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Japonic! ė Kimura. 
Kol dar ne per vėlu. 
Šven t as is mies tas. 
Brazdžionio “malda." 
Ar užtrokšime? 
Išdarysi ės kelias.

Rašo A. BIMBA

Japonietė Hatsue Kimura 
buvo tik 15 metų 1915 metais, 
kai ant Hiroshima miesto buvo 
numesta Amerikos atominė 
bomba. Ji rašo, kad ji važiavo 
į darbą, kai bomba eksplodavo. 
Jos draugė, tokia pat jauna 
mergaitė, buvo užmušta.

Hatsue ’baisiai susirgo ir il
gai ligoninėje išgulėjo. Paskui 
neva sugijo ir iš ligoninės išė
jo. Bet dabar, ji per ašaras ra-Į 
šo, ji pradeda apakti. Istorija 
baisi ir liūdna.

O yra išsigimėlių, kurie iš
troškusiai laukia atominio ka
ro. Reikalauja, kad mūsų šalis 
prisidarytų dideles krūvas ato
minių bombų.
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SIKANG PROVINCIJA 
PEREINA Į KINIJOS 

j LIAUDININKŲ PUSĘ
$1"

Čianiio Tautininkai Urmu Išžudė o
500 Politiniu Kaliniy

Kiek tokiam kare būtų tokių 
aukų, kaip Hatsue Kimura'. 
Nesuskaitomi milijonai.

Kiekvienas sveiko proto ir 
grynos sąžinės žmogus turi ko
voti prieš atominio karo pavo
jų. Karo nereikia. Tautos gali 
ir turi sugyventi taikoje.

Bet jeigu liaudis neapsižiū
rės ir miegos, i

HONG KONG. — Sikan- maršalą Čang Yang Hu
go provincijos gubernato- čengą, kuris -1936 metais 
rius gen. Liu Wen-hui per- buvo suėmęs Čiang Kai-še- 
įvedė tą provinciją naujajai ką.
Liaudiškai Kinijos Respub-I čiang Kai-šekas buvo pa

nikai. Jo armijos pulkai, leistas, kada pasižadėjo iš- 
? taipgi perėjo į liaudininkų (vien su

i pusę. '
Sikangas,

rinė Kinijos provincija, ru- maršalą

kinų komunistais 
prieš Japoniją, 

tautininkai suėmė 
čang Yangą, įme- 

bežiuojasi su Tibetu, Indija tė jį kalėjiman, kur jis bu- 
i ir Yunnanu, pačia pietine yo laikomas, iki tautininkai 

provincija.
Yunnano provincijos gu

rės ir miegos, rytoj gali 'būti bernatorius gen. Lu Han 
per vėlu. Jei ne Trumanas, tai jau pirmiau prijungė Yun
kas kitas sugalvos tas atominiu jianą Liaudies Respublikai, 
bombų krūvas panaudoti prieš 
mūsų įsivaizduotus priešus. Ir

kariauti
pietiniai-vaka- Tačiau

jį nužudė.

visas pasaulis užsidegs ir galas provincijos 
bus visiems! Wnn-bnn i

valdys Jungtinių
Miestas’ bus

prieinamas dėl

Jeruzolimą 
Tautų komisija, 
“tarptautinis,” 
visų — žydų, arabų ir katalikų.
Visi jie jį savinasi, visiems jis 
“šventas.”

Viskas būtų gerai, jeigu tų 
visų bažnyčių dvasininkai ne
norėtų biznio iš Jeruzolimo pa
sidaryti. Miestas jis toks pat, 
kaip ir šimtai kitų miestų pa
saulyje. Bet kunigams jis vi
suomet buvo gerai pritvinkus 
karvutė. Jie nenori ją paleisti, 
jos išsižadėti.

Todėl už Jeruzolimą kraujo 
daug pralieta, nekaltų žmonių 
daug išžudyta.

Ar dabar prasidės nauja is
torija? Nesimato. Nepatenkin
ti žydai, zurza arabai.

Sikango gubernatorius ir 
du tautiniai Szechwano 

; generolai Pan 
Wen-hua ir Teng Hsi-hou 
pasiuntė ištikimybės pareiš
kimą liaudies valdžiai Pe
kine. Pareiškimas pasmer
kia Čiang Kai-šeką ir pra
šo atleisti jiems 
klaidas.
Polit. Kalinių Žudikai

Kuomet Liaudies Armija

Chennault Bijo 
Kinų Lakūnų

HONG KONG. — Ame
rikonas generolas Claire L. 
Chennault skubotai per
siunčia savo lėktuvus iš va
karinio Kinijos ruožto ir iš 
[Hong Kongo į Formozos sa- 

praeities paskutinę Čiang Kai-še- 
|ko tautininkų ‘Tvirtovę.”

Gen. Chennault bijo, kad 
J° lakūnai „galėtų . su 

pirm keleto savaičių artėjo lėktuvais perskristi į 
prie buvusios laikinosios 'Kmų^^Liaudms Respubliką, 
tautininkų sostinės Čung-'l anasiai. jau padarė Jakū- 
kingo, tai Čiang Kai-šeko^nai dviejų' Čiang Kai-seki- 
karininkai urmu išžudė oro 

iitsu? US, “ “
degino kalėjimą su lavo
nais.

Tarp kitko, jie nužudė ir

laikinosios Kinų Liaudies Respubliką. 
čung-i^ana^ai jau padarė laku-

išžudė nili oro linW

KVIEČIAI SOVIETUO
SE PAVERČIAMI 
RUGIAIS, KUR REIKIA

Vėliausios Žinios
KEY WĖST, Fla. — Pranešama, jog prez. Trumą- 

nas ragins ateinančią Kongreso sesiją, kad panaikintų 
ar sumažintų taksus tokiems “prabangos” pirkiniams, 
kaip geležinkelių, lėktuvų ir auto-busų tikietai, pasi-l 
kalbėjimai per telefoną, odos dirbiniai, moterų papuo-l 
šalai ir kt.

WASHINGTON. — Politiniai tėmytojai lemia, kad, 
generolas Eisenhowei’ taikosi į republikonų kandida
tus busimiem prezidento rinkimam, nepaisant, kad jis 
bandė užsiginti.

SIOUX CITY, Iowa. — Išimta jau 19 lavonų iš 
Swift skerdyklos degėsių. Ieškoma daugiau.

BONN, Vokietija. — Vakarinės Vokietijos valdžia 
kreipiasi į aukštąjį amerikinį komisionierių Johną 
J. McCloy, k&d panaikintų bet kokius kaltinimus di
diesiems kariniams nacių kriminalistams— baronui 
Ernstui von Weįzackeriui, Bohlenui, Alfredui Krup- 
pui ir kitiems.

WASHINGTON. —.Pranešama, kad Amerika, An
glija ir Francija slaptai tariasi, kaip apginkluoti pie
tinės Azijos ir Vidurinių Rytų kraštus prieš komu
nistus. Ypač bijo liaudiškų revoliucijų pasisekimo Bur- 
moje, Indo-Kinoje, Malajoje. v .

Poetas 
“maldą.” 
Viešpatį 
vą.

Malda

parašėBrazdžionis
Prisimygęs jis prašo 

sugrąžinti jį į Lietu-

keista ir kvaila. Braz

FRANCIJOS DIPLOMA
TAI NUODIJĘ LENKI
JOS MAINIERIUS

VARŠAVA. — Aymar 
de Brossin de Mere ir 3 ki-

džionis puikiai žino, kad joks ti Francijos atstovybės na

MASKVA. — Sovietų 
akademikas Trofimas Ly
senko rašo Izviestijose, kaip 
sovietiniai mokslininkai pa
vertė žiemkenčius kviečius 
rugiais.

Tie kvietiniai rugiai sė-

VAKARINE VOKIETIJA 
JAU PILNAI ĮTRAUKTA 
Į MARSHALLO PLANĄ
Hitlerio Bankininkas Abs Veda 
Derybas su Washingtono Valdžia

iš Marshallo fondo,BONN, Vokietija. —periu
Aukštasis kancleris (prem- nors formaliai dar nebuvo 
jeras) Konradas Adenauer laikoma marshallinio plano 
gruod. 15 d. pasirašė sutar- nariu.
tį, kad vakarų Vokietijos tapus to plano nariu, vaka- 
valstybė tampa jau pilna- rinių vokiečių valdžia lau- 
teisiu nariu amerikinio kia dar bent tūkstančio mi- 
Marshallo plano kovai prieš lionų (biliono) 
komunizmą.

Jungtinių Valstijų ir An
glijos sudalyta, vakarinė 
vokiečių valstybė jau pir
miau gavo 730 milionų do-

Čiangininkai 
Puls Vietnamų?

HONG KONG. — Kini
jos komunistų'radijas tvir
tino, jog Čiang Kai-šeko ge
nerolai padarė sutartį su 
francūzais Indo-Kinos val
dininkais prieš Vietnamo 

smulkiųjų biznierių. Taip liaudies valdžia ir stiprėja, respublikiečius. Čiango ge- 
sako Wardas.

ANGUS WARŲ, buvęs Amerikos konsulas Mandžu- 
rijoje, dabar laivu plaukdamas iš Kinijos į Japoniją, 
įspėjo Jungtines ^Valstijas nelaukt, kad Kinijos Liau
dies Respublika savaime sugriūtų.

Ward pripažino, kad liaudininkų-komunistų valdžia 
gerina būklę dąrbininkams ir valstiečiams, nekliudo

nerolai pažadėjo, kad jų ar
mija išvien su francūzais 

prieš vietnamie- 
už išsi- 

F ra nei jos

BONN, Vokietija. — Komunistas vakarinės Vokie- kariaus
' tijos Seimo narys, Max Reinmann kaltinoto krašto'čiu'š, kovojančius 
premjęrą-kanclerį Adenauerį kaipo karinį Anglijos- laisvinimą nuo
Amerikos imperialistų įrankį ir pastumdėlį.

Reinmann smerkė Adenauerį ypač už siūlymą at-

Dabar gi, oficialiai

dolerių iš 
Marshallo fondo.

Marshallo plano kraštai 
nutarė siųsti diplomatinius 
savo atstovus vakarinei Vo
kietijai, o jinai skiria savo 
diplomatinius pasiuntiųlius 
tiem kraštam.

Hitlerinis Bankininkas 
Prašo Daugiau Paramos

WASHINGTON. — Na
ciškas bankininkas Herman 
J. Abs, stambus piniginis 
Hitlerio rėmėjas, dabar 
lankosi Washingtone ir ve
da derybas su Amerikos 
valdžia dėl didesnės finan
sinės paramos vakarinei 
Vokietijos “valstybei.”

Tas hitlerininkų šulas 
buvo slaptai įleistas į Jung
tines Valstijas lapkričio *8 
d. Jo kelionę Amerikon už- 
gyrė anglai, amerikonai ir, zimperialistų.

Teigiama, kad į francūzų francūzai valdininkai vaka-
kurti vokiečių armiją, kaip karinę anglų-amerikonų armiją bus įjungti ir 10,- rinėje Vokietijoje, 
talkininkę. _ # - 1000 Čiango karių, kurie, i --------------

Dėl Reinmanno kalbos^ dešinieji sukėlė tokį trukšmą, bėgdami 
kad seimo posėdis turėjo būti pertrauktas. f

___ i nuo kinų liaudį- FRANCIJOS SOCIALIS-
Ininku, jau persimetė į Indo- TAI GRĄSINA APLEISTI

PLIENO TRUST AS PAKELE 
KAIN4 $4 TONUI

Kiną.

FRANCIJA RAGINA 
IŠBART IZRAELĮ

VALDŽIĄ

PARYŽIUS. — Franci
jos socialistai griežtai pa
reikalavo, kad premjeras 
Bidault užgirtų tam tikrus 
jų pasiūlymus, o jeigu ne, 
tai socialistai ministrai ap
leis Bidaulto valdžią. Tuo
met suirtų sudėtinis Bi
daulto ministrų kabinetas.

Vienas socialistų pasiūly
mų yra pripažinti darbinin
kams teisę streikuoti. Bi
dault stoja už verstiną dar
bininkų taikymą su sam
dytojais.

LAKE SUCCESS, N. Y. 
— Francijos atstovas Jung
tinių Tautų taryboje nesa- 
vistoviems kraštams globo
ti siūlė aštriai išbarti Izra
elio valdžią, kad jinai per
kėlė savo sostinę iš Tel Avi
vo į Jeruzalę.

Pastarasis

PITTSBURGH. — Uni-jl948 metų mėnesius.
ted States Plieno korporaci- ——— 
ja - trustas pakėlė kainą 4 
doleriais tonui plieno. Tuo mokratas senatorius Joseph

- ■ - - ............ ~~ — ' ,V1 jog
plieno pabranginimas daro 
žalą visuomenei ir yra nie
ku nepateisinamas. O’Ma- 
honey sakė, kad jo pirmi
ninkaujamas kongresinis Tautų seimas 
komitetas tyrinės, kodėl vesti Jeruzalę 
plieno kaina taip išpučiama Tautų valdybą, 
tokiu laiku, kada plieno fa- taryba jau pradėjo gaminti 
brikantai kuopiasi didžiu-(įstatus, pagal kuriuos Jun- 
lius pelnus.

CIO unijų vadai smerkė žalę. 
Plieno korporaciją už sau-

WASHINGTON. — De-

jami kalnuotose srityse, kur pabranginimu tikisi dar SO.O’Mahoney pareiškė, 
viešpats jo Lietuvon nesugrą-riai samdė niekšus, kad už- Sąiyg0S netinka žieminiams milionų dolerių per metus "1’’ '
žins.-

Bet blaivus protas poetą Lie
tuvon sugrąžintų. Kodėl Braz
džionis prie jo nesišaukia pa
galbos?

Karo metu, kaip bematant, 
buvo nutiesta 1,500 mylių il
gio paipa (ryna) tš Texas pri
statyti aliejų į New Jersey.

Dabar visas New Yorkas at
sidūrė didžiausioje bėdoje. Pri
trūkome vandens! O New Yor- 
ko valstija pilna milžiniškų eže
rų. Tie ežerai pilni tyro van
dens. Tik reikėtų vienos dide
lės paipos apie trijų, keturių 
šimtų mylių ilgio ir niekam 
New Yorke, nereikėtų trokšti.

Bet mūsų valdininkai apie 
tai nė nekalba. Jeigu būtų bu
vę imtasi už darbo tuojau, kai 
buvo pastebėta nelaimė dar va
sarą, šiandien tokia paipa jau 
siųstų vandenį į New Yorką iš 
Lake Champlain, arba Lake 
George.

kamšytų arba užgriautų ve- kviečiams, ir kviečių varpo- daugiau pelnyti, negu da- 
se užauga tikri rugių grū-bar.-

! Kainos pakėlimą šis trus- 
Sovietų mokslininkai Ly-'tas teisina luomi, kad savo 

senko vadovybėje jau pir- lėšomis įvedė senatvės pen- 
miau išvystė tokius naujos siją darbininkams, 
rūšies kviečius, kad ant vie
no stiebelio yra penkios bei 
šešios varpos, pilnos grūdų. 
D a u g i a v arpiai kviečiai
daug sykių daugiau duoda 
derliaus,' negu senieji vie- 
navarpiai kviečiai.

dinimo - ventiliacijos įren
gimus kasyklose. Tokiu bū
du jie mojosi užnuodyti orą 
kasyklinėmis dujomis, kaip 
juos kaltina Lenkijos teis
mas.

Tie Francijos diplomatai, 
kartu 
vienu lenku taipgi šnipavo 
Anglijai ir gadino - sabota- 
žavo Lenkijos pramonę.

POLITINIŲ KALINIŲ 
SUKILIMAS INDIJOJ

KALKUTTA, Indija. — 
Kalėjime sukilo 250 politi
nių kalinių. Pašaukta poli
cija atakavo sukilėlius aša
rinėmis bombomis ir revol
verių šūviais. Susikirtime 
sužeista 52 asmenys, jų tar
pe ir 17 policininkų.

šu vienu vokiečiu ir
U. S. Plieno korporacija 

per 9 pirmuosius šių metų 
mėnesius gavo 133 milionus 
dolerių gryno pelno, tai yra 
45 milionais dolerių dau
giau, negu per tuos pačius

STREIKAS APŠLUBINO
ITALŲ VALDŽIĄ ;•

J u n g t inių 
nutarė per- 
į Jungtinių 
Ir minimoji

TITO PAVARĖ 3,000 
gtinės Tautos valdytų Jeru-I^USŲ Is DARBO

;Sįi„tr,Kk’BUe“
_______ _ , : mų pries Jungt. Tautų pla

ną, nors Amerikos atstovas 
seime balsavo prieš Jeruza- 

. lės perėmimą į Jungtinių 
Tautų rankas.

“Kaip pasiklojo, taip išmie
gos.” Prastai pasiklojo, prastai 
“išmiegos.” Toks kelias išdavi
ko Traicho Kostov, kurį Bulga
rijos teismas nuteisė mirtim 
Ilgus metus nudavė komunistu, 
bet buvo šnipu ir išdaviku.

Begėdiškas kelias privedė 
prie begėdiško galo..

Hillside, N. J.
ATITAISYMAS

Penktadienio Laisvėje, 
pirmame puslapyj žinia a- 
pie Veros Ambrozaitienės 
mirtį turėjo būt iš Hillside, 
N. J., bet per skubinimą 
jai uždėtas antgalvis Cliff
side, N. J. Labai atsiprašo
me velionės šeimą ir visus,

R0MA. — Civilinių val
džios darbininkų - tarnau
tojų streikas per 24 valan
das uždarė paštus, telegra
fo raštines ir kitas valdžios 
valdines įstaigas. Valdžia 
buvo apšlųbinta, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas.

Streike dalyvavo apie 
pusantro miliono žmonių; 
reikalavo pakelti algas.

ki-

ORAS. —: Giedra, šilčiau, kuriuos tas paliečia.

SINGAPORE. — Tapo 
palaidotas anglas Malajos 
gubernatorius Duncan Ste
wart, kurį nukovė jaunas 
malajietis patrijotas.

Anglies Kompanijos Šaukiasi 
Teismų prieš Mainierių Unijų

WASHINGTON. — An-| Patraukti Lewisą ir 
gliakasyklų savininkai iš tus Mainierių Unijos vadus
pietinių valstijų atsiuntė teisman pagal įstatymus 
prezidentui Trumanui rei- prieš trustus — jie vadina 
kalavimą panaudoti teismų šią uniją “trustu.” 
buožę prieš Mainierių Uni
ją. Jie reikalauja teismi
niais veiksmais ] * 
mainierius pilną laiką dirb-1 
ti vieton dabartinių trijų 
dienų per savaitę.

Pietinės anglies kompa
nijos perša prezidentui:

Pavartoti teismo indžion- 
kšiną pagal Tafto - Hart
ley^ įstatymą, įsakant an
gliakasiams dirbti 5 dienas tams ir už ardymo darbus 
per savaitę, kaip pirmiau;!prieš Lenkiją.

BELGRAD, Jugoslavija. į 
Amerika dabar patarei— Pagal Tito valdžios įsa- I 

kymą, 3,000 rusų tapo pa- ’ 
šalinti iš valdinių Jugosla
vijos tarnybų ir darbų.

Tie rusai kadaise buvo 
caristai, pabėgę nuo sovie
tinės revoliucijos. Bet pas- 
kesniais laikais jie pareiškė 
Sovietų Sąjungai ištikimy
bę, todėl jiems ir buvo su
teikta sovietinė pilietybė, už 
tai Tito juos ir baudžia, bet 
jis globoja priešingus So
vietam rusus.

SUDEGĖ 5 BOMBANE- 
ŠIO LAKŪNAI

ROSSWELL, N. Mexr —
Unijos vadovybė yra nu- ^ombanešis B-29 užkliuvo 

tarus, jog visi mainieriai už vėi° malūno, užsidegė ir• L* VU-*- V4U, 1UJ

pi įversti tik 3 dienas per sa- i Iro I . * • i v Xvaitę, iki minkštosios ang
lies kompanijos padarys 
naują sutartį su unija.

VARšAyA. — Lenkija 
pradėjo teisti 4 francūzus, 
1 vokietį' ir 1 lenką už šni
pinėjimą svetimiems kraš-

nukrito. Sudegė 5 kariniai 
lakūnai. 3 kiti apsvilinti.

SMARKIAI PAKĖLTA 
REND A KANADOJE

Vieno Svaro Kūdikis

MONTREAL, Kanada.
— J. O’Neil’ų kūdikis gimė 
pusketvirto mėnesio pirm 
laiko ir sveria tik vieną 
svarą, bet kūdikis sveikas; 
ir daktarai ligoninėje sako,

OTTAWA, Kanada. — 
Šio krašto valdžia įgalino 
gyvenamųjų namų savinin
kus pakelti rendas 18 iki 22 jis gali užaugti ir norma- 
procentų. _____  _ liai gyventi.procentų.
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Rašo
Štai ir vėl turime 

das, pasakiško dievo sūnaus 
Jėzaus gimimo dieną. Dėl. 
to keliama daug trukšmo. 
Daug kas iš to daro puikų 
biznį. Dabar klausimas: Ar- 
Kalėdos yra Jėzaus gimimo 
diena, ir, antra, ar 
buvo toksai pasaulio 
nytojas?

Į šituos klausimus
lininkai atsako dvejopai: 
Vieni sako, kad Biblijos 
Naujojo Testamento Jė
zaus visai nėra buvę; kad

A. M. Metelionis
Kalė-

kada 
išga-

moks-

Jungtinės Indonezijos Valstybės
Kai tuojau po karo J 

kęsti Holandijos viešpatavimą, 
Amerikos ginklais gerai ginkluota Holandijos armija 
Visa šalis buvo ginkluotų jėgų okupuota ir kalėjimai per-1 
pildyti tikraisiais kovotojais už Indonezijos nepriklauso- ^įus dievų^mus antri 
mybę. Isako ;;_ ■ ’

Toks atviras karas prieš kolonijų žmones nepatiko ment0 Jėzus yra 
Jungtinėms Tautoms. Jos pareikalavo Holandijos liautis 
kariavus, bet nieko nedarė, kad Holandiją iš Indonezijos kurį žydai pirma akme-

Indonezijos žmones atsisakė toliau v’so® pasakos apie Jėzų
prieš juos buvo paleista yra kartojimas senų, daug
1 J 1 šimtmečių pirm knksciony-

’ bės pasakų, apie Krishna,
•ą, Buddą, Horus ir
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'sako, kad Naujojo Testa-
, žydų tal-

mūdo Jehoshua Ben-Paudi-

Nea iškurna i
Toliau evangelijos sako, 

kad dievo sūnus Jėzus taip 
jįe_ trukšmingai, stebuklingai • 
j)ies gimė, jog net naujos žvaigž- 

: .dės ant dangaus atsirado,

JUOKTIS SVEIKA
imperijoj gruodžio 25 
na buvo vadinama 
natalis invieti solis — gi- , , . .. v.
mimas nenugalimos saulės Į^d buk jį pažino ne tik 
dievo Mitro, arba kitaip žmones, bet ir gyvuliai. Bet 
vadinama švente Saturną- PO .tokio stebuklingo, truk- 
lia. Per ilgus laikus krik- | 
ščionys Jėzaus gimimo' 
šventės arba kalėdų neturė
jo. Jie švęsdavo tik jo miri
mo dieną — Velykas- <

iškraustyti. Pagaliau Anglija ir Amerika priėjo išvados, nimis užmušė, o po tam ant 
kad bus daug geriau, jeigu tiems žmonėms bus suteikta medžio nukryžiavojo, dar i 
tokia nepriklausomybė, kurioje holandai pasiliks šalies viešpataujant Aleksandrui 
viešpačiais, bet biznį galės vesti visos kapitalistinės šalys. Janneus, apie 100 metų 
Tuojau pačioje Indonezijoje atsirado tokių, kurie su to- pirm krikščionybės. Pavyz- 
kia “nepriklausomybe” pilnai sutiko. Po Jungtinių Tau- džiui, filozofas Bertrand 
tų komisijos priežiūra, tie indonezai ir holandai susita- Russell savo knygoj “Why 
re ir pagimdė taip vadinamas “Jungtines Indonezijos I am Not a Christian”, sa- 
Valstybes.” Jose gyvena per septyniasdešimt milijonų ko: “Istoriškai yra labai a- 
žmonių. ibejotina, kad Jėzus buvo.

Aišku, kad šitokia nepriklausomybė yra apgavystė.’Jeigu jis gyveno, tai to fak
tais nėra galima prirodyti.”

Kitas žymus religijų is
torikas J. M. Robertson sa
ko, kaį yra buvęs žydas

Taip pat aišku, kad indonezai netylės ir nepasiduos nau
jajai kolonijos formai. Jie ir toliau kovos už pilną ir tik
rą nepriklausomybę.

Rašo JONAS MOLIS
čia, sudaužytoje jo į šviesius namus, kada mok

slas pasiekiamas ne vien tur
tuoliams, — tada Amerikoje t 
ruošiami kongresai ir bankie- 
tai, kad vėl grąžinus senus val
dovus engti ir išnaudoti. Ir tie 
eksperimentai daromi vien to
dėl, kad juoktis sveika. Pertek
liuje gyveną, pavydi savo liku
siems Lietuvoje tautiečiams tos 
laimės, kad jie laisvi, kad jie, 
nuo plūgo, nuo priekalo grįžę, 
gali patys savo reikalus tvar
kyti, gali savo žemės šeiminin
kais būti.

šiandien 
nams, kad 
už sviestą, 
grūdus, už 
nūs įgrūsti
padargus, ponams reikalingus 
prabangos dalykus, ar karo pa
būklus ir amuniciją. Todėl ir 
ruošiami kongresai, todėl tuo
se kongresuose kalba Dėdės Ša
mo gubernatoriai ir kongres- 
manai. Todėl kapitalas ir glau
džia Lozoraičius, Žadeikius ir 
generolus pentinuotus, kurie 
rašo rezoliucijas, protestus, 
sveikinimus.

Mes žinome, kad prelatas . 
Krupavičius, vienas

Pas mus
Europoje, sakoma, kad malo- 
nusai Rooseveltas mėgdavo 
juoktis. Tasai jo juokas pri
gijo amerikiečiuose ir virio ma- 

! Laikraš
čiuose, žurnaluose šypsenos, 
vien šypsenos. Ištraukia žmogų, 
tris dienas okeano vandenyse 
plūduriavusi — jis šypsosi. Ne
ša neštuvuose auto avarijos da- 

i su amputuotomis kojomis 
Fotografuoja

šmingo gimimo tas dievo !
sūnus dingo ir per 30 metų
niekas nieko apie jį negir
dėjo. Tik vienoj vietoj Lu- i 

q košius kalba, kad kada Jė
kada pradėjo švęsti ir Je- fus buvęs 12 metų, tai su lyvį L........_

tai tėvais atėjo j Jeruzolimą _ jis kvatoja.

Darbo Federacijos Biurokratai 
ir Kinija

Nors tas nieko nebepafxelbes, bet Amerik. Darbo Fede
racijos biurokratai paliejo visą gailiųjų ašarų viedrą dėl Kadangi nūdien mokslas Saturnalią, paversti į Je- 
tos liūdnos nelaimės, kuri ištiko jų “brolį” Čiang Kai- neginčinamais faktais pri- z^us gimimo šventę — Ka- 
šeką. Nesvarbu, kad Čiango viešpatavimo laikais darbo ’ rodė, kad žemė yra ne 5953 lėdas^ 
unijoms Kinijoje buvo uždrausta gyvuoti, nesvarbu ir metų sena, kaip Biblija sa- 
tas, kad dabar, išsilaisvinusioje kini joje, milijonai Kini- ko, bet bilijonų metų, dėl . .... .... . . . . . . •• J • • ‘VI 1 T

zaus gimimo dieną, 
švęsdavo įvairiais mėne
siais: vasario, kovo, balan
džio ir net gegužės.

Prieštaravimai
Biblijoje nėra pasakyta, 

kada Jėzus gimė, todėl vie
na diena taip gera, kaip ir 
kitos. Šv. Mateušas savo 
evangelijoj sako, kad Jėzus 
gimęs tada, “kai Herodas 
buvo Judėjos karalium”. Gi 
šv. Lukošius sako, kad Jė
zus gimė tada, “kai Cyri- 
nius buvo gubernatorium 
Syrijos”. Čia Mateušas su 
Lukošium nesutinka ant 10 
metų. * i!

O Encyclopedia Britanni
ca apie Jėzaus gimimą štai 
ką sako:

“Krikščionybės autorite
tai dėl savo išganytojo Jė
zaus gimimo dienos „nesusi-, veinįus išvaikęs ir tam pa
taiko ant 133 metų. _ ! našiai. Tas reiškia, jis turė-

Gen is jų autoritetai, nė- j0 turėti daug pasekėjų ir 
ra ką sakyt! i sykiu turėjo būti plačiai ži-

Tik po 325 metų, kada nomas ir pažįstamas. Bet 
kad

ir tuoj pasimetė - paklydo, numirėlį — tas šypsosi. Nors 
(Čia, rodosi, dievo sūnus, jam sveikata jau 'ir nereikalin-
kuris viską žinojo, nęgalėjo;ga> bet jis šypsosi, kad pačia-
paklysti). Būk tėvai per 
dieną ėjo ir tik vakare ap
sižiūrėjo, kad neturi savo 
sūnaus. Ir tik po trijų die
nų ieškojimo atrado jį diev- 
namyje. Šitas Jėzaus pa
metimas rodo, kad tėvai 
mažai jo paisė. Bet Jonas, 
Mateušas ir Morkus sako, New Yor|i , kričio 4.6 die. 
kad Jėzus dievnammlbuvo i nomis ALTas susallk<-. vadina.

rius graboriui, laidotuvių di
rektoriui reklamų., še, kaip aš 
gerai jaučiuosi laidojamas! Mi
rusiam vis vien — kodėl nenu- 
sišypsoti ir neduoti 
žmogui uždirbti.

Tais pačiais, reikia manyti, 
sumetimais — juoktis sveika.

gyvam

pikta kapitalo tar- 
jie negali lietuviui 

už geriausios rūšies 
kiaušinius ir beko- 

antrarūšius ūkio

ne 12 metų, bet 30 Tnetų 
amžiaus ir piniguočius išvi
jęs iš dievnamio.

Dar toliau, skaitome Bib
lijoj, kad Jėzus buvęs pa
ties dievo sūnus ir daręs' 
daug visokių stebuklų: 
vandens viršum vaikščiojęs, 
negyvus atgaivinęs, iš van
dens vyną daręs, iš žmonių

mųjį “Visuotinį Amerikos Lie
tuvių Kongresų.” Chicagos 
Draugas rašė (spalio 29 d.), 
kad tokšai “kongresas” reika
lingas “partizanams” talkinin
kauti iki galutinio “laimėjimo” 
ir kad “partizanailx k«.d vLc^wi” prašo kuo Mykolas
skaitlingiausiai kongrese daly- pirmųjų pasveikino vakarų Vo-

vardu Joshua, graikų kai- I krikščionybė tapo Romos V(U Biblijoj skaitome,
boj Jėzus, bet jo religinis, imperijos religija, tai 354 jgzus buvo visai nežino-
kultas gyvavo daug metų metais popiežius Liberius į- mas, net policija jo nepaži-
pirm Naujojo Testamento |sakė gruodžio 25 dieną, ^ojo; tik laike paskutinės

• * {saulės garbinimo šventę ' - -Jėzaus gimimo.

Pasisavinta švente
Dar ir dėlto pirmiejiUdOj lYdAl U4CXMCX1 J lOOUalO V IHUolUJU JLXJL111J A7 J Vj 11A All J A/l AGI 1 AkAin aivj A/kz u aaivuUj AAVi . A

jos darbininku gali laisvai organizuotis į darbo unijas, to savimi aišku, kad žmo- krikščionys neturėjo Jė- 
plūs-gus niekados nebuvo rojuj, fZaus gimimo šventės, kadGreen ir Well gailisi Čiango, o susiriesdami 

ta naujuosius vadus.
kad

kietijos “galvų” Bonnoje. Tiki
si Krupavičius, tikisi, reikia 
spręst, vadinamasai Amerikos 
lietuvių kongresas, kad dabar, 
kaip ir 1918 - 1919 ir 1941 me
tais, vokiečiai duos pinigus ir

- : “visi daly- i ginklus Lietuvos išdavikams,
visuotiniame Ameri- kad tie stotų prieš savo liaudies 

Atsi-|va^4 ir susidėję su vokiečių 
rug-, baronais ir Lietuvos, Vokietijo- 

piūčio mėn. 25 d. Ten siūloma 4e dar tūnančiais, dvarponiais

vauti. Mes “dievo paukštelių” 
stovyklose sekėme, kiek galė
dami, kongreso eigų. Skaitėme, 
kad dalyvaus kongrese 1,200- 
1,300 delegatų, kurie kalbėsi 
milijono lietuvių vardu. Gavo-j 
me ir atsišaukimų: “ ' 
vaukime \__ _______ —
kos lietuvių kongrese.” 
šaukimas rašytas 1949 m.,

— grųžintų baudžiavos gadynę. 
Dar “dievo paukštelių” stovyk
lose ir vokiečių ūkiuose užtekti
nai valkiojasi Lietuvos išdavi
kų, buvusių Hitlerio karių, ša
lia jų slankioja ir latvių SS- 
mannų būriai: Dėdės Šamo 
krašte spiečiasi “pirmieji” sa
vanoriai ir generolai, gerai ži
ną vokiečių tarnyba ir .koman
dų.

Bet mes manome, kad Tary
bų Lietuvos piliečiai, išgirdę 
apie “Amerikos lietuvių kong
resų” ir rezoliucijas, — vien 
nusijuoks. Juoktis sveika! Ir 
nusijuoktų jie, kongrese “par
tizanų” žygių prisiklausiusio, 
šišo pagauto, Juozo Tysliavos 
eilėraštį perskaitę:

Tyli toli mano tėviškė, 
Užsidėjus lietaus skrybėlę. 
Juoktis sveika!

delegatų į kongresą rinkimų 
tvarka. Iš to siūlymo matosi, 

siunčiamas, 
apytikriai, vienas delegatas nuo 
50 lietuvių ir įvairus “centrai” 
siunčia po 4 delegatus, redak
cijos po vienų ir dalyvauja sve
čiai, dipukai 'ir kiti. Mes stovy
klose panorome kongreso daly
vių skaičių patikrinti ir, gavę 
Draugo 273 numerį, kur buvo 
5 pusi. įdėtas paveikslas: “Am-į 
erikos lietuvių kongreso antro-1 
ji diena,” ir Draugo 274 nu
merį, kur buvo 5 pusi. įdėtas, 
paveikslas: “Amerikos lietuvių 
kongreso bankietas” — suskai
tėme iki' 300 kongreso dalyvių. 
Pamatėme ten daug pažįstamų 

| veidų ir užpakalyje jų “vytį” 
su nuleista uodega.. Tur ibūt, 
jam Amerikoje nelabai sekasi.

Iš virš minėtų paveikslų 
mums paaiškėjo, kad “dievo 
paukštelių” vadai apleidžia Eu
ropos kraštus ir jau pradeda 
Amerikoje susirinkimus, kon
gresus ir bankietus krėsti. Čia, 
pas mus, liko “dievo paukšte- pranešimus visų lietuviškų 
liai” nuskurę ir iš jų daug ne-'masinių organizacijų apie

Dėdės Šamo krašte.
Juoktis sveika! Amerikiečiai 

mėgsta reklamų, mėgsta sensa
cijas. Ten jau nuskrido ir nu
plaukė generolai, ten jau sėdi 
ir “Kybartų aktus” prie krūti
nės glaudžia Lozoraitis. Minis
terial ir generolai, generolai ir 
ministerial ir kunigų išvirkš
čios apykaklės mirga.

Atidarant kongresų, skaito
ma invokacij^. Inyokacijoje tik 
viena vieta reikšminga ir giliai 
teisinga: “Taip, mes ir mūsų 
vadai esame nekartų nusikaltę,

viskam pilnai tiki. Visai ki- atleisk mums mūsų kaltes!” Ir 
taip buvo pradžioj krikščio- toliau — melas: “Mes nesiva-

vakarienės vienas, iš Jėzaųs

i nei vogė obuolius, nei buvo (dauguma jų tikėjo, kad Jė- sakoja
I___ -__________________ ____L_______ •_ ono -iriem nnrrimn r. nilnni -r —
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To dar neužtenka. Federacijos biurokratai visomis ke- parduotas ir nebuvo jokio Įzijs visai negime, o pilnai 
turiomis stojaTprieš išsilaisvinusios Kinijos pripažinimą, reikalo nei dievams, nei jų užaugusiu-vyru nuzenge is 
Visiškai nieko Amerika neturinti turėti !
šimtais milijonų Kinijos žmonių, kol jie nesusigrąžins 
čiangiškos demokratijos!

Žinoma, kad to niekados nebesulauks nei Green,
Čiang. Bet to jie nepaiso. Jie negali pakęsti žmonių,
rie atsisako toleruoti išnaudotojų viešpatavimą.

Kiniečiai nusidėjo prieš Federacijos biurokratus, kai dažnai maisto^stokavo ^ku-
jie nusprendė paimti į savo rankas savo likimą. Kol vieš-

su keturiais sūnams' atpirkineti.
Iš Kur Kilo Kalėdos

Gruodžio 25 diena
šventė daug šimtmečių se- ką sako: 
nesnė 
Jėzus

9

nei 
ku-!

‘ ' dangaus ant žemės prie 
Jordano upės ir Jonas jį 
apkrikštijo. “Encyclopedia 

yra of Religion and Ethics” štai

negu pasakiškasis 
Žmonėms, kuriems

- . ... . . v. rie neturėjo šiltos pastogės,
patavo Čiango klika, kol kasmet milijonai kiniečių mire drabužių

“Dabartinės Kalėdos ir 
jų ceremonijos nėra krik
ščionybės padaras, bet pa
imta iš senovės romėnų ir 
kitų pirm krikščionybės re
ligijų ir yra toleruojama ir 
palaikoma per krikščionių 
bažnyčią.” |

mokiniųjį;išdavė (parda- \ kon^res^ 
vė) už 30 grašių.
Kada Jėzus atsirado ant 

kryžiaus
Labai ir labai daug viso

kių pasąkų kunigija pripa- 
žmoneliams apie 

Jėzaus gimimą, kentėjimus 
ir mirtį ant kryžiaus. Bet 
toji kunigija “pamiršta” 
pasakyti žmonėms, kad ar
ti 800 metų krikščionybės 
kryžius visur nešė, pas kry
žių stovėjo ir ant kryžiaus 
kabojo avinas, o ne žmogus, 
ne Jėzus.

Tik popiežius Adrianas I 
i (772-795 m.) šeštam Sinodo 
! suvažiavime Konstantino- 
1 polyj išleido patvarkymą, 
kad visur ant kryžių vietoj 
avino, būtų Jėzus, žmogus.

Šitą idėją Avino, išgany
tojo krikščionys buvo pasi
savinę nuo Mitros pasekė
jų, nes Mitra buvo persta- 
i tomas avinėliu nekalčiau
siu ...

Kalėdos nėra jokio išga
nytojo Jėzaus gimimo die-

___  ______ 4 ir neturėjo 
badu, tol viskas buvo gerai. Niekados Green ir Woll ne būdį tamsoje apsišviesti, 

, .. - 7 -.. .. _ isaulės šviesa buvo daug
negu mums v .

Kada diena ėjo! Dabar biskis apie Jėzaus 
trumpy n, o naktis ilgyn, tai nekaltą pradėjimą ir tąI 
dėjo. Bet kada jie jau su- mes čia neapsistbsime, o ei- 
laukė gruodžio 25 dienos, sime toliau tyrinėti senovės 
tai žinojo, kad jau diena > religijų istoriją ir mitolo- 
darysis ilgesnė, todėl jie tą [gijų? tai surasime, kad tų 

(dieną šventė, taip iškilmin- dievo, sūnų, be žemiškų^ tė- 
Garsiai prabilo liūdnos praeities buvęs Rumunijos ka- gai, trukšmingai apvaikš- vų gimimai būdavo dažnus vy.

Senovės Romos ir krikščionių Jėzus buvo na, nėra nei krikščioniška 
-------vienas iš labai pavėluotų o vienas iš daugelio 

skirtą gyvulinkystės išvysty- ■ užgimti. Tada nekaltai gini
mui. Filmo kadrai apie moks- davo ne tik dievų 
linę konferenciją Radviliškio 
apskrities “Raudonosios auš
ros” kolūkyje pasakoja apie 
mokslinių darbuotojų ir prak
tikų bendradarbiavimo reikš
mę kovoje dėl visuomeninės 
produktyvios gyvulininkystės 
išvystymo kolūkiuose.

ąn^r<>je Paro" nas dievas bulius — Apisas. uaip muw piau^ivj itonau — meias: "Mes nesiva-
naruošaq bei šiauhl? .apskritiesgyvuli- par šiandien daug krikš- * nybės. Kada dar buvo pa- i dovaujame kerštu, atleidžiame
paruošas oei ( ninkystes pirmūnai: Gmkunų Hkl- • f'anmr roliaiinc tni Vrikčnin. ’’

neprisimindavo apie Kiniją. Į
Tik dabar jie staiga atrado Kiniją. Kiniją apsėmęs brangesnė, 

“raudonasis” tvanas. Amerika turinti su tokia Kinija ne-,šiandien, 
siskaityti. i

Bet Kinija, suprantama, eis savo keliu, naujuoju keliu, žmonės buvo nusiminę, liū- stebuklingą gimimą. Jeigu 
Amerikos Darbo Federacijos biurokratų gailioji rauda 
nebepasuks atgal progreso rato.

Dar Viena “Nuodėmė”
raliaus užsienio reikalų ministras Visoianu. Jis sako, kad čiodami. 
anais laikais tas pats visiems gerai pažįstamas Andrei 
Višinskis papildęs dar vieną nuodėmę prieš “demokrati
ją.” 1945 metų vasario 28 d. jis įsakęs Rumunijos jau
nam karaliui Michaeliui sudaryti komunistinę, arba ko
munistams prielankią valdžią. Tai buvęs Rumunijos ne
priklausomybės paneigimas.

Iš patamsių išlenda visos senosios papūgos. Visų jų 
viena ir ta pati melodija: “mus nuskriaudė, mus iš 
valdžios išstūmė, mes nedovanosime!”

Visoianui gaila prarastos garbės ir netektų turtų.

sūnūs, 
žymūs žmonės, bet ir gyvu
liai: štai tūli iš jų: syriečių 
Adonis, graikų Dionizas, 
persų Mitra, egyptiečių 
Horus, babilioniečių Mar- 
dukas, Romos karalius Au
gustas, kinų glavočius Kon- 
fucius ir net egyptiečių vie- 1 1 X • * A ' •

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vijurkui. — Labai senas 

Laisvės nusistatymas dėti

pasipelnysi,^— kitas reikalas susirink i m u s ir parengi- 
----- ----- Imus. Manome, kad toks nu

sistatymas yra teisingas ir 
jį keisti nėra reikalo. To
dėl jūsų pastabos nedėsime. 
Atleisite.

krikščionių nuo senovės pa
goniu pasisavintų burtų, į 
kuriuos daug žmonių dar 
šiandien atsidavusiai tiki.

Šiandien tūli krikščionys 
ne tik nieko nežino apie ki
tas religijas, bet ir apie sa
vąją tik tiek težino, kiek 
kunigas nori, kad žinotų ir .^et tu, gailestingasis viešpatie,

New Haven, Conn

ŽINIOS E LIETUVOS
AKTYVŪS RAČIUPĖNŲ 
APYLINKĖS DEPUTATAI

KUPIŠKIS, spalio 12 d. — 
Kupiškio valsčiaus Račiupėnų 
apylinkės tarybos deputatai, 
padėję savo apylinkės vals
tiečiams susijungti j “Laukų 
spartuolio” ir “Slavinčiškio” 
kolūkius, aktyviai dalyvau
ja juos stiprindami ir organi- 
zaciniu-ūkiniu atžvilgiu. Depu
tatai Laucius, Latvys, Merkys 
ir kiti kolūkiečiams išaiškina 
partijos ir vyriausybės kelia
mus kolūkiams uždavinius, pa
deda organizuoti darbų lauki
ninkystės ir gyvulininky s t ė s 
brigadose. Kolūkiai anksčiau 
laiko įvykdė tokius svarbius

darbus, kaip derliaus nuėmi
mą ir grūdų
žiemkenčių sėją. Kolūkiuose^ 
sudarytos ir gerai tvarkomos 
gausios galvijų fermos. Depu
tatų iniciatyva pagerintas Ra
čiupėnų apylinkės klubo-skai
tyklos darbas. _______ _

Račiupėnų apylinkės taryba ^i^Julijos*žemaitės”vardo ko- ZUP3?) Tik būk Juozupą bes tūzas Justinas Marty- 
stojo į socialistines lenktynes! lūkio kiaulių šėrėją
dėl kolūkių stiprinimo su Pa 
pilių apylinkės taryba.

A. Gablys

Laike suvaidinimo “Trilypė 
Pora,” J. Juškos veikalo, buvo 
renkamos aukos dienraščio 
Laisvės perkraustymui. Viso 
aukų surinkta $36.25. Aukavo 
N. N. $2.

Du doleriu aukavo Anna 
Pettebecker.

Po $1 aukavo:
Kayackienė, M. Gečienė; J. 

Alešiūnas, A. Bakevičius, A.
čionių pilnai tiki į tą nekal- gonų* religijos, tai krikščio- savo kaltininkams.”’ 

Seka kapitalo tarnų kalbos.
Lietuvoje esamą Meišis, O. Visockienė, Z. šu-

tarybinio ūkio melzeja Sofija to pradčjimo pasaką, o inys, matydami tą pilną pa- 
vių jau primelžė šiais metais 
daugiau kaip 30.000 litrų pie
no, “Pirmyn” žemės ūkio ar-

Biblijoj randame (Mateušo [našumą apeigose, statyda- Panaikinti
evng. 1,20), kad Juozųpas VO kunigams klausimus, tvarkų, gražinti Lozoraitį Sme- kaitienė, V. Valley, V. Backers, 
!tam netikėjo (o kas apie tai i Pradžioj antro šimtmečio tonos sostan,. žaisti kareivėliais, J- Rassok, F. Aleksa, J. Pileo 
šalčio geriau žinoti už Juo- gvveno žvmus krikščionv- tarškinti šoblelėmis... kas, J.< Tumosa, J. Aleksa, A.teles kolukiete Gene Bartkų-ij^jo^genau^zmou UZ^JUO IJuoktis sveika! Bet tie juo- Šaliūnienė, E. Rudminienė, P. 

vaido ko- L « flnjnftia: nertikri- ri«T Tai iiq tndn ir rmtieko kai Jau Pernelyg kartūs.. Kada Baranauskas, M. E. Read, J. Knvickie- mieganų amuoiai pertiKn-; ris. a ai jis tada n patiekė y r ; &hdAnia p Katnnis. R. Vait-

evng. 1,20), kad Juozųpas vo kunigams
,kas, J.. Tumosa, J. Aleksa, A.

Juoktis sveika! Bet tie juo- šaliūnienė, E. Rudminienė, P.

ne, išauginusi iš 7 motininių 
kiaulių 150 paršelių.

Kino. Žurnalas Apie 
Gyvulininkystę

VILNIUS, spalio 12 d. — 
Lietuvos kronikinių ir doku
mentinių filmų" kino studija 
išleido į respublikos ekrane,
kino žurnalą Nr. 28 — “Tą-'Mirė 
rybų Lietuva”, daugiausia i Henry Summers, 86 metų.

New York. — Mirė teat
rinių veikalų rašytoja Har- 
rieta Ford Morgan, 86 me-

So. Pasadena, Calif. — 
buvęs profesorius

tam paaiškini ^en ^emuno pakrantėse dir- Saladonis; P. Katonis, B. Vait- 
įba geriausieji Lietuvos .sūnūs kevitienė, J. Petkus, J. Jocis, 
ir dukros, kada Vilnius, Kau- Mrs. Valinčius, Mrs. Monkienė, 
nas ir Klaipeda žengia į pir- S.- Morkus, Mrs. Moreikienėr P. 
maeilių miestų eiles, kada iš Maura, Miss B. White, A.. Stri-

no, kad jo Marija buvo ne- “tinkamą
kaltai pradėta. Bet toliau mą. Būk velnias sužinojęs,' 
to paties Mateušo evangelL kad Jėzus ateis ant žemės į 
joj (XIII, 55 ir 56) randa- ir įsteigs krikščionišką re^- 
me, kad Juozapas su Mari-iiigijąį tai velnias pasiskubi- kelilmi^tautos įrika.‘
ja be Jėzaus dar turėjo sū- nęs (kitaip sakant, užbėgo !pamillklaij keliamas naujas,' Visiems ir visoms aukavu- 
nūs Jokūbą, Josę, Judą ir dievo_sūnui už akių) ir pats modernus ūkis, kada naujų til- siems. dienraščio Laisvės per- 
Simeoną ir kelias dukteris,. įtaisė į krikščionybę pana- tų, kelių ir elektrainių tinklu kraustymui
kurių vardai < nepaduoti.

Akyvaizdoje šitų faktų, — ------- —o—
tai ko ,tuomet yra v^rta ta velnią ir atėmęs iš jo reli- 
nekaltOjPradėjimo pasaka? giją.

.. t. _ __ __ _________________ _ i tariame širdingai
šią religiją. Martyris sako, klojasi baudžiauninkų ainių že- ačiū, taipgi ir atsilankiusiems 
kad būk Jėzus nugalėjęs niė, kada iš lūšnų žmogus išė-'į parengimą. Jonas Juška,.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Gruod. 17, 1949
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♦ (Tąsa)

— Ar tu. . . Maiki. .. ar tu ... — jai užsikirto 
žodžiai. — Amilija Lyšienė dabar man ir vėl drau
giška ...

' Man buvo aišku, ką Dora turi galvoje, bet aš nu- 
sidaviau nieko nesuprantąs. Pakeičiau temą:

— Šioje vietoje kada nors bus pastatyti namai, 
šitie gražūs medžiai bus iškirsti, išrausti,—miestas 
taip plečiasi!

— Taip! — prisiglaudė ji prie manęs. — Luš ir 
grius ilgaamžiai ąžuolai, kaip mudviejų laimė.... 
Miestas plečiasi, bet man jame ankšta. Klausyk, 
brangusis: padaryk tu man vieną gerą, tikrai drau
gišką žygį. Sutinki?

— Kas jis? — nustebau aš.
— Ateik rytoj į bažnyčią, kai kunigas duos man 

šliūbą. Aš tavęs lauksiu, tavęs savo akimis ieškosiu, 
apie tave galvosiu. Būk tu bažnyčioje ir matyk. . . 
stebėk, kaip Jonas Kašėta ir aš 
sime 
di?.

Dora liūdėjo ir prisiglaudė prie manęs visu kūnu, 
aistringai mane glamonėdama. Nedrįsdamas jai 
priešintis, sutikau.

— Prižadu!
— Dėkui, labai dėkui! Dabar važiuojame. Tu, 

mielasis, pavairuok mašiną... Aš pasėdėsiu greta 
tavęs, prisiglausiu... Man taip šalta! e

Mudu nuvykome miestan, išgėrėme po stiklinę 
sodės. Tuomet 
link namų.

. komediją vai d i n- 
Ką aš čia dabar plepu!.. . Ateik! ... Paža-

Dora lipo mašinon ii* skubiai lėkė
* * $

aš sėdėjau bažnyčios viduryje, prieŠliūbo metu
pat centrinio tako. Žmonių buvo artipilnė bažnyčia. 

Jsivilkusi balton šliūbinėn suknelėn, užsidėjusi 
ant galvos nuometą, Dora atrodė, kaip rinktinė lė
lelė: plonutė, liekna, tiesi, kaip žvakė. Ji ėjo link 
didžiojo altoriaus, skalsiai nušviesto žvakių šviesa, 
išdidžiai, iškilmingai. x .

Šliūbą vo juodu pats klebonas Kibiras. Kažin koks 
solistas sugiedojo šliūbinėm iškilmėm pritaikytą 
giesmę, kurios atkari melodija varstė mane dieg
liais.
' Amilija, toliau sėdinti su savo vyru, stebi tai ma
ne, tai Dorą, tai vėl mane... kai kada pasiunčia 
man džiaugsmo šypsą. Aš tirpstu keistoje nuotai
koje, gal pavyde, gal piktume, nežinodamas, ką da
ryti: sėdėti dar ilgiau, ar nešdintis laukan, bėgti. 
Rodėsi, jog visų akys yra įdebtos ne i jaunavedžius, 
o į mane, pažemintą ir paneigtą.

Pagaliau, jau po šliūbo: juodu žengia nuo alto
riaus. Jis įsivilkęs “tuksydan,” mažiukas, plikesnis” 
nei kada nors buvo, bet išdidus! Jinai — jauna, 
graži, užsimąsčiusi.

Praeidama pro mane, švysteli savo juodomis, ži
bančiomis didžiulėmis akimis, atsargiai kampeliu 
lūpų ironiškai nusišypso, lyg drąsindama: nebijok, 
aš esu ir būsiu tavo!

Žmonės krinka, linksmai šnekučiuojasi, pokštus 
krečia. Aš vienui vienas, siaubiamas pavydo, gėdos, 
o gal keršto slogučio, nėriau pro minią link namų.

SKYRIUS ŠEŠTAS

Pirmadienį anksti vykau kasdieniškan darban. 
Vos pasiekiau darbavietę ir ėmiausi kinkyti arklį, 
kai staiga netikėtai atsiranda mano samdytojas 
Palšis.

— Good morning, Mr. Palši! — įprastu tonu lep- 
terėjau. — Atrodo, bus graži diena.

— Nieko sau, tik ... — prakošė pro dantis šal
tai, nebaigęs sakinio.

• — Kaip jaučiatės po vestuvinio pokylio?
— Jaučiuosi gerai, bet nežinau, kaip kiti. Klau

syk, Maiki....
Jis norėjo kaž ką rimto sakyti, bet sukliuvo, ne

baigė sakinio, sukosėjo ir galvojo, kaip darniau jį 
baigti.

— Na, kas gi? — drąsiai jo klausiau. — Sloga 
užgulė?

— Žinai, Maiki, aš... mes nusitarėm tave pa
leisti iš darbo ...

— Už ką gi? ...
Rūsčiai sukreivaakiavo senis į mane.
— Tokia yra mūsų bendra nuomonė, nutarimas. 

Pasiieškok vietos sau kur kitur. Dabar darbo gali
ma gauti visur, fabrikai dirba.

Aš sustingau nuostaboj.
— Vis tik norėčiau girdėti mano paleidimo prie-

Tarsi pajuokai, senis atkišo man cigarą, kurio 
aš nepriėmiau. Jis ėmė mikčioti, raivytis vidujiniai, 
tarytum pats savęs nesusigaudamas. Pagaliau:

— Tu pats žinai, jog negerai elgeisi su Dora. Net 
dieną prieš jos šliūbą tu su ja slaptai buvai kur tai 
išsitrenkęs.

Paaiškėjo, jog senis žinojo; Dora nuo jo negalėjo 
ir to paslėpti!
• — Dėl to kaltinkit dukterį, o ne mane! Ji norėjo, 
jį. siūlėsi ir prašėsi l

(Bus daugiau)

DU NAUJI SCENAI VEIKAUAI
“Pompėjaus Neregė,” drama penkiuo

se veiksmuose, parašė P. Mockapetris. 
“Karžygiai,” keturių veiksmų drama, 
parašė V. Burdigonas. Išleido LMS, 
1949'metais.

“ Pompoj aus Neregė” — istorinis vei
kalas. Jame veikia apie 20 charakterių, 
bet išleistas visai aklai. Jo charakteriai 
gyveno apie prieš 2,000 metų atgal. Jais 
yra graikai, egiptiečiai, italai. Taip pat 
patricijai, gladijatoriai. Tai labai tolima 
praeitis. O veikalas išleista be jokio įva
do, be jokių bent scenos nurodymų. Ne
pasakoma net kada, kur veiksmas vyks
ta. Pavyzdžiui, pirmo veiksmo scena, 
apie ją pasakyta tik vienas žodis, “pa
jūryje.” Antras veiksmas — “Burbos 
smuklėje,” trečias — “Janos namuose” 
ir t.t. Tai kur mūsų vaidintojai suras 
medžiagą, kad sukurti tą smuklę arba 
Janos namus? Kur informacijos apie 
Pompėjaus miestą arba Vesuvijaus kal
ną? Nejaugi leidėjai nepažįsta mūsų te
atro, mūsų mėgėjų?
“KARŽYGIAI” — PROPAGANDINIS 

VEIKALAS
V. Burdigonas padarė retai bandomą 

žygį, bandydamas sukurti menišką kū
rinį iš klasiniai politinės medžiagos. Jis 
paėmė savo veikalui smetoninį pučą Lie
tuvoje, 1926 metais ir liaudies pergalę 
1940-tais. “Karžygiuose” veikia apie 30 
vaidintojų. Kai kurios scenos yra masi
nės. Perdavimui veikalo turinio, autorius 
naudoja šviesų efektus, aktų veiksmus 
dalina į scenas. Taip pat įveda senovinį 
Chroniką, istorijos užrašytoją. Jis tar
nauja kaipo aiškintojas veikalo eigos, is
torinių įvykių. Veikalo tekstas daugiau 
žurnalistinis, įvykių pasakojimas, o ne 
draminis vaizdavimas.

Veikale yra keletas dainų ir eilėraš
čių.

Pirmas veiksmas prasideda su Chroni- 
ko kalba, aiškinančia, kad gauja fašistų 
nuvertė Lietuvos demokratinę valdžią 
1926 metais ir įsteigė savo fašistinę dik
tatūrą. Paskiaus smetoninė ponija ren
kasi į puošnų Romuvos klubą, ten jie 
puotauja, kalbasi apie nuvertimą val
džios, džiaugiasi pergale ir patys save 
įstato į naują smetoninę valdžią. Pirmas 
veiksmas baigiasi ponų dainavimu “Lai 
gyvuoja sveiks.”

Antram veiksme Chronikas aiškina 
liaudies vargus, priespaudą. Antra sce
na atidengia kalėjimą, kuriame keturi 
darbininkų vadai užrakyti. Jie sudai
nuoja “Saulė teka, nusileidžia, bet kalė
jime tamsu” ir “O, laisve, šventoji.” Se
kanti scena atidengia karo teismą, kurin 
atvedami keturi kaliniai, prieš juos pa
statoma keli papirkti liudininkai 
liniai nuteisiami mirties bausme, 
dymui.

Trečias veiksmas prie keturių 
dytųjų kapo. Moterys deda gėles ant jų 
kapo. Chronikas aiškina keturių nuteisi
mą ir sušaudymą, Lietuvos žmonių var
gus, priespaudą. Sakoma kalbos, cituo
jama paskutiniai keturių karžygių žo
džiai. Veiksmo pabaigai autorius duoda 
porą karingų dainų: “Daug žuvo mūs 
brolių už laisvę kovoj” ir “Vyrai, į eilę 
sustokim.” Trečias veiksmas trumpas, 
keturių puslapių, geriausiai vykęs.

Ketvirtas veiksmas taip pat labai 
trumpas — trijų ir pusės puslapių. Bū
rys žmonių gatvėje laukia kalbėtojo (jau 
1940-tais metais). Ateina Justas, sako 
prakalbą. Minia jam ploja. Ateina poli
cija, jos, vadas įsako: “Suimti tą tvar
kos ardytoją.” Minia: “Neleisime žmo
gų suimti.” Policija puola žmones. Stu
dentė prieina prie Justo ir gieda “Lie
tuva Tėvynė mūsų,” kad davus progą 
Justui pasišalinti. Bet Justas nesišalina 
ir vėl kalba. Policijos vadas: “Jei neįei
site suimti kalbėtoją, įsakysiu mušti vi
sus, o jei priešinsitės, įsakysiu šaudyti.” 
Minia neklauso policijos, todėl jos vadas 
įsako “mušti visus.” Policija puola su
sirinkusius, bet tuo tarpu ateina “būrys 
karių su karininku.” Karininkas įsako 
policiją nuginkluoti ir paskelbia laisvę 
kalbėti ir laikyti susirinkimus. Kariai 
ten pat policiją nuginkluoja. Justas vėl 
kalba.

Ateina moteriškė, pasistoja ant pasto
lio ir sako kalbą. Ji paskelbia, kad “Lie
tuvos diktatorius su savo dvariškiais iš
dūmė į Vokietiją.” Minia šaukia “valio!” 
Toliaus ji praneša, kad diktatoriaus pa
skirtas generolas atsisako jo įsakymą 
pildyti ir einąs su liaudimi. Baigdama, 
moteriškė pareiškia, jog “Lietuvos val
džios galva liekasi štai šis narsus kovo
tojas, geras liaudies sūnus, ir mūsų 
draugas Justas,”«

ir ka- 
sušau-

susau-

Vadinasi, penkiolikos minutų mitinge I 
smetoninė valdžia nuversta, diktatorius I 
pabėga į Vokietiją, armija nuginkluoja I 
policiją, paskelbia žodžio ir susirinkimų I 
laisvę ir, pagaliauš, liaudis įsteigia de- I 
mokratinę savo vyriausybę. Greit ir ge- I 
rai, bet tai nėra draminė kūryba, o tik I 
paprastas raportų mitingas. Mitingas, I 
ir ne realus, jo eiga ant užsakymo užsa- I 
kyta, .neįtikinanti.

GERAS TIKSLAS SU DIDELIU 
“BET”

Autorius klaidingai veikalą pavadino 
drama. Nė veikalo forma, nė turinys, nė 
struktūra neatitinka dramos kūrybai.! 
Veikalo turinys nėra vaizduojamas, bet j 
pasakojamas. Jo veiksmai nuo vienas ki
to atskiri, jų personažai kiekviename ki
ti. Veikalas vaizduoja atskirus veiksmus,II 
kovas, o ne charakterius. “Karžygių” | 
turiniui geriausia tiktų montažo forma, Į 
jei autorius pilniau būtų ją išvystęs.

Geras, tikslas rašyti propagandinį see-1 
nos veikalą, bet nevykęs toks kūrinys 
mažai pasitarnauja menui iių propagan-1 
dai. Pavyzdžiui, pirmam veiksmui auto- j 
rius panaudoja veik pusę savo veikalo. 

’Šis veiksmas — fašistų pučas 1926 me-Į 
tais Lietuvoje. Tai tikras istorinis bru
talus įvykis, jo personažai irgi tikri 
(Grioveckas, Plikavičius, Daužys, Badu- 
maras, Trubelis ir t.t.). Autorius rodo 
šiuos charakterius Romuvos klube. Čia 
norėta pavaizduoti nuvertimas demok
ratinės valdžios, įsteigimas fašistinės» 
diktatūros ir tų ponų pergalės puota. 
Bet kas išeina? Nė drama, nei komedija. 
Fašistinė valdžia yra istorinis faktas, 
kad ta ponija puotauja, taip pat aišku. 
Bet valdžios sudarymui mitingas, nė 
puota nėra tinkamai pavaizduota.

Autorius duoda fašistinius tipus, bet 
pats jų lūpomis kalba. Ir ve, kaip jie 
kalbasi. Tarnautojas: “... tuojaus su
sirinks tie šunlupiai.” Plikavičius: “O 
gal tavęs pabūgo? Tokio utėliaus.” Ar
ba: “Tikras durnius.” “Kokieiris,> vel
niams mums prezidento reikia.” “Jis 
saldliežuvis ir mokės diplomatiją: vesti.” 
“Neimti gudrių, apsišvietusių žmonių,, 
nes pas juos yra velniai žino kokių ten 
idėjų.” “Mes valdysime ginklu.” “... juo 
durnesni, tuo geriau.” “Ar nesiliausi 
plepėjęs...” “Nori, kad smegenis ištaš
kyčiau.” Arba atbėga vyriškis, sumini 
žodį “bolševikai,” ir jau diktatoriaus 
žmona “nualpsta kedėje.”

Autoriaus kalbėjimas rupių, gatvinių 
žodžių fašistinių ponų lūpomis, nesuku-^ 
ria humoro, nė komedijos. Iš draminio 
vaizdo išeina tik burleskinė karikatūra. 
Autorius čia nepajėgė sukurti tikruosius 
tipus.

“Karžygiuose” ir idėjinis tikslas ne
pasiektas pilnai. Veikalo autorius vy
riausiu veikalo tikslu ima valdžias nu
vertimą. Bet valdžios nuvertimas nėra 
gera propaganda veikalui. Veikale karo 
teismas kaltina keturis darbininkų va
dus “už suokalbį nuversti valdžią ir ati
duoti Lietuvą svetimai valstybei.” Suo
kalbis nuversti valdžią bile šalyje, kad

*■

Detroit. Mich
Mirus Brangiam Mūsų- Idėjos Draugui 

Antanui Adomaičiui
o

Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą draugei O. 
Adomaitienei, sūnums, Antanui ir Franui, mar
čioms, anūkams ir visiems velionio artimiems.

A. ir M. Andruliai M. Januliene
N. Astrauskiene su šeima A. ir P. Jakščiai
J. ir Z. Dantai V. Smalstienė

J. ir J. Daukai J. ir A. Urbonai
A. ir O. Demskiai J. ir M. Radzevičiai
J.- ir M. Gina'ičiai J. ir N. Biliūnai

S. ir J4 Gareliai U. Jurkevičienė

B. ir K. Kraptavičiai J. ir P.. Stakvilai
P. ir H. LaibonaiF. ir E. Jočioniai
J. Wasley-Vasiliauska

A. Litvinienė su šeima J. ir O. Valavičiai
R. ir U. Šmigelskai • A. ir R. Petruliai
P. ir M. Smalsčiai Dr. ir U. Palevičiai
P. Stasiukaitis J. ir A. Klimavičiai
L.- Jasilionienė J. ii’ K. Terzai.

Nashua, N. H
šeštadienį, gruodžio 17, 7:30 

vai. vakare, G.A.R. Svetainėje, 
21 Park St., bus rodomas so
vietinis filmas “Zoja”. Įžanga 
tik 50 centų ypatai. Visus ir 
visas kviečiame atsilankyti..

Gruodžio 4 d. įvyko “sur
prise party” Joe ir Conne E- 
gęrių, proga jų 17 metų ve
dybinio gyvenimo. Susirinko 
gražus būrys draugų ir drau
gią. Visi linksminosi, valgė ir 
gėrė ir linkėjo laimių drgg. 
Egeriams. t •» .

I 7 Bet greta pasismaginimo bu
vo nepamiršta ir svarbus rei
kalais, tai palaikymas Gintarų 
Radio programos, kurios klau
somės kas sekmadienis 9 vai. 
ryto. Tam reikalui suaukota 
$3,7. Aukavo po $5: C. J. Eme
riai, M. ir V. Vilkauskai ir
L. ir K.. Burauskai. Po $1 au
kavo: Adelė Vilkauskaitė ir
M. L. McDorment. Visiems au
kavusiems didelis ačiū!

Dalyvis

RADVILIŠKIS, sp. 12 d.— 
140 tonų stambių pašarų pa
ruošė gyvulių žiemojimui 
Radviliškio apskrities Šeduvos

Duokite

Adam Skrybėlių
Dovanų, Certifikatą

Duokite jam ADAM
Dovanų Certifikatą. 
sprendžiate kiek. Jis 
patinkamą Skrybėlę.

Skrybėlės
Jūs nu- 

pasi renka

ADAM HATS 
žiūrėkite telefonų knyg-ą dėl 

Adam Krautuvių

valsčiaus “Pirmyn” kolūkis. 
Taip pat ūkis jau pasigamino 
17 tonų siloso. Kolūkis vys
tydamas visuomeninę gyvuli
ninkystę pasiekė 1950 me
tams plane numatytus rodi
klius. V. Bliznikas.

Tel. AV. 2-4026

DR. JOHN REPSH1S 
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.
DORCHESTER, MASS.

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796 ’

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS 

Aido Choro žinios
Aicjp Choras rengia Naujų 

sutikimo vakarą (New Years Eve 
Party) gruodžio (Dec.) 31 d., Lie- 

j tuvių Svetainėje, 29 Endicott St. 
į (novel

ties), taip pat bus maisto ir gėrimų. 
Įžanga tik 55c. Tėmykite dieną ir 
vietą ir visi ateikite.

Aido Choro Komisija.

Aido Choras mokinasi naujų dai
nų, kurias įdainuos j rekordus bė- 

i giu kelių savaičių, tad visi nariai 
ateikite į pamokas ir išmokit dai
nas, o tada visiems bus smagiau 
dainuoti. Pamokos kožną sekmadie
nį (nedėlią), 1:30 po pietų.

Aido Choro korespondentą 
(273-275)

Metų

v v y aaa-wva. j kj VU UAUlv JA. j JL^aA

ir tarybinėje, yra kriminalis prasižengi- Bus šokiai ir margumynų 
*C . u 7 _ . . _ . * “ tinę! +air» Knc mnictn

mas. Žiūrovo akimis, kuriam veikalas 
rašomas, keturių nuteistųjų kaltinimas 
pateisinamas. Vienas iš nuteistųjų, Ka
rolis, paskūfiniam savo žodyje, taip pat 
kaltina teisėjus “už aktualį valdžios nu
vertimą.” Vadinasi, veikalo logika, tei
sėjai ir nuteistieji lygiai kalti.

Čia jau bloga propaganda. Veikalas 
nieko nepasako apie tai, kodėl keturių 
nuteistųjų žygis nuversti valdžią patei
sinamas, o fašistų valdžios nuvertimas, 
smerktinas. Valdžios nuvertimas nėra B 
nė tikslas. Tikslas yra socialės permai- • 
no^, kovos, kurios veda prie valdžios nu- •; 
vertimo. Veikalo tikslu čia turėjo būti | L • 
tai, ką Karolis ir jo draugai veikė,- ką 
jie kalbėjo liaudies susirinkimuose, ko
dėl jie siekė fašistinę valdžią nuversti. 
Tuomet žiūrovas jau žinotų, kad jie nu
teisti nekaltai.

Taip pat nevykusiai pavaizduota ir 
’liaudies pergalė 1940 metais. “Karžy
giuose” liaudies pergalė labai panaši į 
fašistinę pergalę. Čia ir tik valdžios nu
vertimas. Pati liaudis autoriaus rankose 
nedalyvauja demokratinėj valdžios įkū
rime. Liaudies susirinkimui tik rapor
tuojama,“ kad senoji valdžia jau pabėgo, 
kad Justas jau yra “liaudies valdžios 
galva.” *

Imant tai atydon, kūrinėlį negalima 
įkaityti vykusiu. Padaryti jį tinkamu 
propagandai ir menui, autorius jį tu
rėtų pagrindiniai perrašyti, imant ja te
oretinę ir technikinę pusę atydon.

Bovinas.

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki- J; 
tęs prie manęs dieną ar !;

* naktį, greit suteiksime I! 
modernišką patarnavimą. L 
Patogiai ir gražiai mo- ! ‘ 
dern'iškai įruošta mūsų o 
šermeninė. Mūsų patarna- “
vimu ir kainomis 
patenkinti.

būsite

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 puti.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šeštad.* Gruod. 17, 1949

i



NewYorto^/^g^Zinloi Lawrence, Mass.
Puikiai pavyko Maple Pai

ko uždarymo parengimas. Sve-

Ig. čiulacla, S.. Penkauskas ir Laisvės perkraustymui. Vi- 
gaspadinės R. Čiuladienė, J. stems ir M isoms didelis ačiū už 
Šleivienė, F. Kuodienė ir J atsilankymą ir prisidėjimą su 
Zinkienė. 'darbu!

Valgiai buvo skanūs. Bend- Na, ir šį kartą daugiau parė-

NilI j orkas - I j- Karsonui 
Skersai-Išilgai

Kepaniirškite, kad rytoj, 
sekmadienį, Liberty Auditorijo
je, įvyks spektaklis. Liaudies prisidėję dar 
Teatro aktoriai suvaidins dra- čiai: 
mą '‘Mūsų Gyvenimo žaizdos"

Pradžia 4 v. p. p. Pelnas eisi 
Kultūriniam Centrui, 
tik 75 centai asmeniui.

Nupirkti
Per laisvietį Petrą 

šie brooklynie-
Waznį

Worcesterieciai, rašo Simo-! J- 
nas Janulis, ruošiasi mokytis i Feiferis, 
pjesę “Nesusipratimas”, na, o kailis, 
Worcesterio LLD Moterų 155 
Kuopa 
aiškius 
dramą

J. E. Gužas $5.
Po $1: P. Waznis, M, Gri- 

Įžanga|gas, P. Venta (iš Laisvės šta
bo) ir K. Balčiūnas, P. Kapic- 
kas, V. Bovinas, G.- Waresonas, 

Urbonas, 
V.

M.
F.

ryžtasi kviesti brookly- 
aktorius suvaidinti ten 
“Gieda Gaideliai.“

K. Aleksynas, R. 
Čepulis, J. Vini- 
Kreivėnicnė, M. 

Krunklis, A. De
pe r P. Waznį $21.
Laisvės

Naujosios Anglijos 
darbuotojui,

Prieš Feinbergp 
Įstatymą

Aukščiausiojo Niujorko val
stijos teismo teisėjas Murray 
Hearn aną dieną pareiškė, kad 

. Feinberg įstatymas yra ne- 
konstitucinis. Tai jau antras 
teisėjas taria panašų

Feinberg įstatymas, 
nia, buvo praleistas 
valstijos seimelyj (ir 
torius Dewey jį 
tam, kad 
mokytojus, 
nistus.”

žodį.
kaip ži- 

Niūjorko 
guberna-

pasirašė!) 
terorizuoti mokyklų 

atrenkant “komu-

bendra- Hearn sako, jog šis
naujų

Laisvės Spaustuvės perkėli
mas tebevyksta: presai jau iš
gabenti naujon vietonardo
mos ir renkamosios mašinos 
— intertypes. Laisvė šiuo me
tu renkama tik viena mašina, 
dėl to, gal būt bus kai kuriui 
pakaitų technikoje: bet tai bus ! 
tik laikinai. I &

Klimas, 
pirštis. Viso

Karsonui, 
darbini, 
lietuvių
dirbtinių kojų fondą sukelti rū
pinasi Lietuvių Literatūros 
Draugijos tenykštė apskritis. 
Tačiau Brooklyno laisviečiai 
taipgi noriai prisideda su drau
giška parama. P. Waznis

Teisėjas 
įstatymas prieštarauja 14-tam 
papildymui Jungtinių Valstijų 
konstitucijos, 

šis teisėjo 
mas — dar 
akcininkams
gani) gaudytojams.

Hearno pareiški- 
vienas smūgis 
ir visokiems

ne

Isaac Fishberg šiomis dieno
mis šventė savo 100 metų gim
tadienį, Fishberg — smuikinin
kas ir flutistas, seniausias A- 
merikos Muzikantų Unijos na
rys. Jis gyvena
glaudoj, vadinamoj 
er Haym Salomon 
jorke.

senelių prie- 
Warschau- 

Home, Niū-

.Mrs. Lily Reilly, 
žiaus 
pro langą 
veno po 
sixth St., 
Moteriškė

17 m. am- 
iššoko iš šešto aukšto, 

ir užsimušė; ji gy- 
num. 39-75 Fifty- 
Woodside, Queens, 

tai padarė po to, kai
ji kritiškai sužeidė 
relę, Jean, 13-kos 
žiaus. Dukrelę ji 
bausti.

savo dūk- 
metų am- 

bandė pa-

$23,000 Vertes 
Žemčiūgų

Policija 
vagišių, 
brangių 
nių ir 
klausiusių damai Doris, Fisher.

ši ponia gyvena Shęrry-Ne- 
therland hotely; vagišiai kaip 
nors įsiveržė ten ir pasinau
dojo grobiu.

Policija 
šių gengė 
gu moka 
atlikti.

Policiją 
—ji turėtų net 
vagišius sučiupti.

ieškosukaitusi
kurie pavogė $23,000 
auksinių, deimanti- 

kitokių daiktų, pri-

mano, jog ši vagi- 
yra labai gabi, jei- 
tokius

taipgi

užmokėta
‘Kristus

Lucos

už aliejinį 
Emmause” 

Signorellio,
pie-

dalykus taip

turime gabią, 
ir gabiausius

Kas Yra “Žaizdos” ir 
Elizabetho Kunigas

Laisvės skaitytojai jau žino,

d., 
W.

i Vakaras Disku
sijoms Apie 
Staliną

Antradienį, gruodžio 20 
Steinway Hall salėje (113
57 Št„ New Yorke) įvyks dis
kusijos apie Staliną, ryšium su 
jo 70 metų 

* f mi. .
Vakarą

Couhcil of

amžiaus sukakti-

Union Theology 
Dr.

Selsam, Jefferson 
direktorius; William 
rašytojas ir kalbėto- 
W. Alphaėus Hunton,

ruošia National 
American - Soviet 

Friendship. Kalbės: Dr. Har
ry F. .Ward,
Seminarijos profesorius;
Howard 
School 
Mandel, 
jas; Dr. 
ir kt.

Mitingo pradžia lygiai 8:15
$5,700 

piešinį 
nutapytą 
gyvenusio 1441-1523 m.; 
šinį nupirko tūlas 
Weitzmer, užsiimąs supirkdi- 5eį}ie buvo 
nėjimu ir pardavinėjimu dai- “Mūsų Gyvenimo žaizdų” 
liadaikčių. statymui. Tatai padarė tos

------—• lonijos lietuvių kunigas su
Pasitarimai dėl taikos suda- ■ vo pasekėjais, 

•rymo su Austrija, ėję Niūjor-1 
ke, nutrūko; jie bus pradėti . 1<a,s ^a. Musy Gyvemmo
tik sausio 9 dieną; pasitarimus;“s’ ' Tai yra drama ap,e 
vedė Keturių Didžiųjų atstovai 
Waldorf - Astoria viešbutyj. a,Usa!na ,b'™!

tu. Kodėl Elizabetho kunigas 
šio veikalo taip išsigando? Ne
jaugi ir jis buvo tame biznyje 
ir todėl sumobilizavo savo vais
kų prieš 
priminimą 
ties?

“žaizdos” 
sekmadienį, 
Liet. 
Richmond Hillyj. Pripildykime 
auditoriją kimštinai ir tuomi 
išreikškime panieką Elizabetho 
reakcininkams!

Įžanga tik 75c.
Pradžia 4 vai. popiet.
Rengia Lietuvių Namo B-vė.

Pelnas skiriamas 
scenerijoms. S—s

Julius H paėjusį sekmadienį Eliza- 
> pastotas kelias 

pa- 
ko- 
sa-

Gubernatorius Dewey prie
šinasi įsteigimui specialės ko
misijos, kuri tyrinėtų Niujor
ko valstijoj padėtį ir pateiktų 
sumanymus, kaip pagerinti tą 
ar kitą valstijos valdžios 
rių, Gubernatorius mano, 
viskas einą gerai, tai 
nėti ir “baderiuotis.“

kam

sky- 
jog 

tyri-

Fitzpat-
Dewey Jl-

Demokratų lyderis 
riek mano, jog gub. 
gainiui sutiks su tuo, kad val
stija užtrauktų paskolą $500,- 
000,000 sumoje naujiems mo
kyklų pastatams statyti.

Spauda rašo, jog pasitari
mai, beeiną tarp mainierių u- 
nijos vadovybės ir anglies 
kompanijų atstovų, daro šiek 
tiek progreso; būsią prieita 
prie apčiuopiamų sutarčių su
darymo.

Pranešimas
RIDGEWOOD-BROOKLYN, N. Y.
LLD 55 kp. susirinkimas jvyks 

gruodžio 20 d., 8 v. v., Shapalo ir 
•Vaiginio Salėje, 147 Thames St. 
Nariai dalyvaukite. Turime daug 
svarbių tarimų. Ir turėsime perrinki 
valdybą 1950 metams,
P. Babarskas, sekr (273-274)

Matyk Naujausias Filmas! 
Išsivysiančią Istoriją!

PIRMUTINE FILMĄ IŠ JUGO
SLAVIJOS * POTVYNIAI ITA
LIJOJ * JERUZALĖJ SURENG
TA MASINE PRIESAIKA ♦'KO
VA UŽ GERESNES MOKYKLAS 

(Vėliausias “March of Time”)

EMBASSY
50th St. ir Rockefeller Plu/41, 

Broadway ir 72nd St.

netolimos praeities

“žaizdas“ — prieš 
mūnšaininės praei-

bus pastatytos šį 
rytoj, gruodžio 18, 

Kultūriniame Centre,

ra-

Genijalus 
Sumanymas!...

‘ Geltonoji spauda pradėjo
syti apie Boweres “bomus” 
Girdi, žiūrėkit, kaip jie vande
ni taupo: nesiskuta, nesiprau
sia, o vandens visai negeria,— 
geria tik alų.

Spaudoje talpinami paveiks
lai apsileidėlių, nesipraususių, 
barzdotų vyrų ir jie 'bandoma 
parodyti gerais patri jotais: 
žiūrėkit, kaip jie vandenį tau
po! Vadinasi, ir jūs visi būkite 
tokie, kaip “bauriečiai”!

Kada spauda prieina prie 
tokio laikraštininkystės ir pa
dorumo laipsnio — gudbai!

“Kainas” Neiš 
leidžiamas po 

į Jokia Belą

Suareštavo 10 
Graikų Jūreivių

USA imigracijos < 
mento sekliai suareštavo 
graikų jūreivių, priklausančių 
Graikijos Jūrininkų Unijai.

Jie buvo suareštuoti ir 
gabenti į Ellis Island, kur 
kia deportavimo.

Šitie jūreiviai kaltinami

čių atsilankė apie 200. Visi bu
vo linksmi, kalbėjosi, juokavo, 
jau darydami planus ateinan
čių metų sezonui, kada vėl Ma-

depart- ple‘ Parkas bus atidarytas. Mū- 
vo 10 su parke svečiai ir viešnios

nu- 
lau-

tuo, 
kad perilgai šiame krašte išbu
vę be valdžios leidimo.

Pirmiau jau buvo suimta 
sa eilė graikų jūreivių, 
negali išvykti iš Amerikos,
o amerikiniai laivai jų nesam
do darbui. Tarp 
graikų unijistų 
cholas Kaloudis, 
paleistas po bėla.

vi-
Jie 
na,

suimtųjų yra 
vadovas, Ni- 

buvobet jis

38-tos 
susirinkimas

Maspetli, L. I.
LDS 14-tos ir LLD 1 

kuopų bendras
atsibuvo 1 d. gruodžio, Rusų 
Name. Draugų atsilankė gra
žus būrelis. Turėjom daug da
lykų aptarti.

Išrinkom valdybą 1950 m. 
Kadangi mūsų kuopos susiren
ka kartu, tad 
kom abiem 
Abiejų kuopų 
V. Karlonas,
tore O. Kalvaitienė, 
sekr. B. Kalakauskaitė, 14-tos 
kuopos kasos globėju J. Lau
kaitis, 138 
Kalavitis, 
riumi ir 
Karlonas..

ir valdybą rin- 
kuopom kartu, 
pirm, išrinktas 

protokolų sekre- 
finansų

kp. kasos globėju J.
138 kp. organizato-

korespondentu V.

V. Karlonas

Dr. A. Petriką |
DANTŲ GYDYTOJAS 8

221 South 4th Street 8
BROOKLYN, N. Y. 8

Tol. EVergreen 7-6868 8
Valandos: 8

9-—12 ryte; 1—8 vakare g
Penktadieniais uždaryta g

Joseph Gatszva
Undertaker & Embalmer

Manager .
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 
Tel. EVergreen 8-9770

to prakilnaus darborovė prie 
prisidėjo su bačkute alaus. Pel-

mi $50 dėl radijo ir $33.89

mėme radijo, o dienraščiui ma
žiau skyrėme. Gre’toje ateityje 
vėl paremsime dienraščio reika
lus. S. Penkauskas.

Larry Cirello, kuris užmušė
Auditorijos sav0 Yito — užmušė dėl

and

Pasmerkė 
Skaldytojus

CIO Retail, Wholesale
Department Store Employees 
unijos lokalas 338 visuotinuose 
savo narių mitinguose pasmer
kė Murray ir Ko. už tai, kam 
jis skaldo unijas.

šis lokalas, reikia atsiminti, 
yra dešiniųjų vadovybėje. Jo 
prezidentas Julius Sum, per il
gūs metus buvo dešinysis, ta
čiau, nežiūrint to, lokalo na
riai išstojo prieš skaldytojus. 
Skaldymas unijų, skirtymas 
narių į gerus ir blogus, skelbia 
unijistai, tarnauja ne darbinin
kams, bet plėšriesiems samdy
tojams, kurie nori, kad darbo 
unijos būtų silpnos, kad darbi
ninkai nebūtų organizuoti.

Bendrai, Niujorko mieste 
tarp unijistų reiškiasi didelis 
pasipiktinimas tais, kurie pa- 
simojo skaldyti CIO unijas.

to, kam pastarasis norėjęs 
Larrį išėsti iš biznio, — neiš
leidžiamas iš kalėjimo po jo
kia bėla. Prie brolžudystės 
Larry Cirello prisipažino po 
to, kai policija jį “gerokai pa
klausinėjo.”

Larris . dabar vadinamas 
“Kainu”, o užmuštasis jo bro
lis —* “Abelių.”

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street -
Cor. Hewcs St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi 
kiam reikmenys, įvairūs daikte 
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specjalistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVergreen 7-6238

gražiai užsilaiko, kad per visus 
metus neturėjome nuo vietos 
policijos jokių pastabų. Tai la
bai pagirtina.

Maistas buvo skanus. Gaspa- 
dinės buvo: S.
F. Kuodienė, E
A.. Stanevičienė, 
bo įdėjo, ko]

Lenkauskienė, 
Sukackienė ir 
Jos daug dar- 
tiek skanaus

maisto pagamino, joms didelis 
ačiū !

Aldona Supetriukė 
Joskalavičium. Ve- 

skaitlinga. Visi 
Po medaus mėne- 

apsigyvens 
jaunave-

Apsivedė 
su Viktoru 
selija buvo 
linksminosi,
šio jaunavedžiai 
Haverhillyj. Linkime 
džiams laimingo šeimyniško gy
venimo !

Jau po uždarymo Maple Par- j 
ko, savaitė vėliau, vietos LLD' 
37 kp. surengė parę. Pelnas: 
skiriamas Gintarų Radijo pa- ; 
laikymui ir Laisvės perkraus-' 
tymui.

Kaip žinome, dienraštis Lais
vė persikelia į naują vietą. Dėl 
tos priežasties dienraštis eina 
tik %4 puslapių. Kaip persikels, 

kaip ėjo — 6 pus-tai vėl eis, 
lapių.

Pas mus 
dienraščio

gražiai pasidarbavo
Laisvės perkėlimui

SHALINS 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins- J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisves Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY
' BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GERTflUSIA DŪONfl
WOLES BAKING į.

532 Grand St., Brooklyn \
KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami 

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
i krautuves ir i pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

VISOKIUS

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407 TELEVISION

SHUFFLE BOARD

UP-TO-DATE '•**

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
2 dienom; 6 8 vakarais1

• Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

TTTDD^Q DAD 411 GRAM) STREET 
£U1I0 DAU BROOKLYN, N. Y.

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

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONT EVergreen 4-7729
4 Telefonas 

.. ■ h ............ , ■ .. . ■'■■■ .................... ............... . . —

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET, 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

Matthew A 
BUYUS 

(Buyauskas) 
to 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
IIY. 7-3631

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
t'O6'a ‘1M?’

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORTUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, 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 STREET, BROOKLYN, N. Y.

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 1-9612

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šešta d., ^Gruod. 17, 1949




