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Prelatas K. Urbonavičius. 
Prašė Hitlerio “išlaisvinti 
Indo-Kinijoje. [Lietuvą. 
Teismas atkeltas.
Mūsų prieteliai.

Rašo R. MIZARA

k ar

šių metų kovo mėnesio 1 
dieną Bostone mirė prelatas 
Kazys Urbonavičius, sulaukęs 
78 metų amžiaus.

Amerikon jis atvyko 1905 
metais ir ilgiausiai klebonavo 
Btocktone ir South Bostone.

Prelatas Urbonavičius buvo 
publicistas ir rašytojas: rašė 
poeziją ir apysakas, taipgi at- 
liko ir vertimų į lietuvių kal
bą. Pasirašydavo Jono Kmito 
slapyvardžiu.

Jei neklystu, jis išvertė lie
tuvių kalbon Mark Twaino 
“Huckleberry Finną.”

Urbonavičius-Kmitas 
kruopštus ir darbštus.

Per apie 20 metų jis
’ gavo South Bostono Darbinin

ką, kol pranciškonai jį pasi
grobė ir “atmūfino” į Brook- 
lyną.

buvo

rcda-

Prelatas Urbonavičius buvo 
atkaklus klerikalas, — kovo
tojas prieš viską, kas pažan
gu.

Jis “imdavc? nagan” kiek
vieną kataliką nukrypėlį nuo 
klerikalinės linijos.

Jaunesnieji katalikų žurna
listai jo bijodavo ir sakydavo: 
kas Lietuvoje buvo prelatas 
Dambrauskas-Jakštas, tas A- 
merikoj prelatas Urbonavi- 
čius^Kmitas.

Jis buvo aštrus anti-rusas. 
Jo eilės ir apysakos yra per
sisunkusios anti-rusiškumu.

Jis buvo pro-fašistas. Tuo
jau prieš antrąjį pasaulinį ka
rą Urbonavičiaus redaguoja- 

' mas Darbininkas ragino savo 
pasekėjus prašyti Hitlerio, 

J^d jis išlaisvintų Lietuvą!
' Kad Urbonavičius turėjo 

^fZcabumų ir noro rašyti, niekas 
negali užginčyti, tačiau jo 
raštai tarnavo ne žmonijos 
progresui, bet regresui.

Urbonavičiaus-Kmito palai
kai palaidoti kovo 5 dieną.
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Francūzijos karo vadovybė 
Indo-Kinijoje skelbia, kad ji 
nesitiki laimėti karo prieš to 
krašto žmones.

Karas tęsiasi šešerius met- 
tus. Prancūzai sukišo jin bili
jonus dolerių turto ir paklojo 
keletą desėtkų .tūkstančių savo 
karių, o galo vis nesimato.

Įdomu tai, kad francūzai 
pripažįsta savo bejėgiškumą. 
Jie pripažįsta ir tą faktą, jog 
Indo-Kinijoje nėra “apčiuo
piamo” fronto, — visame 
krašte žmonės su ginklu ran- 

^koje juos muša.
Francūzai imperialistai no

ri, kad Amerika ten siųstų ne 
tik ginklus, kuriuos siunčia, o 
ir amerikinius karius!

Imperialistai yra akli.

Smagu, kad 16-ka darbinin
kų judėjimo , vadovų-veikejų 
federaliniame teisme laimėjo 
savo reikalavimą: jų teismas 
nukeltas dar vienam mėnesiui.

Per tą laiką teisiamųjų gy
nėjai galės geriau pasiruošti 
gynybai; per tą laiką visuo
menė galės padėti jiems me
džiaginiai ir moraliai.

Jų teismas prasidės kovo 31 
dieną.

Šiuos žodžius rašant, atro
do, jog tūliems teisiamųjų bus 
leistą iš Niūjorko išvažiuoti į 
kitas valstijas savo gynybos 
reikalais.

pradeda 
.$10,000

Mūsų žmonės jau 
rūpintis specialio 
fondo su/kėlimu.

Praėjusį sekmadienį sutin
ku netolimą mūsų kaimyną, 
Petrą Stankevičių. Jis užsimo
kėjo Laisvės prenumeratą ir
|^kd:

■-1*—štai, penkinė. Lai ji bus 
specialiam fondui, kurį laisvie- 
čiai ryšis sukelti...

Juozas Aleksai t i s, iš Essex, 
Conn., prisiųsdamas prenume-
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KONGRESAS ATIDEDA VERSTINA JAUNUOLIU MUŠTRĄ
Kinai kartoja, kad jankiai 
skleidė ligų bakterijas; 
Achesonas tatai užginčija

Peking, Kinija. — Kinijos sakė, kad kinai bei šiauri- 
respublikos radijas kartojo, niai Korėjos liaudininkai 
kad amerikonai skleidė 
choleros, tifo, maro ir kitų amerikonus už ligų bakteri- 
apkrečiamųjų ligų bakteri
jas tarp šiaurinės Korėjos 
žmonių. Sako, ne tik ame
rikiniai lėktuvai mėtė Šiau- 
rinėn Korėjon blusas ir ki
tus vabzdžius, apkrėstus tų 

.ligų perais, bet ir ameriko
nų artilerija fronte laidė 
sviedinius, užtaisytus tokių 
ligi) bakterijomis.

ACHESONAS
UŽGINČIJA

Washington. — Valstybės 
sekretorius Achesonas per 
“Amerikos Balso” radiją

Vietnamiečiai veržiasi 
i Hanoi priemiesčius

Saigon, Indo-Kina.—Viet
namo liaudininkai veržiasi į 
pačius Hanoi priemiesčius. 
Prancūzai sakosi naikiną 
juos bombomis iš ameriki
nių lėktuvų ir šūviais iš pa
trankų.

Hanoi yra stambus ir la
bai svarbus miestas.

Pasinaujins Egipto 
derybos su Anglija

Kairo, Egiptas. — Egip
to premjeras Ahmed Na
guib Hilaly rengiasi pradė
ti derybas su anglais, kas 
liečia Suezo kanalą ir An
gliškai - Egiptinį Sudaną. 
Pirmiau Egiptas reikalavo, 
kad anglai pasitrauktų iš 
Suezo ruožto ir sugrąžintų 
Egiptui Sudaną.

! Susirinko Aukščiausia 
Sovietų taryba

Maskva.—Trečiadienį su
sirinko Aukščiausioji Sovie
tų Sąjungos Taryba-seimas. 
Spręs valstybės pajamų-iš
laidų sąmatą (biudžetą) ir 
kitus svarbiuosius reikalus.

Sovietinis seimas suside
da iš dviejų rūmų — Są
jungos Taryba ir Tautų 
Taryba.

Tautų Taryboje kiekvie
na sovietinė respublika tu
ri po lygų skaičių atstovų. 
Pavyzdžiui, Lietuva turi 
tiek pat atstovų, kaip ir di
džioji Rusija. O Sąjungos 
Tarybon atstovai renkami 
nuo gyventojų skaičiaus. 
/ Abiejuose Sovietų seimo 
rūmuose yra viso 1,316 at
stovu.

ratą, paaukojęs $3, rašo man:
—Kovo 16 dieną būsiu pas 

jus pamatyti operos “Rigole- 
tto”.

Dėkui, drauge Aleksaiti; 
pasimatysime!
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“visai melagingai” kaltina 

jų skleidimą. Vadino kal
tinimus “nesąmone” ir siū
lė, kad Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius tatai ištirtų.

(Bet kinai ir šiauriniai 
korėjiečiai laiko tą Raudo
nąjį Kryžių anglų - ame
rikonų šnipais.)

Truman per radiją atsišaukė 
i Sovietą ir Kinijos 
žmones prieš ją valdžias

Washington. — Preziden
tas Trumanas kalbėjo per 
Courier laivo radiją. į So
vietų Sąjungos ir Kinijos 
žmones. Sakė, jog Amerika 
yra “draugiška tų šalių 
žmonėms, ir nori taikos su 
jais.”

Sykiu prezidentas kaltino 
Sovietų “valdovus už tero
rą ir karine užpuolimų poli
tiką;” todėl, sakė Truma
nas, “jie priverčia ir mus 
ginkluotis, kad galėtume 
apsiginti.”

Laive Courier yra įtaisy
ta galinga “Amerikos Bal
so” radijo stotis propagan
dai skleisti prieš Sovietų 
Sąjungos ir draugiškų jai 
kraštų valdžias.

Dabar ir du kiti laivai 
įrengiami kaip plaukiojan
čios radijo ktotys atsišauki
mams į Sovietų ir kitų “ko
munistinių šalių žmones” 
prieš jų valdžias.

Traukinių nelaimėje 
žuvo 102 braziliečiai

Rjo de Janeiro, Brazilija. 
—Susikūlus vienam į kitą 
traukiniam ant tilto, tapo 
užmušta bent 102 žmonės ir 
sužeista apie 200.

Bet užmuštųjų skaičius 
gal- sieks iki 150, kuomet 
bus galutinai patikrinta.

Jankiai atsiprašė už 
lakstymą per Panmundžomą

F

Panmundžom, Korėja. — 
Amerikonai pripažino, jog 
keturi jų lėktuvai pereitą 
savaitę neteisėtai skrido 
per Panmundžomą, kaip 
kad juos kaltino šiaurinė 
Korėja.

Panmundžomas yra lai
komas neutrale, neliečiama 
vieta, kur vedama derybos 
dėl paliaubų.

Amerikonai atsiprašė už 
tą paliaubų srities laužymą, 
bet paaiškino, jog ‘Techni
nės sąlygos buvo tokios, 
kad tie lakūnai negalėjo iš
vengti” skridimo per Pan
mundžomą.”

Valdžia reikalauja pataisyti Milijonai žmonių privertė
V)ir pratęsti kontrolės įstatymą kongresmanus “padžiauti

Washington. — Apsigyni
mo mobilizuotojas. Charles 
E. Wilsonas atsikreipė' į 
Kongresą, kad dar dvejiems 
metams pratęstų įstatymą, 
su kuriuo valdžia galėtų 
kontroliuoti kainas,% me- 

algas.
Wilsonas sakė bankiniam 

Senato komitetui, kad dar 
dveji metai praeis, iki 

apsiginkluos, o jeigu nebū
tų kontroliuojamos kainos 
ir medžiagos, tatai dar pa
brangintų ginklavimąsi ir 
trukdytų jį.
“Kontrole” išliežė dar 
$750,000,000 iš amerikiečių

Ragindamas pratęsti val
dinę kontrolę, Wils.onas 
ypač ragino Kongresą iš
braukt Capeharto ir Her- 
longo posmus iš įstatymo. 
Tie posmai reikalauja tiek 
pakelti fabrikantams ir 
prekėjams pelnus, kiek pa-

Šiaurine Korėja sako 9amer ikonai 
“durtuvais verčia” belaisvius 
pasilikti pas tautininkus

Panmundžom, Korėja. — 
Šiaurinės Korėjos generolas 
Lee Sang čo kaltino ame
rikonus, kad:

Jie “durtuvais ir visokiais 
gąsdinimais” verčia paim
tus nelaisvėn šiaurinius Ko
rėjos liaudininkus, pasisa
kyt, būk jie nenori grįžti 
namo po to, kai bus pasira
šyta paliaubų sutartis. To
kią prievartą naudodami, 
amerikonai pasakoja, kad 
tie belaisviai norį pasilikti 
pas Pietinės Korėjos tauti
ninkus.

Amerikonų generolai vėl 
klausinėjo, ką šiaurinė Ko
rėja padarė su 50,000 pieti
nių Korėjos tautininkų, ka
riškių ir civilių, kuriuos pa
ėmė.

Šiauriniai korėjiečiai at-

L. Priiseikos byla 
tapo nukelta

CHICAGO, III.—L. Prū- 
seikos byla turėjo prasidėti 
kovo 3 dieną, tačiau ji buvo 
nukelta. Nukelta del to, 
kad teismui sale (kamba
rys) buvo duota labai , ankš
ta. Prūseikos advokatas 
reikalavo didesnes salės.

Dabar nežinia, kada teis
mas bus iš naujo pradėtas. 
( šią 'žinią gavome telefo
nu iš Chicagos trečiadienį.)

ar-

MIRĖ MERGINŲ 
DAILINTOJAS 
CH. CHRISTY

New York. Numirė 
tįstas H. Chandler Christy, 
79 metų amžiaus. Jis išgar
sėjo tuom, kad kuo dailiau
siai, kaip tik išmanydamas, 
piešė amerikietes merginas, 
ypač nieko neveikiančias.

didėjo jų išlaidos nuo
.•ėjos karo-pradžios iki 1951 visų jaunuolių kareivinimąKo-

Tokiu būdu įstatymas pa
kėlė kainas, iki 15 procentų so Atstovų Rūmas 236 bal- 
aukštyn ir be reikalo iš
traukė 750 milijonų dole
rių iš amerikiečių kišenių, 
kaip skaičiuoja Wilsonas.

Republikonas senatorius 
Irving įves užklausė Wilso- 
na, ką valdžia daro, kad 
sulaikytų bedarbių daugėji
mą New Yorke (ir kituo
se didmiesčiuose). įves nu
rodė, kad vien tik New 
Yorke 250,000 statybos 
darbininkų neteko darbo ar 
neteks. Tai todėl, kad val
džia griežtai aprėžė reika
lingų statybai medžiagų 
vartojimą.

Wilsonas atsakė, jog val
džia planuoja skirtį dau
giau plieno ir vario staty
biniams darbams; todėl 
“pagerės padėtis tuose dar
buose.”

pa- 
pa- 

tik amerikonai 
kad Šiaurinė 
tebelaiko tiek

sakė, jog beveik visus 
imtus nelaisvėn tuojau 
liuosavo, ir “ 
išmislioją,” 
Korėja dar 
belaisvių.

* Amerikonai gi įtarė, kad 
Šiaurinė Korėja per prie
vartą suvarė į savo armiją 
50,000 tu belaisviu. 

Z t A.
Šiaur. Korėja reikalauja 

sugrąžint visus belaisvius 
iš abiejų pusių. O ameri
konai kartoja savo pasiūly
mą sugrąžint tiktai tokius, 
kurie “savanoriai sutiks 
grįžti.”

Amerikonu admirolas- R. 
E. Libby pareiškė, jog klau
simas dėl apsikeitimo be
laisviais “atpuolė atgal ton 
vieton, kur stovėjo 1951 m. 
gruodžio 18 d.”

Chicaga minėjo savo 
115 metų sukaktį

Chicago. — Kovo 4 d. bu
vo minima 115 metų sukak
tis nuo Chicagos Įsikūrimo 
kaip miesto.

Miestui įsikuriant 1837 
metais, Chicago turėjo 4,- 
170 gyventojų ir 10 ketvir
tainių mylių ploto.

Dabar Chicaga yra antras 
didžiausias Amerikos mies
tas; turi 3 milijonus, 700 
tūkstančių gyventojų ir už
ima 212 ketvirtainių mylių 
plotą.

Anglai paleidžia suimtus 
Egipto policininkus

Ismailia, Egiptas.,— An
glai jau paliuosuoja 800 E- 
gipto policininkų, kuriuos 
buvo suėmę sausio 25 d. 
Stengiasi pasigerinti Egip
tui.

J
Washington. — Kongre-

sais prieš 162 atmetė val
džios reikalavimą tuojau 
užgirti verstiną visiem jau
nuoliam karinį lavinimą, 
pradedant nuo 18 metų am
žiaus.

Kongresmanų dauguma 
antradienį pasiuntė tą val
džios. bilių atgal į kongresi
nį ginkluoti) jėgų komitetą.

Reikalaujama parodyt, kiek 
Amerikony žuvo nuošaliai 
nuo karo fronto Korėjoje

Washington. — Demokra
tas senatorius Walter' F. 
George reikalauja, kad val
džia raportuotų, kiek ame
rikonu žuvo bei sužeista bu
vo Korėjoje ne per pačius 
mūšius, bet per įvairias ki
tas nelaimes.

Suprantama, kad lėktuvų 
kritimuose, važiavimuose ir 
įvairiose užfrontės nelaimė
se užmušta bei sužalota 
apie 20,000 amerikonu. Kai 
kurie mirė nuo peršalimo ir 
nuo apkrečiamųjų ligų.

Neseniai ir republikonas. 
senatorius Wm. Knowland 
reikalavo, kad valdžia paro
dytų, kiek amerikonų nu
kentėjo Korėjoje per nelai
mingus nuotikius nuošaliai 
nuo mūšio fronto.

Valdžia atmetė Knowlan- 
do reikalavimą.

Tunisai sprogdina 
francuzy biznius

Turus, Afrika. — Karš
tieji Tunisijos patrijotai su
sprogdino dvi f r a n c ū z ų 
krautuves ir apšaudė kari
nius francūzų automobilius.

Vėl smarkėja tunisų są
jūdžiai. Reikalauja Tunisi- 
jai nepriklausomybės 
Francijos.

nuo

Portorikiečiai užgyrė 
naują konstituciją .

Porto Riko. — 
373,418 balsų 
užgyrė naują 
duodančią 

salai platesnę

San Juan, 
Gyventojai 
prieš 82,473 
konstituciją, 
Porto Riko 
savivaldybą naminiuose rei
kaluose.

Bet vyriausias Porto Ri
ko valdovas yra Washing- 
tono valdžia.

Porto Riko yra Amerikos 
teritorija; taigi neturi nė 
tokių savivaldinių teisių, 
kuriomis naudojasi valstija.

Washington. — Associat

 

ed Press teigia, kad Trt 
manas nesutiktų bombar- 
duot Kiniją, jeigu net žlug
tų derybos dėl paliaubų Ko
rėjoje.

LAISVE - LIB
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States

110-12 ATLANTIC AVK, 
Richmond Hill 19, N. T.

TeL Virginia 9-1827—182S

Tuo būdu visuotinas jau
nuolių muštravimas tapo 
pakištas po stalu, kol tęsis 
dabartinė Kongreso sesija.

Šį valdžios sumanymą 
privertė atidėti darbo, uni
jos, farmerių organizacijos, 
mokytojų sąjungos, bažny
tinės organizacijos ir įvai
rios politinės grupės. \Tų 
atstovai, liudydami kari
niam kongresmanų komite
tui, griežtai reikalavo at
mesti tokį jaunuolių karei- 
vinimą kaipo pavojingą pa
čiai Amerikos laisvei. Ištisi 
milijonai piliečių priešinosi 
tam valdžios planui.

Valdžios bilius siūlė muš- 
truot jaunuolius per 6 mė- * 
nesiūs ir laikyt paskui juos 
atsargos kareiviais per 6 ir 
pusę ipetų, o per tą laikom 
tarpi kasmet šaukt juos ke
lioms savaitėms panaujint 
karinę lavybą.
ŽADA PANAUJINT 
BILIŲ PO RINKIMŲ

Demokratas kongresma- 
nas Carl Vinson, karinio 
komiteto pirmininkas, keti
no tiktai po rudeninių rin-. 
kimų vėl siūlyt Kongresui 
ta Trumano biliu.

Taksy kęlektprius 
gavo

St. Louis, Mo.—James P. 
Finnegan, būdamas taksi) 
kolektorium, paėmė $30,000 
kyšių iš Warwick Hotelio ir 
už tai paliųosavo hotel) nuo 
daug dau

Paties hdtęlio vedėjai 
Saul ir David 

U taksų.

fel-

o
dai apie tai liud/Jb^feder 
liam teismui, kiuris 
Finheganą .

Eisenhoweris žada 
turkam duoti dar^. 
$175,000jW^ ~

Ankara, Turkija. — Atlė
kęs generolas Eisenhower 
apžvalginėje Turkijos armi
ją ir tarėsi su jo$ valdinin
kais, kaip dar biau susti* 
print karines turku jėgas. * 

 

žadėjo daugiau pinigines ir 

 

ginklinės paspirties.

Jungtinės Valstijos nuo 

 

1947 metų ik/ šiol jau da

 

vė 800 milijpfių dolerių Tur- 
ūotis prieš komu
nizmą. Dabar žada dai’ 
175 milijonus dolerių.

Associated Press rašo, 
jog Turkija dabar turi dau
giau kaip 400,000 nuolati
nės armijos, ir sako, “tai 
viena stipriausių šalių lais
vajam pasaulyje.”

Korėja.—-Amerikonai pra
neša td: jų lakūnai nušovė 
akietinius šiaurinės Ko
rėjos lėktuvus paliai rube- 
žių su Mandžūrija.

O

(T

Giedra ir šaltoka.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Lais v e, J n c.

Established April 5, 1911
Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 

110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y.
TEL. VIRGINIA 9-1827-1828 >

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MUZ ARA

Kas Ką Rašo ir Sako

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .......... $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.7^ C'anada and Brazil, 6 months $4.00
Queens Co.............. 4.00 per six m^s. Foreign countries, per year
Queens Co.................. $8.00 per year Foreign countries, 6 months

$9.00
$4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

SMŪGIS MOKYTOJAMS,
SMŪGIS TEISIŲ BILIUI

AUKŠČIAUSIAS ŠALIES TEISMAS kirto smūgį 
mokytojams, kirto smūgį Teisių Biliui.

šeši teismo nariai, — Vinson, Minton, Reed, Jackson, 
Burton ir Clark, — pasisakė už niūjorkiškį taip vadina
mą Feinbergo įstatymą. Trys teisėjai — Douglas, Black 
h’ Frankfurter, — pasisakė prieš daugumos sprendimą.

* Feinbergo įstatymas tiesiogiai liečia Niujorko valsti
jos mokyklų mokytojus, bet netiesiogiai jis liečia viso 
krašto mokytojus ir bendrai visus amerikiečius.

Einant šiuo įstatymu, mokytojai neprivalą turėti sa
vo politinių pažiūrų, jie neturį teisės galvoti, kaip dik
tuoja jų sąžinė, jiems nevalia pasisakyti viešas žodis, 
kuris gali nepatikti jų viršininkams; jie turį pūsti į tą 
politinę dūdą, į kurią pučia viršininkai, mokyklų per
petiniai.

Einant šįuo įstatymu, kiekvienas mokytojas, priklau
sąs komunistinei organizacijai bei kokiai nors “subver- 
syvei” organizacijai, turis būti pašalintas iš mokytojo 
vietos, nežiūrint, kad mokykloje jis savo pažiūrų nepa
reiškia, nežiūrint, to fakto, kad jis atlieka mokytojo 
darbą sąžiningai, gerai.

Žodžiu, mokytojas, kaip greit jis yra miesto ar vals
tijos pasamdytas, privalo užsičiaupti; jo politinės teisės 
tampa suspenduotos; jis ar ji tampa antraeitiniu pilie
čiu!

Tai žiaurus įstatymas,kenkiąs visam kraštui, ken
kiąs Amerikos žmonių civilinėms teisėms.

Dauguma teisėjų, užgyrę šį įstatymą, vadovavosi tuo, 
būtent, dėsniu, kad kiekviena valstija turinti teisę sau
goti savo jaunamečius nuo “subversyvių įtakų.”

•

VISI TRYS TEISĖJAI, nesutinką su daugumos, savo 
kolegų padarytu sprendimu, padarė paskirus pareiški
mus. Ryškiausias iš jų yra teisėjo Douglaso, kuris, be 
kitko, sako, jog, einant šiuo įstatymu, “Mokyklų virši
ninkai turės reguliariai raportuoti apie mokytojų ištiki
mybę, viršininkai taps detektyvais, šnipais; mokiniai, jų 
tėvai ir kaimynai paverčiami šniukštinetojais.”

Jungtinių Valsbijū konstitucijos priedas pirmasis sa
ko, jog nieks neturi teisės užčiaupti tam ar kitam pi
liečiui burnos, pasakyti tai, ką iis< mano. Bet šis įstaty
mas kaip tik tai ir daro: jis užčiaupia mūsų vaikų, mūsų 
jaunimo auklėtojams bumas, jis suvaržo juos, jis atima 
jiems teises. laisvai galvoti ir savo nuomonę pasakyti.

_  •___

KAIP ŠIS ĮSTATYMAS bus pravestas gyveniman, 
liekasi palaukti ir pamatyti. *

Sakoma, jog mokyklų viršininkai pirmiausiai sudarys 
“subversyvių” organizacijų sąrašą. O tuomet pradės 
šnipinėjimą ir ieškojimą, kuris mokytojas, ar mokytoja 
priklauso prie kurios tų organizacijų. Kai tik bus su
sektas, tuojau ir prasidės ant jo ar jos puolimas.

Koks žiaurus., koks nežmoniškas šis įstatymas!
Visuomenė dabar turės pradėti kovą už tai, kad jis 

būtų atšauktas. O jis atšauktas privalo būti! f

KRUPAVIČIUS, KLERI
KALAI IR SMETONA

1926 metų fašistų smur
tas Lietuvoje nebūtų įvy
kęs, jei klerikalai nebūtų 
jame dalyvavę. Smetona 
drąsiai pravedė fašistinį 
perversmą, nes žinojo, kad 
už jo nugaros stovi M. 
Krupavičius ir kiti klerika
lų šulai, tame tarpe ir L. 
Šimutis, kuris tuomet buvo 
seimo nariu, o dabar yra 
Amerikos lietuvių tarybos 
sekretorius -ir “didelis de
mokratas.”

Kun. M. Krupavičiaus są
žinė dėl to perversmo nė
ra švari ir jis., dabar būda
mas “dideliu demokratu,” 
sakoma, rašąs savo “atsi
minimus” ir juos paskelb
siąs viešai. Dienraštis Vil
nis dėl to rašo:

Aiškus dalykas, kad Krupa
vičius mėgini: užsiginti. Mat, 
jis dabar esąs “tikras demo
kratas”, o smetonininkai visą 
laiką buvę totalitarizmo gar
bintojai. Todėl Krupavičiui ir 
jo partijai reikia kaip nors 
atsirubežiuoti nuo totalise^-. 
Krupavičiaus “tikroji tiesa” 
nebus jokia tiesa, bet tiktai 
pėdu mėtymas.

Kaipo kurjozą čia galima 
priminti, kad vienu iš liudinin
kų prieš Krupavičių yra B. 
Balutis, kuris perversmo metu 
buvo stambus valdininkas už
sienio ministerijoj.

Tenka atsiminti, jog ir 
Balutis šiuo metu vaidina 
demokrato rolę! Ir jis, 
cmetonininkams ištikimai 
tarnavęs, jau dabar bando 
žnybtelėti Krupavičiui pa
šonė n. >

Skaitine toliau Vilnyje:
Savo atsiminimuose apie 

perversmą, Balutis sakosi nie
ko o nieko nežinojo apie ruo- 
šiamą konspiraciją. 17 dienią 
gruodžio jo ministerijon atvy
ko pulkininkas Kaunas ir įsa
ko jam tuoj važiuoti į vyriau
sią štabą. Balutis sakosi neno
rįs važiuoti, nes “jokių reika
lų štabe neturįs.” V ištik jį nu
veža.

Štai ką jis ten pamato:
“Prie stalo sėdėjo buvusieji 

Lietuvos prezidentai Stulgins
kis ir Smetona, su savo svar
biausiais patarėjais, krikščio
nių demokratų ir tautininkų 
partijų šulais. Be to ten buvo 
keletas aukštų karininkų. Šitų 
partijų vadai lyg šiol, kaip ži
nojau, vengė sueiti ir kalbėtis 
net visuomeniškuose pobū
viuose, o čia, prie vieno stalo, 
bendrą rodą darė it didžiausi 

RAUDONOJO KRYŽIAUS VAJUS

Pasiruošimas Laisvės
$10,000 vajui

KOVO MĖNUO yra Amerikinio Raudonojo Kryžiaus 
vajaus mėnuo.

Per Šį mėnesį, kas kiekvieneri metai, Amerikos Rau
donasis Kryžius skelbia vajų, per kurį siekiasi sukelti 
nusibrėžtą pinigų sumą, kad iš jos jis galėtų per apskri
tus metus padėti nelaimių ištiktiems žmonėms.

Šiemet Amerikos Raudonasis Kryžius siekiasi sukelti 
85 milijonus dolerių.

K tos sumos Didžiajam Niujorkui paskirta ' sukelti 
- $6,700,000. .

Suma nemaža, tačiau ji bus galima sukelti. Miestui, 
‘ turinčiam • apie aštuonis milijonus gyventojų, tokia su
ma nėra per didelė.

Kiekvienas-amerikietis raginamas prisidėti prie šios 
.sumos sukėlimo; Jei visi duos, tai teks duoti po, ma
žiau ir greičiau tikslas bus pasiektas.

šitoje U. S. Steel kompar įjos tilto įlūžimo nelai
mėje vienas darbininkas1 užmuštas, o kitas sunkiai 
sužeistas. Nelaimė įvyko Clairton, Pa.' Tiltu buvo 
gabenama^ anglis j plieno fabriką. ............

Kaip beregint' prabėgs 
kovo mėnesi s ir ateis ba
landis. O su balandžio 1 d. 
prasidės dienraščio Laisvės 
didysis dešimties .tūkstan
čių dolerių vajus. Iš pra
eities žinome, kad svarbiau- . 
sias, nulemiamas vaidmuo 
kiekvieno didelio darbo pa
sisekimo priklauso pasiruo
šimui. Todėl šis visas ko
vo mėnesis ir turėtų būti 
pašvęstas pris i r u o š i m u i 
prie vajaus.

O kitas svarbus dalykas, 
reikalingas turėti mintyje, 
tai kad ne viskas priklauso 
tik centrui arba dienraščio 
štabui. Mes taipgi labai 
puikiai žinome, kad vajaus^ 
pasisekimas pirmoje vieto
je priklauso nuo to, kaip 
pasidarbuoja įvairios kolo
nijos. Todėl aš šiomis pa
stabomis ir kreipiu koloni
jų veikėjų ir organizacijų 
dėmesį.

Ar jau visos kolonijos 
galvoja apie vajų ir jam 
ruošiasi? Kol kas labai ma
žai tesigirdi. Ar tai reiš-'

bičiuliai.”
(Bronius Balutis — jo gy

venimas ir darbai, puslapis 
92).

Tarpe tų šulų buvo ir Kru-t 
pavičius.

Kada Balutis pradėjo aiš
kintis, jog niekė nežinąs kas > 
čia darosi, prie jo prišoko Vol
demaras ir, nusivedęs jį prie 
lango, pradėjo jį “informuo
ti.” Tarpe jų kilo ginčas,

Balutis rašo:
“Matyti mano kalbą su Vol

demaru nugirdo kun. M. Kru
pavičius. Staiga prisiartinęs 
jis savo įprastu ne tai piktu, 
ne tai pašaipos tonu, tarė: 
“Kokių čia tamstai įsakymų 
reikia? Ar nematei kas stul
puose prikalta? štai tau ir į- 
sakymas.”

Įsakymas buvo toks: Balu
tis turįs perimti užsienio mi
nisteriją.

Ar čia neaišku, kad Krupa
vičius buvo viena iš stambiau-- 
siu figūrų smetoninių ir krikš
čionių demokratų suruoštame 
perversme ?

Nors Krupavičius yra čam 
pionas demagogų tarpe, bet ir 
gudriausia demagogija negali 
užtušuoti, užmozoti tą kas vir
šuj pasakyta.

A. Balutis, tuose pačiuose 
atsiminimuose, dar štai ką I 
priduria:

“Nuo pat pradžios buvau 
linkęs spėlioti, kad tikraisiais I 
pečversmo sugalvoto] a is buvo ; 
krikščionys demokratai, nors ! 
pats perversmas buvo įvykdy-! 
tas karininkų... Tikroji opozi-' 
cine jėga (Griniaus-Šleževi-1 
čiaus valdžiai) krašte juk bu-1 
vo krikščionys demokratai.” j

Ne tik Balutis taip sakė.' 
Socialdemokratai, pradėjus 
“Naujienomis,” baigiant “Ke- i 
leiviu,” per metų metus, badė j 
krupavičinių partijai akis, kad i 
ji visame kame bendradar-! 
biavo su smetoniniais smurti
ninkais.
Tik daug vėliau, kada social- ■ 

demokratai sutūpė su kerika-, 
lais ant tos pačios laktos, Kru- • 
pavičius ir jo partija jau ne-.! 
buvo kaltinamu. Jiemp atleista 
visi prasižengimai prieš demo
kratiją.

Klerikalai atleido grigaiti- 
ninkų griekus, o grigaitininkai 
atleido krupaviČiniams jų 
griekus. Ranka ranką mazgo* 
ja.

Dabar “Naujienose” (vas. 
Nr. 49) tūlas asmuo, prisiden
gęs inicialu T., reiškia pasiten
kinimą, i kad M. Krupavičius 
paskelbs,savo atsiminimus- ir 
pasakys “tikrą tiesą” apie 17 
d. gruodžio perversmą. Ką 
Krupavičius pameluos, tą 
“Naujienos” priims už “tikrą 
tiesa”, v

kia, kad mūsų organizaci
jos ,ir veikėjai savo susirin
kimuose šio vajaus reikalų 
dar neapsvarstė ?

Laiko mažai beturime. 
Tik trejetas savaičių beliko 
iki vajaus pradžios.

Pasibrėžimas yra per 3 
mėnesius sukelti dešimtį 
tūkstančių dolerių Laisvės 
sustiprinimui. Gana didelė 
suma, darbas nebus leng
vas. Pernai ir užpernai ge
rai pasirodėme, pasibrėžtą 
tikslą net su geroku kaupu 
pasiekėme. Neabejoju, jog 
savo pasimojimą atliksime 
ir šiemet. Bet greičiau ir 
lengviau tikslą pasieksime, 
jeigu prie vajaus, gerai pa
siruošime.

Galvokime apie išnaudo
jimą visų progų. O jų yra 
labai daug. Žinoma, kaip ir 
paprastai, pirnioje vietoje 
stovi pažangiečių asmeniš
kos aukos. Bet ne kiekvie
nais pasiskubina auką ati
duoti be jokio paraginimo. 
Prie daugybės reikia priei
ti ir paprašyti savo dien-

Chicagos Žinios
% J

Ruošiasi Moterų Dienai

Vasario 13 d. Amerikos 
Liet. Moterų Kultūros Klubo 
susirinkime vienas iš naujų 
sumanymų buvo suruošti 
Tarptautines Moterų Dienos 
(kovo 8-tos) apvaikščiojimą 
su tinkama programa.

Vyriausis klausimas, kuriuo- 
mi šiandien susirūpinusios mo
terys, tai taikos klausimas, tad 
nutarta programoj rodyti fil
mą “Taika Laimės.” Šalia to, 
žinoma, bus ir daugiau prog
ramos pritaikytos tikslui, ku
riu omi bus suruoštas apvaikš- 
čioiimas.

Susirinkimas buvo gan skai
tlingas. Matosi, kad mūsų klu
bo narės susidomėjo genocido 
klausimu ir atėjo pasiklausyti 
paskaitos, kurią priruošė ir 
puikiai perdavė susirinkimui 
narė B. Senkevičienė. Paskai
ta nurodė, kas tai yra genoci
das ir kaip neseniai Jungti
nėms Tautoms pridavė geno
cido kaltinimą negrų liaudies 
atstovai ir kaip į tai reagavo 
lietuviai atžagareiviai per sa
vo spaudą.

Paskaita buvo gan pamo
kinanti. Kiekviename klubo 
susirinkime būtų gerai turėti 
paskaitą įvairiais klausimais. 
Tas daug teikia apšvietos.

M. Chesnienei pirmininkau
jant, susirinkimas ėjo sklan
džiai ir apart paskaitos, skai
tytos visus kitus reikalus už
baigus, daug svarbaus darbo 
atlikta.

Kultūrietės žada sukelti ne
mažą sumą pinigų “Vilnies” 
bazarui. Iš. iždo paskirta pini
gų nupirkimui dovanos išleis
ti laimėjimui. Komisija jau 
nupirko labai gražią kaldrą, 
narės veik visos pasiėmė lai
mėjimo bilietų ir prieš bazarą 
darbuosis, kad kuodaugiausiai 
jų išleįsti. Kaldra bus išleista 
pačiame bazare.

Išduotas raportas iš Naujų 
Metų baliaus, rengto bendrai 
su LKM Choru. Pelno nuo ba
liaus abiem organizacijom li
ko po $73. Kultūriečių iždas 
vėl padaugėjo ant tos sumos.

Grįžtant prie Tarp. Moterų 
Dienos apvaikščiojimo dar 
tenka pažymėti, jog šiemet ta 
diena pripuola šeštadienį, tad 
kovo 8-tą ('šeštadienį) įvyks 
minėtas apvaikščiojimas “Vil
nies” svetainėje. Vėliau bus 
pranešta plačiau apie progra
mą ir visą parengimą, šiuom 
kartu tik raginame, visus kul
tūriečių rėmėjus ir rėmėjas 
pasilikti tą dieną atvirą ir 
dalyvauti kultūriečių parengi
me. Koresp.

Manila. — Filipinų Kon
greso atstovų rūmas nuta
rė atimti iž prezidento 
Quirino galią, su kuria jis 
palaiko karinį stovį.'-

raščiui paramos. kČia jau 
reikia talkos. Gerai, kai 
kolonija turi .vajaus direk
torių. Jis aplinkui save su
daro talką, įtraukia kitus 
draugus į aukų rinkimą.

Paskui seka parengimai. 
Jų. reikia kuo daugiausia. 
Piknikai, bankietai, vaka
rienės, varduvių sueigos - 
“pares.” Dabar įėję madon 
atsižymėjusių veikėjų pa
gerbimai. Lai jų pelnas ei
na šio vajaus reikalams.

Per kovo mėnesį reikia 
pravesti pasitarimus vajaus 
reikalais. Jeigu negalima 
sušaukti platesnio pažan
giečių susirinkimo, lai po
ra, trejetas, ar ketvertas 
veikėjų susieina ir pasikal
ba, papknuoja. Kiekviena 
kolonija turi savo specifiš
kas problemas.

Juo daugiau bus kolonijų 
iniciatyvos, tuo bus geriau 
vajui pasiruošta.

Gerai vajaus reikalais pa
sikalbėti ir Laisvės špalto- 
set Aš čia pakėliau keletą 
minčių. Kiti draugai ragi
nami- pasidalinti savo min
timis ir patyrimais. Kal
bėkime, diskusuokime!

Laisvietis

DŽIM10 ŠMOTO 
ISTORIJOS

to?
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Sa.imonas Blynas užsi
spyrė, kad aš jam išduočiau 
sekretus apie tai, kaip \ aš 
kalbėjausi su partijų čy- 
pais dęl išlaisvinto k rajaus. 
Aną četvergą aš jam baji- 
nau apie mano, kaip būsimo 
išlaisvintos Lietuvos kara
liaus, pasišnekėjimą su šaš/ 
demokratų partijos cypu. 
Dabar aš jam pabajinau, ka 
šnekėjausi su kruk-demo
kratų partijos cypu. Pasi
skaitykite :

—Prieš vainą Lietuvoj 
buvo krukčioniu demokratų 
partija, kurią sutrumpintai 
žmonės vadina kruk-demo
kratų partija. Kadangi ma
ne tauta aprinko išlaisvin
tos Lietuvos karalium, tai 
aš turiu rūpintis sudarymu 
valdžios iš visų partijų, ku
rios yra geros. Nuvėjaų 
pas kruk-demokratų parti
jos čypą ir jam pasakiau: 
ar tu, ponas, žinai, kad aš 
būsiu išlaisvintos Lietuvos 
karalium?

—Žinau. Skaičiau Lais
vėje. Bet ar egzelencija mo
ki poterius kalbėti?

—Šiūr, moku, dar nepa
miršau. Ale kalbu, kaip 
mokyti žmonės sako, po 
staremu, senoviškai.

—Bile tik kokius nors 
moki, tai mums ir užtenka. 

[Ar ženotas?
—Dar ne. '
—Tai turį apsiženyti, ba 

• karalius be pačios, tai kaip 
j šuva be uodegos.

—Ar kruk - demokratų 
partija įeis į mano valdžią?

—Šiūr, įeis?
—Ar jūs sutinkate su 

saš-demokratais, kad Lie
tuva pirmiausia turi būti 
sugriauta ir išdeginta, o 
paskui išlaisvinta?

—Šimtu nuošimčių! Tai 
| mūsų programa; saš-demo- 
' kratai ją pąsivogė.

—Ko jūs norėsite, būda
mi valdžioje? ' '

—Mes esame didžiausia 
i partija, tai daug norėsime.

—Kodėl didžiausia?
—Ba prie. mūsų partijos 

priklauso visi kunigai, zo- 
kristijonai, vargamis t r o s, 
špitolningai, davatkos, ma
rijonai ir pranciškonai.

—O grubijonai, ar pri
klauso ?

—Jes, ir tie priklauso. 
Matot, kokia didelė buvo 
mūsų partija!

—Tai ko jūs norėsite, ko
kia jūsų programa?

—Mes norėsime, kad su- 
griautoj, išdegintoj ir iš
laisvintoj Lietuvoj būtų mo
kamos iš valstybės iždo al
gos kunigams, vargamis- 
troms, zokristijonams, mi- 
nyškoms ir zokoninkams; 
kad nebūtų divorsų; kad 
bedieviai nebūtų laidojami 
ant kapinių.

—O klapčiukams, kurie 
prie mišių slūžina, ar rei
kalausite iš valstybės iždo 
algų?

—Tą klausimą dar pastu
dijuosime. Mes norėsime, 
kad kunigams būtų sugrą
žinti visi dvarai arba ūkiai. 
Mes norėsime, kad tuomet, 
kaip Lietuva bus griauna-
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ma ir deginama, būtų palik- A 
tos .čielos, bažnyčios ir kle- 1 
bonijos. < vi

—Ar ponas esi buvęs ) I 
kruk-demokratų ir smeto- < 
nininkų valdžioj?

—Šiūr, esu buvęs.
.—žmonės kalba, kad po- - .

nas esi vaigis. Sako, pri-^V ' 
siv\gei tiek pinigų, kad uŽ<2 
juosTnusipirkai dvarą Šveį<^ 
carijpje, didelę kaminyČią 
B e r 1 yno-i-Pr-bė g d a m aR^am p- 

(rikon, čion atsivežei daug 
i turto. Ar tiesa, kad ponas 

' buvai toks smart vagis?
—Aš nevogiau, ale riuo- 

širdžiai tautai dirbau. 
Tiesa, biškį pasiėmiau, 
ale ir mokėjau sutau
pyti, ne kaip kiti;
dien man ir mano vaUxV*l 
kams jau nere^Kės nie
kad naudingas darbas dirb 
ti. Prie to dser gaunu iš 
Vilko ir Amerikos lietuvių 
tarbos,' tai galiu gyventi 
kultūriškai, fe.t visų spjau- 

' damas. O kaioęl vogimo,— 
’visų pirštai palindę į save. 
'Net ir eilinis poliekįįnkas, 

' jei tik gali, pasiirfia. ~
—Kada Lietuva J^TsiF 

griauta, išdeginta ir išlais- I 
vintą, Tai kur tada reikės i 
gauti pinigų jai atstatyti M.

—Iš Amerikos. £ia suor
ganizuosime kitą atstaty
mo bendrovę, parduosime 

‘ šėrus, na, o durniai pinigų • 
duos.

—Šitaip! O ką pirmįau- 
! šiai su^riautoj, išdegintoj 

z ir išlaisvintoj Lietuvoj sta- 
s Tysime?

Kalėjimus,
—Ką j juos dėsime?
— Komunistus ir bedie

vius, — tuos, kurie nebus 
iškarti. Mes esame platūs 
demokratai, tai viskas rei
kės daryti demokratiškai. 
Francisko Franko, Dieve 
duok jam sveikatą, parodo, 
kaip reikia demokratija 
gyveniman vykdyti. Jis y?a 
popiežiaus palaimintas. Mes 
mokysimės iš jo.

—O ką ponas mislini apie 
į vidaus reikalų ministrą, — 
kam tas portfelis teks?

—Aš mislinu, Mykolui 
Juodajam, tam barzdotam 
ir šlovingam mūsų vado
vui. Jis mokėjo lašinius 
skusti, tai mokės ir bedie
viams skūras lupti. Demo
kratijai tai eis sveikaton.

—O kam duosime šnipų 
ministerio portfelį?

—Vienam kuriam nors iš 
saš-demokratų arba sočilis- 
tų, ba jų šiandien niek^ 
ant to nebytins.

—O kokios vietelės pats 
ponas norėsi?

—Man būtų gerai stovė
ti kur nors prie pinigųy, 
prie valstybės iždo, — aW 
moku pinigus saugoti ir 
taupyti. Tautai reikalingi 
taupūs vyrai, tokie, kaip , 
aš.

—Kokios partijos, pagal 
pono nuomonę, turėtų su
daryti sugriautos, išdegin
tos ir išlaisvintos Lietuvos 
valdžią? v

—Kruk-demokratai, saš- 
demokratai, tautininkai ir 
liaudininkai.

—Ar ir anose partijose 
yra smart vagių, tokių, kaip 
kruk - demokratų partijoj? .

—Kaip danguje, taip ir 
ant žemės. Pinigų visi nori 
ir visi juos priglaudžia.

—Orai t, dabar aš viską iš 
pono sužinojau. Eisiu pas 
tautininkų ir liaudininkų 
partijų čypus pasišnekėti 
apie tai, kokios valdžios jie 
nori sugriautai, išdegintai 
i r išlaisvintai Lietuvai. 
Gudbai, ponas.

—Gudbai, jūsų majesto
tas!

Ma lajos partizanai su
sprogdino anglų traukinį, 
užmušant ,7 ir sužeidžiant 
15.



Kas veikiama taikos reikalais
Washington© Suvažiavimas 
Atidėtas iki Balandžio 1

Amerikinės Taikos Kru- 
sados raštinė praneša spau- 

l dai, kad Washingtone ruo* 
siamas taikos delegatų su
važiavimas nutartą atidėti 
iki balandžio 1 d. Origina
liai buvo ruošiamasi turėti 
suvažiavimą kovo 20 d.

Suvažiavimo šaukėjai aiš
kina svarbią atidėjimo prie
žastį. Kadangi daugelis or
ganizacijų ir šiaip visuome
nės veikėjų prašė suteikti 
daugiau laiko tinkames- 
niam prie suvažiavimo pa- 

• siruosimui, tai todėl suva
žiavimas ir atidėtas.

Tai ir gerai, kad atidėtas. 
Jis įvyks jau nebe žiemos 
laiku, bet pavasarį. Tai ir 
pavasarinis oras gali būt 
patogesnis kelionėms ir su
važiavimo laikymui.

Kita, mes, lietuviai, taip
gi galėsime daugiau pasi-

Puošti, tai gal ir daugiau 
delegatų galėsime suvažia
vime turėti.

Prisiminkime, kaip svar
bu šiuo metu darbuotis už 
taiką. Karo kurstytojai iš
sijuosę darbuojasi. Jie nuo
latos laiko pasitarimus, 
dažnai vyksta Washingto- 
nan. Lietuviai karo kurs
tytojai taipgi neatsilieka. 
Jie taipgi Washingtoną 
dažnai aplanko ir net su 
prezidentu pasikalba. Jie 
trokšta karo. Jie agituoja 
už atominių bombų naudo
jimą. Jie nori sukurti tre
čiąjį pasaulinį karą.

Šis suvažiavimas, įvyks- 
tąs balandžio 1 d., kaip tik 
priešingai, pasmerks karo 
kurstytojus., reikalaus pil
nos atominių bombų kon
trolės ir uždraudimo jas 
naudoti, reikalaus didžiųjų 
valstybių susitarimo. Su
važiavę delegatai kalbės už 
taiką. Jie reikš didžiumos

Amerikos žmonių troškimą.
Taigi, ruoškimės skaitlin

gai šiame suvažiavime da
lyvauti.

delegątą, S.
Lawrence,

Kaip Lietuviai
Ruošiasi Suvažiavimui?

Bostono apylinkėje įvy
kusi lietuvių konferencija 
tą klausinių aptarė ir iš
rinko ‘ vieną 
Penkauską, 
Mass.

Kovo 16 d. šaukiamas 
Naujosios Anglijos Moterų 
Sąryšio suvažiavimas Bos
tone. Manoma ir jame iš
rinkti delegatę ar delegates.

Brooklvno lietuviai turėjo 
savo konferenciją kovo 2 d. 
Nemažai atstovu buvo su
sirinkę. Pasitarė, kaip dau
giau finansų sukelti, kad 
nemažą skaičių delegatų į 
Washingtona pasiųsti. Ka
dangi Washing tono suva
žiavimas atidėtas, tai ir 
lietuvių delegatų rinkimas 
atidėtas iki kovo 23 d. Ta
da įvyks visos Brooklyno 
apylinkės susirinkimas, ku-

GYVIEJI KOVOJA
, 9Q „ Parašė ŽANAS LAFITAS

ėmė 
ma-

(Tąsa)
<

Ne per protingiausia buvo sukviesti 
jas čia.

Po kelių minučių, kai Marsėlę priėjo 
prie manęs, aš jai tą pasakiau.

—Žinau,—atsako ji,—bet kitaip aš ne
būčiau suspėjusi.%

Mes pasukame į Sen-Luji salą.
—Na,- kaip viskas įvyko?
—Susirinko trys šimtai penkiasde

šimt moterų, o gal net keturi šimtai. Ne- 
^faug.

ar^-r-Ką tu! Tai visai nėra maža, 
šakok!

—Kai tik pasipylė lapeliai, jos 
šaukti lozungus. Pirmoji policijos

I sina* smarkiai pavėlavo. Demonstracija
truko jau ištisą ketvirtį valandos. Mo
terys elgėsi puikiai.

—O žmonės ką kalbėjo?
—Žmonės žiūrėjo užjausdami, bet pa

tys daugiausia laikėsi pasyviai.
—Tai suprantama.
—Policijai atvykus, kažkokia moteris 

iš minios sušuko: “Nutilkite, nes ir 
mus suims!”

v —Suimtų yra?
—Palauk, leisk baigti. Moteris sodino 

į mašiną, bet kol viena įlipdavo, kitos 
iššokdavo per bortą. Vis dėlto kokias 
šešias septynias sulaikė. Tiesą sakant, 

ipolicininkai nelabai siautėjo. Vieną iš 
^mūsų aktyvisčių tuoj pat paleido. Ji turi 

keturis vaikus. Ji šaukė: “Kokia gėda, 
sulaikė motiną už tai, kad ji prašo duo
nos , vaikams!” Vyrai aplinkui ėmė 
triukšmauti: “Paleiskite ją, paleiskite!” 

.Galų gale numojo į ją ranka.
—Na, o kaip moterys jaučiasi dabar?
—Tas jas tik pakurstė! Pirma tin-, 

karna proga vėl pasirodys.
—Puiku, pranešiu apie tai vadovybei, 

bus patenkinta. Tai tikras darbas!
—Taip manai?
-~Na„ žinoma! Ir paskutinis • klausi- 

, mass: kurie rajonai atsiliepė sutarti- 
niau už kitus?

—Rytinis ir Pietinis. Viena mūsų ak
tyvistė iš Irvi tai atvedė keturiolika mo
terų. Paryžiaus ir kiti rajonai atsiliepė 
silpniau.

—Vadovaujančioms organizaci joms 
teks pasiaiškinti.

—Nepamiršk padėkoti draugams, ku
rie mums padėjo.

—Būtinai. Eikš apkabinsiu tave. Di
delį darbą jūs šiandien nuveikėte!

Aš žingsniuoju palei krantines. Šian
dien šilčiau negu pastarosiomis dieno
mis. Drėgna. Tamsoje teka Sena. Gat

vėse tamsu. Vokiečių mašina, su užtem- 
■Wytais prožektoriais išnyksta migloje.

Greta girdžiu kažkieno balsą: “Kad 
jis, po velniais, sprandą nusisuktų!”

Paryžius ir be šviesos—vis tiek Pary
žius.

Man norisi dainuoti.

s

III

TIKTAI FAKTAI
“Palaukite, dar ne metas veikti,” — 

kas vakaras skelbė Londonas.
Atėjo pavasaris. Vienišas praeivis, 

vaikščiodamas birželio rytą Marso lauko 
alėjomis, nejučiomis prisimena ramius 
kaimo vaizdus. Sodininkai šienauja 
pievutes, žvirblis supasi ant žydinčio 
krūmo šakelės. Ką tik nušienauta veja 
garuoja nuo pirmųjų saulės spindulių.

Tokį rytą džiaugiesi gyvenimu.
Mano laikrodis rodo dešimt.
Iš kito galo alėjos, į kurią aš pasu

kau, priešais, mane neskubėdamas atei
na Alberas. Jis papsi pypkę. Vis toji 
pat tamsi eilutė, daili figūra ir elastinga 
eisena—tikras frantas iš turtingų apy
linkės kvartalų.. Jis šluostosi akinius, ir 
aš matau švelnų, kūdikišką jo Veidą, 
tikrąjį jo veidą. Akys spindi džiaugs
mu. Spausdamas man ranką, jis pir
miausia pareiškia: ,

—Aš džiaugiuos, labai džiaugiuos!

•—Tuoj dar labiau apsidžiaugsi. Sės
kime čia. Arti nieko nėra. Vienas tik 
nepavojingas sodininkas. Aš turiu ta
bako, galime užsirūkyti.

Mes atsisėdome nuošaliau ant suole
lio, ir aš tučtuojau įkišau ranką į gerai 
prikimštą Albero tabokinę.

Šį kartą, kitaip negu visada, Alberas 
neklausinėja manęs, ką aš nuveikiau, bet 
pradeda pasakoti pats:

' —Vakar sužinojau nuostabią naujie
ną ir tučtuojau pranešiau vadovybei. 
Reikįa nedelsiant pranešti ją .visiems 
Paryžiaus rajono darbininkams.

—Kas gi atsitiko?
—Dalykas, dėl kurio kils daug triukš

mo. Daugiau kaip šimtas tūkstan
čių darbininkų streikuoja jau dvylika 
dienu.

—Kur? Laisvojoje zon.oje?
—Ne, okupuotoje. Ten, kur vokiečiai, 

gal būt, visų stipriausiai įsitvirtinę, .vie
tovėje, kurią aš puikiai pažįstu, aš pats 
iš ten. Noro ir Pa-de-Kale departmen- 
tuose!

—Šachtininkai?
—Taip, šachtininkai. Tai vyrai!
—Kaip Morisas apsidžiaugs! (Mori

sas Torežas, Prancūzijos komunistų' 
partijos generalinis sekretorius.)

—Puikus dalykas.,, bet norint supras
ti jo reikšmę, reikia žinoti viską iš pat 
pradžių. Tu tiktai paklausyk. Visų pir
ma mūsų šachtininkus reikia pažinti,— 
ryžtingi žmones. Jau saūsio mėnesį pas 
mus įvairiose vietose vyko itališki strei
kai. Partijos vadovybė jau tada atkrei
pė ypatingą dėmesį į mūsų pogrindžio 
aparato stiprinimą ir į liaudies komitetų 
organizavimą šachtose. Tų komitetų 
uždavinys—vadovauti kovai dėl materia
linių sąlygų pagerinimo ir kartu mažin
ti anglies iškasimą.

—Vadinasi, tam buvo ilgai rengtasi?
(Bus daugiau)

t

riame bus renkami 
tai.

Kiek girdėt, tūlos 
vių organizacijos jau 
savo delegatus.

Laukiame daugiau
iš kitų miestų, kas ten tuo 
klausimu daroma.

Lietuvių Taikos 
Komitetas

ietu-
ren

žinių

Baltimore, Mi
Klaidos pataisymas

Laisvės No. 43-čiam tilpu- 
sioje mano korespondencijoje 
įvykusi klaida. Kalbant apie 
B & O geležinkelio sukaktį, 
pasakyta, kad Ross Winan at
sisakė priimti caro pakvieti
mą. Bet jis turėjo du sūnus 
Thomą ir-Williams. Williams 
pasiliko Rusijoje gyventi. Bet 
Thomas parvažiavo atgal.

Turi gi būti šitaip: Tėvui 
atsisakius važiuoti carui gelž- 
kelį statyti, jo du sūnūs, 
Thomas ir Vjilliams, išvažia
vo tą geležinkelį statyti pagal 
sutartį su caru.
LLD 25 kuopos veikimas

/
Sausio mėnesio kuopos susi

rinkime nutarta surengti ba
lių kuopos naudai. Baliaus ko
misija susirinko pasitarimui, 
bet negalėjo susitaikyti. Vie
nas komisijos narys laikėsi ta
rimo rengti balių, kitas norė
jo vakarienės, trečias siūlė 
ruošti paminėjimą poeto Ju
liaus Janonio 34 metų sukak
ties nuo jo mirties.

Tie patys draugai, kurie 
darbavosi per keturiasdešimt 
metų Literatūros Draugijoje 
visada rasdavo bendrą kalbą, 
bendrą reikalą, šiandien jau 
kitaip elgiasi. Tartum kokios 
tai svetimos problemos, kurių 
išrišimui! jau, rodos, reikėtų 
Einšteino. Veteranai to gar
bingi veikimo progresyviškoje 
dirvoje pradėjo abejoti savo 
pasekmėmis, žinoma, čia yra 
keletas ir priežasčių, kurios 

| sunkina tas pastangas, kurios 
s yra dedamos. Einant senyn, 
sveikata mažėja, draugai yra 
jauslesni. Reakcija taipgi ken
kia.

Aš jau sykį esu rašęs, bet 
nebūtų pro šalį dar kartą pri
minti, kad su visų geromis 
pastangomis mes dar galėtu
mėm “pajudinti žemę.”

Parkas paimtas Laisvės 
naudai piknikui. Piknikas į- 
vyks birželio 1 d. Kada kilo 
klausimas surengti pikniką, 
draugai entuziastiškai pritarė. 
Bet vasario mėnesio kuopos 
susirinkime išrinkta komisija 
rezignavo, būk ji buvo išrink
ta tik parką paimti, o ne pik
niką surengti. Apsiėmė tik 
vienas d. P. Paserskis. Gi Lai
svės piknikai būdavo didžiau
si piknikai Baltimorėje, dides
ni, negu visų kitų srovių pik
nikai sudėti į krūvą, šiandien 
kitos srovės visai nebeįsten
gia surengti nors kokį pikni
ke!}.

Aš norėčiau priminti drau
gams, kad ateitumėte į būsi
mą kuopos susirinkimą ir ap- 
siimtumėte į Laisvės pikniko 
ko,misiją. Praeityje esame pa
tyrę, kad jeigu kas paagituo
ja ateiti į susirinkimą, tai a- 

’ teina kuo mažiausia. Aš neno
riu, kad tas atsitiktų ir šį kar
tą. Todėl agituoti neturiu, jo
kio/tikslo.

Vėlinu kuo geriausio pasise
kimo wisiems draugams ir 
draugėms Laisvės pikniko 
rengime! Tas Pats.

8 KALINIAI PABĖGO 
“NEIšTRUKSTAMO 
KALĖJIMO”

IŠ

Quincy, III. — Apskrities, 
valdyba didžiavosi, kad 
“niekąs negalės ištrūkti” iš 
naujojo kalėjimo, kuris už
baigtas pirm trejeto savai
čių. Bet aštuoni kaliniai 
jau pabėgo iš jo.

Jie sučiupo kalėjimo' sar
gą Jimį Jenkinsą, nugin* 
klavo jį ir užrakino vienoje 
kameroje. Pasigrobė kul
kosvaidį, šautuvą ir kelis 
^neperšaunamus” b r u sl oh'

A

CHICAGOS ŽINIOS
Iš puikiai pavykusio koncerto

“Vilnies” koncertas sekma
dienį, vasario 24, vertas dides
nio dėmesio keliais atžvilgiais.

Turėjome viešnią iš New 
Yorko —Emiliją Jeskevičiutę. 
Ji pirmą sykį Chicagoje dai
navo. Chicagiečiams ji patiko. 
Veikiausia ji bus dažniau 
kviečiama. Ji turi gerą balsą, 
gerai valdo jį. Turi gerą dik
ciją.

Man rodos,'ji padarė gero 
progreso per porą pastarųjų 
metų. Patarčiau jai nedaryti 
aiškinimų prieš kiekvieną dai
nelę, tas laiko perdaug užima 
ir naudos iš to nėra, 
tinuose atsitikimuose 
kie aiškinimai.

Naujai pasirodė
Hiaynes, ciceriečių Ainių duk
tė. Ji gera pianistė. Ji buvo 
gerai pasiruošus ir labai gra>- 
žiai paskambino. Reikia ją 
kviesti į mūsų programas daž
niau.

Patys menininkai galėtų im
ti iš šio koncerto pavyzdį.

Nepaprastai gerai pasirodė 
Estelle Bogden-Bagdonienė. > 
Rodosi, ji matomai daug ruo
šėsi šiam koncertui. Neperdė
siu pasakęs, kad ji geriau pa
sirodė negu kada
Ji turi nepaprastai gražų bal
są. Šį sykį jis buvo ir gerokai 
didesnis, nevien gražus.

.Taipgi gerai išėjo duete 
Bagdonienei ir Helen Kvai- 
nauskienei. Abi turi gerus bal
sus, abi geros aktorės. Abiejų 
balsai labai gražiai susiderina. 
Jos būtinai turi dainuoti du
ete. i

Mūsų trečioji ir ketvirtoji 
karta irgi turi chorą —AŽVD 
Choras, Onos Petrutienės va
dovybėje. Nedaug kas iŠ mūs 
turėtume tiek kantrybės, kiek 
Ona turi, taip ir' jos pagelbi- 
ninkė Sophie Kent (Kvietins-

viai veikaluose gabiai vaidiną 
svarbias loles. Reikia pepa- 
miršti Druseikienę; ji ir gera 
aktorė. Yra ir daugiau, Kurie 
linki chorui yiso gero ir dirba 
kiek gali reikalui esant.

Choro Koresp.

Detroit, Mich

Tik išim- 
tinka to-

ir Joice

pirmiaus.

Jerry York , (Jurkevičiūtė), 
bene bus pati jauniausia mū
sų soliste, ji šį sykį labai ge
rai pasirodė, matyt irgi gerai 
koncertui ruošėsi.

Smuikininkė Elizabeth Mos- 
ney visiems patiko. Mitriai 
vartoja smuiką. Atydžiai jos 
visi klausėsi.

A. Stumbris, jau žinomas 
chicagiečiams operetiškas dai
nininkas, dainavo solo.
■ Jam išėjo neblogai, 
Įėjo išeiti ir geriau, 
geriau pasiruošus.

Pasiruošimas labai 
artistams.
Apie Mūsų Chorus s

LKM Choras, vadovybėje 
Clem Deffnerio, pradėjo pro
gramą. Jis gražiai harmonin
gai dainuoja. Butina šį chorą

I padidinti. •
Eks-Mainierių choras, vado

vybėje Nancy Long, matyti 
padėjo gerokai darbo. Man 
rodos, kad jis geriau pasirodė, 
negu pirmiau bent kada. Ja
me senesnio amžiaus žmonės 
dainuoja. Bet ir to nežiūrint, 
jis daro gražią pažangą dai
navime. Jis taipgi yra didelis, 
skaitlingas. Garbė buvusiems 
angliakasiams ir jų žmonoms, 
taipgi ir jų mokytojai;

Ciceros Moterų Choras, va
dovybėje Dorothy Yuden,. vi
sada gražiai dainuoja, taip ir 
šį sykį. Harmonija pas mote
ris nepaprastai gera, viskas 
gražiai išeina.

Aš vėl keliu klausimą: Chi
cagos moterys turi stoti į šį 
chorą. Jis turi būti visos Chi
cagos ir apylinkės moterų cho
ras. Tai choras, kuriuomi visi 
mes galime pasididžiuoti.

Net stebėtina, kad ir Šie 
jaunieji, netgi mažyčiai dai
nuoja, vaidina ir lietuvių kal
boj, taria žodžius gražiai. 
Mokytojos ir komitetas verti 
už tai pagyrimo, o mes visi 
turime paremti jaunuosius, 
kada jie ką ruošia.

Baigė programą Aido Cho
ras, kuris mokosi Roselande, 
bet taipjau yra Chicagos cho
ras, kaip ir Roselando. Pir
mą sykį choras dainavo su 
nau'ja mokytoja Ona Petrutie- 
ne (Peters). Mokymas ir dai
navimas rodos kiek pakeistas. 
Choras nepaprastai gražiai 
dainavo. Negarsiau kaip pir
miau dainuodavo, bet gerai ir 
gražiai. Atrodo, aidiečiai bus 
patenkinti nauja mokytoja, 
taip ir mes visi būsim paten
kinti.

Ona verta pagarbos. Ji mo
ko du chorus, o tai sunkus 
darbas. Vien vaikų choras 
vesti yra didelis darbas.

Aido Choro pianistė taipgi 
yra Sophie Kent. Gerai, kad 
ji Onai ir chorui padeda.

žmonių šiame koncerte bu
vo daugiau negu keliuose pir- 
mesniuose. Tai geras reiški
nys, taipgi gera dienraščiui 
parama.

Pianu visiems akompanavo 
Clem Deffner.

Programą vedė S. J. Jokub- 
ka. Kalbėjo V., Andrulis, api
būdindamas kai kuriuos svar
besnius Amerikos gyvenime 
įvykius.

Kai kurie pastebėjo, kad 
programą buvus biskį perilga, 
bet ji buvo įvairi, gera, dėlto 
nenusibodo. Sutrumpinti buvo 
galima eliminavu^kai ką, delei 
to programa nebūtų nukentė
jusi. Kitą sykį, manau, tas bus 
padaryta. Vilnietis

Detroite komunistų gaudy
tojams nepasisekė nieko iš
gauti iš gaudomųj^Įl^šskyrus 
valdiškus šnipinėtojus. Tūli 
atsakydami į klausimus liepė 
eit į pietus ir gaudyti Ku-klu- 
ks-klaną.

Dabar tie 
veikimo šulai 
Washingtone

priešamęrikinio 
turi atostogas 
ir sugrįš 10 d. 

kovo, su didesniu protu varyti 
tyrinėjimo darbą tolyh-pir- 
myn.

Jie sako imsią į teismą CRC 
sekretorių, už nesuteikimą 
antrašų ir Fordo 600 lokalo 
vice-prezidentą už “neteisin- 

igumą.”
šnipijada suteikė 144 žny>- 

nių tyrinėjimo komitetui, ku
ris sugrįžęs ieškos ir kamanti
nės tuos įvardintus žriionęs.

Kas su1 tuo bus atsiekta, 
ateitis parodys daugiau.

Smulkmeniškai aprašyt 
apie tai, jaui nėra korespon
dento darbas, čia yra istorinis 
dalykas ir jis neįeina į kores
pondencijų skyrių. Kurie seks 
tą visą įvykį, be abejonės, pa
rašys svarbesnius klausinėji
mus ir atsakymus.

$5.07 už išmatą apvalymu

mokėtojas 
dėl apsaugos 
dideliai aud-

mokam. Ru

bet ga- 
žinoma,

svarbu

Ex-Mainieriu Choras
1917 metais, sausio 19 

ną, pastangomis komisijos 
sidedančios iš penkių asmenų, 
tapo suorganizuotas choras.

Į komitetą įėjo Marijona ( 
Bartnikienė, V. Kriščiūnas, 
Antanas Bublis, V. Baltušis ir 
Paul Zapustas.

šis choras jau pirmiau buvo 
pageidaujamas, kaipo dalis 
Lietuvių Ex-Mainierių Drain 
giškam Klubui. Pats klubas 
jau gyvuoja 12-ti metai.

Iš pat choro susiorganiza- 
vimo jis žengė milžinišką 
žingsnį pirmyn. Tais pačiais 
susiorganizavimo metais, jau 
dainavo 25 dieną gegužės Kul
tūros Radio piknike.

Tais pačiais metais chpKąs 
įstojo į.Lietuvių Meno Są.Rn\ 
gą su $5.00 metinės duokles 
Tais pačiais metais choro 
Cistai jau suvaidino 3-jų veiks 
mų dramą “Katriutės Ginta
rai”. Reikia pasakyti, jog 
choras turi gerų simpatikų- 

.darbuotojų, kurie rūpinasi 
choro gerove. Ypač, kurie 
stengiasi dirbti veikaluose.

Iš visų daugiausia priklau
so pagarba Bartnikam, V. 
Kriščiūnui, V. Pocienei, pasto-

di

Kiekvienas detroitietis tak
sų mokėtojas užmoka miestui 
$5.07 už išmatų apvalymą. Už 
jų suvertimą ir naikinimą jūs 
damokat 30c daugiau. Viso 
$5.37.

Už gatvių apvalymą moka
te $1.03. Už sniego nukasimą 
67 centus. Taksų 
dar užmoki 87c. 
nuo potvynio po 
rai-lietui. 
'•Gi taksus visi
rie neturi nuosavybių, tai rau
domis damoka į tą taksų dalį.

Dabar išmatų rinkėjai gavo 
7 centus į valandą pakelt 
algas. m

Tai nėra abejonės, kad ir 
taksai bus pakelti.

Taksai tai taksai. Bet varg
dienių apgyventose vietose 
tarpugatviai visuomet privers
ti išmatų, kai šieno kupetos.

o patvarkymas yra vežt
art į savaitę išmatas iš 

vienos vietos. Gi kartais 
na apie

u

mėnesį laiko ne-

žinios, 
mylių

Detroitas 
gatvių (r

iš 
judinta.

Dėl jūsų 
turi 2,616
1,629 mylias tarpugatvių.

—o—
Detroite yra visokių tauty

bių DP viso labo 16,144. Lie* 
tuvių ir lenkų daugiausia.

Seniau buvusią Orchestra 
Hali, kur per keletą metų 
žiemos laiku negrai turėjo į- 
steigę Paradise teatrą, kur jų 
menininkai, dainininkai, 
kestrai duodavo
dabar tą namą nupirko The 
Congregation of 
of our prayer už $350,000.

Taigi viena dailės ir meno 
Įstaiga patapo haulkinimo vie
ta. Spartakas

or* 
programas,

the Church

tus iš kalėjifno raštinės.
Kaliniai su ta amunicija 

nuėjo trejais laiptais že
myn, keltuvu (eleveiteriu) 
nusileido į paskutinį aukštą 
ir be jokios kliūties išėjo iš 
kalėjimo. Ir tik po trijų 
valandų vyriausybė sužino
jo apie jų pasprukimą.

Suimta 3 pabėgėliai.
Daroma medžioklė ki

tiems.

. Newark, N. J. — Policija 
ieško moteriškės, kuri pali
ko naujagimį kūdikį katali
kų bažnyčioj Queen of An-

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

CHARLES J ROMAN
A

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

3 puaL—Laisvė (Liberty)—Ketvirtatiien., Kovo-March 6, 19S2

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa.
Telefonas Poplar 4110

j
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Protestavo prieš 
žudymą uni jistu

LLD 2-ros apskrities 
naujienos

Kada norikelti ferą, 
ima skelbti deficitą

Delegacija reikalaus
Brooklynui ligoninės

Freedom. Rally, New
Harleme, apie 4,000

Aido Choras
Choro reguliare pamoka į- 

vyks šio penktadienio vakaro 
8 valandą, Liberty Auditorijos 
Music Room. Visi choristai 
prašomi dalyvauti.

Choro Prezid.

Bronxe suimti trys jauni vy
rai, atrasti apžiūrinėj ant nau
jus automobilius tamsoje, sve* 
timame garažiuje.

SUSIRINKIMAI

pikniką 
sakant,

Vieta

Šią vasarą, birželio 
apskritis turės savo 
Great Necke, taip 
Brooklynp susiedijoje.
graži, patogi ir maloni, dau
geliui brooklyniečių jau gerai 
žinoma, todėl yra manonąa 
turėti gerų pasekmių.

Apskrities draugai ir Lite
ratūros Draugijos rėmėjai tu
rėtų į savo kalendorių pasižy
mėti birželio (June) 22 d., ir 
rengtis dalyvauti apskrities 
piknike. Taipgi ir broliškų or
ganizacijų parengimų rengė
jai pasitarnautų labai daug 
nieko nerengdami tą dieną, Į- 
dant apskritis turėtų kuo dau
giausia materialės pasekmės, 
nes darbininkų apšvietai para
ma dikčiai reikalinga.

A. Gilmanas.

IDS 1 kuopos bankietas

Avė., Brooklyne. Kvie-

Jau netoli šeštadienis, kovo 
8 diena, kurią įvyks LDS 1 
kuopos metinis bankietas L. 
A. Pil. Klubo svetainėje, 280 
Union
čiame įsigyti tikietus iš anks
to, tai komisija galės prireng
ti valgių ir gėrimų pakanka
mai visiems.

Tikietų galite gauti LAP 
Klube, pas A. Veličką Litua
nikos restaurane, 282 Union 
Avė. (dienomis); LDS rašti
nėje pas J. Siurbą ir pas dau
gelį kitų LDS narių. T i kieto 

.kaina tik $3. Valgių ir gėrimų 
bus iki valiai.

Nesivėluokit. Pradžia 7 vai. 
Kviečia visus. Komisija.

Iš patikimų šaltinių sužino
ta, kad Valstybės Seimelio ly
deriai republikonai yra pasi- 
moję leisti tuojau * kelti New 
Yorko miesto važiuotės fėrą 
iki 15 centų.

Seimelis atmetė majoro Im- 
pejlitteri prašymą teikti iš 
valstybės iždo miestui $64,- 
000,000 daugiau paskyrų.

Esamoje 
valdininkai 
budžetą 
mis — pakelti fėrą- ir palaiky
ti 3 nuošimčius taksų ant 
kinių (sales tax), kaip yra 
bar.

Majoras Impel litter*
galią kelti fėrą iki 15 centų 
liepos 1-mą. Tą jis gali pada
ryti be jokio kieno nors 
mo. Valstybės Seimelis 
leisti fėrą kelti daugiau, 
jama, kad jis leis kelti iki

Kiek dabar kels? Priklau
sys nuo to, kiek valdininkai 
manys galima kelti be prara
dimo piliečių balsų tai parti
jai, kuri 
partijai, 
vykdys, 
ninkams 
šiemet yra rinkiminiai metai.

American Labor Party 
prieš fėro kėlimą veikliai pro
testuoja. Reikėtų visiems dar
bininkų partijos darbą pa
remti.

miesto skola, at- 
bendro miestinio 
valdininkai nori 
ant vartojančių

padėtyje miesto 
bandys suvesti 

biednuomenės lūžo-’

pir- 
cta-

turi

tari-
gali

Spė-
25c.

leis fėrą kelti. Ir tai 
kuri tą '.pakėlimą 

Tas klausimas valdi- 
svarbus tuomi, kad

Kuomi teisina reikalavimą

Civilinėms laisvėms 
aiškinti ir ginti 
masinis mitingas

Dailės, Mokslų ir Profesijų 
organizacijos rengiamas civi
linėms laisvėms ginti masinis 
mitingas įvyks kovo 10-tos va
karą, Carnegie Hall, New 
Yorke. Įžanga $1.20. Kviečia 
visus.

Tikimasi, kad mitingas bus 
ne tiktai turtingas informaci
jomis, bet ir įdomus. Tarpe 
kalbėtojų jau paskelbti pro
fesorius Fowler V. Harper, 
I. F. Stone, Mrs. Andrew W. 
Simkins, Harry Sadher, Cor
liss Lamont.

Phyllis Seskin, jaunuolė,, 
pasilaužė savo koją važinėda
ma rogutėmis ant šviežio snie
go Prospect Parke.

Kiekvienu atveju, kada 
tiktai buvo užsimota pakelti 
fėrą, pradeda kalbėti apie de
ficitą (nedateklius). Esą, 
gaunamos pajamos iš linijų 
neapmoka jų išlaikysią. Taip 
kalbėdavo kompanijos, kuo
met subways tebebuvo jų nuo
savybe. Taip kalbėjo' O’Dwy- 
eris. Taip kalba Impellitteris.

Kompanijų valdymo laikais 
žmonių protestai kelis kartus 
neleido fėro pakelti. Tačiau 
ir be pakelto fėro kompanijos 
darydavosi pelno.

O’Dwyerio valdžios laikais, 
kada linijos jau buvo miesto, 
valdžia pradėjo kalbėti apie 
deficitą ir fėrą pakėlė nežiū
rint darbininkų protestų. Ta
čiau deficitai padidėjo. Ir pa
tarnavimas pablogėjo. Impe- 
llitteri jau sako, kad 1952-53 
metų deficitas sieksiąs iki šim
to milijonų dolerių, jeigu 
pakelsią fėro.
Dėl ko tie nedatekliai? 
Kas turėtų juos mokėti?

Milžinišką dalį to vadina
mojo nedatekliaus norima su-

mokėti buvusiems linijų savi
ninkams, kurie už sukiužusias 
linijas ir braškančius vagonus 
gavo aukštą kainą. Jiems sko
la 67 su virš milijonai dolerių 
skaitėsi viso 
mokėtina iš 
iždo. Dabar 
tą suversti
miestines linijas.

Kita žymia priežastimi yra 
tas, kad visokios prekybos ir 
pramonės firmos yra paliuo- 
suotos nuo prisidėjimo nors 
centu1 važiuotės linijoms palai
kyti.

Važiuotė yra viso miesto ir 
visos apylinkes reikalas. Už 
tokius kitus miestinius reika
lus moka visi miesto gyvento-, 
jai. Bet važiuotės linijų išlai
kymą nori suversti vien tiktai 
ant keliaujančios varguome
nės.

Policijos išlaikymui moka
me taksus visi, įskaitant ir tą, 
kuriam niekad policijos ne
reikės. Sumoka net ir ias, ku
riam policija sudaužo galvą 
laike streiko.

Gaisragesiai išlaikomi tak- 
savimu ir tų, kurie niekad'ne
degs.

Mokyklos užlaikomos ir tų, 
kurie neturėjo x progos 
slenkstį peržengti patys ir 
turi ką mokyklon siųsti.

Bibliotekas užlaiko 
rašei ai.

Net už tuos šaunius 
liūs, kuriais limozinai 
sikai šaibdyte šaudo, 
taksus visi. Už vieškelį moka 
taksus ir tas, kuris 
nime to vieškelio 
Moka ir tas, kurį 
nantį vieškeliu tie 
mozinai užmuš.

Masinė [delegacija lankysis 
j šį ketvirtadieni City Hali Į- 
vyksiančiame Budžeto Tary> 
bos posėdyje. Reikalaus, kad 
šiemetinėse paskyrose būtų 
$960,000 nupirkimui žemės 
ligoninei Bedford-Stuyvesant 
sekcijoje.

Ta suma 
skirti. Bet 
valdininkai 
kimų, o po
Bet žmonės, kurių šeimos na
riai be laiko miršta dėl nebu
vimo visame dideliame ploto 
ligoninės, pradėjo veikti, kad 
politikieriai daugiau nebeuž- 
mirštų. >

Arčiausioj] tai sričiai priei-.p • .«i
narna ligoninė yra Coney Is- KySDUl IlCpatlKCS 
landė, už apie 7 mylių. Tos' 
mylios pavirsią Į keleriopai 
ilgesnes, kada prisieina ligoni
nę pasiekti didžiojo trafiko 
valandomis.

yra seniai nutarta 
apie tą ligoninę 
pakalba pirm rin- 
rinkimų užmiršta.

Praėjusį šeštadienį 
šiame 
Yorko 
negrų ir baltų publikos vien
balsiai nutarė pasiųsti Graiki- 
jon protestą prieš žudymą 
unijistų ir kitų darbininku va
dų.

Graikijoje jau- ne kartą se
niau buvo nuteisti ir nužudy
ti darbininkų vadai. Dabar vėl 
yra 8 nuteisti mirtim

Lig šiol jau 
testus virš 30 
k a tautinių 
Taipgi siunčia
mūs profesionalai, 
menės ir liaudies vadai, 
kelios dešimtys atskirų švietė
jų, artistų, professional ų pa
siuntė protestus prieš 
mą darbo ir liaudies 
Graikijoje.

Trafiko teisme vienas mo
toristas pasimokėjo $600 pa
baudos už 35 trafiko tikiėtus. 
Juos jis susirankiojo per pas
taruosius dvejus metus, bet 
nesiteikė su jais raportu otis 
teismui.

WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
jvyks kovo (March) 10 dieną, (pir-«X|S 
madienj) kaip 7:30 vai. vakare, Lie- ’ 
tuvių svetainėj, 2 Endicott St. Ma
lonėkite visos narės dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų; jau arti
nasi pavasariniai parengimai.—A.W.

(45-46)

ir

ne-

pasiuntė pro- 
unijų, kelioli-

organizacijų. 
protestus žy- 

šviesuo- 
Jau

Gegužines komitetas
visiems primena

žudy- 
vadu c

naujas klubas

nei
ne-

be-

vieške-
ir tak-

moka

savo gyve
nom aty s. 

pėsčią ei- 
poniški li-

ar krautuvėms 
pastatas 

nebūna

gauna

arti
tuš-

sau

Ar subway tarnauja tiktai 
tam, kas juomi važiuoja?

Bile kur turintis šapą fab
rikantas gauna sau darbinin
kų dėka važiuotės linijoms.

Prekybininkas gauna kos- 
tumerių, kad ir iš toliausia.

Gyvenimui 
ir raštinėms 
subway niekad 
čias.

Profesionalas
klijentų ir kunigas sau mišių 
klausytojų ir dolerių iš viso 
miesto.

Bet už subway taksų nemo-1 
ka fabrikantas, nei pirklys, 
nei real estate savininkas. Yra 
aptaksuota ir norimą daugiau 
aptaksuoti ta vargingiausioj i 
subway sardinka, kuri keliau
ja į darbą, mokyklon, į uni
jos susirinkimą, bažnyčion.

Sardinka.

Nepraleiskite Nepamatę
Seniai Laukiamos Operos—Giuseppe Verdi’

RIGOLETTO
Sekmadienį, Kovo-March 16, 1952<

Pradžia 3:00 P. M 4

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

Po programos bus šokiai

Rezervuotos sėdynes $2.25; taksai įskaityti 
Nerezervuotos sėdynės tik $1.75

RANDAVOJIMAI
IŠSIRANDA VOJĄ

Išsirandavoja didelis fornišiuotas 
kambarys vienam ar dviem vyram, 
nešildomas, bet yra šiltas vanduo. 
Pamatyti galima tik po 6 vai. va
karais. Kreipkitės: L. Jankowsky, 
161 Franklin St., Brooklyn, N. Y. 
(Greenpoint). (44-46)

WORCESTER, MASS.
L. L. D. 11 kuopos susirinkimas 

jvyks kovo 9 d., 10:30 ryto, 29 En
dicott St. Draugai, nepamirškit da
lyvauti, o gal iš giminių ir draugų 
galėtumėt įrašyti į LLD. O kaip jū
sų 
M.

duoklės, ar pasimokėjai? — J.
Lukas, sekr. (4f>-46)

Gegužės Pirmosios paradui 
už taiką prirengti ir mobili- 
zuotei viso miesto atstovų 
konferencija Įvyks šio mėne
sio (kovo-March) 29-tos po
pietį. Visoms organizacijoms 
svarbu ten pasiųsti delegatus 
ar atstovus. Prasidės 1 vai., 
baigsis 5. Vieta: St. Nicholas 
Arena, New Yorke.

Lietuviu paslas

Gyveno ilgai, 
pelnė milijonus, 
mirė su skolomis

Dolerine mūsų, santvarka 
garbinantiems doleri kartais 
’suteikia Įvairių progų. Bet 
niekam negali suteikti saugu
mo. Vienas dalykas, kurį ta 
santvarka gali bile kam, bile 
kada užtikrinti, tai. clgėtystė.

šiomis dienomis palikimų 
teisme, Manhattane, Įteiktas 
raportas apie “turtą” 1950 
metais mirusio Benjamin 
Block. Tasai asmuo savo gy
venime per savo rankas (per 
samdytų knygvedžių rankas) 
perleido milijonines sumas 
turto. Bet dabar patirta, kad 
jis mirdamas, sulaukęs 77 
metų amžiaus, jokio turto ne
paliko savo šeimai. Dar likę 
$219 skolos taksais ir $725 
skolos namui, kur jis gyveno.

Į jį tebebuvo žiūrima kaip 
į milijonierių, dėl to jis galėjo 
tiek prasiskolinti. Eiliniu žmo
gumi būtų nepasitikėję, nelei
dę skolon gyventi.

Visokių finansinių veiksmų 
Jis išbandęs savo gyvenime. 
Laike pirmojo karo jis buvo 
vienu vyriausiu pakėlėjų kvie
čių kainos nuo 80 centų ikr 
$3.25 už bušelį. Turėjo visokių 
Šerų. Vedė arklių lenktynes. 
Bet atėjusi didžioji depresija 
1930 metais daug jo turto nu
šlavė. Ir-dabar dar jis tebetu
rėjęs tūkstančius visokių. Šerų,

Laivakrovių “karalius” 
Ryanas pareiškė nepasitenki
nimą, kad jo “karalystėje” 
Anthony Anastasio pradėjo 
kurti sau karalystę.

Anastasio yra brolis pasku
busiojo su Murder, Inc., Al
bert Anastasia. Ir yra Ryano 
kontroliuojamos unijos na
riu. Laike laivakrovių streiko 
jisai bandė pagelbsti Ryanui 
suvaryti laivakrovius darban, 
bot jam nepavyko. Po strei
ko jis pasiskelbė organizuojąs’ 
unijistų klubą “kovai prieš 
komunizmą.”

Ryanas sako, kad Anasta
sio pradėjo sau kurtis karalys
tę visai jo neatsiklausęs. Kad 
tam vartoja unijos vardą ne
teisėtai. Ir kad daugiau kovo
tojų prieš 
nereikią, 
liuojami 
ima.”

Tame 
teisingas, 
valdybos 
kitu beužsiimą. Puolimas pa
žangiųjų yra visas jų veiki
mas. Kad laivakrovių sąmda 
tebėra vergų sąlygose, Ryano 
unijistams Įsakyta tuo nesi-

PRANEŠIMAI
BINGHAMTON, N. Y.

Lietuvių Tautiško Namo Bendro
vė rengia didelį pasismaginimo vak. 
kovo 8 d., 1952. Sakom, jog bus di
delis, nes bus užimta visa svetainė, 
kur bus visokių valgių ir gėrimų. 
Šokiams gros didelė orkestrą. Visi 
nariaia kurie būsite šiame baliuje, 

l gausite dividendus, tai galėsime 
ūžti. — J. V. (46-47)

pa-

PHILADELITIIA, PA.
Užprašome philadelph jočius 

apylinkės lietuvius dalyvauti 
niam balui j, kuris atsibus 8 dieną’ 
kovo, 414 Green St., Phila., Pa. kaip 
7 vai. vakare. Tai bus "Vagių Va
karas,” su gražiu koncertu, kurį pil- Į 
dys Lyros Choras ir muzika Iva-| 
nausko "Kepurninkų Orkestrą.” 
įžanga tik 50c. Rengia Literatūros 
Draugijos kuopos ir Moterų Klubas, 
Malonėkite būti su savo prieteli&bc 
— Komisija. (44-46)

ir 
šau-

WORCESTER, MASS.
reikia iš vaistinės, pirkite iš 
Pharmacy, 29 Kelly Square, 

ir dienraštį 
Laisvę paskiromis kopijomis.

(44-54)

Ko
Ideal

? , Čia galite nusipirkti

komunizmą jam 
nes jo paties kontro- 

“lokalai tuo užsi-

“karaliukas’’ visai 
Tie lokalai, kurių 

Ryano klauso, nieku

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. 7-6238

“Salinsią” iš mokyklą 
tūlas knygas

Miestinė švietimo Taryba 
vasario "29-tą nutarė išimti iš 
mokykloms skiriamų sąrašų 8 
knygas. Sakoma, tos knygos 
esančios antisemitiškos ir 
prieš negrus. Jų pavadinimai 
neskelbiami.

Tačiau niekas nesitiki, kad 
viršininkai tas knygas išimtų 
iš mokyklinių skaityklų. Mo
kytojų Unija 1949 metais bu
vo parodžiusi virš 40 knygų, 
kaipo netinkamų. Vienos jų 
atvirai kursto prieš rasines 
grupes ar tautines mažumas, 
o kitos netiesiogiai neigia. 
Bet viršininkai tų knygų neju
dino iš lentynų. Vietoje to, se
kė, prašaiinimas iš pareigų 8 
unijistų mokytojų.

HARTFORD, CONN. ?
ALDLD 68 kuopos mėnesinis su

sirinkimas jvyks 10 d. kovo, 8 vai., 
vakare, Laisvės Choro svetainėj, 
Hungerfordt St. Meldžiame visų 
draugų, kurie dar nesate užsimoki- f 
ję, ateikite ir užsimokėkite ir nau
jų narių gaukite. Šiais metais drau
gija išleidžia svarbią daktarišką 
knygą, kurią perkant atskirai kaš
tuotų $3,50, na, o ją galėsite gauti 
tik už $2. Atminkite, kad sveikata 
yra didžiausias žmogaus turtas. Ne
pamirškite. — Org. A. Kiškiūnas.

(45-46) '

LAWRENCE, MASS.
Svarbus LDS 125 kuopas susirin

kimas įvyks kovo 10 d., 2 vai. 
pietų, pas draugus Milvidus, 200 Ar
lington St. Visi nariai ir narės pri
valote dalyvauti, nes turime# labai 
svarbių reikalų aptarimui. Visi bū
kite laiku. Taipgi atsiveskite naujų, 
narių prirašymui. Katrie tebesate 
nepasimokėję narinių duoklių, tuo
jau pasimokėkite.

Pirm. S. Penkauskas 
Sekr. M. Milvidienė.

(44-47)

DETROIT, MICH.
LLD 188 kuopos nepaprastai svar

bus susirinkimas jvyks 9 d. kovo, 11 
vai. ryto, 2934 Yemans St., Ham- 
tramcke. Tai yra ant Rusų Restau- 
ranto viršaus. Čia turėsime galybes 
svarbiausių reikalų svarstyti ir nau
jų tarimų daryti. O labiausia pagei
daujame mūsų tas taip mažas duo
kles j LLD Centrą jau ši mėnesi 
užbaigti mokėtu Už tai būkime su
sirinkime visi. Ir naujų narių nepa
mirškime atsivesti. LLD narys.

' (46-4£K

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos įvyks svarbus 

susirinkimas kovo -14 d. Seniai mes 
beturėjome skaitlingą susirinkimą, 
todėl padarykime šį susirinkimą 
skaitlingą ir neatsitikime su nriokes- 
timis, nes mūtų kp. nariai neturi 
būt paskutiniai. Todėl pribūkime vi
si ir visos 7:30 vai. vak. į Lietuvių 
Svetainę.. Bus išduotas raportas 
knygų peržiūrėjimo komisijos. — 
Prezid. J. Vaicekauskas. . (46-47)

PETRAS KAPISKAS

VINCAS SODAITIS
Pertvarkė ir pagerino savo f

EG Z AMINU O J AM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

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

Telephone EVergreen 4-8174

bet visi beverčiai. Jei būt il
giau-' pagyvenęs, būtų galėjęs 
dar kitaip atsižymėti — nuei
ti į sriubos linijas.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Matthew A 
BUYUS

(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

TUOJAU SUMAŽINKITE NEGEISTINĄ SVORI

Name

NUMESKIT AITE 7 SVARUS Į 7 DIENAS 
NEREIKIA KENKSMINGŲ VAISTŲ 

NEI GIMNASTIKOS
Jei jū»v liaukos gerai neveikia ir esate persunkus 

vyras ar moteris, ši nuostabi, nauja, koncentruos 
tos energijos maisto tabletė padės jums lyg burtininkė. 
MERMAR reguliuoja jūsų apetitą, jūs valgote mažiau 
ir jūsų svoris natūraliai nukrinta, tuo tarpu kai mais
tingi elementai padeda palaikyti jūsų energiją.

Tūkstančiai gražių moterų ir lieknų vyrų su dėkin
gumu prisimena tą dieną, kada jie pradėjo vartoti šias 
tabletes. Vidutinis žmogus gali tikėtis numesti kelis 
svarus per 7 dienas, o kiti gali numesti net ir 7 sva
rus per 7 dienas. Užsisakykite MERMAR šiandien. 
Joh yra parduodamos su garantija, jog pinigai bus su
grąžinti artt pareikalavimo, jei tabletės bus sugražintos. 
Su šiuo susipažinimo pasiūlymu, šio laikraščio skaity
tojai gali gauti MERMAR’ sumažinu kaina. Pasiųskite 
šį skelbimą į Bellotta Co. ir jūs gausite du $3.50 pa
kelius už $5.00. Nebūtinai reikia plūsti pinigus. Galėsite 
užmokėti pastoriui ant pristatymo.

................................. . City..............................

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

^Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barberini

Address ......................................................................... State....................

Bellotta Co. Dept. 57 -1130 Bergen St, B’klyn 16, N.Y

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

4 pusi,-Laisvė (Liberty)-Ket virt adien., Kovo-M arch 6, 1952




