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Niūjorkiškio dienraščio Ti
mes bendradarbis Kaiman 
Siegal rašo savo laikraščiui 
eilę straipsnių apie aukštes
niąsias Amerikos mokyklas — 
kolegijas ir universitetus.

Jis tyrinėjo padėtį net 72- 
jose Amerikos aukštesnėse 
mokyklose ir savo apžvalginė- 
jimo rezultatus dabar su
glaustai paduoda laikraštyj.

Būdingiausias kolegijose ir 
universitetuose dalykas šiuo 
metu, rašo mister Siegal, yra 
tas, kad tarp Studentų ir pro
fesorių viešpatauja baimė — 
baimė būti apšauktais raudo
naisiais!

Kartą studentą ar studentę 
apšauks “raudonuoju”, jo 
profesinė ateitis gali būti 
niėkais paversta!

Be to, jis ar ji, gali būti pa- 
Jšah’Mti iš mokyklos.

Minties laisvė, žodžio lais
vė, (veiksmų laisvė regimai 
nyksta mūsų krašto kolegijo
se, rašo Timeso bendradarbis.

Studentai bijosi visuomeni
niais klausimais debatuoti, 
kad nepasakytų “blogo žo
džio,” dėl kurio jie galėtų 
būti apšaukti “raudonaisiais.”

Studentai ir profesoriai bi
josi ištarti žodį “laisvė,” “tai
ka,” “liberalizmas,” nes už 
tai galį pakliūti'

Ką tai reiškia?
Tai reiškia, jog mūsų aukš

tesniosiose mokyklose trukdo
mas progresas, — baimės de
besis siaubia mūsų Jaunuome
nę.

Ar reikia sakyti, jog tai di
džiai kenkia dabarčiai ir atei
čiai- — mūsų krašto ateičiai?!> ‘ *

Naujienose rašoma apie 
Čikagos lenkų atžagareivių 
suruoštą parke mitingą, kuria
me buvo minėta 160 metų 
pirmosios Lenkijos konstituci
jos sukaktis.

Be kitų, kalbėjo ir lenkų at
žagareivių vadas Charles Roz" 
marek, primindamas, jog len
kai' padarė klaidą, “prieš 160 
metų nutardami rinkti savo 
karalių, — rinko jj iš svetim
šalių tarpo...”

Kai kurie lenkai, tokio, 
kaip Rozmarek, ir dabar da
ro klaidą, — didesnę, negu jų 
protėviai; jų klaida glūdi ta
me, kad jie visaip dergia da
bartinę Lenkiją — Lenkijos 
Liaudies Respubliką.

Lenkijos ponai per šimtme
čius darė klaidą ir ją, matyt, 
darys, kol juos visus Abrao
mas pasiims.

O lenkų tauta gyvuoja ir 
gyvuos!
z J ★

jPeje, Naujienos žymi: 
“Qkras buvo gražus, bet gale 
kalbų klausėsi labai mažas 
būrelis žmonių.”

Jau tik šis vienas faktas pa
rodo, jog lenkų tauta nedaro 
klaidos!

Nedaro klaidos ir lietuvių 
tauta: Keleivyj rašoma apie' 
Čikagoje lietuviškų , menševi
kų ruoštą “Gegužės Pirmosios 
minėjimą,” prakalbas.

Korespondentas primena: 
“žmonių nesusirinko tiek, 
kiek tokia proga privalėjo su
sirinkti.”

Čikagos lenkai atžagarei
vių prakalbų nepaisė dėl to, 
kad jie bjauriojo liaudiškąją 
Lenkiją, — o tai reiškė lenkų 
tautą. '

Čikagos lietuviai menševi
kų prakalbų nepaisė dėl to, ' 
kad jie žinojo, jog Grigaitis
būtų dergęs Lietuvos respub- 

ir lietuvių tautą.
Kas sakė, kad žmonės ne- 

progrfesuoja ?!

Francūzų Sąjungos asemb- 
leja, kurią sudaro pačios 
Prancūzijos ir jos kolonijų at-
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PRAVDA SAKO, TRUMANO 
IR MacARTHURO PLANAI 
YRA TOKIE PAT
Tvirtina, kad abudu stoja už 
karo paplatinimo programą

Maskva.—Taip prez. Tru- 
manas, taip gen. MacAr
thuras remia karo paplati
nimą Azijoj, — rašo Prav
da, Sovietų komunistų laik
raštis.—0 ta programa ve
da link naujo pasaulinio ka
ro.

Nors gen. MacArthuras ir 
Trumano politikos atstovas

Anglai grūmoja ginklais apgint 
savo žibalo pramonę Irane

London.—čionaitinis laik
raštis Economist rašo, An
glijos valdžia grūmos pa
naudoti karinę jėgą, kad 
apgintų anglų žibalo biznį 
Irane. Tuo tikslu gamina 
aštru pareiškimą Irano val
džiai.

Anglų žibalo pramonė 
Irane tapo perimta į Irano 
valstybės nuosavybę. Irano 
valdžia už tai ketino an
glams atlyginti.

Anglija siūlė derėtis dėl 
ironiškos žibalo pramonės 
palaikymo anglų rankose. 
Iranas atmetė siūlymą.

Kongresmanas matė 
naujas atom-bombas
Seattle, Wash. — Sugrįžo 

demokratas kongresmanas 
Henry Jackson, kuris stebė
jo vėliausius atominių gin
klų bandymus Eniwetok 
saloje, Pacifiko Vandenyne. 
Jisai sakė koresponden
tams, kad naujoji atominė 
bomba yra daug smarkes
nė, negu pradinės bombos, 
kurios sunaikino Japonijos 
miestus Hiroshimą ir Na-, 
gasakį.

Jacksonas teigė, kad koks 
tai naujas atominis ginklas 
galės būti naudojamas ir 
pačiame karo fronte.

Kartu Jacksonas pasako
jo, kad atominio sprogimo 
paskleisti nuodai “nebūsią 
pavojingi” patiem ameriko
nam; esą, už kelių minučių 
po sprogimo amerikonai 
jau galėsią eiti per užterštą 
tais nuodais vietą.

Sovietų piliečiai turi
5 bilionus dol. bankuose

I

Maskva. — Sovietų pilie
čiai turi pasidėję bankuose 
18,500,000,000 rublių, tai bū
tų apie 5 bilionus dolerių 
amerikiniais pinigais.

Sovietų Sąjungoje dabar 
yra 40,000 taupomųjų ban
kų. - .
stovai, savo sesijoje sustojo 
vienai minutei, susikaupė ir 
tuo išreiškė pagarbą Willie 
McGee,.negrui, kuris buvo nu
žudytas elektros kėdėje Missi
ssippi valstijos kalėjime.

Tuomi, aišku, buvo pareikš
tas ir protestas prieš linčiuoto- 
jus. /

Richmond Hill 19, N. Y., Antrad., Gegužės-May 15,1951
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George Marshallas, apsigy
nimo sekretorius ginčijosi, 
kalbėdami Senato komite
tui, bet tai tik paviršuti
niai ginčai, sako Pravda. 
MacArthuras iš tikrųjų 
vykdė karinę savo valdžios 
politiką pirma, negu prezi
dentas jį pašalino iš ko
mandos Tolimuosiuose Ry
tuose.

SOVIETAI SIŪLĘ 
IRANUI PAGALBA

Teheran, Iran. — Prane
šama, kad Sovietų Sąjunga 
siūlė Iranui techninę pagal
bą suvalstybintai jo žibalo 
pramonei* tvarkyti ir pla
čiau išvystyti. Užtat So
vietai reikalavo, kad Iranas 
pavarytų visus anglus žiba
linius ekspertus .

Chicagoj streikuoja 
pieno išvežiotojai

Chicago. — Nuo pereito 
šeštadienio streikuoja pieno 
išvežiotojai, Darbo Federa
cijos unijistai. Jie reika
lauja sutrumpinti darbo sa
vaitę iki penkių dienų iš vi
so, mokėti tiek algos kaip 
už 6 dienas ir pridėti dar 
po $5 per savaitę.

Kompanijos su tuom su
tiktų, jeigu pienas būtų iš
vežtojamas tiktai per 6 die
nas vieton 7-nių. Streikie- 
riai reikalauja palaikyti iš- 
vežiojimą per 7 dienas: sa
ko, jeigu viena diena būtų 
numušta, tai 500 pienvežių 
netektu darbo, c.

800 lėktuvų puolė 
Korėjos liaudininkus
Korėja, geg. 14. — Per 

dvi pastarąsias dienas įvy
ko tik žvalgų susidūrimai 
karo fronte. Amerikonai ir 
šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai tyrinėjo vieni kitų 
pozicijas.

800 Amerikos lėktuvų 
bombardavo ir apšaudė 
šiaurinius korėjiečius ir jų 
padėjėjus, kurie buriasi 
panaujint ofensyvą.

Šiauriniai korėjiečiai, pla
čiai degindami krūmus, žy
mia dalim dūmais užsisle
pia nuo amerikinių .oro 
veiksmų.

Pereitos savaitės pabai
goje jie privertė ameriko
nus pasitraukti keletą my
lių atgal ties čunčonu.. Nu
žiūrima, kad.jie mėgins iš 
rytų pusės apeiti ameriko
nus tame mieste.

Helsinki, Suomija. — Ge
gužinėje demonstr a c i j o j e 
dalyvavo 15,000 žmonių.

Iki užbaigos dienraščio Laisvės 40 metų jubiliejaus 
fondo vajaus jau beliko tik du mėnesiai laiko. Mes 
turime sukėlė dar tik virš pusės kvotos. Visų pareiga 
pasmarkinti darbą. *

Kolonijose, kur turite gavę aukų rinkimui blankas, 
rinkite aukas ir siųskite j centrą. Jeigu kas neturite 
blankų, o galėtumėte aukų parinkti, tai praneškite 
mums, ir bus jums jos pasiųstos. Aukų gavome se
kamai :

LLD 15-ta Apskritis, Cleveland, O., 
per J. žebrį • • • •...........................  $10.00

B. ir R. Černiauskai, Rochester, N. Y. 10.00
R. Barauskas, Rochester, N. Y........................10.00
Adam Markūnas, Chicago, Ill.............................5.00
M. Raulynaitienė, Cleveland, Ohio ............... 5.00
S. Woodville, Shenandoah, Pa. .................. • • 3.00
K. Rekliene, Maspeth, N. Y. •..........................1.00
G. Pauliukonis, Shenandoah, Pa........ ................ 1.00
Visiems aukojusiems tariame širdingiausiai ačiū! 

Dar yra nemažai didesnių kolonijų, kur iki šiol nieko 
nesurengta Laisvės jubiliejaus proga.

Surenkite parengimėlių, parinkite aukų: atminkite, 
kad dienraščio reikalai yra mūsų visų bendri reikalai. 
Sukeikime vajaus nustatytą kvotą su kaupu. Tai bus- 
geriausias atsakymas kryžiokams ir visiems, kurie 
dienraščiui velija blogo.

Laisves Administracija

Amerika prarado daugiau 
lėktuvų negu Šiaur. Korėja

Washington. — Nuo ka
ro pradžios Korėjoje t iki 
gegužės 9 d. šiauriniai ko
rėjiečiai ir kinai nušovė 
212 Amerikos lėktuvu, o 
amerikonai sunaikino tik 
149 šiauriečiu lėktuvus. Ta
tai pranešė generolas C. P. 
Weyland, amerikinių lakū
nų komandierius.

60,000 IRANIEČIŲ SAUKĖ 
IŠVYT JANKIŲ OFICIERIUS

Teheran, Iran.—60 tūks
tančių darbininkų, studen
tų, vyrų, moterų ir vaikų 
demonstravo, reikalaudami 
išlaikyti taiką.

Demonstrantai nešė vė
liavas ir iškabas su obal- 
siais, reikalaujant išvyt A- 
merikos oficierius iš Irano, 
ir smerkė anglus - ameriko
nus kaip karo. kurstyto jus.

Demonstrantai sveikino 
Staliną kaip “didžiausią 
taikos vadą” pasaulyje.

Susirinkusi Seimo Aikš
tėje minia dainavo: “Mes 
niekuomet neparduosime 
savo kraujo už Amerikos 
dolerius!”

Kalbėtojai tvirtino, kad

Vėliausios žinios
Teheran, Iran. — Ame

rikos ambasadorius įspėjo 
Iraną nesiskubint suvalsty- 
bint anglų žibalo pramonę 
tame krašte.

Bonn, Vokietija. — Mo
terys vakarinės Vokietijos 
Seimo narės reikaląvoj kad 
jankiai užlaikytų įtaisytus 
vokietėm kūdikius.

Tirana. — 800,000 Alba
nijos piliečių pasirašė atsi
šaukimą dėl taikos.

Priešlėktuvinės šiaurinių 
korėjiečių patrankos dau
giausiai nukirto amerikiniu c 
lėktuvu, e

(O amerikonų korespon
dentai kasdieniniuose pra
nešimuose tiktai pasakojo, 
būk j “visi mūsų lėktuvai v
saugiai sugrįžo.”)

Amerikos karininkų pa
siuntinybė su generolu W. 
C. Zimmermanu pryšakyje 
stengiasi paversti Iraną ka
ro stovykla prieš Sovietų 
Sąjunga. Amerikiniai kari
ninkai buvo atsiųsti kaip 
Irano armijos mokytojai.

, Demonstraciją suruošė 
Taikos Šalininkų organiza
cija. ‘ .

Vakarinis Berlynas užėmė 
sovietinę laboratoriją

Berlynas. — Vokiečių po
licija vakariniame Berlyne 
užgrobė priklausančią So
vietams laboratoriją, kuri 
naudojama bandymams dėl 
laivų statymo. Ta labora
torija yra Berlyno Univer
siteto skyrius. Kadangi 
universitetas yra rytinėje, 
sovietinėje Berlyno dalyje, 
tai ir laivinė laboratorija 
po karo buvo pripažinta so
vietinei valdybai.

Laboratorija randasi ma-| 
žoje saloje Anglų užimtame 
vakarinio Berlyno ruožte. ,

Sovietų vyriausybė už
protestavo anglam prieš la
boratorijos užgrobimą. Su
prantama, kad vokiečiai su 
anglų pritarimu užgrobė

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

VALDININKAI MUKI 
SAVO SKELBIAMĄJA 
MĖSOS KONTROLE
Plinta šeimininkių boikotas 
prieš mėsos vartojimą

Washington. — Valdžia 
pereitą savaitę paskelbė, 
kad nuo pirmadienio, geg. 
14, bus įvesta jautienos 
kontrolė—kai kurie jos ga
balai būsią nupiginti net po 
12 centų svarui, o tūli kiti 
gabalai “šiek tiek pabran
ginti.”

Bet pirmadienį valdžia 
įspėjo ’nesitikėti tuojautinio

Apeliacija nusmerkė 
kunigą mirti

Rochester, N. Y. — Pra
dinis teismas 1949 metais 
nuteisė episkopalų kunigą 
Geo. P. Hetenyi 50 metų 
kalėti už pačios nužudymą.

Hetenyi davė apeliaciją 
aukštesniam teismui, kuris 
dabar ir nusmerkė jį mirti 
elektros kėdėj kaip pirmo 
laipsnio žmogžudį.

6 Filipinų komunistų • 
vadai nusmerkti mirti

Manila. — Filipinų teis
inas nusmerkė šešis Komu
nistų Partijos vadovus mir
ti už tai, kad partizanai 
Hukbalahapai, kariaudami 
prieš valdžią, “žudę ir plė
šę,” kaip sako teismo spren
dimas. Tarp nusmerktųjų 
mirčiai yra valstiečių vado
vas Fr. Maclang, darbo uni
jų veikėjas Ramon Espiri
tu ir viena moteris.

Devyni tapo nuteisti vi
są amžių kalėti ,o keturioli
ka kitų — keliems mėne
siams iki 17 metų. Jie bau
džiami tik už tai, kad pri
klausė Komunistų Partijai.

Indijos premjeras nori 
aprėžt žodžio laisvę
New Delhi, Indija.—Indi

jos premjeras Jaw. Nehru 
kreipėsi į seimą, kad “pa
taisytų” šalies konstituciją, 
aprėžiant žodžio ir spaudos 
laisvę. .

Nehru piktinosi, kad teis
mai paliuosavo šimtus areš
tuotų komunistų, kurie gy
vu žodžiu ir per spaudą ra
gino pakeisti valdžią bei 
vadovavo streikams. Jis to
dėl reikalavo taip pakeisti 
konstituciją, kad teismai 
būtų priversti užgirt val
džios įsakymus prieš taria
mus “vidujinius priešus.”

Kas laimėjo miestinius 
rinkimus Anglijoj?

London. — Miestiniuose 
Anglijos rinkimuose kon- 
servatai (atžagareiviai) ga
vo 'beveįk tiek vietų, kaip 
ir į social - darbiečiai. Bet 
trūksta galutinų skaitme
nų, kiek išrinkta vienų ir 
kitu. c

LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States 
110-12 ATLANTIC AVIU 
Richmond Hill 19, N. Y. 

Tel. Virginia 9-1827-1828.

jautienos atpigimo; sako, 
gal tik spalio mėnesį atpigs. 
Tuo tarpu kaina kitų gy
vulių mėsos paliekama be 
jokios kontrolės. Patys vai- ‘ 
dininkai ,tačiaus, nepasiti
ki ir savo skelbiamai jautie
nos kontrolei.

Šeimininkės New Yorke 
ir kituose miestuose orga-' 
nizuojasi susilaikyt nuo mė
sos pirkimo per savaitę ki
tą, kad priverstų kompani
jas nupigint mėsą.

Marshall vėl gąsdino 
sovietiniais pavojais
Washington. — Apsigyni

mo sekretorius gen. Geo. 
Marshall pasakojo Senato, 
komitetui, kad didžiausias • 
karo pavojus iš Sovietų pu
sės gręsia Azijoj, bet jie, 
anot Marshallo, galėtų “ne
tikėtai užpult” ir vakarų 
Europą. Juo greičiau kiltų , 
pasaulinis karas Azijoj, jei
gu amerikonai imtų ata- 
kuot Kiniją pagal MacAr- 
thuro receptus, sakė Mar
shallas, nes Kinija turi sa
vitarpinės pagalbos sutar
tį su Sovietais.

Kartu Marshallas pripa
žino, jog dar “nėra neišven
giamas karas” tarp Jungti
nių Valstijų ir Sovietų Są
jungos.

Sunkiai sužeistas St.
Nelson, komunistų vadas
Philadelphia. — Automo

bilio nelaimėje tapo sunkiai 
sužeistas Steve Nelson, va
karinės Pennsylvanijos Ko
munistų Partijos pirminin
kas, važiuojant jam Phila- 
delphijon kalbėti. Nulauž
ta, dešinė koja ir keli Šon
kauliai. Nelson dabar li
goninėje Moterų Medikai-' 
lės Kolegijos.

Kartu buvo sužeistas 
Nelsono sūnus Robertas, 8 
metų amžiaus — sutrenkta 
jam smegenys. Bet Nelso
no duktė Josie išliko visai 
sveika.

Pittsburghe yra tęsiama 
byla prieš Nelsoną už per
žengimą Pennsyl v a n i j o s 
įstatymo “prieš maištinin
kus.”

Franko policija nušovė 
streikieri, sužeidė 50
Pamplona, Ispanija. — 

Franko fašistų policija šau
dė ’demonstruojančius strei- 
kierius; nušovė bent vieną, 
sužeidė 50 ir areštavo dau
giau kaip 100.

Pamplonoj vyksta visuo
tinas streikas, reikalaujant 
numušt maisto kainas ir 
pakelt darbininkams algas.

ORAS. — Giedra ir vėsu.
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SOVIETŲ KVIEČIAI INDIJAI
Indijai šiemet grūmoja badas,—badas tūlose jos pro

vincijose.
Kai kur' bado šmėkla jau patapo realybe,—smulkieji 

valstiečiai ir darbininkai jau faktinai badauja. Be kit
ko, tai yra dėl to, kad Indija perdaug pasitikėjo ameri
kine pagalba.

Indija prašė—jau seniai—kviečių iš Amerikos. Pra-1 
šymas atsidūrė Kongresai), kur jis tebestovi stalčiuje 
tuomet, kai mes kviečių turime, tuomet, kai Indijos 
žmonės badauja!

Indija, žinoma, neprašė aukos; ji prašė amerikinių 
kviečių pirkti—pirkti ilgesniais išmokėjimais.

Kodėl Kongresas nenori parduoti Indijai kviečių?
Todėl, kad Indija ne visuomet pataiko mušti į tą patį 

būbną, į kurį muša mūsų valstybės departmentas užsie
ninėje politikoje.

Tuomet Indija prašė kviečių iš Tarybų Sąjungos. Pa
staroji sutiko jai kviečių duoti,—pirmiausiai 50,000 tonų.

Niujorko Timeso korespondentas New Delhi mieste 
praneša savo laikraščiui, jog šių metų geg. 10 d. In
dijos ministrų pirmininkas Nehru pasakė šalies parla
mentui: tarybiniai kviečiai jau yra kelyje į Indiją, juos 
gabena tarybiniai laivai.

“Šis ministrų pirmininko pranešimas buvo parlamento 
sutiktas ilgais plojimais,” rašo korespondentas.

Nehru taipgi pranešė, jog tarp Indijos ir Tarybų Są-1 
jungos vyriausybių eina pasitarimai dėl 500,000 tonų 
kviečių, kuriuos Tarybų Sąjunga sutinka duoti Indijai 
mainais už Indijos produktus.

Atrodo, jog Indijai teks sueiti j artimesnę draugystę 
su Tarybų Sąjunga ir Kinija, jei ji norės žengti pirmyn.

Atsiminkime: Kinijos Liaudies Respublika taipgi siun
čia Indijai grūdų.

Jei šios trys didžiulės šalys — Indija, Kinija ir Tarybų 
Sąjunga—sumegstų tamprius politinius ir prekybinius 
ryšius, jos tuomet suklestėtų, jos nugalėtų bent kokius 
pavojus ,nežiūrint iš kur jie kiltų.

MacArthuro ir jo šalininkų siekimai
Kadaise, kalbėdamas San Francisco mieste, generolas 

MacArthuras pasakė, jog jis nedalyvaus politikoje.
Atsieit, jis norėjo pasakyti, kad jis atsisakysiąs kan

didatuoti prezidento vietai 1952 metų rinkimuose. Apie 
kitokią politinę vietą, aišku, jis nei negalvoja, nes že
mesnė, kaip prezidento vieta, jam atrodo “peržema.”

Jis toks didelis!
Tačiau šiandien nieks netiki, kad MacArthuras neturi 

politinių (prezidentinių) ambicijų. Kiekvienas, giliau į 
dalykus pažvelgęs, mato, kad. tiek MacArthuras, tiek jo 
šalininkai prakaituodami dirba, idant 1952 metais jis 
turėtų “gerą reputaciją” būti kandidatu į prezidentus.

Komunistų partijos vadovas, Wm. Z. Foster, aną 
dieną apie tai rašė Daily Workeryj straipsnį. Jis irgi 
yra tos pažiūros. Tik Fosteris atviresnis. Jis sako: 
MacArthuras ruošiamas būti Amerikos diktatorium!

Fosteris šaižiai pajuokia tuos, kurie mano, jog Mac- 
Afthuras neturįs diktatorinių ambicijų. Tik politiniai 
kūdikiai ir paikšai, rašo jis, tegalį tikėt, būk MacAr
thuras atsisakysiąs nuo dalyvavimo politikoje.

Tiems, kurie argumentuoja, būk MacArthuras esąs 
perseno amžiaus dalyvauti politikoje, turėti ambicijas 
būti šalies diktatorium, Fosteris primena kai kuriuos 
kitus asmenis.

Štai, Churchillas—77 metų amžiaus, o ar jis atsisako 
nuo ambicijų būti dar kartą Anglijos ministrų pirminin
ku? Arba paimkime francūzų tautos išdaviką mar
šalą Petain—jis buvo arti 90 metų amžiaus ir tuo pačiu 
kartu ėjo pareigas fašistų (Vichy) valdžios vadovo!

Taigi dėl amžiaus netenka kalbėti . Beje, dėl MacAr
thuro amžiaus, nurodo Fosteris, reikia turėti galvoje 
tą: jo šalininkai visur ir kiekvienai progai pasitaikius, 
rėkaudami teigia: žiūrėkit, koks rhūsų generolas ga
jus, koks jis tvirtas, koks jis fiziškai patvarus!

Trumanizmas nėra atsakymas į MacArthuro ambici
jas, rašo Fosteris. Pastarasis veda mūsų kraštą į fa
šistines pelkes.

MacArthurą suvaldyti tegali tik platus liaudies judė
jimas, tik griežta kova už .taiką, už karo baigimą Ko
rėjoje, už susitarimą ir taikų sugyvenimą su Tarybų 
Sąjunga, su Kinijos Liaudies Respublika ir kitomis de
mokratinėmis respublikomis.

Tokia yra Fosterio pažiūra link MacArthuro, kurį 
stambusis (monopolistinis) kapitalas ruošia būti savo 
vadovu.

Tik tuomet, kai karas Korėjoje bus baigtas, kai bus 
atsteigti draugiškes.ni-taikingesni santykiai tarp mūsų 
krašto ir Tarybų Sąjungos, tik tuomet pranyks pa
grindas tokiam, kaip MacArthuras, švaistytus .karingais 
žodžiais ir patapti šalies diktatoriumi.

NESISEKA.
Čikagos kunigų Draugas 

rašo, jog “Amerikos Lietu
vių Taryba Chicagai yra 
paskyrusi $27,000 kvotą. 
Iki šiol, inimant ir vasario 
16-tos minėjime sukeltą 
$8,000 sumą, surinkta tik
tai $8,400.50 ...”

Baisu, ar ne. Nuo vasa
rio 16-tosios čikagiečiai te- 
sudėjo tik $400 “Lietuvos 
laisvinimui.”

Tame pačiame kunigų 
Drauge skaitome, būk Lie
tuvos kaime “įvedama tokia 
baudžiava, kokios nėra bu
vę didžiausiais dvarininkų 
siautėjimo laikais ...”

Jeigu taip būtų, kaip 
Draugas rašo, tai jis da
bartinę santvarką Lietuvoje 
100 procentų užgirtų.

Juk kunigai — baudžia
vos palaikytojai. Atsimin
kime, tūluose Lietuvos kra
štuose, žmonės baudžiavos 
nevadina baudžiava; bet 
kunigyste. Tai pareina nuo 
to, kad kunigai engė bau
džiauninkus žiauriau, kaip 
dvarininkai; kunigai juos 
mušė, juos ant šunų mainė.

APIE IRANO ALIEJAUS 
ŠALTINIUS. > '•

L • ’

Kaip žinia, Irano1 (Persi
jos) parlamentasnutarė, o 
karalius-šachas; , nutarimą 
užgyrė, kad • ’ Ahglorl’ranian 
Aliejaus Kompaniją^ būtų 
suvalstybinta, hacijonali- 
zuota. ’ • : ■ , '■

Apie šios kompanijos 
turtus J. Yla- rašo Liaudies 
Balse:

Anglo-Iranian Oil Kompa
nija yra didžiausia ir seniau
sia kompanija Vidurryčįubše; 
Tai didžiulis monopolis. Ji bu
vo sukurta virš 50 metų at
gal. Vinstonas čiorčilas buvo 
vienas iš iniciatorių. Kompa
nijos turtas prašoka 200. mi

lijonų svarų sterlingų. Ster
lingas. dabar vertinamas tru
putį virš 3 dolerių. Kompani
ja turi savo žinioje virš 100,- 
000 kvadratinių kilometrų 
teritorijos. Ji operuoja clt- 
džiausį pasaulyje tankerių 
laivyną., Ji turi didžiausias,a- 
liejaus perdirbimo įmones' Vi
durryčiuose. Jos randasi Aba- 
dane. Į parą perleidžia, .70,- 
000 tonų aliejaus. Kasmet ji 
išsunkia iš Irano žemių iki 
30 milijonų tonų žalio alie
jaus. .

Britai, turi kompanijos 
šėrų 52.3 procentus, o li
kusią dalį turi iraniečiai, 
valdžia ir pavieniai kapita
listai. Aišku, britai buvo li
gi šiol valdytojai. Irane dėl 
to kilo nepasitenkinimo. ’ 

Toliau: .

Už tai 1933 metais buvo 
sudaryta nauja sutartis. Bet 
ir ši sutartis nedaug ką pa
keitė. Teherano laikraštis De
na apskaičiuoja, kad kompa
nija per metus parduoda alie
jaus produktų už $486,000,- 
000.. Iš tos sumos Iranas gau
na $20,000,000. Tai viena dvi- 
dešimt-ketvirtoji dalis. Sako
ma, kad britų karo laivai bu
vo atsiųsti į Persijos įlanką 
laike derybų dėl naujos sutar
ties. žmogus, kuris pasirašė 
naują sutartį, 1949 metais pa
sakė parlamentui, kad jis ne
turėjęs kitos išeities.

šio aliejaus monopolio kon
trolieriai darė nepaprastai 
didelę įtaką į Irano politiką. 
Kompanijos draugai visuo
met lengvai praeidavę į par
lamentą. Liaudyje kilo bruz
dėjimais. Valdžia buvo priver
stą. Tfntis žygių.

Buvo viskas daryta tam, 
kad sutartis būtų gerokai 
pataisyta, kad britai nega
lėtų plėštis tiėk daug turto 
iš Irano. Bet ■ nieko nepeš
ta. Tuo būdu šalyje kilo di
delis judėjimas, už tos kom
panijos nacijonalizavimą. 
Na, ir štai, to pasėka!

Kaipgi amerikiečių alie
jaus interesai stovi Azijo
je? J. Yla rašo:

Kaip jau žinote, Irano alie
jus randasi britų kontrolėj. 
Saudi Arabijos aliejų kontro
liuoja’ anie’rlkiečiai per Ara- 
.bian-Airiėricap Kompaniją, ši 

' kompanija, > atstovauja ketu- 
, riūs. didžiausius Amerikos 
aliejaus monopolius: Stand-

i ard Oil of New Jersey, Texas 
Oil Company, Standard Oil of 
California ir Socony. Vacu
um. Irake, aliejaus industriją 
kontroliuoja Iraq Petroleum 
Company, kuribj britų, ameri-

■ > i /kiečių, francūzų ir olandų in
teresą) kontroliuoja 22 nuo
šimčius visų Šerų. Aliejaus 
šaltinius ant Bahrein salų 
kdntrolįttoja ameri kieči ų 
Standard Oil of California ir 
Texas Oil Company.

Britų ir amerikiečių alieji
niai interesai Vidurryčiuose 
yra beveik lygūs.' Pavyzdžiui, 
britų monopolis 1950 metais 
išsunkė 27 milijonus tonų a- 
liejaujs, o. afnerikiečių — 25 

. milijonus tonų. .'
Ateis laikas, kai ir Ara

bijos žmonės pradės kovoti 
prieš amerikiečius imperia
listus. O tuomet mūsų kraš
to komercinė spauda (ku
riai padės socialistų ir kle
rikalų spauda), visa gerkle 
rėks, jog Arabija tarnau
janti Maskvai, ją reikią 
gelbėti.’

Jei norite turėti daugpub
likos savo piknikuose ar ki
tokiuose parengimuose, pasi
skelbkite Laisvėje.

Ekonominis stabilizatorius ;Erįę ' Johnston prisiekdina 
Dr. George'WJjTaylpr^.buti pirmininku naujos prezi- 

s dento Trumano , paskirtos algų ? stabilizacijos ^tarybos.
Taryba susideda iš'aštuoniolikos'žmonių.'

j,;..

Antanas Vaivuskas

JOSE ARTIGAS - KOVOTOJAS UŽ
PIETAMERIKIEČIV LAISVI

Nogoya vietovėje. įsteigęs 
savo stovyklą pradėjo mo
bilizuoti savo kariuomenę, 
tikriau tariant, pradėjo at
steigti savo blandengues 
dalini iš atvykstančių gau
sių dezertyrų būrių.

RYTIEČIŲ TĖVYNĖS 
KARO PRADŽIA

Rytiečiai (urugvajiečiai) 
tuo būdu jau turėjo savo 
karinį vadą. Prasidėjo ka
rių sukilimai. Pirmasis su
kilo Belen miestelio, ties 
Uruguay upe, komandie- 
rius Francisco Redruello. 
Šį išstojimą ispanai greit 
numalšino. Tačiau rytiečiai 
visoje teritorijoje karštai 
ruošėsi plačiam revoliuci
niam judėjimui. Drauge su 
kariškiais ėjo provincijos 
biednuomenė—gaučiai, dva
ru darbininkai, indėnai ir 
kiti. Iš jų tarpo iškilo ti
kri liaudies vadai, kaip Ve- 
nancio Benavidez ir Pedro 
Jose Viera. Šie du » vyrai 
Soriano apskrityje 1811 m. 
vasario 28 d. su šūkiu 
“Draugai valstiečiai, pir
myn!,” išvedė gausias ma
ses į partizaninį karą, ku-

(Tąsa)
ARTIGAS STOJA Į 

REVOLIUCIONIERIŲ 
GRETAS

Artigas buvo karštas re
voliucijos šalininkas. Dau
giau negu šalininkas: jo as
menybė šioje La Platos pu
sėje buvo vienintelė, kurią 
liaudis pasirinko savo išti
kimiausiu vadu kovoje 
prieš kolonizatorius. Ir Ar
tigas neapvylė savo liau
dies. Atvirkščiai, jis pra
plėtė prasidėjusios revoliu
cijos akiVegį, suformulavo 
ano meto pažangiausios de
mokratinės sistemos pa
grindus.

Niekas kitas geriau už 
Artigą nepažinojo liaudies 
skurdo, barbariškos prie
spaudos ir niekas kitas taip 
jautriai nejautė, kaip Arti
gas, savo tėvyniečių troški
mo išsivaduoti ir susikurti 
laisvą tėvynę. Už tai Arti
gas jau buvo įsitraukęs į 
buenosairiečių Gegužės re
voliuciją ir ieškojo progos 
dezertuoti iš ispanų kariuo
menės ir atvirai stoti į su
kilėlių gretas.

Neilgai šios progos teko r^s jau nebesustojo ir prieš
laukti. Ispanai buvo pa
siuntę blandengues raite
lius į Colonia sutvirtinimui 
šio miesto saugumo prieš 
sukilusį Buenos Aires. Iš 
Paysandu į Colonia taip 
pat buvo perkeltas ir Arti
gas. Čia įvyko incidentas 

4arp Artigo ir /komandie- 
riaus Muesas. Artigas už
tarė tūlą karininką; iškilo 
aštrus ginčas ir Artigui 
grėsė areštas. Sulaukęs 
nakties, Artigas su t savo 
draugu, karininku Horti- 
guėra, nutarė, jog geresnės 
progos dezertavimui nebe
galima laukti ir, sėdę į val
tį, laimingai pasiekė Bue
nos Aires krantus. Tai įvy
ko 1811 metų pradžioje.

Artigo * pabėgimas buvo 
greit pastebėtas, ir ši žinia 
akimirka pasklido po visą 
šalį. Ji buvo viena iš su
tartų ženklų patriotams 
pradėti sukilimą.

Artigui tuomet buvo 47 
metai amžiaus. Buenos Ai
res Revoliucinė taryba pra
džioje patikėjo Artigas 
planams ir jam paskyrė 250 
raitelių ir truputį pinigų 
ruoštis žygiui prieš Monte- 
vidėjuje įsitvirtinusius is
panus. Artigas išvyko į 
Entre Rios provinciją, kur,

kurį ispanai nebepajėgė at
sispirti.

Ispanų valdovo Elio griež
tos priemonės prieš patrio
tus, pastatytos kartuvės ir 
kariuomenės sutvirtinimas, 
nebepajėgė užgesinti užsi
liepsnojusio tėvyninio karo.

Artigas vadovavo šiam 
karui iš savo stovyklos No- 
goya kaime. Patriotai greit 
užėmė ir įsitvirtino Merce
des mieste.

dauginosi ir per kruMmas 
kovas niokojo ispanų ka
riuomenę. Artigas artinosi 
link Montevidėjaus, kur bu
vo tvirčiausia ispanų tvir
tovė, visoje La Platoje.

Gegužės 18 d. Artigas 
jungtinė kariuomenė susi
dūrė su ispanų jėgomis, va
dovaujamomis kapitono Po
sadas, ties Las Piedras. 
Mūšis truko visą dieną. Pa
triotai apsupo priešus, ge
rą dalį jų sunaikino, o li
kusius paėmė nelaisvėn su 
pačiu Posadas. Šis Artigo 
triumfas buvo pats žymiau
sias. Jis turėjo didžiulės 
įtakos patriotiniam sąjū
džiui visame kontinente. Is7 
panams beliko tiktai Mon
tevidėjaus fortas, jų ge
riausios jėgos buvo sutriuš
kintos Las Piedras laukuo
se.

Už dviejų dienų (1811 n^ 
gegužės 20) Artigas ka#iuo\ 
menė priėjo Montevidėjaus 
miesto sienas ir apsiautė jo 
tvirtove.

IŠDAVIKIŠKOS 
PALIAUBOS

Kai ispanai buvo supliek
ti ir Artigas kariuomenės 
apgulti forte, Buenos Aires 
vyriausybė prisiuntė pulki
ninką Jose Rondeau ir jam 
pavedė artigistų armijos 
vadovybę. Nuo Rondeau 
valios priklausė paskutinis 
puolimas ir forto paėmi
mas. Ispanai laikėsi užsi
barikadavę iki birželio mėn. 
Pradėjo jiems trūkti mais
to. Artigas pakartotinai 
nurodė savo vyresniajam 
vadui, jog jie turi geriausią

Sutvarkęs pasiruošimo i progą dabar paimti foiiįą ir 
w _ 1 J • • . 1 1 • —reikalus, Artigas 1811 m. 

balandžio 9 d. grįžo į savo 
šalį, kad asmeniškai vado
vauti šiam karui. Jis išli
po ties Colonia, Calera de 
las Huerfanas vietovėje, ly
dimas 150 draugų. Didelis 
patriotų būrys ten laukė 
savo vado. Entuziastiškai 
jį pasitiko ir ten pat Arti- 
gą paskyrė pirmuoju rytie
čių vadu. Iš čia Artigas 
nuvyko į Mercedes, kur 
įsteigė generalinį štabą ir 
išleido atsišaukimą į visus 
gyventojus sukilti ir kovoti 
už savo laisvę. Atsišauki
mą baigė lozungu nugalėti 
arba numirti!

Sukilusieji patriotai aptu-

Šalies provincijoje ir pajū
rio srityje artigistų jėgos

Už laimingą gyvenimą
KAUNAS. — Beveik aš

tuonerius metus aš bas
čiausi po svetimus kraštus. 
Teko dirbti įvairiose Vokie
tijos vietose.

Karui pasibaigus, atsidū
riau Belgijoje. Tikėjausi, 
kad ten neblogai galėsiu 
gyventi. Tačiau Belgijoje 
greitai griuvo 'mano viltys. 
Iš karto Briuselyje buvau 
gavęs darbą baldų fabrike 
pagal savo specialybę poli
ruotojo. Bet, praėjus ke
liems mėnesiams fabrikas 
sumažino gamybą, ir aš bu
vau išmestas į gatvę. Kaip' 
ir daugelis kitų darbininkų, 
taip ir aš tapau bedarbiu. 
Man dar būnant Belgijoje 
jau ,buvo trys šimtai tūks
tančių bedarbių. Savaime 
suprantama, kad pirmojo 
eilėje bedarbiais lieka sve
timšaliai.

Po ilgų ieškojimų man vis 
dėlto pavyko gauti šiokį to
kį darbą fabrike. Gyvenau 
mažame k a m b a ryje, be 
elektros, be vandens, be jo-

kių bent mažiausių patogu
mų. Ir visa tai buvo civili
zuotosios Vakarų Europos 
valstybės sostinėje.

Šis sunkus gyvenimas pri
vertė mane pagalvoti apie 
grįžimą į Tėvynę.

Mane visokiais būdais 
stengėsi atkalbėti nuo grį
žimo į tėviškę. Bet mano 
pasiryžimas, buvo tvirtas. 
Aš kreipiausi į tarybinį 
konsulatą Briuselyje, kuris 
man padėjo išvykti į Lietu
vą. Iš Briuselio mes iš
plaukėme laivu į Klaipėdą. 
Kelionėje buvau viskuo ap
rūpintas. Atvažiavęs į Klai
pėdą, tuoj pat gavau pini
ginę pašalpą.

Dabar aš gyvenu Kaune, 
dirbu “Raudonosios žvaigž
dės” Jjaldų fabrike. Esu dė
kingas tarybų valdžiai, kad 
ji padėjo man grįžti į Tė
vynę ir vėl tapti lygiateisiu

galutinai pabaigti su ispa-
Netrukus viskas paaiškė

jo. Paaiškėjo, kad Buenos 
Aires vyriausybė, kuri su
sidėjo daugiausia iš monar
chijos šalininkų, jau iš se
niau ieškojo monarcho, jei 
ne europiečio, tai iš savo 
tarpo, ir prašė Europos 
monarchinių valstybių pro
tekcijos. Artigas ir jo drau
gai Rytų bandoje buvo ne 
tik priešingi monarchijos 
atsteigimui, bet skelbė ir 
kovojo už respublikinę san
tvarką, už respublikų fede
raciją Lotynų Amerikoje. 
Buenos Aires monarchistai, 
aišku, negalėjo dėl to kartu 
su Artigas eiti. Jie svajojo 
apie šio žemyno užvaldymą 
ir, pamynę liaudies patrio
tinius siekius, susitaikstė 
su Ispanijos valdovais, tuo • 
metu susijungusiais su Por
tugalijos Borbonų dinasti
ja. Portugalų karo jfegos 
atvyko į Montevidėjų tiks
lu garantuoti pasirašytą 
paliaubų'sutartį tarp Bue
nos Aires vyriausybės ir Is
panijos. Tiktai dabar Ar
tigas suprato, jog tai visa 
tapo atlikta prieš jį; pama
tė, jog buenosairiečiai išda
vė nepriklausomybės reika
lą ir iškvietė, vieton nu
silpusių ispanų, naujus ko
lonizatorius—portugalus.

Artigas pasijuto esąs tarp 
dviejų priešų. Su jais ko
voti neturėjo jėgų. Tačiau 
nenusivylė. Tokių išdavi
kiškų paliaubų nepriėmė.

.(Bus daugiau)

Stasys Pobiedinskas

K

Redakcijos Atsakymai
F. Kl-tonui, Great Neck, 

N. Y.-—Apie Antano Kas- 
močiaus mirtį ir laidotuves 
buvome pirmiau gavę^i- 
to korespondento paA&šytą. 
Vis tiek labai ačiū už ra
šinėjimą.

------------------------------------------------ —------------------------------ •
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Ai NOVIKOVAS-PRIBOJUS v

, JŪRA ŠAUKIA
/ (Tąsa)

A* pasuku į užpakalinį laivo galą, 
kur, kažką tarp savęs kalbėdamies, stovi 
rudas anglas, aukštas bei ramus, su di
delėmis ir truputį pabrinkusiomis, tarsi 
nušalusiomis ausimis, ir mažutis, bet la
bai stangrus, tamsus kaip bronza, japo
nas.

— Kaip jus vadinti? — šypsodamas, 
klausiu juos.

— Aleksas Šėlo.
— Kimanodzi.
— Štai ir puiku! Būsim bičiuliai. O 

mane vadina Antonu. Ar ne tiesa, kad 
mus laukia puiki kelione? Aš džiaugiuo
si, kad pakliuvau į tokį laivą. ..

Dvi poros akių — juodos, neramiai 
bėgiojančios įžambiuose plyšiuose, ir pil
kos, drėgme blizgančios, lyg taukuotos, 
— žiūri į mane, apčiupinėdamos nuo ko
jų Ugi galvos.

— Ta-i-p, — tęsia rudasis Šėlo, — 
kuomet žmogui gyvenime nieko daugiau 
nelieka, kaip lįsti į kilpą, tai ir šiuo 
kiaulių loviu plaukti atrodo gera.

Aš garsiai juokiuos ir nueinu, pali-. 
kęs juos nustebusius.
^Akimirkai Šėlo pasirodė man pažįsta

mas, lyg kažkur aš jį būčiau matęs — 
įsižiūriu į raudoną, sotų, blizgantį vei
dą, lengvai aptaškytą strazdanomis, bet 
negaliu atsiminti. Mane visiškai išmuša 
iš vagos gilus randas kairiajame anta
kyje, aiškiai perkirstame peiliu.

Bocmanas vis dar negali nurimti ir, 
šūkaudamas, rūpestingai bėgioja aplink 
budinčius jūrininkus, duodamas pasta
bas, priversdamas vienas virves patemp
ti, kitas atleisti. Čia, platumoje, vėjas 
pučia stipriau, švilpdamas virvėse, iš
tempdamas bures, bangomis kylančias 
aukštyn. Miestas atrodo maža pilka dė- 

. me, bet paskui ir ji išnyksta iš horizon
to, — lieka tik jūra ir dangus. Skraidy
damos ore, pralenkdamos ir palikdamos 
“Neptūną,” rėkaudamos mus palydi bal- 
takrūtės žuvėdros.

— Iki pasimatymo, Amelija! Man lai
kas miegoti.. .

Su sunkiomis mintimis aš nusileidžiu 
į kufcriką.

j V <
Musų gyvenimas “Neptune,” kaip ir 

visuose panašiuose laivuose, vyksta sun
kiomis sąlygomis: mes nusikamuojame 
bedirbdami ir maitinamės sausais ir kie
tais kaip akmuo galėtais, užbaltinta 
džiovintu pienu kava, ir tokia sūria mė
sa, tarsi ji šimtus metų mirko jūros du
gne; labai audringame ore, kuomet nesi- 
kūrena virtuvė, pasitenkiname šaltais 
mėsos konservais. Štai kodėl į tokią tar
nybą gali patekti tiktai žmonės, nuskur
dę ii’ nusigėrę arba dar, kaip aš, pasie
kę tokios beviltiškos būklės, kuomet lieki 
viskam abejingas. Aišku, daugelis iš 
įgulos pabėgs jau pirmame uoste, nega
vę dargi pinigų už savo darbą, nes są
skaitos suvedamos tik baigus reisą, — 
išbėgios tikėdami patekti į garo laivus, 
kur ir rizikos mažiau, ir darbas pe toks 
sunkus, ir maitina geriau. Tačiau jie 
tuojau negaištant bus pakeisti kitais jū
rininkais, tokiais pat nusigėrėliais, iš
badėjusiais ir nekantriai laukiančiais 
anjfįkranto bet kokio laivo.

Kiekvieną dieną, įsitraukdama į dar- 
bąrpriprasdama prie naujos tvarkos, 
įgula pradeda atlikti darbą vis geriau ir 
greičiau, bet dvidešimt dviejų žmonių 
vistiek nepakanka lengvai tvarkyti 
“Neptūną.” Nepastoviame ore, vėtrose, 
nuolat keičiančiose savo kryptį, tai nu
rimstančiose,' tai pereinančiose į audrą,

DETROITO ŽINIOS
LIGONIAI i

Jau nekurfs laikas, kaip 
serga • Sotie Nakos. Dabarti
niu laiku randasi Herman Kie
fer ligoninėje. Apie jos pa
sveikimą dar negalima nieko 
sakyti, nes komplikuota liga.

Ji yra narė Literatūros 
Draugijos ir Moterų Pažan
gos Klubo.

Tame pačiame ligonbutyje 
rM»asi irgi Agnes Gyvis jau 
neKurį l^iką. Priguli taipogi 
prie Moterų Pažangos Klubo 
ir Lietuvių Literatūros Drau
gijos 52 kp.

Herman Kiefei* ligonbutis 
Ui džiovininkų ligonbutis. Vi.

■ šokių rusių džiovininkai ten 
patalpinami. »

Pastaruoju laiku atsidūrė j 
ligonbutį Ona Waitiekunas. Ji 
randasi Providence ligoninė
je. Jos padėtis kritiška,- nes 
yra suparalyžuota. Turėjo 
aukšto kraujo spaudimą per 
nekurį laiką, ir šiandien jos 
padėtis nepavydėtina. Ji taip
gi yra narė. Moterų Pažangos 
Klubo ir 52? kp.

Mūsų gerai pažystamas Ru
gienius, turintis daugiausiai 
iš visų Detroito lietuvių sūnų, 
buvo gana pavojingai susirgęs, 
bet dabar, rodos, eina geryn, 
nors tebesiranda Detroit Me-

mes nei dieną, nei naktį neturime ramy
bės. Dažnai, pasitraukdamas iš sargy
bos, nespėsi atsikvėpti, kai vėl veja į vir
šų — paveržti bures, surinkti rifus, iš
painioti rėjas, pakeisti gaisus. Blogiau
sia būna darganotą naktį, kuomet aplin
kui viešpatauja tokia tamsybė, kad, tik 
ir žiūrėk, nusuksi sau sprandą, kai dras
komai stūgaudamas, siaučia šaltas, per
veriantis vėjas, o iš juodo, kaip suodžiai, 
dangaus negailestingai telžia lietus, per
merkdamas rūbus ligi paskutinio siūle
lio. Tokiaias momentais atrodo, kad dau
giau niekad jau nepatekės saulė, neiš
blaškys šios niūrios šliurpsinčios nakties, 
sunkiai užgulusios kriokiantį Atlanto 
vandenyno paviršių. Sukrypę, nukan
kinti jūrininkai keikdamiesi murma:

—Velnioniškas mūsų gyvenimas!...
— šuniškas laivas!. ..
— Taip, tokiu laivu plaukiojęs metus 

laiko, gyvas gal ir liksi, bet Margaritos 
jau nenorėsi... ■

Tačiau pakanka tik pagerėti orui, kai 
įgulos nuotaika pasikeičia. Ypač pergy
venę audringą naktį, jūrininkai links
mai sutinka gražų rytą ir nenoromis, 
gal būt, tūkstantinį kartą užsižiūri į tą 
pusę, kur taip gražiai rausta aušra, ap
liedama banguotą, dar putojančią van
denyno platybę žėrinčiomis spalvomis, 
kur, numesdama nuo savęs blizgantį 
apdarą, pamažu besimainantį iš ryškiai 
avietinės į auksinę tyminę spalvą, didin
gai pakyla ugninė saulė. Dargi rudasis 
Šėlo, kaip atrodė anksčiau viskam abe
jingas, išskyrus valgį ir išgėrimą, žiū
rėdamas primerktomis akimis į spindu
liuojantį dangaus langą, negali susilai
kyti nuo šypsenos ir sako:

—Mes, jūrininkai, priklausome .pa
saulinių valkatų kategorijai, ir todėl 
mums geroji saulė turi būti brangesnė 
už viską .. .

— Bet konjakas vistiek geriau, — pa
juokdamas prideda kas nors iš jūrinin
kų.

— Mums ir konjakas patinka todėl, 
kad jis prilygsta tai pačiai saulei, tik 
pakeisto pavidalo, — prieštarauja Šėlo.

Sunkiau negu visiems būna Džimui 
Garisonui. Jis ne tik negali laipioti stie
bais, bet ir apačioje dirba vangiai, 
vaikšto lėtai, susirietęs po rūsčiai išgy
ventų metų našta. Sekančią dieną po to, 
kai mes palikome Anglijos krantus, jis 
susikirto su bocmanu.

— Ei, senatve!
Nešęs tuo laiku virves iš .vienos denio 

vietos į kitą, Džimas, išgirdęs bocmano 
šūktelėjimą, sustojo ir, dėdamas virves 
prieš save, klausia:

—Kas jums reikalinga?
— Jūs ne vaikščiojate, bet šliaužote, 

kaip nėščia drėgnuolė šlapiu glausiu!
Džimas, pasišiaušdamas, į tai atsako: 
—Užtat jūs lakstote, lyg nuplikytas 

šuo!
Bocmanas, nelaukęs tokio atsakymo, 

' tarsi gavęs smūgį į kaktą, užverčia atgal 
galvą.

Vieną akimirksnį jiedu stovi tylūs, 
stebėdami vienas kitą, lyg pirmą kartą 
susitikę; vienas — odine kurtke, tamsiai 
mėlynos flanelės plačiomis kelnėmis, sti
priomis kvadratinėmis klumpėmis, ly
giai nuskustas, pilnas sveikatos ir jėgų, 
o kitas — kiaurai įsmaluotais nuskar- 
maliavusiais drabužiais, basas, baigian
tis savo amžių, tačiau vis dar beviltišku 
narsumu kimbantis j gyvenimą.

— Gerai, mes su jumis pakalbėsime, 
kuomet pasieksime kokį nors uostą, o 
kol kas — tęskite darbą.

(Bus daugiau)

morial ligoninėje.
Nekurį laiką išbuvęs Fordo 

ligonbutyje, Jonas Valavičius 
dabartiniu laiku yra namuose. 
Išbuvo tame ligonbutyje paty
rinėjimui. jo ligos priežasties 
apie mėnesį laiko.

Detroitiečiai gerai pažįsta 
jį ir jo darbščią, gyvenimo 
draugę, kaipo narius Litera
tūros Draugijos 52 k p. Jo mo
teris priguli prie M. P. K.

Randasi dar daugiau ligo
nių, nekurie net jau gana ge
rą laiką serga. Būtų gerai, 
kad geriau apie juos žinantie
ji praneštų per spaudą.

•

MIRĖ
Neseniai, dar praeitą ihetą 

persikėlęs gyventi į Detroitą 
Mikas Bagužinskas, 52 kp. 

narys, apleido šį išnaudotojų 
pasaulį, įgavęs ligą, kurios gy
dytojai nemoka pagydyti, be
dirbdamas anglių kasyklose.

Mirė jis po pusiaunakčio, į 
■nedėldienio rytą.

Tai auka anglies kasyklų 
baronų.

Su tais gydytojais tikra ne
laimė. Jie daugiau rūpinasi 
tuomi, kad pastaruoju laiku 
sumušti Sveikatos-Bilių, išleis
dami, kaip .pasirodė kongreso 
raportuose, apie du milijonus 
dol. dėl savo “lobby”, o ne 
žmonių sveikata.

Tas apkaltinimas per vieną 
gydytoją visų kitų gydytojų 
mano atsitikime pasirodo pil
nai pamatuotu.

Jis man pasakė taip: “Pasa
kyk savo gydytojams, kad jie 
yra šuns vaikai, nes jiems 
;daugiau niekas' nerūpi, kaip 
tas atsilankymas į jų kabine
tus, ir palikimas penkinės ar 
dešimtinės. Tu įos ligos netu
ri ir jie tave būtų užmušę.”

Taipogi tai žodžiai to gydy
tojo. šiomis dienomis mirė 
dar du lietuviai, buVę nariai 
Detroito Lietuvių Klubo. Tai 
Mikė Strazdas ir Ralf Begis.

Bet kaip girdėtis, tai dau
gelis randasi puškelyje ligos 
ar mirties, kurių sveikata paš
lijusi.

Ką padarysi, kad taip mo
kinama, kad “iš dulkės kilęs, 
į dulkę pavirsi”, nežiūrint to, 
kad daug ką galėtų pakeisti, 
elgiantis kitaip. Detroitietis

Washington, D. C.
Pei* mažas pelnas

Washington Electric Co. 
“Pebco”, kari valdo ir kon
troliuoja jėgą dėl apšvietimo 
namų ir miesto gatvių, parei
kalavo iš miesto valdybos, 
kad leistų jai pakelti kainą 
už elektrą..

Kaip visada, .miesto valdy
ba būk tai užtaria žmonių rei
kalus. Paskyrė keletą dienų 
dėl protestuojančios publikos 
ateiti į miesto valdybos posė
džius ir išreikšti savo protestą 
ir nuomonę apie pakėlimą 
kainos už elektros jėgos nau
dojimą.

Prasidėjo ilgos derybos su 
kompanijos atstovais, kurie 
norėjo išgauti iš miesto atsto
vybės 30 nuošimčių daugiau 
už elektros naudojimą. Jie da- 
rodinėjo, kad šiandien viskas 
labai pabrango ir kad kompa
nija yra priversta mokėt dau
giau už materiolus, kurie iš
vysto elektrinę jėgą. Algos 
dėl visų, kurie tarnauja ir dir
ba dėl kompanijos, buvę pa
keltos. Išlaidos perviršiną pel
ną ir kompanija būk tai esan
ti priversta skolinti pinigus 
padengimui nuostolių.

O daugiau už viską grumo- 
ją šėrininkai, bijodami, kad 
kompanija nustos jiems mokė
jus dividendus, šėrininkams 
kompanija turinti kasmet mo
kėti dividendus. Sako, kaip 
mokėti tuos dividendus dėl šė- 
rininkų, kad kompanija turi, 
skolint?

Taip po ilgo derėjimosi bu
vo nutarta, kad žmonės, kurie 
naudoja elektros jėgą, turi 
sukelti tuos pinigus dėl kom
panijoj, kad iš to pelno ji ga
lėtų užmokėti pažadėtus šeri-' 
ninkaįms dividendu.

IBėt buvo visai pamiršta tai, 
kad tarije tų, kurte naudoja, e- 
lektro's jėgą, yra daugunia 
darbininkų ir vargdienių, kiP 
rie vargiai pajėgia palaikyti 
savo išvargintą kūną.

Praeitais metais “Pebco” 
pareikalavo pakelti kainą už 
elektrą ir iš to gavo $2,600,- 
000 pelno. Bet kaip matoma, 
tai neužtenka. Tai miesto val
dyba sutiko leisti šiemet vėl 
pakelti kainą, tai kompanija 
vėl gaus $3,500,000 gryno 
pelno per motus.

Bušų ir gatvekarių Capitol 
Transit Co. grūmoja ir žada 
taipogi kelti fėrą. Sako, kom
panijos išlaįdos už elektrą pa
kils 25 procentais ir per me
tus kaštuos $223,000.

Namų savininkai taipogi 
turės mokėti 5 proc. daugiau 
ir per metus atiduos dėl elek

tros kompanijos $552,000. 
Komerciniai raudotojai per 
metus išmokės dėl kompani
jos $1,529,000.

Miesto gatvių apšvietimas 
padidės per metus iki $266,- 
000.

Darbininkiška žmonija de
juoja po sunkiu kapitalistinio 
išnaudojimo jungu.

Steponas Joniškietis

Lawrence, Mass.
Atsirado nauji ritieriai gel

bėti Lietuvą nuo komunizmo. 
Grupelė smetonininkų pasi
garsino. štai jų čyfai: Nellie 
Penkus, Miss Anna Jurnesky, 
Jonas A. Stundza* na ir pats 
sklokos čyfas Motiejus Stakio- 
nis. Ir visi jie vaduos Lietu
vos laisvę, siųsdami atstovus į 
Ghicagą, nes ten visi čyfai sė
di ir turi būti pristigo pinigų. 
Tai reikia padaryti kermošių, 
susirinkti pinigėlių. Juk atsi
ras tokių durnelių, kurie duos 
po doleriuką.

Bet Lietuvos liaudis nerei
kalauja fašistinių “laisvintų
jų.” Veltui fašistiniai mulkiai 
aušina savo kakarinę. Lietu
vos žmonės į tokius sutvėri
mus žiūri negražiai. Gaila, 
kad atsiranda tokių draugijų, 
kurios tampa įtrauktos į fa
šistinių šmugelninku kilpas.

Našlės ožkos barabansči- 
kams nerūpi joks liaudies iš
laisvinimas. Jiems tik rūpi 
liaudies pavergimas. Jie norė
tų vėl pasodinti ant Lietuvos 
liaudies sprando neprietelius, 
kurie jai vėl luptų po kelis 
•kailius.

Lietuvos liaudis ant visados 
atsikratė nuo smetoninių 
juodašimčių ir dabar nereika
lauja jokios fašistų pagalbos.

Lawrence Žvalgas 

Cliffside, N. J.
MIRĖ 

SALEMONAS KUDIRKA

Vienas iš pirmųjų čia gy
venančių lietuvių pionierių, 
Salemonas Kudirka mirė 29 d. 
balandžio, New Jersey valsti
jos ligoninėje, sulaukęs 79 
metų amžiaus. Palaidotas 2 d. 
gegužės, šv. Juozapo kapinė
se, Hackensack, N. J.

S. Kudirka gimė. Lietuvoje, 
Suvalkijoje. Būdamas 17 metų 
amžiaus, atvyko į šią »šalį, į 
Yonkers, N. Y. čia dirbo cuk
raus išdirbystėje, o 1901 me
tais apsigyveno Cliffsides 
priemiestyje, vadinamam Sha
dyside. Iš pradžios dirbo cuk
rinėje ir glucose, o po keletos 
metų įsigijo taverno biznį, 
kurtame išbuvo 30 metų.

Kudirka buvo rimtas ir 
šioje apylinkėje buvo plačiai 
žinomas lietuvis. Jo bižnio į- 
staiga buvo šios apylinkės 
kaip ir “headquorteris.” Pas 
Kudirką įsikūrė pirmutinė 
Cliffside lietuvių pašalpos šv. 
Franciškaus Draugija, kuri 
prieš metus laiko likviduota.

Kudirkos taverne nevien 
būdavo smagi lietuviška at
mosfera, bet ir to taverno 
įrengimas buvo skirtingas nuo 
kitų tos rūšies biznių.

Įžengus į šį taverną, pir
miausia puola akin diktokas 
Dr. Vinco Kudirkos atvaizdas. 
Grindys storai apipiltos me
džio druožlemis. Per vidurį 
taverno, palubėje, storas ke
turkampis balkis, ant kurio il
sėdavosi bent pustuzinis viš
tų. Viename kampe iš lent
galių suikalta pašiūraitė, ku
rioje gyveno didoka ožka, o 
kitame kampe panašioje pa
šiūraitėje kitokį dievo sutvėri
mai — antys, žąsys ir t.p.

Gale baro ilgokas stalas, 
ant kurio stovėdavo lėkštė sil
kių ir duonos kepalas, o ant 
kito*stalo, tų laikų lietuviški 
laikraščiai. Pats šeimininkas 
Kudirka mėgdavo pasipuošti 
aukšta skrybėle, vadinama 
cilinderiu, taipgi vilkėdavo ir 
fraku. Tai linksmi prisimi
nimai, tie pergyventi seni 
laikah Kuris tik atvažiuodavo 
'iš kitur lietuvis į Cliffsidę, tai 
šio rašinėlio autorius vesdavo

parodyti tą mūsų lietuvių 
“headąuorterį.”

S. Kudirka buvo religiškai 
tikintis, bet rimtas ir apšvietą 
mylintis lietuvis. Jis visados 
gražiai sugyveno su pažan
giais žmonėmis ir gausiai pa
retindavo darbininkiškos ap- 
švietos reikalus finansiniai.

Pastaruoju laiku S. Kudir
ka gyveno Fairview, N. J., ir 
jau per keletą metų nesveika- 
vo. Liko liūdesyje moteris, 2 
sūnūs ir 2 dukterys. Pirmoji 
Salemono moteris Julija, mi
rė prieš virš 10 metų.

Reiškiame gilią užuojautą 
visai Salemono Kudirkos šei
mai.

—o— .
šio miestelio jaunuolis Ge

rard Mupo pirmutinis grįžo iš 
Korėjos karo sužeistas. Kaip 
tik šis jaunuolis sugrįžo, tuoj 
laikraščių raporteriai atėjo 
klausinėti, ką jis mano ir ži
no apie Korėjos karą. Jis 
jiems atsakė:

“Išvažiuojant iš Korėjos, 
mus smarkiai pabaugino, kad 
parvažiavę nežinotume nieko, 
kas dedasi Korėjoje. Aš ir 
prisiminti nenoriu, koks pra
garas dega toje Korėjoje.”

—o—
Pažangiečių Džerio ir Ade

lės Bakūnų jauniausias sūnus 
Charles, kuris turi ypatingų 
gabumų vaidyboje ii’ dažnai 
su savo programomis pasiro
do per radio ir šiaip parengi
muose, kaip matyti iš jo vai
dybos daro didelę pažangą 
toje meno srityje. Jų Garetti 
klubo dramatinė grupė jau 
antru kart, šiais metais gavo 
trofeją už gerą suvaidinimą. 
Charles yra šios grupės diri
gentu.

Būtų gražu, kad, Charles 
pradėtų domėtis ir lietuvių 
jaunuolių veikla — sporte ir 
mene.

šiuom laiku Charles tėve
liai gyvena didelėje širdgėlo
je, nes jų šisai mylimas sūnus 
šaukiamas kariuomenėn.

K. D.

New Britain, Conn.
Sunkiai serga J. Uždavinio 

žmona. Rašant šiuos žodžius, 
ji yra išbuvus ligoninėje virš 
dvi savaites, buvo operuota. 
Sakoma, paskutinėmis dieno
mis jos sveikata gėrėja, eina 
t virty n.

Uždaviniai gyvena 51 Fair
view St. Marijona neperseniai 
buvo dienraščio Laisvės skai
tytoja, labai draugiška, atjau
čianti kitų nelaimes.

Linkėtina greitai sutvirtėti.
“Susninkų Jurgis” praradęs 

savo žmoną (ji mirus) buvo 
išvažiavęs pas gentis į Pennsil- 
vanijos valstiją dėl susirami
nimo. žada sugrįžti atgal į 
savo būstinę. New Britain’as 
jam geriausia patinkąs.

i “L”. Koresp.

Jei Tamsta neprenumeruoji 
Laisves, ne kasdien ją gauni, 
— prasilenki su daug gerų 
žinių. Užsisakyk tuojau.

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Antrad., Gegužės-May 15, 1951

Camden, N. J.
LLD 133 kp. įvykusiame su

sirinkime balandžio 29 d visi 
draugai užsimokėjo duokles 
už 1951 metus. Tarp kitų ta
rimų, nutarė paaukoti $10 į 
Laisvės dešimties tūkstančių 
dol. fondą.

Draugui Pranaičiui prisimi
nus apie Vilnies suvažiavimą, 
visi draugai pritarė ir sumetė 
keletą dolerių tam reikalui, 
tai yra Vilnies suvažiavimui 
pasveikinti.

•
Streikas pasibaigė

Fabriko Howland Croft
Sons and Co. verpimo vilno
nių siūlų darbininkai buvo
sustreikavę. Darbdaviai nepa
sidavė, ir mėgino visokiais
gudravimais sulaužyti darbi
ninkų vienybę, bet nepavyko, 
po 8-nių° savaičių turėjo tai
kytis, išpildydami darbininkų 
reikalavimus. Taigi, dabar 
minėto fabriko darbininkai 
džiaugiasi laimėję streiką ir 
privertę fabrikantus išpildyti 
jų teisingus reikalavimus.

Rinkdamas Laisvei aukas, 
atsidūriau net Barrintone, 
N. J., pas draugą Shinkūną, 
kuris mane pamatęs, sako: 
Jau žinau su kokiu reikalu 

i draugas atsilankei, ir išėmęs 
dešimtinę man padavė. Sako: 
Gerai, drauge, kad atėjai, aš 
jau norėjau pasiųsti pats. Ži
nau, kad mūsų pirmeiviškai 
spaudai pagalba yra reikalin
ga.

Draugas Shinkūnas yra nuo
širdus Laisvės rėmėjas. Pernai 
jis aukojo $50. Taigi, draugai 
Philadelphiečiai, kada važiuo
site Balto arklio keliu, aplan
kykite ir draugo Shinkūno 
užeigą, kuri randasi po adre
su : S. Shinkūnas, 223 White 
Horse Pike, Barrington, N. J.

Camdenietis.

Japonijos policija areštuoja 
konstitucijos šalininkus
Tokio. — Kuomet buvo 

minima ketvirtametine Ja
ponijos konstitucijos su
kaktis, tūkstančiai darbi
ninkų demonstravo, šauk
dami: “Šalin Yošidą (prem
jerą) !” “Apgint konstitu
ciją!”

Policija blaškė demon
strantus ir areštavo 36.

Žymėtina, kad dešiniosios 
darbo unijos surengė šią 
demonstraciją.

Matthew A.
BUTUS

(BUVAUBKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

f

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

1113 Mt. Vernon SL 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

A
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS aBBMMn

Atstatytuose namuose

VILNIUS, kovo 2 d. —Kom
jaunimo gatvėje Nr. 34 baig
tas karo motu sugriautų na
mų atstatymas. Namuose į- 
rengta 15 butų su centriniu 
Šildymu, voniomis ir kitais pa
togumais. Prieš karą daugelis 
šio namo butų buvo tamsūs, 
kadangi langai išeidavo į ank
štą, sienomis apsuptą kiemą. 
Atstatant namą, butai perpla
nuoti, kiemas padidintas.

/Pirmąjį namo aukštą-užims 
stambi specializuota mėsos ir 
pieno produktų parduotuvė, 
kuri turės temperatūros šal
dymo įrengimus.

—o—

lai

Bolševikiniu ke- * 
išėjo j

“Po?-

Pagausėjo spaudos šeima
'Išėjo eilės naujų rajonų 

kraščių pirmieji numeriai.
Linkuvos rajono laikui 

pavadintas
]iu”. Pirmasis numeris 
kovo mėnesio 2d.

Naujas laikraštis — 
galės vėliava”— pasirodė Ak
menėje. Tokio pat pavadini
mo laikraštis pradėtas leisti 
Jonavos rajone.

—o— 
Specialistai Nemuno laivybai

Nemuno laivininkystės mo
kymo kursų punkte baigė 
darbą kapitonų padėjėjų kur
sai. Kursus gerai baigė “Go
golio” garlaivio vairininkas I. 
Jasiulis, škiperis J. Stulas ir 
kiti.

Artimiausiu metu baigia 
darbą taksuotojų, škiperių-ka- 
pitonų ir mechanikų-mašinis- 
tų kursai, kuriuose mokosi 
daugiau kaip 150 žmonių.
metais 16 kolūkiečių. Dar dau

giau kolūkiečių perkels savo 
gyvenamuosius namus į 
gyvenvietę šiais metais.

1950 metais kolūkis 
342 tūkstančius rublių 
mų. 125 tūkstančius
pajamų gauta iš visuomeninės 
gyvulininkystės. Skirstant pa
jamas, 51 tūkstantis rublių 
paskirta į nedalomąjį fondą ir 
apie 100 tūkstančių rublių iš
dalinta kolūkiečiams už dar
badienius.

Kolūkis sudarė perspekty
vinį planą penkeriems me
tams.

Didelis dėmesys skiriamas 
dirvų nusausinimui. Vien 
šiais metais kolūkyje bus 
drenuota 60 hek. drėgnų 
vų. Melioracijos darbams
likti, kolūkis gauna iš valsty
bės ilgalaikę paskolą.

naują

gavo 
paja- 

rubliu C.

tik 
nu- 
dir- 
at-

NpwYork(k^/6^?7lnli>v
Ar atvykęs i mūsų šalį 
galės jaustis namiškiu?

Tą klausimą atsakys, visų 
sveturgimių ateiti nustatys da
bar vedamoji Peter Ilarisia- 
dos byla, kuri graso llarisia- 
des deportuoti Graikijon ir 
mirtim Graikiją valdo fašis
tai. Jie atkeršytų jam už jo 
priešfašistinę, už jo darbinin
ku gerovei veiklą Amerikoje.

Amerikinis S v e t u r g i m i a m s 
Ginti Komitetas jį gina, jo 
bylą veda jau kelinti metai. 
Dabar byla -jau pasiekė šalies 
Aukščiausiąjį Teismą ir jo 
nuosprendis nustatys gyveni
mą šimtams tūkstančių ameri
kiečių. Tas teismas atsakys, 
ar kartą įleistas mūsų šalin 
sveturgimis gali jaustis namiš
kiu, ar jis privalės kas dieną 
ir naktį budėti ir dairytis per

kurią tvorą jį kas ištvos vil
kams.

Pastiprinti Harisiades ir vi
sų sveturgimių bylą komitetas 
šaukia visų rytinių valstijų 
konferenciją prieš deportavi- 

| mus. Visos organizacijos turė
tų pasiųsti delegatus. O ku
rios neišrinko delegatų, ten 
valdybos turėtų pačios atsto
vauti ar pasiųsti, įgaliotinius.

Konferencija įvyks jau šį 
šeštadienį, gegužės 19-tą, nuo 
1 iki 5 po piet, Mokytojų 
Centre, 206 -West 15th St., 
New Yorke.

Lietuvių komitetas yra pa
žadėjęs bylai šiuo laikotarpiu 
sukelti $250. Prašo visų prisi
dėti, pagelbėti jiems tą paža
dą išpildyti. N. K.

Daug jaunimo mokosi
uždarbiaudami

Partneriai prašo grąžint 
berniukus iš Korėjos

Militariškoji tarnyba 
visai pakeitė jo 

gyvenimą

Inkvizitoriai atėmė 
jo darbą

Kalbama, kad šauks 
teisman ir aukštuosius 

policistus
Tarpe jau įkaitintų vieno

kiame ar kitokiame laipsnyje 
77 policistų yra aukštų parei
gūnų. Tačiau kalbama, kad 
gembl erinių pinigų maišo 
kontrolė buvusi rankose dar 
aukštesniųjų už .jau nurankio
tus. .

Žuvies pramonės darbuotojų 
kreipimasis

KLAIPĖDA, kovo 15 d. — 
Klaipėdoje įvyko Lietuvos žu
vies pramonės darbuotojų res
publikinio aktyvo susirinki
mas. Pranešimą apie 1950 me
tų LTSR žuvies pramonės dar
bą ir priemones darbui page
rinti 1951 m. padarė Lietuvos 
žuvies pramonės ministras 
Mickevičius. Po pranešimo vy
ko diskusijos.

Susirinkimas priėmė platų 
nutarimą, o taip pat apsvarstė 
ir priėmė kreipimąsi, kuriame 

susirinkimo dalyviai kviečia 
visas žvejybos laivų įgulas, 
žvejus-kolūkiečius, Liet, žu
vies pramonės darbininkus, in- 
žinierius-technikinius darbuo
tojus ir tarnautojus įsijungti 
į socialistinį lenktyniavimą.

Spėliojama, kad būsią šau
kiami džiūrei liudyti buvusy
sis policijos komisijonierus 
Arthur Wai lander ir John 
O’Brien; buvusysis tyrinėjimų 
komisijonierius, dabar vyriau
sias .magistratas teisėjas John 
M. Murtagh, taipgi dabarti
nis tyrinėjimų komisijonierius 
James II. Sheils. Gal dar pa
šauksią ir buvusį majorą O’
Dwyer į.

Nesakoma, kad jie kaltina
mi. Tik sakoma, kad <_____
norėsianti paklausinėti, ką jie 
žino apie gemblerystes ir po
licijos santykius su gemble- 
riais. Gal prieš juos ir nebus 
kaltinimų. Tačiau žinoma tas, 
kad daugelis tų dabar įkalin
tų policistų savo paaukštini
mus gavo laike tų komisijo- 
nierių ir O’Dwyer’io buvimo 
miesto valdžioje. Gal bus ban
doma nors paklausti, kokiais 
nuopelnais vadovaujantis tie 
dabar kaltinamieji tuomet ga
vo paaukštinimus.

Remiantis tuo, kiek dabar 
žinoma, skelbia, kad Brookly
ne nelegalizuotos gemblerys
tes suokalbininkai per metus 
susižerdavo 20 milijonų dole
rių ir kad stambi dalis tos su
mos eidavo policijai už apsau
gą.

1950 metu

Joniškėlio tarybinio ūkio dar
buotojų įsipareigojimai

JONIŠKĖLIS, kovo 15 d. — 
Joniškėlio tarybinio ūkio dar
buotojai, lenktyniaudami už 
sėkmingą gyvulinink. išvysty
mą, pasiekė aukštus gamybi
nius rodiklius,
galvijų skaičiaus padidinimo 
planą tarybinis
128 proc., kiaulių—145 proc., 
arklių — 127 proc., paukščių 
— 106 procentais.

Iš kiekvienos karvės gauta 
vidutiniškai po 4,127 kilogra
mus pieno. Iš 100 veršingų ir 
pirmadėlių karvių gauta 97 
veršiukai. Iš kiekvienos moti- 
niifes kiaulės gauta ir išaugin
ta po 15 paršiukų.

ūkis įvykdė

Protestavo prieš 
mažinimą statybos 

gyvenamų namų
Susirinkę New Yorke pen

kių rytinių valstijų visuome
niškų gyvenamųjų namų (pro
jektų) viršininkai pareiškė, 
kad Kongresas nepasitarnau
ja visuomenei mažinimu sta
tybos visuomeniški] , namų. 
Jie pareiškė, kad jie priešingi 
Kongreso tarimui.

Neseniai Kongresas nutarė 
neleisti statyti daugiau 5,000 
naujų visuomeniškų gyventi 
namų visoje šalyje bėgiu se
kamųjų budžeto metų (fiscal 
year), kurie prasidės liepos 
1-mą.

Visose rytinėse valstijose vis 
dar labai tebestokuoja namų 
— bent kokių nors namų. Ir 
didžiausi plotai esamųjų neva 
namų yra tik puvėsių kruvo- 

džiūrė mis, turėtų būti nugriauti.

Laikraštininkai dejuoja, 
kad viskas brangsta

Atidarė žaismavietę
Brighton rezorto srityje 

tarp lentinio tako ir Brightwa- 
ter Court 
žais'mavietė, 
patogumai 
vaikams, ši
miestinėje parkų sistemoje.

atidaryta nauja 
kurioje įrengti 

visokio amžiaus 
jau yra 5 4 2-j i

Radio ir vakarinių klubų 
dainininkas V Te Damone, po 
tėvais Vito Rocco Farinola, 
brooklynietis, tapo paimtas 
militariškon tarnybon. Jisai 
gaus po $75 algos per mėnesį. 
Kaipo dainininko jo uždarbis 
buvo $20,000 per mėnesį.

Ar sugrįžęs teberas pana
šias sau sąlygas, kokias palie
ka? Gal būt bus iškilę ir spė
ję paskilbti nauji talentai, o 
jis primirštas.

Pakinta gyvenimas kiekvie
no, paimto militariškon tarny
bon. Mažų mažiausia ten pasi
lieka keletą metų, kurių juk 
nesugrąžinsi, laiko neatsuksi 
atgal.

Jam biskytį palengvės 
siekimasis mokslo

Dirbdamas lėkščių suran
kiotoji! nuo stalų Automate, 
128 Chambers St., John Sha- 
nagan, New Yorko Universite
to studentas, gal ne kartą sa
vyje išmėtinėdavo, kada ne
valus kostumeris išeidamas 
palieka maišelį kokių liekanų, 
Arba koks užuomarša palieka 
daiktą, kurį reikia nešti rašti
nėm Tai priedinis darbas.

Pagaliau', tas priedinis dar
bas jam apsimokėjo, šiomis 
dienomis policija jam sugrą
žino $800, kuriuos jis sausio 
mėnesį buvo1 atradęs paliktus 
popieriniame maišelyje. Nie
kas jų neatsišaukė.

Pirmiausias šiame ragan- 
gaudystės Labdarybės Depart
ments valdininkų šunie nuken
tėjo negras tarnautojas Chris
tian J. Lewis, 52 metų. Jisai 
buvo departmente išdirbęs so
cialiu tyrinėtoju per 16 metų.

Jį formaliai kaltino nepa
klusnume, nes Lewis atsisakė 
atlikti ausinę iš savo politinių 
pažiūrų, nes tai yra nekonsti- 
tucinga ir prieš miestini civili
nės tarnybos įstatą. Kuomet 
jo paklausė, ar jis yra, ar bu
vo kada nors komunistu, jis 
atsisakė į tai atsakyti, pažy
mėdamas, kad tai ne komisijo- 
nieriaus, bet jo paties asmens 
reikalas.

Unija—United Public Wor
kers — pareiškė, kad Lewis 
tame yra teisus ir pasielgė*'į- 
statymiškai. N u r o d o, kad 
miestinio įstato (Civil Service 
Law sekcija 26 A) skaito pra
sižengimu viršininkui klausti 
bile kurio tarnautojo apie jo 
politinius ryšius.

Dalyvauti politikoje, daly
vauti joje laisvai ir sąžiningai, 
pagal savo geriausi suprati
mą, demokratijoje turėtų būti 
ne tiktai teisėta, bet i)* priva
loma. Viršininkų kišimasis nu- 
statyti-pri versti 
politiką yra 
niu

Virš puse visų New Yorko 
, Universiteto studentų dirba 
Įvairius darbus ir kartu moki- 

i naši. Iš einančiųjų komercijai 
pasiruošti mokslą vakarais 
4,200 studentų, 3,800 dieno
mis dirba raštinėse ir šapose. 
Lankantieji tas klases dieno
mis 500 iš 3,4 00 studentų ei
na dirbti po sugrįžimo iš mo
kyklos.

Pavy z d ž i u i pad u o d am as
vienas, kuris atidirbęs' faund-l 
rėje dienomis, vakarais moko
si sąskaitininku, praleisdamas 
po 17 valandų darbo i]’ mo
kykloje.

Rochester, Wash. čio- 
naitinis Farmer jų Sąjungos 
skyrius vienbalsiui U^gyre 
pasiuntimą prez. Trifmanui 
šitokios telegramos:

“Tamsta pasiuntei Mac- 
Arthurą namo. Dabar su
grąžink mūsų berniukus iš 
Korėjos.”

Indonezijos valdžia pa
reiškė, kad ir toliau par
davinės Kinijai gumą.

PRANEŠIMAI

Dar penki suimti dėl 
narkotikų

Now Yorke areštuoti 
vyrai ir viena moteris, 
prokuroro 
lyg ir centraliniai

keturi 
Anot 

Saypol, jie buvę

PHILADELPHIA. PA. 
Smagus Moterų Klubo 

Išvažiavimas.
Gegužes 20 diena bus draugiškas 

išvažiavimas ir pasisvečiavimas-. Ne
tik klubiečių, b^1 ir jų nrieteliū. 
Labai gražiam ’Vaiskių sode. Taigi, 
kas prijaučiate moterų klubui, ir 
moterims, nepatingėkit atvažiuoti ir 
sykiu smagiai laika praleisti. Kel
rodis’ Iš Philadelpbiios busą imkit 
Camdone prie Market St. fares No.

narkotiku ■ f’- Kuomet pasieksi! MeehantvHle,
• -u • • m • važiuokit Chanel Ave., tai nervažia-pardavinėtoja). Tariamasis|v„ skcrsni k01ia No. 38užSkvSroi«. 

grupės šulas Ellsworth John- lipkit, ton bus Woodlan Ave., eikit 
son daugelyje vietų palaikęs no Gesini iki Wolskiu sodo. No. 48 

t . namas. Su mašinomis važiuokit.pronarkotikams pardavinėti sto- | Acr nor,„ sirkc1! ; kplii) v
tis po priedanga drabužių va-į žinokit iki Chapel Avė. trąffiko 
lymo krautuvių lempa, pasukit pn tiesiai, bus tūo-

Johnson sulaikytas po $22,-į^Jn pali Woodlan Avo. frpuikusis 
500 kaucijos. Kiti trys vyrai i iki pasimatymo Wolskiu .sodo, — 
sulaikyti po $15,000 kaucijo-! KluHiete. (95-96.
mis, o vienas vyras ii’ moteris 
po $5,000 kiekvienas.

Laimė jos reikalingu 
momentu

Anton 
ei- 

praša-

Buvęs gąisragesys
Busch ne kartą pagalvojo: 
ti ar neiti operacijos 
linti nuo akies kataraktą. Už

bijojo to, 
nieko ne
priverstas 
iš gauna-

tarnautojams 
priešdemokrati- 

veiksmu, sako unijistai.
T-as.

Nepaprasta kėdė

Marijona Mikalauskiene 
36‘Scholes St., Williams-j 
burge, vis dar sunkiai tebe-' 
serga. Dalinai paralyžiuo
ta dešinioji pusė ir kalba

BROOKLYNO MOTERIMS
Motorų Apšvietus Klubo susirin- 

’ kimas jvyks gegužės 17-tos vakarą, 
i Liberty Auditorijos patalpoje. 
I portas iš 
baigtuvės

I si veskit o 
! nares.

Ra-
Motinos minėjimo ir už- 

sezono. Ateikite visos. At- 
drauges. Kviečiamo ir ne 
Valdyba. (95-96)

Nę.w Yorke šią savaitę susi
rinko daugelio miestų laikraš
čių leidėjai-savininkai. Jie ža
da svarstyti, kas daryti, kad 
viskas reikalinga laikraščiams 
labai pabrango ir sudaro 
jiems didelių problemų. Bran
gumas ypatingai apsunkina 
mažesnių miestų, o kai kur ir 
didžiųjų miestų mažesniuosius 
laikraščius, kurių tiražas ma
žas. •

vis daugiausia jis 
kad jeigu operacija 
pagerintų, jis būtų 
suvartoti, sau viską
mos $118 pėr mėnesį pensijos, 
o žmonai su dukra neliktų 
pragyvenimo.

Vienok pastaruoju laiku jo 
sveikata pablogėjo, mebegali- 
,ma buvo delsti, jis tapo ope
ruotas. Tą pat dieną ir veik 
tomis minutėmis jo. žmona ir 
duktė laimėjo $8,120 “Break 
the Bank” programoje sumo- 
damos atitinkamą atsakymą.

Presbyterian Hospital, Now 
Yorke, šiomis dienomis gavo 
naują kėdę. Tai nepaprasta 
kėdė. Ji sukaliojasi pageidau
jamu greičiu pagal kontrolį, 
kuris gali būti toli nuo kėdės. 
Taikoma sergantiems vėžiu, 
pasodinus toje kedėje juos 
švitinti galingais X-spindu- 
liais.

Menama, kad tokioje besi
sukančioje kedėje pasodintas 
ligonis negaus tų spindulių 
vienoje vietoje perdaug, bet 
gaus visur po reikiamą dozę. 
Kėdę padarę keturi prieteliai 
vieno asmens, kuris mirė nuo 
vėžio kol dar nebuvo tokios 
kėdės, kada daktaras jo prie-, 
teliams ištaręs, kad tokia kode 
gal būtų pagelbėjusi jų drau*- 
gui.

Majoras Impellitteri sakė, 
kad miesto valdžia kreipsis į 
Valstijos Seimelį su prašymu 
daugiau paskyrų miestui. Ta 
kryptimi veiklą žada pradėti 
tuojau, kai tik assemblyma- 
nai sugrįš posėdžiauti.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 ko. rengia pasilinks- 

i minimo vakarą, kuris įvyks penkta- 
Tv - . . i dicnj, peg. (May) 18 d., pradžia
Išrodo, neina blogyn, bet ir 7:30 vai. vakaro, Lietuvių saloje, 29 

Endicott St.
Kviečiame visus atsilankyti ir lin

ksmai laiką praleisti. Turėsime 
skanių užkandžių ir žaisluose atsi
žymėjusiems bus duodamos dovanos. 
— A. W. . (95-96)

pagerėjimas dar nesireiš- 
kia. Viliamės, kad atšil
siantis oras ,iai kiek padės.

Ligonė tebėra lankoma 
jos daktaro ir prižiūrima 
keleto širdingų jos draugiu. 
Jomis, yra Rainienė, Jakš
tienė, Janiūnienė, Kasmo- 
čienė ir Rimkuvienė. Ir li
gonė ir jos draugas Petras 
jų priežiūrą labai aukštai 
vertina. Jos teikė ligonei 
savo seseriškumą jau per 
daugelį savaičių. Gal ma
žai kitų tokių draugių būtų 
galima rasti. V.

C. BROOKLYN
LDS 4G kp. milingas jvyks trečia

dieni, gegužės 16 d., 8 valį.vak., 85 
Hudson Ave. Visi nariai buL'te, nes 
reikės pasikalbėti apie tik prasidė
jusi LDS naujų narių gavimui vajų

Val-
lu.ių narių gavimui 

ir kiti kp. reikalai aptart^ — 
dyba. (94-95)

TONY’S
UP-TO-DATE -5

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IK PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Group Health Insurance, 
Ine., giriasi, kad ji jau turi 
išdirbus planą, pagal kurį už 
prieinamą mėnesinę mokestį 
kiekvienas galės įsigyti pilną; 
medicinišką patarnavimą.

Kaina: 90 centų per mėne
sį pavieniam, $2.10 vyrui ir 
žmonai, o $3..5O visai šeimai.

Studentės siunčiamos 
vaikų prižiūrėti

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

Vyriausias Jungtinių Valstybių ginkluotų jėgų Ko
rėjoje komanclierius Leit. Gen. Matthew B. Ridgway 
(dešinėje) kalbasi su Aštuntosios Armijos komandie- 
riumi Leit. Gen. Van Fleet apie karo eig$.

Mokinančiosios namų eko
nomikos Hunter Kolegijoje 
būrys merginų siunčiamos tris 
valandas kas savaite praleisti 
praktiškoje tarnyboje. Jos ei
na į vaikų prižiūrėtuvę pagel
bėti mokytojoms ir prižiūrėto
joms.

Tūlų klasių studentės buvo 
siunčiamos į pamestinukams 
vaikams ligoninę, ten padėti 
kūdikius tyrinėti, sverti, prau
sti, prižiūrėti. .

Washington. — Truma: 
nas pareiškė, kad neat

šauks iš Meksikos ambasa
dorių O’Dwyėrį, buvusį 
N. Yorko majorą, kaltina
mą kaip raketierių bičiulį.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor,. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Universitete įves 
propagandos kursą
Suplanuota New Yorko 

Universitete įvesti specialį 
kursą pirmiesiems dvejiems 
kolegijos metams. Tuose kur
suose bandysią išmokyti stu
dentus “pasitikti savo gady
nės problemas ir kultūrą inte- 
lektuališkai ir subrendusiu 
jausmingumu.” Ta kultūra ir 
civilizacija, žinoma, turėsianti 
būti vakarietiška, propagan- 
distinė.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

GAUKIT LAISVĖJ SKAITYTOJA 
UžraAyklt laisvę Savo Draugui

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. EVergteen 7-6868

Valandos:
&—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais nedaryta

•j

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL C
DEGTINĖS, VYNAI • 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: Evergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS ;
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.

Telefonas
EVergreen 4-8961TELEVISION
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