
Ten, kur gyveno Petras 
Tilvyčio “Usnyne.” [Cvirka...

Rašo R. MIZARA

Nežiūrint visko, yra žinių, 
jog kažin kur vyksta pasita
rimai dėl karo baigimo Korė
joje.

Tai linksmiausia šiuo tar
pu naujiena.

’ Ji būtų ' dar linksmesnė, 
jei karas baigtųsi.

To trokšta milijonai ameri
kiečių, to trokšta milijonai 
pasaulio žmonių!

Bet...
Niūjorkiškiame . “World-Te

legram and Sun” antradienį 
skaitome: Wall stryto biržoje 
seru kainos smarkiai nupuolė 
žemyn dėl to, kad manoma, 
jog bus taika!...

Jei karas Korėjoje baigtųsi, 
tai gal būt kiek tiek sulėtėtų 
ir ši baisioji pro-karinė pro
paganda, s i a u b ianti mūsų 

(kramtą.
Nelengva šiandien alsuoti 

žmogui, nusistačiusiam už tai- 
ką

Kur tik jis pasisuka, ten 
baisi propaganda už ginkla
vimąsi, už karą, už žmonių 
žudynę.

O jei jis išdrįs pasakyti žo
dį už taiką, tai žiūrėk, jau 
yra sekiojapnas, jau apskel
btas subversyviu, ne-ameriki- 
niu!

Dėl to lenkiame galvą prieš 
tuos, kurie, nepaisydami šly
kščiausių insinuacijų, grąsini- 
mų ir puolimų, ryžtingai kovo
ja dėl taikos reikalo!

Tokių žmonių Amerika turi 
daug-, tokiais ji gali didžiuo
tis!

★
Neužilgo žada pasirodyti 

knygų sankrovose lietuvių kil
mės amerikiečio, Phillip Bo- 
nosky, novelė anglų kalboje.

Rašytojo tikroji pavardė — 
Baranauskas. Jis gimė ir augo 
Pennsylvanijoj; lietuviškai 
kalbėti dar nepamiršo.

Jo novelėje yra ir lietuviš
kų pavardžių, — pavyzdžiui: 
“Vincentas Pilnis.”

Ištrauka iš Bonoskio nove
lės telpa šių metų gegužės 
mėnesio laidoje žurnale “Mas
ses & Mainstream.”

Kai Bonoskio novelė pasi
rodys knygoje, tuomet pla
čiau parašysime ne tik apie 
knygą, o ir apie jos autorių.

A
Patsai talentingiausias jau

nosios Lietuvos kartos bele
tristas, Petras Cvirka, smeto
ninio režimo metu, gyveno la
bai sKurdžiai.

1934-1935 metais jam teko 
gyventi viename Kauno pus- 
sklepyje — Donelaičio gatv. 
num. 9.

ajis ten gyveno ir rašė. Ten 
Cvirka sukūrė savo “Franką 
Ijį/ėtfką,” ten jis pradėjo rašy
ti patį gražiausi savo kūrinį, 
“Žemę Maitintoją.”

Petras Cvirka mirė pačia
me savo gyvenimo ir darbo 
pražydėjime.

Tačiau...
' . Tuose pačiuose namuose, 
kurių pusrūsyj Cvirka gyve
no, dabar yra atidarytas Pet
ro Cvirkos muziejus.

Ten sukaupti jo darbai — 
rankraščiai, knygos ir kitkas.

Jei prieš 15-ką metų kas 
•būtų pasakęs Kauno ponams, 
jog taip bus, jie būtų tave 
juoku nupūtę.

Du tarybinės Lietuvos rašy
tojai — Teofilius Tilvytis ir 
A. Guzevičius-Gudaitis — šie
met buvo apdovanoti stalini
nėmis premijomis — po 50,- 
000 rublių — už pasižymėji
mą literatūrinėje kūryboje. 
^Smetoninio režimo laikais 
abudu rašytojai buvo paneigti, 
nes ’abudu buvo smetonizmo 
priešai.

Guzevičiui-Gudaičiui teko 
būti eilę metų kalėjimuose, 
gyventi nelegaliose sąlygose;

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
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KONGRESAS ŠAUKIA UŽDRAUSTI
PARDAVINeT KINIJAI REIKMENIS

komisija perša sulaikyti 
karines medžiagas nuo Kinijos

Washington. — Jungti
nių Valstijų Senatas ir 
Kongreso Atstovų Rūmas 
vienbalsiai užgyrė rezoliu
ciją, šaukiančią Jungtinių 
Tautų seimą sulaikyti par
davinėjimą Kinijai bet ko
kių daiktų, kuriuos kinai 
galėtų panaudoti karui Ko
rėjoje.

Amerika ,Anglija ir Fran
ci ja, be kitko, reikalauja 
užgint pardavinėt Kinijai 
garvežius, geležinkelių bė
gius ir kitus važiuotės įren
gimus.

Demokratas senatorius 
John L. McClellan ir kiti 
šeši pageidavo taip užblo
kuoti Kinijos pajūrius, kad 
būtų uždaryta maisto ar 
bet kokių kitų reikmenų 
įgabenimas jai.

Jungtinių Tautų bausmių 
komisija siūlė užginti ka
rinių medžiagų pardavinė-

Kongresmanai siūlo 
pakelti gazolino taksus

Washington. — Kongres- 
manų lėšų komitetas užgy
rė bilių, siūlantį pakelt ga
zolino taksus nuo dabarti
nio ■ pusantro cento iki 2 
centų galionui.

Valdžia prašė padidinti 
taksus iki 3.centų galionui.

Holandija neįsileidžia 
anglų kunigo Johnsono

Haga, Holandija. — An
glų kunigas Hewlett John
son norėjo atvykti Holandi- 
jon kalbėti taikos komiteto 
susirinkime. Bet Holandi- 
jos valdžia nedavė jam lei
dimo, paskelbdama jį “ne
geistinu svetimtaučiu.”

Kun. Johnson, Anglijos 
Canterbury’© katedros de
kanas, ragina savo šalį ir 
kitus vakarinius kraštus 
susitaikyti su Sovietų Są
junga, vengiant naujo pa
saulinio karo.

22 Pakistano oficieriai 
areštuoti už “sąmokslą”
Karachi, Pakistan. — Pa

kistano valdžia suėmė 22 
savo lakūnų oficierius ir 3 
civilinius žmones. Jie kal
tinami, kad planavę nuvers
ti esamąją valdžią ir įsteig
ti komunistinę santvarką 
su parama iš užsienio.

vienu kartu — prieš 1940 me
tų birželio 15 d. — jis buvo 
ištremtas iš Kauno.

Šiandien matome, kas da
rosi !

Tarptautiniame darbininkų 
himne teisingai pasakyta:

“...Kas buvo nieks, tas bus 
viskuo!”

Beje, dienraštis Vilnis išlei
do knygoje premijuota Tilvy
čio poemą “Usnyne.”

Kai ją gausime, . plačiau 
parašysime.

Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirt., Gegužės-May 17, 1951

jimą Kinijai. Tą pasiūlymą 
pradeda svarstyti politinis 
Jungtinių Tautų seimo ko
mitetas šį ketvirtadienį.

Senatas pirmiau užgyrė 
bilių, raginantį sulaikyt 
amerikinę paramą visiem 
tokiem vakarų Europos 
kraštam, kurie pardavinės 
bet kokius reikalingus daik
tus Lenkijai, Čechoslovaki- 
jai ir kitiems Sovietų drau
gams.

Kinai paliuosavo dar 10 
belaisvių jankių

Korėja. — Kinų kariuo
menė Korėjos fronte palei
do iš nelaisvės dar 10 su
imtų amerikonų su ta sąly
ga, kad jie toliau nekariau
tų prieš kinus ir šiaurinės 
Korėjos liaudininkus.

Sugrįžę į savo eiles, tie 
amerikonai pranešė, kad ki
nai gražiai su jais elgėsi.

Siūloma $250,000,000 
Turkijai ir Graikijai
Washington. — Trumano 

valdžia kreipėsi į Kongresą, 
kad paskirtų 2 bilionus do
lerių sekamiems Marshall© 
plano metams vakarinei 
Europai stiprinti prieš So
vietus.

-Valdžia ragina duoti iš 
tos sumos Turkijai ir Grai
kijai 250 milionų dolerių, 
drūtinant jas prieš komu
nizmą, v-

Ką Times reporteris 
atranda Sovietuose

Rostov prie Dono. — New 
Yorko Times koresponden
tas Harrison E. Salisbury iš 
Maskvos atkeliavo 870 my
lių į Rostovą prie Dono, U- 
krainoje .'

Jis rašo (N. Y. Times 
geg. 16):

Visur puikiai auga kvie
čiai ir kiti javai; ypač U- 
krainoje, ir atrodo, jog bus 
gausingas derlius.

Pilnai atkurtas Donbaso 
pramonių centras, kurį na
ciai buvo sunaikinę karo 
metu. Ir dabar Donbas pa
gamina daugiau anglies ir 
plieno negū pirm karo.

Gyvennamiai taip pat iš 
naujo atstatyti, ir tik-labai 
retai kur matyt kaimuose 
apdaužytas per karą na
mas.

Prašo $5,000,000 dipukam 
perkraustyti Amerikon

Bonn, Vokietija. — Tarp
tautinis Pabėgėlių Komite
tas prašė vakarinės Vokie-. 
tijos valdžią paskirti 5 mi- 
lionus dolerių lėšų, kad ga
lėtų perkraustyti 30,000 di
pukų iš vakafų Vokietijos į 
Jungtines Valstijas. >

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $5,934;
DAR REIKIA $4,066

Dienraščio Laisvės fondą gražiai parėmė Patersono, 
Detroito ir eilės kitų kolonijų demokratiniai lietuviai. 
Jonas Marcinkevičius iš Harrison, N. J., savo gimta
dienio proga, būdamas laike operetės “Sudrumsta Šir
dis” vaidinimd, per P. Buknį paaukojo $69, tai yra, 
po dolerį dėl kiekvienų savo amžiaus metų. Linkime 
jam ilgai gyventi! Aukų gavome sekamai:

Jonas Marcinkevičius, Harrison, N. J. .. • • $69.00 
LLD 84 kp., Paterson, N. J., per P. Dennis 10.00 
K. Devetzko, Laurelton, N. J.......... . ..........  10.00
B. ir O. Kerševičiai, Paterson, N. J..................10.00
J. ir S. Bimba, Hawthorne, N. J......................10.00
P. ir O. Dennis, Clifton, N. J.........10.00
Grėatneckiete .................................................. 5.00
K. Danisevičius, Waterbury, Conn...................5.00

P. Gustaitis iš Detroito prisiuntė $40.00. 
Aukojo sekamai:

P. Gustaitis ......... • •...................................... 10.00
Povilas Ralys......... ............................................ 5.00
J. Deivis ...............................   5.00

(Tąsa ketvirtame pusi.)

Gen. Bradley liudija už 
karinę Trumano politiką

Washington. — Visų ka
rinių štabų vadas generolas 
Omar Bradley antradienį 
pradėjo liudyti Senato ko
mitetui. Jis tvirtino, jog 
karinė valdžios politika To
limiesiems rytams geresnė 
negu generolo MacArthuro.

Senatoriai teiravosi, ko
dėl prez. Trumanas pavarė 
gen. MacArthurą iš ko
mandos Tolimiesiems Ry
tams. Gen. Bradley atsakė:

MacArthuro siūlomi žy
giai prieš Kiniją būtų ivėlę 
Jungtines Valstijas į karą 
su ja, o “to tik ir norėjo 
Sovietų Sąjunga.” , Bet, pa
sak Bradley’o, tikrasis A- 
merikos priešas esą Sovie
tai.

Jei kiltų karas su Kinija, 
Sovietai, galbūt, eitu jai 
talkon. Taip ir užsikurtų 
trečias pasaulinis karas, ku
riam Amerika dar neprisi

Ragina gelbėti graiku veikėjo gyvybę
Amerikinis Sveturgimiams Ginti Komitetas kreipiasi 

į plačiąją visuomenę ir prašo gelbėti žymaus Amerikos 
graikų veikėjo Peter Harisiades gyvybę. Justicijos De- 
partmentas mojasi jį deportuoti fašistinėn Graikijon. 
Jo ten gi laukia nužudymas.

Komitetas ragina visus pasirašyti žemiau telpamą laiš
ką ir pasiųsti Jungtinių Valstijų prokurorui Mr. J. How
ard McGrath, Washington, D. C.:
Attorney General J. Howard McGrath
Washington, D. C. •
Dear Mr. Attorney General:

Peter Harisiades faces death if deported to Greece.
The 1946 Extraordinary Decree (Public Law 509), 

passed by the Greek Parliament, provides life imprison
ment, exile, or death for anybody suspected of opposing 
the present Greek regime. Peter Harisiades has pub
licly opposed the present Greek regime for many years 
and exposed its treatment of those who fight for peace 
and democracy.

The deportation of Peter Harisiades to Greece would 
be a SENTENCE OF DEATH. I therefore join in pro
testing, any attempt by the Justice Department to send 
Peter Harisiades to Greece as a gross violation of Ame
rican traditions.

Name ................................. • •.
, Address ......................................... • •.........

City, Zone, State ................. .".....................

rengus. Prez. Trumanas to
dėl priešinosi MacArthuro 
siūlymam dabar paplatinti 
karą.

Armijos, laivyno ir oro 
jėgų štabu vadai rėmė Tru
mano politiką prieš MacAr
thurą.
MacArthur kalbėjo 
apie pasitraukimą

Sausio 10 d. MacArthu- 
ras atsiuntė nusiminusį 
pranešimą, kad amerikonų 
ūpas Korėjoj nusmukęs ir 
sunku bus jiems atsilaikyti, 
gal prisieis pasitraukti iš 
Korėjos.

Prez. Trumanas sausio 
12 d. isakė M'acArthurui 
laikytis Korėjoj ,kol tik ga
lima, ir tik pačiame blo- 
giausiame atsitikime apleis
ti Korėją, jeigu korėjiniai 
liaudininkai ir kinai pri
verstų amerikonus iš ten 
pasitraukti.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

ŠIAURINIAI KORĖJIEČIAI 
VĖL GRUMIASI PIRMYN 

_______ e;

Atgriebė Indže; persimetė per . 
kitą upę; smarkinu atakas

Korėja, geg. 16. — šiau
rinės Korėjos liaudininkai 
išvien su kinais atgriebė Tn- 
dže miestą, vieškelių maz
gą rytiniame fronte, už 4 
mylių į šiaurę nuo 38-tos 
paralelės.

Viduriniame fronte jie 
prasiveržė į pietinį Pukhan 
upės šoną Kapyong miesto 
srityje.

Pirmiau persimetę per 
Čojang upę, šiauriniai ko-

Anglija ir Amerika 
gamina notą Iranui
London. — Anglija su A- 

metikos patarimais gamina 
protesto notą Tranui, kad 
jis nusprendė suvalstybinti 
anglų žibalo pramonę tame 
krašte.

Pranešama, jog ta anglų- 
amerikonų nota reikalaus 
atidėti anglų .žibalo perė
mimą į Irano valstybės ran
kas ir siūlys vesti derybas.

Policininkas išlupo 
negrui aki

Cheraw, S. Carolina. — 
Baldų fabriko darbininkas 
negras Carth Johnson atė
jo anksčiau, negu nustaty
tas darbui laikas. Už tai 
jį iškeikė baltasis fabriko 
sargas, o kad negras ginči
josi su juo, tai sargas pa
šaukė policininką.

Nugabenęs kalėjiman ne
grą, policininkas išlupo jam 
vieną akį, o kitą taip su
žeidė smūgiais revolverio 
buože, kad negras gal visiš
kai apaks.

Vėliausios žinios
Korėja. — šiauriniai Ko

rėjos liaudininkai ir jų 
bendradarbiai kinai pradė
jo iš didžiųjų patrankų 
bombarduoti amerikonus.

Amerikonų karininkai 
sako, šiauriniai korėjiečiai 
ir kinai yra paruošę 480 
tūkstančių savo kariuome
nės, kuri bile dieną gali 
pradėt šturmuot jankius ir 
jų talkininkus.

Teheran, Iran. — Čionai- 
tiniai -laikraščiai rašo, kad 
iraniečiai paskelbs šventąjį 
karą prieš Angliją, jeigu 
anglai bandys ginklais su
laikyti savo žibalo pramo
nės Irane perėmimą į vals
tybinę Irano nuosavybę.

Indonezija. — Indonezų 
valdininkai sakė, Indonezi
ja ir toliau pardavinės Ki
nijai gumą ir žibalą, nepai
sant, kad Amerika Jungti
nėse Tautose 'reikalauja už
drausti tų dalykų pardavi
nėjimą Kinijai.

ORAS.—Dalinai apsiniau
kę ir vešiau.
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rėjiečiai užėmė daugiau 
ploto vakarinėje šios upės 
pusėje, dalinai apeidami iš 
rytų amerikonus čunčon 
mieste.

Amerikonai su tankais 
vakariniame fronte ataka
vo šiaurinius korėjiečius 
Munsano ir Uidžongbu apy
linkėj, 20 ir 12 mylių į šiau
rę nuo Seoulo, Pietinės Ko
rėjos sostinės; bet šiaurie- < 
čiai ir kinai smarkiai bom- 
bardavo amerikonus ir pri
vertė juos pasitraukti šiek 
tiek atgal.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, jie ir 
kinai savanoriai sėkmingai 
atmušė amerikonų atakas, 
padarė jiems gana daug 
nuostolių; ir neįvyko jokių 
svarbesniu atmainų vidurį- C v
niame fronte.

Kaip tariama kontrolė 
dar pabrangina mėsą
Washington. — Piniginės 

Senato komisijos pirminin
kas demokratas senatorius 
Burnet Maybank patarė 
visai panaikinti vadinamą 
“kainu kontrole” ir algų 
užšaldymą. Jis kritikavo 
kainų administratoriaus Di- 
Salle įsakymą “nupiginti” 
jautienos kainas tūliems jos 
gabalams, pabranginant ki
tus.

Tas įsakymas dar seka
mai pabrangina jautieną:

Porterhouse steikas lei
džiama pabranginti nuo da
bartinių 99 centų svarui iki 
$1.09, nustatant jo “lubas” 
$1.27 svarui.

Sirloin steik© kaina pa
keliama nuo dabartinių (99 
centu iki $1.05 svarui, o 
“lubos” — $1.19.

Geresnis round steikas 
pabranginamas nuo ligšio
linių $1.07 iki $1.10 svarui, 
bet jo kaina gali būti pa
kelta iki $1.19.

Sutinimui naudojamos 
jautienos kaina pakeliama 
nuo 69 centų iki 71 c. sva
jai ir gali būti pabranginta 
iki 73 centų.

Smulkiai kapoto steiko 
kaina paliekama ta pati— 
65 centai svarui.

Amerika perša Turkiją ir 
' Graikiją j Atlanto paktą
Washington. — Jungtinės 

Valstijos ragina visus kitus 
Atlanto pakto kraštus pri
imti Graikiją ir Turkiją 
kaip pilnateisius narius to 
karinio sąryšio prieš Sovie
tų Sąjungą.

Pamplona, Ispanija.—Už
sibaigė visuotinas keturių 
dienų streikas Pamplonos 
mieste, kuomet fašistų val
džia pasižadėjo paliuosuoti 
30 areštuotų streikierių.

Streikieriai reikalavo nu
piginti maistą ir pakelti 
algas.
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Kas Ką Rašo ir Sako LAISVOJI
SAKYKLA

PRODUKTŲ NETRŪKSTA
Prieš tūlą laiką Amerikoje buvo pradėtas didžiulis 

riksmas, būk neužilgo pritruksią visokių naudojamųjų 
produktų.

[vairios korporacijos, per spaudą, radiją ir televiziją, 
skelbė, jog, girdi, tuoj visko būsią maža, dėl to visuo
menė turinti kuogreičiausiai pirktis juo daugiau daiktų! 

• Buvo lengvatikių, kurie galvatruktiškai skubėjo pirk
tis jiems reikalingų ir nereikalingų daiktų.

Dabar apdairesni žmonės sako: produktų yra užversti 
sandėliai, bet nėra pirkėjų!

O pirkėjų nėra, nes žmonės neturi pinigų, neturi už 
ką pirkti. Milžiniški taksai, produktų (ypatingai mais
to) baisus pabrangimas ištraukia iš darbo žmonių vis
ką, ką jie uždirba.

Tos pačios kompanijos, kurios prieš tūlą laiką skelbė, 
jog tuoj būsią produktų stoka, dabar griebiasi visokiau
sių priemonių tiems produktams “pasaulin išleisti.”

Štai, šiomis dienomis Monarch-Saphin, Ine., televizijos 
priimtuvų kompanija, suorganizavo viename Niujorko 
miesto hotelių varžytines televizijų priimtuvams parduo
ti. Čia yra apie 11,000 1951 metais padirbtų priimtuvų 
ii; kompanijos agentai deda didžiausių pastangų varžy
tinių keliu juos parduoti.

Ką gi tai rodo?
Tai rodo, jog tos rūšies produktų yra užtenkamai, tik 

nėra pirkėjų.
Užtenkamai -yra visokių produktų: mėsos, duonos, 

bulvių, daržovių, baldų, automobilių ir kitokių, tačiau 
stokuoja pirkėjų.

Pelnagrobiai iškėlė produktams kainas tokias aukštas, 
kad jų vidutinis darbininkas, ypatingai jei jis turi šei
mą, nebe^ii įpirkti!

Ir kainos vis tebekyla, nežiūrint į pleperių (esan
čių Washingtone) pasakas, būk jos bus sumažintos!

Aišku, be televizijos, be radijo priimtuvų, be naujes
nių, hoi's ir labaį reikalingų, baldų darbininko šeima 
gali apsieiti. Bet ji negali apsieiti be maisto. Nežiū
rint jo brangumo, darbininkas maistą perka, nes reikia 
gyventi, reikia šeima išlaikyt).

Pelnagrobiai tuo naudojasi. Dabar jų laikas.
Kada visuomenės galva apsvaiginta karo pavojaus ga

rais, tuomet pelnagrobiai plėšiasi milijonus ,o pati darbo 
visuomenė skursta. Ir ji skurs, kol prablaivės.

SVEIKATA IR KAULAI
Clevelandiškėje Dirvoje 

randame laišką (jų pačių 
trumpintą) tūlo dipuko, 
esančio Anglijoje ir dirban
čio tekstilės pramonėje. 
Štai, ką jis rašo:

...Jau septintas menuo kai 
aš Anglijoj. Dirbu prie audi
mo staklių. Jau akys vargsta 
stebint bėgančią špulę. Paly
dėsiu aš čia savo jaunystę 
prie staklių, jokios prošvais
tės nematyti . .. Kaiap nesi
nori mirti svetimoj žemėj . . . 
Nors sveikata dar tarnauja, 
bet vieną dieną sušlubuos ir 
jinai.... Kaip norėtųsi nors 
savo kaulus parvežti j mielą 
tėviškėlę,, kad bent mano kapą 
galėtų lankyti mieli gimiųės, 

o paukšteliai, atsitūpę prie 
jo, čiulbėtų tėvynės gaidas, ir 
švelnus vėjelis glamonėtų ne
žinomos rankos pasodintą žy
dinčių rožių krūmą... Bet,' 
deja . . .

Mūsų patarimas šio laiš
ko autoriui: storokitės, rū
pinkitės juo greičiau grįžti 
gimtojon šalin, Lietuvon, 
kaip daugelis kitų kad pa
darė.

NACIAI ATBUNDA
Skaitytojas, be abejojimo, skaitė žinią vakarykštėje 

Laisvėje apie tai, kad Melmoe mieste, Švedijoje, įvyko 
Švedijos, Vokietijos, Italijos, Francūzijos, Belgijos, 
Šveicarijos, Danijos ir Norvegijos “naujųjų” nacių tarp
tautinė konferencija.

Joje buvo pradėtas kurti nacių “internacionalas.”
Tiesa, konferencijoje dalyvavo tik apie 30 asmenų, bet 

tai reikia skaityti tik pradžia; toliau,—bus jų daugiau.
Kam gi “naujieji” naciai organizuojasi?
Kovai “prieš komunizmą.”
Jie kovosią už “vakarų kultūrą,” prieš komunistinę 

kultūrą.
Jie kovosią už europinę imperiją.
Jie kovosią, žodžiu tariant, už fašistinę “santvarką.”
Abejojame', ar kas nors iš to jų “internacionalo” išeis, 

bet faktas liekasi faktu, jog nacizmas iš naujo kelia savo 
galvą. O jis kelia galvą dėl to, kad jam padeda Ameri
kos imperialistai; jam padeda tie, kurie laukia karo 
prieš Tarybų Sąjungą.
'“Naujieji” naciai kovoąią prieš komunizmą,—tai la- 

' bai madoj. Kas gi “prieš komunizmą” šiandien neko
voja? Klerikalai, socialistai, anarchistai, demokratai, 
republikonai, na, ir vakarykšti liberalai.

Ar matome, kokion kompanijon įstoja “naujieji” na
ciai ?!

• Jie atsimena, jog kadaise buvo įkurta “Anti-Kominter- 
ninė ašis,” kurios tikslas taipgi buvo—kova “prieš ko
munizmą.”
- Jie mato Atlanto paktą, jie mato, kokiu įkarščiu 
šiandien Wall stryto imperialistai ruošiasi karui. Na, 
tai ir “naujieji” naciai iš naujo stoja jiems talkon!

Bet “naujieji” naciai, kaip ir. jų oficialūs ir neofi
cialūs talkininkai pamiršta vieną “mažmožį,” o juo yra 
tas: “Anti-komin teminė ašis” buvo sulaužyta—negar
bingai sulaužyta,—o tie, kurie ją kūrė—arba jau pas 
Abraomą, arba kur nors slapstosi.

Organizavimas naujos nacių tarptautinės organizaci
jos,—nors ji ir gautų nuoširdų palaiminimą iš,Vatikano 
ir Washingtono, — tik išjudins veiklesnin darban nau
jus milijonus pasaulio.darbo žmonių,—taiką mylinčiųjų 
žmonių.

1951 mėty pasaulis jau ne tas, koks buvo, sakysime, 
1931 metais.

Per praėjusius 20 metų žmonija daug patyrė ,daug 
išmoko. Tiesa, visa tai jai brangiai lėšavo, bet išmoko!

Nors Švedijoje besiorgąnizuojąs “internacionalas” sa

MIŠKO SODINIMO 
MĖNUO LIETUVOJE

Balandžio mėnuo šiemet 
buvo miško sodinimo mėnuo 
Lietuvoje. Tiesa rašo:

“Šiais metais miško sėji
mas ir sodinimas . .. bus 
vykdomas 18 tūkstančių 
hektarų plote.”

Per šešerius pokarinius 
metus Lietuvos respubliko
je buvo pasėta ir pasodinta 
56 tūkstančiai hektarų 

■ miško.
Ils VILNIEČIŲ 
SUVAŽIAVIMO

Kaip žinia, šių metų ge
gužės 6 d. Čikagoje įvyko 
Vilnies bendrovės šėrinin- 
kų suvažiavimas. Vilnis ra
šo, kad jis buvo didelis ir 
su sveikinimais sudėta apie 
$3,000 dienraščiui finansi
nės paramos.

Suvažiavime buvo visa
pusiai apsvarstyti dien
raščio reikalai ir priimta 
atitinkama rezoliucija dėl 
laikraščio politinės linijos.

Tarp kitko rezoliucijoje 
skaitome:

Laisvė ir demokratija, civi- 
lės teisės ir socialė apsauga, 
kokią šiandieą turime Ameri

koje, neatėjo automatiškai, 
bet per sunkią kovą mūsų 
pirmtakūnų. Pati ši Respub
lika sukuria krau j ingame re

voliuciniame kare. Kaip A- 
merikos kolonistų revoliucijo
je ir pirm to, taip per visą 
šios ✓ Respublikos gyvavimo 
laikotarpį, tam tikri klasiniai 
interesai planavo, kombinavo 
ir konspiravo išnaudoti dide
lę didžiumą piliečių mažos 

saujelės parazitų naudai.
Nuo pat savo įsikūrimo 

trisdešimts treti metai atgal 
“Vilnis” stovėjo, stovi ir sto
vės pirmose eilėse progresy- 
vės Amerikos visuomenės. Su 
pasididžiavimu ir ibe baimės 
kontradikcijos galima konsta
tuoti faktą, kad “Vilnis” per 
tą trisdešimts dvejus metus 
nei minutei nepasitraukė iš 
kovos lauko ar tai būtų kova 
už aukštesnę socialę apsaugą, 
teisė darbininkams organizuo
tis į unijas, prieš reakcijos 
pasimojimus siaurinti piliečių 
teises, prieš karo rengėjus ir 
abelnai reakciją. Trumpai pa
sakius “Vilnis” ir vilniečiai 
tęsia tas garbingas tradicijas, 
kuriom pagrindą padėjo šios 
Respublikos kūrėjai Jeffej’so- 
nas, Paine, Washingtonas, 
Lincolnas ir kiti garbingi šios 
šallies vyrai ir moterys.

kosi sušidėsiąs iš “naujų” nacių, jis dvokia senaisiais, 
nežiūrint to, kad jis šiandien turi naujų talkininkų.

Dėl taikos’ išlaikymo kovojanti žmonija tai gerai žino!

Toliau:
Didelė dalis “Vilnies” skai

tytojų yra ateiviai amerikie
čiai, atvykę iš Lietuvos. Dėl
to apart savo naminių reikalų 
mes interesuojamės savo ir 
savo tėvų gimtine, ir tas nei 
kiek nesumažina lietuvio, kai
po Amerikos piliečio pareigas 
savo naujajai Tėvynei. Liki
mo atblokšti už tūkstančių 
mylių nuo gimtinės, “Vilnies” 
skaitytojai yra ir pasiliks iš

tikimi ir garbingi piliečiai 
savo pasirinktosios Tėvynės 
Jungtinių Valstijų.

i Natūralūs yra troškimas 
palaikyti ryšius su gimtine. 
Ir tą troškimą geriausiai pa
tenkina “Vilnis,” nenutrau
kusi santykių su Lietuva. Vi
suose vidurvakariuose ir net 
iki Pacifiko pakraščių, tik 
“Vilnis” teisingai informuoja 
lietuvių naujokynus apie tik
rąją padėtį Lietuvoje, kur 
kuriama socialistinė visuome
nė. *

Trumpai apibūdinant, “Vil
nies” pozicija nuo pat jos įsi
kūrimo trisdešimts dveji me
tai atgal buvo, yra ir bus: 
Masių kelrodis siekime taikos 
pasaulyje;, už. išlaikymą ir 
praplėtimą demokratinių A- 
merikos tradicijų ir civilių 
laisvių; prieš varžymą unijų 
ir persekiojimą ' nepiliečių 
ateivių, prieš visokią diskri

minaciją bile grupės piliečių, 
neatsižvelgiant į jų odos spal
vą, tautinę kilmę, religinius 
įsitikinimus ar politines pa- 
ž valgas.

Už MacARTHURĄ
Tenka pastebėti, jog lie

tuviškų kryžiokų spauda— 
tiek klerikalų, tiek socialis
tų — vieningai rėkia už 
MacArthurą, už jo politi
ką: bombarduoti Kinijos 
miestus, žudyti žmones, plė
sti karą.

Vienas klerikalų Draugo 
bendradarbis šitaip verkia:

Begaliniai koktu šiandieną, 
matant lengvapėdišką genero
lo MacArthuro nušalinimą. 
Skaudu, žinant kaip maža yra 
demokratiniame logeryje tvir
tų, nepalaužiamų, valingų ko
munizmo priešų.
Rašytojas tikisi, jog Mac- 

Arthuras “iškils į spren
džiančių veiksnių • viršū
nes ...”

Kokios tos “viršūnės”?' 
Aišku: krašto diktatoriaus 
vieta.

LIETUVIO KARO 
VETERANO ŽODIS

Kanadiškiame Liaudies 
Balse randame Il-rojo pa
saulinio karo veterano, I. 
Sakalausko, tokį atsišauki
mą:

Aš kalbu kaip praėjusio 
suvažiavimo taikai ginti dele
gatas, taipgi kaip antro pa
saulinio karo veteranas. Te-r 
ko penkis metus išbūti gink
luotose jėgose. Buvau septy
niose šalyse.

Brangūs skaitytojai.. Labai 
sunku aprašyti 5 metų pergy
venimą ,tą baisų kruviną ka
rą. Tik tas gali įsivaizduoti 
tas baisenybes, kuris jas matė 
ir pergyveno. Aš tik sakau, 
niekam nelinkiu to, ką aš ma
čiau. /

Aš kreipiuosi į Kanados ir 
Jungtinių Valstijų lietuvius, 
kviesdamas dirbti ir kovoti, 
kiek kas išgali, už taiką. Ra- 
šykitės po taikos peticija. Ne
leiskime, kad vėl visas pasau
lis suliepsnotų karo ugnyje. 
Tik pažiūrėkit, kas šiandien 
dedasi Korėjoj. Ryt po ryt 
gali degti taip visas pasaulis.

Aš mačiau alkanus vaiku
čius ir motinas, ašarojančias 
prie mirštančių kūdikių. Aš j 
mačiau degančius Londoną, 
Palermo, Casino, Naimegeną 

ir daugelį kitų miestų ir kai
mų. Mano atmintyje pasiliko

VISUR JIEMS
PILNA PRIEŠŲ

Kunigų spauda klausia: 
“Kuris yra priešas: Rusija 
ar komunizmas?” Ir sutei
kia, atsakymą:

“Šiandien visiems turi 
būti aišku, kad ir Jungti
nių Valstybių ir visu lais
vųjų pasaulio kraštų prie
šas yra ne tiek Rusija, kai
po tokia, bet komuniz
mas...” (Draugas, geg. 10 
d.)

Kodėl tas komunizmas 
toks jau didelis mūsų kleri
kalams priešams? Niekuo
met reikia nepamiršti, kad 
kai klerikalai kalba apie 
“laisvuosius kraštus,” tai 
jie turi mintyje save. Jiems 
tie kraštai terūpi tiek, kiek 
vidutiniam piliečiui per
nykštis sniegas .

Kad suprasti šių dienų 
klerikalų šūkalojimą prieš 
komunizmą, tai reikia pa
vartyti istorijos lapus. Iš 
tų lapų sužinosime, kad bu
vo laikai, kuomet klerika
lams buvo mirtinas priešas 
visi, kurie kovojo prieš ka
ralius ir monarchijas. Juk 
kiekvienas iš mūsų* dar at
simename tuos laikus, kai 
Lietuvoje kun. Laukaitis ir 
kiti amžinai iškeikė tuos, 
kurie norėjo caro režimą 
nuversti . Kovotojus prieš 
carizmą Lietuvos kunigai 
vadino šėtono tarnais.

Iš istorijos Japų sužinosi
me, kad buvo laikai, kada 
klerikalai, tai yra, katali
kų bažnyčios dvasininkija, 
prakeikė mokslą, o moksli
ninkus ant laužo degino. 
Mokslą ir mokslininkus jie 
skaitė t savo mirtinais prie
šais.

Iš istorijos lapų sužino
me, kad anais laikais, kai 
Ameriką kolonijos kovojo 
už nepriklausomybę, popie
žius išleido specialę prakei
kimo encikliką prieš tuos, 
kurie reikalavo nepriklau
somybės.

Istorija moko, kad visuo
met ir visur katalikų baž
nyčios dvasininkija savo 
mirtinu priešu skaito kiek
vieną liaudies sąjūdį už 
laisvę ir žmoniškumą.

Todėl, man atrodo, ne
reikia niekam stebėtis .da
bar, kad taip įtūžusiai mū
sų klerikalai nusistatę prieš 
komunistinį sąjūdį.

Pilietis.

baisūs reginiai. Aš negalėsiu 
' užmiršti juos niekados.

Kova už taiką yra kilniau
sias darbas. Tai gynimas nuo 
sunaikinimo ne tik namų, fa
brikų, bet ir milijonų gyvy
bių.. Tad nelikit neprisidėję 
nei vienas.

INFORMUOTOJAI.
Lietuviškų kryžiokų spau

da šiomis dienomis paskel
bė tokią “žinią” iš Lietu
vos:

“Lietuvoj linus pjauna 
dalgiais ..
Tikrovėje, šiuo metu — 

pavasarį—Lietuvoj linus ne 
pjauna, bet sėja. Juos sė
ja mašinomis.

Iš KUDIRKOS
PASIDARĖ GOMES

Brazilijoje, Sao Paulo 
mieste, kadaise buvo įkurta 
lietuviška mokykla, pava
dinta Dr, Vinco Kudirkos 
vardu. *

Vėliau toji mokykla, Bra
zilijos fašistinės valdžios 
patvarkymu, buvo pavadin
ta “Carlos Gomes” mokyk
la. Joje, kaip Norkaus lai
kraštis Argentinoje rašo, 
“mokosi ..ir japonai.”

Laimėjimas ant laimėji
mų !

Profesoriaus teisybė

Kunigų Marijonų organe 
Drauge skaitau:

“Prieš kiek laiko vienas 
žymus profesorius pasakė: 
‘Katalikų tikyba nyksta. Iš 
lėto, bet nyksta, ir nyksta 
nuolatos. Tai faktas! Ka
talikybė, kaip tautos tiky
ba, paliko tik šešėlis, dau
giau nieko’.”

Draugas atkerta: “Tai 
grynas prasimanymas, be 
abejonės...”

Bet tai nėra joks prasi
manymas. Tai yra tikriau
sia tiesa. Tos tiesos įro
dymui davinių nereikia toli 
ieškoti. Užtenka bile ko
kios istorijos lapus pavar
tyti. Juk buvo laikai, kai 
popiežius, katalikų bažny
čios galva, buvo ne tik baž
nyčios, bet ir pasaulio val
dovas . Tais laikais, pabai
goje penkioliktojo šimtme
čio ir pradžioje šešioliktojo, 
kai Amerika buvo per Ko- 
lumbusą atrasta, popie
žius buvo visagalintis. 
Prieš jį pilvais šliaužiojo 
karaliai ir ciesoriai.

O kas šiandien bebijo po
piežiaus? Tik patys tam
siausi ir fanatiškiausi žmo- 
neliai dar prieš jį tebedre-

DŽIMIO ŠMOTO 
ISTORIJOS

—Alau, Saimon!
—Alau, Džim!
—Kaip tau einas?
—Naugud,-*- atsako Sai- 

monas Blynas.—Aš jau esu 
daraktorius, bet mano uč- 
nius yra prastas studentas.

—Ar tu jam jau davei 
nors vieną leseną lietuviš
kos šnektos?

—Jes! Bet nieko neišei
na: karvę greičiau išmoky
tai armobilių draivyti, ne
gu jį lietuviškai šnekėti:

—Pasakyk, kaip ten buvo.
—Buvo taip. Pirmiausia 

aš jį pradėjau lamdyti, kaip 
tu patarei, bėaboje. Gavau 
pas Volterį Inkstą dar iš 
krajaus atvežtą lehiento- 
rių, pasisodinau učnių, 
na, ir liepiau kalti bėabą. 
Kaip kuriuos žodžius jis iš
taria nieko sau, bet kaip 
kurių visai negali! Kada 
priėjau prie antros bėabos 
lainės ir pradėjau “cė-a- 
cą,” tai. jis niekaip negalė
jo suspelyti ir gana! Vis 
sako: “caca.” • Sakau: kur 
tu tą žodį išmokai? Tai 
učnius sako: mano mamė 
mane taip vadino. Sakau: 
tavo mamė tave vadino “ca
ca”? Jeigu jau toks kerė
pla, kaip tu, būtų caca, tai 
velnią galima būtų vadinti 
aniuolu! Aibečiu!

—Daugiau ?
—Na, priėjome prie 

“dė-a-da.” Mano učnius sa
ko ne “dė-a-da,” ale “dėdė.” 
Koks dėdė tau į galvą taip 
įstrigo, kad tu negali nuo 
jo atsikaraskoti? klausiu 
učnių. Tai jįs man sa
ko: “dėdė Juozas.” “Dė
dė Juozas”? klausiu. Kam 
tu jį taip garbini? Tai 

ba. Beveik kasdien mūsų 
klerikalinė -spauda bsLrasi 
ant “šiaudinių katalikų” 
žmogus gauni suprathną, 
kad beveik visi lietuviai Ka
talikai jau pavirtę tik 
“šiaudiniais katalikais.” Tas 
tik parodo, kad fanatizmas, 
tikėjimas į popiežių, į kuni
gus, į peklą, į piktąsias dva
sias, jau yra gerokai atau
šęs. Kunigai skundžiasi, 
kad parapijonų skaičius 
mažinasi, kad sekmadie
niais bažnyčios beveik tuš
čios.

Tai visa tik patvirtina to 
įžymaus profesoriaus nuo
monę, kad “katalikų tikyba 
nyksta.” Gal ne taip grei
tai, kaip turėtų, bet vis tiek 
nyksta. Pilietis. r

GEN. RIDGWAY TAPO 
PAAUKŠTINTAS

Washington.—Prez. Tru- 
manas pasiūlė pakelti gene
rolą leitenantą Matthew 
Ridgway į pilno (ketur- 
žvaigždžio) generolo laip^ 
nį. Senatas vienbalsiai u A 
gyrė pasiūlymą.

Gen. Ridgway yra \^-iau- 
sias komandierius Tolimie
siems Rytams vietoj pava
ryto gen. MacArthuro.

jis sako: aš jo bijau. Ko
dėl tu jo bijai? Pasigavęs, 
jis man gali užpakalin knu- 
tu įkirsti. Už ka? klau
siu. Už tai, kad aš labai 
ž m o n ė m s meluoju. Tai 
kam. tu meluoji? klausiu. 
Mano tokia notūra, atsako 
učnius. Na, ir ką tu 
žmogus padarysi. Jo tokia 
notūra! Jis be melavimo 
negali apsieiti!

—Sakyk, kaip buvo to
liau ?

—Kada priėjome y'prie 
i “ka-a-ka,” tai mano studen
tas vis sako: “kaka” ir tu 
nieko jam nepadarysit

—Tai kokia tavo, Saimo- 
nai, konkliuzija?—moksliš
kai klausiu Blyną.—Ar tu 
mislini, galėsi iš jo padary
ti žmogų?

—Nežinau.
—Ar pasūkinai tu jam 

tas asiliškas ausis?
—Dar ne, ba man labai 

jo gaila.
—Daraktorius neturi gai

lėtis studenų, jei nori juos 
žmonėmis, padaryti. Turi 
dėti jiems mokslą per abu 
galu.

—Aš labai mislinu, bet 
negaliu išmislyti, kaip iš jo 
žmogų padaryti, ba jis turi 
notūrą meluoti. Klausiau 
studentą, ar jis visiems 
taip meluoja? Jis atsakė: 
jes, visiems, ba mano te’*' 
notūra! Sakau: ar tu 
ni spaviednės? Jis ats** 
jes, einu. Ar tu ir per 
viednę kunigui meluoji? Jis 
atsakė: meluoju, ba mano 
tokia notūra: Sakau: o kaip 
tau pilvą sopa ir tu nuveini 
pas daktarą, kad jis tave iš- 
liečytų, ką tu jam sakai? 
Ar tu ir jam meluoji? Jis 
atsako, jes, ba mano tokia 
notūra!,

—Aa, tai čia jau didelis 
keisas, — sakiau Saimonui. 
-r-Gerai, kad tu esi smart 
vyras, tai tuojau suradai vi
są biznį.

—Aš ne toks .durnas, 
kaip išrodau, — atsakė man 
Blynas.

—Ar tu dar mislini jį ir 
toliau lamdyti bėaboje?

—Jes, dar lamdysiu! Bet 
kitą sykį jau būsiu aštres
nis ir žiūrėsiu, kad jis aku- 
ratniau pereitų visą bėabą.' 
Nupirksiu aš jam ir zicifįfil-

—Gudlak tau, ‘ Saimonai, 
ir gudbai!—pasakiau aš.

2 pusi.—Laisve (Liberty)'Ketvirtai., Gegua^s-May 17, 19$ 1



A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS

JŪRA ŠAUKIA
y (Tąsa)

4>žimas seniškai nusikoseja, o paskui, 
patraukdamas savo pypkę, neskubėda
mas tęsia:

—Staiga mane pasiekė vaikiška rau
da. Įsiklausiau į audros staugimą. Mane 
siaubas pagavo. Aš aiškiai išgirdau 
balsą savo dukters, keturių metų mergy
tės, kurią padovanojo CeiĮono salos indė. * 
Prieš tai aš jai ką tik pasiunčiau laišką 
ir dešimt šilingų. Pradėjau blaškytis po 
laivą, kaip beprotis, o jos balsas girdėjo
si vis stipriau — verkia, šaukia mane. 
Pagaliau suvokiau: jeigu girdžiu ne nu
mirėlio, o gyvo žmogaus balsą, tai, 
reiškia, liksiu gyvas. Apsiginklavau gel-' 
bėjimo juosta. O uolos vis artėjo. Pra
bėgo dar keletas minučių ... pasigirdo 
trenksmas. Laivas išlakstė į šipulius. 
Neprisimenu, kaip aš išskridau už borto. 
Laimei, patekau į siaurą dviejų uolų 
protarpį, o ten bangos išmetė mane ant 
kranto. Iš trisdešimties žmonių mūsų 
teliko tik ketvertas ...

— O kiek jūs, Džimai, prieš suduži
mą, ištuštinote butelių? — ironiškai 
šypsodamas, klausia Šėlo.

i — Kiek bebuvau ištuštinęs butelių, 
'tač&u toks besmegenis, kaip jūs, niekuo
met nebuvau, — niurzgė senis.

Taip, smegenų truputį reikia ten, 
kur' žmogus liežuviu plaka, tarsi varpu 
muštų, — nepiktai atsako Šėlo.

Jie dažnai ginčijasi, kai kada net kei
kiasi, bet tai nekenkia jų draugystei.

Kitame kampe, mosuodamas ranko
mis, karščiuojasi juodasis ispanas:

— Reikia viesulu perbėgti visą žemę, 
kad visas senąsias santvarkas apverstų 
kyliu į viršų. O po to vėl pradėsime sta
tyti gyvenimą — ne tokį biaurų, kaip 
dabar...

Daugelis pritaria jam; pakilęs šaukia 
ir Blekmanas:

—Duok garo! — varyk trisdešimčia 
mazgų! Tik prašau neliesti smuklių, lai
vų ir moterų!

Ispanas, neklausydamas, tęsia toliau:
x— Ir toks laikas ateis, greitai ateis!
-i— Kuomet rykliai lakštutėmis sučiul

bės, o kol kas jie tik ryja mūsų,brolius, 
— įsikiša Šėlo.

Pamažu aš pradedu • atsigauti nuo 
smūgio, gauto Anglijoje, rečiau prisime
nu Ameliją. Išblaško mane ir jūrininkų 
pasakojimai, užkrečiantieji savo nerims
tančia narsa. It tik retai, kuomet jie 
pradeda pasakoti apie savo mylimąsias, 
svajodami apie malonius susitikimus su 
jomis, mane iš naujo pagauna ilgesys, 
vėl negaliu sutikti su tuo, kad persisky
riau su smaragdinėmis akimis. Tuomet 
įvairios mintys ilgai neleidžia man už
migti. Supdamosi ant grandinėlės, silp
nai dega pusiau prisukta lempa, kurda
ma iškreiptus šešėlius, bėgiojančius pri- 
temusio kubriko sienomis. Visi jūrinin
kai, įsikūrę savo lizduose, atitvertuose 
vienas nuo kito nedideliais \ mediniais 
barjerais,' jau seniai stipriai miega, gar- 

• šiai knarkdami, o aš vis vartausi ant 
savo kieto čiužinio, gulėdamas po viena

antklode kartu su negru.
Laivas, supdamasis, krenta tai ant 

vieno, tai ant kito šono. Kartu su tuo 
mano kojos lekia į viršų, o galva Tieka 
kažkur žemai. Už borto dusliai tranko
si bangos, sunkiai vartosi, niūriai kriok
damas, neramus vandenynas, atskirtas 
nuo mūsų tik šonų lentomis. Baisiai, 
klaikiai arti jaučiamas piktas jūros 
kunkuliavimas. O iš viršaus atskrenda 
kerštingai rūsti vėjo priegaidė. Jaučiuosi 
visiškai pamirštas ir nereikalingas. Ir 
tada gimsta vienintelis troškimas — kad 
kuo greičiau pašauktų į viršų. Į pirmą 
kviečiantį riktelėjimą aš. šoku iš vietos, 
bėgu ant denio, greitai lipu į stiebą, ir 
ten, aukštai, šėlstančiame vėjuje, juodo
je kajp rašalas tamsoje, kur daiktus 
greičiau'surandi instinktu, negu akimis, 
su beprotišku neapdairumu šoku prie 
darbo. Kaip akrobatas cirke prieš žiū
rovus, taip aš pats prieš save pradedu 
pavojingą žaidimą, pajusdamas šiurpų 
pasigėrėjimą savo pramuštgalviškumu. 
O pasku jau, nuvargęs ir nurimęs, grįž
tu į savo kubriką ir paskęstu mirtiname 
miege.

VI
Musų laivas — Viduržemio juroje.
Per visą mano tarnybos laiką nauja

me laive tai pirma naktis, kada, budė
damas kartu su kitais jūrininkais, aš be
veik nieko nedirbu, vaikštinėju viršutiniu 
deniu, prižiūrėdamas vien tai, kad nesu- 
pliukštų burės.

Lengvutis vėjas pučia į bakštatą, ty
liai dainuodamas virvių voratinkliuose 
ir iškiliai pasipūtusių burių išlenkimuo
se. “Neptūnas,” ritmingai smuikuoda
mas aprengtais stiebais ir lengvai sup
damasis, plaukia į priekį vienodu grei
tumu. Šiltu pietų naktis, išskėtusi per
matomai juodus sparnus, pavydulingai 
apglėbė jūrą, pajuodusią kaip smalą. 
Jūra, skalaudamosi nedidelėmis bango
mis, teliuškuodamosi, murma piktai my
luojamu balsu, kaip ♦geras senukas ant 
mylimų vaikų už jų išdykėliškus žaidi
mus. Virš galvos ir šonuose, ligi pat ho
rizonto, spindulingai virpėdamos dega 
žvaigždės, auksinėmis gijomis srovenda- 
mos į tamsias vandenų gelmes.

Blogame ore, iki nusilpimo atsiduoda
mas sunkiam darbui, aš lengviau pakė
liau atsiskyrimą su Amelija — man ne
buvo laiko apie tai'galvoti; bet dabar, 
kai dangus krykštauja, žėrėdamas gam
tos spalvomis, kai pati jūra, atrodo, dū
saudama, svajoja apie laimę, mane vėl 
pagauna nerimas. Aš vaikštinėju tamsiu 
deniu, nerasdamas sau vietos. Kada aš 
perkratau savo atmintyje susitikimą su 
šia mergaite ir tolimesnę pažintį su ja, 
man atrodo, tarsi aš einu šviesiu keliu, 
išbarstytu ryškiais žiedais, — keliu, ve
dančiu į gyvenimo džiaugsmą. Ir staiga 
— pakelta galvutė pasibučiavimui su ki
tu ... Pagieža užverda mano krūtinėje. 
Norisi išplėšti iš savo širdies žiaurios 
pasityčiotojos paveikslą, užmiršti jos 
vardą. Tačiau įsitikinęs, kad negaliu to 
padaryti, aš pats sau aiškinuos:

(Bus daugiau)

, WORCESTER, MASS.4
Įt*- Pirmas šių metų pikni
kas, kurį rengia LDS 57-ta 
kuopa, įvyks gegužės 20 d. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Vie
ta — Olympia Parke. Tai 
moderniška ir puiki vįeta.

Programa bus: įvairios 
lenktynės. Laimė j u s i e j i 
gaus pinigines dovanas; ki
ti lenktyniuotojai bus pa
vaišinti.

Gaspadinės ruošia specia
lių valgių, pilnai visokiau-j 
šių gėrimų. Tai smagiau
sia vieta laikui praleisti.

Kviečiame visus skaitlin
gai atsilankyti .

Rengėjai

Svarbus masinis mitingas
Masinis mitingas dėl tai

kos įvyks gegužės 20 d., 7:- 
30 vai. vakare, Washburn 
Kali, 321 Main St. Princi- 
paliu kalbėtoju bus Edwin 
B. Čįoodell, iš Bostono.

Kiekvienas protaujantis 
žmogus stato sau klausimą, 
kodėl gi tas policinis karas

Dėlei aiškumo

Aš buvau parašęs Laisvėje 
s apie mūsų $10,000 vajų ir pa
stebėjau, kad ateinančiais 
metais turėtume ieškoti 1,000 
draugų, kurie sutiktų užsimo
kėti po $17. Aš visiškai nema
niau, kad sukelsiu diskusijas. 
Aš negaliu suprasti kai kuriiį 
draugų, kurie mano, kad aš 
noriu kokią ten prievartą įves
ti. Aš sakiau, kad reikia ieš
koti draugų, kurie sutiktų 
mokėti savo liuosu, noru. Tai 
ir viskas. Tada Laisvei nerei
kėtų užimti tiek vietos ir gaiš
ti laiką, o suma pasidarytų to
kia pat.

nesibaigia Korėjoje? Kodėl 
mus privedė prie tokios 
gyvenimui daiktų brange
nybės ir prie tokių didelių 
taksų? Kodėl virš 60 tūks
tančių Jungt. Valstijų jau
nų vyrų ten jau žuvo?

Visi trokštantieji taikos 
eikite į virš minėtą mitin
gą. Šaukia PP vietinis sky
rius. ' , D. J.

Dabar dėl Worcesterio 
baigimo kvotos

Draugės ir draugai, širdin
giausiai dėkavoju jums vi
siems, kurie aukavote. Mes 
garbingai atlikome savo pa
reigas, sukėlėme virš $700, o 
buvome nusitarę sukelti $500.

Kai aš pradėjau rinkti au
kas, tai ir pats netikėjau, kad 
mes tą padarysime. Bet su 
jūsų tokiu kooperavimu tikslą 
pasiekėme su kaupu ir dabar 
džiaugiuosi. Lai tas būna at
sakymu kryžiokam, kurie ma
no, kad jįe Laisvę sunaikins. 
Per trumpos jų nosys sunaikin
ti mūsų darbininkišką judėji
mą!

žodis tiems, kurie dar ne
aukavote į Laisvės $10,000. 
fondą. Tokių dar randasi. 
Randasi tokių, kurie galėtų 
paaukoti ne tik , $10, bet ir 
daugiau, nes jie uždirba ge
rai ir jokių bėdų neturi. Aš 
daugiau jūsų aukų neprašysiu 
šiam reikalui, galite patys pa
siųsti savo dalį tiesiai Laisvei, 
žinokite, kad mirdami niekas 
nieko nenusinešime. Geriau 
paremti darbininkišką įstaigą, 
kol gyvi esame.

Kitoms kolonijoms

Pastaba kitų kolonijų vei
kėjams. Draugės ir draugai, 
vajus netrukus turėtų pasi
baigti, o mes, kaip matote, tik 
per pusę tepersiritome. Maty
kite draugus ir prietelius,' pa
aiškinkite gerai dalykus ir 
paprašykite Laisvei paramos.

pasitikiu, kad niekas ne
atsisakys paaukoti.

J. Skliutas

Cleveland, Ohio
Corlettiečių piknikas jau 

čia pat; rengia LLD 57 kp. 
Bus sekmadienį, gegužės 20 
d. Oras gražus, medžiai su
žaliavo, rodos, gyvename 
kitam pasaulyj. Taigi, pra
šome visus nepamiršti ge
gužės 20-tą atsilankyti į 
LLD 57-tos kp. pikniką. 
Bus be įžangos.

Kelrodis: Draugu Rūbų 
ūkis randasi prie kelio 422; 
rodos, visiems žinomoje 
vietoje. Važiuojant iš Cle- 
velando, pravažiavus Welsh- 
field, bus pustrečios mylios 
iki pikniko. Kai privažiuo
site dubeltavą kelią, tėmy- 
kite po kairei, lųatysite 
aukštą didelę stubą su ge
ležine tvora ant stogo. Tai 
ten bus pikniko vieta.

Užkviečiame visus, kaip 
Clevelando ir apylinkės, 
taip visus mūsų gerus ūki
ninkus ir akroniečius. Tu
rėsime skanių valgių ir gė
rimų i^i valios.

Rengimo komisija

Philadelphia, Pa.
Moterėlės darbuojasi

Kam čia mums rašinėti į 
laikraštį apie vargus, bė
das, ar ką kitą? Jau pava
saris atėjo, išvažiuosim į 
laukus, 'geriausia į d. Wals- 
kienės sodą, tai ten ir pasi
kalbėsime. Bus graži, šilta, 
saulėta diena; pasilsėsime, 
pasivalgysime po medžiais, 
o tų naujienėlių visokių iš
girsime. ..

Taip kalbėjo mūsų klu- 
bietės savo sueigoje. Jos 
nusitarė savo draugės 
Walskienes sode pasilsėti, 
pasilinksminti ir savo prie
telius svečius pavaišinti. 
Tai bus gegužės 20 dieną, 
sekmadienį.

Sumanymas pagirtinas, 
tik rūpestis, kaip čia patek
ti pas moterėles, kaip jas 
surasti? 0 tai esama labai 
lengva: \ Iš Philadelphijos 
galima važiuoti per Mar
ket St. ferą į Camdeną bu
sti Nr. 6, kuris daveža visai 
arti. Važiuoja per Mer
chantville, N. J. Važiuoja 
Chapel Ave. Kaip tik per
važiuos skersai kelią Nr. 
38, tuojau bus Woodland 
Ave. Reikia eiti po tiesiai 
iki stubos numerio 48, ten 
ir Walskiu sodas.

Su mašinomis philadel- 
phiečiams geriausia važiuo
ti iki pirmo “cirkelio” prie 
Aer porto, įvažiuoti į kelią 
Nr. 38, važiuoti; iki Chapel 
Avė. Tai bus ten, kur yra 
pirmoji sustojimo šviesa. 
Tuomet reikia pasukti po 
dešinei, ir už vieno skers
gatvio bus Woodland Ave. 
Na* ir į sodą.

•

Tuo tarpu nepamirštama 
darbuotis ir dėl b.usų iš
siuntimo į baltimo r i e č i ų 
pikniką birželio 3 d. Tuo- 
mi rūpinasi mūsų darbš
čiausios moterėlės: H. Tu- 
reikienė ir J. Šmitienė. Drg. 
Tureikienę galima surasti 
143 Pierce St. Tel. DE. 4- 
4026. Drg. Šmitienę—-5809 
Fairbill St. Tel. WA. 4- 
2538.

• Kelionė tik $3.50. Skubė
kim gauti kelionės bilietus.

Dėde K.

Detroit, Mich.
______

Miesto valdininkai 87 savo 
frontams pakele algas $574 
iki $2,202.

Policistams ir ugniagesiam 
pakele po $287.

Be jokio streiko, be jokio 
griežto reikalavimo gavo algų 
pakėlimą. Kurie daugiau ga
vo, tiems daugiau pridėjo.

Parkų komisionierius Jobu 
J. Considine gavo $12,427, 
gaus $14,000 per motus.

Miesto vyriausias daktaras 
Dr. Joseph G. Molner gaus 
nuo $11,135 iki $15,052. Jis 
taipgi gauna iš valstybės 
$5,000.

Policijos galva George F. 
Boos, Public Works Viršinin
kas Ęarl Warner,' Apšvietos- 
lighting viršyla L. Schenck ir 
vandens kontrolės bosas Lau
rence Lemhardt, gavo algų 
pakėlimą nuo $14,427 iki 
$15,359.'

Tūli Miesto Tarybos nariai 
išsireiškė, būk reikią klausti 
majoro Cobo. Gi Tarybos pre
zidentas Louis C. Miriani pa
reiškė, kad “ncišmintis klaus
ti majoro apie tai.” Jis pasa
kė :

“Mes nesam roberinė ant- 
spauda dėl fronto raštinės. 
Ypatingai aš nesu... But let’s 
do something on our own for 
a change.”

Miesto Tarybos viršininkai 
savo politiniams broliukams 
pakėlė nemažai metinės algos.

Bet kai auto ir gatvel;arių 
vairuotojai reikalauja tik 8i/> 
centų, arba per metus apie 
$180, tai tie patys viršytos 
bliauna buliaus balsais prieš 
streikierius, kad jie norį la
bai daug.

Gi gatvekarių ir visos mies
to transportacijos galva Mr. 
Nowicki gavo $2,000 daugiau 
algos apie mėnuo laiko atgal.

—o--
Jeigu transportacijos strei- 

kieriai laimėtų aštuonius cen
tus ir pusę (81/j), dirbdami 
po* 4 4 valandas savaitėje, per 
52 savaites, ' tai gautų tik 
$193.40 per metus daugiau.

—o—
Subankrutavo

Garsusis Penobscot Klubo 
savininkas paskelbė bankrūtą. 
John C. Culbertson, sako, kad 
jis turįs tik $10,300, įskaitant 
Klubo laisnius. Gi skolos turįs 
$67,870, įskaitant $24,506 fe- 
deralinių taksų; prie to, esąs 
skolingas $2,500 už du mėne
sius raudos. « • >

Tai buvo visos buržuazijos 
naktinis lizdas.

Gi ant Michigan Ave., ten 
pat žemai mieste, karčiam- 
ninkai daro didžiausius pel
nus.

—o—
Kas perdaug, tai perdaug

Federaliai policistai suareš
tavo Dr. Roy E. Dow, kurio 
įstaiga yra 9906 Gratiot. Dak
taras klastingai ėmė daug 
narkotikų, dėl “savo pacien
tų.” Jis kaltinamas arba “In
dicted oų three counts.” Pa
leistas po užstatu. Už pėtlia- 
vojimą narkotikų jį gali baus
ti net 15 metų kalėjimu.

Daktaras ar nedaktaras, —• 
kas per daug, tai per daug.

Spartakas

Tuckahoe, N. Y.
«

Širdingai dėkavoju broliui 
V. Kartonui ir Juozui su žmo
na Kartonams iš Maspeth, 
N. Y., taipgi J. Sabalia'uskui 
ir J. Kubilįui iš Yonkers, 
N. Y., kurie mane ligoje ap
lankė.

Balandžio 29 dieną ligoni
nėje man išpjovė guzą ir pa
leido į namus. Išgulėjau 10 
dienų. Po to apsilankiau į li
goninę, daktaras pasakė, kad 
viskas gerai, jokio pavojaus 
nebuvo. Taigi apsi, mokėjau 
už operaciją. Be to į Lais
vės 40 metų jubiliejaus fondą 
paaukavau dar $10.

Ign. Karlonas

DETROIT, MICH.

MIRUS

Mikoltii Bogužinskui
Detroito naujakuriui, mes iš Progresyvių Orga
nizacijų nariai išreiškiame gilią užuojautą liku
siems jo šeimos nariams—dukteriai Margaret 
Matthews ir jos vyrui, dukteriai Isabel Laitis ir 
jos vyrui, anūkėms Judith Ann ir Diane Laitis.

C. ir L. Jasiulioniai
A. Demskienė
V. Smalstienė
F. ir A. Usoniai
P. ir M.x Smalsčiaia 
Anna Litvin
S. Tvarionas
A. ir M. Andriuliai
J. ir M. Povilaičiai
J. ir S.. Nausėdai

So. Boston, Mass.
Skubiais Laisvės pikniko 

reikalais

Kaip bematant ateis ir lie
pos 1-ji diena ir • dienraščio 
Laisvės metinis piknikas. Lai
kas visiems Naujosios Angli
jos progresyviems ir spaudos 
mylėtojams tuo pikniku rim
tai susirūpinti.

Kaip tik tam reikalui ap
tarti yra šaukiamas visų 
Naujosios Anglijos pažangių
jų apskričių komitetų ir orga
nizacijų veikėjų susirinkimas. 
Susirinkimas Įvyks šį sekma
dienį, gegužės 20 ‘d., po No. 
318 Broadway, So. Bostone. 
Prasidės • 11 vai. ryto.

Todėl esate prašomi visi 
komitetų nariai ir veikėjai da
lyvauti susirinkime.

7-tos Apsk. Sekretorius,
Jaskevičius.

Philadelphia, Pa.

SMAGUS MOTERŲ KLUBO 

IŠVAŽIAVIMAS
Visi į laukus, į tyrą orą!

Sekmadienį, Gegužes-May 20-tą 

Gražiame Walskiu Sode 
čia linksmai laiką praleisite ir pasivaišinsite skaniai 

paruoštais užkandžiais.

KELRODIS: Iš Philadelphijos busą imkite Camdene prie Market St. fares 
No. 6. Kuomet pasicksit 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 cirkelį į kelią No. 38, važiuokit iki Chapel Ave. Bus trafiko lempa, 
pasukit po tiesiai, bus tuojau, ta pati Woodlan Ave. ir pukusis sodas.

ft..——M—M—M—M-M-M-—— m—■      ■
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J. ir M. Genaičiai
J. ir Z. Danta 
M. Prakevičius 
Ona Krakaitis
R. ir U. Smigelskiai 
Eva Yuodaitis
S. ir V. Rusaičiai 
A. ir P. Jakščiai 
J. ir M.- Aranukai
Dr. M. Paflevičius ir šeima.

VIESULAS UŽMUŠĖ
200 ŽMONIŲ

Dakka, Pakistan. — Bai
saus smarkumo viesulas 
pražudė 200 žmonių Ryti
nėje Bengalijos provincijo
je; padarė milionus dolerių 
medžiaginių nuostolių.

Matthew A.
BEYLS

(BUTAtrSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
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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NewWko^Ė^zė51lnios Auditorijos Žinios
Atvykdami į New Yorką į-

Moran’ą nubaudus, 
teisia Weber’i v-

Moran, buvęs majoro 
O’Dwyer paskirtas miestui 
vandens tiekimo komisijonie- 
riumi visam amžiui, gegužes 
11-tą tapo nuteistas penkerius 
metus kalėti ir $2,000 pinigi
nės pabaudos., Jį teisė no už 
tai; kad jis turėjo ryšius su 
gembleriais, bet už melą.

Moran sakėsi matęsis su 
vienu žymiųjų gemblerių 
Louis’u Weber ne daugiau 6 
kartų laike valdinės tarnybos 
miestui. Buvę jo raštinėje 
tarnautojai liudijo, kad Webe- 
ris pas jį lankęsis bent 111 
kartų.

Pirmadienį prasidėjo ir 
Weberio byla. Išrinkta džiu- 
rė — 10 vyrų ir 2 moterys. 
Ir jį taip pat kaltina ne už j 
gemblerystę, bet melavimą į 
Kefauver komitetui. Weber | 
sakėsi pas Moran’ą niekad 
nėjęs, jo net nepažinęs.

šiai bylai einant prie galo, 
tikimasi/ bus pašaukta teis
man daugiau gemblerių ir dau
giau buvusių valdininkų, ku
rių ryšius su gembleriais iš
kėlė aikštėn buvusieji Kefau
ver komiteto vizitai New Yor- 
kO.

Taip apskaičiavo mūsų 
pasitikimų generolui 

MacArthurui
Harvard laikraštukas Crim

son saviškai apskaičiavo, kiek 
ištikro galėjo newyorkiečių 
stebėti Mac Arthur o paradą. 
Tuomi jis ryškiai pašiepė New 
Yorko spaudą, kuri MacAr
thurui priskaitė septynis ir 
pusę milijono jo garbintojų.

Laikraštukas rokuoja, kad 
vidutiniai imant (laibus ir 
diktus) vienas newyorkietis 
užima apie dviejų pėdų plotį 
ir pėdą storiu (aukštis, sako 
jie, nesvarbu.) Ir išvokavo ilgį 
kelio, kuriuomi generolas va
žiavo. Išvada:

Visu keliu iš abiejų pusių 
kelio būtų turėję stovėti vie
nas prie kito susibrukę, kaip 
silkės bačkoje, po 100 žmo
nių greta. (Tikrovėje, didžiu
moje viso kelio ant šaligatvio 
vienoje gretoje negalėtų tu- 
tilpti daugiau 12-18 žmonių). 
J ^a i k raštu kas d a d e d a:

“Linkime, kad niekas ne
būtų buvęs sutriuškintas to
kiame spaudime.”

Seniai ieškanti ir negaunan
ti buto brooklynietė Mrs. Jo- 
hannesson pareiškė, kad na
mų savininkai turbūt visai ne
tiki į Motinos Dieną. Didžiu
ma jai atsakė butą dėl to, 
kad ji turi vaikų.

Buvęs policijos komisijonie- 
rius O’Brien pagaliau įteikęs 
džiūrei raportą iš savo finan
sinio stovio, kaip to buvo rei
kalaujama. O’Brien atsistaty
dino iš valdininko už 10 dienų 
po to, kai buvo areštuotas 
gemblerių tūzas Gross.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
A. J. Yereckas ............../../........................... 2.00
A. Kvietinskas ...................... ••••••-............ 2.00
Pr. Beržanskis .......... .......................... 2.00
P. Dargienė ....................... • •............................. 2*00
K. Vidugiris ....................................................... 2.00
Musteikis .......................................  2.00
Bugdinas ....................... • •..................................  2.00
J. Vaitulis, ........................................................... 2.00
W. Putrius ....................... • *.........  WN

’ R. Skarupskas........................................... 1*00
P. Presgentas .....................   1.00
K. Beliūnas ............................. ...........................
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingiau

siai ačiū! Laisves Administraęija

LDS bolininkai kviečia 
jus į smagų hankietą

Sekamą šeštadienį, gegužės 
19, įvyks LDS bolininkų sma
gus bankietas, Liberty Audi
torijoj, 110-06 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. Pradžia 
7 vai. vakare. Įžanga tik $2. 
Tai bus puikiai paruošta 
“chop suey” vakarienė.

Sekančią savaitę grupė LDS 
bolininkų vyks į LDS Nacio-

Šeimininkes Protestuoja 
prieš aukštas kainas

Pirmąją prieš aukštas kai
nas boikoto dieną, pirmadienį, 
organizuotos New Yorko šei
mininkės būriais išėjo į gat
ves veikliai skelbti ir plėsti 
boikotą. Jos daugelyje vietų 
dalino lapelius prie didesnių
jų turgaviečių. šaukė kitas 
šeimininkes šią savaitė susilai
kyti nuo pirkimo mėsos.

šeimininkės ypatingai pasi
piktino leidimu kelti kainas 
pigesniųjų gabalų. Brangiųjų 
gabalų — gerųjų steikų ir 
čiapsų — vidutinės ir bied- 
nuomenės šeimos jau seniai 
nebeįperka. O viena ponija 
nepajėgia yisko geriausio su-, 
valgyti. Brangiųjų mėsų pra
dėjo atsilikti. Dėl to šį kartą 
jų kainų nebekėlė, dar neva 
mažino.

Bet dabartiniai leidimai į- 
galina prekybininkus kelti po 
10 iki 15 centų kaina svaro 
pigesniųjų gabalų, tų gabalų, 
kuriuos perka biedniausios 
mūsų šeimos.

Lapelių dalintojos gavo šil
tą pritarimą visur. Susitiko 
daug ir tokių, kurios, paskai- 
čiusios lapelyje šaukimą ne
pirkti šią savaitę mėsos, atsa
kė

“Jums pritariu, bet mėsos 
aš ir be to retai kada beper
iu.” c.,

Brooklynietės neatsilieka. 
Jau dalinti lapeliai prie 
Church ir Utica Ave., Kings
ton Ave. ir Empire Blvd, Eas
tern Parkway ir Schenectady 
Ave. Ruošiami atviro oro mi
tingai prie Blake Avė. ir Cle
veland St., Prie Blake ir Ala
bama Avės., ir daug kur ki
tur.

Mitinguose ir šiaip ant gat
vių kampų, prie turgaviečių, 
taipgi po namus eidamos Var
totojų Tarybos narės renka 
parašus po protestu prieš 
aukštas kainas ir reikalavi
mais kainas numažinti. Sako, 
jog turi didžio pasisekimo.

Greta parašų, renka ir au
kas delegacijos kelionei į Wa- 
shingtoną. Delegaciją siųs 
birželio 6-tą. Reikalaus at
stumti atgal kainas.

—o—
Naujausios kainos

Einant naujuoju OPS (Of
fice of Price Stabilization) 
patvarkymu1 pigesniųjų gaba
lų kainos gali būti keliamos 
sekamai:

Plate beef (su kaulu) sva
ras buvo 25 c., gali kelti iki 

nalį Bowling Turnamentą, 
kuris įvyks Chicagos apylin
kėj.

Taigi, jų išleistuvėms ruo
šiama šis bankietas.

Todėl nepamirškite atvykti 
ateinantį šeštadienį'į šį ban- 
kietą ir smagiai laiką praleis
ti. Komitetas.

40 c.
Short ribs buvo 39 c., gali 

kelti iki 50 c.
Brisket (be kaulo) buvo 69 

c., gali kelti iki 97 c. Panašiai 
keliamos ir čia neminėtų ga
balų kainos.

O tie neva numažinimai 
kainų ant tūlų brangiųjų jau
tienos gabalų yra tiktai popie
riniai, sako žinovai. Buče- 
riams tų naujųjų kainų ne
reikės nei rodyti kostume- 
riams iki birželio 4-tos. Ir tie 
pažadai numažinti kainas 
rugpiučio ir spalio mėnesiais 
gal visai nebus vykdomi, nes 
apie tai dar turės pasisakyti 
Kongresas.

Jeigu1 bus bent kiek ne po
pierinės kontrolės, jos bus 
tiek tiktai, kiek vartotojai sa
vo masiniais veiksmais išrei
kalaus. Į kainas atsilieps ir 
tas, kaip vartotojai parems šį 
boikotą. T-a.

Beždžionės kūnas ir 
smegenys pateko 

kolegijų studentams
Praėjusį sekmadienį Bronx 

žvėrinČiuje prigėrusio Mako
ko kūnas išsiunčiamas į Har
vard Universitetą studentams 
studijuoti. O smegenys pasi
lieka Columbia Universiteto 
daktarų kolegijai taip pat 
studijavimo tikslams.

Makoko (toks vardas buvo 
duota), vyriškos gimties, di
džiosios veislės beždžionė 
(gorilla) prigėrė įkritęs į prū- 
d.ą,^ kuriu om jis buvo atitver
tas nuo publikos. Prūdas bu
vo iškastas tikslu padaryti 
aplinką lyg ir gamtiškesne, 
paakstinti Makoko tuoktis. 
Jis buvo 14 metų, o jam ban
domoji pripiršti panelė Oka 
yra 13-kos metų. Abu žvė-. 
rinčiun buvo atgabenti prieš 
10 metų.

Nėra žinios, ar jie buvo 
dar ne gana suaugę, kad po
ruotis, o gal vienas kitam ne
patiko. Suleisti į vieną “butą” 
tik susipykdavo ir Makoko, 
susiraukęs, išdūlindavo iš pa
nelės “buto”. Bua)o laukiama, 
kad jie bene susipras ir kad 
žverinčius susilauksiąs nami
nių bezdžioniukų. Sako, kad 
gorillos dar niekad nesiveisė 
belaisvėje.

Makoko svėrė 440 svarų, 
tad įkritusį prūdan ištraukti 
nebuvo lengva, užtruko 10 mi- 
nutų. Gorillos vandens ne
mėgsta, bijosi ir plaukti ne
moka, tad greit panėrė van
denin. Ištraukus, gaivintojai 
prie jo darbavosi ilgą laiką, 
suvartojo aštuonis tankus ok- 
sigeno, tačiau atgaivinti nepa
vyko.

Bronxietis Salvatore Long- 
hitano patrauktas teisman 
kaltinimu, kad jis savo šei
mai ėmė iš miesto pašalpos, d 
tuo tarpu tebeturėjo $11,561 
banke.

Uždaryta pataisoms dalis 
Henry Hudson Parkway tarp 
72 ir 79 St., New Yorke. Dėl 
to mieste labai* apsunkinta va
žiuoto. I , z.

Bandė sustabdyti 
Pattersonui rengtą 

pokylį.
Praėjusį antradienį rengta

sis Williąm L. Pattersonui pa
gerbti bankietas tik per dide
les jo draugų darbuotojų pa
stangas buvo išgelbėtas nuo 
pakrikdymo.

Pirmadienį vakarop Patter
sonui Ginti Komitetui praneš
ta, kad Iceland Rtestauranas, 
esantis prie 52nd St. ir Broad
way, New Yorke, atšaukia 
bankietui vietą. Esą, legijo- 
nieriai pagrasinę restauranui 
pikietų.

Komitetas tuojau leidosi 
ieškoti kitos vietos ir ji gauta 
Central Plaza, 111 Second 
Ave. Tas sudarė didžių nepa
togumų, sugaišties, tačiau po
kylis buvo vykdomas tam 
skirtą dieną, gegužės 15-tos 
vakarą.

Pattersonas, per 25-rius me
tus vadovavęs kovoms ginti 
civilines teises ir persekioja
mus asmenis, pastaraisiais me
tais tapo kongresinio komiteto 
įkaitintas paniekinime Kon
greso. Kaltina dėl to, kad jis 
ne taip atsakė, kaip tardyto
jai pageidavo, kad atsakytų. 
Kalba ėjosi apie politines pa
žiūras. Pasiremdamas konsti
tucinėmis teisėmis, Patterso
nas atsisakė tardytojams 
“spaviedotis” iš savo politi
nių pažvalgų. 1

Leistų policistams 
stoti į bile kurią 

organizaciją
Miesto Tarybos narys Stan

ley Isaacs pareiškė', kad jisai 
leistų policistams stoti į bile 
kurią jų pasirinktą organiza
ciją, jeigu tai būtų jo valioje.

Kaunsilmanas Stanley yra 
nepriklausomas republikonas, 
bet žinomas kaipo ne kartą 
gynęs miesto tarnautojų ir vi
sų gyventojų civilines teises. 
Tačiau šiuo tarpu jisai tarybo
je beliko tiktai vienas iš pa
žangesniųjų ir retai kada jo 
pasiūlymai bepasiekia įstaty
miško laipsnio. Seniau, kuo
met taryboje buvo pažangių 
darbiečių ir komunistų, jo pa
siūlymai gaudavo daugiau dė
mesio ir iš reakcingųjų kaun- 
silmanų abazo.

Nebodamas, priims, ar ne
priims, jisai įteikė tarybai re
zoliuciją, reikalaujančią poli
cistams ir gaisragesiams leisti 
stoti į jų pasirinktas organiza
cijas, įskaitant ir unijas. Tą 
pačią teisę reikia duoti ir vi
siems miesto tarnautojams, 
sako jis.

Mūsų ‘prosperity” 
būtų labai įdomi

Jeigu1 kas nors suskaičiuotų, 
kiek mes visko turime ir kiek 
už visus tuos turtus esame su
smigę skolose bankams, fabri
kantams ir prekybininkams, 
mes ir patys išsigąstume to 
savo “pertekliaus.”

šiomis dienomis , (sekamo
mis dviemis savaitėmis) vieš
butyje Capitol išparduodami 
varžytinėmis $,000 televizijos 
setų. Priežastis; kitaip beveik 
nieko neišparduoda. žmonės 
neturi pinigų, frirmos agentai 
sako:

“Mes parduodavome setus 
įmokant rankpinigių $10, o vi
są likusią sumą palikdavome 
mokėti smulkiais išmokesciais 
per dvejus*ir pusę metų.”

Dabartinis valdžios įsakas 
uždraudžia parduoti prekes 
neįmokėjus pirmuoju įmokes- 
čiu 25 procentų. O likusi su
ma privalo būti sumokama ne 
vėliau 65 savaičių. Tas, sako 
Monarch televizijų firma, veik 
visai sustabdė prekybą. Tai 
toki mes “turtuoliai!”

vairiausiais reikalais mūsų 
žmonės niekad neužmiršta at
lankyti Lietuvių Kultūrinį 
Centrą ir jame įsikūrusias lie
tuvių įstaigas, tarpe kurių yra 
ir dienraštis Laisvė. Tūlas dar 
atvyksta ir su dovana Laisvei.

Dovanų gauna ir Auditori
jos restauranas. Atvyk dama 
pamatyti operetę “Sudrumsta 
Širdis” newarkiete drg. StoL 
moki.enė atvežė abrūsiukų. 
O newarkietis drg. Kazake
vičius — didelį, gerą peilį. 
Tie daiktai susidėvi, susinešio
ja, laikas nuo laiko reikia at- 
pįldyti naujais. Farmeriai 
kartais atveža daržovių, vai
sių ar ko kito valgomo. Iš jų 
restaurano šeimininkė Globi- 
čienė pagamina ką nors ska
naus.

Primintina visiems, sve
čiams iš toliam ir vietiniams, 
jog pietų laiku restaurane vi
somis darbo dienomis būna 
karšti piėtūs, su pasirinki,mn 
dvejopų, o kai kada ir dau
giau patiekalų. Vakarienė 
taipgi duodama iki 7.

Vėlesnėmis darbadienių va
landomis, o taip pat ir šven
tadieniais, kuomet centre ne
būna masinių pramogų, regu
liarių pietų negamina, šeimi
ninkė nedirba. Tačiau namo 
šeimininkas Brazauskas, kuris 
ten pat name gyvena, užėju
sių svečių grupę ekspertiškai 
pavalgydina su “ham and 
eggs” ir kitais greit pagami
namais valgiais ir karšta ka
va. Ar.

Ligoniai
Ignas Sutkus, savininkas 

Republic Bar & Grill, 492 
Grand St., Brooklyne, .bėgiu 
6 mėnesių turėjo 2 serjoziš- 
kas operacijas pabaigoje pra
ėjusių metų. Jam buvo išim
tas inkstas. Gegužės 2 d. vėl 
buvo operuotas, dėl trūkio. 
Manhattan General ligoninėje 
Sutkus išgulėjo 9 dienas. Da
bar jau grįžo namo, vaikšto 
ir jaučiasi gerai.

—o—
Ignas Daužickas, Kapicko 

įstaigos manadžeris, taipgi 
buvo operuotas dėl trūkio. 
Jam buvo padaryta operacija 
gegužės 7 d., Manhattan Ge
neral ligoninėje. Ligonis ge
rai jaučiasi ir jau grįžo namo.

Reporteris.

Brook lynietis groserninkas 
Levine buvęs paprašytas kos- 
tumerio iškeisti $1. Bet kuo
met atidarė kasą ir pakėlė 
akis nuo kasos atiduoti smul
kius, prieš jį jau stūksojo re
volveris. Plėšikai susižėrę iš 
kasos $85 ir iš jo kišenių $25.

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

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

Receptų Specialistai:
- MAX PEIST, Ph. G., 

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Paskelbė boikotą
mėsos kainoms

Pasipiktinimas buvusi om i s 
aukštomis ir aukščiau kelia
momis mėsos kainomis plinta. 
Newyorkietes vartotojų orga
nizacijos. paskelbė mėsos boi
kotą gegužės 14-20 savaitę. 
R a g i n a še i m i n i n k es n e p i r k t i 
ir bučerius nepardavinėti mė
sos.

Vartotojų žygį užgyrė ir 
daugelis kitų susiedijos, taip
gi ir tūlos politinės organiza
cijos, tarpo tų komunistai, 
(I a r b i c č i a i, pro gr esy v i a i.

Komunistai savo užgyrime 
mėsos boikoto pareiškė, jog 
keturios didžiosios mėsai pa
ruošti kompanijos — Cudahy, 
Armour, Swift ir Wilson —i 
praėjusiais metais pelnėsi 
$43,000,000. Užpernai tų pa
čių firmų pelnai buvo $26,- 
000,000. Nurodo, kad karas, 
užšaldymas darbininkams al
gų, pakėlimas mėsos kainų 
taip aukštai pelnus pakėlė.

Vidutiniai darbininkai ir 
biednuomenė. nebeišgali ge
resnio šmotelio mėsos, sako 
komunistų pareiškimas. Jie 
reikalauja pakelti algas ir 
atstumti atgal kainas. Ragina 
visus paremti vartotojų boiko
tą prieš aukštas kainas, susi
laikyti nuo pirkimo mėsos per 
visą šią savaitę.

Susiedij ų organizacijos 
mieste skleidžia lapelius, taip
gi mitingais ant gatvių, rinki
mu parašų, kūdikių vežimė
lių paradais i]* kitais būdais 
bando informuoti visuomenę 
apie boikotą.

Automobiliui atsimušus į 
medį Long Islande užsimušė 
valstybės department© valdi
ninkas Carl Hofferberth ir jo 
žmona Janet.

REIKALAVIMAI
REIKALINGI DARBININKAI 
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga moteriške, gori namai, 
$100 j mėnosj už namų ruošą iv 
priežiūrą 2-jų mažų vaikučių. Šau
kite rytais t ei. HA. 6-8209.

(97 ir 99)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų Klubo susirinkimas jvyks 
šeštadienį, 19 d. gegužes, 7 vai. va
kare, pas Tureikicnę, 143 Pierce St. 
Dalyvaukite visos, nes turime daug 
svarbių reikalų. Galutinai reikės 
prisirengti prie išvažiavimo, kuris 
ant rytojaus, 20 d. gegužes, įvyksta 
pas Walskius, 48 Woodland Ave., 
Merchantville, N. Y. —Sekr.

(97-98)

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

Gegužės (May) 20 d., pas drauge E. 
Geležauskienę, 1210 Blair Ave., 
pradžia 3 vai. po pietų. Visi draugai 
dalyvaukite, nes/jau laikas ir mums 
apsvarstyti, kaip galėtume paremt 
Laisvės Jubiliejaus sukaktį. Neturė-

PARDAVIMAI
GREIT PARSIDUODA 

DRY CLEANING SHOP.
Su pilnais įrengimais tam bizniui, 

geros pirkimui sąlygos, gyvenimui 
/ieta tame pačiame bloke. — Tol, 
MAinc 4-2884. (96-98)

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.

TELEVISION
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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)

C LIFFSIDE, N. J. k
LLD 77 kuopos susirinkimą^ įvyks 

penktadieni, 18 d. gegužės (.May), 8 
va), vakaro, 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 
kviečiamo ai slankyti ir laiku. — W. 
"Bakūnas. 77 kp. Pirm. (96-97)

SO. BOSTON, MASS. 
Svarbus Pranešimas

Yra šaukiamas posėdis visų Nau
josios Anglijos Apskričių Komitetų 
narių ir organizacijų veikėjų neda
lioj, 20 d. gegužės, 11 vai. ryto, 318 
Broadway, So. Boston, Mass. Bus 
aptarta dienrAščio Laisvės pikniko 
reikalai, kuris rengiamas sekmadie
nį, liepos 1 dieną, Maynarde. Visi ir 
visos dalyvaukite. — Jaskevičius, 
LLD 7 Apskr. Sekretorius.

(96-97)

MONTELLO, MASS.
Motorų Apsšviotos Kliubas rengia 

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

--------------------v
Liuosybės Choras rengia koncertą 

ir teatrą šeštadienį, 26 d. gegužės, 
Lietuvių Tautiško Namo /*||mitinėjc 
Salėje, N. Main St. ir k;¥*as Vine 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus 
graži komedija, šokiams muzika. 
Visus ir visas prašome dalyvauti, — 
Komitetas.

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

(96-97)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas <7
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barbenai

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8S42 
- ------------

Petras Kapiskas 
' PALAIKO I.

BAR & GRILL ,
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCk STREET

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

Telefonas X 
EVergreen 4-896#




