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Pasakydamas, jog valdžia 
neturi teisės paskelbti progre- 
syves organizacijas bei įstai
gas subversyvėmis, aukščiau
sias šalies teismas įkišo kuolą 
j reakcijos vežimo ratus.

Teismas sprendė trijų orga
nizacijų— International Wor
kers Order, Joint Anti-Fascist 
Committee ir American-Soviet 
Friendship Committee — ape
liaciją.

. Bet šis sprendimas kartu 
paliečia ir kitas progresyves 
organizacijas bei įstaigas, 
kurias prokuroras įdėjo į 
“subversyvių” sąrašą.

Tie, kurie rodė pirštu i tą
jį sąrašą, skelbdami jame esan
čias organizacijas “nelojalė- 
mis,” dabar turės susičiaupti.

★
t Sekamą šeštadienį brookly- 
*niewai turės dar vieną gražią 
'iškilmę — Aleko ir Domicėlės 
Veličkų 30 .metų vedybinio 
gyvenimo sukakties minėji
mą.

Aišku, jei Alekas Velička 
nebūtų visuomenės veikėjas, 
tai neturėtum ir šitos pramo
gos.

Abudu Veličkai yra drau- 
zgiški, malonūs, kuklūs žmo- 

. . nės. Abudu seni Brooklyno 
gyventojai.

Alekas daug metų veikė 
Amerikos' Lietuvių Piliečių 
Klube, ’ eidamas visokias atsa
kingas pareigas.

Alekas — ilgametis Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
1-mosios kuopos pirmininkas.

Alekas—ilgametis aidietis, 
dainininkas.

Mums reikia tokių veikėjų, 
kurie moka prieiti prie žmo
nių, kurie sutaria su žmonė
mis^ kurie daug veikia organi
zacijose.

Šitokie žmonės yra mūsų 
visuomeninio gyvenimo duona 
ir druska.

Be jų nebūtų judėjimo, be 
tokių žmonių neturėtume or
ganizacijų.

Mes tokių žmonių, aišku, 
turime visur ir jais didžiuoja
mės.

Alekas Velička, kaip ang
lai sako, yra “mikseris,” — 
jis, dzūkiškai tariant, tinka 
“ir prie tanciaus ir prie ro
žančiaus”.

Tokius žmones mes gerbia
me ir privalome gerbti.

Tad ir šeštadienį susirinkę 
Aleko ir Domicėlės draugai, 
organizacijų, kurioms jie pri
klauso ir veikia, nariai, juodu 

. šiltai, draugiškai ir užpelny
tai pasveikins!

^Mei minutei nepamirškime, 
jog^ vieno Mississippi valstijos 
išėjimo mirties kameroje sė
di nekaltai mirti pasmerktas 
Žmogus, Willie McGee.

Jei visuomenė rimčiau ne
susirūpins, nereikalaus, kad 

; McGee gyvybė būtų išgelbėta, 
tai šių metų gegužės 8 dieną 
jis bus nužudytas.

Willio McGee gyvybę gali 
. išgelbėti Mississippi valstijos 
gubernatorius Fielding arba 
prezidentas Trumanas.

Jiems reikia siųsti telegra
mos arba laiškai, raginant, 

■* kad tai padarytų.
★ I

Willio McGee reikalas šiuo 
z metu patapo tarptautiniu da

lyku.
Visame plačiame pasaulyje 

darbininkai, profesionalai, in
telektualai, — turį širdį ir 
galvoją žmonės, — reiškia 
protestą prieš kėsinimąsi šį 
jftegrą darbininką nužudyti,

Amerikos konsulatai ir am
basados visoje eilėje kraštų 
gaunb.Šimtus, 0 #al net tūks
tančius, laiškų ir telegramų, 
reikalaujant, kad tos įstaigos 
ragintų savo vyriausybę Wa
shingtone išgelbėti McGee

r
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Jankių artilerija sulaikė 
Korėjos liaudininkus 
nuo Seoulo didmiesčio
Šiauriniai korėjiečiai telkiasi 
ofensyvui viduriniame fronte

Korėja, geg. 2.—Ugnis iš 
400 amerikinių patrankų 
atrėmė šiaurinius Korėjos 
liaudininkus nuo Seoulo.

Šiauriniai korėjiečiai ir 
jų bendradarbiai kinai da
bar buriasi šturmuoti ame
rikonus ir anglus vidurinia
me fronte ir apeiti Seoulą 
iš rytiniai - pietinio šono. 
Tada amerikonai, vengda
mi apsupimo, gal turėtų pa
sitraukt iš Seoulo, Pietinės 
Korėjos sostinės.

Žvalginiai amerikonų tan
kai neužtiko šiaurinių liau
dininkų kariuomenės per 10 
mylių į žiemius nuo Seoulo.

Raketieriai įsigalėjo 
daugelyje biznių

Washington. — Raketie
riai, gembleriai, “inkorpo
ruoti ž m o g ž u d ž i ai” įsi
spraudė į įvairius “pagar
bius” biznius, kaip rapor
tuoja Senato komisija pik
tadarystėms tyrinėti.

Daugelis kompanijų ben
dradarbiauja su raketie- 
riais kaip streiklaužių, pri
statytojais; užtat priima 
raketierius į partnerius bei 
duoda jiems pelningus kon
traktus.

Raketieriai karo metu va
dovauja juodajai rinkai.

Pridengdami kriminalinę 
■savo veiklą, raketieriai pla
čiai įsiskverbė į 50 teisėtų 
biznių, kaip kad automobi
lių agentūros, išvežiojančių 
trokų kompanijos, plieno 
kompanijos, žibalo pramo
nė, bankai, drabužių siuvy
klos, skalbyklos, viešbučiai, 
namų pardavinėjimas, nak
tiniai klubai, maisto pra
monė ir kt.

D. Federacijos radijo 
klausovai nori taikos
,New York .— Darbo Fe

deracijos'radijo žinių sklei
dėjas Frank Edwards nese
niai prašė savo klausovus 
balsuoti, ar jie nori karo 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką ar taikos su ja.

Jis gavo <96,000 laiškų su 
atsakymais, ir 30 kartų 
daugiau buvo balsų už tai
ką su Kinija, negu už ka
rą prieš ją.

Kairo, Egiptas. — Salem 
ed Din, Egipto užsienio rei
kalų ministras, užreiškė sei
me, kad Anglija turi pasi
traukti iš Suezo kanalo sri
ties ir atiduoti Egiptui Su
daną.

gyvybę.
Mes, Amerikos piliečiai, 

juo daugiau privalome tuq 
reikalu susirūpinti.

Laiko beliko labai mažai!

I
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Liaudininkai pasitr a u k ė 
nuo jankių artilerijos ug
nies.

Amerikiniai lėktuvai bom
bardavo ir praardė.Hvačon 
tvenkinį, šiauriniai korė
jiečiai buvo uždarę tvenki
nio vartus, kad nuslūgtų 
vanduo Pukhan upėje, idant 
jiems lengviau būtų pereiti 
per upę ir atakuoti ameri
konus.

Šiaurinėje Korėjoje vėl 
susikirto rakietiniai Ameri
kos lėktuvai su šiauriniu 
korėjiečiu rusiškais rakie- 
tiniais lėktuvais. Ameriko
nai praneša, kad sužaloję 
penkis šiauriečių lėktuvus.

Senatorius Lehman 
smerkia MacArthurą
New York. — Demokra

tas senatorius Herbertas 
Lehman pasmerkė generolo 
MacArthuro siūlymus — 
bombarduoti Kiniją iš oro 
ir pasiųsti Formozos kinų 
tautininkų armiją karan 
prieš Kinijos Liaudies Res
publiką.

Lehmanas pareiškė, kad 
jeigu MacArthuro planai 
būtų vykdomi, tai galėtų 
sukelt trečią pasaulinį ka
rą.

Roma. — Gen. Eisenhow
er tėmijo Italijos armijos 
manevrus.

Senato komisija parodo miestų ir valstijų valdininkų 
ryšius su raketieriais, gembleriais, žmogžudžiais *
Washington.— Tyrinėjan- 

čioji Senato komisija rapor
tavo, kaip įvairių miestų ir 
valstijų vaidininkai susiri
šę su gengsteriais ir žmog
žudiškais rakętieriais.

Komisija, vadovaujant 
demokratui senatoriui Ėst. 
Kefauveriui, per ištisus 
metus tyrinėjo valdininkų 
bičiulystę su pavojingų 
svaigalų - narkotikų šmu- 
gelninkais, su paleistuvys
tės biznieriais ir kitais 
kriminalistais New Yorke, 
Chicagoj, San Franciscoj ir 
vienuolikoje kitų miestų.

Senato komisija savo ra
porte ypač kaltina buvusį 
New Yorko miesto majorą 
O’Dwyerį, Floridos guber
natorių Fullerį Warreną ir 
Missouri valstijos guberna
torių Forrestą Smithą kaip 
gengsterių draugus.

Demokratas .O’Dwyer da
bar yra Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Meksikai, 
prezidento Trumano paskir
tas.

Floridos gubernatorius 
Warren padėjo Capone ra- 
ketierių šaikąi iš Chicagos 
įsigalėti gemblerystėje Mia
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Gert. Wedemyerin siūlymai 
dėl Pietinės Korėjos

Washington. — Tik da
bar paskelbtas slaptas ra
portas, kurį prez. Trumano 
pasiuntinys generolas We- 
demeyeris 1947 metais da
vė prezidentui.

Wedemeyeris savo rapor
te piršo sudaryti gana 
skaitlingą Pietines Korėjos 
tautininkų armiją ir gerai 
apginkluoti ją amerikiniais 
ginklais. — Bet amerikonai, 
oficieriai turėtu komanduo
ti visą pietinių tautininkų 
kariuomene, — sakė Wede- 
meyeris.

Jis spėjo, kad Šiaurinės 
Korėjos komunistai galį už
pulti Pietinę Korėją po to, 
kai bus atšaukta iš ten 
amerikinė armija.

ORAS.—Giedra ir šilta.

mi Beach mieste, Floridoj, 
sako komisija.

Gengsteris demokratų va
das Charles Binaggio rėmė 
Smithą kaip kandidatą į 
Missouri gubernatorius: už 
tai Smithas pasižadėjo ne- 
kliudyt Binaggio šaikos 
šmugelių, kaip patyrė sena
torių komisija. 

f

O’Dwyer kaip kriminalistų 
vadų draugas

Senato komisija surado, 
kad:

Buvęs New Yorko majo
ras O’Dwyeris draugavo su 
raketierių vadais ir “pri
sidėjo prie organizuoto kri- 
minalizmo ir gengsterizmo 
pakilimo” tame mieste.
Kaip pirmiau būdamas 

Brooklyno apskrities pro
kuroru, taip ir paskui, ta
pęs New Yorko majoru, 
O’Dwyeris netraukė teis
man Franko Costello ir Jo
se Adoniso, nors jiedu yra 
du iš penkių didžiausių 
žmogžudiško raketo vadai 
Amerikoj e.v

O’Dwyeris stabdė kitų 
prokurorų bandymus ištirti 
raketierius.

O’Dwyer artimai drauga
vo su Costello ir Adoniso

Kyšis jankių kapitonui už 
kryžius žuvusiems jankiams

Roma. — Karinis teismas 
tardo amerikonų kapitoną 
J. De Angelisą. Jis kalti
namas, kad paėmė - $50,000 
kyšį iš vienos italų kompa
nijos; už tat gavo kompa
nijai $2,200,000 užsakymą 
pagaminti mar m u r i n i u s 
kryžius užmuštiems ameri
konams Italijoj per Antrąjį 
pasaulinį karą.

Tie kryžiai daromi už A- 
merikos Marshallo plano pi
nigus.

Ridgway užgina gegužinę 
Japonų demonstraciją

Tokio. — Amerikinis ko- 
mandierius Tolimi e s i e m s 
Rytams, generolas Ridg
way uždraudė- japonams 
Gegužinėje demonstruoti 
I m p e r a toriaus palociaus 
aikštėje.

sėbrais. Jisai taip pasisten
gė, kad raketierius Albert 
Anastasia buvo apsaugotas 
nuo teismo bent už vieną 
žmogžudystę.

O’Dwyeris pro pirštus 
žiūrėjo į gemblerių ir prie
plaukų raketus, žmogžudys
tes ir policijos parsidavine- 
jipią už kyšius.

B rooklyniškis “numeriu
kų” raketo vadas Louis 
Weber, artimas Costello 
bendradarbis, padėjo iš
rinkti O’Dwyer į New Yor
ko miesto majoru.

O’Dwyeris nepatraukė 
teisman nei vieno iš šešių 
aukščiausių “Inkorporuotos 
žmogžudystės” vadų.

O’Dwyeris skyrė gengste
rių bičiulius miestiniais val
dininkais ir teisėjais.
Tammany Hall ir 
raketieriai

Buvęs kongresmanas Mi
chael J. Kennedy, tapęs de
mokratų Tammany Hali va
du, viešėdavo pas Lucky 
Luciano viešbutyje, kuomet 
Luciano buvo karalius nar
kotinių svaigalų ir kitų ne
dorybių raketo Jungtinėse 
Valstijose.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

Du milionai maskviečių 
gegužinėj demonstracijoj 
maršavo už taiką
Darbininkai [vairiose šalyse 
taipgi demonstravo už taiką

Maskva. — Pirmosios Ge
gužės demonstracijoj Mas
kvoje maršavo du milionai 
žmonių su taikos obalsiais, 
kaip praneša United Press, 
amerikinė žinių agentūra.

Maršalas Aleksandras Va
silevskis, apsigynimo minis
tras, kalbėdamas kariuome
nei Raudonojoj Aikštėj, pa
brėžė, jog Sovietų Sąjunga 
deda visas pastangas taikai 
išlaikyti, bet ginkluotos So
vietų jėgos yra paruoštos 
atmušt užpuolikus.

Vasilevskis kaltino Ame
riką ir jos bičiulius kaip 
trečio pasaulinio karo kurs
tytojus, kurie atmetė visus

Streikuoja atomines 
statybos darbininkai
Oak Ridge, Tenn. — S u- 

streikavo 1,177 darbininkai, 
stačiusieji niaują fabriką 
sprogstamajai atominei me
džiagai gaminti.

Streikieriai, Darbo Fede
racijos unijistai, reikalauja, 
kad valdžia tuo jaus užgir- 
tų 12 procentų algos pakė
limą, kurį jie pernai rude
nį išsiderėjo iš Maxon sta
tybos kompanijos.

Paryžius.— Generolas de 
Gaulle reikalavo, kad fran- 
cūzas būtų vyriausias tarp
tautinės armijos komandie- 
rius vakarų Europoj.

Luciano taipgi turėjo ge
rą pažintį su dabartiniu 
Tammany Hall vadu Car
mine De Sapio ir bent su 
10 kitų demokratų vadų 
New Yorke, kaip įtaria Se
nato komisija.
Gubernatorius Dewey 
nekliudė gemblerių

Republikonas New Yorko 
valstijos gubernatorius 
Thomas Dewey per eilę me
tų nekliudė gembinių rake
to Saratoga Springs’e.

Dewey 1946 metais palei
do iš kalėjimo Lucky Luci
ano, aršiausią tais laikais 
raketierių. Paskui Luciano 
buvo deportuotas atgal Ita
lijon.
Komisijos pasiūlymai

Tyrinėjančioj! Senato ko
misija pasiūlė išleisti fede- 
ralius įstatymus prieš tokių 
kriminalistų tinklą, veikian
tį įvairiose valstijose, ir 
priversti juos mokėti tak
sus už gaunamus iš raketo 
pelnus.

Bet gengsterių pažaboji
mas daugiausia priklauso 
nuo valstijų ir miestų įsta
tymų ir vietinių valdininkų, 
sako Senato komisija.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States 
110-12 ATLANTIC AVE., 
Richmond Hill 19, N. V.

Tel. Virginia 9-1827-1828.

Sovietų pasiūlymus dėl san
taikos. Jisai smerkė Jung
tines Valstijas už karą Ko
rėjoje; sakė, tas karas' pa
čių amerikonų iššauktas, 
bet nedavė Amerikai jokios 
naudos.

Kariniame parade daly
vavo armija, jūreiviai ir la
kūnai su įvairiais naujovi- 
niais ginklais . Virš Mas
kvos skraidė rakietiniai ko
vos lėktuvai ir bombanešiai ^ 
taip smarkiai, kaip garsas 
ar net dar smarkiau.

Paradus - demonstracijai 
stebėjo Stalinas ir bent 30 
įvairių salių atstovybių na
riai, tame skaičiuje ir Jung
tinių Valstijų ambasados 
pareigūnai. Stalinas atrodė 
visai sveikas.

Demonstracijoj buvo ne
šamos karikatūros Truma
no, MacArthuro, Church- 
illo, kaip karo kurstytojų.

Tarp nešamų komunistų 
vadu paveikslų buvo ir A- 
merikos Komunistų Parti- • 
jos pirmininko Wm. Z. Fos- 
terio paveikslas.

New Yorko demonstracija
Pirmosios Gegužės de- , 

monstracijoje New Yorke 
maršavo apie 70.000. Bu
vo nešama didelės iškabos 
ir plakatai, šaukiant ameri
kiečius kovoti už taiką.

Berlyno gegužinė
Berlin. — Skaičiuojama, 

kad rytinėje (sovietinėje) 
Berlyno dalyje milionas 
žmonių dalyvavo gegužinė
je demonstracijoje. Vyriau
sias jos obalsis buvo — ap-. 
ginti taiką.

Vakariniame B e rl y n o 
ruožte policija areštavo 
daugiau kaip 200 asmenų, 
mėginusių surengt taikos 
demonstraciją. Vakarinis 
Berlynas yra užimtas an
glų, amerikonų ir francūžų.
Iraniečių demonstracija

Teheran, Iran.—Daugiau 
kaip 30,000 žmonių Seimo 
aikštėje čia demonstravo 
Pirmojoj Gegužės už taiką. 
Kalbėtojai ir publika šauks
mais sveikino Kinijos Liau
dies Respubliką ir “narsią 
Korėjos liaudininkų kovą 
prieš amerikinius užpuoli
kus.” O smarkiausių svei
kinimų gavo Sovietų Sąjun
ga kaip kovotoja už pasau
linę taiką.

Viena, Austrija. — Sovie
tinio Vienos ruožto darbin- 
ninkai Pirmojoj Gegužės 
skaitlingai demonstravo už 
taiką.

Peking, Kinija. — Dau
giau kaip 600,000 kinų da
lyvavo gegužinėj demons
tracijoj už taiką sostinėje 
Pekinge.

Didelės gegužinės de
monstracijos dėį taikos taip 
pat įvyko Paryžiuje ir Ro
moje.
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KERENSKIS
JAU PASITAISe

Naujienos džiaugiasi, jog 
Aleksandras Kerenskis jau 
pasitaisė “Lietuvos atžvil
giu.” Girdi, jis pirmiau sa
kęs, jog, kai Rusija bus 
“išlaisvinta,” tai Pabaltijo 
kraštai turėsią priklausyti

$8.(X
$4.00
$9.00
$4.50

1 nekalba.Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., [ 
under the Act of March 3, 1879. Atrodo, kad imperialis

tinis apsvaigimas pas demo
kratiškai galvojančius

I sus jau praeina,
1 “'T'n/A ki

AUKŠČIAUSIOJO TEISMO i kratiškai galvojančius r u-
SPRENDIMAI sus jau praeina,” rašo Nau-

. v . 'jienos. “Tuo būdu išnyks
Penki aukščiausiojo teismo teisėjai prieš tris (Clarkas vįenas didžiausiųjų pavojų 

sprendime nedalyvavo) paskelbė, jog justicijos depart- į Lietuvos ateičiai.” * 
mentas neteisėtai pasielgė paskelbdamas eilę darbininkų I . . . , .•• u - • ■ ! Tai ir gerai: Kerenskisorganizacijų subversyvemis. . Ly1. , ,., v. . , iv. , .. in- Grigaitis jau mato akisKlausimas čia konkrečiai buvo sprendžiamas del trijų 11 A f J
organizacijų — International Workers Order, American- fl un ’ 
Soviet Friendship Draugijos ir Joint Anti-Fascist Ref
ugee Komiteto.

Justicijos departmentas, su Trumano žinia ir. prita
rimu, paskelbdamas darbininkų organizacijas “subver- 
syvėmis,” padarė joms daug žalos ir jis, tai darydamas, 
nusikalto- konstitucijai, sakė teismas.

Tiesa, penki teisėjai, pasisakydami prieš justicijos de- 
partmentą, turėjo savo paskirus motyvus, tačiau jų 
nuomonė visvien supuolė: justicijos departmentas (pro
kuroras) neturi teises skelbti organizacijas ar įstaigas 
subversyvėmis; tą teisę teturi tik federaliniai teismai.

Jei prokuroras nori organizaciją ąr įstaigą paskelbti 
subversyvė, jis privalo šaukti ją teisman ir teismui pa
likti teisę* suręsti organizacijos lojalumą ar nelojalumą!

Gaila, kad mes neturime šiuo laiku ištisų teisėjų nuo
monių, padarytų šiuo reikalu, todėl negalime pilnai api
būdinti tai, ką teismas padarė. Pilnesnį apibūdinimą šio 
sprendimo, jei jį gausime pilnesnį, padarysime vėliau.

Valio!

D1U La PRENSOS
UŽDARYMO

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Canadian Press ir visa eilė 
didlapių pasmerkė Argentinos

sičiai)pti. burnas, jeigu neno
rės sulaukti La Pręnsa likimo.

Taip, tiek Argentinoje, 
tiek kituose Lotynų Ameri
kos kraštuose reakcininkai 
pasmaugė šimtus progresy
vių laikraščių, tačiau dėl to 
nei Jungtinių Valstijų, nei 
Kanados komercinei spau
dai neiškrito nei viena aša
ra.

Bet kai Peronas pasimo- 
jo nusavinti La Prensa, čia 
buvo sukeltas didelis triukš
mas. O triukšmas keliamas 
dėl to, kad L Prensa gynė 
anglų - amerikiečių imperi
alistų interesus Argentino
je.

Štai, kur glūdi to triukš-

sura-
savo prieš-

LENINAS IR 
PRANCIŠKUS

Marijonų Draugas 
do, jog Leninas 
mirtinėje ligoje

“Rusijai išgelbėti reiktų 
10 tokių vyrų, kaip šv. 

valdžią už eksproprijavimą | Pranciškus Asyžietis.” 
La Prensa. Girdi, tai grumoji- . . .. i • o.unmni I L’ kokiu kvailybių kleri- mas spaudos laisvei aplamai. «- .y .
Su tuo reikia sutikti. Argenti-, kalų spauda neisgalvoąa! 
uos valdžios žygiai sudavė di-, Atsieit, Leninas pasiklio- 

’ ; laisvei, vė ir pranciškonais, buk jie 
Rusiją išgelbėsią... nuo ru
su, o Lietuva—nuo,lietuviu.

delį smūgį spaudos laisvei
i Bet Kanados spaudai nereikia 
i ieškoti to pavojaus kitur.

Kvebeko provincijos
■ džia gali uždaryti bile laik-
į raštj be jokio teismo. Užtenka 
jai kuom nors nepasitenkinti. 
Ne vienas progresyvus laik
raštis buvo uždarytas. Su laik
raščiais gali pasielgti taip,

■ kaip ii- su salėmis. Aną dieną 
i Montrealo policija, atėmė iš
Canadian Tribune agento

• 4,000 kopijų ir baigta. Dar

Kaip gi ligi šiol buvo elgiamasi su įvairiomis darbi-;
ninku ’ organizacijomis?

Paimkime vieną pavyzdį. Štai, International Workers
Order—savišalpos ir apdraudos darbininkų organizaciją. į

IWO įsikūrė prieš 21 metus. Jr augo, ji brendo. Ji 
pasiekė virš 160 tūkstančių narių; ji sukaupė apie 6,- 
000,000 dolerių turto. ‘ v • ,

IWO yra progresyvė organizacija, remianti pažangų ; nemačiusi laikraščio apkalti- 
darbo žmonių judėjimą.

Bet štai, prasideda raudonų raganų gaudymas, pra
sideda šalyje užkarine isterija, žiaurus puolimas ant
darbininkų judėjimo, ant judėjimo, kovojančio už taiką, j doje, 
Prasideda progresyvių žmonių-darbininkų iš darbų ir 
valdinių tarnybų atleidimas.

Šalies prokuroras,—pirmiau Clark, vėliau McGrath—. 
tuojau paskelbia: IWO yra subversyvė, nelojali; kas 
priklauso tai savišalpos ir apdraudos organizacijai, tas 
jau esąs nelojalus, jis neturįs teisės dirbti valdinėse 
įstaigose, jis turįs būti paleistas iš fabriko, kuriame ga
minama amunicija ar ginklai bei kitokie.karui pabūklai!

Kodėl IWO subversyvė? Kodėl ji nelojali? Kuo pro
kuroras rėmėsi, darydamas tokį sprendimą? Ar jis 
bent siekėsi apklausinėti IWO pareigūnus? Ne! Jis, 
vienu rankos mostu, padaro subversyvė organizaciją, 
kuri nieko subversyvaus neatliko ir neatlieka !

Pagaliau: kas gi yra subversyvizmas? Kas yra loja
lumas ar nelojalumas savo kraštui? Kas gali tai apibū
dinti? Kas gali pasakyti, kad tas ar kitas asmuo bei 
organizacija yra nelojalūs? Kas yra amerikinis, o kas 
neamerikinis?

Ligi šiol jokia rimta įstaiga tų klausimų neapibūdi
no, neišryškino. Bes galime būti tikri, kad nieks ir ne- 

' gali į tai atsakyti,—net ir* teismai! ’
Lojalumą kraštui žmonės visaip supranta. Karo ša

lininkai, pavyzdini, galvoja, jog lojalumai kraštui šian
dien reiškia tai: jei tu plepi bjauriais žodžiais prieš ko
munistus arba prieš Tarybų Sąjungą, tai tu “lojalus.”

' Jei tu agituoji už naująjį pasaulinį karą, tai tu “lojalus.” 
O jei tu kalbi prieš karą, jei tu sakai, jog mes privalo
me gyventi taikoje su Tarybų Sąjunga, tai tu jau “ne
lojalus” ! j ' • )

Šitaip lojalumą apibūdina Trumano administracija!
Ir štai, šiuo atveju aukščiausias teismas padarė nors 

tiek gero, kad jis, neteisindamas ir nesmerkdamas minė
tųjų organizacijų,—ar jos lojalios ar nelojalios—pasakė, 
jog valdžia neturi teisės paskelbti organizacijos subver- 
syve. Tai galįs padaryti tik federalinis teismas.

Mes, kaip žymėjome, manome, jog teismas to klausi
mo negali išspręsti, nes teismai dažniausiai yra klasiniai; 
jie pastatyti valdančiosios klasės, todėl jie dažniausiai 
ir sprendžia taip, kaip būtų gerai valdančiajai klasei, o 
ne darbo žmonėms. O valdančioji’ klasė šiandien nori 
pasaulinio karo ir jam ruošiasi.

Na, bet apie tai pasisakysime. vėliau plačiau.
Šiuo metu tik tiek pasakome, jog teismas gerai pada

re, atmesdamas prokuroro fašistinius žygius.
Organizacijos ir įstaigos, kurios buvo prokuroro pa

skelbtos subversyvėmis, liekasi ir vėl tokios (teismo aki
mis žiūrint), kokiomis buvo prieš tą piktą paskelbimą.

no, kad jis “kursto.”
Bet Canadian 'Press ir did- 

lapiai tyli. Kas dedasi Kana- 
jiems dar neapeina. 

Mat, čia dar neliečia didla
pių. Bet ir Argentinoje pirma 
buvo pradėta nuo progresyvūs 
spaudos. Pirmiausia buvo už
gniaužti kairieji laikraščiai, 
paskui kiek dešinesni, o ant 
galo ir už didlapių griebė. 
Tie, kurie dar liko, turės už-

Val’i NEŽINO, KĄ DARYTI
L. Prūseika Vilnyj rašo:
Karštagaidžiai dipukai ir 

klerikalai dabar daugiausia 
kalba apie “pasaulio lietuvių ' 
bendruomenę” ir jos organi
zavimą šioj šalyj. Dipukų su
važiavime, įvykusiame New 

Į Yorke, ponas šimutis pranešė, 
kad ir vadinamosios tarybos 
centras atidarė “bendruome
nei” žalias šviesas. Šie jam 
plojo.

Aišku. Ta fiktyvė bendruo
menė tupės klerikalų kišeniuj.

“Naujienos” nežino kas čia 
dabar daryti. Orakulo kosere 
užkimo. Tyli. Tik sandarietis 
M. Vaidyla paskelbė karą kle- 
rikalų-dipukų sugalvotai fikci-

Bus ir daugiau peštynių.

Tai senas 1932 metu triukšmingų laikų paveikslas. 
Jame parodomi generolas MacArthur ir gen. Dwight 
Eisenhower, kuris tuo laiku buvo tik žemas karininkas. 
Paveikslas nutrauktas tuo laiku, kai gen. MacArthur 
davė įsakymą armijai Washingtone sutriuškinti Pirmo

jo pasaulinio karo veteranus, pribuvusius reikalauti bonų 
įstatymo išleidimo. Ta veteranų demonstracija buvo 
kraujuose paskandinta.

Kitą gerą sprendimą teismas padarė, įsakydamas pa
leisti iš kalėjimo keturis nepilieeius, laikomus Terminai 
Saloje, Kalifornijoje.

Šitie žmonės buvo įkalinti pagal McCarrano įstatymą; 
jie buvo laikomi kalėjime per šešis mėnesius; valdžia 
ir žemesnieji teismai atsisakė juos iš kalėjimo išleisti 
po bėla. ... ______ ________

Aukščiausias teismas savo, .sprendimu įsake: išleisti 
šiuos keturis nepilieeius po belą, nedidesnė, kaip $5,000 
kiekvieną!

šiuo sprendimu teisinas uždavė šmugelį MacCarrano 
įstatymui!

Blogą sprendimą aukščiausias teismas padarė,—keturi 
teisėjai prieš keturis—atsisakydamas (ir tuo būdu ne
tiesiogiai užgirdamas valdžios elgesį) svarstyti Dorothy 
Bailey bylą. Dorothy Bailey ,kaip žinia, buvo paleista 
iš valdinio darbo neva dėl neištikimybės.

Kas ta “ištikimybė” ar “neištikimybė,” ligi šiol niekas 
neapibūdino ir negali apibūdinti.

VILNIUS. — Šiemet Ta
rybų Lietuva sutiks darbo 
žmonių šventę Gegužės Pir
mąją dideliais pasiekimais. 
Savo šalies šeimininkė—lie- 
tuvių tauta—sparčiais tem
pais atkūrė ir toliau vysto 
savo pramonę, žemės ūk j ir 
kultūra. Pokarinio stalini
nio penkmečio planas yra 
viršytas. 1950 metais ben
droji visos pramonės pro
dukcija padidėjo, palyginti 
su 1949 metais, 26 procen
tais, palyginti su 1940 me
tais — 70 procentų, o pa
lyginti su 1945 metais,—4.5 
karto.

Jeigu buržuazinė Lietuva 
po pirmojo imperialistinio 
karo vargais negalais pa
siekė prieškarinį pramonės 
lygį tik po 20 metų, nors 
anuomet sugriovimų buvo 
daug kartų mažiau, tai Ta
rybų Lietuva per penkerius 
metus, t. y. 1949 metais 
pralenkė prieškarinį lygį.

Hitleriniai okupantai su
griovė beveik 90 procentų 
Lietuvos energetinio ūkio. 
DaJbar jis jau žymiai virši- 

įja prieškarinį lygį.
Pramonės įmonės ne tik 

atkurtos jų ankstesnės iš
vaizdos, bet jos išplėstos ir 

; rekonstruotos, aprūpintos 
naujausia tarybine techni- 

j ka. Pavyzdžiui, tik vienas 
i “Gulbės” fabrikas po jo at- 
■ kūrimo ir rekonstrukcijos 
gamina tiek medvilnių au
dinių, kiek jų gamindavo 
visa buržuazinės Lietuvos 
tekstilės pramonė.
Naujos gamyklos

Lietuvos T S R pasta
tytos ir statomos to
kios gamyklos bei fabri
kai, kurių seniau nebuvo ir 
negalėjo būti buržuazinėje 
Lietuvoje. Pavyzdžiui, Lie
tuvos gamyklos dabar ga
mina metalų plaunamąsias 
stakles, elektromotorus, su
dėtingus matuojamuosius 
prietaisus, elektros skaiti
klius, cementą, sanitarijos- 
technikos įrengimus, nau
jas žemės ūkio mašinas ir 
tt. Pramonės produkcijos 
lyginamasis svoris Lietuvos 
liaudies ūkyje padidėjo nuo 
35 procentų 1945 metais iki 
50 procentų 1949 metais, o 
per 1950 metus dar labiau 
padidėjo.

Augant pramonei, auga 
ir darbininkų bei tarnauto
jų skaičius. Palyginti su 
1945 metais, dabartiniu me- 
tu dirbančiųjų skaičius dvi
gubai padidėjo. Metai iš 
metų gerėja ir darbo žmo
nių materialinė būklė. Dar
bininkų, tarnautojų ir vąjs- 
tiečių pajamos, skaičiuo
jant vienam dirbančiajam 
lyginamomis kainomis, 11949 
metais buvo' 24 procentais 
didesnės, palyginti su prieš
kariniu laiku, o 1950 me
tais buvo 19 procentų di
desnės, negu 1949 metais.

Įvykdžius 1951 metų ko
vo 1 dieną naują, ketvirtą 
iš eilės valstybinių mažme
ninių kainų sumažinimą 
maisto ir pramonės pre
kėms, Lietuvos, lygiai kaip 
visų tarybinių darbo žmo
nių, materialinė gerovė dar 
labiau pakilo.
Naujos parduotuvės

Apie darbo žmonių gero
vės pakilimą taip pat liu
dija prekybinio tinklo išplė
timas Tarybų Lietuvoje. 
1948 metais, palyginti su 
19 4 4 metais, prekybinis 
tinklas išaugo daugiau kaip 
dvigubai, _ o visuomeninio 
maitinimo tinklas — dau
giau kaip trigubai. Per 
194i9—1950 m. prekybinių 
įmonių skaičiusi respubliko
je dar padidėjo 31 procen
tu, palyginti su 1948 me

tais, o 1951 metais vien kai
me bus atidaryta apie 200 
naujų parduotuvių. Valsty
binės ir kooperatyvinės pre
kybos mažmeninė prekių 
apyvarta nuo 1945 iki 1948 
metų padidėjo beveik pus
trečio karto, o 1950 metais, 
po trečiojo iš eilės kainų 
sumažinimo, mažm e n i n ė 
prekių apyvarta padidėjo, 
palyginti Su 1948 metais, 
dar 125.19 procento.

Žymiai daugiau prekių 
siunčiama dabar į kaimą. 
Pavyzdžiui, Lietuvos kolū
kiniame kaime 1950 metais, 
palyginti su 1948 metais, 
parduota daugiau vilnonių 
audinių — 24 procentais, 
šilkinių — 146 procentais, 
odinės avalynės— 132 pro
centais, foto aparatų — 
120 procentų, radijo imtu
vų—165 procentais, patefo
nų — 230 procentų, moto
ciklų — 316 procentų ir 
daug kitų prekių.

(Tąsa trečiame pusi.)

Visokių atsitikimų pasau
lyj atsitinka, bet visokių ir 
reikia.. Kitaip gyvenimas 
būtų labai lonsom.

Užvakar stoviu aš tarp- 
duryj ir šildausi saulėje. 
Ateina paštorius su maišu 
gromatų ir gazietų.

—Alau, mister Smot.
—Alau, mister!
—Dėr is leter from you, 

—sako jis.
Duodamas gromatą, airi- 

šius nusijuokė, tarytum aš 
nebūčiau vertas, kad man 
kas rašytų.

Grėbiu gromatą ir dūi 
stepsais viršun į r ūmą. 
Kaip regular gai, sėduosi 
prie lango, atplėšia konver- 
tą ir čitoju. Čitoju ir pate 
sau juokiuosi.

Gale rašto padėtas kry
žiukas, na, ir aš jau esu 
šiūr, kad gromata nuo Mai
klo tėvo. I

Tas senas unksvotas vis-1 
gi man atsakė!

Bet gromata rašyta ne Į 
jo durniaus sūnaus, ale kie-j 
no kito, razumnesnio; gal! 
zokristijono ar varganus- i 
tros,z ba yra tokių žodžių, I 
kurių ir aš pilnai negalė
jau išfigiuriuoti. O kai ku
rios literos tai susuktos 
taip, kaip mergų galvos | 
plaukai, kada jos biūti 
šapo j pasidaro permanei! tą.

Aš mislinu, kad jūs no-j 
vėsite žinoti, ką man tas se-1 
nis porina per savo ęroma- Į 
tą, tai aš čia ją ir paduo-i 
du drukui.

Žiūrėkit, ką jis rašo: 
Alau, Džimuli!

Aš esu sveikas, ale nesi
jaučiu gerai, ba tavo gro
mata buvo tokia, šarpi, kad 
aš, kaip man kūmas perei
tojo, negalėjau per kelias 
naktis miegoti. Tu mane, 
Džimuli, skoldini be' jokio 
reikalo. Tu sakai, kad aš 
labai noriu vainos. Jei tu 
norėtai taip gyventi, kaip

Tu esi rong, jei misHni, 
kad aš kalbu už vainą, &o- 
seri! _ ' •

Sočilistai nori vainos, xai 
jie po mano pikčium ir pėc- 
koja, būk aš noriu vainos.'

Ak, kad juos pagriebtų 
Erodas arba trizna, tai ta
da žmonės viežlybiau gy
ventų !

Aš esu biednas, tai kam 
man vaina reikalinga? Vai
na reikalinga bagotiems- ir 
durniams, o aš dar toks 
durnas nesu. Priguliu blai
vininkų ir ščėslyvos smer- 
tieš susaidėms, nueinu į 
bažnytėlę, na, ir kaip ka
da vieną kitą kiaušelį išge
riu. Man daugiau nieko ir 
nereikia.

Ale laka ir sočilistai dau
giau, kaip aš, tai kam jie 
iš manęs džiokus daro?

Tu pats, Džimuli, aibečiu 
laif, taipgi neišspiauni. Kas 
gi negeria?

Tu, Džimuli, sakai, kad 
mano sūnus labai durnas. > 
»Aš tą žinau. Net ir razum- 
niausias žmogus, susidijęsį 
su tais kakročiais sočilis^* 
tais, for šiūr, bus durnas, 
o mano sūnus nėra toks Į/au 

! smart.
Ba sočilistai yra dabel- 

kroseriai; jie šneka vieną, 
I o daro kitą.* Jie sekretnai 
| nulenda ir į bažnyčią, o 
publiškai sako, kad jie yra 
bezbožninkai.

Jie buvo atėję ir pas mū- 
: sų pralotą ir norėjo su juo 
! sudaryti zgadą.

Bet pralotas tai jau pra
lotas! Ne bile kas jį gali 

i apmonkinti. Jis sako: soči
listai yra feikeriai, tai aš 
jų nenoriu. Pralotas sako: 
komunistai yra geresni už 
sočilistus, ba komunistai ži
no, ko nori, ir pasako, ko 
nori, ba jie yra spravė^ly- 
vi, ne toki, kaip sočilištai, 

! ale komunistai daug \ nori, 
i tai aš jų dėl to nelaikiliu.

Nuo svieto pradžios nebu
vo tokių dabelkroserių, kaip 
sočilistai. Jie patys ’ nori 
vainos, tai ir rašo po ma
no pikčium, būk katalikai 
darbininkai vainos nori. 
Katalikai biedni žmonės ne
nori vajavotis nei su rus- 
kiais nei su čainais, ba ši
tie jiems nieko blogo nepa
darė.

Tu atsimeni, Džimuk, 
kaip po mano pikčium pra
dėjo rašyti Antanas ir Jie- 
va Žvingilai, paskui Maikis 
Paltanavičius, tai aš tada 
buvau gud vyras, ba jie ra
šė gerai. Ale kaip mano 
pikčių pasivogė sočilistai, 
tai jie pradėjo pėckoti dur- 
niausius dalykus, ale aš 
jiems sakau: pabučiuokite 
jūs man (vieno žodžio be
galiu išfigiuriuoti, tai ajūei- 
džiu—Džimis Šmotas).

Parašyk man, Džimuk, 
kaip ten pas jus- fylina, tė
vai pranciškonai ir kaip jų 
Vorkeriui einasi. Pas mus 
jam blogai ėjosi, įlindo jis į 
skolas ,tai ir turėjo mufytis 
pas jus į Bruklyną, ale jam 
gal ir ten blogai, ba žmo
nės dabar yra smart, tai ne
nori durnų daiktų čitoti ir 
už juos pinigus mokėti, ale 
nori razumnų gazietų.

Bloga dabar ir nabagui 
Kneižiukui be gazietos.

•Tai dabar viskas bus, Dži
muk !

Neširsk ant manęs, seno 
žmogaus, o aš būsiu tavo 
geras f rentas, kaip buvau, 
ii- neklausyk, ką sočilistai 
pėckoja po mano pikčium, 
ba jie yrą kreizės.

Gudbai, slong! *
Tokia yra Maiklo tėvo" 

gromata. Po ja yra padėtas 
didokas kryžiukas, ženkli
nant, kad jis pasirašo.

2 psl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily). -Ketv., Geg.-May 3, 1951
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LIKIMAS
1 (Pabaiga)

žs^’ėdamas mane ir pats save, jūri- 
ninty^s pasakoja man toliau apie jūrei
višką tarnybą. O tuo tarpu, kai aš klau
sausi jo, visi ryškūs įspūdžiai, įgyti 
vienuolyne, bąla ir vysta, prarasdami 
savo grožį. Aš esu pagautas, nugirdy
tas jūrininko pasakojimo, prieš mane 
tiesiasi naujo gyvenimo vaizdas, pilnas 
įdomių nuotykių. Ateitis jau vaidenasi 
ne baltose švento būsto sienose, bet ant 
laivo, ant “Audrų nugalėtojo,’' plaukio
jančio nežinomomis jūromis, bekrašte 
platuma, aplieta karšta saule, arba im
tynėse su uraganais, tarp audringų 
bangų, po sunkiais perkūnijos debesi
mis.

— Na, toliau man su jumis nepake
liui, — staiga pareiškia jūrininkas, su
stodamas prieš du išsiskiriančius kelius. 
— Taigi, likite sveikučiai.

— Iki pasimatymo, — atsakome mes 
vienu balsu.

— O jūs, madam, nepykite ant manęs, 
kad aš ten, gal būt, ką nors be reikalo 
pasakiau, — atsisveikindamas linksma 
šypsena jis kreipiasi į motiną. — Mėgs
tu pajuokauti. Tai manyje iš dievo, o jis 

j iir pats didelis juokdarys. Sakysime, pa
vyzdžiui, kartu su gražiais padarais jū
roje gyvena sprutas, kitaip aštuonkojis. 

. Velnias žino, kokia biaurybė! Argi tai 
ne juokas! Arba, sakysime dar, mano 
kūmo Fedoto karvė apsiveršiavo telyčią 
su dviem galvom—tai kaip.reikia tą su
prasti? O paskui, madam, su dvasininko 
vardu aš irgi turiu kai ką bendro...

— Nejaugi? — sušuko motina, nu
džiugusi.

— Na, o kaip gi? Visų pirma, rašto 
aš mokiausi pas vieną diačiokėlį, o antra 
vertus, tikrasis mano diedukas vertėsi 

, cerkvių apvoginėjimu . ..
— Ai-ai, koks jūs pasityčioto jas! — 

sako motina, priekaištingai linguodama 
. galvą.
i Primerkdamas linksmas akis, jūrinin

kas pasisukęs į mane, spaudžia man ran
ką.

— Ech, narsuoli, iš tavęs, aš matau, 
ger^ būtų jūrininkas ...

Maloniai apsvaigsta širdis nuo tokio 
pagyrimo.

Jūrininkas nueina. Kurį laiką aš se- 
i ku jį žvilgsniu, # didžiai apgailestauda

mas, kad neteko daugiau su juo pasikal
bėti. Jis visur buvo ir viską žino. Virš 
javų varpų, paskutiniuose saulėlydžio 

i spinduliuose, siūbuoja nutolstanti jo 
stipri ir plati figūra. Savo jūreiviškame 
apdare jis atrodo man nepaprastai mik
lus, pasakiškai gražus, tartum iš kitos 
žemės jis* būtų atvykęs, visai nepanašus 
į tuos žmones, kuriuos aš sutinku savo 
bažnytkaimyje.

Diena gęsta. Upė, iš kurios dvelkia 
I maloni vėsuma, saulėlydžio įkaitinta iki 

raudonumo. Kažkur, viena kitą perrėk
damos, čirškauja dvi putpelės ...

; Suaudrintom smegenim, girtomis min- 
: timis galvoju aš apie jūrą. Staiga susi- 
i griebiu ...

—Tu, motin, palauk čia, o aš jūri- 
riinką pasivysiu. Užmiršau paklausti 
vieno daikto...
.v T Kur tu, neišmanėli? — pasigirdo 
iš paskos nepatenkintas motinos balsas, 
ka^.aš šokau į rugius vytis jūrininko.

— Dėdė jūrininkas! Palauki-i...
Bet /jūrininkas, būdamas pusmylyje 

nuo manęs, negirdi ir vis tolsta, skubiai 
žingsniuodamas ir svirduliuodamas į ša
lis. ‘ ,

— Ką tu, narsuoli? — sustoja jis, kai 
aš, uždusdamas ir apsipildamas prakai
tu, pribėgu arčiau prie jo.

— Vandenynas. .. Vis vanduo ir van
duo ... Krantų nematyti... Kelių irgi 
nėra . .. Kaip gi galima nepaklysti? ...

Jūrininkas nusikvatoja.
—Ach tu, pursly, šitoksai! Mat, kas 

jį domina! Na, gerai, papasakosiu tau.
Nupiešia kelio dulkėse ratą, suskaldo 

jį brūkšneliais į dalis, ir ilgai aiškina 
kompaso sudarymą.
. — Tai, vaike, svarbiausias prietaisas 
laive. Be jo laivas, kaip žmogus be akių.

Motina, stovėdama vienoje vietoje, be
viltiškai moja ranka.

— Na, dėkui, brolau. Aš į jūrininkus 
eisiu, nebūsiu vienuolis...

— Gera byla. Vienuolyne tik pelėsiais 
apaugsi ir nieko gero nepamatysi. O 
melstis, jeigu nori, visur galima. Rašte 
pasakyta: “Dangus yra mano sostas, o 
žemė — mano kojų papėdė .. .”

Praturtintas mintimis ir jausmais, aš 
grįžtu pas motiną. Ji bara mane, o aš, 
atsistojęs išdidžioj pozoje, sprendžiamai 
pareiškiu:

— Pyk ar nepyk ant manęs—vistiek, 
o į vienuolyną as nebeeisiu todėl, kad ne
noriu pelėsiais apaugti...

— Viešpatie, kokius jis žodžius kalba. 
O kur gi tu eisi?

—• Į jūrininkus.
Motina pabąla.
—Tu iš proto išėjai! Šitai, kad jūroje 

paskęstumei, taip?
—Nė truputėlio. Aš grįšiu tokiu pat 

narsuoliu, kaip šis jūrininkas. Ir užsie
ninių dovanų parvešiu, visų geriausių..'.

Motinos akyse kaupiasi ašaros. Grieb
dama už galvos ji bara jūrininką.

— Ką jis, nevidonas, su mano berniu
ku padarė ... Iš tikro kelio išvedė ...

Švelniai apgaubti rusva vakaro prie
blanda, mes keliaujame toliau. Pryšaky- 
je liūdnai dūluoja bažnytkaimis su balta 
cerkve, bet mes jame nesustosim, o nau
dodamiesi vakaro vėsumu keliausime 
taip ligi ryto. Oras darosi drėgnas, len
gva kvėpuoti. Kvepia kelio dulkėmis ir 
laukų žolėmis. Ūkanota upe, staigiu pa
sisukimu nutolstančia nuo mūsų, plau
kia ilga virtinė sielių, aplinkui mesda
ma liepsnojančio laužo atspindį; iš ten 
atskrenda daina, kupina drąsos ir pla
taus, kaip tie laukai, užsimojimo. Nuo 
laukų, kaip nekūniški vaiduokliai, pasi
kelia rutuliai pieniško rūko.

Aš žiūrau į liūdinčią ir parblokštą 
motiną. Raudodama, ji skundžiasi savo 
likimu, karčia dalia, ir tuo, kad aš ne
pateisinau jos vilčių. Aš jaučiu jos grau
dingos širdies ašaras. Bet kas man da
ryti? “Audrų nugalėtojas,” tas paslap
tingas ir stebuklingas laivas, plaukio
jantis kažkur tolimuose vandenyse, neiš
eina iš mano galvos. Atskleisdamas prieš 
mane pasaulį, nurodydamas plačias ga
limybes, jūrininkas mano galvoje uždegė 
naujas' žvaigždes. Aš neberūgsiu jau 
tamsiame ir prislėgtame, tartum ketaus 
plyta, mano bažnytkaimio gyvenime. 
Ne! Mano ateitis — ten, kažkur labai 
toli, kitose įstabiose šalyse, mėlynose jū
rose, beribiuose vandenynuose, kur, kaip 
erelio sparnais, neša mane jauna vaiz
duotė.

CLEVELANDO ŽINIOS

prisirašė 
ir viena iš 
kartos, tai 
d u k r e 1 ė 
yra garbė

1S1- 
na-

gerus darbus ir palin- 
geriausių pasekmių 
darbuotėje. Tas visas 
tapo praleistas pui-

vėl 
die-

pereitų metų, tai dabar 
susilaukė šilto pavasario 
nų su žaliom giriom ir žydin
čiom gėlėm. Galima linksmin
tis ir gėrėtis atgyjančios gam
tos šiltu oru. .

Reng. Komisija.

BINGHAMTON, N. Y.
g, . PADĖKA

. Kadangi man būtų labai 
sunku padėkoti visiems asme
niškai, ta’i noriu per dienraštį 
išreikšti mano širdingiausią 
padėką visoms geroms drau
gėms ir draugams, kurie man 
taip daug pasitarnavo, mane 
atlankydami laike mano ligos. 
Aš niekad nesitikėjau, kad aš 
turiu tiek daug tokių gerų 
draugių, kurios mane tiek 
daug kartų atlankė ir dar taip 
gausiai apdovanojo.

?. Pirnųausiai noriu padėkoti 
U. šimoliunienei už jos kas
dieninį’ atsilankymą laike ma
no ligos. Ji man kasdiena at- 
n^lavo valgyti, be to dar ir 
apdovanojo. Taipgi dėkoju M. 
Stelmo.jkienei, kuri taipgi veik 
kasdiena mane atlankydavo 
ir daug kuom pagelbėjo, šir
dingas dėkui Zmitraitėms už 
4>Žnų atsilankymą, dovanas

ir už pranešimą dienraštyje 
apie mano ligą; tadgi šio pra
nešimo dėka gavaui daug 
užuojautos laiškų net ir įš to
limesnių miestų, kaip tai: nuo 
Ks. Karosienės, tadgi dėkoju ir 
jumis drauge už sveikinimus. 
Širdingą padėką reiškiu A. ir 
J. Navalinskam už jų dažnų 
atsilankymą. Taipgi dėkoju 
ir visiems sekantiems .drau
gams už jų, atsilankymą ir ■'do
vanas kaip J. ir K. Vaicekaus
kams, V. Kapičauskienei, M. 
Kazlauskienei, O. Pabalienei, 
H. žukienei, P. Jasilionienei, 
IK Pagiegalienei, O. Kireilie- 
nei, A. Mačiukienei, A. Tvari- 
jonienei ir mano seselei H. 
Vėžienei ir anūkei S. Evans. 
Visoms širdingai dėkui. Dabar 
jaučiuosi geriau, bet dai’ ne
galiu dirbti ir esu po Dr. KriU 
kausko priežiūra.

Nuoširdus dėkui ir dienraš
čiui Laisvei už talpinimą ma
no padėkos. Siunčiu kaipo au
ką $5, Jubiliejinio vajaus pro
ga.

V. Kaminskienė.

Des Moines, Iowa
Staigiai mirė 

W. Kazakaitis

Balandžio 20 d., vakare 
re W. Kazakaitis Mercy ligo
ninėje.

Liko dideliam nuliūdime 
ž-mona, duktė 'ir du sūnūs. 
Velionis Amerikoj išgyveno 52 
metus. Jis buvo gimęs Lietuvo
je, Skrandžių parapijoj ir 
Naujos Butkos kaime.

Visą savo geriausį gyveni
mo laiką praleido dirbdamas 
anglies kasyklose ir buvo už
sitarnavęs mainierių pensiją.

Jo mirties priežastis buvo 
širdies liga, azma ir prisidėjo 
plaučių uiždegimas. Ligoninė- 

išbuvo tik dvi dienas.
Joe Welovich

mi-

je

Chicago, III
MIRĖ

Bernice Kuenzel, 3356 S. 
Iloyne avė., mirė balandžio 
21 dieną. Gimus Chicago, Ill. 

—o—
Marijona Malinauskas, 6620 

S. Claremont avė., mirė ba
landžio 22 dieną. Gimus Lie
tuvoje.

—o—
Franciškus Kavalas,

S. Emerald avė., mirė 
džio 22 dieną. Gimęs
apskr., Žagarės parap., Danie
lių kaįme.

vauti stambiam socialisti
niam ūkiui ir valdyti sudė
tingas mašinas.

Respublikoje plačiai vys
toma elektrinių statyba. 
Artimiausiais keleriais me
tais energetinis pajėgumas 
vien žemės ūkyje padidės 
21 tūkstančiu kilovatų.
Kultūra ir menas

Kultūros ir meno srityje 
lietuvių tauta taip pat pa
siekė didelius laimėjimus. 
Įvestas visuotinis septyn
metis mokslas. Respubliko
je veikia 4,000 pradinių,* 
septynmečių ir vidurinių 
mokyklų, kuriose mokosi 
apie puse milijono žmonių.

Per penkerius pokarinius 
metus Tarybų Lietuvoje 
aukštąjį mokslą baigė 4,000 
žmonių, tuo metu, kai bur
žuazinėje Lietuvoje per 20 
metų tebaigė tik 2000 žmo
nių. Vien tiktai 1950 me
tais baigė Lietuvos aukštą
sias mokyklas ir gavo di
plomus 1,800 studentų. Da
bar Lietuvos vidurinėse mo
kyklose mokosi penkis kar
tus daugiau vaikų, negu 
buržuaziniais laikais. Tri
gubai daugiau studentų yra 
dabar aukštosiose mokyklo
se. Išsiplėtė technikumų ir 
kitų specialiųjų mokyklų 
tinklas.
2.5 karto 
vių, negu

Tarybų 
sukurtoji
ja šių metų pradžioje minė
jo savo dešimtmetį. Ji vie
nija 11 mokslinio tyrimo 
institutų, kuriuose yra 150 
3—Lietuvos suklestėjimas 
įvairių specialybių moksli- Į3634 

balan- 
Šiaulių

Knygos
Knyga tapo visų respu

blikos darbo žmonių turtu. 
Kiekvienoje valstiečių pir
kioje dabar pamatysi kny
gų, laikraščių, žurnalų. Per 
penkerius pokarinius metus 
Lietuvos TSR buvo išleista 
daugiau kaip 3,000 pavadi
nimų knygų, kurių bendras 
tiražas 27 milijonai egzem
pliorių. Tiktai 1949 me
tais buvo išleista 7 milijo
nai egzempliorių knygų.

Tarybų Lietuvoje sukur
tas platus bibliotekų tin
klas. Palyginti su 1940 me
tais, bibliotekų skaičius pa
didėjo daugiau, kaip trigu
bai.

Teatrai
Buržuazinėje Lietuvoje 

buvo 2 teatrai, o dabar yra 
8 teatrai. Lietuvos kompo
zitoriai, aktoriai ir režisie
riai savo kūryboje pasiekė 
didelius laimėjimus. Pelny
tai išpopuliarėjo Valstybi
nis liaudies dainų ir šokių 
ansamblis, šiemet minėjęs 
savo dešimtmetį.

Respublikoje plačiai iš
populiarėjo lietuvių liaudies 
ir tarybinės dainos. 1950 
metų liepos mėnesį, ryšium 
su tarybų valdžios įsikūri
mo Lietuvoje dešimtmečiu, 
i& visų Lietuvos kampų į 
Vilnių suvažiavo dešimtys 
tūkstančių dainininkų, šo-. 
kėjų. Dainų šventėje da-> 
lyvavo daugiau kaip 26 
tūkstančiai šokėjų ir muzi
kantų. Tai buvo grandiozi
nis ir puikus reginys, kurio 

Į Vilnius niekuomet anksčiau 
i nėra matęs.

1940 metais stojusi į so- 
nių darbuotojų, kurie visas cializmo kelią, lietuvių tau- 
savo jėgas bei žinias ati- ta drauge su visomis bro- 
duoda gimtajai tautai, vi- liškosiomis Tarybų Sąjun- 
somis priemonėmis padeda- gos tautomis tvirtai žengia 
mi jai kilniame komunizmo '■ šiuo keliu į savo laimingą- 
sukūrimo darbe. i ją ateitį.

Tose mokyklose 
daugiau mokslei- 
1940 metais.
valdžios metais 

Mokslu akademi- c

Lietuvos Suklestėjimas
(Tąsa iš antro pusi.)

Nemurienė aukavo 75c. I ^<mės ūkis

Iš A. L. Moterą 
Klubo Veikimo

Jau prabėgo 13 metų kaip 
8-nios draugės sutvėrė šį klu
bą ir per tą laikotarpį klubas 
nuveikė daug gerų darbų ir 
išaukavo darbininkų reika
lams daug pinigų. Klubas jau 
turi apie 80 narių.

Kovo mėnesio susirinkime 
tapo paminėtas 13 metų klubo 
gimtadienis. Jame 
dvi naujos narės 
jų yra jaunosios 
Ty z anhau ski en es 
Frances. Motinai
turėti tokią gerą dukrelę. Juk 
daugelis iš mūsų turime duk
terų, bet. negalime prirašyti 
jų prie Moterų Klubo, o turė
ti jaunosios kartos narių būtų 
labai pageidautina.

Po susirinkimo įvyko 13 me
tų gimtadienio minėjimo vai
šės,. dalyvavo apie 50 narių ir 
svečių, o n a u jai 
rašiusi j a u n i a u s ia
re Frances pagamino puikų 
gimtadienio tortą. Buvo pa
gerbtos klubo tvėrėjos su ma
žomis dovanėlėmis, prie kurių 
draugė Williams pridėjo daug 
darbo. Dr. Simans prisiuntė 
gražų pasveikinimą už klubo 
nuveiktus gerus darbus darbi
ninkų labui. Draugė Palton 
gražiai sudainavo “Happy 
birthday to you” ir kitos na
rės pasakė po keletą žodžių 
apie A. L. Moterų Klubo nu
veiktus 
kėjo 
ateities 
pokylis
klausiame ūpe.

Daug . draugių paaukavo 
gardaus maisto ir taipgi pini
gais. Pinigais aukavo seka
mai :

M. Janes $3; po $2 Keršie
nė, Sklerienė, Werner, ir Lo- 
bikienė; po $1.25 — Susnienė 
ir Bolson: po $1. Tyzanhaus- 
kienė, Rūbas, Gendrėnicnė, 
Karsokienė, Simans, Žebraus
kienė, Kapetan ir Jurkšaitie- 
nė; po 50c, Martin, ir Žiubu- 
rienė.

Maisto aukavo: Bumbulie- 
nė, Tyzanhauskienė, Kely, žiu- 
burienė, Werner, Petruškienė, 
Girdžiunienė ir Hantz.

Varde A. L. Moterų Klubo 
širdingai dėkavojame už tokį 
skaitlingą atsilanky(mą ir vi
siems aukotojams. Taipgi 
meldžiame atleisti, jeigu ku
rių vardai čia nepaminėti, nes 
pinigų randasi daugiau. Liku
sius nuo išlaidų pinigus klu
bas paskyrė abiems mūsų 
dienraščiams.

Už komisiją pasirašo:
M. Tejen,

A. iPaltun, 
J. Werner.

IŠ URUGVAJAUS
ATEINA TEATRINIO 
MENO SEZONAS

MONTEVIDEO. — Tea
trinio bei kitokio vaizdinio 
meno sezonas—jau čia pat. 
Rudens ir žiemos metu, 
kaip jau įprasta, mūsų kul
tūrinių židinių patalpose 
vyksta dažni vakarai, ku
riuose būna statomos net 
didesnės pjesės ir kiti meni
niai dalykai.. Tiesa, pereitų 
metų . sezonas nebuvo, gau
sus vaidinimais. Bet už tai 
šiemet'mūsų menininkai ža
da prideramai išnaudoti vi
sus galimumus ir duoti ke
letą vaidinimų vakarų, su
rengti baleto programų, pa
skaitų ir tt.

Tenka tik palinkėti vi
siems mūsų meno mėgė
jams ryžto ir sėkmės, o jų 
pastangos nebus bergždžios

šiemet. Clevelando piknikai 
prasidės su gegužės 20-ta d., 
kada bus surengtas LLD 
57 k p. piknikas 
ūkyje ant kelio 422, 
clevelandicčiam ir 
čiarn gerai- žinomoje 
Taigi, kaip visiem yra gerai 
žinoma, pirmas . piknikas vi
suomet yra puikesnis ir dai
lesnis už kitus.

LLD 57 kp. nusitarė šie
met padaryti pikniką be įžan
gos tikietų ir visiem bus “Free 
parking” vieta.', ,t

surengtas
drg, Rūbų 

visiems 
akronie- 
vietoje.

Gaspadoriai ir gaspadinės 
apsiėmė liuosnoriai ir žada 
viską padaryti puikiausiai. 
Kuomet žmonės • išsiilgę tyro 
oro per tiek daug mėnesių iš

— visuomene' bus didžiai 
dėkinga.

MIRĖ DU CĖRROS 
LIETUVIAI

MONTEVIDEO. — Kovo 
6 d. ligoninėje Maciel pasi
mirė pažąngus Cerros lie
tuvis Jonas Plikis, kuris čia 
paliko žmoną Elzbietą.

Tos pačios dienos vakare 
žmona atrado savo bute mi
rusį jos vyrą Justiną Ra
dzevičių, ilgametį Swifto 
skerdyklos darbininką.

(Iš “Darbo?)

Tarybų Lietuvos žemės 
ūkyje įvyko dideli pakiti
mai. Lietuvos valstietija at
sižvelgė į kitų broliškųjų 
tarybinių respublikų paty
rimą ir perėjo nuo smul
kaus, pavieninio, 
produktyvaus ūkio 
stambaus aukštai 
tyvaus kolektyvinio ūkio. 
Valstiečiams pereiti į. soci
alistinį kelią padėjo tai, kad 
ųš broliškųjų respublikų bu
vo gauta daugybė žemės 
ūkio mašinų. 1951 metų 
pabaigoje bus jau 120 maši- 
nų-traktorių. stočių, ąprū- 
pintų sudėtingomis žemės 
ūkio mašinomis. 1950 me
tais traktoriais įvykdytų 
darbų apimtis padidėjo be
veik 13 kartų, palyginti su 
1947 metais. 1951 metais 
respublika gaus daug trak
torių, automobilių, 420 grū
dų kombainų ir 55 runke-« 
lių kombainus, 300 linų 
kombainų ir apie 20,000 
įvairių žemės ūkio mašinų.

Žemės ūkyje plačiai imta 
taikyti agrotechniką. Spe-

mažai 
prie 

produk-

Širdis Mylima
Nustojo jau plakus širdis mylima
Ir šypsą iš veido pranyko.
Man staigiai aptemo ta skaisti diena, 
Išgirdus Pranuko nelaimę.

Tu, mylimas mano, ar gi žinojau,
Kad tai paskutinis jau rytas,
Kada akimis tavęs išlydėjau—
Išvažiavai ir daugiau negrįžai, 

žiaurioji mirtis tau gyvybę
• Tragingai, be laiko pakirto.

Tik atmintyje likai, brangusis ir mielas, 
Matytų taip buvo jau skirta.

Nors mirtis išplėšė tavęs
Ii’ skaudžiai pažeidė man širdį,
Bet amžina meilė, kaip galingos bangos— 
Nenutils, nenutils, nenutils.

Brangusis, tavo kapą puošiu ir lankysiu— 
Gražiausias gėles ant jo sodinsiu.
“Ilsėkis ramiai!” — kartosiu ir kartosiu, 
Ir savo skaudančią širdį raminsiu.

Cleveland, Ohio.
E. A. PONZER.

« CHARLES J. ROMAA
daliosios mokyklos ir -kur
sai rengia naujus kadrus: 
kolūkių pirmininkus, trak-* 
torininkus, kombainininkus 
'ir kt., kurie mokosi vado-

Matthew A.
BUYUS

(BU Y AUS KAS)

LAIDOTUVIŲ '
DIREKTORIUS i

426 Lafayette St. i
1 Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIŲ

Liūdčsio valandoj kreipki 
tėa prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 psi.-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Ketv., Gėg.-May 3, 1951
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Didelis demoknlijos laimėjimas
Jungtinių Valstybių Aukš

čiausio Teismo nutarimas, sa
kantis, kad Joint Anti-Fascist 
Refugee Committee neteisin
gai įtrauktas į subversyviškų 
organizacijų sąstatą, labai 
džiugina to komiteto vado
vybę. Ji išleido pareiškimą ir 
karštai sveikina Aukščiausio 
Teismo nuosprendį. Komiteto 
pirmininkas Dr. Mark Strauss 
nuosprendį skaito didžiuliu

pusės, D r. 
šis nutarimas

valstybės

demokratijos laimėjimu.
Bet, iš kitos

Strauss sako,
dar nereiškia, • jog Justicijos
Departmentas
prokuroras vėl nesistengs pul
ti pažangiąsias organizacijas.
Tiktai Amerikos žmonių nuo
latinis budėjimas išblaškys 
reakcionierių užmojį palaips
niui įvesti Amerikoje fašiz
mą. c

Vėl drumsčia jai širdį
Pereitą kartą buvom rašę, 

kad Nastutė linksmai dainuo
ja žolynų darželyje svajoda
ma apie Jonelį. Bet štai da-

Aš sutikau mergužėlę
Baltą, gražią lelijėlę
Ir tuoj pamylėjau,
Ir vesti norėjau.
Kaip tiktai akys išvydo
Ji mąn tuoj širdin įkrito
Ir ją tiktai vieną
Myliu gi šiandieną.
švelnios, meilios jos lūputės
Ir jos mėlynos akutės
Mano širdį veria
Meilės džiaugsmą tveria.
Rodos ir diena šviesesnė
Ir saulutė daug skaistesnė 
Kuomet į ją žiūriu
Ir prie savęs turiu.
Prano Šukio rolę 

mūsų gabus aktorius 
das Skučas.

Taigi, gerbiamieji
pasižymėk it gegužės 
dieną ir ateikit į Liberty Au
ditorium pamatyti vaidinimą 
operetės “Sudrumsta Širdis.”

Kviečia Reng. Komisija

vaidina
Edwar -

lietuviai,
13-ta c-

Gražiai parėmė meno saviveiklą
Tik praėjusiame Operos 

Festivalyje ir LMS 3 Apskri
ties konferencijoje gražiai pa
remta mūsų meninė veikla, 
ypatingai ateinančios vasaros 
Atostogų Mokyklos reikalai.

Bet daugumos mes turimo 
atsiprašyti, kad negalime visų 
aukojusių pavardes paskelbti. 
Merginos, kurios rinko aukas, 
ne visos suspėjo paimti teisin
gai vardus, o kiti vardai visai 
tapo praleisti, čia, todėl, skel
biame tik didesnes sumas.

Mrs. M. Vilsonienė, kuri ir 
pati daug veikia meno ir kul
tūros srityje, aukojo $10. Taip 
pat po $5 aukojo: J. Judikas, 
Dr. A. Petriką, J. Weiss ir 
F. Repšys. Hartfordo Laisvės 
Choras aukojo tam pačiam 
reikalui

Viso 
paramai 
Tai jau

Atostogų Mokyklos 
surinkta $129.72. 

graži parama pasiun-

Iš Adomo Walmus 
Laidotuvių

EDWARD SKUČAS

Prano rolėje.

bar jau ateina kitas vaikinas, 
Pranas Šukys ir dainuodamas 
dainą drumsčia jos širdį.

Dainuoja:

Užvis svarbesnė dovana 
Laisvei jubiliejaus proga 
yra gauti naujas skaityto
jas. ' ! <’

■draugystei 
įstojo tuo 

b e s i o r g a n i z u o, j a n č i o n 
50 kuopon ir iki mirties 
jos nariui. Per keletą 
ėjo iždininko pareigas,

meno parengime ne- 
ir LMS organas — 

Menas. Penkios mc-

timui studentų į Atostogų Mo
kyklą.

šiame 
pamiršta 
Liaudies
no žurnalo prenumeratos bu
vo duodama kaipo įžangos 
laimėjimai. Liaudies Meno 
prenumeratas laimėjo: Pauli
na Jasilionienė, C. Norris, J. 
Murmokas, P. Višniauskas ir 
A. Makutėnas.

Parengimas, Operos Festi
valis, bendrai imant, pasisekė 
gerai ir suteikė gražią para
mą tolimesniam mūsų darbui. 
Didelė padėka tenka mūsų 
LMS meno grupėms ir pavie
niams, kurie dalyvavo prog
ramos išpildyme. Taip pat 
didelė padėka lankytojams, 
mūsų publikai, kuri skaitlin
gai dalyvavo.

LMS Reporteris.

Unijisty kraujas 
Raudonajam Kryžiui
Praėjusį pirmadienį du šim

tai unijistų, Amerikos Darbo 
Federacijos Building Service 
Employees unijos narių, nuėjo 
į Raudonojo Kryžiaus centrą 
ir davė kraujo. Dar penkias
dešimt tos pačios 'unijos narių 
yra

Buvęs komisionierius 
yra apklausinėjamas

• dėl suktybių
—■----

Per ilgus metus buvęs New 
Yorko Fire Departmento ko- 
misionieriumi Frank J. Quay
le yra prokuroro Hogan ap
klausinėjamas. Norima suži
noti, ką jis žino apie tame 
departmento buvusį raketą, 
per kurį ugniagesiui viršinin
kai, sakoma, susidėjo į savo, 
kišenius $500,000.

Apkaltinti Ir Bus 
Teisiami

Toji džiūrė, kuri tyrinėjo 
kolegijų krepšinio sporte ra
ketą, išdavė apkaltinimus 
prieš tryliką žmonių. Keletas 
jų jau suareštuoti. Kiti bus 
suimti ir teisiami. Beveik visi 
jie yra buvę to sporto žvaigž
dėmis.

Niujorkas 
skersai-išilgai

Taksis užmušė Raymondą 
Dubeskį, 52 metų amžiaus 
žmogų, ant Nagle Ave. ir Ell- 
wood St. Taksio valdytojas 
John Johnson laikinai sulai
kytas.

- Per ištisus du metu S. Clif
ford Weyman buvo akredi- 

| luotas Jungtinėse Taniose ko- 
i respondentas. Kalbėjosi jis su 
visais diplomatais ir visų buvo 
aukštai laikomas. Dabar pa
aiškėjo, kad Woyman nėra 
joks Weyman, liet Stephen 
Weinberg, kaitaliojęs pavardę 
nesuskaitomus kartus, nėra 
joks korespondentas, didžiau
sias apgavikas.

šiame mieste federalinė val
džia sulaikė 6 asmenis ir kal
tina juos pardavinėjime nar
kotikų. Jie tą darbą vedę or
ganizuotai.

Jungtinių Valstybių delega
tas Jungtinėse Tautose War
ren R. Austin gavo garbės me
dalį nuo masonų organizaci
jos. šis medalis suteikiamas 
“už gerą pasidarbavimą.”

Miesto Aukštoji švietimo 
Taryba nutarė, kad jokia ko
legijos krepšinio komanda 
negali pasirodyti Madison 
Square Garden e. Lošimas ga
lės eiti tiktai mokyklų patal
pose. šis Tarybos nutarimas 
skaitomas smūgiu krepšinio 
sporto rak etų i.

Sveikatos Departmentas pa
leido darban net 50 savo a- 
gentų ieškoti namo ar namų, 
kur gazas išsisunkia ir stato į 
pavojų žMonių sveikatą. Taip 
išsisunkęs arba “ištekėjęs” 
gazas pajustas E. 9T.sC. St. ir 
W. 74th St. apylinkėje.

pasižadėję duoti krauj

Proga muzikos 
mylėtojams

o.

JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
D. Snkackis......... • •..........................................3.00

3.00
2.00
2.00
2.00
2.00 ‘
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
3.50

F. Kodienė ....
T. Tartonis ........
J. šleiviene .........
K. Gradauskas ..
Juozas Rudis ....
Aug. Večkys ....
D. Bulauka.......
V. Rimševičius ..
Nellie Garyoniene
M. Milvydienč ...
Nuo valgių liko .
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingiau

siai ačiū! Prašome kiekvienos kolonijos lietuvius su
rengti kokį nors parengimėlį, pramogėlę savo dienraš
čio naudai.

Laisves Administracija

Ketvirtadienį, balandžio 26 
d., Alyvų kalnelio kapinėse 
supylėme dar vieną naują 
kapą. 10-tą vai. ryte iš šer
meninės 5th Avė. ir 21st St. 
būrelis velionies artimų gimi
nių ir draugų-ių dešimtyje au
tomobilių išlydėjome velionį 
Adomą, atiduodami jam pas
kutinį patarnavimą. Velionis 
Adomas Walmus ilgus metus 
gyveno So. Brooklyne. Kol 
Mindaugio pašalpinė draugys
tė gyvavo, jisai buvo jos na
riu. Mindaugio 
pakrikus, velionis 
laiku 
LDS 
buvo 
metų
ir pavyzdingai jas atlikdavo. 
Dalyvavo veik visuose dides
niuose progręsyvių organiza
cijų parengimuose ir retkar
čiais paremdavo finansiniai, 
taipgi buvo dienraščio “Lais
vės” skaitytoju.

Visą savo gyvenimo laiką 
velionis gražiai sugyveno su 
savo šeima ir turėjo daugelį 
gerų draugų, kurie jį gerbė ir 
mylėjo. Per visus tris vakarus 
šermeninė buvo apypilnė atsi
lankiusiais ir daug £ėlių puo
šė velionies karstą.

Prie kapo D. M. šolomskas 
pasakė atsisveikinimo kalbą, 
trumpai nušviesdamas velio
nies gyvenimą.

Po laidotuvių Walmus’u šei
ma per laidotuvių direktorių 
P. Šalinską paprašė visus pa
lydovus užeiti į Nedersteins 
restoraną, kur buvo visi gra
žiai pavaišinti.

Velionis Adomas Waljnus 
paliko nuliūdime savo gyveni
mo draugę Oną, sūnų Dr. Ado

mą su žmona ir dviem vaiku
čiais ir daugiau giminių ir ge
rų draugų bei draugių.

Laidotuvėms patarnavo F. 
W. Shalins-šalinsko laidotu
vių įstaiga 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, N. Y.

Dalyvis

šiemet New Yorko Stadiu- 
mo atvirame ore koncertai ža
da būti nepaprastai gražūs ir 
turtingi. Tai bus jau dvylik
tasis sezonas. Didžiojo New 
Yorko lietuviai turėtų pasi
naudoti šia nepaprasta proga 
ir skaitlingai tuose koncer
tuose dalyvauti. Visuomet rei
kia atsiminti, kad į tuos kon
certus įėjimas yra labai priei
namas.

Vietos didžiojo turčių laik
raščio New York Times tūlas 
kolumnistas, Mr. Harry 
Schwartz yra, kaip tik Gri
gaičio “pusbrolis.” Jis kada 
tik pasirodo minimo dienraš
čio špaltose, tai savo straips
nyje tiek daug suranda Tary
bų Sąjungoje blogybių ir jai 
tuojau mato mirtį, žinoma, Šis 
gudresnis už Pijušėlp tai ne
nustato mirties datą.

Mrs. Impellitteri, mūsų mies
to majoro žmona, sutiko po
zuoti Leonebel Jacobš dėl 
portreto nupiešimo. Jai port
retas bus piešiamas viešam 
National Association of Wo
men Artists parengime geg. 
13 d.

Gal nebegausime 
“aiskrymo”

Amerikos Darbo Federaci
jos “tymsterių” unija ruošiasi 
sfreikan. Streikas paliestų 
2,500 narių. Dauguma jų dir
ba prie išvežiojimo šaltakošės 
(ice cream). Unijos nariai 
mano, kad su oro atšilimu 
jiems lengviau pavyks kompa
nijas priversti algas pakelti.

Miesto Kolegijos knygyno 
pataisymui ir padidinimui 
Board of Estimate paskyrė 
$1,625,000. Taip pat board as 
paskyrė $14,000,-000 žemos 
nuomos namų projektui, kuris 
buvo vadinamas “Madison 
Houses.”

Teismas susimylėjo ir pa
naikino bausmę prieš Max 
Stark, išgarsėjusį požeminio 
pasaulio finansininką. Jis bu
vo nuteistas kalėjimai! ant
šešių mėnesių.

Samdytojas į darbininką: “Argi dabar laikas prašyti 
ąlgos pakėlimo, kai aš jau buvau nutaręs jumis pakel
ti į keturioliktojo vice-prezidento aštuntuosius pagel- 
bininkus!”

Išdykę vaikai 
sužeidė šešis žmones

Dolores Noguira, labai gra
ži 20 motų mergina, per klai
dą išbuvo 19 dienų laivo ir 
pamatė Trinidadą. Ji sako, 
kad ji buvo atėjusi į laivą iš
lydėti savo drauge ir taip bū
ryje jsivaišino, jog kai rytą 
pabudo, jau buvo toli ant jū
rų.

PARD AVIMA I
PARSIDUODA

26 akrų farma, nauja stuha, su 
elektra, naujas garadžius, chickens 
coops, prie gero kelio, kaina $3,100. 
Kreipkitės: Joe Rogers, R. D. 2, 
Athens, Penna. (87-88)

Parsiduoda Bar & Grill, Fire 
House1 Inn, 25 East Marie St., 
Hicksville, L. I., N. Y. Pardavimo 
priežastis — stoka sveikatos dėl se
nyvo amžiaus. Kaina su tavernų bus 
apie $10,000. - (81-87)

TONY’S
UP-TO-DATE -.—^5

BARBER SHOP
Antanas LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

Vieni pietys davė visą 
milijoną dolerių aukų

American JewisTi Copimi- 
ttee’s Joint Defense Appeal 
surengė vakarienę pagerbi
mui 'Edmund Wlaterman. Per 
tą vakarienę labdarybės dar
bams aukomis surinkta visas 
piilionas dolerįų. Tas parodo 
žydų duosnumą.

Pirmadienį būrys išdykusių 
berniukų akmenimis apmėtė 
BMT traukinį tarpe Wilson 
Ave. ir Aberdeen St. Brook- 
lyne. Akmenys pataikė ir su
žeidė net šešis žmones. Auko- 

' mis buvo trys vyrai ir trys 
moterys. Sužeistieji ’ nuvežti 
Beth EI ligoninėn apraišioji
mui.

Į mūsų miesto uostą pribu
vo du Izraelio kariniai laivai 
su “geros valios” misija. Jie 
atplaukė iš Haifa, padaryda
mi šešių tūkstančių mylių ke
lionę.

Jau kelinta 
užpuldinėja šį 
tik šį sykį tiek 
po padaryta.

savaitė vaikai 
traukinį, bet

daug žalos ta-

Grigaičio “Pusbrolis”

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

HELP WANTED
REIKALINGI DARBININKAI
Aukštos kilmės 35 metų nlbteriškė 
^geidauja namų darbininkas, dėl 
vieno suaugusio biznio -Asmens. . 
Kreipkitės laišku: I., G.. 1104.12 At- ’ 
lanlie Ave., Richmond Hill ivN, Y. J

Reikalingas Laisvės spaustuvei fc 
darbininkas mokytis prie prosųt ir t 
abelnai spaustuvės darbo. Kreipki- 
tės: 110-12 Atlantic Ave., Richmond | 
Hill, N. Y. 86-87) i

PAJIESKOJIMAI
Pajioškau savo brolio Igno Kar

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

ANDRIUS KARPAVIČIUS
109 Watkins A ve., Wilmerding, Pa.

(85-87)

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

LLD 6 kuopos susirinkimas pyks I 
pirmadieni, gegužės 7 d.. 7:30 vai. | 
vakare, Lietuvių Tautiško Namo 
Kambariuose. Prašome visus narius I 
dalyvauti. Turimo svarbių reikalu, 
kaip apšvietos srityje, taip ir pasi
rengti prie dienraščio Laisvės meti
nio pikniko, kuris įvyks 1 d. liepos.

- Goo. Shimaitis. fin. rašti.
<87-88) v t

HARTFORD. CONN. S
Pirmos Gegužės Apvaikščiojimas. 

Šio molo gegužinės minejiplai — 
šventė, tai valksmai dėl taiRos. Vi
same plačiame pasaulyje liaudis 
vienokiais ar kitokiais būdais minė
dami ar švęsdami gegužine, tuomi 
pareikš troškimus taikos ir gerbū
vio. Reikia priminti, kad Hartforde 
minėdami gegužine, išgirsime kal
bant ir pamatysimo Amerikos gar- 
sųjj- rašytojų, kalbėtoją, veikėją 
prieš fašizmą HOWARD FAST.

Taipgi bus ir dainininkų. Nepa
mirškite. šeštadieni. Gcgužęs 5 d., 
8 vai. vakare. Laisvės Choro^ svetai
nėje. 155 Hungerford St., Hartford.

Rengia Bendras Draugijų Komi-
• (87-88)1 et

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas jvyks 

ateinanti ketvirtadieni, 3 d. gegu
žės (May), Liberty Auditorijoj, 8 
vai. vak. Visi nariai dalyvaukite. — 
Valdyba. (86-87)

RANDAVOJIMAI Į
* PASIRANDAVOJA V Į

Pasirandavoja geras rūmas, garu . 
apšildomas, tinkamoj vienoj. Kreip- | 
kitės: 5562 — 641 b St .. XMaspeth Į 
N Y <«7-89)

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-834!
: :;r 1 i'i.aii

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau I

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVęrgreen 4-8969

Policija areštavo E. Ę. Mar
tens, 24-rių metų vyrą, iš Ro
sedale, Queens. Kaltina, kad 
jis naktį užvažiavo ant Frank 
Laudalio dirbančio ant kelio, 
kad apmainyti snpliuškusį 
ratvalkį (tajerą) ir pabėgo.

Nors jis pabėgo, bet Lauda
lio automobiliuje buvusi Rose 
Beilomė paėmė bėgančio >ais- 
nių numerį ir perdavė polici
jai. ' . . 4.

Grigaitis per savo “Navy- 
* nas” nuolatos įtikinėjo ir vis 
dar įtikinėja pasaulį, kad Ta
rybų Sąjungai jau ateina mir
tis. 1917 mi. jis tai tvarkai lei
do gyventi tik “septynias die
nas.” Paskui nustatinėjo ir 
nustatinėjo laiką jos mirties. 
Didžiausio džiaugsmo jis turė
jo, tai, kaip Hitleris, 1941 me
tais, užpuolė tarybinę šalį. 
Tada Grigaitis jau. galėjo gal
vą guldyti, kad jo pranašavi-

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. { 

Telefonas: EVergreen 4-8174
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