nuo 11949 metų, iš ku
rio duoda premijas tiems 
žmonėms, kurie kalba ir 
veikia už taiką — “for out
standing service in the 
struggle to con s o 1 i d a t e
peace/

Iš to fondo gavo $25,000 
ir auksinį medalį Re v. Ar
thur Moulton, Salt Lake 
City, Episcopal Bishop of 
Utah, kuris buvo nuvykęs į 
pasąulinę taikos konvenci
ją.

Taipgi gavo medalį ir 
$25,000 meksikietis Herber
to Jara, buvęs Meksikos 
laivyno ministras.

Dėl vietos ir laiko pralei
siu vardus keleto europie
čių, kurie gavo tokias pat 
dovanas už norėjimą įsteigt 
pasaulyje taiką.

Spartakas

Brooklyne šiemet Laisves 
piknikas įvyks šeštadienį, 
liepos (July) 7 d. Lauksi
me svečių iš toliau.

—Taigi: kiek tu matai sa
vo pakaušį, tiek matysi Lo
zoraitį esant Lietuvos af 
Lenkijos prezidentu. Pri-
dėsiu: kiek matai savo pa
kaušį, tiek matysi Lietuvos 
prezidentu ir Krupavičių, 
arba Gabrį.

—O kodėl paliokai pabė
gėliai neuždeda savo pre
zidentu Juozo Tysliavos?

—Ba jis nemoka lenkiš
kai. * -

—Bet Amerika Paleckio 
valdžios nepripažįsta 
juje, o Lozoraitį, Krupavi
čių arba ta Paršiuką iš 
Garliavos pripažintų.

—Tu, Saihionai, atbulai
mislini: Lietuvos žmonėihs 
svarbu ne tai, ką pripažįs
ta kitos šalys, bet svafbū, 
ką jie patys pripažįsta, o 
ko ne. Atsimeni, Amerika 
ilgai nepripažino sovietų; 
valdžios Rusijoje, bet ją! 
pripažino Rusijos žmonės.* 
Na, tai po ilgoko laiko pri
pažino ir Amerika.

—Tai tu mislini ir kra- 
juje taip bus?

—Aš ne tik tnislinu; bet 
žinau. O tu patikėk ma
nim, seniu Šmotu, kuris pkr 
saulyj visko matė ir girdė
jo- i

—Gerai, Džimi, aš apie 
tai pamislysiu.

Na, ir mudu šitaip *atsi- 
skyrėmė. SaimonuJ Blyntii 
dabar jau buvo žinomas
Kybartų aktas.

2 psl.-Laisve (Liberty, Lith. Daily-Ketv., Bal.-Apt. 26,
I
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J, v , IV.
New York’o uostą laivas pasiekė vėlai 

vakare. Povilas buvo sužavėtas begaline 
daugybe šviesų, gaisrais bešviečiančių 
dangoraižių didingumu, kuris atsispin
dėjo net ir tyliai tyvuliuojančiame juo
dame nakties vandenyje. Buvo galima 
matyti ir daugybė skubančių automobi
lių. Mirgėjo spalvuotos reklamos, bet 
po jomis, atrodė, miegojo amžius pergy
venusi tamsi žemė. Toji žemė tai nauja 
daugumos šio laivo keleivių tėvynė, nau
ji namai. Povilui atrodė, jog jo laukė 
žavėtinas pasaulis, su nematytais dar 
horizontais ir laimėmis. Jis čia, paga
liau, gimė ir jo čia buvo tėvynė.

Šalia jo stovėjo Elena. Ji žiūrėjo į 
tamsius, audringus debesis, kurie palen
gva slinko nakties gilumoj virš dangorė- 
žių. Nuo kelionės kiek pablyškusi, ji 
viena ranka laikė ploščio kalnierių prie 
kaklo prispaustą, nes vėjas, nors labai 
menkas, buvo drėgnas ir šaltas.

“Gražu,” Povilas tarė, ranka parody
damas į dangoraižius.

“Aš juose grožio kažkodėl nematau,” 
yliai ir šaltai atsakė Elena, neatitrauk

dama akių nuo tų tamsių debesų, kurie 
tyliai slinko tolyn nakties gilumoje.

Tą naktį, Povilas ir kiti keleiviai daug 
nemiegojo. Nežinoma ateitis, kad ir tur
tingoje Amerikoje, tarp svetimų žmonių, 
kėlė visokių abejonių ir baimių.

Rytą, prieš persiskirdami, visi keturi 
lietuviai pasikeitė adresais, pažadėdami 
vienas kitam parašyti.

Kadangi Elena ir Povilas abu važia
vo į New Yorką, ji pas dėdiną, o jis pas 
senus tėvų pažįstamus, tai jie nutarė 
vienas su kitu kaip nors susižinoti, nors 
tokiam dideliam mieste sunku buvo įsi
vaizduoti, kiek toli vienas nuo kito gy
vens.

“Atvažiuok,” mirktelėjo Elena, “tu 
būsi man kaip brolis.”

Ją pasitiko dėdina, bet Povilo pažįsta
mi nepasirodė. Vėliau, jis suprato, ko
dėl/ Bedarbė visame krašte tebesiautė ir 
jis jiems buvo nepageidaujama našta.

D^rbo jam šiaip taip surado gana 
greitai, kaip laivakroviu uoste, nes ki
taip nebūtų galėję jo išmaitinti.

. Kada po ilgos darbo dienos Povilas grį
žo namo, jis gana dažnai užmigdavo besė
dėdamas prie stalo, pavalgęs vakarienę. 
Darbas buvo sunkus, o atlyginimas ne
koks. Reikėjo pirktis nauji drabužiai ir 
mokėti už maistą ir kambarį. Apie bet 
kokias pramogas ir kalbos nebuvo.

Vieną sekmadienio vakarą, jis išėjo 
pasivaikščioti. Jau temo ir tamsūs, klai
kiais, pajuodavusiais langais mūrai 
slėgte slėgė. Kiek tik akys apmate, vi-

sur buvo tokie pat gyvasties neturinti 
niūrai.

Staiga, Povilas sustojo. Jis savo ausi
mis tikėtis negalėjo, o širdį kažkaip 
gnypt-elėjo, nes lyg iš po žemių jis išgir
do :

Tu Lietuva, tu man-a-a-a,
Tu mana tėvyne,
Tu Lietuva, tu man-a-a-a,
Šalala gimt7y-y-y-ne!

Pasirodė, kad lietuvių saliūne, keletas 
gerai įsitraukusių darbininkų užsimir
šo, kur jie yra, ir bent daina grįžo į ža
liuosius kaimus, kuriuos, be abejo, pali
ko jau daug metų atgal.

Povilą, kaipo “grinorių,” jie gana 
draugiškai priėmė. Siūlė jam papirosų 
ir alaus daugiau, negu jis pakelt galėjo.

Grįžęs namo, Povilas ilgai galvojo 
apie savo beviltišką padėtį. Dažnai ilgė
josi Lietuvos ir draugų, o dar dažniau 
jis prisimindavo Eleną. Kažkas traukte 
traukė ją aplankyti, bet vis atidėliojo. 
Jos teta, jis žinojo, buvo, palyginti, tur
tinga. Gi jis, kaipo laivakrovys, netgi ir 
už naujus savo drabužius užmokėti neuž- 

• sidirbo.
Vieną šeštadienį, tačiau, jis nutarė 

pas ją nuvažiuoti. Jos tetos namai bu
vo dideli, mūriniai ir viduje gražiai 
išpuošti.

Elenos jis net nepažino. Geltonos jos 
kasos buvo nukirptos. Vietoj jų, ameri
koniška mada sugarbanoti plaukai auk
su krito ant pečių. Po geltonu megzti
nuku, didelės jos krūtys priminė pusiau 
sukietėjusią ugniakalnio lavą.

“Graži, kaip pagunda,’’ pagalvojo Po
vilas, nežinodamas, ką daryti su skrybė
le pūslėtose savo rankose.

“Kaip gi aš atrodau- amerikoniškai 
pasidabinusi?” šelmiškai nusišypsojo 
Elena, apsisukdama ant aukštų savo 
batukų kulnų. Tie batukai gražiai iš
lenkė dailius jos riešus, o juodas sijonė
lis, atrodė, lipte lipo prie sunkių jos ko
jų.

“Kaip žalčių karalaitė,” atsakė Povi
las, pasitaisydamas kaklaraištį.

Elena paėmė jo skrybėlę ir paltą, pa
prašydama atsisėsti ir jaustis kaip na
mie. Tuo tarpu pasirodė ir jos teta.

“Tai kaip gi jums patinka Amerika?” 
paklausė ji, apžiūrėdama jį nuo galvos > 
iki kojų. “Kur gi dirbi?”

Sužinojusi, kad Povilas yra tik pa
prastas darbininkas, ji tarė: “šitam 
krašte tik durniai pinigų neturi. Aš 
“sausais” metais savo galvą vartojau ir 
dabar turiu bent trejetą namų. Kamba
rius nuomuoju ir gana greit turėsiu pa
kankamai net ir nemažą viešbutį nusi
pirkti. “Taigi, Poviliuk, vartok savo 
galvą, o jei ne, tai visą amžių kaip juo
das jautis savo jungą vilksi...”

(Daugiau bus)

LLD 15-tos Apskrities 
Konferencija Įvyks Gegužės 6

LLD 15-tos Apskrities kon
ferencija ir po jos draugiškas 
pažmonys, kuris turėjo įvykti 
balandžio 29, tapo nukelti į 
gegužės 6-tą d., 10-tą vai. ry- 
prašau visų delegatų tą įsitė- 
myti, kad konferencija įvyks 
gegužės 6-tą d. 10-tą vai. ry
to. ši konferencija įvyks LDS 
Klube, 9305 St. Clair Ave. 
Konferencijos nukėlimo prie
žastis yra ta, kad 
29 įvyksta visų 
tautybių gegužinis
kuriame ir lietuviai nori daly
vauti.

legislatūrą paveikė Clevelan
do Prekybos Buto prezidentą 
Meyers, kurio pareiškimas til
po The Cleveland Press edito- 
riale iš balandžio 18 d. Edito- 
riale sakoma: “Tai yra faktai, 
kurie nušviečia padėtį ir kad 
legislatūra gali eiti prie logiš
kos išvados, pravesti teisingos 
samdos įstatymą Ohio valsti- 

klausi- 
turi

joje.” Bet dąi’ lieka 
mas, kurį iš tų bilių 
mintyje ?

jie

4'

CHICAGOS ŽINIOS
MIRĖ

Viktoras W. Kazimieraitis

2621 W. 71st st., mirė balan
džio 14 dieną. Gimęs Lietuvo
je, Šiaulių apskr., Joniškio pa
ramoje, Kopininkų kaime.

• —o—
^Domicėlė Laurinkienė (Sta- 

naitė), mirė balandžio 15 die
ną. Gimus Lietuvoje, Telšių 
apskr., Navarėnų parap.

—o—
Julija Sard, pagal tėvus 

Storpirščiūtė, 6745 So. Racine 
avė., mirė balandžio 16 dieną. 
Gimus Lietuvoje, Mariampo- 
lės apskr., ir parap., Pietariu 
kaime.

ir 14 Seattle,

Denver, Colo.
Omaha, Nebi’.

Moines,
20

24 Dės

kolonijose sustos,

balandžio 
Clevelando 

■festivalis,

LDS 15-tos Apskr. sek.
J. N. Simans. 

—o-- <
Gegužinės Festivalis 
balandžio 29-tą

šiemet Clevelando žmonės 
minės Pirmą Gegužės su dai
lės festivaliu, kuris susidės iš 
įvayiių tautų liaudies dainų 
muzikos ir šokių. Programoje 
dalyvaus: cechai, slavai, lie
tuviai, lenkai, 
negrai ir kitos 
lietuvių dainuos 
akampanuojant 
bickas.

žymesniais kalbėtojais bus: 
buvęs 
Stanley 
žymus 
Electric
ram Washington, šiemet mi
nėjimo, viso pasaulio žmonių 
tradicinės šventės Pirmos Ge
gužės tema bus įvykdinimas 
taikos.

italai, žydai, 
grupės. Nuo 
Julius Krosin, 
Aldonai Vir-

Mieli igano senatorius 
Nowak iš Detroito ir 
unijistas iš United 
Workers Unijos, Bert-

Festivalis įvyks sekantį sek
madienį, balandžio 29, Engi
neers Auditorijoj, kampas 
Onterior ii* St. Clair Ave. gat
vių. Pradžia 2-rą valandą po 
pietų. Tikietus galima įsigyti 
pas visus Tautybių Gegužines 
Surengimo Komiteto narius ir 
prie A u d i t o r i j os durų.

mokyk-

—o—- 
Tėvai priešingi vaikų 
bauginimui

Cleveland Heights
los išsiuntinėjo tėvams laiškus 
su pranešimu, kad visose mo
kyklose vaikai bus pratinami 
apsisaugojimo nuo atominio 
bombardavimo. O tas lavini
mas būsiąs toks: vaikai, išgir
dę tam tikrą, varpelių birzgi- 
mą-signalą, turės, metę viską, 
lysti po stalais, ar suolais, ant' 
žemės gultis arba bėgti į mo
kyklos pogrindį. Tėvai, kurie 
šiame Clevelando priemiestyje 
susideda daugumoje iš viduri
nės klasės, pasipriešino to
kiam jų vaikų bauginimui, 
pareikšdami, kad tai bus be
reikalingas vaikų gąsdinimas 
bei jaudinimas kūdikių 
silpnų nervų. Tėvų pusėn 
jo Western Universiteto 
ekologijos profesorius 
William R. Marow, kuris
kyltlų Tarybos susirinkime pa
stebėjo, kad toks lavinimas 
vaikams bėgti į mokyklos po
grindžius ar gulti ant žemės 
yra bauginantis, daugumoje 
jų sukels baimę ir prives juos 
prie ' fantazijos. Taipgi vienas 
iš mokyklų tarybos narių, Dr. 
Harry B. Osborn, Jr., padarė 
pareiškimą prieš tokį vaikų
gąsdinimą ir reikalavo, kad 
Mokyklų Taryba uždraustų.
“Aš eičiaui į dvikovą su kiek
vienu iš tų mokytojų, kuris 
drįstų kišti mano vaiko galvą 
po stalu ar suolu,” pareiškė 
Dr. Osborn. J. N. S.

dar 
sto- 
psi- 
Dr. 

Mo-

kričiai, taipgi nugalėjimą di
desnės LDS 3 apskrities ir ga
vimą jų sutiktos bausmės, vi
so dešimt dolerių. Bus daromi 
planai, kad ateinančiame va
juje 5 apskritį palaikyti gar
bingoje vietoje. Todėl kuopų 
atstovai, ir kurie įdorhauja- 
tės LDS gerove, pribūkite lai
ku, kad ' galėtume visus LDS 
reikalus tinkamai apsvarstyti 
ir teigiamai išspręsti. LDS 
Centro atstovybe taipgi daly
vaus ir prigelbės reikalų 
svarstyme.

—o—
Jaunimo Parengimas

Gegužės-May 5 d., šeštadie- 
nįo vakare LDS Jaunuolių 
Skylarks Clubas rengia 
“Spring Frolic Dance,” virš 
minėtoje lietuvių svetainėje. 
Jaunuoliai deda pastangas, 
kad šitas parengimas būtų 
visais atžvilgiais pasekmingas, 
smagus ir užganėdinantis vi
sus. O turint tokį puikų būrį 
jaunų žmonių, yra'būtinas rei
kalas, kad visi tinkamai pa
remtume jų pastangas, skait
lingu atsilankymu. Tikimasi- ir 
iš kitų kolonijų svečių daly
vaujant.

—o—r
Bridgeportas garsus .gausu

mu visokių išdirbysčių; pagal 
jų daugumą, tai yra visokių 
darbų ir uždarbių. Nors pir
miau kiek buvo pasmarkėję 
darbai, bet šiuiom laiku ir vėl 
atlėžta. Kaip kurios dirbtuves 
jau dirba tik po 4 dienas sa
vaitėje ir atleidinėja darbinin
kus. Kitos dirbtuvės dirba 5 
dienas, o kaip kurios 5 ir pusę 
dienos.

—o—
Bridgeport*) lietuviams pra

džia šių metų buvo liūdnoka 
— ‘daug lietuvių mirė. Kiek 
pamenu, sausio 2 d. mirė 
Pranas Kairis, sausio 4 d. mi
rė Antanas Petraitis, sausio 11 
d. mirė Jonas Tarasevičius. 
Tai vis lietuviškų draugijų na
riai ir mažiau ar daugiau dir
bę draugijose. Taipgi mirė

ir daugiau, kurių net nepame
nu. Ir taip senesniųjų lietuvių 
gretos kas kart retėja.

Darbininkas

Kardinolui medalis
Kardinolas Spellman yra 

tas žmogus, kuris myli ne tik 
dolerius, bet ir medalius. Jis 
labai patenkintas, kad Vene- 
zuelos respublikos užsienio 
Veikalų ministeris Dr. Luis E. 
Gomez-Ruiz suteikė jam “Ve
nezuela’s Order of the Libe
rator” medalį. Niekas nežino, 
kaip ir kodėl New Yorko kar
dinolas užsitarnavo Venezue- 
los valdžios medalį.

Ketvirtadienį moterų žurna
lisčių susirinkime kalbės Jung
tinių Tautų generalinio sekre-* 
toriaus pagelbininkas ameri
kietis Cohen. Jo tema bus: 
‘‘Pasaulis turi pažinti Jungti
nes Tautas.”

Mrs. Helen Pepper, 53 me
tų, užpyko ant vyro, įpuolė 
isterijon, iššoko per langą ant 
gaisrinių kopėčių, užbėgo ant 
šešių aukštų namo stogo. Vy
ras padarė klaidą, kad ją vi
josi gelbėti. Moteriškė nuo 
stogo nušoko ant šaligatvio ir 
užsimušė.

Matthew A 
BUYUS

( BUY AUS KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
1

kad Sgt. Leo J. 
metų amžiaus, ve- 
1945 metų, Korė- 
sužeidė. Jakaitis 
St. Patrick High

• —o—
' Korėjoj Sužeidė Leo J. Jakaitį

Praneša, 
Jakaitį, 27 
teraną nuo 
jos fronte 
yra baigęs
School ir užjūryje randasi nuo 
jpereitų metų.

Jakaičio žmona Marilyn gy
vena pas savo dėdes Mr. ir 
Mrs. Walter Paulukas, 
S. Washtenaw avė.

z —o— 
VT Andrulis išvažiavo 
| Vakarus

V. Andrulio sveikata
Žymiai sukrėsta, tai jis išvy
ko į vakarus poilsiui, bet tuo 
pačiu kartu atlankys daugelį

4225

yra

kolonijų, kur turės pasikalbė
jimą su vilniečiais. Sustos šio
se kolonijose:

Balandžio 27 bus San Fran
cisco.

Gegužės 4 ir 6 bus Port
land, Oregon.

Gegužė's 
Wash.

Gegužės 
Gegužės 
Gegužės 

Iowa.
Ir kitose 

dienai kitai.
—o—

Dipukas išgėdino mergaitę

Policija sugavo 15 metų am
žiaus dipuką už išgėdinimą 
10 metų amžiaus mergaitės. 
Tūlas Henry Sielck, 2516 Jar
vis avė., sako,- kad ištvirkėlis 
dipukas kelios dienos atgal 
p'asibudavojo iš lentgalių ant 
tuščio loto, 2512 Jaiwis avė., 
būdą ir- ketvirtadienio ryte, 
prieš 8-tą valandą, einančią į 
mokyklą fnefgaitę įsitraukė į 
būdą ir užsidarė. Tuo tarpu 
šuo pradėjęs nerimauti prie 
būdos. Sielck nuėjęs prie bū
dos ir Užtikęs dipuką gėdi
nant mergaitę. Dipukas paste
bėjęs, kad'bus blogai, -pabėgo.

Policija pribuvo į vietą, 
mergaitę nuvežė į Evanston, 
St. Francis ligoninę. O pagal 
rastas paliktas būdoje mokyk
los knygas, dipukas buvo su-

gautas. 
—o—

Užpuolė Unijos Kandidatą

Theodore Kinney, 58 metų 
amžiaus, jau 28 metai kaip 
yra AFL karpenterių distrik- 
to tarybos biznio agentas. 
Pastaruoju metu jis kandida
tuoja į tarybos prezidento 
vietą, prieš esamą prezidentą 
Michael J. Sexton.

Antradienio vakare Kinney 
buvo užpultas nežinomų as
menų savo namuose, 3653 
Belleplaine avė., ir sumuštas. 
Oponentas Sexton užklaustas 
policijos kapitono Qeorge 
Baimes pasiaiškino, kad Kin
ney esąs geriausias jo draugas 
ir pieko nežinąs apie užpuoli
mą.

—o—
W. Frahkfdrte, III., mirė
Jonas Šaulys

14 dieną balandžio West 
Frankforto lietuvių kapinėse 
palaidotas Jonas Šaulys. Į ka
pines velionio lavoną palydė
jo didelis žmonių būrys.

Prie karsto kapinėse trum
pai prabilo apie Jono Šaulio 
gyvenimą ir darbus M. Dran
ginis, jo geras draugas.

T laidotuves iš Chicagos buvo 
atvykusios dvi seserys K. She- 
phardienė ir Ona Lapinskienė.

Jonąs buvo teisingas ir 
darbštus žmogus. Jo kaimynai 
jį gerbė.

Mainose dirbant jį staigiai 
suparalyžiavo ir tuoj mirė.

Frankfortietis. '

—9~~- 
Žygis j Columbus už teisingos 
samdos įstatymą

Ohio valstijos legislatūroje 
yra įnešta apie 5 biliai įvykdi- 
nimui teisingos samdos įstaty
mo, bet tik du iš jų yra verti 
darbo žmonių paramos. Savai
tė atgal vieną vakarą buvo 
leista tie du biliai, numeriai 
H. B. Į5 ir H. B1. 26, viešam 
apsvarstymui-, ir užtai tą va
karą suvažiavo iš visų valsti
jos kraštų Progresyvių Parti
jos, Unijų, Mokslininkų, Pro
fesionalų ir Artistų organiza
cijos bei kitų grupių atstovai. 
Dalyvavo ir dvi lietuvės: Mal
vina Plausienė ir Marė Nikos, 
žygyje dalyvavo virš 400 ats
tovų. Kadangi visiems nebuvo 
vietos legislatures kambaryje, 
daugeliui prisėjo pasilikti ko
ridoriuose.

Tarpe atstovų buvo visa ei
lė gerų kalbėtojų, kurie įrodi
nėjo reikalą Ohio valstijoj 
turėti gerą teisingos samdos į- 
statymą draudimui diskrimi- 
nacijęs pagal rasės, religijos, 
įsitikini.mų bei tautinės kil
mės.

Šis atstovų žygis į valstijos | kuri teikia garbę mūsų Aps-

New Haven, Conn
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 32 kuopos nariai jau bai
gia sumokėti duokles už 1951 
metus. Kuopa paaukavo į 
Knygų Fondą $5,.o nariai ir 
progresyviai lietuviai suauka- 
vo dar $7. Po $1 aukavo: Jo
nas Latvis, Geo Beleckas ir 
Jonas Petkus. Po 50 centų: B. 
While, -A. Miler, J. Miliauskas 
ir A. Sholiunienė. Kiti po ma
žiau. Visiems aukavusiems ta
riame ačiū! A. M.

ATŽYMEJIMAS
LAISVĖS
40 METŲ 
SUKAKTIES

lO6'J

LAWRENCE, MASS.

H..—i

Bridgeport, Conn
Svarbi Konferencija

LDS 5. Apskrities Konferen
cija atsibus sekmadienį bal.- 
April 29 d., š. m., Lietuvių Jau

nų Vyrų Draugijos Svetainėje, 
407 Lafayette St., prasidės 10 
vai. ryto. Su šia Konferencija 
atžymėsime praeito LDS va
jaus laimėtą pirmą premiją,

14 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

e
Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ąr 

, naktį, gi-eit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo- 

' dern'iškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarria- 
vipiu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Veriiori St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

Balandžio - April 28-tą 
įvyks 

Linksma Pramoga 
MAPLE PARK

METHUEN, MASS.

Pradžia 6 vai. vak.

WORCESTER, MASS.

Balandžio - April 29-tą
Įvyks

Banketas ir Koncertas
OLYMPIA PARK 

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

f LOWELL, MASS

Balatidžio-April 29-tą
įvyks

Banketas
L. P. KLUBO SALĖJE

14 Tyler St., Lowell, Mass.

PftADžIA 3 VAL. PO PIETŲ 
Bilieto kaina $2,50

Dalyvaus Laisvės Redaktorių^.
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Profesorius Jonas Bučas — 
naujosios kartos auklėtojas N(nvYoilfl'>zWž'/ff7lnio^

Vilniaus Valstybinis uni- gelis progresyviųjų moksli- 
versitetas pasiekė puikius ninku buvo išsiųsti į mir- 
laimėjimus. Po jo senoviš- ties stovyklas. Kartu su vi- 
kais skliautais verda nau- sa šeima7 nuo persekiojimų 
jas gyvenimas. Tobuli įren
gimai atsirado laboratori
jose ir mokymo kabinetuo
se.

buvo priverstas pasislėpti 
ir profesorius J. Bučas.

Bet išvadavus Vilnių, J.
Senoji biblioteka papil- Bučas sugrįžta į miestą ir 

dvta klasikų kūriniais, pui-! aktyviai dalyvauja senojo 
kiąja moksline ir grožine Ii- universiteto atkūrime, 
teratūra. Bet svarbiausia: Paskutiniaisiais metais 
šios seniausios respublikoje : profesorius Bučas ypatin- 
aukštosios mokyklos gyve-! gai pasireiškė, kaip moksli
nime yra tai, kad į jos au- ninkas — jam priklauso 18 
ditorijas atėjo nauja stu
dentija — darbininkų, vals
tiečių, darbo inteligentijos 
vaikai; atėjo nauji žmonės 
—profesoriai ir dėstytojai, kartos auklėjimui, 
tarybiniai mokslininkai, ap-: Per trejus metus prof, 
ginkluoti priešakine mark
sistine - leninine teorija,

• sumaniai auklėjantie j i bū
simus aukštai kvalifikuotus 
specialistus socialist] n i a m 
liaudies ūkiui.

Didelį mokymo - aukoja
mąjį ir mokslinį - tiriamąjį 
darbą atlieka Vilniaus 
Valstybinis universite tas. 
Jame dėsto 32 profesoriai, 
26 docentai. Tarp jų 161 
žmonių turi mokslu dakta-1 
ro laipsnį ir 39 — mokslų : 
kandidato. Septyniuose uni- 
versiteto fakultetuose mo- i 
kosi apie 3,000 studentų.

Priešakyje šios stambiau
sios mūsų respublikoje' 
aukštosios mokslo įstaigos: 
stovi ekonomikos mokslų i 
daktaras, Lietuvos Mokslų 
akademijos narys - kores
pondentas profesorius J. 
Bučas.

Didelį ir nelengvą gyve
nimo kelią praėjo moksli
ninkas. Kilęs iš liaudies, 
jis visas savo jėgas ir žinias 
paskyrė kilniam tarnavimo 
dirbantiesiems reikalui, 
jaunos t’arybų respublikos 
mokslo išvystymui, aukštai 
kvalifikuotų specialistų au
klėjimui.

Jonas Bučas, Teofilio s., 
gimė 1900 m. gruodžio mėn.
24 d. buv. Šiaulių apskri
ties, Pašvitinio valsčiaus, 
Podžiūnų kaime. Su di
džiausiu vargu, didelių ne
priteklių kaina pavyko gau
ti jam, valstiečio sūnui, vi
durinį išsimokslinimą. Tik
tai dėka atkaklumo ir užsi
spyrimo jis galėjo būdamas
25 metų baigti gimnaziją. 
Materialiniai sunkumai 
nuolat persekiojo jį ir mo
kantis Kauno universitete.

Tarybų valdžios Lietuvo
je įgyvendinimas atskleidė 
naują puslapį ir J. Bučo gy
venime. Su didžia energija 
dalyvauja jis kuriant lietu
višką aukštąją mokyklą. 
1940 metais Jonas Bučas 
atvažiuoja į Vilnių ir tam
pa reorganizuoto Vilniaus' 
Valstybinio unive r site.to 
profesoriumi.

Lietuvos aukštosioms mo
kykloms didžiulę žalą pada
rė hitleriniai okupantai. Fa
šistai barbariškai išgriovė 
Vilniaus universitetą. Dau- t- ’

mokslinių darbų. Vilniaus 
universiteto rektorius—su
manus vadovas, atiduoda 
visas savo jėgas naujosios

Bučo 
niaus 
biau 
mokslinė - tiriam.oji veikla. 
Daug dėstytojų apgynė 
mokslų daktarų ir kandi
datų disertacijas, žymiai 
pagerėjo mokymo - auklė
jamasis darbas, kolektyvas 
pradėjo dar aktyviau daly
vauti visuomeniniame gyve
nime.

J. Bučas naudojasi dide
liu autoritetu ir pagarba 
viso universiteto kolektyvo 
ir respublikos mokslininkų 
tarpe. Kuklus, ja u t r u s, 
mokslininkas ištikimai tar
nauja savo liaudžiai.

Lietuvos vyriausybė 
aukštai Įvertino profeso
riaus Bučo nuopelnus. • Jis 
apdovanotas Darbo Raudo
nosios Vėliavos ordinu, me
daliu “Už šaunų darbą Di
džiajame Tėvynės kare 
1941—1945 m.” ir Lietuvos 
Aukščiausiosios T a r y b o s 
prezidiumo Garbės raštu.

Prof. Jonas Bučas tapo 
išrinktas Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos nariu.

vadovaujamas Vil- 
universitetas dar la- 
išaugo, išsiplėtė jo

Motinų protestas ir 
reikalavimas

Du šimtai ir pusė motinų 
susirinko ant kampo Quentin 
and Dahill Roads, Brooklyne, 
praėjusį pirmadienį. Susirin
ko su kūdikiais ir vežimukais. 
Vežimukus pririšo prie suolų 
ir užtvėrė visą kryžkelį. Per 
pusę valandos jokia mašina 
negalėjo pravažiuoti.

Tik pribuvus policija veži
mukus atrišinėjo ir motinas 
pagaliau pašalino iš gatvės.

Ko ten tos motinos susirin
ko? Jos ten buvo susirinku
sios užprotestuoti prieš neįdė- 
jimą ant kampo šviesos. Ka
dangi kampas labai tamsus, 
tai kasmet įvyksta daug ne
laimių. Nukenčia maži vaikai.

Tikrai keista, kad tokio 
menko dalyko, kaip pastaty
mo stulpo ir prikabinimo 
lempso, galima išreikalauti 
tik motinų masinės demons
tracijos pagalba. Gėda mies
to valdovams!

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

New Yorko Distributive, Processing and Office Wor
kers unijos distriktas 65-tas buvo suruošęs savo narių 
tapybos parodą. Parodą aplanke šeši tūkstančiai žmo
nių. Daugiausia atydos atkreipė nepaprastai gabiai nu
pieštas vienos jaunos mergaites portretas.

“Sugrąžinkite namo mūsų sūnus” 
būsiąs šių metų gegužinės 

demonstracijos obalsis
Pažangiosios darbo unijos, 

kurios New Yorke rengia Pir
mosios Gegužės eiseną-demon- 
straciją gatvėmis,’ jau yra su
formulavusios ir vyriausį obal- 
sį. Jos sako, kad visoje de
monstracijoje svarbiausias šū
kis bus: SUGRĄŽINKITE 
NAMO iMūSŲ SŪNUS.” Dar
bo žmonės reikalaus, kad ka
ras Korėjoje būtų baigtas.

šiemet gegužinė demonstra
cija žada būti labai skaitlin
ga. Joje dalyvaus, be abejo-

nes, visi, kurie iš širdies trokš
ta taikos išlaikymo ir kurie 
numato, kad taikai yra rimtai 
gruimojama. Desėtkai tūkstan
čių niujorkiečių išeis į gatves 
ateinantį antradienį ir atvirai 
pareikš savo viltis ir troški
mus.

Visi leidimai demonstraci
jai yra gauti. Visos pažangio
sios organizacijos, vadovauja
mos darbo unijų, žada akty- 
viškai su iškabomis dalyvauti 
gegužinėje eisenoje.

Opereteje bus ir juokdarys
Operetėje “Sudrumsta šir

dis,” kuri bus vaidinama gegu
žės 13-tą dieną, 4 vai. po pie
tų, Liberty Auditorijoje, 110- 
06 Atlantic Ave, Richmond 
Hill, bus ir juokdarys Juozas 
Judžentas. Jis vaidina Dėdės 
Tamošiaus rolę ir pasakoja, 
kaip jis-buvo Caro vaiske ir 
mušė japonus. O žinot, kur 
Judžentas yra, tai ten ir juo
ko yra. Štai keletas žodžių iš 
jo rolės:

“Aš prisivijęs japoną tik 

pykšt, pykšt iš vienos rankos, 
iš antros iŠ trečios ir japonas 
pakebėkšt ir guli.”

— O kur gavai, dėde, 
čia ranką? — pasigirsta 
sas iš būrelio jaunimo.

— Iš karščio iššoko, — 
sako Dėdė Tamošius.

tre-
bal-

Taigi prašom visus ir visas 
ateiti ir gardžiai pasijuokti.

Reng. Komisija.

MacArthur pas 
kardinolą

Pagaliau veidas veidan susi
tiko kardinolas Spellman ir 
gen. MacArthur. Kalbėjosi 
per dvidešimt minučių. Kardi
nolas Spellman,. kaip ir gen. 
MacArthur, yra naujo, pasau
linio karo šalininkas. Jis se
niai reikalauja ginklų pajėga 
nušluoti komunizjną nuo že
mės paviršiaus.

Visur tie kyšininkai, 
tie sukčiai

Legiono komandierius 
už gen. MacArlhura

Jis pritaria, 
miestai būtų 
iš oro. Jis un

arm i ja būtų

Mūšy vyrai pasirodė 
geriau, negu mūšy 
moterys tikėjosi

Tammany Hali bosas 
vėl pilnai laimėjo

Dviejų dešimčių policlstų 
“areštuotieji” drabužiai buvo 
nuvežti į teismabutį. ■ Tačiau* 
ten ne vabalų ieškota. Žiūrė- 
nėta, ar nebūsią iš tos w*au-| 
tu vės, su kuria gemblerių ^tū
zas Gross turėjęs ryšius, i 
---------------------------------------

HELP WANTED
REIKALINGI DARBININKAI

Siuvėjai, operai oriai prie, valdžios 
darbų. Tol. E V. 4-7122.

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

(80-84)

Demokratui ir miesto majo
rui Impellitteri nepavyko iš
mesti laukan Carmine DeSa- 
pio iš Tammany Hali vadovy
bės. DeSapio klika iššlavė 
laukan iš Tampiany Hali de
mokratų vadovybės beveik vi-

1 m pell itteri pasekė j u s.sus

Pranešimas

King County džiūrė pradė
jo tyrinėti dar vieną raketą, 
čia irgi įvelta policija.

Daleiskime, kad tau važiuo
jant autom obiliumi įvyksta 
nelaimė. Dažnai iš niekur-nie- 
ko pribūna jau sli troku ku
rio nors garažo žmogus ir siū
losi tau patarnauti. Jis pasi
ima tavo sudaužytą mašiną, 
parsiveža į savo garažą ir 
paskui taiso. Už tai visa jam 
turi riebiai užmokėti. Bet ką 
gi žmogus darysi, bėdon pate
kęs? Tų keleto dolerių nebe- 
paisai.

Bet pasirodo, kad apie tavo 
nelaimę tam garažui pranešė 
tas pats tavo “sargas” ir “ge
radarys” policistas, kuris pri
buvo “taiką padaryti.” Už ši
tą patarnavimą iš to garažo 
tas policistas gavo gerą dalį 
tų pinigų, kuriuos tu paskui 
sumokėjai. Sakoma, kad ši
taip policija pasiima nuo 20 
iki 40 procentų tokių garažų 
pelno.

Raketas iškilo aikštėn ir 
dabar eina raketierių medžio
jimas. 
> :-----------------------------

Pamėtė ir surado 
raibumą

Gerai atsižymėjęs savo 
: roakcioniškumu Amerikos Le- 
! giono komandierius Erie Co
cke pareiškė, kad jis šimtu 

i procentų palaiko gen. Mac- 
Arthuro pusę, 
kad Kinijos 
bambarduojami 

|ri, kad čiango
( nukelta iš Formozos i Kiniją 
ir paleista darban.

šitaip ponas Cocke kalbėjo 
praėjusį pirmadienį Harvardo 
Biznio Mokyklos Klubo susi
rinkime.

Cocke tvirtino, 
dentas Trumanas 
nas tik pataikauja 
sieros.”

kad prezi- 
ir Achcso- 
“rau donie-

Darbo Partija gina 
veteranų interesus

Amerikos Darbo Partija 
pasiuntė prezidentui Truma- 
nui paraginimą, kad jis vetuo
tų Kongreso priimtą bilių, aiš
kiai atkreiptą prieš veteranų 
interesus. Tas bilius, tapęs j- 
statymu, atimtų teisę dešim
čiai milijonų veteranų gauti 
National Service Life Insuran
ce, jeigu kurie nėra ’laiku ta 
apdrauda apsirūpinę. Partija 
sako, kad šį bilių Kongrese 
pravarė didžiųjų apdraudos 
kompanijų interesai.

Nori išeiti iš mirties 
kameros

HELP WANTED—FEMALE
Virėja ir namų ruošai darbininkė, 

guolis 2 naktis vietojo, maža Šeima, 
$35 į savaite. Tol. TR. 7-0665.

(80-82)

PAJIEŠKOJIMAI
PajieŠkau savo brolio Jono Kar

pavičiaus, nežinau miesto, kuriame 
jis gyvena, tik žinau, kad New Yor- 
ko valstijoje ir sakoma ten išdirba 
akinius. Turiu svarbų reikalą su 
juom susižinoti. Duosiu $10 dovaną, 
kas suteiks man tikrą jo antrašą, 
Mano antrašas:

ANDRIUS KARPAVIČIUS, • 
109 Watkins Ave., Wilmerding, Pa.

(80-81)

PRANEŠIMAI.
PHILADELPHIA, PA?

Svarbus LLD Kuopų Susirinkimas.
Ateinanti sekmadienį, 29 d.^balan

džio, įvyks LLD 10 kp. ir 141 kp. 
susirinkimas. Esamo pasirengė su
organizuoti busą ar 2 j Baltimorės 
rengiamą “L.” naudai pikniką. Ap
kalbėsime apie vasaros parengimus. 
Skaitlingai dalyvaukite aptarimui 
daugelio reikalų. Susirinkimas įvyks 
3 vai. po pietų, 735 Eairmount Ave. 
— Valdyba. (81-82)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill, Fire 

' House Inn, 25 East Marie St., 
Hicksville, L. L, N. Y. Pardavimo 
priežastis —- stoka sveikatos dėl, se
nyvo amžiaus. Kaina su tavernų bus 

apie $10,000. (81-87)

nepri- 
Sm ar
tiems 
reikia 
šimtu 

žinote,

Tai jau ir praėjo ta garsio
ji vyrų ruošiama moterims 
pagerbti vakarienė. Ji įvyko 
praėjusį šeštadienį Kultūrinia
me Centre. Publikos buvo vi
dutiniai. Visą amžių gailėsis 
tie, kurie pamiršo arba nesu
siprato šioje vakarienėje daly
vauti.

Prie surengiamo ir patarna
vimo nė viena . moteris 
dėjo nė vieno piršto, 
kūs vyrai atliko visus 
reikalingus darbus ir, 
pripažinti, atliko visu 
procentų gerai. Jūs
kaip mūsų moterys moka gra
žiai prikibti prie vyrų už bile 
kokį netikslumą. Tačiau vi
sam parengime man neteko 
girdėti nė vieną moterišką 
balsą, kuris būtų iškėlęs ko
kį nors kritišką užmetimą 
vakarienės ruošėjams.

Dar ir štai kas naujo buvo 
šioje vakarienėje. Vincas 
Kazlauskas, pirmininkas, per
statinėjo kalbėti tik moteris. 
Nė vienas vyras negavo tos 
garbės, arba pareigos.

Buvo paprašyta ir aukų ci
vilinių teisių gynimui. Berods 
tapo surinkta virš $130.

Visa nuotaika buvo graži, 
maloni, svetinga ir linksma. 
Visos moterys sakė: Mūsų vy
rai tikrai išmoko per paskuti
nius 'trejetą desėtkų metų, 
kaip suruošti gerą 
Nuo dabar mums, 
bus lengviau. Jie 
'jokio pasiteisinimo
į vakarienių ir kitokių paren
gimų komisijas. Irgi Vyras

Gerbiamieji: Kurie 
pasiėmę Veličkų pagerbimo 
bankieto bilietus platinimui, 
prašome sugrąžinti' ne vėliam 
kaip balandžio 30 d. Nes ko
misija turi žinoti, kiek reikės 
valgių ir gėrimų paruošti. Jau 
tik kelios dienos beliko.

Tikimasi turėti puikų> ban- 
kietą kaipo “antras vedybas” 
Aleko ir Domicėlės Veličkų.

J. Stakvilevičius

AIDO CHORUI

turite Su šiukšlėmis iš Kings Coun
ty ligoninės kažin kas išmetė 
laukan $800 vertės radiumo. 
Ligoninės štabas išsigando ir 
susirūpino. Tuojau buvo pa
leistos kalbos apie šnipų dar
bą. Bet kai pradėjo vežiman 
suverstas šiukšles vartyti ir 
žiūrėti, radiūmą surado ir visi 
nusiramino.

Nuteistoji mirtin.už šnipinė
jimą Ethel Rosenberg paso
dinta į mirties kamerą Sing 
Sing kalėjime. Ji skundžiasi, 
kad jai ten baisiai baugu, kad 
ji negalinti pakelti moralinio 
spaudimo. Ji padavė teismui 
reikalavimą iškraustyti ją iš 
mirties kameros. Teisėjas 
Knox sutiko jos reikalavimą 
apsvarstyti gegužės 2 dieną.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

TONY’S

vakarienę, 
moterims, 
nebeturės 

neapsiimti

A regular rehearsal will be 
held this Friday, April 27th 
at 8’ o’clock in the Music 
Room.

On Sunday, April 29th at 
1 o’clock there will be a spe
cial rehearsal on the stage 
together with Sietyno Chorus 
of the operetta “Sudrumsta 
širdis.” This will be the only 
rehearsal with both choruses 
so it is important that all cho
risters attend. Pres.

ŠĮ SEKMADIENĮ!
Lai ne vienas dramą my

lintis lietuvis nepamiršta šį 
sekmadieni pribūt i Liet. 
Kultūrinį Centra išklausyt 
Jono Valenčio iliustruotos 
paskaitos apie Shakespearo 
“Hamletą,” kurio visus 
svarbiuosius monologus jis 
suvaidins.

Pradžia 4 vai. popiet.
Įėjimas nemokamas.
Rengia Liaudies Teatras.

Valdyba

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

/

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Brooklyniečiai neužilgo 
gaus natūralinio gazo

Tuojau į Brooklyną ateis 
net iš Texas valstijos natūra
linio gazo. Kings County 
Lighting kompanija jau pra
dėjo pakeitinėti miterius ir 
visokius kitokius prietaisus, 
kurie pasirodo netinkami dėl 
natūralinio gazo.

Buvo kalbėta, kad natūrali
nis gazas bus daug pigesnis, 
bet dabar kompanija apie tai 
tyli. Labai galimas daiktas, 
kad jai £as gazas daug pigiau 
kainuos, bet, vietoje sumažinti 
gazo kainą, ji pasididins sau 
pelnus.

Paieško kunigą 
ir rabiną

Geras tas mūsų Civilinio 
Apsigynimo direktorius Wal- 
lander. Jis nepamiršta mūsų 
kunigų ir rabinų. Jis sudarė 
šešiolikos narių komitetą rek- 
rūtavimui kunigų ir rabinų. 
Savanoriškai jie nenori stoti. 
Jiems reikia įkalbėti, kaip ne
galima Civiliniame Apsigyni
me apsieiti be kunigų ir rabi
nų.

Tik 18 metų jaunuoli^ buvo 
suareštuotas ir paskui paleis
tas po $500 kaucija. Jis, mat, 
pasiėmė rėvolverį ir pašovė 
du dar už save jaunesnius ir, 
aišku, kvailesnius, jaunuolius. 
Jis ant jų užpyko, kam jie 
bandę nuo jo paveržti 14 me
tų mergaitę.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai: 
MAX FEIST, 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

PARDAVIMAI
Labai greitai reikia parduoti far- 

mą. Farma tinkama vakacijoms va
saros laiku, yra upė, kurioj galima 
pasimaudyti. Turi 95 akerius žemės, 
gerus'trobesius, šluba 1uri 11 rūmų. 
Kaina $11,000. Farma yra East 
Branch, N. . Y., (aukštutinėj^ New 
Yorko valstijos dalyj). KrcipkiteSY

Frank Reinhardt, 60-11 — 70th 
Ave., Ridgewood, N. Y. (IVooklyno 
dalis) j(81-83) ,

EGZAMINUOJAM 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
DEGTINES, vynai 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y. ('a

Telefonas: EVergreen 4-8174
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