
Dar viena tragedija.
Gramos kalnai.
Kastancija Romandienė.
Jam gražiai atsimokėjo.
ŠĮ sekmadienį Brooklyne.

Rašo A. BIMBA

ir baisi, 
išvengti, 
buvo 80 i

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

____ KOMIJA 5c

Balandžio 5 dieną Nupleškė
jo katalikų bažnyčios St. An
thony ligoni^rEfiingham, 111. 
žuvo šešiasdešimt penki žmo
nės, jų tarpe virš tuzinas tik 
gimusių kūdikių.

Tragedija didelė
Bet jos buvo galima

Ligoninės pastatas
metų amžiaus! Kai kilo gais- 

y ras, visas namas pavirto mil- 
♦ žinišku “pragaru.” Krimina

listai tie, kurie ten įsteigė ir 
laikė ligoninę. Kriminalistai 
tie, kurie sėdi Illinojaus val
džioje ir leidžia ligonines to
kiuose pastatuose laikyti.

O visų didžiausi kriminalis
tai tie, kurie bilijonus dolerių 
leidžia Europos apginklavi
mui ir pasiruošimui dėl naujo 
karo, bet neturi pinigų pašali
nimui’ligoninių iš laužynų.
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TRUMANAS NESIDROVĖTU PANAUDOT ATOMINE BOMBAI
Amerika Perša, kad Jungt. Tautos Ištirtą 
Bylas Mindszenty’o ir Bulgarą Kunigą, 
Kurie Nuteisti kaip Tėvynių Išdavikai

Graikų Partizanai Atgriebė 
Vakarinį Granimos Kalnynų

Visa Amerika susijaudinusi 
dėl šios tragedijos. Kiekvie
nam šalti šiurpuliai nueina 
per kūną, tik pagalvojus.

Betgi kasmet po vienuolika 
šimtų mainierių žūsta kasy
klose. Niekas apie tai nei 
neprisimena. Kai neseniai 
mainieriai paskelbė 2-jų savai
čių gedulo streiką, visa ponija 
juos keikė. Kodėl jie ramiai 
nemiršta kasyklose, kodėl jie 
protestuoja prieš tokį masinį 
mainierių žudymą!

29 dieną Clevelande

geros, veiklios kovo- 
Reiškiu giliausią už- 
drg. Romandui, Kas- 

gyvenimo draugui,

Kovo
tapo palaidota Kastancija Ro
mandienė. Tai buvo kukli, 
bet drąsi ir veikli draitgė. Pa
žinau ją nuo senų laikų. Ne
tekome 
tojos.
uojautą
tancijos
kurio pažangios dvasios taipgi 
nei amžius, nei sveikatos pa- 
šlijimas nėra palaužę.

Smarkiai retėja mūsų senų
jų veikėjų eilės. Gyvieji tu
rime kiečiau susispausti apie 
savo organizacijas ir laikraš
čius.

Bcveik kiekvienas praneši
mas iš Graikijos civilinio ka
ro kalba apie Gramos kalnus, 
gulinčius prie Albanijos rube- 
žiaus. Pernai praėjo visa va
sara, kol šešios divizijos, ap
ginkluotos Amerikos ginklais 
ir amerikiečių išmokytos, iš 
tų kalnų iškrapštė liaudiečius 
komunistus. Bet dabar, pra
dedant pereitu sekmadieniu, 
beveik Į dvi trumpas dienas, 
partizanai supliekė valdžios 
armiją ir atsiėmė visą tuziną 
tų kalnų!

Nusiminimas Athenuose ir 
Washingtone . Čia sakė, kad 
su komunistais partizanais jau 
beveik apsidirbta, o čia stai
ga tie partizanai prisikėlė “iš 
numirusių’’ ir sutaisė valdžios 
pusę tuzino divizijų ’.

žmonės kalba apie stebu
klus. O 
būklai ?

kas čia, jeigu ne ste-

Anglijos darbietis profeso
rius Laski pasidarbavo taip, 
jog Anglijos Darbo Partija 
savo konstitucijon įdėjo punk
tą niekados neįsileisti komu
nistų. . Be to, jis parašė kny
gą apie Ameriką, kurioje į 
padanges iškėlė mūsų demo
kratiją.

Dabar jis randasi Ameriko
je. čia jis turi nemažai biz
nio, nes jo’knygų daugiausia 
išplatinama Amerikoje. Jis 
norėjo prakalbą pasakyti Cam
bridge, Mass., ir dar kartą 
pagirti amerikiečius, dar kar
tą parodyti, kaip taurūs ir de
mokratiški mes esame. Bet 
Cambridge School Committee 
atsisakė leisti Laskiui kalbėti 
viešosios mokyklos salėje. 
Komitetas jį paskelbė komu
nistų sankeleiviu ’

LAKE SUCCESS, N. Y.
— Warren
Amerikos atstovas Jungti
nių Tautų Asamblėjai (sei
mui), įteikė skundų dėl to, 
kad Vengrija nuteisė kalė- 
jiman kardinolų Mindszen- 
ty, o Bulgarija .įkalino 15 
bulgarų protestantų 
gų.

(Kardinolas ir tie 
gai baudžiami, kaip 
niai anglų - amerikonų šni
pai ir savo šalių išdavikai. 
Teismuose jie prisipažino 
nusidėję dauguma veiksmų, 
kuriais juos kaltino vengrų 
ir bulgarų valdžios.)

Amerikos atstovas kalbė
damas vadovaujamam Jun- 
tinių Tautų asamblėjos ko
mitetui reikalavo ištirti 
tuos teismus. Jis įtarė, kad 
bylose prieš kard. Mind- 
szenty ir minimus bulgarų 
kunigus buvę pažeistos re
liginės ir kitos žmonių lais
vės.

Ištyrimo taip pat reika
lauja Australijos ir Bolivi
jos atstovai.

Trečiadienį ir ketvirta
dienį ėjo ginčai komitete, 
ar imti ta skunda asamblė
jos svarstymui.
Tai Kišimasis į Naminius 
šalių Reikalus, Sako Lenki

jos Atstovas
Lenkijos atstovas dr. Ju

lius Katz-Suchy protestavo 
•prieš tokių klausimų bruki
mų Jungtinėms Tautoms. 
Jis pareiškė, jog tai neleis
tinas kišimasis į vidujinius 
Vengrijos ir Bulgarijos rei
kalus, kuomet šios dvi ša
lys nėra net Jungtinių Tau
tu nariai.

Katz-Suchy sakė:
— Jeigu tas skundas bū

tų pavestas asamblėjai 
svarstyti, tai būtų peržen
gimas Jungt. Tautų konsti
tucijos, kuri uždraudžia

Austin’as,

kuni-

kuni- 
kari-

kištis į naminius valstybių 
reikalus.

Teismai prieš kardinolų 
ir bulgarų kunigus nieko 
bendra neturi su religijos 
persekiojimu ar žmonišku
mo teisių mindžiojimu. Jie 
buvo nuteisti tiktai už sa
vo šalių įstatymų laužymų. 
Amerika taipgi turi įstaty
mus teisti ir bausti tokius 
nusikaltėlius.

Ir kur gi 
jeigu 
kard.
svarstymui? Kas nors ki
tas tuomet galėtų pareika
laut, kad Jungtinių Tautų 
asamblėja imtų svarstymui 
teismų prieš Amerikos Ko
munistų vadus New Yorke, 
o dar kitas galėtų pasiūlyti, 
kad asamblėja- nagrinėtų 
kaltinimus prieš Anglijos 
valdininkus Londone, kurie 
tardomi kaip sukčiai ir ky
šininkai.

atsidurtume, 
asamblėja priimtų 
Mindszenty’o bylų

LONDON. — Laisvųjų 
Graikų radijas pranešė, 
jog per tris dienas demo
kratinė partizanų armija 
atėmė iš Graikijos monar- 
cho-fašistų visų vakarinį 
Grammos kalnyno plota.

Pernai vasara 90,000 mo- k 7

narchistiy armijos per pus
trečio mėnesio atakavo par
tizanus, iki paėmė tų kal
nų plotų. Tada partizanai 
nušlavė 30,000 monarchis- 
tų, užmušdami, suimdami 
bei sunkiai sužeisdami.

Dabar partizanai per 3

dienas nukovė 657 monar- 
chistu kareivius ir oficie- 
rius, sunkiai sužeidė 1,700 
ir nelaisvėn paėmė 748. 
Kautynėse jie, be kitko, nu
šovė šešis anglų - ameriko
nu lėktuvus, kuriuos mo- 
narchistai naudojo prieš 
partizanus. Per tas 3 die
nas partizanai nugrūdo 
priešus 20 mylių atgal.

ATHENAI, Graikija. — 
Monarchistai
sakėsi “atgavę kai kurias 
pozicijas” nuo partizanų.

trečiadienį

Prezidentas Sako, kad Jis Nedvejodamas 
Vartotų Atomu Bombą, Esą, “Amerikos 
Labui ir Pasaulio Demokratijų Gynimui”

WASHINGTON. — Pre- 
zid. Trumanas balandžio 6 
d. pareiškė, kad jis nesi-
drdvėūa

Valdžia Pakelė Rendas 
Dar 11-je Miestų

WASHINGTON. — Val
dinis gyvenamųjų namų di
rektorius Tighe Woods įsa
kė iki 12 nuošimčių pakelti 
rendas dar vienuolikoje 
miestu - miesteliu Milwau
kee srityje, Wisconsino val
stijoje.

Kartu Woods visai panai
kino rendų kontrolę 25-se 
apskrityse šiose valstijose: 
Illinois, Maryland, Michi
gan, Georgia ir Oregon. 
Ketina greit nuimti rendų 
kontrolę dar dviejose srity
se.

MASKVA. — Švedija ža
da gabenti Sovietams me
chaninius “šruotus” (ball 
bearings) mainais už sovie
tinius produktus.

Civilinių Tarnautųjų Streikas 
Šlubina Graikų Fašistų Valdžią

ATHENAI, 
Sustreikavo 
valdinių tarnautojų - 
bininkų, reikalaudami pa
kelti algas.

Graikijos monarcho - fa
šistų valdžia įsakė areštuo
ti ir kariniams teismams 
atiduoti streikierius, kurie

Graikija. — 
apie 50,000 

dar-

’ šį sekmadienį Brooklyn© 
Kultūriniame Centre bus di
delė lietuvių sueiga. Sueisi
me pamatyti perstatant vei
kalą “Gieda Gaideliai.” Liau
dies Teatro aktoriai įdėjo 
daug darbo. Visi norėsime jų 
vaidinimu pasidžiaugti. To
dėl ir būsime visi.

Gera proga ne tik brūkly- 
niečiams. Labai paranku Kul
tūrinį Centrą pasiekti ir iš 
anos Hudson upės pusės lie
tuviams. Ir jie yra kviečiami 
pamatyti vaidinant šia nepa
prastą dramą.

neklausys jos paliepimo 
tuo jaus grįžti darban. Val
džia taip pat grūmoja Vers
tinai rekrutuot streikie
rius armijom Jau suimta 
penkiolika Civilių - valdi
nių Tarnautojų Unijos va
du.

(LONDON. — Anglų 
Darbo Partijos laikraščio 
Daily Herald koresponden
tas telegrafavo iš Graikijos 
sostinės 
streikas 
esamųjų 
sako, ta
bo, “kaip ant plauko.

Streikuoja mokytoj aL ge
ležinkeliečiai, telegrafistai, 
civiliniai teismų tarnauto
jai ir k t.

Vidutinė jų alga iki šiol 
buvo $35 iki $65 mėnesiui, 
skaitant amerikiniais pini
gais.

Athenų, jog šis 
gręsia parblokšti 
Sofulio valdžia; 

valdžia dabar ka-

Iš Komunistų Teisino
FBI Įbruktas šnipas — 

Valdžios Liudytojas
NEW YORK. — Po “iš

naros” Louiso Budenzo, 
valdžia pastatė kita savo 
šnipų liudyti prieš 11 ko
munistų vadų. Naujasis 
“svietkas” yra Herbertas 
A. Philbrick, vienos juda- 
nųjų Komunistų Sąjungų 
jos garsintojas. Jis yra tie
sioginis slaptosios FBI po
licijos įnagis./

FBI agentai pirm 9 me
tų įterpė Philbricka į Jau
nųjų .Komunistų Sųjunva 
Cambridge, Mass. Paskui 
Philbrick’as, kaip FBI šni
pas, persikėlė į Komunistų 
Partija Bostono srityje.

Philbrickas daugiausiai 
pasakojo apie komunistų 
organizacijos veikimų, po 
to, kai Komunistų Partija 
buvo perorganizuota 1945 
metais. Jis ypač šnekėjo 
apie profesionalų kuopų, 
kuriai pats priklausė. Jisai 
sakėsi lankęs marksizmo - 
leninizmo mokykla ir tvir
tino, būk ten buvo mokoma, 
kaip sukelti revoliucijų, 
girdi, “pagal įsakymus iš 
Maskvos.”

Bet šis šnipas netyčiomis 
susipainiojo ir parodė, jog 
Amerikos Komunistų Par
tija demokratiniai tvarkosi. 
Jis pripažino, kad visos 
partinės kuopos duoda bei 
gali duoti partijos suvažia
vimai pasiūlymus politi
niais klausimais; kuopos 
renka suvažiavimo delega
tus, o nariai - nedelegatai 
taip pat kviečiami dalyvau
ti partijos suvažiavimuose.

ėl panaudotų 
atomines bombas, girdi, 
“jeigu to reikalautų Jung
tinių Valstijų gerovė arba 
jei gręstų pavojus pasaulio 
demokratijoms.”

Trumanas kalbėjo Demo
kratų Partijos komitetų' 
pokilyje, surengtame pa- ‘ 
gerbti naujuosius demokra
tus senatorius ir kongres- 
manus.

Grūmodamas Sovietų Są
jungai ir jos draugams ato
minėmis bombomis,/ prezi-

vaikų ir senių.
Prezidentas pasakojo, 

būk tai atom - bombos tuo
jau privertė Japonija pasi
duoti. Jis tvirtino, kad jei
gu ne atominės bombos, tai 
būtų žuvę dar “200,000 am
erikonų ir 300,000 iki 400,- 
000 japonų” tame kare.

šimtais vardų poli- 
ir kitų “žymių as- 
kurie samdė iš to 
mergšes pagulėji-

Illinois Politikieriai— 
Kekšių Kostumeriai

CHICAGO. — Policija 
užklupo prostitucijos trus- 
to raštinę ir sučiupo kny
gelę su 
tikierių 
menų,” 
trusto 
mui... •

Tie kostumeriai už “pa
gulėjimų” su trustine pros
titute mokėjo po 15 iki 450 
dolerių. Greta kostumerių 
vardų knygelėje įrašyta, 
kiek kuris duoda už tokį 
pasilinksminimų.

ORAS. — Šiltoka giedra.

į Tokiu būdu pats Philbri
ckas sumušė pradinį savo 
pasakojimų apie “politinius, dentas sakė, kad jis “mel- 
'M’askvos įsakymus” ameri- džiasi, idant jau niekuomet 
kiniams komunistams.

Baigiant pirmajam šni
pui Budenzui liudyti, ko- 
muništų advokatas parodė 
dar vienų jo žulikystę. 
Rengdamasis pabėgti iš ko
munistinio dienraščio Dai
ly Workerio ir nersimesti 
pas katalikus, Budenz to 
laikraščid lėšomis pirko Le
nino ir kitas knygas; sakė, 
kad ju reikių redakciniam 
jo darbui. Iš tikrųjų gi Bu
denz pats sau pasilaikė kny
gas, kad paskui galėtų, 
kaip šnipas, išpešioti tūlas 
ištraukas iš tų knygų, ne
va kaip įrodymus, būk Am
erikos Komunistu Partija 
siūlanti nuverst šios šalies 
valdžia jėga ir prievarta.

Ruošdamasis grįžti “vie- 
ron.” Budenz įsiskolino 
Daily Workerio leidyklai 
daugiau kaip $800, ir pas
kutinę savaitę iš anksto pa
ėmė algų ir sveikatos lėšų 
apmokėjirųa. Nuo savo per
bėgimo 1945 metais iki šiol 
Budenz niekuomet neprisi
minė apie skriaudų atsitei
sima Daily Workeriui.

Jis iš anksto' išsiderėjo 
profesoriaus vieta katalikų 
universitete.
. Komunistų advokatas Ri
chardas Gladsteinas paste
bėjo, jog Budenz daugiau 
uždirba, kaip -melagis val
džios šnipas teismuose prieš 
komunistus ir kitus darbi-’: 
ninku vadus, negu profeso
riaudamas.

nereikėtų” atominės bom
bos naudoti. Jis spėjo, kad 
Šiaurės Atlanto kraštų ka
rinė sutartis gal apsaugos 
nuo tokio reikalo...

Trumanas teisino atomi
nių bombų vartojimų prieš 
Japonijos miestus Hiroši- 
mų ir Nagasakį. Tos bom
bos nužudė apie 200,000 
žmonių, daugiausia moterų,

Kareny Vadai Pasiduo
da Buriuos Valdžiai

RANGOON, Burma. — 
Saw Ba U Gyi ir kiti aukš
tieji Karenų tautybės va
dai pietinėje Burmoje pasi
davė valdžiai ir įsakė savo 
tautiečiams sustabdyti mū
šius. '

Karenai per pustrečio 
mėnesio kariavo dėl plačios 
tautinės savivaldybės. Ko
munistai padėjo jiems ko
voti.

Darant Karenų vadams 
taika su Burmos premjero 
Thakino Nu valdžia, šeši 
socialistai pasitraukė iš jo 
ministrų kabineto.

Newark, N. J.
Mirė Aleksandras švilpa
Balandžio 5 dienų, • mirė 

Aleksandras Švilpa, apie 60 
m. amžiaus, ilgokų laikų 
gyvenęs Philadelphijoje, o 
vėlesniu laiku Newark,7 N. 
J., apylinkėje.- Jo kūnas pa
šarvotas pas laidotuvių di
rektorių A. Bujauskų, 426 
Lafayette St., Newark, N. 
J. Laidotuvės. įvyks šešta
dienį, balandžio 9 d. (Ap
ril 9th), Evergreen kapinė
se, 10-tų vai. ryto.

Laidojant sakys prakalbų 
D. M. Šolomskas, vienas iš 
Laisvės redaktorių.

Šių žinių telefonu prane
šė F. Shimkienė.

•7.

sukiu- 
būtų 

atom-

BEREIKALINGA ATOMI
NĖ žUDYNe HIROSI
MOJ IR NAGASAKI

Chicagos Universiteto 
prezidentas Hutchins, atsi
liepdamas į Trumano kal
ba, pasmerkė atomini Hi- ‘ 
rosimos ir Nagasakio bom
bardavimų. Tai buvo nerei
kalinga žudynė, sako prof. 
Hutchins. Tuo laiku Japo
nija buvo baigiama 
žinti ir greitu laiku 
pasidavus be ’jokių 
bombų.

(Prof. P. M. S. Balckett, 
garsus atominis Anglijos 
mokslininkas, naujojoj savo 
knygoj rašo:

—- Atominių bombų nu
metimas į Hirosimą ir Na
gasaki buvo ne karinis rei
kalas, bet amerikinės diplo
matijos įrankis. Sovietų 
kariuomenė, pagal Jaltos 
sutartį, buvo jau paruošta 
triuškint japonus Azijos 
žemyne.

Prez. Trumanas, norėda
mas parodyt, kad patys 
amerikonai sumušė japo
nus, tad ir liepė atom-bom- 
bomis naikinti Hirosima ir 
Nagasakį. Tos gi bombos 
davė japonų valdovams pa
siteisinimų greičiau pasi
duoti Amerikai.' Trumanas 
taip pat bijojo, kad jeigu 
karas kiek ilgiau užtruktų, 
tai Sovietai galėtų ir savo 
armijų perkelti į Japonija. 
Tokiame atsitikime ameri
konai nebūtų galėję vieni 
šeimininkauti Japonijoj, 
kaip kad dabar.)

Naciai Atvirai M ar šuo ja Anglų- 
Amerikonų Užimtoje Srityje

DUESSELDORF, Vokie
tija. — Naciai, susirikiavę 
karinėmis eilėmis, vėl mar- 
šuoja gatvėmis Ruhr kraš
te ir kitose .anglų užimtose 
vietose šiaur - vakariniame 
Vokietijos kampe, kaip ra
šo New Yorko Times ko
respondentas Drew Middle
ton. Jie, apsimovę smogikų 
mados batais ir naciško 
stiliaus kelinėmis,' marguo
dami miestų gatvėmis dai
nuoja “Deutschland ueber 
Alles” (Vokietija virš Viso 
Pasaulio) ir neša iškėlę 
kaizerinės vokiečių imperi
jos vėliavų. Karinė anglų 
vyriausybė niekur jų ne
trukdo.

Naujuosius fašistų bū
rius organizuoja buvusieji 
Hitlerio smogikai ir nacių 
partijos veikėjai. Pinigų 
jiems dupda tie patys fab-

rikantai, kurie padėjo Hit
leriui užgrobti Vokietijos 
valdžia.

Nacių judėjimas atgyja 
ir amerikonų užimtoje Vo
kietijos srityje. Pamatinis 
atkuntančio nacizmo obal- 
sis — karas prieš Sovietų 
Sąjungų.

Fašistiniai studentai ir 
mokytojai reikalauja tokių 
senųjų žemėlapių, kurie ro
do, kad Lenkija ir čeehoslo- 
vakija Vokietijai prijung
ta.

Naujosios Zelandijos Ko
munistų Partija pašalino 
savo pirmininkų Al. Dren- 
nana už partinių demokra
tinių taisyklių laužymų.

NANkIngZ-^ Praneša
ma, jog Kinijos tautininkai 
atmetu komunistu sųlygas 
dėl taikos.
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“KARTAGENA TURI 
BŪTI SUNAIKINTA” •

Neseniai vienoje puotoje;
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subscription rates : kas Vinson sušuko: ‘Deien-j
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! senovės romėnų šūkis pries 
i Kartagena. Šį sykį ponas 
’ Vinson turėjo mintyje, ži- 
i noma, Tarybų Sąjungą ir 
i liaudiškos demokratijos ša j 

aną lis, kaip Lenkija, Rumuųi-1

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Progresyvių Partijos Įspėjimas
Henry A. Wallace, Progresyvių Partijos vardu, 

dieną padarė stambiojoj spaudoj reikšmingą pareiškimą, 
kuris privalo atkreipti dėmesį kiekvieno asmens.

Pareiškimas, aišku, negalėjo tilpti laikraščiuose, kaip 
žinia, kaip Achesonos Churchillo, ar kurio kito už gink
lavimąsi ir naują pasaulinį karą stojančio pareigūno. , 
Ne! Už šį pareiškimą Progresyvių Partija turėjo apmo-

- keti. Tuo jis yra dar svarbesnis.
Juk žinoma, kad šiandien už taiką kalbančiam žmo-; 

gui, nusistačiusiam prieš Šiaurės Atlanto' Raktą žmo- j 
gui, nėra lengva įeiti į komercinę spaudą neigi į stam-! 
biąją radijo stotį. -

Atlanto Paktas, sako Wallace o pareiškimas New York 
Timese už balandžio 6 dieną, Jungtines Tautas pavaduo
ja “Paskirstomomis Tautomis.”

“Bėgyje pastarųjų 25-rių metų Rusija buvo užpulta 
užsieninių armijų net penkis kartus...”

O tai reiškia, kad ji išmoko pažinti priešą ir jo tiks
lus; ji žino, ką ir kaip'priešas kalba ruošdamasis karui. 
O tai reiškia, sako Wallace, kad ginklavimasis ir staty
mas karinių bazių Tarybų Sąjungos pasienyje bus su
prastas ta prasme, kokia jis yra atliekamas.

“Kelias į taiką nėra nustatytas militarinėmis bazėmis. |
“Kelias į bankrotą — taip.”
Iš naujo apginkluota, Europa negalės išmisti, šis pak- | 

tas, ši sutartis nubiėdnins Europą. Jis nubiednfns iri 
Jungtines Valstijas.

“šiandien mes išleidžiame daugiau, kaip pusę mūsų 
biudžeto ginklams ir šaltajam karui. Ir jau ekonominės 
krizės debesys pradeda -kauptis. Farmų produktų kai
nos sumažėjo trečdaliu, biznierių bankrūtavimas padi-i 
dėjo ir jau milijonai amerikiečių yra nedarbo lauke.”

Bet tai yra tik pradžia, nurodo Wallace. i
“Prieš keletą savaičių penkios Vakarų Europos vals

tybės pasakė, kad jos nori Amerikos ginklų ir kitokios 
medžiagas apginklavimui nuo 36 iki 70 divizijų. Ligi; 
šiol jos teturėjo tik septynias divizijas. Moderniškai j 
divizijai apginkluoti šiandien reikia nuo dviejų iki Re- J 
tuvių šimtų tūkstančių dolerių. Dėdės Šamo sąskaita • 
Europos ginklavimui neišvengiamai pasieks bilijonus do
lerių.” >

Bet tai dar ne viskas. •
“Mūsų militariniai vadovai jau nusprendė įteikti į vo-j 

kiečių rankas ginklus ,— tų pačių vokiečių, prieš ku- ’ 
r i uos mes kovojome ir kutie nėra pasikeitę ir nepadarę ; 
jokios atgailos dėl savo darbų.” g

Jau rimtai kalbama ir apie ginklavimą fašistinės Is- ■ 
panijos. Ar jūs manote, kad Japonija, su savo impera- | 
torium, su generolais ir admirolais, nebus sekama?

Šitokia politika, Wallace teisingai sako, ves mūsų 
kraštą į nelaimę.

O tos nelaimės lengvai galima pasisaugoti, jos gali
ma išvengti.

“Stalinai siūlė prezidentui Trumanui susitikimą, ku
riame būtų išspręsti, patys didieji nesusipratimai. Vals
tybės departmentas ir Baltasis Namas pasiūlymą at- į 
metė. Atlanto paktas, karinė sąjunga, buvo jų atsaky
mas Stalinui.”

Gerai, kad mes nebuvome padarę panašios karinės 
sutarties su Kinijos Čiang Kai-šeku. Jeigu mes tokią 
sutartį būtume turėję, tai šiandien mūsų kraštas būtų 
įsimaknojęs ligi kaklo Kinijoje, —; kare prieš to krašto 
liaudį. Ir mes visvien nebūtume niekų laimėję, kaip ne
laimėsime su Atlanto paktu Europoje.

Gal būt, pastebi Wallace, .mūsų militariniai vadovai 
ir Wall Stry.to žmonės, kurie pasiėmė savo rąnkosna 
Amerikos užsieninę politiką po to, kai Rooseveltas mi- | 
rė, nesupranta, kodėl Čiang Kai-šekas ir jo armijos, mū- 

^sil remiamos, suklupo Kinijoje.
/“Jie supranta nedaugiau, kaip karalius Jurgis su- 

) prato, kodėl Naujosios Anglijos taimeriai galėjo atsi
laikyti prieš gerai ištreiniriuotus jo pulkus 1775 me
tais... Adolfas Hitleris prisiekė, kad jis bus Maskvoje 
po penkių savaičių po užpuolimo ant Tarybų Sąjungos...”

Wallace primeni? tiems, kurie viską remia* pajėga, ge
rai pagalvoti pirmiau, negu jie ką nors darys. Nes pa
jėga, nepaisant, kaip ji būtų tvirta, nelaimes nei karo 
neigi taikos. Galutinoje išvadoje viską nusprendžia liau
dis, žmonės ir, žinoma, teisinga krašto politika.

“Jungtinės Tautos gimė 1945 metais San Franciske. 
Vyriausias šiandien klausimas yra šis: ‘Ar jos mirs 
1949 metais Washingtone’?...”

Išvados iš Henry A. Wallace’o šio istorinio pareiški
mo yra tokios: Amerikos žmonės privalo veikti dabar, 
tučtuojau. Štai siūlomieji veikimo punktai:

“1. Rašykit arba telegrafuokit senatoriui Tom Con
nally, taipgi savo valstijų senatoriams, reikalaujant, 
kad būtų suteikta Amerikos žmonėms proga pasakyti 
savo nuomonę Senato Užsieninių Reikalų Komitetui dėl 
šiaurės Atlanto Miiitarinės Sutarties.

. “2. Tuojau rašykite arba telegrafuokite savo valstijų 
senatoriams, reikalaujant, kad jie balsuotų prieš, šiau
rės Atlanto iMilitarinę Sutartį (paktą).

šūkį poną 
kritikuoja 
Dienraštis

provokatorišką I 
teisėją sveikai 

Chicagos Vilnis, 
rašo:

Mos gyvename visai kito
kiose apystovose negu gyve
no Koma ir Kartagena. Ro
mos civilizacija rėmėsi ant 
vergijos ir tas nulėmė jos li
kimą. Teisėjas Vinsonas 
bent tą turėtu žinoti!

Lyginti .Tarybų Sąjungą ir 
naujovinę demokratiją su se
novės Kartagena yra vaikiš
ka. Jei jau teisėjas Vinso
nas yra toks didelis eksper
tas daryti istorinius p,alygi- 
iiimus, tai kodėl jis užmiršo 
Sodomą ir Gotnprą ii- nedarė 
palvginimo' su jom? Bent 
būtu buvę daugiau juoko ii 
daugiau nonsensu.

'Teisėjo Vinsono fantasti- 
rado pritarėju. Štai 
graikas milionierius, 
£>kouras, judžią mag- 
paporino svietui, kad

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—PenktacL, Bal. 8, 1949

nėra jo noras pasireklamuo- i 
ti istorijos žinojimu. Istoriją | 
jis Tempia ant siu dienų kur-j 
paliaus. Koma, matote, bu- I 
vo civilizacija, o Kartagena *

natas.
dabartiniai Graikijos rnonar- 

ainiai seno-yra

2,5<>0 metų

t i
riz’mas. Taip anuomet
Komos senatorius Per

i.jos reakcinę paida- 
kliką su heleriu kul-

Tie du tūkstančiai metu, j 
kurie skiria dabartį nuo anos j 
senovines gadynės, teise- j 
jui Vinsonui tik menkniekis. I 
Jis. nelyginant gabus akro! 
batas, padarė saltornortalę 
ir peišoko per 2,00() ar dau
giau metu! Ką tas reiškia i 
šioj at’cmLo'nbišku stebuklui 
gadynėj ’

Toj puotoj 
kurios metu 
nas prisiminė 
gą šūki, daly 
Trumanas ir

-----------------/.------

Žemes Ūkio Mokslu 
Kandidatai

mis dienomis 
k adė m i.) oje '

dienos ir durpyno 
durpių sluoksnio 
mas.”

•arbas Įvertintas teigiamai.
Banaičiui pripažintas že-

su Vinsono istorine
Tai jumoro Į'rag-

Teismo
adresu

Komos kariu- j 
•avo ir prez. i 
daug aukštu 1 

žinoma, labąi |
gerai suprato, ką reiškia tas; 
palyginimas. Prez. Trumą- ; 
nas mėgino sušvelninti tą pa-J 
reiškimą naivišku pasakymu, 
kad Jungtiniu Valstijų Se
nate yra senatorių. kurie 
šaukia “Delenda est Truma- 
no.” 'Tas juokas visiškai ne
siderina 
misij a. 
me ntas.

A u k šč i aus i o 
riarsio teisėjo 
norėtume pasakyti, kad jis 
net neoriginalus savo pasi- 
mojime pademonstruoti Ro
mos imperijos šūkiais. Mus- 
solinis nekartą didžiavosi 
esąs ainis, Romos imperato
rių tiesioj’ chronologinėj li
nijoj. Mes žinome kuo pa
sibaigė tos išdidžios ambi
cijos."

mes

Senatorius Glen H. laylor iš 
Idaho, buvęs Progresyvių Par
tijos kandidatu i vice-prezi- 
dentus tapo nuteistas kalėti 
180 dienų už manymą, jog 
mūsų kalbos apie laisvę ir ly
gybę ką nors reiškia. Jis ne 
vien tik taip manė, bet ir iš
bandė tą praktikoje, laike 
rinkimų kampanijos, Alaba- 
moje, Įėjo i bažnyčią per tas 
duris, kurios skirtos negrams. 
Už tai ji areštavo, už tai jį 
nuteisė. Tačiau jis apeliavo ir 
džiaugiasi tuomi, kad ta bylą 
ir mūsų laisvių ir • lygybių 

klausimą turės progą kelti 
Aukščiausiame Teisme.

mes ūkio mokslu kandidato 
laipsnis.

Prieš kuri laiką žemės ūkio 
mokslu kandidato laipsnis bu
vo- suteiktas docentui Bagins-

Dabar jau gyvename 
biaurios neapykantos sklei
dimo gadynę. Ar ilgai taip 
tęsis, yra sunku pasakyti. 
Ir kas tik dabar drįsta pa
sakyti prieš tą neapykantos 
skleidimą, tas jau yra “rau
donųjų sankeleivis.”'

Bet turime nepamiršti, 
kad tas viskas turi savo 
rūšies tikslą. Vyriausiu in
žinieriumi tos veiklos yra 
Churchill. Jis dar vis ban
do atgaivinti britų imperi
ją. Bet be Jungtinių Ame
rikos Valstijų to nėra gali
ma padaryti. Mat, čionai 
yra tokių asmenų, kurie tu
ri daugiau pinigų, negu 
proto. O tų pinigų juk ne
valgysi. Reikia kur nors 
įdėti, kad daugiau būtų ga
lima turtų susikrauti.

Dabar pasitaikė labai ge
ra proga. Po antro karo vi
sose šalyse prispaustoji 
liaudis, kuri labai baisiai 
nuo karo nukentėjo, pradė
jo nusikratyti tų, kurie 
juos išnaudojo.

Ponai, išbėgioję į užsie
nius — Paryžių, Londoną, 
į* Jungtines Amerikos Vals
tijas — pardavinėja savo 
akcijas industrijose. Jie tą 
daro, nes jiems nėra kitos 
išeities.

O mūsų šalies ponai, ku
rie turi daug pinigų, perka 
tuos turtus tik su ta išly-

liečiu sumokėtais taksais, 
yra užtikrinta privatiškų 
piniguočių investmentai už
sieniuose.

Kuo didesnės kovos' eina. 
tuose kraštuose; kuo dau
giau ten 
tuo pigiau

yra raudonųjų, 
galima įpirkti

riusio (> (l.—šio- i 
žemės Ūkio A- i 

sis dėsty- 
. Banaitis 

apgynė 
očių me- ■

\ iršutinio ■ Paleista Elektrinė
apeukrnu-1 RASEINIAI.—Šiluvos

tolyje naujai pastatyta 
trinė pradėjo, teikti ei 
energiją.

St. Radavičius. ga, jeį mūSų valdžia užtik- 
' pina saugumą įdėtų pinigų.

O t, mes ir turime tam 
tikslui Marshallo planą, 
kad apsaugojus mūsų ša
lies piliečių įdėlius.

Vadinasi, visds šalies p?-

mies-

Kodėl Teisėjas Medina Bijo Šviesos?
Komunistų 1 

vėl iškilo svarbi problema 
kuri dar kartą aiškiai pa-Į daktorium, 
rodė, kad teisėjas Medina | laikraštyje 
šioje byloje ųeieško nei tie-! straipsnelis, 

, sos, nei šviesos. Klausimas taip marksizmą - 
:■ iškilo ryšyje su

vartų byloje ar per visą 
i, nant Daily

laiką, jam bū- 
Wbrkerio Te

pasi rodė tam 
nors vienas 

kuris būtų ši- 
leninizmą 
agitavęs

reikia aiškiai ži- 
jau įsigyvenę 

“raudonųjų valdžios,” ten 
negalima prieiti su savo in- 
vestmentais. Ten jau “Ge
ležinė Uždanga” yra įvyk- 
dinta.

Bet yra dar daug vietų, 
kur galima imti progų. Juk 
valdžia turi apsaugoti ša- i 
lies piliečių interesus, ne
žiūrint, kur jie būtų: Itali
joj, Francūzijoj, Graikijoj, 
Turkijoj, Kinijoj ar kur ki
tur.

Prez. Trumanas pareiškė, 
kad mūsų tikslas pagelbėti 
visoms tautoms ir taute
lėms, kdd jų piliečių gyve
nimo sąlygos pagerėtų. Al
ne gražiai skamba? Ko 
daugiau galima norėti?

Ar susitaikys Britanijos 
piniguočiai su Jungtinių 
Amerikos Valstijų piniguo
čiais dėl investmentu kitose ♦ 
šalyse ,tai tik ateitis paro- 
dys-

Bet Churchillo planai yra 
vykdomi dėl sujungimo vi
su buržuaziniu demokrati
jų, įskaitant ir Ispaniją, ko
vai prieš Sovietų Sąjungą 
ir kitas liaudiškas valdžias.

Žinoma, 
noti, . kur

Turbūt, taip dievulis su
tvarkė, kad yra būtinai rei
kalinga konkurencija dėl 
biznio. Dievas sutvėręs 
aniolus dar nebuvo užbai
gęs savo darbo. Jis pama
tė, kad ne viskas sekasimas - leninizmas. Teisme 

jis taipgi pareiškė, kad' jis taip, kaip jis norėjo. Dalį 
tuos straipsnius rašė teisia- aniolų pavertė į šėtonus, 
mųjų komunistų priežiūro- Na, pasekmės pasirodė ge- 
je, tai yra pirma, negu tie 
straipsniai buvo atspaus
dinti, jie perėjo per tų va
du redakciją. Kas nesutiko 
su jų supratimu apie mark
sizmą - leninizmą, tapo iš
braukta. Tai reiškia, kad 
šitie straipsniai išreiškė ne 
tik tuo laiku Budenzo su
pratimą, bet taip pat jr tei
siamųjų vadų apie marksiz
mą. ' 1

Tai natūralu, tuo būdu, 
kad dabar, kai tas pat Bu
denz pasakoja teisėjui ir 
džiūrei, kad teisiamieji ko
munistai skelbia spėka nu
versti Amerikos valdžia, ir 
tai pagal marksizmą - leni
nizmą, šitie Budepz straip
sniai įeitu į bylos rekordus.

I Reikia, kad su jais susipa
žintų teisėjas ir džiūrė. 
Betgi teisėjas Medina be 
jokių ceremonijų griežtai 
atmetė apsigynimo advoka
tų reikalavimą, kąd jiems 
būtų leista bent jau ištrau
kas iš minėtų straipsnių 
teisme perskaityti ir įtrau
kti į teismo rekordus. Dar 
daugiau: apsigynimo advo
katai pagaliau pasiūlė, kad' 
jau jeigu ne džiūrė, tai kad 
jis vienas tuos straipsnius 
perskaitytų ir susipažintų 
su jų turiniu, tai yra, su 
tuo supratimu, kurį Ameri
kos komunistai, ypatingai 
teisiamieji vadai, vadina 
marksizmu-leninizmu. .Tei
sėjas Medina ir šitą advo
katų pasiūlymą griežtai at
metė. Jis nenorįs nė girdėt, 
ką komunistai skelbia.

Vadinas, renegatui 
lia visokius , dalykus 
munistams primesti, 
kai kaltinamieji nori, paro
dyti, ką tas mokslas, už ku
rį jie teisiami, kaipo krimi
nalistai, reiškia, teisėjas 
jiems ir jų advokatams 
burną uždaro, nė girdėti 
apie tai nenori. -

ros. Kova užvirė tarpe 
aniolo ir liucipieriaus.

Ir kaip dabar yra, tai ko
va eina be perstojimo.

Romos katalikų tikėjimui 
yra būtinai reikalinga anio- 
lai ir šėtonai; dangus ir

j iškilo ryšyje su renegato aiškinęs, arba ----
/Budenz parodymais prieš prievarta ir spėka nuversti 

i 1 I Amerikos valdžią? Aišku,
; kad Budenz tokio dalyko 
negalėjo įrodyti, ir buvo 
priverstas pripažinti, kad 
nei Daily Workeryj, nei 
kuriam kitam Komunistų 
Partijos leidinyje nėra til
pę jo atmintyje tokių raš
tu, v

Jeigu taip, jeigu įrody
ta, kad Amerikos komu
nistai niekur neagituoja 
valdžią nuversti spėka, tai 
reiškia, kad jų marksizmas- 
leninizmąs neskelbia tokio 
dalyko. Tai už ką jie su
areštuoti, įkaitinti ir teisia
mi?

į Kitas dalykas, tai ką iš 
tikrųjų Amerikos komunis- 

; tams reiškia marksizmas - 
leninizmas? Ką jie skel
bia? Ką jie siūlo Amerikos 
žmonėms? ’ .

Jeigu teisėjas nori tiesos 
apie marksizmą - leniniz
mą, jeigu jis nori tą moks
lą suprasti ir kad džiūrė su
prastų, tai reikia leisti pa
rodyti, kaip Amer. komu
nistai, kurie yra teisiami, 
supranta marksizmą - leni
nizmą. Dalykas taip aiškus, 
kaip diena.

l'pdėl apsigynimo advo
katai ir norėjo teisėjui ir 
džiūrei'nušviesti komunis
tų supratimą apie marksiz
mą - leninizmą. Jie net gi 
norėjo tai parodyti paties 
Budenz žodžiais, jau ne
kalbant apie raštus pačių 
kotnųnistų. ’

Dalykas, mat, tarpe, kad 
kai Budenz buvo Daily 
Wo.rkerio redaktorium, jis 
parašė keletą straipsnių 
kaip tik- tuo klausimu, taį 
yra,'aiškino, kas Amerikos 
komunistams yra marksiz-1

kaltinamuosius.
Budenz per tris . dienąš 

prisimygęs tvirtino, kad 
komunistų vadų kalboje ir 
veikloje marksizmas - leni
nizmas reiškia tiktai vieną 
dalyką, atsieit, spėka ir 
prievarta nuversti Ameri
kos valdžią.

Reikia žinoti, kad kaip 
tik tą patį tvirtina ir vals
tybės prokuroras.

Apsigynimo advokatai 
prispyrė Budenz parodyti,

Di\ Frank G ’abam iš North Carolina sveikinamas jo 
paskyrimo senatoriumi proga. Jis paskirtas baigti ter
miną mirusiojo J. Melville Broughton’o. JĮ sveikina 

senatorial Olin Johnson ir Clyde Hoey.

va-
ko-
bet

“3. Pareikškite protestą prezidentui Trumanui prieš 
laužymą Jungtinių Tautų dvasios ir tikslų šia minori
ne sutartimi. Raginkite, kad jis pradėtų pasitarimus su 
Tarybų Sąjunga dėl išsprendimo visa 
pratimų.” .

[dėsniųjų nęsusi-

Štai dabartiniu laiku po
piežius įsakė, kad būtinai 
•turi būti aiškinama tikin
tiems apie šėtoną ir peklą.

Popiežius žino, ką jis da
ro.

Išgązdinti tikintieji šėto
nu ir pekla daugiau aukos, 
labiau bus paklusnūs ir tas 
išeis ant naudos kunigams 
ir turtingiems.

Palaiminti ubagai dva
sioje, nes jų karalystė bus 
danguje.' * * *•

Pervirus Europos fašisti
niam puodui, daug to skys
timo nubėgo gana toli. Taip 
toli, kad pasiekė visus pa
saulio kraštus. Turbūt, dau
giausiai to skystimo įsilie
jo net ‘į Jungtines Ameri
kos Valstijas. Čionai, rodo
si, įsisunkė į žemę ir dabar 
priviso] to brudo visuose 
kampuose; visų tautų gru
pėse. Jų visų troškimas yra 
užkurti trečią karą.’ O. kad 
tą būtų galima tinkamiau 
įvykdyti, yra skleidžiama 
baisiausia neapykanta ’prieš 
tuos žmones, kurie kalba 
apie taiką pasaulyj tarpe 
tautų.

To fašistinio' aleksyro 
yra ir tarpe lietuvių. Jis pa
siekė socialdemokratus iš 
Naujienų ir Keleivio. So
cialdemokratai jau nemato 
kovos už gyvenimo pageri
nimą. Jie irgi skleidžia ne
apykantą prieš., tų tautų 
biednuomenes valdžias, ku
rios bando daugumai savo 
šalies žmonių tarnauti, o ne 
keletui piniguočių.

Pranas.
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.'Dievo Paukšteliai’ ir 'Acteciron’
Posėdis tęsėsi ilgai. Bu

vo sprendžiama, kiek bus 
rasta, grįžus į “laisvąją” 
Lietuvą gyventoju. Kurios 
ten tekės upės ir kiek rei
kės per jas tiltų. Mečius 
Mackevičius, VLIKo pirmi
ninko kėdėje sėdėdamas, 
naiviai šypsojosi ir negalė
jo paaiškinti, ar jis VLIKo 
pirmininkas, ar prelatas 
Krupavičius. Gal būt, Kru
pavičius, iš artimų DAR
BININKUI žmonių, impor
tavo “actedron” ir juo pa
vaišino Mečių Mackevičių. 
(Apie “actedroną” ir jo 

^vartojimo būdą — rasite 
^žemiau). Ir todėl gal Me
čius Mackevičius, kuris va-

* dovavo pažangiajam jauni
mui ir patsai buvo progre
syvių pažiūrų žmogus — 
pradėjo atgailauti, pajuto 
tuštumą galvoje ir atsisėdo 
greta Plechavičiaus.

Buvęs finansų ministeris 
“dievo paukštelis” Karve
lis, kuris, paragavęs “acte- 
dron,” gal pasakytų, kuriuo 
būdu jis, Petrulis, šodė, 
Grajauskas, Dulskis ir kiti, 
ministeriaudami ir direkto
riaudami, įsigijo milijoni
nės vertės dvarus ir jų tin
klu apsupo “laikinąją sosti
nę” — Kauną, — tas Kar
velis pareiškė nuomonę, 
kad galimas dalykas, jog 
Lietuva bus taip sunaikin
ta, kad, suskridę iš įvairių 
pasaulio kampų, “dievo 
paukšteliai” bus pirmieji ir 
vieninteliai, ten gyventojai. 
Ir, žinoma, tokią ateitį nu
matant, jau šiandien reikia 
pasidalyti dvarais ir valdy
mo sritimis. Bet čia gene
rolas sušuko: Vyhai, nemal
kite šiaudų! Nubudo malū-

• nininko dvasia. Jis iš savo 
malūnu “dulkiu” statė dva-

4 rus, bekonus tukino, ir štai 
kaž koks menkas paukšte
lis Karvelis siūlo dvarus 
dalyti. — Vyhai, nemalki

4 ’
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Rašo JONAS MOLIS
te šiaudų! — pakartojo ge
nerolas. — Mes gyvename 
atominį amžių, duosiu savo 
barzdą po vieną plauką iš
pešioti, jei už thijų mėnesių 
nebūsime laisvoje Lietuvo
je! — šaukė generolas. — 
Bolševikus pulsime iš visų 
pusių ir nuo Kaukazo kal
nų įsmigsime, kaip peilis į 
sviestą, iki pačiai Maskvai! 
— Šitoj vietoj, neiškentęs, 
ir Molis sušuko: Vyrai, ne
malkite šiaudų!

Rytas “dievo paukštelių” 
stovykloje. Stovykloje ra
mu ir tylu, bet už tai nak
tis buvo triukšminga. Dau
gumas “dievo paukštelių” 
priklauso tai paukščių rū
šiai, kuri geriau tamsumo
je susigraibo, patamsiuose 
sau grobio ieško, nakties 
metu 'gyvena. Pasamdytos 
vokietės, čiaudėdamos ir 
spiaudydamos, nosis užsiė- 
musios, valo “dievo paukš
telių patalpų koridorius ir 
kitus “patogumus,” kuriuo
se išbadėjusių “dievo pauk
štelių? nuo nusilpimo Ry
gon važiuota, jūros liga 
sirgta. Daugumoje kamba
rių, patinai per neapsižiū
rėjimą pateko ne į savo liz
dus, o patelės svetimoje 
gūžtoje burkuoja. Prašmat
nesnės, “aukštesnių” tikslų 
vedamos, glamonėja ištysu- 
sį anglą ar storu užpakaliu 
jankį'. Būtų labai naudinga 
ir gražu, jei BALFo atsto
vai Europoje Rovaitė ir 
Valaitis paprastais mirtin
gaisiais pakeliautų po “die
vo paukštelių” stovyklas. 
Mes žinome iš Maceinos ir 
kitų aprašymų, kad į tokias 
iškylas net šventieji kelda
vos.

“Mes esame beveik visi 
tituluoti žmonės, — rašo 
MINTIS š. 1949 m. kovo 
14 d. ir toliau prideda: 
Mūsų tremtinių visuome
nėje beveik nėra netituluo

tų žmonių. O jeigu visi, tai 
visi. Kas čia nuostabaus...” 
Taigi, generolai, direkto
riai, vyskupai, klebonai — 
gryniausieji “dievo paukš
teliai” — Displaced Per
sons. Jie skryninguose įro
dė, kad jėga buvo Hitlerio 
“išvietinti” iš savo tėvynės 
ir atvežti priverstiniems 
darbams Vokietijon. Kad 
tokie “personos” dirbo Hit
leriui — tai mes neabejoja
me: vieni šaudė, kiti laimi
no. Tiesa ir tai, kad jie bu
vo jėga, iš savo šiltų viete
lių “išvietinti.” Mat, reikė
jo, tiek švarių darbelių su
kombinavus, artinantis tTa- 
rybų armijkb, nešdinkis. 
Hitleris už nuopelnus net 
savo automobiliais patarna
vo. Tie visi generolai ir 
vyskupai, fia, prie jų pri
dėkime barzduotus ir be
barzdžius prelatus, o taip 
pat ir garsųjį (taip ji vadi
na DARBININKAS “ š. m. 
vasario 1 d.) savo “vaišin
gumu” ir persiškų ' kilimų 
pamėgimu Londone ir Ber
lyne — ministerį Vaclovą 
Sidzikauską, — tie visi, pri
simindami A. Maceinos pa
tarimą pagalvoti apie am
žinybę, ragina ir šaukia 
Amerikos ir kitus darbinin
kus sudėti jiems 5.000.000 
dolerių. Tikslas: — gelbėti 
Lietuvą, partizanus gink
luoti.

Išdykėliai tie generolai 
ir vyskupai, bet graudu, 
kad yra mūsuose tokių, ku
rie jiems tiki. Tiki pasa
koms apie partizanus. -Pa
klausykite: — partizanų 
Lietuvos miškuose ištisos 
divizijos ir net dvi karo 
mokyklos. Ar gali būti di
desnė melagystė? Kur tie 
miškai? Savo laiku Bara
nauskas apraudojo Lietu
vos miškų likimą. Gi Sme
tona taip išretino miškus 
reprezentacijos reikalams,

kad net senieji dvarinin
kai, nespėję miškų iškirsti 
ir pinigų Paryžiuje praūž
ti, pavydėjo “pirmajam” 
prezidentui tų gabumų. 
Partizanų divizijos — pra
simanymas. Milijonai dole
rių reikalingi generolams, 
vyskupams ir jų klapčiu
kams ir tiems provokato
riams, kurie Švedijoje ir 
kitur, dangstydamiesi “par
tizanų” ryšininkų vardais, 
sukuria legendas, laikraš
čiams siunčia atvaizdus. Tie 
ditvaizdai, greičiausia; bus 
Plechavičiaus hitlerinės 
vietinės rinktinės vyrų — 
— tik jiems užtepami vei
dai. Tai čia jau “dievo 
paukštelių” laikraščių re
daktorių gudrumai ir “tec
hniškos” paslaptys.

Šiandien “dievo paukšte
lių” stovyklos Vokietijoje 
gyvena kardinolo Mind- 
szenty ir Kravčenkos ženk
le, meldžiasi už Mindszen- 
ty ir “gėrisi” Kravčenkos 
bylos eiga. Mat, Paryžius 
šiandien, iš pirmųjų komu- 
narų Paryžiaus, tapęs po
litine kekše,— Kravčenkos 
bylą veda Dėdės Šamo ba
tuta diriguojamas. Ir Pa
ryžiuje svarbesnieji Krav
čenkos liudininkai — tie 
patys “dievo paukšteliai.” 
Lietuviai, “dievo paukšte
liai” studentai, šaukia suei
gas ir siunčia užuojautos ir 
pritarimo pareiškimus tam 
išsigimėliui ir provokato
riui.

Apie Amerikietį Bronių 
Vargšą - Laucevičių

Rašo B. PRANSKUS

likime kokią žymę savo gy
venime ...”

Aiškus Gorkio pasėkimas 
yra ir apysakaitė “Išlydė
jimas,” vaizduojąs moteries, 
išėjusios iš proto dėl vyro 
žuvusio kare, likimą. Ją vi-

BROOKLYN!) LIETUVIŲ 
LIAUDIES TEATRAS

Kviečia plačią lietuvių 
visuomenę pamatyti labai 
įdomią 4 veiksmų dramą

‘GIEDA ADELĖ RAINIENĖ
Aneliukės rolėje

GAIDELIAI'

Lillian Kavaliauskaitė • 
čigonės rolėje

Parašytą Lietuvos jaunosios kartos išgarsė
jusio rašytojo - dramaturgo J. BALTUŠIO, 
šis veikalas atvaizduoja Lietuvos valstiečių 
vargus Smetonos režimo laikais ir parodo tą 
aršų buožių elgesį su samdiniais bei jų tėvais

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

BALANDŽIO (APRIL) 10 D, 1949

Dėl kardinolo Mindszen- 
ty — įvairių įvairiausi gan
dai. Sakoma, kad kardino
lui buvo užduoti kaž kurie 
vaistai, o tų vaistų “recep
tas” paskelbtas Amerikos 
DARBININKE š. m. vasa
rio 4 d. Galimas dalykas, 
kad skelbiami vaistai arti
mų DARBININKUI žmo
nių jau .išbandyti. Mes ži
nome, kad vienas Jungtinių 
Valstijų* ’lietuvis aukštas 
dvasininkas privertė nema
žiau garsųjį lietuvį bedievį 
atgailauti ir prisipažinti 
iki šiol klydus. DARBININ
KAS skelbia, kad šie vais
tai vadinasi “actedron” ,ir 
kad šis narkotikas paraly
žiuoja nervus. Ten pat pa
duodamas ir vartojimo bū
das. Aukai neduodama ke
letą dienų valgyti, paskui 
ji maitinama silkėmis, bet 
neduodama nieko gerti. 
Paskui duodama vandens, į 
kurį įmetama mažas gaba
liukas narkotiko “acted
ron.” Tas vaistas sustabdo 
nervų veikimą. Pradžioje 
pas išgėrusį vaistus — ne
paprastas atsparumas ir 
jokio nusileidimo negalima 
išgauti, bet štai ateina re
akcija, suspaudžia nepasi
tikėjimas ir apima baimė, 
prarandama protavimo ga
lia, jaučiamas visiškas tuš
tumas galvoje. Mums mato
si, kad aukščiau minėtam 
bedieviui; šių narkotikų pa
veiktam, prisiartino reak
cijos valanda. Iš paruošia
mųjų atakų galima spėti, 
kad ir Broniui Railai su 
Kardeliu yra pavojus “ac- 
tedron’o” paragauti. O gal 
jau jiems ir užduota ir jie 
iš pradžių rodo atsparumą, 
bet ateis valanda, kada ap
ims juos baimė, praras jie 
protavimo galią, jaus visiš
ką tuštumą galvoje.

Pradžia 4 valandą popiet
Įžanga: 1 doleris -- Taksai 25c. - Viso $1.25

PO VAIDINIMO ŠOKIAI 
Įžanga 65c.

“Dievo paukšteliai,” eida
mi į skryningus, dar iki 
šiol “actedron’u” nevaiši
nami. Įsivaizduokite, kas 
atsitiktų, jei DARBININ
KO receptu visi “dievo 
paukšteliai” paragautų to 
magiškojo vaisto ir pradė
tų atgailauti. Liktų vien 
juodų varnų stovyklos’ — 
varnų, kurie kaklus ištiesę 
kranktų: karas, karas, ka
ras...

(Tąsa)

Pats Vitoldo vaizdas, nors 
jame daug dirbtinumo, nai
vumo ir romantikos, tačiau 
net ir šiuo revoliuciniu nai
vumu ir romantika, o taip 
pat visa kita savo veikla ir 
galvosena irgi yrą gana ti
piškas^ atvaizdas tų metų 
lietuviško revoliucionieriaus 
-socialisto, griežtai neski
riančio darbininkų iš kitų 
sluoksnių tarpo, kalbančio: 
apie laisvę, teisybę ir pan. 
sąvokas apskritai, neatsi- 
kračiusio tautinių iliuzijų 
ir 1.1.

Revoliucijos, revoliucio
nierių gyvenimo, kovos 
prieš caro valdžią ir reakci
ją temas Br. Vargšas lie
čia ir visoj eilė smulkesnių 
1906 — 1907 m. savo kū
rinėlių. Štai, pavyzdžiui,. 1 
veiksmo drama “Saliamono 
sapnas,” kurioj vaizduoja
mas revoliucionierius Pet
ras, sėdįs kalėjime ir nuteis
tas sušaudyti už gubernato
riaus užmušimą. Jis bando 
agituoti sargybinį kareivį. 
Kareivis pavaizduojamas 
gana atsilikusiu, nuteiktu 
prieš “buntauščikus,” “sku- 
bentus,” nors vis dėlto su
tinka su Petru, kad gal ir 
geriau būtų, jei’ įvyktų tai, 
ką skelbia socialistai. Pet
ro tėvo pagalba organizuo
jamas pabėgimas iš kalėji
mo, pritraukus prie to rei
kalo ir simpatizuojantį re
voliucionieriams kalėjimo 
sargą Tamošių. Nors ir šioj 
dramoj nemaža nenuoseklu
mų ir sunkiai patikimų įvy
kių, bet ir ji visumoj duo
da būdingą revoliucinės ko
vos vaizdelį. Svarbu pažy
mėti ir kovingą dramos 
nuotaiką, revoliucionierių 
pasiryžimą kovoti, ‘agitaciją 
kareiviuose ir 1.1.

Panašios tematikos yra 
ir apysakaitė “Nauji Me
tai,” kurioj irgi pasakoja
ma, kaip vienas kalėjimo 
sargas padėjo pabėgti revo
liucionieriui, nors pats ir 
žuvo. Apysakaitė irgi reik
šminga revoliucijos žmonių 
vaizdavimu, jų kovos prieš 
caro valdžią, kalėjimo žiau
rumų parodymu ir aplamai 
vargšų užtarimu.

Artima šiai tematikai ir 
apysakaitė “Tėvas,” kur pa
vaizduojamas revoliucionie
riaus susitikimas traukiny 
su senuku, iš kurio pasipa
sakojimų paaiškėja, kad jis 
irgi buvo valdžios sargybi
niu, bet gyvenęs skurdžiai, 
o jo sūnus buvęs revoliucio
nierius. Kartą tėvas, pa
siųstas malšinti revoliucinę 
demonstraciją, pamatęs, 
tarp demonstrantų savo sū
nų ir atsisakęs toliau būti 
valdžios tarnu.

Caro valdžios tarnus — 
gubernatorių Suchorukovą 
— pajuokia ir satyrizuoja 
apysakhitė “Atkeršijimas.” 
Gubernatorius parodomas 
kartu kaip žiaurus revoliu
cionierių persekiotojas, mir
ties sprendimų jiems pasi
rašytojas.

Revoliucionierių kalinių 
gyvenimą ir revoliucionie
rių žudymą ’pavaizduoja 
vaizdelis “Prieš audrą,” 
kurio gale duodama kupi-

jame tai, kad beprotis tėvas 
žaidžia kortomis, kurių ka
raliuose, valetuose ir kit. 
jis mato valdžios tarnus, o 
kortu mušime vieni kitų — 
gyvenimo santykius, kur ir
gi vieni kitus muša,, kerta, 
žudo ir 1.1.

Kita Br. Vargšo apysa
kaičių grupė vaizduoja įvai
rių darbo žmonių ir šiaip 
varguomenės skurdą, išnau
dojimą, skriaudas ir siel
vartus. Štai, pavyzdžiui, 
apysakaitė “Ugnis,” kur pa
vaizduojamas fabriko dar
bininkas Vincas, žūstantis 
paties fabrikanto padegta
me fabrike, o jo sužiedoti- 
nė Marikė išeina iš proto. 
Arba monologas “Pražuvu
si viltis,” — darbininko pa
sipasakojimas, buvusio pie
mens, berno, paskui fabriko 
darbininko, netekusio svei
katos ir darbo. Arba apysa
kaitė “Sugrįžo,” vaizduo
janti kaimo varguolio šei
myną, budinčią prie sūnaus 
lavono, kuris, išėjęs uždar
biams į miestą, kai dvari
ninkas nuvarė nuo žemės, ir 
ten netekęs sveikatos, sugrį
žo į kaimą mirti. Arba mo
nologas “Prabudimas,” ku
riame irgi darbininkas 
pasakoja apie skurdą ir ba
dą, vaikų mirtį, tačiau bai
giasi ryžtu stoti į kovą:

“Vardan mano alkanų 
vaikučių ir susopėjusios 
krūtinės spiaunu tau į vei
dą senoji tvarka ir tau juo
da naktie .. . Stoju drąsiai 
prieš skriaudas ir nedory
bes; gali būti ir žūsiu kovo
je,- bet jau žinosiu, kad už
tekėjo nauja gadynė, vai
kučiai sotūs, n^eikia dau
giau manęs ir man į’amu 
bus...”

Trečioj vaizdelių grupėj 
Br. Vargšas liečia valkatų, 
visuomenės apačių gyveni
mą (“Aukos, ” “Galvočius” 
ir kt.), iškeldamas tą dė
mesį, kad ir valkatos, vagys 
ne gimsta tokie, o kapitalis
tinė santvarka atveda ir 
nustumia juos į tokį gyve
nimą. Apysakaitė “Galvo
čius” yra tiesioginis Gorkio 
“Buvusieji žmonės” pasėki
mas, ir vieno iš personažo 
— Galvočiaus žodžiai yra
Gorkio perfrazavimas:

“Draugai! Gana mums 
taip gyventi ... Ieškok i rhe- 
sau kito, geresnio gyveni
mo .. . Kad ne sau, nors ki
tiems gera padarysim, pa-

si stumdo, drabsto purvais, 
išjuokia, ir tik viena žydė 
Malke ryžtasi ją sušelpti.

Neseniai praėjęs rusų-ja
ponų karas atsispindi mono
loge “Atsiminimai” — ka
reivio pasipasakojimas apie 
išvežimą į Mandžuriją, nuo
tykius fronte ir pakliuvimą 
į nelaisvę.

Tarp kitų kiek reikšmin
gesnių apysakaičių dar ga
lima pažymėt “šešias lan
kas” — apie vienos mer
gaitės, našlaites, patekusios 
į cirką ir tapusios arklių jo
jike, likimą. “Streikas” — 
vaizduoja darbininko kros- 
niakurio pasiaukojimą, su
sprogdinusio katilą,.kad ne
leistų streiklaužiams nu
traukti streiką. “Brolis,” 
kuriame gydytojas pažįsta 
savo brolį mirštančiam ligo
ninėj darbininke ir nuo to 
laiko susipranta negerai da
ręs, neužtardamas varguo
lių. “Sapnas,” kur fabri
kanto sūnus, susipažinęs su 
tėvo fabriku, pamato bai
siausią darbininkų skurdą 
ir išnaudojimą ir 1.1.

Ir tik vienas vaizdelis 
“Libertij” Br. Vargšo sie
jamas su Amerikos tikrove, 
vaizduoja t biednuomenės 
vaikų vargą ir bedarbę mo
tiną, ' išmestą iš buto. Vie
ną apysakaitę randame ir 
istoriškai alegorine tema — 
tai “Maištininkas,” vaiz
duojąs Egipto faraonų ir jų 
vergų’ padėtį, santykius ir 
pasipriešinimą. Galima ma
nyti, kad tai irgi nėra vi
siškai originalus Br. Varg
šo kūrinys.

Nors visose šiose paminė- 
tošė/' "apysakaitėse žymią 
vietą užima ir moralinės 
problemos, daugelis perso
nažų pagrindžiama blogio 
ar gėrio motyvais, vis dėl
to juose vyrauja aiški socia
linė tendencija ir socialinis 
vaizdų motyvavimas. Šiam 
laikotarpy teužeiname vie
ną kitą apysakaitę, kur so
cialiniai motyvai yra antroj 
vietoj. Kaip pavyzdį, gali
ma nurodyti apysakaitę 
“Draugas.” Jos turinys 
toks. Du draugai Žitkus ir 
Danilevičius mokėsi kartu.

(Daugiau bus)

WASHINGTON. — Ge- 
wrmis prokuroras Tomas 
Clark su savo FBI pasiža
dėjo sužiūrėti visus nepilie- 
čius ateivius.

Nusibalsave streikuoti, newyorkieciai taksiku vairuo
tojai sveikina mitingui vadpvavusi Leon Zwicker, kuris 
šiomis dienomis rezignavo ar atstatydintas iš streiko 
vyriausio vado pareigu. Tačiau streikas (šiuos žo
džius rašant) tebevykdomas sėkmingai. Vairuotojai 
ir mechanikai reikalauja trumpesniu darbo valandų, 

• pakėlimo mokesties, ir kitų lengvatų.

-i
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na revoliucinio patoso ir 
pasiryžimi nuteistojo pa
karti revoliucionieriaus 
priešmirtinė kalba, atsisvei
kinant su draugais.

Tėvo, išėjusio iš proto dėl 
nužudyto sūnaus-revoliucio- 
nieriaus, likimą parodo vai
zdelis “Beprotis.” Biįdinga 3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penktad., Bhl. 8, 1949
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APLINK ŽEMĘ PER 80 DIENŲ i ALDLD Reikalai
Parašė Išvertė J •

JULĖS VERNE ★ J. BALČIKONIS ::
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(Tąsa) — Nieko, — atsakė Paspartutas tuš-

Finansinė atskaita už sausio, vasa
rio ir kovo mėn, 1949 m.
Sausio Mėn. Įplaukos:

Kp. Kas prisiuntė Miestas Suma 
Pav. S. Komer, California .... $2.00 
185 V. Paukštys, Rich. Hill 16.75 
110 V. Bulis, Rochester    16.25 
42 J. Egeris, Nashua .......... 10.80

17 P. Eidukevičius, Shenand. 27.50
148 M. Dranginis, W. Frankf. 16.75

92 M. Butvill, Cicero .... . 18.25
68 B. Muleranka, Hartford .... 21.85

Viso .....I....................... $1,449.60
U X

Vasario Mėn. Išeigą*:

Sekr. alga už vasario mėn. $66.50

sijos ir nelengva. Pagirtinas 
elgęsis United Mine Workers 
mainierių, kad jie taip gerai 
laikėsi. Peiktina, kad “pro
gresyviai’’ (lokalinės unijos 
nariai) dirbo. Kad būtų viena 
visus mainierius apimanti uni
ja, tai būtų geriau.

Tokių smuklių, į kurių suėjo Fiksas 
ir Paspartutas, buvo labai daug, net ir 
Hong-Konge. Paspartutas neturėjo pini
gų, bet sutiko priimti ‘malonų” Fikso 
pakvietimų ketindamas kitų kartų tuo 
pačiu atsilyginti.

Jie paprašė du butelius portveino. Pa- 
‘ spartutas gėrė gardžiuodamasis, tuo tar

pu Fiksas tik po truputį, laižė ir vis žiū
rėjo į prancūzų. Kalbėjosi apie šį ir tų, 
bet daugiausia apie Fikso nusprendimų 
važiuoti Karnatiku. Paspartutas, išdy- 
kinęs butelius, atsikėlė ir tarė:

— Reikia eiti pranešti Fogui, kad gar
laivis plaukia anksčiau, negu buvo ža
dėta.

Fiksas jį suturėjo.
— Vienų minutę, — tarė jis.
— O kų tamsta pasakysi? \
— Aš noriu pakalbėti su tamsta apie 

labai svarbų dalykų.
— Apie labai svarbų dalykų! — sušu

ko Paspartutas gerdamas ’ paskutinius 
vyno lašelius, likusius stiklinėje. — Bet 
dabar neturiu kada, geriau pakalbėsime 
apie tai rytoj.

— Palūkėk truputį, — atsakė Fiksas.
— Aš noriu kalbėti apie tamstos ponų!

Paspartutas, išgirdęs tuos žodžius, su 
atidžia pažvelgė į policijos agentų.

Fikso veidas jam pasirodė keistas. Jis 
atsisėdo.
. — Kų gį tamsta nori man pasakyti?— 
tarė Paspartutas.

Fiksas padėjo savo ranka ant Paspar- 
tuto peties ir tyliu balsu paklausė:

— Tamsta supratai-, kas aš?
— Kokiu būdu! — atsakė Paspartu

tas juokdamasis.
— Aš tamstai viskų pasakysiu ...
— Dabar aš jau viską žinau, broliuk! 

A! gerai! Prašom sakyti! Bet pirma 
duok man pastebėti, kad tie džentlmenai 
visai be reikalo rūpinasi!

—Be reikalo! — atsiliepė Fiksas. —> 
Tamsta taip kalbi nesuprasdamas. Ma
tyti, kad tamsta nežinai tos sumos di
dumo !

— Kaip nežinojęs! — atsakė Paspar
tutas. — Dvidešimt tūkstančių svarų!

>—^Penkiasdešimt penki tūkstančiai! 
—- tarė-Fiksas spausdamas ranka pran
cūzui.

— Kų! — sušuko Paspartutas: — po-
- nas Fogas drįso!... — Penkiasdešimt 

penki tūkstančiai svarų!.-.. Tai dar la
biau nebegaliu gaišti, — pridėjo jis kel
damasis vėl.

— Penkiasdešimt penki! — atkartojo 
Fiksas sodindamas Paspartutų prie vėl 
atnešto degtinės butelio. — Jei man pa-

• vyktų, aš gaunu dovanų du tūkstančius 
svarų. Padėk man — gausi penkis šim
tus!

— Tamstai padėti? — sušuko Pas
partutas išpūtęs akis. .

— Taip, man padėti sulaikyti Fogų 
kelias dienas Hong-Konge!

— Kų! — sušuko Paspartutas: — kų 
. tamsta sakai? Ne gana, kad tie džentl

menai seka mano ponų, nepasitiki jo tei
singumu, dar nori jam kliudyti! Gėda 
man dėl jų! • .

— Atsiprašau!... Ką tamsta čia šne
ki? — paklausė Fiksas.

— Aš sakau, kad tai labai negražu. 
Tai vistiek kaip apiplėšti Fogų, ištraukti 
jam pinigus iš kišenės!

— Juk’mes to ir norime !
— Tai čia žabangos! — sušuko Pa

spartutas užkaitęs nuo degtinės, kurių 
jam vis davė Fiksas, — tikros žabangos!

• še tau džentlmenai! Draugai!
Šie žodžiai Fiksui buvo nebesupran

tami. ■ X
— Draugai! — atkartojo Paspartutas, 

— “Reformų Klubo” nariai! Mano po
nas yra žmogus teisingas ir, jei jis dėjo 
lažybas, tai nori jas teisingai ir laimėti!

— Bet kuo tamsta mane laikai? — 
paklausė Kiksas pažiūrėjęs Paspartutui 
į akis

—' Kuo laikau?! “Reformų Klubo” 
narių agentu, kuriam pavesta sekti ma
no pono kelionė ! Tai labai žemas darbas! 

.Nors aš jau seniai supratau, kų čia tam
sta veiki, bet Fogui dar nepasakiau!

— Ir jis dar nieko nežino? — paklau
sė tuojau Fiksas.

tindamas dar vienų stiklų.
Policijos agentas pridėjo rankų prie 

kaktos. Jis svyravo, ar toliau sakyti. Bet 
kų jis turėjo daryti? Paspartutas klydo 
tikrai, bet dėl tos priežasties buvo dar 
sunkiau išaiškinti jam savo planų. Aiš-* 
kiausia buvo, kad berniokas kalbėjo nuo 
širdies ir kad vogti ponui jis nepadėjo,
— Fiksas to galėjo bijoti.

— Gerai, — tarė jis sau: — jei jis 
nevogė, tai man padės.

Seklys galutinai nusprendė. Juk jam 
ir laiko nebebuvo laukti. Šiaip ar taip, 
reikėjo Fogų sulaikyti Hong-Konge.

— Klausyk, — tarė Fiksas,' — klau
syk gerai. Aš nesu, kaip tamsta manai, 
“Reformų Klubo” narių agentas...

— Kas gij — atsiliepė Paspartutas 
ironišku balsu.

— Aš esu policijos agentas, įgaliotas 
Londono vyresnybės.

— Tamsta .. . policijos agentas!. ..
— Taip, aš prisipažįstu, — atsakė 

Fiksas. — Štai mano popieriai. ,
Fiksas ištraukė ir parodė Paspartu

tui popierių, kur buvo pasirašęs Londo
no policijos viršininkas. Nustebęs, Pas
partutas žiūrėjo į Fiksa, negalėdamas 

‘nė žodžio ištarti. L7
— Fogo derybos, — tarė Fiksas, — 

tai tik vienas prasimanymas ir žabangos, 
į kurias jis įpainiojo tamstų ir visus “Re
formų Klubo” narius. Jis taip apsuko, 
jog tamsta, nežinodamas, likai jo bičiu
lis.

— Koks bičiulis? ... — sušuko Pas
partutas.

— Prašom paklausyti. Šių metų rug
sėjo 28 diena iš Anglijos Banko kažkas 
pavogė penkiasdešimt penkis tūkstančius 
svarų; vagies pažymiai yra žinomi. Štai 
tie pažymiai: iš jų išeina, kad tas vagis
— Fogas. *

— Niekus tauški! —- suriko .Paspartu
tas trenkdamas savo, tvirtu kumščiu į 
stalų. — Mano ponas teisingiausias žmo
gus pasauly! <

— Iš kur gi tamsta žinai? — atsakė 
Fiksas. — Ir pažinti tamsta jo gerai ne
pažįsti! Tamsta pristojai prie jo tarnau
ti tų pačių dienų, kaip jis važiavo. Jis 
išvažiavo labai skubindamas, prasimanęs 
negirdėtų priežastį, be daiktų, pasigrie
bęs krūvų banko bilietų! Ir tamsta drįs-' 
ti tvirtinti, kad jis teisingiausias žmo
gus !

— Taip, taip! — tvirtino berniokas^
— Tai tamsta nori būti areštuotas

■ kaip jo bičiulis?
Paspartutas suspaudė savo galvų abiem 

rankom. Jo nebegalėjai nė pažinti. Jis 
nedrįso žvilgterėti į policijos agentų. Fi
li jas Fogas — vagis! Jis — Audos iš
gelbėtojas, drųsiausias ir narsiausias 
žmogus! Tačiau jis įtariamas! Paspartu
tas stengėsi nustumti lendančius j jį abe
jojimus. Jis nenorėjo tikėti, kad jo po
nas būtų kaltas.

— Galų gale, ko gi tamsta nori iš ma
nęs? — tarė jis policijos agentui.

— Štai ko, —- atsakė Fiksas: — aš še- 
kiąu Fogų lig čia vis negalėdamas gauti 
įgaliojimo areštuoti. Aš prašiau, ir man 
jau seniai išsiuntė jį iš Londono. Reikia, 
kad tamsta man padėtum suturėti Fogų 
kelias dienas Hong-Konge.

. — Aš! kad aš ...
— Ir ąš su tamsta dalinuos du tūks

tančius ’ svarų, kuriuos prižadėjo dovanų 
Anglijos Bankas.

— Niekados! — atšovė Paspartutas, 
norėjo atsikelti, bet vėl susmuko. Jis pa
sijuto, kad visas nusilpęs, kad galva jam 
apsisukusi.

— Fiksai, —- tarė jis pindamas liežu
vį, — jeigu viskas,'kų tamsta sakai, bū
tų tiesa ... J eigų mano ponas būtų vagis, 
kurio tamsta ieškai... bet aš netikiu ... 
aš tarnavau... aš jam dabar tebetar
nauju ... jis mąn Jbuvo geras, jis sąžinin
gas, prakilnus... Jį išduoti... nieka- 

’ dės-... ne, už viso pasaulio turtus...
Aš. iš to krašto, kur išdavikų nėra!...

— Tamsta nesutinki?
—Nesutinku.

— Pamirškime, kų aš kalbėjau, — ta
rė Fiksas, — ir gerkime.

— Gerai, gerkime!
(Daugiau bus),

Pav. L. Bagdonas, Pittsfield .... 1.50 
104 K. Guzevich, Chicago ..... 18.00
86 M. Chesna, Chicago ......... 10.75
— A. K. Ra.ila, Brockton ...... 2.00
79 J. Urman, Chicago ...........  13.00
50 J. Stanley, Rochester   16.00

212 P. Janiūnas, Bayonne .... 28.25
4 J. Stupur, Portland ...........  42.20

11 S. Janulis, Worcester ..... ' ..6.00
116 J. Galgotas, Chicago ......... 10.25
187 P. Burba, Chicago ............. 1.75
19 P. Šolomskas, Chicago ..... 73.25

Pav. J. Daubar, Athol ................ 2.00
166 D. Burba, Stamford ....... 4.00
Pav. A. Tamulionis, Torrington 1.00
11 S. Janulis, Worcester ....... 3.00

188 A. Wardo, Detroit ......... 92.55
92 M. Butvill, Cicero ............ 3.25
52 J. Danta, Detroit ........... 35.60
86 M. Chesna, Chicago ......... 32.30

Pav. J. Urban, Detroit ..........  1.50
Pav. V. Raguskicnė,

Tunkhannock ........................ 3.00
74 J. Chuplis, New

Kensington ......................... 20.20
72 F.-B. Lideikis, Great Neck 16.90 

Pav. A. Sabaliauskas, Spencer 2.00 
94 K. Pakšicnė, Kenosha .... 33.75 

138 B. Schneider, Maspcth .... 19.80 
136. P. Ramoška, Newark ....... 28.00
198 K. B. Kaross, Oakland .... 46.75
— L. K. Draugija,’ Brooklyn 1.50
— A. Mureika, Brooklyn ..... 2.00

1 K. Rušinskicnč, Brooklyn 35.00
133 Wm. Patten, Camden ..... 14.25
Pav. J. A. Jarome, Barre Plains 2.00
44 J. Blažonis, Lowell ......... 43.60

161 M. Baltrušaitis, Seattle 26.50 
110 D. Vaitas, Rochester ......... 7.75
LDS- 1 Apsk. P. Baronas,

Brockton .............................. 10.00
24 C. Bender, Brooklyn ..... 13.70

LLD 2 Apsk. P. Janiūnas,
Bayonne .... ....................... 160.00

212 P. Janiūnas, Bayonne .... 11.75 
Pav. C. Jasilion, Clyde................  2.00
117 I. Lesajus, Seymour ......... 2.00
35 K. Bagdonas, S. Bend ..... 19.25
16 A. Matūlis, Jersey City .... 22.75

2 J. Shukis, So. Boston ..... 106.25
1 K. Rušinskicnč, Brooklyn 15.75

141 J. Mesko, Phila..................  16.50

Už popierą knygos spausd. 500.00 
Atmokėta aukų ir pr. Laisvei 93.25 
Auka dienraščiui Laisvei ....... 100.00
Auka dienr. Vilnis .................  100.00
Atmokėta auka “Liaud, Bal.” 5.00 
Atmokėta aukų Lipt. Namui 13.25 
Už anglų kalb. kn. jaun......... 53.72
Pirkta svetimos laidos kn. .’... 69;27 
Paštui už 2-ros kl. “Š.” siunt. 25.00 
Randa už sausio, vasario ir

kovo menes.......................... 37.50

jViso .... '........................... $1,073.49

Sutrauka:
Balansas buvo .................. $1,808.41
Vasario įplaukos ................ 1,449.60

Kartu ,............................ $3,258.01
Išeigų buvo .......................... 1,073.49

Taip fabrikai (viršutiniai), 
tai kaip kurie nemažai darbi
ninkų jau paleidžia iš darbo. 
Palieka darbe boselius ir 
jiems ištikimus darbininkus,
kurie nėra prasikaltę bosams 
ir fabrikantams, taį yra nuo
lankavę, 
daugiau 
už savo 
reikalus,
doni” arba 
daugelis jų 
darbo. Bet, kaip kur turi pa
leisti masiniai darbininkus.

Gi kurie kovingesni, 
prasilavinę, kovojo 
ir kitų darbininkų 
tai tie bosams “rau- 

'neištikimi” ir 
paleidžiami iš

Viso jplaukė ..........  $1,130.65

Sausio Mėn. Išeigos:
Sekr. alga už sausio mėn. $66.50 
Dienr. Vilnis už gars. LLD 25.00 
Pirkta anglų kalb. knyg. jaun. 17.46 
Knygiaus išeigos už tris men. 141.75
Paštui už “Šviesos” siuiht......... 50.00
Už 3-čią knygų ekpediciją .... 46.00 
Atmokėta už žurnalus ........... 3.00
Atmokėta aukų Laisvei .•....... 50.00
Atmokėta aukų LB namui .......  30.00
Atmokėta aukų “Liaud. Bal.’’ 10.00 
Atmokėta aukų dien. Viftliai 25.00 
Atmokėta aukų darb. reik. 100.00 
Už pastos atvirutes ................. 5.00

Viso .................................. ■ $574.71
Sutrauka:

Balansas nuo1 1948 metų $1,252.47
Sausio įplaukų buvo ....... 1,130.65

Kartu
Išeigų buvo

$2,383.12
.. 574.71

Balansas ........................ $1,808.41

Vasario Men. Įplaukos:
Pav. J. Daubar, Athol ............. 3.00
39 P. Šlekaitis, Scranton .... 47.75
— J. ir O. šilkai, Wethersf. 10.00

145 J. K. Alvinas, Los Angeles 96.00 
185 V. Paukštys, Rich.- Hill ,11.75
63 A. Jocis, Bridgeport ....... 33.00

4 J. Stupur, Portland ....... $.40
— P. Šlekaitis, Scranton .... 16.50
82 F. Lucas, Peoria ......... 16.75
54'C. Andriunas, Elizabeth .. 26.00 
42 J. Egeris, Nashua ........... 10,00

131 St. M. Leisis, Saginaw .. 27.70 
29 K. Liaudanskas/ Rockford 29.80 
68 B. Muleranka, Hartford .. 32.65 
20 S. Jasilionis, 1 Binghamton 58.25 

150 A. šešelgis, Chicago ....... 15.25
187 P. Burba, Chicago ......... 11.25
146 B. Gelgotas, Chicago ....... 36.95

6 G. Shimaitis, Brockton .... 61.70 
153 B. Sutkus, San Francisco 35.50 
81 M. Smkgorienė, Maspcth .. 3.20 
55 P. Babarskas, Brooklyn 17.75 
28 K. Krasnickas, Waterbury 24.80 

Pav. F. Grigas, Torrington ....' 1.95 
185 V. Paukštys, Rich. Hill .... 2.00 

84 J. Bimba, Paterson ....... ■ 5.00
79 J.- Urman, Chicago ........... 47.80

,Pav. J. A. Dambrauskas,
Springfield .....................‘2.00

Pav. E. Raulinaitis, Bellmore 2.00 
14 O. Shcmber, Minersville .... 6.25 

>,132 A. Adąms, Tacontfi .......... 12.80
60 A. Lakickas, Coaldale; .... 3.00

187 P. Burba, Chicago ...........  3.50
104 K. Guevich, Chicago .!.. 25.25
11 S. Janulis, Worcester   26.50 

185 V., Paukštys, Rich. Hill ...: 8.25 
155 H. Jantilicnė, Worcester 10.50
188 A. Wardo, Detroit  ........ 34.00
— Lith. Building Corp. '..... 20.00

187 P. Burba, Chicago......... . 21.50
5 V. Kaspar, Newark ..... L 35.75

205 K. P. Yakubaitis, Westville 8.30
32 J. Didjun, New Haven .... 17.00 
25 A. Žemaitis, Baltimore .. 38.00
— A. Čekanauskas, Springfield 1.00 

190 P. Nomura, Cleveland .... 41.00
1 K. Rušinskicnč, B’klyn .... 27.15

52 J. Danta, Detroit ........... 73.25
Pav. V. Smith, Ątlkokėn ....... 2.05
110 D, Vaitas, Rochester ......... 3.00
75 J. D. Sliekas, Miaąū ........ 24,75
19 P. Šolomskas, Chicago •.... 67.50 

171 M. Paulauskas, Aurora .. 5.75 
185 V. Paukštys, Rich, Hill .... 7.00 

71 A. Mazukna, Bridgewater 10,90
72 F. B. Lideikis, Great Neck 10.80
77 Ch. Stephans, Cliffside .... 26.00

145 M. Pūkis, Los Angeles .... 25.75 
Pav. A. Zclenka, Frackville .... 1.55

65 J. Kvictinskas, Racine .... 15.00
8 V. 'Kvietkas, Cambridge. 24.50 

136 P. Ramoška, Newark ..... 11.00
43 B. R'adzevicli, Wilkes Barre 20.50

Tokia jau kapitalistinė tvar
ka.

Krautuvės, valgomųjų ar 
kitokių daiktų, jau mažina 
pardavėjų skaičių. Reiškia, ir 
krautuvių darbininkų tam ti
kras kiekis jau atsiduria be
darbių eilėse. Daugelyje krau
tuvių jau nei pusės pardavė
jų (patarnautojų) nebeliko.* 
Pardavėjas nuo vieno “kaun- 
terio” skubi prie kito — kur 
yra “kostumęriai.” Reiškia, 
likusiems jau' yra daug sun
kiau dirbti. Krautuvės pa
smarkintai garsina savo pre
kes, bet pirkėjų vis darosi 
mažiau. A. Čekanauskas.

WASHINGTON. —.CIO 
pirmininkas Murray prašė 
Trumaną rūpintis daugė
jančių bedarbių reikalais, 1

Balansas ..'................... $2,184.52

Kovo Mėn. Įplaukos:

166 E. Burba, Stamford    $4.50 
Pav. P. Mataitis, Helertown .... 2JĮ0 
55 P. Babarskas, Brooklyn .. 6^25 
77'Cli. Stephens, Cliffside ...  1.50

140 Dr. A. L. Graičūnas,
Waukegan ............................ 16.50

81 M. Smagorienė, Maspeth .. 11.85 
185 V. Paukštys, Rich. Hill .... 6.50 
134 A. Žaliaduonis, Kuba .........  1.50
97 R. Jarvis, Plymouth    9.75 
11 S. Janulis, Worcester ....... 6.25
19 P. šolomskas, Chicego .... 20.50

Pav. G. Murnikas, Fitchburg 15.00 
66 P. Rinkevich, Gr. Rapids 30.00
86 M. Chesna, Chicago .......... 10.25
37 S. Penkauskas, Lawrence 25.00
10 J. A. Bekampis, Phila........  56.75

117 J. Ragauskas, Shelton .... 14.00 
124 A. Kuzmickas, Girardville 15.00
37 S. Penkauskas, Lawrence 16.00
84 P. Dennis, Paterson ....... 29.25

1 G. Warison, Brooklyn .... 10.00 
129 A. Sheffer, Spring Valley 7.00

11 S. Janulis, Worcester ..... 13.50
188 A. Wardo, Detroit .......... 25.25
87 J. K. Mažukna, Pittsburgh 36.50
52- J. Danta, Detroit ............ 74.05

138 B. Schneider, Maspeth .... 11.15
85 A. P. Dambrauskas,

Haverhill ................................ 5.00
Phv. J. A. Venckus, Mexico .... 3.00 
145 M. Pūkis, Los Angeles .... 11.75 
182 V. J. Kaspar, Maywood .... 10.30
— Dr. ĄjPetrika, Brooklyn .. 3.00 

185 J. Vinu&itis, S. Ozone Pk. 16.04
28 K. Krasnickas, Waterbury 27.30 
75 J. D. Sliekas, Miami ....... 1.50
77 Ch. Stephens, Cliffside ..... 1.75
23 B. Gatch, Chicago Heigts 8.50

Viso .................................. $563.94

Kovo Mėn. Išmokėjimai:
Sekr. alga už kovo mėn. .... $66.50 
Už 250 anglų kalboje knygų 312.37 
Atmokėta aukų Meno Sąjungai 2.00 
Atmokėta Laisvei prenum. ’..... 12.00 
Už išsiuntimą “šviesos” No. 1 40.00 
Už spaudos darbus .................... 8.93
Už svetimos laidos knygas .......  6.88
Kelionė delegato j Albany ..... 10.00
Už knygos spaUsdinimą ....... 200.00

Viso .................................. $658.68

Sutrauka:
Balansas buvo ..................... ; $2,184.52
Kovo mėn. jplaukč .... -.......... 563.94

Kartu ............................ $2,748.46
Išmokėjimų buvo ................  658.68

Balansas ..... .................. <$2,089.78
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK Sekretorius.
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS, 

ALDLD CK Iždininkas, t
KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūroj Draugijos 2-ros Apskr. iš
rinktoji komisija peržiūrėjome Cen
tro Komiteto knygas už 1948 metus 
ir radome pilnoje tvarkoje. Nuo 
1948 metų balansas yra $1,252.47.

Vasario 5 d., 1949 m.
KOMISIJA:

B. Makufitaienė, 
Jonas Zaleckas 
George Bernotas.

Springfield, III.
Anglies kasyklos dabar dir

ba po 5 dienas į savaitę. Mat, 
per dvi savaites, kovo menesį, 
nedirbo. Mainieriai išreiškė 
kompanijonis ir valdžiai savo 
nepasitenkinimą esamomis są
lygomis ’ ir kasyklų tvarka. 
Kompanijos nepaiso anglia
kasių gyvasties ir jų sužeidi
mų. žmogus nieko kompani
jai nereiškia — žuvų, jo vie
toje kitas bus. Kitaip, jeigu 
mulas kasyklose žūva, tai 
kompanijai jau didelis nuosto
lis, nes jo vietoj reikia pirkti 
kitą ir pinigus mokėti, Gi 
darbininkus patsai reikalas 
varo į darbą. Esamoj tvarkoj 
darbininkas turi parduoti sa
vo darbo jėgą, kad galėtų jis 
gyventi. Jis priverstas darbo 
j ieškoti. Gi dabar, kada dar
bų pradeda mažėti, tai dar 
mažiau kompanijos paiso dar
bininkų.

•.Senoliams gy venti ’ iš pen-

Worcester, Mass

Literatūros Draugijos 11 ir 155 kuopos rengia

BANKIETĄ
IR

KONCERTĄ
. Atžymėjimui 

Dienraščio Laisves 
30 Metų Sukakties

ĮVYKS SEKMADIENĮ

BALANDŽIO 24 APRII

Graži Dainų Programa:
Worcesterio Aido Choro Vyrų Grupė 

vad. Josephine Karsokienės 
Stasys Paura ir Robertas Niaura 

žymūs dainininkai iš So. Boston

Jonas Sabaliauskas 
vietinis žymus dainininkas

Bus gera vakarienė ir bus įvairių pasilinksmini
mų. Būkite visi, gražiai atžymėkime savo dien- 

, raščio šią istorinę sukaktį.

Lietuvių Salėj e
29 Endicott Street, Worcester, Mass.

Pradžia 5 valandą vakaro

Paul G
■ »■■ 1 y.=

as Funeral Home,
INC.

UNUE^BROOKLYN 6, N. Y.354 MARCJ.AV
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUQTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis ^uj4iai įruoštas 

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

telefonuokite:
SHoreroad 8|79330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermeninis, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti p^r PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-i-Pcnktad.# Bal. 8, 1949
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Andriulio Prakalbu 
Maršrutas

DETROIT, MICH. Newark, N. J.

Fmca.s Andrulis

Vilnies redaktorius V. An
drulis kalbės dar sekamose 
vietose :

Balandžio 9 d. Hudson, 
Mass., vakare, 17 School St.

Balandžio 13 d. Gardner, 
Mass.

Visus ir visas raginame da
lyvauti. Daug svarbiu daly
ku yra. Išgirskite jo prakal
bas.

D. Lukienė, Apskr. Sekr.

So. Boston, Mass.
Amberlando Radijo Programa 
WKOX, 1190 Kilocycles, 
Sekmadieniu Rytais, 9 Vai.
Balandžio 10-tą, sekmadieni, 

9 vai. ryto. Gintaru Radijo 
Programoj girdėsite dainuo
jant Robertą Niaurų, Stasi 
Paura ir Bevardi Kvartetą. 
Taipgi kalbės dienraščio Vil
nies redaktorius V. Andrulis. 
Programa bus turtinga.

Jeigu norite ką nors pa
skelbti ar pranešti, tai siųskite 
savo pranešimus ir visokios 
rūšies sveikinimus bei skelbi
mus šiuo adresu *

B. F. KGBILH'S.
P. (). Box 23.

So. Boston 27, Mass.

WASHINGTON. — FBI 
agentų galva Edgar Hoo
ver pasigarsino, kad susekė 
vieno komunistų organiza
toriaus sūnų, kuris norėjęs 
gauti tarnybą karinėje ato
mų jėgos tyrimų įstaigoje.

Dar Apie Civilinių Teisių 
Kongreso Suvažiavimą

CTK suvažiavimo sesijos 
įvyko 2 d. balandžio, 10 vai. 
ryto, Jewish Cultural Center, 
2705. Joy Rd. Kadangi ne
buvo galima gauti svetainę 
parendavoti dvįems, dienoms 
pagrečiu, tai viena diena rei
kėjo daug darbo atlikti. Tam 
ir buvo iš kalno pasiruošta. 
Todėl' pirm suvažiavimo buvo 
laikomi specialiai komitetų ir 
komisijų posėdžiai, kur buvo 
paruoštos rezoliucijos, rapor
tai ir propozicijos.

Pačiame suvažiavimo buvo 
keliami šie klausimai: (1) 
Darbininkų ir negrų teisės, 
(2) Politinė Liuosybė, (3) 
Sveturgimių teisės ir (4) A- 
kademinės teisės.

Pirm suvažiavimo per visą 
mėnesį laiko Michigano vals
tijoj buvo šaukiami susirinki
mai, diskusuojami šie klausi
mai, daromi įnešimai, žodžiu 
—ruošiamasi prie paties suva
žiavimo.

Atsidarius suvažiavimui, 
Jack Raskin, Michigan valsti
jos CRC paštininkas išdavė ya- 
portą iš metų veiklos. Jis 
atžymėjo, kad Civilinių Tei
sių Federącija gyvavo per 15- 
ką metų ir labai daug darbų 
atliko, o vėliau susijungė su 
Civilinių Teisių Kongresu. 
Buvo nurodyta, kaip tas vei
kimas išgelbėjo Lemas Woods 
nuo mirties, kada jis neteisin
gai buvo įkaitintas; taipgi ko
va dėl studento Zarichny ir 
tt. . ' .

Sekė akademinių laisvių j 
klausimas. šio skyriaus pir-i 
mininkas buvo profesorius E- Į 
meritus iš Ann Arbor univer
siteto. Referavo du studen
tai iš Wayne Universiteto, De

troit Mich. Vienas—H. Ber- 
ry labai aiškiai nupiešė padė
tį kolegijose ir universitetuo
se, kur studentų ir mokytojų 
teisės paneigiamos. Jis nuro
dė, kad General Motors,

■ Chrysler ir Fordas padiktuo- 
i ja savo valią per universitetų 
1 “regentus,” ir kad liaudis 
J kAlta, kad prieš tai nekelia 
protesto balso.

Kovoje už sveturgimių tei- 
' sės skyriaus pirmininku buvo 
( senatorius Stanley Nowak, o

referavo Henry Anbender. 
Referentas nurodė tris daly
kus, kurių turėtų prisilaikyti 
kiekvienas sveturgimis, kurį 
pradeda persekioti. Pirma, 
neątsakinėti į jokius klausi
mus be pasitarimo su savo ad
vokatu, tik pasakyti savo 
vardą ir antrašą. Antra, jei
gu būna persekiojamas areš
tuotas, tai pareikalauti advo
kato. Trečia, tuojau kreip
tis į tokias įstaigas, kaip Ci
vilių Teisių Kongresas, arba 
Komitetas Apsaugojimui Sve
turgimių Teisių.

Darbo žmonių teisių sky
riaus pirmininku buvo Michi
gano valstijos senatorius Pa
trick Walsh, o referavo James 
Chihocki, U.A.W. C.1.0. 742 
lokalo prezidentas.

Paskutinis buvo klausimas 
—politinių teisių. šio sky
riaus pirmininku buvo kunigas 
Charles Hill, o referavo advo
katas M. Sugar ir Carl Win
ter.

SuvažiAvimas buvo labai 
įdomus. Padaryta ir organi
zacinių pakeitimų pačioj or
ganizacijoj. Apie tą teks kitą 
kartą parašyti.

Buvęs Delegatas.

Bayonne, N. J.
BOLINIS TURNAMENTAS

New Yorko, Bayonne, Ho
boken i)- Yonkers Policijos 
Atletų Lyga ruošia belinį tur
namenta, penktadienį, balan
džio 8 d., Pal Building, 24th 
St. iv Ave. A, Bayonne. Pra
džia 7 vai. vakare. Užbaigtu- 
vių žaislai atsibus šeštadienį, 
9 d. balandžio, vakare, toj 
pat vietoj. Bus atsižymėjusios 
sportininkų grupes (teams).

Rengėjai.

Majoras O’Dwyer būsiąs iš
rinktas antrajam terminui, ti
krino demokratų partijos na- 
cionalis viršininkas Edward 
J. Flynn.
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| Vakacijom Kambariai Sezonui | 
| Tyrame Rockaway Beach | 
| Sezfonas prasideda June 15th |
I ' ir baigiasi su Labor Day |
| Tokiam sezonui mes išranduojame kambarius | 
f Įsu virtuves privilegijomis. g

KAINOS $350.00 IR AUKŠČIAU . |
V 

Nėra ekstra parokavimų (duoble rooms) $ 
Mes randamesi gražiausioje Rockaway dalyje $ 

z BELLE HARBOR ir beach yra privatinė. | 

| Dvareckiūtė ir Dvareckienė i
1 522 Beach 140th Street |

Belle Harbor—Rockaway, L. I.-, N. Y. | 
Belle Harbor 5-3285W ) i

___________________________________________________ g 
ooooo<x>oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

SANDELIS KNYGŲ
Auksu Altoriukas, mukių knyga,

Ccluloido apdarais. Tilžės spaudimo 1.75 
Vainikėlis—jaunuomenės knyga ........... 75c.
Didysis Ramybės Šaltinis. Knyga

panaši maldoms kaip didysis šaltinis,
stambus (liukus, tvirtai apdaryta ....... 4.00

Visų metų gyv. šventųjų, apdaryta 4.25 
Biblija, visas šv. raštas; apdaryta ....... 3.50
Evangelijų knyga (per metus), apd. 3.25 
Francijos Lourdes, knyga apie 500 pusi.,

su paveikslais, tvirtai apdaryta 3.75
Lalio didysis žodynas, apdarytas ....... 15.00
Lietuviškai-Angelskas žodynas ............. 3.25
Lengvas būdas išmokt angliškai ............. 35c.
Naujausia didelė sapnų knyga ........... 1.75
Laimė ir l’lanctų nuspėjimai ................. 35c.
Sidabrinis Grabelis, graži apysaka ....... 25c.
Savizrolas. didis štukorius ...................... 50c.
Velnias ir Kapitonas, įdomūs skaitymai,

3 tomai knyga, 400 pusi........ .... 1.50
Lietuvišku Gaspadinė, sų 450 naudingų

receptu ..................................................... 1.25
Gudrus Piemenukas, graži apysaka 30c.
Raginis, gražios apysakos ......................... 35c%
Pranašavimai apie Svieto Pabaigi, ......... 1.25
Kaip Tapti Jungt. Valst. Piliečiu ......... 25c.
Gražiausių Dainų Rinkinys, knyga .... 75c. 
Gyveninius, mirimas ir laidotuvės

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

nepabėgsi, 20 paveikslų .......r................................... 60c.
Pekla, kam ji teikalingn ir kokius

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

skirtingų vaistiškų augmenų ........... 25c.
Apie L'rliką, didelį raz.baininką   35c. 
Žemaitė.-* vaizdeliai ir apie Čigonus 25c. 
Duktė akmenoriaus; graži apysakų ..... 25c.
Karalaitis ir Žmogus—atsitikimas ....... 35c.
Stebuklas—Kilčių Nakčia; dzūko pasaka 25c. 
Du broliai ii majoro duktė .............. 25c.
Raganiška lazdelė, juokingi skaitymai 25c. 
Paslaptys Talmudo Žydų; du mokiniai 25c. 
Apie Robertų Velnių ir gražių IrLandų 35c. 
Amžino Žydo kelionė per svietų ........... 25c.
Onutės /alinė ir baltu vc/gijn ........... 40ę.

CHARLES J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius

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

4113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

žoles Arbatos Formoje
Nuo nervų, išgųsčlo, htmiges, galvoje 

ir ausyse ūžimo ............................ 85c,
Nuo dusulio, asthnios; palengvina

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

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

nušašėjiin^s, stabdo niežulį ir
apsaugoja nuo piažilimo .................. 60c.

Nebūk sulukęs, -eik kiidyn ...... •........... 85c.
Nuo visokių rlieumatiškų sausgėlų ....... 60c.
Nuo užsiaeiiėjiisio kataro, bronkaitis,

hey fever arba Rose Catarrh ....... 1.25
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo ....... 60c.
Nuo geltligės ir tulžies ligų ......... 75c.
Nuo odos išbėrimų, pučkų ir lt.   75c. 
Sunkių mėnesinių icguliavintas .......... 75c.
Nuo širdies ir vandeninės ligos .......... 60c.
Palangos Tiajanka, 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 kraujų

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

Gražiausių Ramunėlių—svaras .............. 1.75
Liepos Žiedų—svaray .............................. 2.25
T'nikžolių šaknų —‘ svaras .................. 2.50
Delfino Metelių — svaras .................. 75c.
Apvynių — svaras .................................. 1.75
Valerijonų šaknų—svaras ...................... 2.50

’ M. ŽUKAITIS
884 Dean Street, North, 

Spcuecrport, N. Y.

GERAI PAVYKO 
TAIKOS MITINGAS

Kovo 29 d. didžiulėje Mos
que Auditorijoj įvyko masi
nis mitingas už taikos išlaiky
mą, kurį surengė- New Jersey 
kultūros ir mokslo organiza
cijos^

Gerai vedė tvarką visuome
nininkas ir rašytojas Albert 
Kahn, kuris pereitais metais 
dalyvavo pasaulinėje taikos 
k o n f e r e n c i j o j e Le n k i j o j e.

Kalbėtojų buvo apie 9 iš 
Anglijos, Kubos, Francijos, 
Vakarinės Afrikos ir kitur. 
Nebuvo svečiai atstovai iš Ta
rybų Sąjungos, kurių susirin
kę labai laukė, taipgi ir iš ki
tų "liaudies demokratinių ša
lių, nes jiems buvo duotas 
įsakymas tuojau išvažiuoti.

Turčių spauda garsiai šau
kia, kad' būk Tarybų Sąjun
ga ir demokratinės šalys bi
josi iš užsienio žmonių ir 
“viską slepia už geležinės už
dangos,” bet tikrumoj ponai 
Washingtone tiek išsigando 
atvykusių svečių, kad net bi
jojo, kad j'ie nepasirodytų ant 
estrados. Tai tokią jie pri
pažįsta “laisvę” ir “demokra
tiją.”

Kalbėtojai, dideli moksli
ninkai pasakė labai svarbias 
kalbas. Jie visi smerkė naujo 
karo kurstytojus. Parengi
mas gerai pavyko. Laike per
traukos buvo renkamos aukos 
veiklai už taiką. Buvo stam
bių aukų, net po $500. -Rei
kia ir daugiau tolwų paren
gimų; G. Albinas.

siu. Paduosiu heliu vardus 
dėl žingeidumo : Mamey So- 
pato, Caranbola, Rose Apple, 
Monslero Delicioso, Ficus No
ta, White Sopate, Goose Ber
ry ir daugybė kitokių. Tai 
gamtos naudingi produktai.

Paragavus kiti ir labai ne
gardus. Tačiau, tokia jau 
amerikoniška mada be biznio 

f

nei žingsnio, kur nepažvelgsi, 
visur biznis. Skelbimai, kor
tos, tikietai, katalogai, viskas 
sklandžiai, kaip ant sviesto 
patepti, tiktai mokėk ir neš
kis, kad ir išmesti tau reikė
tų, o kas jiems galvoj. Bet, 
per tokią daugumą yra ir la
bai naudingų gražių gėlių ir 
visokių produktų, kurie malo
nu savo namuose turėti.

V. J. Stankus.

Brockton, Mass.
IŠ APSIAVŲ GAMINIMO 

DIRBTUVIŲ

Brotherhood of Shoe and 
Allied. Craftsmen neprigulmin- 
ga unija laimėjo slaptus bal
savimus du prieš vieną balsų. 
Balsavimai atsibuvo 16 dieną 
kovo. Progresyviai darbinin
kai stojo už CIO. galingą uni
ją — United Shoe Workers

of America.
, Buvo plačiai aiškinama la
peliais ir spaudoje, kad Unit
ed Shoe Workers of America, 
kuri yra dalimi CIO, geriau 
galėtų apginti darbininkų 
reikalus, nes ji yra skaitlinga, 
nuo jos fabrikantai negali ki
tur pabėgti iškraustant fabri
kus į kitas valstijas ar mies
tus.

Kodėl darbininkai balsavo 
už silpną vietinę nepriklauso
ma unija, o nebalsavo už 
United Shoe Workers of A- 
merica ?

Todėl, kad vietos komerci
ne spauda, radijas, kunigai ii’ 
fabrikantai atėjo į pagalbir 
Brotherhood of Shoe and Al
lied Craftsmen unijai. Jie rė
mė šią uniją, nes ji yra silp
na, jau per kelis pastaruosius 
metus neapgynė darbininkų 

i reikalų. Visi jie susivienijo 
I prieš United Shoe Workers of 
I America uniją ir gąsdino ko- 
I munistais.

Pi;ie tokių sąlygų United 
■ Shoe Workers of America 
; unija laimėjo tik vienoj, ne- 
! žymioj Victory Shoe Co. dirb- 
! tuvėjo, kuri buvo atskira nuo 
. fabrikantų susivienijimo.

Balsavimų rezultatai buvo 
i toki: B. S. A. C. (nepriklau- 
I soma vietinė unija) gavo 3,- 
i 749 balsus; U.S.W.A., C.l.O. 
unija—-1,728; Boot & Shoe 
unija tik 179 balsus. Gi už 
tai, kad jokios unijos nebūtų 
balsavo 74.

Toki balsavimų rezultatai. 
Dabar jau ir patys darbinin-

ifai nusiminę, jaučia, had pa
darė klaidą. Daugelis manė, 
taip ir reakcininkai skelbė, 
kad jeigu balsuos prieš C.l.O. 
uniją, tai tuojau atsiras dar
bų.„ Bet apsiriko. Darbai 
dar daugiau mažėja, eilė 
dirbtuvių daugiau darbininkų 
paleidžia iš darbo.

Žolynas.

~ M. J. ŠVILPA’S 
Miracle Ointment

No. 1 M. J. Švilpa's Miracle Oint
ment, for toothache and hardening 
of gums. Tuoj prašalina danties 
skaudėjimą ir sustiprina dantų sme- 
gfin+sTKaina $1.
'No. 2 M. J. S. Salve, for external 
pains. Ši mostis gelbsti nuo įvairių 
>ąviršutinių skausmų, rankų, pusiau 
sąnŽiyiiuir rąuHfenų. Sustingimą, ne-r 
veiklumą, tirpymą. Kaina $1.

No. 8 M. J. Svilpa's Miracle Salvę 
for Skin irritation, rąsh, sinus, 
Athlete’s Foot, burns, spręs, pimp
les, bruizes. Ši mostis pagelbsti nuo 
įvairių odos ligų. Kaina $1.25.

No. 4 M. J. Svilpa’s New Disco
very Salve for Poison Ivy and Itch
ing skin, rash, ši mostis tuoj praša
lina įvairius odos niežėjimus. Kaina 
$1.25.

No. 5 M. J. Svilpa's New Discove
ry Salvo for Piles, relieves burning 
pains and soreness. Fights infection, 
promotes healing, ši Mostis tai nau
jas išradimas, kaip prąšalint Piles 
(varvančias ar ne) be pjaustymo. 
Kaina $2.50.

Parsiduoda vaistinėse. Vietiniai 
galite gauti_ pas: E. Beirs Drug 
Store, 158 Carlt St., Hartforde.

Siunčiant užsakymus, prašome 
kartu ir prisiųsti čekį ar money or
derį, Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A., 

Hartford, Conn.
Jeigu norite gauti užsakymą C.O.D., 

tai prisiųskite kartu ir 30c pašto 
ženkleliais. (adv.)

Miami, Fla.
MŪSŲ ŽINIOS

Rašant šiuos žodžius atosto
gų sezonas beveik pasibaigė. 
Vieni su mašinomis išvažiavo, 
kiti plieniniais paukščiais 'iš
skrido, kaip tai Brooklyn© 
Sutkienė, Balčiūnienė, Jakai
tis ir kiti svečiai. Miestui tu
ristai padarė gražaus biznio.

Dabar užstojo dideli sau
lėti karščiai ir sausra, o lie
taus nei lašo-. Bet kovo 20 d. 
lijo, kaip iš kibiro, tai ir buvo 
viskas. 'Daugiau iki šiol nei 
lašo. Tačiau mieste biznis ei
na senąja vaga, nekurie pro
duktai kiek atpigo. Mašinos 
ir namai taipgi atpigo, bet vi
sos bėdos, kad pirkėjų per- 
mažai. Gali būti visaip, kaip 
žmonės pradeda ką pirkt, tai, 
žiūrėk, ir vėl kainos iškyla iki 
dausų.

Balandžio 3 dieną LLD 75 
kuopa laikė susirinkimą. Pu
sė narių neatėjo. Paaiškėjo, 
kad per žiemos sezoną ren
giant piknikus p a d a r y t a 
pelno daugiau, kaip du šim
tai dolerių. Už padarymą 
pelno reikia tarti ačiū kuo
pos darbuotojams, šiaurio-, 
čiams svečiams, Lietuvių Pi
liečių Kliubo nariams, kurie 
s k ait 1 i n ga i d a 1 y va u d a vo.

LLD kuopa paaukavo kny
gų leidimo fondui $10, civilių 
teisių apsigynimo fondui $50. 
Buvo sumanyta nelaikyti mi
tingų per vasarą, taip sakant, 
turėt vakacijas. Tačiau, ap
svarsčius prieita prie išvedi
mo, kad dar vieną mitingą tu
rėsime gegužės 1 dieną, sek
madienį, 3 vai., draugų Paukš- 
taičių rezidencijoj, 3901 S. W, 
7th St. Kviečiami visi skait
lingai dalyvauti.

1 ★
Tą pačią dieną draugė M. \ j

Paukštaiticnė pavadino va
žiuoti pamatyti gėlių parodą, 
Bayfront Park Auditorium. 
Įžanga 60 centų. Pirmą.kartą 
pamatyti tokią parodą apsi
moka. Ki,tą metą bus ta pati 
kopija, Įžengus į auditoriją 
mėtėsi gausus gėlių kvapsnys. 
Q jau tų gėlių visokiausių ir 
lietuviškų gvaizdikėlių, viso
kios rūšies smiltynuose augan
ti kaktusai, koknatai, palmės 
ir kito.ki gamtiški- augmenys. 
Vienas skyrius nukrautas ma
žai kus matytais fruktais, su- 
žymėti ir vardai truktų'ir vai-

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks balandžio 11 d., 7:30 v. v„ 
Liet. Salėje,’ 29 Endicott St. Ma
lonėkite visos dalyvauti, turime daug 
svarbių reikalų. A. W. (82-83)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

jvyks balandžio 10 d., 2 -vai. dieną, 
143 Pierce St. Turėsime aptarti mū
sų kuopos gyvavimą, prašome visus 
būtinai dalyvauti. — John Mcsko.

(82-83)

NEWARK, N. J.
šeštadienio vakare, balandžio 9 

d., 8 v. v., rusų salėje, 53 Broome 
St. bus rodoma sovietines filmos: 
Hymn of Nations (Toscanini); Pa
geant of Russia (spalvuota); Sovie
tine Latvija ir kitos filmos. įžanga 
65c. Pelnas skiriamas civilinių lais
vių gynimui. Matysime ir Lietuvos 
sportininkus. Kviečiame Newarko 
ir iš apylinkes lietuvius dalyvauti. 
Kom.

HUDSON, MASS.
LLD 103 kp. rengia svarbias pra

kalbas, balandžio 9 d., 7 v. v. Kal
bės V. Andrulis, iš Chicago, III. 
LPK Salėje. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti, išklausyti 
kalbėtoją, kuris aiškins šių .dienų 
svarbius įvykius ir taipgi kalbės 
apie Lietuvą. - - P. Vaitekūnas.

(81-82)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 10 d., 10 vai. ryto, 29 En
dicott St. Draugai, bus svarbus su
sirinkimas, dalyvaukite visi. Nepa
mirškite. kad jūsų duoklės už šiuos 
nictus turi būt. užmokėtos. Prašau 
nesivčlinti. : J. M. Lukas, sekr. 

, v (81-82) U

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

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

1 f

Egzaminuojam Akis,:
■ Rašome Receptus

:■ Darome ir Pritaikome Akinius::

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 
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MATTHEW A.
BUYUS ■

(BUYAUSKAS)

□
Laidotuvių Direktorius

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

MArket 2-5172

:>
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TELEPHONE
STAGG 2-5043
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BES. TEL.
HY. 7-8681

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIU8

^FUNERAL HOME -
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

nnnuiirnninninnuuninatnunTMunnTinni

LAISVĖS 
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATAR/VAUn
''Laisvėj 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 spaustuvę.

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

W.T. „y* a a
Ti ij> iii <■> rii <■> t t t "ji -į- -

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

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

BROOKLYN,ję. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū-’ 

ėdikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas, "

RECEPTŲ SPECIALISTAL

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

TcL EVergreen 7-6288
<■> AĮ. J. iv v W V V W W T^rv▼▼T, 1

F. W. Slialins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miestą
Tel. Virginia 7-4499

—miK i* ,

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith, Daily)- Pcnktad., Bnl. 8, 1949
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Liberty AuditorijojeJau Šį Sekmadienį Girdėsim, 

Matysim Lietuvos ‘Gaidelius’ Apdovanojo:

Liberty Auditorija bus ta 
vieta, kur šį sekmadienį, ba
landžio 10-tą, pragys “Gaide
liai,” gražioji Lietuvoje su
kurta drama, primenanti 
mums daug ką iš netolimos 
praeities Lietuvoje.

Išgirdęs - pamatęs “Gaide
lius,” buvęs piemenėlis prisi-

WILLIAM KULIK 
piemens rolėj

mins savo vaikystę, kada jis 
po baime tapti apmuštu ar 
rudeniop pravarytu iš tarny
bos be užmokesties šokdavo 
kaip zuikutis iš savo vargano 
guolio gaidžiams pragydus ir 
samdytojui Įsakius “Kelkis!” 
O miegas būdavo toks sal
dus.-. .

Kitiems primins jaunystę, 
kaip gaidgystė nutraukdavo

Taksikų Streikieriai 
Prašo John L. Lewis 
Paramos Streikui

Virš šimtas eilinių unijistų 
streikierių telegrafavo mai- 
nierių unijos viršininkui John 
L. Lewis prašymą “asmeniš
kai įsikišti pagelbėti lainąėti 
taksrkų darbininkų streiką.”

Taksikų ' darbininkai pri
klauso United Mine Workers 
'd įstrik tu i 50-tam. To dis- 
trikto buvęs direktorius šiam 
streikui Leon Zwicker (dėl 
darbininkų nepasitenkinimo 
jo veikla, nemobilizavimo na
rių) tapo atstatydintas praė
jusį antradienį po to, kai 150 
streikierių atsilankė unijos 
raštinėm

Kita delegacija lankėsi raš
tinėje trečiadienį. Ji reika- i 
Javo šaukti streikierių masi- j 
nius mitingus, nes be to pra
vesti gerą mobilizaciją neį- ; 
manoma.

Taksikai su Streiklaužiais 
Zuja Tušti

Teko būti mieste trečiadie
nį. šeštą streiką dieną. Tiks
liai nuėjau pažiūrėti tų poli
cijos įrengtų streiklaužiams 
alėjų. Taksikų zuja tomis 
gatvėmis ne visai mažai, nes 
jos apstatytos kordonais po
licijos.

—Ot, kur mūsų taksais su
mokėti pinigėliai eina! — pa
galvojau sau. Skebams sau
goti policistas prie policisto,

- 

JOHN YUSKA I

107-13 Jamaica Avenue, 
Richmond Hill 18, L. L, N. Y.

Mes laikome didžiausios batų išdirbystės SUNDIAL SHOE 
COMPANY, tikrai skūrinius batus dėl kiekvieno-nario šei
mynoj, ir parduodame su mažu uždarbiu. Taigi pas mus 
pirkdami, niekad neapsigausit.

Krautuvė tik 3 blokai nuo BMT 111 th Street stoties ir tiek pat 
nuo Liberty Auditorium. Tad prašome užeiti.

malonu šienvežio pabaigtuvių 
trumpą pobūvėlį, šaukdama į 
kitos dienos 'sunkų darbą nuo 
aušros iki sutemų. I sunkes
nį darbą tiems, kuriems teko 
dirbti po pono komanda.

Buvusiems pažangiųjų rate
liuose, ėjusiems skleisti lape
lius gretimame kaime ar prie
miestyje primins tą paskubą 
sugrįžti namo pirm aušros 
trumpą pavasario ar vasaros 
naktį, kol Smetonos žvalgyba 
tebemiega, kita tebeulioja,’ ar 
gilia tebesiraivo, nepamatys, 
nepastos kelio.

Ir daug kitų prisiminimų— 
malonių ir karčių — atneš 
“Gieda Gaideliai.” Juos Liau
dies Teatro vaidybos meno 
mėgėjai suvaidins šį sekma
dienį, Liberty Auditorijoje, 
110-06 Atlantic Avė. (kam
pas llOth St.), Richmond 
Hill. Tikietas $1.25. Po te
atro — šokiai.

Prašo įsitėmyti — vaidinti 
pradės lygiai 4 valandą po 
pietų, nepavėluokite. Durys 
atdaros anksčiau.

Taipgi nuo pietų iki vėlaus 
vakaro veiks auditorijos res- 
torantas, kur atvykusieji 
anksčiau galės pietauti, pabu
voti, o po teatro — vakarie
niauti. Pietums ir vakarienei 
turės karšto roast beef, deš
rų su kopūstais ir gal ko ki
to, taipgi hamės, pyragų ir 
kitų pridėčkų.

guzikas prie guziko, o prie 
Ynokyklų vaikų gyvybei sau
goti motinos neprisiprašo po
licijos.

Įdomu tas, kad tie taksi
kai, Įsidėję skelbimą, būk tai 
“privatiški,” ne kompanijų, 
žitirkiškai užsilaiko — sustoja 
tik ten, kur yra bent pora 
policistų — kitur nesustos. 
Kaip kad važiavęs busu, da- 
vežtas iki šalutinės gatvės 
keleivis turi išlipti ir ta šalu
tine pats nueiti.

Ir pasažieriai nesidairo į pa
status .įsitraukę sėdynės kam
putyje, veido nematyti.

žmonės, kurie tėmijo, pa
sakoja, kad ir tie pasažieriai 
esą tokie pat, kaip ir vairam, 
tojai — kompanijų samdyti 
streikui laužyti. Jie prie vie
no kampo paimami, kelintame 
išsodinami, ir taip kaitalio
jami kompanijos pastifngose 
parodyti, būk daroma didelis 
biznis, kad Įbauginti fttreikie- 
rius grįžti darban.

Aprokuojama, kad '6-tą 
streiko dieną, nežiūrint’ visų 
bandymų laužyti streiką, dar 
nebuvo gatvėse nei ketvirto
sios dalies taksikų, mažiau
sia 75 nuošimčiai tebebuvo 
garadžiuose. R.

Brooklyniečių Steiner’ių kū
dikis, mergytė, gimusi su taip 
vadinamu “viršun kojomis 
pilvuku,” pasveiksianti po 
operacija atitaisymo to orga
no. Tik vienas iš dešimties 
kūdikių atlaiką tokią opera
ciją.

Atvykdama su reikalais, 
buvusioji brook lynietė Ona 
Depsienė atvežė pasiuvusi ii 
dovanojo Auditorijos virtu
vei du tuzinus abrūsiukų.

Abrūsiukai, kaip kad ii 
Įvairūs namo priežiūrai rei
kalingi audekliniai gabalai 
greit susidėvi kas, dieną var
tojant. Tad laiks nuo laiko 
dadėjimas naujų dovanų ap
saugo aud'torijos (kol kas dar 
ne per stėrą) “kišenių” nuo 
didelių bėgamiems reikalams 
išmokesčių

Ko Dar Trūksta?

Dažnai užeinant, tenka šio 
to prisižiūrėti apie auditori
jos reikalus, tad noriu pasi
sakyti ir kitiems, kaip man 
atrodo.

Už vis didžiausių, stipriau
sių aluminių ir nerūdijančiojo 
plieno puodų ir kepėjų 
(roasterių) kol kas ištenka vi
dutiniams baliams patogiai, o 
didiesiems šiaip taip gaspadi- 
nės išvargsta — nekenktų, ir- 
daugiau. Tačiau—

Didžiųjų balių mažai, ma
žųjų — nuolat įvyksta. Tiems 
ir kasdienininei veiklai nie
kad nebuvo ir dabar nėra pa
kankamai puodų—gerų puo
dų. O puodai nuola': varto
jami išsidevi bemaž taip pat, 
kaip abrūsai. staltieses, ir tt.

Dar niekad neturėjome ge
ro elektriško toasterio. Ne
turėjome stipraus mechaniško 
grietinei, kiaušiniams, tešloms 
plaktuvo. Kad dažnai ten 
gauname namie keptų skanių 
pyragaičių, tai tik dėka jau
nos restoranto vedėjos stipriai 
rankai ir darbštumui. Dar 
niekad neturėjome mėsai 
pjaustyti mašinos.

Vienok minėtieji daiktai tai 
vis dideli, brangoki, tad jų 
laukti iš atskirų asmenų do
vanoms veik tas pats', kas 
sapne skraidyti — atbudus 
tebepasijunti ant žemės. Lai
kui bėgant gal pati auditori
jos bendrovė pralobs, nors iki 
to laiko nesinorėtų be tų virš 
minėtų modernizmo marnas- 
čių apsieiti mūsų visų bendro
je, gražioje ir Įtaka ir sve
čiais plintančioje įstaigoj m

Tų mažiukų kvortinių, dvi- 
kvortinių vienišų ir dubelta- 
vųjų puodų, tačiau, atneši- 
maspiovanoti suteiktų daug 
patogumo. O be to nuolatinei 
gaspadinei, kaip kad ir už
bėgančioms laiks nuo laiko 
virtuvėje pagelbėti moterims 
tų patogumų teks ilgai lauk
ti, nes liaudiškoms įstaigoms 
nėra lengva pralobti. Net mi- 
lionieriams, sakoma, pirmasis 
milionas dolerių atsieinąs sun
kiausia !

Labai Gražu
Neskaitant vis dar' sunkiai 

ir daug tebedirbančių audi
torijai nuolatinių darbininkų, 
yra kasdien auditorijai atlie
kančių ką nors tokių, kurie 
už tą darjią negauna nei gra
šio. Bet pabandyk tu juos ap
rašyti — išcenzūruos, padary
si paslapčiomis — paskiri iš
bars.

Greta tų, ten dirbantiesiems 
daug draugiškos šilumos ir 
visiems užeinantiems patogu
mo suteikia ir tie, kurie rei
kale, ypač skubos reikale at
eina talkon. O tokios ten 
dažnai prireikia ir gal visuo
met jos reikės, nes tai nėra 
kokia miesto centre verslo 
įstaiga, bet socialiams pobū
viams, kurie, kaip audra ar 
jūra, užeina bangomis.

Aną dieną viena vidurinės 
klasės bendrija užsisako stei- 
kų pietus — vidutiniam skai
čiui žmonių. Atrodo, bus ga
lima apsieiti savomis spėko
mis. Už kelių valandų užsa
kymas padidėja penkiais, dar 
už kelių kitais, dar vėliau 
desėtku. Iš naujo tu tuos 

steikite ir vigus prie jų prie
dus dasipipk, sunešk, suspėk 
laiku pagaminti ir paduoti 
karštus, kaip turėtų būti. Tik 
girdėjęs virtuvėj buvusių mo
terų linksmą krykštavimą 
galėjai suprasti, kaip buvo 
Įvertintas draugiškumas, tal
ka, kuomet Jurgis Warisonas, 
susiradęs ir atsivežęs Aleką 
Veličką, pristatė: “Parvežiau 
daktarą!”

Nebereikia ir klausti, kad 
pristačius tokį stoikų specia
listą, greta poros tam jau dir
busių paruošiamąjį darbą 
draugių, viskas buvo atlikta 
laiku ir patenkinančiai, su 
garbingu kreditu ir nauda 
įstaigai.

Arba štai Mary Zeakus. Pa
sakei reikalą. Nubėgs ji namo, 
ką suspėjus atliks šeimai, ko 
nespėjus gaus vyro, dukrelių 
talką namams, o pati ir vėl 
atskubėjusi gabiai ir be skun
dų nudirbs darbą.

Nemaža grupė draugių yra 
išsidirbusios įprotį masinių 
veiksmų metu ateiti pasiruo
šusios dirbti. Jos pirm vis
ko užeis į virtuvę paklausti: 
“Gal reikia talkos?” Reikia, 
— stos darban, nereikia,—eis 
pasilinksminti. Pavyzdžiui, d. 
Tomelio palydovams sugrįžus 
nuo kapinių stačiai į virtuvę 
parėjo dd. Zeakus, Albina 
Mikniaus, S. Cedronienėt ki
tos. Sužinojusios, kad tą die
ną vietinės užimtos dar ir ki
tu dideliu darbu, jos pagelbė
jo viską paduoti ir išėjo namo 
tik pabaigusios nuvalyti stalus 
ir sutvarkyti įrankius. '

Dėl Tvarkos
Didžiųjų sueigų metu pa- 

gelbėtume patarnauti publi
kai, jeigu :

• Visi atsimintume ir kitiems 
pasakytume neateiti į virtuvę 
tarpusaviniams ilgiems pasi
kalbėjimams ;

Neatsistotume grupėmis pa
sikalbėjimams ties virtuvės 
durimis ar ant takų, bet at
sisėstume prie stalų, o neno- 
rintieji sėdėti sustotume toles
niame nuo virtuvė baro kraš
te ;

Esant daugiau publikos, ne
gu spėjama momentaliai ap
tarnauti, stotume eilėn;

Rūkantieji paprašytume 
tam indelio, jeigu jo nėra ant 
stalo. Tie indeliai nelaikomi 
ant stalų, kada jų nereikia, 
tik dėl amerikiečių papročio 
rinkti atmintinukus - souvenir 
iš gražių svečiams patikusių 
vietų. Didžiuodamies, kad 
svečiai pageidauja ir iš mū
sų įstaigos atmintinukų, audi
torijos vedėjai, tačiau, vengia 
priedinių išlaidų iš naujo tas 
smulkmenas supirkti. Ar.

• P
Kings apskrities žydų vete

ranų organizacija protestavo 
‘prieš grąžinimą įtakingų na
cių į atsakingas pozicijas.

IGERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop'
Frank Domikaitis

Savininkas . i
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. ■■

j j
Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas Evergreen 4-0203

Pikietavo New Yorko 
City College

Dvidešimt- penki kolegijos 
priežiūros darbininkai pikie- 

į tavo kolegijos Army Hali 
protestui prieš grasinimą juos 
atstatyti iš darbo dėl to, kąd 
jie netiųg^ civil ės tarnybos 
stažo.

Jie skundžiasi, kad jie 
prieš tūlą laiką norėjo eiti iš
laikyti eivilės, tarnybos egza
minus, bet buvusysis Army 
Hali direktorius prof. Willi
am C. Davis pataręs jiems 
neiti, nesjie liksiąsi darbe ir 
be to. Tačiau Davis pasta
ruoju laiku tapo atstatytas iš 
tų pareigų dėl karo laiku 
vestos diskriminacijos, o civi- 
lės tarnybos stažui gauti eg
zaminų laikas praėjo.

Būriai studentų norėjo pa
dėti darbininkams pikietuotr, 
bet policija jų neleido.

Nubaudė Lapeliu 
Dalintojus

Brooklynietis teisėjas ma
gistratas Abner C. Surpless 
nuteisė Elizabeth Lazorėk, 28 
metų, ir Irwin Rosenblum, 30 
metų amžiaus, už dalinimą 
lapelių, protestuojančių prieš 
teisimą 12-kos darbininkų va
du komunistu. Jie buvo areš
tuoti sausio mėnesį. Nuteisė 
ir kalėti po 6 mėnesius, bet 
tą bausmę suspendavo.

Teisėjas išsibarė ant tų, ku
rie protestavo prieš nuteisi
mą lapelių dalintojų, pavadin
damas jų žygi “neameriki- 
niu.”

MIKE
Suzana Pranaitienė, 57 me

tų amžiaus, gyvenusi 19 
Scholes Street, Brooklyne, mi
rė balandžio 6 d., Kings 
County ligoninėje. Kūnas pa
šarvotas M .P. Bieliausko - 
Ballas ' koplyčioj, 660 Grand 
St.

Laidotuvės įvyks balandžio 
9 d., šv. Jono kapinėse. Ve
lionė paliko nuliūdime vyrą 
Joseph, dvi dukteris, Jean No
vak ii- Biruta Priss, taipgi 
anūką. Ji buvo narė LDS 1 
kuopos. Laidotuvių apeigo
mis rūpinasi direktorius Bie
liauskas.

Pajieškojimai
Marijonos Kutkytės - Sakalaus

kienės iš Norkūnų kaimo, Gelgau
diškio parapijos, pajieško Agota 
Vilkaičiūtė-Bukšnaitienė, 2630 East 
24th St., Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
, Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue -
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

, TONY’S JL
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

( BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: S9.-12BrytJ
( 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta .

Areštavo Būrį Italijos 
Loterijos Skleidejy

Nov Yorke areštuoti 16 as
menų, Įtartų esant vedėjais 
nuolatinės loterijos Italijos 
naudai, panašios Į airiškąsias 
loterijas, tik su pigesniais ti
kintais ir su mažesniais laimi
kiais.

*
Minimos loterijos Italijoje 

esančios vykdomos kas savai
tė, su aukščiausiu laimikiu ne 
aukščiau $42.50. .Menama, 
kad Jungtinėse Valstijose Ma
li jai surenkama apie pustre
čio miliono dolerių per ąnė^ 
tus, daugiausia iš biednuome- 
nės, kadangi skurde ir tamso
je gyvenantieji žmonės dau
giausia tiki “laimėms.”

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina ar moteriškė, 

kuri pageidauja gražių namų prie 
jūrų kranto apskritiems metams ir 
tinkamos algos. Turi būt teisinga, 
budri ir ambicinga abelnam leng
vam namų darbui. Pas linksmus 
žmones; duodama liuoslaikio pasi
smaginimui beach’iais* ir marių mau
dynėmis. Kreipkitės: 125 Atlantic 
Avė., Atlantic City, N. J. (81-87)

Peter Kapislcas

Pasinaudokite . gera proga įsigijimui 
labai reikalingų daiktų savo namams:

Radios - Television - Refrigerators 
Washing Machines - Electric Appliances 

Gas & Combination Ranges
TT AIJTTT 895-897 Broadway

VAJ. Brooklyn 6, N. Y.
JOSEPH N. ZAYAN, Rep.

Kurie užeis su šiuo skelbimu, gaus nuolaidą kainose.
•. EVergreęn 8-2439-2240

71TDWQ R AI? 411 GRAND STREET riUr 17 o DAIi Brooklyn, n. y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ gaminimo valgiai kasdien

' DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

ooooooooę^ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA^LIETUVTŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS✓

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9612

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS _
< Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

T,Mon„ . TELEVISION
EVergreen 4-9407 SHUFFLE BOARD

Mirė Kongresmanas 
Andrew L. Somers

9

St. Albans Navai Hospitaly-
Į e mirė kongresmanas So
mers, 54 metų, demokratas, 
atstovavęs kongrese Brookly- 
no 10-jį kongresinį distriktą 
nuo 1924-tų metų. Sirgo ke
penų nesveikata, nuo kovo 1- 
mos buvo ligoninėje. Gyveno 
1338 President St.

Šiemet jau antra New Yor
ko kongresmanų vieta likosi 
tuščia. Pirmasis, • kovo 7-tą 
dieną, mirė' kongresmanas 
Sol Bloom.

PARDAVIMAI
Parsiduoda fotografijos Studija ir 

sykiu namas, su 5 kambariais ir 
maudyne ir visais kitais modemi
niais įtaisymais. Priežastis biznio 
pardavimo yra, kad mirė savinin
kas, o j\_žrj>onai vienai sunku ves
ti fotografijos studiją. Studija išlai
kyta Bushwick apylinkėje per 19 
metų. Dėl daugiau informacijų, pra
šome kreiptis pas:

Mrs. Adelle Stokes, 512 Marion 
Street, Brooklyn, N. Y. TMefonas 
GLenmore 5-6191.. Galite kreiptis 
bile laiku. (69-82)

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinas, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

•

32 Ten Eyck St.
Tel. EVergreen 4-8174

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)- Penktad.* Bal. 8, 1949




