
Metinė meno iškilmė.
“Klasta ir Meilė”.
Sveikas sumanymas.
Reikės susipykti.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

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

Šį šeštadienį, rugsėjo 29 d., 
Kultūriniame Centre turėsi
me pirmą šio sezono dideliu 
mastu parengimą. Susieisime, 
paūšime, pasilinksminsime, 
pasikalbėsime ir pagerbsime 
du labai geru veikėju —drau
gu, Oną ir Vincą Čepulius.

Žiūrėkime, kad šis pirmas 
parengimas išdegtų šimtu 
procentų. Gera sezono veik
los pradžia svarbu. Paskui vi
si parengimai geriau sekasi.

★
Kalbėjausi su keletu, aidie- 

1 cių. Jie labai smarkiai ruošia- 
' si- prie savo koncerto. Visi 

entuziastiškai kalba apie nau
ją lietuvišką meninę ' jėgą. 
Jiems tenka garbė ir proga 
pirn^U- sykiu perstatyti mūsų

* jAiblikai jauną čikagiškį te
norą Leoną Joniką.

žinau. kad • Leonas uoliai 
ruošiasi ’prie šio koncerto.

Girdėjau, kad jie taipgi 
stengiasi savo programon 
gauti mūsų žymiausias daini
ninkes Ameliją Young (Jes- 

,i kevičiutę) ir Birutę Ramoš
kaitę. Turės ir daugiau dai
nos ir muzikos jėgų.

Koncertas įvyks spalio 14 
dieną.

★
Beje, kalbant apie dainą ir 

chorą, kas nors reikia daryti. 
Aidiečių eiles reikia padidin
ti. Stebėtinai daug gerų, 
smarkių balsų Brooklyne pil
na, tiek moterų, tiek vyrų. 
Girdėję būtumėte praėjusį 
šeštadienį, LMS parengimėly- 
je kai dainavome, masiniai, 
tai ne* Kultūrinio Centro sa
lės stogas kilnojosi! Ten pat 
mačiau, girdėjau ir suskaičiau 
daužau kaip tuziną buvusių 
aidiečių arba tinkamų būti 
jais, vyrų ir moterų.

Visi tuojau turėtų įstoti į 
Aido Chorą.

Kiti dideli parengimai. 
Lapkričio 4 d. turėsime dien
raščio Laisvės metinį koncer
tą. Numatoma tikrai nepap
rasta, graži koncerto progra
ma.

Su laiku ji bus paskelbta. 
Šios pastabos čia rašomos tik 

i su tuo tikslu, kad visos apy
linkės laisviečiai šios metinės 
iškilmės lauktų ir iš anksto 
ruoštųsi joje dalyvauti.

Liaudies Teatro artistai, Jo- 
! no Valančio vadovybėje, e- 

nergingai mokosi didelį veika- 
: Ją “Klasta ir Meilė”. Nežinau, 

kada jie jį perstatys Brook- 
lyno visuomenei. Bet tai bus 
didelis Liaudies Teatro šį se- 
zonK^ pasirodymas. Irgi turė
kime mintyje jame dalyvauti.

Mūsų dailininkas Robertas 
Feiferis turi gražų, sveiką su
manymą. Jis sako: Kodėlgi 
Brooklyno lietuviškos organi
zacijos negalėtų visą rudenį 
ir žiemą kas mėnesis Kultūri- 
nia^me Centre duoti bent po 
dvi, mažiausia bent po vieną 
paskaitą meno, kultūros, lite
ratūros, istorijos, mokslo5'-te
momis? Po paskaitos galima 
turėti meninę prograpiėlę ir 
gal dar refrešmentų ar ko.

Karštai, entuziastiškai re
miu šį Feiferio pasiūlymą. 
Anot jo, Centre turime net 
keturias sales. .Vietos galima 
surasti; Tik reikia kam nors 
imtis už darbo, veikti.

Ženklų visur pilna, kad 
Amerikai su Anglija • reikės 
syįĮ^rRti. Prasidės iš Angli
jos pfcses. Anglams ekonomiš
kai w riesčiau darosi. Jie ne
begeni subalansuoti savo eko
nomikos. Importai toli gražus 
berods net .trimis bilijonais 
dolerių, tik per vienus metus, 
viršijo eksportus. Vėl jiems
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Amerika leidžia Italijai 
plačiau ginkluotis, apeina 
sutartį su Sovietų Sąjunga

Washington. — Preziden
tas’Trumanas užtikrino 
Italijos premjerą De Gas- 
perį, kad Jungtinės Vals
tijos, Anglija ir Francija 
panaikins tuos taikos sutar
ties posmus, kurie varžė 
Italiją kariniai, bizmškai ir 
politiniai.

Toje taikos sutartyje po 
Antrojo pasaulinio karo da-

Gen. Eisenhower tikisi 
1,500,000 armijos

Paryžius.—Generolas Ei
senhower, tarptautinės va
karų armijos komandierius 
prieš Sovietų Sąjungą, tiki
si gauti apie pusantro mi
lijono kariuomenės iki 1953 
metų. Sako, tada jis būtų 
pasiruošęs “apginti Euro
pą” nuo Sovietų.

Busimąją savo armiją 
Eisenhoweris šitaip skai
čiuoja: * .

Bent 23 divizijos iš Jung
tinių Valstijų, 17 divizijų 
iš Francijos, 10 divizijų iš 
Italijos, 10 divizijų iš va
karinės Vokietijos, 4 divi
zijos iš Anglijos ir 6 divi
zijos iš Belgijos, Holandi- 
jos ir Luksemburgo. •

Trumanas ivesiąs civilinių 
valdžios žinių cenzūrų

Washington. — Preziden
tas Trumanas neužilgo įves 
cenzūrą žinioms, kurias 
duoda spaudai nekariniai 
valdžios skvriai, kaip pra
neša New Yorko Times ir 
N. Y. World-Telegram.

Būsią cenzūruojama ži
nios apie ginklų gamybą, 
apie svarbiąsias pramones 
ir kt.

Daugelis laikraščių jau 
protestavo prieš planuoja
ma cenzūra, v- t-

Glos Ludu redaktorius 
pavarytas iš Lenkų 
Susivienijimo suvažiavimo

Buffalo, N. Y. — Tauti
nio Lenkų Susivienijimo su
važiavimas pašalino Thomą 
X. Dombrovskj, Detroito 
Glos Ludu (Liaudies Bal
so) savaitraščio redakto
rių.

Suvažiavimo vadai šaukė: 
“Tavo laikraštis raudonas!” 
“Važiuok sau į Maskvą!”

Dombrovskis buvo atvy
kęs kaip korespondentas. 
Jis sakė amerikonam re
porteriam, Glos Ludu yra 
vienintelis laikraštis, kuris 
kritikuoja Lenkų Susivieni
jimo viršininkų suktybes. 
Todėl jie taip nekenčia jo. 

pritrūko dolerių.
Todėl Attlee paskelbė nau

jus rinkimus.
Dalykas, mat, tame, kad 

amerikiečiai baigia' paveržti 
iš anglų visas rinkas. Anglija 
juk nenorės tapti Amerikos 
kolonija. Pradės spardytis 
prieš šitą tendenciją. Jau da
bar tūli anglai šaukia: Išsi
laisvinkime iš Amerikos!

Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirt, Rugsėjo-Sept. 27, 1951

lyvavo ir Sovietų Sąjunga.
Sutartis, tarp kitko, nu

statė, kad Italija galės lai
kyti ne daugiau kaip 250,- 
000 kariuomenės, 350 kari
nių lėktuvų ir ne daugiau 
kaip 132 karo laivų.
, Dabar Amerika, leisdama 

Italijai be apribojimo gin
kluotis, apeina Sovietų Są
jungą.

Nepasitiki atominių 
ginkit] “magika”

Washington. — Apsigy
nimo sekretorius Lovett pa
tarė nepasitikėti tais “ma- 
gikais” politikieriais, kurie 
pasakoja, kad vien atomi
niais ginklais galima-būsią 
lengvai laimėti karą. „„
vett priminė, jog dar neiš
rasta, kaip patrankos galė
jų šaudyti atominiais spro
gimais.

Streikuoja Wright 
lėktuvų darbininkai
Woodridge, N. J. — Su

streikavo 9,500 darbininkų 
prieš Wright lėktuvų kor
poraciją, sustabdydami visą 
karinių lėktuvų statybą.

Streikieriai, CIO Auto
mobilių Darbininkų Unijos 
nariai, reikalauja pakelt už
darbį 12 centų valandai. 
Korporacija siūlė tik 9 cen
tus priedo per valandą.

Pranešama, kad ir rašti
nių tarnautojai neis per 
streiko pikietuotojų eiles.

Milijonai dol. eikvojami 
rekrutavimui per radiją

Washington.— Demokra
tas senatorius Joseph O’- 
Mahoney reikalavo sustab
dyti valdžios programas per 
televiziją ir radiją, kur šau
kiama savanoriai į armiją 
ir lakūnus.

Tom programom val
džia bergždžiai . išleidžia 
šimtus tūkstančių ir milijo
nus dolerių, sakė Mahoney 
ir republikonas senatorius 
Homer Ferguson. Jie tvir
tino, kad geriausias rekru- 
tavimas — tai verstinai im
ti jaunus vyrus į ginkluo
tas jėgas.

Naujos aliejaus versmės ir 
anglies klodai Kinijoje

Peking. — šensi provin
cijoj Kinijoj atrasta nauji 
didelis anglies klodai ir 
daugiau kaip 20 aliejaus 
versmių.

Tikimasi surasti daugiau 
tokių požemio turtų ir Kan
su provincijoje.

Montgomery, Ala. — Jau 
sugauta 15 pabėgėlių iš 
Draper kalėjimo. Ieškoma 
dar 4 kitų.

NESISEKA PANAUJINTI
DERYBAS DEL PERTAIKOS

Korėja. — Šiauriniai ko
rėjiečiai siūlė tuojau pa
naujinti derybas dėl per tai
kos. Amerikonai reikala
vo pirma pagamint dery
boms planus. Taip viskas 
ir tebestovi toj pačioj vie
toj.

KARO VEIKSMAI .
t

Trečiadienį vėl susikirto 
rakietiniai amerikonų lėk
tuvai su šiaurinių korėjie
čių rakietiniais lėktuvais. 
Kautynėse dalyvavo 250 
lėktuvu iš viso. Ameriko- c- •

VALDŽIOS INSPEKTORIAI
UŽKLUPO 5OO SKERDYKLŲ

Washington.— Šimtai in
spektorių, kainų kontrolės 
agentai, urmu užklupo [500 

1 skerdyklų 125-se’ miestuose. 
Lo-! Peržiūrinėdami knygas ir

bilas, jie surado tokių kon
trolės laužymų:

Mėsinių gyvulių pristaty
tojai brangiau ėmė kaip 
valdžios nustatytas kainas.

Skerdyklos pardavinėjo 
mėsa aukštesnėmis kaino
mis, negu Įstatymas nusa
ko. gusios įstatymą skerdyklos.

Čechoslovakija gal derėsis su 
Amerika dėl reporterio Oatiso

Washington. — čechoslo- 
vakijos ambasadorius Vla
dimiras Pročhazka sakė 
laikraštininkams, jo valdžia 
galėtų tartis apie ameriki
nio korespondento Wm. 
Oatiso paleidimą iš kalėji
mo, jeigu Jungtinės Valsti
jos sustabdytų savo politi- 
niai-ūkinį “karą” prieš Če- 
choslovakiją.

(Čechoslovakų teismas 
priteisė Oatisui 10 metų ka
lėjimo už šnipinėjimą Ame
rikai jr Anglijai.)

Papagos geidžia tapt 
Graikijos diktatorium
Athenai5 Graikija. — Li

beralas Graikijos premje
ras Vęnizelos norėjo pasi
traukti iš valdžios, bet ka
ralius Paulas įprašė jį dar 
patarnauti, iki šalis išbris 
iš politinio dumblyno.

Per pastaruosius rinkimus 
seiman buvo išrinkta 57 Ve- 
nizeloso liberalai, 74 atstovai 
monarcho-fašistinio genero
lo Plastiro “progresyvės 
sąjungos,” 112 fašisto mar
šalo Papagoso Graikų Sam
būrio nariu; 10 Demokrati- 
nio Fronto (kur dalyvauja 
ir komunistai), 2 Konstan
tino Tsaldario karališkų fa
šistų ir 1 žemės savininkų.

Viso seimas susideda iš 
250 nariu.

Premjeras Venizelos pra
šė Papagosą sudaryti sudė
tinę valdžią išvien su libe
ralais ir generolo Plastiro 
sekėjais. Bet Papagos at
sisakė susidėti su jais. Ji
sai sutiktų tiktai pats dik
tatoriškai valdyti Graikiją. 

nai praneša, kad nušovė 2 
šiauriečių lėktuvus ir suža
lojo 12.

Rytiniame fronte ameri
konai užėmė viena kalno 
viršūnę, bet vis dar nepajė
gia atgauti nuo šiaurinių 
korėjiečių aukščiausios kal
no briaunos i žiemius nuo 
Yanggu.

Šiauriniai korėjiečiai pra
neša, kad jiems savanoriai 
pasidavė daugiau kaip 40 
amerikonų su savo leitenan
tu, smerkdami šį “užpuoli
mo karą.”

Kai kurios skerdyklos pi
nigavusi iš juodosios rin
kos.

Visa tai per daug pabran
gino mėsą vartotojams.

Pirmąją tyrinėjimų die
ną inspektoriai surado 96 
tokias skerdyklas, kurios 
laužė kainu kontrolės įsta
tymą 23-se miestuose.

New Yorke ir artimojoj 
New Jersey apylinkėj su
rasta bent devynios peržen-

Prochazka pranešė, kad 
Oatis visai sveikas kalėji
me.

Jungtines Valstijos, pro
testuodamos prieš Oatiso 
įkalinimą, griežtai suvaržė 
prekybą su Čechoslovakija. 
Pročhazka pareiškė, tas su
varžymas privalo būti at
kauktas, ir Amerika turėtų 
nesikišti į vidujinius Čecho- 
slovakijos reikalus. Tik 
tuomet Čechoslovakija ga
lėtų kalbėtis apie Oatiso 
paliuosavimą.

Čiangininkąi vadina 
vieni kitus sukčiais
Formoza. — Čiang Kai- 

šeko kinu tautininku val
džia Formozoje siunčia sa
vo advokatą į Jungtines 
Valstijas; žada patraukti 
generolą P. T. Mow ir pul
kininką Hsiang Wei-hsianą 

’j amerikinį teismą už nusu- 
kimą apie 20 milijonų do
lerių pinigų. Sako, jiedu 
buvo įpareigoti tais pini
gais pirkt lėktuvus ir kitus 
karo įrankius Formozai.

Čiang Kai-šekas liepė 
jiem grįžti Formozon ir pa
siduoti teismui.

(Gen. Mow ir pulk. Wei- 
hsian neklauso paliepimo ir 
prašo leisti jiems pasilikti 
Jungtinėse Valstijose.

(Jie užginčija prikišamas 
jiem suktybes ir, iš savo pu
sės, kaltina Čiang Kai-šeko 
valdininkus kaip tikruosius, 
didžiuosius sukčius.)

Havana, Kuba. — Strei
kuoja vasarojimo vietų ir 
valgyklų darbininkai.'

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejl

Iranas ištremia ir tuos 
anglų technikus, kurie 
gal sutiktų jam dirbti

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia įsakė išsikraustyti 
iki ateinančio ketvirtadie
nio visiems anglams alie
jaus pramonės technikams, 
net ir tiems, kurie gal su
tiktų dirbti kaip Irano sam
diniai.
ANGLIJA SMARKIAI 
PROTESTUOJA

London. — Anglijos val

Irano spauda aštriai 
kritikuoja Ameriką
Teheran, Tran. — Čionai- 

tiniai laikraščiai ‘ rašo apie 
Ameriką kaip apie Irano 
priešą. Sako, Jungt. Vals
tijos agentauja Anglijai; 
stengiasi sulaužyti įstaty
mą, pervedantį aliejaus 
pramonę į Irano valstybės 
rankas, kad anglai vis „ga
lėtų išnaudot Irano aliejaus 
versmes. '

Taksy rinkėjai ėmė 
kyšius iš kompanijos
Washington.—Buvęs tak

sų rinkėjas valdžiai Walter 
Doxon ir dabartinis algų 
kontroliavimo valdininkas 
John L. Kelly prisipažino 
tyrinėjančiam Senato komi
tetui, kad jie gavo $14,400 
iš Lithofold spaustuvinės 
kompanijos.

Taip kompanija atlygino 
už tai, kad jie įpiršo jai 
valdinių spaudos darbų už 
$160,000. Be to, jie gavo 
kitų dovanų už patarnavi
mus Lithofold kompanijai.

Kiek amerikonai sunaikino 
garvežiu ir vagonu Korėjoj

Washington. — Kariniai 
valdininkai skelbia, kad 
vien Amerikos lėktuvai ir 
karo laivai nuo korėjinio 
karo pradžios sunaikino bei 
apdaužė 1,426 Šiaurinės 
Korėjos garvežius (lokomo
tyvus), tai esą daugiau, ne
gu Sovietai pastato garve
žių per metus. ,

Be to, amerikiniai lėktu
vai ir laivai sunaikinę bei 
sužaloję 23,068 Šiaurinės 
Korėjos vagonus ir 41,329 
automobilius.

Egiptas protestuoja prieš 
izraeliečiu įsiveržimą

Aleksandrija, Egiptas. — 
Egipto valdžia pasiuntė 
Jungtinėms Tautoms pro
testo notą, kad Izraelio ka
riuomenė įsiveržė į Gaza 
miesto apylinkę, kuri nu
ginkluota dėl per taikos de
rybų.

Rio de Janeiro, Brazilija.- 
Susikūlus dviem trauki
niam vienam J kitą, žuvo 
daugiau kaip * 20 žmonių; 
sužeista 100.
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džia pasiuntė Tranui “sti
priausią” protestą dėl to, 
kad Iranas nusprendė iš
tremti visus anglus alieji
nius technikus.

Keliolika Anglijos karo 
laivų grūmojančiai stovi 
artimuose Tranui vandeny
se.

Filipinų prezidentas 
plaukia pas Franko

New York. — Filipinų 
prezidentas Elpidio Quirino_ 
išplaukė iš čia į Ispaniją, 
kaip svečias pas Franko fa- • 
šistų valdžią.

Pasikalbėjime su kores
pondentais Quirino sakė, 
Filipinai tebelaiko Ispaniją 
savo “motina” ir yra dčkin- * 
gi jai už katalikų religijos 
įvedima.

(Ispanija užkariavo Fili
pinus 1565 metais. Po 1898 
metų karo tarp Jungtinių 
Valstijų ir Ispanijos, Filipi
nai buvo prijungti Ameri
kai. Po Antrojo pasaulinio 
karo Jungtinės Valstijos 
pripažino Filipinams nepri
klausomybe,, bet laiko juose 
amerikinę kariuomenę , ir 
stovyklas savo karo laivams 
ir lėktuvams.)

Senatoriai užgyrė Bowlesą 
kaip ambasadorių Indijai

Washington. — Senato 
komisija užgyrė prez. Tru- 
mano skiriamą C h e s t e r į 
Bowlesa kaip ambasadorių 
Indijai.

Skandalistas republikonas 
senatorius Joe McCarthy 
rėkavo, kad Bowles esąs 
Plankus komunistams.

Prez. Roosevelto valdžioj 
Bowles buvo kainu kontro
liuotojas, o paskui Connec
ticut valstijos gubernato
rius.

ĮVAIRIOS ŽINIOS.
Austrija. — Važiavęs Ro

mon traukinys'susikūlė su 
kitu traukiniu ties Gratz 
miestu. Užmušta bent 20 
žmonių; sužeista 40.

* Southington, Conn. — Že
mai skraidydami, lėktuvai 
bando nugąsdinti streikie- 
rius, pikietuojančius Pratt 
and Whitney orlaivių fabri
ką, v

Wallaceburg, Kanada.—2 
rakietiniai Amerikos lėktu
vai sudužo vienas į kitą; 
žuvo abudu lakūnai.

Maskva.—Ukrainietė mo
teris Ksenija Gavrilova pa
gimdė vienu pradėjimu tris 
berniukus ir vieną mergai
tę mieste Krasnodon.

ORAS. — Dalinai apsi
niaukę, gal bus lietaus.
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NORVEGIJOS KOMUNIS-1 lankiai
TŲ REIKALAVIMAI vežimą.

įvyks vietiniai rinkimai, 
juos daug dėmesio krei 
visos partijos. Norvegi 
komunistu partija irgi is-i - - -
stojo su savo modama del: neJe- dipukus Antrli-

i jos darbo ministerija giria 
! vadina net “brilliant,” 
i čia u:

Nors užsieniečiai ir yra 
su “briliantais”,

nu Drauge rašo apie dipu- 
į kų padėtį Anglijos pramo-

1

t*

rinkimų.
Programa. pavadinta “Kiek-( 

vienas komunistas municipal]-i 
nėję valdyboje — darbo žmo- • lyginami 
nių interesų gynėjas", 
visus darbo žmonos išrinkti į! darbe ji 

! . • . • • -----. c__ I - . .miestų ir I 
tarybas kiek galint didesnį ; vinių, 
skaičių atstovų, prisilaikančių i resnio 
komunistų partijos pozicijos.

Noi'vegijos komunistų par
tijos atstovai, sakoma progra
moje, visose sritvse kovos uz 
darbo žmonių interesus rnuni- j lenkę ir 
cipalitetų valdyme ir, konkre-1 tos pareigos 
čiai, už komunalinės savival
dos gynimą, už atsisakymą 
paskirti kokius nors komuna
linius asignavimus ginklavi
muisi ir militarizacijai. už vi-minkai si? tuo 
dutinio uždarbio mokesčių dažnai s 
sumažinimą, .už stambiojo ka-j reineris” 
pitalo mokesčio 
už įgyvendinimą plano butų monėms yra leista 
trūkumui likviduoti kiekvie-, Unikalius į darbą, 
noje komunoje, prieš nedar- i darbas švaresnis, 
bą, už darbo žmonių sociali-Hr .pelningesnis 
nių-buitinių gyvenimo sąlygų ' tremtinis Įlįsti, 
pagerinimą.

Norvegijos 
tija, sakoma 
vo.ja už tai,

BUTAUTAS IR LAGUNAVICIUS APIE 
SAVO TRIUMFĄ PARYŽIUJE

Pas mus kadaise buvo 
trumpai rašyta apie Euro
pos kraštų krepšinio rung
tynes dėl čempionato. Įvy
ko 1951 m. geg. mėn. Pary
žiuje; dalyvavo ten ir Tary-

mauda, kurion įėjo 'ir pa
tys • žymiausieji’ Lietuvos 
krepšininkai (baske tboli-
ninkai), St. Butautas ir J. 
Lagunavičius. Tarybų Są
jungos krepšininkai laimėjo 
Europos krepšinio čempio
natą. Žemiau paduodame 
Butauto ir Lagunavičiaus 
įspūdžius, įgytus Paryžiuje, 
žaidžiant krepšinį; Įspū
džiai tilpo vilniškiame Tė- 

Balse. Mes paduo- 
juos truputį sutrum-’

— čeko-
Škotija,

rt. Pary-

pa

padorumo ir sąžiningumo pri
valumų. Kaip ir per pirmąjį 
susitikimą su Čekoslovakijos 
rinktine, mes puikiai finišuo
jame. Čekai neišlaiko tempo. 
Mes jau vedame 4 taškais. 
Kai iki rungtynių pabaigos 
lieka 5 minutės, mes vedame 
7 taškų skirtumu — 44:87. 
Sommer neriasi iš kailio, ne
norėdamas prileisti tarybinės 
komandos pergalės. Jis neuž- 
skaito metimų, skiria nepa
grįstas baudas ir tt. štai Moi
sejevas daro metimą, vienas 
čekų žaidėjų jį tuo metu 
fauluoja. Sommer iš karto 
užskaito metimą ir skiria bau
dą mūsų naudai. Tačiau po 
keletos sekundžių jis rodo 
ženklą, kad apsiriko, neuž- 
skaito metimo ir skiria bau
dą... Korkijai. žiūrovai švil
pimais protestuoja prieš tokį 
negirdėtą teisėjavimą. Iki 
rungtynių pabaigos lieka 40 
sekundžių. Mes vedame trim 
taškais — 44:41. Čekams pa
vyksta tolimas metimas ir 
tuo pačiu laiku Sommer neži
nia už ką skiria dar baudą 
kitam mūsų žaidėjui, buvu
siam kitoje aikštelės pusėje. 
Belieka žaisti 10 sekundžių. 
Rodikliai rodo 44:44. Visi 
mūsų žaidėjai puola prie var
žovų krepšio. Kamuolys pas 
Kullam’ą, jis pašoksta meti
mui, tačiau jį pastumia. Pasi
girsta teisėjo Senjer švilpu
kas. Bauda. Tuo pačiu metu 
šoninis teisėjas skelbia apie 
rungtynių pabaigą. Salėje įsi
viešpatauja mirtina tyla. 
Kuliam meta. Yra! Abu teisė
jai fiksuoja metimą, žiūrovai 
smarkiai ploja. Čekoslovaki
jos draugai karštai sveikina

mus su pergale, bučiuoja 
mus... Tačiau čia Sommer pa
reiškia, kad jis neužskaito 
Kuliam metimo. Kodėl? Kul
iam stovėjo ant linijos. Ta
čiau šį melą įrodyti .Ajuvo 
sunku. Kodėl gi, jis, atseit, 
nešvilpė iš karto. Matote, jis 
“nesuspėjo”, Senjer katego
riškai neigia turko prasima
nymą. Jis pareiškia, kad Kul
iam stovėjo teisingai (Senj’er 
stovėjo prie mūsų žaidėj’o, o 
Sommer stovėjo po |<repšiu), 
— Tarybų Sąjungos komanda 
laimėjo teisėtai ir pelnytai. 
FIBA generalinis sekretorius 
Džonsonas pareikalavo iš 
Sommerio pasiaiškinti už ne
teisingą teisėjavimą.

Ir taip mes vėl Europos 
čempionai! Džonsonas širdin
gai sveikina mus Tarptauti
nės krepšinio federacijos var
du su pelnytai pasiekta per
gale. Antroje vietoje liko Če
koslovakijos liaudies demo
kratinės respublikos krepši
ninkai. Dėl trečios ir ketvir- ’ 
tos vietų kovojo Bulgarijos ir 
Prancūzijos rinktinės. Bulga
rijos komanda visą laiką ve
dė ir tik dėl neturėjimo tarp
tautinių susitikimų patyrimo 
pralaimėjo 52:55, užimdama 
ketvirtą vietą. Trečioje Vieto
je — Prancūzija. Komandos 
1951 metų Europos krepšinio 
pirmenybėse vietoi|iis pasi
skirstė sekančiai: 1. TSRS, 
2. Čekoslovakija, 3. Prancūzi
ja, 4. Bulgarija, 5. Italija, 
6. Turkija, 7. Belgija, 8. Grai
kija, 9. Suomija, 10. Olandija, t 
11. Austrija, 12. Vakarų Vo
kietija, 13. Šveicarija, 14. Da
nija, 15. Portugalija, 16. Ško
tija, 17. Liuksemburgas.

ja. Pagrupėje “D” 
Slovakija, Belgija, 
Vakarų Vokietija.

Ir taip gegužės 3
žiaus sporto rūmuose prasidė
jo 1951 metų VII Europos 
krepšinio čempionatas.

Po iškilmingo pirmenybių 
dalyvių parado prasidėjo var
žybos.

žiūrovai susidomėję lauke 
Prancūzijos ir Italijos koman
dų susitikimo, tačiau šios pa
jėgiausios buržuazinių šalių 
komandos pirmas rungtynes 
sužaidė blankiai. Ypač tai lie
čia italus. Rungtynes santy
kiu 49 :37 laimėjo Prancūzijos 
komanda.

Norėtųsi keletą žodžių pa
sakyti apie sąlygas, kuriose 
vyko pirmenybės. Sporto rū
mų sale visuomet buvo perpil
dyta. Pirmą dieną pirmeny
bes stebėjo apie 20,000 pary
žiečių. Dauguma jų — pasi
turinčių sluoksnių atstovai. 
Tikrieji sporto mėgėjai—liau
dis į salę beveik negalėdavo 
patekti, nes bilietų kainos bu
vo labai aukštos (800—1,500 
frankų).

Prieš Danijos komandą pir
mą kėlinį žaidė mūsų a litrą- 

i sis sąstatas — sporto meist
rai Kruti s ir Vlasovas, nusi
pelnęs sporto meistras Kolpa- 

i kovas, sporto meistrai Kuliam 
ir Moisejevas. Nuo pat rung- 

'tynių pradžios mūsų komanda 
I paėmė iniciatyvą ir visą laiką 
vedė dideliu taškų skirtumu. 
15 minučių prieš rungtynių 
pabaigą į aikštę išėjo mūsų 
pagrindinis penketukas — nu
sipelnę sporto meistrai Kone
vas, Lisovas, Korkija, Lagu
navičius ir Butautas. Sukovo- 
ję rungtynių pabaigą sparčiu 
tempu, mes laimėjome rezul
tatu 109113. Tokio aukšto re
zultato negalėjo pasiekti nė 
viena komanda per visas pir
menybes. žiūrovai salėje, 
ypač gatvėje, šiltai sutiko 
mūsų pergalę.

Po 5 kovos dienų

gerą technišką ir taktišką 
siruošimą. Jie , įtikinančiai 
(68:38) nugalėjo Graikijos 
komandą, kuri 1949 metų pir
menybėse buvo užėmusi tre
čia vieta.
paaiškėjo ketvirtfinalinių var
žybų dalyviai. Į jas įėjo TSRS 
komanda, neturėjusi nė vieno 
pralaimėjimo, Čekoslovakijos, 
Bulgarijos, Turkijos, Graiki
jos, Italijos ir Prancūzijos ko
mandos. Pažymėtina, kad 
buržuazinių šalių “favoritai” 
Prancūziją ir Italija įėjo tik 
dėl geresnio krepšių santykio 
(jos ir Olandija turėjo vieno
dą taškų skaičių).

M ūsų 
monstravę 
krepšinio 
miasi

tarybinę 
kuri re- 
ir ryžtu 
nugalėjo

dame 
pinę.

Mes, 16 Maskvos, Lenin
grado, Tbilisi, Kauno ir Tali
no krepšininkų, Maskvos ir 
Soči mokomosiose-sportinėse 
s t o v y k 1 ose sistematingai, 
kruopščiai treniravomės pir
menybėms ir ilsėjomės.

1951 metų pirmenybių pra
džia buvo numatyta gegužės 
3 dieną. I Paryžių mes išskri- 
dome balandžio 27 d.

Lėktuvas paėmė startą. 
Mes visi esamo geroje nuotai
koje, kalbamės apie busimą
sias sportines 
Pracūziją, : .
liaudį.

Ir štai mes Paryžiuje. Aero
drome mus pasitinka Prancū
zijos pažangiųjų sportinių or
ganizacijų atstovai, FIBA 
(Tarptautinės krepšinio fede
racijos) atstovai. Tarybinės 

i atstovybės darbuotojai.
Balandžio 30 d. pradėjome 

treniruotes. Paryžiuje gauti 
priimti sve- Į sportinę salę treniruotėms ne 

Ten, kur 
lengvesnis 
tenebando

ta

SU- 
bet 

ragina; gj pasiekti bet kurio progreso 
jiems yra neleidžiama, 

kaimu komunalines■ Bent tuo tarpu nėra jokių rt a-

darbininko rango, 
sus darbus atlieka anglų 
rodomi. Nesvarbu, ka< 
fabriko mechanizme ir garny-

nu-

pati “formaną”. ši- 
priklauso ang

lams. Tiesa, Įmonių vadovy
bės gal mielai paskirtų mūsų 
tautietį ir svarbesnėms parei
goms, bet patys anglų darbi- 

nesutinka ir 
streikus. “Fo- 

anglų viršininku bū-‘ 
padidinimą, ti negali. Be to, ne visoms j-

komunistų par- ! TYSLIAVA, — TUŠ 
programoje, ko- STATINĖ, — SAKO 
kad 
keliu.

tiniai konfliktai turi
spręsti derybų, o ne
du. Ginklavimasis ir

Norvegija 
Tarptau- 

i būti iš- 
' karo bū- 

militari- 
.^zacija neužtikrina taikos, o 
"didina karo pavojų. Jungtinių 

‘JTautų Organizacija turi būti 
^atkurta kaip tarptautinio 

“—bendradarbiavimo organas. 
—Norvegija turi išstoti iš Atlan
to sąjungos ir nutraukti ryšius 

Tsu karine politika, kurią vyk- 
X.do 
,’.kia 

dėl 
kių

KELEIVIS
Keleivyj tūlas Bostono

; kovas apie i 
apie jos didvyrišką |

krepšininkai, pade- 
naują, 

mokyklą, 
kolektyvumu

pergalei, įtikinančiai 
visus varžovus savo pagrupė- 
,je.

čekai buvo vienintelė ko
manda, pirmenybėse žaidusi 
tik “zonos” gynimo sistema. 
Reikia pažymėti, kad “zonos” 
gynimo sistemą jie valdo to
buliausiai. Mūsų komanda į- 
rode savo sugebėjimą žaisti ir 
prieš “zoną”, ir laimėjo rung
tynes 16 taškų skirtumu — 
53:37. Prieš Graikiją laimė
jome 62:42. čekoslovakai 
pagrupėje “A” užėmė antrą 
vietą ir kartu su TSRS koman
da išėjo į pusfinalį. Į pusfina
lį taip pat įėjo Bulgarijos ir 
Prancūzijos komandos.

Pusfinalyje mes susitikome 
su .Bhilgarijos komanda. 
Rungtynes lengvai laimėjo
me — 72:54. čekoslovakai 
nugalėjo Prancūzijos rinktinę 
santykiu 59:50.

Dėl Europos čempiono var
do tokiu būdu turėjo kovoti 
TSRS ir Čekoslovakijos 
mandos. Del 
Pran elizijos 
krepšininkai.

ko- 
—4 vietos — 
ir Bulgarijos

normaliai, salės 
neuždarė ir nie- 
uždraustas įėji- 
jau kitą dieną

ir 
šią Ant pergales slenksčio

valstybių atsto- 
Norvegijps už- 

;os pagrindinių 
draugiškų 

san- 
prin-

Yra žmonių, kurie kalba 
dėl gražaus žodžio, dėl skam
bios frazės, nesirūpindami ką 
nors pasakyti, bet norėdami 
padaryti Įspūdi savo žodžiais. 
Esu kelis kartus girdėjęs p.- J. 
Tysliavą kalbant ir visuomet 
jis manyje paliko tuštumos 
Įspūdį. Rodos “gerai nukalbė
jo,” bet kai pagalvoji, tai su
pranti, kad jis. nič nieko ne
pasakė. Tai tuščia 
Connecticut valstijoj 
lė naujakurius, o aš 
jau Bostone kaip jis 
ges kūlė tuos pačius 
rius. Jo nesu paisysi,
senai nustojau ir paisyti, 
jis sako.

statinė, 
jis puo- 

jį girdė- 
į padan- 
naujaku- 
o aš jau

par-

Livingston ir apylinke 
gražiai atsižymėjo

būti išsiųsta iš 
gamtos lobiais 

švaistomasi, jie 
priklausomi nuo

dolerio šeimininkai. Rei- 
įgyvendinti reikalavimą 

Taikos Pakto ir dėl pen- 
didžiųjų 

susitikimo.
sienio politic 
principu turi būti 
ir pasitikėjimu pagrįstų 
tykių su Tarybų Sąjunga 
cipas.

Norvegijos komunistų
tija kovoja už šalies naciona
linio apsisprendimo atkūrimo 
teisę. Amerikinė kontrolinė 

; .. komisija turi
Šalies, šalies 
neturi būti ’ ' ■ ’ į
neturi būti
užsieninių trestu, jie turi būti 
panaudojami šalies nacionali
nei nepriklausomybei sustip
rinti, liaudies gyvenimo sąly
gotas pagerinti ir darbo žmo
nių 
bos

viešpatavimui ant gamy- 
priemonių Įgyvendinti.

ST. KAIRYS 
ATVYKSTA AMERIKON

Klevelando Dirva rašo, 
jog St. Kairys (J. Kamins-

i Ameriką. Kairys - Ka
minskas yra narys Vliko. 
Jis veikė išvien su klerika
lais ir tautininkais.

merikon, sunku pasakyti. 
Matyt, gyvens “ant loska- 
vos duonos,” kurios duos 

•‘klerikalai už tai, kad jis,
Kairys - Kaminskas, nuo-1

rrr

Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Wil
liam Green atidaro Fede
racijos 70-tą konvenciją 
San Francisco mieste. Sa
vo įžanginėje prakalboje 
jis pasakė, kad infliacija 
yra mūsų vyriausias vi
dujinis priešas. Green 
jau yra 78 metų amžiaus, 
bet nuo Federacijos pre
zidentystės'’nenori'’'atsisa
kyti.

taip jau lengva. Ir mūsų vado
vams teko dėti nemaža pas
tangų, kol gavo salę. Treni
ruotes vyko 
durų niekas 
kam nebuvo 
mas. Tačiau
Paryžiaus buržuazinis sporti
nis dienraštis “Ekip”, kuris 
labai nuosekliai 
siruošimą čempionatui ir 
eigą, rašė, kad mes 
jamės slaptai” ir 
tai buvo šmeižtas 
melas. Tarybiniai 
kai jautėsi visiškai pasiruošę 

rei-
is 

ga- 
At- 

c i go j e 
mūsų treneriai daug kuo pa
dėjo liaudies demokratijos 
šalių rinktinėms. Pvz., drg. 
Spandarianas vadovavo Bul
garijos komandos, kuri buvo 
atvykusi be trenerio, treniruo
tėms.

Paryžiuje mes sužinojome 
apie galingą , paryžiečių Ge
gužės Pirmosios demonstraci
ją. šioje demonstracijoje Pary
žiaus darbo žmonės parodė 
savo ryžtą kovoti už taiką 
visame pasaulyje, už tautų 
draugystę ir bendradarbiavi
mą, prieš naujo karo kursty
tojus, už draugystę tarp Pran
cūzijos ir Tarybų Sąjungos 
bei liaudies demokratijos šaJ 
lių sustiprinimą.

“Ekip”, 
nušvietė pa- 

jo 
treniruo-

t.t. Aišku, 
ir grynas 
krepšinin-

pirmenybėms, ir nebuvo 
kalo bijoti, kad kas nors 
mūsų technikinio arsenalo 
lėtų ką nors “pavogti’ 
virkščiai, dar turnyro

žinovai” Like- 
susilaukti 

Suomijos ko- 
susitiko su TS- 
Prieš suomius

d. apie 25,000 
pažiūrėti finali-

prisistato savo 
sąstatais. Mes 

pažįstame.

Gegužės 12 
žiūrovų atėjo 
nių pajėgiausių Europos krep
šinio komandų rungtynių. 
Teisėjai Senjer (Prancūzija) 
ir Sommer (Turkija) į aikštę 
iškviečia Tarybų Sąjungos ir 
Čekoslovakijos rinktines.

Komandos 
pagrindiniais
vienas kitą gerai 
Tai mūsų penktasis iš eilės iv 
ketvirtasis susitikimas finali
nėse varžybose. Su Čekoslova
kijos draugais susitikome 
Pragoję 1947 metais Europos 
krepšinio pirmenybių finale, 
1949 metais — Budapešte, 
Tarptautinių studentų žaidy
nių finale, ir 1950 metais — 
turnyre, skirtame H Tarptau
tinės Studentų Sąjungos Kon
gresui finale (ketvirtą kartą 
mes susitikome šiose pirmeny
bėse). Čekoslovakijos rinkti
nės sudėtyje — krepšinio vir
tuozai Ivo Mrazekas, Jan Ko- 
zakas ir kiti. Mes prisimena- 
name, kad visos laimėtos 
rungtynės vyko - aštrioje spor
tinėje kovoje, kuriose abi ko
mandoj pademonstravo aukš
ta meistriškumą, v *•

čia per iniciatyvą poros 
gerų draugų susimetė gražus 
būrelis rinktinių svečių, kurie, 
smagiai laiką leisdami prie 
užkandžių ir alučio, prisidėjo 
dar ir prie finansinės paramos 
dėl apšvietus ir savo reikalų.

Dėkui A. Jamison, Mildred, 
gerb. Skučienei ir panelei Ma
deline, kurios suruošė ir pa
vaišino svečius.

Mūsų spaudai ir kitiems ge
riems tikslams atsėjo seka
mai : Laisvei—20* dol. Ir dar 
gerieji rėmėjai G. Z. K. Sta- 
siuliai iš Elizabetho paaukojo 
$5 (nes, sakė, ąegalį dalyvau

ti pažmonyje). Tai viso pasi
darė 25 dol.

Vilniai —$20. j

Lietuvių Apsigynimo komi
tetui — $11.

Lietuvių Literatūros,. Drau
gijai, padengti naujositjš Dr. 
Kaškiaučiaus leidžiamos kny
gos lėšas — $11.

Taigi didžiulė padėka mūsų 
geriesiems žmonėms, kurie 
gražiai atsiliepė į mūsų pak
vietimą ir kurie suprato liau
dies padėtį.

Širdingiausia padėka jums 
visiems kartu, ir dar paskirai 
kiekvienam.

G. Albinas

LAISVES REIKALAI

Net 17 komandų!

Dalyvauti 1951 metų Euro
pos krepšinio pirmenybėse at
vyko rekordinis dalyvių skai
čius — 17 komandų: Bulgari
ja, Čekoslovakija, Italija, 
Prancūzija, TSRS, Suomija, 
Austrija, Vakarų Vokietija, 
Škotija, Šveicarija, Graikija, 
Turkija, Portugalija, Olandi
ja, Danija, Liuksemburgas ir 
Belgija. .Komandos turėjo 
būti suskirstytos į 4 pagrupes 
burtų keliu.

Į pagrupę “A” įėjo Italija, 
Prancūzija, Olandija, Liuk
semburgas ir Šveicarija. Pa
grupėje “B” — TSRS, Dani- 
ja, Austrija, Suomija ir Tur
kija. Pagrupėje “C” — Bul- 

Įgarija, Portugalija ir Graiki-

Kaltino, kam neatskleidė 
“paslapčių”

Po pirmos varžybų dienos 
net ir Paryžiaus buržuazi
niai laikraščiai negalėjo nu
slėpti tarybinės komandos pa
rodyto aukšto žaidimo lygio. 
Tačiau Prancūzijos rinktinės 
treneris Biuisnelis, prieš kele
rius metus žaidęs prieš tarybi
nius sportininkus, buržuazi
niame sportiniame laikraštyje 
“Ekip” nusiskundė, kad mes 
pirmose rungtynėse neatsklei- 
dėme savo “paslapčių”. Bius- 
nelis ir kai kurie kiti buržu
aziniai sporto
josi antrą kartą 
“siurprizo” iš 
mandos, kuri 
RS rinktine,
mes be jokio įtempimo leng
vai laimėjome rezultatu 
74 :36. Tas pats Biiisnelis buvo 
priverstas pripažinti tarybi
nės komandos aukštą žaidi
mo lygį. Ką gi, spėlioti ir pra
našauti niekam neuždrausta! 
Antrą dieną pirmą kartą pa
sirodė Čekoslovakijos krepši
ninkai. Jie susitiko su Škoti
jos komanda. Pademonstravę 
aukštą žaidimo lygį, liaudies 
demokratijos šalies sportinin
kai nugalėjo santykiu 103:18.

Trečią varžybų dieną mūsų 
komanda susitiko su Turkijos 
krepšininkais. Turkijos ko
manda pirmenybėse pasirodė 
kaip viena takliškiausių ko
mandų, gerai realizuojanti to
limus metimus. Prieš mus tur
kai, nors ir labai stengėsi, te
galėjo parodyti didesnį pasi
priešinimą tik per pusę pirmo 
kėlinio. Rungtynių pesekmė— 
58 :34 mūsų kortiandos nau
dai.

Gegužės 6 d. tarybinė ko
manda, kurios sudėtyje be- „ „ ,
veik visą laiką žaidė antrasispėjo Sommer (Turkija) netei- 
sąstatas, lengvai 
Austrijos rinktinę 
71:34. .Pirmą kartą pirmeny
bėse pasirodė Bulgarijos rink
tinė.x Liaudies demokratijos 
šalies krepšininkai parodė

prasidėjo, žinodami tarybinės 
komandos privalumą —puikų 
rungtynių finišą, jie stengiasi 
atsiplėšfi nuo pat pradžios 
dideliu taškų skirtumu, čekai 
išvysto nepaprastą spartą. 
Būdami įsitikinę savo jėgomis, 
mes ją priimame. Kova vyks
ta dėl kiekvieno kamuolio, 
abi komandos gerai dengia. 
Po permainingos kovos kėli
nys pasibaigia rezultatu — 
19:19. Antrame kėlinyje žai
dimo tempą pradeda diktuoti 
tarybinė komanda. Mūsų ko
mandai teko kovoti ne tik su 
puikiai žaidusiais Čekoslova
kijos draugais, bet ir su tei-

Pastaruoju laiku gražiai Laisvę parėmė Waterburio i 
demokratiniai lietuviai, surengdami bankietą, Massa
chusetts valstijos antrą pikniką ir Livingston, N. J., ir 
apylinkės draugišką pikniką. Aukų gavome sekamai:

Geo. Jamison, Livingston, N. J., 
pelnas nuo draugiško pikniko......$25.00 *

Mary ir Ignas Luzinai, Johnson City, N. Y., 
aukojo serus ...... ..................... ......... 20.00

Anna Klivington, Cleveland, Ohio, 
nuo draugiškos pares ...... ....

Jonas ir Helen žekoniai,
So. Boston, Mass.........................

P. Krishaunas, New Kensington, Pa. . 
J. Banaitis, Flushing, N. Y. ...... 
LLD 94 kp., Kenosha, Wis......... ....
Joe Weiss, Brooklyn, N. Y......... ..
Juozas Vaznis, Rumford, Me................
Josephine Augutienė, Hampton, N. J. 
J. Žilionis, Kearny, N. J. .................
F. Murauskas, Luzerne, Pą......... • ..
Anna Boris, So. Boston, Mass.............
P. Paserpskis, Baltimore, Md.............
J. Purvėnus, Brooklyn, N. Y.............
A. L. Borden, Kenosha, Wis................
Cons. Anduson, No. Branch, N. J. • .. 
Juozas Butkus, So. Boston, Mass.........
M. Stašicne, Cambridge, Mass.............
A. Vasaris, Montello, Mass....................
Peter Norkus, San Francisco, Cal........
Geo. Balčikonis, Donora, Pa..............
Paul Sprindis, Kenosha, Wis..............
V. Vaškiene, Quincy, Mass.........••...... .^ 2.00

Pp $1 aukojo: P. Demikis, Ansonia, Comj?fC. 
Levanavicius, Grand Rapids, Mich.; B. BcrnoHetie, 
Worcester, Mass.; R. čiuberkis, So. Boston, Mass.;
K. G., Scranton, Pa.; ir P. Augutis, N. Haledon, N. 
J., 75 c. 
Didelis ačiū už aukas!

10.00 - 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 . 
3.00 
3.00 , 
3.00 
2.50 
2.00

nugalėjo 
rezultatu

singais sprendimais. Jeigu 
teisėjas Senjer rungtynes pra
vedė sportiniame lygyje, tai 
Sommer ne tik nesilaikė teisė
javimo taisyklių, bet jam tie
siog stokojo elementariausių

Laisves Administracija
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i DETROIT, MICH
Pasikalbėjimas Gabriels 
TaVke
! Du vidutinio amžiaus vyru
kai atėjo į parką ir netoli 
manęs atsisėdo ant suolo, nu
sitraukė marškinius, ir atsuko 
nugaras prieš saulę ir pradė
jo kalbėti apie šių dienų pa
saulinius įvykius. Man jų pa
sikalbėjimas buvo įdomus. 
Kadangi jų nei vardų, nei pa
vardžių nežinau, tai tegu bus 
vienas M., o kitas P.

— Ar tu girdėjai per radi
ją, ką prez. Trumanas pasakė 
apie rusus? — užklausė P.

Patraukęs pečiais, M. pa
reiškė :

— Prez. Trumanas yra la
bai daug pasakęs apie Sovie
tus, bet aš nežinau, ką tu tu
ri mintyje?

— Nagi, aš girdėjau per ra
diją sakant, kad rusų diplov 
matų žodžiai nėra nieko verti, 
ir kad rusai esą “power 
mad“, — padrožė P.

— Well, skaičiau preziden
to kalbą laikraštyje, — M.

pareiškė. — Tu žinai, kuo
met prez. Truman taip, sako 
tai reikia žinoti šiek tiek apie 
Mr. Trumaną. Juk jis kadaise 
kalbėjo ir tvirtino, kad Vokie
tijoj ir Japonijoj nebus leista 
steigtis armijoms ir gaminti 
ginklus žmonių skerdynėms. 
O ką dabar ponas Trumanas 
daro? Ar jo pasakymai yra 
verti ko nors? Ar jis pildo 
savo pažadėjimą?

— Suprantama, — įsikišo 
p. — Jis dabar visai kitaip 
kalba ir veikia, negu pasibai
gus antram karui. Bet gal po
litika pakitėjo.

— Taigi, jei rusų diploma
tų žodžiai nieko nėra verti, 
tai dar labiau Mr. Truman 
pareiškimai neturi vertės. Tu 
sakai, gal politika pakitėjo. O 
kasgi daro kitokią politiką, 
jei ne Trumanas su savo pa
sekėjų bunčium, Wall Street 
atstovais.

Beje, tas 
kymas, kad 
wer mad“,

Mr. Truman pasa- 
Sovietai esą “po- 
irgi neteisingas.

Pilnai galima sakyt, kad Mr. 
prezidentas darosi “double po- 

vyer mad“, nes labai aiškiai 
rodo jo propaguojamos ir 
steigiamos militarinės bazės 
kiekvienam kampe, kur tik 
galima. Prez. Truman susivie
nijo sir žiauriausiais Ameri
kos priešais fašistais, Ispani
ja ir Japonija, kurios kišo 
peilį po Mr. Trumano ir visų 
amerikiečių kaklu.

— Tai pats supranti ir sa
kai, jog tas yra negerai, — 
šuktelėjo P. •— Man atrodo, 
tas bazių steigimas kitose ša
lyse, parodo pasauliui, kiek 
Amerika su prez. priešakyje 
turi jėgų.

— O jei Sovietų Rusija sta
tytų bazes Meksikoj, Ispani
joj, Kuboj, ir arčiausia prie 
Amerikos žemės, tai ponas 
Trumanas būtų daug daugiau 
“power, mad“. Jei mūsų pre
zidentas su savo ubagiškomis 
Europos valstybėmis nekištų 
karines spėkas į Rusijos pašo
nes, tai gal nesimatytų to 
“power mad“, — užsikosėjo 
M., ir sustojo kalba.

— Na, sakyk ką nors dau-

— Mušiau japonus, kur tik 
pasitaikė, — atsakė M.

Po 
minčių, 
savais
gatvekarį, o M. Grand Boule
vard tolyn.

Spartakas

trumpo pasidalinimo 
pradėjom žygiuoti

keliais: Spartakas į

Chicagos Žinios

kN

UŽUOJAUTA

MIRUS

Petrui Vazniui
Reiškiame giliausią užuojautą velionio dukte

rims Onutei, Olgai ir Carolyn, žentams, 
broliui ir kitiems giminėms.

T • NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

I^atamsėmis
(Tąsa)

Ką padarysi, reikia kentėti.
— Kur jūs važiuojate?—girdisi 

kos šnibždesys.
— Į Londoną. O jūs?

Vas-

manTruputį palaukęs, vėl užduoda 
klausimą:

— Argi pas jus dideli dalykai, 
bėgate taip toli?

Aš neatsakau. Man staiga 
galvą, kad tai šnipas.

Nežiūrint į tai, Vasekas 
klausinėti.

— Tylėkite! — šnabždu aš 
trumo.

^Nutilo...
’’Bet tuo pat laiku aš pradedu neri

mauti: kodėl jis klausia mane tokių da
lykų, kada mums pasakyta — nekalbėti? 
^Taip, čia kažkas netvarkoje. Ir kuo dau
giau galvoju, tuo labiau didėja mano 
įtarimas. Aš jau neabejoju, kad su ma
nimi sėdi išdavikas.

— Pasmaugsiu! — galvoju.
Sprendžiant iš balso, jis neturėtų bū

ti stiprus. Su tokiu susidoroti man vieni 
niekai.

Pereinu į tą vietą, prieš kurią, mano 
apskaičiavimu, turi atsidaryti dengtis. 
Mano rankos dreba. Pirštai mėšlungiš
kai trūkčioja. Tegu tik sugalvos prisi
artinti prie išėjimo! Čiupsiu už gerklės 
ir padarysiu taip, kad nespės nė žiopte
lėti. O paskui kas bus tas ...

Tačiau jis guli be garso, tarsi jo visai 
nebūtų...

Tylu. Iš viršaus atskrenda vos girdi
mi varpo garsai. Tai skamba stiklinės. 
Iš septynių smūgių sprendžiu — arba 
3:30, arba 7:30 valandos ryto.

Tiesiai virš galvos girdisi pokalbis:
— Kur tu, Jeršovai, vakar taip ilgai

kad

dingteli į

nenustoja

iš nekan-

Si. —Juk žinoma kur. Užrakintąsias ap
lankiau, — noriai atsako jis begėdišku 
’ balsų. — Saldžiąją gėriau. O madmoze- 
lė kokia! Juoduke! Taip ir nusvilino... 
Dar ir tai reikia pasakyti: juk į pigiau
sią patekau ...

Gardžiuodamasis kiekvienu žodžiu, jis 
apie savo nuotykius, 
springdamas.
su neapykanta puola

pasidarė juoda, kaip

smulkiai pasakoja 
Kažkas kvatoja 
Bet Trofimovas

Jeršovą:
— Tavo sąžinė 

anglių duobė!
— O už ką tu, Pavel Artemičiau, taip 

ant manęs puoli? — teisinasi jis prieš 
Trofimova. — Tu pats spręsk: pikto aš 
niekam nedarau. O jeigu kokį malonu
mą turiu ,tai už tai iš savo nuosavos ki
šenės apmoku. Dievas mato — neme
luoju ...

— Žinau aš tave. Nors dievo neminėk. 
Už pusrublį jį bet kuriuo laiku parduo
di...

M- -Kūrikai tęsia pokalbį, bet mano min- 
•\ys grįžta prie kaimyno. Iš kur jis su

žinojo, kas aš toks?. Nejaugi kas iš kūri- 
*ų mane išdavė? Nieko negaliu suprasti. 
Jaučiu tik vieną: kad aš dūstu iš piktu
mo ir kad mano veidas pritvinksta krau
jo. Širdis plaka netvarkingai. Kiekvie
nas mano muskulas įsitempia. Pilnas

tai, 
Ro- 
ge-

ryžtumo, aš tik laukiu momento užpulti 
savo priešą.

“O kas, jei jis stipresnis už mane? — 
švystelėjo man galvoje. — Juk aš jau ne 
tas, kas anksčiau: nusikankinau, nusil
pau.”

Pasitikėjimas pergale nyksta, bet čia 
aš prisimenu, kad mano kišenėje yra di
delis lenktinis peilis. Išimu jį, atsilenkiu 
ir laikau dešinėje rankoje. Nėra ir šešė
lio baimės. Apie pasėkas negalvoju. Ma
no smegenys išimtinai užimti tik tuo, 
kaip-geriau trenkti smūgį.

“Na, dabar prieik prie manęs, bi’au- 
rusis padare, prieik! — piktai džiūgau
ju mintyse. — Kada smeigsiu peilį į ta
vo šunišką mėsą! Tik kraujas trykš... 
Daugiau jau nieko nepaimsi.-..”

Vel muša stiklines, ir skambus balsas 
sušunka:

— Baikite, vyrukai, cinam pusryčiau-

Aišku, kad aštunta valanda ryto. 
Greitai turi atrišti nuo kranto.

Bet kas gi mano išdavikas? Aš užimu 
laukimo poziciją.

Pradeda išleisti garus. Katilai su
šnypštė ir sušniokštė. Pasigirdo vieno
das mašinos ūžimas. Garlaivis krūptelė
jo, susiūbavo, ir mes pasijudinome į ke
lionę.

Garbė dievui, Vasekas ne išdavikas. 
Juk jam nėra jokios prasmės laukti to
liau. Aš su palengvėjimu atsidustu.

Ir čia tuoj susigriebiu... Och, beprotis 
aš, beprotis! Kaip aš galėjau išpūsti sa
vo kvailą spėjimą! Juk aš galėjau pada
ryti patį beprotiškiausią nusikaltimą. 
Užtektų Vaškai truputį prisiartinti prie 
manęs arba dargi pasijudinti — ir vis
kas būtų baigta... Man pasidaro karš
ta. Gėda ir sąžinės graužimas drasko 
širdį. Ne, aš visiškai nenormalus.

Iš apmaudo numetu šalin peilį.
Iki pietų laikas prabėga nepastebimai. 

Bet paskui, prasideda liūdnos, 
kankinančio laukimo valandos. Į 
vietą mus neperveda.

Garlaivis pradeda suptis. Mes, 
mai, išplaukiame į atvirą jūrą.

Mūsų niūrioje landynėje’ atsiranda 
vandens. Jis apsemia kojas ir dalį nuga
ros.

Šalta.
Baisiai norisi gerti, 

kažkoks kartumas. Aš 
kurią neseniai valgiau 
tu.

Vasekas vis tyli.
Man norisi išlyginti

dau su juo kalbėti, bet dėl katilų ūžimo 
nesigirdi. Prišliaužiu arčiau ir, užčiuo
pęs jį, atsigulu taip, kad mūsų galvos 
susilygina.

— Draugas, jų nemiegate? — klau
siu aš.

—- Ne.
— Kaip jaučiatės?
— Blogai. Visiškai šąlu.
— Aš taip pat.
— Nejaugi visą laiką būsime čia?
— Pažadėjo pervesti.
Norisi dar pakalbėti, bet suvokiu, kad 

tai ne be pavojaus. Duodu dar vieną 
klausimą:

— Anksčiau jūs plaukiojot laivais?
— Niekada.
Tylime.

(Daugiau bus)

pilnos 
naują

mato-

Burnoje sausa, 
prakeikiu silkę, 
su dideliu apeti-

savo kaltę. Ban-

folds of our own 
liberties, while we 
shall have lost 

jei netiki, tai, pasi-

giau, kaipo antrojo karo lei
tenantas, — pareiškė P.

— Kitaip sakant, jei niekas 
nepykdytų Sovietijos, ji ne
būtų tokia. Ar tu nepyktam 
ant tų ypatų, kurios peilius 
galąstų dėl tavo sprando? — 
pridėjo M.

— Aš juos pirmiausia nu
šaučiau negu jų peiliai pasiek
tų mane,—karštai pareiškė P.

— Mudu buvom praėju
siam antram kare, kaip tau 
atrodo, kas išeis iš šio šalto 
karo? klausiančiai pasakė M.

— Kiek man suprantama, 
tai šis šaltas karas vis dau
giau kaista ir gali pastatyti 
mūsų šalį į didesnį pavojų, ir 
mes galim atsidurt į blogesnę 
padėtį, negu dabar randasi 
europinės šalelės, — pabrė
žė P.

— Kai tu prisiminei 
štai ką sako kolumnistas 
bert Ruark, paduodamas
nerolo Douglas MacArthur 
pareiškimą apie Japoniją, 
kad japonai gali pasilikti* 
“firmly established within the 
protective 
cherished 
ourselves 
them.” 0 
skaityk.
P., pažiūrėjęs į laikraštį, sa

ko : — Mes kariavom prieš 
japonus, kaipo prie& pikčiau
sius žvėris, o dabar mūsų 
valdovai susibroliavo.

— Taigi, taigi, mes laimė
jom karą ir nieko negavojn. 
Aš turiu mintyje visą šalį. O 
pralaimėtojai karo dabar 
gauna labai daug, — sako M.
— Kiek man atrodo, šiais lai
kais yra geriau karą pralai
mėt, negu laimėt. Dabar tu
rim dirbti dėl pralaimėtojų ir 
penėt juos.. Dar, prie to ir 
apginkluot trečiam karui!

— Čia teisingai pasakei,— 
pasakė P. — Ne daug laiko 
atgal mes tuos žvėriškus už
puolikus vadinom “Nips” ir 
“Japrat“, kurie sudaužė Pe
arl Harbor ir nelaisvėn paim
tų lakūnų nupjaustė galvas.

— Manau, jog reikės daug 
aiškinimo dadėt veik ,dėl 15 
milijonų antro karo veteranų, 
kad jie turėtų . gerą širdį ir 
draugingumą su “Krauts” ir 
“Nips“, išsitarė M.

— Jie nenori mūsų drau
gingos širdies, — sako P. — 
Jie nori tik mūsų dolerių, už 
kuriuos prez. Truman verčia 
užjūrin viską, o mums tik ark
lio mėsą palieka.

— Kibą buvai Labor Day 
parade, — įsikišo M.

— Tu žinai, mes, begelbė- 
dami kitus, galime susidurt su 
krizių, štai ir dabar, turė
tum. būt fabrike prie mašinos, 
bet laukiam, kol pašauks į 
darbą. Tik nežinome kada,— 
nusiminančiai pasakė P.

— Kiek man įmatoma visi 
įvykiai ir kitų žmonių pareiš
kimai apie tai, tai mes slys
tant nuo civilių teisių, už ku
rias kariavom, ir daugybė 
žuvo už tai kariaudami, — 
kalbėjo M.. .

— Et, užteks to. Geriau 
pasikalbėkime apie panas, — 
šypsančiai pareiškė P. —Duok 
laikraštį pasižiūrėt.

Už kelių minutų tylos, 
sako: — Nagi, žiūrėk 
ro karo leitenantas 
Ruark ką sako.

Skaito laikraštį:
“From all the happenings 

since V. J. Day, it seems to 
me the winner is the loser, 
and the guy who started the 
fight picks up the marbles”.

— Dar reikia primint tau,
— sako M., — kad mes turi
me duot duonos ir Kerenskiui, 
kuris egzaminuoja pabėgusius 
iš Sovietijos baltgvardiečius 
ir politinius prasikaltėlius, 
kad jie nebūtų Sovietijos špie- 
gai. Yra sakoma, jog ir tiems 
pabėgėliams iš Sovietijos rei
kės duot pilną
ir gerą maistą, nes 
kaip stulpai 
ginklavimo.

— Kai tu 
apie maistą,
pasakė P. — Good by. 
you tomorrow.

P. nuėjus, užklausiau 
kokiam karo fronte jis daly 
vavo.

P. 
ir ant- 
Robert

pragyvenimą 
jie esą 

vokietijos ap-

pradėjai kalbėti 
einu valgyt, —

Sec

M.

Gubernatorius tyli
Kada “Sun-Times” infor

mavo gubernatorių Steven
son apie džiūrės nuospren
dį, gubernatorius neva pa
reiškė nusistebėjimą, bet 
neleido cituoti jo žodžių.
Organizacijos veikia

Antradienio vakare, Chi
cago Council Against Ra
cial and Religious Discrim
ination skubiai atlaikė mi
tingą Evanstone ir nutarė 
reikalauti, kad 
grandžiūrė tuoj pradėtų 
tyrinėti laužymą civilių tei
siu Ciceros riaušėse. c

W. H. Sharp, minėtos or
ganizacijos direktorius, po 
mitingo išleido pareiškimą, 
jog 
arba užslėpė tris 
nius dalykus Ciceros situa
cijoj :

“1—Pačias riaušes ir nuo
savybės naikinimą,

“2—Asmenų teisę gyven
ti ten, kur pageidauja, ir

“3—Užduotis visu viešų
jų pareigūnų palaikyti tvar
ką ir saugoti visų žmonių 
konstitucines teises.”

Ciceros šerifas Babb di
deliai nudžiugo, išgirdęs mijo jo ar jos gerus dar- 
džiūrės nuosprendį. Jis plo- j bus ir dėkingi už pasidar- 
ja katutes ir sako esąs labai bavimą.
patenkintas.
Kyla protestai

Su protestais išjudo Chi
cago Division of the Ame
rican Civil Liberties Union, 
National Association for 
the Advancement of Col-|miršome jos 
ored People, Chicago Coun
cil Against Racial and Re-‘ 
ligious Discrimination, ir 
kitos organizacijos. Protes
tų susilauks ir daugiau .

Jeigu pažangūs piliečiai 
daleis džiūrės nuospren
džiui pasilikti, tai tokis 
kukluksas, , White Circle. 
League prezidentas, Joseph 
Beauharnais, bus tuomi pa
drąsintas tęsti savo fašisti
nį darbą. Beje, džiūrei bu
vo pranešta, kad jis skleidė 
savo literatūrą laike riau
šių. Bet jo neapkaltino.
Apgavingi kaltinimai

Kokį . kaltinimą išnešė 
džiūrė? Ogi visi apkaltin
ti konspira vinie ir sukėlime 
tų riaušių. Kaip ir atvirai 
pasakyta, kad jie žinojo, 
kad negras negalės įsi- 
kraustyti, vienok savininkė 
ir real estate agentas iš
nuomavo apartmentą; ad
vokatas Leighton apsiėmė 
ginti Clarką. Kaip tai dar 
jie neišnešė nuosprendį 
prieš patį Clarką!

Ne vandalus šiandien tei
sia, bet tuos, kuriuos van
dalai užpuola! * Rcp.

grandžiūrė ignoravo
pamati-

w

LDS 3-čIOS APSKRITIES 
KOMITETAS

Geo. Stasiukaitis
Sofija Stasiukaitienė ’ 
Antanas Matulis 
Ona Vertelienė 
Juozas Dainius 
Alex Skairus 
Berta Makutėnas 
John Katinis.

Mano nuomonė tokia: 
Jeigu žmogus savo gyveni
me atsižymėjo kuo, tai

federalė1 duok jam padėką, arba ge
rą žodį, kol jis ar ji yra 
gyvas, o ne kada numiręs.

Dažniausia mažai kas pa
sako gerą žodį, kol žmogus 
gyvas. Bet prie grabo ar 
kapo išdėsto jo gerumus, 
malonumus ir veikimus.

Draugai, jeigu mes patė- 
niijam, kas gerai atsižymi, 
duokime jam ar jai vieną 
gerą žodį, kol girdi, negu 
desėtką žodžių, kada negir
di. Jeigu serga aV liūdi 
dėl ko nors, suteikime kad 
ir vieną kvietkelį, negu šim
tus jų, kada žmogus tų pui
kių gėlių nebemato. Mėgin
kite, draugai, o pamatysite, 
kaip žmogui bus jausmai 
pakelti, kad kas nors -patė-

Būdama tokių minčių, ,$22. 
kada draugė Raulušaitienė 
atvažiavo iš 
N. Y., sumaniau pakviesti 
draugus bei drauges, kad 
galėtumėme parodyti, jog 
mes, clevelandiečiai, nepa- 

gerų darbų.
Gaila, kad aš negalėjau 
daugiau draugų pakviesti. 
Draugė atvažiavo savaitė

pirmiau, negu buvo žadėju
si. Tokiu būdu aš teturėjau 
porą dienų sukviesti drau
gus, kurie pribuvo. Nors 
ir daugiau kviečiau, bet 
kadangi tai dariau per ki
tas ypatas, tai nekurie 
draugai nepribuvo. Atleis
kite, draugai, kurių aš as
meniškai nepakviečiau.>

Kurie buvote pakviesti, o 
nepribuvote, tikrai galite 
apgailestauti, nes sueigos 
dalyviai praleidome laiką 
labai smagiai ir linksmai.

Draugai sumetė pinigų, 
kad nupirkčiau d. Raulu- 
šaitienei kokią nors dova
ną. Bet jinai nesutiko ir 
liepė tuos pinigus pasiųsti 
spaudai.

Tokiu būdu aš sumaniau 
taip padaryti: Kadangi ji
nai neturi Laisvės, tai už
prenumeravau jai Laisvę ir 
vardu jos pasiunčiau Lais
vei $15 aukų—viso labo

Žinau, kad kožną dieną 
Long Island, d. Raulušaitienė, paimdama 

j rankas Laisvę, pamislys, 
kad mes, clevelandiečiai, jos 
nepamiršome.

Ačiū d. Raulušaitienei, 
kad jinai davė man tokią 
idėją, dovanos nenorėdama. 
Nepamirškite mūsų,

Anna Klivington

Kapitalistas meldžiasi: “Ir duok dieve, kad algos vi
suomet pasiliktų užšaldytos!“

Cleveland, Ohio
MŪSŲ GYVENIMAS

Mūsų gyvenimas aprube- 
žiuotas ne tiek daug tuo,1 
ką gyvastis atneša mums, I 
bet kaip mes atsinešame 
linkui gyvasties. Ne tiek 
daug, kas atsitinka su mu
mis, bet kaip mūsų protas at
vaizduoja tai, kas atsitinka. 
Aplinkybes numargina gy
venimą. Bet mums yra 
duotas protas numarginti 
gyvenimą.

CHARLES J. ROMAN
v LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110
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Moterys klubietes gyvai 
pradėjo veiklos sezoną

Am. Darbo Partijos klubai 
užgyre rinkiminę programą

Moterų Apšvietos Klubas 
energingai ir linksmai pradė
jo pasiruošimą ateinančio se
zono veiklai. J savo susirinki
mą rugsėjo 20-tos vakarą su
ėjo skaitlingu būriu ir be at- 
sisakinėjimų ėmė reikalingus 
dirbti darbus.

Čepuliams pagerbti pokilio 
tieimininkystėje dirbs Ona 
Globičienė, Auna Višniauskie- 
nė, Mary Zeikus. Anna Kve- 
deriutė sutiko joms j talkinin
kes.

Taipgi buvo atsikreipta i 
moteris, kad svarbaus tauti
nio sąskridžio proga lapkri
čio 18-tą suruoštų bufeto va
karienę. Klubietes sutiko. Tą 
darbą dirbs Ona Čepulienė, 
Ona Globičienė, Mary Zeikue, 
Albina Mikalaus.

Narės išpirko knygelę ii- 
kietų persekiojamoms depor
tavimu moterims ginti.

Pirmininkė Katrina Petri- 
kienė savo raporte, greta kit
ko, priminė mūsų liūdną nuos
tolį atostogoms pertraukos 
laiku. Staiga, netikėtai, nete- 
kopne jaunos narės Stellos 
Vaitkienės. Ir, po ilgos ligos, 
mirė Marijona Mikalauskie
nė. Jų abiejų pagarbai valdy
ba pasirūpino pasiųsti po 
puokštę gėlių ir pagirtinai, 
skaitlingai narės lankėsi šel
menyse ir palydėti.

Ypatingai buvo atžymėtas 
nepaprastai gražus, pasiauko
jęs draugingumas klubiečių 
Adelės Rainienės, ir Marcelės 
Yakštienės, kurios, pasitarti a- 
mos, Mikalauskienę slaugė 
kas dieną laike jos buvimo 
namie, jai valgį gamino, ją 
apžiūrėjo. Taipgi lankėsi su 
talką ligonei ir A. Mikalaus.

-Mirusias pagerbėme atsisto
jimu. .

Kitus klubo veiktos rapor
tus pateikė sekretorės Anna 
Kazlauskienė ir Mary šmago- 
rienė, taipgi iždininkė Anna 
Višniauskienė. Albina Mika
laus pranešė apie pasėkas 
klubiečių stalo Laisvės pikni
ke. Tam ji darbavosi su Mar
cele Jakštiene ir talka tūlų 
kitų asmenų. Dienraščiui su
teikta virš $.50 paramos.

—o—
Planai Sezono Darbuotei

<
Klubietes tikisi ir šį sezoną 

surengti bent keletą vertingų | 
paskaitų ir jau yra užkviesti 
žymūs vyrai ir moterys prele
gentai. Dienas ir vietą pa
skelbs vėliau. Taipgi planuo

reikalais jie gražiai susikalba 
lietuviškai tokia kalba, ko
kia kalba jų tėvai, tai yra: 
savo gimtąja lietuviška kalba, 
bet mokslinius dalykus liesti 
bijosi. Mat, senųjų lietuviu 

t ' *■

kalba buvo skirtinga veik 
kiekviename valsčiuje. O 
bendrosios kalbos nebuvo pro
gos išmokti.

Man rodosi, esamoje padė
tyje žiūrėkime i dalykus taip: 
jaunimas lai teikia protekci
jas, o senimui jų lietuviška 
kalba, nors ir ne tyrai moksli
nė, bus aiškesnė už anglišką
ją-

— o—

Po darbu ir planu, narė 
Konstancija Karpavičiene pa
vaišino klubietes arbata ir py
ragu savo gimtadienio proga. 
O Vincas Kazlauskas, kuris 
visuomet savo žmoną atveža 
į susirinkimą, savojo gimta
dienio proga atvežė vyno. 
Klubietes abiem sugiedojo 
“Linksmo gimtadienio'.’’ Taip
gi Karolina Gilmanaitė, buvu
si klubiečių kviesta su protek
cija, maloniai atsiprašydama 
nuo tos prievolės, per savo 
mamytę atsiuntė skanu pyra
gą. Tai jau aišku, kad turė
jome šaunias vaišes. O gėlių 
St. Večkys buvo dovanojęs iš 
Liberty Auditorijos gėlyno, 
kurį jis ton užvedė ir aukli, 
apžiūri.

Kitu linksmu punktu buvo 
tas, kad mūsų buvusi veikli 
nare Ursula Bagdonienė at
siuntė iš Kalifornijos laišką ir 
žada pavasarį pas mus sugrįž
ti. Ji apgaili, kad sugrįžusi iš 
tarnvbos neberado losange- 
liečių moterų klubo, kuri išei
dama tarnybon buvo palikusi 
gražiai veikiantį. Atsiuntė 
mūsų klubui savo duoklę už 
kelerius metus, nes, sako, 
“ne s u p r a n t u, k a i p 
pažangi moteris gali gyventi 
be savo moterų klubo.’’

Ir džiaugėsi narės, kad 
mūsų pirmininkė K. Petrikie- 
nė, buvusi nelaimės ištikta, 
įlaužiusi kojos kaulą atostogų 
metu, jau buvo susirinkime 
linksma taip pat, kad galėjo 
su mumis dalyvauti ir atvykti 
jau savomis kojomis. Sma
giai pradėjusios, tikimės gra
žaus, nuodarbaus sezono. N.

jami filmų popiečiai. Tuo rū
pinasi valdyba ir narės.

Prelegentų tarp jaunųjų 
lietuvių randasi daug, tačiau 
daugumai iš jų stoka lietuvių 
kalbos moksliniams dalykams
aiškinti. Nors kasdieniniais 1 metų Rose Friedmanienę.

Patraukė miestą 

teisman

Barney Thier, brooklynietis 
taxi vairuotojas, patrankė 
New Yorko miestą teisman 
reikalaudamas $100,000 atly
ginimo už areštavimą ir nepa-
matuotą jam primetimą, buk 
jis apiplėšęs ir nužudęs 70

Richard Robert ir Harry Kelly žiuri žemyn į šulinį 
garsioje filmoje “The Well”, kuri pradėta rodyti rug
sėjo 26 d., New Yorko Loew’s State Teatre.

Pereitą šeštadienį Ameri
kos Darbo Partijos sušauktoje 
konferencijoje plačiai ir nuo-} 
dugnini svarstyta ruideninių 
rinkimų kampanija. Konfe
rencijoje dalyvavę Amerikos 
Darbo Partijos klubų atstovai 
vienbalsiai ir entuziastingai 
užgynė valstijinio Pildomojo 
Komiteto pasiūlytą rinkimų 
programą.

Minima rinkimų programą 
susideda iš penkių pamatinių 
punktų, būtent, 1) kova už 
taiką, 2) prieš aukštas reik
menų kainas, 3) už gerą val
džią, 4) municipaliniai finan
sai ir 5) prieš 15 centų sub
vių ferą.

Rinkimų platformoje nuro
doma, jog metai laiko atgal 
beveik tik viena Darbo Parti
ja buvo Korėjos karui prie
šinga, bet dabar jau šimtai ki
tų organizacijų reikalauja 
baigti karą Korėjoje.

Toliau nurodoma, kaip ci- 
vilės žmonių teisės šiuo metu 
yra paneigiamos, darbininkų 
vadai areštuojami. Partija 
kovoja p\'ieš tuos, kurie viską 
daro, kad mūsų krašto demo
kratiją susiaurinti, unijas ir 
kitas organizacijas pažaboti.

Tokių aukštų reikmenų kai
nų dar niekad nebuvo, kokios 
dabar yra. O1 kainų kėlimui 
dar vis galo nesimato. Darbi
ninkų algos, tiesa, užšaldo
mos, bot pragyvenimo kainos 
paliekamos kilti. Todėl mini
ma partija kovoja prieš tokią 
vyriausybės politiką.

Valdžioje yra Įsigalėjusi 
korupcija. Kyšininkai visur 
matomi. Tūli aukšti valdinin
kai ir policistai palaiko gemb- 
lerius ir kitus raketierius. 
Teismai prie jų negali prieiti. 
Partija todėl reikalauja apva

lyti valdžios aparatą nuo ko- 
; rupci jos.

Aukštieji miesto valdiniu-

Šiandien pikietuos 
Imigracijos namą /

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas praneša, jog 
šiandien, rugsėjo 27, pikie
tuos Imigracijos ir Natūrali
zacijos Tarnybos namą, 70 
Columbus Ave., tarp 62 ir 63 
St., New Yorke. Pikietas pra
sidės 5 vai. po pietų.

Pikietininkai reikalaus, kad 
Peter ITarisiades būtų paleis
tas iš Ellis Salos po kaucija. 
Iki šiol imigracijos viršinin
kai vis atsisakė priimti už jį 
uždedamą kauciją. Jie laiko 
jį Ellis Salos kalėjime be jo
kios kaucijos.

Filmos-Teatrai
_________ ’ f

Garsioji ir seniai laukiamo
ji filmą “The Well” jau pra
dėta rodyti rugsėjo 26 d., 
Loew’s State Teatre, New 
Yorke.

Tai ypatinga filmą, kurioje 
vaidina garsieji Hollywoodo 
artistai ir paprasti pietinių 
valstijų žmonės, baltieji ir ne
grai. ’ ’

— o—
Gražioji blondinė Alexis 

Smith, kuri vaidina filmoje 
“Here Comes The Groom”, 
rugsėjo 22 d., Floyd Bennett 
Fielde buvo paskirta 912 Re
serve Training Wing garbin
ga komanduojama viršininke.

Po visų ceremonijų artistė 
Smith pakrikštino vieną lėk
tuvą “Here Gomes The 
Groom’’ vardu.

Minima filmą dabar rodo
ma Astor Teatre, New Yorke. 
Vaidinime dalyvauja Miss 
Smith, Bing Crosby, Jane 
Wyman, Franchot Tone ir Ja
mes Barton.

kai jau kalba apie tai, kad 
reikės kelti subvių ferą iki 15 
centų. Dar neseniai buvo pa
kelta iki 10 centų. Bet tuo pa
kėlimu nepasitenkinama. Fo
rų pakėlimas, žinoma, apsun
kintų tuos miesto gyventojus, 
kurio daugiausia subvėmis 
naudojasi—tai darbo žmones, 
kurių pragyvenimas ir dabar 
nežmoniškai iškilęs. Todėl 
partija ir stovi prieš subvių 
fėrų kėlimą.

Federaliai, valstijiniai ir 
ant pirkinių uždėti taksai 
paprastuosius žmones spau
džia prie žemės. Jiems suda
ro sunkią naštą, kuri nuolatos 
sunkėja. Todėl Darbo Partija 
savo rinkimų platformoje ir 
turi įkorporaVusi tokius punk
tus, kurie atsako darbo žmo
nių reikalams.

Darbo Partija kviečia pi
liečius susipažinti su jos prog
rama ir rinkimuose balsuoti 
už jos kandidatus. Tai viena
tiniai kandidatai, kurie ištiki
mai gina darbo žmonių reika
lus.

Partija kviečia piliečius nie
ko nelaukiant užsiregistruoti. 
Jeigu kurie nesuspėjote užsi
registruoti pereitą pirmadienį 
ir antradienį, tai nieko nelau
kę užsiregistruokite sekamą 
savaitę. Registracijos vietos 
bus atdaros apalio 3, 4, 5 ir 6 
dienomis.

Registracijos laikas: tre
čiadienį, ketvirtadienį ir 
penktadienį (spalio 3, 4 ir 5) 
nuo 5 vai. po pietų iki 10:30 
vai. vakare, šeštadieni (spa
lio 6) galima užsiregistruoti 
nuo 7 vai. ryto iki 10:30 vai. 
vakare. Darbietis

Parsikvietė pavaišinti, bet 

svečio buvo apiplėštas

Artistas Ainer Torgenson 
susipažino su vienu, džentel- 
mamr Central Parke ir parsi
vedė į savo namus pavaišinti. 
Kai svečias prisivaišino, tada 
jis iš artisto atėmė $600 ver
tės laikrodėlį, $200 brangak
menių ir tada prasišalino.

Vinco ir Onos Čepulių 
Pagerbimui Pare 

t

Pagerbkime juos 25 metų vedybinio gyvenimo 
proga ir kaipo visuomenininkus.

PARe ĮVYKS šį ŠEŠTADIENĮ

RUGSĖJO 29 SEPTEMBER
Liberty Auditorium

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N Y.

Pradžia 7-tą valandą vakare

Vakarienei Bilietas $3.00

Kurie dar neturite bilietų, tuojau skambinkite: 
Virginia 9-1827 ir užsisakykite.

Edvard as 'Li ėtu v n in ka s 
(Lalu nik), savininkas vaisti
nės, esančios 182 Bedford 
Ave. (kampas No. 7 SI.), sa
vo biznį pardavė Jonui Gra
mui, kuris jo vaistinėje dirbo 
provizorium per keletą pasta
rųjų metų ir visiems šios įs
taigos kostumieriams yra ge
rai pažįstamas.

Esame tikri, kad visi, kurie 
tik kreipsis pas naująjį savi- j 
ninką su bi kokiu reikalu, ras 
tokį jau sąžiningą patarnavi
mą, kaip ir pas senąjį.

Geriausio pasisekimo Jonui 
Gramui! Kostumeris

Sveikina iš atostogų
A. J. Pranaitis iš Camden, 

N. J., prisiuntė D. M. šoloms- 
kud atvirlaiškį, kuriamo jis 
rašo, jog jis gražiai leidžia 
atostogas saulėtoje Floridoje, 
Miami Beach. Sveikina visus 
laisviečius.

A. J. Pranaitis yra žinomas 
Philadelphijos apylinkės vei
kėjas. Linkime jam linksmai 
praleisti atostogas.

sTrg’a
Susižeidė Anna Balkonas, 

Juiozo Balkūno žmona ir 
draugės Lisajienės sesuo. Pir
miau jie gyveno So. 3 St., 
Brooklyne,'dabar gyvena 109 
Ridgewood Ave.

Pareidama iš darbo perei
tą penktadienį Anna parkrito 
ant gatvės, kuomet jos koja 
kaž kaip užkliuvo už šaligat
vio. Krisdama ji susižalojo 
veidą ir kairės rankos vieną 
pirštą sulaužė.

Dabar jai teks bent porą 
savaičių būti po daktaro prie
žiūra. Gydosi savo namuose.

Linkiu draugei greit pa
sveikti. S. P.

t

reikalingas”
DARBININKAS

Laisvės ištaigai reikalin
gas darbininkas prie ekspe
dicijos darbo; taipgi turi 
mokėti troką vairuoti. Len
gvas darbas, greit išmoks
tamas. Kreipkitės: 110-12 
Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. (188-190)

Ragina susitaikyti 
ant 38 paralelės

AFL Amalgamated Meat 
Cutters and Butchers unijos 
organas “Butcher Workman” 
ragina Trumano valdžią baig
ti karą Korėjoje.

Minimas laikraštis nurodo, 
jog tik dėlto, kur bus pertai- 
kos linija ant 38 paralelės ar 
kiek aukščiau, neapsimoka 
beverčiai žmonių gyvastis žu
dyti. Jeigu jau buvo iš pir
miau nuskirta 38 paralelės li
nija, tai galima ir dabar ant 
tos linijos padaryti pertaikos 
sutartį.

Biskį daugiau žemės Korė
joje Jungtinėms Valstijoms 
nieko nereiškia, rašo minimas 
laikraštis. Mes nenorime nei 
vienos Korėjos žemės pėdos. 
Mos norime taikos.

Elektrininkai už 
taiką Korėjoje

Elektros ir Radijo Unijos 
konvencija vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kurioje reikalau
jama tuojau baigti karą Ko
rėjoje.

Konvencija atstovauja virš 
310,000 unijos narių. Todėl 
jos pasisakymas už taiką Ko
rėjoje ir kartu1 prieš karinę 
mūsų vyriausybės programą 
yra daug reiškiantis.

Aido choras
Penktadienį Aido Choras 

turės reguliares pamokas Li
berty Auditorijoje. Kviečia
me visus choristus .laiku susi
rinkti, o .merginas susirinkti 
7:30 vai. vakare, nes turėsi
me atskiras praktikas.

Taipgi prašome atsilankyti 
ir tuos, kurie norėtų prie cho
ro prisirašyti.

Choro pirm.

Norėjo matyti nuogą merginą
George Drosgrey buvo 

areštuotas bežiūrint nakties 
laiku pro langą į miegamąjį, 
kuriame 16 metų mergaitė 
Joan Pond nusirengdinėjo.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S d
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų

492 Grand Street Brooklyn, N. ¥.
Kampas Union Avė. ir Hooper Street f

TELEVISION
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James Prassos, 68 metų am* 
žiaus, nušoko nuo šešių aukš
tu Manhattano namo ir užsi
mušė.

reikalavimAl
HELP WANTED-—FEMALES

Virėja, namų darbininke, kalbanti 
angliškai, guolis vietoje.

Tol. BU 2-1964. (187-191)

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Dar bus piknikas Lietuvių. Tautiš
ko Namo Parke, Winter St. "ant 
Keswick Rd, įvyks rugsėjo (Sep
tember) 30, 1951. Pradžia 1 valan
dą dieną. Bus muzika, valgių, gė
rimų.

Amerikos Lietuvių Literatūros 
Draugijos 6 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks spalių (October) 1 d., 
Liet. Taut. Namo kambariuose, 7:30 
vai. vakare. Prašom visus narius 
dalyvauti. Kurie dar nėsat^ pasimo- 
kėje, prašom ateiti ir pasimokėti. 
Visi nariai šiemet gaus gerą knygą 
apie sveikatą. — Fin. rašt. G. Ši
maitis. ' (188-189)

WORCESTER, MASS.
Vistjų Pakvietimas.

Kviečiame visus Worcesterio ir 
apylinkės lietuvius ir lietuves į Gin
tarų Žemes Radio paramai pikniką. 
Jis įvyks sekamą sekmadienį, rug
sėjo 30 dieną, Olympia Parke. Tai 
jau bus paskutinis šį sezoną pikni
kas. Visi žinome, kaip Olympia Par
kas gražus, parenkus piknikams ir 
kaip smagu jame praleisti laikas.

Pikniką rengia worcesteriečiai pa
ramai Gintarų Žemės Radijo pusva
landžio. Jie turi didelį patyrimą su
rengti gerų piknikų. Visi svečiai ir 
viešnios bus tinkamai priimt, gaus 
tinkamo maisto ir gėrimo, i Gi da
lyvaudami — paremsite tiražų «ir 
kultūrišką tikslą. — Rengėjai.

(188-189)

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kuopos susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugs. (September) 28 
d., bus 408 Court St., pradžia 8 v, 
vakare, šis susirinkimas yra šaukia
mas svarbiu reikalu, tad visi nariai 
ateikite. — A. S., sekr.

(188-189)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daWcte- 
liai, ligonių kambariui reikmenys' 

—už. griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. r 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6233

Matthew A.
BUYUS 

(BUYAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petrik;
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

TeL EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 

. Penktadieniais uždaryta




