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tijos kongresmenas, demokra
tas Francis E. Walter, patei-
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ke Kongresui įstatymo pro
jektą. pagal kurį turėtų bū
ti nupilietintas kiekvienas ko
munistas, nepaisant, . kur jis 
gimė: užsieny.) ar Amerikoje’

Kongresą n yra Įnešta ir 
daugiau bilių, nukreiptu prieš 
komunistus, besisiekiančių vi
saip juos varžyti.

New Yorko valstijos seime
lio (Assemble,jon) yra Įneš
tas sumanymas pašalinti iš 
mokyklą kiekvieną mokyto
ją, kiekvieną tarnautoją, pa
skaitytą komunistu.

Visoje eilėje kitu valstijų 
seimelių taipgi yra pateikta 
komunistams varžyti Įstatymų 
projektų.

Kai kur jie praeis,—pataps 
įstatymais, — kai kur gal ne
praeis, — gal tolyregė, šalta 
išmintis nugalės aklą, trum
paregišką Įsikarščiavimą.

★ ★ ★
Visu tuo, be abejojimo, ; 

džiaugsis, tarp kitą, atbėgę- ■ 
liai. i

Atbėgančiųjų tarpe yra 
daug “daktarų,’’ daug “pro
fesorių.” Nemaža jų dalis jau 
gavo vietas mūsų šalies uni
versitetuose. o kiti jas d a r 
gaus.

Tie, kurie kovojo prieš Hit
lerį, bus išėsti, o kurie padėjo 
Hitleriui žudyti žmones, bus 
anų vietosna pastatyti!...

Iš mūsų krašto mokyklų pa
žangieji mokytojai ir profeso
riai jau pradėta šalinti be jo- j 
kiti specialių Įstatymų.

Vyriausias komunistu nusi
kaltimas, žinoma, glūdi tame, 
kad jie kovoja už taiką. ‘ 

Bet tai yra ir jų laimė. 
Kiekvienas kuris šiandien 

kovoja už ilgametę taiką, už 
pastovią taiką, tas yra ap
šauktas komunistu, o tuomet 
—good bye!...

Eilė Wallace’o šalininkų 
profesorių jau pavaryti iš vie
tų.

Kai reakcinis raudonbaubifc- 
mas pradeda siautėti, jis ne
paiso, ar žmogus priklauso 
komunistinei partijai — jam 
svarbu jį padaryti komunistu 
ir padaro.

Tuomet jį kryžiavoja ’...
Jau nukentėjo ir, galiu drą

siai saKyti, dar nukentės ne 
vienas asmuo tik dėl to, kad 
jis ar ji drįsta priešintis tiems, 
kurie ruošia civilizacijai ir 
žmonijai pražūti.

★ ★ ★
Man, tačiau, rodosi, jog 

komunistai gali šitaip atsi
kirsti:*

—O vis tik bus šventė ir 
mūsų gatvėje!

Jie tai gali pasakyti, rem
damiesi praeities išgyventomis 
pamokomis.

Kiekvienam iuk yra aišku: 
Mussolinis. Hitleris ir* jiems 
panašios būtybės taipgi ka
daise siautėjo, kalindamos ir 
žudydamos kiekvieną,' pasi
priešinusį jų pražūtingiems 
darbams.

Kur jie šiandien?!
Vadinasi, taikos šalinin

kams netenka nusiminti, o 
tenka tik pastiprinti s’avo vei
klą, kuri yra žmonijos viltis 
ir išeitis.

Tie, kurie ruošia naują koš
marą, siaubą, jame patys tu- į 
rėš pranykti. , .(

★ ★ ★
Jau antri metai, kai Čika

goje tęsiasi penkių angliškų 
dienraščių zecerių streikas.

Zeceriai priklauso Interna
tional Typographical Unijai 
ir jie išėjo streikan 1947 m. 
lapkričio 24 d.-

Užstreikuptieji komerciniai 
laikraščiai spausdinami, bet 
jų raidės ne spaustuvėje rink
tos, o rašomosiomis mašinėlė-

MA INIERI AI 2 SAVAIČIŲ STREIKU Liaudies Valdžia dar 3-se 
APGAILI UŽMUŠTUS SAVO DRAUGUS Kinijos Provincijose
425,000 Mainierių Kartu Protestuoja, kad Prezidentas 
Paskyrė linijų Priešą Boydą Kasyklų Biuo Direktorium

Pittburgh, Pa*. — 425,000 
angliakasių nuo vidunakčio 
iš sekmadienio į pirmadie
ni apleido darbą dviem sa
vaitėm. Šį kasyklų darbo 
sustabdymą į rytus nuo Mi
ssissippi valstijos paskelbė 
Mainierių Unijos pirminin
kas John L. Lewis dviem 
tikslams:

Pareikšti liūdesį (gedu
lą) dėl to, jog pernai ang- 
liakasyklose buvo užmušta 
1,015 mainierių ir sužeista 
daugiau kaip 50,000;

Užprotestuoti, kad pre
zidentas Trumanas pasky
rė Jungtinių Valstijų Ka
syklų Biuro direktorium 
Jamesą Boydą, laikomą u- 
nijinių darbininkų priešu.

Boydas iki šiol tarnauja 
be Senato užgyrimo.

Washington. — Demok
ratas senatorius Harry F.

Gubičev Smerkia Jo 
Arešto Komediją

New York. — Sovietinis 
inžinierius Valentinas Gu- 
bičevas vėl buvo atvestas Į 
federalį teismą. Jis, x Jungti
nių Tautų štabo pareigū
nas, užreiškė, kad Ameri
kos valdžia, areštuodama 
jį, padarė provokacinę ko
mediją prieš Sovietų Są
jungą. Todėl jis atsisakė 
duoti atsakymus į bet ko
kius teismininkų klausimus.,

Gubičevas pakartojo, kad 
jisai, kaipo Jungtinių 
tų pareigūnas, laiko 
neliečiamu ir laisvu 
arešto ar tardymo.

Gubičevas buvo suimtas, 
kuomet jis kalbėjosi su a- 
merikiete Juditha Coplon, 
Washingtono teisdarystės 
departmento raštininke, 
pas kurią slaptieji FBI po
licininkai tada radę kokius^ 
ten “sekretnus” < valdžios" 
popierius.

Gubičevas laikomas kalė
jime po $100,000 užstato, 
nors FBI agentai nieko 
pas jį nerado; o' Judithai 
Coplon skirta tik $20,000 
užstato, nors pas ją “ra
do.”

Tau- 
save 
nuo 

Washington. — Atvyko 
užsieninis Islandijos minis
tras į derybas dėl įstojimo 
į Atlanto sutartį; sakė, jog 
Islandija remia tą sutartį.

Washington.
ratai siūlo pratęst rendų 
kontrolę 15 mėnesių, o re- 
publikonai tik 3 iki 6 mė
nesių.

- , Demok-

mis nurašytos.
Sakoma, šiomis dienomis 

buvo'pradėti pasitarimai tarp 
streikierių ir samdytojų, ir 
streikas gal bus baigtas.

★ ★ ★ '
. Didelis nuopelnas priklau
so organizuotiems Čikagos ze- 
ceriams už kovingumą ir iš
tvermę.

Jei zeceriai priklausytų tai 
pačiai unijai, kuriai priklau
so presmanai, šis streikas jau 
senai būtų buvęs laimėtas.

Boyd ragina Senatą tuojau 
užgirti Boydą ir, esą, Įro
dyti, kad Lewis “negali 
mus nugąsdinti ir priversti 
taip daryti, kaip jis nori.”

Iškastos anglies dabar y- 
ra 70 milionų tonų. Jos už
tektų 45 dienoms.

Bet nuo liepos 1 d. prasi
dės reguliarės mainierių a- 
tostogos dviem savaitėm; 
tad gatavos anglies kiekiai 
sumažės 35 nuošimčiais.

Anglies kompanijos įžiū
ri, jog Lewis paskelbė da
bartinį dviejų savaičių 
“stapičių”, kad galėtų pa
stiprint savo poziciją dery
boms dėl naujos sutarties. 
Derybos prasidės gegužės 
r d.'

CIO politinio veikimo ko
miteto direktorius Jack 
Kroll sakė, jog šis “stapi- 
čius — klaida.” .

Žymūs Amerikiniai 
Menininkai Sveikina 
Dm. Šostakovičiu

New York. — Metropoli
tan Operos konduktorius 
Fritz Busch, žymus muzi
kos kompozitorius Aaron 
Copland ir eilė kitų daili
ninkų pasiuntė sveikinimus 
atvyksiančiam Dimitriui 
Šostakovičiui, pasauliniai 
garsiam. sovietiniam muzi
kos kompozitoriui.

Pranešama, jog Šostako- 
vičius iš Maskvos atvyks 
į New Yorką kovo 25 d. da
lyvauti Mokslininkų, Meni
ninkų ir Rašytojų konfe
rencijoj dėl taikos išlaiky
mo pasaulyje.

Tarp pasirašiusių Šosta
kovičiui sveikinimą -yra 
Serge Koussevitzky, Bosto
no Simfonijos orkestro 
konduktorius; Lawrence 
Tįbbett, žvaigždinis New 
Yorko Metropolitan Operos 
dainininkas - artistas, ir- 
daug kitų.

Wallace o Radijo Kalba 
Sujudino Atgaleivius

Norwalk, Conn. — Sek
madienį per radiją čia kal
bėjo Progresyvių Partijos 
vadas Henry Wallace, vadi
namoj religinėj valandoj, 
tarp 11 ir 12 vai. dieną. Jis 
ragino amerikiečius . taiką 
išlaikyti ir smerkė Ameri
kos imperializmu ir karinį 
Trumąno mokymą.

Wallace’a perstatė kal
bėti jnethodistų bažnyčios 
kunigas Charles Wesley 
Lee.

Dėl to reakcininkai tūks
tančiais protestų per tele-' 
fonus smerkė tą radijo sto
tį WNLĖ. Pranešama, kad 
stotis jau atšaukė kitas 
Wallace’o kalbas, bent tai 
valandai.

Athenai, Graikija. —Tę
siasi kautynės tarp monar
cho - fašistų armijos ir 
partizanų Poleponnese.

! Šanghai, Kinija. — Kinų 
liaudininkai - komunistai į- 
steigė liaudies valdžią dar 
trijose provincijose viduri
nėje Kinijoje.- Toks provin
cijos — Kiangsu, Anhwei ir 
Honan — turi 50 milionų 
gyventojų.

Jau pirmiau įkurta liau
dies valdžia Mandžūrijoje 
ir šiaurinėje Kinijoje.

.United Press praneša, 
kad “rusai technikai - inži
nieriai” padeda atsteigti

Komunistai Protestuoją 
Prieš Jų Konstitucinių 
Teisių Laužymą Byloje

New York. — Pirmadie
nį buvo tęsiamas federalės 
džiūres rinkimas vienuoli
kai komunistų vadų teisti. 
Apsigynimo advokatai tu
rėjo dar 12 pasipriešinimų- 
reikalavimų pąkeisti netin
kamus džiūres narius. Val
džia, pagal teisėjo Haroldo 
Medinos patvarkymą, turė
jo dar 3 pasipriešinimus to
kiem džiūres nariams, ku
riuos teisėjas nužiūrėtų 
kaip “palankius” komunis
tams.

Teisėjas Medina uždrau
dė komunistų advokatams 
apklausinėti kandidatu^ į 
džiūfę. Jis tiktai pats jiem 
stato klausimus.

Medina iš pradžių buvo 
leidęs apsigynimo advoka
tams surašyti klausimus, 
žadėdamas juos perskaityti 
busimiem džiūrimenam. Bet 
Medina' skaitydamas pra
leido eilę svarbių klausimų.

Visų teisiamųjų komunis
tų vardu, Carl Winter, Mi- 
chigano Komunistų Parti
jos pirmininkas, buvo įtei
kęs teisėjui Medinai prašy
mą - protestą su visų kal
tinamųjų parašais. Prašy
mas sakė:

— ši byla turi didžiau
sios istorinės reikšmės, ka

Kainų Numažintu Sovietai Žymiai 
Atpigino Darbininkam Gyvenimą

. Maskva. — Per pirmą 
savaitę po'to, kai Sovietų 
vyriausybė įvedė naujus 
kainų numušimus, pragy
venimo išlaidos atpigo 10 
iki 15 nuošimčių.

Sovietinė spauda, be kit
ko, paduoda tokius gyveni
mo lėšų atpigimo ' pavyz
džius:

Eilinis metalo darbinin
kas Zacharas Tušinas ir 
du sūnus ir duktė, kaipo au

Amerika Ragina Atgaivint 
Indonezijos Respubliką 1

Lake Success, N. Y.—W. 
R. Austinas, Amerikos at
stovas Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboj, esą, 
“griežtai pareikalavo,” kad 
Holandija leistų atsisteigt 
Indonezijos respublikai, 
kad įvykdytų Jungtinių 
Tautų įsakymus.

M'andžurijos angliakasy klų 
ir geležinkelių veikimą.

Teigiama, kad komunis
tai - liaudininkai subūrė 
skaitlingą armiją į šiauri
nes Yangtze upės pakran
tes. Jeigu Kinijos tautinin
kų valdžią nepatenkins 
liaudininkų - komunistų iš
statytų sąlygų dėl taikos, 
tai komunistai permesiu sa
vo armiją į pietinę Yangtze 
upes pusę ir žygiuosią prie’š 
tautininkų didmie s č i u s 
Nankingą ir Šanghajų.

dangi ši byla siekia užginti 
žodžio, spaudos ir susirin
kimų laisves, kurias užtik
rina pirmasis šalies Konsti
tucijos pataisymas, šioje 
byloje džiūiė yra taip pa
renkama, kad atimta kal
tinamiems teisėta konstitu
cinė apsauga.

Teisėjau Medina atmetė 
šį prašymą - protestą.

Komunistų vadai įkaitin
ti-už tai, kad jie organiza
vo Komunistų Partiją, ir 
skelbė marksizmą - leniniz
mą; Įkaltinimas gi sako, 
būk jie “mokę jėga ir prie
varta nuversti ’ Amerikos 
valdžią.” *

Praeitą savaitę teisėjas 
Medina pašalino džiūrima- 
ną Lloydą S. Watersoną 
už tai, kad jis prisipažino 
lošęs tennisą su Benjaminu 
Davisu, komunistu New 
Yorko miesto tarybos na
riu. Jo vieton teisėjas pas
kyrė Marę Connant’ienę, 
kurios vyras yra Wall Stry- 
to bankininkų bičiulis.

Pakeičiant kitą džiūres 
narį, teisėjas paskyrė Les- 
terį A. Schiecką, buvusį 
Metropolitan a p d r a ūdos 
kompanijos pareigūną, ku
ris prisipažino aukojęs “do
lerį” veiklai prieš uniją.

dėjai, viso per mėnesį už
dirba 3,000 rublių. O da
bartinis kasdieninių reik
menų nupiginimaš jiem su
taupo 450 rublių per mėne
sį;

Metalo fabriko darbinin
kė . Marija Tukač , gauna 
900 iki 1,000 . rublių algos 
per mėnesį; ir naujas reik
menų nupiginimaš sutaupo 
jai 110 rublių per mėnesį.

Rublis skaitomas ' 20 a- 
merikinių centų.

Holandijos atstovas sakė, 
kad “negalima” jų visų į- 
vykdyti.

(Tuo tarpu holandai Mar- 
shallo plano milionais dole
rių tęsia karą prieš indone- 
zų fespublikiečius.)

Viena. — Neoficialiai 
pranešama, kad Vengrijoje 
einąs Sovietų ir gerų jų 
kaimynų pasitarimas dėl 
apsigynimo. '

VALDŽIA F ARTINAI ATSISAKO KOVOT 
UŽ PILIETINIU TEISIU BILIŲ 

} Būsiąs Atidėtas bei Palaidotas Sumanymas, Reikalaująs 
Duot Lygias Teises Negram ir Uždraust Juos Linčiuoti

Washington. — Trumą- 
niškų demokratų atstovai 
Senate, vadovaujant sena: 
toriui Scottui Lucas’ui, 
slaptai tariasi su pietiniais 
jinčiškais “demokratais’’ ir 
republikonais senatoriais, 
kaip galima būtų pertrauk
ti pietiniu demokratų fili
busterį — begalinius plepa
lus. Tais plepalais priešne- 
griški pietiniai demokratai 
jau dvi savaites sulaikė Se
natą nuo bet kokio veiki
mo.
Valdžia Daro Nuolaidas
Valdinių demokratų va

das, senatorius Lucas pa
reiškė, jog turi vilties susi
taikyti su pietiniais demo
kratais, “padarant nuolai
dų iš* abiejų pusių.”

Suprantama, jog Trumą- 
no demokratai ''rengiasi to- 
lyn atidėti ir, galų gale,

Italijos Darbininkai 
Ruošiasi Streikuoti 
Prieš Karinę Sutartį

Roma. — Sekmadienį 
siautėjo darbininkų ir stu
dentų demonstracijos prieš 
valdžios pasimojimą į- 
traukt Italiją į karinę šiau
rės Atlanto kraštų santar
vę. Demonstracijomis ban
gavo Roma, Milanas ir kiti 
pramonės miestai. Policija 
užpuldinėjo tuos darbinin
kus ir studentus.

Demonstrantai šaukė: 
“Šalin karinę Atlanto su
tartį!” “Mes norime taikos, 
taikos!”

Seime, kilo smarkūs pasi
priešinimai tam kariniam 
blokui. Pasipriešinimai tuo 
tarpu atrėmė valdžios pa- 
sinešimą ant greitųjų įvelti 
Italiją į Atlanto santarvę. 
— Valdžia buvo per anksti 
pranešus, būk tas jos siū
lymas “jau užgirtas.”'

Darbo Federacijos vyk
domasis komitetas svarsto 
vižuotino streiko paskelbi
mą prieš tą sutartį. Parti- 
zanų Sąjunga ragino savo 

I narius veikti išvien su ko
munistais ir kairiaisiais 
socialistais, kad atmuštu 
tą karinį sąmokslą.

—- —     ——■ . . —f—

Buvęs Kinijos Premjeras 
Kaltinamas už Šmugelį

Nanking, Kinija. —Nau-, 
■ju tautininkų premjerui ta
po generolas Ho Ying-čin 
vieton pasitraukusio Sun 
Fo.

Pranešama, jog Sun Fo 
traukiamas teisman už 
šmugelį. Jis atidavė savo 
mylėtinei šimtų tūkstančių 
dolerių vertės nuosavybę, 
kurią valdžia buvo užgro
bus.

Karo metu ta moteriškė 
tarnavo japonams įsiveržė
liams; todėl valdžia konfis
kavo jos turtus. Bet paskui 
Sun Fo sugrąžino jai tą 
nuosavybę.

“užmiršti” bei palaidoti sa
vo pasiūlymą dėl pilietinių 
teisių negrams pietinėse 
valstijose. Tai būtų nuolai
da iš valdžios pusės.

Prez. Trumanas pradi
niai siūlė išleisti įstatymus, 
kurie uždraustų baltiesiems 
linčiuoti negrus, panaikintų 
mokesčius už teisę balsuoti 
federaliuose rinkimuose ir 
užgintų d i s k r i m inuoti 
(skriausti - niekinti) neg
rus. *

Dabar numatoma, jog 
valdžia1 “atidės“ šį pasiūly
mą, kad sustabdytų linčiš- 
kų demokratų filibusterį.

Filibusteriuotojai praei
tą penktadienį laimėjo 
“teisę” neribotomis šneko
mis sulaikyti bet kokį su
manymą pirma, negu Sena
tas formaliai ims tą suma
nymą svarstyti.

Vice -' prezidentas Alben 
Barkley, Senato pirminin
kas, buvo patvarkęs, jog 
senatoriai gali dviem treč
daliais balsų sustabdyt fi
libusters plepalus bile ka
da, vadinasi, sulaikyt juos . 
ir pirma, negu sumanymas 
paimtas svarstymui.

Barkley’o * patvarkymas. 
buvo atmestas 46 balsais 
prieš 41.. Prieš Barkley bal
savo 23 demokratai ir 23 
republikonai senatoriai.

Laimėję šią taisyklę, pie
tiniai demokratai galėtų fi
libusters tauškalais per iš
tisas savaites ar mėnesius 
kelti Yrukšmą prieš patį ė- 
mimą svarstyt pasiūlymą 
dėl pilietinių teisių neg
rams. O ta linčiškų demok-r 
ratų mali-malienę suturėtų 
karinės Trumano progra-’ 
mos sumanymus ir bilius 
dėl rendų kontrolės pratęsi
mo, dėl būtinosios algos pa
kėlimo darbininkams, svei
katos apdraudos ir dėl ki
tų Rinkiminių Trumano pa
sižadėjimų.

■ Trumanas Nepasistengė
• Suprantama, jog Truma
no demokratai - iš anksto 
numatė filibusterį ir tik 
politikieriavo, neva* norėda
mi tą • pleperių jomarką 
“sulaužyti.” ,

Yra nurodymų, kad jeigu 
prezidentas būtų iš tikrųjų 
pasistengęs, tai jis būtų ga
lėjęs paveikti dar bent 10 
demokratų senatorių penk
tadienį balsuoti už filious- 
terio nukirtimą; tuomet 
būtų laimėjęs Barkley’o' pa
tvarkymas filibusteriui ap
riboti.

Pranašaujama, kad Dar 
Pabrangs Drabužiai

Washington. — Demok
ratas kongresmanas Wal
ter K. Granger pranašavo, 
jog pabrangs vilnos, taigi 
ir drabužiai. Vilnų kainų 
pakilimą jis teisino tuom, 
kad šalčiai - sniegynai su
naikino daug avių ganyklo
se vidurvakarinėse valsti
jose.'

ORAS.—Būsią šaltoka.
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Filibusterininkai Laimėjo
Kongrese iškilo klausimas dėl praleidimo kai kurių 

įstatymų, teikiančių naudos negrams. Būtinai reikalin
ga pravesti du įstatymai (ir jie, žinoma, vykdyti gyve- 
niman): įstatymas prieš linčiavimą, taipgi prieš poll- 
taksus įstatymas.

Šitie įstatymai yra būtini, jei norima kiek tiek aukš
čiau pastatyti negrų, kaip piliečių elementarines teises

APIE “MENKO TIKĖ
JIMO ŽMONES”

t
Smetonininkas V. Ras

tenis savo Dirvoje labai 
pasitenkinęs, kad jungti
nių Valstijų Kongreso tūli 
nariai vasario 16 d. smar
kiai pakalbėjo prieš Tary
bų Lietuvą. Nebesivaldo- 
mai Rastenis šaukia:

Menko tikejir.io žmonės 
kartais ‘ pasiduoda abejoji
mams. Sako — mes esame 
per maži ir o-.e silpni, kad 
mūbii balsas uūtu išgirstas... 
Menko tikėjimo žmonės n il
sinu •na,. kad lietu.viu šauks
mas i pasauli dėl .-avo tau
tos laisvės ir teisiu nieko ne- 

Mciik'o tikėjimoreiškia. 
žmones pasiduoda Lietuvos i
ia išveš prins 
šnibždėjimui, 
“nieko nebus, 
tik patys sau..

Bet ir menko 
. žmonės štai gali 
akis ir atidaryti au
girsti ir pam-ityli, kad tie 
žod/.’ai, kuriuos mes keletą 
metu atkakliai kartojome 
savo kukliuose susiuinKimuo-

klastingam 
lot. kurio 

kalbateŽemesniuose Kongreso rūmuose toki įstatymai nesun
ku pravaryti. Jie tačiau sunku, — ligi šiol buvo negali
ma, — pravaryti Senate. Senatas turi tokias, mat, tai
sykles, kad susidariusi senatorių grupė gali savo ilgomis, 
nepertraukiamomis kalbomis (filibusterinimu) nepri
leisti jai nepatinkamo klausimo svarstyti ir tiek. Jie 
gali kalbėti ir kalbėti ir tu jiems nieko nepadarysi! To
kios jau yra senato taisyklės. Tokia yra pietinių vals
tijų senatorių grupė, kuri tų “taisyklių” laikosi.

Kai šiemet Senate iškilo klausimas dėl civilinių teisių 
negrams garantavimo pietinėse valstijose, tai tų valsti
jų senatoriai tuojau pradėjo filibusterinti — kalbėti ne
pertraukiamai, — plepėti,- kas tik jiems ant liežuvio už
kliuvo.

Senato pirmininkas, vice-prezidentas Barkley, pasiū
lė filibusterininkus suvaldyti. Tam reikėjo daugohio se
natorių balsų. Klausimas paleistas balsavimui, na, ir 
dauguma senatorių palaikė filibusterininkus, pietinių 
valstijų viešpačius. 46 prieš 41 balsą Senatas Barkley’o 
pasiūlymą atmetė!

Prie pietinių valstijų demokratų ir jų bičiulių prisi-1 
dėjo 23 republikonai. Tarp republikonų, kurie palaikei 
filibusterininkus, bpvo ir “liberalas” n—< 
denbergas.

Na, o pietinių valstijų senatorius, ;
Claude Pepper, balsavo prieš filibusterininkus. '

Tiesa, republikonai, balsavę su filibusterininkais, aiš- 
kinasi, būk jie čia taip darė ne tam, kad paremti negrų į sedį valdovai. Reakcija da- 
linčiavimo šalininkus, bet tam, kad, girdi, reikia palai-l’)ar madoje.
kyti tradicinės Senato teisės, garantuojančios senato-i Bet tai neturėtų sukelti i 
riams kalbėti tiek,, “kiek tik jie nori.” j labai didelio džiaugsmo

Bet toks pasiteisinimas neišlaiko jokios kritikos. Se- ;^l0S® fasistiniuose^ menko | 
natas gali savų taisykles sudaryti pagal reikalą, — juk jįį^^PU10 žmonėse. Kas lie-j 
jis yra išrinktas tam, kad pravestų žmoniškus įstatymus, jCla Lietuvą, tai tos kalbos 
todėl negali gi mažuma senatorių amžinai stovėti kelvje, i rJle <0. nepakeis. las tik dai 

’ • ............. f 1 ; daugiau parodys, kad men-
demokratųiko tikėjimo žmonės yra 

"! nustoję visokio pasitikeji- 
į mo Lietuvos ' žmonėmis.
i Lietuvos žmonės pasirinko 
i socialistinio gyvenimo ke- 
1 lią. Kaip menko tikėjimo 
i reakcijonieriai 1776 metais 
nebesulaikė Amerikos žmo-

• nių nuo žygiavimo, naujuo- 
! ju keliu, taip šiandien,

i i k ėjimo 
praverti

čiuopė, šiandien jau skamba 
iš Amerikos Kongreso tribū
nos, jau kartojami didžiojo
je pasaulio spaudoje. Jau 
ir Amerikos Kongrese kalba 
apie ta pati, ką ir mūsų “tte- 
r e i k š m iriguose’’ susirinki
muose !

O Amerikos k "igi'eso 
džiai nėra tušui. Tie 
džiai jau ne vu na kartą 
tapę kūnu!

Yra tiesos tame, kad

z o

y pa

| ką
senatorius Van-1 per eilę metų tik šnibždėt 

j savo nereikšminguose susi- 
pažangesnis asmuo i r v 1( 1TA O k. O 1 (i 1 cicA'V'O 1 
Tininkus ' ’sokios rūšies fašistai, šian-

ray ir Carėy ypatingai su
sižavėjo Trumano ’Doktris 
na ir Marshallo Planu, To
se pastangose CIO lyderiai 
net pralenkė Amerikos 
Darbo Federacijos vadus 
Green ir Woll.

Bet laikui bėgantį ir tos 
politikos tikrajam vedimui 
vis ryškiau aiškėjant, CIO 
vadovybė nebe taip jau tik
ra, kad viskas tvarkoje, 
kad mes nesdme tempiami 
atgal į fašizmo atgaivinimo I 
era.

Paimkime mūsų politiką 
Vokietijoje: Vokietijos pra
monė grąžinama į rankas 
kaip tik tų, kurie Hitlerio 
režimą'finansavo ir paruo
šė Vokietiją militarinei ag
resijai. CIO “Union News1 
Service” jau abejoja, ar 
tik jis neveda prie paneigi
mo tų .idealų, už kuriuos 
Amerika kariavo ir už ku
riuos milijonai žmonių kri
to.

Nors labai atsargiai, bet 
gana ryškiai skelbiama bai
mė. “Union News Service” 
sako:

“Vienas žingsnis aną die
ną padarytas atgal Vokie
tijoje, kur okupacinės spė
kos vakarinėj zonoje gavo 
sąrašą dvylikos kandidatų į 
direktorius, kurie kontro
liuos galingas Ruhr dis- 
trikto industrijas.

“Mažiausia visa pusė tų 
vyrų, kurių ekonominė ga
lia būtų nėapsakomai dide
lė, buvo artimai susirišę su 
nacių režimu. Vienas buvo 
direktorius Kruppo, Vokie
tijos didžiulės plieno ir a- 
municijos firmos, kuri la
bai gražiai sugyveno su na-

dien atvirai skelbia aukštai i

nepraleidžiant tokių Įstatymų pravesti.
Šis Senato nutarimas — smūgis, žinoma, 

partijai, o taipgi smūgis ir Trumanūi.
Bet, iš kitos pusės, reikia žinoti, kad, nei 

partija neigi prezidentas Trumanas niekad 
'nekovojo už sūteikinją negrams ir visoms 
grupėms bei rasėms lygių teiąių.

Šis Senato “žygis” daf kartą parodė tą pažangiosios 
spaudos skelbtą tiesą: tarp republikonų ir demokratų ne
beliko jokio esminio skirtumo! Viena partija yra reak- 
ei jos ir kita! Viena partija yka stambiojo kapitalo ir ki-;mum/atrod^'panašio/kai! 
ta- - . i bos , nebesugražins Lietu-

Matysime, kai iškils Senate klausimas apie pravedimą . von kapitalizmo su pries- 
kokio nors anti-liaudiŠKO, kokio nors reakcinio biliaus, ’ pauda ir išnaudojimu. 
susivienys jie visi ir bilių praves. Bet kai tik iškyla klauU  
simas ąpie pravedimą biliaus, naudingo liaudžiai, nau-i PRADEDA ABEJOTI 
dingo mūsų dirbančiosioms masėms, naudingo pavergta- 
jai tautinei mažumai—negrams, — tuojau reakcija susi
vienija, tuojau filibusterininkai tam pakiša koją, tuojau 
pradedama rėkaloti apie nepaliečiamas Senato taisykles 
ir tam panašiai, na, ir dalykas baigtas.

Ar jūs žinote, prie ko visa,tai veda? x i
Apie tai prie progos pakalbėsime kitą kartą.

demokratu 
nuoširdžiai 
tautinėms

l • k

CIO vadovybė iš pat pra
džios karštai užgyrė ir rė
mė visa prezidento Truma- 
no ir valstybės departmen- 
to užsieninę politiką. Mur-

Tankai Vokietijai?
Allied Labor News praneša tokią žinią iš Paryžiaus:
Francūzijos metalo darbininkų taryba per Francūzijos 

Generalinę Darbo Federaciją įteikė valdžiai protestą, rei
kalaujant sulaikyti siuntimą Vakarų.Vokietijon geležies 
rhdą fr bauksitą..

Pasirodo, kad Francūzija siunčia Vakarų Vokietijon 
bauksitą (alUmino rūdą) ir geležies rūdą tam, kad vo
kiečiai (/alėtų gamintis tankus ir kaYo lėktuvus \

Šitos medžiagos suinčiamos buvusiems Goeringo fa
brikams Ruhre, taipgi tiems fabrikams, kuriuose karo 
metu buvo gaminti Messerschmitt kariniai lėktuvai.

Bet tai ne viskas! ' , . ' .
Savo proteste metalistai skelbia, jog ir Francūzijos 

metalo fabrikai, kuriuose turėtų būti gaminama žmonių 
naudojimui produktai, tapo pakeisti į ginklų fabrikus, 
vadinasi, jie gamina įrankius naikybai, o ne žmonių la
bui. . '' '

Organizuoti Francūzijos metalistai atsišaukia į visus 
to krašto žmones, ragindami kovoti Francūzijos valdžios 
karinę programą, kovoti už taiką.

Netenka, nei aiškinti, jog Francūzijos valdovai daro 
taip, kaip jiems įsako Wal( Strytas!

Buvęs prokuroro
padėjėjas O. John Rogge fe- 
deraliame teisme iškėlė bylą 
vardan 26 federally darbinin
ku tikslu nustatyti konstitu- 
citiglirtią prezidento TrUfrtano 
Įvestos valdiniams darbinin
kams ausinės (loyalty order). 
JĮ pasamdė naujai

Federal Employes 
Komitetas.

isikūręs 
Defense

ciais. Kitas buvo artimas 
> Hitlerio patarėjas tankų 
gamyboje.”

“Union News Service” 
tęsia:

“Gana dąug Amerikos 
Jaunų vyrų paaukojo.gyvy
bę sunaikinimui nacių in
dustrinio užkariavimo sis
temos, kurią šitie vyrai at
stovauja. Šita sistema at-" 
nešė mirtį ir priespaudą 
milijonams vokiečių ir kitų

I europinių šalių piliečių.
“Mūsų karo tikslas tikrai 

nebuvo tas, kad* sugrąžinti 
pamatines kontroles tiems, 
kurie, palaikė agresyvišką 
nacių sistemą ir pagimdė 
neapsakomas kančias žmo
nėms visuose pasaulio kam
puose.

“Mūsų karo tikslas nebu
vo tas, kad leisti išugdymą 
naujos, šiek tiek aptašytos 
vokiečių imperialės siste
mos.

“Tas faktas, kad vokie
čiai, kurie sėdi aukštose 
vietose, turėjo drąsos no
minuoti buvusius nacių sis
temos šulus į ekonominės 
galios vietas yra parody
mas, kad mūsų siekimai ir 
idealai, už kuriuos mes ko
vojome Antrajam Pasauli
niam Kare, nepakankamai 
įskiepyti naujai vokiečių 
vadovybei.”

Faktas yra, kad tie sieki
mai ir idealai baigiami pa
miršti ne tik vokiečių, bet 
ir mūsų pareigūnų, kurie 
nustato mūsų politiką Vo
kietijoje. To iki šiol, ma
tyt, nesuprato CIO vadai. 
Negalima sakyti, kad jie tą 
tiesą jau pilnai supranta 
dabar.

AR ATSIMENA?
Pereitų metų rudenį,fpaskyrė tam komitetui dau- 

prieš rinkimus, oi kiek bu-’giau pinigų, kad labiau blo- 
vo visokių gerų prižadų pa-j fintų . ir gąsdintų žmones 
berta prieš piliečių balsuo-! raudonu baūbu; nebepanai- 
tofų, ypač darbininkų, akis, • kinti Tafto - Hal’tley’o įsta- 
jiet malonu buvo klausytis, i tymo, o jeigu to įstatymo 

•Buvo užtikrinančiai ža-|vardas žmonėms įkyrėjo, 
dėta darbininkams žemiau-i tai duoti kitokį vardą, bet 
sias uždarbis — 75 centai jo prasmę tą pačią palikti 

milijonams — diskusijos dar apie tai
naujų darbų; neužbaigtos.

Susitarta nebekalbėt apie 
taikos pasaulyje išlaikymą, 
bet juo labiausiai kalbėti 
apie stropų. prisirengimą 
kuo greičiausiam karui; at
virai kalbama apie karą 
prieš Sovietų Sąjungą/tam 
tikslui sukurta karinė san
tarvė Amerikos, Anglijos, 
Francūzijos ir kitų šalių.

Tuo pačiu laiku, kai ve-

valandai; 60 
darbininkų 
būsią pribudavota visiems 
namų; Tafto - Hartley’o 
įstatymas tuojau po rinki
mų būsiąs panaikintas; ne- 
amerikinės veiklos komite
tas (“raudonoji silkė”) bū
siąs tuojaus sunaikintas, 
taip kad neixženklo jo' bu
vimo neliksią; taika būsian
ti užtikrinta, ir t.-t., ir Lt. 
Buvo žadėta neišpasakyto 
malonumo rojus — tik gy- damas intensyvus karui 
venk ir gėrėkis.

Štai, prabėgo jau 4 mė
nesiai po rinkimų ir du mė
nesiai po įvesdiniino pono 
Trumano kaipo išrinktojo 
prezidento, o kur jo ir‘jo 
bendrų saldūs pažadai?

Darbininkai balsuotojai, 
susimildami neprisiminkite 
apie tuos priešrinkiminius 
prezidento prižadus, nes 
gausite buože per galvą ar

Tuojau po rinkimų susi
rinko išrinktieji žmonėms 
gerbūvio žadėtojai ir pakėlė 
vieni (kitiems algas. Preži- 
dentas . Trumanas kaipo 
daugiausiai liaudžiai žadė
jęs — daugiausia savo algą

po prezidento 
išrinktieji po-

Tuojau 
įvezdinimo 
nai (dabar jau su padidin
tomis algomis) vėl susirin
ko į šalies kapitolių. Lau
kiame. Kokius gi karvelius 
liaudžiai jie dabar iškeps?!

Nutarta: palikti neame- 
rikinės veiklos komitetą 
(paties Trumano pavadin
tą — “raudonąja silke”) ir

v

prisirengimas, šalyje pradė
jo plėstis bedarbė; darbi
ninkai pradėta atleisti iš 
darbų šimtais ii’ tūkstan
čiais. 5 d; kovo per radiją 
paskelbta, sako oficialės 
skaitlinės,, jog tuo laiku su
skaičiuota pusketvirto mili
jono (3,500,000) šalyje be
darbių darbininkų.

Tą pačią dieną paskelbta 
taipgi oficialiai, jog gyveni
mo reikmerių kainos vėl 
smarkiai pradėjo kilti auk
štyn, o kelios dienos prieš 
tai radijo" komentatoriai 
labai garbiai triūbijo, kad 
viskas jau atpigę^

Prieš pereitų metų pre
zidentinius rinkimus liau
dis buvo apsvaiginta kapi
talistų ir jų politikierių 
kalbomis apie kasdien di
dėjantį gerbūvį. Dabar gi 
daugelis, ypač darbininkai, 
bus priversti atsipeikėti; 
daugelis atsimins komunis
tų ir progresyvių partijų ti
krinimus, jog visi demokra
tų ir republikonų garsūs 
pažadai — apgaulė liau
džiai, PasValiskis.

niai kasmet 17 d. kovo iškil-1 
nlingai atšvenčiama Airijos 
patrono Patrick’o šventė. Gal 
tai iškilmingiausiai apvaikš
čiojama svetimšalių, šventė 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose.

Penktoji Avenue New Yor
ke prisipildo Airijos patrio
tais. J. A. V. prezidentai 
George Washingtojias, Theo
dore Pvooseveltas ir Harry 
Trumanas ėmė dalyvumą Pa
tricko demonstracijoj.

Tėmijant tuos uniformuo
tomis tautinėmis drapanomis 
mai’šuotojūs ir tuos muzikos 
trimitus sukyla sieloje pasiry
žimas kovoti už pavergtojo 
žmogaus laisvę.

Airių tauta patrijotinga ir 
kovinga. Jie per šimtmečių 
šimtmečius kovojo, kalėjimuo
se kentėjo, bet pagaliaus 
bitinai atsipalaidojo iš po 
gi i jos despotizmo.

Geografiniai Airija 
skaitoma šešiolikta didžiausia 
sala pasaulyj. Jos ilgis 309 
mylios ir *174 mylios pločio, 
turinti 32 pavietus. Tai dydis 
teritorijos, lyginant su Maine 
valstija, arba 10 dalimi Texas 
valstijos.

Tikėjimiškai 6 pavietai į 
žiemius yra 90 procentų pro- 
testonai ir jie kol kas koope
ruoja su Anglija. Į pietus 
tiek pat procentų yra Romos 

Į katalikų ir šie 26 pavietai 
valdos! neprigulmingai.

Airijos žmonės virš 74 jos 
procentus užima įvairių pasė
lių auginimui. Senesniuose 
laukuose Airija buvo plačiai 
pagarsėjusi bulvių auginimu. 
Kai kas senais laikais žymė
davo ja “bulvine sala.“

Airių imigracija į šią štilį 
prasidėjo su įsikūrimu J.A.V. 
Dėl šalto ir labai lietingo oro, 
1845 metais bulvės ir kiti pa
sėliai neužderėjo. Anglija? 
pagelbos airiams nedavė ir 
airius spaudė badas. Tada 
prasidėjo airių masinis imi
gravimas į J.A.V. Sakoma,
kad tais vięnais metais airių 
imigravo į J.A.V. virš milio- 
nas žmonių. • 
V Apie patį “šventąjį“ Pa
tricką vra datig visokių legeii* 
du, 
žai. 
389 
tu s, 
skirtingų aprašymų, 
šo, kad jis jau 
atsikėlė iš Francijos į Airiją 
ir atnešė airiams krikščiony
bę. Išro'do, pirmieji Aprašy
mai --yra teisingesni. Ar jis 
gimė Francijoj, Anglijoj, Ško
tijoj, tai ir vėl legendose spė
liojimai. Jo tikras vardas 
buvo Patrick Succat.

Apart legendose Spėliojimų, 
kur jis gimė ir kada gimė, 
vienodai jo gyvenimas bio-> 
grafijoj aprašomai, kad jis 
būdamas 16 metų amžiaus 
buvo pagautas piratų (jūrų 
razbaininkų) ir- atvežtas į 
Airiją.., Čia j iš buv;o Anglijos 
valdžios areštuotas ir įkalin
tas. Po poros mėtų jam pa
vyko pasprukti ir atvyko į 
Franci ją. Tūloje kuhigų se
minarijoje gavo darbą,- o pa- 
galiauš ir patsai dasisiekė bū
ti kunigu ;

Sulaukęs .43 metų amžiaus 
buvo .nuskirtas katalikų tikė
jimo .misijohierium vykti į Ai
riją. Nuo tada čia jis gy
veno iki mirties. Per tuos 31 
metus (/gyvendamas Airijoj 
I^atrickas pasidarė didžiausia 
populiarybe. Jam mirus vėl 
buvo varžytinių dėl jo palai
dojimo. '• Vieni norėjo, kad 
jų paviete būtų palaidotas, o 
kiti norėjo pas save. Paga
liaus susitarta sekamai:

Sukalta baltų lentų .skrynia 
(grabas'); įguldytas Patricko 
kūnas ir uždėtas ant keturra- 
čio>Po to užkinkyta keturi 
balti' jaučiai ir paleisti į Airi
jos laukus. Kai tie pančiai, be
vežant pailsę sustojo, tai toje

ga-
An-

yra

bet tikrų f tiktu labai ma- 
Sštkoma, kad jis gimė 

metais. > Gyveno 74 ine- 
mii’ė 465 metais. Yra ir 

Kiti ra-
1515 metais

• \

vo iškirsta į didelį akmenį rai
dės — Patrick. Ten -ir susikū
rė vardu Downpatrick miėgte- 
lisi Jis mirė Saul mieste.

Airija neteko savo nepri
klausomybės 1158 metais. Tuo 
laiku popiežius Hadrianas IV 
padovanojo Anglijos karalijai, 
religiniu išrokavimu, Airiją. 
Nuo tada Airijos istorija buvo 
nepertraukiamų kovų istorija 
už nepriklausomybę. Nemažai 
nesusipratimų buvo ir tikėji
mo skirtumuose. Tie protesto- 
niški šiauriniai 6 pavietai visa
dos kooperavo su Anglija . ir 
kaipo Anglijai pataikautojai, 
išdavinėdavo valdžiai pietinių 
pavietų airius. Dėlei to šiauri
nių pavietų protestonus vadin- > 
davo airių tautos gyvatėmis 
(snakes).

1920 metais Cork pavieto 
majoras Terrence McSweeney, 
sakydamas kalbą, išsireiškė už 
Airijos neprigulmybę. Buvo ant 
rytojaus Anglijos valdžios įka
lintas. Jis paskelbė protestui 
bado streiką ir po 74 dienų nuo 
įbado mirė. Tai vienas pavyz
dys iš tūkstančių. Tą žiaurių
jų kovų terorą užkorė ant Ai
rių tautos tikėjimo galva, po
piežius Hadrianas IV. Kada 
nors airiams atsivers šviesa ir 
jie įsitikins, kad airių tautos 
patronu tikruoju nėra Pat-| 
rickas.- Toki vyrai, kaip Mc- 
Sweeney, James Larkin yra 
daugiau padarę airių tautai ir * 
žmonėms, negu Patricko reli
ginės dogmos.

Kazys Bevardis.

Šypsenos
Dailininko Raportas

Dailininko - piešėjo buvo pa
reikalauta iš administracijos 
surašyti smulkmeniškai visų jo 
piešimo darbų atskaitą su at
skira mokestimi už kiekvieną 
darbą, kurį jis atliko panaujin
damas jau nusenusius, nubluku
sius piešinius klioštoi’iuje. At
skaitos sąrašas buvo sekantis:

Pertaisyta ir atnaujinta de
šimts prisakymų $6;

Pagražintas Ponskus Pilo
tas ir-uždėtas naujas kaspinas 
ant jo skrybėlaitės $3.06.

šv. Petro gaidžiui uždėta 
liauja uodega ir pagerintas 
snapas $4.08.

šv. Jonui Krikštytojui, nauja 
nosis ir pagražinta akis $2.06

Aniuolui sargui paauksuotos 
plunksnos kairiajam sparne 
$5.06.

Nuprausiau aukščiausiojo 
kunigo tarną ir paraudoninau 
jo veidus $2.04.

Panaujinau dangų, sutvar
kiau dešimts žvaigždžių, paauk
savau saulę ir nUValiali mėnu
lį $8.02.

Atnaujinau liepsnas čyščiuje 
ir atsteigiau nekūrias vėles $3.~ 
06. / .

Atgaiyinaif liepsnas peklos, 
pridėjau velniui naują uodegą, 
sutvarkiau kairės kanopos na
gą ir dar padariau keletą atski
rų darbų tam prakeiktajam 
$4.10. .

Atnaujinau rūbus Išrodo ir 
sutvarkiaū ant jo galvos parū
ką $3.07. .

Nuvaliau Balaamos asilą ir 
pakausčiaU jį $2.08.

Įvėriau auskarius šv. Magde- 
lenai į ausiš $5.

Įdėjau naują akmenį Dovidui 
į kilpą, Sutvirtinau Galijoto de
šinę ranką ir ištiesinau jo kai
riąją koją $2.

. Padabinau Nojaus arką $1.- 
20.

Sulopiau marškinius pakly
dusiam sūnui ir nuvaliau »kiau- 
les $1.

Viso $53.83.

PARYŽIŪ& — Dū fran^ 
cūzų ofičieriai ir\vienas ko
munistas laikraštininkas 
atmetė kaltinimus, būk jie 
“išdavinėję Sovietam” 
Francijos slaptybes.

2 pust.—LaisVč (Liberty,Li th. t)aily)—Antr., Kovo 15, 194$)
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Tikrovė Liudija
(Įspūdžiai iš Lukšiu Valsčiaus Individualiniu Valstiečiu 

Ekskursijos “Pergalės” Kolektyviniam Ūkyje)
Rašo A. DRAUGELIS

Kaip Seni Draugai
LUKŠIAI, 48. XII. 18.—

Kai ekskursantai paliko sa
vo sunkvežimį, atvežusį 
juos iš Lukšių valsčiaus, ir

|kime. Kiek .čia dabar die
nos: viena kita Valanda, jog 
ir nepamatai kaip užraukia.

Paskui paklausė:
— Nuo ko pradėsim?
— Tai gal nuo gyvulių, 

— pasiūlė Lingiene. — Pas-
į jų būrį įsiliejo “Pergalės” Į kui bevaikščiojant po tokius 
kolektyvinio ūkio valstie- dvarus dar kojos paskaus, 
čiai, visai nepastebimai o aš taip ir nebepamatysiu, 
tarp visų išaugo draugystė, |kas taip man labiausia rū

pi.. .
Raguočių Fermoje

“Pergalės” kolektyvinio 
ūkio visuomeninėje! raguo
čių fermoje — 36 karvės su

A * . I

' tartum būtų susitikę seni 
seni kaimynai. Marcelė 
Martišienė klausinėjo luk- 
šietę Lingienę, kaip pavyko 
kelionė, ar neperšalo, ar ko- 

• jos nenusmilko besėdint 
< mašinoje, ir čia pat pasiūlė 

užeiti pas ją sušilti: “Ei
nam — išgersim arbatos!” 
Simanas Petrauskas, lauko 
darbų brigados brigadinin-

Kolektyvinis ūkis jaučia 
didelę didesnių patalpų gy
vuliams laikyti trūkumą,

9

Atvykę pas prezidentą Trumaną tartis a pie būsimą istątymdavystę CIO viršininkai: 
Jack Kroli, John Grec-n, George Baldanzi, L. S. Buckmaster, Joseph Curran, David 

McDonald, Walter Reuther, Arthur J. Goldberg, Frank Rosenblum.

IŠ BRAZILIJOS

vunanio ICUAJII Hunumą,. u 

todėl ir karvės laikomos ga-l ferma 
kas,’Ir "svečiai” Viktoras “u- na suspaustos. Tačiau jau

iš pirmo žvilgsnio, įėjus į 
fermą, pastebimas šeimi
ninkiškas rūpinimasis gy
vuliais. Tvarte gerai pa

kreikta, kiekvienas gyvulys 
turi savo vietą. Karvės še
riamos loviuose. Prie kiek
vieno gyvulio — lentelė su 
vardu, gimimo metais, nu
rodyta kilmė.

Patalpos gyvuliams ankš
tokos. Tačiau artelėje nebu
vo nei vieno atsitikimo, kad 
kristų koks gyvulys ar jų 
tarpe 
krečiama liga. Tam užkerta 
kelią gera gyvulių priežiū
ra. Kiekvieną mėnesį, o kai 
kada ir dažniau, į artelę*iš 
apskrities atvyksta veteri- 
norius Žemaitis. Jis atidžiai 
patikrina kiekvieno gyvulio 
sveikatą, pašiukštinėja lo
viuose, kaip ir kuo šeriami 
gyvuliai.

— O kaip su gyvulių šė
rimu, girdymu? Juk to
kiam skaičiui gyvulių — 
nė juokas visko pritempti?

Į šį klausimą buvo paaiš
kinta, kad niekas rankomis 
nei pašarų, nei - vandens į 
fermą ir netampo. Tą dar
bą atlieka specialiai du fer
mai išskirti- arkliai — jais 
ir pašarai, ir vanduo, ir 
kraikas atvežami. Kolekty
vinis ūkis -turi vien šieno 
savo gyvuliams prišienavęs 
daugiau kaip 240 tonų. Pa
šaro. užteks su kaupu iššer- 

visuomeniniams 
ištisus metus.

1Š ANCHIETA SALOS 
GRĮŽUSIO PASAKOJIMAS

S. PAULO. — čia pateikia
mas grįžusio lietuvio pasako
jimas dalinai nušvies pergy
ventus kalinių vargus kalėji
me ir saloje. <

“Nors viską išpasakoti- yra 
sunkoka,”—sako grįžęs drau
gas, — “bet kai ką visgi ga
lėsiu pasakyti. 1947 m. pa
baigoje Brazilijos policija, 
jankių imperialistų spiriama, 
puolė naikinti iškovotas liau
dies demokratines teises. De
mokratinio judėjimo sujniky- 
mui pirmiausiai panaikino 
Brazilijos komunistų partijos 
legalumą. Pradėjo persekioti 
spaudą, organizacijas ir prof
sąjungas. Išvaikius komparti
jos atstovus iš parlamento, 
progreso priešai jautėsi šalies 
Šeimininkais. Masiniams ar^ 
tams prasidėjus, nekaltais 
žmonėmis prisipildė kalėji
mai.

Lietuviški Hitlerio vienmin
čiai Brazilijoje, pasinaudoda
mi padėtimi, savo suorgani
zuotą gestapo paleido darban, 
kad sukėlus paniką demokra
tinių lietuvių tarpe. Tie lietus- 
viškieji niekšai, su vietiniais 
antidemokratiniais elementais, 
labai aiškiai pasirodė provo
katorių rolėse. Per areštuotų
jų lietuvių tardymus Porto 
Alegre, S. Paulo ir Rio de Ja
neiro įpiestuose, užtektinai 
paaiškėjo rasistu ne tik skun
dai, bet ir PPALK rezoliucijų 
suklastojimas. Lietuviškieji 
hitlerininkai no tik sekė PP- 
AL Kongreso dalyvius, bet ir 
darė slaptus sąrašus demokra
tinių lietuvių. Tiems bjau
riems planams vadovavo buvę 
Smetonos atstovai, k'ai kurie 
mokytojai, kunigai ir atbė
gusieji karo nusikaltėliai. Kas 
tik mylėjo savo gimtąjį kraš
tą ir norėjo padėti savo bro- 

Į liams išlikusioms gyviems po 
] nacių teroro, buvo akylai se

kami ir paduodami žvalgy
bai kaip Maskvos agentai.

1947 m. gruodžio 27 d. ry
tą, dar miegančius policija 
užpuolė PPALK dalyvių na
mus ir areštavo. Kratos lai
ke rasti vertingesni daiktai ir 
pinigai dingo stebuklingu bū
du. žvalgyba turėjo du tiks
lus: išdraskyti šeimas, sui- 
mant jų duondavius, ir api
plėšti. Apiplėšimai buvo at
liekami profesionališkai.

Po kelių savaičių, iš “Socia
linės ir poltinės tvarkos de- 
partmento” kalėjimo, drauge 
su 35 brazilų demokratinio 
dienraščio “įloję” spaustuvės 
darbininkais, buvome perkelti 
į kalėjimą 
cao.” 
vyrai 
vome 
menų 

' vagimis.
draugą Staliną, nurodžiusį kiti tik senus ir pilnus gyvių 
valstiečiams kelią per kolek-’ čiužinius.
tyvinių ūkių santvarką į 
šviesų ir laimingą gyveni
mą, paprašė žodžio lukšie- 
tis Viktoras Ulinskas:

— Draugai! Visų pirma 
aš noriu padėkoti šios eks-

ti darbe. Ir iš tiesų, kaip tur būt, geriau, kaip maža- 
svečiams papasakojo valdy- žemiai, tačiau niekada ne-’ 
bos pirmininkas, žmonės ta
da, rodos, kibte prikibo prie 
darbo. Kiekvienas pamatė, 
kad uždirbti galima, jeigu 
tik netingima.

Iš viso šiais metais “Per
galės” kolektyviniame ūky
je už darbadienį išeina po 
5 kg grūdų, po 1.5 kg bul
vių, 1.5 rublio pinigais, ne
skaitant išduotų pašarų as
meninėje nuosavybėje esan
tiems gyvuliams šerti ir t.t.

— O kur jūsų svirnai?
— užklausė pirmininką ma
žažemis valstietis Kaunas.

— Prašom, prašom! —1 
pastebėjo artelės pirminin
kas.

Kai pirmajam svirnelyje 
buvo parodyta daugiau 
kaip 13 tonų, visi, kaip vie
nas, gražių, stambių kvie
čių, lukšietis Kaunas nebe
iškentė, neišdavęs savo pa
slėptos ankstyvesnės min
ties,:

— Žiūrėk, tu man! O aš 
ką galvojau .. >

Ir dar labiau jis nustebo, 
kai buvo pereita į kitas pa
talpas ir parodyti ’ pilni 
aruodai su avižomis, mie
žiais ir rugiais.

— Šie vis dar skirti ap
mokėti darbadieniams, —■ 
pastebėjo sandėlio vedėjas, 
— Sėklinius atskirai supy- 
lę laikome. Einam — paro
dysiu !

Mažažemis Kaunas, susi
gėdęs dėl savo nekuklumo, 
ranka numojo į sandėlio ve
dėjo kvietimą, taręs:

— Aš jau ir pailsau,be
vaikščiodamas po jūsų dva
rą. Verčiau valandėle atsi
pusiu.

Ar Paimtumei Mane 
Užkuriu?

Kai svečiai iš Lukšių vai-i 
sčiaus apvaikščiojo kolekty
vinio ūkio gyvulininkystės 
fermas, apžiūrėjo gyvulius, 
išlandžiojo svirnus, pasisu
kinėjo x pastogėse, kaip lai
komi žemės ūkio padargai, 
artelės nirmininkas pasiū-

..... ....  _ WXAX - ^as turi pabū- hirsijos organizatoriams ,už 
liai čia per dieną bent kelis 'oti ir vietoie pasižiūrėti,'tokią parodytą gražią ini-. 
kartus iššukuojami, išvalo- kaiP gyvena Paskiri kolek-iCiatyvą. Prisipažinsiu, aš

’ anksčiau jau galvojau apie

mu išklausė valstiečių pasa
kojimo, kaip jų raguočių

į atrodys įvykdžius 
statybą pagal jų ūkio reika
lavimus. Tai bus didelis pa
statas, kuriame tilps vien 
karvių apie šimtą. Fermo
je bus įvestas vandentiekis, 
takai išlieti cementu, kas
dien bus išvežama iš tvar
tų mėšlas, žibalines lempas 
pakeis elektros šviesa.

“šėriau žirgelį...”
Šį pavasarį kolektyvinio 

ūkio laukuose, kurie sudaro 
apie 700 ha plotą, dirbo 5 
traktoriai. Juos atsiuntė į 
pagalbą Sintautų MTS. Me
chanizuotosios jėgos dėka 
kolektyvinis ūkis vienas iš 
pirmųjų visame Sintautų 
valsčiuje baigė pirmąją ko
lektyvinę sėją. Būvo aplenk
ta daug kaimynų — indivi
dualinių valstiečių. Mecha
nizuotosios jėgos pranašu
mas įdirbant žemę ypač bu
vo ryškus rudenį, nuvalius 
.derlių. Iš kai kurių sklypų 
buvo išauginta ūki 18 dvi
gubų centnerių grūdinių 
kultūrų.

Tačiau 
kyje, tik 
pat buvo 
zuoti arklininkystės ferma. 
Šiuo metu arklininkystės 
fermoje ^-70 arklių.

— Ji ir toliau bus stipri
nama, —’ aiškino ' lukšie- 
čiams kolektyvinio ūkio pir
mininkas Martišius, — nes 
be arklio vistiek sunku bū
tų išsiversti, nors traktoriai 
ir padės.

“Pergalėje” stropiai sau
gojamas kiekvienas arklių 
prieauglis.

— Šeriu, rodos, ir aš ark
lius ne blogiau, kaip kolek
tyve, o čia vis dėlto jie dai
lesni, — pastebėjo 
jus Antanaitis.

— Ne vien nuo 
arklys tunka, bet

linskas bei Pranas Tarnaus- 
kas dėstė savo samprotavi
mus, kokia gili šiais metais 
bus žiema. “Dar kiek paša
lus, kad sniego kaip rei
kiant uždrėbtų, tai šiltai 
žiemotų rugys, ir matytum, 
kokį derlių atneštų!” — 
kalbėjo Petrauskas. Vienas 
pūrelis lukšiečių su parti
jos valsčiaus komiteto sek
retorium Išganaičiu pasa-

* kojo artelės pirmininkui, 
kaip jiems atėjo mintis su
organizuoti šią ekskursiją. 
“Tai kad numaliavojo, nu
dailino mūsų valsčiuje buo
žės visus kolektyvinio ūkio 
valstiečius, — kalbėjo Mo
tiejus Antanaitis, visas pa
skendęs kailinių apikąklėje, 
— jog ir jūs neiškęstumėt 
nesugalvoję į kurį nors,ko
lektyvą pavažiuoti.” Juozas 
Mikelaitis, pažįstamas vi
same Lukšių valsčiuje grei-

* čiau ne pagal savo pavardę, 
bet pagal juodus, lyg sma
la, didelius ūsus, besišnekė
damas su gyvulininkystės 
fermų vedėju, ir nepajuto, 
kaip ištiesė ranką į Strimai
čio kapšiuką su naminiu: 
“Duok pabandyti kolekty
viškojo.”

Pranys Kaminus, atsilo
šęs į sodelio tvorelę, laikėsi 
atskirai ir dairėsi tai į bū
reliais > sustojusius kieme 
žmones, tai į tvartus, iš kur 
girdėjosi gyvulių mauroji-

* mas, tai jo akis jau šliaužė, ti visiems 
pastatų stogais, tikrinda- gyvuliams 
ma, ai’ vėjas, kur nepraplė- Tačiau, nežiūrint to, ūkyje 
šė skylės. Paskui“ jis, nebe-

f iškentęs prisidėjo prie kitų 
ir laukiančiu žvilgsniu ta
rė:

— Man atrodo, kad jau 
laikas būtų pradėti?

Kamilių palaikė artelės apskrities, 
pirmininkas:

— Tikrai, vyrai, nesnaus-1 čiaus sų dideliu susidomėji- bėjo arklių prižiūrėtojas

paplistų kokia už-

taupomas kiekvienas kilo
gramas. Visi gyvuliai še
riami pagal nustatytus nor
matyvus. To kolektyvinio 
ūkio valstiečius išmokė gy- 
vuhhinkystės specialistai iš

kolektyviniame ū- 
baigus sėją, tuoj 
pradėta organi-

Motie-

pašaro 
ir nuo 

Svečiai iš Lukšių • vals- geros priežiūros, — paste-

John Banfield, dešinėje, paskutinis iš 16-kos mainie- 
rių, kuriuos pavyko išgelbėti iš Kittoe kasyklos, Ben
ton, Wis., pasveikinamas draugo. Mainieriai buvo 
užtverti nuo išėjimo 152 pėdų gelrpeje ir taip išbuvo 

7 valandas, iki gelbėtojai dasigavo prie jų.

Pranas Orentas, šiais me-( 
tais artelėje uždirbęs 3 to- 
has grūdų.

Kolektyviniam ūkyj ark-

pagalvojau, kad paprasta 
kolektyvinio ūkio melžėja 
turėtų dvigubąi daugiau, 
negu aš,'— pasakojo Mike- 
laitis. — Tik pagalvokite, 2 
karves laiko, 2 penimus 
paršus turi, garde kvykia 
dar trys mažiukai, — 
tai tikras ūkis!

— Grūdus užmiršai, 
įsiterpė Martišienė.

— Palauk, o kiek jų 
vo?

kalinių vertin- 
net auksiniai 
irgi buvome 

kita ko. tapo 
kruzeirai pini-

bu

toną jau pas 
mane, o kita — dar artelės 
svirne.

— Tiek turto, — tęsė Mi
kolai tis, — o ji viena visa 
tai užtūpusi. Gi moteris — 
našlė. Aš jai ir sakau: “Gal

manepaimtum, Marcele, 
užkuriuosna?”

— Tai gal sutarėt?
— Nepavyko, — nusi

šypsojo valstietis, braukda
mas į žmonos pusę ūsą:

— Kiek aš galvą suku, 
kiek naktų nemiegu, kad 
tik su savo ūkeliu galėčiau 
kaip nors stumtis,— pasa
kojo Viktoras Ulinskas. — 
O čia gyvena, kaip bajorai, 
kelis kartus geriau, negu 
mes. Štai toks Petrauskas 
net tris tonas grūdų turi 
prisipylęs, karvę turi, kiau
lę laiko .. .
Tostas už Naujas Pergales

Temstant visi svečiai su
sitiko su kolektyvinio ūkio 
valstiečiais bendrame susi
rinkime. Čia jie pasidalino 
savo įspūdžiais ir aiškinosi 
kitus jiems dar neaiškius 
klausimus, pav., apie dar
bo organizaciją, brigadų ir 
grandžių darbą ir pan.

Po to visi svečiai buvo 
pakviesti bendrų pietų. Kai 
buvo pakeltos taurės už

Casa de Deten- 
Aštuoni lietuviai—šeši 

ir dvi moterys, čia bu- 
patalpinti po 20-30 as- 
kamerose, su įvairiais 

Vieni gavome lovas,

profesorių ir parlamento at
stovų. Kai kurio policijos bu— 
vo smarkiai sumušti. Medi
cinos pagalba buvo tiktai del 
žmonių akių. Jeigu būtu
me negavę pagalbos iš 
laisvės, būtų visai blogai bu
vo. Maistas netikęs: iš ryto 
puodukas juodos “kavos” ir 
apie šimtas gramų duonos 
(visai dienai) ; pietums van
deny pramirkę ryžiai ir pu
pelės; vakarienei—tas pats. 
Pagalba iš laisvės eidavo per 
griežtą administracijos cenzū
rą, iš vaistų daug kas buvo 
neįleidžiama. Pagaliau, vieną 
naktį kalėjimo įgula išprovo
kavo nusikaltėlių pavilione 
sukilimą, užsitęsusį net per 3 
valandas, kur buvo pavarto
ti 'šaunamieji ginklai. Po 
triukšmo, .kalėjimo adminis
tracija blogas sąlygas dar la
biau# pablogino — kasdien 
smulkios kratos kamorose, jų 
metu dingdavo 
gesni daiktai, 
dantys!... Mes 
apvogti. Be 
pavogta 3,135

Į gaiš. Tikėjomės grįžę iš kon
centracijos salos juos atsiimti, 
nes buvo kalėjimo adminis
tracijos žipioje, bet negrąži
no; pasiteisindami, jog pini
gai jau jų pačių išeikvoti.. To
kiose sąlygose išbuvome pusę 
metų.

1918 m. liepos 22 d. mes 
15 svetimšalių buvome pusiau 
slaptai sugrūsti į du aklinai 
dengtus sunkvežimius ir iš
vežti į Santos uostą, lydimi 
kulkosvaidžiais ginkluotų ka
reivių. Mūsų nežinomos ke
lionės bendrininkai buvo: 6 
lietuviai, 2 portugalai, 2 ru
sai, 2 lenkai, 1 žydas, 1 ven
gras ir 1 čilietis. Kad prie 
mūsų neprieitų žmonės Santos 
uoste, ištiesė viryes ir tuo ko
ridoriumi suvarė į motorinio 
laivelio dugną, saugant /sti
priai kareiviu sargybai. Po 
12 valandų kelionės pasiekė-, 
me Anchieta salą. Su atvy
kimu j šią salą tapome at
skirti nė tik nuo savo myli
mų šeimų ir draugų, bet ir 
nuo viso pasaulio. Likome 
gyvi palaidoti, čia mus nuo
gai išrengė ir nuavė; atim
tuose drabužiuose dar kartą 
padarė smulkią kratą. Kaip 
kokius didžiausius prasikaltė
lius apvilko kalinių drabu
žiais ir uždarė po du į ce
mentines kameras 2x2Į4> mt. 
Gulėjimui čia buvo prikimšti 
žolių maišai, kurie per grotų 
langą nuo lietaus būdavo šla
pi.

šito kalėjimo direktorius 
buvo Mario Lameira d e An
drade. Už tai, kad mes ne
norėjome dirbti, jis mus nu
baudė porai savaičių kirst 
mišką ,nuo tamsos iki tamsos. 
Kaitino saulė ar lijo, vistiek 
turėjome kirsti ir nešti sun
kius medžius į nurodytas vie- 

(Tąsa 4-me pusi.)

tyvinio ūkio valstiečiai.
Visi lukšiečiai, kurie tik stojimą į kolektyvinį ūkį, 

pasiskirstę bet vis dėlto dvejojau. Viso-

mi — ir ne tik ju nugaros, 
bet neaplenkiamos ir kano-, 
pos. Visi arkliai taip pat ’turėjo norą, 
šeriami griežtai prisilai-; grupelėmis, nuėjo į svečius kių šnekų buvau prisiklau- 
kant'nustatyto laiko ir nor- pas kolektyvinio ūkio vąls- sęs. Bet ši kelionė atvėrė 
mų. • man akis, kuriuo keliu aš |tieČius.

Kiek dirbi? Kaip uždirbi? |turiu eiti, ir ne tik aš, bet’ 
Kokių gyvulių galit laikyti ir mes, visi darbo valstie-! 

Artelės valdyba išdavė ir laikot? O kaip būna,, kai čiai. Tai yra — tik kolek-! 
kolektyvinio ūkio valstie- liga prispiria, ar invalidu tvvinis darbas gali 
čiams 
vansą

Faktų Jėga

mus is
už darbadienius a-1 pasidaryfum? — štai klau- traukti iš skurdo, iš buo- 
grudais ir pinigais, simai, kurie

Grūdų išdavimas buvo pra- svečių, apsilankiusių pas 
dėtas dar derliaus valymo kolektyvinio ūkio valstie- 
metu, kai buvo pasiųsti į čius.
apskrities miestą pirmieji Man teko išsikalbėti su 

apsilan-
apskrities miestą pirmieji >
r a u d ongurguolininkai su j Juozu Mikelaičiu, ^apsilan- 
duona valstybei. Šią prakti- kiusiu su savo žmona pas 
ką reikia laikyti gerai vai- artelės narį Marcelę Marti- 
dybos apgalvota priemone 
siekiant paskatinti artelės 
narius dar labiau pasitemp-

šienę.
— Aš jau prie vidutinio

kų

tamsos 
pat pa-

buvo keliami žiu išnaudojimo, iš 
Grįžęs namo, tuoj 
duodu pareiškimą . stoti į 
kolektyvinį ūkį. Organizuo
siu kolektyvinį ūkį savo 
apylinkėje. Aš siūlau šį 
kartą pakelti taurę už nau
jas, už būsimas “Pergales”!

Taip, niekas geriau nea
gituoja už kolektyvinių

pusi.)
U-

prisiskaitau,; gyvenu, (Tąsa 4-me

Kaliniu tarpe buvo 
ir intelektualų — žurnalistų,

Munthe de Mor-Norvegijos ambasadorius Wilhelm 
gensiernc (viduryje) su savo štabo nariais išeina iš 

mūsų valstybės department© po tarimosi su mūsų 
valdininkais dėl to North Atlantic pakto.

3pusl.;—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—. Antr., Kovo 15, 1949
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(tąsa)
žodžiu, Sevilo gatvės namuose, ku

riuose, gyvenant garsiam, bet betvar
kiam Šeridanui, turėjo būti didžiausia 
netvarka, buvo viskas patogiausiai įtai
syta: kiekvienas daiktas, kiekvienas pa
puošalas buvo savo vietoje. Namie Fo- 
gas neturėjo jokių knygų, nes “Reformų 
Klubas” savo nariams turėjo įtaisęs du 
knygynus: vieną — literatūros, kitą — 
teisės ir politikos. Miegamajam Fogo 
kambary stovėjo vidutinio didumo nede
gama ir vagims neprieinama dėžė. Vi
suose namuose nebuvo jokio ginklo, jo
kių medžioklės arba karo įrankių. Viskas 
čia rodė, kad šeimininkas labai ramaus 
būdo. *

Apžiūrėjęs visus namus, Paspartutas 
iš džiaugsmo trynė rankas ir nušvitusiu 
veidu vienas sau kalbėjo:

— Tai man tinka! Tai "bent bus gyve
nimas! Mokėsiu aš gyventi su tuo Fogu! 
Koks jo tikslumas! Tai mašina — ne 
žmogus! Gerai, gerai! Man labai patin
ka tarnauti tai mašinai!

III
IŠEINA KALBA, KURI FILMUI 
FOGUI GALĖJO DAUG ATSEITI
Filijas Fogas išėjo iš savo namų pu

siau dvylikės ir, pastatęs penkis šimtus 
septyniasdešimt penkis kartus savo deši
nę koją prieš kairę ir penkis šimtus sep
tyniasdešimt šešis kartus kairę koją 
prieš dešinę, pasiekė “Reformų Klu
bą,” didelius Pel-Melio gatvėje rūmus, 
kurie kaštavo mažių mažiausiai tris mi
lijonus frankų.

Filijas Fogas tuojau nuėjo į valgomą
jį kambarį,, kurio visi devyni lengai žiū
rėjo į puikų sodą; sodo medžiai jau buvo 
nuauksinti rudens. Jis atsisėdo prie sa
vo paprasto stalo, kuris jam buvo jau 
padėtas. Jo pusrytys buvo visai nemen
kas: suvalgė virtos žuvies su puikiu pa
dažu iš jaunų kopūstų, kraujuotą rosbi- 
fą su krembliais, saldinio ragaišio su ag
rastais, kąsnelį sūrio, paskui išgėrė kelis 
puodelius arbatos, tyčia augintos ir rin
ktos “Reformų Klubui.”

Pirmos keturiasdešimt septynios mi
nutės jis atsikėlė nuo stalo ir nuėjo į di
delę, ^gražią salę, visą nukabintą gra
žiais paveikslais su puikiausiais rėmais. 
Jam ten tarnas padavė dar nepiaustytą 
laikraščio Times numerį, kurį jis iškėto
jo su tokiu greitumu ir vikrumu, kuris 
rodė, jog jis yra gerai įpratęs į tą nelen
gvą darbą. Tą laikraštį Fogas skaitė lig 
trečios keturiasdešimt penkių minučių, 
paskui skaitė Standardą -— jau lig pat 
pietų.

Pietūs buvo panašūs į pusrytį, tik prie 
pietų buvo daugiau vartojama “Britani
jos karaliaus padažo.”

Šešiomis be dvidešimt minučių Fogas 
vėl atėjo į didžiąją salę ir įniko skaityti 
Morning - Chronicle.

Pusvalandžiui praėjus, ėmė rinktis 
klubo nariai ir spiestis prie židinio, kur 
degė akmeniniai angliai. Tai buvo pa
prasti Filijo Fogo partneriai, kurie, kaip 
ir jis, labai mėgo vistą: čia buvo inžinie
rius Endrius Stiuartas, bankininkai 
Džonas Siulivanas ir Samuelis Falenti- 
nas, alaus fabriko savininkas y Tomas 
Flanaganas ir Gotjeras Ralfas, vienas iš 
Anglijos Banko administratorių — vis 
žmonės turtingi ir žinomi net šiam klu
be, tarp kurio narių buvo nemaža pra
monės ir finansų didžiūnų.

— Kas girdėti, ponas Ralfai? — pa
klausė Tomas Flanaganas, — ar dar ne- 
susekėt vagių?

— Susek, kad geras! — atsiliepė En
drius Stiuartas: — bankas, matyti, tu
rės atsakyti savo pinigais!

— O aš manau, — tarė Gotjeras Ral
fas, — kad mes vagį sučiupsime. Polici
jos agentai, žmonės labai prityrę, jau iš
siuntinėti į visus Amerikos ir Europos 
uostus, kur laivai išeina ir ateina, ir va
giui bus labai sunku išsisukti iš jų nagų.

— Vadinas, žinomi vagies pažymiai? 
— klausė Endrius Stiuartas.

— Pirmiausia, jis ne vagis! — rimtai 
atsakė Gotjeras Ralfas.

— Kaip ne vagis? Žmogus pavogė 
,penkiasdešimt penkis tūkstančius svarų 
sterlingų banko bilietais, ir tamsta sa
kai, kad ne vagis!

— Ne, ne vagis, — atkartojo Ralfas.
— Tai kas gi jis? Gal pramonininkas?

— tarė Džonas Siulivanas.
— Morning-Chronicle tvirtina, kad 

jis esąs džentlmenas. z
Paskutinius žodžius buvo pasakęs Fi

lijas Fogas, kuris sėdėjo taip apsikrovęs 
laikraščiais, jog beveik viena galva jo te
buvo matyti. Čia Filijas Fogas pasisvei
kino su savo draugais.

Kalbamasis vogimas, apie kurį karš- 
čiuodamiesi rašė visi Anglijos laikraš
čiai, atsitiko prieš tris dienas, rugsėjo 
29. Iš Anglijos Banko nuo vyriausiojo 
kasininko staliuko buvo pavogta banko 
bilietais penkiasdešimt penki tūkstančiai 
svaru sterlingų.

Tiems, kurie stebėjosi, kokiuo būdu 
galėjo pavogti lengvai tokią krūvą pini
gų, banko direktoriaus padėjėjas Gotje
ras Ralfas aiškino, kad kasininkas tuo’ 
metu, kada prapuolė pinigai, turėjęs įra
šyti į knygą tris šilingus ir šešis pensus 
ir kad sunku buvę viską nužiūrėti.

Bet čia reikia pastebėti, — tai bus 
aiškiau dėlko pavogė pinigus,, — kad 
Anglijos Banko valdyba bėgai rūpinasi, 
kad neįžeistų publikos: neturi nei sargų, 
nei tarnų, nei ’ grotų! Auksas, sidabras, 
bilietai mėtosi kaip skiedros. Bankas vi
sai pasitiki publikos sąžiningumu. Vie
nas geras anglų papročių žinovas štai 
kokį atsitikimą man papasakojo: kartą 
vienoje Banko salėje jis pamatęs ant ka
sininko staliuko aukso kąsnelį, svėrusi 
nuo septynių ligi aštuonių svarų; norė
damas arčiau pažiūrėti, jis paėmęs tą 
kąsnelį, pavartęs ir padavęs savo kai
mynui, kuris atidavęs kitam, šis trečiam
— ir taip toliau; auksas ėjęs per rankų 
rankas, buvęs pačioje tamsioje korido
riaus vietoje, ir kasininkui tegrąžinę 
per kokį pusvalandį; kasininkas nebuvęs 
nė akių atsukęs į tą pusę, kur nunešę 
auksą.

Tačiau rugsėjo 29 dieną nebuvo tokia 
laiminga: bilietų krūva nebegrįžo, ir, 
kanceliarijos laikrodžiui išmušus pen
kias, reikėjo daryti banką ir penkiasde
šimt penkis tūkstančius svarų sterlingų 
įrašyti į nuostolius.

Pavogus išrinko pačius mitriuosius ir 
įpratusius policijos agentus, seklius ir 
išsiuntinėjo į svarbiuosius uostus — į 
Liverpulį, Glezgą, Havrą, Suezą, Brin- 
dizį, Niujorką ir kitus. Sekliams buvo 
prižadėta du tūkstančiai svarų ir 5% 
nuo sumos, kurią rastų. Laukdami nuro
dymų, kuriuos galėjo duoti tuojau pra
dėtas tardymas, sekliai turėjo akylai 
žiūrėti visus išvažiuojančius ir atvažiuo

jančius.
Bet galima buvo spėti, kaip tvirtino 

Morning-Chronicle, kad vagis nepri
klausė prie jokios Londono vagių drau- , 
gijos. Rugsėjo 29 dieną po tą salę, kur 
pavogė pinigus, matė vaikščiojant .kaž
kokį puikiai apsitaisiusį poną. To pono 
pažymius tardymas susekė ir tuojau iš
siuntinėjo visiems policijos agentams ir 
sekliams. Kai kurie, tarp jų ir Gotjeras v 
Ralfas, tvirtai tikėjo, kad vagis neiš
spruks.

Suprantamas daiktas, apie tą vagystę 
svarstė ne tik Londone, bet ir visoje An
glijoje. Visur smarkiausiai ginčijosi, pa
vyks ar nepavyks suimti vagį. Todėl ne
nuostabu, kad ir “Reformų Klubo” na
riai kalbėjo apie tą patį dalyką, ypač dėl
to, kad vienas Banko direktoriaus padė-

• jėjas buvo klubo narys.
Gotjeras Ralfas nė kiek neabejojo, kad 

vagis bus sugautas, nes agentams buvo 
pažadėta didelė dovana. Bet jo draugas 
Endrius Stiuartas buvo visai kitos nuo
monės. Ginčai nesiliovė ir tada,* kai jie 
sėdo prie staliuko lošti visto. Stiuartas 
sėdėjo priešais Flanagano, Faleritinas $ 
priešais Fogo. Lošdami džentlmenai ne
šnekėjo, bet sustos kiek lošti — ir vėl 
ginčijasi.

— Aš tvirtinu, — tarė Endrius Stiu
artas, kad vagiui pasiseks. Atminki
te, kad vagis yra labai gudrus!

•— Gana jau, gana! — atsakė Ralfas. \
— Juk dabar nebėra tokio krašto, kur 
jis galėtų pasislėpti.

— Dėlko gi taip?
— Tai sakyk tamsta, kur jis dabar 

taip įlįs? Kur jis nusislėps?
(Daugiau bus)

“...ir taupykime laiką palikimu to paties Taft-Hartley 
Įstatymo, tik atšaukiant jo vardą.”

IŠ BRAZILIJOS 
/

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
tas, 5-6 kareivių lydimi. Vie
nas draugas, tik J<ą operuo
tas, prašė diržo, nes be jo 
sunkiai dirbti negalėjo. At
sakymas buvo griežtas: 
“dirbti be kalbų!” Tam drau
gui pratrūko operuotos vietos 
plėvė ir šiandien reikia da
ryti naują, pavojingą opera
ciją. »

Šitaip vargom kaip anks
čiau buvę vergai. Grįždavo
me iš darbo pavargę. Kai ku
rie dirbome basi, nuo spyglių 
kojos liko ' žaizdotos. Tik 
trims mėnesiams praėjus, per 
didelį prašymą, visi buvome 
su apavais. Ištisą mėnesį ne
davė pakeisti drabužių. Su 
šlapiais ir purvinais nuo dar
bo drabužiais turėjome gulėti. 
Vietoje vandens duodavo -su
tras ,bet ir ne visose kamero
se būdavo jų pakankamai. 
Maistas blogas: ryžiai su pu
pelėmis, kurių retą grūdą ra
si čielą; tai sukirmijusių grū
dų šiukšlės; pasimaišydavo ir 
džiovintos jautienos mėsos 
šmotelis irgi su kirmėlėmis. 
Padvėsusių gyvulių džiovinta 
mėsa (carne seca) buvo duo
dama kaliniams. Iš ryto duo
da vieną puoduką juodos 
skystos kavos ir gal šimto 
gramų duonos kepalėli iš ku
kurūzinių ir mandiokinių mil
tų — šlyno pavidale; kartais 
vietoje - “duonos” gaudavome 
padegintų kukurūzinių - man
diokinių miltų “farofa” vadi
namų.

Tuose urvuose mus išlaikė

yra-visiškai moraliniai nupuo
lę, eilinių kareivių dauguma 
buvo demokratinio nusistaty
mo. Matydavome tiek iš jų 
pačių, kaip ir iš jų šeimų už
uojautą mums. Tų kareivių 
maža alga, nepastovus jų gy
venimas kilnojant juos iš Vie
tos į vietą ir skurdas pastū
mėjo juos demokratinėn pu
sėn, tai Brazilijos liaudies sū
nūs, kurių negalėsime užmirš
ti.

1948 m. lapkričio 9 d., 
apie 9 vai. nakties, gavome 
žinią, kad esame laisvi ir 
anksti rytą būsime iškelti iš 
Anchieta salos. Sekančią die
ną, kaip tik buvome perkel
ti iš salos,, pasisamdę sunkve
žimį ir padarę apie 260 kilni, 
kelio laimingai pasiekėme S. 
Paulo miestą, savo šeimų ži
dinius ir prietelius, kurių' bu
vome taip išsiilgę . Esame dė
kingi visiems, kurie prisidėjo 
prie mūsų laisvės atgavimo, 
kurią melagingas ir klastingas 
demokratijos ir progreso prie
šas buvo mums atėmęs.”—Ši
taip baigė savo pasakojimą 
kalinys iš salos. z Šakas.

(Iš “Darbas”)

Tikrovė Liudija
(Tąsa nuo 8-Čio nusl.l

kių santvarką, kaip patys 
gerai tvarkomi kolektyvi
niai ūkiai, tas gyvenimas, 
kurį atskleidė darbo vals
tiečiams socialistinė žemės 
ūkio santvarka. Ir kai Luk
šių valsčiaus valstiečiai, 
pritardami Ulinskui, susto
ję pakėlė tostus, rodos, jų

70 parų. Per tą laiką nusi- 
praust į jūrą leido tik kelis 
kartus, 5-10 minučių. Ukrai
nietis G. Sakum ir vengras E. 
Kovacs liko paralitikais. Iš 
demokratinių kolonijų ir pa
vienių asmenų gaunamos do
vanos daug mums padėjo, 
nors produktus, vaistus ir pa
pirosus ne visus gaudavome.

Kiek pradžiugome, kai po 
70 dienų buvome perkelti į 
nedidelį pavilioną. Ten visi 
kartu išbuvome 20 dienų.
Paskiau vėl perkėlė į kitą pa
talpą, kartu su 33 japonais 
fanatikais slaptosios teroristų 
“Chindo-Remei” organizacijos 
nariais. Buvome prigrasinti, 

’—kačl sugyventumėm su, tais 
fašistais, k'ad nepakenkus 
jiems ir geležinei stovyklos 
drausmei. Ten išbuvome virš 
mėnesio laiko. Reikėjo mums 
daug kantrybės, nes tie fašis-
tai turėjo daug privilegijų iš 
kalėjimo administracijos pu-

kių gyvulių gali laikyti ko
lektyvinio ūkio valstietis?

Petrauskas: Asmeninėje 
nuosavybėje galima turėti 2 
karves, ligi dviejų galvų ra
guočių prieauglio, vieną 
veislinę kiaulę su prieaug
liu, o jeigu kolektyvinio 
ūkio valdyba laikys reika
lingu, dvi kiaules su prie
augliu, iki 20 avių ir ožkų, 
neribotą skaičių paukščiu ir 
triušių ir ligi 20 bičių avi
lių.

Mikelaitienė: Pavyzdžiui, 
jeigu aš neturiu karvės ir 
aš dabar įstoju į kolektyvi
nį ūkį, ar man valdyba pa
dėtų ją įsigyti?

Petrauskas: Pas mus vi
sa eilė valstiečių neturėjo 
karvių, dabar jau visi ap
rūpinti. Aš esu tikras, kad 
ir jums padėtų įsigyti kar
vę. Lygiai taip pat visi val
stiečiai iš visuomeninės fer
mos šiais metais buvo ap
rūpinti paršiukais. Mokėti, 
žinoma, reikia.

Mikelaitienė: Ar iš kar
to?

Petrauskas: Ne, valdyba 
išdėsto terminais, atsižvelg
dama į kiekvieno valstiečio 
pajėgumą.

“KORNAI” IR PELLAG- 
ROS LIGA

Jau seniai žinoma, kad 
žmonės, kurie daugiausiai 
minta kornų (kukurūzų) 
valgiu, dažnai serga pellag
ra, jeigu jie negauna niaci
no — nikotiniškos rakšties 
vitamino — iš kitų maisto 
produktų arba iš vaistinės.

veide išskaitei:
— Gyvensime ir mes 

taip! Jausimės ir mes vie-i 
nos šeimos nariai, kaip jūs 
prie šio stalo! Ateis šviesa 
ir į mūsų kaimus! Turėsi
me tokias pat gražias gyvu
lių fermas, ir laukuose bręs 
toks pat gausus derlius!
Lukšių valsčiaus valstietes 
Teofilės Mikelaitienės pa
šnekesy^ su “Pergales” že

mes ūkio arteles nariu
Simanu Petrausku

Mikelaitienė: Jūs, vals
tiečiai, nuosavų arklių ne
turite. Kaip ’ įdirbate sayo 
sodybinius sklypus?

Petrauskas: Kiekviena^ 
valstietis valdybos sutikimu 
gali gauti savo žemei įdirb
ti arklius.

Mikelaitienė: O už tai ar

sės.
Prisimenant Anchieta salos 

koncentracijos -stovyklos ad
ministraciją ir , ten gyvenan
čius apie 40 kareivių su'šei
momis, reikia pasakyti, kad 
išskiriant direktorių M. L. de. 
Ahdradę, seržantą Teodor ir 
dar kelis jų padėjėjus, kurie

reikia mokėti?
Petrauskas: Ne.
Mikelaitienė: O jeigu į 

turgų prisieina nuvažiuoti?
Petrauskas: Irgi atlei

džia, jeigu tik arkliai nėra 
užimti kokiais skubiais dar
bais. Už tai taip pat joks 
atlygintinas neimamas.

Mikelaitienė: Kiek ir ko-

Pittsburgh, Pa.
KLAIDOS PATAISYMAS 1

Kovo 8 d. įvyko klaida, kur 
pasakyta, kad V. Virbicką 
laidojant graborius buvo J. 
Šimkus, turėjo būti graborius 
J. B. Venc, o laidotuvėmis 
rūpinosi J. Šimkus.

Taipgi, aprašyme Pennsyl
vania gelžkelro keltuvo pasi- 
liuosavimo įvykęs sumaišy
mas. Turėjo būti, kad kliu- 
bo direktoriaus, o ne sekre
toriaus A. Dovido dukra bu
vo kitame kambaryje, o vie
toj antra dukra, tai patsai 
Antanas Dovldas buvo ant 
viršaus. D. P. L.

Binghamton, N. Y.
Mirę Lietuviai •

Kovo 5 d. tapo palaidotas! 
Leonardas.Kalesinskas, 48 me
tų amžiaus vyras. Jis čionai bu
vo žinomas kaipo uolus sporti
ninkas, žaidėjas beisbolės ir 
krepšinio. Mirė • širdies liga, 
staiga, atėjęs į darbą dirbtu
vei!. Paliko žmoną, dvi dukterį, 
dvi seseri ir tris brolius.

Kovo 10 d. palaidotas Juozas 
Kavaliauskas (Kavalesky) ; pa
liko žmoną, tris sūnus, dvi duk
terį ir septyhctą vaikaičių.

Binghamtonietis.

Toje ligoje, be kitko, nuša- 
šyja oda, skaudžiai išpursffi 
liežuvis ir krinka protavi
mas.

Bet jeigu žmonės dau-> 
giausiai minta valgiais, pa
gamintais iš čielų kviečių 
grūdų miltų, tai išvengia 
pellagros. •

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

• 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 aptarr^ąvimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis. Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N.' Y.

z (Kampas 68th St.)

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

SHoreroad 8-9330 .
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

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

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn,- N. Y.
I * . .....

■■ ■ ■ ■■■-: ■*' *""?■- ■ „—m-— T i 7ll..w. ■.■■■■■ ■■.■■■■■i ,,
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Worcester, Mass
Iš 6 dieną Kovo {vykusio

LLD 11 Kuopos Parengimo

spaudos 
lietuviu

referatą iš 
ir teatro 
kolonijose 
atgal. Tai

kad visos 
prelekcijas

Mizara sa-

Čia Laisvės redaktorius d. R 
Mizara, davė svarbų

• pirmųjų 
veiksmų
Amerikoje 70 metų 
buvo tie laikai, kuomet lietu
viai daugmeniškai pradėjo at
vykti į Ameriką. Labai svarbu 
buvo paklausyti iš tų laikų lie
tuvių gyvenimo ir veiklos.- Drg. 
R. Mizara yra šaunus prele
gentas. Būtų gerai, 
kolonijos jam šias 
surengtų.

Po pertraukos d.
kė kalbą apie Kinijos naminį 
karą, nurodydamas, kad Kini
jos liaudis Čiango režimą nu- ✓ t t 
šluos, nepaisant, kiek svetimi 
kraštai jam gelbėtų. Nes, pasi
rodė, iki dabar Amerikos ar
mijos ir marinai išmuštravo 
čiang Kai-šekui armijas, ap
ginklavo amerikoniškais gink
lais ir aeroplanais, pristatė 
šimtus tūkstančiu tonu maisto 
ir amunicijos, o kur gi tos vi
sos mantos ir čiango armijos? 
Kur tie moderniški Amerikos 
ginklai? Komunistų vadovauja
ma, Kinijos Liaudies Armija 
ištaškė čiango tas išlavintas 
per amerikonus armijas, o gin
klus ir maistą pasiėmė sau. Ne
paisant, kjek ilgai Kinijos na
minis karas užsitęstų, čiango 
galybei bife taip, kaip Hitlerio 
galybei buvo sovietiniuose 
kraštuose, žmonija visame pa
saulyje pradeda pažinti klastas 
ir eina Į kovą už tikrąjį teisėtą 
gyvenimą visiems.

šie draugės ir draugai 
jo išlaidų padengimui.

auk o-

ta viso su smulkesnūm aukom
— $24.22.

Ačiū publikai už gražu atsi
lankymą ir aukas.

Kovo 20 d. 6:30 vai. vakare, 
29 Endicott St. svetainėje j vyks 
vėl svarbios prakalbos mūsų 
dienų gyvenimo klausimais.

šiuom kartu pas mus kalbės 
rašytojas ir kalbėtojas Vilnies 
redaktorius iš Čikagos d.. V. 
Andrulis, čia kviečiam publiką 
iš plačios mūsų apylinkės daly
vauti, nes jau seniai esam 
draugą V. Andrulį girdėję mū
sų kolonijoj. >

Įžanga nemokama visiems.
J. M. L.

Susi- 
platų 
savą

“Slogos. Katarai, Šalčiai 
Ir Jų Susipainiojimai”

Lietuvių Darbininkų 
vienijimas, dabar veda 
vajų gavimui lietuvių į
apdraudos organizaciją — In
surance. LDS rūpinasi ne tik 
pagelbėti lietuviams, nelaimės 
ištiktiems, Jigoje ar mirties 
atsitikime,• bet rūpinasi ir lie
tuvių sveikatingumu — kaip 
užlaikyti sveikatą.

Sveikata yra brangesnė už 
didžiausią turtą. Medicinos 
mokslas nestovi ant vietos, su 
kiekviena diena vis atidengia
mi nauji 
sveikatos 
sugrąžinti
naujus ir senus išradimus rei
kalinga s u ž i n o t i -s u s i p a ž i n t i.
' Taigi, ateikite j LDS 79 kp. 
rengiamas sveikatos klausimu 
prakalbas, kurios Įvyks kovo 
20 d., 2 vai. po pietų. Liet. 
Piliečių Klubo Svetainėje, 227 
Lawrence St., Hartford, Conn. 
Įžanga
Dr. J. J. Kaškiaučius 
ark, N.

išradimai "žmogaus 
a psa u go j i m u i ir j ą 
jos netekus. Tuos

Lietuvos Darbo Žmonių
• *

Balsai

Po $1: J. M. Lukas, M. Pet- 
kūnienė, J. Karsokas, Ed. Ma
zurka, K. Kosulis, J. Jaškevi- 
čius; D. G. Jusius, L. Ausiejie- 
nė, V. Tumanienė, F. Kalanta, 
J. Senkus, F. Petkų nas, B. Mi
zara, M. Žakienė.

Po 50c: J. Dovidoni.s; P. Į 
Grinevičiene^ P. Bacevičius, • V. 
Jančius, A. Pilkauskas, F. Skel-

nemokama. Kalbės

SANDĖLIS KNYGŲ
Auk.no Altoriukas. maldų knvga.

Celuloido apdarais. Tilžės spaudimo 
Vainikėlis—jaunuomenės knyga 
Didysis Ramybes Šlaitinis. Knvga 

panaši maldoms kaip didysis šaltinis, 
stambus drukas. tvirtai apdaryta ...

Visų metų cryv. Šventųjų, nedaryta 
Biblija, visas Stv. raštas; apdaryta ......
Evangelijų knyga (nėr metus), and. 
Francijos Lounies, knvga apie 500 pusi., 

su paveikslais, tvirtai apdaryta 
l.aiio didysis zodvnas, apdarytas 
Lietuviškai-Angclskas žodynas ..........
Lengvas būdas išmokt angliškai ......
Naujausia didelė samių knvga ..........
Laimė ir Planetų nuspe Urnai . 
Sidabrinis Grabelis, i'raži apysaka 
Savizrolas, didis štukorius ..................
Velnias ir Kapitonas, įdomūs skaitymai, 

3 tomai knyga, 100 pusi.
Lietuviška Gasp/dinė, su 150 naudingų 

receptu ....   . .......................................
Gudrus i’iemeni.kas. graži apysaka 
Raginis, gražios apysakos ...... ...............
Pranašavimai apie Svieto Pabaiga 
Kaip Tan*l J'ingt. Valst., Piliečiu 
Gražiausių Dainų Rinkinys, kny'ga .... 
Gyvenimas, mirimas ir laidotuvės 

girtuoklio, >5 paveikslų ..............
Nebijok mirti, nes nuo mirties 

nepabėgsi, 20 paveikslų . .... ..........
Pekla, kam ji įeikalyiga ir kokius 

žmones ten kankina. Su paveikslais 
Praloto Olšausko darbai. Sti paveikslais 
Karvės nauda ir sūrių padarymas 
Istorija, sena ii nauja su paveikslais 
Sveikata—ligoniams, aprašo apie 

skirtingų valstiškų augmenų 
Apie Ųrlika, didelį razbaiuinkų 
Žemaitė.* vai.'deliai ir apie Čigonus 
Duktė akmenorians; graži apysaka ....
Karalaitis ir Žmogus—atsitikimas .......
Stebuklas—Kūčių Nakčia; dzūko pasaka 
Du broliai ii majoro duktė .......... .
Ragan iška lazdelė, juokingi skaitymai 
Paslaptys Talmudo Žydų; du mokiniai 
Apie Robertų Velnių ir gražių frlandų 
Amžino Žydo kelionė rer svietų ..........
Onutės laimė ir balta , vergija ..........

350

1.7

1.00
1.25
3.50
3.25

15.011
3.25

1.75
35c.
25c.
50c.

1.50

1.25
30c.

1.25
25c.

30c.

60c.

35c. 
25 c. 
25c. 
25c.

25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c.

25c.

25c.
10c.

žolės Arbatos Formoje
Nuo nervų, išgąsčio, bt-migės, Kalvoje 

ir ausvMc ūžimo .................. .........
Nuo dūvulio, asthmos; palengvina 

atkoseti, varo laukan dulke.* .......
Vyriškumo putai** mui; ši arbata gera 

vyrama ir motei Ima ......................
Siivahiijiinui kietų vidurių ..................
Nuo cukrinė* ligos (dlabclex) 
Plaukų ffinikaa, valo pleiskanas, 

ntišašėjiinas, stabdo niežulį ir 
ap<«aifęoia nuo piažilimo

Nebūk sutukęs. cik kūdyn .............. .
Nuo visokiu ihčnmatižkų sausgėlų .......
Nuo užsisenėjusio kataro, bronkaitiX, 

hey fever vrba Rose Catarrh
Nuo inkstų Ir strėnų skaudėjimo .......
Nuo geltligės ir tclžies ligų
Nuo odo.< Išbėrimų, oučkų ir tt...........
Sunkių mėnesinių icgnliav imas . 
Nuo žirdiea ir vandeninča ligos ..........
Palangos Trajunka, šaknys arielkai 
Nuo kosulio, Kokliušo, oeVžalimo ...........
Nuo surūgusio pilvo (heart burn) 
Nuo aukšto kraujo spaudimo ............
Kraujo valytojas; ši arbata valo kraujų

nuo visokių nešvarumų, o kad kratljas 
būna švarūs, tuomet galite apsisaugoti 
nuo daugelio ligų ...... ;.......... ...........

Gražiausių Ramunelii)—svaras ...........
Liepos Žiedų—svarūs ................ ..
Trukžoliu šaknų — svaras 
Pclūno Metelių — svaras ..................
Apvynių — svaras ...............
Valerijonų šaknų—svaras . ...........

m: žukaitis 
384 Dean Street, Nortli, 

Spencerport, N. Y.

S5c.

60c.

1.25
60c.
85 c.

60c.
X5c.
60c.

1.25 
60c.

75c.
75c.
60c.

60c.
«5c.
1.00

60c.
1.75
2.25
2.50 
75c.

2.50

“Slogos, 
Susipai-

J. Tema:
Katarai, Šalčiai ir Jų 
niojimai.” Kaip matome, te
ma labai svarbi.

Dr. J. J. Kaškiaučius

šių dienų Lietuvoje gyvenimas visur virte verda. Kas 
svarbiausia, žinoma, kad tame gyvenime visiir pasireiš
kia, visur centre randasi darbo žmones — miestų darbi
ninkai ir kaimų darbo valstiečiai. Tie, kurie smetoni
niais laikais buvo prislėgti, nuksriausti ir užguiti, šian
dien savo darbščiomis rankomis stato naują, šviesų gy
venimą, socialistinį gyvenimą.

šių darbščių Lietuvos žmonių balsai mums labai įdo
mūs. Juk tai kalba mūsų broliai ir seselys, artimesni ar 
tolimesni gimines, kalba iš tos šalies ir apie tą šalį, ku
rioje mes gimeme ir augome.
Įspūdžiai iš Vilniaus Įjuos, ir atsveria,' ir minko, 
ir apie Vilnių ’ ‘ V1 1 * ’ ‘ 1 1

Štai valstietė kolektyvie- 
tė, Utenos apskrities kolek
tyvinio ūkio “Kibirkšties” 
smarkioji darbininkė' Ve
ronika Maskaliunienė rašo 
įspūdžius iš Vilniaus, ku
riame pereitų metų gruo
džio mėnesį įvyko Pirma
sis Lietuvos Kolektyvinių 
Ūkių Atstovų Suvažiavi
mas. Ji rašo:

’’Įvairiais reikalais man 
Vilniuje po karo teko būti 
kelis kartus: tai per mote
rų delegačių suvažiavimą,' 
tai mūsų kolektyvinio ūkio 
steigimo' klausimais. Kiek
vieną kartą aš Vilnių pa
matau vis gražesnį, pasi
keitusį. O šį kartą atvyku
si aš pamačiau ypatingai 
daug naujo. Visur vyksta 
statyba, kyla fabrikai, 
tvarkomos, gražinamos ga
tvės.

“Bežiūrėdama fabrikų, 
aš štai ką pastebėjau: val
džia stengiasi, kad darbas 
būtų lengvas ir gražus, ne 
taip, kaip seniau, kada dar
bininkai savo sveikata vis
ką padarydavo —ir krovinį 
tempdavo, ir geležį daužy
davo, ir kitaip vargdavo. O 
tai, ką darbininkai paga-' 

! mina, yra skirta dar la
biau gyvenimui gerinti. Kur 
pasisuksi, visur matai, jog 
Partija ir vyriausybė rūpi
nasi, kad ir kaimui padėtų, 
kad darbas taptų vis na
šesnis, vis linksmesnis.

“Vilnius, Tarybų Lietu
vos sostinė, dąug pasiekė 
todėl, kad žmonės ėmėsi 
darbo išvien, kad vaisiai, 
kurių jie sulaukia, eina jų 
pačių naudai, o ne išnaudo-. 
tojams. O jei darbo imiesi 
išvien, iš karto viskas ki-

ir tešlą lygiais gabalais į 
formas supilsto. Labai įdo
mi yra kepimo krosnis. Kas 
tris minutes ji išmeta tam 
tikrą skaičių jau iškepusių 
duonos kepalėlių.

“Duonos fabriko direk
torius parodė, mums taip 
pat įmonės kampelį, kurio 
dar nepasiekė rekonstruk- 
torių ranka. Tai tamsios 
drėgnos patalpos su seno
viškomis krosnimis. Tokia 
buvo visa įmonė, kol joje 
atsirado,mašinos su tarybi
niu fabrikų ženklais.

“Mes taip pat sužinojo
me, kad tokių fabrikų. į- 
steigta po karo ir daugiau 
— Kaune, Klaipėdoje, 
liuose.”
Sužavėti Vilniaus 
įspūdžiais

Valstiečiai. > Stasys 
šmutas, Aleksandras 
donas ir T. Bulbovienė ra
šo apie savo patyrimus Lie
tuvos sostinėje:

“Vilniuje gali pamatyti 
tūkstančius jaunuolių, sku
bančių rytą su portfeliais į 
mokyklas, universitetą. Ga
li išvysti daug įvairių skel
bimų apie koncertus, vaidi
nimus teatruose. Mes bu
vome sostinėje kelias die
nas ir visur matėme, kad 
vilniečiai niėgsta meną, rū
pinasi švietimu, lietuvišką
ja kultūra*

“Ekskursijos po miestą 
metu mes buvome Dailės 
muziejuj. Hitlerininkai buvo 
jį išdraskę, • apiplėšę. Atsi
lankymo metu mes pamatė
me, kaip rūpestingai čia vėl 
viskas sutvarkyta. Muzie
jus įgijo daug naujų kūri
nių. Atidarytas visiškai 
naujas— lietuvių tarybinės

Šiau-

“Elfos” elektromotorų ir 
radijo aparatūros fabriką, 
prieš mūsų akis atsivėrė 
puikus vaizdas: ,didžiulis 
fabrikas, užimantis penkis 
hektarus ir turintis dvi vi
dujines gatves. Prie antros 
iš jų vyksta didelė darbi
ninkų namų statyba. Mes ! 
nustebome, kai išvydome 
ant pastolių žmones. Pasi
rodo, kad čia, kaip ir kito
se Vilniaus statybose, dar
bas vyksta dr žiemą. 
Pačioje įmonėje mes taip 
pat matėme, kad vilniečiai 
skuba, stengiasi kuo grei
čiaus statyti, kurti. Mes 
matėme cechus, kuriuose 
dar dirbo statybininkai, bet 
veikė jau ir staklės, gami
nančios įvairias dalis. Eilė 
didelių gamybai skirtų sa
lių buvo įrengiama mūsų 
atsilankymo metu. Šalia 
buvo montuojamos staklės 
radijo aparatūrai gaminti, 
o laboratorijoje konstruk
toriai montavo pirmąjį pa
vyzdinį imtuvą. Mes matė
me, kaip įmonė gamino 
šimtus naujų motorų. 
Mums papasakojo, kad 
tūkstančiąi motorų bus ga
minami specialiai kaimui, 
jo elektrifikacijai.

Išeidami iš fabriko, mes 
dar kartą apžvelgėme šį 
socialistinį miestuką. ‘Tie
siog stebies, kiek daug pa
daryta- šičia, vietoje, 
dar prieš kelis metus buvo 
piktžolėmis apaugęs lau
kas. Gilų įspūdį mums pali
ko ir .patys įrengimai. Per 
daug nesusivokdami pačio
je gamyboje, mes vis tik 
matėme, kaip viską atlieka 
sudėtingiausios staklės, o 
darbininkams dažniausiai 
tereikia jas tik reguliuoti. 
Reikia pasakyti ir apie pa
čius darbininkus — jų tar-’ 
pe labai daug jaunų vaiki
nų bei merginų, o valdo to
kią techniką.

Tokių fabrikų Vilniuje y- 
ra ir daugiau. Po karo čia 
įrengta nauja “Žalgirio” 
staklių gamykla, statybos 
mechanizmų fabrikas, . di- ■ 
delio pajėgumo elektrinė 
eilė kitų įmonių.”

sirinkimas protestui prieš re
akcinį bilių. Dalyvavo apie 
500 žmonių. Lietuvių Pro
gresyvis Kliubas dar prieš su
sirinkimą parinko aukų nuo 
organizacijų ir pavienių as
menų.

Aukavo sekamai: P. Kupris 
ir Lietuvių Draugų Sąjunga 
po $5. Po $1 aukavo: S. 
Raymond, V. Stankevičius, K. 
Juškauskąs, J. Deltuva, B. Pe
traitis, A. Jcnavičius, V. 

čiulis.
Sekmadienį, kovo 6 d., 

ko moterų susirinkimas, 
riame surinkta $11.50. 
masiniame susirinkime

įvy- 
ku- 

Viso
nuo

lietuviu perduota $28.50. 
Kalbėjo kongresmanas Vito 
Marcantonio.

Lietuvių Progresyviš Kliu
bas kviečia visus lietuvius ir 
lietuves prisidėti prie šio kliu- 
bo. Mokestis maža, tik $1 
į metus. Kliubo susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 3 
d., 2 vai. po pietų, 2108 Pen
rose Ave.* Visi nariai ir no
rinti įstoti prašomi, dalyvauti. _

S. Raymond, Sekr.

Athenai, Graikija. —Grai
kų monarchistai teis gene
rolą V. Ketseasą, nuo kurio 

J partizanai atėmė Karpeni- 
sion miestą. Ar

kuri

ir

Baltimore, Md

taip eina. Tą aš mačiau ir dailės skyrius. Štai didelis 
kolektyvinio paveikslas, pavadintas “Že-

Kaip jau žinoma, Dr. Kaš
kiaučius ’ duoda aiškius atsa
kymus į paduotus klausimus, 
tai primintina: pasirašykite 
iš anksto klausimus ir atsineš
kite i prakalbas, paduosite 
daktarui ir jis su mielu noru 
atsakinės, neminėdamas var
do.

aiškinimų galės pasinau- 
visa publika. Pageidau- 
pranešti ir visiems ki

doti 
tina 
tiems lietuviams, kurie neskai
tys šio pranešimo. Praneš
kite visiems lietuviams, tegul 
pasinaudoja gera proga iš
girsti pamokas sveikatos klau
simu. Jūs išmokėtumėte ke
lias dešimtis dolerių dakta
rams nuėję j kabinetą ir tiek 
apie jus ir jūsų sveikatą ne
išaiškins, kiek čia gausite ži
nojimo apie save. Nepraleis
kite šips puikios nemokamos 
progos! Jūs būsite dėkingi 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 79 kuopai už surengimą 
tų pamokų apie sveikatą.

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia nusprendė ne- 
jsileist ateivių iš Sovietų ir 
ir demokratinių jų kaimy
nų.

Washington. — Syrija 
parsamdė savo žibalo vers
mes amęrikonam.

Disaster Victim Helped

ciittiiHiniiiiiiniiimiifflHiuiiiniwiwJiBiinaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Red Cross volunteers ?ivc first aid to a shocked disaster victim. Last 
year more than 400,000 certificates were issued by the Red Cross to first 
aid trainees.
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TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3681
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

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

ls musų mažo 
ūkio .pavyzdžio/ Susikūrė
me, galima sakyti, mes, de
vyniolika vargingųjų vals
tiečių, iš adatos, o dabar 
turime ir karvių bandą, ir 
kiaulių, ir arklių, bankan 
20 tūkstančių rublių pasi- 
dėjome, elektrą nutarėme 
įvesti į tvartus, malūną pa
imti. Tiek maža žmonių, 
bet kada visi krūvoje —tai 
susidaro jėga. .0 vilniečiai 
— tai didžiulis kolektyvas, 
ranka rankon susitveręs, 
broliškųjų respublikų pade
damas — kiek daug jie gali 
pasiekti. Ir pasiekia!”
Valstiečiai duonos fabrike

O valstiečiai iš Švenčios 
nių apskrities kolektyvinio 
ūkio, Domininkas Vitkevi
čius ir Jonas Baužys rašo 
apie įspūdžius, įgautus Vil
niaus duonos fabrike. Jie 
sako:

“Mums, žemdirbiams, bu
vo labai įdomu matyti pas
kutiniąją grūdo 
duonos fabrike.

“Mechanizuotūs 
fabrikas aprūpina
miniais pusę Vilniaus. Ga
lima įsivaizduoti, kiek reik
tų jėgos, jei viskas būtų 
daroma rankomis — nešio
ti maišus, minkyti tešlą ir

kelionę

duonos
savo ga-

“Keturių aukštų fabrike 
mes matėme nedaug darbi- 
nnkų. Viską čia atlieka ma
šinos: ir užkelia iš vagonų 
maišus su miltais, ir sijoja

mės dalinimas.” Tai apiė 
mus. O kitame kūrinyje 
pavaizduotas artojas, bet jo 
kuinas toks menkas, toks 
jau menkas, kad vienas mū
sų ėmė ir pasakė:

— Nusikamuosi su tokiu. 
Tegu anas artojas stoja į 
kolektyvą, traktoriumi tuo
met ars.

“Tą patį vakarą mes ap
lankėme respublikinį dra
mos teatrą ir išvydome čia 
lietuvio rašytojo. Baltušio 
pjesę “Gieda gaideliai.” 
Pats teatras labai puošnus. 
Draugai, kurie čia prieš 
kelis metus buvo per vals
tiečių suvažiavimą, sako, 
kad ir pažinti .negalima. 
Pjesė man patiko. Nauja
kurys, nors jį ir skriaudė 
klastingas buožė, išeina su 
tikėjimu į šviesią ateitį. Q 
tokios ateities mes ir susi
laukėme.

“Įspūdžių daug. Mes ma
tėme, kaip smarkiai tarybos 
rūpinasi lietuviška kultū
ra — teatrais, muziejais, 
daina, šokiais./Mums nauji 
tie paveikslai, vaidinimas, 
koncertai buvo suprantami; 
savi.”

i

Valstiečio patyrimai 
fabrike

Uteno apskrities “Gegu
žės Pirmoji”, kolektyvinio 
ūkio pirminipkąs Antanas 
Žaunierius susižavėjo Vil
niaus fabrikais. Jis rašo:

“Kai. • mos atvykome į

Prieš reakciją sujudo pro
testuoti mokytojai, CIO uni
jos, bažnyčios ir kitos orga
nizacijos. Stojo darban ir 
Lietuvių Progresyvia Kliubas, 
kuris nors ir yra dar jaunas, 
nes neseniai suorganizuotas.

Buvo surengtas masinis su-

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

Newark 4, N.. J.
HUmboldt 2-7964

GERI PIETŪS!
Kpda norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pięninių valgių 
gražus pasirinkimas.

LAISVĖS
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI
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
gele, tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

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

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N, Y.

Tel. ST. 2-83^2
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y. :
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

H ------------------ ------ 1
RECEPTŲ SPECIALISTAI. Į

MAX PEIST, Ph. G.
■ EDWIN LANE, Ph.

Tel. EVergrecri 7-6238

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

i

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 ,

$

5pud.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Aolr.. Kovo 55, 1949
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Sveikina iš Floridos

valdinės

prašalinamas iš

...

būna 
geriąu- 
La išvešsekmadienį, kovo (March) 

dieną, įvyks dienraščio 
pabaigtuvės.

Geo. Kazakevičiaus orkes
trą gros šokiams. įžanga tik 
10c. asmenini.

20
Laisvės bazaro
Bus Liberty Auditorium, 110-
06 Atlantic Axe., Richmond

New\įi1(o^^0fc2liiios Valdžios Darbininkai 
Išvyko j Albany.

Širdingai Dėkui!
Pereitą sekmadienį Brook-

lyno Moterų Klribo jauniam
parengime buvo smarkiai pri-
simintas ’civilinių teisių gyni-
mo klausimas. Tam s va r-
biam reikalui nėr mane ge-
ros Valios lietuviai sudėjo
gan gražią sumą. Visiems
širdingai dėkui. Aukojo se-
kami:

' F. Lideikis . . . . . . . $1.00
S. Petkienė . . . . . 2.00
II. Jeskevičiūte, . . . . . 5.00
V. Macys ................ . . 2.00-
Anna Macys .... . . 3.00
J. Balčiūnas . . . . . 2.00
Charlie Aleksynas . .. 1.00
E. Vitartienė ......... . . 1.00
Anna Kazakevičienė 1.00
Ona ir J. šleivai . . . . 2.00
M. Kreivėnienė . . 3.00
Reinhardt ................ . 1.00
Kazlauskas ........... . 1.00
Lisajai...................... . . 5.00
Anonymous............. . . 5.00
M. Lukšienė . . . 5.00
F. Bepirštis ..... . . 5.00
F. Kazokienė .... . 5.00
P. Rainvs’................ 3.00
Levanas .................... . 5.00
Pranas .... ........... . 1.00
A. šmagorius .... . . 1.00
J. Styra .................. . . 1.00

Laisvės Bazaro 
Pabaigtuvės

Pradžia 3-čią vai. po pietų.
Kviečiame visus susirinkti, 

pasilinksminti ir tuomi pa
remti savo dienraštį.

Bazaro pabaigtuvės bus 
gražioje auditorijoje, kur bus 
malonus suėjimas. Nė vienas 
nepasilikite namie. Visi būki
te bazaro pabaigtuvėse ir bū
kite anksti. Rengėjai.

Mos visi jaučiamės gana 
gerai čionai. Oras yra gra
žus, nors, retkarčiais, 
šaltokas . Siunčiame 

i sius linkėjimus visam 
štabui. ■

Mrs. Sutkus, 
Mrs. Balchunas,

, Mr. Jakaitis.

CIO United Public Workers 
nevvyorkiškis d i s trik tas išsiun
tė kelis šimtus savo narių ma
sinėje delegacijoje į Albany 
protestuoti prieš siūlomą Mc- 
MuUcn’o biliaus pataisą Civil 
Service Įstatymo.

Einant tuo biliumi

į?;.

Pikietavo Senatoriaus
Scanlan Namus

Milionierius Ryan Turėsiąs 
Aiškintis Del Telefonų

Petras Tumelis ....
* EI. Yumpiot .............

Dzevecko ....................
Ch. Balčiūnas ...... 
Walter Lukminas . . . 
J. Patašius ..........   . .
R. Laukaitienė . . . .

-Cedronai .......................
Kauliniai ....................
Draugai ......................
Kūlikai ...............   . . • .
Catherine Venckus . . 
Bernotai ......................

. Milie .............................
N. Kisielius..................
A. Balčiūnas $5.

10.00 
1.00 
1.00 
1.00 

10.00 
5.00 
2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
5.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.00'

B.

Per R. Mizarą aukojo: 
Mike Grigas $5, J. G. $1.

per

bildingų, kurių bendra 
siekusi $561,000,000. 

55 nuošimčiai tos stat- 
buvo gyvenamiems na-

pastatų, talpinančių

Pastatai Prekybai
New York o valstijoje 

nai buvę išduoti leidimai sta
tybai 
suma 
Apie 
tybos 
mams
40,698 šeimas.

Atsižvelgiant į didį reikalą 
gyvenamų namų, skyrimas 
veik pusės prekybiniams ir 
pramoniniams pastatams ro
do, kaip mažai domės tekrei
piama į vargstančius dėl sto
kos buto. Prekyba-pramone 
norinčių užsiimti yra vienas iš 
kelių ar keliolikos tūkstančių 
asmenų, buto reikia kiekvie
nam. Skyrimas apie 45 nuo
šimčių prekybai, o tik 55 gy
venamiems namams rodo, 
kaip maža nuošimtį vertybės 
pas mus teturi žmogus virš 
dolerio.

išsigandęs už šaukėjus. Tai, 
nėra kova prieš laužymą 
žmogaus teisių periminėjlmu 
telefonų, kurie turėtų būti 

nėjimo City Hali telefonų. Ta- Į taip privatiški, kaip privatiš- 
čiau šaukiamasis esąs nei kiek 
ne daugiau išsigandęs už šau
kėjus.

Sykiu šaukiamas detektyvas 
Kenneth Ryan, buvęs miesto 
policijos telefonu periminėji- 
mo ekspertas.

Telefonų periminėjimas, kol 
jis buvo praktikuojamas prieš 
mažesniuosius, pasirodo, bu
vo toleruotinas, net oficialiai 
praktikuojamas miesto ribose. 
Tačiau kada politiniai majoro 
priešai atsuko kita tos pat 
lazdos galą prieš majorą ir jo 
tarnautojus, majoras ir 
miesto valdžia išsigando.

Clandenin J. Ryan nėra 
šiaip sau policistas, kuri galė
tum sudrausti, bile kur pa
dėti ar padėtą užčiaup
ti. Yra milionierius, taip
gi senas politikierius, su toli 
siekiančiais ryšiais. Greta ki
tų turtų, jis yra savipinku 3,- 
400 akrų Panther Ledge rezi
dencijos -farmos Allamuchy, 
N. J. Didžiajame New 

aukštu

Miesto prokuroras šaukiąs 
politikierių majoro O’Dwy- 
er’io priešą Clandenin J. Ry- 
an’ą pasiaiškinti 'dėi perimi-

ki yra asmens namai ar kaip 
privatiški turėtų būti (bet 
taip pat nėra) asmens laiškai. 
Tai yra tik vienos galingos 

politikierių grupės 
kitą turčių politikierių 
varžybos už galią.

T—-as,

turčių 
prieš 
grupę

Du Jaunuoliai 
Nakvojo ant Šakikes

Apie šimtas bronxiečių pra
ėjusį .sekmadienį, pikietavo 
valstijos senatoriaus Charles 
V. Scanlan namus, 130 West 
18 3rd St., Bronx. Pi k i etą su
mobilizavo trys vietiniai Ame
rikos Darbo Partijos klubai.

Paties senatoriaus, sakė jo 
žmona, nebuvę namie. Ta
čiau jinai buvo piktoka. Sa
kė, visą rytą telefonas skam
bėjo ir vis su protestais prieš 
senatoriaus pasiūlytus senatui 
reakcinius bilius.

Kokie Tie Scanlan Biliai?
Vienas, S. No. 2173, neda- 

leistų nepriklausomų politinių 
partijų ant baloto. Jį balsuos 
valstijos senatas.

Antrasis
McMullcn’o 
tau Įteiktas 
2113, siūlo

visa

Yor-

70th

buvo rankose

ke jo puošni 4 
dencija randasi 
St.

Kad jis . turi
didžią galią, greta to ir ga
lingą spaudos botagą, rodo 
tas, kad jis iš anksto žinojo 
gausiąs pašaukimą pasiaiškin
ti. Kitais žodžiais, turi jam 
priešiškoje valdžioje jam pa
tarnaujančių asmenų. ‘Ir sek
madienį jis jau turėjo visą 
būrį spaudos atstovų ir foto
grafų savo svečiais ant far- 
mos savo namuose — The 
Mansion, New Jersey.

Ryan as ten pat jau turėjo 
gatavą pareiškimą majorui, 
adresuotą “Majoiui Costello- 
dwyer.” Jis net įteikiant jam 
pašaukimą pasiaiškinti (prie 
miestietės rezidencijos) buvo 
pasitiktas spaudos atstovų ir 
fotografų.

Visa tai rodo, dėl ko šau- 
| kiamasis nei kiek ne daugiau

būti tuojau 
darbo, jeigu 
munistu. O 
nistais sau 
menį, kaip 
lengva bile bosui 
k ui. 
tymu, 
būtų 
čiauti

darbininkas 
keliaklups- 
vąldininką, 
jį neįtartų

mato tame
savo lais-

paskaityti komu- 
nepatinkamą as- 

m atom e, labai 
ar vai d in in-

Joigu bilius taptų įsta- 
kiek vienas 
priverstas 
prieš bosą

kad kartais jisai 
komunizme.

įstaigų unijistai 
fašistinį pavojų
vėms ir dėl to smarkiai su
judo veikti, kad McMullen bi
lius netaptų įstatymu.

Unijos nariai, kitos organi
zacijos ir atskiri asmenys 
siunčia /protestus prieš tą, 
taipgi prieš Scanlan, Mauhs 
ir Board of Regents bilius. 
Adresuoja juos gubernatoriui 
Thomas E. Dewey,, assembly- 
manams Oswald D. Heck ir“ 
Irwin Steingut, senatoriams 
Benjamin F. Feinberg ir El
mer F. Quinn, taipgi savo vie
tiniams assemblymanam 
senatoriams . 
delegacijas.

ir
Siunčia pas juos

Ray Milland filmoje “Alias NiekAudrey Totter ir 
Beal,” Paramount Teatre, prie Times Square.

Scenoje King Cole Trio.

Mrs. Johanna Kontos, 
rietė, susilaukė trijukų, 
riančiu bendrai 10 svaru 
uncijų. Vaikai, gimę

asto- 
sve- 

ir 15 
pora

mėnesi u per anksti, padėti in
kubatorium Motiną prižiūrįs 
daktaras buvęs iš anksto nu
matęs, kad ji gildysianti tri- 
jukus. ,

PARDAVIMAI
Parsiduoda bučernė ir grosernė. 

Geroj yietoj. Biznis išdirbtas per 
virš 20 metų. Galima pirkti vientik 
biznj. o jeigu kas norėtų, tai gali
ma pirkti ir su namu. Noriu greitai 
parduoti, kaina ne aukšta. Priežas
tis pardavimo, 
Kreipkitės: V. Bubėnas, 58 North 
Ave., Garwood, N. J. (Ideal Food 
Market), Tel. WE. 2-1210. (59-64)

silpna sveikata.

E.
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Į I BROOKLYN »SUSIRINKIMAI
NEW YORK IR RICH
MOND HILL, N. Y.

, Trečiadieni, 16 d. kovo, 8 v. v 
Kultūros* Centre, jvykš LLD 185 
kp. susirinkimas. Nariai, kurie gali
te, malonėkite dalyvauti. Kurie dar 
neužsimokėjOj už šiuos metus pa- 
sistefigkite užsimokėtj. — V. P.

(60161)

M ------------------

i LABOR LYCEUM
DARBINIĘKŲ ĮSTAIGA

SfSalčs dėl Baliu,' Koncertų, Ban- 
gkietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. 
V Puikus steičius su kauiausiais

Albert Frank Jr. ir William 
Wentz, apie 15 metų, išplau- 

rytą žuvauti Į 
įsidėję sandvi- 

u plaukę ant 
mažiukės sa- 

o._ Bet ka- 
irti s valtimi 

visų pajėgų, 
pusvalandį, 

vilnį nepajė- 
Nuspren-

ant saliukės nak-

k ė šeštadienio 
Jamaica Bay, 
čių pietus. 
Canarsie Pol, 
linkės, jie sm
d a bandė iš ten 
atgal, dirbę iš 
prakaitavę per 
bet prieš vėją ir 
gę pasiirti pirmyn, 
dę sugrįžti 
voti.

Užtraukę 
ją apvertę, 
Bet . stiprus 
ant jų užvertė, 
dar šilčiau,

Tuo tarpu tėvai didžiausia
me rūpestyje praleido naktį. 
Nesulaukę sutemoj sugrįžtam' 
čių vaikų, jie raportavo po
licijai. Toji pasišaukė talkon 
pajūrio sargybinius, bet naktį 
nieko jie nelaimėjo. Išaušus, 
sekmadienio rytą, iš lėktuvo 
į uos pastebėjo ant saliukės ir 
su helikopteriu nusileidžiant 
juos po vieną pargabeno ant 
kranto.

(originaliai buvęs 
bilius, bot sena- 
Scanlan’o), S. I. 

per ragangaudžių
sietą sijoti visus viešųjų įstai
gų darbininkus. Tą irgi be
lieka perbalsuoti tik senate.

Trečiasis (originaliai irgi 
buvęs McMullcn’o, o senatan 
įteiktas Scanlan’o) A.P. 1758, 
uždraustų vartoti visuomeniš
kus pastatus visoms organiza
cijoms, kurias generalis pro
kuroras yra paskelbęs ar at
eityje paskelbtų “neištikimo
mis.”

SKELBKITĖS LAISVĖJE

»
8 v v

Puikus steičius su kaujausiais 
jtaisymaią,

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

E5

int saliukės valtį, 
pasidarę užvėją, 
veja? valtį visai 

‘.‘Taip buvo
sako jie.

Ekspresininkai Jau 
Pasiruošę Pikietui

Jamaica

Vėjams blaškant, Frank ir 
Johnnie Vaccaro, tėvas ir; sū
nus bandė žuvauti
Įlankoje .ties West Hamilton
Beach, buvo įklimpę Į dumblą 
praėjusį šeštadienį. Tėvą iš
kėlė helikopteriu, o sūhų iš
traukė į krantą, su virve.

Today’s Pattern

MATTHEW L BUYUS 
(BUYAUSKAS)

Laidotuvių Direktorius

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.
' MArket 2-5172

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

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 HOARD

Telefon'as
EVergreen 4-9407

rfj
'71 TDO’G O A I? 411 GRAND STREET
Al JI I 0 B P Al t BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeid at Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION
Licensed Undertaker

BAR & GRILL

Telefonas
EVergreen 4-7729

Manager

JOHN A. PAULEY

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen .8-9770 l’eter 
KAPISKAS

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais

Atstatydinami iš darbo uni- 
jistai Railway-.Express Agen
cy darbininkai, nariai AFL 
Brotherhood of Railway and 
Steamship Clerks. pareiškė, 

' kad jie yra pasiruošę pikie- 
b’oti gelžkelin firmas visoie 
didmiesčio sritvie. Tik lauki0 
žodžio iš contraknin savo uni
jos viršininkų.

Pikiętas šaukiamas protes
tui prieš firmų pasimojimą 
sulaužyti uniją firmoms atsta
tydinus iš darbo 9,000 darbi
ninkų tikslu’ išvengti susitari
mo su unija. 4 
. Iš atleistųjų 9,000 virš 3,- 
000 yra newyoAiečiai.

Degtinės, Vynai ir Alus
, RHEINGOLD

BEER & ALESValandos:

Telefonas EVergreen 4-0208

Peter Kapiskas

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVENUE

9396
SIZES
10-16

Vienokios ar kombinuotei 
dvejopos medžiagos suk

neles jauhuolei forma 
9396 gaunama 10 iki 

16-kos dydžio.

8 vakare
Penktadieniais uždaryta

32 Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Antr.. Kovo 15, 1949

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: f 1— 8 vakare

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUEPraga. — čechoslovakija 
ir Albanija pasirašė preky
bos sutartį.

Pasinaudokite gera proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
1 • \

TI ADD! m 895-897 Broadway
11 111171 " A/. Brooklyn 6, N* Y.

,, JOSEPH N. ZAYAN, Rep.
Kurie Užeis su Šiuo skelbimu, gaus nuolaidi], kainose.

EVergreen 8-2489-2240Alexis Smith s« Joel McCrea filmoje “South of St. 
Louis,” Strand Teatre. Ir yra asmenų veiksmai scenoje.

► f ■

LITUANICA SQUARE 

RESTAURANT 
Steven Augustine & Frank Sanko 

f

' ' SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE




