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Praėjusį savaitgalį lankiau

si Massačiūzėje. Vis tais pa
čiais dienraščio Laisvės reika
lais. Susirinkimas įvyko Law
rence, o pobūvis (bankietas) 
Lowellyje. Parvežiau dienraš
čiui gražios finansinės para
mos. Širdingai ačiū tu koloni
jų laisviečiams.

Dviejuose susirinkimuose.
Jityik ūs žmonės, geri 

draugai.
Ir šiaip negerai, ir taip 

blogai.
Dar nuo daugelio išgirsime.

Rašo A. BIMBA

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States 
110-12 ATLANTIC AVFU 
Richmond HUI 19, N. Y. 

Tel. Virginia 0-1827-1828.

Bet pravartu žodis kitas iš
sitarti apie tas sueigas. ’ Tiek 
Lawrence, .tiek Lowellyje bu
vo prie klausimo prieita tru
putį per siaurai. Abiejose 
vietose galėjome turėti gero
kai daugiau publikos.

Man atrodo, kad vietinių 
veikėjų buvo nusistatyta, jog 
svarbiau kokybė, negu kieky
bė. Bet iš seniai esame paty- 

įrę/^įog negalima kokybės sta
lyti prięš kiekybę, arba atbu
lai. Visuomet geresnes pasek
mei turime, kai mūsų sueina 
daug.

Ypač dienraščio Laisvės 
reikalais reikia eiti dideliais 
žingsniais ir plačiu keliu.

šias pastabas darau, turėda
mas .mintyje ne vien Lawren
ce ir Lowell. Panašų įspūdį 
yra parsivežę draugai iš kitų 
kolonijų, kurios jau turėjo 
Laisvės jubiliejinius susirinki
mus.

Veikiausia kaltas pats cent
ras. Gal iš centro mes nepa
kankamai storai pabrėžėme 
Laisvės jubiliejaus ir šio va
jaus už dešimtį tūkstančių do
lerių masinį pobūdį.

Dar ne per vėlu dalykus 
. pataisyti.

Man buvo be galo džiugu 
dar k/artą susitikti ir šiltai pa
sikalbėti sir Lawrence ir Lo
well laisviečiais, atsilankiu
siais į tuos pobūvius. Puikūs 
jie žmonės, gori jie draugai. 
Vienu balsu jie pasakė: Lais
vė turi gyvuoti ir eiti dienraš
čiu! Reikalui esant, mes au
kosime dar daugiau!

i

Abiejuose miestuose pažan
gūs lietuviai turi savo klubus. 
Lowellyje dar tik pradedą į- 
sigyventi, įsirengti.
• Iš vienos pusės, tai labai 
gražus ir svarbus dalykas. Pa
žangūs lietuviai turi kur su
sieiti, susirinkti, pasikalbėti ir 
pasilinksminti.

Tas labai daug reiškia, ypač 
šiais sunkiais laikais. Sava 
įstaiga labai brangus ir reika
lingas dalykas.
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Bet pastebėjau to reikalo 
ir silpnąją pusę. Net labai su
sirūpinau. Susirūpinę yra ir 
vįdFihiai veikėjai.

Tose užeigose ne vienas yra 
jaui gal ir per giliai įsigilinęs 
į “good time” ir svaiginan
čius gėrimus. Pradedama pa
miršti, kad yra dar ir kitų, 
dar ir svarbesnių reikalų. Pa
čios geriausios ir veikliausios 
jėgos nebesuranda nei laiko, 
nei energijos rūpintis organi
zacijomis ir spauda.

< O atminkime, kad šiame 
atsitikime perdėjimas deginte 
degina mūsų sveikatą. Stiklas 
Ritas gal ir nekenkia. Bet nė
ra dar atsiradę tokio galvo
čiau^ kuris būtų pripažinęs, 
jog viso kūno išmirkymas 
tuose gėrimuose jam padeda 
smarkiau ir ilgiau atsispirti 
torieŠ senatvę ir ligas.
i Mūsų kūnas tai nėra silkė, 
kuri juo geriau apsūdyta, tuo 
ilgiau negenda.

‘Bandykime viską daryti su 
saiku. L Nepasidarykime / savo 
neapsižiūrėjimo liūdnomis au
komis.

(grįžtant prie Naujosios
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Truman reikalauja 
60 bilionų dol. 
karinių lėšų

Atominiam Submarinui 
Skiria $25,000,000

Washington.— Prez. Tru
manas įteikė Kongresui pa
siūlymą, kad paskirtų 60 
bilionų, 679 milionus dole
rių karinių lėšų dvylikai 
mėnesių, pradedant nuo šių 
metų liepos 1 d.

Prezidentas savo pareiš
kime sakė, išleidus tiek pi
nigų ginklavimuisi, galima 
būtu “išvien su c , kitomis 
laisvomis tautomis pastoti 
kelią naujam pasauliniam 
karui” bei atmušti Sovie
tus.

Trumanas, tarp kitko, 
reikalavo paskirti $25,000,- 
000 statymui submarino, 
kurį varytų atominė jėga, 
ir 218 milionų dolerių mil
žiniškam karo laivui, nuo 
kurio galėtų atominiai bom- 
banešiai pakilti.

Kariuomenės skai č i u s, 
pagal prezidento planą, iki 
1952 m. birželio 30 d. tu
rėtų būti davarytas iki 3,- 
472,000 vyrų.

Amerikonai Atsilaiko
Seoulo Fronte

Korėja, geg. 1.—Ameri
konų artilerija, lėktuvai ir 
karo laivų patrankos sulai
kė šiaurinių Korėjos liaudi
ninkų veržimąsi į Seoulą, 
Pietines Korėjos sostinę. 
Šiauriniai korėjiečiai yra 
už 4 ar 5 mylių nuo Seoulo.

Korėjos liaudininkai ir 
kinai rytiniame fronte pa
stūmėjo atgal amerikonus 
bei jų talkininkus Indže sri
tyje, už ketverto mylių į 
šiaurę nuo 38-tos paralelės.

Amerikiniai koresponden
tai teigia, kad jankiai per 
dieną sunaikinę bei sužeidę 
apie 5,000 šiaurinių korėjie
čių ir kinų.

18 Amerikos Unijistų 
Atvyko Maskvon

Maskva. — Čia atsilankė 
18 Amerikos unijistų stebė
ti Gegužės Pirmosios iškil
mes. Atskridus jiems, So
vietu darbo unijų atstovai 
nuoširdžiai sveikino svečius 
lėktuvų aikštėje.

Amerikiniams darbo uni
jų pasiuntiniams vadovau
ja Esther Letz, sekretorė 
Jungtinio Darbininkų Vei
kimo Komiteto.

Berlyne, Paryžiuje ir Ko
moje įvyko didžiulės gegu
žinės demonstracijos.

Anglijos laisviečių ir dienraš
čio finansinio vajaus, dar mes 
nesame išgirdę iš labai, labai 
daugelio gerų draugų, žino
me, kad jie savo laikraščio 
nesuvils.

Vajus jau yra įpusėjęs. 
Laukiame aukų iš tų, kurių 
vardai ir pavardės dar nepa
sirodė vajaus atskaitose.
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JUBILIEJINIS 
LAISVĖS VAJUS

SUKELTA $4,441;
DAR REIKIA §5,559

Aukščiausias Teismas įsake valdžiai 
ištraukt tris organizacijas iš 
vadinamų “neištikimųjų” sąrašo
Tos organizacijos yra Priešfašistiniu Pabėgėliui 
Komitetas, American - Soviet Friendship ir IWOBalandžio 29 d. Lowell, Mass., įvyko nors gana ma

žas, bet gražus Laisvės 40 metų sukakties paųiinėjimui 
bankietėlis. Jame taipgi dalyvavo A. Bimba ir trum
pai pakalbėjo apie dienraščio reikalus. Tas nedidelis 
pažangių lietuvių būrelis labai nuoširdžiai parėmė sa
vo dienraštį. Aukojo sekamai:

Ant. Drazdauskai ...............
J. J. ir Gicai, iš Bedford ...
R. čulada .................... •..
J. Blažonis ..........................
U. ir J. Daugirdai ...........
J. Puskunigis ....................
K. Kujutis ..........................
S. Paulenka .................. • .
A. Rutkauskas ....................
Pranas Graska ..................
M. Trakimas (iš Lawrence)
Z. Janauskiene ... •.........
Al. Arbačauskienė .......
J. Palubinskas ....................
J. Stantonas......... • •...........
R. Karsoniene .....................
B. Drouch ............... .......
Širdingiausiai tariame ačiū Lowellio lietuviams! 

Prašome visas lietuvių kolonijas’prisidėti prieš fondo 
sukėlimo. Ateina vasaros parengimai. Visi ir visos 
stokime energingiau darban!

Laisves Administracija

Acheson o ginčas su Taftų 
apie karinę politiką

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
ir vadovaujantis republi- 
konų senatorius Robertas 
Taftas kalbėjo Jungtinių 
Valstijų Verslo Rūmu suva
žiavime ir nuo tų pačiu pa
grindų gineiiosi apie Korė
jos karo vedimą.

Achesonas siūle sulaikyti 
karą pačiose Korėjos ribo
se. Taftas vadino Acheso- 
no pasiūlymą “tikrai juo
kingu.”

Achesonas “atmetė” ge
nerolo MacArthuro ragini
mus naudot Čiang Kai-šė
ko kinų tautininkų armiją 
karui prieš Kinijos Liau
dies Respubliką ir iš oro 
bombarduot karinius kinų 
įrengimus Mandžūrijoje.

Taftas pilnai rėmė tuos 
MacArthuro planus ir krei
pėsi i Amerikos žmones, 
<ad pasirinktų gen. Mac- 
Arthurą prieš Achesoną.
Atlanto paktas 
“Panaikino” Jungt. Tautas, 
sako Taftas %

Taftas sakė:
—kuomet mes pasirašė

me Atlanto valstybių pak
tą (sutartį), tai ir atmetė-

Vėliausios Žinios

So-
Sa-

- Maskva.— Milžinišką Ge
gužinės paradą Maskvoj 
stebėjo Stalinas, kiti 
vietų vadovai ir įvairių 
lių diplomatai.

va-Berlin.—Atsilankęs į 
karinį Berlyną, Walter 
Reuther, amerikinės Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
pirmininkas, gyrė vakarų 
vokiečius, kad jie “prieši
nasi Sovietams ir komunis
tams.”
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me Jungtines Tautas kas 
liečia karini planavima.— C J i-

Taftas vadino Jungtines 
Tautas nunuolusiu dalyku 
todėl, kad Sovietų Sąjungą, 
kaip ir keturios kitos di
džiosios valstybės, turi 
veto (atmetimo) teisę toje 
tautų organizacijoje. Taigi 
dabar, nasak Tafto, Ameri
ka turi naudoti- Jungtines 
Tautas tiktai kaip diskusijų 
sueigą.

Achesonas kaltino Sovie
tų Sąjungą už Šiaurinės 
Korėjos liaudininkų karą 
prieš tautininkų valdomą 
Pietinę Korėją ir užreiškė, 
kad jeigu kiltų naujas pa
saulinis karas, “už tai būtų 
kalti tiktai Kremlius (So
vietai) ir jo agentai Pe- 
kinge” (Kinijoj).

Kad šiaurinės Korėjos 
liaudininkai tapo atmušti, 
tatai Achesonas laikė Jung
tinių Tautų nuopelnu. Jis 
ragino ryžtingai kovoti, iki 
“priešai (šiauriniai korėjie
čiai ir kinai) bus priversti 
atsisakyt nuo bandymo už
kariaut Korėjos Respubli
ką,” kaip Achesonas vadi
no tautininkų valdytą pieti
nę Korėjos pusę. -

'Teheran, Iran. — Nauja
sis Irano premjeras Moha
med Mossadegh leido darbi
ninkams demonstruoti Pir
mojoj Gegužės; panaikino 
buvusiojo premjero įsaky
mą, uždraudžiantį geguži
nę demonstraciją.

Washington. — Feder alis 
apskrities teismas surado 
kaltu republikoną kongres- 
maną Walterj Brehmą, kad 
jis išveržė $1,000 iš savo se

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas nusprendė, kad genera-, 
lis Jungtinių Valstijų pro
kuroras “sauvališkai ir ne
teisėtai” įtraukė į “neištiki
mųjų” sąrašą tris organiza
cijas, kurios yra:

Bendrasis Priešfašistiniu 
Pabėgėlių Komitetas, Ame
rikiečiu - Sovietų Draugiš
kumo Taryba ir Interna
tional Workers Order (bro
liškos savišalpos susivieni
jimas). *

Aukščiausias Tei s m a s 
penkiais balsais prieš tris 
surado, kad generalis pro
kuroras neturėjo galios be 
teisminio tardymo paskelb
ti tas organizacijas “komu
nistinėmis” bei “neištikimo
mis” nagai prezidento įsaky
mą dėl ištikimybės. Aukšč. 
Teismas todėl įsakė išbrauk
ti šias organiacijas iš neiš
tikimųjų sąrašo.

Sovietų Dirbiniai
Italijos Parodoje

Milano, Italija. — Tarp- 
parodoje

mašinas
Sovietų Sąjunga 
naująsias savo 
televizijos aparatus, naujo- 
vinius mikroskopus, juda
mųjų paveikslų rodymų 
įrengimus ir daug įvairių 
kitu dirbiniu. C v

New Yorko Timeą kores- 
pendentas rašo, kad dailūs 
ir technikiniai pagirtini 
sovietiniai dirbiniai atkrei
pė visų parodos lankytojų 
dėmėsį. Jisai sako, Jungti
nių Valstijų, Anglijos ir 
Francijos skyriai parodoje 
silpnesni, negu sovietinis 
skyrius.

Indija Tarsis Del 
Kviečių Iš Sovietų

New Delhi, Indija.—Unit
ed Press praneša, kad In
dija neužilgo pradės dery
bas dėl kviečių pirkimo iš 
Sovietų Sąjungos.

Indijos valdžia nusivylus, 
kad Jungt. Valstijų Kon
gresas vis atidėlioja grūdų 
skyrimą alkaniems milio- 
nams indų.

Anglijos Valdžia Rems 
Bombardavimą Kinijos
London. — Valdininkai 

sakė, Anglijos užsienio rei
kalų ministras Herbertas 
Morrisonas ruošiasi parem
ti amerikonų siūlymą bom
barduoti iš oro kai kuriuos 
taikinius Mandžūrijoj.

kretorės algos. Brehm pa
sakojo, būk jinai aukojus 
pinigus repūblikiniam rin
kimų vajui.

Brehm už tai galėtų būti 
nuteistas iki 15 metų kalėti.

Šiuo sprendimu Aukščiau
sias Teismas pavedė federa- 
liam apskrities teismui 
svarstyti tų organizacijų 
bylą. Jos yra įteikusios ap
skrities teismui skundą, kad 
generalis prokuroras netei
singai įtraukė jas j neišti
kimųjų skaičių, neduoda
mas toms organizacijoms 
progos apsiginti.

Apskrities teismas, pagal 
Aukščiausio Teismo pa
tvarkymą, taipgi spręs 
klausimą ,ar sutinka su ša
lies Konstitucija preziden
tinis įsakymas dėl “ištiki
mybės.”

Už tai balsavo teisėjai 
Harold Burton, William O. 
Douglas, Hugo Black, Ro
bert Jackson ir Felix 
Frankfurter, o prieš—Vin
son, Reed ir Minton.

Šis Aukščiausio Teismo 
sprendimas pastatė abejo- 
nėn ir visą gmieralio pro-

Lodge Sako, Sovietai 
Stipriausi Ore

Washington. — Republi- 
konas senatorius Henry 
Cabot Lodge tvirtino, jog 
Sovietų oro jėgos tebėra 
stipresnės negu Amerikos, 
nepaisant, kad ši šalis turi 
daugiau atominių bombų ir 
didžiųjų bombanešių.

Lodge todėl reikalavo be
veik padvigubint ameriki
nių lėktuvų ir lakūnų skai
čių, nors tatai lėšuotų 25' 
bilionus dolerių per metus.

kad

Bevan Bijo, Kad Amerika 
Neįvestą Į Katastrofą

London. — Aneurin Be
van, buvęs Anglijos darbo 
ministras, tvirtino,
Jungtinės Valstijos veda 
pasauli link “naujosios ka
tastrofos” (pražūtingos ne
laimės). Jisai sakė:

—“Mūsų draugai ameri
kiečiai” jau iššaukė pasau
line infliaciją, supirkdami 
milžiniškus daugius žaliųjų 
medžiagų ir sukraudami 
jas į savo sandėlius.

t

Mėsos Komp. Prisipažino 
Apgaudinėjus Valdžią
Newark, N. J. — Ben 

Grunstein mėsos kompanija 
prisipažino federal i am e 
teisme, • kad -siuntė kariuo
menei blogą mėsą vieton už
sakytos geros mėsos. Tuo 
būdu kompanija nusuko 
valdžiai milioną dolerių.

Papirkti valdiniai inspek
toriai savo antspaudomis 
užgirdavo netikusią mėsą 
kaip “pirmos rūšies.”.

Kartu su kompanijos vir
šininkais tardomi ir du in
spektoriai.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir vėsiau. ' * 

kuroro paskelbtą neištiki
mųjų sąrašą.

Antra vertus, Aukščiau
sias Teismas leido apskri
ties teismui tardyti politi
nes minimų organizacijų 
nuomones, nors politinių 
minčių tardymai visuomet 
buvo laikomi priešingais 
Pirmajam Jungtinių Vals
tijų Konstitucijos pataisy
mui.

Leido pašalini valdžios 
tarnautojus pagal 

nuožiūrą
Kitame sprendime Aukš

čiausias Teismas keturiais 
balsais prieš keturis nupul- 
dė Dorothy’s Bailey apelia
ciją. Jinai buvo pašalinta 
iš tarnybos valdinėje įstai
goje kaip nužiūrima “neiš
tikima.” Jai nebuvo leista: 
susitikt teisme kaltintojus 
ir statyt jiem klausimus. 
Tokiu būdu Aukšč. Teismas 
leido valdžiai pavaryti tar
nautojus vien pagal “rimtą 
nuožiūrą.”

Grąžinamos teises 
kariniams kriminalistams

Tokio, Japonija. — Gene
rolas Ridgway, amerikinių 
komandierius Tolimiesiems 
Rytams, leidžia sugrąžinti 
visas pilietines teises, ku
rios buvo atimtos iš 190,000 
japonų kaip karinių krimi
nalistų.

Dovanota Fabrikantam
HOOflMOTO Taksy

Washington. — Valdžia 
nutarė dovanoti ginklų fa
brikantams tiek taksų ir 
duoti tokių lengvatų, kad 
per penketų metų jiems liks 
bent 4 bilionai dolerių ne
paprastų pelnų.

Hoover Ragina Sustabdyt
Keistas Valdines Paskolas
Washington.—Buvęs pre

zidentas Herbertas Hoove- 
ris ragino panaikint “suge
dusią” valdinę paskolų 
įstaigą Reconstruction Fi
nance Korporaciją.

Kalbėdamas piniginei Se
nato komisijai, 'Hooveris 
nurodė, kad toj korporaci
joj išsivystė suktybės. Abe
jotini ir rizikingi bizniai su 
valdininkų pagalba gavo pa
skolas net tokiom “įmo
nėm,” kaip “bolinės” (bili
ardinės), gyvačių farma, 
moterų gražyklos, viešbu-

■ tėliai ir kt.

i Del 75 darbininkų streiko 
paleista 3,500 kitų

Syracuse, N. Y.—Sustrei
kavo 75 General Electric 
televizijos fabriko mechani
kai, protestuodami prieš 
paskubos didinimą. Tad 
kompanija laikinai paleido 
ir 3,500 kitų darbininkų.
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APIE RELIGIJOS LAISVĘ
TARYBŲ SĄJUNGOJE

Nuolat ir nuolat komercinė spauda ir radijas triūbina 
Amerikos žmonėms, būk Tarybų Sąjungoje tikyba (reli
gija) esanti persekiojama, žmonėms draudžiama melstis, 
bažnyčios uždarytos, dvasiškija išnaikinta ir tt., ir tt.

Bet žiūrėk, toji pati spauda kai kada ima ir užsiduo- 
da sau per burną, ima ir parodo, kokius niekus ji plepa!

Štai, praėjusį sekmadienį pripuolė ortodoksų Vely
kos—Kristaus prisikėlimo šventė.

‘ Niujorko “Times” korespondentas Harrison E. Salis
bury paaukojo tą dieną bažnyčioms (cerkvėms) lankyti.

Jis nuvyko į Zagorska, apie 40 angliškų mylių atstu
me stovintį nuo Maskvos miestą, kuriame yra pravosla
vų didžiausia šventovė — Trojitskio klioštorius, kurį 
šventasis Sergiejus Radonežskis įkūrė 1340 metais; čia 
pat ilsisi ir Sergiejaus kaulai.

Taigi, Mr. Salisbury nuvyko pats pamatyti, kas ten 
darosi.

Ką gi jis matė?
Suvyko daug žmonių, tikinčių žmonių, atsivežusių 

pyragų, kad juos dvasiškiai pašventintų. Žmonių buvo 
tūkstančiai, pilna katedra ir daug jon netilpo.

Religiški žmonės meldėsi, kiti žiopsojo, dairėsi, stebė
dami tuos, kurie meldžiasi. ,Dvasiškiai atliko ceremoni
jas, kaip visuomet per Velykų šventes atlikdinėjo.

Tačiau, korespondentas pastebi, jog ant klioštoriaus 
sienos žėrėjo penkiakampė auksinė žvaigždė, valstybinis 
ženklas...

Tai rodo, jog dvasiškija eina išvien su socialistine 
valstybe; ji apsivalė nuo socializmo priešų; ji atsipalai- 
dojo nuo šnipų, ir kitokių antivalstybinių elementų. Na, 
ir ji turi plačiausias laisves veikti, patepkinti tuos, kurie 
dar tiki.

Kas yra Rusijoje, tas pats yra ir kitose tarybinėse 
respublikose, nežiūrint, kur kokia religija veikia.

Turime atsiminti, jog Tarybų Sąjungoje šiandien visos 
religijos yra lygios. Visi žmonės turi pilną teisę tikėti, 
melstis arba netikėti.
. Tai garantuoja to krašto, konstitucija.

Kad taip yra, pripažįsta ir stambusis plutokratijos 
organas New York Times!

VAIDYLAI NE KAS
Vilny j skaitome:
“Sandaros” redaktorius

Vaidyla jau kelis kartus buvo 
išvykęs Į Rytines valstijas 
stiprinti savo pozicijas sanda- 
riečių tarpe, nors oficialiai jo 
kelionės tikslas buvo kitoks.

M. Vaidylos santykiai su 
karštaisiais dipukais darosi 
vis blogesni. Jie bus dar blo
gesni dabar, kada jis viešai 
išstojo prieš “pasaulio lietuvių 
bendruomenės” organizavi
mą.

“Naujienos” prieš “ben
druomenę” neišdrįsta agituoti.

Pirmiau karštieji dipukai 
tikėjosi, kad jie, padarę inva
ziją, galės kontroliuoti “San
darą.” Dabar jie mato, kad iš 
to niekas neišeis.

Dipukiškas humoro laikraš
tis “Kultuvė” išpeizavo Vai- 
dylą, kaipo dipukų ėdiką.

vargšelis, likęs be laikraš
čio, dabar darys?

Kneižys atsisako iš South 
Bostono keltis. Bėda jam, 
tačiau, tame, kad jis netu
rėjo Social Security korte
lės, tai dabar, likęs bedar
biu, negali gauti nedarbo 
pašalpos.

Likęs Bostone, Kneižys 
galvoja apie organizavimą 
kito laikraščio.

Ką apie šį įvykį galvoja 
prelatas U r b a n a v i č i us 
(Kmitas), ilgai redagavęs 
Darbininką, nežinome.

SKAIČIAI IR TIE,
KURIE JAIS OPERUOJA

Žmonės sako: skaitlinės nemeluoja, jei tik melagiai 
jomis neskaičiuoja.

Deja, labai dažnai pas mus skaitlinėmis operuoja 
z melagiai ir dėl to rezultatai esti: melas, pajuoka!

Andai Niujorke buvo MacArthuro priimtuvės. Ko
mercinė spauda ir radijas jau iš vakaro skelbė, jog pri
imtuvėse dalyvaus nemažiau 5,000,000 žmonių!

Ant rytojaus, po priimtuvių, spauda ir radijas pa
skelbė: priimtuvėse dalyvavo 7,500,000 žmonių!

Kas taip sakė? Iš kur tie daviniai?
Girdi: policija taip sakė!
Na, ir tasai melas tapo faktu: 7,500,000 niiūjorkiečių 

dalyvavo MacArthuro priimtuvėse!
Tegu gerbiamas skaitytojas pagalvoja: ar galėjo tiek 

žmonių būti Broadvės šaligatviuose?
Iš viso Didžiajam Niujorkui priskaitoma apie 8,000,000 

gyventojų.
Priimtuvių dieną mieste dirbo visi fabrikai, visos 

dirbtuvės; buvo atdari restoranai, saliūnai; transporta- 
cija (važiuotė) veikė normaliai; žmonės gyveno norma
liai. Kur pasisuksi, ten matei žmones, kaip kiekvieną 
dieną. w »

Šeimininkės triūsėsi namuose, kaip visuomet.
Sergantieji buvo lovose arba ligoninėse, kaip visuomet.
Žodžiu, visas žmonių judėjimas buvo toks, kaip kiek

vieną dieną.
Na, tai iš kur galėjo būti priimtuvėse 7.500,000?!
Aišku, jog tiek nebuvo.
Aišku,.jog negalėjo būti daugiau, ka^p 1,900,000. '
Bet, matome, policija, spauda ir radijas padarė 7,- 

500,000!... '

KATALIKAI NEPASI
TENKINĘ PRANCIŠ
KONŲ “ŽYGIAIS”

Po to, kai pranciškonų 
zokonas pasisavino South 
Bostono Darbįninką, ten 
prasidėjo (tarp katalikų) 
bruzdėjimas. Pasirodo, kad 
jie buvo prikirsti. Sanda- 
riečių laikraštis rašo, jog 
Darbininkas “su visu namu 
ir spaustuve buvo parduo
tas tėvams pranciškonams 
už $15,000.”. Tačiau, “vie
tinių manymu, tai yra labai 
žema kaina, nes tikroji tų 
nuosavybių vertė esanti 
$75,000.”

Pasirodo, jog pranciško
nai geresni biznieriai už 
eilinius katalikus. Toliau:

Kai paskutiniam šv. Juoza
po Darbininkų seime buvo 
svarstomas pardavimas, nes- 
pėliota, kad pirkėjai mano iš
kelti laikraštį iš Bostono, to
dėl didžiuma' ir balsavo už 
perleidimą tėvams pranciško
nams.

Dabar, kai* šis faktas iškilo 
aikštėn, tos organizacijos vei
kėjai pradėjo nerimauti, nes 
pasijuto nuskriausti. Kai kurie 
jų jau yra pasiruošę sudėti pi
nigus ir leisti So. Bostone 
naują “Darbininką.”

Na, o kaipgi su buvusiuo
ju Darbininko redaktorium 
Antanu Kneižių? Ką* jis

MALDELĖ SU 
ŽODŽIU “AMEN”

L. Jonikas Vilnyj rašo: 
I

Katrie dar neatidavėte pas
kutinio dolerio į šin^učio- Gri
gaičio delmoną, sekama “už- 
grabinė” maldelė yra adre
suojama jums:

“Tau gaila lietuvių 
išlaisvinimui paaukoti 
kurį tu labai lengvai 
savo smagumams ir nieknie
kiams... Būk prakeiktas 
amžius. Amen!”

Ne, brangieji, čia ne 
kapucinas atkalbėjo 
keiksmo maldelę, bet 
čio f rentas, jo paties 
“Naujienų” balandžio 
laidoje.

Matyti tiems kujol-bingo- 
lams nekaip sekasi su kišenių 
tuštinamu. Taigi, skubinkite 
nešti dolerukus, arba būsite 
“prakeikti per amžius, amen.”

Tikrai taip, ir graikiškas 
“amen” pridėtas, kad priduo
ti daugiau svarumo prakeiki
mui.

Ar galėjo kas tikėtis, kada i • Fl i 1
steigėme “Naujienas” 1914 VISOKIOS idSldDOS 
metais, jog tas socialistinis! 
laikraštis iki to dasigyvens?

tautos

per

koks
pra- 

Grigai- 
organo 
24 d.

tą

K

Imkime kitą dieną: “Lojalumo dieną.”
* Praėjusį šeštadienį įvyko “lojalumo diena,” suruošta 

tam, kad pažeminti Gegužės Pirmąją, darbo žmonių 
šventę.

Po jos buvo paskelbta:
Lojalumo dieną gatve maršavo 250,000 žmonių, gi 

maršuotojus stebėjo 1,000,000 žmonių.
Taip sakė komercinė spauda, taip sakė radijas!
Bet kas gi: dienraštis Daily Worker pastatė savo ko

respondentą, kad jis mašinėle skaitytų' maršuotojus. Jis
į skaito atidžiai, na, ir suskaito viso labo 12,000!

Štai, jei norit!
Stebėtojų, pasak to korespondento, buvo ne daugiau, 

kaip 75,000.ij

„m
Šitie žodžiai rašomi Gegužės Biriuosius išvakarėse.

druomenės globą ir kontro
lę.” Tiesa, yra išimtis — 
Amerikos Lietuvių Taryba 
ir Balfas paliekami laisvi, 
“bendruomenės išlaukyj.”

Sa/ndariečių organui tai 
nepatinka ir dėl to jis rašo:

Pašalinis žmogus, pažvel
gęs į tokias pretenzijas ir už
simojimus, ne tik nusistebėtų, 
bet ir pasijuoktų. Be jokio 
patyrimo vietinės' veiklos są
lygose, be jokio atsiklausimo 
šimtų ir šimtų mūsiškių orga
nizacijų, klubų, draugijų, są
jungų ir susivienijimų, grupe
lė žmonių, po priedanga 
“bendruomenės” staiga pasi
skelbia visos milioninės išei
vijos kultūrinio, tautinio ir 
politinio gyvenimo dirigentais 
ir vadais.

Šio drąsaus užsimojimo 
planuotojai, twr būt įsivaiz
duoja turį magišką lazdelę, 
kurią mosikuodami atliks mū
sų tarpe stebuklingas permai
nas ir padarys neregimomis 
ir nereikalingomis jau gyvuo
jančias organizacijas, jų veik
lą, kultūrinius bei tautinius 
siekimus, subordinuojant tą 
viską tveriamai bendruome
nei.

Reikia tik stebėtis fantazi- tyvįai , įsijungė į respublikos 
ja ir drąsumu tų žmonių, ku
rie leidosi vykdyti tokią bend- cialistiniąis pagrindais. Mary- 
ruomenišką misiją.

Sandaros redaktorius ga
li būti ramus: jų organi
zuojamoji “bendruomenė” 
apims kai kurias klerikalų 
organizacijas (kurios jau 
turi savo “bendruomenę^ 
Federacijoj), na, ir gal pe
ną kitą fašistų draugijėlę. 
Tai ir viskas. Protaująs, 
galvojąs žmogus ton “ben- 
druomenėn” nestos!

Mažažemio valstiečio sūnaus 
iškilimas*

DUSETOS, Lietuva. — Vie
nas iš daugelio išrinktų Lie
tuvos Aukščiausios Tarybos 
nariais yra Antanas Skardins
kas. Apie šį veiklų Lietuvos 
liaudies sūnų štai kas galima 
pasakyti:

Antanas Skardinskas gimė 
1899 metais, mažažemių vals
tiečių šeimoje. Jau Spalio re
voliucijos dięnomi jis aktyviai 
dalyvauja kovose už laisvę. 
Paskelbiama Tarybų valdžia 
Lietuvoje. Tačiau buržuazija 
užgniuže jaunąją tarybinę 
respubliką, vėl pavergė Lietu
vos darbo žmones. Tais sun
kiaisiais respublikos darbo 
žmonėms metais Skardinskas 
Įstoja'į revoliucinę partiją ir 
veikliai dalyvauja kovoj prieš 
fašistinę diktatūrą. Tvirtos va
lios nepalaužė nei smetoniški 
kalėjimai, kuriuose Skardins
kas buvo kalinamas beveik de
šimtį metų. Didžiojo karo me
tais jis su ginklu rankose gynė 
savo tėvynę, o pirmaisiais po
kario metais Skardinskas ak-

ru
pi“ 
di-

ir gy-

žemės ūkio pertvarkymą so-

tęs Melnikaitės vardo kolūkio 
kolūkiečiai jį išrinko pirmi
ninku.

Nuo Marytės Melnikaitės 
vardo kolūkio sukūrimo pra
ėjo mažas palyginti laiko tar- 

' pas, tačiau pasiekti laimėji
mai yra dideli. Kolūkis, Skar
dinsko sumaniai vadovauja
mas, tapo stambus ir stiprus, 
kolūkiečių gyvenimas — pa-

siturintis. ■
Jau pirmaisiais gyvenamo 

metais kolūkis ėmė sparnai 
kilti. Pirmininko Skardinsko 
iniciatyvos, ir vadovavimo dė
ka buvo žymiai viršytas sėjos 
planas. Gerai užderėjo kolū
kio javai. Grūdinių kultūrų 
vidutiniškai buvo gauta po 
108 pūdus iš hektaro. Kolū
kiečiai už kiekvieną darbadie
nį gavo po 3.5 kilogramo 
gių, daug kitų gėrybių ir 
nigų. Kolūkio pasiekimai 
deja kiekvienais metais.

Kolūkis numato artimiau
siais metais žymiai padidinti 
gyvulininkystės fermas, išplės
ti ir pagerinti dirbamos žemės 
plotus.

Antanas Skardinskas sutin
kamas visur: ir prie remon
tuojamo inventoriaus,
vuliniiikystės fermose. Ypač 
didelį dėmesį kolūkio pirmi
ninkas skiria visuomeniniam 
sėklų fondui, šiais metais kol
ūkis atliks sėją tik aukštos ko
kybės veisline sėkla. Visi pa
sėlių plotai, įskaitant Jr per-^ 
nai pasėtus žiemkenčius,Tpa< 
vasarį bus tręšiami mineraline-^ 
mis trąšomis. Daromi žygiai 
sukaupti kuo didesnį kiekįhia- 
tūralinių trąšų. Visos šios 
priemonės, be abejo, turės di
delę reikšmę 
kelti. - <

Kiekvienas 
kaitės vardo 
mejimas yra
tas su Skardinsko atsidavusiu . I 
darbu.

Alb. Ališauskas

derlingumui pa

Marytes Melni- j 
žemės ūkio lai- 
glaudžiai suriš-

SANDARIEČIAI
NESUTINKA

Mes jau esame rašę apie

ir fašistiškieji dipukai, o su 
jais ir kai kurie seni kleri
kalų šulai ryžtasi organi
zuoti “bendruomenę.” Pasi
rodo, jog tam “žygiui” ne
pritaria Sandara. Jos laik
raštis rašo, jog pagal pla
nuotojų sumanymą, “visi 
svarbieji mūsų išeivijos gy
venimo reikalai turės auto
matiškai pereiti į tos ben-

Jau prabėgo veik du mė
nesiai laiko nuo atsiradimo 
kainų kontrolės komisijos. 
Jiems b e k o n t r o liuojant, 
maisto kainos pakilo 7-8 
procentais. Kiekviena šei
mininkė ta žino, t ,

Kitaip sakant, kainų kon
trolieriai pastūmėjo kainas 
pirmyn, o ne sumažino.

IN BERMUDA <
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su šuniukų labai sunkiai vertėmėsJi sako: “Mudu su šuniukų labai sunkiai vertėmės 
visą žiemą, smarkiai pavargome. Suraskite vietą, kur 
mes galėtumėme ramiai ir gražiai pasilsėti.”

Gi mes, amerikiečiai, duo
dame medalius, keliame į 
padangę tuos žmones, ku
rie rėkia iš visų spėkų, kad 
net per ausis šnypščia — 
pult su visa spėka ant Ki
nijos, ant Mandžūrijos; ap- 
ginkluot visus hitlerinius 
likučius prieš Sovietų Są
jungą.

Prezidentas Trumanas 
pasigyrė duodąs dar 29 mi
lijonus dolerių Tito susti
prinimui, ir sako, kad tai 
būsią tvirtovė prieš komu
nizmą.

Kad tik neatsitiktų taip 
su Tito, kaip atsitiko su 
Kinijos Chiang Kai-šeku, 
kuriam Trumanas suvertė 
veik penkis bilijonus dole
riu, •

* • X. 1 * .. Of?

Revere, Mass., policija 
paskelbė raportą, kad j ati
ma moteris, Mrs. Mary L. 
Niles, 29 m., ‘ nusinuodijo 
gasų pati ir nunuodijo 6 
metų sūnų, palikdama raš
tą, j°g ji norėjo, kad jos 
sūrius “užaugęs nebūtų už
muštas kitam kare.”

Minimą moterį ir
galima priskaityt prie kari
nių šauksmų pasekmių.

sūnų

Nežinome, kiek rytoj, gegužės 1-mą d., maršuos dar
bo žmonių.

Bet galime skaitytoją užtikrinti: komercinė spauda, 
radijas ir policija maršuotojų ir stebėtojų skaičių su
mažins keleriopai.

Tokia komercinės spaudos ir radijo yrą dora: savo 
viską aukštink, savo oponento—žemink, menkink!

Žmonės, anksčiau ar vėliau* tą klastą pamatys!...

Ėaikraščiai paskelbė, kad 
Rumunija turi 364 valsty
bines farmas. Daugybė dva
rų arba taip didelių plotų 
paveldėtojų žemės esą ne
išdalintos.

Tos 364 farmos turi .2,- 
000,000 hektarų žemės, iš 
kurių 1,300,000 hektarų 
ariamos žemės. Tos visos 
farmos turi 3,185 trakto
rius, 1,200 kuliamų mašinų 
ir 41 piaunamų kombainų.

New^ Delhi, Indijoje, ba-isisekė, ar gal susipyko, tai" 
dalijančių tarpe vienas mi-! greitai sugrįžo atgal, 
re nuo persivalgymo. Bath n . m •Q1- . oL -• i j Petras Iramavicius įsvy-Singh, 36 m., suderėjo, kad:. • , • . Suvalkiia na„ 
jis suvalgys 40 bandukių1 k ! Lieluva’ J5"' aJK1,ją’ pas i m žmoną, ir dukra, bet nesu- duonos, 4 svarus cukruotu < . , .- - ’ ą gyveno su savo seimą, tai

Į apleido žmona, išvažiavo į i 
. r r i savo tėviškę Dzūkiją, buvo I 
1 savo' progresyvis bolševikiško 

nusistatymo žmogus, raši
nėdavo savotiškas eileu į J. 
Baltrušaičio “Dilgėles.”1

Petras Berūkštis tebegy
vena Bethlehem, Pa., kuris 
pastaruoju laiku labai ser
ga, paralyžiaus užgautas. \į

V. J. Stankus.

keikų, nuplaudamas 
galionais maslionkų.

Tą visą su Įlodavęs 
aruodą, numirė.

Well, žmogus nors 
mirė, bet vistiek jau nebe- 
alkanas!

ir nu-

Spar takas

Skaitytoji! Balsai
ATSIMINIMAI 
Iš PRAEITIES

Pasibaigė aprašymas per 
Laisvės kelius numerius at
siminimų iš Nashvės, N. H., 
lietuvių gyveninio. Apra
šė buvęs senas nashvietis, 
kuris pastaruoju laiku gy
vena Maynard, Mass. 1920 
metais man prisiėjo toje 
Nashvėje gyventi apie me
tus laiko, buvau ten pasi- 
pirkęs fotografijų studiją. 
Tai buvęs nashvietis pas ma
ne būdavo dažnas .svečias. 
Nuo to laiko per 30 metų mu
dviejų susirašinėjimai, ypač 
su Kalėdų ir Naujų Metų 
pasveikinimais, neišdilo iki 
šių dienų. Puikus ir klasi
niai susipratęs darbininkas 
tas draugas našvietis. Aš 
kviečiau jį atvažiuoti į mū
sų saulėtąją Floridą, į Mia
mi. Našvės lietuviai, ypač 
dzūkai ir kalakutai,' skait
lingai sekmadieniais ateida
vo į studiją atsimušt pikče- 
rių ir paremt tą mano biz
nį. Nors labai pavėluotai, 
ačiū jiems.

Apart visokių lietuviškų 
biznierių, nemažą pažintį 
turėjome su Degėsiu, arba 
De Gasis, kuris užlaikė dra
bužių krautuvę. Kažin, ar 
jis dar gyvas?

Iš Easton, Pa., Petras 
Trainavičius su iš Bethle
hem Petru Berūkščiu 1919 
metais buvo nuvykę į Nash
ua, pas pusbrolį Trainavi- 
čių į keptuvės biznį, kaip 
pusininkai. Tačiau tas duo
nos kepimo'biznis jiems ne

ne

St. Petersburg, Fla.
Šiame gražiame mieste, ku

ria randasi prie Gulf of Mexi
co ir kuris pamatiniai pasilai
ko iš turistų, lietuvių progre
syvių būrelis padaugėjo dar 
dviem naujais ir gerais pa
žangiečiais. Jais yra draugai: 
Petras ir Ona Navickai. Jie 
neseniai į šį miestą atvažiavo 
iš San Antonio Texas ir jau 
pasipirko du namu. Reiškia, 
bus pastovūs šio miesto gy
ventojai (ne turistai). (

Draugai Navickai yrž 
tik kad gero būdo draug
gero velijanti žmonės, bet>jie 
yra pažangos mylėtojai, geri 
ir nuoširdūs “Laisvės” rėmė
jai ir skaitytojai.

Nuo savęs linkiu draugams 
Navickams gero pasisekimo 
naujoj, tropiškoj gyvenimo 
vietoj. O vietiniai, senesni šio 
miesto draugai, turėtų visi su
sipažinti su draugais Navic
kais ir tankiai rengti įvairias 
draugiškas, kultūriškas ir sa
višvietos sueigas.

Dar pridursiu, kad pas 
draugus Navickus galima ir 
kambariai pasirandavoti.

Draugų P. ir O. Navickų 
adresas: 2908 Beach Blvd., 
Gulfport, Fla.

Orlandietis.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaffly- 
kite,<kad daug kainubs, pir
ma pasitarkite su tahves 
spaustuve.

2 psl.-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Geg.-May 1951
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A. NOVIKOVAS-PRIBOJVS

LIKIMAS
I / ( (Tąsa)

Jūrininkas, raitydamas šviesius ūsus, 
pasakoja motinai, kad jis buvo nuėjęs 
pas,Aošvį, į kitą bažnytkaimį, kame tru
putėlį užkando kiaušinienės ir išgėrė. 
Dabai' jis grįžta namo ir jam labai links- 

| ma.
— O dievas mėgsta džiaugsmą: jis 

pats labai linksmas senis. Štai, kodėl jis 
sutvėrė giedančius paukščius, įvairias 
gėles. O pašūkaujantieji arba rūgštūs 
snukiai, ar tai velnio ar vienuolio būtų, 
jam nusibosta. Aš tai tikrai žinau, tikė
kite man, madam .. .

Tartum kurčiam, kalba jis triukšmin- 
‘ gai, plačiai mostaguodamas rankomis ir 

prapliupdamas tikruoju juoku, kuriame 
jaučiamas jėgų perteklius.

Susijaudinęs, audrinamas žinių troš
kulio, aš pradedu jo klausinėti.

—- Jūra! —. smarkiai sušunka jis, 
f pažiūrėdamas į mane pilkomis atidžio

mis akimis. — Tai, brolau, platybė! 
Ech! Kur tik pasuki laivą, visur tau ke
lias. Džiaukis siela! Gėrėkis pasaulio 
gražumais! O kokių tik padarų jame nė
ra! Dažnai net nesuprasi — ar tai žu
vis, ar tai koks žvėris. Ir visokių aprėdų, 
visokių pavidalu. Žiūrai — plauko kaž- 

i' ka.< apskrito, spindi, kaip vaivorykštė. O 
ištrauksi iš vandens’— gabalas drebu
čių. Pasirodo, irgi gyva būtybė. Jei tu, 
vaikei nors viena akimi pamatytumei 
Jūrą, tai taip ir aiktelėtume! iš nuste
bimo ...

’ Toliau jis pasakoja man apie laivus, 
kaip jie įrengti ir kaip jie vairuojami.

' • — O užjūrių šalyse mūsų laivai'bū
na? — klausiu aš, nenuleisdamas nuo 
jūrininko akių.

—Užplaukiame. Aš keletą kartų bu
vau užsienyje.

—O ar ten nepiauna rusų?
—Tai tau! Už ką gi piautų? Užsie

nyje tokie pat žmonės gyvena, kaip ir 
mes. Tik toks skirtumas, kad mes tiktai 
aptašyti, o jie apdrožinėti ir lakeliu pa- 

, 'dengti. Tai, žinoma, apsišvietusiose ša- 
;lyse. O yra ir laukinių — tai tie blogiau 
už rusus gyvena. Vaikščioja, kaip moti
na pagimdė. Yra ir juodų, kaip juodvar- 

. nio suarnas. Tiesiog keista žiūrėti. ’
Užjūrių šalys manyje susijusios su 

gražiom pasakom, kurias aš girdėjau iš 
'motinas... Ten, kitose valstybėse, vis
ikas nepaprasta, viskas stebuklinga, ne 
'taip, kaip mūsų bažnytkaimyje. Tai ir 
jūrininkas patvirtina, sakydamas, kad 
ten auga kažkokios palmės, vaiko galvos 
didumo riešutai, masto platumo gėlės, 
kaip medus saldūs vaisiai, o saulė — 
šviečia į patį viršugalvį ir savo spindu
liu, kaip žaibu, gali užmušti žmogų.

' Retkarčiais mes sutinkame žmones, 
ir, rodos, visi jie su pasigėrėjimu žiūri į 
jūrininką, grožėdamiesi jo keistu aprė- 
du.

—Tu klausi, ar matosi jūroje kran
tai? — tęsia jūrininkas, patenkintas 
mano įtemptu domėjimusi jo pasakoji
mais. —Ne velnio, brolau, nepamatysi, 
nors į patį aukščiausią stiebą įlipk. Kar
tais plaukioji savaitę, dvi, o aplinkui vis 
vanduo ir vanduo...

Žiūrėdamas į upę, pasidabruotą vaka
rinės’ saulės kreivų spindulių, aš sten
giuosi įsivaizduoti jūros didumą, bet 
prie^fngas krantas man vis trukdo. Aš 
matau smėlėtas seklumas, sultingai ža
liuojančias pievas, o toliau — lauko ly
gumą; plačią, panašią į stepę, su išbars
tytais joje kaimais ir bažnytkaimiais.

— Kaip gi tai — krantų nematyti? 
Jūrininkas šypsosi.
—Pažiūrėk į dangų. Kur jame kran

tai? Taip ir jūroje. Ir tokia ji gili. Na, 
kaip, broliuk, erdvu a?

Aš einu, užmetęs galvą, apvesdamas 
akimis kiauradugnę dangaus mėlynę, iš 
kurios linksmai liejasi vėversėlių gies
mės, ir matau lėtai skrendantį vanagą. 
Štai taip, galvoju, privalo plaukti laivas 
“Audrų nugalėtojas.” Gražu! Stebuklin
ga, kaip pasakoje!

Jūrininkas negali tylėti. Kol aš už
imtas savo mintimis, jis jau pasakoja 
motinai, kaip jis mokėsi tapybos pas vie
ną šventųjų paveikslų gamintoją.

— Jis buvo didelis girtuoklis ir di
džiausias blevizgorius — tas mano meis
tras. Vieną kartą perdavė man užsaky
mą — nutapyti “dievo motiną,” o pats į 
smuklę nusivilko. Nutapiau aš šventąjį 
paveikslą, kaip mokėjau, laukiu šeimi
ninko. Į antrą dieną jis grįžta. Atsistoja 
prieš šventąją, įsirėmęs rankas į šonus, 
svyruoja. “Šitai, sako, kas pas tave išė
jo? Argi tai dievo motina? Tai, tai...” 
Ir, pradėjo bjauriausiai dergti- mane ir 
mano, taip sakant, meną. O užbaigda
mas dar prideda: “Pripaišyk barzdą — 
Nikalojumi stebukladariu praeis.” Ne
galima buvo klausytis — pyko ir mušė
si. Štai, kaip jie piešiami, tie^mūsų šven
tųjų paveikslai...

Jūrininkas dar nori duoti pavyzdžių, 
bet motina pyksta, maldaudama:

—Nereikia apie tai. .. Geriau apie 
jūrą papasakokite.

Jis noriai sutinka ir, pažeminęs bal
są ir išversdamas akis, kalba man apie 
audrą. t

— Vargas, kas tada vyksta .. . Ne
seniai, paskutinio mano plaukiojimo me
tu, teko mums tai išbandyti Atlanto 
vandenyne. Kažkaip staigiai atslinko 
debesys, susigaurojo. Visas dangus pa
juodavo, tartum pilną upę rašalo dievas 
būtų išliejęs. Atlėkė uraganas, praūžė 
kartą — kitą ir tarsi, girtas valkata, 
pradėjo triukšmauti ir viską plėšyti. 
Pradžioje vandenynas niaukėsi ir siūba
vo, o paskui išsipūtė ir subliovė visomis 
gaidomis. Ach, motina doroji! Ir nevel
tui mūsų laivas pavadintas “Audrų nu-j 
galėtojas.” Niekis jam uraganai. Užsi-! 
ris ant jo vandens vilnis, užklos visą 
viršutinį denį, o jis tik pasipurto ir, lyg 
įsiutęs jautis, vis stumiasi toliau. Na ir 
mūsų vadas, aš tau pasakysiu, visiškai 
atitinka laivą... Vienas tik snukis kiek 
vertas — tiesiog iškaba laivui. Patinęs, 
visas raudonas, ūsai ligi ausų, akys 
šaukšto didumo, tikras valkata ir šir
dies labai žiaurios. Vieną kartą, girtas, 
pamatė jūroje ryklį ir vien su peiliu 
puolė jį. Ir ką tu manai? Papiovė jį, 
prakeiktą, vienu mirksniu papiovė!... 
Ir šitaip, tos 'audros metu, prisisprogo 
jis romo ir stovi ant tiltelio, iltis atki
šęs. Čia dangus susimaišė su vandeny
nu, visas pasaulis siūbuoja ir, rodosi, 
štai — štai nutrenks kur nors, o jis vis 
tvirtina: “JMEėgstu pasiklausyti pragaro 
muzikos. ..” Ir juokiasi, kaip yandeni- 
nis kipšas .. .

— Viešpatie, kokios baisybės! — atsi
dususi, sako motina.

. — Nieko baisaus čia nėra, — atsako
jai jūrininkas. — Pradžioje pakinkiai 
dreba, o paskui pripranti prie visko.

Mes išeiname į lauką. Kelias, truputį 
nutolęs nuo upės, pilku kaspinu, rangosi 
jaunuose rugiuose, apšlakstytuose kur- 

* ne-kur fnėlynomis rugiagėlėmis. Iš žy
dinčių varpų dvelkia geltonų dulkių 
kvapas.

(Bus daugiau)

SEATTLE, WASH.
Mire Ona Burtiene

Balandžio 7 d., po ilgos ir 
sunkios ligos, čia mirė Ona 
B'urtienė. Liga velionę kanki
no per keliolika motų.

, Į

Ji buvo gimus Lietuvoje, Ig
liškėlių kaime, Marijampolės 
apskr. Ona po tėvais Bagdo
naitė, į šią šalį atvyko 1912 
m. Ji atvyko pas tetą T. Gra
bauskienę ir dėdę V. Kava
liauską į Tacoma, Wash. Jie-j 
du jau mirę.

Onutė pirmiausia apsivedė 
su R. Skuja ir išauklėjo du 
sūnus ir abudu jau vedę. Ant
ras jos vyras, J. Burt, mirė 
balandžio 12 d., 1950 m. Me
tai be 5 dienų ir netekome 
abiejų Burtų.

Laidotuvės buvo balandžio 
10 d. laisvos, į kurias susirin
ko velionės giminės ir drau
gai atiduoti paskutinį patar
navimą ir atsisveikinti ant 
visados. Tacomos lietuvių bu
vo daug, nes velionė ilgus

metus ten gyveno ir prie 
D. L. K. Vytauto . Pašelpinės 
Draugijos prigulėjo.

‘ Ona sveika būdama yra nu- 
mezgus daug gražių rankdar
bių ir ant rengtų šokių, pikni
kų paaukavus sukėlimui pini
gų apšvietos reikalams. “Vil
nies”. bazaruose radosi jos 
rankdarbių, pasiūtų per Mo
terų Siuvėjų Klubą iš Seattle, 
Wash. Ji niekados neatsisakė 
prisidėti su auka esant reika
lui ir sui visais gražiai sugy
veno. . , . .

Tėvai jęs yra mirę Lietuvo
je, bet yra likę trys seserys, 
brolis ir giminės, šioje šalyje

paliko du sūnus, marčias, du 
anūkus, tris pusbrolius, dvi 
pusseseres ir kitas tolimesnes 
gimines. ‘

Nuo kapų sūnūs užkvietė 
visus palydovus į namus prie 
užkandžių. Viena Onutės ar
tima draugė buvo atvykus į 
laidotuves iš Oregon valstijos.

Lai būna tau, Onute, lengva 
ilsėtis šaltoj šios šalies žemelė
je, mes tave ilgai atsiminsime!

Likusiems sūnums ir jų šei
moms reiškiu giliausią užuo
jautą. F. Kavaliauskienė.

SKELBKITeS LAISVeJE

Tik ką parašyta 2-j y veiks m y romantiška operete

Sudrumsta Širdis
« •

žodžius paraše JONAS JUšKzl 
Muziką—FRANK BALEVIČIUS

Rengia ir vaidins vietinis

AIDO CHORAS
ir Ne war ko

SIETYNO CHORAS
Dainas mokina 

M. STENSLER ir FR. BALEVIČIUS
dramą—JONAS JUŠKA

<A STELMOKAITE-EICKE
Nastės rolėje.

CHICAGOS ŽINIOS
TREČIOS KARTOS ŽIEDAI:

» Jų koncertas ir Bankietas

Sekmadienį, balandžio 22 
Goodfellows salėje, 45th 

• So. Fairfield a\e., Brighton 
apielinkėje, Ateities žie- 

i vaikų choras, vadovaujant 
kytojai Onai Petrutienei, 

gerbė savo rėmėjus. %
,AŽVD tęsia antrosios kar- 

i pirmiau dirbtą auklėjimo, 
tuvybėje ir mene, 

bą.
Šiais laikais, kuomet aname 
onėjimas lietuvių jaunuo- 

arosi kasdieną didesnis, 
yra sunku, trečios kar- 

I vaikučius palaikyti lietu- 
dvasioję. Bet ačiū 

>ms tėvams, kurie įkvepia 
i į savo vaikų jaunas šir- 
lietuvybes jausmus, netik 

kL.

gražų j

neužmiršo ir neišsižadėjo sa
vo tėvų kalbos, jie augindami 
savo vaikus organizuotai pa
laiko tą tradiciją ir susirinkę į 
šaunų vakarą seneliai ir senu
tės buvo linksminami anūkų, 
kurie puikiai dainavo ir lietu
viškas ir angliškas daineles, 
taip pat sakė eiles, skambino 
pianą ir po vadovyste atsižy
mėjusio šokių mokytojo An
drėj ievo labai gražiai lietuviš
kus šokius šoko.

Viena jaunutė mergaitė tai 
puikiai akrobatės užduotį at
liko, Andrejievas atsilankiu
sią Jean Dovginiutę su savo 
drauge, perstatė, kuri savo 
lankstumu žavėjo publiką. 
Vakaro dalyvius Dovginiutę 
karštai pasveikino. Andrejie
vas savo gyvumu ir humoru, 
pabučiavo gabią savo studen-

4

tę.
Apart pildytojų šios gra

žios programos/ jauna lietu
vaitė Kent, labai simpatiškos 
išvaizdos, akompanavo ir viso
kias lietuviškas meliodijas. 
Onutė Petrutienė turi puikią 
asistentę, kuri jai padeda vai
kučių koncerto dainų progra
mą paįvairinti.

Malash, padedant vaikų 
choro mokytojai vedė progra
mą. šis jaunas tėvas, kaip ir 
kiti jauni tėvai, praeityje1 irgi 
dalyvavęs Ateities žiedo cho
reliuose.

Besidžiaugiant visu tuo įvy
kiu ir tėvelis (Jonikas) buvo 
pakviestas.' Jis pakalbėjo gra
žiai,’ kaip visi, taip ir jis pa
reiškė savo džiaugsmą, Ra d ir 
jo širdelė džiaugiasi, matant 
trečiosios kartos lietuvius vai
kučius taip puikiai darbuojan
tis meno ir kultūros reikaluo
se.

<----- ar
EDWARD SKUČAS

Prano rolėje.

Sekmadienį, Gegužės 13 May, 1951
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
PRADŽIA 4-tą VAL. PO PIETŲ ĮŽANGA $1.50, TAKSAI ĮSKAITYTI

JUOZAS JUDZENTAS
Dėdės Tamošiaus rolėje.

<x9e,

Vaidinime dalyvauja: O. Stelmokaite- 
Eicke, E. Skučas, A. Navikas, J. 

Judžentas ir K. Rušinskienė.

Operetė perstato, kaip mergina myli 
vieną vaikiną ir kaip kitas įsimaišo' ir 
sudrumsčia jos širdį. Bet viskas vyksta 
meilioj formoj ir aktoriai, vaidindami ir 
dainuodami meiliškas dainas, žavės pu
blikos sielą. Dainų joje yra 12-ka ir jos 
visos tik ką sukurtos, naujos. Jas dai

nuoja solistai, duetistai, kvartetai 
ir chorai. * KOSTE RUŠINSKIENE 

šarkienės rolėje.

Taigi, gerbiamieji lietuviai, širdingai mes jus visus ir visas kvečiame ateiti 
ir pamatyti šitą, tik ką gimusį, kūrinį. Ir užtikrinam, kad būsite 
patenkinti. Rengimo Komisija

Po programos apačioje pra
sidėjo šaunusis bankietas, nors 
daug buvo gražiai papuoštų 
stalų, o visgi visi svečiai ir 
viešnios nesutilpo. Turėjo pa
laukti kol vietos atsirado.

Pagal svečių išsitarimą, val
gykloje va.Igant už tokį kiekį 
vakarienės dvigubai .lėšuotų. 
Kadangi jaunuolių vakaras, 
tai jaunuoliai ir patarnavo rū
binėje. Batučio muzikai grie
žiant Ateities žiedai kaip pe
teliškės skraidė po svetainę, 
šoko ir mažiukai ir didžiukai. 
Jaunos motinos su savo dukre
lėmis sukosi į rata. Prie bule- 
to jaunuolių tęvai svečiams 
šlico ir kitokius gėrimus teikė.

Petrutienės astuonių metelių 
dukrelė su kitomis mergaitė
mis kvartukelius prisidengu
sios triūsė, šluostė stiklus ir 
kitus darbelius dirbo. Ainorie- 
nė su kitomis jaunomis mote
rimis dabojo tvarką ir kruopš
čiai puotos pareigas atliko.

Sako rudeny su’ talka rėmė

jų ir pagelbininkų ir vaikučių 
tėvų intensyviu darbu ir prie
kyje savo veiklios mokytojos 
O. Petrutienės, stos į dides
nius darbus. Statys muzikalius 
veikalėlius ir duos kitus šau
nius parengimus. Tikrai lauk
sime trečios kartos žiedų pa
rengimų.

Senis Besmegenis.

Matthew A. 
BUYUŠ

' (BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

.-.-M.-.——         ——-

4 CHARLES J. ROMAN

Liūdėsio valandoj kreipki 
tės prie manęs dieną ar 
naktį. greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 M t. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tek Poplar 4110

LAIDOTU Vi;1 
DIREKTORIUS

3 psI..»Laisvė (Liberty, Litb. Daily)-Tree
• . ’ •
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ŽINIOS Iš LIETUVOS
v Naujos jėgainės

ŠAUKĖNAI, vas. 28 d.—šio
mis dienomis baigta naujos 
elektrinės statyba Šaukėnų 
mašinų-traktorių stotyje (Už
venčio rajonas). Elektrinė e- 
nergija čia panaudojama 
traktorių remontui. Numatyta 
taip pat teikti šviesą vietos li
goninei, ryšių ištaigai, “Pary
žiaus komunos” kolūkiui.

Ant Strėvos upės pastatyta 
Vievio hidroelektrinė. Ji duos 
šviesą rajono centrui ir pen
kiems aplinkiniams kolūkiams.

Įrengta jėgainė Rokiškio 
MTS. Iš čia nutiesti laidai į 
“Pergalės” žemės ūkio artelę.

—o—
Metalistų laimėjimai

NAUJOJI VILNIA, kovo 
10 d. — “Žalgirio” gamyklos 
skyriuose verda įemptas dar
bas. Įmonės kolektyvas 10— 
15 procentų kasdien viršija 
gamybinę užduotį.

Tobulindamas technologini 
procesą, keldamas darbo na
šumą, “Žalgirio” kolektyvas 
kovoja už tai, kad padidintų 
produkcijos gamybą, pagerin
tų jos kokybę.

—o—
Višplaninė miško medžiaga

KAUNAS, kovo 11d.—Kau
no rajono Pavytės apylinkės 
“Suvalkėlių” kolūkis sėkmin
gai įvykdė rudens-žiemos miš
ko ruošos planą 20-čia dienų 
pirma nustatyto laiko. Kolū
kiečiai J. Ruzgys, P. Kučins
kas, J. Dobilaitė, M. Meškaus
kienė ir E. Lenavičienė įvykdė 
po dvigubą išdirbio normą.

J. Volungytė
—O---

Gavus radiogramą iš jūros

KLAIPĖDA, kovo 11 d. — 
Tralerių laivynas stojo stacha- 
novinėn sargybom

Šiomis dienomis iš žvalgybi
nio laivo buvo perduota radio
grama: “Užtikti dideli men
kių būriai. Vienu traukimu 
galima sužvejoti 1,300—1,500 
kilogramų žuvų”. Į nurodytą 
vietą suplaukė daugiau laivų. 
Čia jie ištisą parą žūklavo.

Pirjnasis atplaukė į žvejy
bos uosto prieplauką traleris 
“Kerženec,” vadovaujamas pa
tyrusio kapitono Alfredo O- 
jaus. Laivas buvo pilnas žu
vies. Šiuo reisu tralerio ko
manda baigė vykdyti ketvir
čio užduotį ir atidavė šimtus 
pūdų žuvies balandžio mėne
sio sąskaiton.

—o—
Seminaras mokyklų vadovams

VILNIUS, kovo 6 d. — Vil
niaus miesto liaudies švietimo 
skyrius suorganizavo nuolati
nį seminarą mokyklų direkto
riams ir mokslo dalies vedė
jams.

Paskaitas temomis: “Direk
toriaus vadovavimas mokyto
jų kolektyvui ir mokiniams 
kovojant už pažangu mą 
moksle”, “Mokslo dalies orga
nizavimo ir vadovavimo prin
cipai mokykloje”, “Mokyklos 
darbo planavimas”, Vadova
vimas užklasiniam ir užmo
kykliniam darbui” skaitė vi
durinės mokyklos Nr. 2 direk
torius Bagdonaitė, vidurinės 
mokyklos Nr 8 direktorius Po- 
liakas, vidurinės mokyklos 
Nr. 5 direktorius Kurilenką, 
vidurinės mokyklos Nr 1 mok
slo dalies vedėjas Varakaus- 
kas, vidurinės mokyklos Nr. 
8 mokslo dalies vedėjas Ka- 
lošinas ir kiti.

—o— 
“Jaunosios Gvardijos” sopera 
koncertiniam atlikime

VILNIUS, kovo 6 d. — Vil
niaus Valstybinės filharmo
nijos solistų kolektyvas ir cho
ras ruošiasi pastatyti savo sce
noj Meituso “Jaunosios Gvar
dijos” operą, sukurtą pagal 
A. Fadiejevo romaną.

Opefa ruošiama statyt kon
certiniame atlikime.

Architektūrinių projektų pa
roda teatre

VILNIUS, kovo 6 d. — Vil
niaus rusų dramos teatro ves-'

tibiuliuose surengta architek
tūrinių projektų paroda. Eks
pozicijos centre—brol iškų jų
respublikų ii' Tarybų Lietuvos 
architektų sukurtieji Lietuvos 
vyriausybės rūmų projektais 
Parodoje galima taip pat pa
matyti Vilniuje statomų gyve
namųjų namu ir kultūrinių į- 
staigų pastatų projektus, ku- j 
riamo mūrinio Grigiškių mies
telio generalinį planą, . kol
ūkiečių gyvenamųjų namų ti
pinius projektus ir eilę kitų 
architektų darini. .

' —o—
Vilniaus krepšinio čempionas

Vilnius, kovo 6 d. — Pasi
baigė Vilniaus miesto krepši
nio vyrų grupės pirmenybės.

čempiono vardą iškovojo 
Pedagoginio instituto koman
da.

J. Kondrašas

“Elfos” gamyklos kolektyvo 
įnašas

VILNIUS, kovo 8 d. —Po
karinio penkmečio naujagimis 
—“Elfos” elektrcmotorų ga
mykla užėmė tvirtą vietą nuo
lat augančioje Tarybų Lietu
vos pramonėje. Tūkstančiai e- 
lektromotorų su “Elfos” ga
mykliniu ženklų dabar veikia 
daugelyje Tarybų Lietuvos į- 
monių. Pastaruoju metu1 ga
mykla pradėjo keist savo ga
mybos profilį, pereidama prie 
tikslesnių elektros mechaniz
mų gamybos.

Įmonės kolektyvas įsisavina 
naujuosius įrengimus, kovoja 
už aukštą naujųjų gaminių 
kokybę. Sausio ir vasario mė
nesių gamybos programos vir
šytos.

Dabar visuose gamyklos 
skyriuose vyksta socialistinis 
lenktyniavimas prisiimtiems į- 
s i p a r e i g o. j i m a m s įvykdyti.

—o—
Už aukšta derliu

MARIJAMPOLĖ, kovo 8 d. 
—Buktos tarybinio ūkio dar
bininkai, plačiai išvystę^ socia
listinį lenktyniavimą, paspar
tino pasirengimą pavasario 
sėjai, ūkyje jau atremontuoti 
visi traktoriai, akėčios ir daug 
kitų žemės ūkio įrankių.

ūkyje pilnutinai sudarytas 
sėklos fondas. Visa sėkla išva
lyta, surūšiuota ir tvarkingai 
supilta sandėliuose. Grūdinių 
kultūrų pasėliai šiemet bus 
nraplėsti ir apsėti tik aukš
tos kokybės veisline sėkla.

t St. Bukys

Užvis svarbesnė dovana 
Lai^v^i jubiliejaus proga 
yra gauti naujas skaityto- 
jas. • ‘"W'

Hollywood filmų ąktor- 
ka ir gražuole Gloria 
Maguire. Ji sako, kad ši
taip apsirengus lepgvai 
galima gyventi, jeigu tu
ri laimes būti Miami, Flo
rida, prie jūrų.

<r

NewWto^ė0^2liiloi
Pavojus, Kada Gazas Sunkiasi

Kada ima sunktis į namą 
gazas, tai paskui jeigu neį
vyksta name sprogimas, tai 
užsmaugia žmones, o dažnai 
susirgdina. Mūsų mieste yra 
jau ne vieną kartą gazas su
naikinęs gyvennamį, kaip 
bomba. O dar blogiausiai su 
natūrali© gazo įrengimais, nes 
šis yra neužuodžiamas.

Bėgyje trumpo laiko įvyko 
18-ka nelaimių nuo gazo. To
dėl Sveikatos Skyrius įsakė 
apžiūrėti 120,000 butų gazo 
įrengimus. Dabar eina apžiū
rėjimas jų New Yorke, Man
hattan dalyje, nuo 91st St. že
myn, rytų pusėje (East Side). 
Dirba 50 specialistų inspekto
rių, c

Jie apžiūrinėja pečius, pe
čiukus gazu šildyti vandenį, 
gazinius šaldytuvus, ir kitus 
įrengimus. Suranda labai blo
gų. Vien bloke ant 23rd ir 
24th, gatvių, kur yra 1,700 
apartmentų, viename apart- 
mentų name yra 109 šaldytu
vai. Visi 20 metų senumo. 
Inspektoriai apžiūrėjo 100 šal
dytuvų ir surado 61 negerą — 
pavojingą.

Matote, mūsų tvarkoj biz
nis, tai biznis. Namo savinin
kui įdėti naujus šaldytuvus — 
kainuoja pinigai. Kas kita su1 
jo namo gyventojais. Dabar 
namų baisi stoka. Kiekvienas 
stengiasi, kad tik gauti apart- 
mentą, o apie jo stovį, tai 
jau kitas dalykas.

Auto Reikalai
Ir Nelaimės

Pavasaris ir Lietus

Tariame Didelį Ačiū ?

Svetur girnių gynėjai
Gerbiamieji!

Persekiojimas ir areštai pa
žangių sveturgimių nestoja, o 
daugėja.
Kaip pastiprinti veiklą prieš 

tą isteriją, Amerikinis Komi
tetas Sveturgimiams Ginti, šau
kia konferenciją gegužės 19- 
4ą dieną, 1 iki 5 vai. po pietų, 
206 W?15th St., New Yorke.

Labai svarbu1, kad jūsų or
ganizacija ten turėtų atstovy
bę. '

Dvidešimties mėty 
amžiaus gražuolė 

bandite bėdoje
Bandite gražuolė June Mar

tin sėdi kalėjime. Ji galėtų iš 
jo išeiti tik už $1.0,000, bet 
June neturi tiek pinigų. Kele
to mėnesių plėšikavimais ji 
tiek neužpelnė. Sėdi kalėjime 
ir laukia teismo ir rūgoja ant 
savo likimo.

Taip pat kalėjime sėdi jos 
du jauni partneriai — John 
Cianci ir Albert Vecchione. 
Visi trys patyrė, kad kriminar 
lystė neapsimoka.

Plumberiy konvencija
New 

Master 
metinę 
Kotelyje, Btrooklyne. Daly
vauja 200 delegatų. Konven
cijoje kalbės Brooklyn© prezi
dentas John Cashmorc ir 
Queens prezidentas Maurice 
Fitzgerald.

va-

Lie-

Taipgi, Komitetas veda 
jų sukelti reikiamą sumą 
Harisiades bylos vedimui, 
tuviams kvota $250. Jūs, prisi
dėdami prie šios kvotos sukė
limo iki konferencijai^atliksi- 
te labai svarbią misiją.

Monei order’ius ar čekius 
prašomo išrašyti; V. Globich, 
o siųsti P. Venta, 112 Eagle 
St., Brooklyn, N. Y.

New Yorko ir Apylinkes 
Liet. Komitetas Ginti 

Sveturgimiams.

Kas iš Tokių Jaunuolių 
Ateityje Bus?

York Association of
Plumbers pradeda 

konvenciją St. George
Btrooklyne.

Išgarsėjęs požeminio pasau
lio “karalius” Frank Costello 
ir vėl buvo pašauktas distrik- 
to prokuroro pasiaiškinti, ką 
jis žino apie nužudymą ge’ng- 
terio Phil Mangano. Costello 
atsakė, kad jis visiškai nieko 
apie Mangano nežinąs.

Šiemet Motinų Dieną 
Minėsime Anksčiau
Ateinančio sekmadienio po

pietyje, Moterų Klubas ruošia 
Motinų Dienos 'minėjimą su 
gražia muzikale programa ir 
kalba. Prakalbą sakys Helen 
Yeskevičiute, o Bronė šalinai- 
tė-Sukackas jau geras laiko
tarpis rūpestingai darbuojasi 
muzikalūs programos suruoši
me.

Muzikalė programa tęsis 
virš valandą, laiko, bus dainų- 
solo, duetų, piano, muzikai 
pritaikytos poezijos ir kitko. 
Programos pildyme dalyvaus 
Suzana Kazokytė, Sonia Reit- 
man, Miriam Gottlieb, Helena 
Brazauskienė ir du jaunuoliai.

Prasidės lygiai 5 p. p. Li
berty Auditorium, 110-06 At
lantic Avė. Gimnastikos sve
tainėje.

KVIEČIA MOTERŲ 
KLUBAS

Ant Willis Ave., automobi
lių tiltas tarpe Manhattan ir 
Bronx miesto dalių tapo už
darytas pataisymui. Bus už
darytas pusantrų metų. De] to 
susidarė eilėje kitų kelių au
to susikimšimas.

Vyras Gelbėjo Šunytį
Vos Nežuvo Patsai

Jaunavedis Alfonsas Mal
donado, 19-kos metų amžiaus, 
su savo žmona ir nedideliu šu
nyčiu išėjo prie East upės pa
sivaikščioti. Kaž kaip šunytis 
įkrito į upę. Maldonado nieko 
nelaukęs įšoko jį gelbėti. Šu
nytis skubiai prie gelbėtojo 

i priplaukė, bet išlipti nebuvo 
galima. Tik policija juos abu
du išvilko į sausžemį.

New Yorke pavasaris, kaip 
daugelis sako — “šaltas.” Bet 
jis eina laipsniškai pirmyn. 
Palyginus su kitais metais me
delių pasipuošimą, gelių žydė
jimą, tai šiemet neblogiau, 
kaip kitados. Bet pirmiau 
dažnai, dar kovo mėnesį pasi
taikindavo gan šiltų dienų. 
Suprantama, paskui sekdavo 
staigus atšalimas.

šiemet gi viskas eina laips
niškai, lėtai, bet pirmyn. Vie
nok sekmadienį, 29 d. balan
džio gražiai pašildė, pasiekė 
79-nis laipsnius 
vakare smarkiai 
n i ja daužėsi, 
griausmas.

Lietus buvo taip 
kad daugelis gyventojų gavo 
vandens į skiepus. Vietomis į ko valstijoje, ir sakoma ten išdir 
net į požeminių traukinių tu
nelius prisirinko nemažai van
dens. Vėjas pasiekė 66 mylių 
į valandą.

šilumos. Gi 
jo ir perkū- 

pirmasTai

smarkus,

Vis Gąsdiną Žmones
Karo isterijai, atrodo, ne

bus pabaigos. Spauda, radi
jas, politikieriai, profesoriai, 
tik ir kalba, kad žmoneliai bi
jotų, kad paklusniai mokėtų 
taksus.

Mes sėdome prie stalo, kaip 
atėjo Sofija Petkus (Ivanaus
kas), Bertha DeanseyMnd h 
dar kelios motorų klubf) narėt!’ 
ir surengė mums 
re.

Mes širdingai 
už draugiškumą 
vertingas dovanas; ypatingai 
graboriui Shalinskui už j(| 
brangią dovaną. Taipgi Mrs 
ir' Mr. Barnes, namo savininB 
kei ir klubo parems.

Mary ir Jos Merk

HELP WANTED|
REIKALINGI DARBININKĄ

Reikalingas Laisves spaustuvėj 
darbininkas mokytis prie presų i 
abelnai spaustuvės darbo. Kreipki 
t ės: 110-12 Ailantie Avė., Richmom 
Hill, N. Y. 86-87'

n am U'

d ėkavojamC 
ir suteikta| 
; ypatingai

PAJIEŠKOJIMAI
PajieškaU savo brolio Igno Kar 

pavičiaus, nežinau miesto, kuriam 
jis gyvena, tik žinau, kad New Yor

Sugrąžinti Brooklynan 
plėšikai, kurie aną dieną 
plėšė Far R'ockway žydų sina
gogą. Jie buvo sugauti prie 
Kanados rubežiaus, St. Al- 
bens, Vermont. Juos laukia 
sma/ki bausmė. Beveik 
jų pavogti $6,000 atrasti 
juos ir sugrąžinti rabinui.

du 
api-

visi 
pas

ba akinius. Turiu svarbų reikalą s 
juom susižinoti. Duosiu $10 dovanų 
kas suteiks man tikrą jo antrašo 
Mano antrašas:

ANDRIUS KARPAVIČIUS
109 Walkins Ave., Wilmerding, Pal 

, (85-87)

PRANEŠIMA
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinkimas įvyki 
ateinantį ketvirtadienį, 3 d. gegi 
žės (May), Liberty Auditorijoj, 
vai. vak. Visi' nariai dalyvaukite. - 
Valdyba. (86-87)

Jau daug kartų New Yorke 
jaunuoliai pridarė visokių blo
gybių. Kelis kartus jie daugy
bę paminklų, ant kapų, išver
tė ir sudaužė. Vieną kartą 
jaunuoliai, po 18-ka metų, ak
menimis daužė Long Island 
pravažiuojančių tr au kinių
langus ir virš šimto ^žmonių 
sužeidė.

Dabar sekmadienio rytą to
ki vandalistai užsikraustė ant 
busų garažio stogo, Third 
Ave. ir Amsterdam Ave. Jie 
akmenimis sudaužę daugiau, 
kaip 150 buisų langų, apie 60 
šviesų, 60 pasisukimo rodyk
lių. Nuostoliai siekia virš $2,- 
000. Kompanija sekmadienį 
negalėjo pakankamai paleisti 
busų publikos aptarnavimui, 
nes 36 busai buvo daugiau ;. ar 
mažiau apdaužyti.

Sako, kad sargas pastebėjo 
tris jaunuolius 6:30 ryto ant 
garažio stogo. Bet nepavyko 
juos pagauti.

Neseniai New Yorko apy
linkėje, šalimai didelių auto 
vieškelių, pastatė dideles len
tas su užrašais: “Atsitikime 
Karo — šis Kelias Publikai 
Uždarytas — Jis Militaris.” 
Daugiau negu aišku, kad su
manytojai gerai žino, kad to
kio pavojaus nėra. Bet jų tiks
las: lai žmonės mato “pavojų” 
prieš savo akis. Lai būna pa
klusnesni.

Dabar laiko metinę konfe
renciją New Yorko valstijos 
daktarai, Buffalo mieste. New 
Yorko komercinė spauda 
pilna žinių, kaip tie daktarai 
rūpinasi “šalies apsigynimo 
reikalais.” Geriau jie rūpin
tųsi, kaip gerinti žmonių svei
katą. Nepaisant visokių pasi
gyrimų, mūsų šalies piliečių 
sveikata yra menka. Tą jau 
parodo jaunuolių šaukimas į 
karo tarnybą, nes daugiau 
gu pusė pasirodė fiziškai 
tinkami.

Policija suareštavo muzikan
tą “Al, the Lip,” 24 motų am
žiaus, ir apkaltino pardavinė
jime vidurinių mokyklų vai
kams “dopą,” arba narkoti
kus. Tie narkotikai sudėti į 
cigaretes. Pas šį muzikantą 
rasta tokių uždopytų cigare
čių net 4,000.

Du jaunuoliai, Erasmus 
Hall High School mokiniai, 
Richard Rteinitz ir Calvin 
Green, slaptai francūzų laivu 
“De Grasse” tik už 25 cen
tus buVo pasiekę Europą. Bet 
ją tematė tik per laivo langą 
skiepe. Sugrąžinti atgal tuo 
pačiu laivu, labai suvargę, 
bet patenkinti.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

Išvyko į Floridą

ne-
ne- TONY’S

Trumanui Siunčia 
Pianą

Jungtinės Tautos, kurių bu
veinė yra New Yorke, paga
mino sipecialį pianą, kurį 
siunčia prezidentui Trumanui. 
Sako, kad tas pianas paga
mintas iš įvairių šalių medžia
gų.

Vieni skaito tokį atsitikimą, 
kada politikieriai siunčia poli- 
tikieriui muzikalį instrumentą 
didele pagarba. Kiti, sako, 
kad būk tai davimas prezi
dentui suprasti, kad jam ge
riau tinka būti muzikantu, ne
gu prezidentu. Kaip kas nori, 
taip supranta.

Nei “atominė bomba” 
neišgydė

Mrs. Pearl e Bartlett, 51 
metų, turėjo .vėžį galvoje. Ji 
sutiko, kad ant jos prieš vė
žio ligą 'būtų išbandyta “ato
minė bomba.” Tas išbandy
mas buvo padarytas Brookha
ven National Laboratory, 
Brookhaven, L. I. Jos galvoje 
“bomba” buvo išsprogdinta, 
bet vėžio neišgązdino: mote
riškė pasimirė.

Mitzė Bovinienė ir dukra 
Frances balandžio 16-tą išvy
ko į Miami, Floridą. Ten ap
sistojo pas seserį Gertrūdą ir 
mano atostogauti apie porą 
mėnesių. V. Bovinas.

Policistas Roy Stewart savo 
paties kambaryje persišovė 
šlaunį, kai jam benusiren- 
giant jo Revolveris iššovė. 
Taip smarkiai susižeidė, jog 
turėjo atsidurti ligoninėje.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
. BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

HARRISON, N. J.

LLD 13G kp. susirinkimas 
penkiadienio vakare, 8 vai., 
žės 4 d., toj pačioj vietoj, 17 An| 
St. Nuo šio mėnesio per visą vasa 
rą susirinkimai įvyks pirmą penK 
tadienio vakarą kiekvieno mėnesio 
Meldžiu atsilankyti skaitlingai. Da. 
yra narių, kurio nėra užsimokėk 
duoklių už šiuos motus. Draugai m 
draugės, pasistcngkito atlikt ’ savi 
užduotį.—Kviečia Valdyba.

(85-86)

įvyl

PARDAVIMAI
Parsiduoda Rar & Grill, Fir 

House Inn, ,25 East Marie St 
Hicksville, L. I.. N. Y. ^Adavirr 
priežastis — stoka sveikatos dėl s< 
nyvo amžiaus. Kaina su\tavernu bi 
apie $10,000. \ (81-8"

EGZAMINU  O J AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

REPUBLIC BAR & GRILL

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, - Brooklyn, N. Y<

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8961

T ■

v

L

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI

IR A*LUS
32 TEN EYCK STREEty ‘ 

Brooklyh, N. Y. /
Telefonas: EVergreen 4-8174
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