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Didžiulis Pasisekimas.
Prie Nepaprastu Sąlygų.
Dr. Harlow Shapley.
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Istorinei Konfcrenci

Mokslo ir meno atstovų sam- 
būrys taikai palaikyti praėjo.

Tai buvo kas tokio ko A- 
merika ligi šiol nebuvo ma
čiusi.

Tūkstančiai mokslo ir meno 
darbininkų vieningai pasisakė 
prieš karo kurstytojus, pasisa
kė už taikos palaikymą.

Kiti tūkstančiai Didžiojo 
w Yorko piliečių troško 

matyti ir girdėti konferencijos 
dalyvių veiksmus, bet negalė
jo įeiti į sales: jos buvo per
pildytos dalyvių!

Tik pagalvokite:
Penktadienį d i d ž i a usioji 

Waldorf Astoria salė buvo 
kupina svečių, suvykusių ban- 
kietan konferencijai pradėti'.
4 Nors įėjimo tikietas lėšavo 

$10 asmeniui, tačiau daugy
bė žmonių, norėjusių ten pa
tekti, negalėjo, — netilpo!

Didžioji Carnegie Hali salė 
— šeštadieni—buvo perpildy
ta dalyvių, o daug turėjo 
grįžti nuo jos durų—netilpo!

šeštadienio popietį ir sek
madienio rytmetį konferenci
ja pasiskirstė į mažesnes kon
ferencijas (panels) — visos 
buvo, kupinos, nei ‘vienon 
tilpo tie, kurie troško ten 
ti ir prisidėti prie svarbių 
kusijų.

Didžioji Waldorf Astoria 
salė sekmadienio popietį bu
vo kupina konferencijos daly
vių — gi apie pora tūkstan
čių norėjusių jon patekti 
grįžo nuo durų — negalėjo 
sutilpti.

Sekmadienio vakarą didysis 
Madison Square Gardenas bu
vo kimštinai prikimštas žmo
nių, — kiekvienas įeidamas 
turėjo pasimokėti nemažą 
įžangą !

Tūkstančiai žmonių grižo 
nuo Madison Sq. Gardeno du
rų, negalėdami jin įeiti!

Ar buvo kada nors kas nors 
panašaus ?

Niekad!

Šis sambūris Įvyko prie ne
paprastų sąlygų :

Valstybės departmentas jį 
pasmerkė jam dar neprasidė
jus. „

New Yorko valstijos guber
natorius jį pasmerkė.

New Yorko miesto adminis
tracija jį pasmerkė.

Stambioji spauda (su labai 
mažomis išimtimis) jį apšmei
žė. niekino, bjauriojo.

Radijas šį mokslo ir meno 
atstovų žygį išjuokė.

Reakcija suorganizavo 
daužti, spiegikų, rėkikų, 
sieit, amerikinių smogikų
vedas ir išstatė jas prie Wal
dorf Astoria, prie Carnegie 
Hall,wprie Madison Sq. Garde- 
no !

Kiekvienas žmogus, įeinąs 
j tas vietas, buvo apdergtas, 
aplotas, — jam buvo grąsinta 
ir daryta visa, kad tik 
kius nuo įėjimo vidun!

Nieko nepadėjo!

Šis istorinis mokslininkų 
menininkų mostas, šis jų ne
paprastai gražus, žmoniškas, 
didelis darbas — viltis Ame
rikos liaudies, trokštančios 
taikos ir gražesnio, šviesesnio 
rytojaus!

Neįleidimas Anglijos, Pran
cūzijos, Italijos, Vengrijos, 

i Pietų Amerikos meno ir moks
lo atstovų — jų neįleido mū
sų valstybės departmentas, — 
konferencijos, aišku, nei kiek 
nepažeidė.

Savo poelgiu valstybės de
partmentas uždavė sau smūgį.

Dėl šios konferencijos su
šaukimo ir pasisekimo vy
riausia šlovė priklauso žymia
jam Amerikos mokslininkui, 
Dr. Harlow Shapley!

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

No. 73 Metai XXXIX. Dienraščio XXXI.
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į Suomiai Šnipinėja 
Sovietų Sieną, 
Neva Medžiodami
Dalyvauja Norvegų, Jankių 
Ir Anglų Kariniai Šnipai

Maskva. — Pastaruoju 
laiku Suomijos karininkai 
išvien su Norvegijos oficie- 
riais neva vilkus medžiojo 
Laplandijoje, šiaurinėje 
Suomijos provincijoje, kur 
ji rubežiuojasi' su ' Sovietų 
Sąjunga.

— Vadinamoji “medžio
klė” lėktuvais ir šarvuotais 
automobiliais buvo karinio 
šnipavimo ekspedicija, — 
rašo Sovietų armijos laik
raštis Raudonoji’ žvaigždė.
— Su suomiais ir norvegais 
karininkais lakstė Ameri
kos ir Anglijos karinės 
žvalgybos šnipai. ■

—Tariamos “medžioklės” 
tikslas buvo sužiūrėti ir nu
fotografuoti tinkamas po
zicijas karo bazei prieš So
vietų Sąjungą, — tęsia 
Raud. žvaigždė. — Klas
tingame “vilkų ablave” da
lyvavo ir Suomijos .genero
lai Blikk ir Oinon. — Nor
vegų karininkai jau pir
miau iš oro darė neva vil
kų ablavus arti Sovietų sie
nos.

Vadinamoje medžioklėje 
Suomijos pusėje buvo var
tojami radijo duotuvai-im- 
tuvai ir kiti prietaisai, ku
rie paprastai naudojami ka
riniuose pratimuose. 0 vi
so to didelio žygio laimikis
— tiktai keturi nušauti vil
kai.

Sovietų vyriausybė jau 
pirm kelių mėnesių protes
tavo, kad Suomija laužo tai
kos sutartį su Sovietų Są
junga.

Maskvos spauda ne kartą 
pastebėjo, jog Suomijos 
premjero Karolo A. Fager- 
holmo valdžia aiškiai rodo 
palinkimą bendradarbiauti 
su anglų - amerikonų ku
riama karine Atlanto san
tarve prieš Sovietų Sąjun
gą-

(Amerikinio žurnalo Life 
reporteris Mark Kauffman 
prisipažino; kad jis, laksty
damas “vilkų medžioklėje” 
virš Suomijos - Sovietų ru- 
bežiaus, nutraukė 350 spal
vuotų ir kitokių fotografi
jų; bet jis pasakojo, kad tai 
esą “nekaltos” fotografi
jos.)

Vokiečiai Pasipiktinę Jų 
Žemės Grobimu Vakaruose

BERLIN. — Įvairių poli
tinių partijų ‘ vokiečiai su 
apmaudu protestuoja, kad 
amerikonų ir jų bendrų ko
misija nutarė atrėžti nuo 
Vokietijps 52 ketvirtaines 
mylias zenlės, 'prijungiant 
įvairius jos sklypus Fran- 
cijai, Belgijai, Holandijai 
ir Luksemburgui. Atima
muose iš Vokietijos skly
puose yra svarbių anglia- 
kasyklų ir miškų.

Mudu su gerbiamuoju Dr. 
J. J. Kaškiaučium bandysime 
pateikti skaitytojams daugiau 
medžiagos iš’ šios istorinės 
konferencijos eisenos.
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Brooklyn, N. Y., Antradienis, Kovo - March 29, 1949

Žemai kairėje ALEKSANDRAS FADEJEVAS, poetas- 
rašytojas, Sovietu delegatas Kultūrinei-Mokslinei Kon
ferencijai dėl Taikos Palaikymo Pasaulyje; dešinėje 
DMITRIUS ŠOSTAKOV1ČIUS, kitas sovietinis delega
tas, pasauliniai' išgarsėjęs muzikos kompozitorius. Pa
veikslas nutrauktas lėktuve, kuriuom jiedu ir penki 
kiti sovietiniai delegatai atskrido į LaGuabdia aikštę, 

New Yorko priemiestyje.

FRANCUOS DEŠINIEJI SUSIBŪRĖ SUKA 
KOMUNISTŲ LAIMĖJIMUS RINKIMUOSE

Paryžius. — Papildomuo
se apskričių tarybų rinki
muose Francijoj praeitą 
sekmadienį susitelkė prieš 
komunistus klerikalai - res- 
publikiečiai, socialistai, fa- 
šistuojantieji generolo de 
Gaulle’o šalininkai, vadina
mieji “radikalai” (premje
ro Queuille partija) ir kiti 
dešinieji.

Kur atskirų dešiniųjų 
partijų kandidatai negavo 
daugumos prieš komunis
tus, tai visi dešinieji krūvon 
sudėjo savo balsus kandida
tams vienos iš tų partijų, 
kad nustelbtų komunistus.

Dešinieji džiaugiasi lai
mėjimais ir skelbia, kad ko
munistai tuose rinkimuose 
gavę tik 10 vietų apskričių 
tarybose.-New Yorko Times 
korespondentas Lansing- 
Warren, tačiau, pastebi:

— Už komunistus balsa
vo didelis skaičius piliečių. 
Jeigu kandidatai būtų buvę 
renkami proporcionaliai, 
pagal balsų skaičių, tai ko
munistai nebūtų taip toli 
nustumti atgal, kas liečia 
jų išrinkimą.

Kongresiniai Vadai 
Kelia Remias

Washington. Kongre
so Atstovų Rūmas ir Se
natas yra nutarę pakelti gy
venamųjų namų rendas 10 
iki 15 nuošimčių per 12 iki 
15 sekamųjų mėnesių. Da
bar kongresmanų ir sena
torių įgaliotiniai tariasi iš-v 
lyginti skirtumėlius tarp 
vieno ir kito nutarimo. Jie 
sutinka tiek pabranginti 
rendas, kad užtikrintų, gir
di, “žmoniškus pelnus” na
mų savininkam. Jie taipgi 
siūlo įgalinti miestus ir 
valstijas visai panaikint 
rendų kontrolę.

/ t s

Subendrintą jų pasiūly
mą tvirtins Senatas ir At
stovų Rūmas.

Suskaičius 70 nuošimčių 
visų balsų, skelbiama, jog 
dešiniosios partijos sekamai 
laimėjo:

Socialistai gavo 143 vie
tas apskričių tarybose; 
premjero Queuille “radika
lai” 128, katalikai - respu- 
blikiečiai 36, atviH dešinie
ji ir “nepriklausomieji” 87. 
Visi 394 jų balsai priskai- 
tomi esama jai valdžiai. I

Generolo de Gaulle neva 
Prancūzų Liaudies partija 
laimėjo 146 vietas.

391 vieta dar nepaskirs
tyta tarp įvairių partijų.

Pirmuosiuose apskričių 
rinkimuose savaitę pirmiau, 
kovo 20 d., dešinieji taip 
pat susivienijo prieš komu
nistus įvairiose srityse', kad 
užtikrintų saviškiams vie
tas apskričių. Tarybose. 
Taip antai, kovo 20 d. gene- 

toIo de Gaulle’o sekėjams, 
gavusiems viso 1,674,300 
balsų, buvo sudaryta 170 
vietų, o komunistams, kurie 
gavo daugiau balsų — 1,- 
689,764, prip'ažinta tiktai 

' 17 vietų, v

Atmest Atlanto Bloką, 
Šankia H. Wallace

New York. — Progresy
vių ' Partijos vadas Henry 
Wallace sekmadienį per ra
diją šaukė 'Senatą atmesti 
karinę Atlanto santarvę. 
Jis tvirtino, jog ta santarvė- 
— slenkstis į naują karą 
prieš Sovietus ir jų drau
gus. Wallace pabrėžė, jog 
karinis Atlanto blokas gali 
sunaikinti Jungtines Tau
tas.

Atsiliepdamas į pasakoji
mus, būk Sovietai gręsia už
puolimu, Wallace „ prašė 
klausytojus atsiminti,_ kad 
svetimų kraštų armijos 
penkis kartus užpuolė Rusi
ją per pastaruosius 25 me
tus.

Jis' taip pat įspėjo, kad 
Atlanto santarvės palaiky
mas galėtų Amerikai lėšuo- 
ti 20 bilionų dolerių per 5 
metus.

Plačiau apie šią kbnfe-

muose Laisvės numeriuose,

Kultūros ir Mokslo Atstovų 
Konferencija dėl Taikos 
Praėjo Didžiu Pasisekimu
Netilpo Žmonės į Sales; Sovietij Sąjungos 
Delegacija Įnešė Konferencijon Didžių Pliusą

New York. — Kultūros 
ir -Mokslo Atstovų Konfe
rencija Pasaulinei Taikai 
Palaikyti praėjo didžiu pa
sisekimu.

Konferencija prasidėjo 
penktadienį bankietu Wal
dorf Astorijoj, o baigėsi se
kmadienį milžinišku masi
niu mitingu Madison Sq. 
Gardene, kur dalyvavo 20,- 
000 žmonių, o tūkstančiai 
norėjusių įeiti negalėjo, — 
nebuvo vietų.

Konferencijoje tarp kit
ko dalyvavo:

Menininku: aktorių, mu- v C 7

ziku, dailininku ir kitokiu 4, 7 C t-
sričių žymių žmonių—491.

Švietėju, visuomenininku 
— 244.

Ekonomijos ir socialinių 
mokslu — 246.

Filmų, spaudos, radijo— 
202.

Rašytojų — 276.
Gamtos mokslo atstovu— 

140.
Sveikatos srities — 188.

, Architektų — 38.'
Religijos atstovų — 19.
Be’ to, dalyvavo šimtaį 

visokių kitokių profesiona
lų — gydytojų, advokatų, -----------------------------------  

Italija Dedasi į 
Karinę Santarvę 
Prieš Sovietus-

Roma. — Italijos senatas 
188 balsais prieš 112, už- 
gyrė premjero de Gasper i o 
klerikalų valdžios siūlymą 
įtraukt' Italiją į karinę 
šiaurės Atlanto kraštų san
tarvę prieš Sovietų Sąjun
ga. • • z

Senatas 176 balsais prieš 
105 atmetė kairiųjų socia
listų - komunistų sumany
mą, kuris ragino valdžią 
daryti draugiškumo ir ne- 
kariavimo sutartis su So
vietų Sąjunga, Lenkija ir 
kitais gerais Sovietų kaimy
nais.

Italijos seimo atstovų.rū
mas kiek pirmiau nutarė į- 
jungti. Italiją į karinį At
lanto bloką.

Italų užsienių reikalų mi
nistras Carlo Sforza jau iš
lėkė į Washingtoną tartis 
su amerikonais ir anglais 
apie Italijos priėmimą į tą 
karinę santarvę.' .

PARYŽIUS.'— Francija 
ir Italija pasirašė sutartį, 
kuri vesianti prie muitinių 
mokesčių panaikinimo už 
prekių įgabenimą iš vienos 
šalies į kitą.

ORAS.—Vidutiniai šilta.

mokytojų; dalyvavo šimtai 
universitetų studentų; šim
tai žymių darbo unijų pa
reigūnų.

Šimtai kitokių profesijų 
žmonių.

Šeštadienio rytą bendroji 
sesija įvyko Carnegie Hall 
salėje, kur parinktiniai kon
ferencijos dalyviai darė 
pranešimus.

Po pietų Waldorf Astoria 
viešbutyj vyko paskyrios 
konferencijos įvairių profe
sijų žmonių.

Sekmadienio rytą taipgi 
tęsėsi paskyrios konferenci
jos, kuriose buvo diskusuo- 
ta bendri taikos klausimai, 
taipgi padaryti atitinkami 
nutarimai.

Sekmadienio popietį di
džiulėje Waldorf Astoria 
salėje įvyko bendra sesija, 
kur buvo sakyta kalbų, 
taipgi priimta rezoliucijos.

Sekmadienio vakare šis 
visas darbas buvo apvaini
kuotas didžiuliu masiniu 
mitingu, 'kuriame, be kitko, 
pianu skambino žymusis T. 
Sąjungos kompozitorius- 
genijus, Dmitrius Šostako- 
vičius.

Jis skambino antrąją da-

Sovietą Sąjungoj Yra 
29,000 Senelią Virš 
100 Metu Amžiaus

Maskva. — Sovietu Są
jungoje suskaityta 29 tūk
stančiai žmonių, turinčių 
daugiau kaip 100 metų am
žiaus. Jokiame kitame kra
šte nėra tiek daug šimtame
čių ir senesnių vyrų ir mo
terų, kaip Sovietų šalyje.

Daugiausia tokio gilaus 
amžiaus sulaukusių žmonių 
yra sovietiniame Kaukaze. 
Maskvoje taip pat gyvena 
keli tuzinai šimtamečių vy
rų ir moterų.

Dabar Maskvoje rodoma 
moksliniai, dokumentiniai 
judamieji paveikslai iš so
vietinių senelių gyvenimo.

Seniausias žmogus yra 
Mamsyr Kiyut, 147 metų, 
pilietis sovietinės Abchazo 
respublikos, paliai Juodąją 
Jūrą. Kitas senelis, Džadž 
Chagba, .garsus medžioto
jas, turi 125 metų amžiaus. 
O Osmanas Dzenija, 111 
metų, dar tebegano avis 
Kaukazo ganyklose.

Sovietai Vytųsi Užpuolikus 
Per Vakaru Europą

Berlin. — Vokiečių spau-ije; ten, spėjama, dalyvaus 
da sovietinėje Berlyno daly-! ir'Amerikos mokslo ir me- 
je rašo, l$ad jeigu anglai-.no atstovai, jei valstybės 
amerikonai su savo, ben-Idepartmentas duos jiems 
drais užpultų Sovietus, tai į leidimus.
sovietinė armija vytų juos, Plačiau apie šią kbnfe- 
atgal ir todėl neišvengia- renciją ir didžiulį masinį 
mai turėtų įsiveržti į tūlus mitingą bus parašyta seka- 
vakarų Europos kraštus.
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LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

Richard E. 
amerikinis 

J iri Hronek, 
delegatas,

Ii savo Penktosios Simfoni
jos.

Apimti didžiulio entuzia
zmo, žmonės milžiniškais 
aplodismentais prašė jau
nąjį tarybinį genijų skam
binti daugiau, bet jis, ma
tyt, buvo baisiai išvargęs 
po posėdžių, po kalbų, — at- . 
sisakė.

Madison Sq. Gardene sa
kė kalbas: žymusis negrų 
istorikas ir . mokslininkas, 
senelis Dr. W. E. B. • Du- 
Bois; Dr. Harlow Shapley, 
vienas žymiausių Amerikos 
mokslininku, Harvardo uni-. 
versiteto profesorius, kuris) 
buvo konferencijos pirmi-I 
ninkas; Dr. R. E. G. A.f- 
mattaoe, negras mokslinin
kas iš Francūziškos Vaka
ru Afrikos;
Lauterbach, 
žurnalistas;
Čechoslovakijos 
rašytojas; Aleksandras A. 
Fadejevas, T. Sąjungos de
legacijoj pirmininkas, rašy- 
tojas-krifikas; vyskupas 
Arthur V. Moulton; Lenki- 
jos delegacijos narys, rašy
tojas Leonas Kručevskis; 
britas prof. Stapledori, taip
gi Kubos delegacijos narys' 
ir dar kai kurie kiti kalbė- , 
tojai.

Buvo renkamos aukos —• 
atsirado aukojusiųjų po tūk
stantį dolerių, po penkis, 
šimtus, po šimtą. Renkant 
aukas, skambėjo ir lietuvių 
vardas, kai kalbėtojas pa
skelbė,. jog “lietuvis iš New- 
arko aukoja .$50.”

Visi kalbėjusieji 'smerkė 
karo ruošėjus, smerkė Šiau
rės Atlanto paktą, karštai 
ragindami Amerikos ir viso* 
pasaulio žmones kovoti už „ 
taiką.

Priimtoji rezoliucija, tarp 
kitko sako: \

“Laiko apsivienijimui dėl ) 
taikos palaikymo yra ma
žai, tačiau dar vis galime 
taiką išgelbėti, jei tik mes 
iš tikrųjų vienysimes. Žmo
nija nenori kito karo. Tai
ka yra reikalinga ir taika 
yra galima. Taikos palaiky
mas — visų žmonių atsako- ! 
mybė ir reikalas. Jei tik I 
Amerikos žmonės susiorga- i. 
nizuos ir užsibreš savo į 
šventa pareiga palaikyti / 
šalį taikoje, jie tai pa
sieks.”

Išrinktas specialus Vei
kimo Komitetas, kuris rū
pinsis visų nutarimų prave- 
dimu.

Balanžio mėnesį, beje, Pa
ryžiuje įvyks milžiniškas 
tarptautinis kongresas dėl 
taikos palaikymo pasauly-

i: 4
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Neamerikinės Veiklos 
Komitetas vėl šaukia, kad 
“Rusija pavogė atomų bom- 

Atrodo, kad 
kaip kas 'visai proto neteko 
su tomis atominėmis bom
bomis. Nėra tos savaitės,SUBSCRIPTION RATES 

United States, per year $7.00 < 
United States, per 6 months $3.75 v. ...win.io
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, pei’ year $9.00 j . v. .
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Demokratas prieš Demokratiją klJ-” . _ - ■ .
Baigėsi dvieju savaičių mainierių streikas. Streikavo Washingtone laikė 42 jų 

per keturis šimtus tūkstančių mainierių. Tai buvo tieki valstybių atstovai, konfe- 
nepaprastas, tiek būdingas streikas. Iš jo veržiasi dau-Į 
gybė pamokų ne tik mainieriams ir šiaip darbo žmonėms, i 
bet visiems amerikiečiams. Tiesiog stebėtis reikia, kad į! 
streiką visiškai nesiorientavo ne tik Amerikos Darbo Fe
deracija, bet ir C.I.O. Tas dar sykį parodo, kaip jau ma
žai beliko skirtumo tarpe šių dviejų sąjūdžių vadovybės.! 
Tylėjo William Green, tylėjo Philip Murray. Atrodo, kad 
jiems tai nesvarbu. Atrodo, kad streikavo ne šimtai tūk
stančių, bet tik saujelė darbininkų.

Tiesa, šiuo tarpu United Mine Workers of America 
yra nepriklausoma unija, neprisidėjus nei prie Federa
cijos, nei prie CIO. Bet tai neturėtų sudaryti didelio 
skirtumo. Unijų vadai, kuriems tikrai rūpi darbininkų! 
solidarumas, niekuomet neužsimerks prieš .
darbininku grupės kova. I « Jungsimų Valstijų moks,

liniukai, rašytojai ir artis
tai. Į ją pakvietė atstovus 
ir iš kitų šalių. Valstybės 
Departmentas uždarė duris 
Frąncijos, Anglijos, Itali
jos ir eilės kitų šalių atsto
vams. Komercinė spauda 
apšaukė konferenciją “rau
dona.” Isterija didžiausia! 
Mat, kas tik prieš karą,.tas 
ir negeras.

1948 metais anglies ka
syklose buvo užmušta 1,010 
mainierių ir 54,100. sužeis
ta. Daugiausiai nelaimių 

! įvyko todėl, kad mainų sa- 
I vininkai nepaiso mainierių 
| gyvasties.

Mūsų šalies jūreiviai vėl 
“pasižymėjo/’ šį kartą Do-

Canada and Brazil, per year $8.00 jog nepaskelbtų, kad “paVO-’ 
Canada and Brazil, 6 months $4.00 I n.Ą’ nbiniK t«ii kifkn '

LAIŠKAS I bei riebūs anekdotai, — vi
sa tai bažnyčia toleruoja, 
žiūrėdama tik, kad kunigų 
celibato pažeidimai neiškil
tų į viešumą, kad netaptų 
žmonėms papiktinimu. Ky
la tad klausimas: kuriam 
tikslui bažnyčia įvedė ir 
taip atkakliai gina šį įstaty
mą?’ Argi jau tokia didelė 
yra “dievui garbė” iš šitos 
neperdaug skaičios kunigų 
“skaistybės”? Gal būt, “šuo 
kur kitur guli pakastas”?

| Išdrįsus taip* “laisvama
niškai” pastatyti klausimą, 
pasiperša ir “laisvesnis” į 
jį atsakas. Drįsau pagalvo
ti, kad, gal būt, šio bažny
čios nuostato tikslas yra ne 
dievagarbiškas, o savanau
diškas: šio nuostato dėka 
bažnyčia kunigą, sakytum, 
visiškai “išima iš pasaulie
tinės apyvartos.” Negalėda
mas sukurti savo šeimos, 
kunigas tampa grynai baž
nyčios žmogumi. Celibato 
dėka susidaro kunigų tam 
tikra kasta, atsiribojusi nuo 
pasauliečių žmonių savitu 
gyvenimo būdu, savitais pa
pročiais.

Bažnyčios reakcinis 
vaidmuo

Ryšium su visu tuo iški
lo ir principinė religijos es
mės problema. Antgamtinis 
religijos bei bažnyčios ele
mentas pamažu išsisklaidė, 
kaip rūkas. Įsitikinau, kad 
religija yra ne kas kita, 
kaip viena žmogiškosios*kul
tūrinės evoliucijos natūra
liųjų pakopų.

Katalikų bažnyčios isto
rija taipgi pasirodė man 
naujoj šviesoj. Bažnytinei 
inkvizicijai, bažnyčios reak- 
cingumui mokslinėj srity 
tapau nebeatlaidus. Inkvizi
cijos laužų, kryžiaus karų, 
bažnyčios apolitines galios 
apetitų jau nebepateisinau 
“žmogiškuoju elementu die
viškojoje institucijoje (t. y. 
Kristaus bažnyčioje).” Kuo
met ėmiau nebetikėti dieviš
kuoju elementu bažnyčioje, 
bepasiliko tik žmogiškasis 
elementas, kuris kaip toks 
ir tenka traktuoti. Teologija 
ir scholastika tuomet pasi
rodė, kuo iš tikrųjų besan
čios: žmogiškojo proto mik
li akrobatika tuščioje erdvė
je.

Bažnyčia, norėdama pa
laikyti žmonėse tikėjimą, 
būtinai turi būti konservą- 
tyvi, nepažangi, bijanti bet 
kurios naujovės tiek moks
le, tiek visuomeniniame gy
venime. Nustačiusi tam tik

yba įprastos nešvankios ber-Įras nekintamas, tikėjimo 
niškos kalbos, dviprasmybėsI (Tąsa ant 3 puslapio)

Buvusio Kauno Kunigų 
Seminarijos Profesoriaus 

Kunigo J. Ragausko

jungos prieš jos dabartinį 
elgėsi. Suomijos socialistų 
valdžia paleido karo krimi
nalistus iš kalėjimo Linko- 
miesą, Rangellį ir Tannerį, 
kurie du karus buvo išpro
vokavę prieš Tarybų Są
jungą ir bendravo su Hit- 

tai planus, tai kitką, leriu.'Taipgi suomių reakci- 
Neseniai ninkai neva “vilkų medžio

kles” ruošė su lėktuvais, o 
tikrumoj atliko karinius 
bandymus prie Sovietų sie
nos.

1 ŠVEDIJOS valdonai pik
liai raukosi prieš Marshall© 
Planą. Mat, pagal tą planą 

gi daromi iš švedų reikala- 
”• viniai, kad jie tų ir kitų da

lykų negamintų.
i TURKIJOS valdonai jau 
skundžiasi, kad Marshallo 
Planas nepakankamai jiems 
teikia “pagalbos,”- o Tru
mano “mokslas” reikalauja 
užlaikyti "baisiai didelę 
armiją. Visi laikraščiai vie
nu tonu šaukia: “Duokite 
daugiau pagalbas!” Fašis
tinis elementas nepatenkin
tas ir tuomi, kad Washing- 
tonas organizuoja Šiaurinio 
Atlanto Sąjungą, kuri atsi
eis bilijonus dolerių, o “pa
miršo Turkiją,” kuri yra 
prie Sovietų Sąjungos du
rų.

TRIZONIJOJ jau septy
ni mėnesiai laiko, .kaip a- 
merikiečių zonoj parinkti 
vokiečių sričių “preziden
tai” svarsto ir gamina Vo
kietijai Konstituciją. Bet 
jų darbas neina pirmyn ir 
tiek. Mat, vieni pataikauja 
britams, kiti amerikiečiams, 
o treti nori gražinti hitle- 
rizmą. Tuo part kartu 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija reikalauja iš jų vieno, 
o Frąncijos valdonai kito. 
Frąncijos liaudis bijosi at- 

galingos Vokieti-

\ renciją kviečių klausimu. 
■Susitarė! Tik visa bėda

• i kad toj konferencijoj ___
! daugiausiai pirklių-noriri- 
j čių kviečius pirkti, o labai 
i mažai tu šalių, kurios turi 
kviečių pardavimui. Tary
bų Sąjungos ir Argentinos, 
kurios kas metai daug kvie
čių parduoda, atstovai bu
vo, tik dėl informacijų.

Rašant šiuos žodžius, 
i New Yorke atsidaro Konfe- 

b’ile "kokios! rencija už taiką. Ją sušau*

' buvo ma^ ?av0 “pagalbos

Dabar apie tą streiką. Sakėme, kad jis nepaprastas. 
Panašaus streiko neatsimename. Tai buvo streikas pa- . 
gerbimui kasyklose žuvusių mainierių ir protestui prieš 
paskyrimą Mainų Biuro direkt. tūlo Boyd, kuris, viena, 
nieko nenusimano apie kasyklas, antra — yra atviras 
mainierių priešas. Nuo minėto biuro labai daug priklau
so kasyklų saugumas ir mainierių sveikatos ir, gyvybės 
apsauga. Kai prieš aštuoniolika mėnesių prezidentas 
Trumanas Boydą paskyrė biuro direktoriumi, mainierių 
unija griežtai užprotestavo. Bet prezidentas nekreipė 
dėmesį į pusės milijono organizuotų darbininkų protestą. 
Jis užsispyrė mainieriams užkarti nepageidaujamą poli
tikierių, ir laikėsi to .užsispyrimo. Tuo tarpu kasyklose 
padėtis pasidarė nepakenčiama. Per vienus pereitus me
tus kasyklose žuvo tūkstantis mainierių. Boyd nieko ne- i 
padarė, kad apsaugoti mainierių gyvybę. Jam neigi rūpi j 
mainierių likimas. Jo siela kasyklų kompanijų pusėje. !

Pagaliau unija dar kartą nusprendė užprotestuoti jai| 
vieninteliu likusiu būdu, atseit, streiku. Bet nei protes
tas žodžiu, nei streiku .nesujaudino prezidento Trumano.

Šičia iškyla įdomus demokratijos klausimas. Ar 
būti demokrątiškesnis balsas, kaip balsas pusės milijono Į 
darbininkų? Negali būti. Bet jo prezidentas nepaisė.1 
Svarbiau jam šilta vieta savo politiniam kamarotui, ne
gu pusės milijono mainierių atsinešimas. Vargiai kada j 
'Amerika yra mačiusi tokį piktą prezidento nesiskaitymai 
su žmonėmis, su demokratija. Demokratas išstojo prieš i BELGIJOJ jau kas 11-tas 
demokratiją. Žmonės jį išrinko žmonių reikalais rūpintis, į darbininkas, tai bedarbis, 
o jis vieno politikieriaus asmeniškas ambicijas stato j Vietos unijos ir darbininkui 
aukščiau už tu žmonių reikalus!

Kitas dalykas. Ar gali būti geri santykiai tarpe vy- 
‘riausybės ir. darbininkų, kuomet toji vyriausybė šitaip 
begėdiškai nesiskaito su darbininkų balsu. Ar gali būti 
geri santykiai tarpe unijos ir valdinio Mainų Biuro, kuo
met jo galva yra žmogus, kuriuo mainieriai nepasitiki, 
kurio ten buvimą pusė milijono mainierių skaito jų

• paniekinimu ir įžeidimu?
O gerovei mainierių ir visos visuomenės tarpe unijos 

ir Mainų Biuro turėtų būti sklandžiausias bendradar
biavimas. Tik Biurui ir unijai veikiant'išvien, glaudžiai 
kooperuojant, kasyklos liautųsi buvusios mainierių ka-

* pais.

• gali mbi ikonų Respublikoj, kur
; užpuolė merginą. Vietos gy
ventojai ant tiek pasipikti- 

; no, kad vos nepasikartojo įsteigimo
į tas, kas kiek pirmiau įvyko j jos, tai ir valdonai negali 

i su liaudies nusistatymu ne
siskaityti. Gi Anglija ir 
Amerika stoja už kuogrei- 
čiausią atbudavojimą kari- 

i , . i " i i Ti/r i ugniai galingos Vokietijos.j vadai sako, kad Marshall©VOKIETIJA (Sovietų 
Planas atima daibus. Jzona). Anglija, Francija ir 

KINIJOS ^ reakcininkai j jungį.įngS Valstijos paskeL

Vilniaus Tiesa įdėjo buvusio kun. J. Ragausko laišką,' 
kuriame jis išdėsto priežastis, kodėl jis metė kunigystę 
ir stojo dabar padėti Lietuvos žmonėms kraštą atstatyti 
ir susikurti šviesesnį gyvenimą. Laiškas žemiau telpa I 
ištisai. ,
Tiesos Redakcijai: ‘ i

Spaudoje buvo paskelbtas 
mano oficialus pareiškimas, 
kuriuo aš atsisakiau kuni- * 
gystės ir pasitraukiau iš 
kunigų seminarijos profeso
riaus pareigų. To pareiški
mo rėmai neleido man pla
čiau nušviesti įvykdytojo 
žygio motyvus. Tai padary
ti norėčiau šiuo atveju.

Mūsų krašte religinės su
gestijos netolimoj praeity 
yra buvusios gana stiprios. 
Šios sugestijos turėjo įtakos 
ir man jaunystėje, mokymo
si metais. Jų veikiamas aš 
įstojau į kunigų seminari- 
Buvusio kauno kunigų semi 
narijos profesoriaus kunigo 
j. ragausko.
ją ir tapau kunigu.■» Jokių 
savanaudiškų sumetimų ei
damas į kunigus aš neturė
jau. Nuoširdžiai troškau 
skelbti žmonėms tikrąją tie
są, mokyti juos doro gyveni
mo, žodžiu, karštai norėjau 
būti geru kunigu. Susidūri
mas su nekunį^iškos 
sios 1 
gų nusikaltimais krikščio
niškajai moralei iš pradžių 
man dar nesukėlė rimtesniu c 
problenių: tokius reiškinius 
laikiau neišvengiamąja gy
venimo blogybe. Panašiu bū
du pateisinau ir dvasinin
kijai būdingą prisirišimą 
prie materialinių gėrybių, 
nejautrumą vargo žmonėm. | 
Patarimas dvasininkams

atsisakyti godumo prie

> dva-
kunigais arbū su kuni-

Jos netgi netapo dvasininki
jos studijų objektu. Pav., 
Lietuvos kunigų seminari
joje nei seniau nei dabar 
socialinis klausimas absolu- 
čiai nebuvo ir nėra svarsto
mas; Beveik visas seminari
joje mokymosi > laikas yra 
skirtas scholastinės filosofi
jos ir teologijos studijoms, 
o socialiniam klausimui 
nagrinėti neskiriama nei 
vienos valandos.

Ar tai nereiškią, kad baž
nyčia yra atitrūkusi nuo 
realaus gyvenimo, kad jai iš 
esmės nerūpi socialinė žmo
nių būklė, jų socialinė lygy
bė ir materialinė gerove? 
Šv. Vincento Pauliečio ir kt. 
labdaros draugijas faktiš
kai tėra tik paliatyvinės 
skurdui 'mažinti bažnytines 
priemonės, nukreiptos ne į 
patį pikto šaltinį — kapita
listinę santvarką, — o tik Į 
jos kai kurias apraiškas. 
Kelti balsą dėl esmingų so
cialinės santvarkos reformų 
katalikų bažnyčia vengia.
Celibatas, kunigų dorovė ir 

riebūs pašnekesiai
Taip kilo man bene pir

mas rimtesnis nepasitikėji
mas — gal teisingiau: ne
pasitenkinimas— katalikų 
bažnyčia. Ilgainiui gyveni
mas iškėlė kitą problemą. 
Kaip žinoma, bažnyčia iš 
savo kunigų reikalauja už- 

amžinąją skaisty-

Nė Vieno Darbininkų Atstovo Valdžioje
Iš ta paties nesiskaitymo su darbininkais pareina tas 

faktas, kad prezidento Trumano kabinete nesiranda nė 
vieno darbininkų atstovo. Ten sėdi kapitalistai, bankie- 
riai, militarištai, karjeristai, advokatai, pramonininkai, 
bet nė su žiburiu nesurasi nė vieno unijisto, nė vieno 
žmogaus, kuris butu susirišęs su didžiuoju Amerikos 
darbinirikų judėjimu. *

Juk yra taip vadinamas Labor Departmentas (Darbo 
Departmentas). To department© sekretorių skiria prezi
dentas.. Taą sekretorius įeina į prezidento kabinetą. Bet 
ką gi prezidentas pasiskyrė darbo sekretorium? Ogi pro- 
fesijonališką politikierių iš Bostono.

Šis nesiskaitymas su organizuotais darbininkais pa
rodo, kaip vergiškai mūsų darbo unijos yra pajungtos į 
demokratų partijos jungą. Laike rinkimų Trumanas, 
Barkley, McGratt be kepurių prieš organiz'uotus darbi
ninkus vaikštinėjo. Ir nėra jokia paslaptis, kad demo
kratai rinkimus laimėjo organizuotų darbininkų balsais. 
Tačiau prezidento kabinete nesiranda nė vieno milijonų 
organizuotų darbininkų atstovo! Dabar tie organizuoti 
darbininkai be kepurės turi vaikštinėti prieš Trumaną, 
Barkley ir McGratt. Jie buvo valdovais ir pasiliko, o jūs, 
organizuoti darbininkai, Green ir Murray vadovaujami, 
buvote ir pasilikote rankas jiems bučiuoti be jokios įta
kos valdžios aparate.

Sunku Jr beįsivaizduoti didesnis išniekinimas organi
zuotų darbininkų. O prie to privedė netikus darbo unijų 
vadovybės politika — siaura, kvaila, klaidinga politika. 
Jeigu darbininkai turėtų masinę partiją, nebūtų sehųjų 
partijų vergovėje, jų įtaka valdžioje būtų visiškai kita. 
Senosios partijos negalėtų juos stumdyti ir iš jų po kiek
vienų rinkimų begėdiškai tyčiotis.

v

Bet kas iš to išeina? Di- 
įdžioji dauguma kunigų vie
nokiu ar kitokiu būdu ne
išsilaiko nenusižengę celiba
to įstatymui. Jeigu daugu
mas kunigų, šio įstatymo 
prispausti, išgyvena dide
lius sąžinės konfliktus, tuš
čiai kovoja su savo prigim
timi ir kankinasi, jeigu šio 
nuostato pasėkoje nesiliau
jamai kartojasi kunigų “is
torijos” su klebonijų šeimi
ninkėmis, su tarnaitėmis ir 
pan., jeigu kunigų tarpe

Viena aplinkybė tačiau 
mane privertė giliai susi
mąstyti. Savo laiku katali
ku veikimo centro konferen
cijoje vienas profesorius 
skaitė paskaitą, kurioje bu
vo keliamas radikalesnės so
cialinės reformos reikalas. 
Buvo pabrėžta, kad dvasi
ninkija tą reformą turi pra
dėti pati nuo savęs, atsisa
kydama savo materialinių 
gėrybių pertekliaus vargšų 
naudai. Ši' paskaita Lietu
vos kunigijoje sukėlė, gali-

užpuolė ir iš lėktuvų bom-jj^ |<acį jLl valdomoje Ber-j 
bardavo karinį kruizerį jyno c]aiyje nebus priimami 
“Chungkingą” ir naikinto- Sovietų valdomos Berlyno 
ją, kurių jūreiviai perėjo Įlzonos pinigai. Iki šiol Ber- 

lyne buvo lygiai geros visų 
1 keturių okupacinių valsty
bių markės, specialės Ber
lyno miestui. Vokiečiai va
kariniame Berlyne nesi
džiaugia iš šio patvarky
mo, nes jie bė sovietinių ta- ma sakyti, tikrą audrą. KL 
vorų ir maisto negali ap- 
seiti, o, suprantama, šis ge
nerolo Clay ir kitų žygis 
blogina prekybą su sovieti
ne Berlyno zona.

Sovietai reikalavo iš An
glijos, Frąncijos ir Jungti
nių Valstijų, kad užmokėtų 
apie $9,000,0’00 už naudoji
mą telegrafo kabelių ir te
lefonų susisiekimui su an
glų, amerikiečių ir francū- 
zų zonomis iš Berlyno. Šį 
jų reikalavimą atmetė, tai 
jie uždarė susisiekimo prie
mones.

Berlyne susirinkę demo
kratinio nusistatymo vokie
čiai gamina Vokietijai Kon
stituciją. Reiškia, vienu 
kartu Vokietijai gamina
mos- dvi konstitucijos, viena 
vakarinėse zonose, kita so
vietinėj zonoj.

SOVIETŲ SĄJUNGOJ 
karinių jėgų ministro vietą 
užėmė maršalas ' Aleksan
dras Vasilevskis, kurią pir
miau laikė maršalas Nika- 
lojus Bulganinas. Į Mas
kvą atvyko Albanijos 
gacija, priešakyje su 
rolu Enver Hoxha,

komunistų pusvę ir laivus į 
nusivarė. Jeigu reakciniu-! 
kai ir toliau taip elgsis, tai 
vietoj taikos, jie gaus muš-

GRAIKIJOS monarcho- 
fašistai prašo, kad Ameri
ka arba Anglija, prisiųstų 
savo armijas kariauti prieš 
partizanus.

KARO TECHNIKA. New 
York Times rašo, 
tranportiniai lėktuvai Dou
glas “C-124,” keturmotpri- 
niai gali vežti 175,000 sva
rų krovinį 1,200 mylių at
stos. Sakoma, kad jie gali 
vežti stambias kanuoles ir 
net iki $5 tonų tankus.

ŠIAURINĖS KORĖJOS 
liaudies demokratinė vy
riausybė pasirašė su Tary
bų Sąjunga prekybos su
tartį. Numatoma, kad ne
trukus bus pasirašyta drau
giškumo, o gal būti ir ben
dro apsigynimo sutartis. .

LENKIJOS liaudies de
mokratinė vyriausybe pa
reikalavo Jungtines Valsti
jas atsiimti atašę Mr. C. 
H. Opai, kuris “brutališ- 
kai,” kaip sakė lenkų virši
ninkas, šmeižė Lenkiją. Jis, 
mat, redagavo Amerikos at
stovybės žurnalą, išeinantį 
Varšuvoj, kuriame niekino 
Lenkiją.

SUOMIJA gavo kietą 
persergėjimą iš Tarybų Są-

lyno dalyje nebus priimami

lo baisus, ypač senesniųjų 
kunigų, pasipiktinimas. Gi 
tasai profesorius, sudavęs 
per opiausiąją kunigų vietą 
— per jų pinigų makšną — 
užsitraukė . didelę kunigų 
neapykantą.

Toks., kunigijos reagavi
mas į minėtąją paskaitą ne
maloniai mane paveikė. 
Pradėjau galvoti, kad. dva
sininkija,. matyt, tokia pat 
yra. visame pasaulyje, kaip 
Lietuvoje. Juk iš tikrųjų 
katalikų bažnyčia nesiima 
vykdyti socialinių reformų, 
kaip turėtų daryti, išeida
ma iš savo skelbiamųjų ar
timo ir vargšų meilės prin
cipų. Tiesa, popiežiai Leo
nas XIII ir Pijus XI yra 
šiuo reikalu paskelbę porą 
enciklikų, bet tai ir viskas. 
Tos' enciklikos paliko gulėti 
katalikiškose bibliotekose.

dele- 
gene- 
kuris

yra vadas demokratinės Al
banijos.

Dienraštis “Pravda’ nu- 
ma’to, kad jungtinėse Val
stijose netrukus bedarbė 
padidės, kad bedarbių busią 
apie 10,000,000. D. M. Š,

Pora neregiu Radio Engineering Institute studentų 
Omahoje išrado elektrišką prietaisą, kuris “pasako” 
kurčiams, kada ju kūdikis verkia. Kūdikio verksmas 

uždega virš lovutės pakabintą lempute.
-------- :------------ t-------------------------------------------- -
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A. L. D. L. D. REIKALAI
PRAŠOME PAAUKOTI!

Viskas labai pabrango, kaip 
popieras, spaudos darbai, 
taip ir paštas. Už 20 svarų 
knygų, artimoj zonoj, kur 
pirmiau buvo 33 centai per
siuntimas, tai dabar jau yra 
84 centai.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos nario duoklė maža, tik 
$1.50. Jokiu būdu prie esa
mo brangumo negalima už 
tuos pinigus išleisti knygą ir 
žurnalą “šviesą.” Būtinai 
reikalinga narių ir kuopų au
kų paramos. Todėl, visoms 
kuopoms išsiuntinėta laiškai 
ir aukų rinkimo blankos. Pra
šome paaukuoti iš kuopų iž
do, skirti dalį pelno nuo pa
rengimų ir patys nariai paau
kuokite ir tarpe simpatikų pa
rinkite aukų i Knygų Fondą.

Atminkite, kad pereitasis 
LLD Suvažiavimas paliko tą 
pačią duoklę ir nutarė, kad 
kiekviena kuopa aukomis ir 
parengimais j Knygų Fondą 
sukeltų po $1 nuo nario i me
tus. šios aukų paramos, kol 
kas centras negauna iš kuopų. 
1948 metais aukos nesudarė 
nei po 10 centų nuo nario!

★
Draugijos Jubilėjus

1950 metais sukanka 35-ki 
metai Lietuvių Literatūros 
Draugijos gyvavimo. Centro 
Komitetas plačiai svarstė šj 
klausimą ir sekamame susirin
kime padarys atatinkamus ta
rimus.

Numatoma, k a d šauksime 
Draugijos suvažiavimą ir bus 
reikalinga padaryti tūlu pa
keitimų organizacijoj. žino
ma, tas bus pavesta kuopla- 
čiausiai apsvarstyti nariams 
kuopose ir spaudoj. Jau da
bar laikas visiems nariams ir 
kuopoms galvoti apie tai ir 
pateikti sumanymų.

★
Naujų Narių Gavimas

Naujų narių gavimo vajus 
eina labai silpnai. .įteikia bū
tinai pasmarkinti ‘ darbą. Iki 
dabar sekamai gavo naujų na
rių :

Narių Punktų 
Kp. Miestas gavo turi

19 Chicago 8 44
52 Detroit 6. 27
11 Worcester 5 25
77 Cliffside Pk. 5 20

185 Richm. Hill 4 19
16 Jersey City 3 18
66 Gr. Rapids 3 18
86 Chicago 3 18

190 Cleveland 3 • • 18

Kuopas, kurios turi žemiau 
18-kos punktų, tai neskelbia
me taupindami laikraštyje 
vietą.

★
Garbės Kuopos

Pirmiau turėjome 29 gar
bės kuopas. Prie' šio surašo

Lea Padovini ir Egisto Olivieri vaidina tėvo ir dukters 
rolėse filmoje OUTCRY. Jiedu vaidina partizaninio 
judėjimo vadus, kurie sumobilizuoja fabriko darbinin

kus išvaduoti nuo fašistų Villavecchia miestelį 
galop užbaigos karo.

prisideda dabar sekamos kuo
pos:

Kp. Miestas
31 Auburn-Lewiston
46- Ottawa 
84 Paterson 
97 Plymouth ‘

1 17 Shelton
124 Girardville
129 Spring Valley
140 Waukegan 
182 May wood.

Tai jau turime 36 garbės 
kuopas. Atminkite, kad prie 
garbės kuopų bus priskaito- 
mos tik tos, kurių visi nariai1 
sumokės duokles nevėliau 1 d. 
liepos.

Gerai mokasi sekamos kuo
pos: 19 kp., Chicago, kurios 
sekretoriumi yra Petras šo- 
Iomskas. Ji jau pasimokė, jo 
už 122 narius, gavo 8 naujus; 
tai didžiausia Draugijoj kuo
pa. 37 kp., Lawrence, kurios 
sekretoriumi yra S. Penkaus- 
kas, jau mokėjo už 40 narių. 
1948 metais Penkauskas gavo 
dovaną už naujų narių įrašy
mą. 52 k p., Detroit, kurios 
sekretoriumi yra J. Danta, 
jau mokėjo už 142 narius, 
gavo 6 naujus, ši kuopa per 
ilgą laiką buvo didžiausia vi
soj Draugijoj. 188 kp., De
troit, kurios sekretorė yra A, 
Varaneckienė, kas metai gra
žiai auga. 1948 metais ši kuo
pa gavo dovaną už naujų na
rių įrašymą. Dabar jau mo
kėjo už 60 narių. Yra geras 
skaičius ir kitų kuopų, kurios 
jau netoli garbės surašo.

★

Ačiū už Aukas!

J Knygų ir Ajišvietos Fon
dą gavome aukų nuo:

LLD 21 kp., Windsor, per
S. Kunsaitis $10.50.

LLD 113 Kp., Hamilton, 
per J. šeinauskas $10.

LLD 185 Kp-, Richmond 
Hill, per J. Vinikaitis $6.79.

LLD 124 Kp., Girardville, 
per A. Kuzmickas $6.

LLD 85 Kp., Haverhill,^ per 
A. Račkauskienę $5.

LLD 2 Kp., So. Boston, per
T. Niukienė $5.

A. Skrupskas, Montreal, 
aukavo $2; LLD 145 Kp., per 
M. Pūkis $1.25.

Po $1 aplaikėme’ aukų nuo: 
A. Venckas, Mexico, K. Mar- 
tinkus, Montreal, P. Poškaitis, 
Brooklyn, LLD 129 Kp., per 
A.* Sheffer Spring Valley, 
LLD 188 Kp., Detroit, per A. 
Varaneckienė.

Visiems tariame širdingai 
ačiū už parama!

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

46- Ten Eyck St.' 
Brooklyn 6, N. Y.

Lawrence Ruggeri ir Alfred Jamison (iš kraštų), karo 
veteranai, ka tik užbaigė 10 mėnesių kursą pasimo
kyti siuvimo ant, užsakymu. Mokėsi amalgameitų uni
jos lokalo 162-ro Įsteigtoje veteranams to amato mo
kykloje. Stovi vedėjas Patrick De tylare ir instrukto

rius Peter Socci.

Laiškas
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tiesas — dogmas, ji ir stovi 
jų sargyboje imdamasi vi
sokių priemonių, kad žmo
gaus protą pririštų prie tų 
tiesų ir neleistų nuo jų nu
tolti. Iš čia bažnyčios ne tik 
konservatizmas, bet ir.reak- 
cingumas: ji laikosi, to, kas 
sena, kas “amžiais išban
dyta,” ir, bijodama rizikuo
ti naujovėmis, kovoja su jo
mis.

Sotūs kunigai alkanųjų 
neatjaučia

Ypač žymu bažnyčios 
konservatyvumas ir reak- 
cingumas dabar, kuomet 
kapitalistine santvarka iš 
pasaulio jau gujama socia
lizmo. Katalikiškoji dvasi
ninkija daugumoje labai re
akcingai nusiteikusi socia
lizmo atžvilgiu ne vien del 
to, kad jis “bedieviškas,” 
bet ir dėl to, klid jis “pro- 
letariškas” t. y. del to, kad 
kunigija savo dvasia yra 
buržuazijos tarnyboje. So
tus gi alkano neatjaučia — 
ir nesupranta. O dvasinin
kijai sotumas yra būdingas 
dalykas. Ji todėl ir nepajė
gia suprasti šio laiko mil- 
žipiškojo darbo žmonių są
jūdžio socializmo bei komu
nizmo link. Jai atrodo, kad 
šis sąjūdis neturi jokios 
gilesnės ir aukštesnės idė
jos, kaip tik zoologinį skur
džiaus norą apiplėšti tur
tingąjį. ši siaura didelės 
dvasininkijos dalies pažiū
ra ir fanatiškas apriorinis 
neigimas viso, kas siejasi su 
komunizmo sąvoka — irgi 
pagreitino mano apsispren
dimą. Panorau greičiau pa
sitraukti nuo tų, kurie 
stabdo kultūros pažangą, 
kurie nepajėgia suprasti 
reikšmingų dabarties įvy
kių — ir eiti su tais, kurie 
yra naujo, geresnio pasau
lio statytojai.

Visiškai nemanydamas 
prieš fanatiškai nusiteiku- 
siąją visuomenės dalį tei
sintis ar ją atsiprašinėti, 
noriu tik nurodyti, kas iš 
tikrųjų yra kaltas, jeigu 
kunigo pasitraukimas 'iš 
dvasininkų luomo katalikiš
kosios visuomenės yra lai
komas skandalu.
Kunigu tapęs, turi kunigu 

pasilikti amžinai
Pagal bažnyčios kanonus, 

kunigystė' yra neatšaukia
ma, atseit,1 kas jau kartą 
priėmė šventimus, tas, anot 
bažnyčios, lieka kunigas vi
sam laikui, nors jis ir pasi
trauktų .iš dvasininkų luo
mo. Ši aplinkybė, panašiai 
kaip celibato įstatymas, 
yra žiauri bažnyčios prie
monė kunigą visiškai paim

ti į savo rankas, sudeginti, 
taip sakant, užpakaly jo vi
sus tiltus, kad jam nebe
liktų kelio atgal, kad jis be
sąlygiškai ir, sakyčiau, des
peratiškai eitų vien bažny
čios jam paliktu keliu. Dėl 
sios priežasties nemaža yra 
tokių kunigų, kurie savo, 
dvasioje jau nebėra kuni
gai, tačiau kunigystės ne
meta. Kunigystė jiems — 
nebe širdies reikalas, o ver
gija, kurios pančiams' su
traukyti jiems stinga jėgų. 
Tik vienas kitas iš jų ryž
tasi nieko nebodamas eiti 
tiesiu keliu, atsisakydamas 
nuo kunigystės, nors šį jo 
žygį bažnyčia ir katalikiš
koji visuomenė laiko išda
vyste. Tačiau šie “išdavi
kai” ramia širdimi atsako
mybę už jų daromą “skan
dalą” palieka pačiai bažny
čiai. Ji, padariusi kunigys
tę neatšaukiama, tegu savo 
sąskaita prisiima ir visas iš 
to einančias konsekvenci- 
jas. Bažnyčia juk neturi
teisės iš kunigo, kaip iš gy
vos ir kintančios būties, 
reikalauti, kad jo pirmykš
čiai nusistatymai paliktų 
nepakitėję ligi jo mirties; 
juoba ji neturi teisės reika
lauti, kad, įvykus kunigo 
asmeny jo įsitikinimų radi-
kaliems pakitimams, jis 
prieš savo norą būtų veid
mainys.

O jeigu kunigas, nebeno
rėdamas ilgiau būti artis
tu prie altoriaus ir gyveni
mo, galėtų laisvai ir teisė
tai (pagal pačios bažnyčios 
kanonus) keisti savo profe
siją, nebereikėtų tokiais at
vejais nervintis bažnytinei 
vyresnybei ir nebūtų triuk
šmo katalikiškoje visuome
nėje.' Mažiau tuomet būtų 
veidmainybės ir 'pačių ku
nigų tarpe. Bet, žinoma, 
mažiau tuomet bebūtų ir 
kunigų...

Visa1 tai rašiau, taip sa
kant, atlikau viešą savo iš
pažintį — ‘kartoju —* nesi- 
teisindamas prieš tuos, ku
rie mano išėjimą iš kunigų 
ir viešą tuo reikalu pareiš
kimą vadina “antausiu ka
talikiškajai visuomenei.” 
Aš puikiai suprantu, kad 
atsimesdamas nuo kunigys
tės stoju opozicijon bažny
čiai ir religijai, todėl ir sū 
katalikiškąja pasaulęžiūra 
taikstytis neketinu. Pažan
gieji tarybiniai žmonės, 
draugiškai priimdami mane 
į savo tarpą, tuo pačiu yra 
man stipri moralinė para
ma, su kaupu kompensuo-' 
janti kunigystės metiny) 
nesmagumus.

Šiuo gi savo pasiaiškini
mu aš tik norėjau tiems, 
kuriuos, gal būt, klaidina 
tendencingi ir neapykan
tos įkvėpti mano pądaryto-

Vieno Kolektyvinio Ūkio Gyvenimas
JRašo I. Z A LITIS

Mokslo keliu
Mokslo draugystė — štai 

laukininkystės brigadų ir 
grandinių pasisekimų pa
grindas. Du kartus per sa
vaitę vyksta agrotechnikos 
ratelio užsiėmimai. Ruožo 
agronomas skaitė paskaitas 
temomis: “Priešsėjinės dir
vos įdirbimas,” “Trąšų nor
mos grūdinėms kultūroms,” 
“Sėjos laikas,” “Mičiurini- 
nė kryptis agrobiologijoje,” 
“Sodininkystė k o 1 e k tyvi- 
niuose ūkiuose,” “Kaip pri
žiūrėti „žiemkenčius rugius 
pavasarį.” Įdomius praneši
mus apie respublikos žemės 
ūkio pasiekimus ir jų įdie
gimą gamyboje kolektyvi
niuose ūkiuose per agrotech
nikos ratelio užsiėmimus 
padarė Latvijos Mokslų 
Akademijos bendradarbiai. 
Neseniai “Žemgalėje” atsi
lankė Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademijos mokslininkai. 
Jie pasakojo apie kolektyvi
nių ūkių statybos patirtį 
broliškojo Lietuvos respu
blikoje.

Mokslo draugystė dieną 
iš dienas stiprėja. Dabar 
kolektyviniame ūkyje su
kurta mičiurininė laborato
rija, turinti visus būtinus 
įrengimus. Čia atliekamas 
sėklų daigumo patikrini
mas, bandymai dėl grūdinių 
kultūrų sėklų jarovizacijos,) 
dirbtinis naminių gyvulių 
ap va i si n i m as, paruoš i am i 
planai dėl dirvos kalkinimo.

Visuomet darbas verda
Bedirbant ir besimokant 

praeina žiema. Gludos vals
čius kitados žiemos mėne
siais .buvęs toks nebylus, 
ramus, atgijo, pasidarė 
triukšmingas. Nuo ryto iki 
vakaro kolektyvinio ūkio so
dybose girdėti skambus pla
ktukų tauškėjimas. Drožtu
vų bruošiai,’trijerių dūzgi
mas, linksmas juokas ir gu
vūs balsai. Plačiu keliu ju
da vežimų virtinės, pakrau
tų rąstais. Lekia sunkveži
miai. Jie gabena į jauną 
kolektyvinį ūkį superfosfa
tą ir kalio druską, plūgus ir 
pakinktus, ūkines prekes.

A pšvieta
Žiemos vakarais, baigę 

darbo dieną, kolektyvinin
kai susirenka į klubą. Jie 
linksmai ir įdėmiai pralei
džia laisvalaikius. Klubas 
turi. įsigijęs devynių lempų 
radijo imtuvą su adapteriu 
ir plokštelėmis. Visada gali
ma pasiklausyti dienos nau

Būdavo seniau
RYGA, Latvija. — 1939 

metų rudenį, kai erdviame 
buožės- ūkio kieme nutilo 
kuliamosios mašinos gaudi
mas ir Sunkūs grūdų maišai 
buvo sunešti į klėtį, šeimi
ninkas ^akenfeldas' atleido 
savo samdinį Rudolfą Ber
žinį.

—- Tu man daugiau nebe
reikalingas, — pasakė jis 
darbininkui. — Žiemą nėra 
kas veikti pas mane. O ant 
krosnies gulėti mėgėjų ir be 
tavęs atsiras ...

Ir išėjo Rudolfas Berzi
nis ieškoti darbo pas kitus 
šeimininkus. Veltui buvo jo 
ieškojimas. Nė vienam šei
mininkui nebuvo reikalim 
gas žiemą samdinys.

— Nėra kas veikti dabar. 
Ateik pavasarį... — taip 
čia visur kalbėjo Rudolfui.

Prasidėdavo žiema — 
pats žiaurusis metų laikas 
vargingam valstiečiui. Už
dirbtos duonos vos užtekda
vo iki šalčių. Priešakyje bu
vo ilgi badavimo ir elgetiško 
gyvavimo mėnesiai sukry- 
pusioje šaltoje pirkioje.

Taip buvo praeityje. Ki
tokį gyvenimą atnešė Latvi
jon Tarybų valdžia. Ji nu
rodė Latvijos valstiečiui ke
lią į laimę. Šitas kelias veda 
per kolektyvini ūkį, kur 
žmones dirba ne pavieniui, 
o bendrai; kur įdirba žemę 
traktoriais, kur sėja grūdus 
ne is sėtuvės, bet sėjamomis 
mašinomis ir pagal visas 
agrotechnikos mokslo taisy
kles.

Naujaip gyvena ir dirba 
žmonės kolektyviniame ūky
je.
Pradžia naujojo gyvenimo

Platus pravažiavimo trak
tas, jungiąs Jelgavos aps
krities miestą su mažu Žem- 
galės valsčiumi Gludą, dvy
liktame kilometre staigiai 
pasisuka į kairę. Ir iš karto 
— už kelio pasisukimo — 
aiškiai matyti aukšti, su 
pagražinimais ir trumpu 

iužrašu “žemgalė,” vartai. 
Taip vadinasi naujas kolek
tyvinis ūkis, suorganizuotas 
čia prieš metus.

Metai — trumpas laiko
tarpis. Bet ir per tą laiką 
jaunos žemės ūkio artelės
nariai sugebėjo daug pada
ryti. Gyvulininkystės fer
moje dabar yra 212 vienetų 
gyvulių. Kolektyvinis ūkis 
įsigijo traktorių ir sudėtin
gą kuliamąją mašiną. Į ko
lektyvininkų namus įvestas 
radijas, įrengti telefonai. O 
svarbiausia, nežiūrint į tai, 
kad valstiečiai kolektyviškai 
šeimininkauti teišmoko'vi
sai neseniai, pereitą rudenį 
gautas gražus grūdinių der-' 
liūs: vidutiniškai po 18 
centnerių iš hektaro.

— Pernykščių metų der
lius mums ne pasiekimų ri
ba, — kalba kolektyvio ūkio 
“Žemgalė” pirmininkas-Vil
helmas Bulitis. -— Kolekty
vinio ūkio žemė duos dar 
tauriau. °*rūdų. Viskas nuo 
mūsų priklauso. Nuo to 
kaip žiemą padirbėsime, kuo 
pavasarį sutiksim.

Kolektyvininkai žiemą iš
naudoja tam, kad pagilintų, 
savo agrotechnikos žinias, 
įsisavintų aukštų derlių „iš- 
auginimO patyrimą.

jo žygio komentavimai, įsa
kmiau nurodyti manojo po
elgio tikrąsias priežastis ir 
savo nusistatymą, kad jie 
galėtų objektyviau šiuo rei
kalu galvoti.

J. Ragauskas. 

jienų, užsienio žinių, gerų 
koncertų, paskaitų, litera
tūrinių transliacijų. Klube 
yra biblioteka, kurioje yra 
per 500 tomų grožinės ir 
politinės literatūros. Kolek
tyvi n inkų bibliotekos for- 
muliariai kalba apie vis di
dėjantį knygos pamėgimą. 
Pavyzdžiui, Leonora Viš- 
kers per tris žiemos mėne
sius perskaitė per 20 kny
gų, jų tarpe — A. Fadie- 
jevo “Jaunąją gvardiją,” E. 
Polievojaus “Pasakojimą 
apie tikrąjį žmogų,” A. Ba
ksės “Į kalną,” V. Lacio 
“Audrą.” Nemažiau per
skaitė kolektyvininkai Ozo
las, Krugdinis, Veversas ir 
kiti.

Kolektyvininkų klube daž
nai skaitomos paskaitos ir 
pranešimai. Kolektyvininkų 
didelį susidomėjimą sukėlė 
pranešimas apie tarptauti
nę padėtį, kurį neseniai pa
darė kolektyvinio ūkio pir
mininkas Vilhelmas Bulitis. 
Didelį įspūdį padarė vaka
ras, skirtas latvių literatū
ros klasiko Janio Rainio 
kūrybai. Su poeto pjesių 
“Aukso žirgas,” “Ugnis ir 
anktis” fragmentais pasiro
dė Rygos teatrų artistai.

Klubas pasidarė'mėgia
miausia kolektyvininkų po
ilsio vieta. Suorganizuoti 
dramos ir'choro rateliai, čia 
yra šachmatai, šaškės, gau
nami nauji laikraščiai. 
Grojant radijo muzikai, čia 
linksmai šoka jaunimas, 
rengiami masiniai žaidimai.

“Sveikas poilsis — dar
bo padėjėjas” prigijo dabar 
naujas priežodis “Žemga- 
lės” kolektyviniame ūkyje, 

i Šito priežodžio autorius ge
riausias brigadininkas, lau
kininkas Rudolfas Berzinis, 
tai buvęs buožės Zakenfeldo 
samdinys, ne vieną žiemą 
praleidęs, veltui beieškoda
mas darbo .. .

Peiping—Kinijos 
Komunistų Sostine

Nanking, Kinija. — Kinų 
Komunistų Partija ir liau
dininkų komunistų armi
ja perkėlė savo centrus j 
senąją Kinijos sostinę Pei- 
Pingą.

Liaudininkų - komunistų 
radijos stotis jau taip pat 
iš Peipingo duoda praneši
mus, o ne iš šiaurinio Šen- 
si, kaip iki šiol.

LONDON. — Anglai - 
amerikonai stengiasi pa
traukti savo pusėn Jugosla
vijos valdovą Tito.

r

7

(

Spaudos konferencija] pranešama, kad mūsų šalies se
natims banku reikalams komitetas nutarė pakelti rendas

10 nuošimčių. Jiems pagailo “vargstančių” bankierių. 
Lai mužiko vaikai sau rėkia išmesti į gatvę.
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(Tąsa) mirtį prikankinti. Todėl reikia pirma ne
baisūs papročiai? — atsiliepė paprastu 
balsu Fogas. — Ką veikė anglų vyriausy
bė, kad jų ligšiol neišnaikino?

— Didesnėje Indijos dalyje tokių au
kų dievam^ niekas nebeaukoja, — atsa
kė Kromartis, — bet mes negalime jų 
išnaikinti* neprieinamose vietose, ypač 
Bundelkundo žemėje. Visas šitas kraš
tas, į žiemius nuo Vindžių kalnų, pilnas 
žmogžudžių ir plėšikų. '

— Nelaiminga moteriškė! — prabilo 
Paspartutas: — ne juokas gyvai degti!

— Taip, — atsakė brigados generolas, 
— ją sudegins gyvą. 0 kad ji nenorėtų 
susideginti, jos gyvenimas būtų neapsa
komai sunkus. Jai nukirptų plaukus, 
nuolatos marintų badu, visi nuo jos ša- 
lintųsi, kiekvienas žiūrėtų į ją kaip į ko
kią atskalūnę, ir ji turėtų mirti kur nors 
patvoryje, lyg koks bjauriausias gyvu
lys. Todėl čia moterys deginasi daugiau 
dėl baisaus gyvenimo, laukiančio jas po 
vyro mirties, negu dėl jo meilės arba ti
kybinio fanatizmo. Tiesa, kartais našlės 
pačios eina ant laužo, ir tuomet anglų 
vyriausybei reikia daug darbo, kol atgi- 
na nuo tokios mirties. Jau keleri metai, 
man gyvenant Bombėjuje, ateina jauna 
našlė pas gubernatorių prašyti, kad leis
tų jai susideginti kartu su vyro lavonu. 
Suprantamas daiktas, gubernatorius ne
sutiko; tuomet ji pabėgo iš to miesto, 
prisiglaudė prie kažkokio nepriklausomo 
radžos ir galų gale susidegino.

Pabaigus pasakoti brigados generolui, 
vadovas atsiliepė:

— Šita moteriškė ne pati nori degin
tis.

— Iš kur tamsta žinai?
— Tą istoriją žino visas Bundelkun- 

das, — atsakė vadovas. •
— Tačiau ji visai nesipriešina, — pa- 

' stebėjo Kromartis.
— Ją bus apsvaiginę kanapėmis ir 

opijum.
— Kur gi ją veda?
— Į Piladžio pagodą, dvi mylios nuo 

čia. Ten ji prabus visą naktį.
— Kada ją degins?
— Rytoj auštant.
Pq tų žodžių vadovas išvedė dramblį 

iš tankynės ir užšoko jam ant kaklo. Jis 
jau buvo bešvilpiąs, kad dramblys pra
dėtų eiti, tik Fogas jį sulaikė- ir, atsisu
kęs į Frensį Kromart’, tarė:

— Ar negalima būtų išgelbėti tos mo
teriškės?

— Išgelbėti! — sušuko brigados gene
rolas.

— Turiu laimėjęs dvylika valandų. Aš 
galėčiau jas paaukoti tam tikslui.

— Tamsta širdies žmogus! — tarė 
Frensis Kromartis.

— Kartais, — atsakė Fogas, — kai 
turiu atliekamo laiko.

XIII
PASPARTUTAS DAR KARTĄ PARO
DO, KAD LAIMĖ VISADOS PADEDA 

DRĄSUOLIAMS
Tas sumanymas buvo labai drąsus, 

sunkus, baisiai pavojingas ir beveik ne- 
• įvykdomas. Fogas galėjo prikišti savo 

kailį, mažų mažiausiai netekti laisvės, ir 
tokiuo būdu pralaimėti derybas, bet jis 
nė kiek mesvyravo. Seras Frensis Kro
martis apsiėmė padėti visomis keturio- 

k mis.
O kaip pažvelgė į tą sumanymą Pas

partutas, nėra ko daug sakyti. Jis buvo 
pasiryžęs kalną sugriauti, kad tik išgel
bėtų nelaimingą moteriškę. Stačiai be 
galvos dėl to berniokas buvo. Jis panaa- 

Bjo pono, to akmeninio pažiūrėti 
iŠ, turima labai minkšta širdis? 
s valandos Fili ją Fogą jis prade-* 
)g mylėti.
vadovas. Kaip jis žiūrės į tą da- 
!\r jis nesistos už indus? Jei jis 
;ų padėti, kad bent nesikištų 'liei 
čia.

sis Kromartis stačiai jo paklausė, 
iš esu parsis, — atsakė vadovas, 
noteriškė yra taip pat parsė. To- 
iTnorėciau ją išgelbėti.

erai! — atsiliepė Fogas.

iaip ar taip, reikia žinoti, — ta- 
ovas, — kad mus jie gali ne tik 
ti, bet, pagavę, dar nemaža prieš

ra i pagalvoti.
— Mūsų jau viskas apgalvota, — at

sakė Fogas. — Mano nuomone, reikia 
laukti nakties.

— Ir aš taip manau, — tarė vadovas. -
Paskui jis plačiau papasakojo apie tą 

moteriškę. Tai buvo labai graži indė, iš 
parsių giminės, Bombėjaus . turtingų 
pirklių duktė. Ji ėjo mokslus gimtajam 
mieste anglų (mokyklose ir buvo išauklėta 
visai kaip europietė. Ji vadinosi Aūda.

Mirus tėvams, giminės spirte prispy
rė ją tekėti už seno Bundelkundo radžos. 
Po trijų mėnesių tas radža mirė, ir ji 
liko našlė. Žinodama savo likimą, ji pa
bėgo, bet buvo tuojau surasta, — ir ra
džos giminės, kuriems jos, mirtis buvo 
naudinga, užsispyrė ją būtinai sudeginti.

Tas apsakymas labiau tegalėjo sutvir
tinti Fogo ir jo padėjėjų pasiryžimą gel
bėti nelaimingą moteriškę. Buvo nuspręs
ta, kad vadovas pasuktų dramblį į Pila
džio pagodą, ir prislinkti kiek galima ar
čiau.

Po pusvalandžio kelionės dramblį su
stabdė didelėje tankynėje, per penkis 
šimtus žingsnių nuo pagodos; bet fana
tikų šauksmai buvo girdėti visai aiškiai.

Sustoję, ėmė svarstyti, kaip atimti au
ką, kuri ligi deginant turėjo būti užda
ryta Piladžio pagodoje. Tą pagodą vado
vas žinojo gerai.

— Ar įeiti, visiems sumigus, pro ku
rias nors duris, — klausė jo, — ar iš
laužti sieną?

— Nežinau, kaip būtų geriau.
— Mes galutinai nuspręsim prislinkę 

prie pat pagodos, — atsiliepė Fogas: — 
tuomet bus aišku. Dabar galima pasakyti 
tik tai, kad atimti moteriškę turime nak
tį.

— Tiktai naktį, — atsakė Kromartis:
— rytą jau niekaip gyvai nebeišgelbė-
tum. i

Fogas ir jo draugai paraukė nakties. 
Sutemus apie šeštą valandą, jie pradėjo 
šliaužti artyn į pagodą. Fakirų šauks
mai jau buvo nutilę.

— Dabar, turbūt, jie visi bus apsvai
gę nuo opijaus, — pastebėjo Kromartis.
— Gal ir pavyks mums pro juos įlįsti į 
meldyklą.

Parsis ėjo pirmas-, paskui sekė Fogas, 
Kromartis ir Paspartutas; visi slinko 
mišku labai atsargiai bijodami, kad po 
jų kojų netrekštelėtų nė žabelis. Taip pa
sijukę dešimtį minučių, jie pasiekė ma
žos upės krantą ir iš ten, švyturių švie-. 
soje, pamatė didelę krūvą malkų. Tai 
buvo brangiausio sandalo medžio laužas, 
jau aplietas kvepiančiais aliejais. Ant 
viršaus buvo paguldytas radžos lavonas, 
jis turėjo būti sudegintas kartu su savo 
žmona. Per kokį šimtą žingsnių nuo lau
žo stovėjo pagoda. Jos gražūs bokštai, iš
sikišę pro medžių viršūnes, neaiškiai 
mirgėjo tamsumoje.

— Eikite čia! — tarė pašnibždomis 
vadovas.

Ir su dvigubu ■ atsargumu jis ėmė 
šliaužt? su savo keleiviais per didelę žolę.

Nakties tamsumoje tik vėjelis tebuvo 
' girdėti šlamant medžių lapuose.

Prišliaužus prie aikštelės, vadovas su
stojo. Keli švyturiai švietė tą vietą. Že
mėje gulėjo daugybė apsvaigusių indų. 
Atrodė, lyg būtų čia kovos laukas po 
•mūšio. Vyrai, moterys ir vaikai visi bu
vo krūvoje. :

Kiek tolėliau tarp medžių stūksojo Pi
ladžio meldyklą. Bet koks buvo vadovo 
nusiminimas, kai jįs pamatė, jog radžos 

. sargai nemiegojo ir vaikščiojo prie baž
nyčios durų su nuogais kalavijais! Galė
jai spėti, kad kunigai taip pat budi vi
duje.
• Parsis nebeslinko tolyn. Pamatęs, kad 

negalimajeiti į meldyklą, sugrįžo atgal.
Fogas ir Kromartis taip pat suprato, 

kad iš tos pusės nieko nepeš.
> Jie sustojo ir ėmė pašnibždomis tartis.
— Lūkterkime, — tarė' brigados gene

rolas: — dabar tebėra aštunta valanda,, 
• sargai dar gali sumigti.

— Tikrai galimas daiktas, — atsakė 
parsis.

Fili jas Fogas su savo draugais susėdo 
po medžiu ir ėmė laukti.

(Daugiau bus)

Kraujo davėjai yra gyvybes gelbėtojais jo gavėjams. 
Yra tokiu asmenų, kurie negali gyventi be kitų kraujo. 
Pavyzdžiui, trys newyorkieciai Bocca broliai jaunuo
liai, 21, 19 ir 13 metų, serga pavojinga kraujo silpnu
mo liga. Šimtai, gal tūkstančiai, puskvorčių kraujo yra 
sunaudota palaikymui jų gyvybės viltyje, kad gal su 
laiku,mokslas išras būda tokius pagydyti. Raudonasis 
Kryžius jiems ir daugeliui kitų sergančių panašiomis 
ligomis patarnauja gaudamas aukotojus kraujo, kurį 

suteikia ligoninės neišgalintiems mokėti.

Amerikos Raudonasis
Kryžius Namie ir Užsienyje

Amerikos Rauti. Kryžius, 
kuris per 68 metus aptarnavo 
ir ištiesė pagalbos- ranką nu
kentėjusioms šioje šalyje ir vi
sam pasaulyje, pradėjo savo 
vajų kovo 1 d. Tikslas yra 
sukelti $60,000,000.

Apart plačios programos 
šioje šalyje, Amerikos Raud. 
Kryžius tęsia savo pagalbą 
užsienyje. Pav., praeities me
tais, medžiagines pašalpos 6 
mil. doleriu vertes buvo per
siųsta į 31 Raudonojo Kry
žiaus agentūrų. Amerikos Ju
nior Red Cross nariai ikgi pri
sidėjo prie darbo. Jie išsiun
tė knygų, bloknotų, rašymui 
reikmenų ir 544,000 dovanų 
dėžių, apie $1,088,924 vertės. 
Dovanos buvo surinktos vaikų 
mokyklose, visoj šalyj.

Nauji Raud. Kryžiaus pro
jektai jau, pradeda veikti. 
Wilmington Delaware, sky
rius, pav., pristatys 500 “lay
ettes” (kūdikiams drabužė
lių) i vaikų prieglaudą, Itali
joj. Prieglaudą tvarko Itali
jos Raud. Kryžius. West Sto
ry County Skyrius, Ames, Io
wa, įrengė siuvimui kambarį 
Vienoj, Austrijos Raud.' Kry
žiui. Kiti skyriai įvairiose. 
Jungtinių Valstijų vietose irgi 
planuoja panašius projektus.

Kita programa pradėta dar 
praeitais metais, padeda vy
rams, moterims ir vaikams, 
kurie. atvyksta į JAV pagal 
Displaced Person aktą. Ame
rikos Raud. Kryžiaus pagalba 
šiai grupe? apima išdalinimą 
Įvairių reikmenų, žaislų ir 
knygų vaikams, ir batų ir dra
bužių tiems DP, kurie rengia
si išvykti iš Europos. Vienas 
projektas Amerikos Junior 
Red Cross yra, išdalinimas 
vaikams žaidimų ir žaislų lai
vuose. Du Raud. Kryžiaus 
atstovai yra pristatyti išdali
nimui Amerikos Raud. Kry
žiaus reikmenų Europoje, ir 
savo patarimais padėti DPs. 
Kada DPs atvyksta į'šį kraš
tą jie randa Amer. Raud. Kry
žiaus atstovus pasirengusius 
Jiems padėti.

šioj šaly praeitais metais 
Raudonasis Kryžius padėjo 
312,355 asmenims/ nukentė
jusioms nuo nelaimių. Ši pa
galba ir atstatymo programa 
kainavo daugiau- negu 12 mi
lijonų dolerių. Apie 1,612 
slaugių buvo išsiųsta tarnauti 
35 .valstijose, kur Įvyko įvai
rios katastrofos. Kitos ' slau
gės buvo siunčiamos į vietas,

kur paralyžius buvo pasireiš
kęs, nes nebuvo pakankamai 
slaugių vietoje.

Raud. Kryžiaus direktoriai 
ir darbininkai buvo išsiųsti į 
400 tautos apgynimo punktų, 
tarp jų ir 133 ligonines. Jie 
aptarnavo ginkluotų jėgų na
rius-namie, ir užsieny. Jie 
pagelbėjo 622,000 karo tar
nybos vyrams ir 142,000 li
gonių sutikti ir išspręsti įvai
rias problemas.

Pas i 1 i n k sm^n i m o p r o g r a nl os 
buvo suorganizuotos pačiose 
'ligoninėse.

Apie 1,782,000 veteranų ir 
jų šeimos buvo prižiūrėti ir jie 
gavo pagalbos ligi $5,624,000 
vertės.

Raud. Kryžiaus atstovai iš 
84 vęteranų administracijos 
ofisų, pagelbėjo 1,291,700 
veteranų sutvarkyti savo by
las. Praeitais metais, sausio 
12 d. Rochesteryje buvo pra
dėta kraujo programa, kuri 
gamino įvairius iš kraujo pa
gamintus vaistus, kurie buvo 
vartojami medicinos tikslams.

700 ligoninių ir 33 klini
kos prisidėjo prie programos 
ligi š. m. sausio mėn. Kiti 
Raud. Kryžiaus projektai ap
saugojimui amerikiečių svei
katos pasiekė šimtais tūkstan
čių vyrų ir moterų per 3,745 
Raud. Kryžiaus skyrių ir jų 
4,845 šakų įvairiose JAV 
apylinkėse. F. L. F. S.

Plieno Kompanija llždaro 
5 Liejyklų Krosnis

Canton, Ohio. — Repub
lic Plieno korporacija užda
rė penkias dideles liejyklų 
krosnis, paleisdama 300 
darbininkų. Korporacija 
sakė, kad pristigo užsaky
mų aukštos rūšies plienui, 
kurį jinai gamina.

Gerkite Arbatą 
Su Medum

Laisvės įstaigoje galite gau
ti bitininko Končiaus medaus. 
Šalčiuose yra gerai gerti daug 
arbatos su medum. Ypač ge
rai yra daug arbatos su me* 
dura ir ‘prieš gult einant.

Medaus Kaina 
KVORTA $1.25 

PUSĖ GALIONo $2.25.*. *
Tuojau kreipkitės į Laisvas 

įstaigą ir įsigykite medaus. Į 
kitus miestus nesiunčiame. *4 ’

MIRUS

Konstancijai Romandienei
Reiškiame giliausią užuojautą 

jos gyvenimo draugui 
V. Romandui, dukteriai Alvyrai, 

žentui F. Stripeikai, anūkui Viktorui, 
broliui J. Sledžiui ir artimiesiems.

Jurgis ir Matilda Žebrauskai,

Cleveland, Ohio.

T

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
METAI, KOKIŲ NEBUVO 
MANO GYVENIME

Sutinkant Naujuosius Me
tus, aš kaip, tur būt, ir dau
gelis kitų, visada mėgstu pa
galvoti/ pažiūrėti, kokie buvo 
praėjusieji metąi. štai ir da
bar aš metu žvilgsnį į nuei
tąjį kelią keturiasdešimt aš
tuntaisiais.

Į kuriuos motus jie panašūs 
mano gyvenime ?

Aš' senas žmogus, bot atvi
rai pasakysiu — tokių metų 
aš nežinau.

Mano, ir dalies kitų Pinia- 
vos valsčiaus darbo valstiečių, 
gyvenimas pasikeitė, kai mes 
1948 motų pavasarį nutarėme 
pakeisti senąjį ūkininkavimo 
būdą, individualinį — nauju 
—kolektyviniu.

Visų pirma mūs, valstiečių, 
gyvenimas jau dabar turtin
gesnis, negu bet kada anks
čiau. štai už kiekvieną dar
badienį mes gavom po 7 kilo
gramus grūdų, 3 rublius pini
gais, po 3.3 kg. bulvių, 100 
gr. cukraus, 80 gr. muilo, 12 
gr. medaus, 100 gr. vilnų ir 
17 k i I ogramų pašarų. 
tinai atsilyginant už 
valstiečių 
dar
rublius pinigais.
du eilė valstiečių už 7 mėne
sių darbą artelėje į savo aruo
dus supylė daugiau, kaip po 
3 tonus vien grūdais.

Kolektyviniame ūkyje- su
kurtos stambiųjų raguočių, 
arklininkystės, kiaulininkystės 
ir avininkystės fermos. Ap
skrities žemės ūkio parodoje 
buvo aukštai įvertinti mūsų 
kolektyvinio ūkio pasiekimai: 
mes gavome keturias premi
jas.

Porą žodžių norėčiau pasa
kyti ir apie save. Iš senų lai
kų — aš didelis sodininkystės 
mėgėjas. Didesnę savo am
žiaus dalį praleidau prie 
vaismedžių. Tačiau niekuo
met aš neturėjau tokių sąly
gų dirbti savo mylimą darbą, 
kokias turiu dabar kolektyvi
niame ūkyje. Mes turime 
bandomąjį sodą, kuriame tu
rime užveisę 16 rūšių mičiuri- 
ninių veislių vaismedžių. 1949 
m. savo sodą išplėšime iki 3 
hektarų. Aš esu tvirtai įsiti
kinęs, kad šį planą tikrai 
Įvykdysim, nes ir savo darbe , 
jaučiu ne tik didelę vietinių 
organų, bet ir šiltą paramą 
eilės įžymių mičiurininkų iš 
broliškųjų respublikų — pa
laikau nuolatinius 
Centrine
MiČiurinske, 
Akademijos 
mičiurininku 
vo mieste,
Puškino mieste ir kt.

štai kodėl gyvenimas man 
pasidarė mielas, prasmingas, 
aš ir visi mūsų kolektyvinio 
ųkio valstiečiai šviesiai žiūri
me į savo ateitį, ryžtingai pa
sitinkame Naujuosius Metus.

MATAS GRIGONIS, 
Panevėžio apskrities 
Piniavos valsčiaus 
kolektyvinio ūkio 
“Pirmyn” valstietis.

ryšius su
Genetikos Stotimi 

su TSRS Mokslų 
Sodu Maskvoje,
Surkian Moloto- 
prof. Jablokovu

Galu- 
darbą, 

uždarbis padidės 
-4 kg. grūdų ir po 1-2 

Tokiu bū-

Pirmoji Vagrankė
TRAKAI, sausio 1 d.—Lent

varyje iškilo didžiuliai san
technikos įrengimų fabriko 
“Kaitros” korpai. Prieš pat 
Naujuosius Metus čia sumon
tuota pirmoji ketaus liejimo 
vagrankė.

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 ’ K
▼ i

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

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

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški > aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo.1 Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,

• telefonuokite:
SHoreroa^ 8-9,330 

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
, ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermeninis, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
' FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

4 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Kovo 29, 1949
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GRAND OPENING
Cleveland© LDS kuopos per 

savo kliubo valdybą praneša 
visiems Clevelando LDS na
riams atsilankyti ant savo 
kliubo atidarymo.

Grand opening atsibus ba
landžio (April) 1-2 dd., penk
tadieni ir šeštadienį, 9305 St. 
Clair Ave. Kliubo valdyba, 
prašo visus narius atsilankyti 
ant šio didelio Clevelando lie
tuvių tarpe įvykio -— grand 
opening — ir atsivesti savo 
draugus.

Visi, kurie atsilankys gaus 
dovaną prie durų. Bus gera 
muzika nuo ankstaus vakaro 
iki vėlumos, taigi atsilankyki
te^ praleisti nors ir trumpą lai-

* keli. ' pasiklausyti linksmų
* lietuviškų melodijų, kurias se

niai jau girdėjote Lietuvos 
kaimelyj. Bus skanių valgių.

★ *
LDS Kliubo Valdyba 1949

Prezidentas — George B. 
Martin, vice-prezidentas — 
Paul Žibinis, sekretorius — 
Joseph W. Petraus, finansų 
sekretorius — Alex Vasil, ka- 
sierius—P. Rodgers, kasos 
globėjas — P. Boika, sporto 
narys — Joseph Baran. Komi
tetai: namo prižiūrėjimo —

P. Nemura, Alex Vasil; trio- 
bos (biznio) — Joseph W. 
Petraus if Paul Ziburis. Ko
respondentas — Joseph W. 
Petraus. Valdybos nariai: 
Mrs. Skleris, Herman Mainer, 
John Skogus, Frank Markus, 
Geo Noreika ir Mrs. Mika
lajūnas. Kliubo manadžeris— 
Chas. Andrews. ’

Didelis Ačiū jums, f,
Draugai-Veikėjai!

šiuo atveju LDS Kliubo val
dyba ima progą ištarti širdin
gą ačiū savo draugams—vei
kėjams ir rėmėjams. kurie 
taip širdingai parėmė Kliu- 
bą. \

Lietuviu Draugijų Sąryšis 
aukavo $700;

The Lambda Delta Sigma 
merginos—$20;

LDS IV Apskritis—$100;
Moterų 138 Kp. aukavo gra

žius “drapes” visiems lan
gams ;

Drg. Ant. Mockaitis auka
vo visokiu dalykų vertės apie 
$100.

Širdingas ačiū ir tokiems 
draugams, kaip P. Nemura, 
kuris daug pasidarbavo prie 
įrengimo kliubo.

Kaipgi, nepamirškim ir se
no mūsų draugo veikėjo Sta
sio Mažansko, kuris yra daug 
laiko pašventęs LDS Kliubo 
užlaikyme ir jo išauginime.

K. .

“O dabar, kada nusibalsavome duoti sau bonus, pakal
bėkime, dėl ko mes jokiu būdu neišgalime duoti nei 

mažiausio pakėlimo algų savo darbininkams.”

.» • !' iwfl*

špūliavimo mašinos. Įmonė 
pateikė šimtus tūkstančių po
rų kojinių ir dešimtis tūkstan
čių baltinių. Vyko dviejų 
“Spartuolio” tekstilės fabriko 
korpų statyba. Įrengimai jau 
gauti, ir šiais metais 70 stak
lių, ausiančių šilkines ir Vilno- 
nes medžiagas, stos į darbą.

žymiai padidintas siuvyklų 
pajėgumas. Jos 'pernai gavo 
150 siuvamųjų mašinų. Per 
metus gamybinė kooperacija 
pateikė kraštui baltinių, vir
šutinių bei darbinių drabužių ' 
už 15 */2 milijono rublių.

Maistininkų artelės įrengė I 
tris mechanizuotas dešros’ ga- ■ 
mybos įmones. Pagerėjo bal- | 
du kokybė : artelė ' “Lignum,” I 
pavyzdžiui, pateikė aukštos j 
kokybės baldus naujai atida- į 
romai • Vilniuje pavyzdinei i 
konditerijos gaminių parduo
tuvei. “Aulo” avalynės arte
lė, kuri bus plečiama į įmo
nę, pradėjo gaminti modelinę 
avalynę.

Kooperatininkai davė kraš
tui viršum metinio plano 
72.6 tono muilo, 877.5 tono 
kepsnių, 43.3 tono dešrų; 
tūkstantį metrų audinių ir

ryta. paminklinė lenta buvu
sios Vilniaus dailės mokyklos 
profesoriui Laurynui Stuokai- 
Gucevičius. Ji įmūryta aktų 
salės sienoje. Baraljefinį Lau
ryno Stuokos-Gucevičiaus por
tretą iš bronzos atliejo prof. 
P. Aleksandravičius .

Portland, Oregon
Majoras Prieš Bušų

Portland 
pasiryžus 
Prieš tai

fėrus

SANDĖLIS KNYGŲ
Aukso Altorlwkns, maldų knyga.

Celuloido apdarais. Tilžės spaudimb 1.75 
Vainikėlis—jaunuomenės knyga .......... 75c.
Didysis Ramybis šaltinis. Knyga

panaši maldoms kaip didysis šaltinis, 
stambus drukas, tvirtai apdaryta   t.00 

Visų metų gyv. Šventųjų, apdaryta 1.25 
Biblija, visas šv. raštas; apdaryta ....... .3.50
Evangelijų knyga (per metus), apd. 3.25 
Francijos Lourdes, kn,ga apie 500 pusi.,

su paveikslais, tvirtai apdaryta 3.75
I.alio didysis žodvnas, apdarytas . . 15.00
Lietu viškai-Angelskas žodynas ........... 3.25
Lengvas būdas išmokt angliškai ....... 35c.
Naujausia didelė sapnų knyga 1.75
Laimė ir Planetų nuspėjimai ............... 35c.
Sidabrinis Grabelis, graži apysaka ... . 25c.
Saviz rolas, didis štukorius .................. 50c.
Velnias ir Kapitonas. įdomūs skaitymai,

3 tomai knyga. 100 pusi. ........... 1.50
Lietuviška Gaspadinė, su 150 naudingų

receptu ................... ‘................................. 1.25
Gudrus Piemenukas, graži apysaka 30c.
Ragi nis, gražios apysakos .................... 35c.
Pranašavimai apie Svieto Pabaigų .......... 1.25
Kaip Tapti Jungi. Valst. Piliečiu ....... 25c.
Gražiausių Dainų Rinkinys, knyga .... 75c.
Gyvenimas, mirimas ir laidotuvės

girtuoklio, 15 paveikslų ................ 30c.
Nebijok miiti, nes nuo mirties

nepabėgsi, 20 ;»aveiksių ...................... 60c.
Pekla, kam ji reikalinga ir kokius

žmones ten kankina. Su paveikslais 35c.
Praloto Olšausko darbai. Su paveikslais 25c. 
Karvės nauda ir sūrių padarymas 25c. 
Istorija, sena :i nauja su paveikslais 25c. 
Sveikata—ligoniams, aptašo apie 350

skirtingų vaistiškų augmenų- ........... 25c.
Apie l rliką. didelį razbaininką ....... 35c.
Žemaitėm vaizdeliai ir apie Čigonus 25c.
Duktė akmenoriafts; graži apysaka ..... 25c.
Karalaitis ir Žmogus—atsitikima^ ... 35c.
Stebuklas—Kūčių Nakčia; dzūko pasaka 25c. 
Du broliai ii majoro dukfė .............. 25c.
Raganiška lazdelė, juokingi skaitymai 25c. 
Paslaptys Talmudo Žydų; du mokiniai 25c. 
Apie Robertų Velnią ir gražią Iriandą 35c. 
Amžino Žydo kelionė per svietą ........... 25c.
Onutės iaimė ir balta vergija ........... 40c.

Žolės Arbatos Formoje
Nuo nervų, išgąsčio, btmigės, galvoje

21 
tt.

Piliečių Spaudimas Paveikė

Mūsų valstijos logislatūroje 
abiejuose butuose priimta tei
singos samdos bilius. žemes
niajam bute 53 'balsavo už 
pravedimą, 4 prieš. Senate 
27 balsavo už, 2 prieš:

Praėjęs įstatymas draudžia 
bile samdytoją šešių ar -dau
giau darbininkų diskriminuo
ti darbininką dėlei rasės, 
spalvos bei tikybos.

Gubernatorius Douglas Mc
Kay jau yra pasižadėjęs bilių 
užtvirtinti, tad jis taps įsta
tymu, kad.a gubernatorius pa
sirašyt.

ir ausyse ūžimo ...................  85c.
Nuo dusulio, axt h mos; palengvina

atkosėti, varo laukan dulkes ........... 60c.
Vyriškumo pataisymui; ši arbata gera

vyrams ir molei ims .......................... 1.25
Suvalnijimui kietų vidurių .................. 60c.
Nuo cukrinės ligos (diabetes) ........... 85c.
Plaukų tonikas, valo pleiskanas, 

nušašėjimas, stabdo niežulį ir 
apsaugoja nuo piažilimo .............. 60c.

Nebūk sutukęs, eik k luitu ................. 85c.
Nuo visokių rhcninatiškų sausgėlų ....... 60c.
Nuo užsimeni jusio kataro, bronkaitis,

hey fever arba Rose Catai rh ........ 1.25
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo ....... 60c.
Nuo geltligės ir tulžies ligų .......... 75c.
Nuo odos išbėrimų, pučkų ir tt........... 75c.
Slinkių mėnesinių icguliavimas 75c.
Nuo širdies ir vandeninės ligos .......... 60c.
Palangos Tr atanka, šaknys arielkai 75c. 
Nuo kosulio, kokliušo, peršalimo ........... 60c.
Nuo surūgusio pilvo (heart burn) ....... 85c.
Nuo aukšto kraujo spaudimo ............... 1.00
Kraujo valytojas; ši arbata valo kraują

nuo visokių nešvarumų, o kad kraujas 
būna švarus, tuomet galite apsisaugoti 
nuo daugelio ligų ..............................  60c.

Gražinusių Ramunėlių—staras ............... 1.75
Liepos Žiedų—svaras .......   2.25
Trukžolių šaknų — svaras .................. 2.50
Pelu no Metelių — svaras ................... 75c.
Apvynių — svaras ...................   1.75
Valerijonų šaknų—svaras •...................... 2.50

M. ŽUKĄITIS 
834 Dean Street, North, 

Spencerport, N. Y.

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

Newark 4, N. J.
HUmhpldt 2-7964

MATTHEW A.
BUYUS

(BUYAUSKAS) 

o
Laidotuvių Direktorius

’• □ □ □

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Scottville, Mich.
Scottville Lietuvių 
Ūkininkų Veikla

Darbuojamės ir mes po bis- 
ki. LLD 218 kp. susirinkimas 
Įvyko kovo 13 d. Turėjome 
koletą laiškų, kuriuos priėmę 
nutarėm paaukauti iš kuopos 
iždo $5 ateivių teisių gyni
mui ir $5 “Vilnies” bazarui. 
Susirinkime dar suaukauta 
$8.50 ir d-gė O. Stakėnienė 
žadėjo dar parinkti aukų.

Beveik kiekviename susirin
kime kuopa aukauja visuome
niškiems reikalams taip, kad 
mūsų kuopos ižde pinigų vis 
mažai randasi, tai nutarėm 
surengti kortų vakarą kuopos 
naudai. Vakaras įvyko pas 
draugus Klastauskus 19 d. 
kovo ir buvo pasekmingas. 
Kuopai liks keli doleriai ir 
visi vakarą praleidome sma
giai/ Draugės mus pavaišino 
užkandžiais, o mes jas gėri
mais.

Tik gaila, kad mūsų drau* 
gai ne visi galėjo dalyvauti, 
nes juos vargina ligos. D-gė 
Glemža turėjo operaciją ir 
jau ketvirta savaitė kaip ser
ga. Dabar randasi sūnaus 
namuose ir jau tvirtėja. Taip
gi jau dvi savaitės kaip ser
ga M. Stakėnienė savo na
muose. Na, ir draugas R. 
Stakėnas serga savo namuose.

Linkiu visiems greit pasveik? 
ti ir vėl kartu su mumis dar
buotis. Draugai ir draugės, 
aplankykime sergančius.

Darbuojamės ir politikos 
lauke. Bandome palaikyti 
Progresyvių Partijos kuopą. 
Turėjome susirinkimą 15 d. 
kovo Community Hall, Scott-, 
ville, Mich. Sekantis susirin
kimas įvyks gegužės 1-mą, 
pas Yost. Vieta netoli Michi
gan ežero, važiuojant į State 
Park, pagal trekes ant kalno. 
Ten tik viena stuba tėra. Ku
rie nežinot, atvažiuokite pas 
mus. ;

Mitingas prasidės 1:30 vai. 
po pietų. Dalyvaukite visi ir 
užsimokėkite metines duokles. 
Stiprinkim Progresyvių Parti
ją ! F. Žukas.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome ReceptusDarome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
METAL1NINKŲ DARBAI

VILNIUS, sausio 1 d.—Kraš
to statybos, įmonės, gyvento
jai gavo pernai žymiai dau
giau ir įvairesnių metalų ga
minių, negu 1947 metais.

“Metalo,” “Pergalės,” “El- 
fos” ir kitose įmonėse baigta 
eilės naujų erdvių korpų sta
tyba. Naujuose cechuoše pra
dėta, gamyba.

Didelio, 
tūrio, 
serijos 
savi n o 
įmonė 
pat 
j on 
chas, 
bidonų gamyba. Paskutiniu 
metu įmonėje atlikti bandy
mai atlieti kalųjį ketų. Jie 
buvo sėkmingi, ir šiemet įmo- 
pė iš šio didelio atsparumo 
ketaus gamins traktorių bei 
žemės ūkio mašinų detales.

“Priekalo” įmonė pernai 
buvo reorganizuojama į me
talinių įrankių bei instrumen
tų gamyklą. Pradėta kalviš- 
kų replių, žnyplių, įvairaus 
tipo plaktukų gamyba.

Naujame “Pergalės” ceche 
išrikiuoti penki moderniški 
tarybiniai vinių kalimo auto
matai ir eilė kitų mašinų.

k a r o 
Petra- 
plonus

Įkurtuves

ŠIAULIAI, sausio 1 d. — 
Vilniaus gatvėje atstatytas 
trijų aukštų mūrinis namas. 
Švenčių išvakarėse čia įvyko 
“Elnio” kombinato darbinin
ku- šeimų įkurtuvės.

“Gubernijos” alaus dary
klos darbininkams atstatytas 
namas Marijos Melnikaitės 
gatvėje.

Darbo liaudis, matyt, nepa
darė klaidos išrinkdama mo
terį miesto majoru.

Pastaruoju laiku 
Traction Co. buvo 
pakelti busų fėrus.
sukilo įvairios organizacijos ir 
unijos. Medžio darbininkų 
unija International Wood
workers (CIO) tuoj, pakėlė 
balsą prieš f erų kėlimą nu
rodant, kad darbininkai būtų 
labiausiai tuom apsunkinti, 
nes ir dabar jiems sunku- mis
ti iš savo algų.

Kompanija bandė
pakelti nuo 10 iki 13 centų. 
Darbininkams, važiuojantiems 
į darbą, tai būtų po 6 cen
tus į dieną daugiau už fėrus.

Prieš fėrų kėlimą aštriai 
pasisakė mūsų miesto majo
ras Dorothy Mc Collough 
Lee. Ji nurodė, kad kompa
nija ir taip duoda perprastą 
patarnavimą imant 10 centų 
už važiuotę. Ji sakė, kad 
važiuojantiems tenka kęsti 
perdidelį susikimšimą bosuo
se.

Tokią didžiumą balsų 
abiejuose butuose bilius gavo 
dėl to, kad buvo didelis spau
dimas iš piliečių pusės ir abi 
unijos, AFL ir CIO, smarkiai 
veikė, kad bilius būtų praves
tas. Veikė ir kitos organi
zacijos, kaip tai Urban 
League, kurios sekretorius 
Edwin C. Berry sako, kad tai 
geras pavyzdys, kaip pamai
nyti mūsų atstovų nusistaty
mą įvairiais klausimais. Dau
gelis iš tų, kurie dabar 
savo už bilių, seniau 
prieš tokį įstatymą.

Įstatymui įėjus į galią,
geliui negrų, atvažiavusių čia 
dirbti karinėj industrijoj, pir
mu kartu į tris metus bus ga
lima darbą gauti.

Unijistas.

LITTLE ROCK, Ark. — 
Viesulai pražudė 29 žmo
nes Okla., Tex., Ark., Miss» 
ir Louisianos valstijose.

me 
dir 
ele

52 kubinių metrų 
centrinio šildymo “D” 

katilų gamybą įsi- 
“Metalo” 

Čia taip 
eksploataci- 

skardos ce- 
30 litru tūrio 

t-

nizmų skaičius bei žvejybos 
tralerių laivynas.

Klaipėdos įmonės 1948 
tais įsisavino eilės naujų 
binių gamybą: “Syrians”
mentų fabrikas pateikė bate
rijas, skirtas kaimo vietovių 
radijo mazgams, uosto Įrengi
mų gamykla ėmė dirbti 30 to
nų pajėgumo automobilinius 
kranus, fanieros įmonė — kli
juotas plytas aukštesnės ko
kybės baldams ir tt.

-h A 
Nauji Šaldytuvai

KAUNAS.—5 
šaldytuvai prie paukščių sker
dyklos įrengti Kauno 
kombinate.

00 tonų talpos

mėsos

d. — 
Tary-
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RES. TEL.
HY. 7-8631

Komunalinė Statyba
p e r n a i 
Kaune, 

perduotas 
cinkuotos 
pradėta 

gamyba.

gamy- 
didelės 1

Pirmą kartą po 
“Vamzdžio” fabrikas 
šiūnuose ėmė gaminti 
vamzdžius.

žemės ūkio mašinų 
k lose buvo rengiamasi
rekonstrukcijos darbams: šie
met čia bus plačiai pradėta 
gamyba naujų tipų žemės 
ūkio mašinų, atitinkančių 
aukštus tarybinės agrotechni
kos poreikius.

Nauja Klaipėdos Įmonėse
KLAIPĖDA, sausio 1 d. — 

Užbaigus šiomis dienomis sta
tybos ir vidaus įrengimo dar
bus mechaniniame duonos fa
brike, Klaipėdos pramonės 
įmonių šeima dar labiau pa
didėjo.

Miesto pramonėje pernai 
buvo daug naujo. Motų pra
džioje pradėjo veikti atstaty
toji degtukų šiaudelių fabriko 
pirmoji eilė, 
ją laimėjimą

Paskui apie nau- 
raportavo ener- 

sumontavo dar 
pajėgumo turbi- 

darbai buvo at-
vieną didelio 
na. Dideli 
likti Celiuliozės - popieriaus 
kombinate. Antrame pusme
tyje čia į fikiuotę stojo pajė
gus celiuliozės virimo katilas. 
Celiuliozės gamyba padidėjo 
30 procentų. Išplėtė savo ga
mybą “Trinyčių” medvilnės 
kombinatas, “Artojo” minera
linių trąšų fabrikas, padidėjo 
jūrų prekybos' posto inecha-

6.8 Milijono Knygų
VILNIUS ,sausio 1 

Praėjusiais 1948 metais 
bu Lietuvos leidyklos išleido
737 atskiro pavadinimo gro
žines, politinės, mokslinės, 
mokslo populiArizavįmo ir ki
tų sričių knygųbendru 
853,500 tiražu! 1947
atskiro pavadinimo 
-buvo išleista 543.

Al
mėtais 
knygų

3

I
5

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsainuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas >nus

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

VILNIUS, sausio 1 d.—žy
miai praplėstas pernai respu
blikos komunalinių įmonių 
tinklas. Naujai pastatytos 
elektrinės Utenoje ir Rasei
niuose, įrengtos naujos elek
trinės Kupiškyje, Kuršėnuose, i 
S m a*l i n i n k u o s e, Vilkaviškyje, 
o Telšiuose, Marijampolėje, | 
Druskininkuose, Kaišiadoryse! 
ir kt.—žymiai išplėstos esa
mosios.

Baigta dviejų vandentiekio 
stočių statyba — Tupatiškėse 
(Vilnius) ir Šiauliuose.

Atstatytas didelis Aleksoto 
tiltas per Nemuną.

Prie 3-jų Mašinų
VILNIUS, sausio 1 

Naujų Metų išvakarėse 
Vilniaus tabako fabriko dar
bininkų, dirbusių ligi šiol prie 
2 kimšimo mašinų, stojo dirb
ti prie trijų. Jų tarpe—dar
bininkės FederaviČiūtė, Bazi- 
kaitė, Steponovaitė ir kitos. 
Buvusios mokinės Kaziulinai- 
tė ir Siutjevaitė stojo sava
rankiškai dirbti prie 2 masi
nu, v

EiAi

d. c

LAISVĖS
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI

daugiau 
gaminių, 

pateikė

Plataus Vartojimo Gaminiai
VILNIUS, sausio 

20 milijonų rublių 
plataus vartojimo 
negu 1917 metais,
perhai pramoninės kooperaci
jos įmonės.

Pernai sukurta eilė stambių 
kolektyvų, suburiant .į juos 27 
smulkesnes.arteles. Buvo ple
čiamos gamybinės kooperaci
jos įmones.

“Dianoje,” Kaune, sumon
tuoti 32 kojinių automatai, 
atsiųsti iš Tūlos mašinų ga
myklos, o taip pat penkios

Paminklinė Lenta
Laurynui Stuokai-Gucevičiui

VILNIUS, sausio 1 d.—Įžy
maus lietuvių architekto Lau
ryno Stuokos-Gucevičiaus 150 
metų mirties sukaktuvių, mi
nėjimas įvyko Vilniaus Dailės 
institute. Pranešėjas— insti
tuto dėstytojas Budreika nu
švietė architekto gyvenimo ir 
kūrybos kelią. Apibūdino ge
riausius jo architektūros kūri
nius.

Minėjimo metu buvo atida

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 

‘ būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

ii

I

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

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

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
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 snaustuvę.

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

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys,1 įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288
_ .V. -V- rfvsTsitMfclrft Ji 1X1 JL ■

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) - 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

. A , _ _____  ____ ..._____
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NewY^rto^fe^ZInKH
Parveža Kare Mirusį 
Algirdą Šaiavieju

Šį ketvirtadienį, kbvo 31- 
mą, pargabenami Brooklynan 
palaikai Algirdo Sullivan-ša- 
laviejaus, kariškio, mirusio 
karo veiksmuose 1944 metais. 
Bus pašarvotas graboriaus 
Juozo Garšvos šermeninėje, 
231 Bedford Ave., Brook lyne. 
Laidos šeštadienį, balandžio 
2-rą. Religinės apeigos įvyks 
lietuvių bažnyčioje ant No. 
5-tos.

Algirdas Sullivan — vien
turtis sūnus Prano ir Amili- 
jos Sullivan-šalaviejų, plačiai 
žinomųjo kriaučių kontrakto- 
riaus.

Giminės, draugai ir pažįs
tami prašomi dalyvumu šer
menyse ir palydėjimu pa
reikšti pagarbą kritusiajam ir 
užuojautą gailiai liūdintie
siems jo tėvams.

Išvyko j Šermenis
Mo-

išvy-
Ohio, daly- 
darbuotojos, 

draugės Konstancijos

Ona Čepulienė, veikli 
terų Apšvietos Klubo 
trinkę, sekmadienio rytą 
ko į Cleveland, 
vauti ilgametės 
savo
Romandienės laidotuvėse.

Romandienė, visos šalies 
pažangiųjų lietuvių pažįstama 
iš jos veiksmų, atžymėti! laiks 
nuo laiko korespondencijose 
dienraščiuose Laisvėje ir Vil
nyje, taipgi pažįstama iš jos 
dalyvumo daugelyje svarbių 
konferencijų, mirė kovo 25-tą, 
po ilgos i)- sunkios ligos. Lai
dojama kovo 29-tą.

Mokytojas Nužudė 
Savo Studente

tur-

Brooklyn© Lietuviui Liaudies 
Teatro Aktorių Veikla

SEKAMAS ĮDOMUS POPIETIS 
LIBERTY' AUDITORIJOJE

Balandžio 3-čios popietį in
formacijų atžvilgiu naudingai 
ir kultūriniu turtingai praleis 
visi tie, kurie atvyks į Liber
ty Auditoriją pasiklausyti 
LMS 3-sios Apskrities ruošia
mos prelekcijos su dainomis 
ir muzika.

Bronė Sukackienė - šalinai- 
tė, muzikos mokytoja, kompo
zitorė, referuos temoje:

“Darbo ir Revoliucinių Dai-

nnu Išsivystymas Anglų 
merikonų Lyrinėje Poezijoje.”

Kad toji istoriniai svarbi 
tema būtų mums aiški, šali- 
naitė pademonstruos tūlas me
lodijas pianu, o jos mokinė 
solistė Suzanna Kazokytė 
perstatys aiškinamų laikotar
pių dainos pavyzdžius.

Prelekcijos pradžia lygiai 
3 valandą. Įžanga nemoka
ma. Dalyvaukite, Painfor
muokite apie tai kitus.

Įspūdinga Gegužines Konferencija;
Paradas Įvyks Balandžio 30-tą

Įspūdingoje Pirmajai Gegu
žės pasiruošti konferencijoje, 
įvykusioje kovo 26-tą, Man
hattan Center, nusitarta dar
buotis už didžiausi paradą— 
TAIKOS PARADĄ. O kad 
jis būtų didžiausi|U ir pasitar
nautų taikai, tam 
šia diena pasirinkta 
n is, balandžio 30-ta.

metų gegužinėje 
mais - šūkiais

re i kala vi- 
pripažinti šie:

0 valandų darbo savaite;
akto atšauki-

patogiau- 
šeštadie-

padisku-
Laikinasis, konferenci-

darbavęsis vei-

mas ;
Gynimu 12-kos gynimas de

mokratijos Amerikoje;
Kova prieš diskriminaciją 

ii- persekiojimą mažumų, iš
gelbėjimas Trentono 6-šių.

Gegužinės Guzikučiai

iš-

Jaunas Plėšikas Nušo
vė Policistą; Suimtas

22Dominick San Antonio, 
metų, karo veteranas, .dabar 
bedarbis, tapo areštuotas ’ ir 
kalti n am as žm ogž u d ystė j e.
Jis mirtinai pašovęs policistą 
Anthony Oetheimer Jr.,' kuris 
jį vijęsis sugauti. Ir pašovęs 
kitus du.

Nušautasis policistas taipgi 
buvo karo veteranas. Pašau
ti yra Nicholas Maggio ir Ed
ward Giannottasio.

šovėjas gyveno 33-24 lOOth 
St., '“Corona. Sakoma, bandy
ti apiplėšinėti nusprendęs bū
damas įsigėręs. Jo gyvenimo 
visas pirmesnis rekordas esąs 
be dėmės. , Pirmuoju bandy
mu gal pateks elektros kėdėn.

Sulaukėme Vasaros

paskil- 
Ją nu- 
mokęs 
ispanų

Mrs. Helen R oi n berg, 
tingo vario kasyklų savinin
ko, Wall Stryto finansieriaus, 
žmona, tapo nužudyta - pa
smaugta vyriškio kaklaraiščiu 
savo apartmente prie 
busiosios Park Ave. 
žudęs Jose del Pino, 
Columbia Universitete
kalbos, o nuliekamu laiku mo
kęs ir gal dar kitais sumeti
mais turėjęs grupę ponių mo
kinių.

Jis pats nusižudė po trau
kiniu pirm to parašęs laišką 
ispaniškam vietos laikraščiui 
LaPrensa ir pasisakęs, kad jis 
nužudė moteriškę iš užvydo, 
kad jį atmetė už kitą.

Nužudytosios vyras jau ke- 
• lintas mėnuo esąs Perų vals

tybėje būk tai biznio reika
lais, o del Pino žmona su du
kra išvažiavusios paviešėti Is
panijoje.

Tie įsipainioję “meilėse” 
“aukštosios draugijos” “jau
nuoliai” buvo jisai 57 metų, 
o ji—50.

DRABUŽIAI JŪSŲ GIMINfcM 
IR DRAUGAM LIETUVOJE 

Vyrams Overcoats ir Siūtai 
Moterims Siūtai ir Clothcoats 

Su Kailiniukais 
Originališkos Kainos $•”"> iki $100, 
Dabar Tiktai $5 - $10 - $15.

KASKEL’S, 9 Columbus Av., N.-Y.
Arti 60th St. 

1 Block West of Bromlway 
“New Yorko Didžioji Pavvnšapč”

Dėl dienos buvo 
suota. 
jai sušaukti 
kiantysis komitetas pasiūlė,
kad paradas įvyktų šeštadie
nį, pirmosios išvakarėse, - nes 
Pirmoji Gegužės šiemet pri
puola sekmadienį. Iš delega
tų radosi pasiūlymų griežtai 
laikytis pripuolamosios dienos 
—kas bus, kas nebus, mar
guoti 1-mą.

Diskusijose delegatai įsiti
kino praktiškumu pasiūlymo 
maršuoti šeštadienį, 30-tą ba
landžio. Balsuojant delegato 
kortos pakėlimu kuo ne vien
balsiai užgyrė komiteto pa
siūlymą.

Priežasčių buvo daugelis. 
Bene vyriausiomis buvo šios:

M a ršu o j am a i n d u str i n ė m i s, 
komercinėmis gatvėmis, ku
riomis praeina minios svieto 
šeštadienį ar bile darbo dieną, 
bet tos pačios gatvės būna ap
leistomis sekmadienį. Mes no
rime, kad taikos paradą, jo 
šūkius matytų-girdėtų ir tiks
lus suprastų, apie juos kalbė
tu šimtai tūkstančiu žmonių.

Komercinė spauda visuomet 
rašo ir šiemet, aišku, dar la
biau rašys, būk maršuoja tik 
keli šimtai raudonųjų. Lai to
ji spauda dar kartą nusimas- 
kuoja tūkstantinių minių 
maršuotojų ir parado tėmyto- 
įų akyse. O tas galima pa
rodyti masėms tik maršuojant 
darbo dieną, kurių patogiau
sia yra šeštadienis.

Konferencijai buvo pateik
tas ir priimtas šaukimas mar
šuoti parade. Jis bus išsiun
tinėtas dalyvavusioms organi
zacijoms ir spaudai už dienos 
kitos.

Su tais ūbaisiais šiemet 
leisti ir jau Įteikti dalyvėms 
organizacijoms gegužinės gu- 
zikučiai. Lietuviai delegatai 
taipgi gavome tų guzikučių ir 
jie jau įteikti kuopoms. Drau
gai yra raginami juos tuojau 
paskleisti — pasiimti bent po 
kelis pardavinėti šapose, suei
gose. Ir kiekvienam yra svar
bu įsigyti ir nešioti, garsinant 
gegužinę ir jos šūkius už tai-

—Darbuokimės už masinę 
gegužinę ir įmaršuosime į Pila
mąją Gegužės! — pareiškė 
viena brooklynietė delegatė, 
už tai audringai dalyvių pa
sveikinta.

Mes, lietuviai delegatai, 
taipgi karštai tam pritarėme, 
pasitikėdami, kad visi lietu
viai darbo žmonės tam pri
tars taip pat, tą parems savo 
darbais. Del.

Aštuoni Asmenys ant 
Boweres Nusinuodijo 
Alkoholiu

Nubiednėjusios visuomenės 
išlaikomi 
nansiškai 
Bowe rėš 
tą išmirė

dar biednesnieji fi- 
ir dvasiniai aštuoni 

gyventojai kovo 25- 
pasivaišinę savo su-

eigelėj nuodingu taip vadina
mu mediniu alkoholiu nes ne
turėjo ištekliaus įsigyti geres
nio.

Konferencijos, kurioje daly
vavo apie tūkstantis delegatų, 
d i d ž i v. m o j e atstovą u j an č i ų

Į darbo unijas, svarbiausiais šių

Scena iš filmos “The Last Stop,” pradėtos rodyti 
World Teatre, 49th Si. prie 7 th Ave., New Yorke.

Tikrai didinga, kiekvienam pamatytina filmą.

šeštadienį buvo tebeieško
ma kitų kelių, kurie dalyva
vę toje sueigėlėje ir, tikima
si, taip pat buvo įsigėrę tų 
nuodų. Menama, kad,jie ran
dasi kur nors tuose skurdy- 
nuose miltinuose skausmuose 
ar jau mirę.

Buvusiais geresniais laikais, 
nuo pat hooveriados lig Tru- 
mano laikų, apsinuodijimų 
mediniu alkoholiu nebesigir- 
dėdavo New Yorke, nes žmo
nės turėdavo, ištekliaus įsigy
ti nors šiokio tokio geriamojo 
alkoholio, nors ir ne visi ištek
davo įsigyti geriausio.

įtartas Vagimi Jaunas'
Vyrukas Nušautas

Arthur Ciliberti, 18 metų, 
newyorkietis, tapo nušautas 
detektyvo įtarus, būk jis ne- 
šesis pavogtą rašomąją maši
nėlę. Policija teisina detek
tyvą, kuris sakosi šovęs jau
nuolį dėl to, kad pamanęs, 
jog jis ruošęsis į jį šauti. Pas 
nušautąjį ginklo nerado.

Pirmą savaitę pavasario 
New Yorke sulaukėme tikrai 
vasariško oro. Kovo 27-ta 
buvo skaisčiai saulėta, šutui ir 
šilta. Temperatūra siekė 73.2 
laipsnius, sutra 98 nuošim
čius. Mūsų kaimynuose, New- 
arke, šiluma pasiekė 77 laips
nius.

Tačiau šiluma nesumuša 
1908 metų rekordo—75 laips
nių. Gi šalčiausia kovo 27-ta 
yra buvusi 1894 metais, 20 
laipsnių.

Pirmadienio rytą tebebuvo 
šilta.

Kai]) jau yra žinoma, ko
kio du mėnesiai atgal Lietu
vių Liaudies Teatro komitetas 
gavo iš Lietuvos didelį veika
lą “Gieda Gaideliai,” kuris 
turi 150 puslapių. Gi gavę, 
tuoj’ pradėjo jį mokintis mi
nėtos grupės aktoriai. Ir rei
kia pasakyti, kad dabar dar
bas jau eina visu smarkumu, 
visu garu, štai kaip: Vieni 
mokinasi, praktikuoja vaidin
ti, kiti piešia scenerijas, tre
ti dirba ušėtkus, pečius ir ki
tus scenai daiktus, ketvirti ra- 
so į laikraščius, garsina, ir 
tt.

Režisierius irgi nemiega, jis 
saugo visus,-kad nė vienas 
darbuoto jas neišeitų iš vėžių, 
iš kelio ir kad tokio garsaus 
dramaturgo J. Baltušio veika
lai “Gieda Gaideliai” išeitų 
taip, kaip reikia, o ne bile 
kaip. Veikalas buvo vaidin
tas Lietuvos Valstybiniame 
Teatre ir išėjo su pagyrimu, 
taigi, ir pas mus turi taip 
išeiti. 
*

Taip, mūsų menininkai išsi
juosę darbuojasi, kad gra
žiai suvaidinti aukščiau minė
tą veikalą. Bet jie nori, pa
geidauja, kad ir publika jiems 
dirbt padėtų. O publikai jie 
duoda tik šitokį darbą: Pa- 
sipirkt po tikietą ir balan
džio 10-tą dieną ateiti į Li
berty Auditoriją pažiūrėt jų

vaidinimo. Ir jie tikisi, kad 
publika taipgi atliks savo dar
bą.

Taigi, visi prašomi tuojau 
pasipirkti p® tikietą. Tikietai 
galima gaut: Laisvės raštinėj, 
pas Joną Jušką čoverykų 
k raft tu ve j, 107-13 Jamaica 
Ave., Richmond Hill, ’ir pas 
aktorius.

Brooklyno N^enininkas.

’Tebekenčia Nuo 
Susižeidjmo

Ona Kruzaitienė vis dar 
serga. Prieš savaitę laiko ji 
paslydo ant gatvės ir nusi
laužė ranką. Jos ranka yra 
gipse ir turės išbūti apie ket- 

■ verta savaičių. Randasi na
mie, 56 Ten.Eyck St., Brook
lyne. Jai būtų malonu, kad 
draugai aplankytų.

Kruzaičiai yra pažangūs 
žmonės, geri dienraščio Lais
vės rėmėjai. Reiškiame jiems 
simpatijas šioje nelaimėje. 
Draugei Kruzaitienei linkime 
greito ir sėkmingo sūgijimo.

Laisvietis.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Vaikas Nušovė Vaika
Joseph Roberts, 12 metų, 

tapo nušautas jo paties drau
go Thomas..Ryan Ji-., 14-kos 
metų.

Vaikai, kaip pasakojo drau
gą nušovusysis berniukas, pa
sinaudoję proga apžiūrėti 
ir išbandyti 
Thomas 
ri tėvas 
Ventoj o 
me.

Tėvas
lietą davusysis Oscar Ratnoff 
areštuoti ir bus teisiami už tu
rėjimą šaunamojo ginklo be 
leidimo.

Savo draugą nušovusysis 
berniukas pats pašaukė poli- 

Perklausinėjus, policija 
ne-

proga
Ryanuko i tėvo 

turimą pištalietą, ku- 
rengęsis pirkti iš gy- 
jo prižiūrimame na-

Ryanas ir jam pišta-

ku-
nu-

ei ją. 
paskaitė šovimą įvykusiu 
tyčia, berniuką paleido.

Keisti elgesiai tų tėvų, 
rie šautuvus be atodairos
meta bile kur, vaikams priei
namose vietose.

Nuėjęs policijon apie 1 :30 
naktį ieškoti dingusiojo vaiko 
ir jau radęs jį'nušautą, jo tė
vas Joseph Roberts apalpo.

Give Through 
your Red Cross

1049 FUND

SUSIRINKIMAI
SVEIKATOS KULTŪROS 

KLUBO NARIAI!

Klubo susirinkimas įvyks kovo 
31 d., 8 v. v. Laisves salėje, 419 Lo
rimer SI. Būtinai visi nariai daly
vaukite, nes J. W. Thomsonas trum
pai kalbės apie natūraliai vėžio gy
dymo institutus ir nurodys vietas, 
kur galima pasigydyti vėžį.

(73-74)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
n Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TONY’S.
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
i ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
i j j 9—12 ryteValandos: i t_ g

Penktadieniais uždaryta

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
j H—2 dienomValandos: į g_g vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Leonard H. Goldenson, Para
mount Pictures, Inc., vice
prezidentas, praneša Laisvei, 
jog Robert M. Weitman pa
skirtas Brooklyno-New Yorko 
Paramount teatrų viršininku. 
Jis taipgi prižiūrės Para
mount Teatrus Philadelphijoj.

PARDAVIMAI *
Parsiduoda fotografijos Studija ir 

sykiu namas, su 5 kambariais ir 
maudyne ir vis&is kitais moderni
niais įtaisymais. Priežastis biznio 
pardavimo yra, kad mirė savinin
kas, o jo žmonai vienai sunku ves
ti fotografijos studiją. Studija išlai
kyta Bush wick apylinkėje per 19 
metų. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis pas:

Mrs. Adelle Stokes, 512 Marion 
Street, Brooklyn, N. Y. Telefonas 
GLenmore 5-6191. Galite kreiptis 
bile laiku. (69-75)

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, | 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

1 Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Pasinaudokite gera proga Įsigijimui
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators
Washing Machines - Electric Appliances

1 Gas & Combination Ranges
TT AT>T¥T PTT 895-897 Broadway ILAnSJI MJ* Brooklyn 6, N. Y.

, JOSEPH N. ZAYAN, Rep.
Kurie užeis su šiuo skelbimu, gaus nuolaidą kainose.

EVergreen 8-2439-2240

r7I DD’C DAD 411 GRAND STREETZUl 1 O 15 Ali BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN , '

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

, SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. V.
Tel. EVergreen 4-9612

Peter Kapiskas

' M — M — M —• M—MN —• M — M —- IMI —— M —- M —• « — M — |

* I

I I

Peter i
KAPISKAS |

BAR & GRILL |
J

Degtines, Vynai ir Alus į 
RHEINGOLD į

BEER & ALES I
Io

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

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

3T ~........    "" ' " ,-------------------- į _•
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