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Naujos mados kardinolas.
Amžinas nupuolimas.
Gražus pavyzdys visiems.
Tikras didvyris.
Skolinasi nuo komunistu.
Kodėl ten kitaip?

Rašo A. BIMBA

Kardinolas Spellman užsi- 
. spyrė sulaužyti milžiniškų 

Kalvarijos kapinių duobkasių 
streiką. Duobkasiai yra prak
tikuojanti katalikai. Bet jie 
organizuoti i uniją ii’, tikėsi
te, ai’ ne, nori biski geresnio 
gyvenimo.

Kapiniu trusto bosai ir k a r- 
į *

dinolas Spellman pasakė jiems 
eiti ir pasikarti, o jokio pa
gerinimo negaus. Du šimtai 
keturiasdešimt duobkasių su
streikavo.

3 dieną 
seminarijos 

susisodino i

kardinolas 
šimtą 

busus.
Įsakė

Kovo 
paėmė iš 
klieriku, 
nusivežė į kapines ir
duobes kasti.

Ką gi klierikai darys? Jie 
turi klausyti kardinolo. Ne
klausys — bus išmesti iš mo
kyklos ir jau niekados nebe
matys kunigiško stono.

Ne vienas kardinolas streik- 
’laužius sumobilizavo ir vežė 

Į kapines. Jam padėjo du 
vyskupai ir trys kunigai.

Kardinolas — streiklaužių 
karalius!

Pirmas toks atsitikimas vi
soje istorijoje. Tokio 
saus nupuolimo dar 
mačiusi nė katalikų; 
čia!

bai
li e bu ve 
bažny-

štai labai gražus 
Lewistoniete 'A.

pavyz-
Liau-

O 
(lys. 
danskienė buvo sunkiai susir
gus. Turėjo dvi operacijas, 
šešias savaites išgulėjo ligoni
nėj.

iš ligoninės sugrįžo namo. Ai 
žinote, kas jai pirmiausia pa
rūpo? Ogi Laisvės prenu
meratos atsinaujinimas. Ji 
atsiuntė septynis dolerius ir 
prašo prenumeratą atnaujinti.

Bet yra žmonių, kurie ii 
sveiki ir pinigų turi, o “pa
miršta” savo pareigą. Mėne
siai prabėga, o jie neprisi
ruošia prenumeratą atsinau
jinti.

Pasimokykite iš Anelės
Liaudanskienės ’

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00
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Teisėjas Įsakė Pradėti 
Teismą Prieš Komunistų 
Vadus šį Pirmadienį

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Harol
das R. Medina atmetė ko
munistų advokatų parody
mus, jog teisminių džiūrių 
sąrašai čia sudaryti iš ban
kininkų, fabrikantų ir kitų 
poniškų “asabų”. Sykiu, tei
sėjas atmetė advokatų rei
kalavimą — panaikinti į- 
kaltinimus prieš komunistų 
vadus ir nušluoti šalin to
kių džiūrių sąrašus. •

Tai iš tų elementų parin
kta džiūrė praeitą vasarą, 
įkaitino Wm. Z. Fosterį ir 
11 kitų Komunistų Partijos 
vadų neva už tai, kad jie 
piršę “jėga ir prievarta” 
nuversti Amerikos valdžią.

Teisėjas Medina įsakė šį 
pirmadienį pradėti teismą 
prieš 11 tų komunistų. Dvy
liktas, Fosteris bus atskirai 
teisiamas, kadangi jis dėl 
ligos negalėjo dalyvauti by
loje su kitais.

Poniška Džiūrė Teis 
Komunistų Vadus

Džiūrė teismui bus pa
rinkta iš tų pačių poniškų 
sąrašų..

Teisėjas Medina iš ank
sto pranešė, kad jis neleis 
komunistų advokatams per- 
klausinėti pašauktus kan
didatus į džiūrimenus. Me
dina pareiškė, jog tik jis 
pats statys klausimus busi
miem džiūrimenam.

Tokiu būdu teisėjas per
žengia nuo seniai įsigyve-

I

nusią taisyklę, pagal kurią 
kaltinamųjų, lygiai kaip ir 
kaltintojų, advokatai klau
sinėja būsimus džiūrime
nus.

Pats vyriausias federalis 
apskrities teisėjas^ Knox, 
kaipo liudytojas šioje bylo
je, pripažino, kad jo įsaky
mu yra šaukiami į federa-' 
les džiūres “atsakingi, in
teligentingi”, piliečiai, o ne 
“bile kas:”’

Du teismo raštininkai 
taipgi pripažino, jog buvo 
košiami kandidatai į džiū
rimenus, ir negrų piliečių 
vardai atžymėti raide “C.”

Komunistų- advokatai 
skaitmenimis nurodė, kad 
nuo džiūrių buvo atšalina- 
mi eiliniai piliečiai —darbi- 

negrai, 
na-

ne-

ninkai, bedarbiai, 
žydai, Darbo Partijos 
riai, komunistai, ir kt.

Teisėjas Medina, to
paisant, užginčija vienpu
sišką džiūrių parinkimą. Į- 
sakydamas pradėti, teismą, 
tačiau, jis pareiškė:

— Pagvildenus kaltina
mųjų įtarimus, jie reiškia 
tvirtinimą, kad džiūrimenų 
sąrašai turėtų būti sudary
ti proporėionaliai iš negrų, 
rankinių darbininkų, pa
vargėlių ir įvairių tautinių 
ir religinių grupių.

Tokį proporcionalį džiū
rių sudarymą teisėjas Me
dina griežtai atmetė.

Oklahoma teismas privertė Dai", 4 Kraštų Komunistų
priimti negrąuniversitetą

Laurin. Bet mokyklos bosai 
atsisako jį įleisti į klases. Jį 
pasodina kambaryje 
pro atdaras duris 
pamokų!

Tik todėl, kad jo 
da!

Studentas Laurin kreipiasi i 
šalies aukščiausią teismą ir 
reikalauja priverst universite-! 
to bosus leisti jį į klases.

Štai kas .svarbu. šitokiose 
sąlygose siekti mokslo ir ko
voti prieš baltuosius šovinis
tus, statant savo gyvybę Į pa
vojų, reikia tikro didvyrio, ti
kro drąsuolio.

Laurin užsitarnauja visos 
pažangiosios Amerikos pagar
bą.

Pareiškimai Prieš Karą
Kongresmanai Užgyrė 4 
“Apsigynimo” Bilius

ir liepia 
klausytis

oda juo-

Oslo, Norvegija. — Nor
vegų Komunistų Partijos 
vadai viešai pareiškė, kad 
jie priešinsis karui, jeigu 
Amerika ir kiti vakariniai 
kraštai užkurs jį prieš So
vietų Sąjungą.

Danijos, Meksikos ir Fi
lipinų komunistų vadai 
praeitos savaitės pabaigoje 
taip pat išleido viešus pa
reiškimus, kad tų kraštų 
komunistai išvien su kito
mis demokratinėmis jėgo
mis kovotų prieš tokį karą.

IZRAELIS PRIIMAMAS Į 
JUNGTINES TAUTAS

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba balsais prieš 1 už
gyrė Izraelio valstybės 
prašymą priimti į Jungti
nes Tautas. Tiktai Egipto 
atstovas balsavo prieš Izra
elio priėmimą. Anglijos de
legatas susilaikė nuo balsa
vimo.

Saugumo Tarybos nuta

rimą dar turės tvirtinti 
Jungt. Tautų seimas, kuris 
susirinks balandžio 5 d. Su
prantama, jog ir seimas už- 
girs Izraelio priėmimą.

Jau pernai Amerika ir 
Sovietų Sąjunga ragino 
priimt Izraelį į Jungt. Tau
tų narius. Bet tada anglai 
su savo bendrais Saugumo 
Taryboje atmetė Izraelio 
aplikaciją.

Molotovas Paliuosuotas iš 
Sovietų Užsienio Reikalų 
Ministro Pareigų

Maskva. — Aukščiausios 
Sovietų Tarybos prezidiu
mas paliuosavo Viačeslavą 
M. Molotovą nuo užsienio 
reikalų ministro pareigų, ir

Siamo Policija Nužudė Keturis 
Buvusius Aukštus Valdininkus

Bangkok, Siam. — Poli
cija iš pasalų 'nušovė ketu
ris buvusius aukštus Siamo 
valdininkus, kuomet jie, e- 
są, mėginę pabėgt iš kalė
jimo. Pirm to policininkai 
nužudė du kitus politinius 
veikėjus, kurie “priešinęsi” 
areštui.

Visi šeši, sakoma, veik
liai dalyvavę sukilime prieš 
valdžią užpereitą savaitę.

Karo metu tie žmonės va
dovavo partizaniškai kovai 
prieš japonus įsiveržėlius.

Tuo laiku buvo nudėtas ir 
premjeras Pibul Songgram, 
japonų paskirtas Siamui 
diktatorius.

Tarp asmenų, kuriuos da
bar nužudė Siamo policija, 
■yra Thongin Bhuribhad, 
buvęs pramonės ministras; 
Thawin Udon, buvęs sena
torius, ir k t.

Siamas yra karalija pie
tiniai - rytinėje Azijoje; 
turi 200,148 ketvirtaines 
mylias ploto ir 10 milionų 
gyventojų.

Suimti 2, Girdi, Kaip 
“Sovietų Šnipai”

įkalinti Kardinolo
Šmugelio Bendrai

1 CIO Tarptautinių Reikalų 
1 Direktorius Ross rašo apie 

mūsų šalies užsieninę politi
ką. Jis teigia, kad mūsų pa
rama čiang Kai-šekui, Graiki
jos monarchistams ir Turkijos 
fašistams jokiu būdu nesude
rinama su žmoniškumu ir de
mokratija.

Bet kaip tik taip visą laiką 
šneka komunistai. Ross tas 
mintis pasiskolino nuo komu
nistų, nors jiems už tai jokio 
kredito neeatiduoda.

300 Tūkstančių Darbininką 
Streikas Romoje

Roma. — šeštadienį čia 
buvo paskelbtas visuotinas 
darbininkų streikas dviem 
valandom. Streike dalyvavę 
apie 300,000 žmonių. .

Streikieriai reikalavo pa
kelti algų ir nemėtyti iš 
pramonės darbininkų, kai
po komunistų ar jų pritarė
ja

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmų taisyklių ko
misija užgyrė sekamus val
džios pasiūlymus, kurie esą 
“būtinai reikalingi 
apsigynimui”:

Įsteigti karinių 
centrą ir skirti jam 
pinigų. Nereikalauti iš val
džios jokių atskaitų, kaip ir 
kur jinai leis tuos pinigus, 
svetimuose kraštuose ar 
namie.

Išvien su Kanada apsta
tyti Jungtinių Valstijų ir 
Kanados pajūrius, radaro 
stotimis,- kurios įspėtų apie 
atskrendančius v karinius 
“priešo” lėktuvus; šiam 
tikslui paskirti $161,000,- 
000.

Įrengti trijų tūkstančių 
mylių ilgio ruožtą rakieti- 
nių’ lėktuvų ir skrendančių 
bombų pratimams daryti. 
Tam duoti apie $200,000,000

šalies

šnipų 
gana

New York. — Slaptoji 
policija FBI areštavo ame
rikone Copeland ir sovieti
nį inžinierių Gubičevą, 
Jungtinių Tautų štabo na
rį. Pasakoja, kad ta mergi
na, Amerikos teisingumo 
departmento raštininkė, 
perdavus Gubičevui kokius 
ten “slaptus valdinius do
kumentus.”

Bet teisingumo depart
mento vadas, generalis pro
kuroras Tomas Clark pa
reiškė, jog tie popieriai ne
turi tikros svarbos. Kartu 
jis pastebėjo, kad vadina
mieji “dokumentai” gal bu
vę “pakišti” (kuomet FBI 
sekliai areštavo tariamus 
“sovietinius šnipus).

Yonkers Gatvių Valytojai 
Stipriai Laikosi Streike

Vakarinėje Vokietijoje mi
lijonas bedarbių, 
milijonai bedarbių, 
ko j e 
šimtai

Bet 
nuoja

Italijoje ylų
Ameri- 

trys* milijonai ir du 
tūksthnčių bedarbių, 
kodėl niekas nė nesap- 
apie nedarbą tose ša-

lyse, kuriose jau paėmė vir
šų naujoji draugija? Ar gir
dėjo kas nors apie bedarbę ir 
bedarbius Lenkijoje, Vengri
joje, Bulgarijoje, Lietuvoje?

Yra kuo susirūpinti ir apie, 
ką rimtai pagalvoti.

Pasiirti pavaduotoją vi
sų ginkluotų jėgų sekreto
riui.

Tiems pasiūlymams Kon
grese svarstyti skiriama 
tiktai viena valanda, bet a- 
pie naują karinių šnipų 
centrą visai užginama kal
bėti. ' . i

Yonkers, N. Y. — Šio 
miesto valdyba išleido įsa
kymą ,kuriuom išmeta iš 
darbo visus 500 streikuo
jančių gatve valių. Valdyba 
pašaukė streiklaužius, bet 
taip mažai skebų tegavo, 
kad gatvės tebėra apsivėlu- 
sios šiukšlėmis ir atmato
mis.

CIO ir Darbo Federacijos 
unijistai padeda streikie- 
riam pikietuoti. 

f ‘ ’

Miesto valdyba ketina pa
vartot valstijinį įstatymą, 
kuris užgina streikus vie
šuose - valdiniuose darbuo
se.

Lake Success, N. Y. — 
Teigiama,, kad Jung. .Tautų 
Saugumo Taryba užgirs 
Izraelio aplikaciją į Jungti
nes Tautas.

Budapest/ Vengrija. — 
Vengrų liaudies teismas 
nuteisė 13 juodosios rinkos 
šmugelninkų” kalėti 1 iki ’8 
metų. Jie buvo kardinolo 
Mindszenty’o bendradar
biai, šmugeliuojant ameri
kinius dolerius juodojoj pi
nigų rinkoj Vengrijoj bei 
gabenant desėtkus tūkstan
čių kardinolo dolerių į už
sienį. .

Pats kardinolas nuteis
tas visą amžių kalėti kaip 
anglų - amerikonų šnipas 
suokalbyje, kuris siekė nu
versti Vengrijos liaudies 
respubliką.

Viesuliškos Audros Vakarą 
Europoj Pražudė 32 Žmones

Duesseldorf, Vokietija.— 
Viesuliškos audros su snie
gu ir lietum vakarinėje Vo
kietijoje per 24 valandas 
pražudė 30 žmonių; išvartė 
daug medžių, sugriovė eilę 
namų ir sustabdė zgatveka- 
riu važiavima Duesseldorfe 
ir kituose miestuose.

London. — Siautėjo aud
ra 80 mylių smarkumo per 
valandą; sudaužė ir nus
kandino du laivus ir priva
rė jūrų vandens į pakran- 
tinių miestų gatves. Audro
je žuvo bent 1 žmogus.

Roma. — Audra čia ap
ardė kai kuriuos 'namus. 
Griūdama siena’ užmušė 
žmogų.

PASITRAUKIA 
FORRESTAL

Washington. — 
šama, jog James For ręstai, 
visų ginkluotų jėgų sekre
torius, pasitrauks iš tarny
bos šiomis dienomis.

Prane-

VIAČESLAV MOLOTOV, 
buvęs Sovietų Užsienio 

Reikalų Ministras

jo vieton paskyrė Andrių 
Višinskį nauju užsieniniu 
ministru.

Aukščiausios T a r y b os 
prezidiumas kartu paleido 
A. I. Mikojaną iš užsieni
nės prekybos ministro pa
reigų, paskirdamas jo vie
ton M. Ą. Menšikovą.

Bet Molotovas ir Mikoja- 
nas tebėra Sovietų Sąjun
gos premjero pavaduoto
jai.

Apie tai pranešė Mask
vos radijas kovo 4 d. vaka
re.

Molotovas buvo užsieni
niu ministru nuo 1939 me
tų; dalyvavo su premjeru 
Stalinu Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo konferencijose 
tarp keturių didžiųjų talki
ninkų. Molotovas pirmiau 
taip pat atstovavo Sovietų 
Sąjungą svarbiuose Jungti
nių Tautų posėdžiuose.,

Molotovas yra 59 metų. 
Dar būdamas 15 metų ber
niuku, jis įstojo į Bolševikų 
Partiją.

Andrius Višinskis pasku
tiniais laikais’buvo užsieni
nio ministro pavaduotojas 

’ir Sovietų delegatas Jung
tinių Tautų konferencijose. 
Jis, gabus advokatas, yra 
pasižymėjęs kaip generali
nis Sovietų Sąjungos pro
kuroras ir svarbių knygų 
rašytojas apie teises. Savo 
laiku Višinskis buvo ir Lo
monosovo Universiteto rek
torius (prezidentas) Mas
kvoje.

Jis yra geras kalbėtojas 
ir moka gabiai pašiepti So-, 
vietų priešininkus.

Višinskis yra 66 metų 
amžiaus. * *

(Višinskio paskyrimas 
užsieniniu ministru vieton 
Molotovo sukėlė šnekas 
Washingtone, Londone ir 
Paryžiuj apie spėliojamus 
Sovietų politikos “keiti
mus.” Oficialus Sovietų 
pranešimas nieko nesako a- 
pie priežastį, kodėl pakeis-’ 
tas užsieninis ministras.)

Senatorių Grupe Remia 
Darbinį Trumano Eilių

Washington. — Darbinis 
Senato komitetas 8 balsais 
prieš 5 užgyrė prezidento 
Trumano pasiūlymą atmes
ti priešunijinį Tafto - Har
tley^ įstatą ir sykiu atgai
vinti unijinį Wagnerio įsta
tymą su įvairiais Trumano 
peršamais “pataisymais.” 
Tie gi pataisymai varžytų 
streiko teisę, ypač svarbio
siose pramonėse.

Už šį Trumano bilių bal
savo, visi demokratai komi
teto nariai, o prieš jį visi 
republikonąi.,

Trumano bilius nereika
lauja teismų indžionkšinų - 
drausmių prieš streikus, 
nes prezidentas ir taip tu
rįs teisę, pagal Konstituci
ją, stabdyti įvairiais bū
dais streikus, kliudančius 

į “šalies gerovę bei sveika
tą”, kaip sakė Trumanas.

sei-

DIDŽIULĖ KARINĖ 
ANGLIJOS SĄMATA

Londony — Anglijos 
mas didele dauguma balsų
užgyrė valdžios reikalavi
mą paskirt $3,039,440,000 
ginkluotom jėgom per me
tus, tai daugiau, negu bet 
kada taikos laiku.

Maskvos Spauda Smerkia 
Karinę Skandinavų Politiką

Maskva. — Čionaitinis 
laikraštis Vakarinė Mask
va smerkė reakcinius Skan
dinavijos—Norvegijos, Da
nijos ir Švedijos — valdo
vus už priešsovietinę, kari
nę politiką.
Norvegijos ir Danijos val- 

dovai atvirai prašosi į At
lanto kraštų santarvę prieš 
Sovietus. Švedijos valdžia 
kol kas siūlė -“tiktai” savo, 
Norvegijos ir Danijos kari
nę sąjungą, esą, “apsigyni- , 
mui” nuo Sovietų.

Dar 300,000 Kiny Tautininku ■ 
Armijos pas Komunistus

Šanghąi, Kinija. — Kinų 
komunistų radijas paskel
bė, jog dar 300,000 buvu
sios tautinnikų kariuome
nės tapo perorganizuota į 
liaudies armijos pulkus ir 
divizij'as.

Ta kariuomenė andai bu
vo komanduojama tauti
ninkų generolo Fut-So-Yi. 
Dalis jos mūšiuose perėjo į 
komunistų- liaudininkų pu
sę, o kitą dalį komunistai 
paėmė nelaisvėn.

Hong Kong. — Audra su
daužė bei nuskandino 50 
laivukų bei valčių. Žuvo 70 
žmonių, daugiausia chinų 
žvejų.

■m
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Tarptautine Apžvalga
, 'Rašo A. B. .

s 1

Lapių Valsčiaus Liaudies 
Universitetas

Rašo M. Piterskis
IIIIIUIIII1UI1UUIM 

Jungtinės Valstijos: —i prie bilių svarstymo. Jie 
Pasitraukė arba rezignavo priešingi pakeitimui Senato 
iš vietos Apsigynimo Sekre- taisyklių, jog dviem trečda- 
toriiis James Forrestal, di- liais ,balsų būtų galima už

daryti diskusijas.
Kinija. — Nacionalistų 

laikinasis prezidentas Li 
sako, kad jis gavo užtikri
nimą nuo komunistų, jog 
taikos derybos prasidės po 
kovo 15 dienos. Derybos 
įvyks išlaisvintam ir komu
nistų valdomam mieste Pei- 
pinge.’ Li jau paskyrė tai
kos komisiją >iš 10 narių. 
Komunistų taikos komisijos 
paskyrimas dar nepaskelb
tas.

Tuo tarpu pranešama, 
kad abiejų pusių armijos

Lapiai, Lietuva. — Pra
ėjusių metų pavasarį Lie
tuvos Komunistų Partijos 
Lapių valsčiaus komitetas 
organizavo iš kaimo inteli
gentijos tarpo pranešėjų ir 
lektorių grupę, kuri išsto
davo visuose apylinkių klu
buose. Kartą į partijos Vai
čiaus komiteto sekretorių 
A. Viūką atėjo 64 metų Jo
nas Karpušenka.

— Aš noriu jums pasaky
ti, — pradėjo senas valstie
tis, — jog mūsų žmonės ki
taip žiūri šiandienų pasau
lį. Dabar kiekvienas mūsų 
norėtų daugiau žinoti. Ži
noma, mums įdomu, kas da
rosi Vokietijoj ir Ameri
koj, bet nemažiau rūpi su
sipažinti, kaip atsirado gy
vybė žemėje ir ką padarė 
Mičiurinas. Tokių pasikal
bėjimų ir paskaitų norėtu
mėm, kad ko, daugiau 
mums ruoštų.

Partijos valsčiaus komi
tete stipriai imta galvoti, 
kaip čia geriau organiza
vus masinį valstiečių mo
kymąsi. Buvo nutarta viso
se apylinkėse įsteigti lekto- 
rijus. Apsvarstė, kiek yra 
savo pajėgų. Pasirodė, jog 
šitame bare galima tikėtis 
dirbsiant lektoriais 53 žmo
nės. Jų tarpe 17 mokytojų, 
3 medicinos darbūotojai, 
kolektyvinio ūkio bitinin
kas, ’ valsčiaus vadovaujan
tieji partiniai ir tarybiniai 
darbuotojai. Užmezgė ry
šius ir su Kauno moksli
ninkais, kurie noromis su
tiko dalyvauti lektorijų 
darbe.

Paruošta užsiėmimų pro-

prašoko visus lūkesčius. 
Kiekveinas užsiėmimas su
silaukė šimtų -klausytojų. 
Per ta laiką buvo paskaity
tos 65 paskaitos. Neseniai 
Mažosios Lapės apylinkės 
lektoriuje įvyko. Lietuvos 
TSR ; Mokslų' Akademijos . 
tikrojo nario prof. Kriščiū
no paskaita apie mičiurinio 
biologijos mokslo pagrin
dus.
Užsiėmimo viena diena

Sausio 16 dieną prasidėjo 
darbas Mažosios Lapės a- 
pylinkės lektoriuje naujai- 
siais metais. Stambūs skel- 
bimai priminė šį įvykį. Per 
eilinį užsiėmimą paskaitas’ 
apie socialistinių žemės ū- 
kio vedimo formų pranašu
mus ir apie tarybų socialis
tinę valstybę skaitė Kauno 
Žemės Ūkio Akademijos 
rektorius, prof. Mickis ir 
vietinės mokyklos mokyto
ja Genė Maurušaitienė.

Paskirtą valandą į klubą 
atėjo profesorius. Jis pri
tvirtina prie sienos atvežtą 
su savimi didelį fotomonta
žą apie kolektyvinio ūkio- y 
milionieriaus “Krasnyj Ok- 
tiabr” gyvenimą ir darbo 
žygius. ' . ’ k

Lektorius supažind i n a 
savo klausytojus su kolek
tyvinių žemės ūkio vedimo 
formų raidos istorija Tary
bų šalyje, su kooperatyvi- 
niu planu, su kolektyvinių 
ūkių statybos programa, 
kuri privedė prie socializ
mo pergalės kaime.

Sujaudintai skamba mok
slininko balsas. Jo paprasti 
žodžiai giliai įsminga į šir
dį tų žmonių, kurie šiandie
ną drąsiai eina į priekį > 
nauju keliu, įgyvendindami 
liaudies svajonę apie tei
singą ir laimingą gyveni
mą. Su pasididžiavimo jau
smu klauso profesor. ko
lektyvininkai. Praėjo tik 
pirmi jų gyvenimo artelėje 
metai, ir kolektyvinis dar
bas davė jiems gausų atpil
dą: po 7 kilogramus grūdų 
ir po 5 rublius darbadie
niui gavo kolektyvininkai. 
Iš kiekvieno hektaro kolek
tyvinio ūkio žemės surink
ta 30 - 40 pūdų duonos dau
giau, negu iš individualinių * 
valstiečių laukų.

Kolektyvininkų mintys 
neša juos j ateitį. Jie su
pranta, jog svajonė, pati > 
nesiduoda į rankas. Ją ga
lima išsikovoti atkakliu 
darbu ir žiniomis.

...Buvo vėlus vakaras, 
kai kolektyvininkai ir val
stiečiai skirstėsi po namus. 
Jie kalbėjo apie šios dienos 
paskaitas, atsiminė ką tik 
matyto filmo “Pulko sū- < 
nūs” kadrus, svarstė savo 
rytdienos reikalus.

karinė vyriausybė išvijo Ta
rybų Sąjungos komisiją^ 
kuri 6uvo, pasiųsta rūpintis 
sugrąžinimu Tarybų Sąjun
gos piliečių, kurie tapo ka
ro nublokšti Vokietijon. Iš. 
savo pusės, atsimokėjimui 
Amerikai, Tarybų Sąjungos, 
militarinė valdžia iš Ryti
nės Vokietijos išvijo Ameri
kos komisiją, kuri buvo pa
siųsta suieškoti ir suregis
truoti amerikiečių, žuvusių 
Vokietijoje, kapus.

Vakarinėje Vokietijoje 
dar esą apie 150,000 Tary
bų Sąjungos piliečių.

Vakarinėje Vokietijoje 
jau yra milijonas bedarbių.

Palestina. — Sėkmingai 
I pačios valdžios apskaičiavi- ruošiamos naujiems susikir-j pasibaigė derybos taYpe Iz- ..... i.....:__ o onn j.:_______ a •___ ’ :___ ____

delis kapitalistas ir banki
ninkas. Jau seniai žmonės 
reikalavo, kad prezidentas 
Trumanas apvalytų savo 
kabinetą nuo Wall Stryto 
finansieriu. Bet Forrestalio 
vieton prezidentas paskyrė 

i kitą tokį pat stambų kapi- 
1 talistą, Louis A. Johnson, 
i Taigi, didelio pakeitimo ne- 
; Įvyko.

Pereitą savaitę valdžios

Kardinolas Streiklaužio Rolėje
Ketvirtadienis.
Diena saulėta, graži, bet šaltoka.
Kalvarijos kapinėse (Maspethe, N. Y.), kuriose ilsisi 

nemažai ir amerikiečių lietuvių, ramu. Baltuoja snie-Į 
kas. Pučia vėjelis. Saulė glamonėja šaltuosius kapus, ku-

i įstaigų paskelbta, kad Ame-
i armija pa

augo dar dviem šimtais ..tū-

rių čia yra tūkstančiai. L x
Baliai kapinių vartus vaikšto Vyrai, — jie čia vaikšto rikos bedarbių 

kasdien jau kelinta savaitė, tarytum koki sargai.
Iš tikrųjų, jie čia ir yra savotiški sargai: jie šitų kapi- kstančių. Tuo būdu dabar 

nių darbininkai, duobkasiai.
Jie yra streikieriai!
Jie. kovoja už sutrumpinimą darbo dienų savaitėje. 

Milžiniška dauguma New Yorko darbininkų juk dirba 
tik penkias dienas per savaitę, —■ to paties nori ir šitie 
darbininkai, — darbininkai, dirbą kapinėše, priklausą 
CIO unijai. Vis tai katalikai darbininkai, 
katalikai!

Ir*štai, ketvirtadienio rytą, streikieriams bepikietuo- 
jant kapines, atpyška trys autobusai, —- autobusai, ga
beną streiklaužius!. . .

Pirmajame sėdi kardinolas Spellmanas su pavyskū- 
piais, kunigais, taipgi busimaisiais kunigais.

Jie praūžia pro pikietininkų eiles. Jie stoja “darban”: 
kasa duobes. Jie kasa, 
kieriai, stovį kapinių išlaukyj, juos keikia.

— Jūs laužote mūsų streiką^ jūs atimate iš mūs du(P kardinolo Spellmano streik
uos kąsnį! — šaukia streikieriai.'

Kardinolas Spellman anksčiau buvo pareiškęs, kad jam 
rūpi šis darbininkų streikas sulaužyti, nes, esą, streikie- binink 
riai priklauso komunistų vadovaujamai unijai, 
kardinolui rūpi ir unija sulaužyti, sutriuškinti.

Kas yra šitų kapinių tikrasis viešpats?
Aišku, vyriausiu jų bosu yra pats kardinolas.

priklauso katalikų dvasiški jai. Kapinės priklauso ne pa-i
* rapijonams, ne visuomenei.

Šitos kapinės į katalikų hierarchijos kišenę sukrauna 
milijonus dolerių pelno. Darbininkai, dirbantieji kapinė
se, žino, kad kapinės neša milžiniškus pelnus jų savinin
kams, todėl jie teisėtai reikalauja pagerinti jiems darbo 
Išlygas.

Bet kardinolas Spellman, tas “demokratijos didvyris”, 
kuris tiek daug šūkalojo dėl Mindszehty, pasakė strei
kieriams: mes nepatenkinsime jūsų teisėtų reikalavimų, 
nes jie sumažins mums pelnus, mes laužysime jūsų strei
ką.

Jei tie žmonės, kurie yra sukišti į streiklaužių iškas
tas duobes, atsikeltų, — ką jie pasakytų?

Gero tai tikrai jie nepasakytų tiems, kurie laužo dar
bininkų uniją, kurie laužo darbininkų streiką!

Na, o streikieriai? Jie privalo tęsti savo kovą, kol lai
mės!

timams. Atsitikime; jeigumu, mes turime 3,200,000
bedarbių. Visi ženklai rodo, taikos derybos pakriktų, vi- 
kad toji armija dar turės są reikalą turėtų išspręsti 

ginklų jėga. Komunistinės 
armijos laikosi už Yangtze 

praktikuoją;sios katalikų bažnyčios gal- upės, nesiveržia į pietus.
vos kardinolo Spellman pa-’ 
sielgimas. Jis nusistatė su
laužyti Kalvarijos kapinių 
duobkasiu streiką. Kovo 3 
d. sumobilizavo šimtą klie
rikų, nuvežė į kapines ir 

i privertė duobes kasti. Kata- 
, dirba streikierių darbą, o strei- likai duobkasiai, kurie ka

padidėti, atėjus vasarai.
Visus nustebino didžio-

Manoma, kad nacionalis
tų valdžiai tebevadovauja 
Čiang Kai-šekas.

Didelis karinis 
kurį Anglija buvo 
nojus nacionalistų 
perėjo komunistų pusėn ir 
nemačiomis -išpldukė iš San
gha j aus. Tokia buvo laivo 
jūrininkų valia.

Norvegija. —- Norvegijos 
parlamentas nutarė atmesti 
Tarybų Sąjungos pasiūlymą 
dėl nepuolimo ir draugišku
mo sutarties. Norvegijos 
valdžia pareiškė, kad jinai 
stos į Šiaurinio Atlanto Są
jungą prieš Tarybų Sąjun
gą. Reikia žinoti, kad Nor
vegijos rubežiai susisiekia 
su Tarybų Sąjungos rūbe
liais.

Suomija. — Suomijos so
cialdemokratų kabinetas 
laikosi, kaip ant vištos ko-

laivas, 
padova- 

valdžiai,

laužiavimo.
Streikuoja apie 240 dar- 

kų. Jie prašo geresnių! 
sąlygų. Streikas eina jau 
trys savaitės. Jau randasi 
septyni šimtai nepalaidotų 

Kapinės! lavonų.
Komunistų Partijos pir- 

; mininkas Foster ir sekreto
rius Dennis išleido pareiš
kimą naujo karo pavojaus 
klausimu. Jie pasakė, kad 
jeigu Wall Strytas paskelb
tų Tarybų Sąjungai impe
rialistinį karą, tai komunis
tai kovotų prieš tokį karą jos. Buvo kalbėta, kad į ka- 
ir bendrai su visais taikos 
mylėtojais darbuotųsi dėl 

^greito taikos atsteigimo. Už 
tai prezidentas Trumanas 
komunistus išvadino “išda
vikais.” Daromą išvada, kad 
tas parodo, jog iš tiesų yra 
ruošiamasi .prie naujo karo..

Kovo 3 d. New Yorko 
Madison Square Parke įvy- 

:ko didelė demonstracija. Ją 
sušaukė Civilinių Teisių 
Kongresas, kad užprotesta-

Forrestal Pasitraukė
Mūsų šalies apsigynimo sekretorius (ministras)

James Forrestal pasitraukė iš savo pareigų. Š. m. kovo! ie§ teisifflą Komunis. 
d!el?? j's uz‘eis ’•‘J vleto Lotus A. Johnson m is ėst, Partijos vadų. Demons-

Virginijos. . . itracijoje dalyvavo apie 20,-
Jau per tūlą laiką spaudoje tilpo gandų, jog l'orres- ()00 <moniu viena rezonu. 

tai pasitrauks iš tų pareigų. Forrestal mat kadaise su-j cj- 'pasiu‘sta prezidentui 
klupo: praėjusiu metu prezidento rinkimų kampanijojeiT:,lim,ln) • u u,,ri
• ♦ • , _ , € \ _ .v . ! ♦ •• i 1 I Lllllcll 1111, lYclvl Jlo LI dileli-
jis atsisakė agituoti .uz Trumano išrinkimą, nes jis uia-ikintu kaltinimus* prieš ko- 
nė% jog, nepaisant, ar jis-agituos už jį ar ne, Trumą-: mimįstUg 
nas visvien išrinktas prezidentu nebus. - - ‘ ’ -• t r? 7 T!P e ! / u 1-T • . ! ! Musu vyriausybe paskelbia Forrestal suklydo ir dabar del to jam tenka ap-,. - k j

isti svarbi'- viena iš svarbiausiųjų - valdine.vieta. ^ris be 'sustoji-'I
Kas kita su Louis A. Johnsonu: pastarasis reme Iru- .... „n)inkui visa

leisti svarbi

maną, kai]) tik galėjo. Jis rinko pinigus demokratų par- sauĮj
tijai, jis visaip padėjo Trumanui rinkimus laimėti. Na, 
ir dabar jis pjauna gerą derlių.

Forrestal yra Wall stryto bankininkas. Tai milijonie
rius ir jam, aišku, rūpėjo pirmiausiai milijonierių rei
kalai ginti, . z • >

Ęai kurie mano, būk ši mūsų valdžioje pakaita šiek tiek 
pakeis mūsų krašto politiką. Bet mes abejojame. Mums 
taip, neatrodo. Pagaliau, pagyvensime, pamatysime.

Ginklauimasis — Kieno Lėšomis?
• L. Pruseika Vilnyje rašo:

“Risčia, zovada skuba jie organizuoti Atlanto paktą. 
Nervingai ginčijamasi dėl sutarties tęksto, dėl žodžių. 
Bet dalykas ne žodžiuose, o piniguose. Dean Achesonas 
sako, kad jau pat pradžioje. Teifcės kokių dviejų bilijonų 

’ dolerių apginkluot Vakarų Europą. Britanija ir Francū- 
‘ zija pinigų neduos. Už ginklavimąsi prieš Tarybų Sąjun

gą mokės Amerika — ne Wallstrytis, bet Amerikos 
žmonės. / *

“Max Werner apskaičiuoja, kad viso labo, finansiniai 
ekspensai realizuojant Atlanto paktą, pasieks pasibaisė- 

' tina skaitlinę — 60 bilionų dolėrių! /
“Siaubinga prasidės ofensyva prieš taksų mokėtojus 

įj Amerikoje. > \

mo aplėkė aplinkui visą pa-
.. Tai nepaprastas 

siekimas. K e t u r i s 
k i u s lėktuvui ore 
vo pilta kuro. Šita 
lionė buvo suruošta tam,.' 
kad paveikti Kongresą dėl 
paskyrimo daugiau ’ pinigų 
Amerikos karinėms oro, jė
goms.

Pietinių valstijų senato
riai tebetęsia “filibusterį” 
ir neleidžia Senatui eiti

binetą bus bandoma įtrauk
ti komunistus, bet niekas iš 
tų kalbų neišėjo.

Francūzija. — Tebeeina 
areštavimas komunistų. Jau 
suimta apie 30 žmonių. 
Valdžia bandys komunistų 
vadus Thorez ir Duclos su
areštuoti ir patraukti teis
man už pareiškimą, kad 
Francūzijos žmonės jokiu 
būdu nepritartų imperialis
tiniam karui prieš Tarybų 
Sąjungą. Bet'kadangi Tho
rez ir Duclos yra parlamen
to nariai, tai jų suarešta
vimas vilkinamas, nes pagal 
Francūzijos konstituciją, 
parlamento nariai laisvi 
nuo. arešto.

Austrija. — Tebeina pa-- 
si tarimai tarpe Amerikos, 
Anglijos, Francūzijos ir 
Tarybų Sąjungos atstovų 
dėl taikos su Austrija. Dau
giausia kliudo Austrijos 
santykiai su Jugoslavija. 
Jugoslavija reikalauja gero 
kavalko teritorijos, kuri is
toriniai ’ priklauso jai, ir 
taip, pat pusantro šimto mL 
lijonų dolerių karinių repa
racijų. Austrija nesutinka/ 
tuos reikalavimus- paten
kinti.- /

Vokietija. — Iš Vakari
nės Vokietijos Amerikos

raelio ir Egipto. Tame' 
fronte karo nebebus. Dabar 
Izraelis pradėjo derybas su 
Lebanonu ir Transjordanu. 
Paskui kus tariamasi su ki
tomis arabiškomis valstybė
mis.

Izraelio naujoji vyriausy
bė susideda iš keturių par
tijų. Jon neįeina nei kairie
ji socialistai, nei, komunis
tai. Iš vienuolikos yietų ka
binete, septynias vietas 'pa
siėmė socialistai.

•Iš Lake Success praneša, 
kad nebelieka abejonės, jog 
Izraelis bus priimtas į Jun
gtines Tautas. Uz priėmimą 
pasisakė jau ir Francūzija 
su Kinija. Tarybų Sąjunga 
ir Jungtinės Valstijos jau 
pirmiau yra pasisakiusios 
už priėmimą.

AJglija. — Konservato
riai labai susirūpinę pra
laimėjimais * paskutiniuose 
keliuose' rinkimuose. Parla- grama, kurion įeina 6 cik

lai paskaitų: penkmečio 
planas TSRS liaudies ūkiui 
atkurti bei išvystyti; Tary
bų Sąjungos visuomeninė ir 
valstybinė santvarka; bol
ševikų partija — vadovau
janti ir kryptį duodanti ta
rybinės liaudies jėga; ko
lektyvinių ūkių santvarkos 
pergalė ir socialistinis kai
mo pertvarkymas; mokslas 
ir gyvenimas; tarybinis 
mokslas kovoje dėl gamtos 
pertvarkymo.

Partijos valsčiaus komi
tetas daug dėmesio atkrei
pė į organizacinį bei tech
nikinį pasiruošimą užsiė
mimams apylinkių klubuo
se. Viskas, buvo padaryta,

mento nariai nutarė ištir
ti savo partijos nepasiseki
mus.- Winston Churchill 
taip pat prisideda prie tokio 
tyrinėjimo.

s Parlamentas, 291 balsu 
prieš 155, užgyrė darbiečių 
kabineto vedamą “apsigyni
mo” politiką. Konservato
riai buvo pasiūlę kabinetui 
išreikšti nepasitikėjimą.

Japonija. — Pasirodo, 
kad gen. MacArthuro glo
bojami reakcijonieriai turi 
vėl naujų laimėjimų. Viso
je eilėje apskričių buvo rin
kimai. Dalyvavo dų milijo
nai piliečių. Visur laimėjo 
reakcijonieriai.

Argentina. -— Sostinės

at-

bu-

kad militaristai ir monopolistai stumia šalį bankrotam 
“francūzija, kaip dabar, nėra stambi'mditarinė jėga, 

nors, trečdalis jos biudžeto eina niilitariniams tikslams. 
Britanijos militarinis biudžetas — 3 bilionai dolerių. 
Savo ištekliais jos negali ginkluotis. Bilionus turės pri
statyt Amerika.

“O kaip su karinėm jėgom? Kiek divizijų turės pri
statyt Amerika? \

“Max Werner spėja, kad reikės šimto divizijų ar gal. 
net daugiau. ' '*

“Tegu Amerikos žmonės giliai pagalvoja apie tuos 
šiurpulingus prospektus ir sulaiko zovada įsibėgėjusius

/ U G t(/b b! ul/b Lll ILb [11 1 ♦ • 1 • j
Buenos Aires spaustu vi nin-1kad Pakirtosios paskaitos 

; įvyktų. Kiekviename klube 
' kabo kalendorinis užsiėmi- 
I mų planas, ir valstiečiai iš 
anksto žino, kokios paskai
tos įvyks šį mėnesį. Lekto
riams partijos valsčiaus ko
mitetas reguliariai praveda 
seminarus.

Pirmųjų trijų mėnesių a- 
pylinkių lektorijų darbas

kų streikas tapo sulaužytas 
ir kapitalistiniai dienraš-J 
čiai vėl išeidinėja., Darbi
ninkai nelaimėjo todėl, kad 
prieš juos išėjo ir jų- unijos 
lyderiai. Streiką iššaukė

(Tąsa 5-me pusi.)

Kadangi Taft-Hartley afctąs 
leidžia streiklaužiams balsuo
ti NLRB, įsakytuose balsavi
muose* dėl ta jis yra “esmi
niai nemoralus,,” pareiškė 
Byri A. Whitney, gelžkelięčią 

viršininkas senatiniam

Lietuvių Kultūrinio Centro 
Rėmėjai

Sekami parėmė Lietuvių Kultūros Centrą su auka: 
Gec. ir Helen Mikitai^ Miami, Fla.
Oną Deltuvienė, Baltimore, Md.
J, Margaitis, Windsor, Cohn. . . . 
Elz. Mulo.kiūtė, Philadelphia, Pa. . .
P. Gasparienė, Grand Rapids, Mich. .
Scrantonietis..............................
Laisvės Choras, Hartford, Conn. . 
A., Ramanauskienė, Wilkes-Barre, 
J. Chuplis, Springdale, Pa. .• .

i Sekami paskolino Kultūros Centrui:
L. K. Centro rėmėjas ....
J. Chuplis, Springdale, Pa. . .

Širdingai ačiū už paramą.
. Visais Liet* Kultūros Centro reikalais reikia rašyti se- 

' kčunsii • *
' LITHUANIAN BUILDING CORP., INC. . 

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hilf 19; N. Y.
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Augalinė Chirurgija — Augalų Prigimties Pakeitimas Skiepijimais
Sovietų gamtmokslinin- 

kas F. Zorinas aprašo įdo
mias skiepijimo operacijas, 
kurias jis ir bendrai darė 
Soči subtropinių augalų sto
tyje. — Subtropinėmis yra 
vadinamos šiltos vietos, ar
timos karštajam-tropiniam 
žemės ruožtui.

Zorinas tatai sekamai ap
sako:

— Per daugelį darbo me
tų Soči bandymų stotyje 
dažnai skiepijome augalus. 
Stebėjimai, kaip vystosi 
įskiepyti augalai, yra įdo
mūs platiems žmonių sluo
ksniams. Apie kai kuriuos 
tų stebėjimų mes čia papa
sakosime.

Mandarinų Medelis su 
Lemono šaknimis

Šalia mano buto augo 
mandarinų medelis, kuris, 
staiga susirgo labai pavo

jinga liga — gomoze*. Ap
link jo šakninį kaklelį ap
mirė žievė, ir augalas turė
jo neišvengiamai žūti. Aš ir 
sodininkas, kuris daugelį 
metų dirbo pas Mičuriną, 
didį gamtos mokslininką, 
nutarėme žūt-būt išgelbėti 
tą medelį.

(Mandarinas yra pana
šus į orindžį vaisius, tik 
mažesnis.)

Su žemėmis iškasėme du 
laukinės citrinos (lemono) Į 
augalus ir pasodinome juos 
abipus susirgusio mandari
nų medelio. Prisodintų au
galų viršūnes nukirpome 
įstrižai; įtverėme tuos au
galus po mandarinų mede
lio žieve aukščiau nesveikos* 
vietos; tvirtai aprišome 
plaušais ir užtepėme varto
jama soduose smala.

Nuo to laiko praslinko 
dvylika metų. Šaknys, su 
kuriomis pradžioje augo 
mandarinų medelis, jau se
niai mirė, bet vietoje senų
jų šaknų yra dviejų priso
dintų laukinių citrinų 
šaknys. Taip mandarinų 
medis gerai ir auga, nešda
mas kasmet daug gerų auk
sinės spalvos vaisių. Žiū
rint į šį augalą iš šalies, 
atrodo, kad jis stovi lygint 
dviejų kojų.

Slyvos ir “PyČės” Aličos 
Medyje

Netoli nuo šio mandarinų 
medžio augo laukinis vais
medis — aliča. Naudos iš 
jo buvo mažai, bet nukirsti 
vis dėlto gailėjomės. Pasita
riau su sodininku ir ėmėme 
skiepyti į aličos šakeles 
įvairių rūšių slyvas. Iš vi
so įskiepijome dvidešimt 
tris rūšis slyvų. Praėjo me
tai, ir buvusiame aličos me
dyje auga dabar įvairiau
sios slyvos — geltonos, rau
donos, mėlynos ir žalios, 
apvalios, ilgos ir lašo pavi
dalo. Slyvų gardumas yra 
nevienodas, ir jos subręsta 
skirtingais laikais. Tokiu 
būdu ’viename medyje atsi
rado ištisa vaisių paroda.

Soči šiltojo ruožto auga
lų bandymo stotyje dirba 
dailininkas Foma Jakovlevi- 
čius. Ties jo buto langu taip 
pat augo aličos medelis. Jis 
paprašė, kad mes įskiepytu
me šiam augalui ne tik sly
vas, bet ir persikus' (py- 
čes). Taip mes ir padarėme.

Po ketverių metų gavome 
labai įdomų augalą.

Kai dalininkas . vasaros

metu atveria langą, tai vai
siais apkibusios šakos įsi
skverbia į kambarį. Žiūri į 
jas dailininkas ir nežino, ką 
čia verčiau nuraškius,— ar 
pukotą ružavą persiką, ar 
tamsiai mėlyną slyvą.

Pupeles Keičia Savo 
Prigimtį

Augalų chirurgija, kitaip 
sakant, skiepijimo priemo
nė,* gali turėti labai rimtų 
padarinių.

Mičurinas sakė, Kad skie
pijant galima išjudinti au
galo paveldėtą pamatą, iš
stumti augalą iš atsparumo 
būklės ir po to pradėti jį 
keisti tam tikra kryptimi.

Paprastai manoma, kad 
skiepyti iš vieno augalo ki
tam galima tik pumpurus 
ir kotelius; bet iš tikrųjų 
galima taip pat skiepyti la
pus ir žiedus.

Jeigu augalo žiedai skie
pijami nuo vieno augalo ki
tam, tai vaisiai vystysis lė
šomis poskiepio lapų ir šak
nų; o tai ir bus priežastis, 
kuri išjudins besivystančių 
vaisiuose sėklų paveldėjimo 
pamatus.

(Poskiepis yra augalas, 
kuriam skiepas prigydomas. 
Čia kalbama apie tokį pa
veldėjimą, kur ’sėklų įgytos 
naujos savybės yra perduo
damos kitai kartai.)

Su tokiomis maždaug 
mintimis mes pradėjome 
daryti bandymus su pupe
lėmis.

Neprasiskleidę juodųjų 
pupelių žiedai buvo įskiepy
ti geltonosioms pupelėms, o 
neprasiskleidę geltonųjų pu
pelių žiedai įskiepyti juodo
sioms pupelėms.

Kai skiepuęse išaugo vai
siai, išviršinis jų sėklų pa
vidalas pasirodė nepasikei
tęs. Juodosios tebuvo juo
dos, o geltonosios — gelto
nos. ' '

Vis dėlto mes nutarėme 
-tęsti tuos bandymus dar 
dviem ar trim kartom.

Vėliau pasirodė, kad mū
sų darbas nenuėjo niekais.

Kai juodųjų pupelių sėk
los, kurios išaugo ant gel
tonųjų pupelių, buvo pamir
kytos vandenyje, tai pro. pa
brinkusią tūlų sėklų luobe
lę buvo matyti geltono at
spalvio ženkleliai. Tas, ko 
negalima buyo pastebėti 
sausose sėklose, pasirodė 
drėgnose. O sekančiose pu
pelių kartose geltona spal
va pasidarė ryškesnė, pa
stebima jau ir sausose pu
pelėse.

Mes nustatėme dar vieną 
įdomų reiškinį. Jeigu gel
tonosios pupelės per tris ar 
keturias kartas augs ant 
juodųjų pupų augalų, tai 
juoda spalya pasirodys gel
tonosiose sėklose, nors juo
dumo -bus nelygiai, vienose 
pupelėse daugiau, . kitose 
mažiau.. y

Kuo galima visa tai pa
aiškinti ?

Mes manome, jog taip 
būna todėl, kad geltonosios 
pupelės, įskiepytos 'juodo
sioms pupoms, ankstyvaja
me išsivystymo laipsnyje 
atnaujina savo ląsteles (ce
les) pagal įgimtą sau pa
veldėjimą, ypatingą gelto
nųjų pupelių organizmui. 
Jos dar pajėgia atnaujinti 
geltonąsias pupeles, kurios

todėl dar nerodo žymių at
mainų. ..

Bet vėliau išsenka visos 
geltonųjų pupelių maisto 
atsargos ir išsisemia šių 
pupelių sugebėjimas per
dirbti saviems reikalams 
juodųjų pupų augalo mais
tą.

Iš juodų pupų šaknų ir la
pų nuolat gaunamas mais
tas stipriai veikia. Geltono

Įvairus Kasdieniniai Nuotikiai
Kėsinimasis Unijas 

ardyti
Kaip prieš rinkimus, taip 

ir po rinkimų, buvo tikėta
si, kad Trumanas savo pa
žadus išpildys ir pirmiau
sia panaikins priešunijinį 
Taft-Hartley įstatymą. Tas 
pažadas vilkinama, d fabri
kantai naudoja t'ą įstatymą 
unijų draskymui.

‘ Štai American Shuffle
board Co., Union City, N. 
J., darbininkai, priklausan
ti prie Marine Union, loka- 
lo 1478, AFL, pareikalavo 
atnaujinti kontraktą. Darb
davys pareiškė, 'kad kont
raktą atnaujins tik tada, 
kai išbrauksite paragrafą, 
kalbantį apie unijinę šapą. 
Darbininkai su tokiu fabri
kanto pasimojimu nesutiko 
ir paskelbė streiką. Darb
davys tuoj iškabino didelę 
iškabą su užrašu, jei kuris 
nesugrįš į darbą iki 15 d. 
vasario, automatiškai išsi
mėtą save iš darbo. Darbi
ninkai tos iškabos nepaisė 
ir ramiai dirbtuvę pikieta- 
vo.

Vasario 25 d., užklupo pi- 
kietininkus policija ir nu
varė virš bloko atstumoj 
nuo dirbtuvės. Darbininkai 
ir dabar tęsia pikietavimą, 
bet neprileidžiami bent pus
antro bloko prie dirbtuvės.

Panašiai buvo sulaužytas 
streikas Pen and Pencil Co., 
Cliffside, N. J. Čia irgi 
darbdavys atsisakė pripa
žinti uniją ir dėl to darbi
ninkai išstovėjo streike 17 
savaičių laiko.

Tragingas Likimas 
Bedarbio

21 metų amžiaus jaunuo
lis Michael Guarino, gyve
nęs Bergenfield, N. J., ne
galėdamas susirasti, darbą, 
desperacijos apimtas nusi
šovė.

Jis gyveno kartu su savo 
motina, prie ženotos sesers. 
Jis* ne tik sau, bet ir moti
nai turėjo pagelbėti pragy
venime. Jaunuolis rytą ir 
vakarą vaikščiojo nuo dirb
tuvės prie dirbtuvės ir vis 
be ""pasekmių. Pagaliaus, 
išsisėmus kantrybei, gra
žiausiam gyvenimo periode, 
paleido kulką į galvą, už
baigdamas visus gyvenimo 
rūpesčius.

Teatrįninkų Uždarbiai
Praeitais metais šeši žy

mūs krutamu paveikslų 
aktoriai kartu gavo algo
mis $1,93’0,931. Teatrų sa
vininkas Charles P. Skdu- 
ras uždirbo $&85,300. Reiš
kia, septyni žmonės bėgyje 
metų uždirbo $2,916,231. 
Tokiems gyvenimas yra pa
kenčiamas su kaupu. 

sios pupelės todėl nepajėgia 
išlaikyti savo paveldėjimo; 
taigi jos toliau * vystosi jau 
kaip naujos pupelės, pagal 
juodųjų pupų maišto ir pa
veldėjimo veikimą.

Taip per kelias kartas ir 
pasikeičia geltonosios pupe
lės į juodąsias pupeles; pa
sikeičia ir jų paveldėjimas; 
tad iš buvusiųjų geltonųjų 
pupelių auga jau juodos

Neprisilaikoma Jokios 
Logikos

Spiegimai ir šūkavimai 
pilasi didžiausiomis bango
mis, dėl paliuosavimo Veng
rijos tautos sabotažninko 
kardinolo Mindszenty. Tie 
liarmuotojai sako, kad kar
dinolas buvo kokiais ten 
“monais” užšertas ir dėl to 
prisipažino kaltu.

Dabar, sugrįžęs iš Veng
rijos, Amerikos ambasado
rius Seldin Chapin sako, 
jis netiki, kad kardinolą bū
tų apšėrę kokiais “monais” 
ar chemikalais/ Būdamas 
kaltu ir matydamas prie
šais save dokumentus, na
tūraliai prisipažino prie 
kaltės. Bet štai kitas paly
ginimas:

Apie pora savaičių laiko 
atgal, Brooklyn, N. Y., bu
vo areštuotas paprastas 
darbininkas IrVing Him- 
melstein už vagystę. Jis gy
veno ant Gates Avenue tri
juose neapšildomuose kam
bariuose ir mokėjo rendos 
$ 18 mėnesi u i. . J 
mažas mergaites. Motina 
per keletą metų sunkiai 
sirgo ir iš priežasties ligos 
neteko abiejų kojų. Dar ir 
dabar tos moteries medika- 
linis aprūpinimas atsieina 
$20 ar $25 savaitėje. Vyras 
visomis galimybėmis sten
gėsi verstis, bet visų bilų 
neišgalėjo apmokėti. Na, ir 
nusprendė žūt-būtiną prie
monę — vagystę. Buvo su
gautas ir teisme prisipaži
no kaltu.
■ Teisėjas Joyce,-pranešda
mas prasikaltėliui nuo 5 iki 
10 metų bausmę kalėjimu, 
pareiškė:

“Aš aiškiai suprantu, kas 
tave pastūmėjo prie šios 
kri'minalystės. Aš gailiuosi 
taVęs ir tavo šeimos, pate
kusios^ į šią tragediją, bet 
įstatymai yra visiems vie
nodi. Tu pats prisipažinai 
prie kaltės ir tuomi pats 
save apkaltinai. Aš tiktai 
pranešu tavo nusikaltimo 
dekretą, kurį įstatymai nu
sako.”

Dėlei šio darbininko nu
teisimo jokių protestų .ir nė 
didelių aprašymų nebuvo.

Kardinolas Mindszenty, 
ne bado ar vargo verčia
mas, bet sąmoningai dirbo 
prieš tautą ir tos tautos 
žmones visokiais sabotažais. 
Tautos išdavikas šimterio
pai didesnis kriminalistas 
užjagį. , ”
Tai Bent Bepartyviškumas

Atsimenu, kai So. Bosto
ne prieš apie 40 metų, buvo 
pagarsėjusi meilioji Onutė. 
Ji prie kiekvieno vaikino 
taikstydavusi ir kas dieną 
su šviežiu bičiuliuodavosi. 
Šisai senų laikų nuotykis 

pupos. .
“Pašėlęs” Augalas

— Ką darysime su šiais 
augalais? — paklausė ma
nęs kartą sodininkas, rody
damas puod^, kuriame au
go bulvė ir pomidoras (to- 
meitė).

— Skiepysime pomidorą 
bulvei, kad gautume auga
lą, kurio šakelėse augtų 
vaisiai, o. šaknyse — šak

man prisiminė beskaitant 
So. Bostono “Keleivį.”

Viename to laikraščio 
puslapyj visai smarkiai pa
kritikuota kunigai ir sme- 
tonininkai, o kitame pusla
py j tos pačios laidos rašo
ma:

“Mūsų svečiai. V. L. I. 
K,, ir Vyriausios Tarybos 
atstovai, prelatas Mykolas 
Krupavičius ir Vladas Sid
zikauskas, yra mūsų Ame
rikos lietuvių svečiai ir mes 
juos sveikiname ir t.t.”

Reiškia, tos “bepartyvės” 
mielaširdingos Onutės eti
ką dar ir dabar “Keleivis” 
praktikuoja.

Stipri Sveikatoje 102 
Metų Amžiaus

Praeitos savaitės pabai
goje Mrs. H. Lord, šiuom 
laiku gyvenanti Bogota, N. 
J., atžymėjo savo 102 meti
nį gimtadienį. Surengtoje 
puotoje giminėms ir arti
miesiems, senutė iš eilės vi
sus pašokino.
^.Atsilankęs laikraščio re
porteris" "paklausė " senutės 
Mrs. Lord, kaip ji gyveni
me užsilaikė, kadangi jau 
102 metų amžiaus, o dar 
stipri ir gerai atrodo? Ji 
reporteriui atšovė:

“Aš nuo mekeno neėmiau 
instrukęijų kaip gyvenime 
užsilaikyti ir niekam jų ne
duodu.

“Aš saVo gyvenime dir
bau sunkiai. Apie tai gali 
paliudyti Edgewater ir Clif
fside senesni gyventojai. 
Daugelis matydavo, kai aš 
nešdavau maišais-ią Coal 
Yard’o anglis stubai apsi
šildyti. Aš dar ir dabar ne
bijau sunkiau padirbėti.

“Aš myliu linksmas su
eigas ir myliu čierkutę kitą 
išsimesti. Jei mane kas pa
kviečia į kokią besiedą, 
tai aš Visada pirmutinė, o 
iš besiedos paskutinė.

“Mano vyras buvo kito
kio būdo. Mes užauginome 
4 sūnus ir 2 dukteris. Jis 
negerdavo, nerūk ydavo, 
kiaulienos nevalgydavo ir į|gi atsirado tokių
TAlri o n WA za va i va m /-J za tta T-? za4* « • . — •jokį pažmonį neidavo. Bet 
dėl to aš nė vieno neap
lenkdavau. ' Tik kai vėlai 
pareidavau ir jei kiek per
virš įsilinksminus būdavau, 
tai ir atsiimdavau !į . Kar
tais ir apkulti gaudavau.

“Bet jis buvo labai geras 
žmogus. Jau 36-ti metai, 
kaip mano mielasis ilsisi 
Fort Lee kapinėse.”

Apsiverkė senutė. Žentas 
tuoj pakišo čierkutę degti
nės ir senutė vėl nusirami
no.

Sakykit, ką norit, bet su 
Susninkų Jurgio receptu 
vargu būtų galima dakopti 
tokio amžiaus metų krūvos. 

Kazys Bevardis.

niavaisiai.
Sodininkas paėmė peilį 

ir . plaušus aprišimui, ir 
įskiepijome sudūrimo bū
du. .

Po kelių dienų skiepas 
jau augo ant bulvės augalo, 
kurio šaknys pradėjo mai
tinti pomidorą. Bulvė turė
jo savo lapus ,vadinasi, ji 
3ati ėmė angliarūkštį (car- 
3on dioxide) iš oro.

Paskui mes mėginome 
taip padaryti, kad pomido
ras maitintųsi ne per bul
vės šaknis, o per jos lapus.

Turėdami šį tikslą, mes 
nutarėme imtis lyg ir “kvai
lo” darbo. Mes apvertėme 
augalą aukštyn kojomis, tai 
yra, persodinome jį taip, 
kad šaknys atsidūrė viršuje. 
Tai mes darėme ne iš kar
to, bet palaipsniui.

Iš pradžių mes prilenkė
me pomidoro (tomeitės) 
viršūnę prie žemės ir užka
sėme dalį atžalų. Kadangi 
iš jų išaugo savos šaknys, 
tai mes išėmėme augalą iš 
puodo ir pasodinome'vėl, bet 
taip, kad bulvės šaknys bū
tų į viršų. Dalį šių šaknų 
atpiovėme, o kitai daliai 
šaknų 1 įskiepijome jaunos 
bulvės atžalas.

Tokiu būdu pasikeitė ne 
tik maistinių medžiagų ju
dėjimas šiame augale, bet 
buvo sulaužytas šaknų sie
kimas augti žemyn, taip 
pat sulaikytas stiebo sieki
mas augti į viršų.

Po pustrečio mėnesio 
pradėjome auginti atžalas 
ant pomidoro. Iš jų išaugo 
labai keistas augalas, kurį 
vienas v iš mūsų lankytojų 
pavadino “pašėlusiu” auga
lu.

Šį augalą daug lengviau 
aprašyti, darant palygini
mą su kitu augalu, vadina
mu vegetatyvine kriauše, 
kuri augina vaisius ne tik 
iš savo žiedų, bet ir iš lapų.

Aš su dideliu susidomėji
mu tyrinėju vegetatyvinę 
kriaušę, bet kai tenka ją 
aprašyti, tai kury bin. dar
bas pavirsta man savotiška 
bausme. Mokslas reikalau
ja aiškių apibrėžimų, tiks
lių pavadinimų, o čia beveik 
neįmanomi nei tikri apibrė
žimai, nei tikslūs pavadini
mai. Nežinia, kas iš tikrųjų 
yra šio augalo lapas, kas at
žala ar žiedas. Tatai nusta
tyti kartais be galo sunku.

O kai dėl įskiepyto bulvei 
pomidoro, tai įvairiais savo 
keistumais jis prašoko net 
vegetatyvinę kriaušę. Čia 
ne tik susiraizgė bulvės ir 
pomidoro požymiai, bet dar- 

i organų, 
kurių neturėjo nei pomido
ras nei bulvė. Labiausiai 
ypatingi buvo žiedai. Net -gi saldainių gamintojai ir 
vienoje ir toje pačioje atža
loje žiedai taip skyrėsi vie
nas nuo kito, kad juos leng
vai buvo galima laikyti 
skirtingų v augalų žiedais. 
Jie smarkiai skyrėsi savo 
pavidalu, spalva ir dydžiu. 
Keletas smulkių žiedų leng
vai tilpo viename aritmeti
kos sąsiuvinio langelyje, 
Tai buvo žiedai - neūžaugos^ 
O šalia jų buvo žiedai - mil
žinai. Vienas toks žiedas vos 
sutilpo laiško voke. Vieni 
žiedai buvo rutulio pavida-
3 pušį:—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—PirmacL, Kovo 7, 1949
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lo, kiti atrodė kaip varpe
liai, skėčiai ir t.t.
Dar Bandymai su Skiepais

Skiepijimų bandymus ga
lima dar žymiai praplėsti. 
Pavyzdžiui, galima geltono
sios tomeitės žiedą įskiepy
ti raudonosios tomeitės žie
dui arba dar kitos rūšies 
tomeitei, turinčiai būdingą 
spalvą ar vaisiaus pavida
lą.

Tuo būdu iš skiepo, išau
gusio vaisiaus sėkloje, bus 
suderinti vienu ir tuo pat 
laiku trijų įvairių tomeičių 
rūšių savumai. V . Į

Galima įskiepyti tomeitės 
žiedus bulvei ar baklažanui, 
žirnių žiedus galima įskie
pyti pupoms, o įskiepytus 
žiedus galima apdulkinti 
trečio augalo sėkladulkėmis.

Sovietinis akademikas 
Filatovas atrado Ir patikri
no, kad jeigu organizmas 
stovi tam tikrą laiką ant gy
venimo ir mirties ribos, tai 
jo ląstelėse (celėse) atsiran
da ypatingų medžiagų. Šias 
medžiagas Filatovas pava
dino “bl'ogesniaisiais paska- 
tintojais.” Jei tos medžia
gos vienaip ar kitaip per
duodamos kitam augalui ar 
gyviui, tai jos skatina visus 
gyvybinius veiksmus tame 
augale ar gyvyje.

Filatovo atradimas gali 
būti pritaikytas ne tik me
dicinoje, bet ir augalijoje, 
taip pat ir darant naujus 
skiepijimų bandymus.

Turint šį tikslą, bando
masis augalas, per tam tikrą 
laiką pirma laikomas pri
spaustoje, įūklęj e . (pavyz
džiui, tamsoje, šaltame ore). 
Paskui jis Vėl sveikai pri
žiūrimas ir, kai jis pasitai
so, tuomet jam daroma 
įskiepi j imas. Hibridus, — 
mišrius augalus tarp įvai
rių veislių yra sunku išvys
tyti, bet tai galima pasiekti, 
pritaikant panašias priemo
nes.

Taigi, griebiantis chirur
ginių veiksmų, galima vie
name augale ne tik įvairius 
vaisius auginti, bet ir keisti 
pačius augalus tam tikra 
kryptim.

Augalų chirurgija duoda 
žmogui puikų įrankį. Žmo
gus, tuo įrankiu pasinaudo
damas, gali suteikti auga
lams pageidaujamus pavi
dalus ir rūšis. Žengti tokiu 
keliu ragino didysis gamtos 
pertvarkytojas I. V. Miču
rinas.

KANADOS MEDUS

• Kanada 1948 metais pa
gamino 48 milionus svarų 
medaus; bet medaus, parei
kalavimas sumažėjo, kadan- 

pyragaičių kepėjai dabar 
gauna gana cukraus.

Jungtinės Valstijos per 
metus sunaudoja 1,000 mi- 
lionų svarų vilnų drabu
žiams. Trys ketvirtadaliai 
tų vilnų yra iš svetur įga
benami.

. Istanbul, Turkija. — Su
sprogo amunicijos sandėliai 
Istanbulo priemiestyje. '15 
žmonių užmušta, pora tu
jinu sužeista.
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. (Tąsa)
Kad šoks priekin, tai tiesiai stanicon ir 
išnešė. Ir tai gerai, nes visai buvo pra- * 
švitę. Vos suspėjome miške arklius su
slėpti. Nagimas atjojo iš anapus upės^ 
paėmė.

Jergušovas palingavo galva.
— Aš gi sakau: vikrumas gi! 0 ar 

daug?
— Visi čia, — tarė Lukaška, patap

nojęs ranka per kišenę.
Tuo tarpu vidun įėjo senė. Lukaška 

nebaigė sakinio.
— Gerkit! — sušuko jis.
— Taip kartą ir mudu su Girčiku iš

jojome vėlų vakarą ... — pradėjo Jeroš- 
ka.
, —• Na, tavo pasakom nėr galo, — tarė 
Lukaška. — 0 aš jau eisiu. — Ir baigęs 
gerti iš čapuros vyną ir smarkiau suver
žęs diržą, Lukaška išėjo į gatvę .. .

XXXVIII

Užu sodo, sodelio
Vaikščiojo bernelis 
Išilgai dvarelio.
Vieną kartą ėjo,
Dešine pamojo, 
Antrą kartą ėjo,

‘ Žodeliu viliojo,
Trečią kartą beeidamas
Jaunas apsistojo,

- Jaunas apsistojo ir taip susgodojo:

“Ašen tave, mano miela, 
Ketinu rūgoti,
Ko tu jauna į sodelį 
Neini pavaikščioti.
Argi tu, mylimoji, 
Mane niekini?
Tai paskui, lelijėle, 
Vai jauna gailėsies.
Siųsiu piršlį, išsipiršiu, 
Sau tave paimsiu, 
Prisiverksi nuo manęs.”

'“Išnaikinkime Juos Visus,” 
■ Šaukia Advokatas Senatorius 

F. J< Monchun (Mančiūnas).

Beklausydamas lietuviško ra
dijo pusvalandžio sekmadie
nio ryte, vasario 20 diena, su- 
žinojau, kad tą dieną Hartfor
do lietuviai tautininkai turės 
apvaikščiojimą taip vadina- 

I mos “Lietuvių Dienos” parapi
jos salėje. Kaip visuomet, 
taip ir šį kartą, eidamas į lie
tuvišką susirinkimą, tikėjausi 
išgirsti iš kalbėtojų lūpų vė
liausių pranešimų iš ir apie 
mūsų senos tėvynės žmonių 
atgijimą ir šalies atstatymą 
po to baisaus pragariško ka
ro, kuris du sykius perėjo 
per mūsų seną tėvynę, beveik 
galutinai sunaikindamas.

Pribuvome į parapijos salę 
jau arti trečią valandą po pie- 
įų ir su savo kamarotu sudo
mės, nekantriai, laukdami pra
sidedant ceremonijų.

Jau buvo tamsu, kai Lukaška išėjo į 
gatvę. Rudens naktis buvo vėsi ir rami. 
Pilnas auksinis mėnuo kilo pro tamsias 
tuopas, šovusias į viršų vienoje aikštės 
pusėje. Iš trobelių kaminų kilo dūmai ir, 
susiliedami su rūku, driekėsi virš stani- 
cos. Kai kur languose švietė žiburiai. Ore 
buvo pasklidęs kiziako, vynuogių sunkos 
ir rūko kvapas. Šnekos, juokas, dainos 
ir saųlažolių lukštenimas — viskas taip 
pat vėlėsi krūvon, tik dabar buvo ryškiau 
girdėt, negu' dieną. Visur patvoriais ir 
apie namus buvo matyti krūvos baltų 
skarelių ir papachų.

Aikštėje, prieš atdaras ir nušviestas 
krautuvės duris, juoduoja ir baltuoja 
kazokų ir merginų būrys, ir girdėt skam
bios dainos, juokas ir kalbos. Susiėmu
sios už rankų, merginos sukasi ratu,,rit
mingai žengdamos dulkėtoj aikštėj. Lie- - 
šoka ir negražiausia iš merginų veda 
dainą:

Iš gojelio, iš tamsaus miškelio 
Ai da liuli!

Iš sodelio, žaliojo sodelio
Tai ėjo išėjo du bernužėliai, 
Du bernužėliai, abu nevedę. 
Berneliai ėjo, ėję sustojo.
Eidami sustojo, rūsčiai ėmė bartis.
Išein pasitikti jauna mergužėlė,
Jauna mergužėlė tokius žodžius taria: 
Kuriam nors iš jūsų aš jaunoji teksiu. 
Teko mergužėlė berneliui baltajam, 
Berneliui baltajam, kur gelsvais 

plaukeliais.
Ima jis mergelę už baltos rankelės, 
Ima, veda jauną į jaunų būrelį, 
Savo draugužėliams negal atsigirti: 
Tai, brolyčiai, kokia mano šeimininkė.
Senės stovi netoliese, klausosi dainų. 

Vaikėzai ir mergiūkštės laksto aplinkui 
tamsoje' vaikydami vienas kitą. Kazokai 
stovi ratu, užkabinėdami praeinančias 
pro šalį merginas. Tamsioje durų pusėje 
stovi Bieleckis ir Oleninas su čerkesko- 
mis ir papachomis ir ne kazokiška tar
me, bet balsiai ir aiškiai tarp savęs kal
basi, jausdami, kad kreipia į save visų 
dėmesį. Ratelyje greta eina storulė Us- 
tenka raudonu bešmetu ir didinga Mar- 
jana naujais marškiniais ir nauju be
šmetu. Oleninas’ su Bieleckiu tariasi, 
kaip atskirti iš rato Ustenką su Marja- 
na. Bieleckis manė, kad Oleninas nori tik 
pasilinksminti, o Oleninas' laukė savo li
kimo išsisprendžiant. Jis norėjo žūt būt 
pasimatyti su Marjana vienas, pasakyti 
jai viską ir paklausti ją, ar ji gali ir 
nori būti jo žmona. Nepaisydamas tos 
aplinkybės, kad šitas klausimas jam jau 
seniai buvo išspręstas neigiamai, jis vy
lėsi sugebėsiąs išpasakoti jai visus savo 
jausmus, ir jinai jį suprasianti.

— Ko jūs man anksčiau nepasakėt, — 
tarė Bieleckis: — aš būčiau viską jums 
padaręs per Ustenką. Jūs toks keistuolis!

— Ką darysi? Kada nors, labai greit, 
aš jums viską pasakysiu. Tik dabar, dėl 
dievo, padarykite, kad ji ateitų pas Us
tenką.

— Gerai. Tai lengva... Na, sakyk, 
tai tu berneliui baltajam tekši, a? o ne 
Lukaškai? — tarė Bieleckis, iš mandą- 
gumo pirmiau užkalbindamas Marjaną; 
ir, nelaukdamas atsakymo, jis priėjo 
prie Ustenkos ir ėmė prašyti ją parsives
ti pas save Marjaną. Vos tai pasakė jis, 
kąip užvedžiotoja užtraukė kitą dainą, 
ir merginos nutempė viena kitą.

Jos dainavo:

Ką sakyti žinau,
Atsakyti nedrįsau,
Atsakyti nedrįsau,

. Pasivaikščiot' išėjau.
Į sodelį išėjau.
Į sodelį išėjau;
Bernužėliui aš lenkiaus.
“Aš, mergytė, linkt galvelę, 
Dribt skarelė iš rankelių.
Tai priimki, lelijėle,
Tu nuo manęs dovanėlę,
Ant galvelės užsisklėsk 
Ir mane tvirtai mylėk.
Nežinau aš, ką godot,
Ką mergelei dovanot.
Dovanosiu mylimai (
Skarą šilko grynojo,
O skara ta ne dykai:
Bus penki bučiniai.”

Lukaška su Nazarka, nutraukę ratelį, 
įsibriovė į merginų būrį. Lukaška traukė 
šaižiu pusbalsiu ir, mosuodamas ranko
mis, išėjo į vidurį ratelio. “Nagi, išeikit 
kuri nors,” tarė jis. Merginos kumšėjo 
Marjaną: ji nenorėjo eiti. Pro dainos žo^ 
džius buvo girdėt smulkus juokas, smū
giai, bučiniai, kuždesys.

Eidamas pro Oleniną, Lukaška malo
niai linktelėjo jam galva.

— Mitrijau Andriejičiau, ir tu atėjai 
pasižiūrėti? — tarė jis.

— Taip, — ryžtingai ir sausai atsakė 
Oleninas.

Bieleckis pasilenkė ir pakuždėjo kažką 
Ustenkai į ausį. Ji norėjo atsakyti, bet 
nesuskubo ir, .eidama antrą kartą pro 
šalį,, tarė: •

— Gerai, ateisim,
— Taip pat ir Marjana?
Oleninas pasilenkė prie Marjąnos.
— Ateisi? Būk gerutė, nors valandė

lei. Aš turiu su tavim pasikalbėti.
— Merginos ateis, ir aš ateisiu.
— Ar pasakysi man,. ko aš prašiau?

— paklausė jis, vėl pasilenkdamas prie 
jos. — Tu 'šiandien linksma.

Jau ji ėjo šalin. Jis nusekė paskui ją.
— Pasakysi? '

— Ką pasakyti?
— Ko aš užvakar klausiau, —- tarė 

Oleninas, pasilenkdamas prie jos -ausies.
— Ar tekėsi už manęs?

Marjana pagalvojo.
— Pasakysiu, — atsakė ji: — šian

dien pasakysiu.
Ir patamsy jos akys linksmai ir mei

liai blykstelėjo jaunuoliui.
Jis vis ėjo eręta jos. Jam'džiugu bu

vo pasilenkjž^arčiaiUjos.
Bet Lukaška, vis dainuodamas, smar

kiai truKtelėjo ją už rankos if išsitem
pė iš ratelio į vidurį. Oleninas, vos su
skubęs pasakyti: “ateik pas Ustenką,” 
nuėjo prie savo draugo. Daina pasibai
gė. Lukaška nusišluostė lūpas, taip pat 
in Marjana, ir jiedu pasibučiavo. “Penki 
bučiniai,” tarė Lukaška. Šnekos, juokas, 
lakstymas pakeitė ritmingus judesius ir 
ritmingus garsus. Lukaška, kurs atrodė 
jau gerokai. įgėręs, ėmė dalinti mergi
noms užkandžių. , \

— Visoms aukoju, — tarė jis, pilnas 
išdidumo ir komiškai jaudinančio pasi
tenkinimo savim. — O kurios pas karei
vius laksto, išeikit iš ratelio lauk, — 
staiga pridūrė jis, piktai pažvelgęs į Ole
niną. .

, (Bus daugiau y

Po kiek laiko iš užpakalio į 
priešakį atm^ršavo grupė ge
rai suaugusių legijonierių- 
nierkų. Ir su tuo prasidėjo 
visas “šou.” Bažnytinis cho
ras sudainavo kelias dainas. 
Trys jaunos merginos neblo
gai pašoko kelis skirtingus šo
kius. Du jauni vaikučiai
skambino pianu.

Tuojaus, po “šou,” buvo
perstatytas pasakyti, “kelis”
žodžius senas kun. prelatas 
Am butas. Kiek pakalbėjęs, 
jis pradėjo skaityti kokius tai 
raštus iš buržuazinės Lietuvos 
susit vėrinio laikų. Paskiau 
dar paskaito Connecticut vals
tijos gubernatoriaus išleistą 
deklaraciją paminėti taip va
dinamą “Republic of Lithua
nia Day.” Tai vis mūsų nau
jų lietuviškų Smetonos režimo 
garbintojų politikierių- pasi
darbavimo rezultatai. Jie iš
maldavo tą deklaraciją iš gu
bernatoriaus Bowles. Kitaip 
tos deklaracijos būtų nereikė
ję. Kunigui nulipus žemyn 
nuo estrados, tuojau buvo 
perstatytas dar jaunas vyru
kas advokatas ir valstijos se
natorius Frank J. Monchun 
(Mančiūnas) iš Windsor, 
Conn. .Jis taipgi yra ir lie
tuvių Amer. ' Piliečių Klubo 
prezidentu Hartforde. Jo kal
bą susidėjo iš bjauraus keiks
mo Tarybų Lietuvos žmonių 
ir jų valdžios. Išvadinęs Ta
rybų valdžią ir jos piliečius 
“raudonais velniais,” jis pra
dėjo šaukti ir keikti visus lie
tuvius Amerikoje, kurie nepri
taria atstatymui buržuazinės 
Lietuvos, ir tuos, kurie neduo
da dolerių pabėgėlių fondam 
Jaunas advokatas, baisiai su
sinervavęs, sušuko, kad visus 
komunizmo filozofijos pase-, 
kėjus reikia sunaikinti: “mes 
juos visus turime išnaikinti iš 
mūsų tarpo.” _ z

Toliau p. Monchun kalbėjo 
'ir bandė Įtikinti visus lietu
vius, tenai susirinkusius, kad 
tikro lietuvio kraujas yra 
“grynas, tikrai lietuviškas.” 
Čia duoda suprasti, kad tik 

'tautininkai ir klerikalai7 ir jų 
rėmėjai gali turėti “gryną 
lietuvišką kraują.” Bet kitų 

CHARLES L ROMAN

srovių lietuviai neturi to “gry; 
no kraujo,” ir jie neprivalo 
būti lietuviais arba visiškai tu
ri būt prašalinti nuo šio gra
žaus žemės kamuolio. . .

Visi atsimename Adolfą 
Hitlerį, Vokietijos nacių gal
vą. Jis irgi buvo tokios min
ties. Jis irgi sakė, kad tik 
nacių'kraujas yra grynas vo
kiečio kraujas. O kiti visi tu
rį būti likviduoti, nęs jie ne
turį to gryno, kraujo. Visi ži
no, kad naciai tą teoriją labai 
plačiai praktikavo po visą Eu
ropą, visokiais būdais isžudy- 
dami milijonus civilių, niekam 
neprasikaltusių žmonių.

Paskiau buvo pakviestas 
kalbėti pabėgėlis, buvęs prem
jeras Jonas Černius. Apie jo 
kalbą nėra nei kas parašyti, 
nes tai tik buvo pakurtoj ir 
mas senų plepalų iš pabėgėlių 
vadų centrų, — Europoje ir 
'čionai Amerikoje. Černius 
gyrėsi, kad jų armija yra ge
rai organizuota, ir kad dar ir 
dabartiniu laiku Lietuvoje po 
miškus slapstosi apie 40 tūks
tančių jų “partizanų” ir akty
viai veikia, kad kuodaugiau- 
siai išžudyti Tarybų Lietuvos 
piliečių ir visokiais būdais 
kenkti Lietuvos liaudžiai at
statyti savo sugriautą tėvynę. 
Aišftm kad palaikyti tokius 
teroristų būrius (kuriais pabė
gėliai taip labai didžiuojasi), 
reikia daug surinkti Amerikos 
dolerių. Tai visi parapijonai 
turi ištuštinti, iki pat dugno, 
visus savo kišenius. /

Ponas Černius labai . buvo 
atsargus, kad savo kalboje ne
įžeistų vokiečių nacių ir kad 
neatidengus ir neparodžius jų 
darbelių, nuveiktų per trejis 
okupacijos metus Lietuvoje. 
Ant bolševikų tai privertė vi
sokių melų didelį kalną. O 
apie tas baisias žudynes, ku
rias naciai vykdė po visą Lie
tuvą, tas ponas visai nė ne
prasitarė. O gal yra taip, 
kad varnas varnui nenori kirs
ti į akį.

I Pabėgėliai po tūlo Šimkaus 
vadovybe, pasirašė ir suvaidi
no neva trijų veiksmų “vei
kalą.’’' Visas veikalas buvo 
vien tik gramozdiškai sufor
muluota, fašizmu dvokianti 
smetonininkų propaganda.

Visose prakalbose nei vienas 
nepasakė, kaip šiandieną mū
sų sena tėvynė atsistato, kaip 
tenai mokyklos yra plečiamos 
po visus Lietuvos kampus, ir 
kad visas mokslas yra visiems 
veltui. Ne, to ponai kalbėto
jai nepasakė nė vienas. Jiems 
tas nesvarbu. Jiems tik svar
bu skleisti fašistinę, karą 
kurstančią propagandą. /.

Tai tiek apie tą smetoninin
kų ir pabėgėlių propagandos 
vakarą. Kauniškis.

Gamybos Proceso
1 Konvejerizacija

VILNIUS, 1948 m., gruodžio 
18.Ligi šiol Vilniaus tabako, 
fabriko rūšiavimo ceche dar
bas buvo atliekamas rankomis; 
Technologo drg. Ješčenkos ini
ciatyva ceche įrengtas konveje
ris, atliekantis dabar šį darbą 
mechanizuotai. Tuo pačiu page
rintas tabako rūšiavimas ir pa
keltas darbo našumas.

K. Komolikovas.

Laidotuvių 
Direktorius

4
• *
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Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit -suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai 'ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė, "Mūsų 

x patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Philadelphia, Pa.
Matėm Lyros Chorą 
Televizijoje

Vasario 25-tą, 8:45 vakaro, 
iš stoties WCAX-TV, Channel 
10, visų pirma pirmininkas 
paaiškino, jog dainuos lietu
vių tautos choras, ir tt., ir la
bai gražiai jį pristatė, ištarė 
jo vardą.

Pirmiausia pasirodo moky
toja Mrs. Rose Behmęi> su ar
monika paduodant balsą cho
rui. Prasidėjus dainoms, įvai
rias dainas dainavo per 15 
minučių. Išėjo labai gerai, 
nebuvo tuščios nei vienos se
kundės. Ir taip pagirtinai su
dainavo, kad visi, kas matė ir 
girdėjo, gyrė chorą. (

Mes prie televizijos turėjo
me svečių ,tad nespėjom visuš’ 
choristus matyti iš syk, bet 
vėliau matėm visus labai aiš
kiai. Išsyk nemačiau geros 
soprano Nellie Zigceylo (Stat- 
kevičiūtės), nors balsas girdė

CON EDISON
būtų nepaisymas jūsų reikalų 
jei mes nepasakytume jums to: 

. f
I

CON EDISON turi atsakomybę prieš jus,' New 
Yorko žmones; prieš savo 155,000 savininkų, 
kurių pinigai daro aptarnavimą galimu; taip 
lygiai, kaip prieš savo darbininkų šeimą.

Kad išpildyti mūsų pareigas link mūsų kostume- 
rių—kad visuomet galėtume pristatyti pakanka- 

' mai elektros, geso ir garo—mes esame pasiryžę 
praplėsti mūsų dirbtuves ir parankumus. Su 1952 
metais, šis, pokarinio išplėtimo programas, tiki
masi, kad kainuos ši milžiniška suma pinigų 
$435,000,000.

Kad išpildyti mūsų pareigas dėl 155,000 žmonių, 
kurie yra dalininkai šiame biznyje, atatinkamas 
pelnas yra būtinas. Tai yra tokiems kasdieni
niams žmonėms—norintiems investuoti savo su- 

. taupas pas mus—mes turime jieškoti pinigų dėl 
jūsų ateities aptarnavimo.

Akivaizdoje to darbo priešakyje, elektros kainos 
yra per žemos. Jos yra pavojingai neganėtinos, 
užtikrinimui aptarnavimo, reikalingo New Yor- 
kui dabar ir ateityje. Mes būtume nepaisan
čiais jūsų interesų, jei mes ne nepasakytume.

*

CONSOLIDATED EDISON
SYSTEM COMPANIES

Paul Gustas Funeral Home, 
- ' INC. '

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

e EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg

' pareikalavimo. 'Mūsų telefonas niekad nemiega.

Augiist Gustas
BELTAIRE FLORIST ’

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 EOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68th St.)

■Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,
• telefonuokite:

SI loreroad 8-9330
r Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams , 
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNE&AL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. •

4 pusi.—Laisvė (Libęrty, Lith. Daily)—Pirmad., Kovo 7, HM#

josi. Neužilgo pamačiau dai
nuojančią solo vieną punktą, 
o . jai pritaria kitos choristės. 
Nellie turi gerai išlavintą pui
kų sopraną: kai7 uždainuoja, 
skamba visa svetainė.

Mūsų Lyros Choras turi ge
rų dainininkių sopranų, taip 
pat ir altų. Vaikinų taipgi 
turi gražiais balsais ir jau 
gražų skaičių. Bet choristai 
kviečia daugiau jaunimo ateiti 
ir tapti Lyros Choro nariais, 
jie labai draugiškai priims.

Pamokos įvyksta kiekvieną 
panedėlį, 8:30 vai. vakaro, 
1218 Wallace1 St. Mes visi 
mylinti Lyros Chorą' džiau
giamės ir didžiuojamės jo dai
nomis, ir jo veikimu tarpe ki
tataučių. Lai gyvuoja Lyros 
Choras ir linksmina mus su 
skambančiomis dainomis.

P. Walantiene.

Detroit. — Fordas žada 
atmesti savo auto, darbi
ninkų reikalavimą dėl algos 
pakėlimo.



LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9388 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 52 Meserole Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STAN1SLAWA SADESKY

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5665 has been issued to'the undersigned 

,to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 229 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on' thu promises.

JOHN DRACOMANOUS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6323 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at'retąil under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6816 Fourth Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN P. GALLAGHER

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine- and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 55 Pierrcixmt St.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PIERREI’ONT HOTEL CORP.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5694 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I .aw at 452 East New York Av.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO LUPO

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7565 has bejn issued to the undersigned 
to sell be?r. wine and liquor at retail under 
Section, 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 31 Cumberland St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

t ANNY COLLATZ '

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 51 Morgan Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
tn the premises.

ERNIE SEITZ

NOTICE i< he--by given that License No. 
RL 6’25 has been issutd to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Nassau Avenue. Bdrough of I 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed i 
on tho premisos. I

OAK TAVERN. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8512 has iieen issued to the undersigned 
to sell beet, wine and liquor al retail under 
Section 197 ot the Alcoholic Beverage Control 
Law at 106 Flatbush Ext.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on th? premises.

ISADORE IL BRENNER 
dba B B Bar & -Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3117 has been %sue<l to the undersigned 
to sell beer. wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law it 13 Meeker Ave., aka 451 Meeker 
Ave.. Borough of Brooklyn, County of Kings, 
Io be consumed on >he premises.

IRVING FLA.MM

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 664 has veen issued to. the undersigned 
to sell bw-r. v ine and liquor at retail under [ 
Section 107 of tile Alcoholic Beverage Control 
Law at 3698 Clarendon Road^ Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

CHARLES .1. MEYER 
dba ClareUiook Tavoru

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1238* has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Bevo-age Control 
Law at 35 Grand Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN LUKASZUK

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 553 has been issued to the undersigned 
to sell be< r. wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Lww at 156 - 1th Avenue. Boropgh of
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

THOMAS ROACHE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3077 has Iteen issued to the undersigned 
Io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Liw at 1350 Myrtle Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANGELO BELLO 
Myrtle-Wilson Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1058 lias been Issuer! fo the undersigned, 
to sell beer, 'vine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 271-275 Jay Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

> THE PARK TAVERN

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 9385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1337 Bushwick Ave.. Borough . of 
Brooklyn. County of Kings, to Ik- consumed 
on the premise*.

BUSH WICK ŲOFBRAU. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 615 has been issued to the undersigned 
Io sell beer. wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1168 Liberty Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MUHINS SCHWARTZ

NOTICE is heieby given that License No. 
RL 1196 has been issued 1° the undersigned 
to sei! be< i,. wine and liquoj at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Irving Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promiaw.

JOSEPH & AGOSTINO RAIA

NOTICE is hereby given "that L*C*O*<* No. 
RL 301! has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor* at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Tfeverage Control 
Law at 1696 Broadway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be eonaumed 
cn the premises.

JAMES MULLEN

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 567 has been issued to the undersigned 
to sell boor, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
f«aw at 48 Johnson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kiqgs. to be consufricd 
on tho premises.

WILLIAM WARANITSKY

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7275 has been issfed to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 638 Bergen Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises,

CHAS. D. BRYAN
• Bryau'J Vanderbilt Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
, RL 542 has been issued to the undersigned 

to sell beer, wine nnd liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
I^iw at 253 Troy Avenue,. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JOHN EMPEROR

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 39.44 has been issued' to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at tetail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 281 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

CLIFTON BAR & GRILL. INC.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and/liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 38 Bogart Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOGART ST. TAVERN, INC.

NOTICE iš her *by given that License No. 
RL 4108 has i.een issued to undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law’ at 421 Sutter Avenue, Borough ot 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EUGENE ROTH

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8010 has been it.sued to the undersigned 
to sell beer, 'vine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 35 So. 3rd Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MIRIAM FREEMAN

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5666 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under/ 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control' 
law at 676 Driggs Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

MARGARET PIVORAITES 
Driggs Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
FL 1027 has been issued to tho undersigned 
to sell bo<>r, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 1058 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to lie consumed 
on the premises.

WILFRED H. ATCHUE

NOTICE is hereoy given that License No. 
RL 7575 has been issued to the undersigned 
t<> sell bcAr. wine and liquor at retail finder 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Uw at 553 Nostrand Avenue, Borough of 
Brooklyn, Comity of Kings, to be consumed 
on the premises.

THERESA R. ATHING 
Bake's Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3965 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1042-101> Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET T. MULLIGAN 
dba Mulligan's Rest. & .Bar

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 617 has been issued to .the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Igiw at 406 —.So. 3rd Street. Boroligh of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER AMBROSE

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5730 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
LaW at 126 So. 5th Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH LUGAUSKAS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 681 has be?n issued to the undersigned 
to sell beer, .vine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8196 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of' the Alcoholic Beverage Control 
Law ut 32 Ten Eyck, Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KĄPISKAS

NOTICE is *hcreby given, that License No. 
RL 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 114 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
oh the premises.

LUDWIG MANKĖ

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 15609 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
tho Alcoholic Beverage Control Law at 
394 Tbroop Avenue, Borqugh of Brooklyn. 
County of Kings. to be consumed off the 
premises.

SAMUEL LICHT

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6550 has been issued to the undersigned 
to sell beer, -vines an<( liquor at retail under 
Section 10.7 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 518 Grand Steet, Borough of 
Brooklyn-, Comity of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH DALTAITIS

NQTICE is hereby* given that License No. 
RL 8624 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquoi; at retail under 
Station 107 of 'hu Alcoholic Beverage Control 
Ląw at 282 b'lathnsh Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

JOHN KELLY

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3003 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the-Alcoholic Beverage Control 
Law at' 470 Court 'Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be'consumed 
on the premises.

THOMAS J. CUNNINGHAM

NOTICE is hereby given that' License No. 
RL 4113 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 263 Riverdale Avehu°« Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bg consumed 
on the premises.

H. R. LOUNGE;,INC.

NOTICE fs'.^hereby given <hat License No. 
IlL 8066 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Irfiw at 547 Morgan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed, 
on the premises.

JULIUS SINKIEWIC'Z

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 494 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine lit retail under Section 
107 of tho Alcoholic Beverage Control Law 
at 128 No, 10th Street, Borough 61 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

JOHN ANDERSON

NOTICE in hereby given that License No. 
L 5784 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2276 Flatbush Ave.,, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MICHAEL CURKAN

Indianapolis, Ind.
Indianos Gubernatorius 

Pabėgo iš Debatų

Čia' staiga kilę debatai ant 
gatvės kampo tarpe gubi Hen
ry F. Schricker ir Komunistu 
Partijos miesto pirmininko Ben 
Cohen dėl pastarojo teisių da
linti laidelius tarpe bedarbių, 
pasibaigė su gubernatoriaus 
greitu pasitraukimu į valstijos 
butą.

Incidentas įvyko pirmadienį, 
vasario 21 d., gub. Schricker 
einant į 'bedarbių apdraudos 
raštinę Cohen įteikė lapelį, ku
riuos jis dalino per pusę bloko 
ilgio eilėj sustojusiems bedar
biams. Lapelyje buvo protes
tuojama prieš Indianos bedar
bių apdraudos mažus išmokėji
mus. Lapelis buvo užvardintas: 
“Kids Have to Eat; $40 a 
Week Needed“

Gub. Schricker paėmęs lape
lį ir nusinešęs raštinėm jį per
skaitė. Už kelių minutų iš raš
tinės atmaršavęs prie Cohen 
garsiai prašneko: “Taip, jūs

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquoi

NOTICE s hereby given that License No. 
RL 4812 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 311 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
pn the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
dba Armory Tavern

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 56'16 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 331 Broadway, a k a 32 Division 
Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to lie consumed on the premises.

• HARRY GRAFF 
dba Kingsley Bar & Grill

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 730'/ has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107/of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 713 Rocxaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIDNEY JURIS. MAX M. JURIS & 
D'ORA JURIS 

dba Public Cafe

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8729 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 280 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County 7>f Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS 
CLUB

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Law at 3'28 Union Avenue, Borough of 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Brooklyn, County oO Kings, to be consumed 
on tho premises.

ANTHONY ROGERS

NOTICE ill hereby given that License No. 
RL 589 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor- at retail under* 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 226 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kingfy to be consumed 
on the premises.

MARTIN DURKIN 
Martin's Bar & Grill

NOTICE is hereoy given that License No. 
RL 4101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of tho Alcoholic Beverage Control 
Law at 362 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

SAM HAIMSON & LOUIS RACHDEFF 
362 DeKalb .Avenue

NOTICE is hereoy given that License No. 
RL 602 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and .liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1120 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM HAIMSON & LOUIS RACHLEFF 
dba Hildannc Restaurant & Bar

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1198 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1’18 St. Nicholas Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the/premises.

SAM HAIMSON & LOUIS RACHLEFF 
dba Hildanno Restaurant & Bar

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4814 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 186-90 Grand- Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.
GYMNASTIC ASS'N OF POLISH FALCONS 

ALLIANCE
Nest 14 of Williamsburg. Inc.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 660 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 214 --- 16th Strdet, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH & JOJIN KINDYA 
Kindya’s Bros. Liquor Store

NOTICE is hereby given that License No, 
L 5665 has iiecn Issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at . retail under 
Section IO1? of the'Alcoholic Beverage Control 
Law at 361 DeKalb Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be conStimed 
off the premises.

ELI S. KRAUSE

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 600 has oecn issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage 
Control’ Law at 44 Scholes St., Borough 
of Brooklyn, County__^of Kings, to ,,Jįo 
consumed on 'he premises. '

GENEVIEVE WITTMAN

NOTICE is hei'Aiy given that License No.
RL 895-1 has heon issued to the undersigned 
to sell beer, wine anil liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 451 Grand St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to Ixi 
consumed on the premises.

REPUBLIC BAR & GRILL | 
tgiuib Sutkus

esat komunistas, a?”
“Taip, tamsta,” atsakė Co

hen, kuris tęsė savo lapelių da
linimo darbą.

“Tai kodėl tu negrįžti į Ru
siją pedliavoti savo popiergalių 
tenai?” tęsė gubernatorius ir 
minia pradėjo rinktis..

“Weil; gubernatoriau,” pa-' 
lengva atsakė Cohen, “aš esu 
gimęs ir užaugęs čia, Indiana- 
polyje, ir aš noriu matyti šioje 
šalyje geresnę tvarką darbo 
žmonėms.”

“Aš mažai vertinu’jūsų ame- 
rikonizmą,” atkirtęs gub. Schri
cker bandė stumti Cohen.

Čia Cohen pakėlė balsą; kad 
girdėtų besirenkanti apie juos 
bedarbiai, paklausė:

“O ar yra amerikoniška mai
tintis šeimynai ir kūdikiams su 
$20 savaitėj?” (Indianos vals
tijoj maksimum nedarbo mo
kestis — $20.)

Gubernatorius buvo jau tiek 
užkaitęs, kad garavo rūstybė
je, matydamas, kad neatsilaiko 
susikirtime.

“Kur tu manai tų pinigų 
gauti tam reikalui?!” šaukė 
gubernatorius į Coheną.

“Aptaksuok didžiąsias korpo
racijas,” greitai atsakė Cohen. 
“Jos pasidarė milionūs laike 
karo ir šie darbininkai šian
dien kenčia, nes tos pačioš kor
poracijos juos išmetė iš darbo, 
taigi, ponas gubernatoriau, jos 
turi padengti kaštus nedarbo 
apdraudos.”

Tokis atsakymas pusėtinai 
įdilgino gubernatorių, kuris 
pradėjo niekinti Cohen už jo 
prastą amerikonizmą. Cohen jį 
greitai sustabdęs tarė:

“Gubernatoriau, aš tris ir pu
sę metų ištarnavau J. V. armi
joj kovodamas ir gindamas mū
sų šalį nuo priešų. Tamsta pri
žadėjai bonus veteranams savo 
rinkimų kampanijoje, kur jie 
yra? Tamsta prižadėjai civilių 
teisių legislatūrą, kur ji yra?”

M. J. ŠVILPOS
Mostys — Nepaprastai 

Svarbios Mostys!
Laikraščių skaitytojams nėra nau

jiena girdėti apie švilpos mostis, 
nes yra pastebėję daug sykių gar
sinant jas. Bet ar visi bandėte joms 
pasinaudoti? Dėlko ne? Dėlto, kad 
nenorite tikėti jų sėkminga pagal
ba. Jei netikite ir nenorite jų pa
bandyti, tai patys sau darote 
skriaudą. Meldžiu atkreipti atydą į 
šį patarimą: Ar jūs ligoti ar sveiki, 
vistiek jums yra naudinga visada 
turėti savo namuose M. J. švilpos 
Miracle Ointments, 5 rūšių, kurios 
prašalina keletą desėtkų įvairiai pa
sireiškusių skausmų.

No. 1-M J. Svilpa's Mostis nuo 
dantų ir smegenų (gums) nesveiku
mo. Tuoj pagelbsti. Kaina 50c. ir $1.

No. 2-M. J. Svilpa’s Salve for-Ex- 
ternal Pains. Ši mostis prašalina 
skausmus nuo kojų, rankų, pusiau 
sprando, sąnarių ir muskulų su
stingimą. Persišaldymą ir aštrų ko
sulį. Kaina $1.

No. 3-M. J. Svilpa’s Miracle Salve 
for Skin Irritation. Tai mostis, kuri 
pagelbsti nuo įvairių odos, ligų 
kaip tai: Rash, Athlete’s Fdot, Sinus, 
sužeidimą. (Tik ne vėžio ligas). 
Kiekvienas, turėtumėt įsigyti.
Kaina $1.

No. 4-M. J. Svilpa’s New Disco
very Salve for Itching Skin and 
Poison Ivy. ši mostis greitai pra
šalina įvairius odos niežėjimus. 
Kaina .$1. /

No. 5-M. J. Svilpa’s New Disco
very Salve for Piles. Ši mostis nau
jai išrasta, kuri greit prašalina Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo. 
Pagelbės, jei tik vartosite pagal nu
rodymą prie mosties dėžutės. Tuoj 
įsigykite. Kaina tik .$2.

Sisųsdąmi užsakymus, kartu pri- 
siųskite ir money orderį ar/čekį. Iš 
Kanados reikia pridėt 25c ekstra 
Siunčiame ir C.O.D., reikia pridėti 
30c pašto ženkleliais. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A 

Hartford 6, Conn.
Hartfordiečiai galite pirkti pas 

E. Beirs (vaistinėj), 158 Pąrl$ St., 
arba pas Zembą, 168 Sheldon St.

/ (Adv.)

'LEJLE^HONE
STAGG 2-5043
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RES. TEL..
IIV. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIVS

FUNERAL HOME
ALBERT J, BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Luisui uotas Balsamuotojas) h
Liūdesio valandoje kreipkitės 'pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už ^prieina^mą kainą.
Puikini Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems pašarvoti Dovanai
,660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

To užteko gubernatoriui, ku
ris greitai traukėsi iš susirin
kusių bedarbių būrio, susispie
tusių apie Coheną. <0

Darbininkai spaudė Coheno 
dešinę ranką ir sveikino jį po 
šių' debatų, primindami apie la
pelius : “Tokių lapelių mes 
esam seniai matę.” ’ -

Cohen sakė, jis išdalino, -arti 
1,000 lapelių lauko pusėje be
darbių apdraudos raštinės.

Vienas B.edarbių,.

So. Boston, Mass.
Gruodžio 31 d., 1947 me

tais, paskutinį atsisveikinimą 
suteikem drg. Antanui Buivy
dui. Gaila darosi atsiminus, 
kad netekome širdingo, teisin
go, darbštaus draugo, kuris 
taip visur dirbo, kur tik ma
tė reikalo dirbti. Dirbo, ko
vojo su priešais ir veidmai
niais, neva draugais, širdin
gai dirbdamas, jis ir kitus ra
gino prie darbo, išbardamas 
tuos, kurie- apsileidę, nenori 
nieko veikti. Bet dėlei nelem
tos širdies ligos geras teisy
bės kareivis krito be laiko. 
O jis dar galėjo gana ilgai 
pagyventi...

■Keturiolikai mėnesių prabė
gus, jo netekimas labai daug 
jaučiamas, ypatingai, kuomet 
mes darome kokius nors pa
rengimus, tai tuos trūkumus 
daug daugiau matome.

So. Bostone- mu:ms trūksta 
žmogaus, kuris mus visus 
draugiškoj formoj palaikytų. 
Pas mus yra įsigyvenęs pa
protys viens kitą niekint, kan- 
džiot, kaip nors pajuokt, vie
toj pagarbos ir draugiškumo. 
Pas i pūtimas p asi d i d ž i a vi m as 
neturėtų rast vietos progresy
vių žiponių tarpe.

Mes, kaipo darbo žmonių 
kareiviai, turime būt išmintin
gi kalboj ir darbuose ir, su
siėję su žmonėmis, nepanie- 
kinkim jų ir nepajuokim, jei 
jie nepermato ir nesupranta,

J. J. Kaškiaučius, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

; Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name -
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi ,dar- ;

žovių ir pieninių valgių * :
- gražus pasirinkimas. į
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Egzaminuojant Akis,
:: Rašome Receptus

■ Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrist# 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

;■ Tel. ST. 2-8342
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kur teisybė, kur. melas. Mūsų 
priderystė yra rimtai ir šir
dingai jiems išaiškinti. Tada 
mes įsigysime draugų, nežiū
rint, kad jie su mūsų idealais 
kol kas ir nesutiktų. *

Nėra to žmogaus, kuris ne
padarytų klaidos. Bet klai
dos turi būt taisomos drau
giškai. Juk gi ir visagalis'die
vas darė klaidas. Sutvėrė A- 
domą vieną, bjet paskui pa
matė, kad reikalinga ir Ieva, 
kuri tiek daug “triubelio” pri
darė. '

Taigi ir mes, jei padarom 
klaidą, nebūkime užsispyrė
liai, bet bandykime ją ati
taisyti. Ir bandykime klaidų 
daug nedaryti. Tada mes bū
sime vyrais, pilnoj to žodžio 
prasmėj. Dorchesterietis.

Tuckahoe, N. Y.
•Vasario 22 d. drg. Ignas Sta- 

sionis padavė man- $10 iiA sa
kė: “Užmokėk už mano 1949 m. 
Laisvės prenumeratą $7 ir $3 
duok Laisvės dienraščio 30 ni
tų sukaktuvėms paminėti.”

Po karo Stasionių sūnus že- 
notas su slauge ir gyveno pas 
tėvus; dabar nusipirko savo 
namą ir ten gyvena. Tėvai la
bai džiaugiasi, labiausia Stasio- 
nienė, nes dabar mažiau dar
bo turi ir geriau pasilsi, nes ir 
ji pati daug metų sirguliuoja.

' Ig; Kartonas.

Monarchistai nužudė dar 
3 graikus kaip partizanų 
rėmėjus.

PRANEŠIMAS
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 9 d., 8 v. v., 408 Court St. Na
riai dalyvaukite, turėsime svarbių 
reikalų aptarti. — Valdyba. ,

' (54-55)

| BROOKLYN «

| LABOR LYCEUMf
DARBININKŲ ĮSTAIGA «M (jįįSalčs dėl Balių, Koncertų, Ban-g 

Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.$
Puikus steičius su naujausiais $ 

įtaisymais. S
KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS |

Kainos Prieinamos. 2
949-959 Willoughby ,Ave. |

Tol. STagg 2-8842
y

£

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI l-S

Laisvės spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus. 
Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kąjbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš ankstu atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės snaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu .būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalų spaudos darbų pašykite:

I’S

LAISVE
427 Lorimer St, Brooklyn 6, N. Y.

2
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PEIST LANE
| DRUGS, Inc.
’ 405 SO. 4th ST.,

Cor. Hcwes St.
BROOKLYN, N. Y.I

i
 Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme- 
| nys už griežtai žemas kainas. ’ t ---- f--- -----------L—
f RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

t TeL EVergreen 7-6238

5pusi.—Laisve (Liberty^Lith, Daily)- Pirmad., Kovo 7, 1949
u * z • -

Tarptautinė Apžvalga
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

darbininkų nepasitenkini
mas ta sutartimi, kurią 
unijos vadai pasirašė su 
laikraščių savininkais.

Bulgarija. - Uždaryta 
keturiolika klerikalinių or- 
ganizacijų, kurios buvo pa
verstos kontr - revoliucijos 
lizdais, 'teismas prieš pen- 
kioliką protestantų kunigų 
jau pasibaigė. Valstybes 
prokuroras reikalaujavmin
ties bausmės keturiems ku
nigams, o kitiems tik kalė
jimo. Teismo nuosprendis 
bus paskelbtas už dienos ki
tos. '

Lenkija. — Lenkijos vy
riausybė pranešė, kad visiš
kai laisvai galės Lenkijos 
uostais naudotis visos šajys, 
kurios įeina į Rytinės Eu
ropos Šalių Ekonominės 
Savitarpinės Pagalbos Ta
rybą.

Filipinai. — Filipinų re- 
akeijonieriai pradėjo kam
paniją už uždarymą Komu
nistų Partijos. ‘

Indonezija. — Holandijos 
valdžia ’ dar vis nepajėgia 
sutriuškinti liaudies pasi
priešinimo. Ji sako, kad 
“sukilėliai” buvo holandus 
užpuolę, bet tapo atmušti, 
Sukilėlių armija susidėjusi 
iš dviejų tūkstančių vyrų.

SKĘLBKITeS LAISVĖJE

MATTHEW L 
BUYUS 

(BUYAUSKAS) , □ 
Laidotuvių Direktorius 

f

□ □ □
426 Lafayette St. 
Newark 5, N.J.

« MArket 2-5172

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

’ WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia- 7-4499
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Pasilaikykite Liuesą 
Kovo 27-tą Dieną

■ rl" 11 /

Dovanos Bazarui Ar Atsimeni, Kas Įvyko 
1933 Metais?

Kardinolui Spellman Streiklaužiauti 
Nevyksta, Kreipėsi Teisman

Iš mūsų • miesto išvažiuoja 
Philadelphijon pastoviam ap
sigyvenimui labai geri ir vei
klūs draugai Paukščiai. Vin
cas Paukštys, kaip žinote, 
per daugelį metų dirbo dien
raščio Laisvės redakcijoje ir 
buvo jos vyriausiu redakto
rium.

Mūsų pažangiosios organi
zacijos ruošia šiems veikėjams 
išleistuves. Parengimas bus 
nepaprastas. Bus visko: gė
rimų, . užkandžių, šokių, dai
nų, pašnekėsiu. Įvyks Kultū
riniame Centre.

Apie viską su laiku bus pla
čiau pranešta, šiuo tarpu tik 
norime atkreipti visų brookly- 
niečių ir jų kaimynų dėmesį, 
kad kovo 27 dieną, sekmadie
nį, niekur kitur būti neapsį- 
imtumėte. Ruoškitės dalyvau
ti tose iškilmingose išleistuvė
se.' Įžangos nebus.

Parengimo Komisija.

(Pabaiga)
kien.ė žalią vilnonę

Selemon iš 
staltiesę, au- 

Ypatingh tas, 
apdraustas, 
užantspau-

Geo. Stask.
Po’ $1 : Antanas Zalkauski, 

Mrs. Alda Brewster, Mrs. M. 
Drosael, James Finneran, Da
niel Gray, Degutis, J. Baku
ti as.

Mrs.. Rukstelienė, 50c. . ir 
Mrs. Vitkauskienė, 25c.

Nepaisykite Blogo Oro!

bliuze..
Mrs. Lovutė 

Lewiston, Me., 
dėklo ir sūrį, 
kad siuntinys,
Lewistono pašte 
duotas vasario 21-mą ,o mes 
jį gavome kovo 3-čią. Jos 
sėkmingai padarytas sūris ne- 
sudužęs ir kitaip sveikas iš- 
Jaikęs tą dešimties dienų kan
čią pašte.

P. Beeis, Great Neck, N. Y., 
pridavė blanką su $4. Auka
vę

Po $1: V. Adomonienė, M. 
Smaidžiūniene, P. Beeis ir J. 
Kupčinskas.

Labai dažnai mūsų* paren
gimų pasisekimą nulemia tik
tai oras. Jei bus graži diena, 
arba vakaras — publika atsi
lankys; o jei apsiniaukęs dan
gus ir dar truputį lynoja — 
publikos nebus.

Aš turiu mintyje, ypatingai 
tuos parengimus, kurie būna 
rengiami su ypatinga menine 
programa scenoje, štai, pa
vyzdžiui, scenos mėgėjai mo
kinasi veikalą trejetą mėne
sių, susirinkdami repetici
joms kas savaitė ir dažniau. 
Visi eikvoja laiką ir energiją 

’stengdamiesi' gerai prisirengti 
prie veikalo—perstatymo die
nai. Bet štai, toji ilgai lauk
toji diena pasitaiko lietinga... 
Iš aktorių pusės kyla ’abejo
nės, ar mūsų publika atsilan
kys į parengimą. Aktorių 
ūpas tada pakirstas ir pats 
vaidinimas net nuo to kartais 
nukenčia. Visas triūsas ir 
prisirengimas atrodo veltui...

Turime labai gerą pavyzdį 
iš netolimos praeities. • Kuo-' 
met -Liaudies Teatras vaidino 

’B. Dauguviečio veikalą “Per
galė” (Brooklyne), gerokai li
jo. Publikos buvo neperdau- 
giausiai—blogas oras sulaikė. 
Mačiusieji šį veikalą pasako
jo savo draugams apie jo ver
tybę bei svarbą. Dabar tie, 
kurie dėl blogo oro neatsilan- 
ke, gailisi veikalo “Pergalės” 
nepamatę.

Dabar Brooklyno Liaudies 
Teatras mokinasi kitą, labai 
svarbų veikalą “Gieda Gaide
liai.” šis veikalas parašytas 
išgarsėjusio Tarybų Lietuvos 
jaunosios kartos rašytojo Juo
zo Baltušio. Veikalas vaiz
duoja valstiečių išnaudojimą 
ir išniekinimą Smetonos reži
mo metu. Kaip vargšas pie
menėlis yra ujamas ir stum
domas, verčiamas sunkiai 
dirbti ir—galų gale nekaltai 

. apkaltintas pinigų pavogime, 
tampa auka nepasotinamos 
buožės. . .

“Gieda 
vaidintas 
10 d., 4 
Kultūriniame Centre, Liberty 
Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N, Y.

Visi pažangūs lietuviai tu-: 
rėtų pamatyti šį taip svarbų ! 
veikalą. Tenebūna neatsilan
kymo priežastimi blogas oras! 
.Kiekvienas lietuvis atvykęs į 
šį teatralinį parengimą, nė tik 
pamatys puikią dramą apie 
smetoniškosios Lietuvos kai
mo gyvenimą, bet kartu su
teiks moralę bei materialę pa
ramą mūsų Brooklyno Liau
dies Teatrui.

Bilietais jau atspausdinti- ir 
platinami. Kaina $1.25. Įsi
gykite bilietus iš anksto 
“Laisvės” raštinėje, ar pas 
“Gieda Gaideliai” aktorius.

Gaideliai” bus su- 
balandžio (April) 
vai. po piet, mus^

Pauline Walantiene, Phila
delphia, Pa., prisiuntė sekantį 
laiškutį: “Gerb. Laisvės Adih. 
—čia randate money-orderj 
vertės $16 ir ant blankos pa
žymėta vardai aukavusių. 
Nuo Moterų Klubo vėliname 
geriausio pasisekimo Laisvei. 
Aukavo:

Liet. Moterų Klubas, $10.
P. Walantiene, 75c.
Po 50c: A. Merkis, Pauline 

Kaspariūnas, Mary Rama
nauskienė, A. J. Smith, A. A- 
domaitis, V. Urbienė.

A. žalnieraitienė, 35c. ir A. 
Pauliukaitis, 30c.

Po 25c: K. Mišikonis, V. 
Gižauskas, U. Žilinskienė, K. 
Vasiliauskas, Anelė Griciūnie- 
nė, K. Žilinskas. J, šaulins- 
kienė, 10c.

“Gerb. Laisviečiai: Kadan
gi mes hudsoniečiai negalime 
dalyvauti jūsų parengtame 
bazare, nes per toli ,virš 200 
mailil], tai nors su aukomis, 
$10, prisidedame. Linkime vi
so gero.

Po $1: 
ban, P. 
dauskas, 
Kaulakis,

Po 50c: T. Orlauskas, 
Vaidvilavičius, A. J. Sikorski, 
K. Grigas, M. Kazlauski, A. 
Sidarienė. Draugiškai, Charles. 
K. Urban, Hudson, Mass.”

Aukavo:
C. K. Urban, K.
Vaitekūnas, J.
J. JSeskauskas, 

W. Wondzul.

Ur- 
Sa-

F

Adelė Bakūnienė, Iš 
side, N. J., sekmadienį 
vavo bazare ir pridavė 
ką ir $11.75 Aukavo:

Po $2: Louis Luckauski,

Cliff- 
daly- 
blan-

Fihnos—Teatrai
Stanley Teatre, .prie Times 

Square, pradedant kovo 5-ta 
pakartoja seniau rodytas dvi 
tarybines /filmas—“They Met 
in Moscow” ir “The Turning 
Point.’’ Pirmoji yra muzika- 
liška komedija, antroji pa
vaizduoja Stalingrado kovas.

Embassy Newsreel Teatruo
se rodo žinias filmose iš mūsų 
šalies ir iš svetur.

Radio City Music Hall ro
do “Family Honeymoon, 
džiojoje scenoje 
“Scrap Book.”

Di- 
spektaklis

Roxy Teatre 
“Down to the Sea 
Ir yra veiksmai scenoje.

teberodo 
in Ships.”

Brooklyno Paramount rodo 
“Cover Up” ir “The. Giri 
From Manhattan.”

New Yorko Paramount te- 
berodo “Whispering Smith,” 
tu asmenų veiksmais scenoje.

Victoria Teatre sėkmingai 
rodomoji “Joan of Arc” pra
deda 18-tą savaitę.

A. žemaitis, iš Baltimore, 
Md., prisiuntė blanką ir $3« 
Aukos surinktos LLD 25 kp. 
susirinkime sekamai:

O. J. Deltuvai, Hanover, 
$1.50.

J. Stanys, 50c.
Lopatto, 
žemaitis

Po 25c: K.
K. Juškauskas, A.

išėjo 
nenu- 

Jie išžudė 
Ar galėtu- 

kur Hitleris

Geo. Shimaitis, Brockton, 
Mass., prisiuntė blanką ir 
Aukavo: ALDLD 6 kp.,. 
ir Geo. Shimaitis, $2.

$7.

M. Panelis, Bayonne, N. J., 
$10.

Po $5: ALDLD 155 kp., 
moterų skyr., per M. Kižie- 
nę, Worcester, Mass.; J. Jor
dan, Flushing, L. I.; K. ir L 
Levanai, B’kiyn, N. Y.; P. Ja- 
silionienė, Binghamton, N. Y.; 
LDS 103 kp., Ridgewoode; 
Tadas Kaškiaučius, Newark, 
N. J.: K. Milinkevičius, B’- 

7.: P. Dennis Clif- 
; V. Bovinas, Forest 
Y.
K. Devetzko, Wee-

ton, N. J
Hills, N.

Po $3:
hawken, N. J.; nuo gero rėmė
jo per K. Žukauskienę, Union, 
N. J.; V. Kaminskienė, Bing
hamton, N. Y.; A. Navikaus- 

’ kai, New Canaan, Conn.,
Po $2:

peth, N. Y.: S. Vertelka, B’- 
klyn, N.
Maspeth, 
nienė,

M. šmagorienė, Mas-

O tai verta prisiminti, nes, 
sakoma, istorija pasikartoja ir 
patys tai matome.

1933 metais įvyko hitleri
ninkų užkurtas ‘ Reichstago 
gaisras.

Po to įvyko areštai ir nu
teisimai komunistų, kaltinant 
juos už tą gaisrą.

Buvo uždaryta komunistų 
partija; o paskui ir visos uni
jos, taipgi masinės organiza
cijos.

Paskui koncentracijos kem
pes, įrengtos neva komunis
tams, atiteko visiems.

Vėliau hitlerininkai 
užkariauti pasaulį su 
galima armija.’’ 
milionus žmonių, 
mete pasakyti, 
dabar ?

Hitlerio, žinoma, niekas ne
gaili. Niekas negailėtų nei 
amerikietiškų Hitleriu, jeigu 
ne tie milionai nekaltų žmonių 
turėtų kentėti ir žūti dėl tų 
Hitleriu užgaidų pavergti sa
vo šalies žmones, kad nebe
būtų kas protestuoja prieš ėji
mą žudyti ir pavergti kitų 
šalių žmones.

Mūsų 
darbininkų 
tu teismas €
madienį, 
tos iš 
d žiūrės, 
siu Kongresas, 
muosius gina, šaukia masinę 
demonstraciją pertraukos pie
tums valandomis šį pirmadie
nį, kovo 7-tą, Foley Square, 
ties Chambers St. stotimi 
netoli nuo Canal St. stočių.

Kas atsimena 1933 metus 
buvusių komunistams teismų 
Vokietijoje pasekmes, tam 
verta susidomėti 1949 komu
nistų teismais Amerikoje. Me
tai kiti, vieta kita, bet tikslai 
tie patys. 1 L. K. N.

Valstijų 
komunis- 

šį pir- 
paskir-

Jungtinių 
i vadų 

įvyks 
prie ponų 
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Kardiuolas Spellman savo 
grasinimą laužyti Kalvarijos 
kapiniu darbininkų streiką 
išpildė, tačiau ne su tokiu pa
sisekimu, kokio tikėjosi.

Kardinolas buvo žadėjęs 
ateiti vedinas šimtu klierikų 
kasti duobes streikuojančių 
darbininkų vietoje. Spauda 
taip ir rašo, kad atsivedęs 
šimtą. Bet piketuojantieji 
streikieriai šimto nematė. Jie 
matė kardinolą, lydimą dvie
jų -vyskupų, trijų kunigų įr 
didelio būrio policijos atsive
dant būriuką’klierikų iš šven
to Juozapo (streiklaužių) se
minarijos Dunwoodie, N. Y.

Patsai kardinolas atrodė iš
sigandęs, piktas, susimąstęs. 
Jo atsivežtieji klierikai užsi
čiaupę, rūstūs. Buvo spėja
ma, kad tarp klierikų įvyko 
diskusijų, barnios ir kad gal 
radosi rizikavusių tapti išmes
tais iš seminarijos, bet neėju
sių streiklaužiauti. Matėsi, 
kad ir tūli išvestųjų tebekovo
jo su savimi dėl šio savo el
gesio.

Kapinėse pritraukta kardi
nolo paveikslų, bet niekur,ne
simatė su juomi daugiau vais- 
ko kaip 30, įskaitant kunigus, 
taipgi kardinolą lydinčius de
tektyvus. Tie jo “duobkasiai” 
tik kelintas leidosi kamerai 
paimami tiesiog veidu. Jie 
nusilenkė, užsisuko, bent po 
du ar tris už vieno priešaki
nio paslėpė savo veidus nuo 
patekimo į tą gėdingą pa
veikslą.

Mažai kas norėjo čionai 
Kalvarijos kapinėse, Maspe- 
the, tapti gyvas nukryžiavotu 
ant streiklaužio gėdos stulpo.

Ko Reikalauja Streikieriai?
Streikieriai, nariai United 

Cemetery Workers, CTO, pa
tys- praktikuojant? katalikai 
(kitokių ten nesamdo), rei-

kalauja penkių darbo dienų, 
4 0 valandų savaitės be nuka- 
pojimo algos,' kuri yra $59.40 
savaitei. Ir reikalauja laiko 
ir pusės už viršvalandžius ir 
šeštadienių darbą.

Kardinolas Spellman, pasi- 
mojęs laužyti uniją, pasakė, 
kad darbininkai galėsią su
grįžti darban tiktai atsisakę 
unijos.

Darbininkai Tikisi Laimėti
Kad kardinolo • pastangos 

laužyti streiką ne tiek pavy
ko, kiek tikėjosi, rodo ir tas 
faktas, kad po pirmos dienos 
bandymų nuspręsta nebeatsi- 
dėti ant kardinolo “švento
sios” valios ir galios, nes ji 
pasirodė per silpna, šv. Pa- 
trick’o katedros trustistai, ku
rie valdo Kalvarijos, Maspe- 
the, taipgi Gate of Heaven 
kapines, Hawthorne, kreipėsi 
į Supreme Court, kad tas iš
duotų drAusmę (injunction) 
prieš streikierius.

Į kardinolo pareiškimą, kad 
streikas esąs “nelegalus ir ne-

i morališkas,” John Harold, pa- 
j tarėjas unijai ir Katalikų 
! Unijistų Sąjungai, atsake, kad 
nežiūrint katalikų . unijistų 
atitinkamos pagarbos kardi
nolui—

“Yra svarbiau pripažinti dar
bininkams teisę organizuotis 
ir kolektyviai (bendrai) de
rėtis per savo pasirinktas uni
jas, taipgi mokėti jiems pra
gyvenimui atitinkamą teisėtą 

'algą, negu laidoti mirusius.”

Mirusiu Pavojaus Nebuvo

Per abiejas tas kapines bu
vo suguldyta apie ?6o nepa
laidotų kūnų. Spellmanas ir 
jo trustifetai, savininkai tų ka
pinių, rėkia, būk esąs pavojus 

.apylinkės gyventojų sveikatai, 
ir. tt. Tačiau pasiteiravus apie 
tai sveikatos departmente, iš
reikšta mintis, jog pavojus 
kiltų tik tada, jeigu reikėtų 
kūnus išlaikyti nelaidotais il
gą laiką šiltame ore. Kad 
dabartiniu sezonu ir esamoje 

. temperatūroje jokio pavojaus 
i nėra.

Kitais žodžiais, tas striokas, 
tas riksmas buvo kardinolo su
keltas tikslu sulaužyti darbi- 

1 .ninku streiką ir uniją.

Pasinaudokite gera proga' įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
TT AE>TTT PA 895-897 Broadway lJLj/\rULJl W. Brooklyn 6, N. Y.

JOSEPH N. ZAYAN, Rep. 
Kurie užeis su Šiuo skelbimu, gaus nuolaida kainose.

EVergreen 8-2439-2240

N. Y 
B’kiyn;

. Kauliniene, 
Mrs. Cedro- 

Carl Bender,

Po $1: ! H.
Binghamton, N.

Pagiegalienė,

Če-
ponienė, Binghamton, N. Y.; 
S. Barkus, B’kiyn, N. Y.; A. 
Zumis, B’kiyn, N. Y.; K. 
Reklienč, Maspeth, N. Y.; 
Mrs. Byers, B’kiyn, N. Y.; O. 
Nečiunskienė, B’kiyn, N. Y.

Širdingai dėkojame už daik
tais ir pinigais dovanas.

Laisvės Administracija.

Brooklynietis Jamės Mona
han tapo užmuštas automobi- 
liaus ant 4th Avė. Užmušėjas 
pabėgo.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

' . , i 9—12 ryteValandos: j g vakare
/

Penktadieniais uždaryta

ORMAN & MICHELSON' *

REAL ESTATE ----- INSURANCE
Visokiais Real Estate ir Insurance reikalais, 

kreipkitės pas mus ir gausite 
geriausį patarnavimą

, Namai ant Pardavimo
Turime šimtus visokių namų ant pardavimo. Daug turime 
namų arti prie lietuvių kultūrinio centro, Richmond Hill. 
Namai parsiduoda visokiomis kainomis. Turite didelį pasi
rinkimų. Turime lotų, farmų ir biznių. Pirmiausiai ateikite 
pas mus. Nereikės bereikalingai laiko gaišinti.

Perkant ar Parduodant Namus, Kreipkitės pas Mus
I - ,

Pilnas Insurance Patarnavimas
Mes palaikome ryšius su eile geriausių kompanijų dėl viso
kios apdraudos—insurance.. Mes išimame jums naują ap- 
draudą ant namų, biznių, fornišių, fur coats, ir visokių nuo
savybių, automębilių, ir tt. Mes duodame Insurance patar- 
navimą bile kur New Yorko valstijoj.
TAIPGI ATNAUJINAME IŠSIBAIGUSIĄ APDRAUDĄ

STANLEY ZUBAVIČIUS 
Akountentas

111 AINSLIE STREET 
Brooklyn, N. Y.
Tel. EV. 4-3049'

Kreipkitės kas vakarą 
nuo 7-tos vai. 

šeštadieniais ir Sekma
dieniais ištisą dieną.

>0000000000000000000000000

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. D.
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
.. . j Ml—2 dienomValandos: įg_g vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0208

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y. .

LDS 46 kp. susirinkimas jvyks ko
vo 9 d., 8 v. v. Liet. Neprigulmingo 
Klubo Name, 269 Front St. Pasibai
gus LDS susirinkimui, įvyks LLD 
24 kp. mitingas, aVisi nariai būkite.
— Sekr. (54-55

Pildome Income Tax Formas
i \ -

Liaudies Teatro vaidintojai 
mokinasi šį veikalą po Jono 
Juškos priežiūra. - Marytė*

Kreipkitės pas

ORMAN & MICHELSON
REAL ESTATE. /— INSURANCE 
87-07 94th Street, Woodhaven 21, 'N? Y.

Telefonas: Virginia 9-0842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada* 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

'7T TI>E>’Q DID 411 grand street Lili " DAR BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASOlEN

DEGTINES - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7728T

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck - St
Tel. EVergreen. 4-8174

, LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 
v /

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
1 K —

TeL EVergreen 4-9612 Z
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