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LAdičės Korėjoje.
4»|a galva ir ramybė.
Logiška pražūtis.
Neapgalvota galvosena.
Paaukos tai, ko neturi.

Rašo A. BIMBA

Anais metais, kai įtūžę hit
lerininkai išžudė visus žmo
nes ir sunaikino visą Lidičės 
kaimą, čechoslovakijoje, pa
sibaisėjimu suvirpėjo visas 
padorusis pasaulis. •

Bet kiek šiandien tokių Li- 
dičių turime Korėjoje? Kodėl 
žinios apie tai šiurpuliais ne- 
bepurto Amerikos žmonių?

Didelė pakaita yra įvykusi 
įvertinime moralinių vertybių.

. u

Štai balandžio 25 d. prane
šimas iš Taegu, Pietinės Korė
jos:

“Korėjos Respublikos bata- 
lijono ko-mandierius pravedė 
karinį teismą Kochange ir 
paskui nužudė 187 kaimiečiu, 

35 mylių į pietvakarius nuo 
pasakė šiandien Pieti- 

j Korėjos valdžios atsto
vas.

Vist* tie kaimiečiai buvo ci
viliniai žmonės. Kas nors ap
skundė, kad būk jie pritaria 
“raudoniesiems.”

Dar žiauresnis elgęsis, negu 
hitlerininkų. Hitlerininkai nu
šlavė Lidičę todėl, kad ten 
buvo nudėta keletas hitleri
ninkų. čia 187 žmonės pa
skersta tik u? tai, kad būk jie 
simpatizuoja ‘raudoniesiems.’

Ir šitie dvikojai žvėrys, ši
tie Pietinės Korėjos valdžios 
skerdikai, yra mūsų talkinin
kai ! Ir nei protesto prieš juos, 
nei pasibaisėjimo jųjų žvėriš
kaisiais darbais!

—★)()(★—
Vienas draugas rašo iš Los 

Angeles: Daugelis vietos se- 
nųjų'neikėjų pasislėpė savo 
gūštose poilsiui. Niekur nebei
na, nin^Rur jų nebepamatysi.

Daugelis labai gerų žmonių 
savo veiklaus, tauraus, gra
žaus gyvenimo dienas taip 
baigia ne tik Los Angeles. Jų 
pilna visur.

Bet ar taip gerai, ar taip 
pridera, netgi ar taip apsimo
ka, ir ar, pagaliau, taip svei
ka

Abejotina. Pasilaidojimas 
gyvam beesant niekam neap
simoka. Tą jums pasakys kiek
vienas sveikatos ir sąžinės ži
novas.

Kartais ir logika gali pri
vesti prie logiškos pražūties. 
Štai viena iš jų.

Pulkime Kiniją, pradėkime 
karą su Kinija. Kinija turi 
padarius draugiškumo ir apsi
gynimo sutartį su Tarybų Są
junga. Į karą įsitraukia Tary
bų Sąjunga. Ir turime visuoti
nį, pSįsaulinį karą.

Tai “logiška.” Taip pasielg
ei makarturistai. Bet ši
tokia logika tiesiai priveda ne 
tik Ameriką, bet visą pasaulį 
prie logiškos pražūties.

Vienas pabėgėlis, vardu A. 
Adomaitis, randasi Indo-Kini- 
joje francūzų legione. Jis ten 
padeda prancūzams vergti ša
lį ir skersti nieko nekaltus 
žmones. Bet jis rašo: “Reikia 
vargti ir laukti, nes su ginklu 
rankoje kovojame už tėvynę.”

Sunku ir besuprasti, kaip 
žmogus gali šitaip kvailai, ši
taip idiotiškai galvoti, žudy
damas indo-kiniečius jis kovo
ja “už tėvynę.”

_.*)()(★—
O Štai dar įdomesnis kurijo- 

zas. Jis ateina tiesiai iš Ro
mos, Praneša pats arkivysku
pas Juozapas Skvireckas. Jis 
esąs i nutaręs' “visą lietuvių 
tauta iškilmingai paaukoti 
Mafflbs širdžiai.” Tas “iškil- 
mingas paaukojimo aktas bus 
atliktas Liais metais Sekminių 
Šventėje?” (Draugas, bal. 23

Matote, viskas 'bus daroma 
“iškilmingai.” Skvireckas “iš-
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GEN. VAN FLEET ŽADA 
ATLAIKYT SEOUEĄ NUO 
KORĖJOS LIAUDININKŲ
Šiauriniai korėjiečiai ir kinai 
užėmė pozicijas netoli Seoulo

Korėja, bal. 27. — Ameri
konu komandierius genero
las Van Fleet iškilmingai 
pasižadėjo apgint didmiestį 
Seoulą nuo šiaurinių Korė
jos liaudininkų ir kinų.

Tuo tarpu korėjiniai liau
dininkai užėmė vietas tik 
už 11 mylių nuo Seoulo, Pie
tinės Korėjos sostinės. A- 
merikonai vis dar traukėsi 
atgal, ryžtingai gindamiesi, 
link Seoulo ir kitur vakari
niame fronte.

Viduriniame fronte ame
rikonai žūt-būtiniai kirtosi 
su atakuojančiais Korėjos 
liaudininkais arti Kapyon- 
go, Pietinėje Korėjoje, 13 
mylių į pietus nuo 38-tos 
paralelės. Vieni ir kiti vi
su įtūžimu kovėsi durtu
vais, šautuvų buožėmis ir 
net plikomis rankomis.

Korėjiniai liaudininkai ir

Kinija smerkia jankiu 
misiją Čiang Kai-šekui

Peking. Kinijos liaudies 
vyriausybė pareiškė:

—Amerika, dabar siusda- 
ma savo karininkų misiją 
pas Čiang Kai-šeko kinus 
tautininkus Formozoje, da
ro naują bandymą prapla- 
tint karinį amerikonų vieš
patavimą Rytuose ir 
naudot čiangininkus 
užpuolimo įnagį.—

pa- 
kaip

Formoza. — Čiango val
džia Formozos saloje užgy- 
rė Jungtinių Valstijų pa
siūlymus dėl karinės ame
rikonų pasiuntinybės priė
mimo.

Amerika atsiųs Formozon 
600 oficierių, saržentų ir 
technikų, kurie lavins kinų 
tautininkų armiją, mokys 
naudoti naujus amerikinius 
ginklus ir duos įvairius ka
rinius patarimus.

Vėliausios Žinios
Korėja, bal. 27.—Ameri

konai viduriniame ir ryti
niame frontuose taip spar
čiai traukėsi atgal, kad 
šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir kinai nepaspėjo 
pasivyt jų.

Liaudininkai dasivarė iki 
10 mylių ar arčiau nuo Se
oulo, , vakariniame fronte.

z New Yorko Times radi
jas sakė, “Seoulo likimas 
gal jau per kelias valandas 
bus išspręstas.”

Washington. — Federales 
valdžios kalėjimų direkto
rius J. Bennett kreipėsi į

kilmingai” paaukos visą tau
tą!

Tos mūsų senosios tautelės 
laimė tik tame, kad jos nei 
Skvireckas, nei popiežius ne- jau pardavė Indijai 100 te
beturi.
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kinai jau visur išstūmė 
amerikonus ir jų talkinin
kus iš Šiaurinės Korėjos.

Amerikonai skelbia, kad 
per penkias pastarąsias die
nas jie užmušė bei sužeidė 
30,000 šiaurinių korėjiečių 
ir kinu.

Amerikinės patrankos iš
šauna po 10,000 sviedinių 
per dieną. Būriai lėktuvų 
nuolat bombarduoja ir šau
do ’vykstančius frontą n 
šiauriečius ir kinus.

Amerika duoda Čiangui 
dar 250 milioiiu doleriu

Formoza. — United Press 
praneša, kad Amerika duos 
dar 250 milionu doleriu ki
nams Čiang Kai-šeko tau
tininkams ginkluoti Formo
zos saloje.

Čiangininkai surašinėja, 
kokių ginklų jiems reikia. 
Surašąs bus įteiktas kari
nei 
bei 
nu 
am

amerikonų pasiuntiny- 
tvirtinti. Po keliu die- 
atvyks 'generolas Willi- 
Curtis Chase kaip jan- 
pasiuntinybės vadas.

Syngmano Rhee oficieriai 
sučiupti kaip vagys

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos tautininkų at
sarginės armijos oficieriai 
suvogė bent $60,000. Į ka
rines vagystes buvo įsivėlęs 
ir jų apsigynimo ministras 
Sihn Sung Mo. Todėl jį pa
varė pietinių tahtininkų 
prezidentas Rhee.

Su Mo užgyrimu buvo su
šaudyta 2,000 žmonių Sin- 
won-Myon kaime pagal įta
rimą, kad komunistiniai 
partizanai gaudavo 
prieglaudą.

ten

ORAS. — Dalinai 
niaukę ir šilčiau.

apsi-

Kongresą, kad paskirtų 775 
tūkstančius dolerių dėl sto
vyklų įrengimo politiniams 
Amerikos kaliniams. Seno
sios kareivinės (barakai) 
būtų pertaisyta į koncen
tracijos stovyklas..

Jei kiltų karas tarp A- 
merikos ir Sovietų Sąjun
gos ,tuoj į belaisvių stovy
klas būtų suvaryta 14 tūks
tančių amerikiečių, kuriuos 
slaptoji FBI policija sura
šė kąip “neištikimus.”

■. ".. l
London. — Jūriniame Gi

braltaro sąsiauryje suspro
go karinis Anglijos laivas. 
Manoma, žuvo daugiau kaip 
20 jūreivių.

New Delhi, Indija. — Ki
nijos Liaudies Respublika

nų duoninių grūdų.
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J. Valančauskas

Prezidentas reikalauja 10 
bilionų dol. naujų taksų

Washington.— Prez. Tru
manas atsiuntė Kongresui 
eilę savo pasiūlymų, ragin
damas išleisti tokius įstaty
mus :

Pakelti taksus amerikie
čiams dar 10 bilionu’doleriu 
per metus.

Panaujinti ir pastiprinti 
Įstatymą dėl ginklų ir amu
nicijos gamybos.

Aprėžti namų ir įvairių 
daiktų 
čiais.

įvesti 
kontrolę,

Nustatyti “teisingas” far- 
mų produktų kainas išti-

pirkimą išmokes-

tinkamą rendų 
kur reikia.

Chicago j buvo demonstruojama 
ir prieš generolą MacArthurą

Chicago. — Ketvirtadienį 
čia buvo suruoštas didžiulis 
karinis paradas generolui 
MacArthurui. Paradą, sa
koma, stebėjo 2 milionai 
žmonių.

Tuo tarpu 5,000 Armouro 
skerdyklų darbininkų de
monstravo protestuodami, 
kad kompanija paleido juos 
pusei dienos iš darbo. Kom
panija siuntė juos į para
dą MacArthurui pagerbti.

Buvo paskleista tūkstan
čiai lapelių ir išstatyta di
delės iškabos, reikalaujant 
ištraukti amerikiečius iš 
Korėjos ir derybomis už
baigti kar'ą.

Lapeliuose buvo pakar
totas MacArthuro posakis, 
“Seni kareiviai niekuomet 
nemiršta,” o prie posakio 
parašyta: “Bet jauni kar
eiviai miršta. Sugrąžinki
te mūsų berniukus iš Korė
jos! Padarykite taiką su 
Kinija.”

Daugiausia tokių lapelių 
ir iškabų paskleidė Ame
rican' Peace Crusade. Ši 
taikos organizacija taipgi 
įdėjo didelį apmokamą skel-

se-sam jų pardavinėjimo 
zonuį, o ne kiekvienam mė
nesiui, kaip kad dabar. Su- 
stinrinti kainų kontrole.

* Trumanas sakė, tokiais 
žingsniais galima būtų su
laikyti infliaciją (kainų iš
pūtimą, pinigų vartės nu
puolimą).

Kartu prezidentas primi
nė, jog per paskutinius 10 
mėnesiu buvo išleista 26 bi- 
iionai doleriu ginklams ga
minti, o per 12 mėnesiu nuo 
šių .metu birželio reikės iš
leisti ginklų gamybai jau 
58 bilionus dolerių. (Bilio- 
nas yra tūkstantis milio- 
nų.) 

bimą dienraštyje Chicago 
Daily News, smerkiant ka
rinę MacArthuro ir Truma
no politiką ir reikalaujant 
derybines taikos.

MacArthuras savo kalbo
je bažijosi, kad jis baisiai 
neapkenčia komunizmo, ir 
reikalavo stiprių žygių 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

ŽADA PAŠALINTI 
HOMOSEKSUALUS 
Iš VALDŽIOS

Washington.— Valstybės 
departmentas ketino pava

ryti’ visus homoseksualus 
valdininkus, kur .vyrai pa
leistuvauja su vyrais (sodo- 
miškai). Sako, jau pašalin
ta 148 toki “nenatūraliai” 
paleistuviai.

Grupė rytinių vokiečių, 
sakoma, vyks Korėjon

• Berlin.—Associated Press 
teigia, kad kelios dešimtys 
jaunų rytinės Vokietijos 
policijos oficierių 
vykti į Šiaurinės 
liaudininkų frontą 
rinių patyrimų.

rengiasi 
Korėjos 
dėk ka-

TRUMANAS NUTYLI, AR 
LEIS JANKIAM IŠ ORO 
A PAKUOT MANDŽŪRTJ4
Prezidentas palieka “atdaras 
duris” derybinei taikai Korėjoj

Washington.— Korespon
dentai užklausė prez. Tru
man ą, ar jis yra įgalinęs 
generolą Ridgway “reika
le” bombarduot iš oro ka
rines kinu 
džūrijoje. 
silaikė nuo 
klausima. 4-

stovyklas Man-
Prezidentas su-

atsakymo į šį

Ridgway yra naujas vy
riausia:; komandierius vie
ton pa va ryto gen. MacAr
thuro. *

Trumanas tvirtino, kad

Maskva prieš anglą 
Įsikišimą Į Iraną

Maskva. — Svetimų kraš
tu diplomatai Maskvoje 
įžiūri, kad jeigu Anglija 
atsiųs savo karo laivus į ži
balinį .Irano uostą Abada- 
ną, nepaisant Irano val
džios protestų, tai Sovietų 
Sąjunga panaudos 1921 me
tų sutartį su Iranu. •

Ta sutartis duoda Sovie
tam teisę atsiųsti savo ka
riuomenę į Iraną, jeigu ki
ta valstvbė grūmos įsiveržti

Izraelis atsiprašo už 
Syrijos bombardavimą

Lake Success, N. Y.—Ab
ba S. Eban, Izraelio atsto
vas Jungtinėse Tautose, at
siprašė Syriją, kad izrae
liečių lėktuvai neseniai 
bombardavo pasieninį Syri
jos kaimą. Bet Eban sakė, 
arabai iš Syrijos pirm to 
užpuldinėjo Izraelio polici
ninkus nuginkluotame pa
sienio ruožte tarp tų dvie
jų šalių.

Athenai, Graikija.—Tur
kų artilerija apšaudė pre
kinį Graikijos laivą; užmu
šė vieną jūreivį ir sužeidė

Įvairios Žinios
Washington. — Kongre

so Atstovų Rūmas nutarė 
numušti $9,450,000 nuo val
džios reikalaujamų pinigų 
vanden - elektrinėm jėgai
nėm statyti.

Belgrad.—Teigiama, kad 
sveiksta Jugoslavijos val
dovas Tito po operacijos, 
kur jam buvo išimta akme
nukai iš tulžiapūslės.

Washington. — Sugrįžęs 
iš Japonijos* John Foster 
Dulles, prez. Trumano pa
siuntinys, pranešė, kad ne
trukus bus daroma taikos 
sutartis su Japonija.

Jis užtikrino japonų val
džią, kad gen. MacArthur 
pavarymas nepakeičia pa
lankios Japonijai ameriki
nės politikos.
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“Jungtinės Tautos” steng
sis apriboti karą, idant ne- 
prasiplėstų už Korėjos sie
nų.

Prezidentas sakė, komu
nistams tebėga atviros du
rys baigti Korėjos kara 
per derybas, ir tvirtino, kad 
jeigu karas plačiau užsi- 
kurtų, už tai “komunistai 
būtu kalti.”

Atsiliepdamas į klausi
mą apie gen. MacArthurą, 
prezidentas pastebėjo, kad 
galėtų pažaboti MacArthu
rą, bet leis jam šnekėti, 
kiek tik MacArthuras nori; 
neuždarys burnos ir gene
rolui Whitney’ui, kuris ad
vokatauja MacArthurui 
prieš prezidentą.

Trumanas priminė, jog ir 
praeityje buvo tokių gene
rolų, kurie prieštaravo pre
zidentams Jurgiui Wash- 
ingtonui, Lincolnui ir J. 
Polkui. Taigi MacArthuro 
keliamas trukšmas yra se
nosios istorijos pakartoji
mas, pridūrė prezidentas.

Ispaną streikieriai 
kertasi su policija

Madrid, Ispanija. — Dar
bininkai Bilbao, San Sebas
tiane ir kituose šiaurinės 
Ispanijos miestuose išėjo į 
demonstracijas, reikalauda
mi paliuosuot areštuotus 
streikierius. Franko fašis
tu policija su buožėmis ir 
kitais įnagiais puolė de
monstrantus, o tie gynėsi. 
Susikirtimai įvyko daugely
je miestų .

Dviejų dienų streike da
lyvavo pusė’ miliono darbi
ninkų ir buvo areštuota 500 
veiklesnių streikierių.

Kad fašistu valdžia atsi
sako paliuosuoti areštuotus, 
tai pakilo nauji streikai.

Formoza.— čiang Kai-še- 
ko kinai tautininkai pasa
kojo, kad Mandžūrijon at
siųsta dar 100,000 Kinijos 
komunistų kariuomenės.

Roma. — Popiežiaus laik
raštis Osservatore Rpmano 
rašo, kad prez. Trumanas 
gerai padarė, pavarydamas 
gen. MacArthurą “dėl tai
kos.”

LAIKRODŽIUS 
VALANDA PIRMYN

Nuo vidunakčio iš šešta
dienio į sekmadienį prasi
deda dienos šviesos taupy
mo laikas New Yorke ir 
daugelyje kitų valstijų. Tad 
pavarykite laikrodžius vie
na valanda pirmyn — ge
riausiai pirm einant gult šį 
šeštadienį.
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Kas Ką Rašo ir Sako
I kaip jau: daugumai yra žino- 
'ma, yra perteklius pinigų ar-

užtikrinti, kad socialis unijų draskytojusĮ tinis ūkis būtų savarankiškas 
ir nepriklausomas nuo kapita
listinio apsupimo, dauginti' so
cialistinę nuosavybę ii’ užtvir
tinti vienintelį socialistinės 
ūkio sistemos viešpatavimą, 
laikytis reikalingų proporcijų 
vystant atskiras TSR Sąjungos 
liaudies ūkio šakas ir ekono
minius rajonus.

Planavimas' yra tarybines 
ekono.mikos gyvybinis būtinu
mas, jos vystymosi dėsnis, ku- 

I riuo remiasi visas šalies ūki
nis gyvenimas.

Planingai vystyti liaudies 
ūkį tegalima tik socializmo 
sąlygomis, nes socialistinė val
stybė savo rankose koncent
ruoja visas gamybos priemo
nes, stoja kaip betarpiškas 
šalies ekonominio gyvenimo 
organizatorius, nustato liau
dies ūkio išvystymo planus ir 
vadovauja jų vykdymui.

“Gosplan” užtikrina teisin
gą santykį vystant socialisti
nės gamybos gretutines šakas, 
žaliavų paruošiamąją bei ap
dirbamąją pramonę, žemės 
ūkį, industriją, gamybą ii- var
tojimą. ūkio tvarkymas pagal 
vieningą valstybinį planą vi
siems laikams pašalino gali
mybę gamybos anarchijai, 
krizėms ir nedarbui kilti TSR 
Sąjungoje.

Socialistinis planavimas yra 
mokslinis planavimas. Jo pag
rindam yra padėtas marksiz- 
mas-leniniz.mas — pats prie
šakinis mokslas apie visuome-jčio plane TSR Sąjungos liau
nos vystymosi dėsnius. 

—o—
Vieningas planas

1920.metais, komunistų par
tijos IX suvažiavime buvo 
priimtas V. I. Lenino pasiūly
mas sudaryti vieningą ūkinį 
planą. V. 1. Leninui

| Stalinui vadovaujant 
■ ruoštas valstybinis 
e 1 e k t r i f ikavimo 

. p|anas).
> buvo iškeltas uždavinys 

— techniškai rekonstruoti 
liaudies ūkį ir pastatyti socia
listinės ekonomikos pamatą 
elektrifikacijos bazėje.

Socialistinė statyba ir liau
dies ūkio planavimas anuo 
laikotarpiu vyko žiaurios 
k lašinės kovos sąlygomis. Su
triuškinusi socializmo priešus 
bei išdavikus, Tarybų valsty
bė suorganizavo planingą so-; 
cialistinių 
šalyje, liaudies 
mą. Buvo įvesta 
nė valiuta, kas 
m i ngai vystyti 
stiprinti, ir tobulinti planavi
mą.

Audėjų unijoje kairysis 
sparnas yra silpnas. Bet' 
audėjų masės stovi gerai. 
Bėda tik su uniios vadais. 
Jie yra reakcioniški. Su jais 
labai sunku . kovoti. • Bet 
neturėtumėme n u si m i nti. 
Turime suglausti savo ei
les ir nepasiduoti tokiems 
vadams, kaip Rieve. Jis 
pernai buvo sumanęs ir su
sidarė kliką iš savo pasekė
jų, kad išmesti laukan Bal- 
danzį. Mat, Baldanzi gal 
kiek yra kairesnis už kitus 
vadus, kurių yra net dvide
šimt, kurie vadinasi vice
prezidentais. Iš'jų visų tik 
trys buvo su Baldanzi, o 
septyniolika prieš ji.

IBet pereitame tekstilinin
kų unijos suvažiavime, ku
ris įvyko pernai gruodžio' 
mėnesį Bostone, dauguma 
eilinių delegatų stovėjo su 
Baldanzi. Todėl Baldanzi 
pasiliko savo vietoje, ku
rioje jis tarnauja per pa
skutinius vienuolika metų. 
Tai buvo užduotas smūgis 
Rieve klikai. '

Bet dabar tie dešinieji va
dai vėl atsipeikėjo ir ruo
šiasi dėl kito suvažiavimo,

kuris Įvyks 1952 metais 
Cleveland, Ohio.

Kanados audėiai ir Ver
pėjai, kurie priklauso-(prie 
mūsų CIO United T^feile 
Workers unijos, turėjo ge-’ 
ra vadovybę su Sam Baron 
priešakyje. Jie turėjo 70 < 
delegatų ir visi stovėjo, 
kaip vienas, su savo vadu. 
Tas labai nepatiko tokiems 
vadams, kaip unijos prezi
dentas Rieve. Jis dabar, 
atsimokėdamas Baronui, 
kad jis kalbėjo prieš Rieve, 
o už Baldanzi, išmetė Baro
ną iš vietos už nepaklusnu
mą.

Gal ir daugiau atsiras to
kių kairesnių žmonių, ku
rių laukia panašus likimas.

Rieve į Kanadą pasiuntę ' 
savo žmogų, ■ kuris užims 
išmestojo Sam Baron vietą. 
Šitas, mat, paklusnus tai 
mašinai.. Jo misija bus ten 
demoralizuoti unijos veiki
mą.

Jeigu reakcionieriai jau 
rengiasi prie busimojo uni
jos suvažiavimo, tai ^ūtją 
gerai, kad eiliniai nariai ir
gi nesnaustų. Jie suvažia
vime turėtų parodyti L to
kiems vadams, kurie aras- 
ko uniją ir auginasi ragus, 
kad jie darbininkų negali 
vedžioti už nosies. Paro
dykime vienybę ir susipra
timą. Gerai būtų, kad ir 
spaudoje būtų, apie tai pla
čiau kalbama. Juk yra to- 

Į kių, kurie moka plunksną 
: vartoti ir galėtų parašyti.

BRANGŪS. BET GERI!
Čikagos kunigų dienraš- |)a perdidelis pareikalavimas 

tis šitaip rašo:
Nauji 

daug tobulesni, bet 
daug daugiau kaštuoja, 
vyzdžiui, didelis 
praeito karo 
629,000

; prekių. Valdžia sako, kad 
Amerikos ginklai yra taksai sumažins žmonių paja- 

jie ir 
Pa- 

bombonešis 
metu kaštavo 

dolerių, o dabar — 
$4.501 trys su puse milionų dolerių. 
------ I Vidutinis tankas pirma kašta- 

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y.. , $47 0()0 0 dabar—200,000;
under the Act of March 3, 1879. 1 ’ ’i automatiška 105 mm. patran

ka pirma kaštavo 40,022 do
lerių. dabar — 145,443. Lėk
tuvnešis pirma kaštavo $60,- 
000,000, dabar — dvigubai 

I tiek. Laivas .— naikintuvas 
pirmiau kaštavo 7 milionus 

Šitaip sakė prezidentas Trumanas, vetuodamas Mc-i dolerių, dabar — 40 milionų... 
Carrano bilių,—pavojingą ir pražūtingą mūsų krašto ■ 
žmonėms .biliu. I 

Nežiūrint to, karinės isterijos apimtas Kongresas'tą; 
bilių pervarė per prezidentinį veto ir jis tapo įstatymu.

Buvo manyta, jog šis nekonstitucinis bilius nebus gy- 
veniman vykdomas tol, kol aukščiausias šalies teismas 
nepadarys dėl jo nekonstitucingumo savo sprendimo.

Juk kiekvienam, — tiek prezidentui Trumanui, tiek 
justicijos departmento galvai McGrathui, tiek visiems, 
galvojantiems piliečiams,—aišku, 
konstitucinis, priešingas pagrindiniams mūsų konstitu
cijos dėsniams.

Bet McGrath to nepaiso! _ . ...
Jis įsakė dar kongreso neužgirtai Subversive Control i valstybes ginklavosi, niilijo- kyla vyriausiai dėl to, kad 

Tarybai imtis darbo, registruoti komunistinę partiją! : nais žmones baisiai žudė. tų kraštų valdžios išleidžia 
Šiuo metu Washingtone prie trijų minėtosios tarybos!.. Pasad", baisias pinigų sumas karui
Mdn nnklaiisinpiinms-tv)'inėiimms Ilinms karus aruose ne 1. ruoštis, ginkluotis.

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS
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SUBSCRIPTION RATES
United 
United 
Queens 
Queens

States, per year .'........  $7.00
States, per 6 months $3.75 
Co., per year ............  $8.00
Co., per six mos. ........ $4.00

Canada 
Canada 
Foreign 
Foreign

and Brazil, per year 
and Brazil, 6 months 
countries, per year 
countries, 6 months

$8.(X
$4.00
$9.00

O VISGI TYRINĖJA! .
“Priemonės, siūlomos šiame biliuje, padarytų pasi

tyčiojimą iš Teisių Biliaus ir mūsų skelbimo, jog stojame 
J* iri--- * .i..: ” .

Na, ir ar jūs žinote, ką 
Draugas dėl to kaltina? 
Ogi Tarybų Sąjungą.

Girdi, jei ne T. Sąjunga, 
tai nereikėtų ginkluotis; jei 
ne Tarybų Sąjunga, tai ne
reikėtu ruoštis karui. Visą 
blogumą atlieka Tarybų Są
junga!

Tai, žinoma, yra didžiau-
jog šis bilius. yra ne- sias melas!

Tarybų Sąjungos nebuvo! 
—ji tegyvuoja neseniai — o- 

i pasaulyj karai viešpatavo,! niuose

narių vyksta apklausinėjimas-tyrinėjimas. 'SaTinp-i
Valdžia deda pastangų įrodymui, jog komunistų parti- ■ valstybės ° 

ja esanti svetimos valstybės agentas. i "giuo metu
Vyriausiuoju valdžios liudininku išstatytas Benjamin į sįū]() “Vakarams” nusi- 

Gitlow, kuris iš partijos pašalintas dar 11929 metais! j ginkluoti; šiuo metu T. Są- 
Gitlowas. kiltis šiandien gyvena tik iš “liudijimu” prieš! {unga organizuoja žmones 
komunistus, — “specialinis” valdžios “liudininkas.” J’ 
“liudija,” žinoma, taip, kaip turi “liudyti” valdžios ap- i 
mokami žmonės, šniukštinėtojai.

Nors tarybos nariai pasakė, būk jie nesiimsią kon-! nes, kurie drįsta agituoti už 
troliuoti žmonių galvojimo, žmonių minties, žmonių. ’ 
samprotavimų, o imsiąsi tik to, ką kuris žmogus ar or-' 
ganizacija atliko, tačiau jau yra aišku, kad tarybos na
riai ryžtasi kontroliuoti ir žmonių galvoseną ir jų mintį.

Vienu iš svarbiųjų prieš komunistų partiją dokumen
tų yra išstatytas Karolio Markso ir Friedriko Engelso 
“Komunistų Manifestas,” išleistas dar 1848 metais!

Taigi jau aišku, prie ko ir kur visa tai veda.
“Komunistų Manifestas” buvo legalis dalykas per virš 

100 metų, bet dabar, štai, jis jau siekiamasi padaryti 
nelegaliu, pavojingu!

Tai bloga! Tai negarbinga!
Prezidento Tvumano žodžiai jau pasitvirtina.
Bet, jeigu taip, tai kodėl prezidentas Trumanas lei

džia šias komedijas krėsti?!

•kapitalistines

Jis kovai už taikoį išlaikymą. 
. i Tuomet, kai Tarybų Są

jungoj baudžiami tie žmo-

karą, tai Amerikoje puola
mi ir kalinami tie žmonės, 
kurie kovoja už taiko;
laikymą!

Draugas tai užtyli! ;

iš

IR KANADOJE
Kanadoje taipgi darbo 

žmonių gyvenimas sunkėja. 
Liaudies Balsas rašo:

Vyriausybė pakėlė taksus. 
Tą padariusi norėdama pasto
ti kelią infliacijai. Infliacija,

JŲ DEMOKRATIJA! I
Reuterio žinių agentūra praneša iš Korėjos tokią 

žinią: Pietinės Korėjos vidaus reikalų ministras, Cho1 
Pyung Ok, atsistatydino.

Gerai, atsistatydino, bet kodėl?
Cho Pyung Ok įsakymu buvo nužudyta 187 vieno mies

telio žmonės dėl to, kad jie būk tai padėjo komunistams.
Tie 187 žmonės-valstiečiai, be jokios atodairos, minis

tro įsakymu, buvo sušaudyti miestely Kochang, esančia
me netoli nuo Haegu miesto.

(Kiti pranešimai sako., kad 2,000 žmonių buvo sušau
dyta Ok’o įsakymu.)

Matyt, šis masinis nekaltu žmonių žudymas jau buvo 
per daug net ir aukštesniems už Ok’ą budeliams, dėl to tervenciį

mas, pabrangins prekes ir lo
kiu būdu nebus infliacijos. 
Bet ar tai išrišimas proble
mos? Visai ne.

Kodėl infliacija pavojinga? 
Todėl, 
darosi 
ne tas 
taksai 
giau pinigų ir pakelia prekes? 
Didesni taksai, kuriuos val
džia uždėjo, nepalengvins 
pirkimą, bet apsunkins.

Čia dar ne viskas. Susilpni- 
nimas perkamosios jėgos gali 
sumažinti darbus fabrikuose. 
Atsiras bedarbių. Tas dar la
biau apsunkins žmonių gyve
nimą. Toks kelias veda 
krizio.

Ko reikėjo, tai lubų 
noms. Ne tik to. Reikėjo 
kelti darbininkų algas, 
perkamoji jėga būtų dar stip
resnė. Tuomet nebūtų sunku
mo darbo žmogui, nebūtų pa
vojaus, kad gali susikaupti 
perdaug 
darbas.

kad viskas
sunku
pats,
atima iš žmonių dau-

įpirkti. Bet ar 
kuomet aukšti

prie

kai-
pa- 

kad

kad gali
prekių ir atsirasti ne

Šiuo metu kapitalisti- 
kraštuose infliacija

Taip yra pas mus, Jungti
nėse Valstijose, taip yra 
Kanadoje, taip yra Prancū
zijoje, ir kituose buržuazi
jos valdomuose kraštuose.

BAR VIENAS 
PRALOTAS

Popiežius pakėlė Lauren-' 
čiaus lietuviu katalikų kle-i (“GOELRO 
boną Praną Jurą į pralotus; flam? 1 . 
(monsinjorus, kaip sako' 
klerikalai).

Tai jau^ęlintas Ameri-i 
kos lietuvių klebonas susi
laukia to titulo. Pralotais, 
•popiežius kunigus daro ne 
dėl to, kad jie būtų šven- 
tesni už* kitus kunigus, bet 
dėl to, kad jie yra geresni 
politikieriai už kitus kuni
gus, turi “didesnius bal
sus.”

Socialistinio. planavimo 
pasiekimai

MASKVA. — Prieš 
šimt .metų, 1921 metų vasario 
22 dieną, V. 1. Leninas pasi
rašė dekretą dėl vieno svar
biausiųjų Tarybų valstybės or
ganų — Valstybinės Bendro
jo Plano Komisijos (“Gos
plan”) įkūrimo.

Valstybinė Plano, Komisija 
buvo sukurta tuo laikotarpiu, 
kai Tarybų valstybė, pasieku
si pergalę prieš svetimšalių in- 

ją ir vidinę kontrrevo- 
•jie įsakė jam atsistatydinti. ■ Unciją, vykdė perėjimą į tai-

Cho Pyung Ok atsistatydino ir sau ramiai gyvens, o'įkų darbą,’ į imperialistinio ka-
nekaltai nužudytų žmonių jau niekas nebeprikels.

Tai bent demokratija!
Tai demokratija, kurią gina amerikiečiai, dėl kurios 

virš 10,000 mūsų krašto sūnų jau paguldė galvas, o 
keletas dešimtų tūkstančių neteko sveikatos.

NA, IR KAS BUS?
Jungtinių Valstijų vyriausybė pranešė tiems Jungti

nių Tautų nariams, .kurie turi savo ginkluotų jėgų dali
nius Korėjoje, kad, jei kinai paleis daugiau savo lėktu
vų veiksman, tai Amerikos aviacija pradės bombarduoti 
Mandžūriją.

Sakoma, jog nei vienas iš 13-kos kraštų, turinčių savo 
karių Korėjoje, šiai politikai nesipriešina.

Mes nežinome, ką darys Mandžūrija, ką darys Kinija, 
ką darys Šiaurės Korėja. Bet mūsų vyriausybės pareiš
kimas sudaro daugiau neaiškumų, kaip aiškumų: kiek 
kinai turėsią paleisti veiksman savo lėktuvų, kad tai 
galėtų pateisinti mūsų lėktuvų puolimą ant Mandžūri- 
jos?

Antra: ar tai reikš pradžią trečiojo pasaulinio karo?*
Trečia: ar tai nebus vykdymas MacArthuro politikos, 

su kuria prezidentas Trumanas sako nesutinkąs?
Karas Korėjoje ir vėl labiau užsiliepsnojo.. Jame dau

giau žus žmonių.
Ar negeriau, taigi, užuot kalbėti apie karo plėtimą, 

kalbėti apie jo baigimą?

blausias trečiajame penkme-

i dies ūkiui išvystyti. Jo vyk- 
I dymas buvo nutrauktas tuo, 
I kad hitlerinė Vokietija klas
tingai užpuolė Tarybų Sąjun
gą.

ir J. V. 
buvo pa

lių si jos 
planas 
Tame

išdavikus, 
suorganizavo 

elementų 
ūkio atkūri- 
tvirta tarybi- 
padėjo sėk- 

liaudies ūkį,

—o—
Per penkmečių metus TSR ; 

Sąjungoje buvo sukurta galin- į 
ga sunkioji pramonė, 
do naujos pramonės 
atskirai imant, mašinų 
ba ir staklių gamyba, 
ka pasakyti, kad 1940 
palyginti sų 1913 metais, TSR 
Sąjungos pramonės produkci
ja padidėjo 8,5 karto, o maši-l 
nu gamybos produkcija — 
kartus.

Iš atsilikusios šalies Tau: 
Sąjunga virto priešakine, 
agrarinės — industrine. Šis 
torinis pavertimas buvo nu
veiktas per tris penkemečius. ■ Raj0no kolūkiuose 

: Jei čia turėti galvoje, kad saviveiklos rateliai,

atsira- Į 
šakos, 
garny- 
Užten- 
m eta i s,

iru

Redakcijos pastaba: Gai
la, kad kai kurių suminėtų 
p a v ardžių negalėjome 
įskaityti. Prašome žmonių 
bei vietovių pavadinimus 
parašyti aiškiai — parašyti 
taip, kaip jie vadinasi, o ne 
taip, kaip nusigirsta.

!> LIEIIVOS

trisde-ii’o bei svetimšalių interventų 
sugriauto liaudies ūkio atkūri
mą.

“Gosplanui” buvo pavesta 
paruošti vieningą valstybinį 
planą ir būdus jam įgyven
dinti, suderinti su bendravals- 
tybiniu planu/ gamybinius ats
kirų liaudies ūkio šakų pla
nus, paruošti priemones, kurių 
pagalba gyventojai būtų pla
čiai supažindinti su liaudies 
ūkio planu.

Svarbiausiais planavimo už
dą viniais Tarybų valstybėje'

išvystyti, kuris buvo 
Valstybinės Plano 
1928-29 — 1932-33

Indo-Kinijos darbininkai ginklų pagalba priversti 
francūzams kasti tranšėjas. Sargai juos dieną ir nak
tį saugo, kad nepabėgtų.

Saviveikla kolūkiuose
ARIOGALA, vas. 24 d. — 

veikia 27 
galvoje, kad i savjveiklos rateliai, kuriuose 

augima I l),rmasis Penkmetis buvo įvyk- ■ dalyvauja 325 kolūkiečiai.
g * dytas per ketverius metus, o' Stiprus saviveiklos ratelis 

trečiojo penkmečio įvykdy- j yra “Aušros” kolūkyje. Rate- 
mas buvo karo nutrauktas, tai | jyje dalyvauja 19 saviveikli- 
išeina, jog tąm, kad paverstų 
Tarybų Sąjungą iš agrarinės 
šalies industrine prireikė iš vi
so apie 13 metų.

Liaudies ūkio planavimo 
pagrindu Tarybų valstybė su
kūrė galingą materialinę bazę 
tai pasaulinei — istorinei per-1 yra dalyvių, sekmadieniais, 
galei, kurią Tarybų Sąjunga vadovaujant 
laimėjo antrame pasaulinia-' vedėjui 
me kare.

Socialistinio planinio ūkio 
pranašumai nepaprasta jėga, 
pasireiškė pokariniu laikotar
piu.

Pokariniame penkmetyje iš
kelti uždaviniai puikiai iš
spręsti. Pramonės, produkcija 
1950 metais 72 procentais vir
šijo prieškarinį, lygį, tuo tarpu ' įe veikia 
kai penkmečio plane buVo nu
matyta prieškarinį lygį viršyti 
48 procentais.

Bendrasis grūdinių kultūrų 
derlius sudarė 7,6 
pūdų, kas žymiai viršija 
metų lygį.

Tai tapo materialiniu 
rindu nuolat kelti darbo 
nių gerovę.

Praėjo trisdešimt metų nuo 
tos dienos, kai buvo sudary
tas “Gosplan. 
Valstybinė

plano

—O—
Pirmasis penkmečio planas

Nauju socialistinės statybos 
planu buto pirmasis penkme
čio plaųas TSR Sąjungos liau
dies ūkiui 
paruoštas 
Komisijos 
metams.

Pirmojo penkmečio 
įvykdymo išdavoje 
jungoje buvo pastatytas so
cializmo pamatas — pirmaei
lė sunkioji pramonė. žemės 
ūkyje viešpataujančią padėtį 
užėmė kolūkiai ir tarybiniai 
ūkiai. Socialistinės ekonomi
kos pamato sukūrimas pirmo
jo penkmečio metais paruošė 
sąlygas . pasiekti tolesniems 
socializmo statybos laimėji
mams.

(Sėkmingas antrojo penk
mečio plano įvykdymas įgali
no Tarybų valstybę užbaigti 
pramonės ir žemdirbystės re
konstrukciją, naujosios, šiuo
laikinės technikos pagrindu.

1 “Tai faktas, — sakė J. V. 
Stalinas, —kad gamybos tech
nikos požiūrio, pramonės ga
mybos naująja technika aprū
pinimo dydžio požiūriu mūsų 
pramonė yra pirmoje vietoje 
pasaulyje.”

-Pirmojo ir antrojo penkme
čių planų įvykdymo išdavoje 
Tarybų Sąjungoje visiems lai
kams buvo panaikinta privati 
gamybos priemonių bei įran
kių nuosavybė,, žmogaus iš
naudojimas kito žmogaus. 
TSR Sąjungoje buvo pastaty
tas socializmas — pirmoji ko
munistinės visuomenės fazė.

Šis uždavinys buvo svar-

is- ■

ninku. Vadovaujant mokyklos 
vedėjui Jankevičiui, saviveik
lininkai surengė 2 pasirody
mus. Prie ratelio susiorganiza
vo ir muzikantų grupė.

“Dubysos” kolūkio meno 
saviveiklos ratelis, kuriame

klubo-skaityklos 
Vasiliui ir mokyklos

I mokytojui Staniuliui, organi
zuoja paskaitas, atlieka meni
nę programą. Viename stam
biausių • rajono kolūkių — 
“Tarybiniu keliu” į ratelio
veiklą įtraukti vidurinės Mo
kyklos, 3 pradinių moUVkių
moksleiviai, 2 klubų-sk&ityk- 

•lų aktyvas, šiuo metu koįf^y- v 
; 2 kolūkiečių savi--' 

veiklos rateliai ir 4 mokyklų 
saviveiklos rateliai. Meniniai 
pasirodymai 
giami. Juose 
kolūkiečiai. 

Nuo š.m. 
kolūkiečiams 
eilė veikalų : 
tas, 
gaideliai, 
šokių pasirodymai, deklamaci
jos.

Per tą laiką j Saviveikla rajono kolūkiuose 
Plano Korųisija, nuolat plečiasi, organizuoja- 

dabar Valstybinis Plano Ko- mi vis nauji kolūkių meno sa- ' 
mitetas, virto galingu vieniu- . viveiklos rateliai, į kurių veik- 
gu viso TSR Sąjungos liaudies lą įtraukiami jaunieji kolūkie- 
ūkio planavimo centru.

Planų realumą, kaip tai nei 
kartą buvo puikiai įrodyta' 
visa- socialistinio planavimo j 
TSR Sąjungoje istorija, suda-| 
i’o tai, kad plačiosios liaudies’ 
masės juos supranta kaip sa- 
vo gyvybinį, brangų reikalą, 
ir nekintamai juos įgyvendi
na.

milijardo
1940

pag- 
žmo-

čia dažnai ren- 
gausiai lankosi

sausio men., 1 d. 
buvo parodyta 

“Brandos atesta- 
“Nebrendila,” “Gieda

surengta tautinių

' čihi, moksleiviai, mokytojai, 
klubų-skaityklų vedėjai.

S. Žilinskas

Redakcijos Atsakymai
Jūsų 
ubus žino

Radviliškiečiui. —Jūsų 
tabos apie “apdumintais žmo
nes” netilps. Atleisit^. 'Užte
ko to, kas jau buvo Laisvėje 
pasakyta.A. D-as

2 psl.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily )-Še»t., Bal»-Apr. 28, 1951
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Sugrįžę iš “pakasynų” rašytojai 
prastai jaučiasi

Šių metų. balandžio mėnesio viduryj 
Chicagoje įvyko “Lietuvių Rašytojų 
Draugijos” narių suvažiavimas, kurio 
proga buvo įteikta $500 premija Ant. 
Vaičiulaičiui už jo “Italijos vaizdus.”

Pas mus buvo rašyta, kad šis premi
jos Vaičiulaičiui paskyrimas sukėlė sa
votišką skandalą. Neklerikalai rašytojai 
supyko ir prieš skyrimą Vaičiulaičiui 
premijos protestavo.

Suvažiavimas buvo smulkus.
Apie jį nedaug terašė Draugas, o dar 

mažiau (teigiamai) rašė Naujienos. 
Matyt, premijos skyrė jai pakepė tokį 
blyną, kurio užkandę, dabar visi atsi- 
ifegMa nelabai gardžiai.

Tūlas Alg. Skyrius Naujienose rašo, 
kadmis, vykdamas iš suvažiavimo, pa
klausė savo gero bičiulio, kodėl jis toks 
susimąstęs; bičiulis jam atsakė: “Ką gi, 
grįžtame iš pakasynų, sunku būti links- ■ 
mam.”

Atrodo, jog Naujienų bendradarbis 
jau stato antkapį' ant tos rašytojų drau
gijos.

Kas gi suvažiavime buvo tarta?
Leiskite man paduoti keletą ištraukė

lių iš Skyriaus rašinio.
LRD pirmininkas Jonas Aistis — tas 

p’ats, kuris kadaise taip garbino hitleri
ninkų govėdas pradžioje karo! — “kvies
te rašytojus daugiau nė eilutės nerašyti 
be honoraro!...”

Tai buvo didžiausias “principas,” iš
keltas paties pirmininko.

R*skusijų eigoje buvo puolami tie kri
tikai, Iturie pasirašo po savo raštais sla-' 
pvva^džiais. Čia tai buvo klerikalinio 
plartko rašytojų bakštelėjimas pašonėn 
savo oponentams, kurie yra nepasitenki
nę premijos Vaičiulaičiui įteikimu, kurie 
po visokiais slapyvardžiais tai kritika
vo.

Na, o šie kritikavo pasirašydami sla- 
pyvardžiaias dėl to, kad bijojosi savo ti
krus vardus pasirašyti, nes klerikalai 
tokius kritikus užėstų, nesidrovėdami 
net ir komunistais apskelbti!

Alg. Skyrius primena:
“Tiek suredaguotos rezoliucijos, tiek 

ir atskirų asmenų pasisakymai sukosi 
vis apie . . honorarus ir tariamą kai 
kurioje spaudoje vyksančią pseudoni- 
minę polemiką.”
Toliau:

“Į valdybą išrinkti, liberalams ar 
liberališkiau nusiteikusiems rašyto
jams griežtai atsisakius savo kandida
tūras statyti, vien tik katalikų srovės 
žmonės. Iš atsisakančiųjų motyvų ga- 
A*si aiškus įspūdis, jog ankstyvesnio-

i patirtis nebeleidžia jiems bendra- 
Vmrbiauti su žmonėmis, kurių “gene

ralinė linija” yra virš visų kitų prin
cipų.

“Už tai dabar rašytojų draugijos 
valdyboje, reikia manyti, tikrai jokių 
nesklandumų nebebus.”
Po to, kai valdyba buvo išrinkta, tai 

tūli, girdi, klausė: “kiek gi yra rašytojų 
naujai išrinktoje rašytojų draugijos val
dyboje?”

O kai iškilo klausimas, kas gali būti 
draugijos nariu, tai buvo duotas tokis 
atsakymas: “rašytojų draugijos nariu 
gali būti visi, kurie domisi literatūra ir 
yra baigę universitetą, gimnaziją ar net 
šešias klases.”

Dar toliau:
“J. Aistis, besistengdamas iškelti A. 

Vaičiulaičio vakarietiškumą ir “olim- 
piškumą,’ ex-cathedra paskelbė, jog 
rusai savo literatūroje yra turėję di
delių vardų, bet jų literatūrai stigo 
švieteos, taigi, atsieit, ir “olimpišku- 

. Taigi, suprask, Vaičiulaitis 
. nieko nenustojo nemokėdamas slavų 

| kailiu, nes jo “olimpiškumas” turi be-
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tarpinį ryšį su Vakarų literatūrose 
glūdinčia “šviesa.” ’ •

“Pradeda darytis tikrai nejauku, 
kai išgirsti panašias tezes iš vyrų, 
“šarvuotų mokslu įstabiu.”

“Šia proga būtų galima ir pasigin
čyti, kurio kūryboje daugiau šviesos ir 
“olimpiškumo” — mūsų Vaičiulaičio 
ar pvz. tokio Puškino?.. . Kaip ten 
bebūtų, tikrai nedera nuvertinti net ir 
tų kultūrų, kurių gal ir nemėgstame.” 
Premijos įteikimo proga buvo šaukta 

publika, norėta pasirodyti prieš jos akis 
dideliais ir garbingais. Bet visi pripa
žįsta, jog publikos buvo labai maža.

Maksimas Gorkis teisingai pasakė: 
“kiekvienas žmogus, turįs reikalo su pu
blika, biri dezinfekuoti orą aplink save 
tiesos karbolio rakštimi.”

Klerikalų valdoma rašytojų draugija 
to nedarė; ji ėjo į publiką nešvari, na, ir 
tokios pasėkos!.. .

Klerikalai, pasigrobę draugiją į' savo 
rankas, jos stengsis nepaleisti.

Ilgainiui pažangesnieji rašytojai pa
matys, jog jiems ten nėra vietos.

V.

Gegužes švente
Klausyk, drauguži!... Ką?... Girdi?... 

Taryt, jūra banguoja, ūžia...
Tarytum, viesulą skardi 

Atlėkus trankosi giružėj...
Ar griaudžia, dunda kas? ... Klausyk: 
Ar gal kas baras . .. siaudžia-gaudžia?...

Tai lyg aprimsta kiek antsyk, 
Tai vėl girdi tą gaidą skaudžią...

O, ne draugut! Tai ne jūra 
Įdūkus daužo, drasko uolą;

Tai ne pašėlusi audra
, Girelę klaipo, laužo, puola;.

Tai ne vandenkritis platus 
Putoja kuduro dulkėse;

Ne žvėrys trypia po laukus, 
Ne klaikų kelia jie bildesį:—

Tai darbo kietojo minia— 
Tai broliai mūsų proletarai—

Ne baras t'arpsavy, oi ne: 
Protestą jie galingą daro ...
. Protesto skelbia jie garsus 
Prieš skriaudą kruviną tironų,—

Į kovą šaukia jie visus 
Drąsiau po vėliava raudona!...
Apvaikštinėja jie šiandien 
Klasinę pirmojo gegužio— 
• Ir kovos priemones išvien 
Jie svarsto, tariasi įtūžę ...

Eime arčiau! eime greičiau: 
Juk darbininkų ten vaikštynės!

Aš karštą, kaip ir tu, jaučiau, 
Skriaudas gėlingas atsiminęs!...

Štai va, draugut! Štai va, matai: 
Čia taip smagu! net širdį kelia ...

Ką pats prisikentei andai —
Ir kiek kentėjo mūs’ -tėveliai,—

Praamžių jungą vilkdami:— 
Bendrai išliekim didį skundą!

Ir dirbkim, kovą keldami, — 
Tegul minia greičiau nubunda!

Vien Markso-Lenino keliais 
Mes skleisim sąmonę klasinę, —

O diena užganos ateis, — 
Sužadins proletarų minią!

Tad susitarę pagalios
Užduosim smūgį galutinį:

Ir truks retežiai vergijos — 
Ir užtekės nauja gadynė!

Sukruskim gi, draugai, visi!
Tegul kovų protestai ūžia!...

Kovoje laimę terasi, — 
Skambėk garsiau pirma gegužio!
1926-IV-19. Jonas Kaškaitis.

1951

Gegužes pirmoji
//'

(A. Liubimovo muzikai) 
šiandien darbo klasės šventė, 
Jau nerūksta kaminai, 
Darbininkai amžius kentę, 
Jaučias esą milžinai.
Jie šiandieną demonstruoja, 
Skamba, aidi jų daina, 
Jų vėliavos plevėsuoja,— 
Traukis santvarka sena!
Sklysta obalsis vienybės, 
Užu galią, dėl teisių, 
Bendras siekis, be tautybės, 
Drąsiai siektas—duos vaisių.
Plaukia jausmas toks vieningas, 
Juosia žemę ištisai, 
Darbininkas yr’ galingas, 
Šiandien kalba jau jisai.
Baltas, juodas ar geltonas, 
Rasė, spalva—nesklaidys, 
Darbininkas bus valdonas, 
Ji'vienybė teugdys.
Ei, rankas tik pasiduokim, 
Taip kaip broliai, kaip savi, 
Ir kovokim ir dainuokim— 
Būkim viskam gatavi!
Šiandien darbo klasės šventė, 
Jau nerūksta kaminai, 
Darbininkai amžius kentę, 
Jaučias esą milžinai!
1931. St. Jasilionis.

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

THE AFTERMATH OF THE OPERA 
FESTIVAL

It has been decreed that the LMS 
Opera Festival lived up to expectations. 
All participants duly observed the rules 
and wholeheartedly enacted their parts. 
This writer will not, at this • time, go 
into detailed reports of each perfor
mance, because, first off, several nice 
write-ups have already been in print, 
and secondly because much of the infor
mation such as naming names and se
lections was discussed in previous col
umns.

Instead, we will take the picture as a 
'whole. Certain criticisms of the Festival 
should be brought out so that they may 
not be repeated again. It was apparent 
that more time should have been given 
to the choruses and other artists for pre
paration. The theme “opera” was a 
hard one and required a good bit of re
search and experimenting. This could 
very well have been a 6 month project.

Secondly, the time of the year was 
wrong for an afternoon performance. 
Daylight is very detrimental to the spi
rit of the theater for illusions are much 
more difficult to create and hold. Since 
Liberty Auditorium is so, that full win
dows face the setting sun, and . since 
adequate drapes are not yet a part of 
the hall equipment, a part of this pro
blem could be solved by selecting the 
winter months of short daylight for such 
affairs.

Still, the Festival afforded great 
mixing possibilities. To the partici
pants, the mingling backstage, the 
changing of costumes, the making-up in 
the dressing rooms, and the crowding 
together to await the call of front stage, 
yielded much chit-chat and general ex
change of each one’s activities, ideas, 
problems and successes. Backstage too, 
Charlie Young set up his tape recorder 
and took down the on-stage perfor
mances which will be played back and 
criticised and talked about;

After the performance, the artists 
gathered in the Brown Room where 
small refreshments were served. Peter 
Grabauskas brought a huge cake all the 
way fropi Shenandoah for this repast. 
He was roundly cheered by the tired, 
hungry group. While some ate, the re
cord player was brought in and the 
younger set swung into some lively folk 
dancing.

Since only one big LMS affair is 
usually held a year, a great deal gets 
crowded into the one day. As usual the 
morning and early afternoon is given 
over to the 3rd district conference, 
where the serious organizational side of 
Art Groups takes place.

In addition, a drive' was opened to 
raise subscriptions to the LMS maga
zine “The People’s Art.” Five yearly in
troductory subsccriptions were given as 
door prizes. They were won by C. Nor- 
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ris, J. Murmokas, Pauline Jasilionis, P. 
Vigner and Al. Makutenas. One year of 
reading pleasure to you five.

And then, at the same time, it was 
necessary to get the 1951 Scholarship 
Fund campaign for the LMS Summer 
School under way. School this year 
starts in July, from the 9th to 22nd.

Harry Mitkus set off the gong by a 
very fine fund-raising speech that wag 
answered to .the tune of $129.25. So ma
ny waved dollar bills that the girls 
were swamped and couldn’t get all the 
names down. However, in the bigger 
sum group the following donated: Mrs. 
M. Wilson $10. J. Weiss, J. Judikas and 
Dr. Petrikas $5 each. The committee 
wishes to thank all donators, everyone, 
for their excellent show of support of 
the LMS Summer Vacation Schools.

Likewise, we were very proud of the 
long list of “Boosters” in the Opera Fes
tival program book. Many thanks to you 
all. The $5 boost from the Laisvės Cho
rus and $5 from F. Repsys came in too 
late to be listed in the book. We acknow
ledge it here.

This program book, a bit different 
from most program books, was planned 
as a brief guide to Lithuanian opera and 
operettas. It carried some valuable in
formation on Lithuanian music dramas 
current and past. There was also some 
discussion on every selection sung or 
played at the Festival. It was felt that 
the little write-ups would be of some 
help to the various singers and choruses 
in selecting material for other per
formances.

Furthermore, we felt that a nice bond 
of fraternization could be built up bet
ween various leaders of choral, theat
rical, dance groups etc. if there was an 
exchange of program books among them. 
A program book is a good survey of the 
material used by the performers of each 
area. It should serve as a source of sup
ply and information and can thereby 
stimulate the exchange of various mate
rial among the teachers and performers.

All over all
I have watched the snow melting 

In the heat of the sun;
The working man sighing

When his hard day was done.
I have watched the rain pelting 

In the. deep of the night;
The poor man’s child crying, 

When the foodstuffs were slight.
I have seen the rose blowing 

On the brow of the hill;
The working man sleeping

When his muscles were still.
I have seen the sky glowing 

At the end of the day;
The working wife weeping 

With just pennies of pay.
I have heard the thrush calling

in the bush at the morn;
The working wife shouting 

When her patience was worn.
I have heard the leaves falling 

When the autumn was nigh ;
The working wife pouting 

When she felt she would cry.
I have known the earth rolling

’Round the sun in its flight;
The working class trying 

In its derelict plight. ,
Sam Lukas.

Iš Urugua jaus
MIRĖ MIKAS 
NOVINSKAS

MONTEVIDEO. — š. m. 
sausio 18 d. mirė' Mikas 
Novinskas, 47 metų am
žiaus, kilęs iš Alytaus ap
skrities, Perlojos kaimo. Į 
Urugvajų buvo atvykęs 
1930 m. Paliko žmoną Do
micėlę ir vieną brolį Lietu
voje.

Palaidotas Kasabos ka
puose. Tebūna jam lengva 
Urugvajaus žemelė.

IŠMETĖ Iš NARIŲ
MONTEVIDEO.—Kadai

se buvęs pažangus, paskui 
kunigui Vipartui kodylavęs 
ir vėliau save socialistu lai
kęs, Mikas Krasinskas ne
seniai ir su visomis ceremo
nijomis atsiprašė smetoni- 
ninkų vadą M. Svečiulį. 
Svečiulis atsileido ir Kra- 
sinską įrašė nariu į kultū
ros draugiją, bet tuomet 
Krasinskas parašė menše
viku “Keleiviui,” kad Uru- 
gvajaus lietuviai socialistai 
tiek “sustiprėję,” kad pri
sikėlę iš numirusių ir iš
vaikę tautininkus užėmę 
kultūros draugiją. Dėl šito 
mėlyno, kraujo svečiulinin- 
kai baisiai užsigavo ir Kra- 
sinską vėl pavarė iš savo 
nariu. c

Įtūžęs Krasinskų Mikucis 
dabar organizuoja naują 
partiją, kurią pavadinsiąs: 
“Kur vėjelis pučia — durna 
galva linksta.”_ ._ '
MŪSŲ MOKYKLOS 
DRAUGAI

Pražydo rožes
Kaip dukros spalių mėnesio audrų, 
Pakrikštytos krauju darbo žmonių, 
Rožės raudonos urmu pražydo ... 
Pavasario kvapas visur pasklydo.
Darželyj, palangėj gryčios pilkos, 
Miške, smėlynėj,,ant uolos kietos, 
Rožės raudonos urmu pražydo... 
Viliojantis kvapas visur pasklydo.
Kapuos, be laiko kritusių draugų, 
Rūsiuos, žiaurių kalėjimų tamsių, 
Rožės -raudonos urmu pražydo .,. 
Raminantis kvapas visur pasklydo.
Gegužės saulė jau patekėjo...
Užgrūdintos šalto šiaurės vėjo, 
Rožės raudonos urmu pražydo ... 
Gaivinantis kvapas visur pasklydo.
Ant mėlinakės geltonų kasų,
Ant lūpų jaunų ir skruostų skaisčių, 
Rožės raudonos urmu pražydo ...

' Svaiginantis kvapas visur pasklydo.
VosiZfe.
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MONTEVIDEO. — Ger
biami Adomas Babrauskas 
ir M. Tunyla pasižadėjo lie
tuvių mokyklos paramai 
kas mėnuo aukoti po vieną 
pezą. Tokių mūsų jaunimo 
lietuvinimo ir švietimo 
draugu randasi ir centre, 
tik tėvų komitetas turi kiek 
pasirūpinti ir surasti tuos 
rimtus bei nuoširdžius lie
tuvius, kurie ne žodžiu, bet 
darbu remia mūsų kultūros 
židinius. Garbė tiems vy
rams, kurie ateitį supranta 
ir ją galimai remia. Tik 
taip galėsime išvystyti savo 
šviesos židinėlį ir padaryti 
jį ateities gaisru. Dirbki
me, kas tą supranta ir 
brangina.

MIRĖ LIETUVIS
MONTEVIDEO. — š. m. 

sausio mėn. 27 d. ūmai pa
simirė lietuvis Antanas Mi- 
keliūnas, Įjūris jau iš se
niau turėjo širdies ligą. Ve
lionis buvo kilęs iš Panevė
žio ir turėjo 61 metus am
žiaus. Čia paliko sūnus Vy
tautą ir: Algirdą, ir su juo 
negyvenusią žmoną. A. Mi- 
keliūnas buvo uolus, net iki 
aklumo, adventistų sektos 
šalininkas.

SUGRĮŽO MOKYTOJAS
MONTEVIDEO. — Virš 

porą mėnesių pragyvenęs 
provincijoje, Urugv a j a u s 
lietuvių mokyklos vedėjas , 
P. čiučelis sugrįžo į Cerro. 
Mokytojo perkėlimu daug 
pasirūpino mūsų ULC Cer- 
ros skyriaus. pirmininkas 
Jonas Čeplikas ir Centro 
darbuotojas Romualdas Va
lionis. Mok. P. čiučelis 
jiems ypatingai dėkingas ir 
žada atsilyginti savo para
ma kultūriniame kolonijos 
darbe.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Taftas 
reikalauja pilnai išnagrinė
ti gen. MacArthuro ginčą 
su prez. Trumanu kas lie
čia korėjinį karą.
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Kaip su jūsų duoklėmis?
Gerbiamasis LLD nary, 

kaip su jūsų duoklėmis už 
1951 metus? Ar jau pasi- 
mokėjai? Jeigu dar nė, tai 
kodėl? Juk LLD duoklė 
yra mažiausia, kaip bent 
kokioje kitoje organizaci
joje, tik $2 į metus. Ir LLD 
narys gauna už savo duo
klę, savo ir liaudies naudai, 
literatūros ne mažiau savo 
duokles vertės.

f

LLD nariams knygas ir 
žurnalą “Šviesą” pagamina 
CentVo Komitetas. Patys 
nariai referendumo keliu 
išrenka Centro Komiteto 
narius, pačių narių ir par
eiga suteikti CK galimybes, 
kad jis galėtų tinkamai at
likti organizacijos darbus— 
išleisti ' “Šviesą,” paruošti 
knygas, vadovauti organi
zacijai, kad ji augtų, ' kad 
atliktų savo pareigas.

Jeigu LLD narys dar ne- 
pasimokėjo savo duoklių, 
jeigu antras, trečias taip 
pasielgė, tai kaip tada Cen
tro Komitetas gali atlikti 
savo pareigas? Kaip jis

gali paruošti “Šviesų,” kny
gas, vesti organizacijos rei
kalus, kurie reikalauja fi
nansų?

Atminkite, kad LLD Kon
stitucija reikalauja, kad 
kiekvienas narys savo duo
kles pasimokėtų ne vėliau 
1 d. liepos. Jeigu dar ne- 
pasimokėjai, tai tuojau at
lik savo organizacinę parei
ga.

Centro Komitetas išsiun
tinėjo laiškus visoms LLD 
kuopoms, iš kuriu dar ne-1 
gavo nei kiek duoklių šiais 
metais. Visus narius ir 
kuopas prašome tuojau at
siliepti i CK laiškus. Mo
kėkite duokles ir siųskite 
į centrą!

Garbes kuopos
.Pirmiau jau turėjome 25 

garbės kuopas, tai yra, to
kias, kurios 1951 metais pa- 
simokėjo už tiek pat, arba 
daugiau narių, kaip jos tu
rėjo 1950 metais. Dabar į 
garbės kuopų sąrašą įstoja 
sekamos:
Kuopa Miestas

5 Newark, N. J.

51

67
71
75 

124 
126 
152

14 Minersville, Pa.
40 McKees Rocks, Pa. 

Middlefield, Ohio 
St. Louis, Mo. 
Livingston, N. J. 
Bridgewater, Mass. 
Miami, Fla. 
Girardville, Pa. 
Vancouver, B. C. 
Red Lake, Canada.

Reiškia, turime 36 gar
bės kuopas. Gerai mokasi 
19 kp., Chicago j', kuri yra 
didžiausia Draugijoj. Taip
gi 52 kp., Detroit; 79 kp., 
Roseland, Ilk; 22 kp. ir 190 
kp., Cleveland, Ohio. Visos 

j šios kuopos jau gavo ir 
nauju narių. Yra nemažai 
ir kitų kuopų, kurios jau 
netoli garbės kuopų stovio. 
Bet dar yra daug kuopų, 
kurios nei už vieną narį ne- 
prisiuntė duoklių į centrą.

Naujų narių reikalas
Pasirodo, kad kur dar

buojasi LLD nariai, 
gauna ir naujų narių.
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A REBUKE OF STRIP MINING
“STRIP MINING CLAIMS 

ANOTHER VICTIM!” And 
just as long as abandoned 
strippings arc permitted to lie 
about uncovered (because of 
a limp public mental s 
to snare their unfortunate 
victims, just so long will such 
ignoble tragedies be recorded. 
These inequities are natural 
mortuaries waiting to claim 
unwary children. They are 
sink-holes, quicksands, ’ ava
lanches, reckless drivers, ca
ses of burning dynamite, bare 
exposed ■ electrical high ten
sion wires, excaped desperate 
criminals, block busters, flee
ing circus lions, poisonous 
smogs, raging forest fires, 
floods and catastrophic cata
clysms cojmbined. They must 
be a shocking disgrace; to any 
civilized people: apparently 
then, we are deplorably unci
vilized. They are a glaring in- 

and so-

(no matter what
the more brutal the crime the
more pardonable: nature ha- enacted a most “urgent’ 
ving made a bad job of theldinance to dissuad 
perpetrator), I firmly believe 

of each and

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

BALTIMORE, MD., PIKNIKAS

Sekmad., Birželio-June 3-čią
Bus

SLAVŲ PARKE 
(Čia jau anksčiau buvo)

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

BOSTONO APYLINKĖS PIKNIKAS
Įvyks

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

MAYNARD, MASS.

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

DIDŽIOJO new yorko piknikas
Įvyks

Šeštadienį, Liepos-July 7
Bus

PRATER PARKE
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Anksčiau Laisvės piknikai Brooklyne būdavo 
sekmadieniais. Kadangi dabar šeštadieniais 
mažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manome, kad patogiau bus iš kitur at
vykti į pikniką, nes ant rytojaus bus šventė.

HARTFORD, CONN.
Spaudos paramai Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos-July 15
SĄRYŠIO PARKE

Glastonbury, Conn.
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a nucleus of disturbed citizen
ry, petitioning intelligently 
for concerted, appropriate 
action, could very well effect 
and obtain moral compensa
tion.

This then combines yand 
contains a harbinger protest 
petition. I advise the °iVert* 
tors be spaient: civic minaea- 
ly speaking.

An aroused citizen,
Sam Lukas

the crime; have (at the instigation of lo
cal strip mining operators)

or- 
e local ci

tizenry from discarding re
fuse in these notorious death 

every major and minor social traps: namely, one hundred 
disorder (blunder) which is., dollars fine or in arrears 
incompatible with the needs 
and aspirations of a humane 
people should be diligently 
traced to its source and the 
detrimental defect jubilantly 
liquidated.

In the expansive cattle ter
ritories of the great South , 
West (Texas, Arizona, Okla- Terranean Anthracite conflag- 
homa, to name a few high 
ranking states) cattle are pru- 
dentially segregated from pol
luted streams and water holes 
and signs of warning judi
ciously erected, thereby en
lightening the ignorant way
faring’ stranger to the treache
rous hazards. Private 
ty is shielded against 
dal ion, and more so, 
when such property 
annually substantial lucrative 
profits. The coal barons of 
Pennsylvania do not own the 
people as private property 
(so the devil-take-care attitu
de concerning their welfare) 
but they do control and domi
nate colossal tracts of tremen
dously rich coal deposits 
(and this ownership does pre- j 
sent a powerfully <-----------
tai, indirect effect on the li-

attitude) ! tnc causation

of 
payment, cozy confinement in 
the local penal institution: 
asserting such practice crea
tes an extremely potential fi
re hazard I They do not savor 
to shoulder the expensive res
ponsibility of extinguishing a 
stubborn, hard-to-gct-at sub-

Sna«k sako, Europoi auęa 
niFšingumas Amerikai

Vj_ vitation to disaster, 
sa eilė kuopt/gavo PO kele- mething must be done to im- 

Kanadoj Prove the situation, but quick! 
Ihd non-i^he vicious, Dr. Jekyll andta naujų narių.

LLD kuopos paskelbė nau
jų narių vajų nuo 1 d. ge-

je kitų miestų taip pat pa
daryta planai gavimui nau
jų narių.

Šiemet generalio vajaus, 
tai yra, vienu laiku visoms I 
kuopoms, neskelbiame, 
Centro Komitetas tą reika- 
lą paliko pačioms kuopoms . 
ir apskritims atlikti, kada 
parankiausia, kada geriau
sia jūsų apylinkėj. Atliki
me savo pareigas! Auklė-, 
kime LL Draugiją!

Platinkite knygas
Pasirodo, kur platinamos 

LLD knygos, tai galima jų 
parduoti. Gerai platina 
LLD 1 kp. literatūros pla
tintojas A. Mureika Brook
lyne; gražiai knygas plati
na Chicagoj 19 kuopos vei
kėjai. Jeigu jie gali jų par
duoti, tai kodėl kitur lie
tuvių kolonijose to negali
ma padaryti?

Kur tik yra lietuvių, tai 
galima parduoti LLD kny
gų. Knygos yra geros ir 
pigios. Nemažai naujai at
vykusių lietuvių pasiperka 
jų, nepaisant, kad juos nuo 
to atkalbinėja jų pravady- 
riai. Kiekvienoj sueigoj, 
kiekviename parengime tu- 

1 retų būti platinamos L L D 
knygos.

Ačiū už aukas!

pr o per
de pre- 
indeed, 

yields

Mr. Hyde type mercenary 
plundering local giant depo
sits of Anthracite seem to si
de-step the all — important 
fact that this territory also 
contains huge deposits of hu
man kind.

Of course there are mine
bet ' ral rights, but also, of course, 

I there are human rights, and 
Į it is the height of barbarism to ......... ..
disregard the human clement. standards of the bulk of 

the coal regions inhabitants) 
and do take exceptional pains 
in extracting the coveted lo
des. Mutilated hills, scarred 

1 and lacerated mounds stand 
forlorn corpses, visible testi
mony to their feverish ant li
ke activities. A territory
which just a number of years 

; ago displayed picturesque
| landscapes and sweeping pa
norama in abundant quantity, 
now lies stripped to the bone, 
the scenic value terribly de
preciated. Side by side with 
human' neglect, scenic depre
ciation 
sent so 
re but, 
beauty 
ly the thoughts and deeds of 
every living human 
Indeed, it inspires 
psychological effect 
shine compared to 
black clouds. As for squalor: 
one does not have to travel

Why then is the human ele
ment disregarded ? Simply 
because the plundering ma
rauder hates immensely to re
duce the paramount dollar 
profit! This is the one and on- 

! ly motive, and all others must 
be brutal, subtle evasions to 
submerge the villainous incen
tive: GREED. We must pluck’ 
their feathers and show just j 
what kind of birds they are.

Death by strangulation in 
an abandoned stripping is not 
the best way to die, neither 
is it the most horrible but it 
is the most infamous when the 
irretrievable “breath of life” 
is bartered for sacks of ill-be
gotten legal tender. 1 do not 
expect gentlemen to digest 
this rebuke with enthusiasm, 
nor do I think it will incite a 
feeling of righteous indigna
tion all. around but 1 do write 
nevertheless: to enlighten re
gional p 1 u t o c r a ts to the

ration. Good and well! but I 
also rigorously maintain these 
deadly stumps foster an ex
tremely acute potential hu
man hazard! And I am not 
mercenary minded enough 
nor either lackadaisically min
ded enough concerning 
grave matter to think each 
and every victim (the

1 keeps persistently mounting) 
relishes the solemn experien
ce of unanticipated death 
nor- his (the victims being all 
male up to date) survivors the 
pleasures and joys of ritual 
interment! If the coal barons 
do not give, 
full scope and 
their inherent 
instincts then 
goadad into accelerated ac- 

and indig- 
Anthracite 
is up at 

and I do

this

toll

henceforward, 
expression to 
humanitarian 

they must be

detrimen- Bon by an aroused
nant civic minded 
region. My spleen 
these profligates 
think the combined effort of

does not seem to pre- 
all important a pictu- 
nevertheless, natural 
does affect enormous-

i being.
the same

as sun- 
somber

thought—provoking fact that far nor investigate extensively 
not all who have 
dence in the coal 
mental myopics.

Do the' families
possessed obtain financial re
parations? If so, what is the 
puny sum: and any sum no 
matter how gigantic must be 
puny? The speculator may

taken resi-
region are

o f the dis-

i LLD Knygų ir Apšvietus 
reikalams gavome sekamai 
aukų ?

LLD 21 kp., Windsor, Ca- .
nada, per A. Bernot, $27.26. ( wolf afford to stifle the initial

LLD 32 kp., New Haven,1 wails of protest through the j 
Conn., per J. Didjutią, $12.

| LLD 4 Apskr., Pittsburgh, 
Pa., per S. Ordą, $10.00.

i LLD 110 kp., Rochester,
N. Y., per L. Bekešienę,
$8.50.

LLD 152 kp., Red Lake,
Canada, per M. Deedą, $7.

Pittsburgho Apylipkietis,
Springdale, Pa., $5.00.

LLD 26 kp., Collinsville,
Ill., per M. Girdžiuvienę,
$5.00.

LLD 126 kp., Girardville,
Pa., per A. Kuzmicką, $4.

Juozas Samuolis, Cleve
land, Ohio, $3.00.

Domicėlė Galinauskienė,
Newark, N. J., $3.00.

Jonas Grigas, Montello, 
Mass., $2.00.

Vincas Rudaitis, Brook-
’ ’ 1 «

Janne Bondze, New York,

J. Marmokas, Richmond

Kuopoms ir pavieniams, 
kurie aukojo ant blankų, 
tariame širdingiausiai ačiū! 
Prašome ir ateityje parem
ti Literatūros Draugijos 
apšvietbs if* kultūros dar- 

-buš.

highly effective medium of. -- - - ■ 
bribery! If the families of the £}leir ji]c 
murdered men (or children!) 
are unenlightened enough to 
accept the money on the 
monstrous condition they re-: 
pudiate all public remonstra
tion, that is their business.

But it is also the 
serious business of every 
Wide Awake Citizen to mount 
to the roof tops and assail the 
fortresses of the mercenary, 
blitzkrieging his shelters with 
sustained demands for a reha
bilitating retribution. Every 
single day we fail to fill the
se wretched cavities may well 
proclaim 
The African 
sacred blood 
to propitiate his* sanguinary, 
temperamental gods; are we 
to forever sacrifice innocents 
on tear, bespattered coffins 
(altars) in the name of indi
vidual pecuniary acquisition? 
In the old west they hanged 
men for less qffens.e than this: hoarded 
and.though I am not an advo-1 stupidly) in 
cate of capital punishment

a fresh sacrifice, 
savage has his 

saturated altars

D. ML ŠOLOMSKAS, 
ALDLD ČK Sekr. 

110-12 Atlantic Ave. 
Richmond Hillz 19, N. Y.

to find the malady. And 
squalor can be found to match 
the filth, dirt and misery of 
the worst kind New York. Ci
ty has to offer though on a 
vastly reduced scale, but then, 
of course, the size of coal re
gion towns are of pigmy di
mensions compared to the 

■sprawling, mammoth .mons- 
I trosities of New York City, 
i Philadelphia, Chicago and

Does the financial return 
warrant strip mining? Does 
the production of coal war
rant strip mining? Financial
ly, the operations haven’t af-1 
footed or benefited the per
manently rooted toiler resi
ding in the coal region to any 
noticeable extent. Veritably 
hundreds of thousands of 
tons of black energy have 
been rooted out, representing 
hundreds of thousands of dol
lars worth of, could be: cul
ture, refinement, education, 
leisure, handsome homes, spa
cious lawns and tree studded 
streets tor these intellectually 
undernourished (so material
ly stunted) ,men and theiy fa
milies, but still there remains 
a glaring vacancy concerning 
such ennobling ameliorations: 
the mass of harvested wealth 

• j being transmitted out of the 
region along with the coal or 
------ 1 away (to languish 

l welh protected 
banks. Merchants may bene
fit, butchers may prosper, la
wyers may gain, the priest 
may progress but the average 
toiler: NO I

Local judiciary authorities

Priiąąplą Polrrpp --- R”.
VPS Belo’iioq nrnrm’prog 
cinlistas Paul-Henri Snnak 
sakė, plačiau išsivysto v^ka- 
rinėie Euronoie iudeiimkf5 
nrieš Jungtines Valstiias.,

Snaak nirmininkavo tarn- 
tautinei konferencijai, kuri 
svarstė europinius iudėii- 
mus. Delegatai iš Fratici- 
in« ir Vokietiios nranečė. 
Irnd 5rią dailO-lQll iaH*'pr»0 

šalvSP r«ilrolnnis> PL 
irv^is neutr^liška1* (bepusi** 
kaj). vadinasi, atsimest 
nuo Amerikos vadovauja^ 
mo karinio bloko priqs,, So
vietų Sajunp-a. Pats 
remia tokį bloką.

Viena. — Amerikiniai ko
respondentai teigia, ka<Į So
vietų mokslininkai tikisi įr 
Vengrijoj surasti uraniu- 
mo, sprogstamosios atojni- 
nės medžiagos.

Vaizdas Indijos sostinėje Delhi. Gydytoja Cecily 
Williams egzaminuoja kūdiki, kuris dėl stokos mais
to serga pelagra. Ji ten alstovauja jungtinių Tautų 
Pasaulinę Sveikatos organizaciją.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa

★ arti 150 Jono Kaskaičio
gražiausių eilerascių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

. » A

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaskaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš virš 300 puslapių, kaina $1.50..
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A I C (7 T 110-12 ATLANTIC AVENUE,L A I J V El RICHMOND HILL 19, N. Y.'*
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IŠ BRAZILIJOS MONTREAL, CANADA
SKANDALINGAI 
NUfcYVENTA V. BELOS 
MOKYKLA

žf/PAtJLO. — “Gruodžio 
31 d. Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje valdyba aplankė 
D. L. K. Vytauto mokyklą 
Vila Beloje, dėl kurios 
skandalingo n u g y v e nimo 
“Žinios” jau kelis kart yra 
rašiusios . Nežiūrint, kad 
mokykla yra lįetuviškiau- 
siame S. Paulo rajone, ją 
laikant vienuolėms pranciš- 
kietėms, lietuviams ji buvo 
Visai svetima. Be to, per 
kelis nuomojimo metus mo
kyklos pastatas tapo pana
šus į krūvą laužo. Dėl to 
LSB nuomos sutartį nu
traukė ir pati, tėvų padeda
ma, rūpinasi čia sukurti lie- 
tuviškesnį kultūros židinį.” 
(“Žinios,” 1951 m. sausio 6 
d.) ‘ Į

V. Belos lietuviai turėtų, 
atstatyti ne tik vienuoles;

cija užpuolė darbininkų 
laikraščio “Hoje” spaustu
vę ir pradėjo šaudyki. 
Spaustuvės darbininkai gy
nėsi, kad išgelbėjus darbi
ninkų turtą. Tik po ilgos ko
vos policija iškirto plieni
nes duris ir su ašarinių 
bombų pagalba darbinin
kus suėmė. Iki teismo iš
laikė daugiau kaip metus 
laiko ir po to nuteisė dar 
vieneriems metams sekan
čius asmenis: komunistų 
partijos buvusį deputatą 
Estoicel de Morais, “Hoje” 
direktorių Joaquim Cama
ra de Ferreira, “Hoje” re
daktorių Noe Gertel. Kitus 
išteisino.

J. STANKŪNAS 
MATO “AUŠRĄ”

S. PAULO. — Gerai pa
žįstamas Brazilijos lietu
viams muzikas ir chorve
dys J. Stankūnas, dabar gy-

pranciškietes, bet ir tuos, i 
* kurie vienuolėms pavedė 
^mokyklos patalpas sunai-! 
3gkinw. Mokykla gali atsi- 
' kurti, jei patys tėvai imsis į 

ją globoti. K. S. j

LIETUVIAI NEPRITA
RIA POLIšAIčIO 
MOKYKLAI

S. PAULO. — Priemies
tyje Mooka veikianti Karlos 
Gomes vardo mokykla išlei
do 12 mokinių laidą. Laik
raštis “Žinios” iš to padaro 
didelę sensaciją: buvusisį 
smetoninis konsulas Poli-■ 
šaitis įteikė 12 mokinių di
plomus ! Tai bent laida! į 
Mooka rajonas gausiai ap- i 
gyventas lietuviais, o moki
nių tik 12. Bet pažiūrėjusi, 
į mokinių pavardes, rasime, I 
jog iš 12 tiktai 5 lietuviai; 
mokiniai. . .

Tatai rddo, 4 jog. .lietuviai 
neregia ir nepalaiko sme- 
tonįhio konsulo vedamos . 
mol<yklos4 K. S.

BRAZILIJOJE NORĖTI 
TAIKOS— 
PRASIKALTIMAS

venantis JAV, švenčių pro
ga rašo “Mūsų Lietuvoje”: 
“Jau mums brėkšta aušra 
rytuose, žadanti išlaisvinti 
mūsų brangią Tėvynę — 
Lietuvą. Jūs, dabar kovo
dami už lietuvišką žodį, už 
savo tautos turtus, meną, 
muziką, galėsite drąsiai 
grįžti tėvynėn ir užsireko
menduoti kaipo tautos pio
nieriai užjūryje.” Tai me
nininko žodžiai.

Yra- žinoma, kad daina,) 
muzika švelnina žmogaus 
jausmus, bet visur yra iš
imčių. J. Stankūnas džiau-. 
giasi su rytų “aušra,” reiš
kia su Korėjos karu, kur į 
Amerikos imperialistai lie
ja taikiu korėjiečių kraują,; 
bombomis griauna miestus, 
kaimus ir žudo moteris, se
nelius ir mažus vaikus. Ir; 
tas baisias žudynes J. Stan- i 
kūnas vadina ’ “aušra.” į 
Koks žmogaus jausmų su-į 
žvėrčjimas!

Varguolis

Lawrence, Mass.
S. PAULO. — Kur tik pa

siekia anglų-amerikonų im
perialistų nagai, ten norėti 
taikos—prasikaltimas. Vie
na Brazilijos pasižymėjusi 
kovotoja už taiką, Eliza 
Branco, dalyvaujant vieno
je demonstracijoje prieš ka
rą S. Paulo mieste nešė vė
liavą su lozungu: “Mūsų) 
vaikai neis mirti į Korėją) 
už imperialistų interesus’.”; 
Už tai ji buvo areštuota.; 
Šiai taikos partizanei buvo; 
sudaryta byla ir nuteistai 
keturiems metams ir trims j 
mėnesiams kalėjimo. .
JrVisoje šalyje eina pro-; 

teįVzai prieš fašistinį teismo 
spi endimą, ypač moterų 
tarpe. Bet čia reakcija tu
ri galią ir nuolankiai vykdo 
visus savo ponų amerikonų 

• ■įsakymus.

t BADO NEGYVĄ 
W-METUVI

■ f RIO de ŽANEI RO.—Lap
kričio 7 d. policija rado Ma
na aikštėje ant akmeninio 
suolo mirusį lietuvį jūrinin- 

’ ką Kazį Višnį. Ilgą laiką 
Višnis dirbo norvegų laivy
ne ,o 1944 m.-atvyko į Rio 
de Žaneiro uostą ir čia pa-1 
siliko pavėlavęs grįžti į lai-; 
vą. Velionis buvo gimęs; 
1892 metais Seredžiaus! 
valsčiuje, Kauno apskrity
je. Brazilijoje gyveno be-1 
veik išimtinai šelpiamas) 
Pažįstamų jūrinink^. IS.

NAUJOS AUKOS
r ̂ >AULO. — 1948 metų 
sausio 3 d. Luis Carlos 
Prestes gimtadienio minėji- 

dienoje, ginkluota poli-

Žinelės
Rosario Zappala, 55 metų 

amžiaus, nuteistas dviem me
nesiams į pataisos namus už 
blogą elgimąsi savo namuose. 
Jau kelintas kartas jis būna 
areštuotas. Dabar prieš jį su
daryti keturi kaltinimai. Pa
leistas po $1,000 kaucijos. 
Teismams reikalingi pinigai, 
tai jie suras ir daugiau kalti
nimą.

—o—
Salaveišių Armija uždarė 

savo kampaniją dėl sukėlimo 
tam tikros kvotos pinigų, šie
met surinko $9,000 mažiau, 
negu pernai.

—o—
11. F. Trupper, divizijos in

žinierius iš Boston and Maiąe 
geležinkelio, prisiuntė laišką 
aldermanui Casey, kad tvora 
ant Osgod St. priklauso mies
tui, o ne kompanijai. Bet Ca
sey surado sutartį, padarytą 
1938 metais, kad tvora prik
lauso kompanijai. t '

Tvora per 12 rhetų netaisy
ta ir yra pavojinga ypač vai
kams, kai jie per tvorą lan
džioja traukiniui einant.

—o—
Kunigas Peter Shakalis per

keltas iš St. Francis bažny
čios į šv. Jurgio bažhyčią 
Norwoode. Jis čia nuo 1947 
metų pradėjo parapijonus 
mokinti kaip nueiti dangun. 
Dabar, nuo balandžio 25 die
nos, norvvoodiškiai galėsite 
eiti pas naują * kunig^, jeig.u 
norėsite patekti dangun. Klau
sykite !

—o—
Miesto taryba apskaičiavo, 

kiek miestui kainavo buvęs 
tekstiliečių 1 streikas. Miestas 
turėjo sušelpti 151 šeimą, kas 
kainavo $29,000. Unija prisi
dėjo prie šių išlaidų su $7,<- 
500. S. Penkauskas

Projektuojama naujos 
ligoninės

Oficialiai pranešta, kad 
Montreal General Hospital 
yra paruošusi projektą ir šiais 
metais pradės statyti naują, 
prie vienos vietos 700 lovų li
goninę ant Pine Avenue prie 
Cedar Avenue.

Lig šiol Montreal General 
ligoninės veikė du skyriai — 
Central Division ant Dorches
ter St. Domininque ir Wes
tern Division ant Dorchester- 
Atwater. Tas, kaip autoritetai 
teigia, sueikvodavo daug piniJ 
gų ir, juo labiau, medikalio 
personalo laiko susisiekimui 

Į tarp dvieju skyrių. O prie to, 
Central Division ligoninei iv 
vieta buvo netinkama — pa
čiam seniausiam miesto cent
re, todėl nešvara ir bildesys 
sunkino ligonius ir gydytojus.

Ligonines . statymo projek
tas manoma baigti pabaigoje 
1953 ar pradžioje 1954 metų. 
A psk a i č i u o j am a, p astaty m as 
ligoninės su visais įrengimais, 
įskaitant ir gailestingųjų sesu
čių (nurses) 350 lovų namus, 
kainuos $14,524,000.

Sąryšy j sui tuo, Children’s 
Memorial ligoninė vietoj pla
nuoto pristatymo praplėtimui 
aptarnavimo prie savo pasta
tų ant Cedar Avenue, dabar 
nupirko General ligoninės 
Western Division pastatus ir 
čia bus perkelta visa vaikų li
goninė, kuri, manoma, galės 
padidinti dvigubai lovų skai
čių.

Taipgi Royal Victoria ligo
ninė planuoja praplėsti, sulyg 
galimumų, savo patalpas, ku
ri ir dabar jau yra didžiausia 
Montrealo mieste ligoninė, 
kad kiek galima galėtų suteik
ti medikalį aptarnavimą su
lyg žmonių reikalavimo.

Šiuos projektus Įvykdžius, 
gal palengvės gydymosi reika
lingiems žmonėms aptarnavi
mas. Dabai-, jei nebent ligo
nis jau yra prie mirties ir su 
gydytojo rekomendacija, gali 
gauti ligoninėje vietos ištikus 
nelaimei. Kitaip reikia laukti 
ištisas savaites, o kartais ir 
mėnesius.

—o—
Studentam pakelta mokesčiai

McGill Universiteto autori
tetai pranešė, kad su sekan
čiais mokslo metais, rugsėjo 
1 d., kad padengti Universi
tetui susidarius $750,000 trū- 
kuma.ms, b\s pakelta studen
tams metiniai mokesčiai. Pa
kelta daug maž apie $50. ži-' 
noma, studento .metiniai mo
kesčiai priklauso nuo to, ko
kiam jis ar ji fakultete studi
juoja. Tačiau vidutiniškai, su 
pakeltais mokesčiais, svyruos 
tarp $300 ir $400 į metus, ne
skaitant knygų, ir kitų moksli- 
nimuisi reikmenų.

Prie tokių sąlygų, aišku, 
paprasto darbininko vaikui, į 
nežiūrint kaip būtų gabus,! 
aukštesnis mokslas sunkiai I 
prieinamas.

—o—
“Sunkumai” miestui 
išgauti $176

Mažytis miesčiukas netoli 
Montrealio -r- St. Leonard de

Miesto apeliacija Į Britaniją

Senas miesto ginčas su Sun 
Life building savininkais del 
civilių mokesčių už pastatus, 
kuris perėjo iš aukštesn. teis
mo į apeliacijų teismą ir pas
kui Į vyriausįjį Kanados teis
mą, pagaliau atsidurs net 
Anglijoje.

Miestas čia Kanadoje pra
laimėjęs bylą, nutarė apeliuo
ti į Privy Council, kuris yra 
aukščiausis tribunolas Britani
joje spręsti dominijų ir kolo
nijų byloms. Tiesa, toks ape
liavimas dabar Kanadoje jau 
panaikintas, bet kadangi by
la prasidėjusi prieš panaikini
mą, todėl miestas dar turi tei
sę apeliuoti. Tam nutarta pa
siųsti tris advokatus ir kiek
vienam paskirta po $1,800 ke
lionės išlaidų. Byla planuoja
ma pradėti birželio 11 d.

—o— 
“Bedarbės šmėkla atitolinta” 
— vienam

Miestui nutarus parduoti 
paskutiniai 20 arklių, kurio 
buvo naudojami visiems dar
bams, dėl to, kad visus darbus 
atlieka moderniškosios maši
nos. su tuo buvo nutarta pa
leisti nuo darbo veterinarijos 
gydytoją.

Tačiau tuo laiku besvars
tant šį dalyką, buvo visiškai 
užmiršta policij’os arkliai, ku
rių iš viso yra 42, ir tik dabar 
atsiminus, nutarta, kad be ve
terinaro miestas dar negali ap

sieiti. Tad paleidimo Įsaky
mas panaikinta ir veterinari
jos gydytojas tęsia toliau savo 
darbą. Vadinasi, iš j’o mašinos 
visiškai dar neatėmė darbo — 

i bent kol kas.
Gudams Staigmena

Tik dabar teko patirti, kad 
I Povilui ii- Mikalinai Gudams, 
balandžio 7 d., pas Matulai
čius didelis artimųjų būrys su
rengė jų pagerbimui 20-ti'es 
metu vedybinio gyvenimo su
kaktuvių staigmeną — “surp
rise party”. Svečiai apdovano-' 
jo jubilijatus ir dovanomis.

Mirė
Balandžio 12 d. mirė Julius 

P. Vaupšas, sulaukęs 65 mėtų. 
O sekančią dieną, balandžio 
13, mirė Jonas Rašys, sulau
kęs 7d metų amžiaus. Abu 
priklausė prie Vytauto Klubo 
pašalpinės draugijos. Abu pa
laidoti su religinėmis apeigo
mis per šv. Kazimiero bažny
čią.

Serga

Susirgo F. Niaura ii* V. Iva
nauskas. Abu Royal Victoria 
ligoninėje — pirmasis turėjo 
operaciją, o antrasis kojose 
reumatizmą. J.

niams, nes tame piknike buvo 
geras būrelis detroitiečių, ku
rie yra jų geri pažįstami ir 
seni draugai. Taipgi ir mums 
visiems buvo smagu susipažin
ti su taip maloniais ir drau
giškais žmonėmis.

čia mums vietiniams yra la
bai smagu matyti, kad mūsų 
būrelis lietuvių vis didėja, 
štai paskutiniu laiku čia atva
žiavo Petras ir Onutė Navic
kai iš San Antonio, Texas 
valstijos ir jau apsipirko gra
žius du namukus dėl keturių 
šeimų, prie pat mūsų St. Pe
te rb u rg miesto, tai yra Gulf 
Port, Fla. Onutė ir Petras yra 
labai malonūs ir draugiški 
žmonės ir labai gerai žinomi 
Bridgewater, Mass., drau
gams, nes jie ten išgyveno 
daug metų pirm išvažiuojant 
i Texas valstiją.

Aš džiaugiuosi, kad man te
ko su jais pagyventi pora sa
vaičių ir gerai pasivažinėti. 
Aš vėlinu jiems geriausios 
laimės šioje gražioje Florido
je.

Kada draugai Navickai gy
veno pas mus, tai mes su jais 

i nuvažiavom aplankyti ir drg. 
Nevinus, kurie gyvena Saraso
ta, Fla. Draugai Navickai su 
jais jau seniai susirašinėja, 
bet nepasipažino. Tokiu būdu 
buvo malonu su jais pasipa
žint ir iš tikrųjų labai malo
nūs ir draugiški žmonės, mus 
labai gražiai priėmė ir džiau
gėsi sužinoję,- kad St. Peters- 
burge randasi daug lietuvių. 
Sakė, kad gaila nesužinojus 
seniau, tai būtų mylėję kartu 

įsu mumis dalyvaut ir ant mū- 
j sų piknikų. Draugai Nevin tu
rėjo pasibudavoje gražų na
mą Motei palei 41 kelią va
žiuojant į Miami. Bet dabar 
sakė jau pardavę su gražiu 
uždarbiu.

Draugai Nevin pareina iš 
Cleveland, Ohio. Dar mums 
su Navickais bevažinėjant 
sustojom ir pas drg. Simana
vičius ir kartų .nuvažiavom 
pasipažint dar su vienais drg., 
mūsų laisviečiais iš New York, 
tai yra, su. Daukšiais. Jie čia 
turi pasirendavoję puikų va
dinamą “Ralston Beach,” 
netoli Tampa, Fla. Draugas 
Daukšis sakė skaitąs Laisvę 
ir matąs mūsų lietuvių progre- 
syvį veikimą, bet neturėjęs 
progos pas mus ’ dalyvauti. 
Bet žadėjo ateityje pas mus 
atsilankyti.

Natalia.

Windsor, Ont, Canada

St Petersburg Fh
Kas naujo pas mus

Mūsų LLD 45 kp. turėjo 
gražų pikniką 1 d. balandžio 
gražiame Magguri Lake Par
ke. Piknikas labai gerai pavy
ko, buvo smagus -ir gyvas, o 
ypatingai buvo linksma drau
gams Grablikams ir Ralio-]

Vietos progresyviai lietuviai 
parėmė aukomis Lietuvių Li
teratūros Draugijos Knygų 
Fondą. LLD 21 kuopa iš savo 
iždo paaukavo $15. Po $1 au
kavo: S. Kunsaitis, A. Buzas,. 
K. Žala, F. Lagūnas, A. Ber- 
nat, S. Paberelis, J. Kerbelis, 
W. Savickas, C. Martin, Geo 
Redis, Z. Markūnas, J. Užu- 
naris, P. Pargelein ir M. Ol
sen. Visiems aukavusiems di
delis ačiū!

Literatūros. Draugijos kuopa 
gerai gyvuoja*. , A. B.

Baltimore, Mi
Pavasarinis išvažiavimas

Lietuvių Moterų Progresy- 
vis Klubas rengia pavasarinį 
gegužinės išvažiavimą atžy- 
mėjimui Motinų Dienos. Išva
žiavimas įvyks visiems gerai 
žinomoje vietoje, pas M. Ku
činską, Hammonds Ferry 
Road Linthicum Heights, 
sekmadienį, gegužės 6 d. Pra
džia nuo pusdienio. Įžanga 
vienas doleris ypatai, už kurį 
bus duodama dolerio vertės 
barčekių.

ši įžanga yra tikrai pigi ir 
geriau pasakius —nemokama. 
Todėl tikimasi, kad šiame išva
žiavime dalyvaus daug publi
kos.

Kviečiame visus dalyvauti 
mūsų ruošiamame išvažiavi
me gegužinei!, šeimininkėms 
patartina pakankamai atsivež
ti savų užkandžių, iš kurių 
bus sudaryta kolektyvinis pa- 
sivaišinimas.

Pietūs prasidės tuojau po 
12 vai., todėl gerbiamieji pra
šome nesivėlinti, kad būtų 
daugiau laiko pasilinksminti, 
ir pasikalbėti. Įžangos tikin
tus galima įsigyti pas Klubo 
nares ir pas jų draugus vyrus, 
taip ir atvažiavus parengiman.

Iki linksmo ir malonaus pa
simatymo. V.

po šia peticija žmonės rašo
si daug noriau, negu kad 
rašėsi po Stockholmo ape
liacija. Tikimasi, kad šis 
vajus bus dar sėkminges
nis. O po Stockholmo ape
liacija pasirašė virš puses 
milijono Kanados gyvento
jų. Po visą pasaulį buvo 
surinkta virš 500,000,000 
kas sudaro beveik pusę su
augusių pasaulio žmonių.

Ontarijos CCF 
Smerkia Biudžetą

Ontarijos CCF provincia- 
lis komitetas sako, kad fe- 
deralės valdžios biudžetas 
yra pelnagrobių biudžetas.

Jis sako, kad valdžia už
krauna visą “apsigynimo” 
naštą ant tų, kurie mažiau
siai išgali nešti ją.

Nauji mokesčiai, sako ko
mitetas, apsunkins bied- 
nuosius ,o korporacijų pel
nai vargiai bent kiek su
mažės. Jeigu pragyveni
mas dar bent kiek pakils, 
tai daugelis neturtingų šei
mynų negalės galo sudurti 
su galu.

Komitetas reikalauja sub
sidijų ir kainų kontrolės.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Toronto, Canada
Peticija už taikos paktą 
randa didžiausią pritarimą

Kanados Taikos Kongre
so centre jau yra lapų su 
parašais po peticija, kad 
penkios didžiosios jėgos, 
Tarybų Sąjunga, Kinija, 
Jungtinės Valstijos, Didžio
ji Britanija ir Franci j a, pa
sirašytų taikos paktą.

Parašų rinkėjai sako, kad

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSHAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

atžymejimas
LAISVĖSV

40 METŲ 
SUKAKTIES

LAWRENCE, MASS.

Balandžio - April
Įvyks

Linksma Pramoga
MAPLE PARK

METHUEN. MASS.

Pradžia 6 vai. vak.

WORCESTER, MASS.

28-tą

Port Maurice parapija, vasa
rio 11 d. turėjo gaisrj, bet ne
turėjo savo ugniagesių. Ugnia
gesius pasišaukė iš Montrealo. 
Šie nuvažiavo, užgesino gais
rą ir įteikė miesčiukui bilą 
už $176.66 padengimui išlai
dų.

Miesčiuko taryba susirinku
si kovo 12 d., priėmė rezoliu
ciją, apskelbdama, kad mies
čiukas nieko nekaltas Montre
alo miestui, todėl, kad St. 
Lėonard’o nei majoras nei du 
aldermanai pagalbos nesišau- 
kė, kaip patvarkyta provincia
liam statute del tokio atsitiki
mo. Takiau geros valios dėlei, 
taryba pasiūlė $100.

Montrealo miesto įstatymų 
departmentas išegzaminavęs 
padėtį priėjo išvados, kad su
lyg įstatymų, jei reikalas, gali 
būti išreikalauta visa $176.66 
suma. Montrealo miesto tary
bos valdyba autorizavo įstaty
mų departamentą išieškoti. '
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J. RQMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS '

®
Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta ' mūsų 
šermeninė. Mūsų patama- / 
vimu ir kainpmis būsite 
patenkinti.

©
1113 Mt. Vęrnon St 

Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4110

1.

Balandžio - April 29-tą
Įvyks

Banketas ir Koncertas 
OLYMPIA PARK 

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

LOWELL, MASS

Balandžio-April 29-tą
Įvyks

Banketas
L. P. KLUBO SALĖJE

14 Tyler St., Lowell, Mass.

PRADŽIA 3 VAL. PO PIETŲ 
Bilieto kaina $2.50

Dalyvaus Laisvės Redaktorius.

5 psl.--Laisve (Liberty, Lith. Daily) -šešt., Bal.-Apr. 28,



Sportininkas Vilius Variako jis 
apie savo laimėjimus New Yorko^/W^ Žinios 

/

am

Panevėžys. — Praėjusiais 
metais man teko nemaža ke
liauti. Nespėdavau aš sugrįžti 
į Panevėžį, kai mano vėl jau 
kviesdavo vykti į naujas var
žybas. Man teko dalyvauti vi
sasąjunginiame “Spartako” 
sporto draugijos stalo teniso 
čempionate Leningrade, stip
riausių Tarybų Sąjungos ma
žosios raketės meistrų turnyre 
Maskvoje, o taip pat lydėti 
mano treniruojamas krepšinio j 
komandas: Panevėžio mergai
čių ekipą į Tarybų Sąjungos! 
jaunių pirmenybes Gorkyje iri 
Panevėžio “Spartako” vyrų ir 
moterų komandas — į “Spar
tako” draugijos krepšinio 
čempionatą Lvove. įspūdžių 
susikaupė nąmaža.
Nuostabios dienos

Nuostabios buvo mūsų pra
leistosios dienos Maskvoje. 
Visasąjunginio stalo teniso 
turnyro rengėjai stengėsi, kad į 
sportininkų laisvalaikis būtų > 
kuo turiningesnis. Mus kvietė i I 

garsiuosius Maskvos teatrus, į 
naująsias daugiaaukštes Mas
kvos statybas, mes gėrėjomės 
puikiu požeminių rūmų mies
tu — Maskvos metropolitenu. 
Man, kaip sportininkui, rūpė
jo pažinti Maskvos sportinį 
gyvenimą. Nereikėjo toli eiti: 
užteko įsistebėti į sporto 
draugijos “Krilja Sovietov” 
(“Tarybų Sparnai”) kūno | 
kultūros rūmus, kuriuose vy
ko ir mūsų stalo teniso turny
ras. Centrinė šių rūmų apskri
ta salė turi centre areną, ku
rioje gali vykti bokso, gim
nastikos, stalo teniso ir dau
gelio kitų sporto šakų varžy
bos. Aplink areną, kylančiu 
ratu, išdėstyta 4 tūkstančiai 
sėdimųjų vietų. Tuose pat rū
muose yra didelės krepšinio, 
tinklinio, lauko teniso, sunkio
sios atletikos salės. Buvo mie
la žiūrėti į vykusį čia judėji
mą. štai pasibaigė bokso rung
tynės, ir tūkstančiai žmonių 
apleidžia savo vietas, kurias 
po nedidelės pertraukos uži
ma krepšinio mėgėjai. O tuo 
pat metu apskritoje salėje 
tūkstančiai mėgėjų stebi ge
riausiųjų stalo tenisininkų ko
vą. Ir taip visą dieną. O juk 
tokius pat kūno kultūros rū
mus turi ir daugelis kitų Mas
kvos sporto klubų.
Šachmatininkai

Kelis kartus aplankiau tuo 
pat metu vykusias Tarybų Są
jungos šachmatų pirmenybes, 
kuriose dalyvavo ir vilnietis, 
kiekvieną naujai kilusią ko
vos situaciją. Net paaugliai ir 
tie užsirašinėja į savo ^lokno- 
nusipelnęs sporto meistras V. 
Mikėnas. Didžiulė salę—pilna 
žiūrovų, ir kiekvienas jų ana
lizuoja scenoje vykstančias

Meilė ir intriga lošia 
pavojingą vaidmenį...

4My Forbidden
Past’

(Uždrausta Mano Praeitis) 
žvaigždžiuoja 

ROBERT MITCHUM 
AVA GARDNER 

MELVYN DOUGLAS 
ir asmeniškai:

FRANK SINATRA
El Eileen Barton, 

Joe Bushkin ir Jo Ork.
Tim Herbert ♦ Dan Saxon 

Dagmar 
PARAMOUNT 

Times Square

Šiltaširdė Teisinga Isttorija 
apie BEN HOGAN, vieną 
Didžiausių Amerikos Golfininkų.

“FOLLOW
THE SUN’’

žvaigždžiuoja
GLENN FORD * ANNE BAXTER 

DENNIS O’KEEFE 
o scenoje

“DOING THE TOWN”
Florian Zabach

Ir “Hot with Canary”
Smuikas ir daug kilų.

ROXY
7th Ave. ir 50th St. 

partijas, gyvai reaguoja į 
tus didmeistrių ir meistrų ėji
mu, komentuoja juos, stengia
si įspėti tolesnę žaidimo eigą. 
Kai aš pamačiau nepaprastai 
aukštą eilinių mėgėjų šach
matų kultūrą, nesistebėjau 
daugiau tuo, kad Maskvoje 
tiek daug išauga pasaulinio 
garso šachmatininkų. Neatsi; 
tiktina, kad 1951 metais del 
pasaulio čempiono vardo vyks 
Maskvoje turnyras tarp dvie
jų maskviečių — Botviniko ir 
Bronšteino.
Vyks į Sibirą

Kaip žinoma, man ir kau
nietei Žilevičiūtei pavyko iš
kovoti pirmąsias., vietas stalo 
teniso turnyre. Po to mus pa
kvietė “Spartako” draugija ir 
pasiūlė dalyvauti turnyruose 
Uralo ir Sibiro miestuose — 
tikslu išpopuliarinti ten stalo 
tenisą. Kelionė numatoma Šį 
pavasarį.

Leningradas — vienas gra
žiausių miestų Europoje. Di
delėje kolonų salėje, apšvies
toje krištolinėmis liustromis, 
vyko “Spartako” draugijos 
stalo teniso turnyras. Lietuvos 
spartakiečiai užėmė pirmą vie
tą, bet individualinėse varžy
bose du kartus pralaimėjau 
Armėnijos čempionui Akopia- 
nui. Didelį įspūdį mąms pali
ko naujasis milžiniškas Kirovo 
vardo stadionas su 120 tūks
tančių vietų ir taip pat naujas 
žiemos stadionas. Po jo stogu 
šalimais įrengtos dešimtys 
krepšinio ir tinklinio aikštelių, 
bėgimo takai, futbolo treni
ruočių laukas. Ir visa tai — 
ne atvirame ore, o dideliame 
beveik kilometrą ilgio siekian
čiame pastate.

Verda sportinis gyvenimas 
ir Gorkyje bei Lvove. Įdomus 
bruožas, kurį teko pastebėti 
visose varžybose: iš tolimiau
sių miestų į jas suvažiuoja į- 
vairių sporto draugijų trene
riai. Gorkyje, kur vyko Tary
bų Sąjungos jaunių krepšinio 
turnyras (panevėžietės čia 
užėmė penktą vietą), man te
ko išsikalbėti su gruzinu, 
Tbilisio centrinės jaunimo 
sporto mokyklos krepšinio 
treneriu. Pasirodo, kad mo
kyklos vadovybė siunčia jį į 
visas svarbiausias krepšinio 
varžybas stebėti komandų žai
dimo stilių, žaidimo naujoves 
tikslu perteikti visa, tai savo 
auklėtiniams—būsimajai meis
trų pamainai.
Varžybos Vilniuje.

...šiais metais man teks vėl 
dalyvauti daugelyje varžybų, 
viešėti broliškose respubliko
se. Eilė stambių stalo teniso 
varžybų įvyks ir pas mus, Lie
tuvoje. Jų tarpe visų pirma 
reikia pažymėti Tarybų Są
jungos pirmenybes. Jos bus 
surengtos Vilniuje. Rygoje 
numatyta suruošti Pabaltijo 
stalo teniso pirmenybes ir di
delį turnyrą, dalyvaujant as
tuonių respublikų stalo tenisi
ninkams. Maskvoje įvyks 
bendros treniruotės, dalyvau
jant goriausiems Tarybų Są
jungos, Vengrijos, Rumunijos 
bei Čekoslovakijos mažosios 
raketės meistrams.

Vilius Variakojis, 
stipriausių TSRS stalo 

tenisininkų turnyro 
nugalėtojas

Jauni plėšikai ir plėšikė
Viena labai graži blondinė 

susidėjo su dviem jaunais vy
rukais ir apiplėšinėjo krautu
ves. Gana ilgąi jiems sekėsi. 
Bet šiomis dienomis pakliuvo 
į policijos rankas ir atsidūrė 
kalėjime.

Plėšikų pavardės: June 
Martin, 20 metų, John Cianci, 
18 metų ir Albert Vechione, 
17 metų. Manoma, kad June 
Martin, gražuolę, buvusi va
dovė.

UžraAyklt Laisvę Savo Draugui.
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJI

Svarbios informacijos 
Gegužes Pirmosios 

demonstrantams
Jau galutinai nustatyta ir 

skelbiama, kad šiemet visos 
tautinės grupės, dalyvaujan
čios Pirmosios Gegužės de
monstracijoje New Yorke, 
antradienį susirinks 4:30 va
landą po pietų viduryje bloko 
ant 36 St., tarpe 9th ir 8th

Organizuotų kailiasiuvių vadai ragina 
dalyvauti gegužinėje demonstracijoje

Pirmoji Gegužės jau čia 
pat. Ji bus ateinantį antradie
nį. Visa New Yorko pažangio
ji visuomenė aktyviškai ruo
šiasi dalyvauti eisenoje gatvė
mis. Manoma, kad demonstra-. 
cijoje dalyvaus iki šimto tūks
tančių niujorkiečių.

Pažangiosios Fur and Leat
her Workers unijos vadai iš
leido tuo reikalu pareiškimą. 
Jie ragina ne tik visus kailia- 
siuvius, bet visus organizuo
tus darbininkus dalyvauti dar
bo unijų Jungtinio Pirmosios 
Dienos Gegužes Komiteto ruo
šiamoje d e m.o n s tra c i j oje.

Kaip ir "kasmet, vienas iš 
skaitlingiausių būrių visoje 
demonstracijoje, bus gerai or
ganizuoti, kovingi kailiasiu- 
viai. Jų pareiškime sakoma, | 

“Willie McGee tori būti išlaisvintas,”
pareikš New York žmonių mases geg. 1 d.

McGee yra Mississi-(kuri sudaro vyriausią šios de- 
i, yra tiesio- 

i ilgomis ir 
.negrų kovomis už 

pilną lygybę. Sumilitarizuoto- 
negali turėti 

laisvės mažumos grupės. Tik 
pasauliui

Jungtinio Gegužės Pirmo
sios Komiteto sekretorius Lo
uis Weinstock pareiškė, kad 
šių metų gegužinėje demon
stracijoje vienas iš svarbiau
sių šūkių bus išlaisvinti iš mir
ties nasrų Willie McGee. Kaip 
žinoma, 
ppi valstijoje nuteistas mirtin j,monstracijos temą 
nepagrįstais kaltinimais, būk | giniai susieta su 
jis padaręs pasikėsinimą ant, sunkiomis , ‘Y . 
baltos moteriškės.

Weinstock sako: “Mums je Amerikoje 
smagu , kad tiek -daug niujor
kiečių, juodųjų ir baltųjų, pa- taika gali suteikti
sižadėjo dalyvauti Pirmosios 
Gegužės demonstracijoje, kad 
pareikšti protestą prieš ku- 
kluksklanišką Mississippi val
džią ir pareikalauti Willie 
McGee išlaisvinimo. Pripažin-

Geraširdė Šarkienė
Operetės ‘Sudrumsta šir

dis” vaidinime yra geraširdė 
šarkienė. Ji mat pasiturinti 
ūkininkė, kuri turi vienturtę

KOSTE RUSlftSKIENfi 
Šarkienės rolėje.

dukrelę, Nastutę ir žinodama, 
kad ji Nastutei galėtų gauti 
turtingą vaikiną bet ji nepai
so to. Ji leidžia Nastutei išsi
rinkti vaikiną’kokį ji tik nori, 
ir kad ir biedną, ir apsivesti 
su juo. N astute gi turėdama 
tokia valia renkasi vaikinus 
taip, kad net jai širdis susi
drumsčia. K

Šarkienės rolę vaidins mū
sų . garsioji ąktprka Kastulė

avenue.
Toje pačioje vietoje, reiš

kia, susirinks ir lietuvių gru
pė. Iš ten prasidės maršavi- 
mas į Union Square, kurį per- 
žygiavus, kaip ir paprastai, 
maršavimas pasibaigs.

kad šių metų demonstracijoje 
New Yorko žmones turi pui
kią progą dar kartą pakelti 
savo balsą prieš naują karą, 
už pasaulinę taiką, už baigi
mą konflikto Korėjoje.
Bet taip pat šioje gegužinėje 

demonstracijoj skaitlingai da
lyvaudami New Yorko kailia- 
siuviai parodys savo solidaru
mą ir savo pramonės samdy
tojams. Jie pastate
mą algų pakėlimo ir ne juo
kais ruošiasi kovai 
kalavimo laimėjimą.

Šių metų demonstracijoje, 
kaip žinoma, dalyvaus ir vi
sos kitos skaitlingos New Yor
ko pažangiosios darbo unijos. yra atidet, iki miškai 
Apart to, dalyvaus įvairios į nai sužaliuos, 
tautinės grupės. Todėl, aišku 

I demonstracija bus skaitlinga
Rep.

reikalavi-

už to roi-

žiuri

Jill!-

Pajūriuose bus maloniau 
' kai karščiai ateis.

Kas sodinant gėles 
I i mėnulį, tiems laiko 
dar visa savaitė (iki 
nučio”).

Japonišku vyšnių puošnu- 
jmu Botanikos Darže ge

dami, kad Pirmosios Gegužės i Hausiai pasigrožėt galėsi- 
demonstracija yra tinkamiau-' 
šią vieta užprotestuoti prieš 
legališką nekalto žmogaus lin- 
čą, jie suteikė. aukščiausią A- 
merikos darbininkų tradicinei 
šventei komplimentą. Taika,

i me kitą sekmadienį.
Žvejams — žuvys į orą 

neišskris.
Grybų sezonas—net rude- 

' ni.
Taigi, viskam laiko dar

laisvę.
“Aš pilniausiai 

kad ateities kartos 
gegužinę skaitys demonstraci
jos už taiką ir už Willie Mc- 
gee išlaisvinimą diena”.

pasitikiu, 
šių metų-

Rušinskienė, kuri labai labai 
tinka tai rolei.

Operetė bus vaidinama ge
gužės 13 dieną 4 vai. po pie
tų. Liberty Auditorium salėje. 
Taigi būkite* prisirengę ją ma
tyti. Rengėju Komisija

Toms, kurios norite 
prisidėti prie naudingo 

darbo
Šeimininkes, studentės, šiaip 

merginos, biznierkos ir visos 
kitos moterys prašomos prisi
dėti prie kovos prieš vėžio Ii? 
gą. Jas prašo New Yorko Ci
ty Cancer Committee. Komi
tetas pradeda finansinį vajų 
ir prašo savanorių talkos. Va
jus prasidės balandžio 30 die
ną ir tęsis iki gegužės 2 die
nos vakaro.

Galite užsiregistruoti Ko
miteto buveinėje 7 East 52nd 
St., Manhattan, arba pašaukti 
telefonu : Plaza 9-3500.

Detroit. — Miesto majo
ras Cobo paskelbė pavary
tais iš darbo 2,147 gatve- 
karių streikierius.

Amerikos Darbo Partija skelbia taikos 
vajų visoje N. Y. Valstijoje

Amerikos Darbo Partijos 
pirmininkas, buvęs kongres- 
manas Vito Marcantonio, pra
neša, kad Darbo Partija yra 
nusitarus pravesti plačiausį 
vajų už taiką. Tos partijos 
žmonės ir simpat-ikai kiekvie
noje kaiminystėje susitiks 
žmones gatvėse, krautuvėse, 
eis pas juos į butus, įt 
jiems po balotą ir prašys 
balsuoti tris klausimus. O 
klausimai skamba šitai]):

1. Do you agree that 

n il

tie

1. Do you agree that we .
should bring our boys home j džiu bus išleista
from Korea and negotiate 
peace with China now?

2. Do you agree that nazi 
war criminals should be held 
in jail and Germany kept dis
armed ?

3. Do you agree that war 
program, soaks you and swells 
the profits of big business ?

Ant baloto sakoma, kad jį 
nereikia pasirašyti. Norima 
žmones apsaugoti nuo karo 
kurstytojų keršto.

Marcantonio sako, kad šis

VISKAM KITAM 
LAIKO DAR YRA

I ’asi važi nei i m u s ger i a 11

Bet kas praleis Jono Va- 
lenčio iliustruotą paskaitą 
apie milžino angį'.’’ dra
maturgo S he a k e s p e a r o 
e. aršų j i veikalą “Hamletą,” 
ši sekmadienį, balandžio 
29-tą, 4-tą valandą popiet, 
Lietuviu Kultūriniam Cen
tre, — tas kitos tokios pro
gos gal jau neturės.

“Hamletas” yra prieina
mas tik “aukštajai klasei,” 
bet šį sekmadieni ir mums 
tenka proga su juo susipa
žint, ir Lietuvių 'Liaudies 
Teatras kviečia jus šia pro
ga pasinaudot ir pribūt ne 
vėliau 4 vai. pavarytu laiku. ’

Įėjimas nemokamas.
LT Valdyba

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hcvyes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

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 

taikos vajus prasideda su ba
landžio 26 diena ir tęsis iki 
birželio 4 dienos. Vadinasi, 
duodama daugiau kaip mėnuo 
laiko. Per tą laiką, jo suprati
mu, su tais balotais taikos rei
kalams bus galima pasiekti 
daugumą New Yorko -valsti
jos žmonių ir sužinoti jų nuo
mone, kai]) jie atsineša linkui 
dabartinio karo Korėjoje ir 
jo užbaigimo.

Pasiekimui žmonių ii’ supa
žindinimui jų su taikos sąju- 

'ir išplatin
ta pusė milijono lapelių. Taip
gi bus visur išdėstytos iškabos.

Tame lapelyje, tarp kitko, 
sakoma: “žmonės nenori Mac- 
Arthuro karo, arba Trumano 
karo, žmones nori taikos... vi
su)’, dabai’. Sugrąžinkite 
sūnus namo!”

musu

“Mes 
tūks-

Marcantonio sako: 
pasitikimo, kad šimtai 
tane i ų New York o žmonių 
prielankiai pasitiks šią progą 

[slaptu balotu balsuoti už tai-

Sveikina Vilnies 
šėrininkų suvažiavimą

busimajam Vilnies bendro

ves šėrininkų suvažiavimui 
brooklyniečiai pridavė sveiki
nimus aukomis sekamai:

Vincas Rudaitis ......... $5.00
S. J.......... /.................... 5.00

Maksimiškis ..........:2.00
$1 : Zajankauskas, A.

121’. Bu k n y.s .......... . . .5.00
M. Siman ............ . . .5.00
D. M. šolomskas . . . . 5.00
M. Grigas ............ . . .5.00
R. Mizara ....... . . .5.00
P. Vaznvs ............ . . .2.00
A. Bimba ............ . . .2.00

1’0

žvegžda, V. Tauras, J. Gasiū- 
j n as.

M. Siman pasimokėjo už

GARSINKITeS laisve J!

UP-TO-DATE ’

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

REPUBLIC BAR & GRHX
Savininkas H

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 Ave. ir Hooper Street.

TELEVISION

6

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET ')įl 

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

psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -šešt., Bal.-Apr. 28, 1951

Vilnies prenumeratą $7.00.
Viso šiuo metu $52.00.
Prašome ir kitus, kurie iš

galite, pasveikinti vilniečių 
suvažiavimą su dovanėle, 4įnes 
vilniečiai niekad nepaminta 
nepasveikinę laisviečių stfVa- 
ž iavihių. R.
a * ---------------------

New Yorko Ea$t Sides žmo
nės šiemet gegužinėje demon
stracijoje dainuos naują dai
ną: “No More Buchenwald for 
Me”. Buchenwald vardu bu
vo Vokietijoje koncentracijos 
stovykla, ‘kurioje hitlerininkai 
išskerdė šimtus tūkstančių žy
dų ir kitų žmonių.

Teheran, Iran. — Karto
jasi žibalo streikierių de
monstracijos prieš anglus.

HELP WANTED
REIKALINGI DARBININKAI

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

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

(80-84)

PRANEŠIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks J* 
antradieni, gegužės 1 <j., 8 vaQjvataff 
Sapnio ir Vaiginio salėje.
Thames St., Brooklyn, N. Y. Daly
vauki! šiame susirinkime ir už&imo- 
kėkite duokles, nelaukit, kad sekre
torius ateitų duokles iškolektuoti. 
Kartais gali būti pervėlu, nelaimei 
atsitikus. P. Babarskas, prot. sek.

(84-85)

DETROIT ,MICII.
Nepaprastai Svarbus Susirinkimas
LLD 188 kuopos nepaprastai 

svarbus mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienj, 13 d. gegužės, ant 
2934 Yemans, viršui rusų restauran- 
to, pradžia 11 vai. ryto. Visi nariai 

i ir* narės malonėkite dalyvauti, nes 
i turime’ nepaprastų raportų. Taipgi 
1 reikia rūpintis užsimokėjimu duok- 
i lių j centrą. Svarbiausias raportas 
1 bus iš įvykusio perstatymo “Gieda 
Gaideliai,” išvažiavimui vietos su
radimas, išrinkimas j suvažiavimą 
delegatų ir išrinkimas valdybos.

, (83-84)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill, Fire 

House Inn, 25 East Marie V$t., 
Hicksville, L. I., N. Y. Pardavimo 
priežastis — stoka sveikatos dėl se
nyvo amžiaus. Kaina su tave^u bus 
apie $10,000. (>£1-87)

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8S42

Telefonas
EVergreen 4-8969




