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kiškėn Metropolitan operom
Tai didelis dainininko lai

mėjimas, kadangi šion ope- 
ron yra “daug pašauktų, bet 

. mažai išrinktu.”
Prieš keletą metų Algirdas 

Brazis dainavo Laisves kon
certe Brooklyne ir jis, žino
ma, publikai labai patiko.

Kai mudu pasisveikinome, 
jis, šypsodamasis, paklausė:

— Neatsimenat manęs?
Aš neigiamai papurčiau j 

galvą.
— Neatsimenat, kai tamsta 

kadaise Čikagoje Ateities žio
do Draugijėlės mokyklėlėje 
dėstėte lietuvių kalbą? AŠ 
ijhl tuomet mokiausi...

Tada atsiminiau ir man 
buvo labai malonu šį, aukš
tai prasilavinusį dainoje ir 
gerai’lietuvių kalbą varto jan
tį, jauną vyrą iš naujo pasvei
kinti.

Įeiti į Metropolitan operą 
dainininkui yra be galo sun
ku.

Nemaža dainininkų visą sa
vo gyvenimą ir viltis pralei
džia, belaukdami, kada jiems 
bus pravertos į operos estra
dą durys, bet jos niekad ne
atsidaro.

Algirdas tuo atžvilgiu yra 
laimingesnis.

Linkime jam geriausio pasi- 
. sekimo!

Niujorke šiuo metu studi- 
judja dainą ir muziką kitas 
jaunas, talentingas čikagieti^ 
— baritonas Leonas Jonikas.
JtBrooklyno lietuvių visuome

ne pirmą kartą jį išgirs dai
nuojant sekamą sekmadienį 
Aido Choro koncerte.

Ar jūs, gerbiami skaityto
jai, žinote, kad Brooklyn© 
Aido Choras jau beveik 40 
metų amžiaus? •

Jis gimė 1912 metų pra
džioje: tik vieneriais metais 
po to, kai gimė Laisvė.

Jo pirmuoju mokytoju ir 
vadovui buvo žymusis mūsų 
muzikas, Leonas Ereminas, 
miręs 1927 metais.

Vienu Aido Choro kūrėjų 
buvo Viktoras Januška, taip
gi jau išsiskyręs iš gyvųjų 
tarpo; Januška buvo ilgame
tis aid ietis, uolus darbuotojas.

★
Aido Choras gimė beveik 

prieš 40 metų ir pradėjo 
skaidrinti niūrią Brooklyno 
padangę gražiomis lietuvių 
gaudies dainomis.

Ir jis, tik pagalvokite, tebe- 
skaidrina tą padangę, tebe- 
dainuoja dainas, gimusias 
krūtinėse mūsų protėvių, su-1 
kurtas geriausių mūsų poetų, į 
apipintas ' žymiausių mūsų 
tautos kompozitorių muzika.

“Užtrauksim naują dainą, 
broliai!...” nuolat liejasi iš 
aidiečiij krūtinių žavi, didin
ga daina.

šiandien Aido Choro narių 
sąstate jau nebėra nei vieno, 
dainavusio prieš 39 metus.

Bet čia yra anųjų vaikai,— 
sūnūs ir dukros, — nuošir
džiai, ryžtingai varą pirmyn 
tą liaudies meno srityj barą, 
kurį pradėjo “seniai”, — gal 
tėvai, gal jų dėdės ar tetos.

Ir taip Aido Choras tebetę-, 
šia pačias gražiausias mūsų 
tautos tradicijas. Sutinka jis 

^jvo meniniame kelyj ir kliū- 
ciy, bet, jas nugalėjęs, ir vėl 
^ygiuoja pirmyn.

Per tą ilgoką metų eilę Ai
do Chorui vadovavo nemaža 
mokytojų-chorvedžių: Leonas 
Ereminas, ukrainietis Gromy-

(Tąsa trečiame pusi.)

Stalinas sako, Sovietai 
išbando atominius savo 
pabūklus apsigynimui
Pripažįsta, jog paskutiniu laiku 
išsprogdino kitą atomų bombą

Maskva. — Sovietu Są
jungos premjeras Stalinas, 
apsakydamas į Komunistų 
Partijos laikraščio Pravdos 
klausimus, pereitą šeštadie
ni, pripažino, jog Sovietų 
Sąjunga neseniai išsprogdi
no kita atomu bomba ir 
ateityje išbandys dar įvai
rių rūšių atomines bombas, 
“besirengiant apsiginti nuo 
užpuolimo iš anglų-ameri
konų pusės.”

Pravdos klausimai ir 
Stalino atsakymai

Pravda užklausė:—Ką jūs 
manote apie trukšmą, kuris 
keliamas užsieninėje spau
doje dėl to, kad Sovietų Są
junga išbandė atomu bom
bą?

Stalinas:—Taip, paskuti
niu laiku buvo išbandyta 
mūsų šalyje viena iš atomi
niu bombų rūsiu. 4 4, V

Įvairių rūšių atominių 
bombų išbandymai bus da
romi ir ateityje pagal pla
ną mūsų šaliai ginti nuo 
atakų iš užpuolikiško an- 
glų-amerikonų bloko pusės.

Pravda:—Jungtinių Vals
tijų politikai kelia trukšmą 
kas liečia tokius atomų 
bombų bandymus ir rėkau
ja, kad tai .grasina Jungti
nių Amerikos Valstijų sau
gumui. Ar yra bet kokia 
priežastis tam lermui?

Sovietai negresia Amerikai
Stalinas: — Nėra jokios 

priežasties tam trukšmavi- 
mui. Jungtinių Valstijų va
dai negali nežinoti, jog So
vietų Sąjunga ne tik prieši
nasi atominių ginklų naudo
jimui, 'bet taip pat stoja už 
užgynimą tokių ginklų, už 
sustabdymą jų gaminimo.

Kaip žinoma, Sovietų Są
junga jau kelis kartus rei
kalavo uždraust atominius 
ginklus, bet Atlanto kraštų 
blokas kiekvieną kartą at
metė. šį reikalavimą.

Sako, Amerika planuoja nau
dot A-bombą prieš Sovietus

Tatai reiškia, kad, atsiti
kime • Jungtinių Valstijų 
užpuolimo prieš mūsų šalį, 
valdantieji Jungtinių Vals
tijų rateliai vartos atomų 
bombą. Tai būtent šis reiš
kinys privertė Sovietų x Są
jungą pasigaminti atominį 
ginklą, kad jinai galėtų bū
ti pilnai apsiginklavus prie
šui pasitikti.

Suprantama, užpuolikai 
norėtų, kad Sovietų Sąjun
ga būtų neginkluota atsiti
kime jų atakos prieš ją. Bet 
Sovietų Sąjunga nesutinka 
su tuom, manydama, kad 
su pilnu pasiruošimu iš sa
vo pusės turi pasitikti už
puoliką.

Kam tas trukšmas?
Taigi, jeigu Jungtinės 

Valstijos nemano užpulti 
Sovietų Sąjungos, tai reikė
tų laikyti Jungtinių Vals
tijų vadų trukšmą betiks
liu ir falšyvu, nes Sovietų 
Sąjunga negalvoja niekada 
užpulti Jungtines Valstijas 
ar bet kurią kitą šalį.

Jungtinių Valstijų va
dams nepatinka, kad ne tik 
Jungtinės Valstijos, bet ir 
kiti kraštai, o pirmoje vie
toje Sovietų Sąjunga, turi 
atominio ginklo sekretą.

Jie norėtų, kad Jungtinės1 
Valstijos būtų monopolistas 
atominių bombų gamyboje, 
taip kad Jungtinės Valsti
jos turėtų neribotą -progą 
bauginti kitas šalis ir dary
ti joms juodrankišką spau
dimą.

Aš manau, atominės bom
bos šalininkai galės leistis į 
uždraudimą atominio gin
klo tiktai tokiame atsitiki
me, kai jie matys, kad jie 
jau nėra to ginklo monopo
listai.

Kokios tarptautines 
kontrolės nori Sovietai

Pravda: — Ką jūs mano
te apie tarptautinę atomi
nių ginklų kontrolę?

Stalinas: — Sovietų Są
junga stoja už uždraudimą 
atominių ginklų ir už su
stabdymą jų gaminimo. So
vietų Sąjunga stoja už tarp
tautinę kontrolę, taip kad 
nutarimas dėl atominių gin
klų uždi'audimo ir dėl jau 
pagaminti; atominių bombų 
naudojimo vien tiktai civili
niams reikalams būtų įvyk
dytas kuo tikriausiai ir są- 
žiniškiausiai. Sovietų Są
junga stoja būtent už šito
kią kontrolę.

Amerikinė “kontrolė" 
apgavinga, sako Stalinas

Amerikos vadai taip pat 
šneka apie ‘kontrolę’, bet 
jų ‘kontrolė’ remiasi ne 
tuom, kad nustotų gaminę 
a t o m i nius ginklus, bet 
tuom, kad ir toliau galėtų 
gaminti tokius ginklus, ir 
tiek daug jų, kiek galės 
gauti tam medžiagų, esamų 
vienose bei kitose šalyse.

Taigi amerikinė atominių 
ginklų ‘kontrolė’ yra pa
remta ne uždraudimu ato
minių ginklų, bet jų pripa
žinimu teisėtais (Ameri
kai) ir įgalintais. Tuo bū
du yra duodama teisė ka
ro kurstytojams sunaikinti 
atominiais ginklais dešimtis 
ir šimtus tūkstančių civili
nių gyventojų.

Nesunku suprasti, jog ta
tai nėra jokia kontrolė, bet 
pasityčiojimas iš kontrolės, 
apgaudinėjimas mvlinęiųjų 
taiką tautų troškimo. Ga
lima suprasti, kad tokia 
‘kontrolė’ negali patenkinti 
mylinčiųjų taiką tautų, ku
rios reikalauja užginti ato-

KONGRESO NARIAI RAGINA 
PASKIRT 5 IKI 10 BILIONŲ 
DOLERIŲ ATOMGINKLAMS

Washington. — Kad So
vietų Sąjunga išsprogdino 
naują bandomąją atomų 
bombą, tai demokratas kon- 
gresmanas Henry M. Jack- 
son reikalauja paskirti 5 iki 
10 bilijonų dolerių atomi
niams Amerikos ginklams 
gaminti per metus.

Jau pirmiau paskirta 2 
bilijonai dolerių atom-bom- 
boms gaminti, naujiems jų 
fabrikams statyti ir senie

Atomų komisijos pirmininkas 
sako, galima būtų naudoti 
atoininius ginklus Korėjoje

Washington. — Valdinės 
atomų jėgos komisijos pir
mininkas Gordon Dean sek
madienį sakė, ta komisija 
darbuojasi išvystymui tuzi
nų naujų atominių ginklų- 
šovinių patronams, torpedų, 
rakietu ir kt.

O pereitą penktadienį 
Dean, kalbėdamas Los An
geles mieste, leido supras
ti, kad valdžia gal jau 
svarsto ar svarstys atomi
nių ginklų naudojimą korė- 
jiniame kare. : Jis pats tam 
nepriešingas.

Naujuosius atomų pabū
klus, pasak Deano, galima 
būtu vartot naikinimui 
priešų kariuomenės fronte. 
Tuomet priešų armijos 
skaitlingumas “nieko ne- me.

Adenauer reikalauja sugrąžint 
Vokietijai žemes, kurios po 
karo prijungtos Lenkijai

Berlin. — Vakarinės Vo
kietijos premjeras Konra
das Adenauer pareiškė, jog 
turės būti nutarta sugrą
žint Vokietijai žemes 4 ry
tus nuo Oderio-Neisse. upių, 
tik po to būsią galima su
jungti vakarinę ir rytinę 
Vokietiją į vieną valstybę. 
Jis kalbėjo vakarinėje Ber
lyno dalyje, kuri užimta 
amerikonų, anglų ir Pran
cūzų.

Minimos žemes po An-

Sergąs Onda paleistas 
už $25,000 bėlą

Pittsburgh—Sunkiai ser
gantis Andy Onda tapo pa
leistas iš kalėjimo už $25,- 
000 užstatą. Jis kartu su 
penkiais kitais darbininkų 
vadais apkaltintas pagal 
Smitho įstatymą, kad “suo- 
kalbiavo skelbti, jog reikė
sią per prievartą nuversti 
Amerikos valdžią.”'

Australijos valdžia nuta
rė pasiųsti kitąmet dar 1,- 
000 kariuomenės • į talką 
amerikonams Korėjoje. Da
bar ten yra 1,000 australų.

minius ginklus .ir sustabdy
ti jų gaminimą.—

siems didinti.
Demokratas senatorius 

Brien McMahon, atominės 
Kongreso komisijos pirmi
ninkas, ragina 5 bilijonus 
dolerių “pašvęsti” atominės 
pramonės smarkinimui. Pa
sakoja, jog tatai sutaupytų 
30 bilijonų dolerių nuo pa
prastųjų, neatominių gin
klų.

McMahonui pritarė repu- 
blikonas senatorius Styles 
Bridges.

reikštu.”
Dean taipgi pranašavo, 

kad po 10 metų Amerika 
turės ir tokius inžinus, ku
rie varys lėktuvus per ne
ribotus tolius.
DEAN “BOVIJA”

Republikonas kongresma- 
nas James Van Zandt, na
rys valdinės atomų jėgos 
komisijos, pareiškė:

. “Dean, atominės jėgos ko
misijos pirmininkas, bovija 
(kidding) Amerikos žmo
nes, kuomet jis pasakoja, 
ka$ jau esą visokių atomi
nių ginklų (apart atom- 
bombų). Jis pats žino, kad 
dar dlgai bus sugaišta, iki 
mes tokius ginklus turėsi-

trojo pasaulinio karo buvo 
Lenkijai prijungtos.

Otto Grotewohl, premje
ras rytinės Demokratinės 
Vokiečių Respublikos, pa
kartojo, kad tų žemių klau
simas galutinai išspręstas 
ir neturi būti iš naujo ke
liamas. . .

Jungtinės Valstijos nepri
pažįsta Oderio-Neisse upių 
linijos,, kaip galutinos sie
nos tarp Vokietijos ir Len
kijos.

Šimtai tūkstančiu 
žmonių neteko darbo
'Washington.— Darbo de- 

partmentas pripažino, kad 
jau šimtai tūkstančių dar
bininkų Detroite, Lawrence, 
Scrantone ir 18-je kitų vie
tų neteko darbo. .Tai todėl, 
kad, smarkinant karo iran- 
kių gamybą, tapo susiau
rinti bei uždaryti įvairūs 
civiliniai darbai.

London.—Išlėkė Kanadon 
karalaitė Elizabeth, Angli
jos sosto įpėdinė, su savo 
vyrų Edinburgh.o kuni
gaikščiu. Apkeliavus Ka
nadą, aplankys ir prez. 
Trūmaną Washingtone.

Šiauriečiai sutiko kitoj 
vietoj panaujini paliaubų 
derybas su amerikonais
Manoma, greitai pasinaujins 
derybos Panmundžom kaime

Korėja, spal. 8. — Šiau
rinių korėjiečių ir kinų ko
manda sutiko jau ne Kae- 
songe, bet kitoj vietoj pa
naujinti derybas su ameri
konais dėl pertaikos. Ta 
vieta yra Panmundžom kai
mas; už 6 mylių į pietų ry
tus nuo Kaesongo ir visai
arti fronto linijos.

Vyriausias amerikonų ko- 
mandierius generolas Ridg
way “iš esmės” priėmė 
šiauriečių pasiūlymą sueiti 
į derybas Panmundžom 

1 apylinkėje. Jis paskyrė ii’ 
savo pasiuntinius, kurie šį 
antradienį nuvyks į Pan- 
mundžomą tartis su šiau
riniais korėjiečiais ir kinais 
apie derybų panaujinimą.

/

Malajiečiai nušovė 
anglų komisijonieriy

........v e

Singapore. Malaja.—Ma
lajiečiai partizanai apšaudė 
iš kulkosvaidžių tris auto
mobilius, kuriais važiavo 
Sir Henry Gurney, aukšta
sis Anglijos komisijonie- 
rius Malajai,- ir policiniai jo 
palydovai.

Gurney ir jo automobilio 
vairuotojas tapo nušauti ,0 
Gurney’o sekretorius ir keli 
policininkai sužeisti.

Gurney bandė smarkiau-’ 
siais kariniais veiksmais 
sutriuškint Malajos patri- 
jotų kovą dėl pasiliuosavi- 
mo nuo Anglijos. Ameri
ka remia tą anglų karą.

Atlėkė Mossadegh, 
Irano premjeras

New York.—Atskrido Ira
no premjeras Mossadegh. 
Jis kalbės Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje, įrodi
nėdamas, kad Irano valdžia 
teisėtai perėmė į sūvo ran
kas buvusiąją anglų alie
jaus pramonę tame krašte.

Mossadegh serga, todėl 
apsistos vienoje New Yorko 
ligoninėje. Kartu atskrido 
ir Mossadegho sūnus dakta
ras ir keliolika patarėjų.

Generolas sako, “po velniais 
su kalbom apie taiką!”

Memphis, Tenn. — Kuo
met generolas Frank How
ley kalbėjo susirinkime re
akcinių “Kryžeivių dėl Lais
vės,” tai Donna Cooperienė 
atsiliepė, šaukdama greitai 
baigti Korėjos karą. Jos 
sūnus yra Korėjoje.

Gen. Howley atsakydamas 
suriko: “Po velniais visas 
šnekas apie taiką!”

ORAS.—Giedra ir šaltoka.

(Amerikonai yra kartoti
nai atmetę šiauriečių reika
lavimą Kaesonge derybas 
panaujinti.)
KARO VEIKSMAI

Amerikonai su savo talki
ninkais iš naujo užėmė 
aukščiausią viršukalnį į
šiaurę nuo Yanggu, ryti
niame fronte. Šiauriniai 
korėjiečiai du sykiu pir
miau buvo nustūmę ameri
konus nuo tos kalno viršū
nės.

Amerikonai taipgi laimė
jo naują poziciją į šiaurva
karius nuo Čorvono, vaka
riniame fronte.

Tūkstančiai amerikiniu 
tankų ir patrankų bombar
duoja - degina šiauriečius 
sprogimais ir sieros sviedi
niais.

Šiauriečiai žūt-būtiniai 
ginasi.

94,000,000,000 dolerių 
ginklavimuisi

Washington. — Kongreso 
Atstovų Rūmas vienbalsiai 
užgyrė $56,937,808,000 kari
nėms jėgoms iki 1952 m. 
liepos d.

Be to, jau paskirta tiek 
pinigu korėjiniam akrui ir 
mobilizarijos programai, 
jog bus išleista viso 94 bi
lijonai dolerių ginkluotoms 
jėgoms per 12 mėnesių nuo 
šių metų liepos 1 d. iki at
einančių metų liepos 1.

Dar $1,100,0(10,0(10 
lėktuvu bazėms

Washington. — Oro jėgų 
sekretorius Thomas K. Fin- 
letter kreipėsi į Kongresą, 
kad paskirtų dar 1 bilijoną, 
100 milijonų dolerių staty
mui ir didinimui 309 kari
nių lėktuvų stovyklų įvai
riuose kraštuose.

Tie pinigai būtų priedan 
prie $2,301,000,000, kurių 
Finletter pirmiau prašė oro 
bazėms prieš Sovietų Są
jungą.

WASHINGTONO 
VALDŽIA “NORI UŽVAL- 
DYT JUNGT. TAUTAS”

Washington. — Trumano 
valdžia atsiuntė Jungtinėm 
Tautom laišką su patarimu, 
kad karinė Jungtinių Tau
tų komisija turėtų vadovau
ti Jungtinių Tautų veiks
mams “prieš užpuolikus.”

O ta komisija sudaryta 
pagal Amerikos planą. To
dėl, jeigu Trumano patari
mas būtų priimtas, tai 
“Jungtinės Tautos taptų 
prijungtos kaip karinės 
Washington© valdybos sky
rius,” sako New Yorko 
Daily-Worker. -
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ATOMO BOMBA IR TIKROVE
v % '

PRAĖJUSIĄ SĄVAITį; ir vėl iškilo “sensacija,”—ją 
paleido pats prezidentas Trumanas,—jog, girdi, Tarybų 

‘ Sąjungoje tapo’ eksploduota nauja atomo bomba.
Mes nežinome, ar tokia bomba ten buvo eksploduota 

ar ne, tačiau, jeigu ir buvo, tai, rodosi, kiekvienam tu
rėtų būti suprantama tasai faktas: Tarybų Sąjunga jau 
seniai, dar 1947 metais, surado paslaptį, kaip užvaldyti 
atominę energiją. Jeigu ji gali pasidaryt vieną atominę 
bombą, tai gali ir dvi ir tris ir daugiau. Svarbu tai, kad 
njūsų krašto žmonės jau seniai žino, kad mes neturime 
atominėje srityje monopolio.

Taigi, jeigu ten ir buvo kas nors pastaruoju metu 
padaryta, tai mums jau neturėtų būti jųkia sensacija; 
savos rūšies sensacija buvo 1949 metais, kai prezidentas 
Trumanas paskelbė, jog T. Sąjungoje buvo padaryta 
atominė eksplozija.

Tad kam ši “sensacija”? Kam šis didelis triukšmas?
Jis daromas vyriausiai tam, kad pagązdinti Amerikos 

visuomenę, kad paakstinti Kongresą paskirti juo dides
nes pinigų sumas karo reikalams.

Kai kurie laikraštininkai dargi spėja, kad ši “sensa
cija” buvo padaryta ir tam, kad mūsų karo vadovybė 

1 ruošiasi naudoti atominius ginklus Korėjos kare arba 
* kare prieš Kiniją.

BĘ GppOS
Marijonų Draugas iš

spausdino’ kažkokio Jurgio 
laišką jo. broliui. Buvo ši-į to 
taip: Jurgis nuvyko.pas sa- T^čiokas 
vo broli i svečius ii' ten bu 
VO, 1 

šinta^.

i kai kritikavo Pild. Tarybos 
narius.

Buvo pasiūlytas Kąlinąus-
1 kas iš Bostono ir ką tik neįi-

> “šteito” kandidatu. Bet
_T___  j pasiūlė Gegužį

(kuris per 18 metų preziden-

Karšta košė labai 
greit ataušta

matyt, neblogai pavai- tavo*)' kaipo stiprų kandidatą 
Tačiau Jurgiui ne- į SLA. prezidento vietą. Kal- 

patiko brolio nusistatymas ba pats Gegužis. Sakosi gau- 
ir šeima. Tai ką tas Jurgis

darys?
Grįžęs namo, jis parašė 

savų broliui atvirą laišką ir 
marijonų laikraštis jį iš-! 
spausdino.

| tu esi svetimšalis, ir 'daryk 
tu žmogus ką nedaręs! Tas 
išaiškina, kodėl daug glei
vių iš Lietuvos šiame 
te tik pražūtį rado, . Novs 
ir Arperikos tautietis, aš 
turėjau progos patirti, kaip 
taip vądinamięjj anglp-sak- 
sonai elgiasi su mūsų žmo
nėmis.

Mat, britų imperijos ka
rininkai mėgsta negrus ant 
virvių apsikabinę su nagąį- 
komis lupti. Airišiai, be 
abejo, tai daro kaipo sava
noriai. Visą bėda, kad po 
to jie mano, jog surado ko-

Bedirbant fabrike, teko 
patirti gana įdomus atsiti
kimas su vienu ąirišiu. Jis 
yra kiįę§ iš Irlandijos ir da
bar čia gyvena kaipo natu- 
ralizuotas pilietis.

Keletą mėnesių atgal pa
stebėjau, kad jis mėgina iš 
manęs pasityčioti, žinojau, 
kad yra tamsus, fanatiškas 
katalikas ir visų nemėgia
mas, tai patariau jam grįž
ti į Irlandiją ir ten šunis 
lodyti. Tas jį nutildė, bent 
laikinai. Man buvo neaiš
ku, tačiau, kodėl jis tokį 
įžūlumą man parodė.

Po kiek laiko, jis prisi
artino prie manęs su kaž
kokiais kvoterio vertais lo
terijos bilietais. Kadangi 

; organizacijos
i. . j aš atsisakiau bilietą pirkti.

Vinikas, pagal pasitari-1 Prisiminęs, kaip jis chuli- 
[ manim elgėsi, 

negalėjau suprasti, kodėl 

tus siūlyti. Jei būdavo aš 
Nutarta, kad būtų, samdo- j prie jo dirbt uvėje ant suo- 

mas menedžeris, nes Vinikas i lo atsisėsdavau, tai jis atsi-

nąs daug laišku, raginant jį 
kandidatuoti, bet jis nenorįs. 
Tačiau paskui apsiėmė su ta 
išlyga, jeigu- -jo SLA. nariai ii — , J uores .

Vadinasi, atrodo, jog
i-i -i Ppn,.as Stasys Gegužis ir vėl gali
kvailų priekaištų ii baigia- SLA prezidento kė- 
□ tokiais reikalavimais: JSį-

- -- - // i Utz I V. •
si tokiais j 
kad brolis kovotų “su ko
munizmu” ir kad jis remtų 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
ir Balfa, iš kuriu visokie 
veltėdžiai naudojasi.

Pas kultu rifigus žmones 
tokių dalykų nėra, 
pradėjo vykdyti

„ėję.
Iždininkas .Gugis pasita

rimo dalyviams taipgi ne
patikęs, nes sergąs; jei nu
mirs, tai kas bus? Todėl

uuones kandidatu | katalikiškos . o.,.„..1,.
kokius ;zdlnlnko vle*-ai A. Trecio-i tokių loterijų begales turi 
• 1 KU. j į n c<n Vi m i Kilinl-ri

Vinikas, pagal r—....... , rnSiminęs,
Įmo dalyvių nuomonę, pras- į gani^kai su 

. <- .. . . , tas biznierius, bet geras,?
barnus) iUieioi?lriie P°‘jtik>erilVi’, todėl jis, bus jirišdrįta~man7uos bilie-'

dipukas 
Jurgis ir marijonų laikraš
tis.
cius tas biznierius, bet geras
ar pažįstamus), jeigu jie 
tave pavaišino ar nepavai
šino, tai, sugrįžęs, gali pa
rašyti jiems laišką asmeniš
kai, bet ne niekinti 1------

geras kandidatas. Tačiau:

viešai Prastas biznierius. Jį palikti j keldavo ir kitur atsisesda-

jei bent žędį jam.ištarsiu.
Šaltai jam atsakiau, kad 

aš su juo niekada nekalbė
jau ir nenoriu kalbėti. Taip
gi nurodžiau, jog aš iš vie
tos nė centimetro nepasiju-- 
dinau. žodžiu, jei jis muš
tynių nori, tegu tik prade
da.

Tada, mušdamas sau į 
krūtinę, jis pradėjo šaukti, 
kad jis yra geras Amerikos 
pilietis ir geras amerikietis. 
Aš jam nurodžiau, jog jis 
yra šio krašto pilietis, bet 
ne amerikietis, kaip kad aš 
esu.

Po tų manę žodžių jis, 
kaip baslį prarijęs, atgal 
atšoko. “Juk ir tu nesi 
šiame krašte gimęs”... 
burbtelėjo jis išskėstomis 
akimis.

Lygiai taip pat šaltai aš 
jam paaiškinau, kad aš esu 
natūralūs šio krašto pilie
tis ir todėl amerikietis, tuo 
tarpu, kai jis tėra tiktai 
naturąlizuptas airišis. Jis 
ir vėl turėjo uodegą pa
spraudęs nudūlinti.

Tokio asmens elgesys, aiš
ku, daug reikšmės nesuda-

Bet reikia neužmiršti,

gal kurią galima viso pa
saulio žmones į ragą suva
lyti.

Teko skaityti komercinėje 
spaudoje, redaktoriniame 
straipsnyje, kad galingiau
sias mūsų slaptas ginklas 
yra... du šimtai milijonų 
Sovietų Sąjungos gyvento
jų... neą jie yra pirmosios 
aukos bedieviškos komunis
tų santvarkos...

žodžiu, mes gyvename 
slaptųjų ginklų amžių. Jei 
kam galvoje šriubo trūksta, 
tai jis automatiškai 
ro genijus... slapti 
klų išradėjas... Įdomu, ko
dėl katalikų bažnyčia pati 
savo dievu nepasitiki ? 
Jįęms reikįa slaptų ginklų, 
kad galėtų dievo karalystę 
palaikyti. Bet juk tik kri
minalistai slaptai ginklus 
nešioja ir ant jų remiasi sa
vo užsiėmimuose. Jei die
vas yra katalikų bažnyčios 
pusėje, tai ir be kvoterių 
(iš svetimšalių surinktų) 
jie visi į dangaus karalystę 
nueis. Bet jei jie tuo abe
joja ir slaptųjų ginklų ka
raliaus Liuciperio pagalbos 
ieško, tai abejoti netenka, 
kad, pagal bibliją, j^ems 
teks karštos, karštos košy
tės iš verdančios smalos po 
gerą bokalą. išmaukti• • •<

Darbininkas v

sida- 
gin-

tik Pild. Tarybos sekret.
Taipgi nutarta rūpintis, 

j kad Centras būtų perkeltas į 
! Philadelphiją.

t J Taigi tautininkai “SLA 
i veikėjai” jau pradėjo rinki- 
! minę kampan!ją. Be ab.ejo
jimo, sandariečiąi su nien- 
ševikais statys savo sleitą, 
o gal dar ir Bagočius pra
dės dėl svieto akių “vaja- 

I votis,” nes jis, sakoma, jau 
' pasveikęs.
i Dėl ko “pykstasi” Vini

las prilaikė pas 1 kas su Laukaičiu, Naujienų 
pabėgusią ! bendradarbis nepasako, nes, 
mergaitę, matyt, jis pats nežino.

tūlu Tony ---------------------

“MORALINGQJI” 
DIPUKE

Nau(ienose skaitome 
kią korespondenciją iš De-' 
troito:

Buvusi dypukė Koste Kali- 
nouskas, 32 metų amžiaus, 
gyv. 1096 Fairbanks Ave, 
kaip rašo dienraštis The Det
roit Times Sept. 19. 19,1, pa
kliuvo teisman už mažamečiu i 
tvirkinimą.

K. Kalinousk 
save nuo motinos 
penkiolikos ' metų 

| kuri ištvirkavo su 
Į Pruzinsky, gyvenančiu K. Ka-'
i liųouskas naipuose. . ROZMAREK l IR
i Pagal pavardes sprendžiant, | LIETUVIŠKI ŽIOPLIAI

GINKLAVIMOSI ŠALININKAI dabar šūkaloja už tai, 
kad mūsų kraštas dėtų juo daugiau pastangų atomi- 

' niams ginklams vystyti.
Mums gi rodosi dabar, kai tikrai žinome, jog mūsų 

kraštas neturi atomo energijos monopolio, reikia tartis 
su Tarybų Sąjunga, — tartis dėl atomo bombos nuįsta- 
tymo dėl jos negaminimo ir dėl atsisakymo ją naudoti 
bent kokiame konflikte.

Tvirtinimas, kaip tvirtina kai kurie pramuštgalviai ka
ro šalininkai, kad mes turėsime daugiau bombų, negu 
Tarybų Sąjunga galėsianti pasigaminti, nieko nepasako. 

Lenktyniavimu, kuri šalis kurią nugalės atominių 
• bombų skaičiumi, nieko neišspręsime.

Reikia tartis, reikia daryti viską, kad eitume prie I atrodo, kad turime reikalą su 
‘ pastovios taikos užtikrinimo, o ne prie karo. j dypuke lietuvaite. Tik labai

gerai, kad rašydamas apie tą 
negražų įvykį, laikraštis 
nurodė kurios tautybės 
moters esama.

Kostę Kalinauskienę 
sėjas nubaudė tik tiek:

ANĄ DIENA kolumnistas I. F. Stone niūjorkiškiame 
»'Compasse aštriai ir atvirai pasakė: Trumano valdžioje 

•yra-vagių, melagių ir bailių. Jiems, sako Mr. Stone, rūpi 
tik tai, kad išgelbėti savo kailį, kad sekamais metais lai

kmeti rinkimus. Savo tikslui pasiekti jie net nesibijo 
-uždegti žmoniją kitu pasauliniu karu.

Šitie žmonės, nurodo kolumnistas, gali ryžtis net ir 
•.atomo bombą mesti ant Kinijos, nes tuo, jie mano, gal.ė- 
• šią savo oponentus republikonus nugalėti. Jiems ne
svarbu, kad Kinijoje būtų išžudyta daugybė biednų žmo
nių. Jiems tik rūpi jų pačių politinis kailis.

•. Mr. ‘ Stone, tačiau, klaidingai mano, kad šiuo metu 
•Amerikos žmonės beveik negalį nieko padaryti, kad pa
šalinti tąjį pavojų. Mes manome, jog žmonės gali daug 
ką padaryti—jie gali, jei tik nori, sulaikyti tą ranką, kuri 
ųori atomo bombomis pasaulį nusiaubti.

Ir jie privalėtų tarti savo žodį.

DAILY WORKER
PlĮĘfiJO Į JAUJAS ĘĄNĘĄS

NIūJORKIšKIS DAILY WORKER, anglų kalboje 
įšęidinėjąs darbininkų dienraštis, praneša, kad šiomis 
dienomis jis pereina į naujas rankas. Šį dienraštį, taip
gi ir savaitraštį “The Worker” perima grupė unijistų, 
profesionalų ir visuomenininkų, kurie sudarė special? 
bendrovę ir ją inkorporavo, pavadindami Publishers 
New Press, Inc.

Savo pareiškime naujieji leidėjai sako, jog jie imasi 
* šio žygio tam, kad šiais sunkiais laikais, kai reakcija 
puola darbininkišką spaudą, būtų galima ji sustiprinti ir

Tarp naujų leidėjų rąndąme tokius vardus ir pavar
dei •Joseph Derųier, Charles J. Hendley, Howard Fast, 
Richard 0. Boyer, dantų gydytojai Arnold Donava ir 
Ulysses Campbell, kunigas Eliot White, Helen Alfred, 
yincęnt Procinzano, Alex Kolkin ir kt.
' 'Naujos korporacijos pręzidentu yra Joseph Dermer, 
o sekretorium—Charles J. Hendley.

" Nuo 1940 metų rugpiūčio 1 d. Daily Worker} leido 
,J\;pedom of the Press kompanija, kurios vyriausiais šė- 
įinųikais buvo: Grace Hutchins, Ann Pennypacker, Su- 
san Woodruff ir Ferdinandą Reed. šios buvusios lei- 
Špjoą, sako pranešimas, taipgi galės įstoti (g gal jau 
įstojo) į naują korporaciją.

: paily Worker—vienintelis darbininkiškas anglų kalba 
laikraštis rytinėse valstijose. Jis įdomus ir turiningas, 
įteikia tikėtis, kad naujieji leidėjai padarys jį dar turi
ningesnių ir tvirtesniu.

ne
los

tei-

vienerius metus ji turės bū
ti policijos priežiūroje, o jei 
per tą laiką dar kartą nu
sikals, tuomet “gaus džė- 
los.”

SLA PASTOGĖJE
Naujienose skaitome, jog 

šių metų rugsėjo 16 d. Phi-

rinktinių veikėjų” pasitari
mas — slapta konferencija 
sudarymui sleito rinkimams 
į pild. tarybą. Kaip žjnią, 
rinkimai įvyks sekamais 
metais, tai dabar jau ten 
prasideda kova dėl to, ką 
statyti ir už ką balsuoti.

Pasitarime, be kitų, daly
vavo A. Trečiokas, J. Gri
nius, Jankauskas, čaladį- 
nas, Stasys Gegužis ir net 
iš ClpveĮando smetonįninkąs 
Rastenis.' Pasitarimo dą.ly-

Ištraukę po keletą čėrkų 
valstybinės —pradėjome “pa
sitarimą”. Pirmininku išrink 
tas pats Iniciatorius Trečio
kas, o užrašinėjo Rastenis.

Trečiokas sakė, kad turęjo 
dalyvauti prez. Laukaitis ir 
sekret. Vinikas, ir jiedu turė
ję “pasiaiškinti” prieš šiuos 
veikėjus, ko jiedu pykstasi. 
Tas jų nesutarimas daro žalą 
susivienijimui. Bet minėti 
“kaltininkai” neatvyko.
Pradėta nuo prezidento Lau

kaičio. Trečiokas nurodinėjo, 
kad Laukaitis nėra tinkamas 
būti prezidentu, nes jis po po
ros terminų žądėjęs atsisaky
ti, o dabar yęl kandidatuoją^..

Reikia pasakyti, kacj 
Grinius labai rimtai ir logiš-

Į! ro. __
Bet kai kvoterio, tai atė- Į jeį į0ks asmuo būtų 

i jo paprašyti. Negavęs jo,! kilęs iš turtingos šeimos ir 
, užsigavo ir pradėjo aiškių- i į mokslus išleistas, tai jis 
ti, kad šitame krašte tai esą gaĮėtų daug košės privirti, 
tokie papročiai Jote rijos bi- juk mūsų mokyklos išlei- 
lietus pardavinėti. Tai esąs gana daug studentų 
vienas is amerikoniško gy- ^el to, kad jie futbolą

..f 1.....7” . Vėl pata- gerai — i 
riau jam eiti ir staugti į; daug turi. Kaip girdėjome, 
menuli. Jis nudūlino. jr kariškos mokyklos pana-

Po to aš, žinoma, buvau į §įaį elgiasi, arba bent taip 
jo akyse jau baisiausias su-; elgėsi... Nesunku supras- 
tvėrimas. Tiesioginiai jis!ti, ką toks kvoterius beka- 
man ko nors padaryti nega-! išjojantis airišis pridarytų, 
Įėjo, tai pradėjo man gir-; biek košelės privirtų, jei 
dint kalbėti: generolo antpečius turė-

“Kadangi mes dabar Ko-!
Jis sau į galvą įsikala, jog

Neseniai. Buffalo mieste j 
įvyko Lenkų Tautinio susi
vienijimo seimas, kur buvo 
svarstytas ir ’’Vilniaus 
klausimas.” To Susivieniji
mo prezidento pareigas ei
na Rozmarek, didelis prie-
,šas laisvosios Lenkijos ir 
artimas bičiulis lietuviškų 
fašistų ir jų talkininkų 
klerikalų ir menševikų.

Sandara rašo:
Delegatai paklausė tos 

ganizacijos 1 ‘
> or- 

pirmininko Roz
marek o kokie buvo jo ryšiai 
su Mikolajczyku, kuris, kaip 
žinome, anų laikų valdžios 
vardu atsižadėjo Vilniaus ir 
Lvovo, gaudamas mainais vo
kiškas žemes.

Pirm. Rozmarek papasako
jo seime delegatams, kaip jis 
1944 metais susitiko Wa- 
sjiingtone su Mikolajczyku. 
Pastarasis ėmęs aiškinti Roz- 
marekui, jog noroms neno- 
roms reikėsią daryti nuolaidų, 
Sovietų Sąjungai, išsižadant 
Vilniaus ir Lvovo. Į tai Roz
marek atsakė, jog lenkų 
tauta niekad su tuom nesu
tiks, o amerikiečiai lenkai 
bus griežtai tam priešingi, 

darys tokias 
nuolaidas bus teisiami jei ne 
pačios tautos, tai bent istori
jos.

Iš to jau aiškų kokio nusi
statymo laikosi p. Rozmarek 
ir.-jo pasekėjai. Lenkai nie
kad neišsižadėsią Vilniaus ir 
Lvovo. • '

Sandaros redaktorius pila 
kailį Rozmarpkui, kam jis 
norįs Vilniaus, kam jis ap- 
gąudinęjąę Jungtines Vals
tijas, na, ir tokius, kaip 
Vaidyla.

Kritikuodamas sąyo po
litinį bičiulį, Sandarus re
daktorius pasirodo nemažu 
žiopliu. Jis turėtų žinoti, 
kad noręjimąs yrą vienas 
dalykas, b galėjimas—kitas.

Tie gi, kurie

litinį bičiulį, Sandarus re
daktorius pasirodo nemažu 
žippįįu. Jis turėtų žinoti, 
l.ud noręjimąs yrą vįenąg

studentu

veninio bruožu.
t žaidžia • ir pinigų

rėjoje atradom, kaip jų 
frontą pralaužti, tai dabai’ 
eisim ir į Kiniją! Duoti 
tiems gyvatėms atominę 
bombą! Sulyginti juos su 
žeme! Maskvai, tiems žal
čiams rusams, duoti per 
kelnes! Taipgi ir visiems 
k o m u n i s t ų simpatizato- 
riams!”

Žinojau, kad jis man vi
są tai taiko, bet nieko ben
dro su juo turėti nenorėda
mas, pats sau ištariau: 
“Glupstvųs.”...

Jis kaip įgeltas sustingo, 
išverstomis akimis į mane 
bežiūrėdamas. Aš jo pa
klausiau, ko jis žiūri į ma
ne, kaip katė seklyčią pri- 
šlapinusi?

“Tu neišdrisk man nė žo
džio sakyti, supranti!” at
šovė jis airiškai įsiširdijęs. 
“Tu su manim nekalbėk!”

Atsiminęs, kad jis prie 
manęs priėjęs kvoterio pra
šė ir paskui gerklę išvertęs 
rėkė, jog su manim kalbėti 
nenori, pradėjau juoktis. 
Prišokęs prie manęs, pra
dėjo grasinti muštynėmis,

Tai kas gi pralaimėjo?
galėtų padaryti? Nieko. 
Tai suprato Irano valdžia ir 
užsispyrusiai laikėsi savo 
nutarimo. ' . . .

Tokia komercinės spaudos 
išvadą. Bet kas būtų buvę, 
jeigu anglai, Ąmęrikos gįn-

Rozmarękas gal norėtų 
gauti ir Pekiną ir Mąskvą, 
bet ką tai reikštu? Jis sa-. 
ve glųšo roįėn pasistatytų, 
lygiai kaip “kariaudamas 
už Vilnių” pasistato glušu. 
Bats Vaidyla labai norėtų, 
kad Lįetuvon būtų sugrą
žintas fašizmas, bet kas iš 
jų.norų!

Vilnįus yra Lietuvos sos
tinė ir bus. Vilnių valdo 
lietuvių tautą, Lvovą — 
ukrainiečiai, 6 Varšavą. — 
lenkai. Rcįzmarekas, savo 
ambicijomis ir plepalais, be 
abejojimo, laimi tai, kad jis 
tamsių lenkų akyse save 
“dįdęliu vyru’* pasistato. 
Bet ką laimi toks' Vaidyla, 
kuris, dėl tuščių daikto vie
šai eina į debatus su Roz- 
mareku?

Mūsų šalies komercinė 
spauda kasdien gailiausias 
ašaras lieja dėl.ei to, kas at
sitiko su anglais Irane. Jų 
priverstas išsikraustymas iš 
tos žemės nebeduoda mūsų 
komercinei spaudai užmig
ti. Atrodo, kad dėlei to is
torinio įvykio visas pasau
lis sudrebėjo.

The N. Y. Times nebesu- 
randą žodžių pasmerkimui 
Irano valdžios. Ne tik, gir
di, pralaimėjo anglai, nete
kę Irane bilijono dolerių 
vertės žibalo pramonės, ale 
skaudžiai prakišęs ir pats 
Iranas. “Visame pasaulyje 
nesiranda tokio eksperto,” 
sako kapitalo organas, “ku
ris manytų, kad iraniečiai 
patys galės arba mokes ši
tą pramonę vesti pasekmin
gai, jei iš viso mokės ją 
operuoti.”

O tai esą blogai, labai 
blogai. Jau čia, i _ 
Timesui daugiau gkila Ira
no, negu Anglijos, kapitalo. Dauguma Indonezijos sei

pasipriešinę žibalo naciona
lizacijai? Tuojau Iranas 
būtų pavirtęs antrąja Ko
rėja. Tuojau į tą karą būtų 
įsitraukusios, visos' arabiš
kos šalys.

Kas tada? Tada naujas 
pasaulinis karas.

Ir mūsų šalies komerci
nė spauda duoda suprasti, 
kad geriau būtų buvęs tote' 
karas, negu negarbingas 
anglų i pi p e r i a 1 i stų iąjgL., 
kraustymas iš Iraiįo. - ,

Ąmęrikopąs '

Indonezijos seimas prieš ,
Įpraskite' Amerikps-Japwijos sutarti ■

Pasiklausykite: “Tuo bū
du pasidaro išvada, kad ši
tuo blogai pravestu reikalu 
pralaimėjo visi — visi, iš
skyrus Juozą Staliną.”

Kodėl anglai pralaimėjo? 
Kodėl juos ' tranas išmetė 
laukan?

Labai daug kaltės krintą 
ant Amerikos, ant mūsų ša
lies. Iš pat pradžios, kai tik j 
Iranas nutarė žibalo .šalti
nius nacionalizuoti, mūsų 
valdžia (tavus anglams su
prasti, kad Ameriką nepa
dės jiems ginkluota jėga iš
silaikyti žibalo šaltinius. O 
be Amerikos ginkluotos pa
ramos, ką gi viehi anglai

Jakarta, Indoneziją. —

nio narių priešinasi ameri
kinę! taikos sutarčiai su Ja
poniją. Tą sutartis neuž
tikrina atpildų už nųosto- 
Įius, kuriuos japonai paba
rė Indonezijai per Antrąjį

Kąip sįovi$ Filipinų niipste 
l^įeš partizanus

Manila. — Filipinų gi
džių įvedė griežtą karo 
vį San Ferųąndo miestą, 
Pampangos provincijos sos
tinėje, toiįęl kąd ten labai 
sustiprėjo partizanai (hųk* 
baląhapąi). Miestas parves
tas į armijos valdybą.

2 pusi.—Laisve (Liberty)*Antrądien, Spaliy-OctQbe”rj9,1951



,Ą. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

Patamsėmis
(Pabaiga)

Truputį atsikvėpęs, jis ima mane už 
parankės ir nuveda, į kitą duobę, iš ku
rios beveik jau visos anglys išimtos.

Aš likau vienas.
Tik čia aš prisiminiau adresą, dėl ku- 

. rio prašė mane Nataša, bet jau buvo per 
vėlu ... Jis liko jos kišenėje.

ap- 
ics-

be-

Man ką tik pranešė, kad mes artina
mės prie Londono ir plaukiame Temzės 
upe. Po kiek laiko ir pats išgirdau, kaip 

■ sustojo mūsų garlaivis.
Mano kelionė baigėsi.
Lieka tiktai laimingai išlipti į krantą, 

ir aš — laisvoje šaly! Nekantriai lau
kiu, kada pašauks mane kūrikai. Nuo
taika nerami. Juk tai paskutinis etapas, 
nuo kurio priklauso viskas — išsigelbėti 
arba žūti.

Prieš dvi valandas aš pavalgiau. Tai 
mane sustiprino. Jėgos tarsi atbunda. 
Atsistoju. Nieko: galiu eiti, nors ir su 
vargu.
^Tolumoje, ties duobės anga, sumirgė

jo žiburys.
• — Mitričiau! — šaukia mane Trofi
mova^. — Greičiau eik čia.

Artinuos prie jo.
— Mus jau patikrino, — praneša jis 

man uždusdamas. — Anglų valdininkas 
suskaitė mus. Viskas gerai. Dabar 
žiūri laivą. Kontrabandos, reiškia, 
ko. Einam.

— Kur?
— Į kūryklą.
Neduodamas man atsikvošėti, jis

veik su jėga tempia mane paskui save. 
Paskubomis duoda nurodymų, kaip lai
kytis, ko saugotis, taip greitai berdamas 
žodžius, kad aš vos spėju suvokti jų pra
smę.

—Laikykis, Mitričiau! Būk tvirtas! 
Svarbiausia — nesusipainiok! Nekreipk 
dėmesio, kas beįvyktų. Dirbk sau ir — 
baigta! Tik keletą minučių. Ir tai vis
kam Girdi? Ech, kad pavyktų!

Įeiname į kūryklą. Šviesu. Karšta. 
Krūpčiodami katilai plerpia savo nie
kiam nesuprantamą dainą.

''Trofimovas, suprakaitavęs ir nera
mus, truputį praveria krosnies duris ir 
duoda man į rankas geležinę dalbą. ’

— Tai — krosniai pamaišyti. Lauk, 
aš tau pasakysiu, kada reiks veikti. Būsi 
kūrikas, supranti? O aš tuo laiku pra
dėsiu valyti vandens matavimo stiklą. 
Ir pažiūrėk, kaip mes juos apsuksime. 
Na, Alachai, padėk ...

Pasigirdo man nesuprantama kalba.
— 'Pradėk! — komanduoja man Tro

fimovas, ir pasigirsta ausį rėžiąs jo pa
leisto garo šnypštimas.

Tuo metu į kūryklą įvirsta keletas an
glų. Įveikdamas savo bejėgiškumą, aš 
pasilenkiu ir atidarau krosnies duris. 
Ryški liepsnos šviesa spirgina mano 
akis. Aplieja stiprus karštis. Dalba ne
vikriai daužau iki baltumo įkaitusias 
anglis. Mano rankose toks sunkumas, 
lyg aš laikyčiau visą geležinį balkį. 
Anksčiau nudegintą šoną tarsi drasko 
J<ažkas nagais. Praeina trys keturios 
/gilutės, Jėgos išsenka. Galva sunkėja, 
©•g švino pripilama. Žaizdros atrodo 
kaip ugniniai nasrai. Akyse pradėjo vi
si daiktai suktis, smilkinius suspaudė. 
Dieve mano, juk tie žmonės gali pastebė
ti, kad aš pašalinis. Ir tada visos vil
tys, visos svajonės sugrius negrąžina
mai. Tuojau areštuos ir grąžins' į Ru

fe siją ... ’
Aš įveikiu save... Keletą kartų labai 

garsiai ir užtikrintai nusikeikiu gru-‘ 
tyąis žodžiais. Atsisėdęs, pakeliu vieną 
koją ir atidžiai apžiūriu batą... Juntu, 
kad prisiartinęs pavojus sustiprino ma
no dvasią. Aš ramiai galiu laukti pa
baigos.

— Drauguži mano! Juk išėjo! — 
džiaugsmingai šaukia Trofimovas ir, 
nutvėręs už pečių, stipriai purto mane. 
— Išgelbėtas, sakau tau! Supranti? Te
gu prislegia mane anglių duobė, jei me
luoju ... /

Iš pasigėrėjimo jis nutveria save sun- 
dįia plaštaka- man tarp pečių.

,' Ę, juk tu visai sulysai. Na, nieko, 
nieko ... Praeis .. .
.f Pradedu suprasti, kad aš tikrai, išgel

bėtas, ir mano krūtinę pripildo džiaugs
imas.

Netrukus grąžins mane į anglių duo
bę ir tuoj pat nubėga mano rūbų. Ta-

čiau grįžta po dviejų valandų, vienoje 
rankoje laikydamas mano rūbus ir lem
putę, o kitoje — kibirą vandens.

— Atleisk, kad taip užtrukau, — pa
niuręs sako jis.—Ten vieną 'areštavo...

— Kur?
— Viršuje, prekių skyriuje rado. Po 

brezentu gulėjo. Matyt, kažkoks darbi
ninkas. Bus, tur būt, per trisdešimtį me
tų. Rikiuotės jūrininkai paėmė jį su 
savimi. Tokie begalviai avinai: nemokė
jo kaip reikiant paslėpti. Tfu ..

— Kur jis dabar?
— Kajutėje po raktu uždarytas. Kur 

gi, tu manai? Mūsų ryklys beisiai apsi
džiaugė! Kai pamatė jį, taip ir apsilai
žė. Ū-ū, gyvulys! Išveš į Rusiją. Na, ge
rai: dar pažiūrėsim, ar nuveš ligi Rusi
jos ... O kol kas, vaikine, pradėk savo 
fizionomiją tvarkyti.

Kūriko padedamas ,aš per keletą mi
nučių nusiprausiau ir persirengiau.

Trofimovas nuvedė mane į savo patal
pą ir pasodino už stalo.

— Apsižvalgyk truputį ir atsipūsk. 
Jei atsitiktų kas — sakyk, kad į svečius, 
atseit, pas mane atėjai — ir daugiau 
nieko. Iš miesto, reiškia, iš Londono. 
Taip atsitinka.

Vaišina sriuba. Valgome be apetito, 
beveik su koktumu rydami valgį tik 
tam, kad sutaupytume jėgų kelionei.

Pagaliau Trofimovas perrišo švariu 
skuduru mano apdegusį žandą, kuris 
nuo karščio-kūrykloje vėl ėmė skaudėti, 
ir tarė:

—Na, vaikine, pradėkime po truputį 
slinkti į krantą.

Išeiname į viršutinį denį ir, aplenk
dami atvirus liukus, vykstame prie išė
jimo. Aš godžiai įsižiūriu į apsupantį 

. mane naują gyvenimą.
Giedriame blankiai mėlyname dangu

je ryškiai spigina saulė. Nuo kranto 
dvelkia pavasaris, šiltas, džiugus. Sielai 
drąsu ir platu.

Darbas įkarštyje. Vieni laivai pa
kraunami, kiti iškraunami. Dokų darbi
ninkai, augaloti, stiprūs, vėjo nugairin
tais veidais, atlieka savo katorgišką dar
bą su tokiu smarkumu, tarsi jie, prigy- 

, venę paskutinės valandos, nutarė iš kar
to baigti visus reikalus. Prikrauti veži
mai važiuoja šalin, bildėdami į akmenis, 
o į jų vietą slenka kiti. Garo kateriai, 
skrosdami uostą, tarsi iš skausmo grau
džiai kaukia. Griaudžia kranai. Žmonių 
riksmai skęsta bendrame uosto darbo 
dienos ūžime. Ir staiga netoli mūs, išsi
skirdamas iš šio garsų chaoso, pasigirs
ta ištęstas, sukrečiantis kaukimas. Aš, 
apsižvalgau. Tai siunčia savo atsisveiki-į 
nimą didžiulis garlaivis, atsistumdamas 
nuo kranto, sujudindamas žalią vandens 
drumstą. Štai jie, anglų dokai. Koks jė-i 
gų verpetas, koks įtempimas!

Krantas.. . Anglijos krantas, pri-

bet jis kažkur dingo...” Vėl klausinėjo. 
Petrovas vėl pakartojo tą patį. Taip 
jis, broliuk tu mano, tas žmogus, baisiai 
visas sudrebėjo. Tik atsiduso, bet dau
giau nieko nepasakė. Jis nuėjo. O kaip 
jis sulinko, Mitričiau! Tarsi šešis pūdus 
neštų,.

Atsisveikindami mes^ stipriai apsika
binome ... Aš pajutau ant savo kaklo 
stiprią muskulingą savo išgelbėtojo ran
ka.

— Gal susitiksime kada ... Nepa
miršk ...

Trofimovas, matyt, norėjo dar kažką 
pasakyti, bet dėl stipraus susijaudinimo 
ar kitko kažkaip suglumo. Ir, mikčioda-

mas, tiktai suriko:
— Ech, Mitričiau! Duok dieve tau lai

mės ...
■ — Ačiū tau, drauguži, už viską, — 

susigraudinęs atsakiau aš.
Staiga jo akys sudrėko. Jis paskutinį 

kartą stipriai pakratė mano ranką ir pa
suko atgal į garlaivį.

Aš pažiūrėjau į jo plačią palinkusią 
nugarą. Nuėjo paskutinis žmogus, pažįs
tamas, artimas ir man suprantamas ... 
O ten priekyje... Kas ten? Kokie žmo
nės? Koks gyvenimas?

Ir aš, ligotas kūnu, bet stiprus dvasia, 
'leidausi į triukšmingai kunkuliuojančią 
Londono judėjimo srovę.

mininkė išvytų iš bordo.” 
—o—

Detroito senesnes moterys 
eina vis jaunyn ir ruošiasi 
pradėt menišką veikimą. Gi 
jų dukterys ir žentai ir žentų 
draugai labai greit “suseno” 
ir pasitraukė nuo veikimo. Ir, 
regis, tik neseniai jie buvo 
mūsų viltys ir pasididžiavi
mas.

Jeigu jau jų balseliai .kiek 
sugedo, tai bent galėtų daly
vauti scenos vaidyboje, ir pa
statyti keliolika scenos veika- 

ir tuomi galėtų

Worcester, Mass.
Gintarų žemės Radio pik

nikas buvo gražus, daug bu
vo svečių iš visų kolonijų. 
Žmonės myli tą gražų radio 
pusvalandį, todėl ir jo visus 
parengimus remia, nepaiso, 
kad buvo šaltas oras. Valio 
jums visiems, mūsų gerie
ji apšvietus ir kultūros rėmė
ja!

Už surengimą šio pikniko 
priklauso didis pagyrimas 
LLD 155 moterų kuopai, ir 
visom draugėm ir draugam, , lų, ir tuomi galėtų prisidėti 
kurie tiek daug darbo įdėjote, j prie lietuviško meno kėlimo ir 
30 dieną rugsėjo.

Dabar, draugės ir draugai- 
vvorcesteriečiai., 4 d. lapkričio 
įvyksta Laisvės metinis kon
certas, Lietuvių Kultūriniame ! naisiais. 
Centre, Richmond Hill, N. Y.. paraginti 
Mes ruošiamės vykti busti į j Vien 
Laisvės koncertą. Reikia dar i grupė galėtų 
27 keleivių ; kelionė į abi pu-1 
si yra $7. Registruokitės grei
tai pas J. Luką, arba pas J. 
Skliutą. Mes manom, kad 
Worcesterio Laisvės rėmėjai 
nors kartą turi newjorkie- 
čiams atsiteisti. Jie nekartą 
atvažiuoja po kelias mašinas 
į-mūsų parengimus. Tai mes 
jiems visą busą nusiųski,me.

Aš manau, kad jūs, drau
gės ir draugai, ir Šio sumany
mo nesuvilsite. Worcester! pa- 
liktumėm 8:30 vai. ryto, tai 
būtų užtektinai laiko ir papie
tauti, kolei koncertas prasi
dės. O, po koncerto galėtu- i 
mėm grįsti atgal,. . ' į

Dabar mes su Jonu lauksim i 
jūsų atsiliepimo, kad busas į 
turi 
vės

kultūrinio darbo.
Pranas, kuris dažnai para

šo į Laisvę “kaip atrodo’’ užsi
iminėja bolės žaidimu su jau- 

Jis bent turėtų juos 
meniškai veiklai, 

ši bolininku 
suvaidinti ge-

eiti iš Worcesterio į Lais- ' 
koncertą. J. M. L.

Detroit. Mich.
Teodoros Gugienės šerme

nyse susitikau tik ką sugrįžu
sius iš rytinių valstijų O. Kra

glaudęs daugybę bėglių! Aš juntu jį po kąitienę, jos dukterį Florence
— > - » — ■ -• a « . « a .O • . a • * _ /[ r|'n Ml 1 I.*

kojomis! Ne, dar ne viskas, reikia išeiti 
iš uosto. Tarsi banga neša mane į prie
kį. Atrodo, kad aš ištrūkau iš gilaus 
pragaro ir mane karštai sveikina pilnas 
energijos, triukšmingas ir verdantis gy
venimas.

Sumirgėjo vartai ir mieguistai saugo
jęs juos policininkas, rūstus ir riebus, 
bet ramus kaip veršis, ir mes — miesto 
gatvėje. Praėję du kvartalus, mes pasu
kame į siaurą skersgatvį.

— Štai, kad tu laisvas kaip paukštis, 
— stabtelėjęs, maloniai kalba man Tro
fimovas. — Gali eiti į visas keturias pu
ses.

Ištraukia kažką iš kišenės ir kiša 
man.

— Kas tai? — klausiu.
—Angliški pinigai. Pravers tau. Taip 

nutarė kūrikai...
Nesinorėjo imti iš jo pinigų. Tačiau 

teko nusileisti užsispyrusiam prašymui.
—Pasakysiu aš tau, Mitričiau, vieną 

naujieną!
Jis apsižvalgo aplinkui ir atsikosėja. 

Jo veidas darosi niūrus.
— Atėjo- pas mus į laivą žmogus. Rei

kia manyti, apsišvietęs. Vis klausinėjo

— Apie Natašą? —:spėju aš.
— Taip ... “su ... šiuo laivu, sako; 

turi atvykti mano draugas, jaunas vai
kinas, jis man, sako, prieš sėsdamas j 
laivą, laišką atsiuntė.” Ir rodo mums 
laišką. Pasisako, kad jis jau tris dienas 
laukia jos, tos numirėlės. Matosi, kad 
baisiai pasiilgęs. Ilgai jis klausinėjo tai 
vieną, tai kitą jūrininką. Bet čia Petro
vas, kad atsikratytų, ėmė ir' pasakė 

•jam: “Atėjo, girdi, pas, mus vienas jau
niklis, susitarė su mumis, važiuoti; po 
valandos norėjome pasodinti jį į laivą,

3 ptUl.—■ Lairvė (Liberty)’ Antradien, Spalių-CMobcr 9, 1951

riausį veikalą.
Nors

208 kuopos jaunimas 
ką nors paruošti 
visuomenei 
guot ADS, 
naują narį.

kartą į metus ADS 
turėtų 

lietuviškai 
ir tuomi pro pa

ir gaut vieną kitą

—o----
lings, men. 29 d. tilpo Lais

vėje pranešimas apie sueigą, 
kuri įvyko 27 d. (?), perskai
tęs, negalėjau suprasti, kas tą 
klaidą padarė: ar Reporteris-, 
dieną klaidingai pridavė, ar 
per vėlai į laikraštį įdėjo laik
raščio tvarkytojai. Spartakas

Philadelphia, Pa.
Serga K. Žilinskas

Draugas Žilinskas susirgo 
rugsėjo 26 dieną, susirgo ga
na rimtai, jau- i darbą negalė
jo eiti. Gydytojas ištyręs pa
sakė, kad turi dusulį ir silp-

gydytojo įsakymą, 
kiek jaučiasi ge-

gydosi namie, po 
Sh el bourne St.

ną širdį. Patarė daugiau ne
vaikščioti laiptais į aukštį, 
gal tik sykį per dieną. Taip 
jis ir pildo 
Tai dabar 
riau.

Žilinskas 
num. 7025
Aišku, kad kasdien namuose 
būti yra nuobodu. Todėl 
draugai yra raginami ligonį 
aplankyti ir suteikti draugiš
ką suraminimą.

Kai jis buvo sveikas, visuo
met darbavosi su pažangiais 
žmonėmis. Ir finansiškai dar
bininkišką judėjimą rėmė, 
niekur nebuvo paskutinis su 
aukomis, reikalui esant.

Nuo savęs drg. Žilinskui 
linkiu pilnai sustiprėti ir vėl 
būti sveiku. P. Walantiene

KRISLAI
Tąsa nuo 1 p.)

Jonas Velička, W/alterisko,
Žukas, Bronė šalinsite, Aldo
na Žilinskaitė ir gal dar vie
nas kitas, — nebeatmenu. _ 

šiuo metu Aidui vadovauja 
mūsų nenuilstančioj i Mild
red Stensler.

ir štai, sekamą sekmadienį 
mūsų Aido 
kuos savo 
kuris įvyks 
joje.

Ar tenka
vienas asmuo, mėgstąs ir ger
biąs lietuvių liaudies dainą ir • 
bendrai meną, privalo šiame 
koncerte dalyvauti ?!...

apvaini- 
koncertu,

Choras 
darbą
Liberty Auditori-

raginti, kad kiek-*

ALDO CHORO
RUDENINIS KONCERTAS
Sekmadienį, Spalių 11 October, 1951

ir jų “šoferį” M. Tarasu k. 
Jie labai patenkinti atostogų 
kelione ir visų aplankytų ma
lonumu.

Jei P. Krakaitis būtų gy
vas ir sykiu aplankęs rytus, 
būt parašęs tinkamų kelionės 
įspūdžių. O Krakaitiene da
bar turėtų nors trumpai pa
sakyt apie skirtumus tarpe 
Detroito ir . Hudson paupio 
apgyventų miestų ir miestelių.

—o—
Užklausus vieną kitą ypa- 

tą, ar jie turi užsiprenumera
vę “Laisvę”, gauni atsakymą, 
kad jie esą “Vilnies” patrio
tai. O kodėl nebūti ir “Lais
vės” patriotu ?

čia yra tokių žmonių, ku
rie nenusiskriaustų' ir abu 
1 a i k rašei u s pro n ūme r u o d am i.

—o—
Kartą vienas asmuo Klube 

skaito Laisvę ir vienas iš sve
čių jį užklausia: “Ar turi 
prenumeravęs Laisvę”.

“Jei aš prenumeruočiau 
Laisvę ar Vilnį, tai mane šei-

LEON YON IK

Aido Choro Merginų 
Ansamblis

AIDO CHORAS 
va d. Mildred Stensler

AMELIA YOUNG, soprano
LEON YONIK, baritonas
KEN'NETH STENSLER 

akordionistas

PROGRAMA:

AMELIA YOUNG

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

i
įžanga (su taksais) $1.50. PRADŽIA 3:30 PO PIETŲ

PO PROGRAMOS ŠOKIAI PRIE J. KAZAKEVIČIAUS ORKESTROS

Tel. A V. 2-4026

DR. JOHN REPSHIS
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Ncdčliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.
DORCHESTER, MASS.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdėsio 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., Phi la., Pa.
Telefonas Poplar 4110
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LAISVES
KONCERTAS* *

šiemet Laisves Koncertas įvyks 
SEKMADIENĮ

Lapkričio 4 November
Liberty Auditorium

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

Prasidės 3:30 po pietų

Tai bus tikrai operetiškas koncertas

. žymiausi lietuvių talentai dalyvaus programoje. 
Bus chorai, duetai, solistai ir 

šauni šokėjų grupė.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kolūkiečiai dalinasi patyrimu

ŠVENČIONYS, VIII. 22 d. 
— Iš čia į Klaipėdos srities 
kolūkius buvo išvykusi Vil
niaus srities kolūkiečiu eks
kursija. Jie plačiai susipažmo 
su šios srities kolūkių gyveni
mu, su kolūkiečių pasiekimais 
Stiprinant kolūkius organ i- 
zaciniu-ūkiniu atžvilgiu, pasi
dalino savo darbo patyrimu.

Vilniaus srities kolūkiečiai 
aplankė Gargždų rajono 
“Pergalės”, Černiachovskio 
vardo bei Pžemaitijos” kol
ūkius. < K. Žilėnas

Lietuviškasis insulinas

KAUNAS, VII. 20 d. — 
Kauno mėsos kombinato insu
lino fabriko kolektyvas Tary
bų Lietuvos 11-ąsias metines 
sutiko puikiais gamybiniais 
laimėjimais. Pirma laiko i- 
vykdyta 7 mėnesių programa.

Skirtingai nuo eilės praėju
sių metų fabrikas dabar išlei
džia visiškai paruoštą vartoti 
ampulinį insuliną, kuris yra, 
kaip žinoma, nepamainoma 
priemonė cukraus ligai gydy
ti. žaliavą įmonei tiekia ne 
tik Lietuvos mėsos pramonė 
bet ir Leningrado, Kijevo, 
Engelso, Orsko bei kitų šalies 
miestų stambūs mėsos kombi
natai. Fabrikas aprūpintas su
dėtingais įrengimais ir įvairia 
aparatūra — pjaustomosio
mis mašinomis, išgarinimo į- 
taisais, žemos temperatūros 
šaldytuvinėmis spintomis.

Lietuviškasis insulinas pasi
žymi aukštu gydomuoju akty
vumu, jis turi didelę geriau
sių Tarybų Sąjungos klinikų 
paklausą.

Liaudies šokių ratelių 
vadovų seminaras

ŠIAULIAI, VIII. 22 d. — 
Šiauliuose vyksta pirmasis 
srities liaudies šokių ratelių 
vadovų seminaras, kurį orga
nizavo srities kultūros-švieti
mo įstaigų bei liaudies švieti
mo skyriai ir liaudies kūrybos 
namai. Seminare dalyvauja 
apie 40 jaunųjų choreografų.

Seminaras užtruks 7 dienas. 
Per šį laiką dalyviai susipa
žins su gausiu liaudies šokių 
-repertuaru, išmoks užrašinėti 
liaudies šokius ir naudotis ap
rašymais.

V. Jakelaitis

Su aukso medaliais iš 
pasaulinio festivalio

VILNIUS, VIII. 23 d. — 
Iš Berlyno į Vilnių atvyko Pa
saulio jaunimo ir studentų 
festivalio dalyviai du kartus 
pasaulio studentų žaidynių 
Čempionai nusipelnę sporto 
meistrai Stepas Butautas ir 
Justas Lagunavičius. Vilniaus 
stotoje juos su gėlėmis pasiti
ko sportinių organizacijų ats
tovai.

Pasikalbėjime su “Tiesos” 
korespondentu St. Butautas 
papasakojo:

Pasauliniame jaunimo festi
valyje dalyvavo gausi tarybi
nių sportininkų delegacija. 
Socializmo šalies atstovai, iš
kovojo pasaulinėse studentų 
varžybosez puikias pergales, 

’Apie tai liudija 259 medaliai, 
jų tarpe 158 aukso, kuriais 
buvo apdovanoti mūsų šalies 
sportininkai. Mūsų delegaci
jos sudėtyje buvo daugelio 
Tarybų Sąjungos tautų sporti
ninkai. štai krepšinio rinkti
nėje žaidė maskviečiai Kone
vas, Vlasovas, Moisiejevas, 
gruzinai Korkija, Džordžiki- 
ja, estai Kuliamas ir Kruuss, 
lietuviai Lagunavičius ir Bu
tautas, latvis • Ostrouchs ir 
kiti. Varžovų tarpe buvo eilė 
labai stiprių komandų, jų 
tarpe viena stipriausių' Euro
poje Čekoslovakijos koman
da, Bulgarijos, Vengrijos ir 
kitos, Tarybiniai krepšininkai 
laimėjo visus susitikimus ir 
antru kartu, kaip ir 1949 me
tais Budapešte, iškovojo pa
saulinių studentų sporto žai
dynių čempionų vardą. Vi
siems komandos nariams bu
vo įteikta aukso medaliai.

NinvYorko^WWZltiloi
Pirmas šio rudens 
koncertas

Ateinantį sekmadieni teks 
mums visiems, t.y. iš arti ir 
toli susitikti Liberty Audito
rium svetainėje, kurioje įvyks 
Aido Choro koncertas. Nors 
paprastai kai kurie sako, jog 
esant gražiai dienai norisi 
kur nors į laukus išvažiuoti ir 
tik nusitaria į vėlesnius pa
rengimus atsilankyti. Na, o 
jeigui tokiems pasitaiko lietin
ga diena, tai visą būdą suver
čia lietui, girdi: “kur gi čia J 
per lietų važinėsi”. Bet, šiuo 
atveju, gal reikėtų pritaikyti 
šią patarlę: “Su gerais norais 
— ir kalnus galima nuversti”. 
1st ikrų jų taip ir yra: jeigu 
žmogus turi norą kur nors 
dalyvauti, ar ką nors atsiekti, 
jis visuomet atras būdą ir lai
ką tą padaryti.

Tuo noriu tik priminti mū
sų publikai, ' nepamiršti šio 
menesio 11 dieną (šį sekma
dieni). atsilankyti į rengiamą 
Aido Choro koncertą, kuris 
įvyks Kultūrinio Centro patal
pose. Programa bus labai į- 
vairi ir įdomi. Pamatysite ir 
išgirsite naujų talentingų me
nininkų ir kartu pasigėrėsite 
mūsų gerai žinomais solistais 
bei pačiu Aido Choru.

Koncerto pradžia 3:30 vai. 
po piet. įžanga tik $1.50. Bus 
smagūs šokiai prie Jurgio Ka
zakevičiaus orkestro. * H. F.

SERGA
Judžentą galima atlankyti

Juozas Judžentas randasi 
Jamaica Hospital, 89th Ave. 
ir Van Wyck Blvd., Jamaica. 
Privažiuojama BMT Jamaica 
linija (121st St. ar Metropoli
tan Ave. stotys).

Lankymo valandos pirma
dieniais, trečiadieniais ir pen
ktadieniais 7 iki 8 vakaro. Vi
somis kitomis dienomis 2—3 
po pietų.

Judžentas, žinomas teatrą 
mėgstančiajai lietuvių visuo
menei kaipo talentingas ko
miškų rolių vaidintojas, svie
to linksmintojas, savo didžiuo
se skausmuose dabar reika
lingas draugų priejautos. Ne
laimėje sužalota jo koja pir
madienį dar vis tebebuvo per
daug ištinusi, nesugipsuota. 
Jis pats tebepalaikomas 
skausmo pojūtį stabdančiųjų 
vaistų įtakoje. Tokioje padė
tyje esančiam, draugai suteik
tų daug džiaugsmo atsilanky
mu.

Užduso kūdikiai
N. Bellmore, L. L, gyvento

ja Mrs. Agnes Wallis po pie
tų savo dvynukus paguldė, o 
pati nuėjo ruošos darbams po 
namus. Už kiek laiko nuėjusi 
pažiūrėti, atrado lovytę tuš
čią. ’

Visur apieškojusi, atsimjnė, 
kad kambaryje laikoma žais
lams sudėti dėžė buvo atdara, 
o dabar uždara, šoko žiūrėti. 
Vaikučiai, apsikabinę vienas 
kitą, ten gulėjo jau be sąmo
nės. Pašaukė gelbėtojus, bet 
nebeatgaivino.
Vaikams sulipus dėžėn žais

ti, viršus pats užsirakino. 
t _ _______ ____________________

Nori streikierius 
išvyti iš buto

Bronx didžiųjų apartmenti- 
nių namų savininkų organiza
cija — Realty Advisory Board 
— pagrąsino streikuojančius 
superintendentus ir jų padė
jėjus prašalinti iš buto. Bu
tas jiems duodamas kaipo 
dalis mokesties už darbą.

Streikuoja už didesnes al
gas ir geresnes sąlygas.

Bronxieciai pikietavo 
raidoms kelti raštine

Bronx rendauninkų ir var
totojų organizacijos buvo iš
šaukusios pikietą prie valdi
nės rendoms raštinės 1910 
Arthur Ave.

Tos srities gyventojai sako, 
kad vieton pagal įstatymus 
padėti.prilaikyti rendas nuo 
kėlimo, įstaiga tapo rendų 
kėlėja.

Įstatyme pažymėta, kad 
rendauninkai turi teisę patik
rinti savininkų prašyme pa
teiktus faktus — dalyvauti 
ginčo svarstyme, ir matyti 
knygas. Raštine duodanti sa
vininkams leidimus rendas 
kelti ar rendauninkus šalinti 
iš buto be išklausymo rendau
ninkų nuomonės ir faktų.

Nupigo pabaudos
Queens magistratas teisėjas 

Murphy praėjusį trečiadienį 
buvo ištiktas geraširdystės. 
Jis visokių smulkių prasižen- 
gimėlių pabaudoms uždėjo tik 
po 5 c. ir nė daugiau 25 c. 
Tad vietoje apie $200, per 
dieną surinko tiktai $1.60.

Paklaustas, kame to prie
žastis, teisėjas atsakė, jog ir 
be pabaudų žmonėms sunku 
pragyventi, nes viskas pa
brango.

N. Y. Miesto-vienas 
didelis fabrikas

Miesto valdžia buvo pa- 
samdžiusi Griffenhagen fir
mą apskaičiuoti .valdinių de- 
partmentų darbų rūšis ir pa
lyginti, kaip tie darbai atlie
kami ir apmokami privatinė
se įstaigose.

Tyrinėtojai 59-se depart- 
mentuose ir 11-je kultūrinių 
įstaigų priskaičiavę 1,327 
skirtingas rūšis darbų. Infor
macijai apie juos ir palygini
mams su tokiais darbais kitur 
prirašyta 6,400 lakštų rapor
to.

Policisti] byla 
atidėta

Pašauktųjų į departmėnti- 
nį teismą 32 policistų, įtartų 
santikiavime su gembleriais, 
byla tapo atidėta į spalių 18- 
tą. Jų advokatai prašė ir ga
vo prailginimą laiko tam, 
kad galėtų vesti kiekvieno 
bylą atskirai.

Atidėjo streiką
Turėjęs spalių 4-tą prasi

dėti Hudson Tubes linijų 
streikas, tapo atidėtas vienai 
savaitei. Ginčas kilo dėl dar
bų klasifikacijos ir firmos- 
bandymo statyti darbuosna 
nepriklausančius unijai.

Netikęs tam užsiėmimui z
Gražiai apsirengęs senyvas i 

vyriškis rastas miręs Ben I 
Rock firmos raštinėje Rockvi
lle Center, L. I. Sakoma, kad 
jis ten buvęs pradėjęs ap- 
kraustinėti raštinę tikslu vog
ti, bet ištikusi širdies ataka.

Trys brooklyniečių Gabriele 
vaikai vienas po kitam susir
go vaikų paralyžiumi, bet ne 
vienu kartu. Nuo susirgimo 
pirmojo ir paskutinio praėjo 
131 diena.

Columbia Air Coach fir
mos viršininkas Stein pasimo- 
kėjo pabaudos $1,000 už ne
teisingą garsinimą skridimų 
ir neatmokėjimą keleiviams, 
kada jie, pamatę patarnavi
mą nepatenkinančiu, pareika
lavo sugrąžinti įmokėtus pini
gus.

Byla dėl rekordavimo 
pokalbiu telefonu

Simon W. Gerson, vienas 
17-kos! darbininkų vadų ko
munistų, persekiojamų einant 
Smith aktu, varde visų 17-kos 
užvedė bylą prieš šniukštus. 
Jis pareiškė, jog jų pokalbiai 
su savo advokatais telefonu 
buvo periminėjami ir rekor- 
duojami. O tai yra prieš įsta
tymus, nelegalu.

Numanydami, kad jų po
kalbiai telefonu perimin-ėjami, 
jie buvę pasamdę ekspertą 
techniką, kuris atitinkamais 
instrumentais patikrino ir 
nuožiūra pasitvirtino, sako 
FBI viršininkams iškeltame 
kaltinime. Tyrimas buvęs 
padarytas ant George Blake 
Charley telefono. Bylą užve
dė advokatas Frank Serri.

Prastai patarė
Pasiliekąs kalėjime' už 

narkotikus Benjamin Roun
tree jau išeinančiam iš kalė
jimo vagišiui Joseph Arto pa
tarė susirasti, susipažinti jo 
žmoną. Esą, jai nebus taip 
nuobodu.

Gal jai ir nebuvo nuobodu, 
bet... šio(mis dienomis Mrs. 
Rountree suimta apvagiant 
namus. Ją ten nusivedęs Ar
to, kuris pats spėjo pabėgti.

Neleido vėl pakelt 
telefono kainas

Valdinė New York o Pub
lic Service Commission nelei
do telefonų firmai tuojau kel
ti kainas. Tačiau palikta su
pratimas, kad firma galės 
kelti kainas, jeigu jai bus pa
kelti taksai.

’ Taksai jau yra nutarti pa
kelti ir įgalinti valdininkai 
tuos pakėlimus išrinkti ir už 
praėjusį laiką, nuo balandžio 
1-mos, 1951 m. Tad tikimasi, 
kad ir telefonų vartotojams 
sąskaitos ne už ilgo padidės.

Šis prašytasis pakėlimas, 
jeigu' butų buvęs leistas, fir
mai būtų davęs 57 milijonus 
dolerių per metus. Jį atitoli
no buvęs vartotojų didis sąjū
dis, protestai. 1950 metų ge
gužės mėnesį leistasis pakėli
mas suteikė firmai 49 milijo
nus metams priedo. Ir buvo 
gautas dar vienas pakėlimas 
anksčiau, 1949 metų birželio 
men.

Brooklyno Muziejuje re
gistruoja vaikus ir jų tėvus 
tapybos klasėms. Atvedę kla- 
sen vaikus ir tėvai galės pasi
mokyti piešimo. Įvyksta šeš
tadienio popietį. Ima 7-8 me
tų vaikus.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO *

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir 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 tuorp gražiu veikalu.

110-12 ATLANTIC AVENUE, 
RICHMOND HILL 19, N. Y.LAISVĖ

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 j

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

TELEVISION EVergreen 4-8969
• ' a

Buvęs Connecticut gu
bernatorius Chester A. 
Bowles buvo senatines 
komisijos griežtai tardo
mas dėl įtarimo, kad jis 
buvęs Naujosios Dalybos 
(rooseveltinės) šalininkų. 
Tardymą iššaukė prezi
dento Trumano pasiūly
mas jį skirti ambasado
rių Indijai.

Costello išleistas 
“pakūtavoti” 
šiltuose vandenyse

Gemblerių tūzas Frank 
Costello prašė, kad jį išleistų 
į Hot Springs, Ark., pabuvoti 
šiltose maudynėse, nes jam 
šis klimatas esąs nesveikas. 
O ten,' kaip žinia, dabar pra
sideda geras sezonas, priva
žiuoja daug žmonių. Jį išlei
do.

Keleiviams pagalba
Keleiviams pagalbos įstai

ga — -Travelers Aid Society 
—■ New Yorke spalių 8-tą 
pradėjo kampaniją sukelti 
$340,000 išlaikymui geležin
kelių ir autobusų stotyse esan
čių savo kampelių. Juose gau
na patarimų ir, kai kada, pa
galbos keleiviai susidūrę su 
kokiais netikėtumais, kuriuo
se neturi pas ką kreiptis.

Kampanija tęsis iki spalių 
24-tos. Prašo aukų ir rinkė
jų. Rinkėjai nešios įstaigos 
požymius ir aukas rinks tik
tai stotyse.

Pagrasinęs apiplėšti banką 
New Yorke, bet ten pat su
imtas, George Neff, 51 m., 
smulkutis žmogelis, sakė: 
“Tris dienas nieko burnoje 
neturėjau ir esu tiek pat ne
migęs. Jie tūkstančio dolerių 
būtų nepasigedę.” Jis tiktai 
tiek ir tereikalavo iš kasinin
ko. ■ ' ■ '• j

Brooklyne suimti trys jau
ni vyrai, kaltinami bėgus pa
vogta mašina. Juos suėmė at
simušus su auto j medį po il
go vaikymosi gatvėmis ir ap
šaudymo.

Policijos , komisionierius 
Monaghan paaukštino 86 po- 
licistus, 22 moteris pakėlė į 
detektyvus. Ir narkotikų sek
lių štabui pridėjo 21. Viso ta
me štabe dabar randasi 85.

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

Liet. Darb. Susiv. 33 kuopos susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 10 d. 
spalio (Oct.), 8 vai. vakare, 408 
Court St. Nariai dalyvaukite, nes 
bus svarbių reikalų aptarti. — 
Kviečia Valdyba. (197-198)

WARCESTER, MASS.
Choristai ir Aido Choro rėmėjai, 

kad loska, nepamirškite Aido Choro 
susirinkimo spalio (Oct.) 7, 1951, 
kaip 1 vai. po pietų. Gausim pilnas 
žinias iš mūsų merginų apie choro 
mokinimų. Yra labai svarbu, kad 
visf būtumėt. — Aido Choro Komi
sija, per sekr. J. A. Kižys.

(195-196)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA

Išmokome Mechaniku

Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius
L. TICHNIAVIČIUS

Metropolitan Auto School
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai
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PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone EVergreen 4-8174
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Brooklyn© prezidentas 
Cashmore spalių mėnesį ap
skelbė Izraelio bondsų mėne
siu. j

REIKALĄ VIMaT
HELP WANTED—MALE

REIKALINGAS DARBININKAS
Laisves ištaigai reikalingas dar

bininkas prie ekspedicijos darbo; 
taipgi turi mokėti troką vairuoti. 
Lengvas darbas, greit išmokstamas. 
Kraipkitės: 110-12 Atlantic Avė., 
Richmond Hill, N. Y. (190-193)

HELP WANTED—FEMALE
Reikalinga namų darbininke, kas

dien nuo 2 iki 7 vai. Saukite nuo 8 
p. m., namai Brooklyno.
Tel. SL. 6-2478. " (194-195)

t

Reikalinga generaliniam namų 
darbui moteriškė. Paprastas valgių 
gaminimas, kambarys, maudynė ir 
radio. Puikiausia mokestis. Kreipki
tės: JAmaica 3-3759. (195-196)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar and Grill biznis, 

pačioje širdyje lietuvių kolonijos; 
biznis išdirbtas per daugelį metų, 
gražios įplaukos. Kreipkitės asme
niškai. 406 So. 3rd St., Brooklyn, 
N. Y. (195-196)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc*

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6283

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ y 
DIREKTORIUS

426 Lafayette StS
Newark 5, N. J.

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką t
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta
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