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Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c.
PRICE 5c A COPY

Šią savaitę - Worcesteryj 
mirė Gabrielius Kybą, Ame
rikos Lietuvio leidėjas.

Jis leido tą savaitraštį per 
virš 20 metų.

Kybą* —- kadaise politiniu 
atžvilgiu buvo “kairiausias” 
Žmogus: anarchistuojantis ai- 
doblistas. Kai jis- dirbo lino- 
typininku, — pirmiau Bosto
ne, o vėliau 
spaustuvėje 
su juo buvo 
kalbėti.

Paltanavičiaus 
Wore estery j, — 
net sunku susi-

ir komunistai 
nepri- 

jam rodo

Socialistai 
jam buvo perdešinūs, 
imtini; Bakuninas 
kelią.

Bet tai bt»’o netikras, dirb
tinas kairumas.

Kai M. Paltanavičius bank- 
Vfcta .';*;'— 'didžiosios krizės 

J*inetu, — turėdamas šiek tiek 
sūtaupų, Kybą tuo pasinaudo
jo: jis^perėmė spaustuvę ir 
laikraštį.

Na, ir tuomet sutirpo jo 
“kairumas”. Jis pradėjo tar- 

j nauti tautininkams ir klerika- 
j lams., 
j • Tokių, kaip Gabrielius Ky- 
• ba, tarp lietuvių buvo ir te- 
į bėra nemaža: vakar — bai- 
i sus revoliucionierius, šian- 
I dien, dolerio paveiktas, — 
, reakcionierius.

gynėjas,
McTernan,

žmonės ti-

Pittsburghiečių Andy Onda 
ir James Dolsono 
advokatas John T.
sakė:

— Kadaise, kai
kėjo raganomis, moterys bu
vo deginamos ant laužų; šian
dien prokurorai siekiasi kišti 
į kalėjimus darbininkų judė
jimo vadovus, pasiremdami 
tokiai?! “faktais,” kokiais an-, 
dai rėmėsi ragangaudžiai. z

Tokiems žmonėms, kurie 
supranta, jog nūdieninis kai
riųjų darbininkų vadų žiaurus 
persekiojimas yra neteisingas, 
įbet kurie atsisako juos ginti, 
žurnalistas I. F. Stone prime
na: ateis laikas, kai jūs dėl 
to g'ailėsitės.

t

Gi tekstiliečių unijistų (CIO) 
organas 
šydamas apie vienuolikos ko
munistų vadovų nusmerkimą, 
išsitaria:

“Siuntimas kalėj iman žmo
nių., pasiremiant šiuo pagrin
du (Smitho jstatymu), gali 
g ėsti pavojum mums visiems.”

Tiesa! . • 

k

Textile Labor,” ra-

4i Člevelando dienraštis- “Plain 
| Dealer” ir Akrono “Beacon- 
’ Jouimjvl” griežtai pasisako 

prieW^d, kad federaliniai tęi- 
| sėja)/ neišleidžia iš kalėjimo 
į po bėla suareštuotųjų daYbi- 
į ninku veikėjų.

• Gi I. F. Stone primena, 
jog Mūsų teismuose yra ge
riau traktuojami vagys, 
žmogžudžiai ir '“pimpaF, ne
gu žmonas, suareštuoti dėl jų 
politinių pažvalgų.

Tai irgi tipsa!

40 me- 
Naujie- 
Laisvė,

Žymėdamos laisvės 
tų gyvavimo sukaktį, 
nos suranda, kad ji, 
“savo nusistatymo* neturi.”

Ką gi bedarysime!
Tačiau, Laisvė, kad ir ne- 

tuarėdama savo nusistatymo, 
o vis tik pataiko—ir pataikė 
per 40 metų!—stovėti su dar
bininkų klase, Temti darbi
ninkų kovas prieš* išnaudoto
jus, kovoti prieš fašizmą, ko
voti už taikos pasaulyj išlai- 

1 o Naujienos, turėda- 
* mos nusistatymą, eina išvien 
$ su fašjstais - smetonininkais, 
įremia karinę politiką, bencL 
j radarbiauja su klerikalais ir 

visokiais darbininkų judėjimo 
priešais.
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UŽŠALDYTI ALGAS, BET 
KELTI MAISTO KAINAS
Taipgi perša palikt rendas be
kontrolės per 4 mėnesius

Richmond Hill 19, N. Y., Šęštad., Liepos-July 21, 1951 ★ ★ ★ ★

KONGRESMANAI NUTARĖ JUBILIEJINIS

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas 180 balsų 
prieš 151 nutarė keturiems 
mėnesiams užšaldyti algas 
tame pat laipsnyje, kur jos 
buvo liepos 7 d. šiemet, bet 
leisti kelti rendas ir kainas 
didžiosios daugumos mais
to produktų.

Jeigu šis kongresmanų 
nutarimas taptų įstatymu, 
tai sustabdytų algų priedus 
bent trims^iilionams darbi
ninkų, kurie savo sutarty
se su kompanijomis yra iš
siderėję, kad algos bus tiek

Sustreikavo Chryslerio 
Auto. Darbininkai

Hamtramck, Mich.—Strei
kai! išėjo 12,000 Chryslerio 
automobilių darbini nkų. 
Tai protesto streikas dėl to, 
kad kompanija^ verčia juos 
20 iki 50. procentų daugiau 
darbo atlikti už tą pačią ak

Kompanija grasino visai 
pavaryti tuos, kurie neiš- 
pildys. padidintą darbo kvo
ta. Ir '

Kongreso nariai reikalauja 
sutraukyt diplomatijos 

ryšius su Čechoslovakija
Washington. — Valstybės 

sekretorius Dean Acheson 
pasiuntė Čech o Slovakijai 
antrą atsišaukimą, kad pa
leistų amerikinį korespon
dentą Williama Oatisą.

Čechoslovakija įkalino 
Oatisą 5 iki 10 metų už 
šnipinėjimą anglams ir 
amerikonams.

Reikalhuja sutraukyt 
ryšius su čechoslovakija

Washington. — Republi-
t—-______________________________ _

Anglų daktarai streikuosią^ jei 
valdžia nepakels jiem uždarbio

London. — Anglijos gy
dytojai, tarnaūjantięji val
džiai pagal sveikatos <ap- 
draudos įstatymą, ; grasin
dami streiku, reikalauja 
pakelt jiem atlyginimą.

Tarnybon yra įsirašė 20,T 
000 gydytojų. Kiekvienas 
gauna no pustrečio,dolerio 
nėr metus už kiekvieną pas 
iį atsilankiusi žmogų svei
katos reikalais." Gvdvtojui 
leidžiama aptarnauti iki 4,- 
000 ligonių per metus. Tai- 
p-i daktaras gali gauti iki 
$10.000 metinių pajamų. 
Bet vidutinės gydytoju iei- 
gos yra $3,000 iki $6,000 
oer metus. Jie sako, įai’ 
per mažai. - j

Vidutinė Anglijos darbi
ninko alga yra $873 per me-

pakeltos, kiek pabrangs 
maistas ir kiti gyvenimo 
reikmenys. Tokį algų pakė
limą yra išsiderėję geležin
keliečiai, automobilių dar
bininkai ir daugelis kitų.

Kainų kontroliuotojas 
Michael DiSalle pareiškė, 
kad Kongreso- Atstovų Rū
mo nutarimas mojasi galu
tinai suardyti bet kokią 
kainų kontrolę. Jeigu ir 
Senatas jį priimtų kaip 
įstatymą, tatai dar kokiais 
5 iki 10 procentų pabran
gintų pragyvenimą per se
kančius 12 mėnesių.

Iranas Sutinka Dar 
Derėtis su Anglais

Teheran. — Irano valdžia 
sutiko vėl tartis su anglų 
žibalo - aliejaus kompanijos 
viršininkais' bet užreiškė, 
kad aliejaus pramonė tikrai 
bus perimtą į Irano valsty
bės nuosavybę, ’ ' nepaisant 
jokių derybų su anglais.

Pranešama, jog buvę grū
mojimų nužudyt prezidento 
Trumano pasiuntinį Harri
man ą, kuris įkalbinėja Ira
ną palaikyti aliejaus pra
monę anglu rankose. Slap
toji ir viešoji Irano poli
cija todėl nuolat saugo 
Harrimaną.

konas kongresma-nas John 
Beamer ir demokratas se
natorius Herbert O’Connor 
davė pasiūlymus sustabdyt 
prekybą su čechoslovakija 
ir sutraukyt diplomatijos 
ryšius su ja, jeigu jinai 
greitu laiku nepaleis Oatiso 
iš kalėjimo.

Defnokratas senatorius 
Mike Monroney, be to, siūlė 
apskųsti Čechos 1 o v a k i j ą 
Jungtinėms Tautoms.

tu S.
Tie gydytojai atsiuntė 

savo komitetą pas sveika
tos ministrą Hilary A. 
Marauandą: reikalauja su
daryti derybų komisija Jš 
gydytojų ir valdžios atsto- Bet jos jau pirmiau “kri- 

,. ,. . . tiškai užstrigo,” kaip sakėvų suręsti klausimą del at-1 amerikonai. 
lyginimo Ddlcelimo dcikt-fi- 
rams. Jeigu valdžia iki 
rugsėjo 25 d. neperduos jų 
reikalavimo * derybinei ko-

vų suręsti klausimą dėl at- i amerikonai.

mišijai. tai daktarai grūmo
ja apleisti valdinę tarnvbą.

Jie. tarp kitko, skundžia
si. kad 10.000 dentistu dau
giau uždirba, negu 20,000 
medicinos daktaru.

Šiuo laiku tiktai 1,000 gy
dytojų'Anglijoj laikosi nuo
šaliai nuo sveikatos ap- 
draudos įstaįymo ir visai 
privačiai daktarauja.

LAISVES VAJUS
SUKELTA $l(Lfi65;
VIRŠIJO KVOTt $665

Iš tolimos Kalifornijos gavome gražios paramos 
Laisvės 40 metų jubiliejaus vajui, štai ką rašo veikė
jas:
“Gerb. Laisvės Administracija!

Čia rasite čekį ant $125, tai yra mūsų aukos ir pel
nas nuo parengimo Laisvės Fondui. Aukojo sekamai:

K. Pečiulis ... ..................................  $5.00
J. May .......... • •...............................................  5.00
R—ka ......................... . ................................. 5.00
J. P.................................••.............................. 5.00
Antanas ....',....... • .........................................  5.00
Jonas žekos .........••........................................ 4.00
J. ir A. Bernotai...................... ................ . 3.67
Draugas ............................................. • •......... 3.00
L. Peters ................................. • • 2.00
M. Baltulioniūte ............................................... 2.00
J. ir P. Pupiai • •................................  2.00
Juozas ...- ..............................................  2.00

Po $1 aukojo: Lape, J. Paulukaitis, M. Pūkis, 
M. Alviniene, C. Šidlauskas, X., V. Sutkiene, S. 
Yokim ir-JV. Kunskis.

Aukų sudėjo $52:67. Pelno nuo parengimo buvo 
$72.33. Tai bendrai yra $125.

Tiek sukėlėme paramai liaudies dienraščio. Lin
kime gerų pasekmių apšvietos darbe.

Draugiškai, R—ka
Los Angeles, Gal.”

r-------- ----------—------------------------------------ -..........   —----- ---- -------- -------- ------------------------------- —

N. Y. valstijos valdžia tyrinės
C. Teisių Kongreso belų fondų

New York. — Aukščiau
sio N. Y. valstijos teismo 
teisėjas Henry Clay Green
berg įsakė tardyti Civilinių 
Teisių Kongreso ’ belų fon
dą, pradedant nuo ateinan
čio pirmadienio. Ištirti fon
dą reikalavo New Yorko 
valstijos bankų superinten
dentas.

■ I

Teisėjas Greenberg davė 
subpoenas (vers tinus pa
šaukimus) Abneriui Gree- 
hui,-įbėlų fondo globėjui, ir 
knygyedei Murielei Patter
son, kad pristatytų fondo 
knygas ir Jkitus rekordus. ?

Civilinių Teisių Kongre
so' advokatas prašė atidėti

■--------------- :------------------------------------------------------------------------- ;---------------------------------------------------------

“KRITIŠKAI UŽSTRIGO”
DERYBOS DEL PERTAIKOS

Tokio, liep. 20—Per au
dringas t v an iškas liūtis 
amerikonai negalėjo ket
virtadienį atvykti į Kaeson- 
gą ■ deryboms su šiaurinės 
Korėjos liaudininkais ir ki
nais dėl mūšių sustabdymo. 
Taigi derybos buvo atidėtos 
iki šeštadienio vakaro.

Šiauriniai korėjiečiai siū
lė ištraukti visa' svetimųjų 
kariuomenę iš Korėjos po 
to, kai bus paskelbta pertai- 
ka, ir reikalavo svarstyti šį 
klausimą. A m e r i k o ’n a i 
griežtai atmetė reikalavi
mą. Tatai ir suklampino 
derybas bent laikinai.

Acheson žada laikyti 
jankius Korėjoje 
per neribotą laikotarpį

Washington.—..Valstybės 

tardymus. Teisėjas atmetė 
prašymą.

Advokatas pareiškė, jog' 
bankinis New Yorko valsti
jos departmentas neturi jo
kios teisės kištis į belu fotf- 
dą, nes fondas neveda jo
kio bankinio biznio ir jokių 
pelnų nedaro.

Valstijos valdžia sakosi 
norinti “apsaugot” žmonių 
pinigus ir bonus, suskolin- 
tus belu fondui.
• Federaliai teisėjai nese
niai užgynė priimti to fon
do belas kaip užstatus už 
areštuotus bei. įkalintus ko
munistus.

sekretorius -Dean Aehešdri 
pareiškė, jog .Amerika lai
kys savo* kariuom^hę ĖVrč*-* 
joje per neribotą laiką, ne
paisant, jei dabar būtų pa
daryta pertaika tarp, Šiau- 
rinės^orėjos liaudinipkų ir 
amerikonų. Achesonąsp sa
kė, Amerikos armijas, tol 
bus Korėjoje, iki “taika ten 
tikrai bus užtikrinta.”

80 Biliony Dol. Būsią 
Išleista Ginklavimuisi
Washington.— Jungtinės 

Valstijos dabar išleidžia 60 
bilionų dolerių ginklavimui
si per metus. Bet'to neuž
teks,—sakė , demokratas se
natorius Joseph C. O’Maho- 
ney,- pirmininkas Senato 
karinių išlaidų komisijos.— 
Reikės pridėti dar 20 bilio
nų dolerių karinių lėšų.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

PREZIDENTAS UŽGIRIA
KARINĮ SĄRYŠĮ SU
FRANKO FAŠISTAIS

J

Franko sudarė ministrų kabinetą 
daugiausia iš monarchistų

Washington.—Prez. Tru- 
rnanas sakėr koresponden
tams, kad bus daromas ka
rinis sąryšis su Ispanijos 
fašistų valdžia. Tatai pre
zidentui patarė Jungtinių 
Valstijų apsigynimo de
partmentas.

Karinė sutartis su Fran
ko diktatūra Ispanijoj bus 
pakeitimas amerikinės po
litikos link Ispanijos fašiz
mo, pripažino Trumanas, 
bet tatai esą reikalinga ap
sigynimui nuo užpuolimo iš 
komunistų pusės.

Amerikos karo laivyno

Egiptas Atmeta Angly 
Pakvietimą į Derybas

* ' -------
Kairo. — Egiptas atmetė 

Anglijos pakvietimą į kon
ferencija, kur būtų svars
toma Afrikos “apgynimas 
nuo komunizmo.”

Egipto^ valdžia’ 'pareiškė, 
kad Anglija turi ištraukti 
visą savo kariuomenę iš E- 
gipto ir pripažinti jam 
egįptinj Sudaną; tik tuo
met Egiptas sutiktų' eiti į 
kapines derybas su Anglija.

Nusmerkti Mirti 5 Rhee 
Sukčiai Karininkai

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos-tautininkų ka
rinis teismas nusmerkė 
mirt milicijos komandierių 
gen. Kim Yoon Keuną ir 
keturis kitus aukštus ofi- 
cierius kaip vagis. Jie nu
suko bent 5 milionus dole
rių, kurie buvo skirti mili
cijai užlaikyti.

Dar nežinia, ar mirties 
sprendimą jiems užgirs 
Svngmanas Rhee, Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentas.

Žulikas pelne $350.000 — zadeio 
pigiai parsamdyt valdžios rumus

Washington.-—Samuel' D. 
Mason išsuko: 3^0 tūkstan
čių dolerių, iš lengvatikių, 
užtikrindamas, kad jie vi
sai pigiai. galės pasisamdy
ti valdžios rūmus Wash
ingtone per jo pasidarbavi
mą.

Mason sakė jiems, val
džia., bijodama sovietinių 
atom-bombu, pasistatys rū
mus kur kitur ir persi- 
kraustys. Tuomet valdiniai 
rūmai Washingtone ištuš
tės ir bus kuo pigiausiai 
parsamdomi 99 metams.

■ Mason gyrėsi, kad prez. 
Trumanas, apsigynimo se
kretorius gen. Marshallas 
ir kiti aukštieji valdinink,ai 
sutiks papsamdyti “atlie
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komapdierius Forrest Sher
man, kaip jau pirmiau pra
nešta, išsiderėjo iš Franko 
visą eilę stovyklų karihiams 
Amerikos laivams ir lėktu
vams Ispanijoje. Mainais 
už tai buvo pažadėta ap- 
ginkluot fašistinę Ispanijos 
armiją amerikiniais gin
klais ir duot Frankui pini
ginės paramos.
Planuojama sugrąžint 
karaliaus valdžią

Madrid, Ispanija. — Dik
tatorius Franko pertvarkė 
savo ministrų kabinetą; 
įtraukė į jį 9 monarchistus 
ir kelis katalikų vadus.
Tuomi Franko tikisi užge- 
rinti Ameriką ir Angliją.*

Senajame ministrų kabi-, 
nete daugiausiai buvo ar
šiųjų fašistų-falangistų.

Pranešama, kad Franko 
planuoja sugrąžinti kara
liaus valdžią. Tam ir dar
buosis monarchistai nauja
jame jo ministrų kabinete.

Į šį kabinetą įtrauktas ir 
generolas Augustin M. 
Grande, kuris komandavo 
“mėlynąją” ispanų diviziją, 
kariavusią už Hitlerį prieš 
Sovietų Sąjungą.

Kainų Kontrolės Valdininkas 
; Buvęs Šmugelninkas
Washington.—Vienas as

muo bizniavo mėsa juodo
joj rinkoj laike Antrojo 
pasaulinio karo: už tai bu
vo nubaustas $1,500. Da
bar tas asmuo tarnauja 
kain valdininkas kainų kon
trolėje, sako • demokratas 
kongresmanas Steed .

Kongr. Steed kreipėsi į 
kainu kontroliuotoja Mi
chael DiSalle, kad laukan 
iššluotu tokius purvinus sa
vo padėjėjus.

ORAS. — Giedra ir vidu
tiniai šilta.

kamus” ■ valdžios r ū m u 5 
tiems, kuriems jis patars.

Tuo būdu Masonas išliežė 
250 tūkstančių dolerių ir iš 
dviejų ukrainų katalikų 
bažnvčios kunigų New Yor
ke, 22 tūkstančius dolerių iš 
vieno kontraktoriaus ir ki
tų “mulkių,” kaip buvo liu
dijama tyrinėjančiai Sena
to komisijai.

Liudijo ir tiedu apkirsti 
šv. Basiliaus bažnvčios ku
nigai, Maksimas Markiw ir 
Petras Hewko.

žulikas Masonas jau du 
kartu vra sėdėjęs kalėji
muose kaip vagis ir apga
vikas.

Washingtono valdininkai 
sako neturėję jokios, pažin
ties su Masonu. *

>

)
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NAUJAS SĄJUNGININKAS—FRANKO
MŪSŲ VYRIAUSYBĖ pasiuntė Ispanijon admirolą 

Forrest P. Sherman derėtis su generalisimu Franko, bai
siausiu Ispanijos liaudies priešu ir buvusiu-Hitlerio ir 
Mussolinio bičiuliu.

Associated Press skelbia, jog admirolas Sherman tu
rėjo su Franko pasitarimą, kuris tęsėsi porą valandų.

Ko gi mūsų vyriausybės pasiuntinys iš Franko nori?
Nori jį įtraukti į Atlanto Paktą. Nori padaryti Fran

ko “demokratu.”
Kai kurie žinių šaltiniai skelbia, būk Franko sutinkąs 

būti “demokratu,” jis žadąs'“reformuotis”; jis žadąs 
duoti fašistiniam parlamentui daugiau teisių, taipgi ir 
fašistinei spaudai Įeisiąs laisviau pasireikšti.

Argi,tai ne gražus Franko pažadas?!
Tai kas, jei Ispanijos kalėjimuose kankinami tūkstan

čiai antifašistų! Tai mažareikšmis dalykas Washingto-
• no demokratams.

Franko nori gauti iš Amerikos dolerių, o Amerika no- 
' ri iš Franko gauti lėktuvams ir laivams bazių.

Associated Press skelbia, *kad Shermanaš pasakęs 
Frankui: Jungtinės Valstijos norinčios gauti laivynui 
bazes Cadiz, Cartągena, Ferrol ir Santa Cruz de Tene-

• rife prieplaukose laivynui bazes. Lėktuvams bazes Ame
rika nori gauti, pasak pranešimų: Barcelonoj, Madride, 
Sevillėj ir Valencijoj.

Tačiau, spėjama, Franko už tai norėsiąs aukštos kai
nos. Vyks derybos, pasitarimai.

TAIGI MŪSŲ VYRIAUSYBĖ ne juokais ryžtasi ieš
kotis naujų talkininkų. Tas fakiasj kad Franko yra 
pastatytas Hitlerio ir Mussolinio, šiandien Washingto- 
nui nieko nereiškia.

Tačiau, kai tik žinios apie admirolo Shermano vizitą 
pas Franko pasklido,. Londone ir Paryžiuje buvo pa
reikšta didelio nepasitenkinimo.

Londone netgi sakyta: jei Franko bus įsileistas į At
lanto Paktą, tai iŠ to pakto beliks tik kevalas, tik lukš
tas. Tiek Anglijos, tiek Francūzijos vyriausybes-nesu
tinkančios su Washington© politika Franko atžvilgiu.

Po to Associated Press žinių “aiškintojas” J. M. Ro
berts, Jr., parašė viešą “suraminimą.”

Girdi, Anglijos ir Francūzijos vyriausybių paskelbtas 
nepasitenkinimas dėl to, kad Amerika siekias! susitarti 
su Franko “demokratijai ginti,” neprivalo mūs gąs
dinti. Tos valdžios tai daro išeidamos iš naminės poli
tikos, jūs tai daro tam, kad apmalšinti (aphiūlkinti) sa
vo kraštų žmones, nusistačiusius prieš fašizmą!

Mr. Roberts, Jr., teigia, jog tiek Anglijos valdžia,- tiek 
Francūzijos valdžia “tylės ir dievą mylės,” nieko ne- 

' sakydamos dėl pripažinimo fašisto Franko demokratu. 
Tom valdžiom, esą, rūpi tik tai, kad Amerika jų hėpa- 

. mirštu.
Taigi, matome, kur link einama !
Franko pripažįstamas “demokratu, laisvojo pasaulio 

gynėju.” Tai rodo, kokio laisvo pasaulio Washingtoiias 
trokšta.

PIKTIEJI LIETUVIŲ 
TAUTOS NIEKINTOJAI

Kunigų Draugas (liepos 
12 d.) įdėjo, vieno pabėgė
liu korespondenciją iš Vo
kietijos. Tas sutvėrimas ra
šo, kad būk jam tekę kal
bėtis su vienu pabėgėliu iš 
Lietuvos, kuris dar šiemet 
iš Lietuvos pasprukęs. Tarp 
kitko, kalbama apie Lietu
voje plačiai pravestą vajų 
už taiką. Skaitome:

“Su labili didele propa
ganda ragino ir verte visus 
pasirašyti protestą, kad ki
lus karui, amerikonai ne
mestų atominių bombų. Tą 
protestą turėjo pasirašyti 
būtinai visi. Lietuviai nors 
ir rašėsi, bet slaptai kalbė
jo ir prašė Dievo, kad tik 
greičiau kas nors mestų 
atominių bombų ir suardy
tų to pragaro vartus, už
keltus dabar į laisvę.”

Tai pasaka piktųjų lietu
vių tautos niekintojų,- kad 
būk Lietuvos žmonės norį 
karo, net dievo .prašą, kad 
Amerikos lėktuvai atskris
tų ir atominėmis, bombomis 
sunaikintų Lietuvą. Tai 
toks bjaurus, toks niekšiš
kas melas-, kad. jis gali ras
ti vietos tiktai klerikalinėje 
spaudoje. Tiktai klerikali
niai kriminalistai, išnešę 
kudašių nuo Lietuvos žmo
nių,- šiandien gali taip na- 
chališkai šmeižti ir niekinti 
Lietuvos žmones,, kurie taip 
gražiai ir pasiryžusiai at
statė karo sunaikintą Lie
tuvą ir šiandien savo darbš
čiomis rankomis Įkuria 
naują, laisvą ir taikų 
venima.

sau 
gy-

KAZ. GRINIUS PATS ŽINOJO, KAD BUS 
NUSPIRTAS NUO PREZIDENTO KĖDĖS

rašeiva susimaišė ir pakly
do. Bemelagindamas kitus, 
pats negražiai apsimelavo.

Faktas yra, ir jo pakeisti 
negali joks “tarptautinis 
susitarimas,” kad minėta
me distrikte komunistai 
dvigubai daugiau gavo bal
sų už socialistus, bet nepra
vedė nė vieno atstovo, tuo 
tarpu socialistai “išrinko” 
net tris. • Tas tik parodo, 
kaip, apgavingai buvo tie 
rinkimai vedami, ir kaip šis 
francūzų parlamentas neat
stovauja tikrosios francūzų 
tautos valios. • '

p ■

BRAZAIČIO-AMBRAZE
VIČIAUS “NUOMONĖ”

Vliko “užsienio reikalų 
ministro”, pareigas eina J4 
Brazaitis, — tai Ambraze
vičius, buvęs, Hitlerio oku
pacijos metu, hitlerines val
džios Kaune, “premjeras.”

Ksj pas jį dipukiškos El
tos koresp o n de n t a s pa
klausė, “ar prie Lietuvos 
išlaisvinimo art ė j a m ar 
tolstam,” tai buvęs hitleri
nis premjeras atsakė:
— Lietuvos išlaisvinimą Ati

kas visada grindė konQiLto 
tarp Rytų ir Vakarų galimy
be ir pačių lietuvių įsijungi
mu j įvykių raidą. Jūsų klau
simas reikštų, ar dabartiniai 
Rytų - Vakarų santykiai eina 
j tokį konfliktą. Kad konflik
tas jau yra, įrodinėti netenka. 
Tikėti, kad jis atslūgtų' ir iš
sisklaidytų, nėra pagrindo. Jis 
negali išsisklaidyti, nes Vaka
rų ir Rytų interesai nėra su
derinami; lies tatai daugu
mas Vakaruose jau yra sup
ratę.

Kaip matome, Brazaitis- 
Ambrązevičius tikisi, -jog 
neužilgo bus pasaulinis ka
ras, jog atomo bomba iš
vaduos Lietuvą iš darbo 
žmonių ir grąžins ją hitle-

cago Federation of Labor bu
vo vienintelė amatų-unijų or
ganizacija su.1 savo radijo — 
WCFL.

Dabar randasi kelias FM 
radijo stotys, kurias tvarku ir 

' operuoja unijos ir daug £itų 
kooperatyviai operuojamų uiii- 

.. Tarpe šių yra 
' stotys Clevelande ir Detroite, 

eis laikas, krikščionys de- kurios priklauso CTO-United 
mokratai -'Išlakstys iš vai- : Automobile Workers; ir sto- 
džios, tik, žinoma, apie tai tys New Yorke ir JTollywood, 
kalbėt dar per anksti.

—Ar iš tikrųjų kariuo- ’ 
menė paklausys tautinin- 

Prieš pačius kų? — Pats Kazys Grinius 
rinkimus visų šių tri jų par- paklausė nustebęs, 
tijų, tai yra, Valstiečių,

MIAMI, FLA. — Turėjau kus, jei pagal barometrą
progą pasiskaityt Naujienų dar aiški giedra?...
Nr. 155 ir 156. ' Prieš pat Taigi, baigė anekdotą A. jų jr asmenų, 
mirtį Kazys Grinius, buvęs i Voldemaras išvada: Kai at- 1 
1 '/S CY OIlO’lzAn i n 1 r 4- T 1 i 1 <■» i 1 r x /"] z-v

Nr. 155 ir 156. Prieš pat

legališkai išrinktas Lietu
vos prezidentu, pasipasa
kojo Naujienų rašeivai, 
nors ir kiek sarmatlyvai, 
ant kiek negarbingai smur
tininkai jį nuvainikavę.

Buvo taip:

Pelnagrobiai visur pelnagTobiai
SENATO PRISIRENGIMO KOMITETO sub-komitę- 

tas tyrinėjo kai kurių militarini'ų stovyklų karių būklę.
Šis sub-komitetas pateikė savo tyrinėjimo davinius, 

kurie parodo, kaip pelnągrobiai naudojasi esamąja pa
dėtimi.

Senatoriai tyrinėja stovyklą, esančią Breckinridge, 
Kentuckėje, stovyklą Ruckėr, Alabamoj, ir stovyklą 
Foti Leonard wood, Missouri valstijoje.

Senatoriams buvo įd’oniu sužinoti, kaip gyvena tį 
stovyklų kariai su savo šeimomis. .

Jie patyrė šiurpulingų dalykų: stovyklų apylinkėje 
visokie namų ir namelių savininkai, išnuomuodami ka
rių, šeimoms butus,' lupa baisias nūėm'as.

Ir aukštas nuomas dažniausiai ima ūž'.visokias “šan- 
tes,”‘kuriose kariai su šeimomis pfiVersti gyventi, riėš 
geresnių butų neturi. Kai kur kairių šėimo's gyveną viš- 
tinėše, kai kur gyvena garadžiu’osė, kai kur jiė gyvena 
tokiose pašiūrėse, kuriose, rodosi, negalėtų Žmogus iš 
viso gyventi! ...

Kad taip yra, pilnai tenka sutikti.
. Bet argi.galima už tai labai smerkti tuos “pašiūrių” 
savininkus? ’ Jie naudojasi proga/ “nepaprasta padėti
mi.” Jie nori užsidirbti, nes gerai mato, kokius mil
žiniškus pelnus lupa stambieji kapitalistai, vadinami ge
rais patrijotais. . . • , i

Jeigu milijonieriai, naudodamiesi “nepaptiasta padėti
mi,” lupasi negirdėtus pėlhūs, tai kodėl smulkieji pa
šiūrių savininkėliai negali to daryti,—paSiįriiliga'uti ?

Aišku, mes to neužgiriame; mes tik konstatuojame 
faktą.’ .

Norint suvaldyti pelnagfobius, reikia pradėti iiuo. vir
šūnių; reikia pradėti valdyti milijonierius, o tuomet 
smulkieji, pelnagrobiukąi patys nuleis sparnus ir bus 
žmoniškesni. >

kurias operuoja AFL-Interna- 
tional' Ladies Garment Wor
kers Unija. Iš viso darbas tu
ri 75 FM stotis. Apart regu
liarių darbo žinių ir įvykių; 
programos perduoda kitų įdo
mių dalykų. Greta to, didžiu
lės stotys duoda neapmokamo ' 
laiko AFL ir CIO perduoti 
svarbių darbo žmonių kalbas 
ir specialus .programas.

Common Council.

—Taip,—atsakė jis,—ar- 
Liaudininkų ir Tautininkų, mija yra mūsų. Ir barome- 
vadovaujantys asmens susi- tras jiems parodė 1926 me- 
rinko7 adv. M. Sleževičiaus tų gruodžio 17-ją dieną, 
bute. Besikalbant staiga A. Reiškia, Lietuvos piliečiu 
Voldemaras paklausė, ar šis ( išrinktas už prezidentą Dr. 
partijų susiblokavimas yra Kazys Grinius žinojo, kaip 
tik priešrinkiminis. M. Sle-^et visus pono Voldemaro 
ževičius atsake, kad. tai,planus, jis žinojo, kas ti
esas per ankstyvas klausi- į kras ■ armijos apiekūnas. 
mas.. Krikščionys demokra-, Tai man nesuprantama, ko
tai ir vėl ar tik nelaimes kiem velniam prezidentas 
rinkimų. A. Voldemaras (Grinius lauke patol, pakol 
pareiškė, kad nesą reikalo i Voldemaras su Smetona ir 

denio-' keliais leitenantais jį už 
kalnieriaus išmetė iš pre
zidentystės? Preziden t ū s 
K. Grinius, vieton snausti, 
turėjo iš pirmos dienos vi
są brudą iš kariuomenės iš
valyti, visą armiją pertvar
kyti, kad ne Voldemaro su 
Smetona klausytų, bet nau
jai išrinkto prezidento. Bet, 
matyt, Griniaus būta per
daug lengvabūdiško, kuris 
į viską pro pirštus žiūrėjo, 
už tatai ponas Voldemaras 
su Smetona, pagal savo iš
minčiaus Benito Mussolinio 
išmokslinimą, anot šventi- ir pagerbti trijų 

ko JoanO, su savo barome- nužudytųjų ;-----------
tru parodė Griniui sprukt votojų kapus. Buvd susirinkęs 
pro užpakalines duris ant1 neniažas skaičius publikoj, 
loskavos duonos. | Bet Getulio ir Garcezo polic-

1 Praslinkus keliem metam, Past?j(? kelifb .n.cle’d<^. mi" 
smurtininkas AntanasSmė- niaJr.p^e, ’• .

bijotis krikščionių < 
kratų režimo ir jų laimė
jimo, kariuomene jų režimo 
nepakęsianti. Vienas iš da
lyvių paklausė, argi kariuo- 

r> "xmcnč galėtų padaryti per-

BESIKOLIODAMAS 
PAKLYDO

Kanadiškes Nepriklauso
mos Lietuvos 
piktai koliojasi. Jis rašo:

“...Bimba meluoja. Jis 
teigia, kad Prancūzijos par^ 
Limento rinkimų metu Hc- 
rault dįstrikte socialistai 
surinko 38,821 balsą ir gavo 
3 atstovus, o komunistai su
rinko 71,482 balsus ir nega
vo ne vieno atstovo.

Tai yra akiplėšiškas mė.- 
ląs.

Jeigu socialistai gavo 3 
atstovus, gavę tiek balsų, 
tai, matyti, veike koks tarp
tautinis susitarimas, kokie 
esti ir JAV ir kituose de- 
nrokratiniūosė k r a š t uose. 
Tai yra visiems aišku ir su
prantama.”

Kaip gi galėjo “tarpiau- spausdinti St. Žuko kūriniai, 
tinis” susitarimas pakeisti 
Francūzijos žmonių balsus?

redaktorius: riniams smetonininkams.
Taip galvojančių lietuviš

kų fašistų yra nemaža. Vi
ši jie remia savo viltį karu; 
visi jie tikisi ir vėl būti Lie
tuvos valdovais, ir vėl eng
ti Lietuvos liaudį, ir vėl bū
ti ponais.

M'es, tačiau, manome, jog 
ne • vienas karo trokštas 
Brazaitis pats kojas pakra
tyk iki ateis toji “laimin
goji diena” — pasaulinis 
karas.

Versmą. A. Voldemaras at-' 
sakė, kad tai laiko klausi
mas, ir paklausė, ar mes vi
si žinome anekdotą apie 
gąrsųjį rusų šventiką ir 

 

Kį’onštadto stebukladarį Jo- 
Tasai stebukladarys 

bu\k) išgarsėjęs maldomis, 

 

kuriomis prisišaukdavo lie- 
Kabtą jis: ištisą savai

tę meldėsi sidaręs kažku
rio kaimo grįčioje ir. prašė, 
dangų lietaus. Žmonos pra
žiūrėjo akis, belaukdami, 
kada jis išeis ir praneš 
linksmą žinią; kad /dangus 
iškldusė jo maldų. y Bet jis. 
vis yiepasirodę žmonėms. 
Pagaliau kiti,, šventikai ne
teko kantrybės, įėjo grįčion 
pas besimeldžiantį šventiką 
ir ėmė jį prašyti išeiti į 
laukus.

—Išeiti i laukus? — nu
stebo šventikas Joanas.

—Bet juk dar nelaikąs, 
dar reikia palaukti...

Ir jis, lU’iėjęs prie baro
metro, pakabinto ant sie
nos, bakstelėjo pirštu į sti
klą ir pridūrė:

—Koks tikslas eiti į lau-

ana.

Reiškia, Lietuvos piliečių

Iš Brazilijos
Neleidžia aplankyti polit

kalinių kapus
S. PAULO. — m. Bra

ziliją valdant tuometiniam 
diktatoriui ir dabartiniam pre
zidentui Getui i o Vargas V ir ‘ 
esant S. Paulo valstijos gitf 
bernatoriui Armando Sales 
de Oliveira, balandžio.21 d. 
rytmetį Maria Želia ICalėjime 
tapo nužudyti trys liaudies 
sūnūs-kovotojai: Augusto Pin
to, Joao Varlotta ir Cabo 
Mauricio.

Kaip, kiekvienais, taip 
šiais metais balandžio 21 
14 vai., taikos šalininkai
idėjos draugai bei tų baisių
jų skerdynių išlikę gyvi liudi
ninkai, kaip ir anais diktatū
ros laikais, norėjo aplankyti 

i barbariškai 
nužudytųjų proletariato ko-

ir 
d. 
ir

tona permatė visus Volde
maro su generolu Kubilium 
skymus* čiupo už pakarpos 
pati Voldemara ir neku- 
riuos jo leitenantus, sume
tė į daboklę, o vėliau ištrė
mė. Bet barometras ne
snaudė, atėjo ir išmušė va
landa pačiam Smetonai, ku
ris per beržyną išdūmė į 
Berlyną. Nuo to laiko Lie
tuva pasiliko sovietiškai 
laisva, neprigulminga nuo 
visokių ponų.

* V. J. Stankus

Darbo Unijų Spauda ir Radijai JAV
Dailininko St. Žuko 

kūrinių albumas
Grožinės literatūros leidyk

la leidžia dailininko St. Žuko 
/kūrinių albumų. Jame bus iš-

Įžangą šiam leidiniui-albu- 
mui parašė rašytojas J. šim- 

Nepriklaušbmos 'Lie t u v o s kus.

*

Prie namo Korėjos mieste Kaesonge, kur eina derybos 
dėl paliaubų. Du šiaurinės Korėjos ir vienas Kinijos 
karininkas laukia Jungtinių Tautų delegacijos pribū- 
nšiht. 1

Unijizmo stiprumą JAV 
galima matyti iš greitai išsi- 
vystančios darbo spaudos ir 
vis’• platesnio vartojimo radi
jo perduoti darbo pažiūras 
Amerikos žmonėms.

Praeitais dešimt metų skai
čius darbo leidinių šioje šaly
je pakilo nuo 500 iki 800. Ti
ražas nuo dešimt milijonų iki 
30 milijonų. > .

Pirmieji amatinių unijų lei- 
! diniai JAV pasirodė 1827 m. 
Pirmas tautinis darbo savait
raštis buvo LABOR/ oficialus 
gelžkėlią darbininkų organas. 
Gelžkelių darbininkų unijos 
kooperatyviai pradėjo leisti 
laikraštį 1919 m. ir šiandien 

! užsimokėjusių skaitytojų turi 
750,000.

Suprantaftia, kad geriausiai 
žinomi darbo leidiniai yra 
dviejų didžiulių darbo organi
zacijų The Americah Federa
tion of Labor \( AFL) ir Cong-. 
ress of Industrial Organiza
tions (CIO). Darbo „Federaci
jos leidinys- yra “The Ameri
can Federationist” 
žurnalas ne tik 
riams, bet visiėms.
aprašo ir kitų šalių darbo ju
dėjimus. CIO, oficialus leidi
nys yrą “The CIO News,” 12 
puslapių savaitraštis su žinio
mis apie susijungusias unijas 
ir komentarais apie įstątymus 
ir politinius įvykius, kurie lie
čia Amerikos darbininkus.

Tos abi organizacijos apart 
to išleidžia biuletenius (mė-

mėnesinis 
unijos na-

žurnalas

nesinius) apie ekonomiją 
CIO “Economic Outlook’’ 
AFL “Labor’s Monthly Sur
vey.” Juos paruošia štabai 
profesijonalių tyrinėtojų ir 
juose randame įdomių straips
nių apie tautinius ir tarptau
tinius klausimus.

Apart tautinių organizaciją., 
ir valstijų darbo tarybų leidi
nių, daugumas atskirų unijų, 
susijungusių ir nepriklauso
mų, išleidžia savo amato ar
ba industrijos žurnalus. Ii1 ga
lima palyginti nekuriuos iš tų 
Šu svarbiais , tautiniais leidi
niais. Pirmoj eilėj, su tiražu 
iš milijono arba daugiau, yra 
International Teamster, mėne
sinis orgąnas International 
Brotherhood of Teamsters, 
Chauffeur s, Warehouse
mens and Helpers of America 
(AFL) ; United Auto Worker, Į 
kurį leidžia kas mėn. United 

Automobile, Aircraft ir Agri
cultural implement Workers 
of America (CIO), ir Steel 
Labor, mėnesinis žurnalas 
United Steel Workers of Ame
rica (CIO). '

Oro bangomis, darbų balsas 
stiprėja ir šiandien pasiekia 
milijonus amerikiečių per uni
jų radijo stotis, arba per spe
cialiai pagamintas programas 
per kitas stotis. Per ilgą laiką 
unijoms buvo sunku įgyti ra
dijo stotis dėl milžiniškų kai
nų, ir per kiek laiko tik Chi-

ir

Visų, betgi, negalėjo sulai
kyti : dauguma įsiveržė^ į ka
pus ir pagerbė kritusių did
vyrių atmintį. P. P.

V°7 .. < 
Išstojimai prieš Vašingtono 

Konferenciją
S. PAULO. — šių metų ba

landžio 18 d. S. Paulo mies
te ant Praca Patriarca įvyko 
didelei liaudies demonstraci
jos, kur buvo norima įteikti 
miesto valdžiai protesto notą 
prieš vykstančios užsienio fei- 
kalų ministrų konferencijos 
tarimus Vašingtone. Bet Ge- 
tulio ir.Garcezo reakcinė po
licija užsispyrei to nedaleisti, 
kur įvyko policijos su begink
le liaudimi aštrus susikirti
mas. Policija nepaisė nė mo
terų, nė vaikų ir kas tik pa
kliuvo po jų gumine lazda 
bei šautuvo buože, gavo visi. 
Susirėmime buvo daug sužeis
tų iš civilių pusės, bet kelioli
ka radosi sužeistų ir iš poli
cijos pusės. To pasekmėje ra
dosi kelios dešimtys asmenų 
areštuotų ir sugrūstų į iRpps 
Tamsius rūsis, kur buvo^iau- 
riai kankinami.

Nors visa miesto 
buvo pastatyta ant 
daleisti bent kokią 
traciją ir tuo nustelbti žmo
nių pasipriešinimą, bet pasi
ryžusi liaudis vykdė veik VL 
suose miesto rajonuose vadi
namas “žaibo demonstraci
jas,” ko policija neįstengi už* 
gniaužti. P. P.

policija 
kojų ne- 
demons-
.. t

Nauji eksponatai

KAUNAS." Kariškai-istori- 
nis muiejus įgijo naujų etno
grafinių eksponatų, vaizditč- 
jančių sunkią devynioliktojo 
amžiaus baudžiauninkų būklę. 
Būdingi yra eksponatai, ku
rie parodo, su kokiais įran
kiais teko žemę dirbti. Iš me
džio padarytos žagrės, akė* 
čios su mediniais akėtvirba
liais, šakės ir tt. Muziejaus 
fonduose yra taip pat dl®u- 
mentų, paveikslų ir kitos me
džiagos apiė baudžiauninkų 
skurdų gyvenimą, jų nepake
liamą darbą. K. GabriūnaitB

i
2 pusi.—Laisve (Liberty)'ŠeŠtadien., Liepos-July 21, 1951
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STEBUKLINGOJI GALINA' ULANOVA
Pasaulio menininkai ir tie, kurie ža

visi šokio .menu, girdėjo, jog Tarybų 
Sąjungoje yra stebuklinga šokėja: leng
va, kaijApūkas, lanksti, kaip paukštė, 
skaidanti ore ...
'.Jos vardas ir pavardė: GALINA 

ULANOVA.
Bet apie baleriną Ulanovą tik girdėti 

išlaukinis pasaulis* tegirdėjo, jos šokant 
jis nematė; matė ją šokant tik Tarybų 
Sąjungos piliečiai, nes ji yra to krašto 
liaudies dukra, ■ to krašto žvaigždė, nuo
lat savo ganijalia plastika žavėjanti ta
rybinius piliečius.

Bet, štai, šių metų birželio mėnesį 
jFlor^acijoje (Italijoje) įvyksta Muzi
ką restivalis. * ,

Florencijos miesto komunistas majo
ras rast prašymą į Maskvą: ar ji nega- 
lėtų“paskolinti” šiam festivaliui savo 
balerįrios, garsiosios Ulahovos?

lytaskva sutinka. Ji prisiunčia Ulano- 
» vą^ o su ja dar devynis kitus meninin- 
l kus.
I ' '

Ulanova su savo draugais atvyksta 
j festivalin ne uždarbiauti; Tarybų . Są- 
4 jungos vyriausybė padengia visas jos 
' kelionės lėšas, padengia viską, jsakyda- 
> ma balerinai neimti jokio užmokesnio iš 
‘ rengėjų. v

Galina, Ulanova 41 metų amžiaus, 
graži, aukšta, liekna, maloni asmenybė.

Kai ji pasirodė scenoje, kai ji atliko 
savo rolę balete “Mirštančioje Gulbėje,” 
sužavėta publika neteko žado.♦

O kritikai, — atsiminkime: buržua
ziniai kritikai, — vienbalsiai paskelbė: 
Galina Ulanova yra pati žymiausia šių 
laikų balerina pasaulyj! Ji “galinti 
šokti ant lėkštes”; ji — “skraidžiojanti 
statula.”

Galinos Ulanovos triumfas Italijoje, 
aišku, buvo triumfas tarybinio' meno, 
nes Ulanova mokėsi tarybinėje mokyklo
je, mokėsi iš pat mažens ir šiandien 
Ulanova ne tik garsi balerina, o ir dide
lė tarybinės šalies, savo tėvynės patri- 
jotė.

Kita Festivalyj pažiba buvo pianistas 
Emilijus Gilelsas, kuriam lygių pasaulyj 
nedaug tėra.

Entuziastiškai buvo sutiktas Mcisla- 
vas Rostropovičius, čelistas.

Šiltai buvo sutikti ir kiti tarybiniai 
menininkai.

Jei šiandien laikai būtų normalūs, jei 
ne šaltasis karas, tai ir amerikiečiai, be 
abejojimo, galėtų pasidžiaugti Ulanovos 
genijumi. Deja, apie tai tik galvoti tega
lima.

Atsiminkime: mūsų vyriausybė neiš
leidžia j pasaulį savo genijų — Paul Ro- 
besonas tam pavyzdys, — ir neįsileidžia 
į Ameriką genijų iš “anapus uždangos.”

Kiek daug dėl to meno pasaulis nusto- 
ja! ■ ' N.
------------ ------------------------------- 4-------

I Kultūrines žinios
f iš Lietuvos

j ŽEMĖS ŪKIO KULTŪROS NAMAI' 
k VilL'us. — Neseniai Linkuvos rajono 
i “Didžiojo Spalio” kolūkyje atidaryti že- 
j mes ūkio kultūros namai. Čia kolūkie- 
j čiai studijuoja žemės ūkio mokslą, susi- 
j pažįsta su naujausiais žemės ūkio lite- 
j ratūros leidiniais. Kolūkio bandymo 
' sklypuose, vądovaujant agronomui P. 
i Tamaliūnaitei, bandomos kelios naujos 

. rūšys bulvių ir cukrinių runkelių, tiria
ma įvairių rūšių mineralinių trąšų įta
ka šių kultūrų derlingumo kėlimui.

Nauji žemės ūkio kultūros namai ne
seniai įsteigti Linkuvos rajono “Gim- 

į tosios žemės” ir Karolio Požėlos Vardo 
j kolūkiuose.

Vien tik Šiaulių srities kolūkiuose 
į šiuo metu jau sukurta 60 žemės ūkio 
j kultūros" namų.

j KINO APYBRAIŽOS
Vilriius. — Lietuvos kino studija šiais 

metais išleidžia j ekraną eilę kino apy- 
|braižu iš respublikos gyvenimo. Tai sa- 
vo »rtįsies reportažai apie įžymiausius 

Į Tarybų Lietuvos žmones, įvairias gyve
nimo sritis.

Kino operatorius A. Starošas pateikė 
apybraižą apie rašytoją A. Gudaitį-Gu- 
zevičių. Žiūrovai supažindinami su pir
maisiais rašytojo žingsniais literatūro
je, jo augimu, ir, pagaliau, jo paskuti
niaisiais kūriniais, susilaukusiais aukš
to įvertinimo: romanu “Kalvio Ignoto 
teisybė,” to paties pavadinimo pjese, 
statoma Vilniaus dramos teatre ir t. t.

Ruošiama kita kino apybraiža: apie 
Dotnuvos selekcijos stotį ir jos puikiuo
sius žmones, įžymius Lietuvos moksli- 
ninkus-rselekcininkus.

Trečioji apybraiža supažindins žiūro
vus su Tarybų Sąjungos bokso čempionu 
Algirdu Šociku, kuriam'kaip rašė švedų 
spauda (po TSRS—Švedijos rungtynių) 
“nėra lygių visoje Europoje.” Apybrai- • 
ža parodys pirmuosius jauno Kauno 
darbininko Šociko sportinius pasirody- 

imujk jo vis. naujas ir naujas pergales, 
trirtfųfą per tarptautinius susitikimus 
Varšuvoje, Budapešte, Helsinkyje, Stok- 
hokne/i)G6eteborge ir kitur. Apybraižą. 
režisuoja kino režisierius A. Maculevi
čius, operatorių grupei vadovauja A. 
Starošas, redaktorius — J. Miliušis.

4,000 STUDENTŲ DALYVAUJA 
EGZAMINUOSE

i . * ' ' ' •

Wmws.-t-Sostines aukštosiose moky
klose prasidėjo pavasario egzaminų sesi
ja.- Egzaminus laiko 4,000 studentų.

Vilniaus' universitetas šiemet-išleidžia 
apie 350 įvairių šakų specialistų. Ypač 
gausi Istorijos-filologijos fakulteto lai
da. Apie 160 šio fakulteto diplomantų 
įsijungs į kultūros ir šyietimo darbuo
tojų gretas.

Laisvei
(Jubiliejų minint)

Kartais iškeliavus į platųjį svietą, 
Tekdavo nuklysti toli nuo namų, 
Palikti, apleisti tau priprastą vietą 
Ir pajust ilgesį savo artimų.
Prislėgdavo tave įkyri vienatvė 
Nerimui bevaržant paneigtus jausmus, 
Būdavo, paniurus tau svetima gatvė, 
Tau mažai apeina vaizdas įžymus.
Ilgesio didybė prislėgdavo dvasią, 
Debesiai paniurę temdino mintis, 
Kai graužliai, besočiai tavyj įsikasę, 
Nuolat pakartojo tau tamsias naktis.
Tik kuomet tu mane aplankei, brangioji, 
Prabildama dailiai kalba artima, 
Grįždavo smagumo valanda didžioji, . 
Lyg kad prakalbėtų į mane mama.

Taip, kaip mielas draugas, pas mane y 
skubėjai, ■ • x .

Apie žygius liaudies tu man apsakei; 
Paguoda ir vilčia į mane kalbėjai, 
Praplėtei žiniją ir tiesą teikei.
Žinau, kad taip tavęs vis laukia ne 

vienas,
Ar svetur nuklydęs ar grįčioj savoj. 
Žibintas tavasis pereina kaip plienas, 
Kaip veidrodis rodo buitį Lietuvoj.
Apgaules skriaudėjų aiškiai numaskuoji 
Iškeldama veiksmą niekingų melų.
Klastų niekingumą rodai, sūrokuoji, 
Atskiri teisingai grūdus nuo pelų.
... Gyvuok, brangi Laisve, dar daug 

ilgų metų,
Rodydama liaudžiai taką iš skriaudų.
Tegul jinai iųia žinojimą platų, 
Žengdama gerovėn per klodus audrų.

A. D.

VLADAS VĖLIAVĄ IŠKĖLEI... SKAITYK
Rašo ANTANAS VAIVUSKAS.

Vila Prudentėje, be vargo Vladas iš
kėlė dvi vėliavas ant elektros laidų. Grį
žo j neapgyventus laukus ir p'akrūmįais, 
pagrioviais nuėjo iki Ipirangos geležin
kelio stoties. Čia buvo apšviesta ir dar 
praeidavo žmonės. Valandėlę palaukė, 
bet nesulaukę progos niekam nematant 

. permesti virvelę per elektros laikus ir 
užtraukti vėliavą, draugai nusprendė 
nebegaišti ir eiti prie' paties svarbiau
sio ir pavojingiausio tikslo, kurį pasiek
ti savanoriškai buvo pasiėmęs draugas 
Vladas.

VLADAS VĖLIAVĄ IŠKĖLĖ ,.
Vilą Prudentę nuo 1 Ipirangos ’ skiria 

iš Alto da M.ooka atsitęsiantis; ir riūolai- 
• dėjantis kalnas. Pro Vilą, Prudentę vir

šum to kalno pravestą aukštos įtampos 
elektros linija. Gatvė, jungianti šį4 už
miestį su miestu, kryžiuojasi po elektros 
laidais. Ties ta vieta kalnas perkastas 
ir iš abiejų gatvės pusių stovi aukšto
kos pakriaušės. Tuo būdu elektros lai
dai nuo gatvės grindinio kabo apie 30 
metrų aukštyje. 

i

Vlado pasimojimas buvo ne tiek su* 
dėtingas, kiek nepaprastai rizikingas: 
įkopti į ant kalno stovintį 20 metrų 
aukščio didžiulį geležinių sijų keturkam
pi stiebą, pralįsti pro žemutinius laidus 
ir, pasiekus viršutinį, stiebo smaigaly
je laidą, užkabinti vėliavą, ’kurią žemėje 
likę draugai būtų virvele atitraukę iki 
gatvės vidurio. Tokioje aukštumoje iš
keltą vėliavą policijai nuimti būtų kai
navę didelių pastangų.

šeši šešėliai slinko artyn stiebo, pažy
mėto trečiu numeriu. Kalno 'papėdėje ■ 
valandėlei stabtelėjo ir vos įžiūrimai 
matėsi, kaip keturi tuoj išsiskirstė po 
apylinkę budėti, o du skubiai leidosi link 
pilkšvų griaučių didžiulio stiebo. .

Prie juosmens pririštą didelę vėliavą ' 
nešinas Vladas jau-rengėsi lipti. Stiebas 
virpėjo, lyg ištempta styga. Ore monoto
niškai zvimbė siaubingas elektros srovės 
sukeltas garsas, tarsi perspėdamas, ko
kia baisi. grėsmė kabo viršuje.

Vlado palydovas pakuždėjo:
— Būk labai atsargus,drauguži!
— Nesirūpink. Seksis ...
Tai ištaręs, Vladas pradėjo sunkųjį

kėlimosi žygį, kurio nebūtų ryžęsis vykr. 
dyti nakties metu joks kitas žmogus,- pa
saulyje! Vladas tai darė savo, kilniosios, 
idėjos vedinas, savo karštos meilės Ta
rybų Sąjungai ženklan, savo pasiaukoji
mo už didįjį viso pasaulio proletariato 
kovos reikalą, vardan.

Pakopęs keletą metrų, Vladas dingo 
tarp geležinių skersinių rezginio. Girdė
josi tiktaŲjo kojomis užgautų skersinių 
atgarsiai, sukelią smarkesnį ūžesį ir 
lyg smarkiau virpydami visą stiebą. ,

Juo arčiau laidų,, juo baisesnis zvim
bimas. ’ • ’

Atrodė, kad laidais sruveno baisi ma
gnetinė zenergija, kuri, štai, ims ir prisi
trauks į jos sferą patekusią auką ir 
akies mirksniu ją nužudys.

Pro pirmuosius laidus Vladas laimin
gai pralindo. ,

Išskleidė vėliavą ir jau siekė viršu
tinio ... ’

Tik staiga švystelėjo tokia stipri apa
kinanti šviesa, tartum žaibas būtų 
švietęs visą padangę .■>. ■ '-S

Su drėbė j o. erdvę,... 7 į ,
Sekundei prigeso visi žiburiai

Paulyje U U: U H'ŲįU
Ir krito žmogaus kūnas! J Į;v

nu-

San
U ' i - ,' ; ‘kraujų fąšistinę Mačiulio gaują, kurie

— — r---* '•'{T}—r •! y ▼•į • I \ < ■' ’ * * ‘ •• •
Ir pakibo ant vielifiio apsaugos tink- ‘ 

io!.../jy ° '•
Keturiasdešimt tūkstančių voltų elek

tros energijos,'* laidas palietė, draugą 
Baužeyičių! Toji pati energija, kuri su
ka San Paulo visas įmonių, fabrikų Ar 
gamyklų mašinas; kuri' teikia šviesą ir 
šilumą milijonams gyventojų. Ir toji 
pati energija ,kuri prieš keletą valandų 
suko mašiną, prie kurios dirbo Vladas, 
o dabar ji jam atėmė gyvybę!...

*
* *

Aukštosios įtampos energijos kontro
lės stotyje užsišvietė' raudonas lempos ir 
suskambo jautrūs skambučiai, praneš
dami, jog elektros srovė tapo sutrukdy
ta, jog ji turėjo kontaktą su žeme. Pa
šokęs budėtojas nespėjo susivokti, kai 
vėl viskas nurimo, lyg nieko nebūta. Bu
dėtojas pažymėjo pavojaus signalų lai
ką: lygiai pusė trijų ryto.

Pritrenkti netikėto baisaus įvykio

Vlado draugai pribėgo prie nelaimės vie
tos. Žiūri į viršų ir mato kabantį be gy
vybės savo vadovo kūną! Iš jo galvos 
stambiais lašais varva kraujas ant gat
vės grindinio, ant tramvajaus bėgių...

Jokia pagalba jam jau nebereikalin
ga. Jokios pagalbos jie savo draugui ir 
nebūtų galėję suteikti, nes Vlado kūnas 
užsilaikė apie 15 metrų aukštumoje 

' įrengtame tinkle. Išgąsčio ir gailesčio 
apimti Vlado palydovai greitai pasišali
no.

Patekėjo? skaisčiai raudona saulutė. 
Vėsus, giedras rytas pranašavo kaitrią 
dieną. Atgijo miesto triukšmas. Didžiu- 

. Iė praeivių, minia rinkosi ties kritusio 
, kovętojo ĮvraUju nudažytu—- grindiniu, 
j Dar ftebęlą^ėjo kraujas. Daugelis, visą 

dalykąsupratę, graudžiai raudojo.
Viršuje - įstabus reginys: Vladas, tarsi 

gyvJs, žvelgė į minįą ir dešinėje ranko
je kietai suspaudęs laikė dicjelę raudoną 
vėliavą, kuri, vėjeliui pūstelėjus, pleve- 

• savo. Gėlsvai žydrios spąlvos vėliavoje 
žėrėjo lozungas:

ilDarbi7tinkcLi!
Lapkričio 7 dieną sukanka 16 metą 

Tarybą, Sąjungai! Ginkime Darbininką 
Tėvynę] •

Šalin imperiaHzmas!’1
Tiesą sakė Vladas komjaunimo susi

rinkime, kad jis iškelsiąs vėliavą, kurią 
rytmetį matys daug žmonių. Neįkainuo
jamai brangiai kainavo tos vėliavos iš
kėlimas! Dėl jos tragiškai prarado savo 
taurią gyvybę tikras revoliucinis kovoto
jai .

Nešė jis iškabinti 'audeklo vėliavą, bet 
iškabino savo kūno ir kraujo vėliavą! 
Nešė jis į erdvę iškelti kovos ųž laisvę 
simbolį pats pavirsdamas kovos ir pasi
aukojimo simboliu!

“NELIŪDĖKIT, DRAUGAI; . f 
. NEPRAŽUS JŪS DARBAI!”
Policija ’ ir ugniagesiai nuėmė Vladą 

su išskleista komunistine vėliava rankoje. 
Iš jo kiše'niuje-, rastų nuotraukų nustatė, 
kas jis lietuvis, Bauževičius Vladas.

;, j Žinia -apie tragišką Vlado mirtį tę, pa
čią (iieiįą';’ apibėgo San Paulyjė esamus 
jo. pažįstamus ir apaugus. Pirmuoju 
Vladė'laVoną .sųradųęiu (Araęa kapinių 
lavoninėje, buvo jo draugas J. J. Tačiau 
Vlado draugams policija neleido lavono 
nei' pašarvoti, nei pąlaidoti. • .

Ir tiktai z dėka drg, Albino Kyno žmo
nos drąsioms, .bei energingoms pastan
goms, kuri persistatė kaip Vlado, pusse
serė, policiją sutiko leisti tą pačią dieną 
(lapkričio 7) 17 vai. Vlado palaikus už
kasti netoli lavoninės.

; Nepaisant tokio trumpo laiko, laidotu
vėse dalyvavo apie ,50. žmonių. Prie ka
po pasakė kalbas: brazilietis studentas 
Žoakim Kamara Ferreira (šiandien žur
nalistas), Leonas Kazlauskas ir Abrao
mas Kovalskis. Pabaigoje dalyviai su
giedojo “Neliūdėkit, draugai, nepražus 
jūs darbai ! Pasirinkot sau kelią teisin-

MOKYKIS
' Paukščių ir kitų stuburinių 
gyvūnų gemalų panašumas.

Jau buvo minėta, kad tik nuo 
penktosios perėjimo dienos 
paukščio gemalas įgauna 
paukščio požymių. Iki to lai
ko paukščio gemalas turi la
bai didelį panašumą į kitų 
stuburinių gyvūnų gemalus. 
Ypač svarbu pastebėti, kad 
trečiąją perėjimo dieną 
paukščio gemalas turi žiaunų 
plyšius. • Tokius- žiaunų plyšius 
turi žuvys ir^varliagyviai bei 
roplių gemalai, šio reiškinio 
negal ime kirai p išaiškinti, 
kaip tik tuo, kad tolimi paukš
čių protėviai ‘ir užaugę yra 
turėję žiaunas. Vadinasi, 
pąukščiai ir ropliai yra turė
ję bendrus protėvius senovės 
varliagyvių tarpe, o kartu* ir 
senovės žuvų tarpe.

Inkubacija. Gemalas gali 
vystytis ir dirbtinėmis perėji
mo sąlygomis — vadinamuose 
inkubatoriuose. Juose palai
koma tam tikra temperatūra 
ir. drėgmė. Dvidešimt pirmą
ją dieną išsirita visai norma
lūs viščiukai.

Mūsų paukščių ūkiuose sta
tomi dideli inkubatoriai 25—50 
tūkstančių kiaušinių ir dar di
desni. Kiekvienas toks inkuba
torius atstoja 4,—5 tūkstan
čius perekšlių. Be pertraukos 
dirbdami, tie inkubatoriai 
paukščių ūkius paverčia išti
sais viščiukų fabrikais ir la
bai padeda plėstis paukštinin
kystei. .7

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
PRIESAIKA

' Brazilijos lietuvių darbininkų po
grindinis laikraštis “Mūsų, žodis” 2-me 
Nr., 1933 m. lapkričio 30 d., rašydamas 
apie Vlado Bauževičiaus mirtį, baigė 
šiais žodžiais:
j “Męs .prižadame Tau, Vladai, vykdyti 

tayo..kilnius siekius! Pasmerkiame prisi- 
r,gėrųšią Ųietuvos darbininkų ir valstiečių

J "Vieni iš visų klasinių priešų išdrįso pasar 
' kyti per savo slamštląpį “Lietuvis Bra

zilijoje/’ kad Tu; Vladai, dirbai ir mirėį 
parsidavęs žydams už pinigus! Mes to 
įžeidimo neužmiršime!'... (Mačiulis — 
buvusis smetoninės' Lietuvos konsulas 
San Paulyje, pasižymėjęs antifašistinių 
lietuvių persekiotojas. ■— A. V.)

“Dabar apleisdami Tavo kapą, mes 
einame su naujai stojančiais draugais 
Tavo vieton, prie tolimesnių kovų iki 
pergalės!”

VĖLIAVA LENINO IR VLADO 
GARBEI

Kitais metais, .praslinkus dviems-mė
nesiams, sausio 21 dieną, toje Vietoje 
kur žuvo draugas Vladas Bauževičius 
vėl pasirodė iškilmingai plevėsuojanti 
penkių metrų didumo raudona vėliava...

Vėliavoje buvo įrašyta:
(Tąsa 4-tam puslap.)

4

71 >, Paukščiu sandaras ir jų 
sąryšis su aplinka.,

‘Ir išorinis, Ar vidinis paukš
čių sandaras, nors ir netaip į- 
ivairus, kaip kitų stuburinių 
gyvūnų; bet vis dėlto turi ga
na’ daug įvairumo. Tas įvairu
mas priklauso nuo atskirų 
paukščių grupių giminiškumo 
laipsnio ir nuo to, kaip tos ar 
kitos paukščių rūšys prisitaikė 
prie įvairių gyvenimo sąlygų.

Pamėginkime apžvelgti 
paukščių sandaro įvairumą ry
šium su jų gyvenimo sąlygo
mis.

Pirmiausia susipažinkime 
su tokiais paukščiais, kurie 
didžiąją savo gyvenimo dalį 
praleidžia skraidydami ore. 
Tokiems paukščiams oras yra 
jų gyvenimo aplinka, kur jie 
gauna maistą — ore skrai
dančius vabzdžius ar kitus 
paukščius.

Prie tokių paukščių priklau
so greitosios kregždės, vikrie
ji stulgiai (Glareola), smar
kieji grobuonys sakalai, tyliai 
skraidantieji sutemų lėliai, o 
taip pat skraidantieji vasaros 
metu miesto padangėse piaur 
tuvo pavidalo sparnais čiur
liai. Visi šie paukščiai pasižy
mi palyginti nedideliu kūnu, 
galingais krūtinės raumeni
mis, didele krūtinkaulio ‘kete
ra, balzginti labai didele Šir
dimi, ir ilgu, dažnai smailiu į 
viršų sparnu; Kai kurie minė
tųjų paukščių, būtent: kregž
dės, čųinliai, lėliai, dėl to, 
kad . gaucįo jie vabzdžius ore, 
turi. nepaprastai ■ plačius žio
menis. čiurliai'vos paeina ly
gioje vietoje ir labiau prisi
taikę kibti į stačius uolų ir sie
nų nelygumus bei kauburėlius.

Vakarų Vokietijos 
socialistai da nesutinka 
su atginklavimu

Frankfurt, Vokietija. — 
D r. Kurt Šumacher, social
demokratų vadas vakarinės 
Vokietijos seime, pareiškė, 
kad jie priešinsis vokiečių 
armijos atgai v i n i m u i ir 
įtraukimui į bendrąją va
karinių kraštų armiją, iki 
bus pripažinta Vokietijai 
pilna teisių lygybė.

3 pusi,r—Laisvė v(Liberty) -Šestądien.,. .. Liepos-July 21ž 1951-
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Jonas nuo Pasvalio , >

Mano pirmoji pažintis 
su Laisve

Rodos, 3 d. rugpiūčio, 
1913 m., Hollandijos laivas 
Rotterdam įplaukė į N e w 
Yorko uostą. Iš to laivo, 
po patikrinimui inspekto
riais ir daktarais, visi ke
leiviai buvo nugabenti į El
lis salą. Iš ten buvome iš
skirstyti pagal kiekvieno 
nurodytą adresą.

Adomą Čaponį ir mane 
nutarabanijo į Brooklyną, 
N. Y., pas Joną Čaponį, A- 
domo brolį, kuris gyveno 
pas savo švogerį Kazį Lalį. 
Jie visi dirbo kriaučių dirb
tuvėse, buvo unijistai;-žmo
nės buvo man labai drau
giški. Kazys Lalis nusive
dė mudu su Adomu į krau
tuves, pagelbėjo mums ap
sirėdyti amerikietiškai. At
eidavo ten jų kiti .giminės 
ir pažįstami pažiūrėti “gri- 
norių” ir pasivaišinti alu
mi, kuris buvo tais laikais 
labai pigus.

Kazio Lalio brolis, rodosi, 
' vardu Mykolas, gal už sa

vaitės ar dviejų marle .nu
vedė j New Yorką pas ma
no motinos giminaičius Ma
čiukus, čia ir pasilikau gy
venti.

Brooklyne pas Labus su 
Čaponiais niekas apie pote
rius ir bažnyčią nesirūpino, 
o jau pas Mačiukus buvo vi
sai kitokia nuotaika. Čia 

i

i

Vladas Vėliavą Iškėlė..«
(Tąsa iš trečio pusi.)

“Paminėkime drg. Lenino 10 metą 
mirties sukakti! Kovokime pries badą, 
reakciją, kartis ir kriivinąji fašizmą!

Čia žuvo mūsą draugas Vladas, Let jo 
idėjos darbą mes tęsiame su naujomis 
jo v'ieton stojusiomis jėgomis!”

Šį kartą vėliava kabojo ant apatinio 
aukštos įtampos laido, bet ją nuimti po
licija užtruko ištisą dieną. Tiktai apie 
5 valandą vakaro su ja buvo susidoro
ta... -

Kad vėliava taip ilgai plevėsuotų, taip 
ji policiją išgąsdintų ir tiek triukšmo 
sukeltų — buvo pirmas toks įvykis,San 
Paulyje. Pusiaudienio laikraščiai pra
nešė: Vila Prudentėje ant aukštos įtam
pos laidų kabo komunistų iškelta vėlia
va, kurios iki vidurdienio specialistams 
dar nepavyko nuimti....

Laikraščių pagarsinimas sutraukė mi
nias žmonių, norėjusių pamatyti “stebu
klingąją” vėliavą. Policijai teko žmones 
vaikyti iš tos vietos. Tapo sulaikytas 
gatve judėjimas. Atvykb žvalgybos ir 
viešosios policijos gausūs būriai, praū
žė viršininkų automobiliai. Pribuvo ka
ro arsenalo technikai, greitosios pagal
bos vežimai, spaudos korespondentai...

O vėliava didingai sau plevėsuoja!...
Policija siunta. Siunta iš baimės ir 

pykčio. Negali jie vėliavos nuimti, ge
riau tariant, bijo ją paliesti.

Kas per stebuklai? Kodėl raudonosios 
vęlįavos taip išsigando jos priešai?

Iš tikrųjų tai ne vėliavos jie bijojo, o 
nedidelio juodai blizgančio daiktelio, 
prisegto prie vėliavos. Tas daiktelis ryš
kiai buvo matomas: pailgas, apvalus, 
grėsmingas. Šaudmenų žinovai patvir
tino policijos, rytmetį buvusios prisl i li
kusios prie vėliavos, daleidimą, jog tai 
baisi bomba . . ? Ko gero, laiko bomba!

Sprogimo belaukiant persirito vidur
dienis.

Pagaliau tapo iškviestas pėstininkų 
pulko kareivių būrys ir nuspręsta šauti

ISTORINIAI ĮVYKIAI, ATSITIKĘ 
’ LAIKE LAISVĖS GYVAVIMO

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PRĖZIDENTAI 
LAIKE LAISVĖS GYVAVIMO

Vardas Pradėjo pareigas eitįi

William Howard Taft . 1909
Woodrow Wilson • 1913
Warren Gamaliel Harding 1921
Calvin Coolidge 1923
Herbert Carl Ųopver , 1929
Franklin Delano Roosevelt 19^J

Harry S. Truman . 1945
Didieji Žemės Drebėjimai

Metai Šalyje Žuvo žmonių
1915 sausio. 13 d. Italijoj 39,000 <■
1920 gruodžio 16 d. Kinijoj 180,000
1923 rugsėjo 1 d. Japonijoj .143,000
1932 gruodžio 26 d. Kinijoj 70,000
1935 gegužės 31 d. Indijoj 60,000.

”""1939 gruodžio 27 d. Turkijoj23,0007 J

visi religiningi; rytą ir va
karą visi klupdavo ant ke
lių prie savo lovų ir šnabž
dėdavo Dievui maldas. Tik 
aš vienas poteriais neužsi- 
imdav'au. Sekmadieni a i s, 
vieni namie poteriaudavo, o 
kiti važiuodavo į lietuvišką 
bažnytėlę, žemyn mieste, 
prie kunigo šeštoko.

Mačiukų šeima susidėjo 
sekamai: motina, sūnus Pe
tras ir duktė Katrina su sa
vo vyru. Mane vadino jau 
ne Jonu, o Džanu. Moti
na Mačiukienė jau pradėjo 
pastabas man daryti, kad aš 
turįs poteriauti, o sekma
dieniais — i bažnyčią. Su 
tomis pastabomis aš nesi- 
skaičiau, bet gražiai nuty
lėdavau. Taip ir gyvenome 
gražiai.

Kaimynas lietuvis nusive
dė mane prie alaus bravo
ro, kur jis dirbo, ir gavau 
darbą. Algos—vienas dole
ris dienai už 10 valandų 
darbo.

Pasipirkdavau rusų dar
bininku dienrašti “No vi 
Mir” nuo “stando,” kuris 
buvo ant 149 gatvės- ir 3- 
čios avenės. Rudenį suži
nojau, kad galima eiti va- 
karinėn mokyklon anglų 
kalbos mokintis veltui, tai 
ir pradėjau kas vakaras 
ten lankytis, nes buvo keli

blokai nuo namų. Mano gi
minaičiai jokių laikraščių 
neskaitė, o ir angliškai ma
žai sukalbėjo, nors čia bu
vo išgyvenę kelis metus, 
Mokykla jiems atrodė be
reikalingas daiktas. Tan
kiai man sakydavo: “Tu ir 
netingi kas vakaras klam
poti. Šalta ,sninga, veli pa- 
zauksotumei šiltoj stuboj ir 
anksčiau atsigultume!.”

Teko nuvažiuoti į rusų 
socialistų parengimą—kon
certą. Taipgi gal porą sy
kių būti lietuvių parengi
muose, Brooklyne. ir girdė
ti Aido Chorą dainuojant, 
Ereminui vadovaujant. Ten 
teko nusipįrkti Kovą, LSS 
organą, kad mokintis lietu
viškai skaityti. Beje, į tuos 
parengimus važiuoti prisi
kalbinau Petrą Mačiuką, 
pavienį, kuris tuomet buvo 
gal 17 ar 18 metų amžiaus.
Jis neužsiėmė girtuokliavi
mu, nerūkydavo, dirbo- prie 
eleveiterio geležinkelio. 
Sekmadieniais, kuomet jis 
sugrįždavo nuo šeštoko mi
šių, tai mudu eidavome ar- 
ba važiuodavome pamatyti 
didžiojo New Yorko įdomy
bių.

Atėjo 1914 metų pavasa
ris. Parkuose medžiai ap-
sidenge lapais, žole sužalia- imu laikraštį, ten pasikal- 
vo, oras sušilo, malonu, gra- 'besime apie gyvenime nau-
žu. Darbo žmonės su savo 
šeimomis, vaikučiais, pasi
rėdė šventadieniškai, sek
madieniais vaikštinėja, šne
kučiuojasi iiz džiaugiasi at
gijusia gamta.

Vieną sekmadienio rytą 

į bombą. Įsakyta išjungti elektros srovę.
Keli šūviai ... Sukritę ant žemės ka

reiviai, ir policininkai, nekurie ausis 
pirštais užkišę, laukia sprogimo . , .

Vėliava su bombai tik ^markiauNuple
vėsavo.

Sprogimo nebuvo. * • , <
Su žiūronais įžiūrėjo, kad bomba per

skrosta dviejų- šautuvo kulkų. Tuomet 
išdrįso iškeltį ugniagesių kopėčias ir 
vėliavą su bomba nukabinti. Vėl tyrinė
jimai.

Ir ką gi! Bomba — popierių gniūž
telė! ....

Vakarinės laidos San Paulo laikraš
čiai nuramino gyventojus: “Vėliava V. 
Prudentėje nukabinta po to, kai techni
kinei policijai pavyko nustatyti, jog 
bomba nebuvo bomba.”

LENINO IR VLADO GARBEI 
VĖLIAVOS IŠKĖLĖJAS

Tos vėliavos su “bomba” iškėlimo su
manytojas ir įvykdytojas buvo draugas 
Albinas Kynas. Jis 'pats pagamino vė
liavą ir tą “daiktelį” nubaidymui polici
jos. Tuomet A. Kynas buvo užsidaręs į 
giliai paslėptą “Mūsų žodžio” spaustu
vę- ;

Naktį iš sausio 20 į 21, į Vila Pru-j 
dentės rajoną buvo sukviestas apie* 
vyrų būrys. Daugelis nešėsi ginklus. 
Vėliava turėjo būti iškelta, nepaisant 
trukdymų nei pavojų. Tokia buvo drau-] 
gų priesaika! A. Kynas iškels vėliavą, o 
tuo metu draugai jį saugos nuo polici
jos patrulių užpuolimo. Atsitikime, susi
dūrimo su policija, nutarta gintis ir ne
atiduoti nė vieno iš savųjų. * ? • -

Kynas sėkmingai savo užmojį įvykdė.
Raudonoji vėliava atriekė savo dvi

prasmį tikslą: priminė Lenino mirties 
dešimtąsias metines ir pagerbė lenini- 
nio-stalininio kovotojo, žuvusio komjau
nuolio Vlado Bauževičiaus atmintį. Taip 
pat įrodė jo kovos tęsimą “naujai sto
jančiais draugais.”
Montevideo, 1951 m., balandis.

po pusryčių *. apsirengėme 
švehtadieniškkis ■ drabužiais. 
Mano bičiulis pasirėdė va
žiuot bažnytėlėn, o aš sykiu 
su juo einu iki požeminio 
gelžkelio stoties, kur perku 
Novi Mir ir einu i parką, 
rodosi, St. Mary’s Park; 
Oras toks malonus, vilio
jantis. Rodosi, niekas ki
tas žmogaus nevilioja, kaip 
tik gražus, švarus parkas, 
kur susirenka šimtai links- •»
mai n. u s i t e i k u šių darbo 
žmonių. Petras išsiėmė iš 
užpakalinės kelnių kišenės 
savą gelžkeliu važinėjimui 
nemokamą pasą ir tiesia 
man savo" dešinę, sakyda
mas: “Būk, ant pietų na
mie, o popiety kur nors ei
sime ar važiuosime.” Ir 
jau rengiasi ' laiptais eiti 
lio stotį.

—Drauge. Petrai,—sakau, 
—ar tai 'negaila skirtis nuo 
tokio puikaus oro? Parke 
dabar taip malonu, taip 
gražu! Žmonės po sunkių 
darbų nori p a s i d ž i a u gt 
gamta, pakvėpuot tyru oru. 
O tu rengiesi lįsti į tą po
žemio urvą. Čielą valanda 
važiuosi, o bažnyčioje klau- 
sysiesi nieko nereiškiančių 
giesmių ir kalbos. Veli ei- 
va į parką; aš, štai, pasi-

dingus reikalus.
Gal prabėgo kokia de

šimt minučių, mudu stovi
me ir nesiskiriame. Aš 
mačiau, kad Petras , susvy
ravo.

—Tegul bus taip, kaip tu 
sakai,-įtarė Petras. Ir nu
ėjome i St. Mary’s Parką.

Nuo to sekmadienio Pe
tras niekuomet jau, nebeva
žiavo bažnyčion, o visuomet 
ir visur mudu eidavome sy
kiu. Vėliau jis užsirašė 
Keleivį, o aš — Kovą. At
rodė, viskas eina gerojoii 
pusėn: Petras, nebeina baž
nyčion ; mudu linksmi. Va- 
karais parėję iš darbo skai
tome laikraščius, kalbamės, 
diskusuojame. •

Petro motina ir sesuo, 
vienok, pradėjo ‘ nerimauti 
ir pradėjo reikšti neapy
kantą linkui manęs ir keik
ti “cicilikus,” ypač todėl,kad 
Petras perstojo rytą-vakarą 
poterius kalbėjęs, o sekma
dieniais jau į bažnyčią ne
bevažiuoja. Bandžiau su to
mis . moterimis mandagiai 
kalbėtis, bet tas negelbėjo, 
nes tais laikais visur kuni
gų buvo įsakyta vyti lauk iš 
namų bedievius ir “cicilis- 
tus.”

Viena debesuota. - niūrią 
dieną, susirinkus iš darbo 
(dirbome trys: ; Petras, jo 
sesuo ir aš.; Petrę Sesers 
vyras jau seniai nedįhbo, 
nes buvo sergantis), ’ pava
karieniavus, moterys ' pra
dėjo piktai i manę kalbėti 
ir pareiškė; kad tuojau aš 
turįs išsinešdinti iš jų štū
bos. Aš greit apsįręngiau, 
savo drabužius ir kitokius 
daiktus; sųsjdėjaų į į valizė
lę,. atšiskąįcįąų į už.į j įįiĮbįlą, 
pasakiau, sū^iešpio lr‘ 
leidžiuos laiptais * Žemyn. 
Petro, sesuo?$U' siųsta ‘plan 
per spraudą 'o kai nebepą- 
siekė, tai į paleido . šluotą 
paskui mąqe -ir; vis ’keikda
ma, 'Kai jam buvau gatvė
je, tai mano draugas Pe*- 
tras, pakėlęs langą, šūkte
lėjo : “Džįanai, palauk! Aš 
irgi einu sykiu su tavim.”

Tai taip išsiskyrėme, aš 
su tolimesniais giminėmis, 
o Petras su savo tikra mo
tina, seseria, švogeriu ir jų 
mažu sūneliu Jonuku.

Apleisdami Bronxą, susi
tarėme važiuoti į Harlemą, 
pas mano motinos giminai
tę, kuri buvo jau vedus su 
Jonu.žičkum ir turėjo'kū
dikį. Su j Ūiš gyvenb Bič
kaus du pusbroliai— Juygis 
Paskačimas ir Petras Alek

navičius. Atėję pas Žičkus/ 
mudu su Petru prašomės 
priimti gyventi.

“Su mielu noru,” tarė 
Žičkai, “turime vieną tuš
čią lovą, kaip tik dėl ju
dviejų.”

Prasidėjo naujoje vietoje 
naujas gyvenimas, su nau
jais žmonėmis nauji pokal
biai, kurie visuomet susive
da’ į vieną tašką: sunkūs 
darbai, maža užmokestis, 
nėra rytojui užtikrinimo.
• Žičkus su Mačiuku Petru 
dirba eleveitorių gelžkelio 
kompanijoj, Aleknavičius 
su pusbroliu Paskačimu — 
drataunėje. Visų’uždarbiai 
labai žemi, o darbai alsi
nanti, valandos ilgos, žič
kienė irgi sunkiai dirba. 
Kambarius reikia apšvarin
ti, valgį gaminti dėl šešių 
suaugusių asmenų, visus 
apskalbti, kūdikį prižiūrė
ti. Apart viso to, kaą ry- 
tas-vakaras poteriauti. Sek
madienį jai taipgi .nėra po
ilsio . Trys vyrai pusbro
liai važiuoja pas šeštoką i 
bažnyčią, tik mudu nauji 
pribuišiai, arba būname na
mie, kada pasaugome ver
kiantį kūdikį, pakol gaspa- 
dinė savo ruošą užbaigia, 
arba po pusryčių einame ar 
važiuojame kur į parką ar 
miestą apžvalginėti. Mies
tas didelis, įvairus, yra kur 
pasišvaistyti.

Mieste tuo metu tekdavo 
pątėmyti labai daug bedar
bių. Daugiausia vyrai, jau
ni ir vidutinio amžiaus, 
nuskurę, apšepę, perkarę. 
Tai vaizdai darbininkais 
apgyventuose kva rtaluose. 
Mudu su Petru- pasinešda- 
vome į sekcijas, kur gyve
na italai, į negrais apgy
ventas sekcijas. Praleisda
vome po kelias .valandas 
apie Delaney gatvę, kur, 
kaip skruzdyne, susikimš.ę 
žydai biedniokai. Tai ap
lankydavome ‘ Bowery, krįr 
voliojasi, kaip ložoriai, ka
pitalistinės santvarkos pa-’ 
dugnio piliečiai. Baisių, 
šiurpių vaizdų teko matyti 
toje išgarbintoje turtin
giausioje. Amerikoje ir jos 
didžiausiame mieste New 
Yorke. Visai skirtingai at
rodė Riverside Drive afrba 
Penktoji Avenue. Mat, ten 
gyvena kitokio, visai skir
tingo kraujo žmonės — tai 
gyvūnai parinktos, regis
truotos veislės.

Sekmadieniais būdavo po
ilsio dienos. Petras Mačiu
kas nusipirko mažą gramo
foną ir keletą rekordų. Nu- 
sipirkome keletą knygelių, 
Seno Vinco (Jakščio) apy
sakėlių ir kitokių. Man dau
giausia tekdavo garsiai 
skaityti; tai buvo mano mė
giamas užsiėmimas. Man 
beskaitant, o kitiems be
klausant apie darbo žmo
nių gyvenimą,- ,pradėdavo 
visiems ašąros per skruos
tus riedėti. Man i rūpėjo,

Nepriklausomybės' Paskelbimui 
s-bronzines dėžes, kurios pripiMy- 

?Manoma, kad šitokia priežiūra tuos dbkumentus apsaugos amžinai nU. 
' i direktorius E. C. Creitz darbuojasi prie

Naujas^ūdas apsaugojimui Jungtinių Valstybių 
Konstitucijai. Tie dokumęntai bus sudėti j stikline 
tos heliumi. -------------
sugedimo. National Bureau of Standards
šio projekto.
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kad ir šeimininkai Jonas ir 
Ona Žičkai išgirstų. Bet jie 
užsidarydavo virtuvės du
ris, ėjo savo ruošą. Q kam
bariai buvo 5 ar 6—išilgi
niais vadinami. Tiktai vir
tuvė ir vadinama^ frontinis 
turėjo po du langu—švie
sūs. O miegamieji, kad ir 
turėjo po vieną mažą lan
giuką, jie atsidarydavo į 
gretimo, kitų žmonių namo 
sieną taip, kad saulės švie
sa į miegamuosius niekuo
met nepatekdavo .

Taip laiką leidžiant, Pe
tras Aleknavičius ir Jurgis 
Paskačimas nustojo lankyti 
kunigo Šeštoko 'avinyčią. 
Dar vis buvo ramu, visi 
gražiuoju pasikalbėdavome. 
Jonas Žičkus dažnai nesu
tikdavo įvairiais klausi
mais, buvo beraštis ir vis 
sau lankė bažnytėlę.

Prasidėjo pasaulinis ka
ras. Mudu su Petru Ma
čiuku sužinojome, jog lietu
viai . socialistai surengė pra
kalbas, ir nuvykome pasi
klausyti. Kalbėjo Juozas 
Šukys ir dar kas. Tą va
karą susipažinome su Juo
zu Jukeliu ir kitais. Nepa
menu, ar tą vakarą, ar kitą 
sykį mudu su Petru iš- 
pildėme aplikacijas Įstoji
mui į LSS^52 kuopą.

Prakalbos pavyko. Buvo 
susirinkę gal kokia 50 žmo
nių. Rodosi, nuo tada Pe
tras užsirašė Laisvę, kurią 
pirmu sykiu aš pamačiau 
(1914 m.). Būdavo lietu
viai socialistai išvažiuoja 
kur nors į parką, kur Ch. 
Purvis ką nors pasakyda
vo, taipgi Račiūtė, Jukelis 
diskusuodavo. Taigi, iš mūs 
stubos jau keturi vykdavo
me į parkus. Vėliau, rodo
si, į LSS 52 kuopą įstojo 
Paskačimas su Aleknavi
čium.

Vis dažniau, jau kas sek
madienį, atvažiuodavo po 
mišių iš bažnyčios Jarami- 
nas-p-dėdė Žičkaus ir jo ki
tų dviejų pusbrolių. Tas 
darbininkas gyveno ir dir
bo Perth Amboy prie gele
žinkelio ir skaitė dienraštį 
Kataliką, tuomet išeidinėju- 
sį Čikagoje, Tas žmogus 
mėgdavo diskusuoti, bet 
buvo silpnas apginti savo 
įsitikinimus.

Petras Mačiukas smar
kiai ir aštriai smerkė ku
nigus, o Jaraminui- tas ne
patiko. Jis būdavo sako, 
kad Petras niekina tikėji
mą. Aš iš savo pusės ne
norėdavau įvelti tikėjimo 
arba kunigų į mūsų pokal

bius. Man atrodė, kad ža
liukui būtinai reikia aiš
kinti ekonomiją ir politiką; 
kad draugija - visuomenė 
dalinasi į klases; kaA kapi
talistai yra darbininkąr Iš
naudotojai ir skurdinėjai; 
kad karus veda kapitalistai 
užgrobimui svetimų žemių, 
užgrobimui pasaulinių rin
kų' ir didesniam pavergimui 
darbininkų klasės; kad ku
nigai ir visi tikėjimai yrą 
kapitalistų įrankiai pasieki
mui to tikslo. Taigi, tas 
žmogus Jaraminas daug pa
simokino. Sakydavo: “Su 
Džianu galima rimtai pasi
kalbėti.”

Vienok tas katalikas dar
bininkas pradėjo slapta 
kurstyti Oną Žičkienę, kad 
ji turinti būtinai tą socia
listą Džianą prašalinti iš 
burdo.

Vieną sekmadienį Jara
minas, kaip paprastai, at
vyko iš bažnyčios. Papie
tavome, bet diskusijų jau 
neturėjome. Mes visi ketu
ri burdingieriai susirinko
me į frontinį kambarį o Ja
raminas su gaspadine ilgai 
kalbėjosi virtuvėje; yįfapi^ 
pavakarį atsisveikino ir iš* 
vyko namo, žičkienė išly
dėjo dėdę į gatvę ir .tol dar 
jiedu pusėtinai- kalbėjosi. 
Sugrįžus į stubą, Žičkienė 
man sako:

• “Tu, Džianai, pasiieškok 
kitur burdo ir apleisk ma
no namus. Aš nenoriu, kad 
jūs visi f rentinė j laike mi
šių dainuojate, gramafonu 
grajinate, bedieviškas kal
bas vedate, gazietas cicilis- 
tiškas visi čia skaitote.”

—Ne aš vienas, d visi 
mes, — sakau jai.

—Bet tu juos visus pada
rei cicilistais.

—Nesipyksime,— sakau,’ 
—stengsiuos susirasti ki
tur gyvenimui vietą ir ap
leisiu jus. Galėčiau pa
daryti greitai, bet ui du 
mėnesiu jums esu skolin
gas, o darbo negaliu susi- 

i rasti, nors, matai pati, kas
dien ieškau.

Iš alaus bravoro Harle
me, kur dirbau nuo pat at
važiavimo, mane ir kelis ki
tus atleido. Butelių skyriu
je, apart trijų-keturių, visi 
kiti buvo neunijistai. Uni
ja su kompanija padarė su
tartį, kad visi tame sky
riuje dirbanti turi prigulėti 
unijai.. Nors aš ir, gal būt, 
kiti, buvau išpildęs aplika
ciją į uniją, bet nebuvau 
priimtas.

(Pabaiga sek. num.)
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Reikia tyliai pamąstyti, 
Kur tas užkastas šuva, 

' Puotoms iždą pašvaistyti * 
Mėgsta šiandien Lietuva. 
Nesuprantamas dalykas: 
Atsisėdo kėdėn plikas, 
Pasisuko prie kasos 
Ir pasigriebė šviesos.
Kaip žmogus namus sutaupo, 
Ne svajotojui suvokt;
Uždrausta griežtai ir vogt, 
Pajamos ir ne su kaupu ... 
Žinom Dičiaus gabumus — 
Maža jam turėt namus.

.• * . z .- ■ : • ’ A . • -• .... . (

Bet ir čia jai neramu, 
Grįžusi namo kankinas. 
Blaškos lovoj naktimis — 
Dičius lošia kortomis.

Žiba vakarais Ramovė ,' / 
•Prie padidintų šviesų. 
Šveicoriai prie durų stovi, 
Ponai renkas iš visur.
Sukasi suknia ir frakas, 
Dega žvilgsniai, širdys plakas, 
Žiba šilkas ant pečių — 
Kiek čia vakarais Dičių! 
Smuikas veda liūdną gaidą, 
Bėga poros už- porų;
Ir gražu, ir įkyrų* 
Įsiklausius šito aido.
‘Tons majore, kas girdėt? .. ?’— 
“Leiskit, ponia, palydėt...”

NEW JERSEY NAUJIENOS
Pavykęs piknikas

Liepos 15-tą dieną Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Tre
čioji Apskritis suruošė pikni
ką. Piknikas įvyko visiems 
gerai žinomam Liberty Par
ke, 340 Mitchel Ave, Linden,

To poemoj nerašyčiau, 
Nebejudinęiau žaizdų, 
Bet paklauskit poną Dičių — 
Jis atkirs tau be klaidų! 
Sako jis, kad reikalinga 
Veržtis ten, kame pelninga; 
Reikia sėst, brolau, tenai, 
Kur gali, na, kaip 'žinai. .. 

‘Susirado kitą kėdę: 
Šiltą, prie pat pinigų. 
Dičiui daros vėl smagu, 
Džjug idėjų atsiradę, 
Galimybių daug naujų — 
Nesinori bėgt nuo jų.

Mano brangi Lietuvėlė 
Guli vargo vystykluos, 
O Ramovės smetonėlė 
Mirksta lėkštėse, stikluos. 
Be gražuolių karininkų 
Čia šulai mūs susirinko; 
Vynas, koniakas, kava — 
Reik pagerbti Lietuva. 
Baigės prakalbos ir tostai 
Už tėvynę ir vadus: 
Liejas pienas ir medus 
Meilės.rojaus upių uoste. 
Spiegia fleita įkyriai, 
Ūžia šviesūs kambariai.

Svečių suvažiavo skaitlin
gai. A. Pavidžio orkestras vi
sus susirinkusius patenkino.- 
Programos jokios nebuvo, bet 
svečiai linksminosi iki vėlai 
vakaro ir vjsas maistas ir gė
rimai išėjo. Diena pasitaikė 
gana graži. Dovanas gavo 
prie įžangos tikietų: žilionie- 
nė iš Kearny, N. J., pirmą, 
L. Kavaliauskaitė, Vertelių 
anūkė, J. Siurba, ir F. šaulys. 
Vieno pavardės nenugirdau.

Radio teko Kasparaitienei 
iš Hillside, N. J. Sūris teko 
Jersey City gyventojui.

Esu įsitikinęs, 
jam pelno bus. šiuo 
brooklyniečių buvo 
būrys. Buvo busas : 
skaičius atvyko savomis maši
nomis ir traukiniais. Tačiau 
didžiumą svečių sudarė New 
Jersey piliečiai.

kad renge- 
» tarpu 

gražus 
ir geras

Su visa minčių platybe 
Pasinėrė jis darbe. 
Bet jo būdo ypatybė 
Pasirpde nuostabi. 
Atsisėdęs aukštumoje, 
Per plačiai jis užsimojo

’ Duot įstatymų gerų — 
Pasitenkino dvaru. 
Kurtis kaime įsikibo, 
Bet nėr laiko su dvarais: 
Reikia vaikščiot vakarais

s Į ministerių tarybą, 
Posėdžiuose dalyvaut, 
O po to vakarieniaut.
I ’■ .7 '

. Daug kentėjusi Adelė 
Vyrui dėjo daug vilčių, 
l*et širdy jos skausmas gėlė: 
“Kam? Už ką? ... Už ką kenčiu?!.” 
Tie keli kankynių me,tai 
Pakenkė net jos sveikatai, 
Nes verkimo pėdsakai 
Veikia dvasią nesveikai. 
Vakarais viena svajoja, 
Guodžias praeities vaizdais; • 
Kaip mylėjo ji kadais, 
Kaip kankinosi dėl jojo, 
Ir stebėjosi pati,— 
Kad tas viskas*— praeity.

<»4
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Per vėlai jinai suprato, 
Kad šis paukštis ne dėl jos. 
Suko ji svajonių ratą; 
Ar ilgai ji taip svajos? 
Lyg baisiam jaunystės karste, 
Viską ji ramiai apsvarstė 
Ir sustojo prie minties, 

, Kad nėra jai ateities.
Nebegrįš skaisti jaunystė, 
Nudegė galus sparnų; t

Aįfcavo viloj, taj*p tarnų 
žios skaidrumas ėmė vysti.

X Nėr namuose šilumos-y 
Kas iš šitokios šeimos? /

Varpa, štai, su “Gediminu” 
Lenkia galvą prie taurės, 
Laižo vyno taurę Nina 
Su husaru iš kairės.. 
Ten lakūno kapitono 
Akys stebi Dičiaus žmoną; 
Lengvas rūkas ant akių— 
Maža moterų tokių .. . 
Vynas liejas* jai į veidą, 
Svaigsta laime moteris-; 
Dar gurkšnelį ji nuris, 
Akimis po salę braido.. . 
Šlama šilkas, pinigai, 
Bet jie šlama neilgai.

I 
Slenka vėl į šokių salę, 
Kuriasi ugnis širdy, 
Daros virpesiai balsely, 
Nors palieka išdidi. 
Supdamos! sukas tango, 
Skrenda, rodosi, į dangų; 
Kaip plaštakė, kaip drugys, 
Skęsta partnerio akys’. 
Draikosi galvoje mintys, , 
Užsimiršta pamažu; . 
Džiaugiasi, kad tai gražu, 
Bando nuo pagundų gintis. 
Nuodėme šventa, saldi 
Tyliai bręsta jos širdy.

Vestibiuly prie kolonos 
Stovi Dičius veidrody. ' 
Išsipuošęs, aukštas, plonas, — 
Išvaizda jo solidi.
Veidas po nakties išvargęs. 
Plaukus šukomis sutvarkęs, 
Sveikinasi su poniom, 
Ypatingu! maloniom. 
Jis ką tik iš Metropolio, 
Tik nuo pokerio stalų. 
Buvo jau gana vėlu— 
Stebisi, kaip čia papuolė. 
“Reikia pažiūrėti čia— 
Nėr ką yeikt ir su pačia.”

O

—O'

New Jersey Valstija

New Jersey valstija turi 
4,835,329 gyventojų. Gyven
tojų skaičius pakilo nuo 1940 
metų 675,164. Didžiausiais 
miestais yra Newark, su 437,- 
857. Antras gyventojų skait- 
lingumu yra Jersey City, 
300,447. Reiškia, 
šalies didmiesčių 
Jersey valstijoje, 
siu pasakęs, kad 
dirbtuvių skaitlį 
valstiioje Newarl

su 
iš 50 šios 

du yra New 
Neapsirik- 

industrija ir 
ingumu šioje 

valstijoje Ne\vark miestas sto
vi pirmoje vietoje. % Valstijos 
sostinė yra Trenton.

New Jersey valstija turi 
daug “byčių,” todėl, kad nuo 
New York o iki Atlantic City 
ir žemiau eina jūros pakraš
tys.

—o---

Žiūri kartais ji į Vladą: 
Išsiblaškęs, neramus. • 
Veltui ji viltis dar deda, 
Laiko griūvančius namus.
Vladas Dicius nelaimingas, 
Ir švelnus, ir nuodėmingas, 
Kartais gailis jis da?hų, 
Kartais nieks jam nesvarbu.
Kartais, kaip žvėris, įpyksta, 
Širsta,blaškos pakraščiais^ 
Žodžiais svaidosi šiurkščiais, 
Savaitėm kažkur išvyksta.
Mato —su Vladu blogai; 
Jis pas ją nebeilgai. /

Vaikšto vakarais į dramą, 
Klausos operos garsb. 
Vengia liežuvingų ^lamų,

JjL Vienumoj savęs baisu.
, ’ \JSėda sujaukta prie piano, 

įSęt kas bus nebeišmano,
' a. ' fma knygą paskaityt -r-

Ir ten laimės nematyt.
' • Kartais vaikščioja po kinus, 

Stebi nuotykius šeimų,

Čia pat laiptais nusileido 
Su šviesplaukiu kariškiu 
Moteris, paslėptas veidą ... 
“Tai žmona? ... Su vyriškiu?!.” 
Greit jie duryse išnyko.
Dičius naują jam dalyką 
Priėmė labai rimtai. *' 
Gimė jam Vaizdų šimtai į.. 
O žemai prie trotuaro 
Greit prislinko mašina— 
Ir direktoriaus žmona, 
Jon įlindus, užsidarė. 
Dūmą papūtė taksi— 
Jo kelių nesuseksi.. .

Jam Adelė nerūpėjo, 
Jam įgrisusi pati. 
Savaitėm jie nekalbėjo, 
Tai prabilo, štai, kiti.. .• 
Jis' vaidina didį žmogų: \ 
“Tokie šposai — nepatogu! 
Važinėja naktimis.!...” 
Skraido Dičius mintimis. 
Niekuomet jis netikėjo, 
/Kad apgautų moteris: 
“Ir tikrai aš juokdarys!... 
Nusimint dėl to reikėjo? .. . 
Pagaliau ... Visaip gal būt... 
Bet klaida čia turi būt!”

(Daugiau bus)

organ i- 
galimi 

kaip šis
tenykščių lietuvių būklę, jų 
užsiėmimus, draugingumą, 
vargus, bėdas.

Iš gamtiško atžvilgio jai 
ten esą neblogai gyventi, ir 
visiem kitiem 
žiaus žmonėms 
liai gaiviną jų 
tik piknike Šią 
apipylė ją
Floridos orą ir kitus dalykus. 
Masonienė truputį pabuvojus 
New Havene pas draugus, 
tuoj žada grįžti atgal į Flo-

senęsnio am- 
saulės spindu- 
sveikatą. Kas 
draugę sutiko,

klausimais apie

City. Įsigijo aludę po No. 138 
Wayne St. Gero pasisekimo, 
Antanai.

Jersey City ir apylinkėje 
gyvenantiem gerai žinoma 
aludės savininkė Mačionienė, 
236 Wayne St., sakoma, Įsigi
jo vasarnamį Bud Lake, N. J. 
Toje vietoje turi savus vasai - 
namius čepinskai iš Harrison, 
N. J. ir Puoliai iš Long Island 
City. Gamtos atžvilgiu, graži 
vieta.

New Jersey pajūrio pakraš
čiais progresyviai lietuviai tu
ri įsigiję vasarnamius: Verte
liai, iš Linden, žinomi mūsų spaudė jam ranką, 
geri LDS darbuotojai; Vai- 
čionis, iš Cranford, pas kurį 
seniau mūsų organizacijos 
turėdavo piknikus, ir visiems 
gerai žinomi Stasiukaičiai iš 
Cliffside turi gražų vasarna
mį ir gražioje vietoje, Green
wood Lake, N. Y. Reiškia, 
mūsų senoji karta įsikuria nė 
tik palei ežerus, bet ii’ pajū
riais. Yra ir daugiau' lietuvių, 
turinčių vasarnamius, bet vi
sų neteko patirti.

Paterson, N, J., yra geras 
skaičius progresyvių lietuvių. 
Tačiau ar tai Laisvės piknike, 
ar LDS Trečiosios Apskrities 
parengime; nematai . nieko 
daugiau apart draugų S. ir J. I 
Bimbų, jų žento su žmona. 
Tai geri mūsų progresyvių 
parengimų lankytojai ir ten
ka jiems tarti ačiū’, kad ir to
liau gyvenanti nuo parengi
mų vietos visada juos aplan
ko.

Faktas kalba pats už save. 
Jeigu tik nematai kokiam 
parengime vieno ar kito gero 
mūsų d r augo, tai žinoki 
ir tuojau patiri, kad draugas 
ar draugė jau nesveikuoju. 
Amžiaus aukštumas kankina 
žmogų įvairiomis figomis..

Pilietis

Linden, N. J.
Liepos 15 d. LDS apskritis 

turėjo pikniką Lietuvių Lais
vės7 Darže. Nuvykau ketvirtą 
valandą ir radau jau daug 
žmonių. Besikalbėdamas su 
draugais išsireiškiau, kad jie 
geriausia moka išgarsinti su
traukimui minios. Ir Adomas
Lukoševičius sako : “Bet dabar 

minioje matosi kitokesnis pa
veikslas. Visi baltom galvom, 
nervuoti, užsimislinę, nebetu
ri malonios Šypsenos” ir tt. O 
draugas^ Savičius sako: “Tik 
palaukite, tuoj bus ir jauni
mas”. Ir apie šeštą valandą 
pribuvo tiek ’ jaunimo, kad 
šokių patalpoje nebeliko vie
tos nei apsisukti.

Diena buvo graži ir organi
zacija, manau, turės pelno.

Daugiau tokių piknikų !
Radviliškietis.

Hartford, Conn
Draugai Barsčiai, seni Ba- 

yonnės gyventojai, apleido 
Bayonnę. Jie įsigijo ūkyje to
liau nuo miestų mažą namu
ką. Vietos neteko^ patirti. 
Drg. Barstys gyvena senatvės 
pensija, todėl jų jau nebuvo 
ir LDS 3-čioš apskrities pik
nike.

Draugas Zaleckas, rodosi, 
gyvenantis Linden, N. J., sa
kosi, sunkiai sergąs, randasi 
ligoninėje. Tačiau kokioje ir 
kokiame rAieste, neteko patir
ti. Artimi jo draugai turėtų 
pranęšti per dienraštį Laisvę.

Antanas žavišius, gyvenęs 
kelis metus Barnegat, N. J., 
sugrįžo ir apsigyveno Jersey

ar toli- 
pradėjo

tvarkyto- 
Vander- 

iš kaleji- 
$10,000 

atsisakė

f •
' Civil Rights Congresso 
kaucijų fondo 
jas Frederick 
bilt Field išeina 
mo, užsistatęs 
kaucijos.. Jis
teišmui išduoti vardus ir 
pavardes tų žmonių, .ku
rie užstate kaucijas ko
munistų vadams. Už tai 
j j teismas pasmerjkč 90 
dienų kalėjimo.

gelį dalykų papasakojo apie, ti savo spaudą, savo 
zacijas, be ko nebūt 
nei tokie sąskridžiai, 
piknikas. Lietuvių -Darže ža
liuojanti medeliai irgi pasitar
navo karštyje.

Waterburieciai gyrės, jog 
yra rengiama pasilinksmini
mo popietis su pietumis Lie
tuvių Darže Waterbury, ir tas 
jau nebetoli, įvyks rugpjūčio 
12 dieną, lis ar gražu bus. Tą 
dieną moterys bus pavaduo
tos nuo virimo pietų. Todėl 
tuoj įsigykite bilietus į šau
nių pietų pokilį. Vikutis.

Iš Niujorkiečių pikniko ra-l 
dosi tik vienas d. Rojus Miza- 
ra. Jisai ne vieną sutiko, pa- 

o šie pa
gal išbalę jam įteikė dovanė
lę parvesti dienraščiui Lais
vei, kad kuogreičiausia būtų 
užbaigtas 10,000 dol. fondas. 
Programos eigoje jisai prata
rė keletą žodžių su primini
mu, kodelvyra reikalas palai
kyt darbo liaudies . spauda, 
dienraščiai Laisvė, Vilnis, ir 
organizacijos, taipgi, kad dar-- 
buotumės mes konektikiečiai 
darbo liaudies labui už taikų, 
linksmesnį gyvenimą.

Laisvės Choras, vadovybėje 
Wilma Hollis, dviem atvejais 
linksmino publiką gražiomis 
liaudies dainelėmis. ^Visą kitą 
laikotarpį orkestras grojo 
meliodingas dainas šokėjam.

Svečių aptarnautojai, ma
tėsi, dirbo vikriai, sutartinai, 
su malpnia mina veiduose. 
Pavakarėje, kai kurios drau
gės moterys skundės nuovar
giu bestovint per dieną ant 
kojų. Tinkamas aptarnavimas 
reiškia .sunkų darbą.

Džiaugiamės, kad ♦ spaudos 
■naudai piknikas pi’aėjo gra
žiai, ir buvo duosnus. Dėlto 
prisieina išreikšti padėkos žo
dis sunianiai komisijai, darbi
ninkams, Laisves Chorui su jo1 nuosavą kirpyklą Nuevo Pa- 
vedėja W. Hollis, d. J. Kun-s ris rajone, dabar pažadėjo 
cai už programos gražų vedi-■ nupirkti ir padovanoti lietu- 
mą, d. Rojui Mizarai ir visai i vių mokyklai laikrodį. Moki- 
publikai už atsilankymą ir i niai ir mokytojas draugui J. 
gražų užsilaikymą, šis sąju-1 Vaitkūnui bus ypatingai dė- 
dis dar parodė, kad pažan- 1 Įmingi, nes jie iki šiol neturė- 
gūs lietuviai pasirįžę palaiky-1 jo-nuosavo laikrodžio. D.

Jis visur atsimena

MONTEVIDEO. — Didelis 
i darbininkiškos spaudos ir 
kultūrinio darbo prietelius 

i Jonas Vaitkūnas, kuris Ccr- 
j ros lietuvių namams besąlygi- 
i niai skolino 300 pozų ir turi

ręmėjai
Jewett

Gražus buvo spaudos naudai 
piknikas

Liepos 15 d. iš gamtos pu
sės palanki buvo diena dėl 
piknikų, saulė gerokai kaiti
no ir nė vieną nebaimino, jog 
užpuls lietus. Tad, kaip tik 
spaudos pikniko rengėjai 
pradėjo tvarkyti piknikinin- 
kams reikalus Lietuvių Dar
že Glastonbury, tuoj 
ynesnieji sveteliai 
rinktis.

Štai uolūs spaudos 
draugai žvingilai iš
City pasirodo, netrukus — 
grupė jš Bostono pribūna, pa
galiau ir konektikiečiai iš pla
čios apylinkės su vietos hart- 
fordiečiais renkasi. Iš New 
Haveno didelis • busas pilnas 
žmonėmis atpyškėjo, o maši
nos į daržą riedėjo iki vėlu
mos, taip ' ir susidarė gražus 
būrys smagiai nusiteikusios 
publikos, spaudos rėmėjų.

Vaikštinėjant, svetelių bū
ryje teko susidurti su vienu, 
kitu. Vieni jų džiūgavo, jog 
pradėsią atostogas, pasilsėsią, 
sutvirtinsią savo sveikatą, kad 
būtų tvirti vėl darban stoti, 
bet kiti lyg ir apgailestingai 
prisiminė, kad jie atliko atos
togas, 'jiems reiksią grįžti 
darban, o čia va tas karštis, 
dušnumas,i net nejauku esą ii’ 
p a m a n y t i apie darbavie- 
t ė s dulkes, s u n k ų 
darbą ir kitus negalų,mus, 
nepatogumus vasaros karš
čiuose.

Susitikome ir su viešnia d. 
S. Masoniene, floridiete, kuri, 
truputį pabuvus didmiestyj 
New Yorke, vėliau atvyko pas 
senus draugus į New Haveną. 
Turinti gerus laikus su seno
vės draugėmis ir draugais, 
pasitenkinus kelione, o labiau
sia, kad pataikius šiuo atvy
kimu du dideliu pikniku, 
Brooklyne ir Hartforde, ku
riuose buvo proga daugelį se
nųjų. pažįstamų susitikti. Ji 
turėjo daug naujienų iš Flo
ridos lietuvių gyvenimo. Ji 
buvo kaip kokia atstovas nuo 
lietuvių iš tolimosios valstijos 
šiajne piknike. Draugė dau-

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas’ žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ii’ laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija, jo mokslas ir kūryba.

Knyga iš.virš 300 puslapių, kaina $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I A I C 57 r 110-12 ATLANTIC AVENUE, LAI U V L RICHMOND HILL 19, N. Y.
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« CHARLES .!. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
man$8 dieną ar 

suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo- 

į ruošta

Liūdėsio 
tės prie 
naktį, 
modernišką 
Patogiai ir 
derniškai įruošta ‘mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Rajono kultūros namuose

JURBARKAS, geg. 12 d.— 
Gausų skaičių jurbarkiečių 
subūrė į įvairius ratelius ra

jono kultūros namai. Dramos 
ratelis; kuriam vadovauja Lu- 
koševičiūtė, yra pastatęs įžy
miojo rusų _ dramaturgo Os- 
trovskio kūrinius — “Miškas,” 
“Be kaltės kalti” ir kitus. Va
siliauskas vadovauja mišriam 
ir moterų chorui; sudaryti 
taip pat vyrų oktetas ir kvar
tetas. Išdilo gabūs dailininkai 
žeglaitytė ir Meškauskas. Vo- 
kalVnm ansamblių repertuaro | 
pagrindą sudaro naujos tary
binių Kompozitorių dainos. 
Lietuvių] liaudies šokius stato 
šokių raitelis.

Prie kultūros namų sudaro
mos sporto sekcijos — futbo
lo,krepšinio, tinklinio, teniso.

^Kultūros namų aktyvą su
daro apie 200 žmonių. '

A. Rutkauskas

Mokyklos įkurtuves
KLAIPĖDA, geg. 12 d. — 

Naujuose rūmuose atšventė 
įkurtuves Klaipėdos I-ji sep
tynmetė mokykla. Naujai pa
statytieji trijų aukštų rūmai 
skirti 900 mokinių. Rūmuose 
yra erdvi salė, biblioteka, fi
zikos, mičiurininkų ir kiti ka
binetai, pionierių kambarys, 
dušai ir t.t. šalia mokyklos 
numatyta įrengti savo stadio
ną. Č. Petrauskas

Derliaus meistrų pranešimai 
aukštojoje mokykloje

KAUNAS, geg. 16 d. —že
mės ūkio akademijoje įvyko 
mokslinė / konferencija. Pasi
dalinti savo patyrimu į ją bu
vo pakviesti įžymūs respubli
koje aukšto derliaus meistrai 
— Socialistinio Darbo Didvy
riai P. ž^niejauskas ir K. 
Prunskus. Jie papasakojo apie 
savo darbo, metodus, kovą dėl 
aukšto derliaus, žemės ūkio 
pirmūnų pranešimai buvo iš
klausyti su dideliu1 dėmesiu.

Eilę pranešimų padarė že
mės ūkio akademijos dėstyto- 

- jai. Docentas Vasinauskas 
skaitė pranešimą: “žalieninės 
žejindirbystės sistemos ■ tiria
mųjų darbų, atliktų lauko 
bandymo metodu 1950 m., 
rezultatai,” docentas Bagins- 
kas— “Dirvų kalkinimo reikš
mė derliaus pakėlimui”, asis
tentas Navasaitis — “Vasari
nių kviečių derlingumo pakė
limas.” M. Arlauskas

Meno saviveiklos olimpiada
VILNIUS, geg. 12 d. — že

mės ūkio akademijoje įvyko 
antroji meno saviveiklos olim
piada. Joje dalyvavo 70 pro
centų akademijos studentų. 
Visi šeši fakultetai • paruošė 
gausias ir turiningas progra
mas, jų tarpe 5 pjeses, eilę 
montažų ir tt.

Gerai pasirodė žemėtvarkos 
fakulteto mišrus choras, va
dovaujamas A. čeičio, su pa
sisekimu sudainavo K. Kavec- 
ko “Dainą apie taiką,” Novi
kovo “Po marias, po vandeny
nus” ir kitas dainas. Gero į- 
vertinimo susilaukė agrono
mijos fakulteto moterų cho
ras, vadovaujamas A. Dauno
ro. ,

Vykusius montažus paruošė 
agronomijos, miškų ūkio, že- 
jnėtvarkos fakultetai. Pažy
mėtini mechanizacijos ir hid- 
romelioracijos fakultetų sku
dučių ansambliai, miškų ūkio 
fakulteto estradinis orkestras 
ir liaudies šokių grupė, gerai 
atlikusi Tarybų Sąjungos tau
tų šokius. ‘

Geriausiai pasirodžiusioms 
kolektyvams ir atlikėjams į- 
teikti respublikinių Liaudies 
kūrybos namų raštai ir aka
demijos rektorato bei visuo
meninių organizacijų dovanos.

Pašalpos daugiavaikėms 
motinoms

VILKIJA, geg. 12 d. —Ra
jone yra /nemažas skaičius 
daugiavaikių motinų, 92 iš jų 
apdovanotos ordinais ir meda
liais, o kolūkietei A. Andriu
kaitienei suteiktas “Motinos-

Liūdnoji Dvimetinė 
Sukaktis

Suėjo dveji metai, kai stai
ga, nuo nežinomo piktadario 
rankos, žuvo daug žadėjusis 
amerikietis lietuvis jaunuolis 
Leonardas Zurnis (žurins- 
kas). Gailiai tebeliūdi neuž
gydomą žaizdą širdyje smog
ti jo tėvai ridgewoodieciai 
Antanas ir Anna Zurnis, bro
lis Viktoras, sesuo Evelyn ir 
švogeris Walter Heyer. Liūdi 
jo ir visi kiti artimieji, kurie 
pažino gabų ir malonų jau
nuolį. ’ •

— Kas drįso tokį žiedą nu
skinti?’— sako jie.

Leonardas mirė 1949 metų 
liepos 21-mą, vos suėjus 24 
metus, San Miguel mieste, 
Meksikoje. Pargabentas čio
nai ir palaidotas rugp. 8-tą.
Darbštus, gabus moksle, jau

nutis Leonardas tuo trumpu
čiu savo gyvenimu jau> buvo 
atitarnavęs trejus metus mū
sų šalies oriai vyne karo ir 
pirmuoju»pokariniu laikotar
piu. Turėdamas didį polinkį, 
jau įgytą gausų žinių lobį ir 
dailišką talentą braižybos, 
tapybos ir gretimoms dailės 
šakoms, sugrįžęs iš karinės 
tarnybos Leonardas lankė 
Meksikoje specialius dailės 
kursus. Juos buvo sėkmingai 
užbaigęs ir jau ruošėsi sugrįž
ti pas tėvus.

— Sugtįš mūsų Leniutis, — 
džiaugėsi tėvai. Skaitliavo 
dienas, valandas, kada pasi
matys, kai atėjo ta neužmirš
tamai skaudžioji telegrama, 
atnešusi tėvams širdgėlą, ir 
mūsų visuomenei, jos kultū
rai nuostolį.,

žinodami, ką reiškia rūpes
tis apie vaiką karo metu ir 
taip pat žinodami . skausmą 
netekamo sūnaus, Leonardo 
tėvai ryžtingai pritaria taikai. 
Patys netekę gyvenimo džiau
gsmo, jie užtaria, jie pare
mia tuos judėjimus, kurie 
darbuojasi už taiką mūsų ša
liai ir pasauliui, už progas 
gyventi ir siektis laimės mū
sų jaunimui. _ D-ė.

/

Mirė Juozas Boza
Juozas Boza, gyvenęs 162 

St.x Nicholas Ave., Brooklyn, 
N. Y., mirė liepos 19 d. Pa
šarvotas Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas) Funeral Home, 
660 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Laidos pirmadienį, lie
pos 23-čią. Sirgo apie dvejus 
metus.

Liko liūdesyje žmona Bro
nislava, • sūnūs Jonas ir Juo
zas, marčios, anūkas ir anūkė, 
ir kiti artimieji. Jiems reiš-\ 
kiame užuojautą.

žinią telefonu pranešė ve
lionio švogerka, Mrs. Jure- 
vich.

Velionis .buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas. Ilgametis 
šio didmiesčio gyventojas, 
plačių pažinčių žmogus.

J-- *------- !----------

Statys 245 naujas 
mokyklas .

* 
t

Board of Education pa
skelbę, kad yra priduotas 
naujas planas Miesto Planų 
Komisijai pastatyti iki 1957 
metų 245 mokyklas, kurių 
pastatymas kainuos 420 milio- 
nų dolerių.

1952 metais būsią pastaty
tos 25 mokyklos dėl 28,700 
mokinių ir taip būsią stato
ma, ity bus pastatytos 245 
mokyklos iki 1957 metų.

didvyrės” vardas.
Daugiavaikėms ir vienišoms 

motinoms kiekvieną mėnesį 
išmokamos stambios sumos 
pinigų. Vien praėjusiais me
tais Vilkijos rajone motinoms 
išmokėta 5,500,000 rublių .pa
šalpų. J. Bakanas

I

%

Rimkiutės Vyras Prisipažino Pasmaugęs 
Šokikę Saraskaitę

Todt tės
I

Augustas Jagusčas, 41 nie
ktų amžiaus, prisipažino gegu
žės 19 d. nusivežęs Doreathy 
Sarasky į Staten Island 
Hill ir ten-ją pasmaugęs.

Jis Richmondo apskrities 
teismui sakė, jog tai atsitikę 
besimeiluojant, besiglamonė- 
jant, kuomet 22 metų amžiaus 
šokikė įkando jam. Jis taip 
baisiaii už tai užpykęs, jog 
nei nebežinojęs, kaip .pagrie
bęs jai už gerklės ir vietoje 
pasmaugęs.

Už tai teismas nuskins jam 
bausmę rugpjūčio 3 d. Baus
mė gręsia jam nuo -20 metų 
iki gyvos galvos kalėjimo.

Jagusčas ir pirmiau buvo

Teisėjas Pripažino Teisę Daily Workeri
Platinti Gatvėse

Teisėjas Albert Schanzer 
patvarkė, jog miesto švaros 
kodas nepaliečia reguliarių 
laikraščių platinimo, taipgi ir 
Daily Workerio platinimo. Jis 
tik paliečia visokių lapelių 
platinimą, kuris teršia gatves.

Tokiu būdu teisėjas išteisi
no Louis Dupont Irving ir Ab
raham Schwartzman, kurie

Darbo Partija Reikalauja 
Numušti Telefonu Mokesti t *I

Kuomet Telefonų Kompa
nija paskelbė ieškanti val
džios leidimo pakelti telefonų 
mokestį dar 11 procentų, 
Darbo Partiją išleido savo pa
reiškimą ir pridavė Public 
Service Commission peticiją, 
kurioje reikalaujama telefono 
mokestį numušti.

Partija nurodo, jog perei
tais metais kompanija gavo 
leidimą pakelti mokestį $48,- 
500,000, pereitą kovo mėnesį 
vėl reikalavo leidimo pakelti 
$44,000,000, dabar šiekiasi 
pakelti $13,000,000.

Tuo pačiu metu kompanija 
padarė 1950 metais $8.92 už
darbio ant z kiekvieno Šero ar
ba 61 procentą daugiau, negu 
1949 metais. Taipgi ir pelnai 
smarkiai pakilo.,

Masinis Susirinkimas Už 
Žodžio Laisvę

Trečiadienį, liepos 25, Car
negie Hall, New Yorke, įvyks
ta masinis susiripkimas žo
džio laisvei ginti. Kalbės ke
letas žymių visuomenės veikė
jų, profesorių, .daktarų.

Kalbėtojai aiškins teisėjų 
Black ir Douglas nuomonę 
dėl Smith akto, kurį už&yrė 
dauguma Aukščiausio Teismo 
teisėjų. Kalbėtojai taipgi nu
rodys, kaip reikia kovoji, kad 
žodžio laisvę atsteigti.

Šį susirinkimą šaukia Na- 
cionalė Dailės, Mokslo ir 
Profesijų Taryba.

Svečiai iš Montrealo
Antradienį apsilankė Zas- 

tartai iš Montrealo, Kanados. 
Jie atvyko į New Yorką savo 
nauju automobiliu. Apsistojo 
pas savo gimines.

Aplankę Laisvę, LDS rašti
nę ir Kultūrinį Centrą, jie pa
liko z Laisvės fondui $2 aukų. 
Mūsų įstaigos jiems labai pa
tiko.

ROXY Teatro Nauja Vasarinė Triguba Programa . 
perstato

“Take Care Of My Little Girl”
Techni-spalvomis ,— žvaigždžiuoja JEANNE CRAIM 

’ Asmeniniai scenoje vaidina: į , ■
Rose Marle - Nino the Wonder Dog - Gae Fostėr Roxyettes.

Ledinėje scenoje: Carol Lynne ir Arnold Skoda..
7TH AVE ir BOTH STREET 4 ----- - ‘ ATVEDINTAS ORAS.

kriminaliniai prasikaltęs, ka
lėjime atsėdėjęs ir paskui 
prisimeilinęs prie brooklynie-

Alice Rimkiutės. Jis apsi
vedė su Alice Rimkiute pasi
vadinęs daktaru Dollingu.

Jo uošve Rimkienė tuoj nu
jautė, kad jis yra apsimaska- 
vęs valkata. Policijai ji pasa
kė:

“Jis buvo. velnias. Aš taip 
jį myliu, kaip velnią. Jis bu
vo blogiausias velnias”.

Jo žmona Alice, sužinojusi, 
kad jis yra kriminalistas, pa
reikalavo perskirtą Ji augina 
penkių pietų dukrelę Rose 
Marie.

buvo areštuoti ant gatvės pla
tinant Daily Workerį.

Tačiau, teisėjas nubaudė 
juos po $25 užsimokėti už tai, 
kad jie areštuojami nenorėję 
iš karto policijai paduoti savo 
vardų ir adresų. Jie teisinosi, 
kad tuo metu nebuvo jiems 
nurodytas specifiškas kaltini
mas, del ko jie areštuojami.

Darbo Partijos kandidatas 
gavo 15,690 parašų

Clifford T. McĄvoy, Ame
rikos Darbo Partijos kandida
tas miesto tarybos prezidento 
vietai, gavo 15,690 piliečių 
parąšų. Tai apie 10,000 para
šų daugiau, negu rinkimų re
guliacijos reikalauja.

Nominacijos įvyks rugpjū
čio 21 d. šiuo metu yra pasi
skelbę keturių partijų kandi
datai: Darbo Partijos, re pu b-’ 
likonų, demokratų ir liberalų 
partijų.

Darbo Partija taipgi, prida
vė apskrities raštinei parašus 
dėl kitų 17 kandidatų įvai
rioms vietoms.

Gengsteriai Paliuosuojami, 
Komunistai Kalinami s

Mrs. Angelina Tritto buvo 
susekta, kad ji savo apart- 
mente laikė besislapstantį 
narkotikų pardavinėtojų va
dą J. Dentico. Teisėjas jai 
paskyrė $5,000 kaucijos ir 
profesionalinė kaucijų kom
panija tuoj uždėjo kauciją. 
Toji moteris yra laisva.

Kas kita su komunistais ir 
kitais, kurie skaitomi prasi
žengę prieš 4 Smitho aktą. 
Kaucijų kompanijos atsisako 
uždėti už juos kaucijas, o tei
sėjai nepriima nei federalių 
bonų nei pinigų, jeigu nebūna 
įrodymp, kas yra tų bonų ar 
pinigų savininkas.

Laimėjo Sėdėjimo Streiką
New York City Housing 

Authority pažadėjo Mrs. Cho
ri Wade suteikti apartmentą 
naujame Staten Island projek

te. Ji laimėjo ^sėdėjimo strei
ką. Ji yra nėščia ir turi 2 me
tų vaiką. Buvo išvaryta iš naz- 
mų Brooklyne todėl, kad sa
vininkas nori tų kambarių.

Kitos trys šeimos, kurios 
paskelbė sėdėjimo , streiką 
Housing Authority raštinėje, 
taipgi buvo pažadėtos greitu 
laiku suieškoti kambarius.
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K. Petrikiene Sveiksta'

Apiplėšė žmogų, kad 
nusipirkti narkotikų
Thomas Terry, 27 metų am

žiaus, neseniai paleistas iš ka
lėjimo, apiplėšė J. Macdop- 
nell atimdamas iš jo $270.

Policija netrukus plėšiką 
suėmė. Jis prisipažino > prie 
kaltės ir paaiškino, kad jis jo
kiu būdu nebegali apsieiti be 
narkotikų, tą žmogų apiplėšė, 
kad narkotikų nusipirkti.

<
Policija taipgi areštavo 13 

metų vaiką, kuris pardavinė
jo narkotikus studentams mo
kyklų koridoriuose. 15 metų I f 
studentė, kuri dabar randasi 
ligoninėje ir gydoma nuo nar
kotikų, išdavė tą pardavinėto
ją.

Tarnavęs Hitleriui Sakosi 
Esąs. Nekaltas

Martin J. Monti, antrojo 
karo metu tarnavęs J. V. or- 
laivyno jėgose, už tarnavimą 
Hitleriui buvo nuteistas 25 
metams kalėjimo. Pereitą 
trečiadienį jis federaliųi teisė
jui Robert A. Inch pareiškė, 
jog jis yra nekaltas, kad tar
navo Hitleriui. Girdi, jis tai 
daręs kovodamas prieš komu
nizmą.

1944 motais jis su Ameri
kos orlaiviu nuskrido į vokie
čių pusę ir pradėjo per radiją 
kalbėti už Hitlerį ir nacius, 
smerkti sąjungininkus, kartu 
ir savo gimtinį kraštą Ameri- | 
ką.

- Karui pasibaigus jiš buvo 
suimtas. Teismo jis tada prisi
pažino kaltu ir nuteistas 25 
metus kalėti. Dabar ■'jis sako, 
kad jo tėvai ir advokatas 
įkalbėję. - prisipažinti kaltu, 
nors jis jautėsi esąs nekaltas.

Armijos daktaras nusišovė
Dr. Bivan Galbraith rastas 

savo apartmente, 410 Riversi
de Dr., miręs. Jo kūnas buvo 
maudynėje vandeniu apsem
tas, o kulkos žaizda buvo jo 
krutinėjo. Policija pripažino, 
kad jis nusižudė.

Dr. Galbraith buvp 47 metų 
amžiaus, buvęs Army Medical 
Corps kapitonas. Jis kai ku
riems skundėsi pašlijusia svei
kata.

Spaudos Dailės Paroda
Brooklyn© Viešajame Kny

gyne dabar kasdieni apart 
sekmadienių galima matyti 
spaudos dailūs paroda. Ji tę
sis iki liepos 31 d.

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

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 PEIįST, Ph. G., 

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

Matthew A. 
BUYUS

(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J, 

MArket 2-5172

Katrina Petrikiene, plačiai 
žinomoji darbuotoja, dar vis 
tebėra ligonės padėtyje. Ta
čiau pamažu, sveiksta. Apie 
tai ji rašo :

Draugai Laisviečiai
Noriu keliais žodžiais jums 

pranešti apie savo padėtį. 
Koją nešioju gipse. Tikiuosi, 
kad\sekama savaitę padėtis 
kiek pagerės — gipsą pakeis 
bandažu ir galėsiu pradėti 
mokytis vaikščioti. Stebėtu- 
mėtės, kaip išmokau kriukius 
valdyti. Dabar turiu progos 
pasiskaityti. Tegu darbai pa
lauks, pakol pradėsiu vėl 
vaikštinėti;

★
Ji randasi savo vasarvietė

je. Tikimasi, kad laiškai ją 
pasjeks adresavus taip: Mrs. 
K. Petrick, Rocky Point, L. I.

Darbininku Jaunimo Lygos 
Vadas Laikomas Kalėjime
Roosevelt Ward, New Yor- 

ko Darbininkų Jaunimo Lygos 
vadas, dar tebėra čia federa- 
liame kalėjime, bet ruošia
mas išvesti į Louisiana ir 
ten jį bausti už nepribuvimą į 
nurodytą vietą, kuomet buvo 
šaukiamas į militarinę tarny
bą. ’ z

šis negras jaunuolis aiški
nasi, jog jis nebuvo gavęs 
įsakymo iš Louisianos valsti
jos stoti kariuomenėn, ka
dangi jis jau daug metų gyve
na New Yorke. Ir jis ne prie
šingas stoti kariuomenėn.

Nepaisant to, jis visbiek ka
lėjime laikomas i)4 bus išvestas 
į Louisiana, kur jis bus bau
džiamas.

Tik Kairės Kojos...
Vagilis pasigrobė dvi dėžes, 

kuriose, buvo 100 moteriškų 
batelių. Visa Bėda tik tapme, 
kad visi tie bateliai buvo kai
riosios kojos.

Dabar jis turės susirasti 
100 dešiniosios kojos batelių.

GARSINKITĖS LAISVĖJ!

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
■BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
■  . !

REPUBLIC BAR & GRILL
Navininkas '

, IGNAS SUTKUS X
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

Petras Kapiskas-
PALAIKO

BAR & GRILL
DEGTINES, vynai

IR ALUS 9
32 TEN EYCK STREET’

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

6 pUSl.—Laisvė (Liberty)-šeštadien., ' Liepos-July 21, 1951

Ligoninės Kolektuos 
žmonių kaulus

Coney Island HospitV pa- 
skelbė, kad jau pradėtrE Jco- 
lektuoti žmonių kaulai, kurie 
sudarys “kaulų banką,” kaip 
kad dabar kiekviena ligoninė 
turi “kraujo banką.”

Minimos ligoninės viršinin
kai sako, jog daugelyje atsi
tikimų operuojamiems žmo
nėms reikia išimti kaulai, ku
rie seniau buvo išmetami. Da
bar tie kaulai bus padėti į 
20 laipsnių žemiau zero šal
dytuvą ii\ galės ton būti nors 
6 mėnesius. Reikale, jeigu 
kam reikės kaulo įdėti ar tai 
į sulaužytą ranką, koją ar kur 
kitur, ligoninė turės pakanka* 
,mą kaulų kiekį savo “kaulų 
banke.”

Kaulų specialistai mano, 
jog netrukus visos ligoninės 
pradės žmonių kaulus kolek-j 
tuoti.

136,404 rendauninkams 
pakeltos rendos

Valstijinis namų rendų ko
mitetas leido pakelti randas/ 
136,404 rendauninkaiffls 
kovo 15 d. iki liepos 1 d.

Rendos pakeltos nuo 13 iki 
15 procentų. Tik 4.1T6 ren^ 
d a u n inkų laimėjo, nes jų ron
dos paliktos tos pačios.

Pranešimas
NEWARK, N. J.

Prakalbos laikos reikalais jvyks 
trečiadienj. liepos 25 d., Ukrainian 
Hali, 57 Beacon St., Newark, N. J. 
Bus gori kalbėtojai. Kalbės Rev. 
Willard Uphaus, direktorius Ame
rican Peace Crusade ir kiti. Ateiki
te! Jžanga veltui. — Rengėjai. *

(142-42)

RANDAVOJIMAI
Pasirenduoja didelis kambarys 

vienam arba dviem, Kasi New Yor
ke. Gali gamintis valgi. Skambinki
te: TAylor 7-8487. (142-144)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Strdet
BROOKLYN, N. Y,

Tel. EVergr^en 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

TONY’S dL
UP-TO-DATE ’ —

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas 
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberiai

Telefonas
EVergreen 4-8961




