
Selektoriaus taikos progra- 
šiy rašytojų sąžinė. [ma. 
Jie Vilniaus negausią.
“Giminių išdavikai.’’
“Next Americans.”

Rašo A. BIMBA

Senatorius Edwin Johnson, 
iš Colorados, nori taikos Toli
muosiuose Rytuose. Jis savo 
tuos gerus norus remia taip 
pat gerais darbais. Nieko ne
paisydamas, jis įnešė Sena- 
tan puikią taikos rezoliuciją. 
Jis gauna tūkstančius sveiki
nimų ir pažadų karščiausios 
paramos iš visų Amerikos 
kampų.

Savo išmintingoje taikos re
zoliucijoje senatorius John
son sako: Tuojau turi būti 
mūšių pertrauka Korėjoje. 
Abiejų pusių armijos turi pa
sitraukti nuo 38-tos paralelės. 
Šių metų gruodžio mėnesį vi
sos svetimos armijos turi išsi
kraustyti iš Korėjos žemės ir 
tą nąlikti patiems korejie- 

4 čiarnsj •

Pasiūlymai geri ir remtini. 
Bet fVą pagalvos arba pagie
dos kiti senatoriai? Ar jie šią 
rezoliuciją tuojau priims?

Į juos reikia didžiausio 
žjmonių spaudimo, štai prog
rama taikos atsteigimui Korė
joje. Lai kiekvienas amerikie
tis už ją pasisako.

Bostono Lietuvių Rašytojų 
Klubas paskelbė savo “mani
festą.” Skaitau: “Mūsų sąži
nės verčia mus kreiptis į pla
čiąją 1 i e t u v i ų visuomenę 
bendro vieningo darbo reika
lų.”

Bet sąžinių tie vyrai neturi, 
arba turi jau pašlijusias, su
gadintas. Kai jie bėgo iš Lie
tuvą* Vokietijon pas Hitlerį, 
jie Xtsisveikmo ne tik sti Lie
tuva, bet ir su savo sąžinėmis. 
TodėjĮ geriau apie jokias sąži
nes Visiškai nebekalbėti.

★
Kokio gi vieningo darbo jie 

nori arba ieško? Ar jie nori 
Amerikos lietuvių visuomenės 
vieningo darbo pakėlimui lie
tuvių tautos vardo pasaulio 
akyse? Nebus tų baikų. Jie 
nori vieningo bendro darbo 
tolimesniam šmeižimui ir nei
gimui lietuvių tautos pastan
gų susikurti naują, gražų, 
laisvą socialistinį gyvenimą.

Štai kitas sakinys iš jų 
“manifesto.” Jie sako: “Mes 
tikime lietuvių tautos geniju
mi ir nepalaužiama valia.”

Netiesa. Jūs, broliai, tuo 
netikite. Jei būtumėte tikėję, 
tai būtumėte nuo tos tautos 
nebėgę. Jeigu tikėtumėte da
bar, tai ją paliktumėte ramy
bėj©. Tegu ji savo genijumi ir 
virina veda ir tvarko savo rei- 
kahjfe.

Smetoninė Vienybė prisie
kia, kad ji lenkams Vilniaus 
niekuomet neatiduosianti. Tas 
puiku.

Visas dalykas, tačiau, tame, 
kad ir be Vienybės pagalbos 
pabėgėliai lenkai Vilniaus 
niekados nebegaus. Jie gali 
savo ilgais ir minkštais liežu
viais prie Vilniaus plaktis, 
kaip kad plakasi lietuviai 
smetonininkai prie Lietuvos, 
bet tai ir viskas. Nei Vilniui, 
nei Lietuvai, nei Lenkijai dėlei 
to ne šilta, nei šalta.

Šių dienų Lenkija ir šių 
dienų Lietuva draugiškai, 
gražiai susitaria ir sugyvena. 
Prie Vilniaus šių dienų Lenki
ja jokių pretenzijų nerodo.

Tik linkėkime, kad nei Lie
tuvon, nei Lenkijon nebesu
grįžtų pakvaišusios ir apsvai
gusios ponijos. Darbo žmonių 
Lietuva Ir darbo žmonių Len- 

.kija /dtofikės. savo santykius 
vesti gaujoje dvasioje.

. Viena lietuviška gazieta 
šneka apie ‘giminių išdavikus.

(Tąsa ketvirtame pusi.)
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KORĖJOS LIAUDININKAI 
JVARĖ KYLI I JANKIŲ 
LINIJA RYTŲ FRONTE
Amerikonai pažygiavo pirmyn 
keliose kitose fronto dalyse

Korėja, geg. 23.—Šiauri
niai Korėjos liaudininkai ir 
kinai pramušė spragą ame
rikonų linijoje arti Soksos, 

rytiniame fronte, ir tęsia 
toliau įnirtingas atakas; 
mėgina šonu apeiti ameri
konus ir jų talkininkus.

Amerikonai vakariniame

Korėjoj sužaloti du 
Amerikos karo laivai
Washington. — šiauriniai 

korėjiečiai šoviniais iš pa
trankų sužalojo du karinius 
Amerikos laivus, kurie bom
bardavo Wonsan uostamies
tį. Tapo .užmušta 3 ameri
kiniai jūreiviai ir 
10 kitų.

Vienas šovinys 
pryšakinį bokštą 
didlaivio New Jersey, kiti 
šoviniai apdaužė mažesnį 
karo laivą-naikintuva Brin
kley Brass.

sužeista

trenkė į 
karinio

Bradley jau nesiūlo 
užimt visą Korėją

Washington. — Generolas 
Omar Bradley, visų karinių 
štabų pirmininkas, sakė Se
nato komitetui:

Nors Jungtinės Valstijos 
vis dar laikosi plačiojo 
tikslo — privienvti Šiauri
nę Korėją prie Pietinės ir 
ištisoje Korėjoje įkurti 
“laisva” (tautininkų) val
džią, bet tatai nėra dabar
tinis karinis siekimas. Jei
gu amerikonai neužimtų vi
sos šiaurinės Korėjos (liau
diškos r e s p u b likos), “vis 
tiek mes laikytume savo 
pergale, nors ir kiek mažiau 
laimėtume.”

Gen. Bradley tikisi taip 
daug sunaikinti šiaurinių 
korėjiečių ir jų bendradar
bių kinų, kad “gal jie nu
stos kariavę.”

Bradley siūlė užbaigti se- 
natinio komiteto klausinėji
mus apie generolo MacAr- 
thuro pavarymą . Sakė, tie 
klausinėjimai atidengia So
vietams amerikines slapty
bes ir “be reikalo kursto 
Rusiją karan.” Sykiu Bra
dley priminė, jog Sovietai 
galėtų smogti atominėmis 
bombomis.

Federate džiūrė daro 
slaptingus tyrinėjimus

New York. — Federalė 
grand džiūrė pradėjo slap
čiausius komunistų tyrinė
jimus New Yorke, kaip tei
gia Associated Press. Sa
ko, džiūrė šauks kvoti
mams komunistus iš įvairių 
valstijų.

New Delhi, Indija.—Gana 
gerai užderėjo pavasariniai 
Indijos javai.

ir viduriniame fronte pra
siveržė iki 5 mylių pirmyn.

Bet karinė cenzūra tain 
“išlaižo” korės p o n d e n t ų 
pranešimus, jog paslėpta 
kautynių linija vidurinia
me ir vakariniame frontuo
se.

Madrido darbininkai 
boikotavo važiuoto

Madrid, Ispanija. — 400 
tūkstančių sostinės Madri
do darbininkų per 24 va
landas atsisakė važinėti 
traukiniais, gatvekariais ir 
miestiniais auto-busais; jie 
taipgi boikotavo valgyklas 
ir kitas biznio įstaigas.

Boikotas 90 procentų su
mažino miestinę' važiuotę.

Tai buvo darbininkų pro
testas, kad valdžia nenumu- 
•ša išpūstų maisto ir kitų 
reikmenų kainų.

Baskijoje, šiaurinėje Is
panijoje, streikavo daugu
ma amunicijos ir mašinų 
fabrikų darbininkų, reika
laudami nupigint maistą 
pakelt algas .

ii

Susprogo didžiulis 
bombanešis B-29

Alamogordo, N. Mex. — 
Nukrito ir susprogo didžiu
lis bombanešis B-29.

Sugedus bombanešiui ore, 
visi 9 jo lakūnai nušoko že
myn 
tapo sunkiai sužeisti 
trys lengviau.

su parašiutais. šeši 
kiti

Kai- 
val-

ČIANGAS NUŽUDĖ 
DAR 8 ŽMONES

Formoza. — Čiang 
šėko kinų tautininkų 
džia Formozos saloje nužu
dė dar aštuonis žmones; 
nusmerkė juos kaip įtaria
mus komunistų agentus, su
kilimo kurstytojus prieš 
Čiangą bei sabotažninkus.

Siūloma 60 proc. pabrangint 
laikraščių siuntinėjimą
Washington. — Paštinis 

Kongreso Atstovų Rūmo 
komitetas užgyrė siūlymą 
60 procentų pakelti kainas 
už laikračių ir žurnalų siun
tinėjimą paštu.

Jeigu tas pasiūlymas bū
tų priimtas kaip įstatymas, 
tai kasmet būtų per trejus 
metus keliama siuntinėjimo 
kainos po 20 procentų, iki 
pasiektų viso 60 procentų.,

Paštinis kongresmanų ko
mitetas taip pat užgyrė 
prezidento Trumano prašy
mą dvigubai pabranginti 
dabartinius viehcentinius 
atvirukus.

ORAS.—Giedra ir vešiau.
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Kaip Amerika ruošia Formozos 
čiangininkus karui prieš Kiniją

Washington'.- — Pasirodo, 
kad vyriausi Amerikos ar
mijos, laivyno ir oro jėgų 
komandieriai pernai vasarą 
ragino valdžių paskirti dar 
300 milionu doleriu kinam 
tautininkam ginkluoti For
mozos saloje prieš Kinijos 
Liaudies' Respubliką.

Generolas Omar Bradley, i seku; ir Čiangas sutiko, kad 
amerikonas būtų paskirtas 
vyriausiu komandierium ki
nų tautininkų armijos For- 
inozoj, beruošiant čiangi
ninkus karui prieš Kiniją.)

antradieni atsakinėdamas i 
Senato komiteto klausinius, 

šėko kinų armija iš Formo
zos salos gales' būti panau-

Demokratai perša pakelti 
taksus 12 ir pusę proc.

Washington .— Demokra
tai kongresmanų komiteto 
nariai slaptai susirinkę, nu
tarė reikalauti pakelt 12 ir 
puse procento taksus asme
ninėms pajamoms.

Jeigu Kongresas užgirtų 
Aą reikalavimą, tad šitaip, 
pavyzdžiui, padidėtų tak
sai:

Įvairios Žinios
< ______

Korėja. — Jau 98 dienos 
kai Amerikos karo laivai be 
paliovos bombarduoja 
Šiaurinės Korėjos uostą 
Wonsaną.

Washington. — Kariniai 
šnipai pasakojo, kad Sovie
tų Sąjunga stato daug di
džiųjų orlaivių, kurie galė
tų gabent atomines bombas 
į Jungt. Valstijas.

Peking. — Kinijos Liau
dies Respublika ir Pakistan 
nas nutarė sumegsti diplo
matijos ryšius ir apsikeisti 
ambasadoriais.

Singapore, Mala ja.—An
glų valdžia Malajoje visiš
kai sustabdė gumos (robo) 
gabenimą Kinijai.

Berlin. — Pasklido gan
dai vakariniame Berlyne,

i
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dota karui prieš Kinijos 
komunistus - liaudininkus, 
kada “pribręs tam laikas.”

(New York.—r Erie Cocke, 
Amerikonų Legiono vadas, 
sugrįžęs iš Formozos, pra
nešė korespondentams, jog 
jis kalbėjosi su Čiang Kai-

uz-Kur dabar žmogus, 
dirbdamas $2,000 per me
tus, moka po 20 dolerių tak
sų nuo kiekvieno šimto, tai 
turėtų mokėti jau 32 dole
rius ir 50 centu nuo šimto. 
O nuo taksų mokėjimo bū
tų paliuosuojama asmeni
nėms išlaidoms tokia pat 
įplaukų dalis, kaip ir dabar.

ir

jog rytinės Vokietijos liau
dies policija daro manevrus 
su sovietiniais tankais 
patrankomis.

Įkalina 21 portorikietį
San Juan, Porto Riko. 

Teismas nusprendė visam 
amžiui -įkalinti 21 Porto 
Riko tautininką už dalyva
vimą pernykščiame maište, 
kur buvo užmuštas vienas 
policininkas.

Sulaiko medžiagas 
prekiaujantiem su Sovietais 
vakariniam vokiečiam

Washington. — Jungtinės 
Valstijos uždraudė gabenti 
amerikines medžiagas to
kiems fabrikantams ir vers
lininkams vakarinėje Vo
kietijoje/ kurie pardavinėja 
karui naudingus Sovietų 
Sąjungai ar jos draugams geležinkelius, kurių daugu- 
dirbinius.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

ANGLIJA ŽADA SIŲST 
ARMIJA PRIEŠ IRAN.j 
“GREITAME REIKALE”

Irano demonstrantai karčiai 
smerkė Angliją ir Ameriką

Washington. — Anglija 
pranešė Jungtinėms Valsti
joms ,kad tiktai “greitame 
reikale” bus siunčiama an
glų armija į Iraną be pasi
tarimo su Amerikos val
džia. O toks reikalas bū
tų, jeigu “suirtų” Irano val
džia ir grūmotų pavojus 
anglams samdiniams an

Kongresmanai užgiris 
paskolą Indijai

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas 211 balsų 
prieš 13 aplamai nutarė pa
skolinti Indijai 190 milionų 
dolerių, už kuriuos ji ga
lėtų pirkti iš Amerikos 
kviečius badaujantiem in
dam. Tačiau dar tęsiasi 
kongresmanų ginčai dėl to.

Senatas jau pereitą savai
tę priėmė panašų pasiūly
mą. Senatims tarimas sa
kė, Indija galėtų atmokėti 
paskolą ir sprogstamomis 
atominėmis savo medžiago
mis.

z Indijos valdžia atsiliepė, 
jog neduos atominių me
džiagų nei jokiam kitam 
kraštui mainais už maistą.

Kainą kontroliuotojas 
dar pakelia kainas
Washington. — Valdžia 

po keleto dienų išleis įsaky
mą, pagal kurį bus pakeltos 
kainos skalbiamosioms ma
šinoms, pečiams, šaldytu
vams ir daugeliui kitų pir
kiniu. A

Ka.inų kontroliuotojas 
Mike DiSalle jau leido pa
branginti drabužius, ava
lus, audeklus, maistą, radi
jus, televizijos imtuvus ir 
visa eilę kitų prekių. Jis 
Įgalino fabrikantus ir vers
lininkus tiek pabranginti 
tuos daiktus, “kiek pakilo” 
darbininkams algos ir kitos 
samdytojų išlaidos nuo Ko
rėjos karo pradžios.

Lenkija ir Sovietai apsikeitė 
pasienių sklypeliais

Varšava. — Lenkijai pra
šant, Sovietai apsikeitė su 
ja nedideliais pasieniniais 
sklypais, viso apie 26t> ket
virtainių mylių.

Sovietų Sąjunga gauna 
reikalingą sklypą geležin
keliui, einančiam iš Lvovo 
į Kovelį, o Sovietai užlei
džia Lenkijai pasieninį U- 
krainos ruožtą ties Drogo- 
bychu, kur žemėje yra- ži
balo ir natūralių geso .

.Havana, Kuba. — Kubos 
premjeras Feliz Sanchez 
sakė, jo valdžia planuoja 
perimti Kubos nuosavybėn

ma anglams priklauso.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern State* 
110-12 ATLANTIC AVIU 
Richmond HUI 19, N. Y. 

Tol. Virginia 9-1827-1828.

gliškos žibalo kompanijos 
tame krašte, sako Anglija.
Baubė prieš Ameriką

Teheran, Iran. — 30,000 
iraniečių demonstravo, 
smerkdami Ameriką ir An
gliją ir niekinančiai baub
dami prieš jas.

Kalbėtojai pareiškė, kad 
iraniečiai ir visi Azijos ma
hometonai baisiai apsidirb
tų su anglais, jeigu Anglija 
atsiųstų bent vieną savo 
kareivį, ginant anglų žibalo 
pramonę nuo • perėmimo į 
Irano valdžios rankas .

Premjero Mossadegho ar
timas draugas Hussein 
Makki sakė,, Amerika “pei
liu- smogė Iranui nugaron,” 
kuomet ji parėmė Anglijos 
reikalavimą palaikyti Irano 
žibalą anglų rankose.

Kiti kalbėtojai smerkė 
Angliją kaip siurbėlę Irano 
kraujo per kelis tuzinus 
metų. į *

Detroit, Mich
DIDELĖ NELAIMĖ
Gegužės 5 d. Lenardas 

Sm aistis sū savo draugu 
Ensign Voorkees išvyko 
savaitei poilsio į Kanadą. 
Jie buvo pasiruošę žuvauti 
ir medžioti. Vietą susira
dę prie ežero Lake Mati- 
nenda, nepertoliausiai nuo 
Blind River miestelio.

Savaitei laiko praėjus, 
jiems negrįžus namo, saviš
kiai pradėjo jų ieškoti. Le- 
nardo švogeris dr. Heldt 
ten nuvyko. Surado auto
mobilį, toliau girioj — jų 
būdelę (tent), o jų niekur 
nerado.

Po keleto dienų jieškoji- 
mo surado tame ežere ap
sivertusią jų valtį. .

Dabar yra sprendžiama, 
kad tiedu vyrai prigėrė eže
re.

Tatai labai, labai užgavo 
ir sutrenkė nervus tėvo Pe
tro ir Lenardo motinos Ve- 
ros.

Šioj Smalsčių didelėj ne
laimėj visi progresyviai De
troito lietuviai jiems užjau
čia !

Artimas jų draugas.

Stalin sakė, Sovietų žmonės 
nori taikos su Amerika
Maskva. — Sovietų ko

munistų laikraštis Pravda, 
darydamas peržvalgą iš
leisto tryliktojo tomo Stali
no raštų, paduoda ilgas iš
traukas iš Stalino pareiški
mų, kur jis sakė, Sovietų 
žmonės nori, kad niekad ne
būtų jų karo su Jungtinė
mis Valstijomis.

Washington. — Kariniai 
Jungtinių Valstijų šnipai 
pasakoja, kad Sovietai lai
ko “5,000 iki 20,000” lėktu
vų rytiniame Sibire.
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PASAULIO AKYS LINK IRANO
ŠIUO .METU Irane (Persijoje) vyksta milžiniškas 

liaudies judėjimas, judėjimas dėl krašto nepriklausomy
bės, dėl žmonių būvio gerinimo, dėl taikos.

Konkrečiai, Irane vyksta žmonių kova prieš impe
rialistus, vyriausiai prieš britiškus imperialistus, ku
riems siekiasi padėti Amerika.

Iraniečiai pasiryžo nacijonalizuoti (suvisuomeninti) 
aliejaus šaltinius, kuriais tasai kraštas yra labai turtin
gas; jie pasiryžo sunacijonalizuoti ligi šiol eksploatuoja
mus anglų imperialistų aliejaus šaltinius, iš kurių an
glai gavo milžiniškus pelnus, o iraniečiai tebeskurdo, 
kaip skurdę.

Ir, štai, jau skelbiama, jog šiandien Iranas tampa 
svarbesniu taškaregiu, negu Korėja.

Korėja biedna, na, ir jau nuniokota; Korėja neturi 
tokios svarbios strateginės reikšmės, kaip Iranas, sako 
tūli.

Dėl to šiandien pasaulio dėmesys ir krypsta link Irano. 
Kas bus? Kuo visa tai užsibaigs?

IRANAS—SENA IR DIDELĖ ŠALIS, užimanti virš 
600,000 ketvirtainių mylių plotą.

Irane gyvena apie 17,000,000 žmonių. Bet tie žmonės 
nėra vienos tautos: gyventojų skaičių sudaro trys tau
tybės— persai, kurdai ir azerbaidžaniečiai; pastarieji 
nori, kad jie būtų suvienyti su savo broliais, gyvenan
čiais Azerbaidžano tarybinėje respublikoje.

Yra Irane ir žydu, yra' ir kitokių tautybių.
Tikybinių atžvilgiu Irane daugiausiai gyvena maho

metonų.
Politiniu atžvilgiu, Iranas yra konstitucinė monarchi

ja; karalius—Mohammedas Riza Paklevi.
Teherano miestais, turįs apie 850,000 gyventojų,—Ira

no sostinė.

IRANO LIAUDIES GYVENIMAS toks pats, kaip ir 
kitų Azijos ir Afrikos imperialistų išnaudojamųjų 
kraštų gyvenimas: skurdas ir vargas.

Tuomet, kai-milijonai iraniečių gyvena purve, skurde, 
baisiame atsilikime, dvarponiai, žemvaldžiai sirpsta per
tekliuje. Saujelė žmonių gyvena rojiškai, milijonai — 
pragariškai!

O h•anas—turtinga šalis! Ji turi ne tik daug aliejaus, 
bet ir daug kitokių gamtinių turtų ,tačiau jie tebestovi 
žemėje neišnaudojami.

Praėjusio karo metu amerikietis Wendell Wilkie, ap
sidairęs Irane,, stebėjosi, kad ten vyrauja toks skurdas ir 
greta jo—nedidelė saujelė žmonių taip lobsta. Jis abe- 

• jojo, ar ilgėti taip galės būti!« _  •
IR ŠTAI. NESENIAI PRASIDĖJO Irano masių judė

jimas, vadovaujamas didžiulės, gajos, veiklios liaudies 
partijos, vadinamos Tudeh (Masės).

Judėjiman stojo net ir šiai partijai pilnai neprita
riantieji, mahometonai darbo žmonės. Visi išvien parei
kalavo, kad anglai imperialistai būtų išvyti iš Irano, kad 
visi imperialistai būtų išvyti iš Irano.

Liaudis griežtai pareikalavo socijalizuoti Anglų-Irano 
kompanijos aliejaus šaltinius; ilgainiui turį būti nacijo
nalizuoti visi aliejaus šaltiniai.

Irano parlamentą sudaro 136 deputatai, kurių didelė 
dauguma yra dvarponiai arba jų pakalikai. Tačiau par
lamentas buvo priverstas klausyti liaudies.
' O kai, kadaise, premjeras Ali Razmara ryžosi neklau- 

. syti žmonių balso, tai jis buvo nušautas — nušovė ma
hometonų žmogus.

Aliejaus nacijonaliavimo įstatymą pasirašė karalius 
ir dabar jis veikia.

Šiuo metu šalies premjero pareigas eina Dr. Moussa- 
degh. Jis yra smulkesnių biznierių, intelektualų ir val
dinių tarnautojų atstovas. Jis drąsus ir pasakė, jog 
.eisiąs su liaudimi, klausysiąs jos reikalavimų.

Matysime!

LONDONO VALDŽIA grūmoja Iranui kariniais, 
veiksmais, jei iraniečiai nesiliaus vykdę aliejaus šalti
niu nacijonalizavimo.

Washingtonas remia Londono politiką Irane, bandy
damas sulaikyti iraniečius nuo pasiryžimo, nacijonali
zuoti aliejų.

Bet šiuo metu Irano valdžia atsisako klausyti Londono 
gązdinimų.

Dr. Moussadegh pareiškė, kad jis eis su liaudimi, 
skurstančia ir vargstančia liaudimi; tik viename Tehe- 

■ rane apie 200,000 žmonių gyvena požemiuose, duobėse, 
E tuneliuose!

“Gėda man būti premjeru šalies, kurios dalis žmonių, 
netgi ir pačioje sostinėje, šiandien gyvena taip, kaip 
gyveno priešistoriniais laikais... ”

Tai, kas vyksta Irane, gauna didžio pritarimo. Egipte. 
Irake ir kituose Azijos krąštuose!

ANGLAI IMPERIALISTAI, aišku, gali pasiųsti Ira-

Dienraštyj Vilny j skaito
me:

“Margučio” numery penk
tam P. Dailyde nostalgiškai 
prisimena tuos laikus, kada 
hitlerinės gaujos puolė Lietu
vą ir visą Tarybų Sąjungą. 
Kaip saldus buvo tas birželio 
menesis 1940 metų, kada hit
lerinių “bombų lietus pasipy
lė ant Lietuvos.”

Pasiskaitykite, ką rašo p. 
Dailyde:

“Vokiečių lėktuvai daug 
kur perkirto kelius, išardyda- 
mi tiltus ir padarydami ne per
važiuojamas duobes. Del to 
daug žydų nesuskubo iš Lietu
vos pasitraukti.

“Visai skirtingą įspūdį pir
masis bo,mbų lietus padarė 
lietuvių tautai. Jai (lietuvių 
tautai) tas lietus • nešė išsi
laisvinimo viltį... Bombų ir 
granatų trenksmas atrodė 
dangaus muzika, trupinančia 
pragaro galybes. Dėl to ne
reikia stebėtis, kad spontaniš
kai pradėjo skambinti visų 
Lietuvos bažnyčių varpai.”

Taip garbinti hitlerininkus, 
kaipo išlaisvintojus, galėjo 
tik akliausi jų tarnai. Tokiais 
ir buvo užsilikęs Lietuvoj sme
toninis ir klerikališkas elitas. 
Tai buvo lietuvių tautos par- 
davikai. Hitlerinis režimas, 
kiek apkarpęs jų apetitus, 
padovanojo jiems Ostlandą.

Baisus hitlerinių bombų 
staugimas, degančių pasta
tų pleškėjimas, ‘ Lietuvos 
žmonių aimanavimas ir 
verksmas, suniekšė j tįsiems 
smetonininkams buvo “dan
gaus muzika”!

Ar jūs girdėjote tokį da
lyką? !

“Spontaniškai” skambino 
bažnyčių varpai; fašistai- 
smetonininkai džiaugėsi ir 
raitojosi rankoves skersti 
a.nti-nacius: žydus ir ne žy
dus Lietuvos piliečius!

Na, ir jie, sužavėti dan
gaus muzika, skerdė žmo
nes, meilinosi Hitleriui, o 
dabar, atbėgę Amerikon, 
patapo “didžiausiais demo
kratais” ir čia vėl galvoja 
ir laukia: kada atomo bom
ba sunaikins Lietuvą, kada 
jie ir vėl galėsią grįžti ten 
ir vėl skersti, naikinti žmo
nes ir viską, kas gražu ir 
žmonėms naudinga!

Tokių būtybių priauklėjo 
Smetona ir Hitleris!.

RUOŠIASI
Kanadiškiame Liaudies 

Balse skaitome:
Kanados jauninas smar

kiai rengiasi dalyvauti pasau
liniame festivalyje, kuris į- 
vyks Berlyne šią vasarą.

Daromi planai pasiųsti ma
žiausia 50 jaunimo ir studen
tų delegatų.

Pradžioj šio mėnesio įvyko 
Jaunimo Darbo Federacijos 
konvencija Toronte, kuri en
tuziastiškai pasisakė už daly
vavimą festivalyje. Taipgi 
jaunimas nutarė sustiprinti 
kovą už taiką.

Prie to festivalio ruošia
si ir Jungtinių Valstijų jau
nimas; apie pasiuntimą ten 
nors vieno ar poros savo 
atstovų turėtų pagalvoti ir 
amerikiečių kilmės- jauni
mas.

Tasai festivalio turės di

nan savo ginkluotąsias pajėgas. Bet kas toliau ?
Einant 1921 metais padaryta tarp Tarybų Sąjungos ir 

Irano vyriausybių sutartimi, jei tik kokia svetima vals
tybė pasiryš Iranan koją kelti, tuomet Tarybų Sąjunga 
įkels tan kraštan savo ginkluotąsias jėgas.

Irano gyventojai, liaudis, tai žino; jie žino, jog, blo
ginusiame atsitikime, Tarybų Sąjunga stos talkon jų 
kraštui apginti.

Daugelis Irano, progresyvių žmonių šiuo tarpu yra įsi
tikinę, jog atėjo diena, kurią Irano, liaudis turi išsilais
vinti, turi atsisakyti baisaus skurdo ir pažeminimo ir 
pradėti naują gyvenimą.

Niekad Irano istorijoje tokio didžiulio, žmonių są
jūdžio nebuvo, koks yra šiandien!

Štai, kodėl pasaulio akys'*nūnai krypsta link Irano!

džiulės reikšmės visam pa<- 
sauliui.

AR SUSIGAUDYS?
Montevidėjaus lietuvių 

laikraštyj “Darbe” rašoma: 
Argentinos lietuvių kunigų 

“Ląikas” neseniai parašė, 
kad Gąbrio-Paršaičio “minis
tras” ir dar “daktaras” Pra
us šacika’uskas, kuris dabar 
gyvena Montevidėjuje esąs 
tikras keturkojis aferistas, už 
suktybes pabėgęs iš Lietuvos 
ir Argentinos ir dabar neduo
dąs ramybės buvusio Lietuvos 
engėjo Smetonos “ministrui,” 
taip pat daktarui K. Grauži
mui. Dėl šitokio išniekinimo, 
Gabrio “ministras” neišpasa
kytai supyko ir per Buenos 
Aires dienraščio “Critica” re
porterį, kuris tuo laiku čia 
viešėjęs, įteikė savo vizitinę ir 
paskyrė sekundantus, iškvies- 
damas “Laiko” redaktorių 
kunigą Čalį Vengrą į dvikovą.

Ką atsakė šacikauskui ku
nigas Vengras ir ąr lietuviški 
pištalietai bus paleisti į darbą, 
mes dar nepatyrėm, tiktai .ži
nome, kad Smetonos “minis
tras” esąs labai nervuotas, 
nes manąs, jog šitos kovos ir 
jis negalėsiąs išvengti. Mes 
taip pat manome, kad be piš- 
talietų, vien tik įšaldytų dole
rių ėdimu ponai “ministrai” 
negi išlaisvins Lietuvą...

Mūsų nuomone, būtų ne
bloga, jei ne tik Šacikaus
kas su kunigu Vengriu “ka
valieriškai” susirungtų, bet 
kad ir kiti kryžiokai imtų 
iš jų pavyzdį.

Dar būtų geriau, jei jie 
patys viens kitą nukirstų 
taip, kad nei vienas nepa- 
sikeltų. Mažiau tuomet bū
tų liaudies priešų, mindžio- 
jančių mūsų žemę motiną.

KLAIDŽIOJA
Kunigų Drauge tūlas Vai

tekūnas porina:
Pijus XI: Tegul kiekvienam 

būna aišku; kad šio kultūrso- 
cializmo pradžioje stovi kul- 
tūrliberalizmas, o jo pabaigo
je — kultūrbolševizmas.

“Drauge” rašiau : Liberaliz
mas pagimdė socializmą. So
cializmas savo ruožtu pašau
kė gyvenimai! ir liberalizmo’ 
vaikaitį —■ bolševizmą.

Kaip toje biblijoje: Abra
omas pagimdė Izaoką, Iza
okas pigimdė... Tie žmo
nės nebepajėgia galvoti 
blaivai, kaip apsišvietęs 
žmogus galvoja.

Jeigu norima sukonkre- 
tizuoti visuomenines žmoni
jos santvarkas ,tai reikėtų 
šitaip dėstyti: vergija pa
gimdė feodalizmą, feodaliz
mas — kapitalizmą, kapita
lizmas — socializmą, o so
cializmas gimdo komuniz
mą.

Šitaip laipsniuojasi vi
suomeninės žmonijos san
tvarkos. Bet klerikalų ben
dradarbiai to nesupranta 
ir, atrodo, jie niekad to ne
supras.

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, —- nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Vilniaus srities kultūros- 

švietimo, darbuotojų, seminaras
VILNIUS, kovo 14 d. — 

Šiomis dienomis įvyko Vil
niaus srities rajonų kultūros- 
švietimo darbuotojų semi
naras.

Seminare išsamu praneši
mą apie kultūros-švietimo į- 
staigų darbą kolūkių sustam
bini,mo, pavasario sėjos kam
panijoje padare srities žemes 
ūkio valdybos vedėjas Vrons
kis.

Seminaro dalyviai apsvarstė 
Kauno srities Marijampolės, 
Lazdijų, Kazlų Rūdos, Kybar
tų, Vilkaviškio ir Kalvarijos 
rajonų knygų prekybos ir kul
tūros-švietimo organizacijų 
darbuotojų, kaimo inteligen
tijos kreipimąsi ir Lietuvos 
KP CK nutarimą, prisiėmė 
įsipareigojimus, nutarė įsijun
gti i socialistinį lenktyniavi
mą tarybinei knygai populia
rinti ir platinti.

Kultūros namų veikla
VIEKŠNIAI. — Gerai dir

ba miesto kultūros namai. 
Gausi lektorių grupė su pas
kaitomis dažnai išvyksta į 
apylinkės kolūkius. Kiekvieną 
savaitę skaitomos paskaitos 
“Raudonosios vėliavos,” “Žal
girio,” “Pergalės,” Puškino 
vardo kolūkiuose. Lektoriai- 
mokytojai želvys, Razmas, 
Kinduris ir kiti tik per vasa
rio mėnesį perskaitė po 3—5 
paskaitas aktualiomis temo
mis. Kultūros namų saviveik
los rateliai taip pat dažni 
svečiai kolūkiuose. Visam dar
bui vadovauja kultūros namų 
direktorius Afanasjevas.

V. Burbulis

KAUNO ĮMONĖSE
KAUNAS, kovo 21 d. — 

Kauno miesto įmonėse vis la
biau plečiasi socialistinis lenk
tyniavimas.

“Inkaro” gumos-ąvalynės 
kombinato kolektyvas prisi
ėmė įsipareigojimą iki parti
jos suvažiavimo atidarymo 
dienos pagaminti viršum pla
no 38 tūkst. porų guminės ir 
odinės avalynės ir sutaupyti 
pagalbinių medžiagų 150 
tūkstančių rublių sumai. Kom
binato kelektyvas 14 procentų 
viršijo vasario mėnesio prog
ramą, išleidęs viršum plano 
tūkstančius porų gumines ir 
odinės avalynės.

K. Močalovas 
Ruošiasi naujam 
gamybos sezonui

KURŠĖNAI, kovo 21 d. — 
Pavenčių cukraus fabrike 
vyksta įtemptas darbas, ruo
šiantis naujam gamybos sezo
nui. Ypač pagyvėjo darbas 
fabrike, apsvarsčius Vilniaus 
elektros skaitiklių gamyklos 
kolektyvo kreipimąsi, kvie
čiantį naujais darbo laimėji
mais sutikti LKP VII suvažia
vimą, v

Fabrike išsivystė kova už 
pirmūnų darbo metodų įdiegi
mą remonto darbuose, už 
elektros taupymą, už aukštus 
darbų kokybės rodiklius.

—o—
Kyla darbo našumas

ŠILUTĖ. — Šilutės lentpiū- 
vės kolektyvas pasižadėjo pa
gaminti didelį kiekį viršum 
planinės piautos miško me
džiagos, 3 procentais suma
žinti gaminių savikainą, pa
kelti produkcijos kokybę ir 
sutaupyti nemaža kuro.

L. Venckus 
Gerai dirba

VEISĖJAI, kovo 21 d. — 
Veisėjų MTS dar visai jauna. 
Tačiau MTS kolektyvo nariai; 
mokydamiesi iš pirmūnų, pa
siekė neblogus rezultatus ruo
šiantis pavasario laukų dar
bams. Traktoriai ir prikabina
masis inventorius jau paruoš
tas. Stoties vadovai laiku susi
rūpino kadrų parengimu, šio 
mėnesio pabaigoje baigs sto
tyje suorganizuotus traktori
ninkų. kursus 40. mechanizato
rių. Be to, eilę darbininką 
stotis pasiuntė į mechanizaci
jos mokyklas, kur jie mokosi 
vairuoti dyzelinius traktorius 
bei kombainus. A. Varnas.

DŽ1MI0 ŠMOTO 
ISTORIJOS

Saimonas Blynas runino 
Grand stryčiu liežuvį iški
šęs.

—Stop! — surikau aš. — 
Kur taip bėgi, kaip Smeto
na iš Lietuvos?!

—Tavęs ieškau.
—Manęs ieškoti nereikia, 

ba aš vis Brooklyne tebegy
venu. Koks striokas?

—Tuoj nauja vaina bus. 
—Kur?

—Gal Čikagoj.
—Už ką?
—Už Vilnių.-
—Už kokį Vilnių?
—Už Lietuvos stalicą, ne

žinai. Džyzus krais!
—Kas ją starduos?
—Čikagoje dipukai suor

ganizavo Vilniaus krašto 
susaidę, ba Vilnius reikia 
ginti. 4, į ■

—Nuo ko?
—Nuo gudų.
—Kokių gudų?
—Tų, ką gyvena Čikagoj, 

nežinai? Kad juos pekla!
Saimonas ištraukė iš ki

šenės Čikagos gazietą, Nau
jienas, ir padavė man.

—Va, čitok!
Pasiėmęs gazietą čitoju:
“Gegužės mėn. 5 d. Vil

niaus krašto lietuvių są
jungos įvyko susirinkimas, 
kuriame vienbalsiai buvo 
priimta r e z o Ii u c i j a iš
reikšt protestą gudams, 
kurie, projektuodami or
ganizuoti dar ikį šiol ne
egzistavusią gudų valsty
bę, į tos valstybės ribas, 
išleisdami būsimos gudų 
valstybės žemėlapį, pri
skyrė sau trečdalį Lietu
vos... Jie į savo projek
tuojamos valstybės ribas 
inkorporuoja ir Lietuvos 
sostinę Vilnių. O Gardino 
net vardą pakeičia... To
dėl VKLS nutarė susižino
ti su atitinkamomis lietu
vių institucijomis, nuodug
niai išstudijuoti susidariu
sią padėtį ir imtis atitin
kamų žygių.”

Dvi Korėjos karo aukos, nupjautomis kojomis Ri- 'M 
chard Snyder (kairėje) ir Donald Winters, pribuyo į 
Washingtonan sekti Senato komisijos tyripėjimo 
gą. Kaip žinoma, ši komisija tyrinėja gen. MacAr- 
fhuro skundą prieš prezidentą Trumaną. Snyder pa

reina iš Martin’s Ferry, Ohio, o Winters iš Oil City, Pa.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Gegužės--May 24, ’1951

—Ekspleinyk man, ką tai 
mynina? Kodėl tu šokinėji, 
kaip Balkūnas ant stei- 
čiaus, arba kumelys, pa|na- 
tęs kumelę ? \

—Tu, Džimi, ne akias, 
pats matai. Gudai nuftsa- 
vojo mapą ir jon įdėjo Vil
nių. Vilniaus krašto susai- 
dė pasiuntė jiems ultimatu
mą dėl Vilniaus ir dėl to, 
kad jie Gardino vardą krei
vai suspelino. Dabai’ ma
tai: Susaidė viską nuodug
niai studijuoja ir imsis atir 
tinkamų žygių. Tai myni
na, eis vainon. Ką gi kitą 
valstybės daro po ultimatu
mo ?

—Ale Vilnius gi yra Lie
tuvoj ,o gudai fašistai ir 
lietuviai fašistai gyvena Či
kagoj, tai kam ta vaina?

—Neklausk to, bet ge
riau pasakyk, ar Čikagoj 
yra 38-tas pavalius?

—Kam jis tau?
—Ant jo pradės vainą.
—0 kas lietuvišką vaiską 

lydins?
—Aš mislinu, kad gene

rolas Plechavičius, — at
sakė Saimonas. i

—Kodėl Plechavičius?"
—Kodėl? Todėl, kad jis 

su barzda ir šinkuoja šf»ap- 
są, tai krabras. Kaip jis 
užtrytins lietuvišką vaiską 
šnapsu, — matysi kaip Vil
nius bus Lietuvos.

—Vilnius dabar yra ir bus 
Lietuvos ir be Plechavi
čiaus snapso.

—Nevermai!
—Aš mislinu, Saimonai, 

tu darai misteiką, jei sakai, 
kad Plechavičius krabras. 
Jis buvo krabras tik begin
klius Lietuvos žmones muš
ti Smetonos ir Hitlerio lai
kais. Be to, gudai fašistai 
taipgi turi savo generolų ir 
snapso, kurį jie laka. Ar 
galėtai tu. man parodyti tą 
gudų mapą, kur jie Vilnių 
pasiėmė ir Gardino v#dą 
negramotnai suspelino?

—Parašysiu gromatąVGri-. 
gaičiui, kad jis prisivytų. 
Matysi, Džimi: aš suorga
nizuosiu Brooklyne lietu
višką pulką ir jį pasiųsiu 
vainon.

—Ką tu čia organizuosi?
—Ogi tuos, kurie kadaise 

prie Laisvės namo asilų bal
sais bliovė.

—Okei! O kąs bus to 
pulko barabanščikas?

—Ginkus!
—Aa! Ale aš vis mislinu, 

kad iš lietuviškų asilų su
organizuotas vaiskas gudų 
fašistų nesumuš.

—Pamatysi!
—Na, okei, pamatysiu,— 

atsakiau Saimonui, kaip jis 
jau žengė į aiskryminę! — 
Pamatysiu!



A. N0VIK0VAS-PR1B0JUS

> JURA SAUKIA
‘ *, fl) (Tąsa)

Staiga dingo vėjas. Bejėgiškai plazda 
burės. Ramu. Tik sujudinta jūra nenu
rimsta, rūsčiai raukiasi, triukšmingai 
pakeldama plačią krūtinę. Visur aplin
kui jaučiamas aukščiausio laipsnio įtem
pimas. Ir,, priversdamas pastatyti ausis, 
skverbiasi nerimas; kaip visuomet prieš 
artėjantį pavojų, aš pajuntu sustiprėju
sį regėjimą, pastebėdamas kiekvieną 
smulkmeną.

Būdelėje keturi vairuotojai iš pasku
tinių jėgų dirba prie šturvalo. Pats kapi
tonas, kurio niūriame veide aš nė karto 
nemačiau šypsenos, stovi ant tiltelio. 
Kresnas, savo neperšlampamu apsiaustu 
ir ziudvestka panašus į piratą, jis, per 
pusę apskritimo pasisukęs į savo padėjė
ją ir bocmaną, duoda jiems kažkokius 
nurodymus. Padėjėjas neatrodo toks jū
reiviškai drąsus, kaip kapitonas, — jis, 
kažką atsakydamas, neramiai žvilgčio
ja-į šiaurę, iš kur, iškildamas nuo jūros 
ligi debesų, slenka į mus nepermatomas 
drumstas. Bocmanas žiūri į juos su tokia 
išraiška, tarsi parodai išstato savo ne
gražų ^eidą. Į tiltelį pakyla virėjas, lai
kydamas rankose nikelinį arbatninką su 
karšta kava.

— Tūnojau prasidės kedenimas, — sa
ko Šėlo, kreipdamasis į mane ,ir matosi, 
kad jis labai domisi manimi.

—Bus įdomu, — atsakau aš.
Kai kurie jūrininkai, keikdamiesi, gai

lisi, kad jie nepasiliko Alžire. Blekma- 
nas, įkišęs rankas į savo kudlas, kažką’ 
murma savo negriška kalba, paniuręs, 
purvina flanelės palaidine; jo juoda oda 
blizga, lyg ką tik ištepta.

Bocmanas, ištrūkęs iš tiltelio, kamuo
liu leidžiasi laiptais ir, zigzagais bėginė
damas besisupančiu deniu, atlekia prie 
mūsų.

—Nuimti bures! — springdamas šau
kia jis. Viesulas ateina! Į vietas!

Visi šoka vykdyti savo pareigų. Mes 
su Blekmanu lipame į didįjį stiebą nu
imti mąrselio.

Virš*, galvos šliaužia sunkūs juodų de
besų gurvolai, užtemdydami dangaus 
mėlynėj o saulėlydis, kerėdamas mus, vis 
dega, vis žaruoja milžiniškomis liepsno
mis, apliedamas visą jūros dykumą pur
purinės šviesos sriautu.

Užlipęs ant rėjos, mes gulamės ant jos 
pilvais ir, įsirėmę kojomis į kabančius 
po. ja pertus, pradedame dirbti įtempę 
muskulus. Mūsų užduotis — sutraukti 
ir pririšti prie rėjos burę, priešingu at
veju artėjančio viesulo ji bus sudrasky
ta į skutus. Darbas labai sunkus, reika
lauja didelio vikrumo ir drąsos, o, mūsų 
nelaimei, blokuose “prisvilo” permirkę

nuo purslų gitovai, kurių pagalba burės 
pritraukiamos prie rėjų. Mums tenka 
pritraukti jas rankomis.

—Skubėk, Blekmanai! — garsiai šau
kiu aš. — Dar nemaža mums . ..

. — 0, taip, dar nemaža! — atsako ne
gras, susirietęs j juodą gumulą, įgudu
siomis rankomis vikriai pagriebdamas 
supliuškusią burę.

—Jeigu mus čia užtiks audra, tegu 
bus ji, anatema, triskart prakeikta! — 
klius mums . ..

— O, klius, — pakartoja Blekmanas 
ir, pagal įpratimą, prideda visų kalbų 
rinktinius keiksmažodžius.

Visas susikaupęs savo darbe, aš tik 
trumpai tespėju žvilgterėti kur nors į 
šalį, bet ir tomis trumpomis akimirko
mis mano smegenys spėja viską pastebė
ti su nepaprastu aiškumu.

Atskridęs vėjas pučia nelygiai, stiprė- 
damas ir pamažu keisdamas savo kryp
tį; supdamasis bangose, krūpčioja lai
vas; su ūžimu ir staugimu sukdamosi 
artėja liepsnojanti ruda migla. Dabar 
saulėlydis, juodų debesų prispaustas prie 
horizonto, panašus j plačiai atidarytus 
kažkokios pasakų baidyklės nasrus.

Mums lieka tiktai pririšti jau su
trauktą burę, bet darbas tampa vis sun
kesnis. Iš mano panagių sunkiasi krau
jas.

Aišku, mes nesutvarkysime. Aplinkui 
— tikra pasaulio pabaiga. Išnirę iš niū
rios šiaurės, iš šaltos nakties, įnirtingai 
laksto viesulai, siaubingai švaistosi van
denų plotais, šnypšdama ir ūkčiodama, 
staugia suerzinta jūra; kyla kalnai, 
slenka ir su triukšmu griūva ant laivo, 
braškančio po jų sunkenybe. Iš tamsaus 
dangaus, iš gauruotų debesų, sąmyšyje 
slegiančių vienas kitą, piktai krenta per
kūno trenksmai, apakindami žaibų zig
zagais. Krūpčiodamas, bejėgiškai supasi 
mūsų “Neptūnas,” gulasi ant vieno arba 
kito šono, krenta nosimi į atsiradusius 
pakriaušius, kaip pasibaidęs arklys, 
piestu stojasi prieš kunkuliuojančias 
vandens kalvas. Jis plaukia, valdomas 
vien tik vairo, pasidavęs uragano va
liai, nykus suplėšytomis burėmis, plaz
dančiomis ant apatinio fok-mačto rėjos. 
Deniu ritasi bangos, nunešdamos blogai 
pritvirtintus daiktus. Už borto netoli 
laivo, ant iškilusios bangos keteros, aki
mirkai pasirodo sužalotas jūrininko vei
das, bet tuoj pat dingsta verdančiose pu
tose. Stiebuose supimas dar didesnis, 
dar smarkesnis. Prisiglaudę prie rėjos, 
mes vos išsilaikome, apkurtinti audros, 
suvystyti kruvinos miglos, prislėgti ir 
sujaudinti pabudusios stichijos rūstaus 
didingumo.

(Bus daugiau)

kaltinamos Amerikos darbo 
unijos. Panašus užmetimas 
buvo daromas kovotojams 
prieš vergiją, už lygias po
litines teises moterims, už 
viešas mokyklas ir tt. Kaip 
tik tiek tėra vertas šia n-' 
dien kaltinimas prieš Ko-i 
munistų Partiją. 1

VI

rinskienės, J. Šinkūnas —

Kaip gi Amerikos Komunistų 
Partija atsako į valstybės 

prokuroro kaltinimus
į (Pabaiga.)

v-
10fkiu mokslu, kokia fi

losofija Amerikos Komu
nistų Partija vadovaujasi 
savo veikloje, savo kovose 
už darbo žmonių reikalus? 
Skaitome: “Per visą savo 
gyvavimą Komunistų Par- 
tija vadovavosi darbininkų 
klasės socialiniu mokslu, 
kurį pirmiausia prieš visą 
šimtmetį išdėstė Karolis 
Marksas ir Frederikas En- 
gelsass ,o vėliau jį pratur
tino Leninas, Stalinas ir ki
ti jų sandarbininkai...

“Tas mokslas įgalino Ko
munistų Partiją vadovauti 
Jungtinių Valstybių darbi
ninkų klasei pasekmingo
se kovose už tuojautinius 
darbo sąlygose pagerinimus 
ir paruošti ją ateities ko
voms, kurios siekia socialis- 
tini>bendruomenės peror
ganizavimo.”

Prokuroro kai tin i m a s, 
kad Artferikos Komunistų 
Partijos pažiūrų supuoli
mas su pažiūromis kitų 
kraštų komunistų padaro

juos “svetimos valstybės 
agentais” arba “suokalbiu” 
prieš Ameriką, yra dau
giau negu juokingas. Jei 
būtų priimtas toks suprati
mas, sako partijos pareiški
mas, “tai visa žmonija bū
tų nublokšta atgal į Tam
siuosius Amžius, būtų at
mestas visoks mokslas ir 
būtų užginta bet koks 
mokslinis tyrinėjimas bei 
mokslinėmis žiniomis apsi
keitimas.”
Nesąmonė, girdi, būk A- 

merikos Komunistų Partija 
esanti vairuojama iš kur 
nors kitur. Partija tepri
pažįsta vieną sovereninę 
galią, o toji galia randasi 
Amerikos žmonėse. Tiktai 
tai galiai ji yra ištikima. 
Komunistų Partija pasire
mia tiktai Amerikos žmo
nėmis. Pakeitimai ir per
versmai galimi tik tada, ka
da dauguma Amerikos žmo
nių tiems pakeitimams pri
taria. Netiesa, kad revo
liuciją galima importuoti iš 
užsienio.

“Reakcija visuomet pa
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krikštija ‘svetimais’ visus 
sąjūdžius už progresą, tiek 
mūsų šalyje, tiek kituose 
kraštuose,” sako Komunis
tų , Partijos pareiškimas. 
“Tas faktas, kad Komunis
tų Partija sveikina ir pa
laiko socialistinius pasieki
mus Tarybų Sąjungos žmo
nių, Liaudiškosios Demo
kratijos kraštų, kad ji svei
kina ir palaiko kolonijų 
žmonių tautines išsilaisvini
mo pergales ir kovas, nieko 
bendro neturi su falšyvu 
kaltinimu, kad būk ji esan
ti ‘užsienio kontroliuoja
ma’.”

“Mes juk žinome, kad Tho
mas Jeffersonas taipo pat 
buvo amerikinių torių pa
skelbtas “Francūzijos agen
tu.” Tų laikų federalistai 
(reakcionieriai) sakė, kad 
“demokratiniai klubai, ku
riuos Jeffersonas suorga
nizavo, yra ‘platus slaptas 
ir subversyviškas tarptauti
nis sąjūdis, kruvinųjų Fran
cūzijos jakobiniečių suor
ganizuotas ir finansuoja
mas Paryžiaus auksu’.”

Panašiai savo laiku buvo

Paskutinis K o m un i s t u 
Partijos atsakymo punktas 
vėl kalba apie tą patį Mc- 
Carran Aktą, kuriuo pasi
remiant sudaryta Subver- 
syvių Veiksmų Kontrolės 
Taryba ir iškelti apkaltini
mai prieš Komunistų Par
tiją. Nurodoma, kad šis 
įstatymas paliečia ne vien 
komunistus, bet visus žmo
nes, visu žmonių civilines Z C C- I
laisves ir demokratines tei
ses. Tam įstatymui griež
tai priešinosi visos liaudiš
kosios organizacijos, kurių 
tarpe buvo visos didžiosios 
darbo unijos. Jam prieši
nosi daugybė mokslo vyrų, 
dvasininkų ir visuomeni-. 
ninku.

Skaitome:
“Komunistų Partija pa

antrina savo pasitikėjimą, 
kad Amerikos žmonės iš- 
statys nenugalimą ben
dro fronto pasipriešinimą 
tiems, kurie mūsų tautą ve
da linkui fašizmo ir trečio 
pasaulinio karo.

“Su pasitikėjimu mes spė
jame, kad MacCarran Ak
tas bus tai]) atmestas, kaip 
atmesti Alien and Sedition 
Aktai ir Fugitive Slave Ak
tai — atmestas žmonių va
lia.

“Mes pakartojame savo 
ištikimybę Amerikos darbi
ninkų klasei, kuri pagimdė 
Komunistų Partiją, Ameri
kos žmonėms ir tautai, ku
rių interesams mes tarnau
jame ir tarnausime ateityje' 
bet kokiose ir visokiose są- 
lygose.

“Mes besąlyginiai užgin- 
einame prokuroro šmeiž
tus, ir pareiškiame, kad Ko
munistų Partija ir ameri
kiečiai visų politinių afilia- 
cijų turi teisę ir užduotį 
organizuotis apgynimui tai
kos ir Teisių Biliaus.”

Nepaisant, kokį nutarimą 
padarys šis nelegaliai su
darytas Boardasj sako ko
munistų pareiškimas, mes 
neabejojame, kad Amerikos 
darbininkai ir paprastieji 
žmonės — tiek baltieji, tiek 
juodieji — vadovausis Tho
mas Jeffersono supratimu 
ir suvienys savo jėgas tam, 
kad būtų padarytas galas 
raganų gaudymo viešpata
vimui ir kad žmonės at
gautų savo teises.

•

Tai maždaug tokį atsaky
mą Komunistų Partijos va
dovybė įteikė prezidento 
paskirtai s u b v e r s y v i ų 
veiksmų kontrolės tarybai. 
Kaip ji pažiūrės į prokuro
ro kaltinimus ir komunistų 
atsakymus, dar nėra žinios. 
Nuosprendžio tikimasi bile 
dieną. Salietis

“BETINA” PRIEŠ 
NAUJĄ KARĄ

London.—Didžioji Angli
jos Lloyds apdratjdų-lažybų 
kompanija deda į “betus” 
tiek pinigų, kaip 19 prieš 1, 
jog šį vidurvasarį dar ne
kils naujas pasaulinis ka
ras.

Peking, Kinija. — Didžiu
lis masinis kinų susirinki
mas pasižadėjo remti Šiau
rinės Korė jus liaudininkų 
apsigyhimo kovą prieš ame
rikonus. /' 1

Roma. — Žemės drebėji
mas šiaurinėje Italijoj ap
ardė kai kuriuos namus 
miestuose.

v

Korejos vaikai kartu su šeimomis 
šių lauko. Daugelis jų krinta kulkų

Adomo, J. Račys — Balan
džio, B. Janauskienė — tar
naitės Mortos, o A. Ylienė — 
Barboros.

Publika, kurios buvo pilna 
salė, turėjo skanaus juoko.

Reporteris

Los Angeles, Cal.

Toronto, Canada
Mūsų Moterų 
Šauni Pramoga

Gegužes (j dieną Toronto 
Lietuviu Motoru Klubas turė
jo parengimą paminėjimui 
Motinu Dienos. Keikia pripa
žinti, kad jos tui;i gabumu ir 
pasiryžimo suorganizuoti pa
rengimus. Tur būt jos pralen
kia visas kitas organizacijas 
savo aktyvumu.

Programa susidėjo, galima | 
sakyti, ii? trijų daliu: koncer-l 
tines, prakalbos ir perstaty
mo. Ji buvo labai Įvairi, bran
di ir didelė.

Vakarą pradėjo jaunimo, 
choras. Nedidelis choras (jis 
galėjo būti daug didesnis), 
bot labai gražiai padainavo. 
Jis dainavo kelias dainas, jų 
tarpe tik vieną anglišką, ir vi
sos labai gražiai išėjo. Keikia 
atiduoti kreditą jaunimui. Ki
tais metais jis turėtu būti dar 
veiklesnis, turėti dar didesni 
chorą. Chorui vadovavo K. 
Strazevičiūte, pianu akom
panavo V. Vainauskas.

Po choro sekė pavieniai. 
Pianui skambino Kuncaitė, 
Laurusevičius, Šinkūnaitė, Si-

kraustosi iš mū- 
aukomis.
______________

1909 metais. Vaidino J. Li- 
narta, J. Kačys, J. Šinkūnas, 
E. L a u r uis e v i čienė, B. 
Janauskienė ir A. Ylienė. Tai 
jau senai torontiečiams gerai 
žinomi mono mėgėjai. Su
vaidino labai gerai.I

Ponas Kepurinskas turi 
gražią žmoną ir taip pat gra
žią dukterį. Bet jo žmona la
bai kerštinga. Ji viską daro 
priešingai ‘vyrui. Kepurinskai- 
tei peršasi ponąs Balandis, 
smuklės savininkas. Bet Ke- 
purinskaitė myli savo tėvo 
krautuvės darbininką. Gud
ruolis Balandis sugalvoja pla
ną, kaip apgauti Kepurinskie- 
nę. Girdi, pasakyk savo po
niai, kad tu nori išleisti duk
terį už Adomo, savo tarnau
tojo, o ponia, dalydama prie
šingai, atiduos dukterį jam, 
Balandžiui, kaip pirmiausiai 
pasimaišiusiam po kojų tuo 
metu. Atrodė viskas gerai, 
bet... “išdykėlė” tarnaite pa
slaptį išduoda poniai, kuri 
taip supyksta ant apgavikų, 
kad tyčia atiduoda dukterį 
Adomui. Ponų planai nueina 
vėjais, o Adomas ir Barbora 
lieka laimingi.

Linarta labai gerai atliko 
pono Kepurinsko rolę. E. Lau- 
rusevičienė — ponios Kepu-

Mokyklų viršininkai spiria
si pravedimui muštro nuo ato
minių bombų apsisaugojimui. 
Tatai paimtų daug laiko ir 
atitrauktų vaikus nuo mokini- 
mosi. Daugelis mokytojų ir 
tėvai priešinasi tam muštrui.

---Q—.
J. V. Aukščiausio Teismo į- 

sakymas paleisti po kaucija 4 
žmones suimtus deportavimui 
yra labai svarbus laimėjimas 
demokratijai prieš reakciją, 
čia buvo laikomi Terminai 
Saloje Frank Carlson, David 
Hyun, Miriam. Stevens ir Har
ry Carlisle. Dabar jie palei
džiami po kaucija. < »

Suėmimas ir laikymas kalė
jime sveturgimių nepiliečių 
daugelį žmonių baugino. At
rodė, kad jau visai nepaiso
ma Konstitucijos ir Teisių Bi
liaus. Aukščiausio Teismo 
nuosprendis dėlto labai svar
bus.

Vietos teismų ir net federa- 
lio devinto d iškrikto apeliaci
jų teismo nuosprendžiai at
mesti šiuo Aukščiausio Teis
mo sprendimu.

—°—
Adv. William Murrish argu

mentavo teisme prieš pavary- 
mą iš darbo 16 darbininkų, 
kurie atsisakė daryti “lojalu
mo priesaikas.” Murrish sako, 
jog “lojalumo testai” yra cen
zūra, kuriai nėra legalaus pa
teisinimo.

Tuo tarpu adv. Charles 
Katz argumentavo tokioj pat 
byloj Washingtonc 17 darbi
ninkų. Rep.

Damaskas, Syrija.—Kari
nis Syrijos teismas nu- 
smerkė mirti tris asmertis, 
kurie bandę .nužudyt pul
kininką šišekly, Syrijos ar
mijos vadą.

t

monaitis — visi jaunuoliai, 
muzikos studentai. Visi pasiro

dė labai gražiai. Labai gražiai 
pašoko jauna Leskevičiūtė. 
Mergaitei teko šokti be muzi
kos, bet vistiek ji nenusiminė.

Turėjome taipgi surprizą. 
Tai buvo Birute ir Vytautas 
Pampalai. Jie sudaro įdomu 
duetą. Patys groja ir dainuo
ja. Vytautas gražiai groja 
pianoakordinu, o Birutė-smui- 
ka. Abudu buvo pasipuošę 
tautiniais drabužiais. Tikrai 
buvo gražus numeris.

Koncertinę dalį užbaigė mo
terų choras. Taipgi nedidelis, 
bet labai gražiai dainavo. 
Jam vadovavo Rl. StrazevičiCi
te. Tikrai tenka kreditas mo
terims, kad ryžtasi neapleisti 
dainos. Kaip nemalonu būtų 
be lietuviškos dainos.

Prieš pertrauką, vakaro 
pirmininkė B. Janauskienė, 
perstatė Miss M. Jennison, 
Kanados Taikos Kongreso se
kretorę, kuri savo kalboj krei
pėsi į lietuvius dalyvauti ju
dėjime už taikos išgelbėjimą.

Ant galo buvo perstatyta 
vieno veiksmo komedija “Ne
sipriešink.” Jo.s autorium yra 
7i. PrzybyIškiš, lenkas. Ji iš
versta ir išleista Vilniuje,

Matthew A.
BOTUS

(BUKAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-S172
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MONTELLO. MASS.

PIRMAS PIKNIKAS ŠIEMET
Rengia Lietuviu Tautiško Namo Draugovė

LIET. TAUTIŠKO NAMO PARKE
Prie Winter Street, ant Keswick Rd.

Gegužės-May 29 ir 30, 1951
PRASIDĖS 1-MĄ-VALANDĄ DIENĄ 

BUS GERA MUZIKA ŠOKIAMS .

Turėsime gerą valgiu ir gėrimų.
Gerai pataisytas kelias įvažiavimui į parką. O pats 

parkas, tai gražiai žaliuojantis pušynas. Laukiame 
svečių iš arti ir toli. ' Rengėjai.
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4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdėsi© valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė.. Mūsą patarna
vimu ir kaiųonjia būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tek Poplar 411<1
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w
1 3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Gegužės-May 24, 1951



ŽINIOS K LIETUVOS
Lietuvos profesinių sąjungų 

III respublikine tarpsąjungi- 
nė konfererteija

Kovo 20 d. Vilniaus dra
mos teatre prasidėjo Lietuvos 
profesinių sąjungų ITT respub
likinė tarpsąjUnginė konferen
cija. Jos darbe dalyvauja 207 
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klai
pėdos ir kitų respublikos mies
tų bei rajonų delegatai, mi
nisterijų ir žinybų atstovai, o 
taip pat gausūs svečiai.

Konferencijos darbų tvar
koje: 1) Lietuvos respubliki
nės profesinių sąjungų tary
bos atskaita, 2) revizijos ko
misijos atskaita, 3) Lietuvos 
respublikinės profesinių są
jungų tarybos rinkimai, 4) re
vizijos komisijos rinkimai.

Pranešimą pirmuoju darbų 
tvarkos klausimu padarė Lie
tuvos profesinių sąjungų res
publikinės tarybos pirminin
kas B. Baranauskas.

Konferencijos darbe daly
vauja Lietuvos KP CK sekre
torius A. Sniečkus, Lietuvos 
Min. Tarybos pirmininkas M. 
Gedvilas, Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas J. Paleckis, Lie
tuvos KP. CK sekretoriai V. 
Niunka, A. Moskvinovas ir S. 
Pilipavičius.

—0— 
Socialistiniai įsipareigojimai 

vykdomi
JONAVA, kovo 21 d.—Bal

dų fabriko kolektyvas, .stojęs 
stachanovinėn sargybon, pa
siekia naujus gamybinius lai
mėjimus.

.Socialistinis lenktyniavi
mas įmonėje įgauna vis pla
tesnį užmojį.

Sparčiai vyksta darbininkų 
gyvenvietės statyba.

Statybininkai siekia darbi
ninkų gyvenvietės statybą 
baigti pirma laiko.

Br. Baltrukėnas
—o---

Pirmūnų gretose
JONIŠKĖLIS. Rajono kol

ūkiečių tarpe plečiasi socia
listinis lenktyniavimas. Vis 
daugiau kolūkių baigia pa
grindinius darbus ruošianti,s 
pavasario sėjai: “Mūsų atei
tie^,” “Vienybės,” “Pažan
gos”, ir. eilėje kitų kolūkių sėk
la jau supilta. “Mūsų ateities” 
kojįjtio sandėliuose sėklos 
yra;15’tonų daugiau, negu 
nuįiatyta. pagal planą. Kol
ūkiečiai pasiryžo ne tik įvyk
dyti, : bet ir viršyti sėjos pla
nus, ypač išplečiant vertin
giausių kultūrų, k. a., kviečių, 
linų pasėlių plotus; /

Sėjai besirertgiant
JURBARKAS. Rajono kol

ūkiuose plačiai išsivystė lenk
tyniavimas. Priešakinių kol
ūkių tarpe — “Pirmūno” kol
ūkis. čia žymiai viršytas sėk
los supylimo planas, atvežta 
30 tonų mineralinių trąšų. Į 
kolūkio laukus išvežta 97 to
nos natūraliųjų trąšų. Kolūkio 
kalviai jau atremontavo visą 
žemės ūkio inventorių.

Gerai vyksta pasiruošimas 
sėjai ’ “Auroros” kolūkyje, 
čia taip ' pat viršytas sėklos 
supylimo planas ir atremon
tuotas žemės ūkio inventorius. 
Kolūkis apsirūpino minerali
nėmis trąšomis.

Phyllis Calvert su Alan 
Ladd vaidina f i 1 m o j e 
‘‘Appointment With Dan
ger tn vaizduojančioje 
plėšikus,

Prašo uni jistams 
talkos jų kovoje

sa-Prieš septynetą su virš 
Vaičių 48 darbininkės, didžiu
moje negrės ir portorikietes, 
tapo išskirtos iš darbo (lo
cked out) iš Everbest Electri
cal Co. šapos 41 E. 12th St., 
New Yorke.

Tos moterys, sako United 
Labor Action Koimitetas, iki 
šiol .kovojo be jokios iš šalies 
pagalbos. Jos pikietavo, ne
žiūrint puolimų ant jų iš sko
bus gabenančios unijos, bosų 
ir policijos. Tačiau jų finansi
niai ištekliai ir fizinės spėkos 
dabar pradeda išsisemti, jos 
reikalingos paramos pikiete ir 
finansais. Pikietai vykdomi 
nuo 7 iki 9 rytais ir 3 iki 5 po 
pietų.

Maistą ar piniginės paramos 
teikti centrai 
raštinėje 210 
Yorke, arba 
cal 
475 
St.,

yra: komiteto
W. 50 St., New 
United Electri- 
Unijos Lok ai o
160 Montague

Workers

Brooklyne.

Smerkė tarnautojų 
persekiojimą

Nęwyorkietis Civilinėms 
Laisiėms Komitetas, esantis 
dalimi Civilių Laisvių Unijos, 
stipriai kritikavo miestinio 
Labdarybės Departmento vir
šininką Henry L. McCarthy 
už jo rausimąsi į tarnautojų 
politines pažvalgas.

Dvasiškio John Paul Jonės 
ir advokato Osmond K. Fra
enkel pasirašytame laiške ko- 
misijonieriui komitetas pareiš
kia, jog kamantinėjimas, ar 
tarnautojai yra, ar buvo ko
munistais peržengia Civilės 
Tarnybos įstato Sekciją 26-A, 
kuri uždraudžia valdininkams 
tarnautojus kvosti-klausinėti 
apie jų politines pažiūras.

Trentono teisiamųjų 
sesuo ligoninėje

*
Kelintieji metai keliaujanti 

po visą šalį mobilizuoti para
mą savo broliui ir penkiems 
kitiems teisiamiems Trentono 
šešių byloje, Mrs. Bessie Mit
chell susirgo, turėjo pasiduo
ti operacijai gale praėjusios 
savaitės.

Randasi Manhattan Gene
ral Hospital, Room 
con,d Ave. 
Yorke.

Civilinių 
viršininkas 
son sako, jog organizacija bū
tų dėkinga organizacijoms ar 
asmenims, kurie prisidėtų ap
mokėti medik. išlaidas. Kaipo 
beturtė ir kaipo pralęidusi pas
taruosius kelerius metus ieš
koti teisiamiesiems teisėtu
mo ji pati neturi ištekliaus 
gydytis.

522, Se- 
St., Newir 17th

Teisių Kongreso
William L. Patter-

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
P. Tejūnas ................. • •......................
P. A. Jakštys ......................................
A. M........................................ ...............
E. ir J. Urban ............................... . . .
J. Brazauskas ............... .....................
V. Kirvela.......... • •............................
E. ir K. Nausėda ..................... ...
A. Gailiušis.........................................
J. Nausėda ........... • •.,.........................
J. Musteikis............................... .........
J. Savickas .......................................... •
J. Valiukas ..............••.......................
A. ir J. Ulinskai...........................• •

ir P/ Gyviai .................................
Demskienė ................................ • • •

P. Gyben ................................. .............
Visiems ir visoms aukojusiems tariame širdingiau

siai ačiū! Laisvės Administracija

O.

ALF prašė Senato tuojau 
svarsty ii Johnsono planų

Amerikos Darbo Partija te
legramomis Jungtinių Valsti
jų Senato lyderiams kreipėsi 
į juos su prašymu nedelsiant 
svarstyti senatoriaus Johnsono 
rezoliuciją, kuri reikalauja 
tuojau baigti, karą Korėjoje.

Telegramas ' gavo senato
riai George F. Russell ir Tom 
Connolly, senatinės ginkluoto-

Mire Stella Vaitkiene

22-rytą, po 
ligos. Pa

šeriu cninėje,

Stella Vaitkienė, Prano 
žmona, po tėvais Krištapony- 
tū, mirė gegužės 
trumpos, staigios 
šarvota šalinsko 
82-04 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y.

Laidos penktadienį, gegu
žes 25 d., 2 valanda, Alyvų 
Kalnelio kapinėse.

liūdintieji vy- 
jaunuolės dukte-

sese- 
J u 1 i a 
gimi- 

mirtis

Liko gailiai 
ras Pranąs, 
rys Dolores ir Virginia, 
rys Liudvisė Binkienė ir 
Brigackienė, tolimesni 
nes ir daug draugų.

Draugės Vaitkienės
visiems tapo nustelbiančia, 
nemalonia staigmena.0 Ji buvo 
viena jaunesniųjų imigrantų 
lietuvių gentkartėje. Atrodė 
gražiai, kaip retai kas teatro- 
do ; 
n as 
kad 
dės.
iriausiųjų, turime išlydėti pir
miausia. Tai atrodo kažkaip 
neteisinga, skaudu.
Sumku pasakyti, kaip d. Vaįt-

pilna energijos. Kiekvie- 
ją susitikęs pamanytų, 
jinai didžiumą mūsų išly
ti štai mes ją, vieną jau-

Siūle? bausti kainą
perzengejus

kalėj imo prekiaujami- 
mažmeniškai (retai- 

o kitas prekiaujančius 
(wholesalę) prasižen-

New Yorko Miesto Tary
bai įteikti du biliai, kurie siū
lo bausti peržengė jus valdžios 
nustatytų kainų.

Vienas tų bilių nustatytų 
$500 piniginės pabaudos ir 90 
dienų 
tiems 
lers), 
urmu 
gūsius baustų po $1,000 pini
gais ir 180 dienų kalėti. Abie- 
jus galėtų bausti viena kuria 
pabauda, arba Ubiemis, pagal 
teisėjo nuožiūrą.

Vieną bilių pasiūlė vykdan
tysis tarybos prezidentas Jo
seph T. Sharkey, o kitą 
hattan kaunsilmanas 
Brown.

Man- 
Earl

Aido Choras
jvyks

8 vai.,
Aidiečių pamoka 

penktadienio vakaro 
gegužės 25-tą, Aut 
Music Room. Svarbu visiems 
atvykti.

Choro prezid.

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00' 
1.00
1.00 
..50

komisijos nariai.sioms jėg.
Darbiečių organizac. sekreto
rius Arthur Schutzer, greta 
kitko, tose telegramose rašo:

“Johnsono rezoliucija tei
kia pagrindą sustabdyti ne- i 
reikalingas žudynes Korėjoje j 
ir pradėti derybas taikai... 
Tokių diskusijų pageidauj’a 
Amerikos žmonės...”

kienė jausdavosi. Gal artimie
siems ir apsiskųsdavo. Toli- 
mesniesiems atrodydavo links
ma, taip, kaip kad ji atrodė 
graži. Sakoma, turėjo aukštą 
kraujo spaudimą.. Dėl to ją 
ištiko apopleksija gegužės 18- 
tą, Nugabenta ligoninėn. Už 
trejetos dienų jos netekome, 
didžiumoje, nei nesužinoję, 
jog serga. Mirė vos išgyvenusi 
47 metus.

Stella Vaitkiene (Krištapo- 
nytė) buvo kilusi iš Skiemo
nių kaimo ir miestelio, Anykš
čių apskrities. Ilgą laiką gy
veno Ridgewoode, o pastarai
siais keletą motų gyveno Ja
maica, L. L, ten šeima 
gražiai įsikūrusi.

Moterys klubietės, su 
riomis velione 
organ i z ac i j o j e, tari asi 
lingu būriu nuvykti į šerme
nis ketvirtadienio vakarą. Tos, 
kurioms galima, aišku', nuvyks 
ir kitomis lankymo 
mis, taipgi palydės.

Liūdinčiai šeimai 
užuojautą.

yra

ku- 
dalyvaudavo 

skait-

vai an d o-

reiškiame
Rep.

Renka parašus paremti 
Johnsono planą

Susirinkę į Hotel Brevoort 
apie* 400 newyorkiečių pra
ėjusį sekmadienį nutarė pra
dėti rinkti parašus paremti 
senatoriaus Edwin Johnson’o 
rezoliuciją, kuri siūlo baigti 
Korėjoje karą birželio 25-tą, 
to karo pradėjimo metinėje 
sukaktyje.

Rinkliavą parašų po tokia 
peticija pradėjo dabar ir tęs 
per visą mėnesį. Mitingą su
šaukė tos susiedijos Council

Peaceful Alternatives.for

Kalbos apie taiką 
baugina Wall St.

Prekyba kompanijų Šerais 
Wall gatvėje, vyriausioje 
Amerikos milijonierių preky
vietėje, pilna išgąsčių jau nuo 
to laiko; kai MacArthuras ta
po atšauktas. Vis juos tebe- 
baugina kalbos apie taiką. Vi
su tuo laiku kas dieną dides
nis skaičius Šerų pinga, tiktai 
mažesnis brangsta. Pavyzdis: 
gegužės 21-mą 629 skirtingų 
firmų Šerų kainos ėjo žemyn, 
o tik 235 skirtingų rūšių Šerų 
kainos kilo.

Kampanija išsaugoti 
visuomeniškus namus

Dvylika vadovaujančių as
menų iš religinių, darbininkiš
kų ir pilietinių organizacijų 
susibūrė į Emergency Commit
tee to Save Public Housing. 
Bandys veikti į Kongresą, 
kad nesustabdytų statybą vi
suomeniškų pigiomis ir vidu
tinėmis rendomis namų.

/

Be tokių namų, sako komi
tetas, būtų pražūtis, visuoti
na benamystė vidutinių už
darbių šeimoms ir biednuome- 
nei.

GARSINKITeS LAISVĖJ!

Tie “pigūs” butai ne 
taip jau pigūs

Pomonock Houses, Flu- 
shing’o parubežyje, pradėjo 
priiminėti aplikacijas butams 
gauti. Tai neva pigiomis ren
domis projektas, taikomas 
šeimoms, kurių pajamos yra 
ne daugiau $4,900 per metus 
sudėjus visos šeimos pajamas 
bendrai.

Tačiau patyrinėjus, pasiro
do, kad tikrasis biedniokas 
ten neįkels kojos. Didelė di
džiuma mažas algas gaunan
čiųjų negalėtų išsimokėti tų 
rendų. Jie tebepasiliks lūšny
nuose. Ten galės įeiti tiktai 
vidutinę ar geresnę už viduti
nę algą gaunančiųjų šeimos.

žinoma, atidarymas naujo 
projekto vis viena yra1 progre
sas. Išėjimas iš lūšnynų išsi- 
galinčiųjų aukštesnes rendas 
mokėti atliuosuos lūšnynuose 
vietos toms biednuomenės šei
moms, kurios visai neturi bu
to, skursta kur' nors susibru
kusios prie kitos prietelių ar 
giminių šeimos ir tą šeimą 
skurdina.

Kainos naujajame projekto 
tokios: nuo $57 iki $65 už 3 
ir prisės kambarių butą; $67 
iki $78 už 4 ir pusę; $78 iki 
$83 už 5 ir pusę. Buto rondos 
sąskaiton įeina 
sas.

Projekte bus 
3 aukštus ir 22 
aukštus, viso 2071 butas..Pir
mieji butai bus gatavi rugpjū
čio mėnesį. Projektas randasi 
tarp 71st Ave., Parsons ir Kis- 
sena Blvd., ir (J5th. Avė.

elektra ir ga

13 pastatų po 
pastatai po 7

Du. plėšikai atėjo į Silver 
Rail užeigą New Yorke prieš
aušriu savininkui roku o j ant 
tos paros pajamas įstaigos 
skiepo. Susirankiojo iš kasos, 
nuo jo ir jo bartend erių viso 
$2,200.

KDZAMTN1JO.TAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
_

Susan Hayward vaidina 
kaimiškos parapijos dva
siškio 
moję 
ghest

žmonos rolę fil
l’d Climb the Hi- 
Mountain.” Dva- 
vaidina William

Lundigan.

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—>12 ryte f 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Mokyklose palaikoma 
diskriminacija

Devyniose New Yorko vals
tijos medikališkose mokyklo
se tebepalaikoma diskrimina
cija, pareiškė Amerikos žydų 
Kongreso vice - prezidentas 
Shad Polier savo laiške valdi
nei- švietimo įstaigai. Jis ragi
no įstaigą tyrinėti padėtį.

Anot Polier, studentai esą 
atrenkami'pagal religines gru
pes, religinę studento padėtį 
patiriant neva asmeniškais 
pasikalbėjimais mokyklos vir
šininkų su aplikantais pirm jų 
priėmimo į mokyklas. žydų 
jaunimas esąs daugiau diskri
minuojamas už visas kitas re
ligines grupes. Protestantai 
turį pirmenybę.

KRISLAI
(Tasa nuo 1-mo nuslp.) 

Socialistiniuose kraštuose to
kių atsitikimų dažnai pasitai
ką. Ten valdžios tokiu išdavi
kų nepasmerkiančios. Todėl 
jos, žinoma, yra “negeros.”

Bet kodėl taip gražiai pa
mirštami “giminių išdavikai” 
čia pat Amerikoje? Aną die
ną New Yorko federaliniam 
teisme brolis išdavė ir mirties 
bausmę užtraukė savo sese
riai ir jos vyrui, šiomis dieno
mis Trenton o šešių negrų 
byloje tėvas liudijo prieš sū
nų. Abiejuose atsitikimuose 
mūsų valdžia tuos išdavikus 
paskelbė didžiausiais patrio
tais.

Irano žygis prieš Anglijos 
žibalo interesus pasidarė lim
pama liga. Ateina ir ameri
kiečių kaleina. Mat, jie irgi 
turi pasigrobę Trano žibalo 
šaltinius. Jie turi “Bahrein 
Petr o 1 e u m C o n i p a n y. ”

Iraniečiai jau šaukia: Lau
kan ir amerikiečius iš mūsų 
žibalo lauku!

Niekas kitas, apart ameri
kiečių, nevaldo ir nckontra- 
liuoja Amerikos žibalo šalti
nių. Kokią teisę amerikiečiai 
turi valdyti Irano žibalo šalti
nius ?

TELEVISION

Petras Kapiskąs
PALAIKO /

BAR & GRILL V
' DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

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

4 pusi,—Laisvė ( Liberty )«Ketvirtad.» Gegužės—May 24, 1951
w iO “‘h - ■ '■

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 JHooper Street. ' fa*

Telefonas /
EVergreen 4-89W

Reikalauja, kad studentai 
būtų priimami visai neatsi
žvelgiant į jų religiją, tiktai į 
tinkamumą pasirinktai profe
sijai. y

REIKALĄ VIKIAI
REIKALINGI DARBININKAI

OPERATORIAI
50 Patyrusių Operatorių Valdžios 

darbui, Single Needle, aukščiausia 
mokestis mokama tiems, kurie bus 
kvalifikuoti. Nuolatinis darbas, ge
ros darbo sąlygos.

SUPERIOR TOYS CORP.
32 Seventh St., Elizabeth, N. J.

(101-3)

HELP WANTED—FEMALE
Viduramže moteriškė abelnam 

namų darbui, guolis vietoje atskira
me kambaryje. Nedirbama sekma
dieniais; biznierių pora, mokyklinio 
amžiaus vaikai. $20 j savaitę.

BAyside 9-4372. (101-3)

Patyrusi namų darbininkė, 4 die
nom j savaitę. Guolis kitur. Tel. 
LA. 5-0479. Šaukite po 6 vai. vaka
re.

Reikalingos moteriškės prie agur
kų kenavimo.

Kreipkitės: I1Y. 8-5959.
ORIGINAL CANING CO.

491 Dumont Ave., Brooklyn, N. Y.
(102-4)

PAIEŠKOJIMAS
Pajieškau lietuvio barberio, dirbti 

ir prižiūrėti barbernę. SavAitįnč 
mokestis pagal sutarti. 'ViettK iš
dirbi a per 25 metus. Noriu padėti 
lietuvi j labai gerą vietą, turės ge
rą gyvenimą. Mane galiniu matyti 
bile dieną. Vėliau,, jei norėtų, tai 
galėtų pirkti tą bizni. Renk/a turėti 
Connecticut valstijos barbelio lais- 
nius.

FRANK'S BARBER SHOP 
88 Kelsey St., New Britain, Conn

(101-110)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Prašome jsitūmyti, kad busas j 
Laisvės pikniką Baltimorėje, įvyks
tant j 3 d. birželio, išvažiuos nuc 
1218-1220 Wallace St., kaip 9 vai 
ryto. Visi turinti tikietus būkite 
laiku. Dai' likietų dėl buso galime 
gauti pas sekamus asmenis: H. Tu- 
reikis, 143 Pierce St., telefoną? 
De 4-4026; R. Merkis, 5208 N 
Warnock St., tel. GI 5-3646 ir J 
Šmitienė, 5809 N. Fairhill St., tel 
WO. 4-2538. Visus kviečia Komite 
tas. (101-104;

MONTELLO, MASS.
Liuosybes Choras rengiW pavasa 

rinj koncertą ir teatrą. Bus suvai 
dint a komedija su dainomis. P< 
vaidinimo ir koncerto lĄis dar šo 
kiai. Jvyks šeštadieni, & įgūžės 2( 
d., pradžia 7:30 vai. vakate, Lietu 
vių Tautiško Namo Svetainėje, N 
Main St. ir kampas Vine St. Pro 
gramos išpildyme dalyvaus Liuosy 
bes Choras, Norwoodo Vyrų Grupė 
vietiniai dainininkai ir dainininkės 
kurie danuos solo, duetus. Visus ii 
vsas prašome dalyvauti. — Rengimt 
Komitetas. (101-102)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai




