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Iš gilumos širdies norėtųsi 

pasveikinti San Francisco 
Universitetą ir jo vadovus. 
Bet žmogus esi priverstas susi
laikyti. Gerai, kad jie nutarė 
įvesti visiems studentams 
verstinus kursus apie ko.mu- 
nizmą. Gerai, kad jie rūpina
si tuo didžiuoju sąjūdžiu.

Bet tai nebus moksliški 
kursai —kursai, kad studen
tus apšviesti, pamokyti, jiems 
akis plačiau atidaryti. Tai' 

» bus paprastos, pigios, netašy
tos ir neobliuotos anti-komu- 
nistines propagandos kursai.

Universiteto prezidentas 
dvasininkas William J. Dunne 
sako, kad visi tie kursai bus 
pavadinti bendruoju vardu 
“Sovietinis Komunizmas Ame- 

irikc^je.” Bet tokio komunizmo 
niekados nebuvo ir nėra jo
kioje Amerikoje. Tas vienas 
kvailas suformulavimas su
teršia visus tuos kursus.

Mūsų aukštojo mokslo va
dai nenori jaunimą tikrai ir 
plačiai apšviesti, šiais laikais 

. plati, visapusiška apšvjeta be
veik automatiškai nustato jau
ną žmogų prieš kapitalistines 

. nedorybes. Jokiu socialiniu 
mokslu juk negalima patei
sinti tų karų, kuriuos kapita
lizmas mums davė, tų nedo
rybių ir kančių, kuriomis ka
pitalizmas storai apželdė vi
sus pasaulio kampus, kur tik 
jis tebeveikia ir tebegyvuoja.

★ i
Blofu ir monais, nors tu 

juos kažin kokiu mokslu pa- 
' vadintum, jauno žmogaus pro

to ebepasotinsi.
Nuoširdus, visapusiškas, 

moksliškas tyrinėjimas komu
nizmo filosofijos ir praktikos 
reikalingas ir duotų be, galo 
daug naudos mūsų jaunimui. 
Bet San Francisco “profeso
rių” iškeptieji propagandiniai 
kursai apie “sovietinį komu
nizmą” tik žalos padarys, nes 
tik padidins fanatikų ir idijo
tų skaičių.

Mūsų korespondentas rašo 
iš Montellos. Ten šiomis die
nomis policija suėmė devynis 
jaunus plėšikus. Visi jie prisi
pažinę prie kaltės.

Suimtųjų tarpe keturi yra 
lietuvių tėvų vaikai. Tai gaila 
ir liūdna.

Korespondentas priduria 
dar ir tai, kad jų tėvai yra 
tikinti žmonės. Tie jų vaikai 
buvo religiniai išauginti, dar 
net klapčiukais tarnavo prie 
mišių.

^Tąs ir vėl iškelia klausimą: 

Ay tikėjimas apsaugo žmogų 
nuo piktų pagundų?

Ne, neapsaugo. Kokią ap- 
švietą arba kokį dvasios-va- 
lios sustiprinimą gauna vai
kas, davatkų mulkinamas pa
rapijinėje mokykloje arba 

' tarnaudamas klapčiuku?
★

Niekados mes nesakome, 
kad negali išaugti blogu 
žmogum vaikas ir laisvų tėvų. 
Mes giliausiai simpatizuoja- 

- me visiems tėvams, kurių sū
nūs bei, dukros nueina kreivu, 
klaidingu keliu’ Mes puikiai 
žinome, kokią širdperšą, kokį 
baisų sielvartą turi dabar per
gyventi tie tėvai, kurių sūnūs 
pavirto plėšikais.

Bet skaudžiai apsigauna 
tie, kurie mano, kad burtais 
ir gąsdinimu piktomis dvasio
mis, pavesdami savo vaiko 
jauną protą kunigui bei da- 
Mbtkai, padės jam pažinti tie
są, pamatyti šviesą, surasti 
padoi\y, gražų ir pakilnų ke
lią jo gyvenimui.

Kadaise aš plačiai studija- 
(Tąsa ketvirtame pusi.)

ŪKINIS TVARKYTOJAS
JOHNSTON NUMATO DAR
DIDESNĘ INFLIACIJĄ
Todėl siūlo dar pakelt taksus, 
aprėžt pirkimus išmokesčiais

VALDŽIOS VADOVAI
PRADEDA ATSAKINĖT 
GEN. MacARTHURUI
Sako, MacArthuro receptai per 
greit sukeltų pasaulini karą

Washington.—Eric Johns
ton, šalies ūkio - ekonomi
jos nustatytojas, pareiškė, 
jog rudeniop dar padidės 
infliacija — maisto ir kitų 
reikmenų pabrangimas, pi
nigų vertės nupuolimas, 
nepaisant, kad valdžia 
“kontroliuoja” kainas ir al
gas.

Johnston todėl siūlė dar 
pakelti taksus, kad žmo
nėms mažiau pinigų liktų 
pirkiniams; kartu jis siūlė 
griežčiau suvaržyti pirki
mus išmokėjimais.

Johnstono pareiškimas, 
kaip matome, netiki kainų 
kontroliuotojo M. DiSalles 
pasižadėjimui 10 procentų 
numušti jautienos kainą 
per tris sekančius mėne
sius.

Šiauriniai korėjiečiai 
vengia didelių mūšių

* Korėja, geg. 7.—Ameri
konai su .tankais pervažia
vo per Uidžongbu, 11 my
lių į šiaurę nuo Seoulo, Pie
tinės Korėjos sostinės, va
kariniame fronte, ir apžval- 
ginėjo čunčon apylinkę, už 
kelių myliu į pietus nuo 38- 
tos paralelės, viduriniame 
fronte, bet visai neužtiko 
nei šiaurinių Korėjos liau
dininkų nei kinų.

Įvyko vietinis susikirti
mas tik į pietus nuo Hva- 
čon tvenkinio ir Indže, prie 
kurios, rytiniame fronte, 
amerikonai prasigrūmė į 
šiaurę nuo 384os paralelės.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai at
kakliai kovojo visuose fron
tuose ,nušovė 7 amerikinius 
lėktuvus ir nuskandino vie
ną laivą.

London.—Pranešama, kad 
Švedija, Danija, Belgija ir 
Holandija stato pagal So
vietų užsakymus 100. vidu
tinių ir nedidelių, bet grei
tų laivų.

MacArthur perša naują karą, nors pats pripažįsta, kad tai būtų “geniliteryste”
Washington. — Genero

las MacArthuras šeštadienį 
sakė, jeigu Korėjos karas 
nebus laimėtas, tai pačios 
J ungtinės Valstijos bus 
“nusmerktos sunaikinimui.” 
Jis kaltino Trumano val
džią už “švelnų” karo vedi
mą Korėjoje ir už bandy
mą “užgerinti” Kinijos 
Liaudies Respubliką.

MacArthuras kalbėjo, at
sakinėdamas į klaus i m u s, 
kuriuąs statė senatoriai, 
nariai Senato komitetų gin
kliniais ir užsieniniais rei
kalais.

Jis per tris dienas, ket
virtadienį, penktadienį ir 
šeštadienį, kartojo tokius 
savo pasiūlymus:

Iš oro bombarduoti svar

Tuo tarnu didvsis Nation
al City Bank New Yorke 
paskelbė, jog 550 didžiųjų 
korporacijų per tris pir
muosius mėnesius šiemet 
gavo 30 procentų daugiau 
gryno pelno, negu per tuos 
pat 1950 metų mėnesius.

Du francūzai profesoriai 
atsimetė nuo savo valdžios

Pragą.—Profesorius Man- 
cel Aymonin, kultūrinis 
Francijos ambasados na
rys Č e c h o s 1 ovakijoj, pa
smerkė karinę savo šalies 
politiką, pasitraukė iš am
basados ir prašė- leisti jam 
Čechoslovakijoj apsigyven
ti.

Saigon, Indo-Kina.—Pran
cūzas profesorius Georgas 
Bouleval, ilgus laikus mo
kytojavęs Indo-Kinoje, da
bar prisidėjo prie Vietnamo 
liaudininkų, kariaujančių 
dėl p a s i 1 i u o s a vimo nuo 
Francijos.

Tito "paleidęs” 1,097 
politinius kalinius

Belgrad. — Jugoslavijos 
Tito valdžia pasigarsino 
“paliuosavus” 1,097 politi
nius kalinius. Jie buvo bau
džiami uz pritarimą Sovie
tams.

Vadinami “paliuosuotieji” 
turės dirbti naujo geležin
kelio statyme ir tuom įro
dyti savo ištikimybę Titui.

ANGLAI NESUTINKĄ 
UžBLOKUOT KINIJĄ

Washington. — Praneša
ma, kad Anglijos valdžia 
priešinasi generolo MacAr- 
thuro siūlymui aklinai už- 
blokaduoti kariniais laivais 
ir lėktuvais visas Kinijos 
prieplaukas. Anglija nori 
prekybos su Kinija.

biuosius taikinius Kinijoje 
(kaip kad lėktuvų aikštes, 
geležinkelius, karinius fa
brikus) ; lėktuvais ir karo 
laivais užblokadupti • visus 
Kinijos krantus; gerai ap
ginkluoti pusę miliono 
Čiang Kai-šeko kinų tauti
ninkų armijos Formozos sa
loje ir perkelti ją karui 
prieš Kiniją sausumoje?
Kritikuoja Marshallą

MacArthuras peikė apsi
gynimo sekretorių generolą 
Marshallą, kad Marshallas 
andai buvo sutikęs svarsty
ti Formozos pervedimą Ki
nijos Liaudies Respublikai 
ir jos valdžios priėmimą į 
Jungtines Tautas, jeigu per 
Kinijos pastangas būtų su
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Syrija sako, Izraelis 
bombarduoja namus
Damaskas, Syrija. — Sy- 

rijos karininkai sakė, Izra
elio lėktuvai bombardavo 
arabų gyvennamius nugin
kluotame ruožte i šiaurę 
nuo Galilėjos ežero.

Tel Aviv, Izraelis.—Izra
eliečiu komanda pranešė, 
kad jie atmušė Syrijos ka
riuomenę atgal į nuginkluo
tą ruožtą; sako, nukovė bei 
suėmė daug syrų.

Pakilo nacių balsų 
skaičius rinkimuose »
Frankfurt, Vokietija. — 

Žemosios Saksonijos rinki
muose, anglų , užimtame 
plote, naciška “socialistinė” 
valstybės partija gavo 366,- 
709 balsus, tai yra daugiau, 
negu bet kada po Antrojo 
pasaulinio karo.

Daugiausia balsų paduo
ta už socialdemokratus — 
1,123,068; pasjkui seka krikš
čionys demokratai, premje
ro Adenauerio partija, kuri 
gavo 496,269 balsus.

Seiman išrinkta 2 komu
nistai, arba 5 mažiau, ne
gu pereitą kartą.

ORAS.—Giedra ir viduti
niai šilta. i 

stabdyti mūšiai iš šiaurinių 
korėjiečių ir kinų pusės ir 
einama prie derybinės tai
kos.

MacArthuras gąsdino, 
kad jei Formoza būtų, už
leista Kinijos komunistams, 
tai jie galėtų užimti Filipi
nus, grūmoti Japonijai ir 
pačioms Jungtinėms Valsti
joms.
Karo pavojus su 
Kinija ir Sovietais

Demokratai senatoriai 
Brien McMahon, Estes Ke- 
auver ir kiti statė klausi
mus: Ar MacArthuro per
šami žygiai prieš Kiniją ne- 
įveltų Jungtines Valstijas į 
pilnutinį karą su ja? Ar 
Sovietų Sąjunga dėl to nei

23 žuvo su milžinišku 
bombanešiu B-36

Albuquerque. New Mex.- 
Besileidžiant žemyn, sudu
žo ir susprogo milžiniškas 
bombanešis B-36. Sudegė 
23 kariškiai. Tiktai du ki
ti išliko gyvi, bet pavojin
gai sužeisti. Nelaimė įvyko 
peč “apakinančią” smėlio 
audrą. Tai jau penktas žu
vęs toks bombanešis.

B-36 yra didžiausias A- 
merikos bombanešis, varo
mas šešių motoru, e C

Naktiniai rakietiniai 
liaudininku lėktuvai
Tokio. — Šiaurinės Korė

jos liaudininkai bei! kinai 
pradėjo naudoti tokius ru
siškus rakietinius lėktuvus, 
kurie ir nakties tamsoje ga
li atakuot amerikinius bom- 
banešius.

Naujieji liaudininkų lėk
tuvai naktį puolė Amerikos 
bombanešį; bet, sakoma, ne
pataikę į jį.

Washington. — Amerikos 
lakūnų vadai susirūpinę 
naujaisiais raki e ti n i a i s 
šiaurinių korėjiečių lėktu
vais.

Islandija.— Amerika įga
beno Islandijon būrius jan
kių lakūnų ir jūreivių.

tų talkon Kinijai?
MacArthuras atsakė, jog 

Kinija jau dabar tiek ka
riauja Korėjoje, kiek išsi
gali, ir daugiau nieko nega
lėtų padaryti amerikonams, 
jeigu kiltų atviras karas. 
Amerikos bombanešiai, ka
rinio laivyno blokada . ir 
čiangininkų kariuomenė iš 
Formozos galėtų tiek ap- 
šlubinti Kiniją, kad ji bū
tų priversta ištraukt savo 
kareivius iš Korėjos. Ame
rika turėtų griežtai (ulti- 
matiškai) pareikalauti, kad 
Kinija greitu laiku atšauk
tų savo kariuomenę iš Ko
rėjos. Jeigu Kinija to ne
padarytų, tai Amerika turi 
paskelbt jai karą. O jei ki
tos Jungtinės Tautos atsi

Washington. — Jungtinių 
Valstijų apsigynimo sekre
torius gen. George Mar
shall pirmadienį pradėjo 
“liudyti” prieš gen. MacAr
thur ą. Jis nurodinėjo ka
riniam ir užsieniniam Sena
to komitetams, kaip gene-

Karo didvyris nusivylęs 
korėjiniu karu

Tokio, Japonija.—Master 
saržentas Ernest R. Kou- 

i ma, apdovanotas aukščiau
siu karinės garbės ženklu 
“Congressional Medal of 
Honor,” sakė United Press 
korespondentams, jog Ame
rikos kareiviai Korėjoje yra 
giliai nusivylę ir pasipikti
nę karu. Jie nemato “jo
kios pabaigos” tam kebliam 
karui.

Amerikonų Legionas atmeta 
savo skyrių Paryžiuje

Indianapolis, Ind. — Ame
rikinio Legiono (veteranų) 
valdyba panaikino čarterį 
legionierių Duncan sky
riaus, Paryžiuje; sako, tam 
skyriui vadovaują komu
nistai.

Anglija bando užtikrinti 
sau Irako žibala

Bagdad, Irak. — Angli
ja uoliai stengiasi išlaikyti 
savo rankose Irako žibalo 
pramonę.—Irakas yra gre
tima Iranui šalis.

Irako premjeras Said Pa
ša priešinasi raginimams 
perimti žibalo pramonę į 
savo valstybės nuosavybę. 
Jis tik reikalauja geresnio 
atlyginimo iš anglų už Ira
ko žibalo versmių naudoji
mą. c

Anglija šiomis dienomis 
atsiųs savo atstovus derėtis 
su Irako; valdžia, kad ir jo 
žibalas nepaspruktų iš an
glų rankų. .

sakytų kariauti prieš Kini
ją, tai viena Amerika pri
valo prieš ją kariauti to
kiais būdais, kaip kad per
ša gen. MacArthuras.

Kas liečia Sovietų Sąjun
gą, tai MacArthuras pasa
kojo, kad jinai savo gele
žinkeliais per Sibirą neį
stengtų pristatyti Kinijai 
reikiamos talkos.

Ketvirtadienį MacArthu
ras sakė, Sovietų armija Si
bire laikoma daugiausiai 
apsigynimui. O penktadie
nį ‘jis pridūrė, jog karas su 
Sovietais “nėra neišvengia
mas.”

Jeigu Sovietai tiktai gin
klus siųstų Kinijai, MacAr
thuras patarė vien dėl to 
dar nebombarduoti Sovietų. 

rolo MacArthuro pasiūly
mai galėtų užkurt trečią 
pasaulinį karą pirma, negu 
Amerika tam bus prisiren
gus.

(MacArthuro peršami re
ceptai — bombarduot Kini
ją ir kt.—yra plačiai nuro
dyti apatinėje žinioje 
“MacArthur perša naują 
karą.”)

Prieš MacArthurą taip 
pat kalbės valstybės sekre
torius Dean Acheson ir ka
riniu štabu vadai.

Tūli demokratai senato
riai kritikavo MacArthurą, 
kad jis mažina Sovietų jė
gas Sibire. Valdiniai žval
gai pasakojo, kad ten yra 
pusė miliono paruoštos so-' 
vietinės armijos, kuri galė
tų ateiti talkon Kinijai, jei
gu amerikonai ją užpultų.

Aukštieji valdininkai bi
jo, kad jeigu pasaulinis 
naujas karas kiltų pirm lai
ko, tai Sovietai užimtų va
karinę Europą ir gautų ten 
didelių jėgų, taip kad Ame
rikai sunku būtų atsilaiky
ti. J

Trumano valdžia teigia, 
kad tik 1953 metais Ameri
ka bus pilnai kariniai pa
siruošus naujam karui.

Indo-Kina. — Tapo už
muštas francūzų generolas 
Andre Hartemann, kai 
Vietnamo liaudininkai nu
šovė jo lėktuvą.

Detroit, Mieli.
Mirė M. Bagužinskas

Sekmadienį, gegužės 6 d., 
mirė Mykolas Bagužinskas, 
gyvenęs 6721 Memorial 
Ave. Pašarvotas William 
Ryano šermeninėj, 16605 
Joy Road, Detroit, Mich. 
Bus palaidotas trečiadienį, 
gegužės 9 d., po pietų.

Visi giminės, draugai ir 
prieteliai kviečiami į laido
tuves.

Gemblerio spėliojimas
Demokratai senatoriai 

McMahon ir kiti priminė 
MacArthurui, kaip jis kly
do, tvirtindamas pernai 
spalio mėnesĮT* kad kinai 
neis talkon Šiaurinės Korė
jos liaudininkams. Tuomet 
jis žadėjo taip greitai ap
sidirbti su šiauriniais korė- 
jiečiaiš, kad juos nušlavę 
amerikonai galėtų sugrįžti 
Japonijon kalėdas švęsti. 
MacArthuras buvo taip įsi
tikinęs sparčia pergale Ko
rėjoje, kad sakė, viena di
vizija jo kariuomenės 1951 
metų sausyje galės būti Eu
ropon perkelta.

Bet 1950 m. lapkrityje 
šiauriniai korėjiečiai ir ki- 

(Tąsa trečiame pusk)
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DEL MacARTHURO APKLAUSINĖJIMO
• Šiuos žodžius rašant, Washingtone tebesitęsia genero
lo MacArthuro apklausinėjimas Jungtinių Valstijų Se
nate.

Kiek čia skandalo, kiek čia triukšmo!
Republikonai, kurių patronu yra MacArthuras, šiuo; 

apklausinėjimu siekiasi “suvaryti į ožio ragą” prezi
dentą Trumaną ir jo administraciją—ypatingai valsty-Į 
bės sekretorių Achesoną.

Demokratai iš visų pusių prieš tai kovoja.
Abi pusės, kovodamos, žiūri Į 1952 metų prezidenti- j 

nius rinkimus.
Kai kur jau formuojasi komitetai MacArthurui pre

zidento .vietai išrinkti, nors jis, prieš tūlą laiką sakė, kad 
nekandidatuosiąs prezidento vietai, kad nedalyvausiąs 
politikoje.

Ši kova .vedama ne tam, kad karas Korėjoje būtų juo 1 
greičiau baigtas. Ne!

MacArthuras nori karą plėsti, perkeliant jį Į Kiniją, j 
Trumanas nori tik “aprėžtą” karą tęsti Korėjoje.

Trumano šalininkai, kalbėdami už “aprėžtąjį karą,” ‘ 
argumentuoja šitaip: jei mes pradėsime karą prieš Ki- ■ 
nijos Liaudies Respubliką, tai ilgainiui Tarybų Sąjunga, I 
padariusi su Kinijos vyriausybe bendro apsigynimo su-s 
tartį, stos jai talkon; vadinasi, tuomet bus pasaulinis ka-1 
ras, gi Amerika jam dar nėra pasirengusi.

Čia irgi ypatinga dora: Trumano administracija pa-' 
sauliniu karo nenori ne dėl princiipo ,0 tik del to, kad1 
Amerika jam nepasirengusi!

MacArthuras argumentuo ja — ir tai yra reikšmingas i 
argumentas, — jog Tarybų Sąjunga neisianti ginti Ki-' 
nijos, nes ji tam nepasirengusi; Tarybų Sąjungos laivy-;
nas prastas, submarinai menki; ji neturi užtenkamai j 
aliejaus, ir tt., ir tt. Tarybų Sąjunga, sako jis, nepa
siruošusi ofensyviam karui.

'Na, ir taip, “didieji debatai” vyksta.
Gi Amerikos žmonės nori taikos, o ne karo.
Amerikos žmonėse vis kyla reikšmingesni reikalavi-' 

mai, kad mūsų kariai iš Korėjos būtų grąžinti namo,— 
MacArthuras juk irgi jau grįžo! O Korėjos reikalus

PADORAUS 
KRIKŠČIONIES 
BALSAS DĖL TAIKOS

Prieš keletą savaičių, kaip 
jau buvo rašyta, Toronte 
įvyko visos Kanados taikos 
trokštančių žmonių atstovų 
suvažiavimas. 'Jame buvo 
pasakyta nemaža kalbų, 
sVarbių, brandžių kalbu dėl 
taikos palaikymo reikalo.

Vienu iš kalbėjusiųjų bu
vo profesorius J. L. Hro- 
madka. Kaip Liaudies Bal
sas paduoda, profesorius 
Hromadka, tarp kitko, sa
kė:

Akyreg'is, itį kurio aš priei
nu prie klausimo, yra ištiki
mo krikščionio teologo akyre- 
gis. Tikėjimas Į Kristų, kaip 
aš suprantu, neturi nieko 
bendra su dievotų, padoriu 
jausmu ar su abstrakčiu, idea
listiniu sapnu. Geriau, atvira 
akis įžiurę jimui svarbių istori
nių įvykiu, tikrosios dabarti
nių įvykių reikšmės. rIai drą
sa sulaužymui pasitenkinimo 
ir saviteisėtumo, numetimui j 
šalį' senų tradicijų ir papročių 
ir atidavimui senų, neteisėtų 
privilegijų ir nuosavybių.

Aš norėčiau pasiekti ausis 
ir protą savo draugų ir bro
lių krikščioniškose bažnyčio
se po visą pasaulį ir įtikinti 
juos, priversti realizuoti, kur 
mes, krikščionys visose Lytų 
Europos šalyse, stovime dabar 
ir kaip mes atsinešame į die
nos įvykius.

Dabartinis istorijos proce
sas rado aiškiausią išraišką 
Korėjos ir Kinijos situacijoj, 
iš vienos prisės, ir, kaip mes 
vadiname, rtpnil itarizaci j o j

Vokietijos, iš kitos. Turėti aiš
kų nusistatymą šiais dviemis 
klausimais yra svarbi atsako
mybė kiekvįeųo individųalio 
•krikščionio, kaip ir krįkščio-, 
nių bažnyčios. Tai čia mes tu
rime pasakyti arba “Taip” ar
ba “Ne.”

Profesorius stato rimtus 
klausimus krikščionių baž
nyčiai. Jis šitaip sakė:

Dabar ąi.es turime paklaus
ti : Kas sukūrė nepakenčiamą 
įsitempimą Tolimuose Rytuose 
atsisakydami duoti teisėtą vie

tą tautų šeimoje Naujai Kinijai 
su beveik 500,000,000 žmo
nių ? Kas įžeidė ją? Kas per 
keletą metų erzino Azijos 
žmonių jausmus? Kas palaikė 
daugiausiai privilegijuotus ir 
savanaudžius elementus Azi
jos šalyse? Kas daugiausia at
liko sukėlimui nepasitikėjimo 
tų šalių tuo, ką mes vadina
me civilizacija?

Ka bažnyčia darė tuo rei
kalu?

Ką oficialės Vakarinio pa
saulio bažnyčios atliko dėl 
taikaus išsprendimo Tolimųjų 
Rytų įsitempimo?...

Tai svarbūs klausimai, 
bet į juos Vatikanas tegali 
atsakyti tik taip: jis nieko 
nedarė ir nieko neatliko 
taikos gynimo srity j.

Profesorius ragina ypa
tingai katalikų religijos va
dovus netylėti, o veikti, 
dirbti už laiką.

Dėl ryžimesi iš naujo gin
kluoti Vokietiją Hromadka 
taipgi padarė rimtų pasta
bų:

Vokietijos remilitarizavt. 
mo problema yra kitas svar
bus taškas. Viskas sukasi apie

Lietuvos sportininkai apie 
savo vizitą Kinijoje

Dr. Motiejaus I). Pak viriau s 
profesinio darbo jubi

liejaus proga
tvarkyti turime palikti patiems korėjiečiams.

RYŽTAŠfŠKELBTflBOIKOTA |
Didžiajame Niujorke kyla vis galingesni žmonių rei- ! 

kalavimai, kad būtu pradėta ryškesnė kova prieš mėsos | 
kainas.

Mėsos kainos, kaip kiekvienam yra žinoma, nepapras- • 
tai iškilo ir jos tebekyla, baisiai sunkindamos darbo žmo-i 
nių gyvenimą.

Niujorke veikia taip vadinamoji Tenant Council 
(Nuomininkų Taryba), kuriai priklauso daug žmonių.

Ši taryba ryžtasi pradėti rimtą kovą prieš gyvenamų
jų produktų kainų kėlimą aukštyn. Taryba ruošiasi 
šaukti didmiesčio gyventojus į boikotą mėsai.

Boikotas mėsai žadamas paskelbti su šių metų ge
gužės 14 diena ir tęsti iki gegužės 20 dienos.

Boikotininkai reikalaus, kad mėsos ir kitų valgomųjų 
.produktų kainos būtų numažintos iki to laipsnio, kokia
me jos buvo 1950 metų birželio mėnesį.

Taryba Skleidžia lapelius, šaukiančius žmones į kovą 
prįeš baisų gyvenamųjų produktų pabrangimą.

Šiai Tarybai tenka padėti. Kiekvienas darbo žmogus 
turi prisidėti prie kovos už gyvenamųjų produktų—ypa- 
tįngąi mėsos—kainų sumažinimą. Juo greičiau kova bus 
pradėta, juo bus sveikiau visiems darbo žmonėms.

Šį mėnesį—gegužės 11 d.— 
sukaks 25 metai, kai detro- 
itiškis gydytojas, Dr. Mo
tiejus D. Palevičius, baigė 
medicinos mokslą ir gavo 
Doctor of Medicine ir Mas
ter of Surgery diplomus.

Neužilgo po to jaunas gy
dytojas apsigyveno Detroi
te ir ten per 25 metus prak
tikuoja savo profesijoje.

D r. M. D. Palevičius — 
retas Amerikos lietuvių 
profesionalas. Retas tuo at
žvilgiu, kad jis, būdamas 
.gydytoju, tebedaly v a u j a 
p r o g resyvia.me judėjime, 
jam padėdamas, kuo bega

BRITANIJOS FESTIVALIS
Per penkerius metus ruoštas, praėjusį ketvirtadienį 

atsidarė Britanijos Festivalis (Festival of Britain).
Jį oficialiai atidarė karalius Jurgis.

, Festivalis tęsis per penkis mėnesius.
Lygiai prįeš šimtą metų tame pačiame Londone įvyko 

panašus dalykas, kuri tuomet atidarė karalienė Viktori
ją. Taigi šis Festivalis yra lyg ano paminėjimas. Fes- 
tjvrlyj (parodoje) bus rodoma visko: britų pramonės,- 
žemdirbystės srityse pasiekimai; pasiekimai mene, lite
ratūroje ir bendrai kultūroje.

Šiuo festivaliu britai tikisi pritraukti į Londoną daug 
užsiepiečių ir iš jų gauti pinigų. Pasak vieno laikraščio, 
manoma, jog per sekamus penkis mėnesius į Angliją 
atvyks daugiau, kaip 800,000 turistu — daugiausiai ame
rikiečių, — kurie paliks nemažiau $280,000,000.

Bet kas iš to?
Sv.eciai-turistai a.tvyks, paūš, pasižiūrinės, paliks pi- 

pig^, o valdžia, vykdydama karinę politiką, tuos pinigus 
sunaudos ginklams, kariniams lėktuvams ir kitokiems 
karo pabūklams.

Didžiosios Britanijos darbo žmonių gyvenimas yra ap
verktinai blogas ir jis vis tebebloginamas.

Tai pripažįsta net ir pačių darbječių vadovui, pavyz
džiui, tokie, kaip Bevan ir Wilson, neseniai pasitrauku
sieji iš ministrų kabineto.
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lėdamas.

Dr. M. D. Palevičius
Nemaža yra lietuvių pro

fesionalų, — ypatingai gy
dytojų, — kurie kadaise bu
vo veiklūs darbininkų judė
jime, tačiau, pradėję savo 
profesijose dirbti, ' nuo jo 
atitrūko, o tūli jų net ir 
darbininkų judėjimo prie
šais patapo.

Bet ne. Dr. Palevičius!
Dr. Palevičius ' pareina 

nuo Varėnos, taigi vilniš
kis dzūkas.

Atvyko jis A m e r i k o n 
prieš I-mąjį pasaulinį karą 
ir čia jam teko sunkiai 
dirbti, — be kitko, jis buvo

ir angliakasis. Ir tuojau 
jis įstojo į darbininkų ju
dėjimą. Dirbo, veikė ir mo
kėsi.

Mokytis, ruoštis universi
tetui, jam nebuvo lengva. 
Bet Palevičius dėjo didžiau
sių pastangų kliūtims nuga
lėti ir jis jas nugalėjo: įsto
jo į Dalhousie Universitetą 
Halifaxe, Kanadoje, ir jį 
baigė.

Šiandien jis sėkmingai ei
na medicinos gydytojo ir 
chirurgo pareigas.

Palevičius vedė ilgamečių 
darbininkų judėjime veikė
jų Vieraičių dukrą, Uršulę 
Vieraitytę, dalyvaujančią 
meninėje veikloje ir ben
drai progresyviame lietuvių 
judėjime. ,

Palevičiai išauklėjo dvi 
dukteris: Birutė jau ište
kėjusi už Frank Price, kur 
riuodu susilaukė dukrelės, 
Kathleen Ann; jaunesnioji 
Rąlevičiūtė, Of iii ja, tebe- 
lanko universitetą.

Visa Palevičių šeima pri
klauso Lįetųyių Darbininkų 
Susivienijimui, kurio gydy
tojo - kvotėjo pareigas Dr. 
Palevičius eina nuo pat 
LDS įsikūrimo.

Pažangioji Amerikos lie
tuvių visuomenė gali di
džiuotis, kad jos tarpe vei
kia tokis profesijonalas, 
kaip D-r. Motiejus’ Palevi
čius.-

juo didžiuojasi ypatingai 
Detroito, kur jis gyvena, 
lietuvių visuomenė.

Gegužės fl d,iena Dr. Pą- 
levičiui, be abejojimų, yra 
reikšminga diena ir jis, 
ypatingai šiemet, tą dieną, 
švęsdamas' savo profesinio 
darbo sidabrinį jubiliejų, 
taipgi gražiai pasidžiaugs.

Linkime gerb. Dr. Palevi- 
či-ui geriausios sveikatos ir 
didžiausios energijos!

R. M.

Laisvėje jau buvo ra
šytą, jog Lietuvos rinkti
niai krepšininkai, kartu 
su kitų tarybinių respu
blikų spontiwkais4krep- 
šininkais., buvo pakviesti 
į Kinijos Liaudies Res
publiką. Grįžę iš ten, jie 1 
parašė savo įspūdžių. Že-. 
miau talpiname ištrau
kas iš jų straipsnio, .pa- 

t sirodžiusio Vilniaus Tie
soje. — Laisves Red.

•

Iš Čitos, paskutinio stam
besnio tarybinio miesto, 
traukinys pasuko Mandžū-' 
rijos pusėn.

Pirmiausia mes sustojo
me Pekine. Senojoje Kini
jos sostinėje didelį įspūdį 
kiekvienam sukelia grandi
oziška Raudonoji aikštė. 
Čia, milijono žmonių aki
vaizdoje, Kinija buvo pa
skelbta Liaudies respublika. 
Aikštė remiasi į buvusius 
imperatorių rūmus. Tai — 
ištisas miestas, statytas 
daugelio kartų rankomis. 
Šio ansamblio statybos isto
rija — tai gyva Kinijos, ne
žmoniško darbo žmonių pa
vergimo ir eksploatacijos 
istorija. Štai, pavyzdžiui, 
.imperato.rie.nes vasaros rū
mai. Jie buvo statyti už

šį punktą. Krikščioniškas ir 
bažnytinis organas negali ty
lėti akyvaizdo.įe tokių svarbių 
dalykų. Mes, krikščionys, nuo
širdžiai prisidedame prie Pa
saulinio Taikos Komiteto šia
me vajuje prieš vokiečių remi- 
litarizavimą, kadangi genia
liai trokštame padėti Vokieti
jos žmonėms pavojingiausioj 
jų valandoje. Mes drebame 
pagalvoję, kaip baisiai būtų 
sunaikinta Vokietija naujame 
Europos kare. Remilitarizaci- 
ia Vokietijos turi konkretų 
•tikslą. Ji iššauktų pakilimą 
biauriausiu elementų Vokieti
joj, Vakarų Europoj ir Ispa
nijoj, kaip ir kitur.

Be abejojimo, tai labai 
rimti priekaištai krikščio
nių dvasiškijai, kuri šitoje 
pavojingoje valandoje pa
laiko miljtarizmą, palaiko 
ruošimąsi prie naujo karo.

Daugelis lietuvių katali
kų vadovų, užuot kovoję dėl 
taikos, dirba už karą. Jų 
spaudą, nuolat dangstyda
masi Kristumi, agituoja už 
barą, kuriam Kristus buvo 
priešingas!

Jų spauda rėkia už bom
bardavimą Kinijos Liaudies 
Respublikos miestų, už plė
timą karo Tolimuosiuose 
Rytuose.

Katalikai darbo žmonės 
karo nenori, juo šlykštisi.

paskolą iš Amerikos. Liau
džiai, kuri savo pečiais tu
rėjo pakelti paskolos naštą,
buvo paskelbta, kad pinigai 
skirti šalies ekonomikos 
reikalams.

Dabar šis daugelio.rūmų 
ansamblis priklauso liau
džiai. Puikiose salėse įreng
ti muziejai, pąrodos, kurio
se vaizduojami naujosios 
Kinijos pasiekimai. Ypa
tingą įspūdį palieka sugre
tinti praėjusių ir šių dienų 
vaizdai. Štai nuotrauka: 
valstietis įdirba žemę. Plū
go vietoje šaka, į kurią jis 
pats įsikinkęs. O greta — 
naujoji technika, tame tar
pe ir priešakinės tarybinės 
žemės ūkio mašinos.

Pekinas — perdėm kiniš
kos architektūros, senos 
kultūros, gyvas, daugiami
lijoninis miestas. Tačiau 
per šimtus metų sukaupta 
šiame mieste kultūra tik 
dabarį plačiai prieinama 
liaudie^ masėms. Pekino 
universitete mokslas būda
vo pasiekiamas tik išrink
tiesiems.

Universitete
Kiti vėjai pučia dabar 

Pekino universitete, žemės 
ūkio akademijoje ir kitose 
aukštosiose .mokyklose. Mo
kytis stojo tūkstančiai dar
bo žmonių vaiku,
papasakojo apie nepapras-i 
tą liaudies v e r ž i m ą si į 
mokslą. Specialiose valstie
čių mokyklose Šiaurės, 
Šiaurės-Rytų ir Rytų Kini
joje ’1950 metais mokėsi 
rašto septyni milijonai žmo
nių.

Traukinys ėjo į pietus

lynoji upės) tieks energiją 
ir vandenį ištisoms Kinijos 
provincijoms, apsaugos jas 
nuo visa naikinančių potvy
nių. V

Didžiajame Šanchajuje*'
... Šanchajus. Septy^iQ 

milijonų gyventojų miestas. 
Iš karto pajuntamas nepa
prastai gyvas judėjimas, 
verdantis milijoninio mies
to gyvenimas. Čan Kai-ši 
gaujos valdymo laikais 
miestas buvo dirbtinai su
skaldytas į kelias dalis. Tai 
— vadinamieji “europiniai 
kvartalai,” “tarptautiniai 
setlementai,” į kuriuos ti
kriesiems šalies šeiminin
kams buvo užginta koją 
įkelti, šioje miesto pusėje 
iškilo 15-17 aukštų dan
goraižiai, su prabangiš- 
kai įrengtais butais, ba
seinais, maudyklėmis, 
salėmis. Čia gyveno už- 
s i e n i o milijonieriai, su . 
gausiais savo įnamiais. O 
kaip vertėsi milijonai kinie
čių, vis labiau išstumiamų 
iš miesto? Daugelis jų gy
vendavo tiesiog valtyse 
(džonkose) — mes ir dabar 
matome šiuos liūdnus *praJj 
eities paminklus, plūdu
riuojančius geltonaisiais 
Vampu upės vandenimis. 
Džonka — savotiška valtis 
su pašiūre. Tai—eilinio ki
niečio butas. Su savo džon
ka jis pelnydavosi skurdų 
duonos kąsnį, žuvaudamas 
ar perveždamas krovinį. 
Džonkoje gimdavo jo Vai

Mums i kai, mirdavo artimieji, daž-
nai vidutinio amžiaus sulau
kę. Visą gyvenimą kinietis 
praleisdavo mažytėje džon- 
koįe... Šanchajaus kontrąs- 
tai — fantastiška praban
ga šalia neįtikimo skurdo— 
sukelia neapykantos jaus
mą kraugeriškiems išnau- 

| dotojams, nepasotinamiems 
imperialistams, kurie siekėDarėsi šilčiau. Abipus va , . , . .. .. .

gono langų slinko gerai < suvaryti kinų hąudi į 
įdirbtų ryžių laukai, vis ‘ ir b urvus kalnuose, o 
daugiau radosi atogrąžinių patys užgrobti^ visus palies 
augalų.

Nankino miestas išaugęs 
ant Janczi upės pakrantės. 
Didžioji upė Janczi! Jos 
galingą kelių kilometrų 
pločio vagą buvo forsavę 
Liaudies išvaduojamosios 
armijos kariai. Žiūrint į 
šią upę, galima tik stebėtis 
kinų liaudies sūnų atliktu 
didvyrišku žygiu.

Dabar kinų liaudis ruo
šiasi naujam žygiui, siekda
ma vėl įveikti vandens sti
chiją. Visur eina kalbos 
apie Mao Cze-duno inicia
tyva priimtą planą kitai di
džiajai Kinijos upei — Chu- 
anche — sureguliuoti. Gran
dioziniai darbai pradėti ir 
prie Janczi upės. Janczi' ir 
Chuanche (Geltonoji ir Mė

turtus. Tam atėjo galas, ir 
: mes didžiuojamės savo ta- 
I rybine Tėvyne, parodžiusia 
i kelią Kinijos liaudžiai.

Vaizdas iš Detroito derybų tarpe Amerikos Darbo 
Federacijos transporto unijos ir miesto gatvekarių 
kontroles komisijos. Per visą naktį vedę derybas, 
žmooč? ixu.tąre nors prie stalo prisnūsti. Ant rankų 
ątsjgulęs miega valdžios atstovas, transportacijos di- 
rektorius J. E. Bostwick. ,

Keliaujame į pietus. Vir
tinės kalnų dengia .derlin
gas atogrąžų plantacijas 
nuo vėjo, švelnina šio kraš
to klimatą. Ryžių laukus 
pakeičia bananų ir apelsi
nų sodai. Sunku patikėti, 
kad žmonės galėjo skursti 
šiame puikiame krašte! Ta
čiau panoramą sudaro ne 
tik subtropiniai augalai. 
Štai išmėtytos valstiečių 
pašiūrės, apkamšytos sku
durais. Kitur kyšo ja moli
nės lūšnos su paliktais jo
se plyšiais, atstojančiais 
duris. . Kalnuose išrausti 
urvai. Juose taip pat gy
venama. Urvai išsidėstę 
šalimais, keliomis vis aukš
tyn .einančiomis eilėmjs<— 
tartum koks daugiaaukštis 
namas! Dabar čia keičiasi 
gyvenimas. Kinijoje plačiai j 
vyksta >žemės reforma, api
manti vis daugiau provin
cijų. Daug kur žvilga nau
ji dailūs valstiečių namu
kai, šalia jų žaidžia links
mi ( vaikai. Tai naująkų- | 
riai.

Kantone, o iš ten—atgal 
j Mandžūi’iją

Vykstame toliau—į Kan
toną.

Kantone — da u g kinų 
■ liaudies revoliucinės ko- 
! vos paminklų. Tarybinių 
sportininkų delegaciją 
aplankė revoliucinių įvy
kių vietas, nedidelį ną- 
mą, kuriame savo laiku gy- I 
veno ir dirbo kinų liaudies 1 
vadas Mao Cze-dunas. Uz-’ B 
dedame vainiką prie Į^ųnių- 
klo 72 kinų revoliūcionįe- | 
riams, imperįalistų sušau
dytiems dąr 1911 metais. '

(Pabaiga rytoj)
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A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS

JŪRA ŠAUKIA
-į (Tąsa)

.♦A&, išsitempiu, linksmai sujaudintas.
— Ar turite-jūs tokį jūrininką?
—Aišku.

— Kas gi toks tasai laimingasis?
—Tas, kuriuo aš gėriuosi.

Ji meiliai žiūri į mane, blizgėdama 
spinduliuojančiomis akimis, o man atro
dę, kad ne nuo saulės, o nuo jos, tos lie- 
sutęs, bet jaunos ir ryškios blondinės, 
tokįos paprastos, mielos, tamsiai mėly
nu kostiumu ir geltonais bateliais, dvel
kiu į mane pavasaris. Aš nustoju kuopti, 
priglaudęs irklus prie bortų.

—- Ne, rimtai, miss Amelija, sakykite 
nors kartą atvirai, — kas jis toks?

— Įspėkite.
— Negaliu, nors užmuškite.
— Pagalvokite truputį.
— Vistiek nieko nebus.

—Ach, koks jūs kartais nesąmojin- 
gas, misteri Antonai!...

Ir prapliumpa skambiu juoku, pasiųs
dama jūros bangomis linksmą triliavimą.

Man nesunku suvokti, kad, kalbėda
ma apie savo meilę, ji mini mane, bet aš 
Žįnaų dar ir tai, kad man yra varžovas, 
j4rkaVęs anglas, geros sankrovos parda
vėjas, visuomet puošniai apsirengęs ir 
nekvailas. Jos tėvai mato jame labai tin
kamą porą savo dukteriai ir kiekvienu 
momentu pasirengę duoti savo sutikimą 
jungtuvėms. Tą aš sužinojau tik dabar, 
grįžęs iš kelionės, ir sužinojau iš žodžių 
jos draugės, labai plepios mergaitės, su
sipažinusios su manimi prieš dvi dienas. 
Ir nors miss Amelija, kaip tikina jos 
draugė, maža temyli šį anglą, tačiau aš 
jau pradedu baimintis, kad, lygindama 
jį su manimi, kampuotu, pūslėtomis ran
komis, sušiurkštėjusiomis sunkiame 
darbe, ji gali atiduoti pirmenybę jam. 
Be to, ji gerokai nusiminusi dėl to, kad 
aš ne šturmanas ir, matomai, menkai 
tiki mano pasisekimu. Štai kodėl šiuo 
Xnetu aš pradedu įtarti, kad, gal būt, ji 
Žaidžia su manimi, tai suteikdama vil
ties, tai pastumdama mane į nusivylimą. 
Tokiais momentais tampa kankinančiai 
skati&u, išblėsta pasaulis, gimsta nepa
kenčiamas vienatvės jausmas. Bet tai 
tęsiasff neilgai, kol suspindi jos miela
me veide karšta šypsena, ir vėl nemato
mos gijos, nutiestos iš tos mažutės mo
ters į mano širdį, laiko ją, glamonėda- 
mos ir žavėdamos, švelnioje nelaisvėje.

Dabar, kai,pati miss Amelija prabyla 
apie meilę, labai patogus momentas išsi
aiškinti su ja, bet ji, tarsi nujausdama 
tai, persisveria per jaliko bortą ir žiūri 
į skaidrų vandenį, ranka braižydama jo 
paviršių, — rimta, apie kažką susimąs
čiusi.

■— Seniai jau nėra žinios nuo bro
lio.... — atsidususi, sako Amelija. — 
Kažin ar gyvas jis?

Aš jau iš jos laiškų žinojau, kad ji 
turi tikrą brolį Bilį Brauną, jūrininką, 
kažkur plaukiojantį laivais.

. — Kas gi jam gali atsitikti? Tikriau
siai jaučiasi neblogai jūroje.

—Bijau, kad neatsitiktų su juo kas 
nors...

—r Kodėl jis į jūrininkus išėjo?
^Su tėvu ir motina susivaidijo. Kuo

met jis baigė vidurinę mokyklą, jie no
rėjo padaryti iš jo komersantą. Tačiau 
jis nesutiko ir pareiškė, kad nori būti 
inžinierium. Įvyko skandalas. Bilis din
go. Ir štai jau penkeri metai nerašo nei 
tėvui nei motinai nė žodžio. Jis kai kada 
atvyksta čia., bet niekuomet neaplanko 
namų. Tik retkarčiais susirašinėja su 
manimi. Aš labai myliu jį. Jis toks pro

I MacArthur perša
I naują karą

(Tąsa iš pirmo pusi.)
nai taip kirto, kad ameriko
nai buvo priversti tragiškai 
pahčgt nuo Mandžūrijos ru- 
bežiaus per visą Šiaurinę 
Korėją j r .apleisti dar pla
tų ruožtą Pietinėje Korė

joje.^
Senatorius McMahon del 

tojpadarė šitokią pastabą:
—Tamstą, p. generole, 

pripažinai, jog karinių šta
bų vadai ir prezidentas tu~ 
fį į šį dalyką žiūrėti pa
kuliniu plotu, atsižvelgiant

į pasaulinį apsigynimą. 
Tamsta kaipo vienos srities 
komandierius .pats,pareiš
kė!, jog nenagrinėja! šio 
klausimo, o vis dėlto tams
ta patari mums daryti to
kius žygius, kurie galėtų 
mus įvelti į pasaulinį karą.

MacArthuras atsakė: •
—Viskas tarptautiniuose 

santykiuose, p. senatoriau, 
reiškia “geni Minimą”... tu
rime rizikuoti.

MacArthuras ,tačiau, pir
šo tokius gembleriškus ka
rinius rizikus, kad “sustab
dytų begalines žudynes Ko
rėjoje.” Jisai sakė, korė ji- 
niame kare jau žuvo milio-

tingas, toks originalus žmogus ...
Jūros bangavimas, panašus į nuvar

gusį kvėpavimą, lėtai sūpuoja mus, pa
keldamas ir nuleisdamas mūsų jaliką.

Amelija žiūri į uostą, iš kurio, švilpda
mas, išplaukia didžiulis kelių aukštų ke
leivinis garlaivis, ir, lyg kažką prisimi
nusi, sako:

—Mano tėvas anglas, o motina pran
cūzė. Jis atsivežė ją iš Alzi.ro, Apgaule 
paėmė. Norėtųsi, kad ir mane kas nors 
išgabentų toli toli — į pasaulio kraštą. 
Mane visad kažkur traukia. Ypač, kai 
aš matau išplaukiančius laivus.

Man tai naujiena, nes anksčiau apie 
jos tėvus aš žinojau tik tiek, kad jie turi 
vaisių krautuvę ir vos suduria galą su 
galu.

— Paveskite, miss Amelija, man tai 
padaryti.

— Su malonumu. Tiktai paimkite ma
ne apgaule.

—Na — kas jus apgaus, tas'ir trijų 
dienų neišgyvens.

Ji juokiasi iššaukiančiai, patraukda
ma mane visa jaunystės jėga.

— O vis dėlto aš pamėginsiu. Tiktai 
leiskite pirmiau man tapti kapitono pa
dėjėju. Tada bus lengviau jus išgabenti.

—Taip, bet kada jūs dar būsite juo! 
Tas abejojimas mane skaudina.
— Greitai, greitai! — beveik sušukau 

aš. — Tikėkite man, kad aš būsiu kapi
tono padėjėjas! Aš to noriu. Turėdamas 
stiprų troškimą, žmogus gali pasiekti 
visko. Aš jums papasakosiu apie save, 
savo praeitį. Tame kaime, kuriame aš 
gimiau ir augau, anksčiau nebuvo jokios 
mokyklos. Pirmųjų gudrybių man teko 
mokytis pas psalmių skaitytoją. Tai bu
vo toks senas žmogus, kad jo žilė pradė
jo žaliuoti, kaip samanos. Ir mokyda
mas jis, laikėsi senų metodų’ įvaryda
mas man ’ raštą' lazda. Iš jo aš išmo
kau tik raidžių pavadinimo. Tačiau aš 
turėjau nuostabų tėvą. Pats bemokslis, 
jis vjs dėlto vinimi įkalė į mano vaikiš
ką galvą mintį, nuolat sakydamas: “Ne
mokyta galva panaši į žiburį be švie
sos . ..” Mano tėvai mirė, palikę man ’tik 
savo fizinę jėgą, sveiką kraują ir savo 
užsispyrusį charakterį. Daugiau nieko. 

-Tačiau tebus palaimintas jų atminimas. 
Toliau aš jau ėjau į gyvenimą savaran
kiškai: kuomet patekau į miestą, pra
džioje iš iškabų pramokau skaityti, ir 
po to mano žinioje buvo viešosios biblio
tekos. Ir aš jau svajojau apie universi
tetą ir baigčiau jį, jei nesusiviliočiau jū
ros gyvenimu ... Nejaugi jūs manote, 
kad dabar aš neįveiksiu jūreivystės 
mokslų? ....

Toliau, įrodinėdamas jai, su kokiais 
vargais tenka ruoštis į šturmanus, aš 
pradedu karščiuotis.

—Na, gerai, misteri Antonai, — per- 
kirsdama, pagaliau sutinka ji. — Tikiu 
ir lauksiu... Aš tyčia pasakiau abejo
janti, kad supykinčiau jus. Tuomet jūs 
būnate įdomesnis.

—Hm ... štai kaip.
Toks keistumas pasireiškė joje ir va

kar, kai mes, gan stipraus.vėjo ir lie
taus metu, permirkę ir sušiurpę, važinė
jome burine valtimi. Kažkodėl staiga nu
liūdusi, ji pradėjo valiūkauti kliveriu. 
Vieną kitą kartą aš perspėjau ją dėl pa
vojingos rizikos apvirsti audringose ban
gose, pagaliau neiškenčiau, rūsčiai su
rikau, kad ji nutrauktų savo paiką šėli
mą, ir ištraukiau iš jos škotą. Atsaky- 
man pasigirdo įnirtingas mergiškas juo
kas, nuo kurio dargi šaltyje darosi karš
ta. Po to visą mūsų plaukiojimo laiką 
linksma nuotaika nepaliko Amelijos.

(Bus daugiau)

nas kareivių iš abiejų pu
sių... “o civilinių žmonių 
žuvo, turbūt, dar daugiau?’ 

MacArthuras apgailesta
vo padaręs klaidą tik tame, 
kad jis pirm kelių metų su
tiko ištraukti Amerikos ar
miją iš Pietinės Korėjos.

Sovietų Sąjunga jau še
šiais mėnesiais pirmiau bu
vo atšaukus savo kariuome
nę iš Šiaurinės Korėjos.

Mac Arthur ui buvo pri
minta, kad Amerikai pra
dėjus kąrą prieš Kiniją, So
vietai galėtų smogti atomi
nėmis bombomis. Jis atsa
kė, jog Amerika turi dau
giau atom-bombų.

1
'f.

Iš Anglijos į Lietuvą
KAUNAS. — 1945 m. ge

gužės mėn. karui pasibai
gus aš buvau Vokietijoje. 
Miestas, kuriame gyvenau 
nuo 1944 metų, įėjo į anglų 
okupacinę zopą. Anglijos 
vyriausybės įsakymu vi
siems perkeltiesiems asme
nims buvo organizuojamos 
stovyklos. Aš patekau į 
Liubeko D P stovyklą. Gy
venti teko kareivinėse, ku
rios buvo šaltos ir drėgnos. 
Maistas buvo labai blogas.

1947 m. prasidėjus ver
bavimui darbams į Angliją, 
dėl Sunkiu gyvenimo sąlygų 
ir blogo maisto daugelis lie-, 
tuvių pareiškė norą išva
žiuoti iš stovyklos darbams 
į Angliją. Jų tarpe buvau 
ir aš.

Anglijoje teko gyventi 
Doncasterio mieste ir dirb
ti anglies kasyklose. Dar
bas buvo labai 
pavojingas.

Gyvendamas 
aš daug kartų 
ar dar ilgai reikės man taip 
bastytis po -svetimus kraš
tus, vargti ir būti pastum-

dėlio vietoje. Ir vieną die
ną nuvažiavau į Tarybinį 
konsulatą Londone ir pa
reiškiau norą grįžti į Tė
vynę.

1950 m. balandžio mėn. 
22 d. laivu “Leningrad” iš
plaukiau iš Londono į bran
giąją Tėvynę. Kelionė tę
sėsi astuonias dienas. At
važiavus į Leningradą, tuo
jau buvo išduoti dokumen
tai ir bilietai iki Kauno. 
Kaip aš .nudžiugau, kai at
sidūriau Kauno stotyje, o. 
dar daugiau, kai aš buvau 
savo tėvų glėbyje. Tai. bu
vo mano gyvenime džiaugs
mingiausia valanda.

Dabar aš dirbu Kauno 
miesto Stalino rajono butų 
ūkio skyriuje, 
patenkintas,
pragyvenimui man pilnai 
užtenka.

Grįžęs į Tėvynę, aš tapau 
lygiateisis pilietis, šiais me
tais aš pirmą kartą daly
vavau rinkimuose į Lietu-' 
vos TSR Aukščiausiąją. Ta-i 
rybą.

Viktoras Baltrušaitis

Esu be galo 
atlyg i n i m o

sunkus ir

Anglijoje, 
pagalvojau,

draugijos, pastarąjam buvo ir 
šėrininku.

Paliko nuliūdime žmoną 
Moniką ir dvi dukteris —Vik
toriją ir Janę.

Lietuvoje kilęs iš Kretin
gos apskrities, Salantų vals., 
Klausgalių kaimo, palikęs se
serį ir brolį.

—o— ’
' Mirė suvižudyste

Balandžio 21 d. savižudys-
Simanavi- 
miesčiuko 
pasikoru- 
priežastys

NUŠAUTAS JANKIS
VIENOJE

te mirė Kasparas 
čius. Ville Lašale 
miške buvo rastas 
siu. Savižudystės 
nėra' žinomos.

Galima pasakyti, kad Kas
paras — jis tik šiuo pirmu 
vardu daugumui ‘lietuvių ir 
buvo žinomas — savo asme
nišką gyvenimą gal ir ne vi
sai tvarkingai vedė,1 mylėda
vo išgerti, bet tun jis tik pats 
save skriaudė. Tačiau jis nė- 
Ya nieko kito nuskriaudęs ar 
užgavęs. Buvo žinomas kaip 
teisingas, malonus su pažan
giais palinkimais žmogus. To
dėl jo įvykdyta savižudystė, 
nors ir nemaloni mirtis, jo 
artimuosiuose sukėlė didelį 
gailestį.

SERGA
Kiek laiko atgal, Edvardas

i Aleksandravičius turėjo no- 
j sies operaciją. Po poros savai- 
Į čių, pasveikęs pradėjo dirbti.

Edvardas Strėlis dirbtuvėje 
susižeidė du rankos pirštus. 
Nors nėra pavojinga, tačiau 
manoma, kad apie pora savai
čių, jei ne daugiau, negalės 
dirbti. Gydosi namuose.

Albinas šilinis, balandžio 
19-tą turėjo operaciją. Da
bar jau randasi namuose.

Varaška serga, bet kokia 
liga, korespondentui neteko 
sužinoti. J.—

Viena, Austrija.—Du ka
riniai amerikonų policinin
kai, naktį išėję iš pigios 
įstaigos, vadinamos Opiu
mo Urvu, tarptautinėje Vi
enos dalyje, bandė sustab
dyti du sovietinius karei
vius, reikalaudami “pati
krint popierius.”

Pranešama, ,kad rusai nu
šovė amerikinį korporalą P. 
Gresensą.

Jungtinės Valstijos dėl to 
užprotestavo Sovietų Są
jungai.

Sovietinis komandierius 
atsiprašė.’ Tuomet buvo pa
skirta amerikonų ir Sovie
tų komisija tam įvykiui iš
tirti.

Lawrence, Mass

MONTREAL. CANADA

pataisymo namus.
Montreale didelis

bus įvykdyta, tai 
apylinkės gyvento- 
d id el is palengvini-

Bus sveikatos pataisymui 
namai

Į du ar tris metus, kuomet 
Montreal General ligoninė 
persikels į savo naujus ant 
ant Pine avenue pastatus, o 
Children’s Memorial ligoninė 
į nupirktus iš General Wes
tern Division pastatus, tai yra 
tvirtai manoma, kad General 
ligoninės senieji, ant Dorches
ter st., pastatai ir Children’s 
ant Cedar avė., bus paversti i 
sveikatos 
Jų dabar 
trūkumas.

Jei tas 
miesto ir 
jams bus
mas sveikatos atžvilgiu. 

—o—■ 
26 mil. mažiau

Montreal Tramways' Komi
sija raportavo, kad per 11950 
m. Montreale pravažinėta 26 
milijonai mažiau kar-tikietų 
gatvėkariais ir/ autobusais, 
palyginus su 1^49 m. tlžre- 
korduota, Itau pereitais me
tais pervažiavo 370,113,954 
keleiviai, o metais prieš 396,- 
087,032 keleiviai. Spėjama, 
kad gatvėkariais keleivių su
mažėjimas atsiliepė iš to, kad 
daugumas žmonių įsigyja au
tomobilius, ir kad pakelta ti
kintų kaina nuo 6 >/|. centų iki 
8!4 centų. ,

Gatvėkariai ir autobusai 
per metus išvažiavo 50,294,- 
674 mylių. Metų laiko lygu
moj, kasdieną pervažiavo 
708,406 keleiviai, kurie 
jo tikietą ir 296,371 su 
fėrais.

mokė- 
trans-

lyga, 
prieš 
kad 
tris

—o—
75,770 X-Rays

Anti-tuiberkuliosinė 
vesdama intensyvią kovą 
džiovos ligą, raportavo, 
per pirmuosius šių metų
mėnesius yra nuėmusi 75,770 
X-rayš ant krūtinės. Lygos sie
kis, kad šiais metais būtų nu
imta nemažiau, 'kaip 300,000 
krūtinės X-rays.

Iš 75,770 X-rays išegzami- 
navimo, 340 atrasta abejoja
mų žmonių; o 238 žmonės su 
pasirodymais jau tubeykulio- 
sįnių žaizdų, iš kurių 178 tik 
pat pradžioje, 59 jau su ge
rokai įsigalėjusia džiova, ir 
trys visiškai serganti. Prie to, 
egzaminuojant X-rays pa
veikslus, atrasta eibės įvairių 
ir kitų ligų, kaip pav,, bron
chitas ir panašiai, kurias lai
ku suradus, lengvai dar gali-1 
m a išgydyti. j

Taigi pasitikrinimui sveika-• laikas
tos, reikalinga ir patartina 
kiekvienam, bent sykį Į metus 
nusiimti X-rays paveikslus.

—o—
Montrealas susilauks TV
Jeigu viskas “gerai eisis,” 

tai gal už poros metų ar dau-

giau Montrealas jau irgi susi
lauks television — radio su 
paveikslais.
Canadian Broadcasting Cor

poration — CBC radio kom
panija planuoja statyti trans
miterio bokštą ant miesto di
džiojo kalno. Pereitą savaitę 
miestas oficialiai ir galutinai 
išdavė projektui leidimą.

—o—
St. Helen’s Salos Projektas

Montreal© miestas nors 
randasi ant salos —- apgaub
tas dviejų didžiųjų, St. Law
rence ir Ottawa, upių, tačiau 
vasarai atėjus maudynių, jei 
neturi automobiliaus, tai ne
manyk surasti pasimaudymui 
vietos,, jei nebent esi pasiruo
šęs lystif purvuotan upės pa- 
kraštin, ii' tai policija xpama- 
čius dar nuvys.

Kad pašalinus bent dalinai 
šitą nemalonią padėtį — toli 
gražu visų nepatenkins—mies
to taryba, kaip 'majoras pra
nešė, projektuoja ištaisyti 
maudynes ant St. Helens sa
los. Miestas maudynės įrengi
mui jau įnešęs $2,683,500 ir 
apskaitliuojama, kad užbaigi
mui projekto dar bus reika
linga $2,000,000.

Maudymuisi bus įtaisyti 
trys vandens baseinai,' du vi
dutiniško dydžio ir vienas di
desnis. Taipgi bus vonios pa- 
vilionai, žaidimams aikštės, 
drabužių kabinėtai ir kt.

—o— 
Apsivedė

Balandžio 21 d. sukūrė naur 
ją šeimyninį gyvenimą ' Jonas 
Vaitiekūnas — apsivedė su 
Viktoria Rinkiūte, Prano ir 
Monikos Rinkų dukrele. Ves
tuvių pokilis atsibuvo Lietu
vių Vytauto Klubo svetainė
je. Dalyvavo daug svečių, vie
tinių ir Jono draugas A. Si
manavičius net iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų buvo atva
žiavęs. Svečiai, sakosi, buvo 
labai puikiai pavaišinti it pa
mylėti.

Jaunavedžiai “medaus mė
nesiui” praleisti išvažiavo į i 
Jungtines Valstijas. Deja, ne
gailestingoji nelaimė privertė 
juos grįžti namo pirmiau, ne
gu buvo planavę. I —o--

Staiga mirė
Pranas Rimkus. 60 m. am

žiaus, kurio prieš savaitę laiko 
apsivedė duktė Viktorija stai
ga, nuo širdies ligos mirė ba
landžio 27 d. ‘ • 

Į

Velionis atvažiavo į Kana- 
I dą 1913 m. ir, rodosi, visas 

s išgyveno Montreale. 
Buvo rimtas, visuomeniškai 
apsišvietęs žmogus. Priklausė 
prie Lietuvių Literatūros 
Draugijos, prie Sūnų if Duk
terų Pašai pinės Draugijos, 
taipgi prie DLK Vytauto Ne- 

, prigųlmingo Klubo palaipinės

Montello, Mass
Balandžio 26 d. mirė visiš

kai nesirgęs Edw.ard Blaže- 
wicz, 51 metų amžiaus. Pali
ko nuliūdime mylimą žmoną 
Antanette Blazewicz (žaliu
kas), sūnų Ed’.vardą, marčią, 
brolį Joną ir kitas gimines ir 
draugus. Palaidotas su bažny
tinėmis apeigomis. • 

—o—
Klaidų atitaisymas

Laisvės No. S3 buvo aprašy
ta, kad mirė Bronis Yasutis, 
turi būti Yarutis, taip pat ten 

.buvo suminėta, kad paliko nu
liūdime savo žmoną ir brolį 
Zenį Yasutis, turi būti Yarutis.

Tam pačiam Laisvės nume
ryje varduose iš M.ontellos, 
kurie aukavo Laisvės 10 tūks
tančių fondui netikėtai pralei
sta nepaminėjus J. Blujus, 
aukavęs $1.

Atsiprašome už klaidas. 
—o— 

SERGA
Laisvės skaitytoja 

/Gecevich (Kuchker), 
Montello St. sunkiai
ir pasidavė po operacija. Da
bar guli Goddard Hospital, 
Brocton, Mass. Kuriems lai
kas pavėlina, ligonę aplanky
kite. Valandos lankymo: nuo 
2 ligi 3 vai. po pietų, ir nuo 7 
ligi 8 vai. vakarais.’-

G. Shimaitis

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS
Jaunuoliai turėtų būti at

sargesni su šautuvais, štai 
Bernard Thompson, 84 Tenny 
St., Methuen, bevartydamas » 
šautuvą paspaudė gaiduką ir 
kulka pataikė į .kojos didįjį 
pirštą. Nuvežtas ligoninėn. 
Policija, klausinėjo, kaip atsi
tiko. Pasirodo, kad vaikinas 
nežinojo, ■ jog šautuvas yra 
užtaisytas.

—-o  y
Essex County daržovių au

gintojai turėjo demonstraciją 
po num. 449 Merrimack St. 
Methuen, kaip apsisaugoti 
nuo barsukų. Pasirodo, kad 
tie sutvėrimai pridaro daug 
žalos f armėnams. Tas tik reiš
kia, kad ir barsukai nori svei- ' 
kais būti ir pasivalgo gerų 
daržovių.

—0—
“Lawrencę Eagle” reporte

ris A. F. McEvoy gavo pa
aukštinimą. Tapo paskirtas
New Britain, Conn., “Heral- 
do” redaktoriumi. Jis laik
raštininko darbą dirba nuo 
1909 metų. Nors -ant senatvės 
žmogus gaus geresnę algą už 
darbą.

—o—
Tarpe lietuvių didėja miri

mai. žmonėliai kraustosi pas 
“Abraljomą”, palikdami ant < 
vietos spragą tarpe lietuvių. 
Neseniai numirė J. S. Mata- 
kynas ir Anna Rakauskas. 
Abudu palaidoti su bažnytinė
mis apeigomis parapijos kapi
nėse. S. Penkauskas

Matthew A 
BUYUS

Helen 
837 N. 
susirgo,

(BUYAUBKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St, 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

« CHARLES J. ROMAN

3 psi.--Laisvė (Liberty, Lith. Daily) -Antr., Geg.-May 8, 1951

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

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

V H IYI-

Alzi.ro


Great Neck, N. Y.
Prisimenant A. Kasmočių
Ne visiems sis puikusis pa

vasaris teikia gaivumą ir svei
katą. Nekuriems tenka nebe
matyti daugiau, jo žavinčio 
pavasariško grožio. Antanas 
Kasmočius yra vienas iš tų, 
kuriam/ neteko pasidžiaugti 

\ šių metų pavasariškuoju bur
tu. Paskutinę savo ' gyvenimo 
dieną buvo dar gana judrus ir 
linksmas, kaip ir paprastai, 
stropiai besirūpindamas savo 
kasdieniniais bei biznio reika
lais. Ir štai apie 9 vai. vakaro 
pradėjo blogai jaustis ir taip 
jam besikalbant su šeima na
muose, mirė staigiai paliestas 
širdies atakos naktį 3 vai.

Kasmočius buvo prasišvie- 
tęs ir sąmoningas lietuvis, pro- 
gresyvis ir demokratiškai nu
siteikęs žmogus, sąžiningas 
biznierius, ir kiek jo biznio 
reikalai jam leisdavo, jis vi
suomet mielai padėdavo vi
suomeniniame veikime ir sutik
davo su visų pakraipų žmonė
mis.

Į Great Neck’ą privažiavo 
nemažai DP, jie prie jo visaip 
kibo ir net grąsinimais bandė 
paveikti jį, kad jis neskaitytų 
“Laisvės”. Nepersenai vieti
nio BALFo skyriaus parengi
me Kasmočiaus salėję, kum 
Balkūnas nutvėrė “Laisvės’* 
koncerto apgarsinimą iš jo į- 
staigos lango ir prašė Kasmo- 
čiau tą apgarsinimą išmesti 
lauk. Kasmočius gi jam pa
aiškino, kad kun. Balkūnas 
savo biznį daro daugiausia iš 
parapijonų. O jam prisieina 
daryti pragyvenimą iš visokių 
įsitikinimų- žmonių. Tada Bal
kūnas nuleido nosį ir padavė 
“L” garsinimą savo klapčiu
kui, kuris nunešė ir įkabino 
lange, kur jis kabojo ir pir
miau !

Tai ne pirmas ir ne vienin
telis Kasmočiaus susidūrimas 
su reakcionieriais. Kaip ap
sukrus biznierius, jis mokėjo 
puikiai sugy venti su 
visais, iš kurių jis darė sau 
pragyvenimą. Bet jis nieka
dos nepasidavė jokių pa- 
žiųrų grupėms. Ir kurie bandė 
jį patraukti dirbti jų naudai, 
gavo įsitikinti, kad Kasmo
čius yra nepalaužiamas žmo
gus. Skaitė “Laisvę” ik mirties 
ir dažnai paremdavo progre- 
vį veikimą. Kada dar gyvavo 
‘Pirmyn* choras, jo duktė Al
ma mokino choristus dainų. 
Jis pats gi domėdavosi choru 

. ir visaip jį paremdavo.
Kasmočius buvo linksmo 

būdo žmogus, turėjo ir pakan- 
, karnai sveiko humoro. Pašar

votas buvo savo namuose, 
jo karstą supo gausus gėlių 
vainikai ir žiedai, tiek kad ne
tilpo dviejuose kambariuose. 
Palaidotas 23 d. balandžio 
šv. Marijos kapinėse dalyvau
jant daugybei žmonių ir paly
dint gausaus būrio automobi- 

• lių. Paskutinę* kelionę atliko, 
apleisdamas savo gretas ir 
darbą. * Laidotuvių dalyviai 
buvo visi užkviesti į salę ir 
buvo vaišinami skaniais val
giais ir gėrimais..,

Paliko jis liūdinčią žmoną 
Jozaphiną, dukterį Almą ir 
sūnų Jery. Tebūna tau, Anta
nai, lengva šios šalies žemelė.

Kaimynas.
f —-------------------

Danton Miller, 21 metų, net 
tris valyzas nešėsi prisivogtų 
daiktų. Kai policistas Lento 
jį pasitiko ir pradėjo klausi
nėti, Miller išsitraukė revol- 

k - verį ir pareikalavo Lento ran
kas iškelti viršun. Policistas 
iškėlė rankas, bet taip staiga 
trenkė Milleriui į žandą, jog 
jam revolveris iškrito ir jis 
atsidūrė kalėjime.
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Motinos Dienai pateikta 
įspūdinga programa

Gegužės 6-tos popietį Mo
terų Apšvietos Klubas buvo 
sukvietęs pažangiųjų lietuvių 
būrį į Liberty Auditoriją 
draugiškam pobūviui artėjan
čios Motinos Dienos proga. Ir 
atėjusius pradžiugino su įspū
dinga, dienos dvasiai priderin
ta programa. O paskiau dar 
ir pavaišino.

Pirmoji programon iškvies
ta Elena Jeskevičiūtė. Ji pra
dėjo kalbą atmintimi savo mo
tinos. Minėjo jos pastangas iš
auklėti šeimą pažangia ir iš
tikima darbininkų reikalams. 
Stipriai uržakcentavo reikalą 
stiprinti dvasinį jaunimo auk
lėjimą. Skiepyti jaunime pa
žangią, darbininkišką pažiūrą 
į gyvenimą. Išmokyti mylėti 
savo klasę, ginti jos teises ir 
laisves.

Elena sakė, jog gyvenama
sis laikotarpis reikalauja iš 
mūsų visų daugiau darbo lais
vosioms idėjoms ir teisėms 
ginti. Tame kiekvienas pagal 
išgalę privalome pasiimti prie
volę patys ir tai dažniau ir 
stipriau priminti visiems ap
link save. Tą mint^ ji pastipri
no paskaitymu ištraukų iš Dr. 
Kaškiaučiaus Credo (jo pasa
kytos kalbos jam pagerbti 
įvykusiame bankiete),

Elenos kalba buvo šiltai į- 
vertinta.

Sekama -išstojo Bronės Su- 
kaskienės (šalinaitės) vado
vaujama mokinių grupė su 
dainomis, piano muzika, reči
taliais. Pati mokytoja paskai
tė iš Poeto Juliaus Janonio 
raštų “Vaikų Dienos.” Apsa
kymėlis parodo motinos įtaką 
vaiko auklėjime.

Elena Brazauskienė dvie- 
mis atvejais sakė eiles. Jos 
dramatinę eilėsaką šį kartą 
dar pastiprino Sukaskienės 
pritarimas pianu, muzika pa
dėjimas reikšti poezijos dva
sią. Taipgi* pasakė vionas' ei
les (duktė su motina) duete 
su Suzana Kazokyte.

Nuostabiai pasirodė mažie
ji šios grupės dalyviai; Sukas- 
kų sūnelis Dmitri ir Brazaus
kienės sūnelis Serge. Abu 
dainavo su visa grupe, ir solo, 
taip pat vienas ir kitas skam
bino pianu atitinkamas am
žiui ir mokinio stažui melodi
jas; ir vienas ir kitas patys 
‘paskelbė savo skambinsimą 
veikalą.

Sonya Rieitman švelniai su
dainavo porą dainų solo, ang
lų kalba. Miriam Gottlieb jau 
įgudusiai skambino pianu su
dėtingą muzikos kūrinį. Ir abi 
merginos su Brazauskiene ir

Kazokyte kvartete dainavo 
lietuviškas dainas.
< Suzana Kazokyte simpatin
gai ir stipriai dainavo “Vai 
močiute,” Pociaus, taipgi ang
lišką “Homing.”

Programoje paskutiniu iš
stojo kvartetas: Reitman, 
Brazauskienė, Kazokyte, 
Gottlieb. Jos dainavo “Ku
klioj girioj,” Žilevičiaus f “Tur
tingos panos,” Šimkaus; “O 
tai dėkui,” Bendoriaus, ir ang
lišką “Dear little boy of mi
ne.” Solo dalis dainavo pasi- 
vaduodamos. Gražiai dainavo, 
jaudinančią sukėlė nuotaiką. 
Visoms dainininkėms akom
panavo Sukaskienė.

Baigiant programą, pirmi
ninke Katrina Petrikienė pa
prašė visus pagal išgalę prisi
dėti lėšoms padengti ir pa
kvietė pasisvečiuoti klubiečių 
paruoštais ir čia jau gale sa
lės ant užtiesto stalo atneš
tais užkandžiais ir karšta ka
va (šaltąjį gėrimą dovanojo 
St. Griškus).

Vaišėms sandvičių, sūrių, 
pyragų ir kitko namie paga
mino ir atnešė-dovanojo Mari
jona šmagorienė, Marcelė 
Yakštienė, Olga Reinhardt’ie- 
nė, Katrina Petlitzkienė, Ste
fanija Vinikaitienė, Ona Če
pulienė, Katrina Rėklienė, Al
bina Mikniaus. Ir kas nors 
papuošė stalus puošniais aly
vų bukiętais. O gale salės ant 
vieno stalo buvo išdėstyti 
draugių maspeth iečių rankų 
darbo meniškai numegsti sve- 
teriaį, jų dovana Motinos Die
nai ir daug tarnaujančiam vi
suomenei Moterų Klubui.

Rep.

“GERIAU VĖLIAU, 
NEGU NIEKAD”

Nejauku, kad nieko ne
buvo parašyta apie Jono 
Valenčio už praėjusį sekma
dienį patiektą iliustruotą 
paskaitą apie, “Hamletą.”

Taip praėjo dėl atsidėji- 
viens ant kito.

Taigi, nors pavėluotai 
tenka pranešt, kad Valen
čio rūpestingai paruoštą 
paskaitą labai domingai iš
klausė nemažas menu besi
dominčių žmonių, būrys ir, 
atrodė, aukštai ją vertino.

S. V.

Ar žinote, kad New Yorko 
mieste pernai-nuo visokių li
gų pasimirė 78,922 žmonės? 
Kiekvienas penktas mirimas 
buvo vėžio liga. '

l A

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

Mūsų žymusis muzikas F. Balevičius
Naujojo Jono Juškos para

šytoje operetėje “Sudrumsta 
širdis” yra daug gražių dai
nų. Visoms joms muziką sukū
rė Kranas Balevicius. Darbo
jis įdėjo daug. Franas yra la
bai darbštus žmogus, didelių 
muzikinių gabumų žmogus.

Daug kartų esame girdėję jo 
sukurtų atskirų muzikos kūri
nių. Kiekvienas kūrinys yra 
palikęs mumyse ilgai neišdy-

lantį įspūdį.
Dabar, štai, turėsimo pro

gos išgirsti ištisą veikalą.
Franas Balevičius turi ne

paprastai malonų būdą. Su 
visais jis gražiai sugyvena. 
Jo muzikiniai gabumai, jo di
delis talentas nepadaro jo pa
sipūtusiu ir užsispyrusiu, kaip 
kad dažnai atsitinka su dau
geliu gabių, talentingų įmo
nių. Jis visuomet pasiruošęs 
patarnauti pažangiečių orga
nizacijoms parengimuose. Aš 
nežinau, kaip mes, Brooklyno 
pažangūs lietuviai, galėtume 
apsieiti be Frano patarnavi
mo. Paskutiniais heleriais me
tais beveik nesame turėję to
kio parengimo, kuriame Fra
nas nebūtų buvęs kuriam nors 
dainininkui akom«panistu arba 
piano solo artistu. Nereikia 
vaikštinėti be kepurės, kad jį 
prisiprašius. Ir beveik visuo
met jis mums patarnauja be 
jokio atlyginimo.

Taigi, visi turėtumėm būti 
minėtoje operetėje geg. 13 d. 
ir išgirsti naujai sukurtą Fra
no Balcvičiaus muziką. Rep.

Dar vieną visą mėnesį bus vedamas 
vajus kovai su vėžio liga

Kažin kas telefonu policijai 
pranešė, kad ant 46-to aukš
to Chanin Building, Lexington 
Ave. ir 42nd St., prie lango 
kabąs pasikabinęs žmogus ir 
bile minutę gali nukristi. Pri
buvo policistų būrys žmogų 
gelbėti. Suplaukė tūkstančiai 
žmonių. Bet kabančio žmo
gaus niekur nesurado. Kas 
nors policiją stivedžiojo.

(Tąsa nuo 1-mo psl.)
B. ir V. Zmitraitės .........  ....... 2.00
J. K. Vaicekauskai ••............... *.............. 2.00
V. A. Kazienąi ................. <........... ...... 2.00
A. N. Juodikaičiai ...........   2.00
A. J. K. Navalinskai .......... •.... t ................ 2.00
P. A. — Geri Draugai ... ?............................. 2.00
Geras Draugas ........ ‘................................. .. 2.00
Laisves Skaitytojas • •....................................... 1.00
J. Kleivis ... *........   1.00
H. Viežiene .........................,................. .... 1.00
P. M. Mikalajūnąi .........     1.00
A. Bevarde ................   1.00
V. Kapicduskienė ..................    1.00
A. L. Mainomai..............................................  1.00
A. H. Pagegalai............................................  1.00
V. Kaminskiene ................       1.00
F. žiburis .........................  1.00
V. Bevarde ......... • •........................ 1.00
G. Draugas ......................................................  1.00
P. N. Draugai ....................••........................... 1.00
J. A. Draugai............................... 1.00
J. M. Draugai.................................. • r............ .'. 1.00
Plikis ...........................      1.00
H. Žakiene .. • •................................................... 1.00
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingiau

siai ačiū! Laisves Administracija

New York City Cancer ko
mitetas nutarė smarkiai pra
tęsti ir praplėsti vajų prieš vė
žio ligą. Nutarta vajų tęsti 
dar per visą gegužės mėnesį. 
Vajus pasibaigs su gegužės 
30-ta diena.

Komitetas yra pasibrėžęs 
kovai su vėžio liga sukelti 
$1,500,000. ’Dar toli gražu 
tikslo nepasiekta. Manoma, 
kad visgi pavyks tą būtinai 
reikalingą sumą sukelti iki 
gegužės 30-tos dienos.

Komiteto pirmininkas John

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

vau tikėjimo santykius su pik
tadarybėmis. Parašiau bro
šiūrą “Rleligija ir Piktada
rystės.” Joje pilna gyvų fak
tų, kaip tikėjimas, fanatizmas, 
bažnyčia ir kunigai nepagel- 
bsti žmogui apsiginti nuo 
blogų pagundų, per gyvenimo 
džiungles prasiskinti tiesų ir 
teisingą kelią.

Barasi ir skundžiasi Ameri
kos Raudonasis Kryžius. Jis 
negauna pakankamai kraujo 
aptarnavimui Korėjoje sužeis
tų jaunuolių. Vajai eina vie
nas po kito, bet vis tiek krau
jo neužtenka.

Mes karščiausiai remiame 
Raudonojo Kryžiaus pastan
gas. Bet juk tokios bėdos su 
gavimu kraujo nebuvo pra
ėjusiame, daug didesniame 
kare. Argi tas neįrodo šio ka
ro nepopuliarumą? Ir labai 
įrodo.

Mūsų komercinė spauda sar- 
matina Trano parlamentą už 
nutarimą sunacionalizuoti sa
vo žibalo pramonę. N. Y. Times 
sako: Ir negražu ir neteisin
ga ! Mūsų broliai anglai bus 
nuskriausti. Per keletą desėt- 
kų metų jie Irano žibalo šal
tinius plėtojo ir išnaudojo. 
Darėsi didelius pelnus. Nese
niai juk jie pasidarė sutartį 
sui Irano valdžia taip tuos 
šaltinius išnaudoti dar per še
šiasdešimt metų. Ta sutartis 
pasibaigs tik pačioje pabaigo
je šio šimtmečio.

Bet ką tas parodo ? Tas 
tik parodo, kad imperialisti
niai plėšikai perdaug buvo 
apžioję. Dabar jau pradeda 
paspringti. Tai iy viskas.

O Tranui ,ir gražu ir teisin
ga pačiam operuoti ir valdyti 
savo gamtinius turtus.

Reed Kilpatrick, pranešdamas 
apie vajaus pratęsimą, paduo
da įdomių faktų. Jis parodo, 
kad New Yorko mieste pro- 
porcionaliai daug daugiau 
žmonių serga ir miršta vėžiu, 
negu bile kur kitur New Yor
ko valstijoje.

Pavyzdžiui, 1948 metais 
New Yorko mieste vėžiu mirė 
14,795 žmonės. Tuo tarpu 
visoje valstijoje mirė vėžiu 
tik 25,528 žmonės. Tas reiš
kia, sako Kilpatrick, kad mū
sų mieste išpuolė vėžio liga 
mirimų apie 185 ant kiekvie
no šimto tūkstančių gyvento- 
jų, tuo tarpui abelnai valstijo
je išėjo tik apie 170 žmonių 
ant kiekvieno šimto tūkstan
čių gyventojų.

1949 metais New Yorko 
.mieste vėžio liga mirė 15,318 
žmonių, arba apie 194 iš kiek
vieno šimto tūkstančių gyven
tojų. Visoje valstijoje tais 
motais pasimirė vėžio liga 
26,203 žmonės.

1950 metais N. Y. mieste 
vėžio liga mirė 15,461 žmo
gus, arba apie 195 žmonės iš 
kiekvieno šimto tūkstančių 
gyventojų.

Tas parodo tikrai baisų da
lyką. Tas parodo, kad nepai
sant visų mokslo pasiekimų 
kovoje su vėžio liga, didžiau
siam ir turtingiausiam viso 
pasaulio mieste mirimai nuo 
vėžio kasmet auga, didėja, 
daugėja!

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. O., 

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

Sulaikė ėstų savaitraš
čio redaktorių

Justicijos Departmentas va
ro savo darbą toliau prieš no- 
piliečius amerikiečius, šio- 

l mis dienomis tapo sulaikytas 
estų savaitraščio “Uus Hm” 
redaktorius Michael Nukk. 
Paleistas po penkiais tūkstan
čių dolerių kaucijos. Jam irgi 
yra gąsdinama išdeportavimu 
iš Amerikos.

Nukk Amerikon atvyko 
1932 metais. Jis yra vedos su 
Amerikos piliete ir turi du 
vaikus — vieną 13 motų, o ki
ta 3 metu. c c

Amerikinis S v o tu rg i m i a m s 
Ginti Komitetas sako, kad iki 
šiol Justicijos Departmentas 
yra sulaikęs deportavimui 24 
valstijose 180 asmenų. Komi
tetas deda visas pastangas, 
kad nė vienas jų nebūtų išde- 
portuotas. Jis prašo visuome
nės pritarimo ir finansinės pa
ramos.

Gali žmogų išdeportuoti 
į mirties nasrus

Justicijos Departmentas 
yra pasimojęs išdeportuoti žy
mų, seną Amerikos graikų 
veikėją Peter Harisiades. 
Sveturgimiams Ginti Komiteto 
sekretorius Abner Green sa
ko, kad jeigu šis pažangus 
graikas būtų išdeportuotas 
fašistinėn Graikijon, tai jis 
būtų pasmerktas mirtim

Su šiuo faktu yra verčia
mas skaitytis ir Justicijos De
partmentas. Gegužės 14 die
ną paskyrė tyrinėjimui, ar iš 
tiesų jam tokia bausmė grū
motų, jeigu jis būtų išdepor
tuotas į šių dienų Graikiją.

Naujas taikos leidinys
New Yorke išėjo naujas 

anglų kalba leidinys, pava
dintas “American Peace Cru
sade.” Išleista du šimtai tūks
tančių kopijų. Norima šį lei
dinį plačiausia paskleisti tar
pe visų luomų ž.monių. Nes,

Profesoriaus geras 
patarimas tėvams

New Yorko miesto y-roen- 
wich Village apylinkėj^ susi
rinko 150 tėvų ir viesulą |no- 
kyklų mokytojų. KonfAenci- 
jos tikslas buvo pasikalbėti 
apie tai, kaip reikia išgelbėti 
mūsų vaikus iš karo isterijos. 
Labai puikiai pakalbėjo pro
fesorius Dr. Wittenberg. Jis 
pasakė, kad tėvai ir mokyto
jai turi pasiimti ant savęs di
delę ir sunkią atsakomybę 
neduoti naujo karo kurstyto
jams užnuodinti jų vaikus 
karine istorija.

Konferencija priėmė rezo
liuciją prieš valdžios pasimo- 
jimą Amerikoje įvesti visuoti- 

i nį militarinį tarnavimą.

Aukščiausio teismo teisėjas 
Fennelly, brooklynietis, pasi

gailėjo Long Island geležinke
lio kompanijos. Jis sako, kad

I teismo nuosprendis priverst 
i kompaniją užmokėti sužeis
tam-Vincent Burgess $400,- 
000' yra perdaug. Teisėjas 
mano, kad jam turėtų užtek
ti už sveikatos netekimą 
$240,000. Tik klausimas, už 
kiek savo sveikatą /šutytų 
parduoti pats teisėjas FefSęl- 
ly?
.................. >

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

help wanted
REIKALINGI DARBININKAI

Reikalingas Laisvės spau
stuvei darbininkas mokytis 
prie presų ir abelnai spaustu
vės darbo. Kreipkitės: 110-12 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE
Namų darbininkė ir virėja gražiai, 

ramiai šeimai su 2 mokyklos vai
kais, kurio nevisada yra gori ir ra
mūs, guolis atskirame, švariame 
kambaryje, T-u maudyne, ifWu maz
gotojas mazgoja indus, mašma maz
goja ir džiovina drabužius. Dar yra 
gana darbo už $37.5(J\į savaite. 
CLoverdale 8-5110 I (70-72)

ndėjai sako, taikos reikalas 
yra visų Amerikos žmonių 
reikalas.

TONY’S A.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas 
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

1CGZAMTNTJOJAM akis 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

i Tel. ST. 2-8342

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8961

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

REPUBLIC BAR & GKII I.
Savininkas

IGNAS SUTKUS
/

Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 
burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET'*'

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