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dviejose vietose jis negirdėjęs 
blogo žodžio prieš Ameriką: 
Jugoslavijoje ir vakarinėje 
Berlyno dalyje,.

Kitur visur žmonės zurzėjo 
prieš Amerikos politiką. Ir 
Thomas mano, kad jie turėjo 
pagrindo zurzėti.

Norman Thomas buvo tik 
tose šalyse, kurios eina su 
“Vakarais.”

Kai dėl Jugoslavijos: Tho
mas, be abejojimo, kalbėjosi 
tik su litiniais valdininkais, 
kurių koserės yra užkištos 
amerikiniais doleriais.

—o—
Kaip neimsi, šlykščiausią 

pasaulyje būtybė yra šnipas- 
provokatorius — tasai, kuris 
vakar sakėsi esąs didžiausias 

Revoliucionierius,” o šian
dien išdavinėja tuos, su ku- 
riaisykadaise veikė.

žytnioji darbininkų judėji
mo vadovė, Elizabeth Gurley 
Flynn, rašo:

“Tuomet Darbininkų Apsi
gynimo Sąjunga, kurios orga
nizatore aš buvau, gynė Ben 
Gitlowa. Aš lankiau ji Sing 
Sing ir Auburn kalėjimuose. 

/O dabar jis siekiasi Įkalinti 
mane.”

—o—
Rašytoja - žurnalistė mini

> tuos laikus — prieš 30 metų 
— kai Gitlowas, Ruthenber- 
gas, Larkinas ir kiti buvo įka
linti, einant niujorkiškiu Kri
minalinės Anarchijos įstaty
mu, kuris vėliau buvo panai
kintas.

Tai buvo metas, kai Gitlo- 
wasMar buvo žmogus.

Nūnai jis dirba 30-ties si
dabrinių kavalieriaus darbą; 
jis “lųūdija” prieš komunis
tus; lifldija, aišku, už pinigus.

Darbščioji Elizabeth Gitlo- į 
wą vadina šių laikų ameriki- 

• niu Van der Lubbe.
Vokiškasis Van der Lubbe, 

atsimename, “liudijo” prieš 
Dimitrova ir kitus Leipzigo 
teisme dėl padegimo reichsta- 
go pastato.

—o—
Kai kurie žmonės yra linkę 

manyti, jog šiuo metu vykstą 
kaž kokie pasitarimai dėl ka
ro baigimo Korėjoje.

Būtų gražiausias dalykas, 
jei ten baigtųsi visiškai nerei
kalingas karas.

i —o—•
Kaip kiekvieneriais metais, 

taip ir šiemet, mūsiškis Aido 
Choras su niuvarkiškiu Siety-

*• Choru ruošia pavasarišką
Dogą, įvyksiančią gegužės 

Liberty Auditorijoje, 
irnond Hill’yj.

S pastatyta naujai su- 
.Uiiaa Prano Balevičiaus ope- 
*etė “Sudrumsta širdis.”

Libretto autorius, Jonas 
Juška, sako: bus labai daug 
juokų.

Matysime!
Ir tie, kurie nenori daug 

juoktis, privalo pramogon at
vykti, nes kiekvienas mūsų 
turime paremti ilgametį Ai
do Chorą, kuriam šiemet, be
je, sukaks 40 metų amžiaus!

—o—
. “Tu žinai, jog aš nekaltas. 

Kartok nuolat žmonėms, kad 
V aš neatlikau! šito nusikaltimo.

Sakyk jiems, •jog tikroji prie
žastis, kodėl jie mane žudys, 
yra ta: jie nori laikyti pietuo’ 
se negrus priespaudoje....” 

f Tai žodžiai iš laiško, kurį
Willie McGee rašė savo žmo
nai gegužės 7 d. — savo mir
ties išvakarėse.

| įsidėmėtini žodžiai!

B TaiK” dar vienas negras, | 
Will ie iMcGee, tapo legaliai 

■ nulinčluotas.
• Jo žmona, jo likusieji ketu-* 
gi vaikai, jo motina, jo gimi

JANKIAI SAKO SUDAVĘ 
DIDELIUS SMŪGIUS 
KORĖJOS LIAUDININKAM
312 lėktuvų pleškino Sinuidžu 
poliai Mandžūrijos sieną

Korėja, geg. 10.—<Ameri-
konai su savo talkininkais 
prasiveržė iki 20 bei 25 my
lių į šiaurę nuo Seoulo, Pie
tinės Korėjos sostinės. Sa
koma, jie užklupo šiauri
nius Korėjos liaudininkus ir 
kinus, kurie ruošėsi iš abie
jų pusių užpulti ameriko
nus Seoule. Amerikonai 
suardę tą jų planą, užmuš
dami bei sužeisdami apie 
6,000 kinų ir korėjinių liau
dininkų, o kitus išvaikyda-' 
mi.

312 amerikiniu bombane- 
šių ir lengvųjų lėktuvų 
bombardavo, šaudė ir 
gazolino drebučių bombo
mis degino Šiaurinės 
Korėjos lėktuvų stovyklą 
Sinuidžu, paliai Mandžūri
jos rubežiu. Tai buvo di
džiausias iki šiol ameriki
nis oro žygis Korėjos kare. 
10 ketvirtainių mylių plo
tas tapo paverstas “pleš
kančiu pragaru.”

Ketvirtadięnį oficialiai 
pranešta, jog amerikonai

Naujas slaptingas 
Amerikos ginklas

Washington. — Amerikos 
apsigynimo sekretorius gen. 
Marshallas pranešė Senato 
komitetams, jog ši šalis tu
ri naują smarkų ginklą, ku
ris būtų naudojamas kare 
prieš Sovietų Sąjungą.

Apie tą ginklą Marshallas 
prisiminė, kalbėdamas slap
tame posėdyje Senato ko
mitetu- kariniais ir užsieni
niais reikalais. Cenzūra 
išbraukė šią žinią iš Mar- 
shallo kalbos nuorašo, kaip 
sakė vienas, senatorius ko
respondentams.

Suprantama, kad tai yra 
naujas atominis ginklas •

Jankiai “užėmė” Islandiją, 
sako Maskvos spauda

Maskva. — Amerika, at
siųsdama savo kariuomenės 
būrius į Islandiją, faktinai 
užėmė tą respubliką, kaip 
rašo Maskvos laikraščiai.

Islandija yra šiaurinė At
lanto Vandenyno sala 39, 
6i98 ketvirtainių mylių plo
to ir su 130,360 gyventojų. 
Jinai neturi savo kariuome
nės.

Islandija yra svarbi sto
vykla Amerikos lėktuvams 
ir laivams atsitikime karo 
su Sovietų Sąjunga. /

nės, jo draugai, prieteliai ir 
kiekvienas blaiviai samprotau
jąs žmogus to niekad nepa
mirš.

Willie McGee nužudymas— 
tragedija ne tik jam, ne tik 
jo šeipnai, o tragedija visam 
mūsų kraštui!

Ir žmonės jos nepamirš.

sunaikino vieną šiaurinių 
korėjiečių . lėktuvą Sinui- 
ęlžu aikštėje ir sužalojo ke
turis kitus.

O tiktai keliomis valando
mis pirmiau buvo skelbia
ma, būk amerikiniai lakū
nai sudaužę ten “50 iki 75 
priešų lėktuvų ant žemės.”

Ketvirtadieni 275 ameri
kiniai lėktuvai atakavo 
Šiaurinės Korėjos sostinę 
Pyongyangą ir kitus mies
tus, ^ypač geležinkelių sto
tis. Sakoma, sunaikino 14 
vagonų ir apdaužė 20 kitu.

Šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir kinai viduriniame 
ir rytiniame frontuose dar 
pasitraukė atgal, sako ame
rikonų korespondentai.

Amerikonai rytiniame 
fronte užėmė Indžę, už 4 
mylių į šiaurę nuo 38-tos 
paralelės.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai vi
suose frontuose atmušė 
amerikonų ir jų talkininkų 
atakas.

Trumanas numato dar 
didesnį kainų pakilimą

Washington.—•’ Prez. Tru
manas sakė susirinkime 
600 fabrikantų, jog dar per 
dvejus metus kils infliaci
ja—eis brangyn maistas ir 
kiti reikmenys ir d a r 
smuks perkamoji pinigų 
vertė. Tai todėl, kad vis 
daugiau ginklų gaminant, 
siaurėja vartojimo dalykų 
gamyba.

Kovai prieš infliaciją pre
zidentas siūlė smarkiai pa
didinti taksus, aprėžti pir
kimus išmokesčiais ir kon
troliuoti algas, kainas ir 
rendas.

Valdžios skaitmenų biu
ras pranešė, jog nuo 1939 
metų doleris taip nupuolė, 
kad dabar tėra vertas tik 
55 centų.

Izraelis ir Syrija 
sustabdo mūšius

Tel Aviv, Izrael. — Pra
nešama, kad Izraelis ir Sy
rija pertraukė karo veiks
mus pagal Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos įsakymą.

Per savaitę buvo kariau
jama nuginkluotame plote į 
šiaurę nuo Galilėjos ežero.

Amerikos lėktuvai užmušę 
32 jankius belaisvius

London. — Kinijos Žinių 
Agentūra pranešė, jog A- 
merikos lėktuvai atakavo 
belaisvių stovyklas viduri
nėje Korėjoje, užmušė 32 
amerikonus belaisvius ir su
žeidė. 31. Kartu užmušta- 
12 korėjiečių.
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K. Bevardis, Cliffside Park, N. J. •............ 25.00
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Antanas Ūsas, Easton, Pa. .. • •................ • 3.00
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John Wasvill, Lewiston, Me........................... 2.00
P. Bakaitis, Collinsville, Ill........................ • •.. 1.00
M. Matukas, Boston, Mass..............1.00

Berlin. — Visojo Vokie
tijoje prasidėjo parašu rin
kimas ant blankų su klau
simu: t

“Ar jūs stojate už ar 
prieš Vokietijos atginklavi- 
mą ir taikos sutarties pa
darymą 1951 metais?”

Ši klausimą užgyrė ir pa
skelbė Rytinės Demokrati
nės Vokiečių Respublikos 
seimas.

Tas parašų rinkimas va
dinamas visuotinais liaudies 
balsavimais.

Vakarinės Vokietijos val
džia, veikianti pagal anglų, 
amerikonu ir francūzu Įsa
kymą, uždraudė tokį para
šu rinkimą.

Rytinės Demokratinės 
Vokiečių Respublikos prem
jero pavaduotojas Walteris

Vakariniai kraštai turi 
dvigubai daugiau armijos, 

sako Sovietą maršalas
Maskva. — Maršalas Va- 

silius Sokolovski, Sovietų 
Sąjungos apsigynimo mi
nistro pavaduotojas, rašo 
Pravdoje:

— 'Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir Francija dabar 
turi antra tiek daugiau ka
riuomenės, negu Sovietų 
Sąjunga.

Tų trijų vakarinių kraš
tų kariuomenė iš tikrųjų 
yra viena armija, suben
drinta pagal karinį Atlanto 
kraštų paktą.

Bet Sovietų žmonės gali 
pasitikėti, kad ginkluotos 
Sovietų jėgos atmuštų prie
šus nuo sovietinių rube- 
žių.—

Philadelphia. — Religine 
Kveikerių Draugija išleido 
knygelę, smerkiant karinę 
Amerikos politiką.

Washington. — Spėjama, 
kad Amerika daro ir atomi
nės artilerijos bandymus 
Eniwetok saloj.

Būsiąs suimtas ar išvytas 
Panamos diktatorius 
-prezidentas Arias

Y ACHESON “LIUDYS”
SENATO KOMITETAM ‘
PRIEŠ KINIJA X
MacArthur, anot Marshallo, būtų
atšalinęs Amerikos talkininkus

Ulbrichtas ragino uoliai 
rinkti parašus rytinėje ir 
vakarinėje Vokietijoje viso
se darbavietėse ir aplan
kant kiekviena narna.

Kalbėdamas seime, Ul
brichtas pareiškė:

— Vakar i n i a i kraštai 
stengiasi įtraukti Vokietiją 
į vadinamą Europos gyni
mą nuo Sovietu Sąjungos, 
perduoti Vokietiją kaip ka
ro lauka amerikiniams įsi
veržėliams.

Jeigu kiltų karas, tai net 
8 ar 10 divizijų armijos ne
galėtų sulaikyt rusų. Argi 
jau ne laikas suprasti, koks 
būtų likimas tarptautinės 
vakarų Europos armijos, 
kuri būtų daug silpnesnė 
už Hitlerio armiją? Bet juk 
ir Hitlerio armija buvo su
mušta.—•

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
sakė korespondentams, kad 
jis plačiai “liudys” kari
niam ir užsieniniam Sena
to komitetam, kodėl Tru- 
mano valdžia reikalauja 
sulaikyt Formozos salą nuo 
Kinijos Liaudies Respubli
kos ir kodėl ji priešinasi 
Kinijos priėmimui į Jung
tines Tautas.

Amerika pripažįsta Čiang 
Kai-šeko kinus tautininkus 
Formozos saloje kaipo “vi
sos Kinijos valdžią” ir lai
ko juos Kinijos atstovais 

i Jungtinėse Tautose.
Achesonks taip pat žada 

raportuoti Senato komite
tams, kaip Washingtono 
valdžia darbuojasi; kad vi
sos ' Jungtinės Tautos su
stabdytų gabenimą Kinijon 
bet kokių daiktų, tarnau
jančių kariniam jos stipri
nimui.
Marshallo pareiškimai 
prieš MacArthurą

Apsigynimo sekretorius 
generolas George Marshall

Šnipas Gitlow gauna 
$50 algos per dieną
Washington. — Samdytas1 

valdžios 'šnipas Benjamin 
Gitlow gauna iš valdžios po 
$50 per dieną už “liudiji
mą” prieš Komunistų Par
tiją, kai)) privertė Gitlowa 
prisipažinti komunistų ad
vokatas Vito Marcantonio.

Gitlowas seniai išbrauk
tas iš Komunistų Partijos.

McCarrano įstatymo ko
misija daro kvotimus Ko
munistų Partijai pagal ge
neral] o prokuroro reikala
vimą, kad ji užsiregistruo
tų kaip “neištikima” val
džiai.

Gitlowas pasakojo, kad 
Amerikos Komunistų Par
tija, pagal Sovietų įsaky
mą, 1927 metais “planavo 
revoliuciją” prieš Ameri
kos valdžią.

Taksai didinami dar 
• trimis procentais

Panama City. — Kad Pa
namos prezidentas - diktat 
torius Arm. Arias panaiki
no 1946 metų konstituciją 
ir įvedė savo diktatūrą, dėl 
to sukilo studentai ir tūks
tančiai kitų panamiečių. 
Per Arijo kariuomenės su
sikirtimus su sukilėliais ta
po nušauta bent 2 asmenys 
ir sužeista 111.
' Sukilėliai, pagaliaus, ėmė 
viršų ir apgulė Ariją pre
zidentiniame palociuje. Tad 
jis ketino sugrąžinti kons
tituciją. Bet seimas nuta
rė pašalinti Ariją ir jo vie
ton pastatyti vice-preziden- 
tą Arosemeną.

Pranešama, kad Arias ga
lės būti areštuotas bei iš
tremtas.

Washington. — Kongre
so Atstovu Rūmo lėšų ko-i Pranciška Amšiejienė, gv- 
mibetas užgyrė bilių, siū- venusi 47 E. 21st St., po il- 
lantį pakelt taksus asmenį-! gos ligos mirė gegužės 9-tą. 
nėms pajamoms viso 2 bili-
onais, 900 milionų dolerių 
per metus. Tai reiškia, kad 
taksai būtų padidinti dar 
trimis procentais.

Prez. Trumanas reikala
vo 3 bilionų dolerių naujų 
taksu. 4.

Los Angeles. — Gatvėje 
areštuotas už girtybę pro
fesorius V. B. Twitchell, 

į kuris kitiem skelbė blaivy- 
I bę; nubaustas $20.

Ontario, Kanada. — Su
sprogo dirbtinės gumos fa
brikas, padarant $100,000 
nuostoliu. A-

toliau aiškino tiem Senato 
komitetam, kodėl prez. Tru
manas turėjo pavaryti ir* 
pavarė generolą MacArthu
rą iš komandos Tolimuo
siuose Rytuose. Marshallas 
sakė:

Amerikos talkininkai ko- 
rėjiniame kare bijojo, kad 
MacArthuro pasiūlymai ga
lėtų iššaukt Sovietų įsiki
šimą j Korėją ir užkurt tre
čią pasaulini karą. Jeigu 
Trumano valdžia būtų vyk
džiusi tuos pasiūlymus, tai 
gal būtu nuo jos atsimetę 
anglai ir kiti talkininkai. 
Jie priešinosi MacArthuro 
Įperšamiem žygiam — bom
barduoti Kinijos Liaudies 
Respubliką, užblokuoti ją iš 
jūrų ir perkelti Formozos 
kinų tautininkų armiją ka
rau prieš Kiniją sausumo
je.

MacArthuras, viešai duo
damas tokius , pasiūlymus, 
ne tik prieštaravo Trumą- 
no politikai, kuri dar ven
gia karo šu Sovietų Sąjun
ga. Jisai tuo būdu pasklei
dė talkininkuose abejoji
mus ir nusiminimą — jie 
nežinojo, kas iš tikrųjų bus 
vyriausias Amerikos ko- 
mandierius, ar prez. Tru
manas su savo kariniais 
štabais ar MacArthuras.
Kodėl japonai nenaudojami 

koreiiniame kare
Gen. Marshallas taipgi 

pranešė senatoriams, kodėl 
Jungtinės Valstijos nenau
doja japonų kare prieš 
Šiaurinės Korėjos liaudinin
kus ir kinus. Tai todėl, kad 
Sovietų Sąjunga, ir Kinija 
turi tarpsavinės pagalbos 
sutartį, kuri sako: Jeigu 
Japonija ar jos talkininkai 
užpultų vieną iš tų dviejų 
susitarusių šalių, tai antra 
šalis padėtų užpultajai ap
siginti.

Washington. — Valdžia 
surado, kad maistas nuo 
1939 metų pabrango 126%.

Teheran, Iran. — Anglai 
siūlo Irano valdžiai dery
bas, norėdami pasilaikyti jo 
žibalo pramonėje.

Bayonne, N. J.

i

Mirė Pr. Amšiejienė

Pašarvota 26 E. 21st St.
Laidos šeštadienio rytą, ge
gužės 12-tą. Sirgo nuo ru
dens.

Liko liūdintieji vyras An
tanas, sūnus Antanas ir 
duktė Florence su šeimo
mis; sesuo Anna Dobilienė, 
Brooklyne, sesuo Liucija 
Mickevičienė, Bayonnėjė, 
brolis Juozas Vertelis, L'in- 
dene, ir kiti artimieji.

Jiems Laisvė reiškia už
uojautą.
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BESIARTINANT PARLAMENTARI
NIAMS RINKIMAMS FRANCŪZIJOJE

.Šiuos žodžius rašant atrodo, jog Francūzijos parla
mento deputatų rinkimai įvyks šių metų birželio 17 d.

Dabartinis Francūzijos parlamentas, kurio dienos 
baigiasi, buVo išrinktas, einant proporcinės reprezenta
cijos’ rinkimų sistema.

‘ Vadinasi, jis buvo išrinktas demokratiškesnių būdu. 
O kadangi jis buvo išrinktas demokratiškesnių būdu, tai 

' jame ir daVbininkų partijos atstovai turėjo nemažą at
stovybę. Pavyzdžiui, komunistų partija šiame parla- 

- mentė tūrėjo iš—621 deputatų—185; komunistų partija 
turėjo daugiau savo atstovų, negu kuri kita partija.

Tas faktas, kad komunistai parlamente turėjo dau
giausiai atstovų, labai nepatiko buržuazinėms parti
joms, labai nepatiko Washingtonui, labai nepatiko 
tiems, kurie ryžtasi Francūziją ginkluoti, ruošiant ją 
naujam karui, karui prieš Tarybų Sąjungą.

Kaip žinia, komunistai smarkiai priešinasi ginklavi
muisi ir kovoja už tai, kad tie pinigai, kurie taikomi 
ginklams, būtų išleisti darbo žmonių būvio gerinimui.

Stambiojo kapitalo, “vidurio” ir degaullistų partijos 
dėjo didžiausių pastangų, kad sekamame parlamente 
'komudiistų skaičius būtų sumažintas.

Kiekvienam yra aišku, jog komunistų įtajka masėse 
tebėra didelė, jog komunistai ir vėl gali laimėti ne ma
žesnį, o gal dar didesnį, skaičių atstovų.

Buvo sugalvota visokių skymų rinkiminiam įstatymui 
“patobulinti.”

Parlamente ėjo debatai, kaip pakenkti komunistams, 
įgaliau, surastas išmintingas skymas: panaikinti pro- 

, poipipčs reprezentacijos rinkimų sistemą!
7šjąfšąVaite tai sistemai buvo užduotas galutinis smū- 

kąi ,332 prieš 248 parlamento deputatai priėmė nau- 
ją| rinkiniams reguliuoti įstatymą, pagal kurį parlamen- 

’ to rinkimai' bus vedami nė pagal proporcinę reprezen-

Iš 92 Frrncūzijos departmentų (apskričiu) tik dviejuo- 
'Sė‘Paryžiaus miesto departmentuose tebus palikta «pro- 
* porcinė reprezentacija, o kitur visur ji tampa panai
kinta!

Kaip gi rinkimai bus pravesti? Pagal kokią tvarką? 
Pavyzdžiui paimkime vieną departmentą (apskritį). 

;$tai, partija išstato savo kandidatų sąrašą. Jei už jos 
sąrLšą departmento ribose bus paduota 51 nuošimtis 
visų balsavusiųjų balsų, tai tokia partija pasiima ir 49 
nuošimčius balsų, paduotų už kitas partijas!

Bet tokio dalyko vargiai kuriame departmente galima 
tjkėtis.

Geriau paimkime tokį pavyzdį: štai, trys partijos — 
radikalų, socialistų ir degaullistų, — susijungia krūvon 
ir išstato savo bendrą kandidatų sąrašą. Jos visos trys 
gauna 51 nuošimtį visų balsavusiųjų balsų. Tuomet jos 
visos trys pasiima ir kitus 49 nuošimčius balsų, paduotų 
balsavimuose, ir tarp savęs proporcionąliai pasidalina, o 
tai partijai (ar partijoms), kuri gavo 49 nuošimčius 
balsų, nebelieka nieko!

'Komunistų partija, taigi, gali gauti departmente 40 
arba-daugiau nuošimčių balsų, bet negauti nei vieno savo 

' atstovo į parlamentą!
Šitaip* siekiamas! nugalėti komunistus rinkimuose.
Argi tai yra demokratiška?

‘''■Aišku, taii nėra demokratiška, bet ,kas gi šiandien
* FhaiMMjoje (buržuazijos tarpe) paiso demokratijos!

I -.'Taigi spėjama’, jog komunistų atstovų skaičius nauja- 
ymė parlamen'te bus kur kas mažesnis, negu dabarti- 
hiainė,- nežiūrint, kiek už juos bus paduota, balsų,—net 
j'ei ir daūgiau būtų paduota.

. Nemažą darbo žmonių, matydami, kokia neteisinga
• jr sukta ši rinkimų tvarka, gali visai susilaikyti nuo 

balsavimo. Kiti, mažiau galvoją, gali paduoti savo bal
sus už buržuazines partijas dėl to, kad jie' bijosis “be 
reikalo numesti” savo balsą, kai matys, kad čia ir ten 
komunistams nebus progos laimėti.

Spėjamh, jog degaullistai tikrai pasinaudos šia rinki
mų sistema, — jie turės daugiau atstovų busimajame 
parlamente.

Buržuazija rengia generolą de Gaulle būti Francū- 
^Žijos diktatorium!

Rinkimų kampanija Francūzijoje jau prasideda. Bur
žuazinės partijos derasi dėl apsivienijimo, dėl bendrų 
sąrašų išstatymo. Socialistams, degaullistams, radika- 

. lams lengva išstatyti bendrus sąrašus, nes jie turi ben
drą politiką.

'<Jų politika — ginklavimosi, karo politika.
Kortiūilistams nebus lengva susitarti su kitomis par

tijomis, kadangi jie kovoja prieš ginklavimąsi, už taiką. 
" Kiekvienas, susipažinęs su Francūzijos padėtimi žmo
gus, pripažįsta, jog ten tvirčiausia partija yra komu
nistų. partija. Bet jai atsilaikyti prieš visas kitas par-

Kas Ką Rašo ir Sako
“UŽSIENIO AGENTAS”

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Aną dieną, 
Su d būrio Komercijos 
susirinkime, 
reikalu ministeris Lester Pear
son pareiškė, kad Kanados 
Taikos Kongresas yra “užsie
ninio, agresyvaus imperializmo 
agentas.” Jis daug laiko pa- i 
šventė puolimui 1-----
kos .judėjimo. Labai 
kad žmogus, kuris dažnai gi
riasi savo darbu dėl taikos iš
laikymo, pasirinko savo atakų 
tašku žmonių judėjimą už 
taiką.

Bet Kanados Taikos Kong
reso lyderis T)r, J. Endicott 
gerai jam atkirto, pasakyda
mas, kad Kanados Taikos 
Kongresas yra Kanados žmo
nių agentas. Jis sako, kad šio 
judėjimo siekis yra labai pa-j 
triotiškas, nes jis nori išgel
bėti Kanadą ir jos žmones nuo

TROCKISTAI
Vilnyj. skaitome:
Kaip pasirodo, trockistinis 

(ketvirtas) “internacionalas” 
dar gyvuoja. Buletenyje, ku

lšį e i d ž j a m a s P a r y ž i u. j e,
mes pastebime, kad trockistai 
dabar šaukia “Amerikos dar- 

' bininkus ir valstiečius” prie 
“tuojautinės socialistines revo- 

i liucijos.” Nekovokime už tai- 
Kanadds tai- ką. nesijungkime su visomis 

keista, Lūkos jėgomis, nekovokime už

Tarprasimai santykiai pas 
mus ir kitur

Cleveland Plain
kuris

kalbėdamas
Rūmų 

I ’ •Kanados užsienio j ris

aukščiausias sie- 
šis judėjimas 

Jis rei k a 1 a u j a,

sako jis, yra 
kis. Ir ko gi 
reikalauja ? 
kad didžiosios jėgos pasirašy
tų taikos paktą.

Liaudies Balsas teisingai 
nurodo, jog “i 
užsieninius agentus yra la
bai sena ir labai nudėvėta.”

tuojautinius tikslus, sako troc- 
kistai, bet virš visko reikalau
kime revoliucijos... Ameriko
je!

I Psichopatai? Fanatikai? Nė, 
dar blogiau, provokatoriai, 
kurie tokiomis skambiomis 
frazėmis nori atkreipti masių 
kovą nuo realiu dalyku. Nes, 
ir Wall strytas būtu paten kie
tas, .jeigu pasaulinis darbinin
kų judėjimas atmestu visus 
kovos frontus ii' reikalautu 
Amerikos .proletariato maršo 
ant Washingtono...

(k^i ’RbbėfeOhas norėjo 
vykti i Peekskill), patys 

jlicininkai negrus muša.
Visa tai yra užmirštama, 

, kai reikalas liečia ^iją. 
Ten amerikiečiai yrajrįrg 
išganytojai prislėgtų a^jjie- 

! čių. Jie yra taip šventi, pa
lyginus su anglais, kad vie- 

i tiniai gyventojai prie jų 
’ glaudžiasi ir dvasinės para
mos ieško jų įkurtuose klu- 
buse, kur visos rasės yra 
priimamos. Bet kaip gi čia 
dabar taip jau atsitiko, kad 
čia, namie, Martinsvillės 
septyni negavo progos savo 

? gyvybes teisėtai apginti?
, žodžiu, tas straipsnis-, 

‘člei j kaip ir kiti tuo pačiu klaU- 
isimu, padėties neišaiškina 
i ir nepagerina. Atvirkščia},

Dealer 
šiame

LORAIN, ().—Tarprasi-! 
niam Piliečių Klubui teko laikraštyje, 
patirti gana liūdnas atsiti- miestelyje yra gana plačiai i 

skaitomas, pasirodė straips-1 
niu, kurie vis dėlto verčia 
manyti, kad tarprasinių' 
klubų dar daug kur reikia. 
Straipsnyje Tragic Pro
blems 
Mixed 
South 
James A. Michener, 3 d. ge
gužės mėn., 1951 m., yra 
daug tiesos pasakyta, pei 
vieno azijiečio lūpas, apra

išant riaušes, kilusias č

kimas. Netolimame Flyria 
miestelyje vienas baltas pi
lietis apsilankė negrų sali Ci
nam Tai buvo ne pirmas 

bet taipipsilankymas,
Face
Blood
Asia),

Those of
(Tales of

parašytume

“ŽEMAITE” 
TRETJAKOVO 
GALERIJOJE

Tarybinė spauda praneša, 
dainelė apie J()S’ Tretjakovo gNt 1 e r i j a'

BE PRINCIPŲ
L. Dambriūnas Drauge, 

k r i t ikuodamas “Lietuvių 
Kalbos Vadovo” redak
torius dėl lietuviu kalbos 
k r a ipymo, klausia: “ko
dėl mūsų kalbininkai tokie 
gana nepastovūs kalbos da
lykuose?” Ten pat Dam
briūnas duoda ir atsakymą: 
“del to, kad neturi aiškių 
principų.”

NAUJIENOS PRITARIA
Naujienų redaktorius’ pa

kartoja, jog jis pritariąs 
MacArthuro politikai: pra
dėti karą prieš Kiniją, bom
barduoti Mandžūriją ir ki
tus Kinijos miestus ir mies
telius.

Ar Naujienoms reikėjo 
tai pakartoti? Juk kiekvie
nam yra žinoma, kad men
ševikų laikraštis, pritaria 
patiems žia u r i a u s i e m s 
veiksmams prieš Tarybų 
Sąjungą ir liaudiškas res-

Naujienos pritaria Mac- 
Arthurui, pritaria Čiang 
Kai-šekui, pritaria kiekvie
nam liaudies priešui.

niuoju. Baltasis pilietis 
pasiūlė negrui C 1 a r e n c e 
Johnson’ui stiklą alaus. 
J,ohnsonas a.tsisakė alų pri
imti. Žodis po- žodžio, 
sidėjo ginčas ir abu pilie
čiai įsikarščiavo. Johnso
nas baltąjį pilietį pastūmė | olandės merginos . santuo-1 
ir jis p<>r duris išsv.irdulia-1 kos su musulmanu, bet ben- ■ 
ves laiptais žemyn nugriu-! dra išvada tai jau kitas rei-į jps viską sumaišo ir abipu

ses tik dar labiau suerzina.
šaltai ste- Visų- ’pirma, riaušės Azijoj 

■ atsisakė buvo pagrįstos tikėjimu; o 
katalikams ne rase, kaip esti, pas-muš.

Tas ypač parodo, jog pami
nėjimas ai risiu policininkų 
(katalikų) per rasines riau
šes šiame krašte gali labai 
lengvai suklaidinti šio kraš
to papročių nežinantį žmo
gų- -'-v

Antroje vietoje, musulma- 
nai pradėjo riaušes dėt bal
tos moters. Jie ją skaitė 
sava; jie galvas guldė ir

vo. Pasekmės to kivirčo' 
baigėsi daug liūdniau, negu į 
buvo tikėtasi. Balta 
lietis mirė ligoninėje 
susižeidimo griūvant.

Johnsonas buvo ai
tas. Areštavo taipgi ir ke-|veik užmuštas. Kada jis 
lėtą kitų negru, kaipo liūdi- 'priropojo prie policijos sto- 
ninkus. Jų tarpe buvo ir i ties, jam duris užtrenkė 
tik ką iš kalėjimo paleistas! į pat veidą.
žmogus. Jam grasino sun-i Pao-R 
kia bhusme, jei jis atsisa-' '.
kytų liudyti prieš' J.Ohnso-1 įn

bėjo riaušes ir 
i duoti pagalbą I 
! bei krikščionims. Vienas

mūsų žurnalisto 
“If there is a 

ew York, Negro 
fire on Negro ĮKaiuuuis UHUO Kupsnw gal- ariminals or Irish cops up. 

i vazuoyste. | on fepow Catholics.” Bet
Kada tos žinios pasiekė į kodėl gi negrai net ir čia 

.Klubo narius, 1 .... ,z
bronzos, atliko žymus Lie- i Johnsorąii teks 
tūvos skulptorius P. Alek-' kiai nukentėti, 
sandravičius; už sku 
atlikimą dailininkas 
stalininę premiją.

Lietuvos
neišmintingai); jie buvo Už
gauti dėl olandų pažemini
mo, kada musulmaniškos 
jungtuvės buvo po kojomis 
sutryptos. Tas parodo, Jog 

ia buvo i kad pas mus tai jau upes j inusulmanai į savo tarpą 
11 vynu teka... ir negrai su'priima bet kokios rasės 

1 žmogų ir paskui už jį net 
i ir kovoja. Ar negras šiame 
j krašte yra kur nors ir ka- 
į da nors priimamas į baltų- 

šauna į negrus, jei jiŪ jų. tarpą pilnai ir nuošir- 
kriminalistai, kartais dziai ’ <r

ir perdėdamas. Kiek- Religiškas fanatizmas, 
i aišku,į ųėrą pagirtinas da- 
r! lykas, bet reikia nepan^.i'gfi, 

nėra kad azijiečiai yra tokie, ko- 
,| abejonės, kad rašiniui riau-|kie jie šiandien yra, tik dėl 
-. šių metu jie šauna į kata- (to, .jog anglai ir amS’ikie-

į vadinami criminals, o kata
likai fellows? Svetimšalis, 

ii skaitydamas tą straipsni,

atrodė, jo^
gana sun 

Buvo narių,
•tūtoskurie sakė, jog Klubui rei-'galėtų susidaryti nuomonę 
gavo j kėtu nesikišti, nes 4. 1

iJohnsoūo gyvybe
Mas- j mas 

kvoje yra nepaprastai gan-1 mas 
si meno turtų: piešinių,Į l)aa*

Taigi joje bus ir žymioji' 
Lietuvos rašytoja. Reikia'

leksandravičiui labai pavy
ko skulptūra išskaptuoti. 
Ji vaizduoja Žemaitę sėdin
čią; veidas ' malonus, pa
trauklus ir labai panašus į 
gyvąją rašytoją.

NUTARe atidėti.
Kadaise pas mus buvo mi

nėta, jog šių metų balan
džio mėnesio pradžioje yra 
šaukiamas Lietuvos komu
nistų partijos VII suvažia
vimas.

Bet štai, š. m. kovo mėn. 
24 d. Tiesa praneša, jog 
partijos centro komitetas 
nutarė suvažiavimą atidėti 
vėlesniam laikui.

American Newspaper Publishers Association nese
niai atlaikė New Yorke konvencija ir išrinko naują 
prezidentą. Senasis prezidentas Edwin S. Friendly 
(kairėje) perduoda prezidento plaktuką naujai iš
rinktam prezidentui Charles F. McCąhlll. Konvenci
joje buvo raportuota, kad praėjusieji mietai komerci
nei spaudai buvo nepaprastai geri metai. Beveik visu 
kapitalistinių dienraščių Įplaukos buvo rekordinės.

tijas, susijungusias prieš ją, bus sunku.
Šitokia yra padėtis, kalbant trumpai.
Skaitytojas prašomas įsitėmyti paduotuosius faktus, 

kad jam būtų lengviau orijentuotis, lengviau suprasti 
tai, kas dabar Francūzijoje vyksta.

vynu teka... ir negrai 
baltais draugais prieteliš-1:

i

atsitiki-
kartais kai stiklais muša., 
neapy-

Jų nuomone, 
organizacijų 
•i na ■ teismo
prieš negrus ir ap

kaltintasis būna sunkiai 
nubaustas, kaltas ar nekal
tas.
tikėti
buvo jau miręs, kaipo pasė
ka Johnsono stūmimo.

Dauguma narių, tačiau

Tikrumoje, 
m u, kada net

Ypač to buvo galima1 L J.* IlieL
i vienoje rasėje,, be abejo, y
I visokiu žmonių. Kai dėl ;
I risiu policininkų, tai

mo atstovams, reikalau
jant, kad Johnsoųas būtų 
paleistas, kaipo nekaltas 
žmogus, kuris visai nenorė-

ar net ’ sužeisti. Būdamas 
savo rasės saliūne, Johnso
nas jį pastūmė tiktai savęs! 
apsigynimui.

Džiūrė Johnsoną išteisi- riv no. 1 a< 
nizuotas spaudimas, jei -vie
toje pritaikomas, 
rezultatų duoti.

likus, jei tie katalikai yra1 čiai juos tokiais laikė per 
negrai. Kaip amerikonai i paskutiųius kelis šimtus 
sako, “it ’ would be a day” metų. Neteisinga, atrodo, 
pamatyti airišius policiniu- versti bėdą ant azijiečių už 

košę, kurią balti krikščio
nys išvirė. Visokios mūsų 
misijos, be abejo, buvo tik 
vilkai avies kailyje ir jokio 
pasisekimo Knegalėjo turėti. 
Jei jau statome airišius po
licininkus rasinių riaušių 
metų kaipo pavyzdį azijie
čiams ,tai kodėl gi nepasi
rinkti ko nors tikrai verto 
pavyzdžiu būti, kaip, saky
sime, Ku Klux Klan atsto-, 
vus, kurie net ir baltas am 
gėliškas paklodes ant gaivu 
užsimeta, kai kartuves štai 
to... Veikėja* -

kus rasinių riaušių metu 
šaunant į airišius katali
kus, kad apsaugojus ne

M'usulmanai policininkai 
nesikišo, bet jie ten buvo.

s parodo, jog ęrga- Mūsų gi policininkų tai nei 
‘ i- su šakaliu rasti negalima, 

, gali gerų jei kokios riaušės praside- 
11 da. Kai kuriais atvejais

Hitlerinė auka — 
sužvčrėjimsa

Montreal. —• Savaitė atgal 
čia husižudė lietuvis Kaspa
ras Simanavičius. “NepiHklau- 
somės Lietuvos” redaktorius,, 
paduodamas žinią apie įvykį, 

įėjo antgalvi: 
Auka ”. Po to- 
žinioje velionį 
neaktyvų, - bet

Progresyvių’

.maudė

padarė, “kaip 
‘progresyvų’ ”, 
“ ‘draugai’ ir 
prasi;, pažangūs lietuviai trau
kė iš jo pinigus — K.), n 
dabai', “kai ji paleidę 
darbo”, tai, žinoma, daugiau 
jau negalėjo gyventi, o “nieks 
jo neparėmė” ir už tai nusi-

darbu, 
tai jis negalėjo būti privers
tas ekonominiai spaudžiamas 
žujytis, kaip “NL” redakto
rius teigia, nes tik dvi dienas 
prieš nusižudymą pasiėmė 
dviejų savaičių algą, o pasku
tinę savaitę prieš nusižudymą 
jis pas savu noru nedirbo. Tą 
gali patvirtinti visi lietuviai, 
kurie dirba (ir Simanavičius 
dirbo), kaip čia priimta va
dinti, “paipaunėj.”

Taigi, Kasparas (o nu Gas
paras, kaip “NL” rašo) Sima-

kaip būtų atsitikę su

Jei jūsų draugijai, 
bui ar chorui reikia k ’ 
stambesnių s p a u s d i jvjrę 
konstitucijų, mokesčių kny 
gelių ar kitko, — hesibaidyf 
kite, kad daug kainuos, pir 
ma pasitarkite su Laisvei 
spaustuve.

Šitokią nusižvidymo priežas
tį nurietė “NL” redaktorius, 
o juo yra Jonas Kardelis. Tai 
biaurus melas, piktas kerštas, 
ir vien tik už tai, kad kaip jis 
pats sako, Simanavičius, 
noi's no aktyvus, bet progresy- 
vis buvo žmogus.

Tikroji jo nusižudymo prie-1 
žastis nėra žinoma niekam, 
tai kaip “NL” redaktorius ga
li ją žinoti. Pasiteiravus pas 
žmones, kurie 
sako, kad 
iŠ darbo, 
duota dvi 
tai viena,

su ju,o dirbo, 
jis nebuvo atleistas 
Jam, sako, buvo 
savaitės atostogų, 

o antra, nežiūrint,

° iiš'navičius, kuris kol gyvas buvo 
niekam nieko blogo nepadare, 
jei pasirinko tokį mirties ke
lią, tai nebuvo niekeno auka. 
Kitu auka yra ne , Simanavi
čius, bet “NL” redaktorius, 
kuris būdamas Vokietijoj pri-! 
sigėi'č hitlerinės neapykantos 
prieš bet. kokį žmogų, kuris ne 
su juo, ' drįsta žmonių akyse 
meluoti, kaltindamas mirusį 
žmogų (nežiūrint,, kokia mir- 

ii\ kitus, kad 
gyvas būdamas iienunešė vi
sus pinigus ir jam neatidavė.

Tik šitaip galima išaiškinti 
piktą “NL” redaktoriaus me
lą, kad Simanavičiuš nusižu
dė likęs be darbo ir niekieno 
nepadedamas. . Kaimynas

'čia jis mirtų)

Murray, kuris šiomis 
nomis buvo smarkiai 
'sirgęs. J j paėmė vidurių

2 psl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Geg.-May 11,



Kaip pavojingai užteršiami
upių ir ežerų vandenys

Chicagos uoė taipgi “no
sį laužia.” Chicagai, tačiau, 
priklauso vienas nuopelnas, 
—kad miesto nešvarumai ir 
fabrikų bei skerdyklų at
matos neleidžiama į Michi- 
gano ežerą: tas brudas ka
nalais nuvedamas į didžią
ją Mississippi upę. Bet 
miesteliai ir daugelis fabri
ku prie to ežero vis tiek 
tebeteršia ji savo srutomis.

Žemesnioji Hudsono upės 
nusė taip užteršta miestų 
išmatomis ir fabrikų che
mikalais, jog labai sunku 
būtų apvalyt jos vandenį, 
kad tiktu gėrimui. New 
Yorko miesto sveikatos val
dyba kas vasara ispėia 
žmones nesimaudvti įvai
riose Hudsono vietose, ven
giant pavojingų apkrečia- 

'mų ligų. '

Sveikatos darbuotojai su
sirūpinę, kad miestai ir fa
brikai taip užteršia upių ir 
ežerų vandenis, leisdami sa
vo išmatas bei atmatas. Ta
tai nesveika bei pavojinga 
žmonėms, kurie turi tuos 
vandenis naudot gėrimui ar 
kitiems naminiams reika
lams.

Jau seniai išrasta mecha
niški - cheminiai prietaisai, 
kuriais galima apvalyti 
miestines, srutas ir nuodin
gas fabrikines atmatas, kad 
jos negadintų viešųjų van
denų’. Bet dauguma miestų 
ir savanaudiškos pramonės 
neiveda valytuvų .

Tuo būdu gyventojams 
4>ali&i ežerus ir upes tenka 
vartoti užkrėstą ligų perais 
bei ^apnuodytą chemikalais 
vandenį.

Didieji miestai turi savo I šią savaite vyksta Wash- 
. įrengimus geriamajam van- im?tone sveikatingumą inži- 

Pavyz- nierių suvažiavimas iš dau- 
džiui, Philadelphia apvalo gelio valstijų. Jiems paga- 
sau vandenį, traukiamą iš mintas raportas rodo, kad 
Schuylkill upės, kuria iš an-i 11.800 miestu ir miesteliu ir 
gliakasyklų ir miestelių at- 10.400 fabrikiniu įmonių 
niaukia sierinė rūkštis ir 
kiti žalingi chemikalai bei 
suteršimai. Bet mažosios 
gyvenvietės neturi apvaly
mo įrengimų. Ir jei žmo
nės naudoja gėrimui savo 
Sulinių vandenį, tai gyvu
liams tenka vartoti suga
dintas upių vanduo.

Taip yra paliai Hudson, 
Delaware, Susquehanna 
up£s vadinamose civilizuo- 
Čiausiose rytinėse valstijo
se-panašiai ir kitur.

Didžiojo New Yorko gy
ventojams gerai žinomos 
dvokiančios Maspetho upės, 
kurias smai'dina aplinkiniai 
fabrikai.

deniui apvalyti.

nuleidžia savo nešvarumus 
tiesiog i upse ir ežerus.

Raportas sako, per 10 me
tų galima būtų bent pusiau 
sumažinti tas užteršimo 
versmes, įtaisant vietinius 
valytuvus. Tatai lėšuotų 
apie 10 bilionų dolerių. Lė
šas galėtu bendrai padengti 
šalies valdžia, valstijų ir 
miestu valdybos, sako Os
car R. Ewing, Federalio 
Saugumo administratorius.

O 10 bilionų dolerių lėšų 
sveikatai per 10 metų—tai 
tik mažmožis, lyginti su 60 
bilionų dolerių karinių iš
laidų per vienerius metus.

Sovietų Mokslų Akademijos 
prezidentas Nesmejanovas

Sovietų Sąjungos Mokslų 
Akademija vasario mėnesį 
šiemet vienbalsiai išrinko 
prof. Aleksandrą Nikolaje- 
vičių Nesmejanovą savo 
prezidentu.

Akademikas Nesmejano
vas yra pasižymėjęs naujais 
cheminiais atradimais, ypač 

ip sujungti gaunamus 
mentus su negyvosios 
ntos metalais — gyvsi- 
>riu, antimonija, aliu- 

3iu, cinku ir kitais. Šie 
ir kiti Nesmejanovo at
radimai turi didelės svar
bos pramonei ir gydymo 
reikalams.

Gimęs Maskvoje 1899 me
tais, Nesmejanovas išėjo 
aukštąjį mokslą Maskvos 
Universitete; gavo chemi
jos mokslų daktaro laipsnį; 
vėliau tapo to universiteto 
profesorium, pagaliaus ir 
jo pirmininku.

1943 metais jis buvo ap
dovanotas pirmąja Stalini
ne ‘ dovana už atradimus 
metalų ir augalinių jungi
nių srityj'e ir tarpsaviniame 
atomų veikime.

1944 m. Nesmejanovas 
buvo priimtas į Komunistų 
Partiją.
jjftJis taipgi pasižymėjo 
lSip uolus jaunųjų chemi
jos mokslininkų lavintojas.

ČM įvairius mokslinius

KODĖL TAIP PAVĖLUOJA TAKSŲ
PERMOKĖJIMŲ GRAŽINIMAS

Žmonės šnekasi:
—Valdžia greit iš savęs 

ima pinigus, bet iš valdžios 
atgaut, kas tau priklauso, 
tai palauk, brolyti!

si tie, kuriems valdžia dar 
neatsiuntė čekiu už taksu 
permokėjimus iš pereitų 
metų.

Kiti stebisi, kodėl įvyksta 
tokie skirtumai dėl permo
kėjimų sugrąžinimo. Štai 
Jurgis išpildė ir pasiuntė 
blanką tiktai paskutinę die
ną, kovo 15, bet jis jau ga
vo valdžios čekį. Baltrus 
pasiuntė savo blanką sausy
je, bent dviem mėnesiais 
anksčiau, bet jis dar nega-

Federalių. taksų direkto
rius Joseph P. Marcelle 
Brooklyno -apskrityje taipgi 
aiškino laikraščių ‘ kores
pondentams, kodėl “neiš
vengiamai” sugaišta per
mokėtų taksų grąžinimas. 
Sako, daug laiko reikia su
rūšiuoti taksus — vienoj 
grupėj pavieniai, kitoj ve
dusieji, vyras su žmona iš
vien mokantieji taksus arba 
atskirai, ar žmogus yra 
65 metų amžiaus ir tt.

Valdžia nužiūri, jog 
kurie tyčia sendinasi,
duodami savo amžių virš 
65 metų, kad gautų taksų1 
grąžinimą už $600.

Vien Brooklyno, Queens,

rius su komandos įsakymu 
iš čia išskristi, galbūt, į už
jūrį'. Jam reikėjo pinigų 
savo merginai žiedą nu
pirkti ir apsivesti pirma ne

virs

kai

Kame dalykas?. Nassau ir Suffolk apskrity-su įstaigos. ;
Šimtais kasdien plaukia 

laiškai su tokiais klausi
mais i taksu raštines.

so teks permokėjimus grą
žinti keturiem šimtam tūks- 

Tak- Laučių žmonių; ir jau su
su valdininkai duoda atsa- gražinta $29,237,353.
kymus pagamintais iš anks- j Tose apskrityse _ yra 1,- 
to marinuotais - mimeogra- 460,000 taksų mokėtojų ir 
fuotais laiškais, kurie ši- bus sugaišta bent iki liepos 
taip aiškina: A5 d, iki pranešimai jiems

—Tenka sugražinti “mil- visiems bus įmesti į pašto 
žiniškos sumos pinigų,”, 
kaip taksų permokėjimai. 
Reikia labai daug darbo pa
tikrinti, ar iš tiesų priklau
so pinigų grąžinimas tam 
bei kitam asmeniui. “Ne
galima” ant greitųjų suras
ti blankus to, kuris atsiun
tė klausimą. Jeigu klausė-\ 
jas negaus jokios žinios iki 
liepos (July) paskutinės 
dienos, tuomet jis vėl galė
tu užklausti, — sako “ka- 
zionas” paaiškinimo laiš
kas.

Prašydami greičiau su- 
g ra ž i n t i pe r m o kėtus pini
gus, žmones paduoda įvai
rias priežastis: Turiu per-

išvažiuot Europon, tuojau 
reikia pinigų skoloms atmo-

nins ir tt.
Riek žinoma, brooklyniš- 

kė taksu Įstaiga paspartino 
taksu peVviršiaus atmokė Įi
ma tik vienam žmogui. Tai 
buvo jaunas lakūnų oficie-

Įdomūs posakiai daugelio
Įžymių žmonių

riaus pavaduotojas Henry 
L. Hoffmans sakė, daugiau
siai gaišina paprastos arit
metinės klaidos taksų ap
skaičiavime. Daugelis ne
supranta toksinių taisyklių.*

Pavyzdžiui, yra $600 pa- 
liuosuojama nuo taksų, jei 
asmuo užlaiko nedirbančią 
žmoną, motiną ar kitą va
dinamą “dependent.” Tad 
vienas brooklynietis reika
lavo taip nu mušt taksus už 
savo' šunį kaip jo “depend
ent.”

Trys broliai įrašė kiekvie
nas. j sūvo taksu blankas, 
kad jis turi užlaikyt moti
ną. Taksų agentai ėmė ty
rinėti ir atrado, jog moti
na mirė jau pirm kelių me
tų. Agentai patarė bro
liams atsisakyti nuo nuolai
dų dėl .motinos užlaikymo. 
Du ^broliai sutiko. Bet 
trečias vis tiek reikalavo 
numušti taksus “ant moti
nos intencijos,” pareikšda
mas:

—Nors jinai mirė, bet vis 
tiek dar tebegyvena mano

N ež i ū r in t vai d i ni nk ų aiš
kinimų, laukiantieji taksų 
perviršių sugrąžinimo žmo
nės vis tiek nužiūri, kad

MOTINŲ PIENO BANKAI IŠGELBĖJA

Pasisuk i nė i anči o j i kėdė 
(swivel chair) sugadino 
daug daugiau vyrų, negu 
burleskinės merginos arba 
degtinė, — sakydavo F. H. 
LaGuardia, buvęs. New 
Yorko miesto majoras.

(Tokios kėdės raštinėse 
naudojamos.)

Pasidaryk pats kam nors 
reikalingu.

—Ralph Waldo Emerson.

Teisingas nūosprefldis tik 
tuomet geras, jeigu mūsų 
naudai padarytas.

—John W. Raper.

Atmintis niekad nepa
vargsta — ji surudyja nuo 
nevartojimo.

—Gellex Burgess.

Per vėlu mokytis plaukt, 
kuomet laivas jau skęsta.

—Ernest Bramah.

Žmonės, kurie užmiršta 
praeiti, tą pat pakartoja 
gyvenime.

—George Santayana.

Mes laukiam kalbėtojo, 
kad jis užbaigęs prakalbą ir 
išėięs pasakytu, ką jis pats 
apie aiškintai! dalyką su
pranta ir galvoja, žinoma^ 
iei mes sutiksime su io nuo
mone. —Mark Twain.

žmogus neeikvoja laiko 
veltui, jeigu jis galvojimui 
naudoja laiką.

Vienas darbas yra įma
tomas ,o kitas neįmatomas.

—Victor Hugo.

• Per pusę sekundos galima 
paleist minti per' visą pa
saulį, bet gali praeiti išti
si metai, iki ta pati mintis 
bus įkalta žmogui galvon 
per jos kaulą tik ketvirta
dalio colio storio.

—C. F. Kettering.

Kokybė dažniausiai ap
gauna, pavyzdžiui, kuomet 
moteries nykštis laiko pri
spaudęs didelį vyrą. (

—Erma Freesman.

Meilė yra kaip tie grybai. 
Tu nežinai, ar jie geri, ar 
šungrybiai. Sužinai, kada 
jau per vėlu.

—Nežinomas.

Apgavvstės ir išnaudoji
mai yra visuomet labai sku
būs. Viskam naudok gana 
laiko. Didelis greitis pada
ro didelių nuostolių.

—Benjamin Franklin.

Idėjos yra panašiai kaip 
barzdos: vyrai jų neturi, iki 
jos užauga. —Voltaire.

Nėra prasižengimas, kol 
nežinai, kiek užtenka. Tas 
kuris griebia daugiau, ne
gu gali išlaikyti, daž
niausiai praranda dar dau
giau,' negu pagriebia. Tik
tai tas, kuriš ‘žino, kiek jam 
užtenka, turės pakankamai.

—Kinų priežodis.
Surinko Spartakas.

La Paz, Bolivija. — Iš
tremtas iš Bolivijos Victor 
Paz Estenssoro gavo dau
giau balsų, negu bet kuris 
kitas kandidatas į preziden
tus.

DAUGELI SILPNŲ KŪDIKIŲ
neseniai Amerikoje, “bankas” moka po 15 centų parodys jokio skirtumo nuo 

; pieno. Tačiaus 
moteries piene yra kokių 
nors dar neištirtų dalykų, 
kurie geriau tarnauja kū
dikiui.

Motinų pienas ypatingai

Dar
buvo laikoma gėda kalbėti 
apie moterų pieną. O da
bar yra net motinų pieno 

New Yorke, Chi- 
ki tuose

nuopelnus Nesmejano v a s ( “bankai” 
yra pagerbtas Raudonosios 
Darbo Vėliavos Ordinu ir 
dviem Lenino Ordinais.

Būdamas Maskvos Uni
versiteto 
smejanovas vadovavo nau
jųjų universiteto rūmų sta
tybai, kuria didžiuojasi vi
sa Sovietų šalis.

Jis kartu dalyvauja poli
tinėje veikloje, kaip vice- ---- - -----
pirmininkas Rusijos Sovie-.kojo laikraščių 
tų Respublikos vyriausios, dentąms: 
tarybos ' ir narys Sovietų1 
Sąjungos aukščiausios ta
rybos (seimo).

1949 metais Nesmejano
vas buvo išrinktas nariu 
Pasaulinės. Taikos Kongre
so nuolatinio komiteto.

Jis darbuojasi, kad moks
las būtų paskleistas kuo 
plačiausiose žmonių minio
se. Nesmejanovas 'vado
vaujasi Stalino pareiškimu:

—Pažangusis mokslas ne
atsitveria nuo liaudies ir 
nesistato aukščiau jos, bet 
vra pasiryžęs tarnauti liau
džiai ir perleisti jai visą 
mokslo nešamą naudą; 
toks mokslas tarnauja žmo
nėms ne iš prievartos, bet 
savanoriai ir mielu noru.

N. M.

cagoj ir
čiuose.

Motečų
pirmininku, Ne- bėjęs jau šimtus

p ienas

didmie

kūdikių, 
kurie būtų mirę, jeigu būtų 

, maitinti tik karvės pienu.
Motinų Pieno Biuras New 

Yorke yra po num. 99 Park 
Avenue, ir jo direktorė Ju
lija Smith štai ką papasa- 

į korespon-

Jaunos motinos ateina į 
biurą ir prileidžia savo į)ie- 
no į stiklines. Motinos va
dinasi davėjomis, nors iš ti
krųjų parduoda savo pieną.

Motinos pienas pasveria
mas, pasteurizuojamas, į 
bonkute§ supilamas ir akli
nai uždaromas. — Pasteu- 
rizavimas yra pieno pakai- 
tinimas iki 145 ar 150 laips
nių . Tuo būdu karštis su
naikina daugumą bakterijų, 
ypač džiovos perus.

Motinų pieno biuras arba

! už unciją, arba 2 doleriu ir moteries 
40 centu už švara . V 4.

Motinų pienas, paskui 
siuntinėjamas į ligonines ir 
namus silpniems kūdikiams, 
kurie, matomai, negalėtu i 
gyvuoti, jei būtų penimi reikalingas gimusiems pirm 
karvės pienu. Jei kūdikio 
tėvai beturčiai, tai dovanai 
gauna moteriškės pieno, < 
iš turtingesniųjų imama net ’ 
po 80 centų už unciją, tai, 
būtų -$12.80 už svarą. Bet 
biuras tiktai pagal daktaro 
receptą pardavinėja motinų 
pieną. s >

Kai kurios motinos regu
liariai uždarbiauja, pafda- 
vinėdamos savo pieną biu
rui, ir gauna po $22 iki $24 
per savaitę.

Pirm negu motinos pie
nas priimamas, jos sveika
ta ištiriafna. Kūdikiu Ge
rovės Sąjunga (Children’s 
Welfare Federation) taip 
pat žiūri, kad pačiam mo
tinos kūdikiui liktų gana 
pieno. x s

Karvės pieną galima taip 
sutaisyti įvairiais priedais, šiuos kūdikius nuo mirties, 
kad cheminiai bandymai ne- ’ . N. M.

Atomų bomba bus išbandyta
Aleutų salos požemyje

Korėja. — Šiauriniai ko
rėjiečiai vis dar mažai tesi
priešina amerikonams .

3 P«L—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Penk., Geg.-May 11, 1951

laiko kūdikiams.
Štai, pavyzdžiui, pirma- 

o laikis kūdikis, kuris gimda
mas buvo tiktai dviejų sva
rų. Jis buvo penimas sve
timų motinų pienu ligoninė
je, iki pasiekė 5 svarų, o 
kai bus sugrąžintas namo, 
tai galės misti jau ir kar
vės pienu, sutaisytu pagal 
tam tikrą formula (taisy
klę). Kanadietės Dionne 
penkiukės (sykiu gimusios 
penkios mergaitės) mito iš 
Chicagos motinų pieno ban
ko, iki įvalias sustiprėjo.

Newyorkinis pieno biuras 
suteikė moteriško pieno ke
turiems, vienu pradėjimu 
pagimdytiems kūdikiams 
New Jersey valstijojv Gy
dytojai pripažino, kacl tik 
motinų pienas apsaugojo

nieriai darys baigiamuosius 
atominius bandymus prie 
Eniwetok salos, Pacifiko 
Vandenyne. Jau kelios sa
vaitės kai ten išbandoma 
naujosios atom-bombos, o 
gal ir kiti atominiai ginklai. 
Tatai daroma kuo didžiau
sioje slaptybėje.

Karo laivai ir lėktuvai ' 
dieną ir naktį daboja 40 
tūkstančių ketvirtainių my
lių plotą, kad jokie pašalie- 
čiai negalėtų dasigauti ar- 

| čiau kaip per 200 mylių nuo 
1 bandymų vietos. Ypač sau
goma, kad nepraplauktų 
priešiškas submarinas, ku
ris galėtų nufotografuoti 
atominius sprogimus.

Tie ilgi ir labai brangūs

Amerika neužilgo iš
sprogdins atominę arba hy- 
drogeninę (pr a g a r i n ę ) 
bombą vienoje iš Aleutų sa
lų. Tos salos yra uolų dy
kumos paliai Alaską ir ne
toli sovietinio Kamčatkos 
pussalio. .

Atominė ar hydrogeninė 
bomba bus išsprogdinta 
apie 300 pėdų gilumoj, kaip 
pranešė demokratas senato
rius Warren G. Magnuson, 
sugrįžęs į Jungtines Vals
tijas pereitą savaitę. Jis 
lankėsi Japonijoj, Korėjoj, 
Formozoj ir Hong Konge 
kaip Senato pasiųstas ste
bėtojas.

Sen. Magnuson sakė:
—Norima patirti, kas at

sitiktų, jeigu sabotažnin- 
kas išsprogdintų atominę bandymai daromi taip slap- 
bombą požeminiame gęle- 
žinkelyję (subvėje) arba gi
liame didelio trobesio rūsy
je Amerikos didmiestyje.
Ilgieji atominiai bandymai 
šią savaitę

Atominiai - kariniai inži-

tingai, kad pačios Amerikos 
publika dar negavo “nė pa
uostyt” žinių apie juos.

Dipukai — lietuviškos tarmes 
toje jų šnekoje. Jų žodžiai 
ir sakiniai, rodos, beveik 
nesiskiria nuo seniau atvy
kusio Amerikon prasilavi
nusio lietuvio. Tiktai dipu
kų ištarme žymiai skiriasi, 

žodžius jie taria “suba- 
jorintai,” “miesčioniškai,” 
nuvogdami ilguosius lletu-

Kiekvięųam žinoma, kaip 
dauguma dipukų dedasi 
“mokytais.” Keletą klasių 
gimnazijos baigęs arba pa
sitrynęs smetoniškoj rašti
nėj — tai jau “aukštesnio” 
luomo asmuo, “mokytas.”

Tas jų neva mokslas ne
skaniai garuoja ir papras-

Ii pamanyti, jog kalba ne 
lietuvis, bet lietuviškai pra
mokęs lenkas, nes lenkų 
kalboje nėra skirtumo tarp 
ilgųjų ir trumpųjų garsų— 
visi vidutiniai ,vienodi.

Rimtesnieji lietuvių kal
bininkai dar Smetonos lai
kais kritikavo tokius mūsų 
kalbos “bajorintojus,” senp-

darkytojai
viškus garsus. Jie užgniau
žia skirtumą tarp ilgųjų ir 
trumpųjų a, u, o, i, y, ir<e 
balsių. Ištaria jas, kiek įma
nydami, lygiai; naikina 
gražųjį senovinį lietuvių il
gųjų balsių skambesį. •

Klausantis. Aokios dipuko vinio jos grožio genėtojus, 
kalbos, žmogus iš karto ga-

Elektroniškas prietaisas 
nurodo žuvį gilumoj

.Bendix lėktuvų korpora
cija pagamino elektronišką 
prietaisą, į kurį atgal atsi
muša elektro - magnetinės 
bangos nuo žuvies vandeny
je. Tuo būdu prietaisas nu
rodo, kur tinklą traukti. .

Dipukų Draugas.
I

Tel Aviv. — Jau 6 dienos, 
kai tęsiasi karas tarp Izra
elio ir Syrijos “nuginkluo
tame” plote į šiaurę nuo 
Galilėjos ežero. t -



Antanas Vaivuskas ? < <

JOSE ARTIGAS - KOVOTOJAS Už 
PIETAMERIKIECIU LAISVĘ

1950 metais sukako 100 metų, kai mirė žymusis kovotojas už Urugvajaus ir visų 
pietamerikiečių laisvę. Mūsų žmones mažai težino Pietų Amerikos istoriją, tai šis 
raštas, patiektas gabaus lietuvio žurnalisto Antano Vaivusko, padės jiems ją kiek 
tiek daugiau pažinti. Šiandien, kai Korėjos, Indo-Kinijos ir kitų kraštų žmonės ko
voja už savo tautini išsilaisvinimą, tai labai svarbu prisiminti, kaip prieš virš 100 
metų Pidtų Amerikos žmonės kariavo dėl savo išsilaisvinimo. Deja, valdovai Pietų 
Amerikos kraštų, kurių laisvė buvo pasiekta per sunkias kovas, nūnai eina išvien 
su imperialistais! — Laisvės Red.

artiGas kilmė
Netoli Aragono kuni

gaikštystės sostinės vadina
mame kaimelyje Puebla de 
Alborton, nuo gilios seno
vės gyveno ir šakojosi Arti
mas giminė. Jos seneliai ir 
proseneliai buvo kariauto
jai karaliaus tarnyboje. Tais 
laikais kiek aukštesniame 
luome karinė tarnyba buvo 
pats svarbiausias bei .gar
bingiausias užsiėmimas. 18- 
jo amžiaus pradžioje Arti- 
gas šeimos galva norėjo nu
traukti - karinę tradiciją: 
vertėsi paprastu žemdirbio 
amatu. Tačiau su tuo ne
panoro skirtis jų sūnus Ju
an Antonio, kuris įstojo į 
aragoniečių kariuomenę ir 
kovėsi už savo šalies kara
liaus įsostinimą visai Ispa

nijai. Tuo būdu jis atnau
jino savo senelių bei prose
nelių senąjį amatą.

Kai baigėsi karas, kuria
me dalyvavo jaunasis Arti- 
gas pergalėtojo karaliaus 
pusėje, daugelis ėmė vykti 
į ispanų valdomą Ameriką. 
Mat, Ispanijos valdovams 
labai rūpėjo šiose žemėse 
apgyvendinti savo žmones, 
kad greičiau ir galutinai 
jas sukolonizavus. Todėl 
skatino emigraciją. Paveik
tas žavių pasakojimų apie 
Amerikos turtingą gyveni
mą, Juan Antonio Artigas 
ryžosi pasiekti naujų paža
dų, naujų laimių. Gimtinė
je, nežiūrint šiokių ' tokių 
kariautojo privilegijų, pra
gyventi darėsi vis sunkiau, 
ypač skurdo valstiečių ma
sės. , Su tokia Ispanija at-
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BALTIMORE, MI)., PIKNIKAS

Sekmad., Birželio-June 3-čią

BOSTONO

DIDŽIOJO NEW YORKO PIKNIKAS •

15
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APYLINKES PIKNIKAS
Įvyks

Liepos-July 1-mą

SLAVŲ PARKE
(Čia jau anksčiau buvo)

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

Laisves Paramai Didieji

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

Sekmad.,
ARRARAT CAMP, VOSE POND PAVILION 

MAYNARD, MASS.

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

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą
Bus • ' .

■ DEXTER PARKE.

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

HARTFORD, CONN.
Spaudos paramai Piknikas įvyks 

e t

Sekmadienį, Liepos-July
SĄRYŠIO PARKE

Glastonbury, Conn.

sisveikino jaunasis Juan 
Antonio ir būriniu laivu 
1716 metais atplaukė į Bue
nos Aires uostą. /

Tuo metu Buenos Aires 
miestas vaidino svarbiausi 
ispanų kolonizacijos vaid
menį La Plata upės srityje. 
Abiejų La Platos pusių te
ritorijos sudarė vieną sritį, 
kurią valdė Ispanijos gu
bernatorius, esantis Peru 
imperatoriškosios įpėdinys
tės žinioje. Buenos Aires 
miestas pasižymėjo didžiu
lių fortu, kuriame gyveno 
gubernatorius su savo paly
dovais ir kitais didikais.

Atvykęs Juan Antonio 
tuoj prisistatė į fortą ir 
įstojo į karių eiles. Netru
kus po to atvyko naujas 
gubernatorius, Bruno Mau
ricio Zabala, kuriam buvo 
duotas uždavinys pašalinti 
portugalus, įsitvirtinusius 
kitame La Platos. krante, 
priešais Buenos Aires,/Co
lonia del Sacramento/mies- 
te, 1680 metais įdurtame 
portugalo Manuel de Lobo. 
Ekspediciniuose puolimuo
se prieš šį miestą dalyvavo 
ir Juan Antonio. Portuga
lai tvirtai laikėsi, atmušda
mi ispanų puolimus. Jiems 
buvo svarbi ši prieplauka, 
nes joje pakrąudavo su- 
groba mėsą ir kailius, o iš
kraudavo anglų atvežtas 
prekes, kurias pristatyda
vo net iki Aukštojo Peru.

Ispanai, negalėdami įveik
ti įsitvirtinusiu portugalų, 
išvien veikiančių su anglais, 
ir siekdami pastoti kelią to
lesnei priešininku ekspansi
jai, nusprendė , Montevidė- 
jaus įlankoje pastatyti for
tą, kuris tuo pačiu laiku 
tiktų šių žemių gynybiniu 
avangardu, nuo jo atitoli
nant portugalų jėgas.

Taip, 1724 m. Zabala su 
forto pastatymu, davė Mon- 
tevidėjaus miesto pradžią. 
Pirmieji gyventojai buvo 
atvežtos šeimos iš Kanari- 
jų salų ir iš Buenos Aires. 
Jų tarpe — Juan Antonio 
Artigas, kuriš buvo vedęs 
buenosairietę ir jau augino 
4 vaikus.

Kaip ir visi miesto stei
gėjai, jis gavo pirmojo gy
ventojo garbę ir privilegiją, 
o taip pat žemės, ir darbo 
įrankių. • Vėliau Zabala le
galizavo miesto įkūrimą ir 
1730 m/ paskyrė vietos vy
riausybę — Cabildo (tary
ba), į kurią įėjo ir Juan 
Antonio, nors buvo beraš
tis, nemokėjo nei savo pa
vardę pasirašyti.

Montevidėjus pamažu au
go. Vystėsi nauji įvykiai. 
Tuo tarpu Artigas buvo 
įpareigotas naujoms parei
goms --- seniūno, milicijos 
vado ir kt. Jo šeima padi
dėjo. 1736 m. gimė septin
tasis vaikas, kuriam duo
tas Martyno vardas. Mar
tynas jau bus tėvas • šiovin- 
'goj'o revoliucionierių vado 
—Jose Gervasio.

Martynas pasekė savo tė
vą. Dar jaunas būdamas 
lydėdąvo savo tėvą išvyko
se į provinciją medžiojimui 
įvairių piktadarių, žmogžu
džių, kuriuos pristatydavo į 
fortą nuteisimui. Tėvas, 
kaip jau sakyta, tarnavo 
karaliaus milicijos kapito
nu ir tuo pačiu laiku dirbo 
savo žemę, kurios nedaug 
teturėjo, bet iš kurios galė

jo vidutiniškai verstis. Sa
vo vaikus tėvas siekė kiek 
pramokšlinti, kad jiems ne
reikėtų raudonuoti iš gė
dos, kaip kad jam, nemo
kančiam nei parašą padėti 
po Cabildo protokolais. To
dėl visus savo vaikus jis 
nuvedė į vienintelę tuo me
tu gyvavusią jėzuitų moky
klą. /

Martynas išaugo į tvirtą, 
drąsų vyrą. Kaip ir dau
guma ano meto jaunuolių, 
užsiėmė kailių prekybos 
verslu. Šalę to, tėvas jam 
išrūpino vietą miesto mili
cijoje. 1758 m. susituokė su 
ispanų kilmės čiagime 
Francisca Arnai, kuri gavo 
vedybinės duoklės žemės 
plotą Casupa vietovėje. Čia 
jie pasistatė plokščiastogį 
namą ir .pasiturimai gyve
no. Martynas jau buvo' 
įkopęs į vyriausybės parei
gūnus. 1764 m. jie augino 
dukterį ir sūnų ir laukė 
trečiojo kūdikio.

JOSĖ ARTIGAS 
VAIKYSTĖ

1764 m. birželio 19 d. gi
mė Martyno ir Francisca 
Arnai šeimoje tretysis vai
kas. Katedroje jis buvo pa-' 
krikštytas Jose Gervasio 
vardu. Vaikas, sulaukęs '7 
metų ,buvo pasiųstas moky
tis i .pranciškiečių vienuoly
ną, kuris įsisteigė vėliau 
negu jėzuitų. Pranciškie- 
čiai vartojo kiek švelnes
nius mokymo metodus ir 
dėl to turęjo daugiau pri
tarimo gyventojuose ir dau
giau mokinių. Jose Gerva
sio senelis norėjo vieną iš 
anūku į kunigus išleisti; 
tuo tikslu buvo apmokėjęs

klierikišką stipehdiją. Ma
žasis Jose Gervasio parodė, 
gabumų literatūroje ir . už 
tai jam buvo numatyta pa
tapti kunigu? > Vienok, Ar
tigas gimines gyslose sru
veno daugiau kariautojų 
kraujas, negu kunigų. Ma
žasis Jose nelinko, i kuni
gystę, tačiau nemažai pasi
naudojo vienuolyno moky
klos mokslu, kurį anuo me
tu tegalėjo pasiekti tik 
turtingųjų tėvų vaikai. Bet 
geriausia mokykla buvo 
miesto ir kaimo žmonių ap
linka, ypač jo santykiavi
mas su gaučiais ir vergais, 
kuriuos iš arti pažino tėvui 
padėdamas žemės ūkio dar
buose.

Mažametis Jose Gerva
sio buvo netvirčiausios kū
no sudėties, skaisčiai balto 
veido, šviesių akių; ir • ne
gausių blondinų plaukų. 
Labai jautrus ir nekalbus. 
Draugiškas, visada linkęs 
draugauti su paprastais 
žmonėmis.

(Bus daugiau)

Miami, Fla.
Mūsų saulėtoje Floridoje 

vasarotojų sezonas jau pasi
baigė. Pereita žiema buvo pu
sėtinai šaltoka, o vietomis bu
vo ir sniego pusėtinai iškritę, 
kaip tai Daytona Beach, ir ki
tuose kaimyniniuose miestuo
se. Nuo šalčio Okeechobee 
apylinkėje paežerio plačiose 
ganyklose tūkstančiai karvių 
krito, nepakeičiamos šalčio. 
Nušalo taipgi ir daržovės, o- 
rinčiai. žalos pridaryta aibės 
už milijonus dolerių. Dieno
mis‘šaltis buvo pakenčiamas

*ir šiltesni apsiaustai nebuvo 
reikalingi.

Kaip spauda praneša šis 
sezonas' buvd pasakiškai pel- 
ningasį fr ’vietiniai biznieriai 
džiaugėsi,1 getrus pelnus pada
rę. Apart arklių ir šunų lenk
tynių, taipgi ir visoki verslai 
turėjo gerą pasisekimą, taip 
pat ir mums plaukų kirpėjam 
(barberiam) darbo buvo pa
kankamai. Beveik visos barbe- 
rių šapos\ priklauso Barbers’ 
Journeymen Unijos 52,3 loka- 
lui. Darbo valandos nustatytos 
nuo J)-tos vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro, šeštadieniais iki 7-tos 
vai. vakaro. Tačiau nekurtos 
šapos pradėjo nesilaikyti dar
bo valandų.

Pernai'unija buvo nustačiu
si plaukų kirpimui kainą mi
nimum $1 ir kiek aukščiau, 
bet kelios šapos vis dar ker
pa už 85 centus. Unija kol 
kas į tokį biznį žiuri pro. pirš
tus, todėl kiti barbenai ant 
tokių £apų pradėjo , rėkauti, 
kad “up-to-date hours and 
price breakers.” Labai tinka
mas pavadinimas.

—o—
Dėlei prezidento Trumano 

pasielgimo, atleidžiant iš pa
reigų gen. MacArthurą vieti
nė spauda “Miami Herold”, ir 
“News” per tris dienas birbi
no iš visų dūdų, o tų fotogra
fijų visokiausiomis pozomis 
ii’ su įvairiausiais pagarbini
mais. Tas išgarbintas didvyris 
Korėjoj karo nelaimėjo, tik
tai be reikalo ir neapgalvotai 
pražudęs tūkstančius mūsų 
šalies jaunuolių, ir jo išdidu
mui nesimatė galo, netgi ir su 
pačia Washington© valdžia 
nebesiskaitė, matomai su tiks
lu užkurti trečiąjį pasaulinį 
karą. Tikimasi, kad preziden
tas Trumanas dėlei to buvo 
priverstas tapusį pavojingu 
gen. MacArthur’ą atleisti iš 
pareigų. Japonai, išlydėdami

MacArthur’ą, gaidžio ašaro
mis apsiverkę, net ir pats 
“didysis imperatorius” Hiro
hito _ nusibraukęs krokodilo 
ašaras, be abejo, savo širdyje 
keikdamas. Vargiai japonų 
progresyviai sielojosi jo 
išsikraustymo. >-
Rašant šiuos žodžius, *'gen. 

MacArthur’o žvaigždės prade
da gesti, ir veikiausiai prisieis 
imtis Remington Co. pasiūlyto 
darbo, su alga šimtu tūkstančių 
dol. per metus. Tenai lengvai 
jo karingumas galės atvėsti.

V. J. Stankus

Waukegon, III.
Streikas uždarė didžiulę 
vielų įmonę

Čia sustreikavo 260 raštinių 
darbininkų American Steel & 
Wire kompanijos ir pastačius 
pikietą, 1,800 produkcijos 
darbininkų atsisakė peržengti 
pikietininkų eiles.

CHO Clerical Workers lo- 
kalas 2453, paskelbė streiką 
po to, kai kompanija senas 
darbininkes padėjo prie ma
žiau apmokamų darbų. Unija 
kaltina kompaniją, kad ji ne
paisydama seniority tokį pat
varkymą užsimojo praręsti. \

James Brown, superintend 
dentas į unijos kaltinimus nie
ko neatsako, o tik smarkia 
darbininkus, kam jie sulaikė 
darbą, kas kompanijai atsiei
na į dieną 13,000 tonų vielų 
išleidimas. Esą, darbininkai 
nepatriotingi, nes kompanija 
turi didelius užsakymus karo 
dėpartmentui.

P-tas

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

GINTARŲ ŽEMES RADIO
KONCERTAS

Šeštadienį

GEGUŽĖS' 12 MAY
.19 5 1

__ __________  ._____ Vtfo_____

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

Tikietas tik vienas doleris 
(Taksai įskaityti)

<----- ar.
NORMA CKUONYTĖ, sopranas, 

iš Worcester, Mass.
AMELIJA YOUNG (Jeskevičiūte), 

sopranas, iš Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Salėje, 13 St. George Avenue, Norwood, Mass.

Programoje Dalyvaus
1. Amilija Jeskevičiūtė - Young, iš New 

York, operos dainininkė
2. Dolly Skenclel, akordionistė, iš Stough

ton, Mass.
3. Ona Minęikytė, solo, iš Brockton, Mass. » ?
4. Robert ir Geraldine Stanley, duetas, iš * 

Brockton, Mass.
5O Aldona Wollan, solo, iš Montello, Mass.
6. Gerda Terhorst, akordionistė, iš Can

ton, Mass.

Sekanti Talentai:
7. Rožė Merkeliūtė su William Yuodeikis;

> duetas, iš Brockton, Mass.
8. Norma Čeponytė, solo, iš Worcester, 

Mass.,
9. Gerda Terhorst ir Dolly Skendel, akor- 

dionų duetas
10. Norwoodo Vyrų Ansamblis, vad. St.

Paura, akompanistė Gerda Terhorst
t

Piano akompanistės bus: Josephine Karso- 
kienė, Geraldine Stanley, ir Robert Kelly.

Kviečiame lietuvių visuomenę iš toli ir arti atsilankyti į šį įvairų ir didelį 
koncertą. , 1 ' Rengėjai.

■ ... -________. Į M...................II———— !■■■ I’ll I ..... .................... I I ’■ 1 I I ——■ I ............   1 1 ! " ~ I———

P. S. Kiekvieną sekmadienio rytą nuo 9 iki 9:30 pasiklausykite puikios radio programos, malonios mu
zikos, ir naudingų visuomenei žinių; Stotis: WKOX, 1190 kilocycles. Visais Radio programos reikalais 
kreipkitės: MARIE Z AVIS, 50 Beals St., Brook linę, Mass. Tel.: Beacon 2-1327.

4-----r
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A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS

', JŪRA ŠAUKIA
\ (Tąsa)

. /Staiga kitoje gatvės pusėje ant šali
gatvio, įsikibusi į aukšto jauno žmngaus 
ranką, stipriai prie jo prisiglaudusi, pa
sirodo pažįstama moters figūra.

Ji!
Įveikdamas save, kad išsilaikyčiau 

ant kojų, aš prisišlieji! prie akmeninės 
šalto ir drėgno nuo lietaus namo sie
nos. Prie pat vartų, atsisveikindamas, 
jis stipriai bučiuoja ją, mano Ameliją, 
atmetusią prieš jį galvą, ir nueina, tauš- 
kindamas užkulniais šaligatvio asfaltą, 
—savimi pasitikįs ir patenkintas.

—Ne manęs, o šturmano ji norėjo ... 
— prašvokščiau aš, atsiplėšdamas nuo 
sienos.

Ir nuostabu, — kaip nuskausti vaikai 
bėga prie motinos, taip ir aš, suaugęs 
žmogus su stipriais nervais, su galin
gais raumenimis, užgrūdintas kovoje su 
gyvenimo negandais, veržiuos prie jūros, 
tarsi laukdamas, kad tik joje vienoje, 
mieloje ir rūsčioje, rasiu sau paguodos. 
Pakeliui, netoli nuo prieplaukos, toje 
miesto dalyje, kur prisiglaudžia skurdas, 
prostitucija ir visa uosto varguomenė, 

/ užsuku į karčiamą, kad nors trumpam 
* laidui apsvaiginčiau galvą. Kamuoliuo- 

jasi melsvi tabako dūmai, tirštai per- 
supkti ypatingu smuklės tvaiku, nuo bu
feto prie staliukų, įspraustų tarp nedide
lių pertvarų, ir atgal, svyruodamos ir 
stumdydamosi, slankioja jūrininkų, do
kų darbininkų ir moterų figūros. Smuk
lininkas, stambus anglas su apvaliu pa
smakriu, viena atsagstyta liemene, at
rašytomis rankovėmis, apnuoginusiomis 
storas rankas, solidžiai sėdėdamas už 
bufeto, vos spėja su dviem savo paaug
liais pagalbininkais atkimšti butelius, 
prileisti iš krano alaus į didžiulius krik- 
štolinius puodelius. Tarp šių aprūku
sių sienų, dvokiančiame tvaike, taip tirš
tame, kad dargi elektros lempučių švie
sos atrodo drumzlinai geltonomis dėmė
mis, tarsi rūke,5nenurimdamas aidi gir-' 
tas ūžesys-, persunktas aštrių riksmų, 
kvatojimų ir moteriškų cypavimų. Aš 
nejnėgstu nuodytis alkoholiu, bet dabar, 

x kuomet barška mano žandikauliai, kuo
met seniai nepatirtas nutolimas nuo 
žmnnių sunkiu akmeniu užgriuvo krū
tinę, noriai ryju kraują deginantį viski. 
Kažkas, duodamas man per patį, kalba 
pažįstamu balsu:

— O, draugas! Labą vakarą! Iš kur, 
kokie vėjai atvijo jus į šią prieplauką?...

Prieš mane, išžarginęs kojas, stovi 
mano bičiulis Blekmanas, plačiaveidis 
negras, stiprus, nevikrus, tarsi iškaltas 
iš juodo marmuro.

—Sėskite, — atsakau aš ir reikalau
ju dar vieno puodelio.

— Kas jums?
— Gerkite.
Su Blekmanu, visada išsiskiriančiu 

jūrininko gyvumu ir draugišku atsida
vimu, aš susibičiuliavau, plaukiodamas 
vienu anglų laivu. Jo kairioji akis, ap
supta gilių randų, mirkčiojo ligi šiol, 
tarsi kažką pajuokdama. Tai jo dovana 
iš Madeiros salos. Prisimenu, kaip jis 
susiginčijo su kito laivo jūrininku, švies- 
»ruviu norvegu, dėl gatvės mergaitės, 
aip tas, atsivedėjęs, iš visos jėgos smo- 
ė jam buteliu į veidą ir kaip aš paskui 
.____ i____________________________

tempiau jį, pelų maišą, į savo laivą.
Dabar, apsidžiaugęs mudviejų susiti

kimu ir vaišėmis, jis rimtai pila į puo
delį druską ir pipirus, deda didelę dožą 
garsvyčių, užpila viski ir alumi ir visa 
tai maišo smiliumi pirštu. Gaunasi rus
va pliurzė, panaši į mieles, anglų jūri
ninkų vadinama “smerč,” d rusų “steno- 
laza.” Išgerdamas, jis saldžiai apsilaižo 
ir, mostaguodamas storapirštėmis ran
komis, praneša man:

— Ką tik baigiau reisą, kai tuoj pate
kau į sausumos taifūną. Tris dienas ir 
tris naktis sukausi... O dabar sėdžiu 
ant seklumos visiškoje ramybėje . ..

— Gerai, Blekmanai, aš duosiu pini
gu-

O, jūs visada buvote geras mano 
draugas, bet man pinigų ir nereikia, aš 
noriu tiktai užkąsti, o smerčo pakanka, 
kad apsiverstų smegenys.

Apie mus, užkrėsdamas savo triukš
mingu narsumu, verda ir kunkuliuoja 

' palaidas gyvenimas, ir, lyg purviname 
verpete, sukasi iškrypę iš kelio žmonės, 
laidydami gerkles, keikdamies, dainuo
dami dainas, riaugėdami, švilpaudami, 
derėdamiesi su moterimis.

Nespėjome mes kaip reikiant išsiju
dinti, kai pradeda uždarinėti smuklę. 
Žmonės' išeina nenoromis, murma ir kei
kiasi; kai kuriuos ištempia jėga. Girtų 
minia keletą minučių stovi prieš duris, 
tarpu laukdama, kad, gal būt, jos dar 
atsidarys. Girtos ir nuvalkiotos moterys, 
pakėlusios sijonus, šoka prieš savo kava
lierius, nepadoriai tvarsydamosios, cy- 
paudamos išparpusiais ir surūdijusiais 
balsais. 1'askųi visa ši. girta ruja pama
žu iššliaužioja, kaip glitus purvas, Į 
tamsius uosto landynių užkampius.

Pasiėmę su savimi alaus, viski ir 
įvairių užkandžių, mudu su negru nak
ties likutį praleidžiame jūros pakrantė
je.

Lietauš nėra, pro suplyšusią debesų 
uždangą kai kur mirga žvaigždės, kai 
kada minutei pasirodo pusė mėnulio, ap^ 
šviečia pražilusią vandens lygumą ir 
vėl dingsta, tarsi prasmegdamas į juo
dą duobę. Tačiau vėjas pučia dar stip
riau, dainuodamas skrieja plotais, papu
rendamas jūrą, stipriau ūžauja plakan
čios bangos, tarsi norėdamos kažką 
įveikti, parblokšti. Prieplaukoje, skęs
tančioje šviesose, dargi naktį nenutrūks
ta gyvenimas; vieni laivai išplaukia, o 
vieton jų ateina kiti, sutrikdydami tylą 
tai staugiančia sirena, tai sutartiniais 
švilpukais.

Mes abu pagiringi, bet geriame to
liau, siurbčiodami degtinę ir alų iš kak
lelio.

— Amelija, tu paskui gailėsies, tačiau 
bus vėlu! — su skausmų šaukiu aš į 
miesto pusę ir, susiriesdamas, griebiu 
rankomis sudrumstą galvą.

— O, tai? Spiauk!—sako Blekmanas, 
suvokdamas reikalą. — Eikime į reisą, 
— viskas praeis. Su manim tas pat bu
vo. Mūsų viena afrikietė pralaužė šir
dį... Gražuolė buvo: lūpos storos, mink
štos, ant galvos garbanos — maži žiedai, 
krūtys — du dideli kamūoliai, pilvo ne- 
apimtum rankomis. O, ji visa žibėjo, 
kaip juodoji žvaigždė.

(Bus daugiau)

Generolas MacArthuras New Yorke stovi su dvasi
ninkais ir saliutuoja demonstrantus.

k -v-L

kią operaciją. Bet jūs,, drau
gės, aplankydamos, rodos, pri- 
davėte man spėkų ir energi
jos pergyventi tas sunkias 
valandas, čia neįmanoma vi
sas vardais paminėti, todėl ta
riu visoms draugėms ačiū už 
prisiuntimą gėlių, saldainių ir 
kitų dovanėlių. ’ Ačiū už atvi
rutes su gerais linkėjimais dėl 
manęs. Išbuvau ligoninėje 10 
dienų. Dabar jau namie, bet 
dar nelabai drūta.

Malvina Margaitiene

Detroit. Mich
Vairuotojų Streikas 

Tebeeina
Įėjome į trečią savaitę

vairuoto-

pėsčiai, tai tik kaip nors iško- 
lektuoti duokles iš savo narių. 
Tai tau ir darbo žmonių ko
votojai ir gynėjai. Kągi pasa
kytų šiandien Sam. Gompcr^ 
sas, .jei jis prisikeltų iš kapų, 
kaipo pirmasis iniciatorius 
bei buvęs prezidentas A. F. of 
Labor, kuris prieš 65 metus 
įvykdė ir Įgyvendino Pirmo
sios Gegužės dieną, kaipo dar
bo žmonių šventę, kuri turi 
priminti kiekvienam darbo 
žmogui jo kovų laimėjimus 
ir budėjimą už darbininkų 
teises ir laisves..

Pirmoji Gegužės nusako 
budėti ir kovoti už pagerini
mą darbo sąlygų ir 8 valandų

lai-

WORCESTER, MASS.
Is LLD 11 ir 155 kuopų su- 

Iruošto pokilio 29 d. balandžio 
Olympia Parke, atžymėjimui 
40 metų Laisves sukakties.

Atvyko daug svečių Lais
vės rėmėjų ir skaitytojų, kad 
mūsų mylimas dienraštis Lais
vė gyvuotų. Diena buvo graži, 
tad visi gražiai laiką pralei
dom.

J. M. L. perstatė dienos 
reikšmę, ir priimdamas sve
čius, pavedė pirmininko vietą 
Jonui Skliutui, čia pirminin
kas J. Skliutas tuojau pa
kvietė visą eilę svečių pakal
bėti: J. Sapnu lėną iš Fich- 
burg, Mass., M. Kazlauską iš 
Bostono, J. Grybą iš Norwoo- 

^do, M. Sukackienę iš W,or- 
^pcsterio, jaunuolį Richard Ja- 

nulL kuris .ką tik grįžo iš Ko- 
rėj’5te trumpam laikui, ir J. 
Nor^išą iš Worcesterio. Čia 
siunįnėti kalbėtojai vieni kal
bėjo daugiau, kiti mažiau, bet

visų mintys rišosi, kad Laisvė 
turi gyvuoti.

Po prakalbų pirmininkas 
paprašė aukų į Laisvės $10,- 
000 fondą. Buvo sudėta apie 
šimtas dolerių.

Dainų programą pildė Onu
tė Mineikytė iš Montėllo, 
Mass. Jai akompanavo Giral- 
dine Stanlyte, taipgi iš Mon- 
tčllo, ir Norma Čeponytė, 
vvorcesterietė. Jai akompana
vo Josephine Karsokienė, 
vvorcesterietė. O Aido Choro 
šokikų grupė iš Worcesterio, 
vadovaujant Heleri Kižiutei, 
gražiai pašoko tautinius lietu
viškus šokius. Šito bankieto 
įvykdymui daugiausia pasi
darbavo sekami draugai: J. ir 
E. Dovidoniai, O. Vosilienė, 
M. Šiupienienė, M. Mickienė, 
Jusienė, J. Senkus, J. Jaškevi- 
čius. ir A. Pilkauskas. Prie 
stalo patarnavo SZarubiutė iš 
Norwoodo ir .worcesterietes D.

Lukienė, A. Dovidoniutė, J. 
Karsokiutė, seserys Serbentu- 
kės, J. Kižiutė. Aukų atvežė 
mūsų geri rėmėjai Paulina 
Grinevičienė iš Spencer, 
Mass., 2 kvortas grietinės ir 
sūrį, ir draugė B'. Jakaitienė, 
iš Oxford, Mass., 4* tuzinus 
kiaušinių.

Varde Laisvės, dėkojam vi
siems už gražias aukas ir taip 
nuoširdžiai atliktą darbą. 
Taipgi dėkojame ir atsilan
kiusiai publikai į Laisvės 
40 metų sukakties parengimą. 
Kartu dėkojame ir-mūsų dai
nininkėms ir ąko.mpanistėms 
už gražias dainas, kurios džiu
gino publiką. Tas tik įrodė, 
kad kol mes darbuosimės, to
lei gyvuos ir Laisvė. J. M. L.

Windsor, Conn,
Širdingai dėkoju jumis, 

draugės ir draugai, lĮuriė ma
ne aplankėte laike mano sir
gimo ligoninėje. Tupėjau sun-

New Haven, Conn LLD narys Vincas Stadal- 
ninkas serga. Kol kas tik 
lanko gydytoją, bet sakosi 

i esąs silpnas ant kojų. Visi 
Armstrong Rubber Co. (]vaUgaį vėlina jam greitai 

darbininkai laimėjo streiką, pysvįjkti.
gaudami 12 centų valandai 
algų pakėlimą ir daugiau 
pagerinimų. Su tuo Local
93 sutiko. • Buvo labai ii-i i<aįp būtų .geriau prisirengi 
gas Streikas, tęsėsi net 2 ) : prįe vasaros išvažiavimo, 
savaičių. Mat, kompanijos 
manė sulaužyti streiką. 
Bet darbininkams, laikantis 
tvirtai, visi reikalavimai 
buvo laimėti. Todėl 700 
darbininkų grįžta darban.

Atšilus orui, Draugijos 
I nariai 'daug kalba apie tai.

Pond Lely Co. audimų 
apdirbimo darbininkai išė
jo į streiką. Jie reikalau-* 
ja daugiau mokesties ir ge
resnių darbo sąlygų, 
kas kompanija nenori 
tis. Streikuoja apie 
darbininkų. Būtų gerai 
tyti juos laimėtojais.

Kol 
tar- 
200 
ma-

Gegužinė šventė buvo ki
tų tautų .apvaikščiota su 
prakalbomis ir parengi- 

Bet lietuviai kol kas 
nedaro darbininkų 
šventimui.

mais. nieko dienos
VO

Juozas Stankus. Bu
tas vandenyje pvi-

minėjęs, 
ne tik ko-

ko, kaip išėjo busų 
jai į streiką.

Anksčiau buvau 
kad^si3 streikas, tai
va už geresni būvį, bet visas 
branduolis gludi tame, kad 
nuversti tą Hutchinsono įsta
tymą, kuris padaro vairuo
tojus vergais pagal nuožiūrą 
vienos ypatos, tai pono Cobo, 
didžiųjų korporacijų atstovo, 
kuris užima mero vietą Det
roite.

Kolei tas vergiškas aktas 
nebus sumuštas, mes negalime 
tikėtis turėti reikalingą trans- 
portaciją.

Amerikonai, nors politiniai 
dar nesubrendę, bet vistiek 
remiasi taja skelbiamąja 
mokratija, kad jų negali 
versti grįžti į. darbą ant

Peržiūrėjęs taipgi vietinės 
reakcinės spaudos lapus kaip 
“Miami Herald” ir “Miami 
News” nesuradau nieko apie 
Gegužinę. Bet kągi jie galėtų 
rašyti apie unijas ir gegužines 

kuomet juos pačius
tipografistų unija | 

metai. (Apie tai ma

Stankus buvo laisvas žmo
gus. K a d a tai priklau
sė prie L. L. Draugijos 32 
kuopos, mylėjo mūsų spau
dą ir mūsų veikimą ir daž- 

i nai pagelbėdavo veikime. 
Palaidotas laisvai. Paliko 
šeimyną, kuri r a n d a s i 
Pennsylvanijos. valstijoje. 
Iš Lietuvos buvo1 kilęs nuo 
Klaipėdos.

Ilsėkis ramiai, Juozai.

de- 
pri- 
ver-

ofDelko ta mūsų “Voice 
America” neskelbia pasau
liui, kad mes turime vergišką 
aktą?

Kodėl mūsų atstovas Aus
tin neskelbia UN posėdžiuose, 
kad mes čia elgiamės dikta
toriškai ?

Ne, nei Austin, nei “Voice 
of America” neskelbia tų savo 
blogųjų pustų pasauliui, kaip 
vairuotojų streikas Detroite, 
arba tekstilės vergų streikas 
pietinėse valstijose. Pasirody
tų veidmainystė. Nestreikieris

Miami, Fla
Taip laukta ir tiek daug 

rašyta ir kalbėta Pirmoj Ge
gužės, darbo žmonių diena 
jau ir -praėjo. Taip džiugiai ir 
iškilmingai ji buvo kitur šven
čiamą darbo žmonių masių, 
tik mūsų mieste tą dieną buvo 
tylu ir ramu, niekas nei per 
pusę lūpų neprasitarė, kad 
mums darbininkams būtų pri
valu šitoji diena švęsti išreng
ti eisenas, paradus ir prakal
bas sakyti, išreiškiant darbo 
žmonių troškimus ir norus, 
iškeliant laisvės ir taikos 
reikšmę ir jos reikalą.

Nors mūsų mieste yra skait
linga A. F. of Labor unija, 
kuri net ir savaitraštį išleidžia 
kaip tai “Miami Labor Citi
zen,” (organ of Central La
bor Union, Building Trade 
Council, Florida Federation 
of Labor and American Fed. 
of Labor). Peržiūrėjau kelioli
ka vėliausių numerių, ir nei 
viename nei žodelio neradau 
pažymėta kas link Pirmosios 
Gegužės. Jųjų didžiausi ra

pikietuoja 
jau treti 
no buvo

du metus.) Tačiau
“M.11.” antrame pus-didlapio 

lapyje nežymioje vietoje 
tikau paduota žinią iš 
vos, kad Sovietų Sąjungoje, 
kuri yra valdoma darbo kla
sės žmonių, pats Juozas Sta
linas per lietų visą laiką ste
bėjo milijoninį paradą. O Sta
lino sūnus Lt. Generolas Vas
sily Stalinas 
vyno paradą, kur skraidė išsi

Mask-

vadovavo oriai-

rikiavę 194 lėktuvai, tarpe 
kurių buvo sunkieji ir lengvie
ji bombanešiai ir greitieji ‘Jet’ 
kovos naikintuvai. Apart Stali
no, paradą stebėjo Molotovas, 

Malenkovas, Beria ir kiti žy
mūs Sovietų Sąjungos parei
gūnai. Kalbą pasakė marša
las Aleksandras Vasilevsky, 
šis paradas vyko taip vadina
moje aikštėje “Krasnaja ploš- 
čad”, prie Lenino mauzoliejaus

žėtojų tribūna. Tai šitaip 
buvo švenčiama Gegužės Pir
moji Maskvoje ir kitose demo
kratinėse šalyse. Atrodo, kad 
mums dar ilgai
kolei mes. čia Amerikoje ga
lėsime šia švente laisvai ir ne
trukdomai švęsti.

V. J. Stankus *•—1

teks laukti

O liepos 15 diena jau visai 
netoli. Tą dieną įvyks spau
dos piknikas; Atsibus gra
žiausioje vietoje Connecti
cut -valstijoje, Glastonbu
ry, Conn., netoli Hartfor
do. ' J. K.

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kadi-'. 
kiam reikmenys, įvairūs daikte- ; 
liai, 
nys

ligonių kambariui reikme- 
— už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TIMM

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Savininkas

IGNAS SUTKUS

REPUBLIC BAR & GRUI

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

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

/

• Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION Telefonas
EVergreen 4-8969

New Yorke Motel Astor I ! (fl I A I IT'G 
praėjusi ketvirtadienį įvyko j • r® vjl 
žydų liūdėsio parengimas. Tai ! 
buvo parengimas paminėjimui . 
6,000,000 žydų, kuriuos hitle-i 
rininkai ir jų pagelbininkai 
višžudė Europoje praėjusio 
karo metu.

J. ROMAN

Matthew A
BUYUS'

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 -Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172 .
5 psi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) ’Penk., Geg.-May 11, 1951

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės 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



New Yorko^AfcrZl n los (FDwyer’io paskirti uis 
Moran nuteistas

77 policistai turėsią bėdų 
de) ryšių su gembleriais

Brooklyno grand 
jau paruošusi bent 24 
siems ar dar tebešautiems po- 
licistais asmenims įkaltinimus 
turėjime ryšių su gembleriais, 
raketieriais ir gavime iš jų 
kyšių.

Apie 50 kitų būsią taip pat 
šaukiami teisman. Vieni turės 
stoti kaipo suokalbininkai, 
kaipo vienu ar kitu būdu iš 
to naudojęsi, ar žinoję apie 
prasikaltimus, bet nepranešę

d žiūrė - 
buvu-' tai

Pasiūlė aptaksuoti 
N. Y. dirbančius 

užmiestiečius
Vykdantysis Miesto Tary

bos prezidentas Sharkey ge
gužės 8-tą įteikė tarybai rezo
liuciją, reikalaujančią uždėti 
specialius taksus ant uždarbio 
tiems asmenims, kurie uždar
biauja didmiestyje, bet negy
vena didmiesčio ribose.

Tokiais taksais, sakoma, 
surinktų apie $90,000,000 per 
metus. Išskaitytų iš algų po 
1 ir pusę procentų.

Laisvės įstaigoje visada ga
lite gauti medaus.
gerkite lemonadą su medum. 

Karščiuose sezonui
1 5-25

Tik ką parašyta 2-jų veiksmų romantiška operete

Sudrumsta Širdis

Sekmadienį, Gegužės 13 May, 1951
LIBERTY AUDITORIUM

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

JUOZAS JUDŽENTAS
Dėdės Tamošiaus rolėje.

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

viršenybei. O dar kiti bus tik- 
kaipo liudytojai, gal net 

kaipo kaltintojai, šnipinėję 
kitus savo bendradarbius.

Įkaitintųjų vardai jau pa
skelbti, jiems įteikta kaltini
mai ir įsakai stoti teisman.

| Sąraše matosi, jog tarp jų esa- 
j ma ir gana aukšto rango pa- 
rreigūnų. Jeigu nuteistų, tūlus 
Įgalėtų nubausti net trejais 
metais kalėjimo.

Motinos su kūdikiais 
užblokavo gatvę

Apie šimtas motinų su kū
dikiais vežimėliuose praėjusį 
antradienį buvo užblokavusios 
trafiką per 45 minutes ta?p 
Waring Ave., Boston Road ir 
White Plains Road, Bronxe.

Demonstracija kilo po to, 
kai ten praėjusį pirmadienį 
sunkvežimis užgavo vaiką. 
Reikalauja pastatyti policistą 
trafikui sergėti.

N. Y. City Baletas sugrįžo 
iš sėkmingos gastrolės Chica- 
goje. Ruošiasi pavasariniam 

kuris įvyks, birželio 
laikotarpiu, City Center.

fžodžius parašė ;>JONAS JUŠKA
' Muzika—FRANK BAŲEVlčIUS

Rengia ir vaidins vietinis

AIDO CHORAS
ir Newatko

SIETYNO CHORAS
Dainas mokina

M. STENSLER ir FR. BALEVIČIUS
dramą—JONAS JUŠKA

<---- er
EDWARD SKUČAS

Prano rolėje.

į *

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

Judžentas ir K. Rušinskiene.
x s ' c\9Qo
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Operete perstata), kaip mergina myli 
vieną vaikiną ir kaip kitas įsimaišo ir 
sudrumsčia jos širdį. Bet viskas vyksta 
meilioj formoj ir aktoriai, vaidindami ir 
dainuodami meiliškas dainas, žavės pu
blikos sielą. Dainų joje yra 12-ka ir jos 
visos tik ką sukurtos, naujos. Jas dai

nuoja solistai, duetistai, kvartetai 
ir chorai.

Auditorijos kaimynuose 
yra ir lietuvių biznierių

Atvažiuojantieji į Lietuvių 
Kultūrinį Centrą iš kitų mūsų 
metropolio dalių ar iš kitų 
miestų lietuviai daug kuo gali 
apsirūpinti pas lietuvius biz
nierius ir profesionalus, Li
berty, Auditorijos kaimynus. 

'Tūlos tos įstaigos atdaros tik
tai darbadieniais ir šeštadie
niais, o kaip kurios ir kas die
ną.

Pavyzdžiui, norintysis atsi
vėsinti šaltu alum lengvai ga

ili pavažiuoti ar pasivaikščio- 
.damas nueiti Pietų link pas 
brolį Baležentį —Johns užei
gom Ji randasi prie pat 1 ICth 
St. ant Liberty Avė. (Prie tos 
pats gatvės stovi' ir Liberty 
Auditorija, tiktai prie kitos 
Avės.., prie Atlantic Avė.)

Už kelių blok učių nuo 
Johns užeigos, tarp 106 ir 107 
St., prie tos pat Liberty Avė. 
Valerie (buvusioji Vilkaite) 
turi grožio salioną ir parduo
da kosmetikas. ir šukuosena: 
bei kitiems moterų ir vaiku 
gražmeniniams reikalams puo
šmenas, tinkamas parsivežti at
minčiai sau ar kam kitam.

Arba nuo Auditorijos pa
suktum į šiaurę ir čia pat už 
dviejų blokų atsimušt kakta į 
tris brolius lietuvius profesi- 
jonalus ir biznierius.

. Prie pat 1 1 1 St. ant Jamai

ca Ave. gali užsukti pas Or- 
maną pasiteirauti apie namų 
ir kito nejudomo turto kainas 
ir padėtis bile kurjnūsų mies
te, ar apie visokias apdrau- 
das. O pas jo bendradarbį 
advokatą Michelsoną gali at
likti reikalą dėl testamento ar 
bile kokių įstatymiškų ir teis
minių problemų (žinoma, ge
riau iš anksto nustatyti susiti
kimo laiką, nes nė visada raš
tinėje gali būti).

Gi pačioje 111-je gatvėje 
prie pat Jamaica Ave. viena
me šone pastebėsi . jaunojo 
Rutken ir jo tėvo degtinių ir> 
vynų parduotuvę- (bonkomis). 
O kitame 111-šios šone bus 
brolio Makąrevičiaus kirpyk
la-sk uty k 1 a,.

Tik už keliu trumpu bloku- I ę v
čių ant Jamaica Ave (107th 
St.) randasi Yuškos batų 
krautuvė, su pilnu pasirinki
mu' avalynės vyrams, mote-, 
rims ir vaikams.

Girdėjau, jog šioje apylin
kėje, kelių blokų atstume, 
esama ir daugiau lietuvių pro
fesijos ir verslo žmonių, ta
čiau tose įstaigose dar netu
rėjau progos būti, tad nedrą
su taip sau “nuo ausies” pasa
koti, kad svetelius nepaklai- . 
dinčiau. - K-as.

Minėti Izraelio 3 metų su
kaktį Brooklyno Prospect Par
ke buvo susirinkę virš 10,000 
publikos.

ONA STELMOKAITfi-EICKE
Nastės rolėje.

f

KOSTE RUŠINSKIENE 
Šarkienės rolėje.

Pirmasis čia buvusio Ke
tau ver Komiteto tyrinėjimo 
pasėkoje federaliniame teis
me tapo nuteistas James J. 
Moran, buvęs miestui van
dens tiekimo komisijonierius. 
Buvusysis majoras O’Dwyer, 
Tammanės lyderis, buvo Mo
ran’ą paskyręs toms pareigom 
visam amžiui, su $15,000 me
tinės algos. Impellitteris taip
gi jo nelietė iki jis nepaskilbo 
Kefauver Komiteto byloje.

Teisme Moraną kaltino, 
kad jis nęteisingai prisiekė. 
Moran po priesaika sakė, kad 
Brooklyno raketierius Louis 
Weber pas jį į raštinę buvęs

Tarp lietuvių
Jau ilgas laikas nesimato 

pramogose Vinco šibeikos. 
Draugiškas, linksmo būdo, jis 
visuomet būdavo pramogose 
ii- svarbesniuose susirinkimuo
se. Priežastis dingimo iš jų— 
ilga .nesveikata. Dėl to ir Vera 
Šibeikienė rečiau besusitinka
ma. Ji uždarbiauja svetur, o 
sugrįžus namo tenka dar pa
gelbėti atlikti ir vyro darbą. 
Jis prižiūri nemažą namą.

Šibeika mylėtų susitikti sa
vo senus prietelius namie.

—o—
Stellos ir Frank Vaitkų gi

minėje įvyko liūdnų ir skau
džių nuotikių, tad ir jie ne
linksmi. Prieš porą savaičių 
susitikau Vaitkienę vienoje 
lietuvių pramogoje. Ji pasi
skundė dėl tų nemalonumų. 
O jie buvo tokie:

Jieva Baranauskienė, Vait
kienės mylima teta, po tėvais 
Šriūbaitė, gyvenusi Stratford,
Conn., mirė kovo 26-tą. Liko kitamė 
3 sūnūs, marčios, anūkai.

Gi paties Vaitkaus brolvai
kis Antanas Vaitkus, gyvenąs 
Waterbury, tapo pavojingai 
sužeistas darbe.

Mačiusieji lietuvių būrį 
marguojant Darbininkų ir 
Liaudies Gegužinės parade už 
taiką, tūli sako,, kad lietuvių, 
būrys šiemet buvo mažesnis. 
Nesiginčysiu, x nes nespėjau 
suskaityti. Stovint mū
re stebėtojų ant šaligatvio 
aukštesniojo asmens galva ar 
skrybėlė dažnai užstoja vaiz
dą, o /čia dar policistas vis 
atstumdinėja toly p iš prisitai
kytos pozicijos. Suskaityti ga
lėjo tiktai nuo oficialiojo ste
bėtojų pastolio, kas ir buvo 
padaryta.
Suskaičiuoti būrių skaičius ste

bint nuo šaligatvio šiemet bu
vo labai sunku dar ir dėl to, 
kad maršuotojki buvo veja
mi veik bėgomis, tarsi prie 
gaisro. Matomai, tuomi tikė
josi palengvinti skelbimą me
lo būk maršuotojų' tebuvę 12 
kartų mažiau, kaip buvo 
(darbininkų priešai skelbė 
maršavus 6,500, o tie, kurie 
nuo aukštojo pastolio stebėjo 
ir .mokslinėmis priemonėmis 
skaičiavo, skelbė maršavus 
75,000).

Tačiau lietuvių maršavo 
daugiau, negu matėme lietu
vių būryje. Desėtkai pavėla
vo lietuyių būryn. Priežasčių 
tam buvo pateisinamų ir ne
pateisinamų. šiemet lietuviai 
išmaršavo apie valandą anks« 
čiau. Dėl to iš tūlų darbų ne
galėjo suspėti. O kiti pavėla
vo dėl to, kad atsidėjo ant 
spėliojimo, būk reikėsią . apie 
valandą laukti. Praėjusiais 
jmetais reikėdavo laukti, šie
met jokio laukimo ' nebuvo. 
Taip vykusiai buvo apskai
čiuota viskas, kad išmaršavo 
skelbtu laiku, nedelsė nei 5 
minučių. Dėl to daug pažįs
tamų žmonių mačiau praei
nant visai su svetimomis, vė
liau maršavusiomis grupėmis.

Ir kai kurie pramaršavo 
anksčiau, savo unijos, vetera
nų ar kaimynų būryje.

šių metų pavėlavimą priva
lo visi' atsiminti it pavėlavi
mų išvengti sekamose geguži
nėse. Gegužine yrą darbo 

užėjęs tiktai pripuolamai, ne 
daugiau 6 kartų laikotarpiu 
tarp 1946 ir 1950 metų.* Gi 
buvusieji jo raštinėje žemes
niais tarnautojais keli asme
nys liudijo, kad laike jo buvi
mo gaisragesybos departmon- 
te'viršininkėliu tokių vizitų 
pas jį \yeber’is ėjęs bent 111.

D žiūrė susidėjo iš 7 mote
rų ir 5 vyrų.

Pabaudą paskirs penktadie
nį. Galėtų teisti iki penkerių 

(metų ir $2,000 piniginės pa
baudos vien tiktai už tą ne
teisingą priesaiką. Dėl to bro
liavimosi su raketieriais jis 
kol kas nei nekaltinamas.

Kūdikis užsimušė
Iškritusi pro langą nuo 5- 

to aukšto Gowanus projekte 
mirtinai susižeidė Anthony ir 
Ella Norris’ų dukrytė There
sa, 19 mėnesių, šeima gyvena 
417 Baltic St., Brooklyne.

Mrs. Norris, auklinti 5 ma
žas dukrytes, nelaimės metu 
triūsėsi kitame kambaryje. 
Kūdikis dasigavo ant palan
gės ir iš ten ant žemės.

Mr. Norris, švaros Depart 
mentui sunkvežimio vairuoto
jas, išmetinėja, kad projektų 
valdyba neklauso gyventojų 
reikalavimo apsaugoti palan
ges groteliais tuose butuose, 
kur gyvena šeimos su mažais 
kūdikiais. ^Gyventojai seniau, 
atsitikus kitoms panasšięms 
nelaimėms, pradėjo reikalauti 
savo kūdikiams saugumo, bet 
projektų valdyba sako, kad 
tam nesą pinigų.

Tiktai prieš ketvertą dienų 
projekte, Manhattan e, 

dvejų metų vaikutis Tommy 
Pai va iškrito nuo 15-to aukš
to. Laimei, jis pataikė nukris
ti ant lanksčių, minkštų krū
mokšnių ir išliko gyvas. Bet 
susilaužęs kojytę ir apsibrai- 
žęs. ’

Norris sako, kad jo gyvena
mame name randasi1 po apie 
15 kūdikių kiekviename aukš
te : “Mes pasiūlėme, kad mies
tas apatinę lango dalį apsau
gotų groteliais, bet butams 
viršenybė sako, kad tuomet 
turėtų pakelti kiekvieno gy
ventojo rendą po apie $4 per 
mėnesį. Dauguma čia gyve
nančių žmonių neišgalėtų pri
dėti nei po $2. Jie yra nepasi
turinti. Tik dėl neturto jie 
čia ir gyvena.” K-as.

Nieko sau sandėlis
Naktinio klubo Seville savi

ninkas Gene Seville apsiskun- 
dė policijai, kad vagys iš jo 
buto Garden City išnešę 100 
jo marškinių, 150 kaklaraiščių, 
12 jo žmonos balinių sukne
lių ir trejus kailinius. Visą tą 
mantą jisai įkainuoja $15,000.

žadama perkelti daugiau 
policijos iš Manhattan j 
Queens. Aiškinama, kad smar
kiai daugėjant gyventojų 
skaičiui Queens apskrityje 
susidarą daugiau problemų.

į > z • j ■ ’ I U '■ >
i Mrs. Anita Walkley, 31 me

tų, rasta pasikorusi ligoninėje 
W'est Amityville, L. I.

žmonių kovos diena už savo 
reikalus, tad ji ir privalo 
tvarkytis disciplinuotai;. kiek
vienas turi būti savo vietoje 
laiku. Ž. R.

TONY’S &
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

6 psi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) -Penk., Geg.-May 11, 1951

Policistą organizacija* 
teisme bandys atmesti 

naująjį Įstatą \
Patrolmen’s Benevolent As

sociation savo susirinkime 
praėjusį antradienį nutarė 
eiti į vyriausiąjį teismą; kad 
tas išspręstų, ar naujasis įsta
tas yra konstitucingas. Tas į- 
statas isako neatleisti iš tar
nybos policistą ar gaisragesį 
per 30 dienų po įteikimo pra
šymo atleisti. Einant lig šiol 
veikusiu įstatu jie galėjo atsi
palaiduoti nuo tarnybos ir 
nuo visos atsakomybės tą pa
čią dieną, kuomet įteikdavo 
prašymą atleisti.

O rg a n i z a c i j o s v i rš i n i n k as 
John E. Carton sako, kad 
“bandyme išgydyti policijos 
galvoskaudį, miestui įstatų 
leidėjai prirašė jiems arseni
ko, ne aspirino —gydymą pa
ri ąrė aršesniu už ligą.”

DABAR RODOMA

ROXY
TEATRAS

vėl jums pateikia 
Pasaulio Žymiausią Muziku 
Grojamą Pasaulio Didžiausio 

Orkestro su jo vadu!
ASMENIŠKAI!

PHILHARMONIŠKAS
SIMFONIJOS ORKESTRAS, 
Nevvyorkietis, 104 muzikantai.

Mitropoulos
diriguoja.

ir filmas
“I’D CLIMB THE
HIGHEST MOUNTAIN”

SUSAN HAYWARD 
WILLIAM LUNDIGAN

Nusižudė
Walter Pdoxbury, statybos 

inžinierius, 56 metų, gyvenęs 
Bellaire, Queens, nusišovė sa
vo pašovęs žmoną, bj?t jai 
vo namuose. Jisai pirm to bu- 
tiktai pradrėksta galvos ||la, 
ji pasveiksianti. Jis grąsmo 
atvykusią jį suimti policiją.

Roxbury buvo Pirmojo ^(pa
saulinio Karo veteranas.

Su birželio 2 d. prasidės 
“Carnegie Pop Concert Se
ries.” Tęsis iki birželio 9 die
nos. Geros muzikos mylėto
jams proga pasi žavėti gra
žiais koncertais.

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kp„ Moterų Skyriaus, su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 17 d. 
gegužės, 7:30 vai. vakare, pas J. K. 
Navalinskiene, 55 Glenwood Ave.

Visos draugės prašomos dalyvau
ti, nes turime svarbių reikalų. — 
M. Kulbis. (93-94)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos susirinkimas atsi

bus gegužės 14-tos vakarą, 7:30. 
Pil. Klubo patalpose, 280 Uni 
Avė., Brooklyne. Atlikus organi- 
cijos reikalus, jei kas įdomaus, 
referatas apie vitaminus. — S.

, (93-94)

HELP WANTED 
REIKALINGI DARBININKAI 
HELP WANTED—FEMALE 
Namų darbininkė ir virėja gražiai, 

ramiai šeimai su 2 mokyklos vai
kais,, kurie nevisada yra geri ir ra
mus, guolis atskirame, švariame 
kambaryje, su maudyne, indų maz
gotojas mazgoja indus, mašina maz
goja ir džiovina drabužius. Dar yra 
gana darbo už $37.50 j savaite. 
CLoverdale 8-5110. (90-92)

EGZAMINU  O J AM AKIS 
RAROME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. £-8342




