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Skaičiau Lietuvių Literatū
ros Draugijos 15-tos Apskri
ties konferencijos protokolą. 
Konferencija įvyko Clevelan- 
de. Konferencijos nutarimai 
man patinka. Susirinkę veikė
jai rimtai susirūpino organi
zacijos reikalais. Priėmė į na
rius atsišaukimą ir paragini
mą, taip pat pabarimą už ap
sileidimą.

Gerai, kad konferencija ne
pamiršo, apart kitų reikalų, 
finansiškai paremti savo or
ganizacijos knygų fondą. Man 
nepatinka, kad kaikurios 
konferencijos atsimena viso
kius reikalus, bet pamiršta 
savo organizacijos finansavi
mą.
i Penkioliktosios Apskrities 

/pavyzdys sektinas kitoms aps
kritims.

cXntro sekretorius sako, 
kad šiemet narinių duoklių 
mokėjimas eina vidutiniai ge
rai. Tai džiugu. Bet turėtų ei
ti dar geriau. Draugijos Kons
titucija nurodo, kad su liepos 
1 diena kiekvienas narys pri
valo būti duokles pasimokėjęs. 
Taip reikia ir padaryti.

—o—«
Klerikalų spaudoje visi 

viernieji šaukiami prie “su
sikaupimo.” Kam? Galgi ge
ram reikalui?

Nebus tų baikų. Jie ragina
mi susikaupti didesniam nie
kinimui jų senosios tėvynės 
Lietuvos. Jie raginami susi
kaupti už naujo karo artėji-

* mą. Juo greičiau, tuo geriau, 
nesitik per naują karą kry- 

\ žiokams vėl atiteksianti varg
šė Lietuva.

X —o—
Gerai, kad dienraštis Vil

nis išleis knygos formoje Teo
filio Tilvyčio gražiąją epinę 
poemą ‘Usnyne.” Ją galima 
bus įsigyti tik už vieną ameri
konišką dolerį.

Puiki proga ir laisviečiams 
šią poemą pigiai įsigyti. Gali
ma bus gauti, tikiu, Laisvės 
administracijoje.

—o—
Dr. Alvin C. Eurich pame- 

. tė prezidentavimą New Yor- 
ko Valstybiniam Universitete. 
Nuėjo tarnauti Ford Fundui 
vice-prezidentu. Ten gaus 
daugiau dolerių. Tai ir viskas.

Ne jis vienas. Panašiai do
lerį nusiveja daugybė moksli
ninkų. Kapitalizmas ištvirk- 
do ir gabius talentingus žmo
nes.

New Yorke aną dieną iš- 
kiiįningai valdžia sudegino 
trisz ‘tonas plunksnų. Jos buvo 
laukinių paukščių plunksnos. 
Galėjo būti sunaudotos pa- 
duškų gaminimui.

Ir čia visoje nuogumoje pa
sirodė kapitalisflnė beprotys
tė. Atidavimas žmonėms 

1

plunksnų būtų atsiliepęs ant 
paduškų kainų. Gal vienu ki
tu centu būtų atpigusios. Tai 
geriau plunksnas paversti 

. pelenais!
—o—

Tikėsite, ar ne, bet tarpe 
25 ir 27 milijonų Amerikos 
vaikų negaus tinkamos, rei
kalingos mokyklinės apšvie- 
tos. Taip apskaičiuoja viešo
sios apšvietos žinovai.

Nėra' pakankamai tinkamų 
mokyklų ir mokytojų. Milijo
nai vaikų be laiko turės ap
leisti mokyklas dėl ekonomi
nių sunkumų. O prezidentas 
Trumanas šiemet • išleis še
šiasdešimt bilijonų dolerių 
Karui ir militarizmui.

Argi tas neparodo, kad 
mus faldo netinkami valdo
vai ?

Ir menševikų spauda skun-

AMERIKONAI ATMUŠĖ 
DAUGUMĄ ŠIAURINIU 
KORĖJIEČIŲ ATAKŲ
Bet rytiniame fronte Korėjos 
liaudininkai veržiasi pirmyn

JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

Korėja, geg. 21. — Va
kariniame fronte ameriko
nai ir jų talkininkai atmu
šė septynias šiaurinių Ko
rėjos liaudininkų ir kinų 
atakas. Amerikiniai žval
gai su tankais vėl pasiekė 
Uijongbu, 11 mylių į šiau
rę nuo Seoulo, bet paskui 
pasitraukė atgal.

Rytiniame fronte šiauri
niai korėjiečiai ir jų padė
jėjai kinai veržėsi vis gi
lyn pro savo prakirstą 
spragą amerikinėse linijo
se arti Pungamo ir Soksos. 
Jankių komandieriai prisi
pažino, jog čia jie randasi 
pavojingoje padėtyje.

Rakietiniai Amerikos lėk
tuvai susikirto su rusiškais 
šiaurinių korėjiečių rakieti- 
niais lėktuvais paliai Man- 
džūrijos sieną. Ameriko
nai sako nušovę tris šiau
riečių lėktuvus, o ameriki
niai lėktuvai visi saugiai 
sugrįžo.

Pabranginamas daiktu 
siuntinėjimas paštu
Washington.—Tarpvalsti- 

jinės Prekybos Komisija 
nutarė 25 procentais pakel
ti kainas už daiktų siunti
nėjimą per paštą-parcel 
post, pradedant nuo spalio 
1 d. šiemet.

Generali s paštų viršinin
kas Donaldson pirmiau 
kreipėsi į Kongresą, kad 
taipgi pabrangintų siunti
nėjimą laiškų ir laikraščių. 
Su tuo Kongresas nesutiko, 
bet įgalino Donaldsoną su
sitart su valdine prekybos 
komisija kas liečia kainų 
pakėlimą pundelių siuntinė
jimui paštu.

Pundelių siuntinėjimas 
iki šiol davė paštui 400 mi- 
lionų dolerių pajamų . per 
metus. Bet Donaldsonas 
sakė, reikėtų 500 milionų 
dolerių, norint padengti 
metines parcel post išlai- 
laidas.

SUIMTAS PAKISTANO 
GENEROLAS

Karachi, Pakistan. — Ta
po areštuotas Pakistano 
generolas Nazir Ahmed. 
Kaltinamas, kad vadovavo 
sąmokslui sukelti armiją 
prieš premjero Liakvato 
Ali Khano valdžią. Už tai 
jau pirmiau suimta 14 kitų 
asmenų. 
-------------------------------- ;--- 
džiasi, kad Europoje jau vėl 
slankioja “Hitlerio dvasia.” 
Ji jau smarkiai pasirodė Vo
kietijos Saksonijoje.

Bet ta spauda neišdrįsta sa
vo skaitytojams pasakyti tos 
žiaurios tiesos, jog už tos dva
sios iš naujo pasirodymą at
sako “vakarų demokratijos.” 
Kas gi valdo Vakarinę Vokie
tiją, kur ta piktoji dvasia vėl 
apsireiškia, jeigu ne Londo
nas, Paryžius ir W'ashingto- 
nas?

Amerikomi oficieriai skel
bia, kad per dieną buvę už
mušta bei sužeista 25,000 
šiaurinių korėjiečių ir ki
nu.

c •> f1

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas^ pranešė, kad 
jie nušovė dar 5 ameriki
nius lėktuvus. Taipgi sakė, 
liaudies partizanai pagrobė 
4,620 amerikinių šautuvų, 
1,043 kulkosvaidžius, 38 pa
trankas ir daug amunicijos.

Turkai baduoliai kelia 
riaušes prieš valdžią

Beirut. — Šimtai tūks-* 
tančių Turkijos valstiečių 
badauja ir kelia riaušes 
prieš valdžią, sako Tele- 
press žinių agentūra. Vien 
Konyi srityje kariuomene 
nušovė kelis tuzinus suki
lėlių.

Pusiau - oficialus turkų 
laikraštis Zafer skaičiuoja, 
kad pernai badu mirė 300,- 
000 vaikų.

Turkijos valdžia, pagal 
Amerikos įsakymą, išleidžia 
ginklavimuisi 70 procentų 
visų savo pajamų; taigi 
nėra už ką dasipirkti grū
dų iš užsienio, kaip teigia 
Telepress.

Kaliniai buvo užvaldę 
Utah kalėjimą

Salt Lake City. — Sukilo 
daugiau kaip 400 kalinių, 
suėmė sargus, užėmė kalėji
mą ir per 5 valandas laikė 
jį savo “valdyboje.” Paskui 
175 policininkai apsupo ka
lėjimą, bet kaliniai dar ne
pasidavė, iki kalėjimo virši
ninkas ir Utah valstijos 
valdininkai sutiko svarstyti 
kalinių skundus.

O pamatinis jų skundas 
buvo, kad tūli kaliniai ne
teisingai baudžiami.

Pasiutę šunes aprieja 
daug amerikiečių

Washington.—Pagedę šu
nes ir laukiniai žvėrys ap
rieja gana didelį skaičių 
gyventojų, vidurvakarinėse 
valstijose, ypač lowoj, Min- 
nesotoj, Nebraskoj, North 
Dakotoj ir South Dakotoj.

Jungtinių Valstijų Viešo
sios Sveikatos Įstaiga žada 
veikliau kovoti prieš ap
riejimų pavojus. 

---- --- ---------- - /
Tito išbraukė Jugoslavijos 

Metalistų Unijos vadų
Belgrad. — Jugoslavijos 

valdovo Tito šalininkai iš
braukė Lazarą Plavišą, Me
talistų Unijos pirmininką; 
įtarė, kad Plaviš rėmė 
Kominformą prieš Tito val
džią.

SUKELTA 96,277;
DAR REIKIA $3,723

Nuoširdžiai dienraštį Laisvę parėmė Baltimorės 
Moterų Klubas, Worcester! o lietuviai, torontiečiai, o 
skaitytojas S. Raudonas, farmerys iš Barnegate, N. J., 
paaukojo Laisvei 12 kvortų medaus, kas pinigais bus 

$12. Worcesterietis veikėjas rašo:
“Gerb. Laisviečiai!

Čionai rasite $50 čekį. Tai pelnas nuo bankieto Lais
vės naudai. Aukų parengime buvo surinkta virš $100. 
Manau, kad jau gavote nuo mūsų vajininkų vedėjo 
Jono Skliuto. Jis sakė, kad mūsų mieste aukomis 
Laisvei jau sukelta virš $700. žinokite, kad mes tu
rime dar ir kitų reikalų, kuriems sukėlėme pinigų.
Laisvė, nepaisant visko, turi gyvuoti. J. M. L.” 

Aukų gavome sekamai:
Lietuvių Moterų Progresyvių Klubas,

Baltimore, per V. Stankevičių..............$50.00
xPelnas nuo bankieto Worcestervj,

per J .M. Luką ..................   50.00
Aukos, surinktos A. Naruševičių ‘“pareje,”

Toronto, per “L. B.” ..................... • •.. 21.00
Geo. Martin, Dedham, Mass.........................  10.00
John Yasulaitis, Kenosha, Wis.................... 10.00
Vancouveriečių aukos, per A. Grinkų .... 9.00 

(Tąsa ketvirtame pusi.)

Amerika atmetė 
taikos sutarčiai

Washington. — Jungtinės 
Valstijos atmetė naują So
vietų pasiūlymą, kad planą 
dėl taikos sutarties su Ja
ponija gamintų Keturi Di
dieji — Amerikos, Sovietų 
Sąjungos, Anglijos ir Kini
jos užsienio reikalų .minis
trai.

Jungtinės Valstijos vėl 
kvietė Sovietus prisidėti 
prie plano, kurį Amerika 
pagamino išvien su Anglija 
ir kitais bendrais.

Amerikos valdžia atmeta 
Kinijos Liaudies Respubli-

Amerika sulaikys medžiaginę paramą 
šalim, pardavinėjančiom naudingus 

daiktus Sovietam ir ją draugam
Washington. — Kongre

so Atstovų Rūmas ir Sena
tas yra priėmę bilius, rei
kalaujančius sulaikyt pini
ginę - medžiaginę paramą 
tokiom šalim, kurios parda
vinės Sovietams ar jų drau
gams “karinius daiktus.”

Senatorių ir kongresma- 
nų įgaliotiniai dabar suvie
nodino tuos bilius, paga
mindami vieną bendrą pa
siūlymą, kurį tvirtins Kon
greso Atstovų Rūmas ir Se
natas.

Bet Jungtinės Valstijos 
kariniai vis rems priešin
gas komu n i s t a m 1 šalis, 
nors jos ir pardavinėtų 
jiems uždraustus daly
kus, sako subendrintas pa
siūlymas.

Draustinais kariniais, 
daiktais vadinama ne tik 
ginklai, bet metalai, maši
nos, fabrikiniai įrankiai ir 
įvairūs daiktai, kurie, sako
ma, galėtų tarnauti stipri
nimui Sovietų Sąjungos, 
Lenkijos, čechoslovakijos, 
Kinijos ar kitų “komunisti

Sovietų planų 
su Japonija

kos dalyvavimą taikos su
tartyje. su Japonija.

Sovietų Sąjunga reikalau
ja ištraukt visą svetimųjų 
kariuomenę po taikos su 
Japonija ir sugrąžint Japo
nijai visas salas, kurias jai 
pripažino Kairo, Jaltos ir 
Potsdamo konferencijos.

Jungtinių Valstijų planas 
siekia palaikyt amerikinės 
armijos junginius ir kari
nes stovyklas Japonijoj ir 
po taikos sutarties pasira
šymo ir pripažint ameriko
nų globą Okinavai ir tūloms 
kitoms japonų saloms.

nių kraštų.”
Prez. Trumanas, supran

tama, pasirašys tokį Kon
greso nutarimą.

“Kainų vaina” nupigino 
Philadelphijoj gazoliną

Philadelphia. — Gazolino 
stotys daugelyje Philadel- 
phijos dalių veda vadinamą 
“kainų karą.” Kai kurios 
numušė kainas 2 iki 4 cen
tų galionui, nerėdamos pa
veržti pirkėjus nuo kitų 
stočių.'

Dėl to gazolinas laikinai 
atpigo iki 21 cento galio
nui. O pirm “kainų vai
nos” reguliarė gazolino kai
na buvo 27 centai.

Saigon, Indo - Kiną. — 
Prancūzai sakosi atmušę 
Vietnamo liaudininkų ata
kas už 40 rųylių nuo Ha
noi didmiesčio.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę ir šilčiau.

ĮŽYMŪS AMERIKIEČIAI 
REMIA SEN. JOHNSONO 
TAIKOS PLANĄ KORĖJAI

I

Pravda ištisai perspausdino 
Johnsono pasiūlymą Senatui

New York. — Susirinkę 
vadovai American Peace 
Crusade (Taikos Žygio) 
atsišaukė į Senato komite
tą Washingtone, kad tuo
jau imtų svarstyti demo
krato senatoriaus Edwino 
C. Johnsono pasiūlymą dėl 
karo baigimo Korėjoje.

Atsišaukimą pasirašė 
prof. Robert M. Lovett, bu
vęs Virginijos salų veikian
tysis gubernatorius; ato-

Iranas atmeta Anglijos 
reikalavimą-grūmojimą

Teheran, Iran. — Anglija 
atsiuntė Tranui griežtą no
tą, kad nedrįstų perimti an
glų žibalo pramonę tame 
krašte į Irano valstybės 
rankas ir kad dėl to derė- 
tųsi su anglų komisija. O 
jeigu ne, tai Anglija grasi-
no Ivanui “rimtomis pasek
mėmis.”

Irano valdžia atmetė šį 
reikalavimą ir kartu smer
kė Jungtines Valstijas, kad 
jos kišasi į vidurinius Ira
no reikalus. Mat, Jungti
nės Valstijos iš anksto už- 
gyre tą anglų notą .

Valdžia vėl ketinat
nupiginti jautieną

Washington. — Valdžia 
įsakė 10 procentų numušti 
kainas mėsiniams ‘ galvi
jams. Kainų kontroliuoto
jas Michael DiSalle prana
šauja, kad dėl to jautiena 
iki spalio mėnesio “turės 
nupigti” pirkėjams 8 iki 10 
centų svarui.
' Neseniai DiSalle neva 
numušė jautienos kainą 
smulkmeniškose parduotu
vėse, bet po “numušimo” 
mėsa juo labiau pabrango.

Egiptas teisia aukštus 
karinius sukčius

Kairo. — Egipto teismas 
tardo vieną kunigaikštį ir 
kelis aukštus armijos ir lai
vyno oficierius kaip suk
čius. Jie kaltinami, kad 
nusuko valdžiai 5 milionus 
dolerių, 1948 metais pirkda
mi Egiptui ginklus karui 
prieš Izraelį.

Kinija sako, amerikonai 
plačiau siekia negu išgali

Peking. — Kinijos radi
jas, kalbant apie gen. Mar- 
shąllo liudijimą Amerikos 
senatoriams, sakė:

—Marshallo .pareiškimai 
parodė, jog užpuolikiški A- 
merikos pasimojimai šiuo 
laiku yra didesni, negu jos 
pajėgumas patenkinti tuos 
pasimojimus.—

mistas prof. Ph. Morrison, 
Jungtinės Elektrininkų U-. 
nijos vice-pirmininkas Er
nest De Maio, profesoriai 
W. EL B. DuBois, Henry/ 
Pr. Fairchild; garsusis dai
nininkas Paul Robeson ir 
eilė kitų įžymių amerikie
čiu. 4.

Maskva. — Sovietų komu
nistų dienraštis Pravda iš
tisai perspausdino senato
riaus Johnsono įteiktą Se
natui rezoliuciją dėl taikos 
Korėjoje.

Sen. Johnsono pasiūlymas 
ragina amerikonus ir jų 
talkininkus p a s i t r aukti į 
pietus nuo 38-tos paralelės, 
o Korėjos liaudininkus* ir 
kinus grįžti atgal į šiaurę 
nuo tos paralelės ,taL yra, 
sienos tarp šiaurinės ir Pie
tinės Korėjos.

Johnsonas negaišuojant 
šaukia sustabdyti mūšius ir 
sako, visa svetimųjų ka
riuomenė turėtų apleisti 
Korėją iki gruodžio 31 d. 
š. m.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Korėja. — Amerikos la^ 

kūnai, pagal gen. Ridgwa- 
y’o įsakymą, primėtė'milio
nus lapelių šiauriniams ko
rėjiečiams ir kinams. La
peliuose pasakojo, kad 
Jungtinės Tautos nori tai
kos su jais. _ ■

(Jungtinių Tautų seimas 
yra pasiūlęs tokiį taiką, 
kur Šiaurinės Korėjos liau
dininkai turėtų pasiduoti.)

Seattle, Wash. — Žibali
nis laivas netyčia susidūrė 
su kareiviniu laivu, gabe
nančiu jaukius Korejon. 
Prakirto dvi dideles skyles 
kareiviniame laive, kuris 
tada atgal uostau sugrįžo.

Visi žmonės laivuose išli
ko sveiki.

Hackensack, N. J.—Pra
sidėjo teismas prieš Joe 
Adonisą, buvusį New Yor- 
ko raketierių - žmogžudžių 
vadą.* Dabar New Jersey 
valstija teisia jį tiktai kaip 
vadą gemblerystės, kuri iš
traukia žmonėms milioną 
dolerių per metus.

Maskva. — Buvusios ka
talikų bažnyčios skiepe Le
ningrade vyksta paroda 
raštų ir paveikslų, rodan
čių, kaip “popiežius tar
nauja imperialistams” prieš 
Sovietų Sąjungą. < •

Per kelias dienas 40,000 
žmonių atsilankė parodon.

■

Madrid, Ispanija. — Slap
tai paskleisti lapeliai šau
kia Madrido darbininkus į 
visuotiną streiką, reikalau- 4 
jant numušti maisto kainas. 0

ft..
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“LEONAS IR MARKSAS”
Po tokia antrašte aną dieną Brooklyno pranciškonų 

laikraštis parašė įvedamąjį, kuriame laikraščio redakci- 
‘ ja bando įrodyti, jog popiežiaus Leono XIII-tojo enci

klika “Rerum novarum” yra geresnė darbininkams, ne
gu Karolio Markso ir Engelso parašytas “Komunistų 
manifestas.”

Markso-Engelso “Komunistų manifestas” buvo para
šytas prieš 104 metus, o Leono XIILtojo “Rerum no
varum” buvo išleista prieš 60 metų.

Leonas XIILtasis savo encikliką išleido tuo tikslu, 
kad sulaikyti darbininkus nuo socialistinio (dabar ko
munistinio) judėjimo.

* Pranciškonų laikraštis šitaip rašo:
“Komunistiškas manifestas ir krikščioniška encikli

ka svarsto tuos pačius socialinius rūpesčius, kurie vis 
labiau gilino griovį tarp kapitalo ir darbo. Marksas pa
noro jį užlyginti klasių kova ir neapykanta, Leonas—jų 
sutaikymu. Pirmasis iš jų stojo ant grynai medžiaginio 
pagrindo, antrasis—ant dvasinio.”

Kaip matome, pranciškonų laikraštis čia sakė ir ne- 
dasakė.

Marksas nurodė, jog žmonija nebus laisva, kol vieš
pataus klasės, kol kapitalistai naudosis kitų darbų, kol 
žmogus išnaudos žmogų.

Klasinė (šiuo tarpu kapitalistinė) santvarka, besire
mianti ant privatinės nuosavybės ir žmogaus žmogumi 
išnaudojimo, gimdo klasių kovą, gimdo skurdą, krizes, 
gimdo karus, kuriuose žūsta milijonai žmonių.

Norint, kad visa tai išnyktų, darbo žmonės, vadovau- 
jafhi darbininkų klasės, su savo politine partija prieš
akyj, privalo kovoti už paėmimą politinės galios į savo 
rankas, už suvisuomeninimą šalies turtų ir už klasių 
panaikinimą. Pranyks klasės, pranyks prieštaravimai, 
pranyks krizės ,pranyks skurdas, pranyks karai.

Leonas XIILtasis savo enciklikoje sako: privatinė nuo
savybė privalo pasilikti, kaip yra, privalo gyvuoti -kla
sės, tik kapitalistai turį būti darbininkams “geri,” pa
tenkinti jų reikalavimus, ir viskas bus gerai. Leonas, 
kaip matome, stoja už tai, kad greta viens kito gyventų 
vilkas ir ėriukas ir kad abudu būtu sotūs. i

Na, ir ką gi mes matome? Mes matome, jog kapita
lizmas^ už kurį Leonas XIILtasis taip stoja, bėgyje 60- 
ties metų buvo su ruošęs daugybę karų—tarp jų du pa
saulinius.

Kapitalizmas dagyveno to, kad jis šiandien jau be 
karų nebegali apsieiti, jei nori išvengti vidujinių su
krėtimų—baisaus nedarbo, baisios krizės. Iš tikrųjų, jis 
krizės nebegali išspręsti net karų pagalba,—jis tegali 
tik ją nustumti tolimesniam laikui.

Toliau pranciškonų laikraštis sako, jog Marksas 
“nori žemę paversti rojumi,” gi Leonas—“siekia tiktai 
pravesti pro žemę kelią į rojų.” ,

Tai parodo, jog Leonas XIILtasis nori, kad žmonija 
eitų į rojų pro pragarą, arba, geriausiu atveju, pro 

į'tH skaistinį (čysčių). ' .
Marksui, žinoma, nerūpi “užgrabinis rojus”; jam rū

pi, kad. žmonija būtų laimingesnė čia pait, žemėje. Ir 
jį gali būti laimingesnė, ji gali gražiau gyventi, ji gali 
turėti žemėje rojų, jei tik ji, žmonija, naudosis savo 
darbo vaisiais; patys darbo žmonės privalo valdyti tur
tus ir bendrai naudotis savo darbo vaisiais.

Socialistinėje visuomenėje, kai nebus klasių, kai žmo
gaus žmogumi išnaudojimas bus pašalintas, kai žmo
nės bus viskuo aprūpinti, jie, aišku, mažiau ir griešys; 
nereikės vogti, nereikės" kitus žudyti, nereikės meluoti, 
nes viskas remsis teisingu darbu ir teisingu darbo vaisių 
paskaidymu.

Taigi, žiūrint į tai ir tikinčiojo kataliko akimis, da- 
> rosi aišku, jog tik socializmas tegali žmogų sutobulinti, 
/ apšviesti, pakelti jį dvasiškai, padaryti jį geru, doru 

žmogumi.
Šių dienų marksistai nesikiša į žmogaus asmeninius 

reikalus,—tiki jis į anapusgrabinį gyvenimą ar netiki, 
K tai jo asmeninis dalykas.

Marksistai sako: darbininkų klasės (o tai reiškia ir 
visos žmonijos) išsilaisvinimas remiasi ne Leono XIII- 

: - tojo enciklika, o darbininkų judėjimu, jų kova dėl tai- 
' kos, dėl geresnio darbo žmonėms gyvenimo, šviesesnio 

rytojaus,'na, ir dėl socializmo.
Pranciškonų laikraštis pripažįsta, jog mažai darbi

oj ninku teklauso Leono enciklikos; jie greičiau klauso 
L. Markso mokslo/

Kad taip yra, niekas negali užginčyti. Katalikiškiau- 
*, sjose šalyse, tokiose, kaip Italija, kur kapitalizmas gy- 

. vuoja, inilijonai darbininkų yra to krašto komunistų 
f - partijoj. , t _ j
E * Kitos didžiai katalikiškos šalys, kaip Lenkija, Ven- 

’ grĮjn, šiandien yra liaudiškos respublikos ir jau kuria 
O-Socialistinę santvarką.

Mūsų tėvų kraštas, Lietuva, kurioje gyvena daugu- 
ma katalikų, jau arti 11 metų, kai yra socialistinė.

* f Žinoma, tai verčia popiežius susirūpinti, nes šiais lai
kais .popiežiai yra įsikibę už kapitalizmo skvernų ir,

Kas Ką Rašo ir Sako
NETEISYBĖ

Klerikalų Drauge skaito
me:

“Naujienos” gana šiltai at
siliepia apie Marksą. Atrodo, 
kad marksizmas “Naujie
noms” gana prie širdies.

Neteisybė!
Kadaise, taip, Naujienos 

dangstėsi marksizmu, bet 
šiandien jos tarnauja ne 
marksizmui, o fašizmui.

Naujienų redaktorius P. 
Grigaitis bendradarbiauja 
su fašistais, dirba fašis
tams. Jei Naujienų redak
toriui pasitaiko palankiau 
suminėti Markso vardą, tai 
tą reikia skaityti apsiriki
mu.

MAŽIAU GALVIJŲ, 
MAŽIAU DARBO

Vilny j skaitome:
Teko kalbėtis su keliais lie

tuviais, dirbančiais stokjar- 
duose. Jie sako, kad pastarąją 
savaitę iš darbo atleista gana 
daug darbininkų.

Mat, mėsos trustas ir stam
būs far.meriai pradėjo strei
ką,* protestuodami prieš mė
sos kontrolę, nors ta kontrolė 

(būtų ir menkiausia. Į stok jar
dus pereitą savaitę pristatyta 
mažiau galvijų. Dėl to ir su
mažėjo darbai.

Antra vertus, kompanijos 
tikisi, kad atleidinėjimu iš 
darbo jos pagadins unijistų 
moralę. Mat, dabar vedamos 
derybos tarpe unijos ir mėsos 
pokeriu.
Unijistai laikosi stipriai.

TARP DRAUGO
IR NAUJIENŲ

L. Prūseika rašo Vilnyj:
Parubežio linijoj, Kur susi

siekia .marijonų “Draugo“ 
parapija su naujieniniu pali
varku, vis tankiau pasirodo 
juodos katės.

Marijonų ‘Draugo” inicia
tyva Chicagon buvo pakvies
tas Čiurlionio ansamblis. Tą 
dieną naujieniniai turėjo savo 
“šventę.” Marijonams ir čiur- 
lioniečiams pikta, nes jiems 
trūko trijų ar keturių šimtų 
žmonių. Naujieniniu mitingas 
buvo skystas.

Marijonams pikta, kad 
menševikai nerašo 'apie bend
ruomenę.

Klerikalai boikotavo tūlo 
“Naujienoms” artimo rašyto
jo 60 m. sukakties minėjimą.

Naujienoms pikta, kad di
pukų “elitas” ne su jomis, bet 
su “Draugu.”

Tai tik pradžia ermyderių.

DŽIAUGIASI
Naujienose tūlas A. džiau

giasi, kad Niujorko miesto 
laivakroviai atsisakė dėti į 
laivą Tarybų Sąjungos tar
nautojų, grįžtančių į savo 
kraštą, bagažą.

Tačiau, rašo A., “New 
Yorko uosto vadovybė užti
krino USSR valdininkus, 
gaus savo. pirkinį” (baga- 
kad jie vėliau kaip nors 
žą).

Taigi, džiaugsmas per 
niek! Bagažą T. Sąjungos 
tarnautojai visvien gaus, o 
gal jau gavo.

Šis “atsisąkymas” krauti 
į laivus ar iškrauti iš lai
vų bagažą, aišku, yra su
kurstytas raudonbaubių, T. 
Sąjungos priešų.

Tuo patim atsimokėdami, 
Tarybų Sąjungos darbinin
kai galėtų atsisakyti krau
ti Amerikos tarnautoju to
je šalyje bagažą. Bet jie 
to nedaro, nes taip nedera 
daryti.

Dėl to, žinoma, nieks ne
kaltina pačių darbininkų— 
kaltina tuos, kurie darbi
ninkus sukurstė.

Naujienų bendradarbis to 
nesupranta.

BARA!
Vyt. Alantas yra buvęs 

“Lietuvos Aido” redakto- 
riusi. Jis, taigi, buvo ir te
bėra smetonfriinkas. Dabar 
Alantas (dipukas) rašinėja 
Clevelando Dirvai. Ir štai, 
kaip jis barasi:

—Štai, žiūrėk, jau bus 25 
metai kai Naujienos ir joms 
gimininga spauda rašo, kaip 
tik moka, pikčiausiai, sarkas- 
tiškiausiai ir juodžiausiai apie 
prezidentą Smetoną, o tuo 
tarpu jo šalininkai vaizduoja 
jį buvus ne tokį jau baisų. 
Kam tas amžinas ginčas? Ko 
tuo norima pasiekti ? Kodėl 
nenorima to klausimo palikti 
ramybėje: juk tai yra praei
ties dalykas, ir tegul istorija 
taria savo nešališką, šaltą ir 
teisingą žodį. Argi mes jau 
nebeturime svarbesnių ir ak
tualesnių problemų pasvars
tyti? Iš. dabartinės mūsų spau
dos man susidaro įspūdis, kad 
mes tebetrypiam vietoje, vis 
tebegromuliuojam tuos pačius 
nusidėvėjusius klausimėlius, 
kad mes daug labiau mėgsta
me sau nervus padilginti, ne
kaip kad smegenis pakrapšty
ti, bejieškant naujų kelių mū
sų visuomeniniam, politiniam 
bei valstybiniam gyvenimui. 
Ir man susidaro visai 'aiškus 
įspūdis, kad mes galvojame, 
jog grįžę sėsime į tas pačias 
dvidešimts šeštais metais ap
leistas demokratines kėdęs, o 
toliau viskas tvarkysis savai
me. Bet niekas savaime nesi- 
tvarkys, ypatingai toje tau
toje, kuri taip lengvabūdiškai 
elgiasi su teisybės dalykais. 
Teisybė, neteisybė, teisybė..., 
o gal ir neteisybė!

Visai natūralu, kad Alan
tas gina Smetoną ir jo re
žimą Lietuvoj. Jis nenori, 
kad šiandien kas nors pri
mintų Smetonos “griekus,” 
nes pats Alantas, Rastenis 
ir visa jų kompanija šian
dien ,jau yra “demokratai” 
ir jie nori tokiu padaryti ir 
Smetoną. .

Alantas, kaip matome, 
dar svajoja į grįžimą Lie
tuvon ir sėdimą į valdišką 
kėdę, na, ir vėl viešpatavi
mą. « «.

Deja, to nebus.
Smetonos demokratu nei 

Alantas, nei jo bičiuliai ne
padarys, nes jį, Smetoną, 
lietuvių tauta gerai pažįs
ta; pažįsta ir tuos, kurie 
buvo prie smetoniškų ėdžių 
ir ėdė smetonišką abraką.

Apsigynimo sekretorius 
gen. George Marshall, 
kuris per ištisas šešias 
dienas liudijo Senato Ko
misijai ir gynė vyriausy
bės/politiką Korėjoje ir 
visuose Tolimuosiuose Ry
tuose. Marshall teigė, 
kad prezidentas Trumą- 
nas teisingai ir išmintin
gai pasielgė, atstatyda
mas ,gen. MacArthurą iš 
komandos.

kiek drūti, bando jį išgelbėti.
Tam ir buvo išleista Leono XlH-tojo enciklika, kuria, 

kaip pranciškonų laikraštis pripažįsta, 'katalikai darbo 
žmonės atsisako vadovautis.

Kaip gi Amerikos Komunistų 
Partija atsako į valstybės .

prokuroro kaltinimus \
1950 metų rugsėjo 23 d. 

Kongresas' galutinai priėmė 
taip vadinamą “McCarran 
Act,” nukreiptą prieš visą 
Amerikos komunistinį sąjū
dį. Jo pamatinis tikslas, 
pasirodo, yra Amerikos Ko
munistų Partiją padaryti 
nelegališką organizaciją.

Pagal tą McCarran Aktą, 
prezidentas Trumanas pa
skyrė Subversive .Activities 
Control Boardą. Tų pačių 
metų lapkričio 22 d. valsty
bės prokuroras šiam “bor- 
dui” įteikė kaltinimus prieš 
Komunistų Partiją, reika
laudamas ją pripažinti 
“svetimos valstybės pada
ru.” Bordas arba taryba 
neseniai pravedė apklausi
nėjimą. Komunistų Partija 
pasistatė savo pozicijai ap
ginti tris advokatus—buvu
sį kongresmaną Vito Marc- 
antonio, John Abt ir Joseph 
Forer.

Į valstybes prokuroro Mc
Grath kaltinimus šių metų 
balandžio 3 d. Komunistu 
Partija įteikė tarybai atsa
kymą. Atsakyme atmuša
mi visi kaltinimai. Su par
tijos parodymais bus, mums 
atrodo, svarbu mūsų skai
tytojams susipažinti, todėl 
žemiau pateikiame ' jų su
trauką. Kai kur partijos 
parodymus savo žodžiais 
atpasakojame, o kitur pa
duodame žodis žodin.

I.
Komunistų Partijos atsa

kymas prasideda su poros 
puslapių įvadu, kuriame 
perdėm pasmerkiamas Mc
Carran Įstatymas. Jame, 
tarp kitko, sakoma:

“McCarran Aktas yra 
neįstatymiškas ir priešin
gas Konstitucijai. Jis su
laužo Teisių Bilių. Jo tiks
las yra nuslopinti politinę 
opoziciją, šis Aktas yra, ir 
tokiu jis buvo • išleistas, 
įstatyminė priemonė atim
ti Komunistų Partijai tei
sę legališkai gyvuoti ir 
veikti, užginti josios pase
kėjams laisvę vienytis, ir 
sukurti naują politinės he- 
rezijos prasižengimą.”

Aišku, sako partija, kad 
toks Aktas paliečia ne tik 
komunistus, bet visus Ame
rikos žmones. Juo pasi
remiant valdžia gali perse
kioti ir bausti kiekvieną 
savo politinį oponentą arba 
kritiką.

“Šis Aktas yra karinės is
terijos padarinys,” sako 
Komunistų Partija. Be to
kios isterijos sąlygų toks 
įstatymas nebūtų buvęs 
įmanomas.

Pasikėsinimas ant Komu
nistų Partijos legališkumo, 
sako, tėra pirmas žingsnis 
linkui nušlavimo Amerikos 
žmonių laisvių.

Partija sako, kad pati 
prezidento paskirtoji tary
ba yra nelegališka, nes 
Jungtinių Valstybių Sena
tas nėra jos paskyrimo už- 
gyręs. Partija sako, kad ta 
taryba jau yra sudarius 
nuosprendį prieš partiją. 
Tačiau, nežiūriht to, parti
ja pasirodo prieš tarybą ir 
patiekia apsigynimą. Ne 
todėl, girdi, kad ji tikėtųsi 
tarybą paveikti. Komunis
tų Partija ateina į Subver- 
syviškų Veiksmų Kontrolės 
Tarybą ir atmuša prokuro
ro kaltinimus tik su tuo 
tikslu, kad parodyti Ame
rikos žmonėms šio McCar- 
ran Akto tikrąjį pobūdį.

II.
Toliau partijos pareiški

mas pereina prie atsakymo 
į prokuroro kaltinimus.

“Valstybės prokuroro po
zicija,” sako pareiškimas, 
“klaidingai perstato ir vi
siškai iškraipo Komunistų 
Partijos taikos politiką. Jis 
paima tariamuosius ‘kon
gresinius atradimus, išdės
tytus (šio Akto antrajame 
straipsnyje.’

“Komunistų Partija pa
reiškia, kad ’ tie vadinami 
atradimai yra didžiausia 
melagystė, . pakartojimas 
Hitlerio - Goebbelso Didžio
jo Melo, kuriuo prisidengę 
naciai pasigrobė galią Vo
kietijoje ir subloškė pasau
lį į karą.”

Partija sako, kad šio Ak
to kaltinimai prieš Komu
nistų Partiją beveik žodis 
žodin yra paimti iš Hitlerio 
pareiškimo . Tas pareiški
mas randasi veikale “Nazi 
Conspiracy and Agression,” 
kurį 1946 metais išleido 
Amerikos valdžia.

Partija nurodo, kaip pa
našius apkaltinimus 1820 
metais, tos “Šventosios Są
jungos” laikais, Europos 
reakcionierių vadas gra
fas Metternich padarė 
prieš visus amerikiečius. 
Jis apkaltino Jungtines 
Valstybes, kad būk jos 
kurstančios visame pasau
lyje nepasitenkinimą, revo
liucijas ir suokalbius.

Toliau skaitome:
“Komunistų Partija nuo

saikiai gina taiką ir Jung
tinių Valstybių tautinį sau
gumą. Falšyvas ir iškrai
pytas jos pažiūrų ir politi
kos tarptautiniais klausi
mais charakteriz avimas 
valstybės prokuroro petici
jos trečiajame skyriuje vi
siškai nieko neturi su kal
tinimu, kad Komunistų 
Partija esanti svetimos 
valstybės kontroliuojama.

“Prokuroro peticija pa
tiekia eilę atsitikimų, ku
riuose Komunistų Partijos 
pozicija nesutiko arba ne
sutinka su užsienine vienos 
bei kitos mūsų administra
cijos politika. Taip, Komu
nistų Partija buvo priešin
ga Hardingo, Coolidgeaus 
ir Hooverio administracijų 
politikai. Komunistų Par
tija abelnai palaikė Roose- 
velto administracijos prieš
karinę ir taikos politiką, 
tuo patim kartu pasilikda
ma sau teisę kritikuoti ar
ba atmesti tūlus atsitolini
mus nuo tos politikos, kas 
susilpnindavo kovą už tai
ką. Ji nestovėjo viena nei 
su pritarimu tai politikai, 
nei su jos kritikavimu.”

Iš kitos pusės, sako par
tija, ji buvo griežtai prie
šinga taip vadinamos dvi- 
partinės koalicijos politikai, 
vedamai po Roosevelto mir
ties. Bet ir čia Komunistų 
Partija nebuvo viena. Mi
lijonai Amerikos žmonių 
priešingi tai politikai.

Komunistų Partija priė
musi ir gynusi visus nuo
širdžius taikos pasiūlymus, 
neatsižvelgiant į tai, kas 
juos patiekė bei iš kur jie 
prasidėjo. Dėlei to prime
timas partijai, kad būk ji 
esanti svetimos valstybės! 
kontroliuojama, neturi jo
kio pagrindo.

“Komunistų Partija rei
kalauja; kad kiekvienas pa
siūlymas išlyginimui tarp
tautinių skirtumų būtų 
sprendžiamas tik pagal tai,

kaip jis tarnauja Amerikos 
žmonių interesams, kurie 
pilnai supuola su interesais 
visų žmonių, norinčių tai
kos.”

Jeigu, sako, Komunistų 
Partija remia Tarybų Są
jungos taikos pasiūlymus, 
tai tik todėl, kad tie pasiū
lymai pilnai sutinka su ge
riausiais .Amerikos žmonių 
interesais.

* Komunistų Partija remia 
taikos pasiūlymus visų A- 
merikos liaudiškų sąjūdžių. 
Ji remia Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus pasiūlymą 
pasmerkti ir uždrausti ato
minės bombos vartojimą. Ji 
karštai . remia Amerikos 
Quakeriu taikos pasiūly
mus.

Visi tie prokuroro kalti
nimai prieš Komunistų Bar-) 
tijos taikos politiką^ til^ 
puikiausiai įrodo tos poli
tikos teisingumą ir nu^ai- 
kumą. f

“Komunistų Partija pa
reiškia, kad Amerikos žmo
nės yra tauta. Tos tautos 
ir tų žmonių priešai yra 
saujelė Wall Streeto mono
polistų, kurie vadovauja 
pasaulinei konspiracijai pa
vergti žmoniją ir sunaikin
ti laisvę turtingųjų intere
sams ir pelnagrobystei.”

Partija pasmerkia pro
kuroro primetimą komunis
tų vadams stokos patriotiz
mo. Ji atmeta šoviniz- 

| mą. Ji atmeta “šovinistinį 
I obalsį ‘Mano šalis, teisinga 
i ar klaidinga.’ Su tokiu 
i obalsiu ir vardan vokto
jo patriotizmo Hitleris pri
vedė Vokietijos žmones prie 
tautinės negarbės ir uąuti- 
nėš tragedijos, ir privertė 
juos remti Ašies karą prieš 
žmoniją.

“Komunistų Partija su
tinka su Carl Schurz obal
siu: ‘Mano šalis, teisinga 
ar klaidinga; kai ji teisinga, 
reikia tokia ir palaikyti; 
kai ji klaidinga, ji turi bū
ti atitaisyta.’

“Šitoks patriotizmo su
pratimas sutinka su didžią
ja amerikine tradicija A- 
bržtbmo Lincolno, Frederiko 
Douglass, Ralph Waldo Em- 
ersono, Henry David Tho
reau ir kitų, kurie aktyviš- 
kai priešinosi prezidento 
Polko administracijos anek
siniam karui prieš Meksi
ką. Sutinka su tradicija 
Carl Schurz, Mark Twain, 
Finlev, Peter Dunne ir iki- 
tų, kurie priešinosi netei
singam Ispanijos - Arni
kos karui ir aneksijai (už
grobimui) Porto Riko ir Fi
lipinų. Sutinka su garbin
ga tradicija Eugene Dėbso, 
kuris buvo įkalintas už jo 
.priešinimąsi pirmajam pa
sauliniam karui...”

(Daugiau bus)

Washington. — McGrew, 
buvęs Amerikos ambasado
rius Japonijai, smerkė gen. 
MącArthuro siūlymą už- 
blokaduoti Kinijos uostus; 
sako, jei būtų taip padary
ta, tai kariniai Amerikos ‘ 
laivai turėtų šaudyti į an
glų laivus, vedančius pre
kybą su Kinija.

Philadelphia. — Sustrei
kavo 800 telegrafistų, pro
testuodami, kad kompanija 
samdo neunijinius daili
ninkus. Streikas apš/aibino’ 
telegrafų veikimą keliose 
valstijose.

2 pusi.—-Laisvė (Liberty)-An trad ien., Gegužės—May 22, 1951



Ą. NOVIKOVAS-PRIBOJUS

JURA SAUKIA
\ (Tąsa)

VIHAntra diena, kai mes palikome Alžirą, 
kuriame beveik trečdalis įgulos išbėgiojo 
ir buvo pakeista naujais jūrininkais, an
tra diena vis blogėjančio oro, išsekinan
čio mūsų jėgas.

, Pasitraukę iš budėjimo, mes sėdime 
savo kubrike už bendro stalo, geriame 
absentą, kuriuo apsirūpinome ant kran
to, ir ryjame mėsos konservus, keikda
mi virėją, kad jis neparuošė mums karš
to valgio. Visi mes jaučiame nuovargį, 
ilgai kamavęsi prie bramselių ir bom- 
bramselių sutvarkymo, ir tiktai degtinė, 
užkaitindama kraują, pradeda suteikti 
mums energijos.

—Broliai! Juodieji velniai!—šaipyda
masis, riktelėja vienas jūrininkas.—Pa
sakyta—nekraukite sau turtų žemėje...

—Ir jūs būsite proletarai, tokie pat 
benamiai, kaip jūros vėjas, — priduria 
Šėlo.

Viši juokiasi.
—Pagerbkime mūsų draugo Džimo at

minimą,—paėmęs į ranką puodelį su ab- 
sentu, pasiūliau aš visiems.
J,—^eisingaiteisingai!—atsiliepia balsai.

z —-Taip, už jį verta,—sako Šėlo jaudin
damasis, kas retai su juo atsitinka.— 
Tai'*t)uvo velniškų sielos privalumų jū
rininkas. Jis nutraukė visus saitus su 
gyvenimu ir nuvyko į aną pasaulį lygiai 
taip drąsiai, kaip mes einame į smuklę 
arba viešuosius namus. Jei aš būčiau 
dangaus valdovas, už vieną šį pasielgi
mą atleisčiau jam visas nuodėmes ir įsa
kyčiau atidaryti jam visas rojaus duris. 
Tačiau pats valdovas, aišku, nepadarys 
to, nes jis apakintas savo garbės ir ne
pastebi žmogaus sielos grožio. Užtat 
velniai, tikriausiai, sutiks Džimą su di
dele pagarba...

—O, tai tikra, kaip mirtis!—primerk
damas kairiąją akį, įterpia Blekmanas.

Visi ištuština savo 
mi.

Krūpčiodamas nuo. 
apkabinimų, braška 
korpusas, lyg sirgtų

puodelius stovėda-

audringų stichijos 
visas * “Neptūno” 

užsisenėjusiu reu
matizmu. Bangos griausmingai daužo 
bortąy blaškydamos laivą į visas puses, 
tabaįlo dūmuose keistai tąsosi žmonių fi
gūros, stengdamosi išlaikyti pusiausvy
rą ir dažnai gaudydamos konservų dė
žutes ir galėtus, bėgiojančius stalu nuo 
vieno krašto j kitą. Pro purvinai ža
lius iliuminatorių stiklus neaiškiai ma
tosi įsisiūbavusi jūra—ji, pradedant nuo 
horizonto, tai staigiai pakyla į viršų, lyg 
norėdama piestu pastoti, tai taip„j-ės! 
norėdama piestu atsistoti, tai taip pat 
staigiai nuslūgsta, lyg kažkur prasmeg
dama. Kubrike niūru.

Vienas skundžiasi sunkiu jūrininko 
gyvenimu, o jo kaimynas, labai kuklus 
švedas, įstojęs į “Neptūną” Alžire, ra
mindamas, į tai atsako:

—Kiekvienas žmogus neša savo kry
žių, jį nešame ir mes.

—Argi taip?, — rūsčiai klausia šėlo, 
kreipdamasis į švedą.—0 jei staiga pa
sirodytų, kad ant savo nuvargusių pe
čių žmogus velka ne kryžių, o supuvusį, 
niekam nereikalingą rąstą ir artėja ne 
prie Golgotos, o prie pamazgų duobės— 
ką tada daryti?

Švedas, sujukdamas, sumišusiai mirk
čioja.

,—Šitie- bailių žmonių kliedėjimai ne 
prie veido laisviems jūrininkams—tęsia 
Šėlo, pervesdamas žvilgsniu visų esan
čiųjų veidus.—Mes spiauname į visokią 
stabmeldystę! Verčiau iišgerkime visų 
šalių jūrininkų garbei, už pasaulinius 
valkatas, už jų praeitį, dabartį ir už 
tris ateinančius metus...

—O, aš seniai sakau, kad mūsų rudojo 
velnio ne galva ant pečių, o visas par
lamentas!—džiūgauja Blekmanas, pasi
rengęs išgerti už ką tik nori, jei tik 
būtų degtinės.

Šėlo, papurtęs negrą už peties, pirmą 
kartą garsiai nusijuokė, ir tame juoke 
aiškiai girdėjosi kažkoks panašumas 
tarp jo ir Amelijos. Aš prisiminiau, kad 
ji turi brolį, plaukiojantį kažkur jūri
ninku, ir kad per pirmą susitikimą su 
Šėlo laive aš pastebėjau jame kažką pa
žįstamo. Tai mane sudomino.

—Mister Šėlo, ar nėra jumyse prancū
ziško kraujo?—klausiu aš, stengdamasis 
būti ramus.

Jis su nuostaba žiūri į mane.
—O iš kur jūs žinote?
—Spėju iš jūsų juoko. Jūs ir pusė 

anglo esate, nes priešingu atveju nebū
tumėt toks rudas.

—Velniškai teisingai! Toliau?
Bet tuo laiku, pribėgęs budintis jūri

ninkas, žvilgterėjęs į mūsų kubriką, rė
kia visa gerkle:

—Visi į viršų!
Nepatenkinti, murmėdami ir keikda

miesi, mes išbėgame į viršutinį denį ir 
būriu sustojame ant škafuto, laukdami 
tolimesnio nurodymo.

Didžiuliu gaisru dega saulėlydis, 
švaistydamas milžiniškas liepsnas, tarsi 
vystydamas pabrinkusią saulę į ugninę 
dimą. Lyg baisaus pykčio pagauta, raus
ta jūra, apsiputojusi, kunkuliuojanti, vi
sa smarkaus vėjo pašiaušinta kalvomis. 
O iš šiaurės, tartum iš pragaro gelmių 
iškildami, rūksta juodi debesys, nedai
liais gumulais raitydamies dangaus 
skliaute, platėdami ir didėdami, kaip 
kalnai, griūdami slankiais. Atrodo, kad 
visos piktosios dvasios, Susirinkusios į 
nemirtingąją kariauną, artėja prie mūs, 
griaudamos perkūnais ir su trenksmu 
švaistydamos degančias vilyčias. Viskas 
tampa nuostabiai mįslinga ugningai 
raudonoje prieblandoje.

(Bus daugiau)

i tlij*

Ponia Į indijoną: “Pasakyk tu man, ar tik nesi rau
donasis, arba nesi kada nors buvęs raudonuoju?”

Youtčiene, gauna telegramą, 
kad Tadas pavalgęs pietus 
atsigulė pasilsėti ir užmigo 
amžinai.

Tado kūnas, laidojimui, ta
po pasiųstas pas motiną į Ber
keley, Calif., gegužės 4 d. Ka
dangi Kalifornijos įstatymas 
draudžia numirėlius laikyti 
privatiniuose butuose, tai ji 
čia vėl turėjo imti kitą laido
tuvių direktorių, ir per jį liko 
palaidotas Oaklando gcg. 7 d.

Tadas. paskutiniu laiku gy- 
veno Roseburg, Oregon, pas 
savo artimus gimines. Jis ton 
dirbo už knygvedį raštinėje, 
ir jam tas darbas gerai sekėsi.

Keli metai atgal, kada Ta
das atvyko su motina iš Ro
chester, N. Y., į Berkeley, jis 
įgavo gerą Įtekmę tarpe muzi
kantų garsiajam Berkeley Uni
versitete, ir ten turėjo netik 
gerą vardą, bet taipgi eilę 
savo draugų. Todėl, įvykus to
kiai netikėtai mirčiai, Tadas 
buvo labai paguostas nuo jo 
kolegų ir draugų. Taipgi mes 
lietuviai skaitlingai dalyva
vom šermenyse, ir girdėjau, 
kad dalyvavo daug palydovų 
į kapines. Laidotuvių koply
čią puošė gyvų 
kai,
dįio giminių ir draugų simpa
tiją.

Aš Tadą pažinau nuo jaunų 
dienų, kada gyveno Rochester, 
N. Y. Jis buvo ramaus būdo 
jaunuolis, ir per kiek laiko 
prigulėjo ir dalyvavo AžVD. 
Gedemino svetainėje, lanky
davo pamokas. Tadelis su sa
vo broliuku Cizoriu gražiai 
dainavo vaikučių pamokose.

Tadas paliko liūdesyje savo 
mylimą motiną Berkeley, Ca
lif. ir savo vyriausįjį brolį Ci- 
zorių su jo šeima Rochester,

gėlių vaini-
su

San Francisco, Cal.
Lankėsi V. Andrulis

Pabaigoje balandžio mėne
sio petiketai čia buvo atvykęs 
iš fghicagos Vilnies redakto
rius JV. Andrulis. Pasiviešėjęs 
sA^a itę laiko, išvyko toliau į 
Oregono ir Washingtono vals
tijas aplankyti lietuvių kolo
nijas, bei ūkininkus.

Draugas V. Andrulis čia at
vyko geru laiku, kada mes 
turėjom balių bendrai su oak- 
landiečiais. Jam ten buvo ge
ra proga susitikti su mūsų 
abiejų kolonijų lietuviais, ir 
pmes pasinaudojome ta proga, 
pertraukoje šokių buvo sve
tys pakviestas pakalbėti. Nors 
V. Andrulis trumpai kalbėjo, 

• bet, buvo įdomu lietuviams 
pasiklausyti. Prakalba visiems 
patiko.

Ant 'rytojaus, Oaklando 
ir San Leandro draugai ir 
draugės surengė draugišką 
“parę”>V. Andrulio pagerbi
mui, ten buvo suvažiavę net 
trijų kolonijų lietuviai, ir visą 
pusę dienos labai draugiškai 
irjPaloniai praleidom. Drau
ges moterys pagamino labai 
puikių^ pietus, kad ir ne al- 
kanų*įraukė noras valgyti. 
Pradedant pietauti, E. Lape- 
nienė padainavo trumpą dai
nelę. Tas maž daug paįvairi-

.? *

no sueigą.
Tuo laiku po mūsų koloni

jas lankėsi gerai žinoma drau
gė Anna Bernotienė iš Los 
Angeles, tad parė pasidarė 
dviejų netikėtų svečių pager
bimui. »

Baigiant pietauti, A. Berno^ 
tienė pasakė savo įspūdžius iš 
Los Angeles lietuvių veikimo 
ir kad tuo laiku losangeliečiab 
daug darbavosi vilniečių suva
žiavimo pasveikinimui.

Po draugės kalbos, buvo 
pakviestas pakalbėti V. And
rulis. Kaip žinoma, kad An
drulis čia buvo atvykęs ne 
prakalbų sakyti, bet šiaip pa
sisvečiuoti, todėl jis mums pa
sakė keletą Chicagos’įspūdžių 
su gražia satyra, ir kvietė, 
kad mes,, Oaklando ir San 
Francisco lietuviai, padaly
tum draugišką kampeticiją— 
lenktynes su Los Angeles, kad 
pasveikintum Vilnies suvažia
vimą su stambia auka.

Kaip atrodo šiuo laiku, 
draugiškos lenktynės dėl pa
sveikinimo Vilnies suvažiavi
mo gerokai įsisiūbavo, kad gal 
vargiai Los Angeles pajėgs 
viršyti mūsų dvi kolonijas 
bendrai.

Apie aukas rasite kitoje vie
toje pagarsinimą, todėl tėmy-

kite, ar visų aukos teisingai 
užrašytos.

Prieš išvyksiant V. Andru
liui iš mūsų kolonijos, jam bu
vo surengta pagarbos parė ir 
San Francisco pas ' dvejus 
draugus.

—o—
Netikėtos Laidotuvės — 

Mirė Tadas Youtčias
Pradžioje balandžio mėne

sio Tadas Youtčias turėjo nu
vesti trokutį iš Rloseburgo, Ore
gon, į tam paskirtą vietą, ke
lyje netikėtai nuvažiavo, nuo 
cimentuoto kelio į kraštą, kur 
buvo minkšta žemė. Kada ra
tai įsivėlė į purvą, Tadas tu
rėjo nemažai vargo, kolei už
traukė ant cimentuoto kelio. 
Tik pradėjus važiuoti, per 
klaidą, vietoje sustabdyti tre
ką, užstojo ant gazo, ir tro- 
kas šoko visa jėga ir atsisu
ko skersai kelią. Tuo laiku iš 
priešingos pusės atvyko auto
mobilis labai greit, ir toje vie
toje įvyko nepaprasta katas
trofa, kad Tadas buvo išmes
tas į orą; ir puolant že,myn 
buvo labai sutrenktas, kad 
pusgyvis buvo nuvežtas į Port
land, Oregon, ligoninė. Ten 
jis išbuvo tris savaites ir 
džiaugėsi sveikatai einant sto
ryn. Jo motina gytena Berke
ley, Calif., nuo Tado daktaro 
ir slaugių gavo laiškus, kad 
Tadas gerai sveiksta. Balan
džio 30 d. motina, tai yra

Tado motina buvo sunkiai 
susirgusi pabaigoj kovo mėne
sio, net ir iki dabar dar būna 
po daktaro priežiūra, o dabar
tinė staigi sūnaus mirtis dar 
prisidėjo prie sveikatos sukrė
timo; gilus širdies skaus
mas ir rūpestis gali atsiliepti 
daug ant jos sveikatos.

Nors Tadas nedalyvaudavo 
lietuvių sueigose, ir .mažai 
kas jį pažinojo čia Oaklando 
ir San Francisco, bet. mos la
bai gerbiąm savo tautos žmo
nes, ir didžiai apgailestauja
me, kad įvyko staigi mirtis ir 
atsiskyrė Tadas iš gyvųjų tar
po, nesulaukęs nė pusės am
žiaus.

Taipgi išreiškiame gilią 
užuojautą .Youtčienei, nete
kus savo mylimo sūnaus, o Gi-, 
zoriui, netekus savo jauniau
sio brolio.

Jeigu kas norėtų daugiau 
informacijų apie Tadą, galite 
kreiptis šiuo antrašu: 2836 
Ashby Ave. Berkeley, Calif.

—o—
“Sprogo Didelis Burbulas”
Praeitais metais iš aukštų

jų mokyklų ir universitetų

buvo prašalinta daug1 pažan
gesnių mokytojų, vien už tai; 
kad jie atsi.sakč pasirašyti tą 
kvailą taip vadinamą “ištiki
mybes” prisiegą, kad nesi 
komunistas. Per ilgą -laiką ko
mercine spauda vis kurs
tė, kad valstybe nenusi
leistų tokiem užsispyrėliams 
mokytojams, ir kad jie nebū
tų priimti, kolei nebus pasi
rašyta prisiegą. Vėlesniu lai
ku pasirodė mokinių nepasi
tenkinimas, ir daug kitų trū
kumų* mokyklose ir universi
tetuose, ir tas davė suprasti 
valstybes ponams, kad jie pa
dare didele klaidą, prašalin
dami šimtus gerų mokytojų ir 
profesorių iš mokslo įstaigų.

Dar nelabai seniai buvo 
duotas paliepimas nuo valsti
jos mokslo Įstaigoms, kad 
kreiptųsi laiškais i tuos pra
šalintus mokytojus: Jeigu jie 
sutiks grįžti mokytojauti, bus 
priimti be “ištikimybes prisic- 
gos.” Pradžioje gegužės mė
nesio per vieną savaitę sugrį
žo prie savo darbo 18 buvu
sių profesorių. Toliau gal 
daugiau ar visi bus priimti 
gal.

Tas rodo, kad valdokų 
pūstas burbulas del ištikimy
bes jau sprogo.

Aukotoji/ Sąrašas
čia telpa aukos ir aukoto

jų vardai. Aukos sudėtos lai
ke V. Andrulio pagerbimo 
parėse Vilnios šerininkų suva
žiavimo sveikinimui, čia yra 
bendrai dviejų kolonijų au
kos.

Aukos:
LLD 153 k p., San Francis

co, ............... ...-..........$10.00
LLD 198 k p., Oakland 10.00 

Pelijąs nuo pietų balandžio 
29 d...................................31.00

Pel. nuo baliaus balandžio 
28 d..........,............... 25.00

Pelnas nuo kazyrių žai
dimo, ............................ 15.00

J. ir K. Karosai, . . . .20.00 
Baltulioniutė, .'. . .13.00 
Vilnietis, . ,......10.00
ir V. Sutkai,........ 10.00
ir V. Taraškai, . . . 10?35

Jonas Kazlauskas, ...10.00 
Senbernis, ................. 5.00
A. Mugianis, ............... 5.00
J. Markevičius,........... 5.00
J. ir M. Alvinai, ‘ . . . . .4.00
C. Mitchell, ................. 4.00
Draugas ir draugė, . . .4.00 
S. ir E. Shlegeriai, . . .3.00 
A. Kalvaitis, ....
F. ir D. Machulis,
K. Mugianienū, .
P. Pilietis,
Pritarėjas, . . ! .
Pritarėja, ........
Jack Rose, . . . , . 
J. ir M. Radęs, .
G. ir E. Lapenai,
J. ir K. Jankauskai, 
A. ir V. Jankauskai, 
J. Baker, ..............
E. Wilkes, ............

Kubilius, ......
Rastas,.....................
Ų. ‘Burdienė, ..........

M.
J.

V.

ir

. . . .3.00 

. . . .3.00 

. . . .5.00 
< L. 2.50 
. . . .2.00 

. .2.00 
.2.00 
.2.00 
.2.00 
.2.00 
.1.00 
.1.00 
.1.00 
.1.00 
1.00

Elizabeth, N. J
Sveikinome 80 metų 
Jono Vizbaro 
gimtadienio sukaktuves

Mano supratimu, reikia 
daug pagyrimų mūsų mote
rims Elenai Kudirkienei ir 
Agnes Simonavičienei už 
surengimą gegužės 5 dieną 
“surprise party” gerbia
mam Jonui Vizbarui, jo 80 
metu amžiaus sukakties 
proga.'

Pažįstu aš Joną Vizbarą, 
kuris yra mano barberis 
nuo 1914 metų. Dar man 
būnant Lietuvoje, Kuršė
nuose, aš pažinojau jo mo
terį, sūnų ir dukterį. Jo 
vaikai tada jau lankė gim
naziją, 
girdėt.

nomas Antanas Štripeika.
Šioje Jono Vizbaro gimta

dienio “surprise partėje” 
nepamiršta ir Laisvės rei
kalai. Aukojo: Jonas Viz
baras $2; po $1: Ona Barš- 
tienė, V. Barštis, P. Taras, 
G. Kazlauskas, P. Vaičio- 
nis ir M. Vilčinskienė.

Elizabethietis

Tad apie jį teko 
O 1914 m. man at- 
Elizabethan, kaipo 

su barberiu, teko su juo su
sipažinti.

Tad. sulyg Igno Budrec- 
kio sakytos kalbos, Jonas 
Vizbaras nepamiršo savo 
šeimynos, kaip kad daugelis 
Amerikon atvykusių lietu
vių dare, bet visą laiką su
sirašinėdavo su savo šeimy
na ir, ačiū jo finansinėms 
pastangoms, jo sūnus ir 
duktė baigė g i m n a z ij o s 
mokslą.

Tai kuklus, pažangus 
žmogus. Turėjo bėgti anais 
laikais nuo caro žandarme
rijos iš Liepojąus miesto ir 
nuo tų laikų visada kovojo 
už pažangių demokratinių 
žmonių idealus.

Jonas Vizbaras jau sulau
kė 80 metelių, bet jis nesi
jaučia senas nuvažiuot į 
koncertą i Richmond Hill, 
N. Y., į pikniką rr prakal
bas. Abelnai, apsukrus kal
boje, interesuojasi svarbiais 
kasdieniniais reikalais.

Šėrininkas įvairių pažan
gių įstaigų, o jau kas lie
čia aukojimą pažangiajai 
s p a ūdai bei sušelpimui 
drhugo nelaimėje, ligoje, 
tai Jonas Vizbaras yra tiek 
išaukojęs daug sykių savo 
amžiuje, kad negalėtum su
rašyti nė “ant jaučio skū- 
ros.” 1

Jono Vizbaro 80-to gim
tadienio dieną skaitlingas 
būrys jo pažįstamų draugų, 
įteikdami jam puikų “sport 
shirt” ir nu Igno Budreckio 
piniginę dovaną, linkėjo 
jam ilgo, ilgo ir laimingo 
gyvenimo.

Šio pokilio vakarą gra
žiai vedė visiems gerai ži

F. Balčiūnas, ............... 1.00
A. Bernotienė, ............. 1.00
B. Bita, ........................ 1.00
Z. ir M. Mozuraitis, ..1.00
P. ir A. Norkus, ...... 1.00

Viso aukų: ............$232.85
Už Vilnies prenum.: $49.00

Viso kartu: ........... $281.85
Visiems aukotojam didžiai

ačiū! Alvinas

I

Gardner, Mass
Gegužės 12 dieną mirė 

Andriejus Adams (Adomy- 
nas), 69 metų amžiaus. Pa
laidotas gegužės 15-tą die
ną, Wildwood kapinėse.

Andriejus buvo gimęs 
Lietuvoj, Pagrandės kai
me, Kalvarijos parap., Ma
rijampolės apskrityje. Į A- 
meriką atvyko 1902 metais..

Jo amatas buvo kriaučys- 
tė. Gardneryje išgyveno 38 
metus. Prigulėjo prie Lie
tuvos Sūnų Draugystės, 
prie Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo ir prie Lietu
vių Outing Association 
(parko bendrovė).

Adams, priklausydamas 
prie draugijų, buvo veiklus, 
prie parengimų visur buvo 
tinkamas, ir visi jį mylėjo. 
Gardnerio lietuviai jo ilgai 
neužmirš.

Laidojimo diena buvo 
graži ir daug žmonių lai
dotuvėse dalyvavo, ir daug 
gėlių ant jo kapo sudėjo.

Andriejus Adams paliko 
dideliame liūdesyje moterį 
Konstanciją, 2 sūnus — Al
bertą ir Jurgį, 3 dukteris— 
Genę, Birūtą ir Liucę, se
serį Rozaliją Černiauskienę 
Rochesteryj, N. Y., ir anū
kus. • < ’

Andriejau, ilsėkis ramiai 
šios šalies žemelėje.

J. Vaitiekus.

Washington. — Valdžia 
skelbia, jog sandėliuose da
bar yra 32 milionais svarų 
mažiau sviesto, negu per
nai vasarą; spėja, kad žie
mą galės pritrūkt sviesto.

30) Įvairios žinios
London. — ’Ian Fraser, 

anglų karo veteranų vadas, 
ragino savo valdžią derėtis 
dėl taikos su Sovietų Są
junga.

Matthew A
BIYIS

(BUYAUBKAfi)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

1 f CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 M t Vernon St 
Philadelphia, Pa.

TeL Poplar 4110

Liūdėsio valandoj kreipki- 
v tės prie manęs dieną ar 

naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkint!

3 pusi.—Laisve (Liberty)'Anlradien., Gegužės-May 22, 1951



ŽINIOS E LIETUVOS
Nauji literatūriniai rinkiniai

VILNIUS, kovo 14 d. — 
Grožinės literatūros leidykla 
leidžia eilę naujų literatūrinių 
rinkinių.

Atiduotas į spaudą stambus 
rinkinys “Taika nugalės ka
rą”. Jame bus išspausdinti ne 
vien tik rašytojų kūriniai, bet 
taip pat ir respublikos įmonių 
bei kolūkių pirmūnų straips
niai.

Spaudon taip pat atiduotas 
Tarybų Lietuvos poetų kūri
nių rinkinys “Eilėraščiai apie 
Korėją”. Išleidžiamas ir kitas 
poezijos rinkinys — “Didžio
sios komunizmo statybos.”

Faktai ir skaičiai
DOTNUVA, kovo 15 d. — 

Dotnuvos rajono Karolio Po
žėlos vardo kolūkis po sus- 
tambinimo jungia 131 valstie
čio šeimą ir 1,566 hektarų že
mės.

Pereitais metais Dotnuvos 
mašinų-traktorių stotis atliko 
Karolio Požėlos vardo kolū
kyje apie 550 hektarų arimo, 
daugiau kaip 1,000 hektarų a- 
kėjimo, apie 1,500 hek. kulti
vavimo, 100 hek. ražienų sku
timo ir daugiam kaip 220 hek. 
sėjos traktorinėmis sėjamosio
mis mašinomis. Dar daugiau 
darbų MTS atliks kolūkio 
laukuose šiais metais.

Kolūkis pilnutinai įvykdė 
1950 metų gyvu Ii lenkystės iš
vystymo planą. Dabar kolū
kyje yra keturios produkty
viųjų gyvulių fermos ir kume
lių ferma. Fermose yra 150 
galvijų, apie 200 kiaulių, dau
giau kaip 60 avių, apie 300 
paukščių. Didelė gyvulių dalis 
veisliniai.

Kolūkyje nuolat plečiama 
statyba. Jau; pastatyta būstinė 
valdybai, klubas, kiaulidė ir 
eilė kitų ūkinių trobesių.

Kriaučių Atydai
* ■

Kriaučiai ir kriaučkos, ne
pamirškite! Trečiadienį, ge
gužės (May) 23 d. įvyksta 
lietuvių kriaučių susirinkimas 
11-27 Arion PI., unijos sve
tainėje. Prasidės 7 :30. ‘ Atei
kite laiku.

Turėkite su savimi unijos ir 
Social Security korteles, ki
taip nebūsite įleisti į susirinki-
mą.

Susirinkimas yra svarbus 
tuomi, kadangi šiame susirin
kime bus no,minuotas kandi
datas į skyriaus delegatą 
ateinantiems rinkimams, ku
rie įvyks birželio pabaigoje. 
Reikia pastatyti tinkamą kan
didatą, kuris dirbtų tiktai 
unijos ir unijistų labui.

Tenka sueiti ir pasikalbėti 
su visokių pažvalgų kriau
šiais. Didelė didžiuma jų išsi- 
reiškia, kad reikia duoti pro
gą jauniesiems kriaušiams 
padirbėti unijoje ir pasimoky
ti iš senųjų darbavimosi. 
Kuąmet senesniesiems teks 
pasitraukti iš gyvenimo, kad 
jaunieji jau būtų įgudę lietu
vių lokalą vairuoti. Pasaulyje 
gyvenimo ratas taip sukosi ir 
sukasi, atgal to rato negali
ma atsukti. .

Nepamirškite, kriaučiai ir 
kriaučkos, laiku būti susirin
kime ! J. S.

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
L. Žukauskienė, Bethlehem, Pa...................... 3.00
A. Gaspariene, Grand Rapids, Mich.............3.00
Carl Grozan, Lake Worth, Fla. • ............... 3.00
V. L Casper, Newark, N. J....................... •• 3.00
A. Jankeliūnas, New Milford, N. J........ ...........2.00
Laisyiete, Rochester, N. Y. .......................... 1.25 s
Visiems* ir visoms aukojusiems tariame širdingai 

ačiū! •
Prašome mūsų skaitytojus ir rėmėjus aukoti į Lais

vės Jubiliejinį Fondą! Parodykime visiems, kad pro
gresyviai lietuviai yra vieningi, pasiryžę ir savo tiks
lus pilnai pasiekia.

Laisvės Administracija

NehYorkO'^zWWZiniin Prie 14th‘ St. ir 2nd Avė, 
New Yorke žydės moterys į- 
vykdė rinkliavą drabužių Iz
raeliui. Pririnko pilną sunkve
žimį. -A

Newyorkieciai niobi!izuojasi 
vykti į Taikos Kongresą

Didžiojo New York o orga
nizacijų susirinkimuose jau
čiamas sąjūdis dėl šaukiamojo 
Amerikos Liaudies Kongreso 
ir Ekspozicijos Taikai. Ir tai 
nenuostabu. Taika dar neuž
matoma. O taika yra vyriau
siuoju darbo žmonių siekiu. 
Tad visi rūpinasi pasiųsti juo 
skaitlingiausią delegaciją.
/ Pasiruošti Kongresui viso 
Didžiojo New Yorko organi
zacijų konferencija įvyks ge
gužės 25-tos vakarą, penkta
dienį, Mokytojų Unijos Audi
torijoje, 206 W. 15th St., 
New Yorke. Pradžia 8 vai.

Kongresas įvyks Chicagoje 
birželio 29 ir 30-tą ir liepos 
1-mą. Laiko liko nedaug. 
Anksčiau stisitvarkymas pa
deda išrinkti daugiau delega

Mūsų senatvei taupomasis 
doleris S. S. fonde

Social Security (visuome
niškosios apsaugos) įstate ne
seniai buvo padaryta pakaitų. 
Ir bendrai įstatai, nauji ir 
seni, reikalingi gerai pastudi
juoti, kad galėtumėm gerai 
suprasti ir atsiminti.

Kad galėtumėme iš Socia- 
lio Saugumo įstato turėti nau
dos, privalome žinoti, kokios 
yra prievolės, teisės ir privi
legijos. Nuo išpildymo prievo
lių, priklauso išsaugojimas 
teisių, panašiai, kaip kad pa
šai pineje draugijoje.

—o—■
Kas gali tikėtis paramos

Iš Social Security fondo?
Dirbęs apdraustame darbe 

vyras ar .moteris, kuriam su
ėjo 65 metai amžiaus.

Apdrausto asmens žmona, 
jeigu jai suėjo 65 metai.

Apdrausto asmens žmona 
bile kurio amžiaus, jeigu ji 
turi prižiūrėti kūdikį.

Vaikas jaunesnis 18 motų.
Apdraustos moters vyras, 

65 metų, jeigu jis yra žmo
nos išlaikomas.

—o—
Kas gali gauti pomirtines 

pašalpos?

Vienkartinę sumą išmoka 
palaidojimo lėšoms. Ją gali 
gauti buvusio apdrausto as
mens našlė arba našlys, ar bi
le asmuo, kuris apmokėjo pa
laidojimo iškaščius. Gavimas 
vienkartinės sumos palaidoji
mo lėšoms nesustabdo gavi
mo mėnesiais mokamos su
mos pragyvenimo lėšoms naš
lei ar našliui.

Kas menuo pragyvenimo 
lėnoms paramos gauna buvu
sio apdrausto asmens šie pali
kuonys:

Našlė, kuriai suėjo 65 me-^ 
tai.

Našlė ar divorsuota žmona 
bile kurio amžiaus, jeigu ji 
buvo vyro išlaikoma ir jeigu 
ji tebeprižiūri kūdikį.

Vaikas jaunesnis 18 metų.

tų. Daugelis žmonių tai galės 
suderinti su savo atostogo
mis. Pastiprins delegaęijas iš 
šapų ir unijų.

Jaunimui taip pat bus pa
togu įeiti delegacijon, mokyk
lose egzaminai bus ką tik pra
ėję.

Newyorkieciai kalba, kad 
jie norėtų sudaryti didelę de
legaciją,* pasiųsti ją specia
liais busais ar gal net specia
liu traukiniu. Nori sudaryti 
patogią ir smagią kelionę.

Patsai Kongresas, kaip ro
do jau paskelbtas jam planas, 
bus nepaprastai įdomus. Die
nomis vykdys sesijas. O vaka
rais vykdys spektaklio, meno, 

I šokiu ir sporto programas.
I ‘ N-te.

Buvęs moters išlaikomu 
našlys 65 ar daugiau metų.

Buvęs ašmens išlaikytiniu 
tėvas ar motina, bet —

Tėvo ar motinos dalį moka 
tiktai tuomet, jeigu nėra naš
lės, našlio ar vaiko, kuriems 
reikėtų mokėti pragyvenimui.

Ir bile kiuriam šeimos na
riui išlaikytinio suma moka
ma tiktai tuomet, jeigu tie as
menys buvo apdraustojo as
mens išlaikomais jam tebedir
bant ar tebegyvenant.

Seka,m'o antradienio laido
je, geg. 29, antrame straips
nyje bus apie tai, po kiek ti
kimasi gauti ir kaip apsisau
goti, kad neprarasti teisių. S.

Akordijono muzikos ir 
dainų koncertas

Damon Rlunyon Memorial 
Fondas, kuris gelbsti tyrinėti 
vėžio ligą, bendrai su Elsie 
M. Bennett Accordion Studija 
rengia koncertą birželio 3-čios 
popietį, 2 valandą, High 
School of Homemaking audi
torijoje, Classon Ave. ir Pre
sident St., Brooklyne.

Programoje dalyvaus mo
kyklos a k o r d i j o nistai ir 
dainos solistai ir grupės, ku
riose randasi visokio amžiaus 
talentų.

Rengimui vadovauja Da
mon Runyon įstaigos direkto
rius Mr. John M. Teeter ir 
muzikos mokyklos direktorė 
Mrs. Elsie Bennett.

Mrs. B'ennett, pati ekspertė 
grojike ir muzikos su derinto
ją, yra Amerikos, Akordijo- 
nistų Sąjungos viršininkė. Ji 
sudarė ir šią programą, pava
dintą “Accordion is King.” 
Tikimasi, kad visi atsilankiu
sieji pasitenkins.

Mrs. Bennett
Mrs. Elsie Bennett, direk
torė Elsie M. Bennett 
Akordiono Studijos, esan
čios prie 694 Empire 
Blvd.^ Brooklyne.
Rengėjai kviečia visus. 

Pripildymas auditorijos pa
gelbėtų. veąti pirmyn tuos la
bai reikalingus tyrinėjimus 
vėžio ligos, nes visos to kon
certo pajamos skiriamos tam 
tikslui.

Tikietų galima gauti pas 
Mrs. Bennett studijoje arba 
skambinti: PResident 8-3838.

i Sk.

Nuoširdi padėka Priima prašymus buto
Nuoširdžiai dėkojame mū

sų visiems draugams ir drau
gėms, taipgi visiems geriems 
prieteliams už tokį gausų at
silankymą į mums suruoštą 
bankietą. Niekad nesitikėjo
me, kad mes turime tiek daug 
gerų prietelių ir prijautėjų. 
Mes niekad viso to nepamir
šime, kol gyvensim. Už visą 
tai mes bandysime kaip nors 
atsilyginti.

Mums labai didelį suprizą 
padarė atsilanky-mas (iš 
Mass.) Aleko Veličkos jaunų 
dienų kaįminkų iš Veliuonos. 
Jomis buvo: Ona Mickūnaitė, 
Zebelė Mickūnaitė, Veronika 
Mickūnaitė, — visos trys sese
rys; taipgi Bronė Petraičiūtė, 
Aleko giminaitė. Jų dabarti
nės pavardės (po vyrais) bu
vo atžymėtos Laisvėje pir
miau. Didelė padėka joms už 
atvykimą.

Taipgi norime padėkoti 
mūsų geram draugui ir svotui 
Petrui Kapickui, mūsų geriau
siai draugei ir sykiu svočiai 
Zabelei Sutkienei ir T. Sutkui 
už jų širdingą "ir draugišką 
mums patarnavimą ir dova
nas. Didelis ačiū bankieto 
rengimo komisijai už rūpes
tingumą ir darbą. Rengėjai 
buvo Mr. ir Mrs. J. Zakaraus
kai, J. Kiairis, J. Stakvilevi
čius, Frank Renhardtas, An
tanas Zizas, Charles Nečiuns- 
kas, J. Steponaitis ir P. Gra
bauskas. Ačiuojame gaspadi- 
nėms ir padavėjoms (veiter- 
koms) : Josephinai Augutie- 
nei, Anelei Kanopienei, Naš
lutei Btrknienei, Helen Feife- 
rienei ir Elenai Brazauskienei.

Taipgi ačiū tie,ms, kurie, 
bankieto metu, pasakė gra
žias kalbas ir linkėjimus: Ch. 
Kreivėnui, Antanui Matuliui, 
Ch. Kundrotai, P. Bukniui, J. 
Draugeliui, V. Michelsonui, 
V. Bunkui, Dr. A. Petrikai, 
advokatui Weslan-Vežlians- 
kui, adv. K. Michelsonui, Evai 
Mizarienei, M. Stakovui, P. 
Grabauskui, Petrui Vilčinskui, 
taipgi Aido Choro narių gru
pei už sugiedojimą “Ilgiausių 
metų” ir atlikime kitų dainų; 
ačiū už sveikinimus laiškais 
Aido Chorui, L. Kavaliauskai
tei, Julei Stygienei, iš Moh- 
telli, Mass.; ačiū už gėlių bu
kietus Z. Sutkienei, Zaka
rauskams, Mr. ir Mrs. Anta
nui ir Bronei Krasnickams.

Ačiuojame visiems, kurie 
atsilankėte, už gražią dovaną.

Šia proga noriu labai nuo
širdžiai padėkoti ir toast-.mas- 
teriui Rojui Mizarai, kuris 
taip gražiai vedė vakaro pro
gramą, ir už taip gražų para
šymą — prieš ir po mūsų ju
biliejinio pokylio; ačiuojame 
Ch. Nečiunskui,'J; Stakvilevi
čiui ir A. Bimbai už parašy-" 
mą laikraštyje apie šį pokylį.

Kartu dėkojame ir dienraš
čiui Laisvei už suteikimą vie
tos šiam pokyliui aprašyti.

Širdingai ačiuojame visiems 
ir visoms!

Alex Velička,
Domicėlė Veličkiene, 

Justinas Velička (sūnus).

Esu amerikietis
Esu amerikietis dienos iškil

mės vykdytos gegužės 20-tą, 
Central Parke, nežiūrint, kad 
visą dieną miglojo ir protar
piais palijo. | Dalyvavo majo
ras Impellitteri ir tūli kiti pa
reigūnai. Publikos (kaip ap- 
rokavo policija) buvo apie 
100,000 (tiek publikos darbi
ninkų mitinge būtų roka^ę 
apie penkis tūkstančius).

T. N.

Mrs. Charlotte Kingston, 
40 m., rasta uždususi gasu sa
vo virtuvėje, New Yorke. Ki
tame kambaryje, pridusęs, at
rastas jos svečias Harry Ful
ler. J j atgaivino. Spėja, kad 
tiksliai bandė nusižudyti.

Miestinis Housing Authority 
paskelbė, kad jau priima ap
likacijas gauti butams Pomo- 
nock Houses prie 71st Avenue 
ir Parsons Blvd., Queens.

Anekdotai
Nežinojo, kuomet sustoti
Štai viena Marko Twaino 

pasakaitė:
Pirm keletos metų, kai 

aš gyvenau Hartforde, vie
ną karštą, sutrų vakarą 
mes visi suėjome bažnyčion 
išklausyti misterio Hawley 
metinį raportą. Misteris 
Hawley tai mūsų miesto 
misijonierius, kuris landy
davo po visus užkaborius 
jėškodamas žmonių,“ reika
lingų pagalbos, bet nenorin
čių jos prašyti. Tą vakarą 
jisai papasakojo apie gyve
nimą požemiuose-sklepuose, 
kur vargo beturčiai; jis 
ryškiai pavaizdavo vargšų 
herojizmo ir ištikimybės 
pavyzdžius. Kai milijonus 
turįs asmuo aukoja, misijo
nierius sakė, mes didžiausią 
alasą sukeliame. Tasai ala- 
sas, tačiaus, yra ne vieto
je, nes aukštybėse našlės 
centas daug labiau vertina
mas. . >■

Tokiomis savo pasakomis 
misteris Hawley iki aukš
čiausiam laipsniui mane su
jaudino. Aš vos begalėjau 
iškęsti, kol -jiš užbaigs savo 
raportą. Aš turėjau kiše
nėje keturis, šimtus dolerių. 
Aš troškau atiduoti tuos ir 
dar nuo ko nors pasiskoli
nęs daugiau paaukoti. Kiek
vieno klausytojo akyse taip 
ir matėsi žaliuojančios do
lerinės, kurias jie troško 
kuogreičiausiai atiduoti. 
Bet, vietoj tuojau paleidus 
į žmones rinkėjus su lėkš
tėmis, misteris Hawley vis 
kalbėjo ir kalbėjo, ir kalbė
jo—ir kuo ilgiau jis kalbė
jo, tuo karščiau ir troškiau 
darėsi — ir 'tuo labiau mus 
visus slogino miegas. Ma
no entuziazmas slūgo vis 
žemiau, žemiau, žemiau ir 
dar žemiau — po šimtinę 
kiekvienu laiptu — kol da- 
ėjo prie to, joti, kai galu (ra
le kažkas pakišo man lėkš
te, aš .pavogiau iš jos de
šimtuką. Visa tai parodo, 
kaip šitokis menkas dalykė
lis gali įvest žmogų j prasi
kaltimą.

Vertėjo priesaga.— Mūsų 
laikais misijonieriaK tokių 
klaidų jau nepadaro.

Surinko žemaitis

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

Biznieriai susirūpinę 
dėl aukšty kainy

Now Yorko ir artimųjų vals
tijų smulkiųjų biznierių orga
nizacijos susirūpinusios dėl 
to, kad aukštos kainos dauge
lį veja iš biznio. Jie ragino 
prezidentą Trumaną paskelb
ti visoje šalyje “Kainų Atstū
mimo Atgal Savaitę.” Ji turė
tų prasidėti gegužės 28-tą.

Kompaniškoms prekybi
nėms įstaigoms, sako jie, 
daug lengviau gauti pigiau 
prekes ir pigiau jas parduoti. 
Mažiukai turi už prekes mo
kėti po tiek, po kiek iš jų 
reikalauja daugmeniškai par
davinėjančios firmos. Nesi- 
skaitysi, negausi prekių. Gi 
brangiai pirkęs, brangiau turi 
ir pardavinėti. O žmonės ne
išgali permokėti. Mažėja apy
varta ir uždarbis.

Stadium Koncertai
žvaigždžių po žvaigždėmis 

koncertų sezono atidarymo 
vakarą, birželio 28, smuiko so
lo gros pskilbusysis smuiki
ninkas Mischa Elman. O mies
tinio New Yorko Philharmo- 
niško Simfonijos Orkestro va
das Dimitri Mitropoulos diri
guos. Jisai bus dirigentu ir 
keturioms kitiems koncer
tams.

Iš anksto perkantieji sezo
ninių tikietų knygelę gauna 
10 tikietų už $10. Prasidėjus 
sezonui, perkant paskyrium, 
dešimtis tokių pat tikietų 
kainuos dviemis doleriais 
brangiau. Gaunami 113 W. 
57th St. ar prie Stadiumo.

Sezoniniai tikietai tinka 
vartoti bile kurį koncertų va
karą. Gali vartoti po vieną ar
ba ir visus vienu vakaru.

Mirė
Mirė Marijona Guminiene 

(Gumin), gyvenusi po num. 
61-37 — 56th Drive, Masphe- 
the. Pašarvota John Megiel 
šermeninėje, 64-18 Flushing 
Ave., Maspethe. Bus palaido
ta gegužės 23 d. 10 vai. ryto 
(iš Persimainymo bažnyčios) 
šv. Jono kapinėse. Nuliūdime 
liko duktė Ona Vaiginiene 
(žinomo ridgewoodiecio biz
nieriaus Jono Vaiginio žmona) 
ir sūnus Benjaminas Guminis; 
du broliai: Alekas Budrik, gy
venąs Cambridge, Mass., ir 
Vincas Budrik, gyvenąs Ham
tramck, Michigan.

Mrs. Rose Robinson, 55 m., 
mirė nukritusi ar nušokusi 
nuo stogo 15 aukštų namo 
Stuyvesant Town, N. Y. Ji ten 
lankėsi pas dukterį.

Petras Kapiskas
PALAIKO J

, BAR & GRILL
DEGTINES, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 4-8174
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REIKALAVIMAI
REIKALINGI DARBININKAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga moteriškė, gori namai, 
$100 j mėnesį už namų ruošų ir 
priežiūrą 2-jų mažų vaikučių, šau
kite rytais tel. HA. 6-8209.

(97 ir 99)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliš
ka Draugija ruošia gražias iškilmes 
atidarymui savo Olympia Parko, 
Papuošimo Dienoj (Decoration 
Day), gegužės 30. Bus ir dailės pro
grama. Dainuos Aido Choras. Frank 
Navis orkestrą grieš šokiams. Mo
terys gamina skaniausių valgių. 
Parko bufete aptarnaujama ska
niais ir tinkamais gėrimais. Visus 
ir visas prašome atsilankyti. — Ko
mitetas. (100-101)

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugo- 

vųė rengia pirmą pikniką savame 
parke, prie Winter St., ant Kes
wick Rd., Montello, Mass. Įvyks 
per dvi dienas — nedėlioj, 27 d. ge
gužės ir 30 d. gegužės, Decoration 
Day. Pradžia 1 vai. po pietų. Šo
kiams bus gera muzika. Turėsime 
skanių valgių ir gėrimų. Parkas 
įrengtas gerai, į parką kelias pa
taisytas. Laukiame daug ■sJzbčiųNaš 
arti ir toli. — Rengimo Komitetas.

(100-101)

RICHMOND HILL, N.FF.
LLD 185 kp. Susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, gegužės 24, 8 vai. va
kare, Kut. Centre. Kviečiame vi
sus atsilankyti. — Valdyba.

(100-101)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kuopa rengia pirmutinį 

pikniką Padėkavonės Dienoj (De
coration Day), gegužės 30, ant 
Laisvųjų Kapų. Prasidės nuo 10 v. 
ryto. Kviečiame visus dalyvauti, 
kaip vietinius, taip ir iš toliau. — 
Komitetas. (98-99)

TONY’S Al
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENGE

Gerai Patyrę Barberiai

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

TeL ST. 2-8342




