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Praėjusį sekmadienį Kultū
rinio Centro auditorijoje klau
sėmės! naujos operetės “Su
drumsta širdis.” Vaidinimas 
žmonėms patiko — patiko ir 
man. Operetės libreto pri
klauso Jonui Juškai, o muzi
ka Pranui Balevičiui.

Balevičius atliko didelį, gra
žų darbą. Kai kurios jo su
kurtos melodijos įstrigo giliai 
į daugelio klausovų galvas ir 
širdis.

★
Kas bus daroma toliau su 

šia lengvai perstatoma opere
te? Ar nebūtų gražu, jeigu 
šita pati aktorių grupė pa
trauktų su maršrutu į Penn- 
sylvanijos, New Jersey, Conn, 
ir Massachusetts valstijas?

Tai būtų galima padaryti 
ateinantį rudenį.

Kolonijų organizacijos ir 
veikėjai, pagalvokite.

Ne vienas, bet keletas skai
tytojų be jokio raginimo ir 
prašymo priėjo prie manęs ir 
sako: Prenumerata pasibaigė, 
reikia atsinaujinti. Dauguma 
paklojo po visą dešimtinę. 
Septyni doleriai už prenume
ratą, o trys doleriai aukų.

Kam laukti prašymų ir ra
ginimų ? Kiekvienas pažangus 
lietuvis, kiekvienas mūsų 
spaudos skaitytojas bei orga
nizacijų narys juk puikiai ži
no savo darbininkiškas parei
gas. Jos turi būti atliktos 
Atidėliojimas, vilkinimas, lau
kimas paraginimų, tik nerei
kalingus kaštus padaro.

Valio, Worcesteriui! Valio 
Worcesterio pažangiečiams, 
jo yeikėjams, ypač draugui 
SkUurui!

Laisvės finansiniam vajui 
prasidėjus, jie pasakė: Mes 
duosime penkis šimtus dolerių. 
Bet jie davė virš septynių 
šimtų dolerių.

Gerai darbavosi, sudarė 
gražią talką. Senas įgudęs 
veikėjas Jonas Skliutas atsi
stojo priešakiu, šaunaus dar
bo — šaunūs vaisiai.

Laisvės vajus dar nepasi
baigęs. Reikia tikėtis, kad 
Worcesteris dar neliaus dir
bęs. Ir ten dar visa eilė pa
žangiečių nėra paaukoję, nė
ra atidavę savo dalies. Tikė
kime, kad jie savo pareigų 
nepamirš.

Ar nebūtų gražu, jeigu ši 
gera, darbšti kolonija dašiva- 

\\\ rytų iki visos tūkstantinės?
r 'k
A *iPrezidento Trumano ato- Į*
j >zQaės bombos labai patinka 

American Bible Society. Ji tik 
j ląflkia tų bombų krintant. Ji 
/ turinti atsispausdinus rusų 
Į kalba pusę milijono biblijų, 

/ laikanti New Yorke sande
liuose ir tik laukianti tos 
“šventos” valandos, kuomet 
Maskva ir Leningradas, žino
ma, Vilnius, Ryga ir Talinas, 
bus sulyginti su žeme, kai vi
sa Tarybų žemė bus paversta 
j antrąją Korėją.

Tada American Bible So
ciety su tomis rusiškomis bibli- 
jomis pasileisianti laivais gel
bėti rusų tautos dūšią.

Nenoriu būti pranašu. Bet 
galima pastebėti, kad veikiau
sia tiems biblijos šinkoriams 
atsibos laukti tos “šventos” 
valandos.

Didžiulio, garsaus Harvar
do universiteto prezidentu yra 
kadaise buvęs liberalu Dr. 
Conant. Jis sako priėjęs prie 
tįu /baisios išvados, kad prie 
socializmo mokslas negalįs 
-klestėti. Kaip greitai socializ
mo žemių vadai nebegalėsią 
iš mūsų mokėjo v “pasivogti,” 
taip greitai socializmui atei
siąs galas.
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ANGLAI RENGIA ORO
JĖGAS PRIEŠ IRANĄ
Iranas sako, jei anglai užpultu 
jį, tai kiltų pasaulinis karas

London.— Anglų koman
da įsakė keturiem tūkstan
čiam savo parašiūtistų—oro 
kareivių—tuojau pasiruošti 
veiksmams.

Manoma, jie rengiami ka
riniam žygiui prieš Iraną, 
kaip teigia Associated 
Press, amerikinė žinių 
agentūra.

Tuo tarpu Anglijos val
džia gamina protesto notą, 
reikalaujant, kad Iranas 
atidėtų savo nutarimą tuo
jau perimti iranišką anglų 
žibalo pramonę į Irano 
valstybės nuosavybę.

Graikijos partizanai 
vis dar tęsia kovą

Athenai, Graikija.—Jung
tinių Tautų komisija Bal
kanų kraštams praneša, 
kad Graikijos partizanų ko
va prieš monarcho - fašis
tų valdžią “dar anaiptol ne
pasibaigė.”

Tęsiasi partizanų mūšiai 
prieš fašistus šiauriniame 
Graikijos ruožte, ypač pa- 
liai Graikijos rubežių su 
Bulgarija.

Senatas užgirs grūdą 
paskolą Indijai

Washington. — Antradie
nį pranešta, kad senatas 
“tuojau” užgirs siūlymą pa
skirti Indijai 190 milionų 
dolerių paskolos, už kurią 
ji galėtų pirkti 2 milionus 
tonų kviečių badaujantiems 
indams. .

Tūli senatoriai apgailes
tavo, kad Sovietų Sąjunga 
jau “užbėgo Amerikai už 
akių.”

Sovietų vyriausybė pada
rė sutartį pristatyt Indijai 
500,000 tonų grūdų mainais 
už tam tikras medžiagas iš 
Indijos.

Sovietų laivai jau gabena 
Indijai 50,000 tonų kviečių.
SUDEGĖ senas 
MOKSLININKAS

Newark, N. J. — Sudegė 
biologijos mokslininkas E- 
mil F. Hofman, 87 metų 
amžiaus, per gaisrą savo 
gyvennamyje, kur jis turė
jo tyrinėjimų laboratoriją.

Labai įdomi filosofija. Ja 
serga ne vienas mokslininkas, 
gimęs, augęs ir mokslą pasie
kęs kapitalizmo gadynėje. Jie 
negali įsivaizduoti, kaip gali 
žmogus apseiti ir kaip moks
las gali bujoti be pono ir iš
naudotojo. Jie supranta moks
lą tik išnaudojimu paremtą.

Seniau katalikų bažnyčios 
kunigai sakydavo, kad carai 
yra dievo atsiųsti mus valdyti 
ir kad be jų svietas negalėtų 
gyventi. Bet velniop nuėjo 
dauguma carų, o pasaulis be 
jų dar geriau pasijuto.

Tokio pat likimo, be abejo
nės, laukia ir Dr. Conant filo-, 
sofija.
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Teheran, Iran. — Irano 
valdininkai griežtai parei
kalavo, kad anglų žibalo 
pramonės. viršininkai tame 
krašte ramiai perduotų sa
vo biznį į Irano valstybės 
rankas.

Irano valdininkai įspėjo, 
kad jeigu įsikištų Anglijos 
kariuomenė, tai galėtų kilti 
naujas pasaulinis karas.

(Iranas turi sutartį su 
Sovietų Sąjunga, kad jei 
bet kurio kito krašto ka
riuomenė įsiverš į Iraną, tai 
Sovietai turės teisę atsiųs
ti ten savo armiją.)

Kuriasi tarptautine 
naciu organizacija
Malmoe, Švedija. — Čia 

susirinkę 30 fašistų atsto
vų iš devynių kraštų nuta
rė įkurti tarptautine na
ciu organizaciją, rėkdami 
“Heil Hitlerį”

Susirinkime dalyvavo fa
šistai iš Vokietijos, Švedi
jos, Italijos, Franci jos, Bel
gijos, Šveicarijos, Danijos, 
Triesto ir Norvegijos. At
silankė ir pora šimtų re
miančių fašizmą asmenų.

Maršuodami gatvėmis, 
fašistai nešė ne tik savo 
šalių vėliavas su naciškais 
ženklais, bet ir carinės Ru
sijos vėliavą.

Ju susirinkimas priėmė 
rezoliuciją, siūlančią su- 
jungt visas vakarų Euro
pos šalis į vieną fašistinę 
sąjungą kovai prieš komu
nizmą.

Irano seime apalpo 
premjeras Mossadegh
' Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Mossadegh pra
nešė seimui, kad fanatiš
koji mahometonų sekta Fe- 
dayan Islam planuoja nužu
dyt jį; todėl jis neišeis iš 
seimo rūmų tol, iki bus 
įvykdyta jo svajonė — per- 
imt iraniškąją anglų žiba
lo pramonę į Irano valsty
bės nuosavybę.

Kalbėdamas Mossadegh 
taip susijaudino, kad apalpo 
ir nugriuvo nuo pagrindų. 
Jis yra 69 metų amžiaus.

Sovietai užklupo šnipų 
lizdą Port Arthure

Peking.—Pranešama, jog 
Sovietų vyriausybė užklupo 
ir areštavo karinių šnipų 
lizdą Port Arthure, pas ku
riuos rado 12 revolverių ir 
300 kulkų.

Taip buvo sučiuptos šni
pų gūštos Dairene ir 22 ki
tuose Mandžūrijos miestuo
se. . ’ ’

EI Salvadore, Vidurinėje 
Amerikoje, plačiai siautėja 
rauplės.

u

Worcester, Mass., demokratiniai lietuviai savo 
kvotą su kaupu sukėlė. Jie buvo pasižadėję aukomis 
sukelti Laisvės 40 metų Jubiliejaus Fondan $500. Jie 
sukėlė virš $700 ir dar žada daugiau.

J. Skliutas prisiuntė $207 čekį ir rašo:
“Sveiki, draugai I

Štai mūsų čekis ant $207, aukų ir už naują prenu
meratą. Reiškia, Worcesterio mieste Laisvės patriotai 
išpildėme savo žodį.

Draugiškai, J. Skliutas.”
Platesnį J. Skliuto pareiškimą rasite koresponden

cijų skyriuje. Aukų per J. Skliutą gavome sekamai:
V. Jaučius .................................................... $11.00
A. Vilčiauskas .......... • •............   ... 10.00
Laisvės Patriotas .......................................... 10.00
J. Deksnys .................. • •.. ..........  • •... 10.00
F. P. Petrauskai  .........................  10.00
J. Skeltis .......... • •..........     10.00
M. Žukai  ........... 10.00
J. O. Samulėnai ...................... • •............. 10.00
Sabulių šeima.................................................  10.00
Laisvės Patriotas .................... ••.................. 10.00
Už naują skaitytoją ..................... . .................. 7.00
Barbora Jakaitis ...................................... • •... 5.00
J. Daugėla .................................    5.00
A. Miliauskas .......................................... • •... 5.00
P. Jucius .....................   5.00
A. Buividienė .............................. ■ ■............... 5.00
A. F. Kalanta .................................    5.00
A. Naruševičius .............. • •............................ 5.00

(Tąsa ketvirtame pusi.)

Kongresmanų komitetas kelia
taksus visai eilei pirkinių

Washington. — Kongreso 
atstovų Rūmo lėšų komite
tas užgyrė siūlymą padidin
ti sekamu pirkinių taksus:

Pakelti taksus pakeliui 
cigaretu nuo dabartinių 7 
centų iki 8 centų.

Padidinti perkamiem au
tomobiliam taksus nuo da
bartinių 7 procentų iki 10 
procentų.

Aptaksuoti radijus, tele
vizijos imtuvus, fonografus, 
jų rekordus ir muzikinius 
instrumentus 15 procentų 
vieton dabartinių 10 proc.

Vėliausios Žinios
Korėja.—Amerikiniai žval

gai pranešė, kad šiauriniai 
Korėjos liaudininkai subū
rė didelį skaičių tankų ir 
lėktuvų naujam ofensyvui.

Singapore, Mala ja.—Ame
rikos, Anglijos ir Franci jos 
pasiuntiniai čia tariasi su- 
bendrint planus karui prieš 
komunizmą Azijoje.

Tokio.—Japonijos valdžia 
nutarė grąžinti pilietines 
teises 150,000 japonų, ku
riem buvo atimta tos teisės 
kaip kariniams kriminalis
tams.

Guatemala.— Įvyko tarp
tautinė konferencija va- 
žiuotės darbininkų — lakū
nų, geležinkeliečių, laivinin
kų ir kt. Jie atstovavo uni
jas, priklausančias Pasau
linei Unijų Sąjungai.

Konferencija pasmerkė 
Jungt. Valstijų ir Anglijos

Apdėti pusantro procen
to taksais dyzelinį auto- 
sunkvežimių kurą.

Tokiais taksais valdžia ti
kisi gauti 614 milionu dole
rių daugiau pinigų per me
tus.

Tas pats kongresinis ko
mitetas pereita savaitę už
gyrė bilių, siūlanti pakelt 
degtinei taksus iki $10.50 
galionui vieton dabartinių 
$9 ir aptaksuoti alaus sta
tine 9 doleriais vieton lig
šiolinių 8 dolerių; o vynui 
padidinti taksus tokiais pat 
procentais, kaip ir alui.

valdžias kaip karo kursty
tojas. Pirmininkavo Vin
cente Lombardo Toledano, 
Meksikos darbininku vadas 
ir Lotynų Amerikos Darbo 
Konfederacijos pirm i n i n - 
kas.

Washington.— Rengiamas 
slaptas karinės valdybos 
centrais atsitikimui karo su 
Sovietų Sąjunga.

Roma. — Popiežius gra
sina išbraukt iš bažnyčios 
tuos katalikus, kurie rinki
muose balsuos už komunis
tus.

DAUG JANKIŲ KORĖJOJ 
SERGA PROTINIAI

Baltimore, Md. — Jungti
nių Valstijų laivyno ligoni
nės Bethesdoje daktaras 
Douglas Noble sakė, daug 
Amerikos kareivių Korėjo
je serga protiniais - dvasi
niais suirimais.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

KORĖJOS LIAUDININKAI
TELKIASI OFENSYVUI
Šiauriniai korėjiečiai ir kinai 
pasigrūme pirmyn ties Čunčonu

Korėja, geg. 15.—Ameri
konai vakariniame ir vidu
riniame frontuose per 80 
mylių apsitvėrė spygliuotų 
vielų tvoromis ir prikaišio
jo minų į žemę. Ruošiasi 
atremti busimąjį naują 
ofensyvą iš Korėjos liaudi
ninkų ir kinų pusės.

Pasmarkėjo vietiniai su
sikirtimai su liaudininkais 
į šiaurę nuo Seoulo, Pieti
nės Korėjos sostinės, ir 
čunčono apylinkėje, viduri
niame fronte.

Šiauriniai Korėjos liaudi
ninkai ir kinai paplatino

Indijoje renkama 11 
milijonų taikos parašų

Bombay, Indija. — Visos 
Indijos atstovų suvažiavi
mas dėl taikos nutarė grei
tai surinkti 11 milionų pa
rašų po tarptautinės Stock- 
holmo konferencijos atsi
šaukimu išlaikyti pasaulinę 
taiką.

Suvažiavimas tęsėsi tris 
dienas. Jame, tarp kitų, 
dalyvavo įžymieji • Indijos 
rašytojai ir judamųjų pa
veikslų aktoriai. Garsusis 
aktorius Prithvirai pasiža
dėjo asmeniškai rinkti tai
kos parašus.

Suvažiavimo eigoje buvo 
įkurta ir Indijos — Kinijos 
Draugiškumo Sąjunga.

Suvažiavime pirmininka
vo komunistas daktaras 
A tai, kuris vasaryje šiemet 
dalyvavo susirinkime Pa
saulinės Taikos Tarybos 
Berlyne.

Kartojasi gandai apie 
derybas dėl taikos
Washington. — Senato

rius Sparkman sakė girdė
jęs “iš patikimų šaltinių,” 
kad prasideda slaptos dery
bos su Kinijos ' Liaudies 
Respublika dėl Korėjos ka
ro baigimo.

Tokie gandai kartojasi ir 
Jungtinių Tautų centre.

Mokslininkai ir kunigai 
smerkia karinę isteriją

Washington.—Dešimt įžy
mių mokslininkų, kunigų ir 
rašytojų pasmerkė sklei
džiamą karinę isteriją ir 
pasakojimus, kad Amerikos 
karas su Sovietais esąs ne
išvengiamas.

Pasmerkimą pa s i r a š ė 
Harvardo Universiteto pro
fesorius P. A. Sorokin; jė
zuitas katalikų kunigas 
Wm. J. Miller, John Carroll 
Universiteto profesorius; 
rašytojas Luis Bromfield, 
protestantų Grace katedros 
dekanas J. W. Day ir kt.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.
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užimtą savo ruožtą į pietus 
nuo Soyang upės, į rytus 
nuo čunčono. Jau pirm 
trejeto dienų jie prasiver
žė į pietinį tos upės šoną.

Lietūs ir ūkanos šiuo tar
pu trukdė amerikinių lėk
tuvų žygius.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie išvien su kinais savano
riais visuose frontuose sėk
mingai atmušė amerikonus 
ir jų talkininkus; nušovė 6 
amerikinius lėktuvui, pa
grobė 16 patrankų, apie 60 
kulkosvaidžių ir 23 radijo 
imtuvus-duotuvus.

Laivams susikūlus, 36 
žuvo bei “dingo”

Norfolk, Va. — Anglinis 
laivas Thomas Tracy susi
dūrė su laivu Valcour, ga
benančiu gazoliną kari
niams lėktuvams. Eksplo- 
davo gazolinas, ir Valcour 
virto ugnies pragaru.

Žuvo bei “dingo” 36 jūri
ninkai. Kelios dešimtys ta
po sužeista ir 156 išgelbėta.

Buriuos partizanai 
užėmė miestą

Rangoon, Burma. — Ko
munistiniai Burmos parti
zanai šturmu užėmė Laun- 
glon miestą, arti Thailando 
sienos. Launglon buvo val
džios armijos tvirtovė.

Grūmoja bomba komunistu 
vadui Robt. Thompsonui
Queens, N. Y.—Robertas 

Thompsonas, New Yorko 
valstijos Komunistų Parti
jos pirmininkas, gavo laiš
ką, grasinantį “perpjaut 
Thompsonui gerklę ir “su
sprogdinti bomba jo na
mus.”

šlykščiai - keikūn iškas 
laiškas be parašo.

Čiangas žlugo, nepaisant 
ginklą, sako Marshall

Washington. — Jungtinių 
Valstijų apsigynimo sekre
torius George Marshall sa
kė senatiniam komitetui, 
kad Amerika buvo pilnai 
apginklavus Čiang Kai-še- 
ko kinus tautininkus karui 
prieš komunistus. Bet ko
munistai - liaudininkai nu
šlavė čiangininkus Kinijoje 
todėl, kad netikusi buvo 
Čiango valdžia ir prasta 
komanda. •

NIGERIJOJ SUDEGĖ 
100 ŽMONIŲ

Lagos, Nigerija. — Per 
gaisrą judamųjų paveikslų 
teatre Kano mieste, Nigeri
joj, sudegė daugiau kaip 
100 žmonių ir 'pavojingai 
apdegė 300.
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NAUJOJI LENKIJA SKAIČIŲ ŠVIESOJE
Lenkija—amžinasis Lietuvos kaimynas.
Su lenkų tauta lietuvių tautą rišo ilgametis bendra

darbiavimas. Kai kada tas bendradarbiavimas buvo la
bai lietuvių tautai blėdingas; tai parėjo nuo to, kad Len
kiją valdė ponai, imperialistai, remiami katalikų dva- 
siškijos; ponai stengėsi lietuvių tautą “suvirškinti” taip, 
kad jos visai nebeliktų, kad būtų tik didžiulė Lenkija.

Jiems tai, žinoma, nepavyko, tačiau tie Lenkijos ponų 
žygiai antagonizavo lietuvių tautą Lenkijos .atžvilgiu..

Lenkams ponams padėjo lietuviškieji tautos priešai, 
kurie skelbė tarp lietuvių neapykantą ne Lenkijos po
nams, ne lenkams imperialistams ,o visai lenkų tautai! 
Lygiai taip, kaip jie, dėl rusų caristinio režimo blogumų, 
atliktų lietuvių tautai, skelbė neapykantą ne .carizmui, ne 
Rusijos euristiniams imperialistams, bet visai rusų tau
tai!
-Šiuo metu, kai Lenkija yra liaudiška respublika, kai 

ją valdo ne ponai, bet pati liaudis, pati lenkų tauta,— 
kai, iš kitos pusės, Lietuvą taipgi valdo pati liau
dis, pati lietuvių tauta,, tarp jįitų dviejų kraš
tų nėra jokios nesantaikos, jokių ergelių, jokių nesusi
pratimų. Abi tautos, abu kaimynai gyvena gražiausiuo
se santykiuose -ir, be abejojimo, taip gyvens!

Mums dėl to labai įdomu, kaip gyvena naujoji Lenki
ja—Lenkijos Liaudies Respublikos žmones, mūsų tau
tos kaimynai.

Pokarinis laikotarpis naujajai Lenkijai buvo didžiulio 
persitvarkymo laikotarpis.

Rytiniai nelenkiški kraštai nuo Lenkijos buvo atskir
ti, o jai buvo duota vakariniai kraštai: Pamarys, Sile
zija ir -dalis Rytinės Prūsijos.

Vyko milžiniškas gyventojų persikraustymas.: iš ry
tinių (tarybinių) kraštų—jų tarpe ir iš Lietuvos—len
kai, kurie troško, persikėlė gyventi naujo jon Lenkijon; 
iš vakarinių kraštų, priklausiusių kadaise Vokietijai, vo
kiečiai buvo perkeldinti į Vokietiją, o jų vietas užėmė 
lenkai.

žodžiu, lenkų tauta tapo apvienyta, ap vieny ta jų pa
čių žemėje. Labai nedidelis nuošimtis nūdieninėje Len
kijoje yra nelenkų gyventojų. Tautinių mažumų, ku
riomis senoji Lenkija pasižymėjo, beveik nebeliko. Yra 
nedidelis skaičius likusių (nacių budelių neišskerstų) 
žydų, yra keli tūkstančiai lietuvių, pasilikusių gyventi 
Lenkijoje, yra gal kiek vokiečių, bet. jie visi sudaro, pa
lyginti, nedidelį nuošimtį.

Mums dėl to labai svarbu pažvelgti į Lenkijos gyven
tojų surašinėjimo (1950 m. gruodžio 3 d.) duomenis, ku
riuos neseniai pateikė Lenkijos ambasados ’Washingto
ne leidžiamas biuletinis “Poland Today” (š. m. gegužės 
mėn.).

KLUW!
4’ ,

sčikągječių Sandaros -re- 
dakitorius dažnai kliedą, 
plepėdamas tokius (dalykui, 
.apie kuriuos jis turį 
žiausia išmanymo.

Neseniai šio laikraščio re
daktorius rašė, būk “įsaky
mu iš M'askvos, Lietuvoje 
pradėta steigti didžiuliai 
kolchozai, arba 
dai” —- ūkiški mieštąjį. Ke
letas kolchozų sujungiami į 
vieną plotą, <o valstiečiai su
varomi gyventi į bendrus 
barakus.”

Štai, kaip pasitaiko re
daktoriui susibalamutyti!

Didieji kolchozai (lietu
viškai : kolektyviniai ūkiai, 
bet kryžiokų spauda to lie
tuviško pavadinimo vengia 
vartoti — jai geriau tinka 
rusiškas !) yra vienas daly
kas, o “agrogradai” — ki
tas. Kolektyviniai ūkiai 
tapo sustambinti, padidinti, 
bet “agrogradai” nes teigia
mi. “Agrogradai” gimė U- 
krainoje, bet kitur neprigi
jo —• tai sutambintojo Jko- 
lektyvinio ūkio savininkų, 
kolūkiečių, gyvenvietė.

B.ųvo pasiūlyta, kad visur 
sustambintuose kolektyvi
niuose ūkiuose kurtųsi lyg 
miesteliai, dideli kaimai, 
kad kiekvieno kolūkio savi
ninkai persikeltų gyventi į 
juos. ‘ .

Bet, jeigu jie ir persikels, 
—mes to nežinome, — tai 
valstiečiai negyvens, kaip 
Sandaros redaktorius klie
dą, “bendruose barakuose,” 
bet kiekvienas turės savo 
namą, savo butą, savo že
mės sklypą, savo gyvulius.
Tas pats i’edaktorius ten 

pat šitaip rašo: “M. Ged
vilą pareiškė, jog didžiųjų 
kolchozų steigimas yra pa
geidautinas dalykas, bet tas 
dar nereiškia, kad valstie
čiai tučtuojau turės persi
kelti į komunalinis centrus.”

Aa! Pirmiau Sandarus 
redaktorius pasakė “jes,” o 
paskui tam pačiam dalykui 
“no” įr iš jo rašinio išėjo ne 
skaitytojui pamoka, bet su
maišymas sandarįškų .barš
čių su kopūstais..

“ągrogra-

.Šiuo metu Lenkijos Liaudies Respublika turi 24,976,- 
026 gyventojus. Tai 1,047,169 žmonėmis daugiau, negu 
buvo 1946 metais.

Gyventojų prieauglis 1946 metais buvo 11.5 nuoš.,' 
o 1950 metais—17.5%. Vadinasi, virš 17 procentų gy
ventojų priauga daugiau, negu miršta; mirimų skai
čius mažėja, o gimimų didėja.

1946-1948 metais Lenkijoj mirdavo 14.3 iš 1,000, o 
1949 mirė tik 11.5 iš 1,000 per metus.

1946 m. Lenkijoje buvo 2/)21,455 moterų daugiau ne
gu vyrų, o dabar Lenkijoje yra: 13,064,412 moterų ir 
11,912,514 vyrų.

Vadinasi, disproporcija žymiai mažėja.
Kitas labai svarbus—bene svarbiausias — reiškinys: 

1931 metais 61.4 procentai Lenkijos gyventojų gyveno 
kaime ,duoną pelnė iš žemdirbystės; tik 28.6 procentai 
gyventojų .tuomet duoną pelnė iš pramonės ir adminis
tracinių pareigų ėjimo.

Šiuo metu 45.75 procentų Lenkijos gyventojų yra 
žemdirbiai, gyvena iš žemdirbystės, .o 54.25 |HWentąi jau 
gyveną iš ae-agrarinio užsiėmimo: iš jnajnončs, irans- 
porlftcijos, administracinio darbo, ir tt.

Matot, kokia persvara!
Tąi reiškia, jog naujoji Lenkija vis kyla ir kyla pra

moniniai !
Atsižiūrint į tai, kad Lenkija karo metu buvo bai

siai sunaikinta, ište.riota, taj yra milžiniškas progresas’!
1946 metąįs Lenkijoje galvijų buvo 3,910,489, o 1950 

metais—7,163,938.
Arklių 1946 metais buvo 1,72.9,518, o 1.950 metais—2,- 

797,424.
Kiaulių 1946 metais buvo 2,674,122, o 1950 metais—9,- 

928,418. . '
Tai tik keletas pavyzdžių to, kaip naujoji Lenkija 

‘ progresuoja pirmyn. . !

rašo

drg.’ 
idqa-

APIE KRIKŠČIONIŠ
KĄJĄ MORALI.

Prieš tūlą laiką Vilniuje 
J. Ragauskas skaitė paskai
tą apie krikščioniškąją mo
ralę. A. i Rudzinskas 
apie ją Tiesoje:

Paskaitos pradžioje 
Radauskas nurodę, kad
listjnė filosofija skelbia ne
kintamais amžinos doros dės
nius. ši inemoksįiška idealisti
nė etika remiasi tuo klaidin
gu teiginiu, kad idėja, sąmo
nė esanti pirmesnė už materi
ją ir ją valdo. Tuo tarpu prie

šakinis mokslas yra įrodęs, 
kad materija 
idėja, sąmonė 
būtis nulemia 
nuo žmogaus 
doros normų,
moralės. Keičiantis • ’ • ’ > 
nes gyvenimo būdui 
menei, keičiąsi jos
Klasinėje visuomenėje,

svogūnai
biskis pipirų
3 šaukštai sukapotų pe- 

trus&ų
2 šaukštai lemono sunkos 
apie 7 riekelės lašimikų 
svaras maltos veršfanps 

. mėsos.
Išplak kiaušini, įpilk pie

ną. duonos trupinius, ir pa
laikyk apie pusę valandos 
iki viską kitą prirengsi. 
.Sudėk visus prieskonius ir 
sumalta mėsa, gerai sumai
šyk. Sudaryk bandukėmis, 
apvyniok lašiniukais aplink. 
Susmaįg vk su dantims 
krapštyti šipuliukais, kad 
laikytųsi vietoje. Sudėk į 
kepamą blėtą ir kepk pe
čiuje apie valandą laiko. 
Yra skanu su keptomis bul
vėmis.

Jei dėsi mėsą į nemažą 
blėtą, tai gali kartu ir bul
vių iškepti. Bet jei dide
lės, perpjauk per pusę. V.

MOTERŲ KAMPELIS
............. . n ijiynr 1 

viena klasė kitos engiamą, 
klasinė yra įįr marolė.

Krikščioniškoji moralė vi- 
.sados ,-stovįi ^naudotojų ’inte
resų sargyboje. Ji yra įiw-< 
kis išnaudojamųjų masėms 
pavergti, jas laikyti paklus
niais. Reakcinės krikščioniš
kosios moralės esmę ryškiai 
parodo jos būdingi ypatumai. 
Vienas iš jų — tai stengima
sis' žmogaus dėmesį .atitrauk
ti iiiuo .tikrovės, nuo kovos 
prieš išnaudotojus.

Kaip -įr kiekviena religija, 
taip ir krikščionių religija 
skelbia fatalizmą: niekas, esą, 
(negali įvykti be “dievo ap-, 
vaizdus”; iš to seka, kad ir iš
naudotojiška tvarka esanti 
dievo nustatyta ir todėl nerei
kią jai priešintis. Tuo būdu 
bažnyčią, krikščioniškoji mo-' 

ralė darbo žmones pasmerkia 
amžinam išnaudojimui.
Krikščioniškoji moralė ra

gina ne tik nekovoti prieš iš-; 
naudotojus 'bet įr jiems viso

keriopai padėti. Tačiau ten, 
kur -reikalas liečia bažnyčios 
priešus, — 'bažnyčia darosi 
nuožmi, negailestinga. Ji ra
gina inaikinti tokius priešus 
be pasigailėjimo.

Kad tai tiesa, paliudija 
istoriniai faktai: inkvizi
cija, ’kryžiaus /karai, Vati
kano parama fašistams, 
etc. Toliau:

Krikščioniškoji etika uoliai 
gina privatinę, nuosavybę, ku
rios- objektas, pagal šventraš
ti, gali būti iie tik materiali

nės gėrybės, bet ir žmogus.
Tuo būdu bažnyčia įteisina 
vergiją. [Būdama labai griež
ta neturtingiesiems, pažeidu- 
siems “šv.entąją privatinę 
nuosavybę,” bažnyčią tuo pa
čiu metu yra labai švelni tur
tuoliams. Turtuoliai pe tik ne

smerkiami už išpąudojimą — 
• bažnyčia jiems padeda pa- 

veigti mases, ragindama jas 
pakluąn,iai .didinti savo paver
gėjų turtus. Turtuoliai gra
žiuoju raginami, bet peįpa- 
reigojami materialiai šelpti 
vargšus “iš savo turtų per
tekliaus,” paliekant šį pertek-, 
lių nustatyti patiems turtuo
liams. Būdinga dar tai, kad: 
teologija rekomenduoja kuni
gams per išpažintį susidu
riant su privatinės nuosavy
bės klausimais visų pirma at
sižvelgti į v-ietos civilinius įs
tatymus. Tai akivaizdžiai ro-, 
do, kaip bažnyčia pataikauja 
valdančiosioms klasėms, nes 
kiekvienoje buržuazinėje šaly
je civiliniai įstatymai saugo 
išnaudotojų klasių reikalus.

Krikščioniškoji moralė nuo-' 
lat pabrėžia, kad žmogus 
esąs be galo menkas, silpnas 
padaras, tuo būdu pažemina 
žmogų, įteigia jam netikėjimą 
savo jėgomis, ragina kant
riai kentėti “dievo siunčia
mus kryželius.” O tie ^kryže
liai” — tai ne vien ligos ir 

moraliniai kentėjimai, bet ir' 
socialinės neteisybės, eksploa
tacija iš turtuolių pusės.

Būdama išnaudotojų klasės1 
morale, krikščioniškoji morą- 
lė visiškai neįsivaizduojama 
socialistinėje visuomenėje, 
kur panaikintas žmogaus iš
naudojimas kito žmogaus.

MARIJONA SKRALSKIENĖ
pratimo ji visuomet naudo
davosi pigiausia transpor- 
tacija^ už kuo mažiausia pa
valgyti, kuo pigiausiu kam
bariu ir tam panašiai. Ji 
nemetė dolerių, kur su de
šimtukais galėjo apsieiti.

Bet tose trumpose .eks
kursijose ji daug matė. 
Kuomet New Yorko gatvė
je ji pamatydavo nuskuru
sį senuką tik vieną bananę 
perkantį, jai rūpėjo, kodėl 
•jis tik vieną bananę teper- 
ką? Gal jis labai biednas, 
Gš.1 jis alkanas? Kodėl jis 
neturi prieglaudos? Jei ji 
pamatydavo para lyžiaus 
s.ukraipytą vaikiūkštį šali- 
gatvyj parduodant paiše
lius, ji rūpindavosi jo liki
mu. Kur jo tėvai? Kodėl 
jo negydė? Kas jam atsi
tiko? Kodėl nėra ligonbu- 
čių, mokyklų ir prieglaudų 
tiems siratoms? Ji užmegs- 
davo pokalbius su tais ne
laimingaisiais ir labai daug 
iš jų sužinodavo. Jei ji
nai būtų buvusi rašėja, la
bai daug būtų galėjusi pa
rašyti.

Man kartais pasidaryda
vo net ir nejauku. Kodėl 
dauguma iš mūsų, savais 
reikalais užimti, nematome 
tų kasdieninio gyvenimo 
smulkmenų ir jo trūkumų 
nejaučiame?

Pasakymas “per medį 
žmogus nemato miško” gali 
būti ir teisingas. Bet gali 
'būti irgi teisinga, kad vien 
į mišką težiūrint gali ir 
.ant kelmo suklupti. Reikia 
būti akylam iš visų atžvil
gių.

Kad ir iš jos nenuoseklios 
kalbos aš tuomet ją gerai 
supratau ir daug išmokau. 
Bet didžioji dalis jos svajo
nių liekasi amžinoji paslap
tis.

Dar sykį noriu pakarto
ti, kad aš čia kalbu ne vien 
apie mano sesutę. Aš kal
bu apie tūkstančius darbi
ninkių moterų ir motinų. 
Minu tą jų širdis sustoja 
plastėjus, jų siela užgęsta— 
jos nusineša į amžinąją pa
slaptį daug, daug ko pamo
kinančio.

Kadangi mano sesutės 
metinė supuola su Motinos 
Diena, negaliu praleisti ne
paminėjęs ir savo mamytės, 
kuri jau dvidešimt metų 
kai mus paliko. Jei kas ge
ro manyje yra, iš josios 
paveldėjau. Todėl, prie pro
gos, aš norėčiau priminti 
tiems, kurių motinos jau 
mirusios, švęsti tą sielos 
šventę kartu su ja prisimi
nimuose. O tiems, kurių 
motinos tebėra gyvos,—bū- 

ir dar

Gegužės 15, 1950 metų, 
trečią 'val. po pietų, mano 
sesutė Marijona išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo. Paliko sa
vo vyrą Petrą Skralskį, du
krą Aleną Bagdiene ir sū
nų Edwardą Skralskį šird
peršoje jr Aūliūdime. Ka
dangi jį tebuvo tik 64 metų 
ir, rodos, dar galėjo gyve
nimu ilgiau pasidžiaugti 
kartu su mumis, jaučiu ir 
aš neužpildomą gyvenime 
spragą. .

Aš, atvykęs dar visai jau
nas, turėjau progą baigti 
mokslą Bostono Technolo
gijoj. Jinai, už mane virš 
desėtku metų vyresnė, tu
rėjo padeųgti mano kelio
nės išlaidas į Ameriką, gel
bėti Lietuvoj likusiai ma
mytei ir dviem broliukams 
ir, vėliaus, savo šeimos rei
kalais užsiėmusi, neturėjo 
tos progos. Bet jinai bai
gė vargo mokyklą pilnoje, 
to žodžio prasmėje, ir gal 
daugiau išmoko nei aš ko-: 
legijoje. Vėlesniam mūsų 
gyvenime, besigrumiant su 
darbo žmogaus 'likimu, ji
nai geriau permatė gyveni
mo problemas ir turėjo di
desnę užuojautą ne tik man, 
kaipo jaunesniąm broliui, 
bet ir visiems mūsų jaunys
tės vargingojo gyvenimo 
bendrakeleiviams.

Kas liečia mano sesutę, 
.tiek . ir užtektų paminėti. 
Bet kadangi ji buvo darbi
ninkė ir viena iš tų moterų 
ir motinų, kurios tūkstan
čiais kasdieną skiriasi iš 
mūsų tarpo, tai .apie jas la
bai daug galima būtų pasa
kyti, jei aš jas būčiau pa
žinęs ir jų gyvenimo aspi
racijas supratęs tiek, kiek 
aš žinojau Marijoną. Kas 
man įdomu, tai kad tie 
tūkstančiai širdžių, kurios 
sustoja plastėjusios, ir. sie
lų, kurios .užgęsta su pasku
tiniu kvėpavimu, nusineša 
labai, labai daug paslapčių 
į kapus.

Tūkstančiai iš Lietuvos 
.atvykusių moterų neturėjo 
progos .savo jaunystėje net 
ir pradinės mokyklos lan
kyti, Jos nepajėgė ne tik 
raštu išdėstyti, bet ir nuo
seklia kalba išreikšti, ką jos 
gyvenime mato, apie jį ma
no įr jaučia, O jos labai 
daug mato ;ii’ jaučia. Mo
kytieji irgi jų nesupranta, 
jei ’bent tie, kurie patys per
ėjo vargo mokyklą ir, gyve.- 
nimo sąlygoms pagerėjus, 
•nesugedo, kaip tas sveikas 
pūvančioje bačkoje obuolys.

Mano sesutei šeimą au
ginti ir į mokslus leisti iš 
paprasto darbininko įplau
kų nębuvo lengva. Sūnus

Diskelis apsaugos apsimoka
Pavasaris — kambarių 

maliavojimo ir po to šeimi
ninkei prakaito dienos. Di
džiumos darbo neišvengsi, 
tačiau kai ko galėtume . & 
vengti.

Neatsidedant ant malio- 
rių atsargumo, peiktina 
pačiai šeimininkei uždangs
tyti visus rakandus, grin
dis, langų ir šėpų .stiklus, 
elektros knypkius ir Klėte
les. , žodžiu, paslėpk visą 
tą, ko nenori apmaliavoti 
ar aptaškyti. Paskui ne
reikės skusti ir ant malio- 
riauš pyktį.

Atnaujinti uždangas
Langams uždangos ne vi

sos yra plaunamos. Ta
čiau didžiumą jų galima 
bent kartą atgražinti ma
liavomis plonai apmaliavo- 
jus. Dabar madnu ir .sie
nine popiera klijuoti, pri
taikant spalvas prie ^enų.

Maliavojant ar popieriuo- 
jant gražiau išeis, jėd dirb
si laikant uždangas 'paka
bintas .

Šaldytos žuvies raumuo 
(fillets) paviršutiniai pa
žvelgus atrodo brangu. Ta
čiau jeigu atrokuotume čie- 
los pigiau pirktos žuvies 
žvynų ,vidurių, galvos svo
rį, kainą atrastume veik 
tokią pat, kiek gatavojo 
raumens.

Today’s Taliam

fV 9095 sizes

Pattern YP095 .(panties too) aizes 
2, 4, .6, 8, 10. Size 6 dress, 1 % 
yards 854nch; 1% yards contrast.

Send TWENT¥-F< VE CE«T« ft
.. "

* aRmI

Vžsąkym<, 25 centąį|į ir 
pažymėjimu formos numor^O 
ir dydžio, ajuafcite: pattern
UąpL, 11042 Atlantic

JUctoond Hill 19. W. į

yra pirmine, o 
antrinė, kad 

sąmonę. Nėra 
nepriklausomų 

pastovios 
visųome- 
ir visuo- 

moralė. 
kur

nėra

šiuo metu naujoji Lenkiją prąveda šešči’ių metų pla
ną, kuri$ baigsis 1955 meteis,

Kiekvienedais metais Lenkijos ūkis (ekonomija) pa
kils apie 13 procentų. '.

Palaipsniui Lenkijos žemes ūkyje vyksta kolektyvi
zacija; palaipsniui traktoriai ir kitokios žemirbystės' 
mašinos užima arklo, plūgo, pjautuvo, dalgio, spragilo 
vietą, gerindamos žmonių buitį.

žodžiu, naujoji Lenkija, lietuvių tautos kaimyąas, vis 
kyla ir tvirtėja. Žmonių gyvenimas gėrėją, i

Jei tik bus taika^o lenkų tautą, kaip įr kitų kraštų' 
darbo žmonės, ryžtingai kov.oja ų,ž taikos išlaikymą,^- 
tai naujoji Lenkija vis kils, vis grąžės, kurdama .soči-

• ' ' ' N

Matot, kokius'stebuklus atlieka šalis, kai ją valdo ne1

Tuojau po karo Lenkija buvo paskelbusi trejų metų 
planą; lenkai ryžosi atstatyti sugriautą pramonę, agri- jjalizmą. 
kultūrą,—žodžiu, visą šalies ūkį.' f'

Jau 1949 metais, baigus trejų metų' pl.ąną, Lenkijos ponai, ne darbo žmonių išpaųddtojjąj, bet patys žmonės 
gamyba viršijo prieškarinę gamybą 180 procentų. pati liaudis, pati-tautai tpati liaudis, pati tautai ,

baigė Bostono Technologi- ti su jomis sykiu i 
ją ir dvejus metus lankė- nors vieną, gal jau ir pa- 
Harvardo Universitetą. Du-( skutinį, kartą pasimokyti 
kra irgi baigė komercijos, gyvenimo paslapčių.
mokyklą. Daug jinai nuo Gėlių bukietas ir bran- 
kasdieninio gyvenimo reik- giausįa dovana nuo vaikų 
menų turėjo nutraukt, kad;iš kito miesto niekuomet 
tą viską pasiekus. Vaikai 
baigė mokyklas ir dabar 
jau., rodo.s, bus linksma gy
venti. Bet kada jie apsi-' 
vedĄ pradėjo savo reika
lais rūpintis ir paliko ją ir 
Petrą vėl vienu dm jinai ir 
vėl pradėjo nū o bodą utį.

Laikas niuo iaiko lankyda
masi pas vaikus ir pas ma
ne užvažiuodavo. D.aug ji 
tuomet man pasakydavo ir, 
turėdamas panašias savo 
šeimyniško gyvenimo pro-‘ 
blemąs, tuomet aš ją daug 
geriau suprasdavau .

Kad tuomet jau ir nebu
vo reikalo, bet iš seno pa-

•Gėlių bukietas ar bran- 
. nuo vaikų

neturės tos reikšmės ir to 
džiaugsmo motinai, koki 
atneš jos vaikų buvimas 
kartu su ja.

Antanas Gabrėnas

Šeimininkėms
Veršienos bandukės

Vienas kiaušinis 
pusė puoduko pieno 
puodukas duonos trupi

nių
šaukštukas druskos 
šaukštukas celery salt

'2 smulkiai supjaustyti
C.'X' 'UET1.1 I.

2 pus!
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X. NOVIKOVAS-&RIBOJUS

, JŪRA ŠAUKIA
majai ir antrajai budėjimo pamainai. 
Patalpa tokios pusės — nedidelė, purvi
na, tvanki nuo tabako dūmų ir žmogiš-

> (Tąsa)
Mėžimas puikiai supranta, kad boc

manas nori pašalinti jį iš laivo, ir, im- 
idamas nešti virves, perspėjamai lepteli:

— Aš turiu retai pasitaikantį peilį! 
Jis puikiai piausto ne tik duoną, bet ir 
mėsą.

—O aš turiu daug geresnį daiktą, tai 
—- brauningą. Aš juo per dvidešimt 
žingsnių galiu pataikyti į tokį mažą tai
kinį, kaip žmogaus kiaušas ...

Medžiojant laukinius žvėris, pasiseki
mas dažnai priklauso nuo veikimo grei- v • (CIO ... .

Džimis Garisonas neužsileidžia boc- 
majiui, tačiau mums, savo draugams, 
juokdamasis pats iš savęs, tarsi kalbėtų 
apie pašalinį žmogų, atvirai prisipažįs
ta:

— Taip, nusidėvėjau. Tapau pana
šus į seną suplyšusį kaliošą. Bet vistiek 
— į jūrininkų namus jokiu būdu negrį- 
.SIU,. . .

—• O kaip kitaip? — klausiam mes. 
—■ Pažiūrėsim, kaip ...

Mūsų kapitonas — bebaimis jūri-* 
ninkas, bet žmogus labai keistas, Kiek
vieną valandą, dieną ir naktį, laivo vi- 
^’ėjjfe, suktas šotlandas, kraunąs pinigus 
iš jūrininkų maisto, nešioja jam nike
liuojame arbatninke karštą juodą kavą. 
Kapitonas tylomis geria ją, atskiesda- 
mas perpus romu. Kalba jis mažai, ne
bent tik bocmanui arba savo pavaduoto
jui, dar jaunam žmogui su baugiai pa
keltais antakiais negražiame veide, duo
damas kokius nors nurodymus, bambte- 
lėja keletą žodžių, bet ir tai nusisuka, 
lyg niekina juos. Eidamas į tiltelį arba 
grįždamas atgal į savo kajutę, esančią 
užpakalinėje laivo dalyje, jis į nieką ne
žiūri ir žingsniuoja taip, tarsi matuotų 
denį, sunkiai susimąstęs žiūrėdamas į 
savo kojas. Jo išorė intriguojanti: aukš
tas ir sunkus, visas kampuotas; veidas 
tamsiai purpurinis, su ištižusiais kap
šeliais po didelėmis drumstomis alavo 
a’kimis, su masyvia plėšria nosimi; jis 
dažnai skutasi, bet visas buliškas kaklas 
ir ilgos ausys skęsta plaukuose;. kažko
dėl^ žiūrint į jį, galvoji, kad išrengus 
nuogai, jis visas pasirodytų gauruotas.

“Pelzebubo Dvynys!’’ — jau pirmą 
dieną pakrikštijo jį rudasis Šėlo, ir nuo 
to sykio jūrininkų tarpe ši pravardė taip 
ir liko jam.

Jis būna taip išsiblaškęs, kad vieną 
kartą po pusryčių atėjo į būdelę su ser
vetėle ant krūtinės ir, nepastebėdamas 
jos, taip išstovėjo visą budėjimo laiką.

Mūsų^ kubrikas įrengtas priekinėje lai-. 
vo dalyje. Ilgas koridorius skiria jį į dvi 
lygias, lentomis pertvertas puses — pir

MONTREAL CANADA
Vargiai kas nėra girdėjęs 

apie garsųjį New York’o 
Radio City. Kad ir ma
žesnėj formoj, Montrealas, 

galiau, irgi susilauks pa- 
šios įstaigos. Virš dve- 

į metų laiko atgal, Cana
an Broadcasting Corpor- 
ion nupirko Ford’o Ho- 
pį ir įtaisė visus savo 
engimus radijo perlai

dom. Kitais žodžiais sa
kant,'čia įsisteigė CBC ra
dijo stotis.

Taigi, kur seniau buvo 
Ford Hotel—ant Dorchest
er St., prie Bishop St.,—tai 
dabar iš čia bus leidžiama 
visa CBC radijo programa. 
Tai bus moderniškai įreng
tas Kanados “Radio City.” 
Oficialiai bus atidarytas ir 
iš čia programa pradėta 
transliuoti gegužės 18 d.

Švaros ir grožio savaitė
Miestui pagerinti lyga 

skelbia švaros ir pagražini
mo savaitę, gegužės 12-19 
dd. Sąryšyj tu tuo, atida
rymo dieną, geg. 12, bus 
perstatomas vaizdelis, nu
plėšiant Montrealo miesto 
Msiradimą ,ir jo ankstyves
nę istoriją. Tai įvyks Pla
teau) sale j e, Botanikos sode 
(Botanical Garden), Sun 
Life Building’e ir Notre 
Dame de Grace Community

kti kvapų, su dviem storo žalsvo stiklo 
lempomis, su bendrais narais miegoti ir 
sėdėti, su ilgu stalu, aklinai pritvirtintu 
prie denio. Kol tebėra dar blogas šaltas 
oras, mes, atėję iš budėjimo., visą laisvą 
laiką praleidžiame čia, šildydamies prie 
špyžinės krosnelės, kūrenamos akmens 
anglimis.

Nežiūrint to, kad mes čia surinkti iš 
visų žemės rutulio kampų ir .atstovauja
me įvairias rases, tarp mūsų nėra skir
tumo, koks pastebimas tarp žmonių sau
sumoje. Ir koks gi skirtumas galėtų bū
ti tarp mūsų? Mūsų gyvenimas bėga 
vienodose visiems sąlygose. Religija? Jos 
nepripažįsta niekas, ją pąjuokia ir pa-, 
šiepia yisi — .anglai, negrai, ispanai, in
dai, japonai. Nacionaliniai ypatumai? 
Visa tai jūros išnuodyta, išbarstyta 
įvairiose šalyse. Čia visi kosmopolitai, 
piliečiai visos mūsų planetos, arba,, 
kaip sako Šėlo, pasauliniai valkatos,, 
kuriems vistiek po kokia vėliava tenka 
plaukti, jei tik būtų tinkamos sąlygos.

Ko tik neišgirsi, kai visi jūrininkai 
susirenka į kubriką! Naudodamies tokia 
žodžio laisve, kokios niekur nėra, keikia 
vyriausybes, pajuokia visų kraštų religi
nes apeigas, bet dažniausiai dalinasi įs
pūdžiais apie įvairius laivus, vienus jų 
išgirdanti ir prakeikdami kitus, pasako
ja savo nuotykius uostų lindynėse ir tai, 
kaip galima apgauti muitinių valdinin
kus, pravežant laivu kontrabandą.

Tačiau aš labiausiai mėgstu klausytis 
senojo Džimo, išgyvenusio savo amžiuje 
keletą laivų sudužimų. Jis nepripažįsta 
nei dievo, nei velnio, bet tuo pat laiku, 
kaip ir daugelis kitų, labai prietaringas. 
Gulėdamas ant narų su manimi ir Blek- 
manu, jis įtikinamai pasakoja:

— Vieną kartą laivo sudužimo metu 
aš iš anksto atspėjau, kad liksiu gyvas. 
Taip ir įvyko ...

— Kaipgi atspėjote? — klausiu aš.
—Labai paprastai.. . Plaukiau gari

niu pirkliu. Laivas buvo taip senas, kad 
nuo audros jo katilai išklibo. Savaime 
suprantama, teko užkimšti mašiną ir su
stabdyti garą. Vėjas mus pradėjo nešti 
prie Norvegijos krantų. Visi jūrininkai 
taip ir aiktelėjo, kai prieš mus atsiden
gė akmeninės uolos. Laukė neišvengia
mas žuvimas. Bet audra buvo šlykšti ir 
taip draskė, kaukė, tarsi spirito persiri
jus. Atrodė, ne mes artėjome prie uolų, 
o jos skriejo į mus. Niekada šito nepa
miršiu ...

(Bus daugiau)

saleje. ’
' Plumbing and Heating 
Exhibition, kuri įvyks ge
gužės 15-16-17 Atwater 
Market pastatuose, bus 
taipgi išstatyta obals.iai, ra
ginant miesto gyventojus: 
“Clean-up.; PainUup; Plant- 
up; Light-up” — Valykite., 
maliavokite, sodinkite, ap
švieskite. •

Miesto Tarybos 
“demokratija”

Miesto Taryba (City 
Council) pradėjo svarstyti 
vėl atidarymą susirinki
mams - mitingams miesto 
laikomų salių (kaip marke- 
tų pastatai ir kt.). Per 
paskutinius penkerius me
tus ar tam panašiai šios sa
lės nebuvo nuomojamos jo
kiems mitingams, išski
riant laike rinkimų kandi
datams., Uždraudimas nuo
moti sales, pagrindiniai, bu
vo pravesta dėl to, kad iš
vengti nuomoti unijoms lai
ke darbininkų streikų.

Deja, dabar pradėjus 
švaistyti to uždraudimo 
nuėmimą, pačioj pradžioj 
diskusijų, reikia stebėtis, 
unijų atstovas Claude Jo
dom pirmas įnešė kvailą 
pasiūlymą, kad būtų nutar
ta, kad renduojanti miesto 
salę organizacija ar grupė,

CLEVELANDO ŽINIOS
■ • ?

- I

Detroit, Mich.
Jubiliejaus bankietas

Literatūros Draugijos 190 
kuopa nuo seniai rengėsi 
prie atžymėjimo 25-rių me
tų kuopos gyvavimo ir ba
landžio 15 d. tai buvo įvy
kinta. Bankietas įvvko LDS 
klubo svetainėje. Narių ir 
svečių atsilankė gana skait
lingai, pietavo apie šimtas 
asmenų, o dalis vėliau šiaip 
atsilankė į pobūvi. Paga
minti tokius puikius pietus 
dėl tiek žmonių, aišku, kas 
nors turėjo gerai padirbėti, 
o šis darbas, aišku, tenka 
visuomet mūsų darbščio
sioms moterims. Draugės 
O. Bumbulienė, A. Palton, 
V. Mockaitienė ir M. Ge- 
daminskienė dirbo nuo pat 

švietė tik 112 valandų. 
Daugiau ar mažiau lietus 
pasirodė per 23 dienas. Per 
tą laiką iškrito 4.02 coliai 
■lietaus, kuomet normaliai 
balandyj turėtų iškristi 2.- 
19 colio. Tačiau tas išlai
kė orą nuo didelio šalč’o ir 
pašalimų V’siškai nebuvo, 
išskiriant vieną (3-čią) 
diena iškrito sniego. Tą 
dieną ir buvo šalčiausias 
mėnesio oras — 33.4 laps- 
nio. O šilčiausia diena bu
vo, 304a—+66.3 laipsnio.

•

Duplessis nuteistas 
sumokėti $8,123

Apie 5-6 metai atgal čia 
aktyviai buvo pradėjusi 
veikti religinė sekta, kuri 
vadinasi Jehovah Witness
es. Prieš tai sukilo Romos 
katalikų dvasiškija, bent 
tuo laiku buvo taip kalba
ma. Tačiau aktualiai mir
tiną kovą prieš Jehovah 
Witnesses religinę sektą 
paskelbė Kvebeko provinci
jos valdžia su premjeru 
Maurice Dupjessis priešą- 
kyj. .

pasak jo, “dėl mūsų demo
kratijos geros reputacijos,” 
gautų užtvirtinimą iš * po- 
liciijos direktorius. Tokį 
pasiūlymą reakciniai coun- 
eillor’iai pasigriebė su di
džiausiu apetitu. Mažai yra 
abejojimo, kad šis pasiūly
mas bus priimtas (šiuos žo
džius rašant miesto saliu 
rendavimo klausimas dar 
tik diskusuojamas), ir jei 
taip, tai salių nuomavimo 
galia pasiliks policijos vir
šininko “malonėje.”

Miesto salės išstatytos už 
žmonių sudėtus pinigus. 
Gyventojai išrinko tarybą, 
kad globotų jų reikalus. 
Tarybos nariai “demokrati
niais” pagrindais gavo • iš 
žmonių įgaliojimą būti 
aukščiausiais miesto ir jo 
turtų valdytojais. Policijos 
viršininkas yra tik miesto 
samdinys. Tačiau jei mies
to tarybos valdyba panorėsi 
kam sales išnuomoti, tai' 
turės pasiklausti savo sam
dinio — policijos viršinin
ko — ir tik samdiniui pa
velijus, “bosai” galės vyk
dyti savo užduotį.

Tai tau jų. taip garbina
ma demokratija!

Balandžio lietingas menuo 
~~ McGill universiteto oro 
biuras raportavo, kad šiais 
metais balandžio mėnuo tu
rėjo dvigubai lietaus dau
giau, negu normaliai turė
jo būti. Per mėnesį saulė

Premjero M. Duplessis 
įsakymu Quebec Liquor 
(Commission atėmė svaigi
nantiems gėrimams parda
vinėti leidimą iš restauran- 
to savininko Frank Ron- 
carelli, už tai, kad šis, sa
ko, pritaręs Jehovah Wit
nesses sektai — vyriausia, 
tai kad jis išbėluodavo 
areštuotuosius, p a p u o tu
sius kalėjiman už skleidimą 
savo religijos. Leidimas 
buvo atimtas 1946 m. gruo
džio mėn. 4 d.

Netekęs gėrimams parda
vinėti leidimo, Roncarelli, 
už padarytus nuostolius, 
patraukė premjerą Duples
sis į teismą. Teismas tęsė
si ligi šiolei. Ir štai, gegu
žės 2 d., Aukštesniojo Teis
mo teisėjas Mr. C. G. Mack- 
innon išnešė sprendimą, 
kad Maurice Duplessis už 
padarytus nuostolius turi 
sumokėti Roncarelliui $8,- 
123.53.

Teisėjas padarė tokį 
sprendimą vadovaudamasis 
tuo, kad Quebec Alcoholic 
Liquor Akte niekur nesu
rasta., kad būtų tokia teisė 
premjerui duota, • kad jis 
galėtų kištis į likerių komi
sijos reikalus ar duoti jai 
įsakymą panaikinti leidi
mus. Dar daugiau, teisėjas 
pastebėjo., kad “visas tiks
las buvo įsteigti likerių ko
misiją (liquor commission) 
atskirai nuo valdžios de- 
partmentų tam, kad paša
linti leidimų išdavimo jėgą 
nuo politikos ir įstatyti 
į nepriklausomas .rankas.” 
Duplessis gi pasielgė prie
šingai, įsivaizduodamas sa
vo politinį oponentą, kerštu 
atėmė likeriams pardavinė
ti leidimą. Už tai teismas 
pripažino jį kaltu.

Užgirdęs teismo sprendi
mą, Duplessis žadėjo bylą 
apeliuoti. ’’ J.

ankstyvo ryto iki vėlumos, 
ir viskas buvo laiku ir pui
kiai paruošta, kuomi sve
čiai buvo pilnai patenkinti. 
Be to. dar dd. Bumbulienė 
ir Williamiene namie prike
pė duonu ir paaukoja mūsų 
bankietui.

Bankieto pirmininkas J. 
Ž., kalbėdamas apie kuopos 
tvėrimą ir jos nuveiktus 
darbus, priminė, jog 25 me
tai atgal matėsi reikalas 
Collinwoodo miesto dalyje 
turėti LLD kuopą, tuomet 
18 narių, kurie gyveno to
je miesto dalyje, išsitraukė 
iš 22 kuopos ir suorganiza
vo kuopą, kuriai buvo duo
tas numeris 190-tas. Šioji 
kuopa pirmuose ,savo gyve
nimo metuose daug veikė ir 
meno srityje, kasmet suvai
dindavo po 2-3 gerus veika
lus, rengdavo ir koncertus 
bei prakalbas. Pastaruoju 
laiku meninės jėgos žymiai 
sumažėjo, tačiau kuopa na
rių skaičiumi vis tik pra
lenkus visas kitas LLD vie
tines kuopas, turi virš šimt- 
to narių, ir už 1951 metus 
jau užsimokėjusių duokles 
yra 82 nariai.

Bankietas pavyko visais 
atžvilgiais, iš kurio, mato
ma, liks kuopai ir šiek tiek 
pelno.

LLD 15-tos Apskrities 
konferencija

Gegužės 6 d. Clevelande 
įvyko LLD 15-tos Apskri
ties konferencija. Kadangi 
tilps spaudoje, tai čionai 
noriu padaryti tik trumpą 
konferencijos peržalgą.

Teko būti daugelyje kon
ferencijų, kuriose jų daly
viai nei kiek nesigilina į 
konferencijai pateiktus die- 
notvarkyje klausimus; at
rodo, jog norima tik kuo-
greičiausiai perbėgti dieno- 
tvarkį ir baigti konferenci
ją. Nebuvo taip šioje kon
ferencijoje. Dalyviai gili
nosi net į gana painius 
draugijos klausimus ir rim
tai juos apkalbėjo. Pav., 
ką daryti su tokiais nariais, 
kurie laiku nesumoka savo 
duoklių (pirm liepos 1-mos 
d.) ? Tokie nariai neišveng- 
tinai gauna tų metų du 
“Šviesos” numerius, na, o 
jeigu toks narys visiškai, 
daugiau nemoka duoklių— 
išsibraukia, jis gauna dar 
ir kitus du tų metų “švie
sos” numerius (o kartais 
dar ir sekamais metais). 
Tokiu būdu kiekvienas iš- 
sibraukdamas narys ap- 
skriaudžia draugiją, ko 
bent dalinai'galima išveng
ti.

Konferencija nutarė* kad 
nariams, kurie savo duoklių
neužsimoka iki liepos 1-mos 
dienos, “Šviesa” būtų auto
matiškai sulaikyta. Kuopų 
sekretoriai inst r u k t u o t i 
pranešti Centrui tų neužsi
mokėjusių nariųz vardus ir 
antrašus.

Konferencija nutarė iš 
Apskrities iždo paaukoti 
knygų fondui $25, “Lais
vei,” “Vilniai” ir “Liaudies 
Balsui”—po $10.

Be to, delegatai ir sve
čiai pietaudami sumetė arti 
$60, iš kurių apmokėjus vi
sas valgių išlaidas, likusie
ji nutarta paskirti irgi kny
gų fondui.

Konferencijai užsibaigus, 
svečiai ir delegatai, papie
tavę, dar keletą valandų 
praleido draugiškuose po
kalbiuose. Mat, turime gra
žią nuosavą LDS klubo 
svetainę, tai niekas mums 
laiko neaprubežiuoja, visi
jaučiasi kaip namie.

J. žebrys.

Du Detroito Klubai
Čia randasi du klubai, — 

vienas rytinėje miesto dalyje, 
o kitas vakarinėje.

Abu klubai turi savo namus 
dėl užeigos narių, kurie pra
leidžia savo turimą laiką, su
sieidami su viens kitu prie 
stiklo alaus arba taip sau, pa
sišnekučiuodami.

Tuose dviejuose klubuose 
dažnai iškyla klausimas tarpe 
narių apie reikalą suvieniji
mo tų abiejų klubų į vieną ir 
tvirtą klubą Detroite.

šis žygis išrodo būtų abiem 
klubam naudingas. Rytinis 
klubas turtu kiek silpnesnis, 
o vakarinis turtingesnis. Ryti
nis išmoka ligoje pašalpą ir 
pomirtinę, o vakarinis tik lai
dotuvių išlaidas apmoka savo 
įnirusiems nariams.

Daugelis narių priguli abie
juose klubuose.

Susivienijus, galėtų įsisteig
ti ne tik didesnį ir geresnį na
mą, bet ir susirinkimui svetai
nę sau turėti, ko vietiniai lie
tuviai dabar neturi.

Bet pastaruoju laiku atsi
rado ir kiti žmonės, kuriems 
parūpo tų klubų turtai.

Buvo pasiųstas užkvietimas 
per tam tikrą grupę žmonių 
dalyvauti susirinkime, įsteigi
mui lietuviškos svetanes.

Kaip matyti iš to, kas pasi
rašė po atsišaukimui apie tą 
šaukiamą susirinkimą, tai 
tiems žmoneliams rūpi tų 
dviejų klubų tik turtai, o na-l 
rių jie nepageidauja.

Dabar kyla klausimas, ką 
tie žmoneliai padarė su .su
rinktais pinigais dėl antro ka
ro veteranų svetainės?

Tų pinigų jie gerokai su
rinko iš Detroito žmonių, ir 
jau laikas žinoti, kur tie tūks
tančiai dol. dingo.

Dabar, matytis, nebetekę tų 
tūkstančių, jie bando apmul
kinti tuos du klubu su svetai

Philadelphia, Pa.

SMAGUS MOTERŲ KLUBO 

IŠVAŽIAVIMAS
Visi į laukus, į tyrą orą!

Sekmadienį, Gegužes-May 20-tę

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Gražiame Walskiii Sode
čia linksniai laiką praleisite ii’ pasivaišinsite skaniai 

paruoštais užkandžiais.

KELRODIS: Iš PhiladeJplūjos busą imkite Camdcnc prie Market St. fares 
No, 6. Kuomet pasieksit Merchantville, važiuokit Chapel Ave. ir pervažia
vę skersai kelią No. 38 už skvero išlipkit, ten bus Woodlan Ave., eikit po 
tiesiai iki Walskiu sodo, No. 48 namas. Su mašinomis važiuokit pro Air- 
porto cirkeli j kelią No. 38, važiuokit iki Chapel Ave. Bus trafiko lempa, 
pasukit po tiesiai, b ils tuojau ta pati Woodlan Avė. ir pukusis sodas.

« CHARLES J. ROMAN r

3 pusi.—Laisve (Liberty)"Trečiad., Gegužes-May 16, 1951

nės klausiniu.
Patartina tų dviejų klubų 

nariams neįsileisti į tuos siųs
tus tų saldžiakalbių (susirin
kime neišrodė tokiais, nes bu
vo visokio burnojimo, nes vie
nas čiagimis veteranas turėjo 
uždaryti jiems burną), kurie 
mano išgausią sau tų klubų 
turtą praleidimui. Atsargiau 
su jais. Vienas iš dalyviu.

VELIONIO VANDEN- 
BERGO TURTAS

Grand Rapids, Mich. — 
Republikonas senatorius Ar
thur Vandenberg mirdamas 
paliko apie $200,000 turto. 
Dauguma palikimo užrašy
ta giminėms.

Paskutiniam gydžiusiam 
Vandenbergą daktarui A. 
B. Smithui paskirta $7,500 
ir velionio sekretorei Gemal
dinai Creagan’aitei $1,000.

Vandenbergas buvo repu- 
blikoniškas Trumano politi
kos šulas.

ČECHOSLOVAKIJA 
IŠTRĖMĖ ŠNIPĄ

Praga. — Paleistas iš ka
lėjimo ir ištremtas holan- 
das Johannes Louwers po 
14 mėnesių bausmės. Jis 
buvo nuteistas 15 metų ka
lėti už šnipinėjimą prieš 
Čechoslovakiją.

Matthew A.
BITUS

(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Kriaučių žinios

Kriaučiai ir kriaučkos, sau
gokite savo reikalus! Neleis
kite buivydiniams-glavecki- 
niams į lokalo vairą įsibriauti!

Gegužes (May) 23 d. į- 
vyksta lietuvių kriaučių susi
rinkimas 11-27 Arion PL, uni
jos svetainėje, kaip 7:30 va
karo. Ateikite laiku. Turėkite 
su savimi unijos ir Social Se
curity Act korteles, kitaip ne
būsite įleisti į susirinkimą.

Numeskite visus savo reika
lus į šalį ir būkite susirinki
me, kadangi bus nominuotas 
į lokalą — skyrių delegatas. 
O pabaigoje birželio bus slap
ti balsavimai, balotais. Todėl 
yra visų reikalas dalyvauti ir 
padėti ant baloto tinkamą 
žmogų, kuris dirbtų dėl uni
jos ir narių labo.

Daugumos kriaučių ir kriauč- 
kų yra nuožiūra, kad reikia 
leisti užimti delegato vietą 
jaunuoliui, kuris tam darbui 
tinka<mas. Girdisi, kad yra 
vienas jaunuolis, kuris sutin
ka dirbti unijos darbą, ne po
litikos. Kriaučiai nepageidautų 
tokio darbo, kaip dirbo būda
mas delegatu Buivydas, kuris 
iš unijos ėmė algą, o politi
nius savo darbus dirbo.

KLUBIEČIŲ ŽINIOS
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubas turės savo metinį iš- 
važiavimh birželio (June) 17 
d., Lietuvių Liberty Parke, 
340 Mitchell Avenue, Linden, 
N. J.

Gerbiamieji klubiečiar ir 
ne klubiečiai, rengkimės iš 
anksto, įsigykime bilietus kol 
dar jų randasi pas klubo gas- 
padorių J. Zakarauską. Nuva
žiuoti ir grįžti atgalios (round 
trip) tik $2.25. O tai pripuo
la sekmadienis, bus visiems 
linksma laiką praleisti gražia
me lietuvių parke. Klubas

LKM mokiniams
•šį šeštadienį, gegužės 19-ta, 

pamokų nebus, nes šokių mo
kytoja Ruth. Bell nori turėti 
išvyką pas savo mamytę, taip
gi tūli lietuvių kalbos-rašybos 
klasės mokiniai turi specifiškų 
reikalų.

Pamokos vėl bus vykdomos 
gegužės 26-tą, kaip ir visuo
met, iki nusitars sezoną baig
ti. Rep.

JUBILIEJINIS 
LAISVĖS VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Aido Choras ....................... • ............................... 5.00
P. Grinevičienė .................................-.......... .. 5.00
J. Sabanskis................................... 5.00
J. M. Petkūnai ................ ••....>...................... 5.00
J. Urbonas ............      5.00
J. Palionis ........................... •............................. 5.00
Laisvės Patriotas .......................   3.00
Laisvės Patriotas B..................................... • - • 3.00
A. Geniotis   .........................................  2.00
Ausėjicnė .....................••..............................  2.00
F. Ausėjus .................   2.00
F. Petkūnas ............  • •................... 2.00
M. Borys ..........   2.00
R. Zaruba........ • •....................  2.00
Frimontai ..................  2.00
B. Cook......... ................... • •................................. 2.00
M. Dvareckienė........ .«........................................... 1*00
J. Patrick ....................... • •...................   1*00
L. žalimas!.......................................................... • • 1*00
M. Kazlauskas................... • •...................... • • 1.00
W. Jurkevičius ...................................................... 1.00
P. Preibis......................................... • •................... 1*00
P. Sadauskas .............................   1.00
C. Litvaitis........................ • •............... 1.00
K. Pacesas ............................. • •.................. i • • • 1.00
J. Grybas ............................... • •............................ 1.00
J. Traupis.............................  1.00
J. Gerdauskas .. • .................................................. 1.00
J. Raulušaitis ............................. ............ 1.00
M. Bacinskienė ...........................................••.... 1.00
V. Motiejaitis................................... 50
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingiau

siai ačiū! Laisvės Administracija,

Tie politikieriai dar grasi
na mūsų kriaučių Neprigul- 
mingo Klubo komitetą pa
traukti į valdišką teismą už 
tai, kad minėtas komitetas 
jūsų pačių sutaupomis jums 
suteikė pašalpą ir dar ketina 
suteikti. Jie neriasi iš kailio, 
kad kriaučių sutaupomis jiems 
neteko otelis įsigyti, kaip jų 
buvo padarytas planas.

Tad, gerbiamieji ir gerbia
mosios, dabokite savo reika
lus, neleiskite tiems otelnin- 
kams įsibriauti į lokalo vai
rą ! t

Jeigu kurie skaitėte praėju
siais trimis mėnesiais Keleivį, 
jūs matėte, kad ten prirašyta 
puslapių puslapiai kelionių ir 
pravardžiavimu. Tuose raš
tuose visi Brooklyno kriaučiai 
išvadinami arkliais, jaučiais, 
asilais. Priedams vadina dar 
ir komunistais. Toki raštai 
buivydinių ir glavcckinių pec- 
kelių laikraštyje Keleivyje 
matosi dažnai. O kas būtų, 
jeigu jie įsibriautų į lokalo 
vairą? Jie tikrai bandytų mus 
visus gyvuliais paversti. Tad, 
dabokite savo reikalus, būkite 
susirinkime minėtu laiku!

J. S.

taipgi nusiveža skanių valgių 
ir gėrimų, būna visiems įva- 
lias.

Reikia nepamiršti, kad ir 
tyru oru pakvėpuoti visiems 
patinka. Kurie ten buvote 
praėjusiais metais, patyrėte, 
jog lietuvių parke jokių dul
kiu ir inžinu dūmu nesiranda.

Visi busai išeis 10 valandą 
ryte, nuo L. A. Pil. Klubo, 
280 Union Avė., kampas 
Stagg St., Brooklyn.

Gerbiamieji, kurie norite 
gerai laiką praleisti, nelauki
te paskutinės dienos, bet tuo
jau Juozo Zakarausko klaus
kite bilietų. J. S.

Aido Choras
Aido Choro narių susirinki

mas įvyks šį penktadienį, ge
gužės 18-tą, 8 vai., Muzikos 
Kambaryje. Visi nariai ragi
nami ateiti, kad visi prisidė- 
tumėme sudaryti planus mū
sų vasarines ir ateinančio ru
dens veiklos programai.

Choro prezid.

Kamantinėja mokytoją už 
nesveikinimą MacArthur’o

Iškilo aikštėn pirmasis pa
rodymas, su1 kokiu “troškimu 
sveikinti MacArthurą” buvo 
ten nuvaryti miesto depart- 
mentų tarnautojai.

Norman London, Antrojo 
Pasaulinio Karo veteranas, bu
vo pašauktas pas mokyklų su
perintendentą dr. Elias Lie
berman tardyti. Po to įsaky
tas sugrįžti į tardymą pirma
dienį. Jis kaltinamas nepa
klusnume dėl to, kad siunčia
mas iš mokyklos vežti vaikus 
MacArthuro parado žiūrėti 
atsisakė tai daryti.

f
Mokytojai sako, kad tūlose 

mokyklose viršininkai leidę 
pasirinkti, važiuoti, ar neva
žiuoti. Bet Junior High School 
52 viršininkas įsakęs Londo
nui važiuoti. Londonas atsisa
kė. /

Prasidėjus jo tardymui, 
Londonas savo unijai padavė 
keletą priežasčių dėl nėjimo 
sveikinti MacArthura:

Gražiai suvaidino operetę 
“Sudrumsta Širdis”

Gegužės 13-tą Liberty Au- . 
ditorijoje įvyko premjera nau
jausios lietuviškos operetės 
“Sudrumsta širdis.” ,

Operetė vaizduoja jaunuo
lių meilės dienas. Kaipo tokiai 
Jonas Juška kalbos ir dainų 
žodžius davė meilius, nekal
čiausius. O’jaunas lietuvis 
Pranas Balevičius tuos žodžius 
apvilko maloniais švelnios ir 
vietomis įspūdingai žavios 
muzikos rūbais.,

“Sudrumstą širdį” pagirti
nai suvaidino bendrai du cho
rai : Brooklyno-Richmond Hill 
Aidas ir Newarko Sietynas. 
Abie j i davė solistų-aktorių. 
Abu bendrai dainavo masinė
se scenose. Dainų sumokė da
bar jiems abiem vadovaujan
ti Mildred Stensler (Janušo
nytė). Pianu lydėjo patsai 
kompozitorius Balevičius.

Veikalas (sutraukoje) maž
daug toks:

Jauna, graži ūkininkaitė 
(Anna Stelmokaitė-Eicke) su
kiojasi savo motinos kieme,, 
žiūrinėja dąrželį, jam dainuo
ja. Ilgisi jinai jau ir meilės.

Išgirdęs Nastutės dainą, 
užsuka kieman tame kaime 
svečiuojąsis nepažįstamas ūki
ninkaitis iš kito kaimo (Ed
ward Skučas). Dainuojančio
ji mergina jam patinka, o jai 
rūpi lengvai paflirtuoti, pažiū
rėti, ar jį galėtų prisivilioti. 
Bet kada jis jai pasisiūlo, ji 
viską atideda. Tik užkviečia 
jį į vakaruškas.

Laukiant vakaruškų,, ji var
toja dainą ir visokius nekal
tus šposąvimus patirti, ar jos 
pamylėtas, pas juos ūkio dar
bams ateinantis bernas (An
tanas Navikas) ją myli. Ta
čiau šis, būdamas biednu, bi
jo pasisakyti. Pasilieka abejo
nėse laukti tų vakaruškų, į 
kurias jau užkviestas ir jis.

Vakaruškosna susirenka 
jaunimas ir vyresnieji .kaimy
nai (chorai). Visi linksmina
si. O1 tarp jų už vis lakiausia 
Nastutė. Daina, flirtu, ji sten
giasi patirti, ar bent vienas 
tų vaikinų ją myli, nes jeigu 
vienas nemyli, tai dabar pro
ga pasirinkti patrauklų ant
rąjį. Jos žvilgiai tai pasako. 
Ir vaikinai pajunta, kad čia 
jiems iššaukimas pasireikšti. 
Katras laimės? *

Progą problemai išspręsti 
suteikia Nastutės motinos Kos- 
mokšnio stovėdamas pažiū- 
tės (Rušinskienės) iškvieti-. 
mas iš kiemo jaunimo į butą, 
užkąsti, čia svečias iš kito 
kaįmo, sugrįžęs j kiemą su

Pirmoji: Kaip G. T. jis ka
riavęs Filipinuose laike pra
ėjusio karo. Jis sako: “Nie
kam nepaslaptis, kad kariuo
menė labai nemylėjo genero
lo MacArthuro.”

Antroji: Londonas jau nuo 
seniau buvo priešiškas “viso
kiai rasinei diskriminacijai.” 
Jis sako, kad jis negalėjo da- 
sileisti gerbimo rasisto. Mac
Arthuro veiksmus tyrinėjęs 
nė baltiesiems žmonėms padė
ti organizacijos viršininkas 
Thurgood Marshall paskelbė, 
kad MacArthuras diskrimina
vo negrus, yra rasistas.

Trečioji: Paties MacArthu
ro pareiškimai patvirtino jo 
pirmiau1 įgytą supratimą, kad 
MacArthuro politika “vestų į 
tuojautinį pasaulinį karą.”

Mokytojų Unija kreipėsi į 
mokyklų viršininką Janseną, 
kad jisai atmestų Londonui iš
keltus kaltinimus. Ir kad ne
būtų tardomi ir drausmėmis i 
varžomi kiti mokytojai.

gėlėmis Nastutei, atranda sa
vo konkurentą, jam įduoda 
tas gėles su prašymu įteikti 
Nastutei. O jis pats už krū- 
rės, kaip į tai atsineš Nastutė. 
Iš to jisai spręs, ar jį myli.

Sugrįžusi, įteikta gėles, 
Nastutė. džiaugsmingai paki
bo jų įteikėjui ant kaklo ne
sulaukusi nei paaiškinimo, 
jog tos gėlės ne jo buvo tei
kiamos, bet nuo svečio. Įvyks
ta visų trijų susitikimas. Ta
čiau ne holly wood iškas—-nie
kas nieko neužmušė. Tikrąi 
mylėjęs ją vaikinas, kad ir 
pralaimėjęs, palinkėjo jai lai
mės su mylimuoju, o pats išėjo 
nuliūdęs.

Veikalas baigiasi svečių su
grįžimu kieman. Daina jie pa
sisako, kad jau laikas skirsty
tis namo, nes sekamą dieną 
darbas laukia.
Stelmokaitė vaidino Nastutę 

tikrai aktoriškai ir maloniai, 
švelniai dainavo įsimylėjusios, 
lakios mergaitės rolę.

Skučas vaidino drąsiai sa
vimi pasitikintį ūkininkaitį, 
gražiai dainavo ir mokėjo 
jautriai parodyti savo pralai
mėjimą.

Navikas tiko nedrąsaus, ne
turinčio ištekliaus ūkininkaitei 
pirštis berno rolėje. Ir, kaip 
visuomet, gražiai da.inavo.

Tos trys rolės ir yra žy
miausios.

Trumputėse rolėse (ūkinin
kės ir dėdės) išstojo Rušins- 
kienę ir Juozas Judžentas, 
abu geri aktoriai. ' Jaunimui 
grojo akordionu Florence Ka
zakevičiūtė, Kelios poros šo
ko; Charles Yuknis su Wilso- 
naite biskelį pavaidino komi
škus šokyje. Ir buvo lyg ir 
kvartetu dainoje išstoję pir
myn Aido vaikinai: Navikas, 
Rilling Brady, Bill Kūlikas, 
John Meškėnas.

Reikiant operetėje tiktai 
mažo skaičiaus aktorių, nesun
kų būtų brooklyniečiams ją 
nuvežti į kitus miestus, ką jie 
gal ir padarys rudeniop. Ir 
dėl to paties lengva bus susi
mokyti kitur. Gi lengvutis tu
rinys turėtų būti priimtinas 
vaidinti bile grupei, bile laiku.

Užbaigus vaidinti, Aido ir 
tos programos pirmininkė 
Amelia Bucrbaitė įteikė Nastu
tei. bukietą ir pristatė publi
kai autorių, kompozitorių, mo
kytoją, chorus. Jiems visiems 
publika reiškė šiltą dėkingu
mą už jų talentus ir triūsą.

Pertraukoje, Motinos Die
nai taikytą^odį tarė S. Sasna,

Motery Delegacija 
į Washington?

Moterų delegacija lankysis 
Washingtone gegužės 17-tą 
protestuoti prieš pasimojimą 
deportuoti 28 moteris. Reika
laus panaikinti prieš tas mo
teris užvestą deportacijos by
las. Ragins leisti joms įsipilie- 
tinti ir ramiai gyventi čionai 
su šeimomis.

Delegaciją mobilizuoja, jai 
vadovaus National Women’s 
Appeal, toms deportuojamo
sioms ginti susidariusi organi
zacija. Jos nuveš prezidentui 
Atvirą' Laišką, po kuriuomi 
pasirašė daug žymių moterų 
iš visų gyvenimo sričių.

Delegatės taipgi dalyvaus 
Tmmigracijos Apeliacinės Ta
rybos posėdyje, kur bus svars
toma newyorkietes Rose Nel
son Lightcap apeliacija.

Tarpe sulaikytų deportavi
mui 28 moterų yra jaunų mo
tinų, su mažais kūdikiais. Yra 
ir jau turinčių suaugusius vai
kus ir anūkus, gyvenusių mū
sų šalyje po 25 iki 50 metų. 
Daugelis bandė įsipilietinti, 
bet prie pilietybės nebuvo 
prileistos dėl jų veiklaus daly
vinio darbininkų judėjime. 
Dešimtis jų jau turi anūkus, 
šešios yra motinomis vetera
nų, kariavusių mūsų karinėse 
jėgose. Vienos sūnus paimtas 
dabar. ,

Visoms toms motinoms (21- 
nai) Motinos Dienos proga 
buvo pasiųstas pasveikinimas 
ir pažadas darbuotis apsaugo
jimui jų šeimos nuo su d rask y-

Nusižudė po traukiniu
Praėjusio sekmadienio rytą 

Bronx policija gavo nuo Mrs. 
Fisher pašaukimą, kad jos 
vyras išėjo iš namų’ blogame 
ūpe. Pas ją atskubėjo polici
ja. Policijai tebeklausinėjant 
apie jos vyrą, išgirdo radio 
automobiliuje pranešimą, kad 
“vyriškis po traukiniu.” Jis 
atpažintas esant tuo Gerald 
Fisher, 44 metų. White Plains 
Road stotyje per jį pervažia
vo trys vagonai ii’ nupiovė 
galvą.

Mieste: paminėta mūsų kari
nių jėgų diena praėjusį sek
madienį su paradu kariškių iš 
Fort Totten, Baysidėje, nuvy
kusių maršuoti po Jamaica. 
Viršum skraidė 36 marinų 
lėktuvai. Lėktuvai padėjo su
traukti parado žiūrėtojus.

o* Magdalena Juškienė pasa
kė eiles.

Scenoje ir estradoje maty
tieji tie nepaprastai gražūs 
bukietai, sakoma, buvę iš Ši
mėnų darželio. Rep.

PARDAVIMAI
GREIT PARSIDUODA 

DRY CLEANING SHOP.
Su pilnais įrengimais tam bizniui, 

geros pirkimui sąlygos, gyvenimui 
vieta tame pačiame bloke. — Tel. 
MAine 4-2884. (96-98)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Dr. A. Petriką 
dantų GYDYTOJAS 

221 South 4th street 
J I

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: i

ft—12 ryte; 1—8 vakare
' Penktadieniais uždaryta

Klimą apiplėšė
Naktį iš gegužės 10-tos į 

11-tą filmininką Jurgi Klimą 
išbudino iš miego smarkus 
trenksmas ir stiklų žvangėji
mas. Pradėjęs ■ praregėti, jis 
pamatė, kad per išmuštą lan
gą jau Antroji jo kamera 
slenka laukan, šoko iš lovos 
pusnuogis, be kelnių, leidosi 
plėšikus vytis, sykiu šaukda
mas apie plėšikus.

• Išsigandę, 1 plėšikai vieną 
kamerą pametė ten pat ant 
šaligatvio, bet su kita ištrūko. 
A psi ž i ūrė j ęs ii eapsircn gu si u, 
Klimas nebeturėjo drąsos to
liau vytis. Sugrįžo, pašaukė 
policiją.

Policija, sakoma, vėliau ko
kį nužiūrėtą asmenį sulaikė ir
pašaukė Klimą pažiūrėti, ar 
tas pats. Tačiau Klimas sako: 
negalė jau liudyti, tas, ar no, 
nes tik iš miego atbudęs ir 
tamsoje, apie 1 :30 naktį, ne
gi galėjau gerai veidą matyti 
ar spėti įsižiūrėti. Bijojau ap
kaltinti nekaltą, tad gal tą 
suimtąjį vyruką paleis, jeigu 
pas jį tuo tarpu ko nors vog
to neatrado. Rep.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA. PA. 
Smagus Moterų Klubo 

Išvažiavimas.
Gegužes 20 dieną bus draugiškas 

išvažiavimas1 ir pasisvečiavimas. Ne
tik klubiečių, bet ir jų prietelių. 
Labai gražiam ‘Vaiskių sode. Taigi, 
kas prijaučiate moterų klubui, ir 
moterims, nepatingėkit atvažiuoti ir 
sykiu smagiai laiką praleisti. Kel
rodis: Iš Philadelphijos busą imkit 
Camdene prie Market St. fares No. 
6. Kuomet pasieksi!: Mechantville, 
važiuokit Chapel Ave., tai pervažia
vę skersai kelią, No. 38 už skvero iš
lipki!:, ten bus Woodlan Ave., eikit 
po tiesiai iki Wolskiu sodo. No. 48 
namas. Su mašinomis važiuokit pro 
Aer porto sirkelį į kelią No. 38. va
žiuokit iki Chapel Ave. Bus trafiko 
lempa, pasukit po tiesiai, bus tuo
jau ta pati Woodlan Avė. ir puikusis 
sodas.

Iki pasimatymo Wolskiu sode. — 
Klubiotė. (95-96.

SCRANTON, PA.
LLD ,39 kp. susirinkimas įvyks 

Gegužes (May) 20 d., pas draugę E. 
Geležauskicnę, 1210 Blair Ave., 
pradžia 3 vai. po pietų. Visi draugai 
dalyvaukite, nes jau laikas ir mums 
apsvarstyti, kaip galėtumo paremi 
Laisvės Jubiliejaus sukaktį. Neturė
tų būt serantoniečiai paskutiniai. 
Apart to ,ir daugiau yra reikalų ap
svarstymui. Todėl, nepamirškite at
silankyti. — Kviečia kuopos Valdy
ba. — Sekr. P. Šlekaitis. (96-97)

CLIFFSIDE, N. J.
LLD 77 kuopos susirinkimas įvyks 

penktadienį, 18 d. gegužės (May), 8 
vai. vakare, Steponavičiaus name, 
346 Palisade Ave. Šis susirinkimas 
bus įdomesnis, negu paprasti susi
rinkimai. Todėl kviečiamo ir pašali
nius, apšvietą mylinčius lietuvius 
dalyvauti. Po susirinkimo turėsime 
dieskusijas ant vietos pasirinktu 
klausimu. Po diskusijų visi nariai ir 
dalyviaai bus pavaišinti skaniais už- 
kandžiaai ir. gėrimais. Nuoširdžiai 
kviečiame atslankyti ir laiku. — W. 
Bakūnas, 77 kp. Pirm. (96-97)

■’ i - U-4/

REPUBLIC BAR & GRR.L
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.

TELEVISION

________ >

4 pusi.—Laisve (Liberty)-Trečiad., Gegužės-May 16, 1951

BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Klubo susirin

kimas įvyks gegužės 17-tos vakarą, 
Liberty Auditorijos patalpoje. Ra
portas. iŠ Motinos minėjimo ir už
baigt uvės sezono. Ateikite visos. At
siveskite drauges. Kviečiam* ir no 
nares. Valdyba. (9!Ąf<G)

WORCESTER, MAS$\
ALDLD 155 kp. rengia pasilinks

minimo vakarą, kuris įvyks penkta
dieni, geg. t May) 18 d., pradžia 
7:30 vai. vakare, Lietuvių salėje, 29 
Endicott Si.

Kviečiame visus atsilankyti ir lin
ksmai laiką praleisti. Turėsime 
skanių užkandžių ir žaisluose atsi
žymėjusioms bus duodamos dovanos. 
-- A. W. 195-96)

SO. BOSTON, MASS. 
Svarbus Pranešimas

Yra šaukiamas posėdis visų Nau
josios Anglijos Apskričių Komitetų 
narių ir organizacijų veikėjų neda
lioj, 20 d. gegužes, 1 1 vai. ryto, 318 
Broadway, So. Boston, Mass. Bus 
aptarta dienraščio Laisvės pikniko 
reikalai, kuris rengiamas sekmadie
nį, liepos 1 dieną. Maynardo. Visi ir 
visos dalyvaukite. Jaskevičius,
LLD 7 Apskr. Sekretorius.

(96-97)

MONTELLO, MASS.
Moterų Apsšvietos Kliubas rengia 

gegužės eiseną (May Walk) sekma
dienį, gegužės 20 d.. Lietuvių Tau
tiško Namo Parke, prie Winter St., 
ant Keswick Rd. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Bus įvairių valgių, gėlimų ir 
gražių dainų. Svečių bus iš ari i ir 
toli. Prašome visus ir visas daly
vauti ir gražia gamta pasidžiaugti.
— Rengėjos. , .

•---------------------------------r'

Liuosybės Choras rengia' 'koncA'įą 
ir teatrą šeštadienį. 26 d. gegužės, 
Lietuvių Tautiško Namo Žemutinėje 
Salėje, N. Main St. ir kiMhpTis Vine
Si. Pradžia 7:30 vai. vaVWe. Bus 
graži komedija, šokiams muzika. 

Į Visus ir visas prašome dalyvauti. — 
‘ Komitetas.

Lietuvių Tautiško Namo Drau
govė rengia pirmą pikniką per 2 
dienas, sekmadienį, gegužės 27 d., 
ir trečiadienį, 30 d. gegužės (Deco
ration Day), savo parke prie Win
ter St., ant Keswick Rd. Pradžia 1 
vai. dieną. Prašomo visus ir visas 
atsilankyti. Rengimo Komitetas.

196-97)

TONY’S &
UP-TO-DATE —"^3

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas U 
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMTNTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Petras Kapiska
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Evergreen 4-8174

Telefonas
EVergreen 4-*89CT




