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Pora Dienų Chicagoje.
Svarbiausias Uždavinys.
V. Andrulis Atvyks pas Mus.
Mainieriai.

Rašo R. MIZARA

Praėjusius šeštadienį ir sek
madienį įdomiai praleidau 
Chicagoje.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metami 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c 
PRICE Sc

Prie progos bandysiu pa- 
skyriame rašinyj sukaupti sa
vo įspūdžius, 0 čia noriu pri
minti tik tai, jog, mano, nuo
mone, pjesės “Nesusipratimo” 
pastatymas pavyko visais po
žvilgiais.

Kai kurie buvo manę, jog 
kryžiokai statys prie salės du
rų “pikietą.” Jie, rodosi,, tu
rėjo tai daryti, nes šiandien 
kryžiokai bando kenkti kiek
vienam lietuvių kultūriniam 
darbui.

Bet pikieto nebuvo.
Atrodo, jog lietuvių' visuo

menės smerkimas kryžiokų 
nešvarių tikslų ir darbų juos 
visgi paveikė taip, kad jie jau 
atsisako nuo tos “taktikos.”

★
Vienas svarbiausiųjų šian

dien Chicagos lietuvių darbų 
yra Vinco Andrulio, Deikie- 
nės, Romando ir kitų svetur- 
gimių gynimas.

Kaip žinia, reakcininkai 
juos pradėjo pulti ir siekiasi 
išdeportuoti.

Amerikoje šiuo metu tokių 
žmonių yra virš 150.

Kiekvienam aišku: kova už 
lietuvius turi būti susieta su 
kova už visus, kuriuos reakci
ninkai persekioja.

Gindami vieną, giname vi
sus; gindami visus — giname 
vieną!

Gindami puolamuosius, gi
name tuos, kuriuos reakcija 
bandys vėliau pulti.

šitaip klausimas statomas.
Kitaip jis ii’ negali būti sta

tomas.
★

Šių metų kovo 12 dieną Cfyi- 
cagoje yra šaukiama labai 
svarbi konferencija Vincui 
Andruliui ir kitiems puola
miesiems ginti.

Konferencija žada būti di
delė, masinė.

Prie konferencijos Chicagos 
lietuvių pažangioji visuomenė 
rengiasi energingai.

Konferencijoje, m a noma, 
dalyvaus ir brooklynietis An
tanas Bimba.

Turime prisipažinti, jog pas 
mus, rytuose, Vinco Andrulio 
gynimo reikalas nebuvo pil
nai sudramatintas, nebuvo čia 
jokio svarbesnio žygio ligi 
šiol tuo reikalu atlikto.

Taip ilgiau negali ir nega
lės būti.

Aš kalbėjausi su pačiu An
druliu ir prašiau, kad jis at
vyktų pas mus ir čia masi
niuose mitinguose savo reikalą 
pats pastatytų prieš mūsų vi
suomenės akis.

Jis sutiko atvykti.
Jis sakė:
—Kovo mėnesio pabaigoje 

aš galėčiau neilgam laikui iš
vykti į rytus ir pasakyti eilę 
kalbų.

Tai ir gerai .
Mes privalome čia sušaukti 

eilę masinių mitingų.
Brooklyne tos rūšies mitin

gas turėtų būti pats didžiau
sias ir pasekmingiausias.

Antras svarbus dalykas, sto
vįs prieš mūsų visuomenės 
akis — mainierių šelpimas.

Minkštosios anglies kasėjai, 
kaip žinia, tebetęsia savo 
sunkią kovą-streiką, nepaisy
dami indžionkšinų.

Daugelio angliakasių kiše
nės jau tuščios ir jų šeimos 
neturi ko valgyti.

Organizuoti darbininkai 
stoja jiems talkon.

Chicagoje veikia eks-mai- 
nierių klubas, kuriam priklau
so ir nebuvę mainieriais.

Man sakė, jog šis klubas 
nutarė paaukoti šimtą dole
rių kovojantiems mainieriams 
šelpti.

AUKŠČIAUSIO TEISMO 
SPRENDIMAS LAIKINAI 
TRUKDO DEPORTAVIMUS

I
Užgina atęivybes inspektoriam 
būti deportavimų teisėjais

New York. — Jungtinių das C. Smith, 
Valstijų Aukščiausio Teis
mo sprendimas laikinai su
stabdė šimtų sveturgimių 
deportavimą iš Amerikos.

Aukščiausias Teismas
Washingtone pirmadienį 6
balsais prieš 1 nutarė, kad 
ateivybės inspektorius, 
pats įsakydamas deportuot 
vieną kiną jūrininką, sulau
žė šalies įstatymą. Todėl 
Aukšč. Teismas ir panaiki
no inspektoriaus įsakymą.

1917 metais išleistas įsta
tymas (Administrative Pro
cedures Act) reikalauja, 
kad tam tikras teismas tar
dytų skiriamus deportavi
mui asmenis ir priimtų jų 
liudytojus. Tas įstatymas 
uždraudžia ateivybės in
spektoriams būti teisėjais.

Bet ateivybės inspekto
riai per 3 pastaruosius me
tus patys tardė suimtus de
portavimui nepiliečius ir 
darė savo sprendimus. 0 
minimą kiną jūrininką de
portuot nuteisė tiktai vie
nas inspektorius.

Ateivybės inspektoriai 
praeitą savaitę ėmė kvosti 
Claudią Jones ir dvi kitas 
komunistes dėl deportavi
mo iš Jungtinių Valstijų.

Pagal neteisėtus inspek
torių nutarimus jau buvo 
deportuoti John Santo, CIO 
Važiuotės Darbininkų Uni
jos direktorius; Ferdinan-

Sudaryta džiūrė gailestingo 
marinimo teismui

Manchester, N. H. — 
Džiūrė, kuri teis daktarą 
Hermanną N. Sandėrį už 
gailestingą ligonės numari
nimą, tapo sudaryta iš 9 
katalikų ir 3 protestonų. 0 
katalikų bažnyčia sako, 
kad jeigu ligonis numari
namas, norint užbaigti jo 
kančias, tai esąs toks bai
sus nusižengimas, kaip ir 
paprasta žmogžudystė.

Dr. Sander teisiamas už 
tai, kad įleido oro į krau
jagysles Abbie’i Borroto’- 
ienei, sirgusiai skaudžia ne
pagydoma vėžio liga, ir tuo 
būdu numarino ligonę.

Pranešama, kad valstijos 
prokuroras nereikalaus už 
tai mirčia bausti dr. San
dėrį.

SUDEGĖ ATOMŲ SKAL
DYMO MAŠINA

Princeton, N. J. — Gais
ras sunaikino Princetono 
Universiteto ciklotroną, tai 
yra atomų skaldymo maši
ną, lėšavusią 400 tūkstan
čių dolerių. Tas ciklotronas 
buvo naudojamas moksli
niams bandymams, o ne a- 
tominių bombų medžiagai 
gaminti.

Mūsų organizacijos ir pavie
niai žmonės turėtų prisidėti 
prie to vajaus, kuris šiuo me
tu miestuose vedamas, ren
kant mainieriams maistą ir 
rūbus.

buvęs CIO 
M'arininkų Unijos sekreto
rius, ir tūli kiti darbininku z v
veikėjai.

Aukščiausio Teismo spren
dimas privertė atei
vybės inspektorius New 
Yorke laikinai pertraukti 
visus jų daromus tardymus 
dėl deportavimo.

Ateivybės direktorius Ed. 
J. Shaughnessy New Yor
ke sakė, kad deportavimų 
teisėjai toliau gal bus pa
renkami iš civiliu federalės 
valdžios tarnautojų.

Graikų fašistai kankiną 
politinius kalinius

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų delegatas Jakovas 
Malikas įteikė Jungtinių 
tautų pareigūnams skundą, 
kad Graikijos monarcho- 
fašistai žvėriškai kankina 
ir alkina koncentracijos 
stovyklose politinius kali
nius — demokratinius žmo
nes, vadinamus komunistus 
ir tariamus partizanų ša
lininkus.

Faktus apie politinių ka
linių budeliavimą atsiuntė 
Malikui Sąjunga dėl Grai
kijos Demokratijos. Tos są
jungos buveinė yra Londo
ne.

-v-------- 
Atidėtas telefonistą 
streikas 2 mėnesiam

Washington. — CIO Su
sisiekimų Darbininkų Uni
jos vadai išklausė preziden
to Trumano prašymo ir 
dviem mėnesiam atidėjo te
lefoninių technikų streiką, 
kuriam prasidėti buvo ski
riama šį penktadienį.

Tas streikas būtų sulai
kęs nuo darbo ir 100,000 te
lefonų tarnautojų, kaip tei
gia unijos vadai.

Unija reikalauja pakelti 
telefonų mechanikams sa
vaitinę algą 7 doleriais, su
trumpinti darbo savaitę 
nuo dabartinių 40 valandų 
iki 35 vai., pripažinti uniją 
ir tt.

Valdinis streikų taikyto
jas Cyrus Ching šaukė te
lefonų . kompaniją ir uniją 
atsiųsti jų atstovus į Wash- 
ingtoną ir tartis, dalyvau
jant valdiniams tarpinin
kams. Kompanija atsisakė 
nuo derybų Washingtone ir 
tik New Yorke tęsia pasi
tarimus su unija.

NUKAUTA 1,240 
INDONEZŲ

Jakarta, Indonezija. — 
Holandų apginkluoti fana
tiški Darul mahometonai 
atakavo Indonezijos respu
blikos miestą Tasikmalaja. 
Kautynėse krito 1,240 indo- 
nezų kareivių, iki užpuoli
kai buvo atmušti.

ORAS, šalta, giedra.

Vėliausios Žinios
WASHINGTON. — Am

erikos I valdžia ketino pasi
skubinti su 25 milionų do
lerių paskola Jungoslavijai. 
Jugoslavų valdovas Tito 
skundėsi, kad Amerika ati
dėlioja žadėtą paskolą.

Washingtono valdininkai 
bijo, kad Tito nepradėtų 
gerinti^ Kominternui.

WASHINGTON. — Jau 
dešimtis valstijų įvedė vie
tinę anglies kontrolę; visų- 
pirm skirsto anglį ligoni
nėm, 'mokyklom ir kitom 
būtinosiom įstaigom.

Skaičiuojama, kad auto
mobilių, plieno ir kiti fab
rikai dėl anglies stokos pa
leido jau 75,000 darbinin
kų. I

LONDON. — Ketvirta
dienį įvyko Anglijos seimo 
rinkimai. Nors balsavimų 
pasėkos i dar nežinomos, bet 
darbiečiai - socialistai tiki
si laimėti daugumą vietų 
seime prieš Churchillo kon- 
s-ervatus - torius.'

WASHINGTON. — Kon
greso atstovų rūme beveik 
per naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį ėjo peštynės

Milionų dolerių bausme 
gręsianti Mainierių Unijai

Washington. —. Federalis 
apskrities teisėjas Rich
mond Keech pašaukė M'ąi- 
nierių Unijos atstovus šį 
penktadifenį parodyt, kodėl 
unija neturėtų būti nubau
sta už teismo paniekinimą. 
Paniekinimas esąs tame, 
jog beveik visi 400,000 
minkštosios anglies mainie
rių streikuoja, nepaisant, 
kad teisėjas Keech savo in- 
džionkšinu vasario 11 d. 
įsakė jiėm tuojau grįžti 
darban. ■

Pirmadienį, vasario 27, 
Keech plačiau kvos Lewisa 
bei kitus) Mainierių Unijos 
atstovus. į Ir jeigu minkšto
sios anglies mainieriai dar 
nebus grįžę darban, tai tei
sėjas Keech galėsiąs milio- 
nais. dolerių nubausti uniją,

Čiango lakūnai žudo 
civilinius keleivius '

Hong Kpng. — čiang Kai 
šėko kinų tautininkų lakū
nai, naudodami ameriki
nius lėktuvus, bombardavo 
ir apšaudė ekskursinį šven
tadienio traukinį prie pat 
Kinijos rubežiaus su anglų 
kolonija Hong Kongo. 15 
civilinių keleivių buvo už
mušta ir 20 sužeista.

r>

Dar šimtai Amerikos tankų 
esą įgabenta j Vokietiją

I' J

Berlin. — Demokratinė 
Vokiečių Respublika ryti
nėje Vokietijoje įtarė ame
rikonus, kad jie per 4 pas
tarąsias savaites įgabeno 
734 tankus į vakarinę Vo
kietiją per Bremerhaveno 
uostą. 1

dėl valdžios siūlomo teisin
gos samdos biliaus. Susivie
niję pietiniai demokratai ir 
republikonai suklampino tai 
bilių. Jie reikalauja palikti) 
laisvę samdytojams, ar ly
giomis samdyti negrus su 
baltaisiais ar daryti skirtu
mus.

Ketvirtadienį valdiniai 
demokratai įnešė pataisytą 
savo pasiūlymą dėl teisin-! 
gos samdos. Pietiniai demo
kratai tikisi išvien su re- 
publikonais. užmušt ir šį 
pasiūlymą.

FRANKFURT, Vokieti
ja. — Amerikonų* karinin
kai suėmė vieną rusę; įta
ria, kad jinai “maišius 
jankiams galvas.”

ERITRĖJA. — Riaušė
se tarp Eritrėjos mahome
tonų ir koptų krikščionių 
užmušta 30 žmonių. Maho
metonai reikalauja tam 
kraštui nepriklausomybės; I 
krikščionys siūlo prijungti 
Eritrėją Ethiopijai, kurios 
valdžia yra koptiškai krik
ščioniška.

Anglų kariuomenė neva 
palaiko tvarką Eritrėjoje.

Dar Jungtinės Tautos 
sphęs politinį Eritrėjos li
kimą, c 

kaip teigia kartotini pra
nešimai iš Washingtono.

Manoma, kad Keech duos 
ir 80 dienų indžionkšiną 
prieš Mainierių Uniją, pa
gal Tafto-Hartley’o įstaty
mą, vieton dabartinio laiki- c z
nojo indžionkšino. Valdžia 
jau pirmiau reikalavo ilgo
jo indžionkšino.

Priešunijiniai senatoriai 
ir kongresmanai tariasi 
siūlyti Kongresui, kad įpa
reigotų prez. Trumaną per- 
imt angliakašyklas į val
džios rankas. Tuomet strei
kas galėtų būti laužomas ir 
su kariuomenės pagalba.

Tokį, sumanymą remia 
trumaniškas kongresmanas 
John Lesinski, kongresinės 
darbo komisijos pirminin
kas.

Pakistano riaušėse 
užmušta 200 žmonių

New Delhi, Indija. — Per 
kruvinas dviejų dienų riau
šes tarp mahometonų ir in- 
dusų Dakka mieste, Pakis
tane, buvo užmušta 200 
žmonių iš abiejų pusių. 
Riaušininkai taip pat degi
no vieni kitų namus ir biz
nius.

Per dvi pirmąsias šio mė
nesio savaites buvo areš
tuota 1,200 indusų ir 150 
mahometonų riaušininkų.

Pakistane yra daug dau
giau mahometonų negu in
dusų.

________ Z-------------- ;

PHILADELPHIA, Pa. — 
Amalgameitai siuvėjai pa
siuntė $100 streikuojatiems 
mainieriams; žada dau
giau.

PREZIDENTAS ATMETA
TIESIOGINES ATOMINES 
DERYBAS SU SOVIETAIS
Izviestija sako., jog atominis 
Amerikos planas yra monopolis

Alexandria, Va. — Prezi-1
dentas Trumanas atmetė, 
daugėjančius raginimus ei
ti į tiesiogines derybas su 
Sovietų Sąjunga, kad būtų 
galima išvengti atominių ir 
hydrogeninių bombų karo. *

Kalbėdamas Washingtono 
Dienoje, Trumanas siūlė 
tik amerikinį Barucho pla
ną atominei jėgai kontro
liuoti pasaulyje ir pareiškė, 
kad Amerika tiktai per 
Jungtines Tautas sutiks de
rėtis tuo klausimu su So
vietais.

Angly atomistai šaukia 
uždraust atom-bombas

London.—Eilė pačių įžy
miausių atominių Anglijos 
mokslininku išleido atsišau
kimą, raginantį tuojau už
draust atominių bei hydro
geninių bombų naudojimą.

Atsišaukimą pasirašė va
dovaujantieji atominiai 
mokslininkai: prof. R. E. 
Peierls, Sir George Thom
son; prof. Kati. Lonsdale, 
Atominiu Mokslininku Są
jungos vice-pirmininkas; 
dr. F. C. Champion, tos są
jungos sekretorius, ir daug 
kitu.
Šių mokslininkų tarpe yra 

ir tie, kurie padėjo Ameri
kai išvystyti atominę bom
ba, v

Anglis kontroliuojama 
jau 7-se valstijose

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis į- 
galino gubernatorių Tomą 
Dewey’u racionuoti - skirs
tyti anglį pagal didžiausius 
reikalus, nustatyti jos kai
ną ir perimti anglies san
dėlius į valstijinės valdžios 
rankas.

Panaši anglies kontrolė 
įvesta ir šešiose kitose val
stijose — Virginijoj, Penn- 
sylvanijoj, Illinojuj, Ohio, 
Massachusetts ir Minneso
ta j.

Gubernatorius Dewey, at
sišaukdamas į seimelį, pra
nešė, jog tiktai šešiom sa
vaitėm tėra anglies ligoni
nėm, mokyklom ir apart- 
mentiniam namam, o gele
žinkeliam gręsia krizė dėl 
anglies trūkumo.

Dewey kaltino prez. Tru
maną už anglies stoką; sa
kė, kad jeigu prezidentas 
būtų anksčiau pavartojęs 
teismo indžionkšiną prieš 
minkštosios anglies mainie- 
rius, pagal Tafto-Hartley’o 
įstatymą, tai jie būtų pri
kasę gana anglies ...

PR AG A. — Vyskupas 
Antonin Eltschner, Pragos 
arkivyskupo Josefo Bura
no padėjėjas, prisiekė išti
ki m y b ę Čechoslovakijos 
Liaudies Respublikai.

Kartu Trumanas smerkė 
Sovietų Sąjungos politiką, 
apšaukdamas ją “paver
giančiu tautas ginkluotu 
imperializmu.’’ Jis pareiš
kė, jog ši šalis vis gamins 
pražūtingiausius ginklus ir 
stiprins “kitas demokrati
jas” prieš pavojų iš komu
nizmo pusės.

Kodėl amerikinis planas 
nepriimtinas Sovietam

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis Izves- 
tija rašo, kad Amerikos 
planas atominei jėgai kon
troliuoti mojasi supančioti 
ir pažaboti atomų jėgos 
gamybą, civiliniams reika
lams Sovietų Sąjungoje. 
Sako, Jungtinių Tautų- ato
minėje Barucho komisijoje 
amerikonai turėtų užtikrin
tą daugumą; tai komisijai 
priklausytų ir atominių u- 
raniumo medžiagų kasy
klos Sovietuose. Tai būtų 
amerikinė monopolija civi
linei atominei pramonei So
vietų Sąjungoje.

Sovietų vyriausybė laiko 
atominę jėgą labai svarbiu 
veiksniu savo pramonei iš
vystyti ir geležinkeliams 
suelektrinti. Todėl Sovietų 
Sąjunga negali pervesti sa
vo civilinių atominių įmo
nių į Amerikos kapitalistų 
kontrolę.

Sovietų vyriausybė, iš 
savo pusės, siūlė ir siūlo 
uždrausti atomines ir hy- 
drogenines bombas ir įves
ti tarptautinę Jungtinių 
Tautų inspekciją. Tokia in
spekcija žiūrėtų, kad ato
mų jėga nebūtų gaminama 
kariniams tikslams, bet ne
turėtų kliudyt civilinės a- 
tomų jėgos išvystymo.

Australijos valdžia žada 
uždaryt Komunistu Partiją

Canberra, Australija. — 
Nauja dešinioji Australijos 
valdžia pasižadėjo uždraust 
Komunistų Partiją.

Kartu valdžia siūlė sei
mui panaikint įstatymą dėl 
bankų perėmimo į valsty
bės rankas ir taip pataisyt 
šalies konstituciją, kad tik
tai pagal piliečių nubalsa- 
vimą būtų galima perimti 
pramones į valstybės nuo
savybę.

Įstatymai dėl bankų su- 
valstybinimo buvo išleistas 
prie pirmesnės socialistų- 
darbiečių valdžios.

Ar sutraukys diplomatijos 
ryšius su Vengrija?

London. — Anglijos ir A- 
merikos diplomatai tariasi, 
ar nereikėtų sutraukyt di
plomatijos ryšius su Ven
grijos Liaudies Respublika. 
Tai todėl, kad vengrų teis
mas įkalino amerikoną biz
nierių Robertą Vogelerį 15 
metų, o anglą Edgarą San- 
dersą 13 metų, kaip kari
nius šnipus ’ ir sabotažnin- 
kus.
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Ką Sakytų Tėvas Washingtonas?
Išsigąstų, supyktų senelis mūsų šalies tėvas Jurgis 

Washingtonas, jeigu jis galėtų atsikelti ir pamatyti, ko
kią žiaurią, kokią piktą puotą surengė mūsų šalies val
dovai išvakarėse jo gimtadienio. Ta žiauria puota yra 
vasario 20-tą federalio teisėjo Richmond B. Keech iš
duotas įsakas bausti mainierius. ’ '

Teisėjas įsakė mainierius bausti už tai, kad jie ne
klauso jo grįžti į kasyklas be sutarties, be užtikrinimo 
saugumo patiems mainiėriams, be sąugumo savo šei
moms ir unijai.

Ne vien tik mainieriai nuteisti tuo teisėjo įsaku. 
Verstinam darbui nuteisti visi darbininkai,'virš 50 mi- 
lionų. Nuteistos jų šeimos. Vienok apsirinka tie, kurie • 
tikisi prievarta valdyti. Prievartos gadynė baigiasi, ver- 
gija nėra

KREIVA PRANAŠYSTĖ
Klerikalinė spauda labai 

mėgsta pranašauti. Ypač 
kunigų Draugas visur kai
šioja savo troškimus ir pa
verčia juos “faktais”. Bet 
iš Draugo pranašas labai 
prastas, visiškai nuplikęs. 
Dar nė viena jo pranašystė 
neišsipildė.

Neišsipildė ir paskutinė 
Draugo pranašystė apie Ki
niją. Pavyzdžiui, klerikalų 
dienraštis “filosofavo”:

“Kinijos komunistinio re
žimo galva Mao Tze-tung 
dar tebėra Maskvoje... Tai 
sukelia daug abejonių ir 
spėliojimų. Manoma, kad 
Maskva stato kinams taip 
didelius reikalavimus, kad 
net komunistinis režimas 

i nedrįsta jų priimti. Bet, ne
įžiūrint kas ten vyksta tarp 
Mao ir Stalino, iš to Kini
jai nieko gero neišeis. Aiš-

sąmoningai iškraipo istori-Įmė visų kaskart labiau jau- 
irn/i i’^Jčiama, šiandien, atrodo, 

yra svarbiausias pasaulinės 
politikos tikslas. Trečiojo 

 

pašąulinio karo neišvengia- 

 

munfaą glūdi Vakarų kon

 

flikte su Rytais, demokra
tijos su totalitariniu ko
munizmu.”

Apie karo neišvengiamu
mą kalba karo kurstytojai.

ją. Nesinori tikėti, kad jis 
būtų toks ighorantas, jog 
nežinotų, kokioj padėtyje 
yra Indo-Kinija.

Tiesa apie; Indo-Kiniją 
yra tokia: Prieš keletą me
tų įsikūrė Indo-Kinijos res
publika po vardu Viet Nam. 
Jos prezidentu buvo išrink
tas Ho Chi-minh. Francūzi-

Per keletą pastarųjų die
nų, gavome gražių laiškų 
nuo dienraščio Laisvės 
skaitytojų - rėmėjų. Prašo
me pasiskaityti.,

Springdale, Pa.
“Gerbiamieji: Prisiunčiu 

$10 aukų padengimui Lais
vės persikraustymo lėšų. 
Draugiškai, Joe Chuplis.”

amžina.

“Lai Gyvuoja Doleris.”
asmenys mirė dėl dviejų traukinių susikūlimo

jos valdžia tą ^naujos respu- Jie nori karo, tai ir įkalbi- 
blikos vyriausybę pripažino, nė j a žmonėms, kad karo vis- 
Viskas, atrodė, išeis gerai, tiek negalima išvengti, kad 
Bet kai prasidėjo derybos tuo būdu reikia jam ruoštis 
tarpe Francuzijos, kurios ir pirmos progos jį pradė- 
kolonija Indo-Kinija buvo, 
ir jaunutės . respublikos, 
tuojau paaiškėjo’ Francuzi
jos imperialistų tikslai Jie 
reikalavo, kad Indo-Kinija

Utica, N. Y.
“Laisvės Administraci

jai: Šiame laiške rasite $11. 
Prašome išimti $1 prenu
meratai Kelias į Laimę ir 
$10 paramai dienraščio Lai
svės apsigynimui nuo lietu
viškų hitlerininkų. Tai tiek 
šiam sykiui. Su geriausiais 
linkėjimais, Wm. Goodis.”

ti. Tokia jų politika. Tokia 
jų agitacija už karą.

Prie šitos piktos propa
gandos uoliai prisideda ir, --------
Tysliava. Žinoma, ne jis!' “Draugai:

būtų respublika tik iš var-1 vienas. Ton pačion dūdon kų nuo sekamų draugų: K. 
do, o faktinai pasiliktų i pučia ir kiti apjakėliai iš .Akstinas $5 ir P. Celkonis 
Francuzijos kolonija. Aiš-' kryžiokų fronto. Tokia pik-!?l- Viso $6. Draugiškai, F. 
ku, kad Ho Chi-minh ir vi- ta propaganda juk persi- J- Repšys.”

Hartford, Conn.
: Čia rasite au-

ku, kad Kremlius nori būti sa respublikos 
'Kinijos vyriausias ‘bosas’. su Hio nesutiko, atsisakė bu- 
I Jei Mao nepasiduos Stalinui IH francūzų imperialistų 
visu šimtu nuošimčių, gali-! įrankis apgaudinėjimui dvi- 
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ninh ir vi- ta propaganda 
vyriausybė sunkę Naujienos, Draugas, 

Darbininkas, A-

me būti tikri, kad jis dings 
be žinios...” (D., vas. 15 d.)

Bet tartum didesniam 
pasityčiojimui iš Draugo 
vapaliojimų, kaip tik tą pa
čią vasario 15 dieną iš Mas
kvos pasiekė Ameriką teks
tas sutarties, kuri tapo pa
sirašyta tarp Tarybų Sąjun
gos ir Kinijos Liaudies Res
publikos. Net ir nachališ- 
kiausi socialistinio klasto 
priešai toje sutartyje nega
li surasti nieko, kas patvir
tintų aną Draugo prana
šystę. Iš tos sutarties visas

Keleivis, 
merika.

Betgi karas nėra neiš
vengiamas. Karo galima ir 
reikia išvengti. Nereikia 
karo tarpe socializmo ir 
kapitalizmo, tarpe Vakarų 
ir Rytų. Vidinė kiekvienos 
šalies santvarka yra jų rei
kalas. Tegul žmonės patys 
išsprendžia klausimą, ko- 

atšaukė pripa- ki°s santvarkos jie nori.
Štai "Kinijos žmonės pasi- 

!rinko socialistinį kelią, nu- 
visus savuosius ir 

priešus. Lai

dešimt dviejų |milijonų žmo
nių. Ho Chi-minh stovėjo 
už tai, kad lijdo-Kinija bū
tų savistovi, nepriklausoma 
šalis.

To negalėjo pakęsti Fran
cuzijos imperialistai. Jie 
paskelbė Vieti Nam respu
blikai karą, i 
žinimą. O kad apgauti ir 
apmulkinti lijdo - Kinijos 
žmones, iš kažin kur ištrau- galėjo 
kė buvusį Japonijos pastum-'sv°B’muosius 
dėlį Bao Dai ir paskelbė jį'.jie būna paliekami ramybė- 

IIndo-Kinijos karaliumi. Da-jje- Dai jie išbando naują 
'— “‘i---- sudarė gyvenimą. Trečias pasauli-
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Jau 29
ties Rockville Centre, L. I. Ir niekas nežino, kiek virš 
šimto sužeistųjų beatgaus sveikatą. Didžiausiu kaltinin
ku svieto akyse pastatytas nelaimės traukinio motor
manas Jacob Kiefer, 55 metų, dirbęs ant gelžkelio jau 
ne nuo vakar dienos.

Nelaimė įvyko tame ruožte, kur seniau buvo dveji bė
giai, bet dabar veikia tik vieni dėl pravedamų pataisų 
ant kelio. Žinovai sako, jog tik keli tūkstančiai dolerių 
galėjo įrengti mechanizmą, kuris būtų kelyje sustabdęs 
klaidingai ėjusį traukinį pirm susitikimo su tuo, kuris 
turėjo praeiti pirmiau, bet buvo pavėlavęs.

Vairuotoją kaltina operavime “traukinio nepaisančiai 
ir labai prasikalstamai apsileidusiai.”

Sutinkant, kad tokiame darbe, kur šimtų, o kartais ir 'SySLę. iS siuames visas , f “kardlius” sudarė gyvenimą. Trecias pasauli- 
tūkstančių žmonių gyvybe randasi darbininko rankose, |svietas, apart Draugo pra A" kuri’iau nrina-'nis karas pasidarys neiš-

vnasų, aišku, gali matyti,a. prancflziia jr Junp-ti-ivengiamas tik tokiam atsi
genu- kad Kremlius nepanorėjo^ Valst^ ..............................

> visu bosu , , ..
puse boso. Sutartis ^aiv teiitoiijps 

mažai. 1
i nai francūzų j ginklais.

Tai kas yra tikraisiais
c.z sukilėliais? Nle Viet Nam ir 

melagingus plepalus? J°s prezidentas Ho Chin-
iininh, bet idijotas “kara- 
ilius” Bao Dai ir francūzų
i imperialistai.

privalomas neatlaidus budrumas, tačiau sunku įsivaiz
duoti asmenį, kurio mintis niekad, nei minutei i 
klysta nuo darbo. Daleistina, kad tokio asmens visai > būti Kinijos 
nėra. Ir minėtasis motormanas nėra koks stebuklingas. ■ netgi ;
Prie to, per metų metus įprastas dvivėžis kelias teikė į parodo, kad tartasi ir susi- 
didelę galimybę užsimiršti. _ _ įtarta lygaus su lygium.

Nuostabu, kad kompanija, kuri keliais tūkstančiais . Draugo pranašai atsi- 
dolerių galėjo tą pavojų prašalinti, kol kas visai nekal- 'prašys savo skaitytoju už 
tinama. Atrodo, jog nelaimę bandys pateisinti darbi- savo } 
ninko “blogumu.” j _ Z_ 2____

Merchantville, N. J.
“Draugai: Mes rengė

mės atvažiuoti į L. suvažia
vimą, bet paskutinę dieną 
nelemta liga paguldė mane 
į lovą, tad ir negalėjau at
vykti. Buvau manęs duoti 
auką nuo savęs ir šeimos— 
$10, bet dabar padvigubinu, 
skiriu $20, kad jums, drau
gai, priduoti daugiau ener
gijos kovoti su gyvenimo 
išmatomis.

Lai gyvuoja Laisvė! Lai 
gyvuoja mūsų Kultūrinis 
Centras! Draugiškai, 
A. Bekampis. — P. S. 
rasite čekį vertės $25, 
bus Bekampių šeimos 
ir draugo Ragažinsko

Baltimore, Md.

Jos. 
Čia 
tai

n

r Jungti-Į engiamas lik tomam aisi- “Draugai: Čia siunčiu 
Karalius”) tikime, jeigu karo, kurstyto- Į Laisvės reikalams $5 už lai- 
turi labaipavyks pasiekti savo .me j imą

i. Jis pasilaiko išimti-' prakeiktą tikslą.^ Bet reikia 'spėkom
kovos su juodom 
kurios užplūdo 

užgiriu

Canada;
W. Lynn,

Palo Al-

Po $1: M. Budnikas, 
Pittsburgh, Pa.; dr. V. A. 
Šimkus, Chicago, Ill.; An
ton Gitaitis Middletown, 
Del.; A. Zalders, Collins
ville, Ilk; R. Mickevičius, 
Toronto, Canada; D. De
veikis, Burlington, N. 
J.; Antanina Mačiuta, 
Brooklyn, N. Y.; Rė
mėja, Baltimore, Md.; P. 
Cox, Roslindale, Mass.; 
J, Urban, Detroit, Mich.; 
John Mayer, Stoghton, 
Mass.; Geo. Wilson, So. 
Boston, Mass.; D. Pelakau- 
skas, Montreal, 
Stanley Umbras, 
Oregon.

P. Klinauskas, 
to, Pa., 50c.

Gražūs laiškai ir graži 
finansinė parama dienraš
čiui Laisvei. Esame labai 
dėkingi visiems viršminė- 
tiems prieteliams. Tikimės, 
kad ir kiti geri rėmėjai pa
seks jų pavyzdį.

Turime nepamiršti, kad 
ir svarbu gauti naujų skai
tytojų, nežiūrėkime to, kad 
užsibaigė vajus, nereikia 
laukti sekamo vajaus gavi
mui naujų skaitytojų. Ga
vimas naujų skaitytojų tu
ri niekad nesustoti. Štai 
keletas gerų rėmėjų, kurie 
gavo po naują skaitytoją:

J. Sėkys, Hartford, Conn.; 
J. K. Navalinskienė, Bin- 
Ighamton, N. Y.; L. Žemai
tienė, Hartford, Conn.; O. 
Lukauskienė, Great Neck,

Tai didelis ačiū jiems!
Laisvės Adm-cija.

tikėtis, kad tos jėgos, kurios Ameriką. Taipgi 
stoja už taiką, kurios at- Laisvės nustatytą liniją, 

' meta karo neišvengiamumo taipgi teisingą nusistaty-

Ar Neapykanta Užkrėstieji Valdininkai
Paklausys?

Jungtinių Valstijų Aukščiausias Teismas Washing
tone, 7 prieš 1, įsakė immigracijos viršininkams prisilai
kyti įstatymų areštuojant, tardant ir teisiant suimamus 
deportuoti asmenis.

Teisėjas Robert Jackson parašė nuomonę didžiumos, 
kuri, greta kitko, įsako, jog:

“Kuomet Konstitucija reikalauja (kaltinamojo bylą) 
svarstyti, ji reikalauja gero svarstymo, svarstyti prie 
tokio tribunalo, kuris atitinka nors dabartiniam beša
liškumo lygiui.”

Jacksonas sako, kad “deportacijos paliečia pamatinius 
žmogaus laisves ir džiaugsmo klausimus ir, dabartinėse 
sąlygose sukilimų tose šalyse, į kurias tie asmenys būtų 
grąžinti, gal grąso pačiai gyvybei/’

Kaip tik tas — mirtis — grąso graikui darbininkų va
dui Peter Harisiades, jeigu jis būtų išdeportuotas Grai- 
kijon, kurią dabar valdo fašistai, jau išžudę tūkstančius 
tos šalies darbininkų.
.Ar išgirs valdininkai ir įvairių sričių teisėjai vyriau

siojo teismo nuosprendį? Atsakymas, kaip ir visuomet, 
priklausys nuo to, kaip veiks pati liaudis civilinių tei
sių sargyboje. Veikla gali sustabdyti kalinimus be kau
cijos, varginimus įsakais nuolat raportuotis valdinin- 

.kams, drausmes išeiti iš teisminių distriktų ribų, ir ki
tas deportantams kankinti priemones. Gali sustabdyti 
ir pačią deportacijų isteriją. >

ISTORIJOS 
KRAIPYTOJAS

Naujienų redaktorius ra-į 
šo: “’ 
valdžia suteikė oficialų pri
pažinimą Indo-Kinijos metiš- 
tinink'ų valdžiai, kurios pry- 
šakyje stovi komunistas 
Ho Chi-minh” (N., vas. 10

Bulgarijos komunistų!NIEKUR NEGLŪDI

filosofiją, paims viršų ir 
suvaldys karo kurstytojus. 
Reikia tikėtis, kad žmonija 
pasimokė iš pereitų karų ir 
neleis imperialistams ir jų 
pastumdėliams uždegti nau- 
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Čia menševikų orakulas

S m e t o n os garbintojas 
Juozas Tysliava savo Vie
nybėje visas pastangas iš
vengti naujo karo vadina 
“beviltiškais mėginimais.” 
Jis rašo: “Išvengti trečiojo 
pasaulinio karo, kurio grės-

ją gaisrą.

ninkai tų unijinių, kurių unijų viršininkai užimti kan
džiojimu “raudonųjų,” turi tikrą šienapjūtę iš naujai 
pribuvusių piliečių išnaudojimo. Kai kurie tokio išnau
dojimo praktikantai, vietiniams darbininkams įsikišus, 
jau pasiekė ir Valdines įstaigas.

Tyrinėjimuose atrasta, kad daugelis firmų, pasinau
dodamos portoHkiečių nemokėjimu kalbos, nemokėjo 
jiems įstatymais numatyto 75 centų minimum už valan
dą, nemokėjo nustatytos' mokesties už viršvalandžius, 
nesilaikė.vaikų darbui ir namų darbui nuostatų. Bet tą 
viską bandė nuo valdžios nuslėpti, nevedė darbo ir mo
kesties užrašų.

Tūla moteriškė raportavo, kad jos vyras gauna už 43 
valandų savaitę $11.88 algos. O ten dirba jau 7 mėnesius.

U. S. Labor Department© Algų ir Valandų Divizijos 
vedėjas Arthur J. White, New Yorke, sako, kad tokie 
samdytojai apeina minimum algos klausimą, sakydami, 
jog įstatymas neliečiąs mokinių. White sako, jog moki
niais skaitomi tiktai tie, kuriems mokyti samdytojas tu
ri tos įstaigos leidimą. O tokie leidimai išduodami tik ri
botam laikui, atsižvelgiant į tai, kokio išsilavinimo reikia 
atitinkamame amate. Pasibaigus mokymo laikui, privalo 
mokėti bent minimum mokestį.

UžDROžĖ, BET 
NENUTILDĖ

Naujienų orakului 
šiai nepatinka balsai už tąi-į 
ką. Tik todėl, kad Grigaičio 
garbinamas Churchill prieš 
rinkimus pasisakė už taikos 
pasitarimus su Tarybų Są
junga, jau nebegeras ir jis. 
Jis džiaugiasi, kad “prem
jeras Attlee uždrožė Chur- 
chillui dėl bereikalingo ato
minių ginčų vėlimo į rinki
mų kampaniją” (N., vas.

bai^

mą dipukų klausime.
Laimingos kloties, Drau

gai, J. Balsys.”
McKees Rocks, Pa.

“Gerbiami: LDS 142 kp. 
laikytam susirinkime, va
sario 5 d., nutarė paaukoti 
$25., kaipo talką persikėli
mui Laisvės į naują vietą 
ir plytą subudavojimui Lai
svės tvirtovės. Draugiškai, 
J. Miliauskas, kp. pirm.”

Daugiau aukų gauta 
sekamai:

Nuo abiejų kp. (LLD vy
rų ir Moterų) per S. Janulį, 
Worcester, Mass., $15.

Maple Park B-vė (suva
žiavimui—per S. Penkaus- 
ką), Lawrence, Mass., $10.

iš Montrealo i

“Už Šviesią 
po suvažiavi-

Portorikie&ai Atvežami Ne Iš Meilės Artimui
Pastaraisiais keleriais metais industriniai centrai, 

ypačiai tie, kuriuose stiprus unijinis judėjimas, pratur
tėjo ispaniškai kalbančiais piliečiais, atvykusiais iš Pu
erto Rico. Tūlose miestų dalyse, dažniausia, suskardin
tose, galėtum pamanyti patekęs Louisianon, Meksikon, 
ar gal dar toliau į pietus, %net už mūsų respublikos ribų. 
Visur girdisi ispanų kalba.

Tūli iš karto spėliojo, jog tai pasėka mūsų sudemo- 
kratėjimo. Girdi — norima suteikti pietiečiams mūsų 
šalies piliečiams tas- pat progas atvykti J šiaurius, kaip 
kad šiauriečiams leidžiama bile kada vykti į pietus, ten 
apsigyventi.

Tačiau, matomai, užmojus buvęs su “nikeliu po padu” 
—gauti pigių darbininkų, o gal dar Ir panaudoti juos 
laužyti unijas.

Laužyti unijas, atrodo, portorikiečiai gal nepadės tie
sioginiai. Skurdinti savo gimtojoje šalyje, čion taipgi 
teprileidžiami tik prie prasčiausiųjų darbų ir teleidžiami I rinkimuose? Ar sužinos, kad yra progresyvių partija, su 
į namus tik blogiausiuose kvartaluose, jie greit supranta kuria būtų galima šis tas laimėti? Angliškas darbininkų 
vietinių darbininkų'problemas. z

Vienok neorganizuotų šapų savininkai, arba ir savi- savo špaltose. Verta pastudijuoti.

DemokratųKuris Bizūnas Malonesnis - 
ar Republikonų?

Republikonai, su pagalba demokratų, įvedė Taft-Hart- 
ley Aktą, milijonierių bizūną darbininkams plakti. Ta
čiau republikonai patys nedrįso su juo visa galia darbi
ninkams kirsti, nes tai karštas įrankis, kuris gali atsi
liepti rinkimuose. Jie tik šen ten išbandė tą aktą. Tas 
karštas bulves iš žarijų jiems išrankioti republikonai 
pavedė demokratams su prezidentu Trumanu, dabar tu
rintiems visą galią valdžioje. Demokratai tuo bizūnu 
jau antru kartu kirto mainiėriams.

Ar darbininkai supras, jog tai pasekmė pralaimėjimų

dienraštis plačiai svarsto trečiosios partijos klausimą

Atsikreipimas j 
LLD kuopas 
ir narius

Praeitais metais rugsėjo 
mėnesį, Toronte, Ont., įvy
kęs LLD Kanados kuopų 
atstovų suvažiavimas nuta
rė išleisti brožiūrą ir LLD 
Kanados Veikiantį Komite
tą perkelti 
Torontą.

Brošiūra 
Ateitį” tuoj
mo buvo išleista ir išsiunti
nėta LLD kuopoms dėl pla
tinimo. Daugelis kuopų ir 
pavienių narių gražiai pa
sidarbavo platinime brošiū
ros ir jau atsilygino už jas. 
Kai kurios kuopos ir pavie
niai nariai, apart atsilygi
nimo už išplatintas, dar pa
rėmė aukomis brošiūros iš
leidimą. Bet dar yra kuopų 
ir Kanadoje pavienių narių, 
kurie neatsiliepė brošiūros 
reikalu.

Mes, naujai išrinktas ir 
perėmęs pareigas LLD Ka
nados Veikiantis Komite
tas kreipiamės į visas LLD 
kuopas ir į pavienius na
rius prašydami pasidarbuo-

J. Kairūkštis, I ti ir atsiteisti bei paremti 
B’klyn, N. Y.; A. Kazokas,(brošiūros išleidimą. Jei kur 
Shenandoah, Pa.; Ignas 
StasioniSj Tuckahoe, N. Y.; 
Chas. Austrą, Portage, 
Pa.; A. Baltaitis, Brooklyn, 
N. Y.; Chas. Jaselun, Clyde, 
Canada; John Kazlauskas, 
Detroit, Mich.; Gera rėmė
ja iš Pennsylvania; O. Kru- 
tulienė, Plymouth, Pa., E. 
D r o b i e nė, Stevensville, 
Mich.; K. Sadauskas, B’k
lyn, N. Y.; Geo. Pranskas, 
Gardner, Mass.; Mr. ir Mrs.

F. Imbras, Pittsburgh, Pae 
Charles Blaizes, Greenlawn,

N. Y..; Geras rėmėjas, Eli
zabeth, N. J..; G. ir K. Žu-

tik At- kauskai, Union, N. J.; Bos-Tikra tiesa. Ne .1 
tlee, bet ir kiti darbiečių ly
deriai smarkiai uždrožė 
Churchillui ir jo pasiūly
mui. Taip pat tikra tiesa, 
kad Churchillas šį šūkį iš
kėlė politiniais sumetimais, 
tai yra, kad laimėti balsus 
už savo konservatorių par
tijos kandidatus.

Bet ką gi tas parodo? Ką 
tas pasako? Tas tik parodo, 
kad Anglijos žmonės yra iš
troškę taikos, kad Anglijos 
žmonės nori ir tiki sugy
venti su socialistine šalimi. 
Juk tik už tai toki žmonės, 
kaip Churchill, pakeitė savo 
veidą ir jau kalba' apie nau
ją konferenciją.

Tas balsas už taiką ir tai
kos pasitarimus yra daug 
garsesnis, negu Churchilloi 
balsas. ' „ rx.ococi xo,
žmonių balsas. Su juo turės jonas Vaznys, B’klyn, N. 
skaitytis ir Bevinas su Att- y..; P. Macey, Woodhaven, 
lee. Attlee galėjo uždrožti irįN< y.; p. Karpich, Lynn, 
uždrožė, bet nenutildė ir ne- Mass.; Frank Nagine, Kee-

tonietis

Tai yra Anglijos A.šešelįis:

Po $2: J.Urbonas, Pitts
burgh, Pa.; A. Shurkus, 
Nashua, N. Agota Mo

tuzienė, E. St. Louis, HL;
L Chicago, Ill.;

yra galimybių dar daugiau 
išplatinti brošiūros “Už 
Šviesią Ateitį”, tai labai 
prašome prisiųsti užsaky
mus mūsų komitetui. Pas 
mus dar randasi keli šimtai 
brošiūrų del platinimo.

Mokestį už brošiūras ir 
aukas prašome' siųsti LLD 
KVK. Čekius bei Money 
Orderius prašome išrašyti 
komiteto iždininko Z. Jan- 
ausko vardu ir prisiųsti 
sekretoriui. Sekretoriaus 
antrašas:
P. Gutauskas, P. O. Sta. C. 
Box 1007, Toronto 3, Ont.,

CANADA.
Taipgi labai prašome pa

laikyti ryšius ir visais ki
tais LLD Kanados kuopų 
veiklą liečiančiais klausi
mais.

LLD Kanados
Veikiantis Komitetas.

nutildys to Anglijos žmonių 
balso. 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkti, Vas. 24, 1950



❖ PASTABOS ->
“Keleivis” praneša savo 

skaitytojams, kad dar ne
galįs pasakyti, ar Kinijos 
vadas Mao pasirinksiąs Ju
goslavijos diktatoriaus Tito 
kelią, ar komunistinį?

Jeigu Grigaitis, . Šimutis 
ir “Keleivio” redaktorius 
Januškis dar sykį karštai 
pasimels švento Petro ka
tedroje New Yorke, tai gal 
dievas ir pastūmės Mao tuo 
keliu, kuriuo Tito keliauja. 
Juk viskas priklauso nuo 
dievo.

linu esą netik nereikalinga, 
bet ir pavojinga.

Veikiausiai kunigai, t su
sispietę apie Marijonų 4 or
ganą, jau . pakeitė penktą 
•dievo prisakymą, nukąsda- 
mi “ne” ir palikdami “už
mušk!” Nes kitaip neagi
tuotų už H-bombų gamini
mą.

Rodosi, Kristus yra pa-

tas pats nuo ginklo žus.”

Iki šiol lietuviai buvo la
bai’ “nuskriausti.” Kada 
juos kryžiokai atvertė į 

| “šventą vierą”, tai nedavė 
Į nei vieno lietuvio šventojo

J šventosios. Jie turėjo 
' melstis prie svetimtaučių. 
.O pastarieji, nesuprasdami 
1 lietuvių kalbos, nežinojo ko 

’ jie maldauja.
| Dabar

Prezidentas T rumanas 
reikalauja kuodaugiausiai ■ 
gaminti H-bombų, nepaisy- I 
damas, kad net ir jo tiky
bos dvasiškiai prieš tai pro
testuoja.

Veikiausiai Trumanas
pasiskyrė Marsą dievu ir,' Dabal. ><Drauge» tūlas 
mano, kad tik jis vienas ga- St;lsvs yla perša kandida-; 
Ii kapitalistinę tvarką ap- tais • šventuosius Jurgį Ma- 
saugoti nuo komunizmo. ' tulaitį, numirusi 1927 me-

— 'tais ir Alfonsą Lipniūną,
Tautų Sąjungoje visą lai- num;rusi 1945 metais, nesPautų Sąjungoje visą lai- numirusį 1945 metais,

ką buvo keliamas lermas, 
kad Sovietų Sąjungoje dar
bininkai verčiami dirbti. 
Reikalauta, kad speciali ko
misija visa tai ištirtų.

Bet labai gerai būtų, kad 
dabar Tautų Sąjunga pa
tyrinėtų, kodėl Amerikoje 
darbininkai nedirba? Ar 
todėl, kad Amerikos val
džia demokratiška ir pen
kiems milijonams darbinin
ku neduoda darbo? v

jie vedę tikrai “šventą” gy
venimą.

Išrodo, kad Stasys Yla, 
pagelba “Draugo”, išsisto- 
ros lietuviams savus šven
tuosius, tuomet jau bus už
tikrinta vie'ta dangaus ka
ralystėje Grigaičiams, Ja- 
nuškiams, Tysliavoms ir ki
tiems bedieviams, sudariu
siems bendrą frontą prieš 
Tarybų Lietuvą.

Besiartinant Anglijoje 
parlamento atstovų rinki
mams, Churchillis, kuris 
visą laiką ugnimi spiaudė į 
Sovietų Sąjungą ir reikala
vo vartoti atomines bom
bas, staiga “atsivertė” prie 

šventos. Jis, saky- 
__ ____ _____............. .......... ~ prakalbas, kartoja, 

ją galima gyvuliu pavadin-'kad jeigu po rinkimų pa
ti. Bet Dėdė Samas turi dar taps ministrų pirmininku, 
ėdresnį gyvulį. Jis vadinasi tai pašauks posėdin Truma- 
ne kiaule, bet Kai-šeku. Šis na ir Staliną, padarys taiką 
gyvulys jau suėdė iš Dėdes 
Šamo aruodo virš penkių 
bilionų dolerių ir dabar dar 
paskirta 165 milionai jo ir 
Korėjos prielaidinių šėri
mui. z r

Bet už pašarą Dėdė Sa
mas nei lašinėlių pusry
čiams nesusilauks.

Spauda praneša, kad So- , 
vietų Sąjungoje, netoli 
Maskvos, statomas didžiau
sias universitetas, kurio rū
mai užimsią 90 akrų.

Sakoma, kad ėdriausias dvasios 
gyvulys esanti kiaulė, jeigu i damas

ir panaikins atomines bom
bas.

Churchillis, užsėdo ant 
taikos kumelaitės ir tikisi 
dasigaųti į' ministrų pirmi
ninko vietą, o paskui galės 
tai kumelaitei užpakalin įs
pirti, nes jo bičiulis Truma
nas visais garais ruošiasi 
prie H-bombų gamybos.

“Draugas” rašo, kad An
glijoje atąirandą tarpe di
pukų ir tokių, kurie grįžtą 
Lietuvon, bet tokie esą 
komunistų agentai, todėl:

“Dabar tyliai juos reikia 
demaskuoti ir atėjus valan
dai juos perduoti atatinka
mom įstaigom, kurios de-; 
portuos iš Anglijos’’.

Kokios tos “atatinkamosl 
įstaigos”, “Draugas” nepa- į 
sako. Bet aišku, kad norin
čius grįžti Lietuvon “apdir- 
binėja” tos įstaigos, kad jie 
daugiau Lietuvos nematytų. 
Tai x tikrai “katalikiškai” 
pasielgia.

“Draugas” 
kad Sovietų Sąjunga dar 
laikanti 400,000 1 
nelaisvių.

Veikiausiai vokiečiai ne- 
laisviai dar neatbudavojo 
to, ką jie, įsiveržę Sovietų 
Sąjungon, sugriovė, todėl 
juos ten ir laiko. Kuomet 
atbudavos, tuomet paleis.

“Draugo” užsieninis ko
respondentas Vyt. Arūnas, 
kuris per visą laiką be duo
nos ir druskos “ėdė” Kini
jos liaudies valdžią, jau da
bar nusiminęs rašo, kad ko
munistas Mao visgi būsiąs 

i Kinijos ^adas. Bet jis dar 
pats save ir savo' bičiulius 
“tiešija,” sakydamas:

“Aišku, naujame pasauli- 
! niame
Kinija 
'pusėje ir 
pietuose esančioms anglo
saksų bazėms. Bet iki to 
laiko dar daug kas galės 
pasikeisti.”

* Kaip ten nebūtų, bet rei-

kare komunistinė 
visada stos sovietų 

grasins Azijos

Kam tarnauja Vatikanas ir jo galva? tines vyriausybes autoritetą 
gyventojų tarpe ir užsienyje.

Rezultatai teisminio proceso
SKAITYTOJU BALSAI

Rašo B. K.

Ro- 
yra 
or-

Visų naujo karo kurstytojų 
svarbiausias šiandien tikslas 
su mobili z u oti visas j ėgas i r 
galimumus vieningam taikos 
šalininkų frontui suskaldyti. 
Kaip tik tuo ir išaiškinamas 
pasirodymas Vatikano dekre
to, uždraudžiančio katali
kams būti komunistinių par
tijų nariais ir grasinančio re
presijomis visiems, kas skai
tys arba platins marksistinę 
literatūrą.

šis Anglijos - Amerikos re
akcinių ratelių ir Romos kata
likų bažnyčios bendradarbia
vimas yra natūralus, nes 
mos popiežių valstybe 
stambiausia kapitalistinė
ganizacija. JAV ir dauge
lyje kitų pasaulio šalių Va
tikanui priklauso milžiniški 
kapitalai, visokiausios brange
nybės, įvairūs lobiai, didžiu
liai žemės plotai, daugybė 
įmonių. Italijoje, pavyzdžiui, 
Vatikanas kontroliuoja dau
giau kaip 30 akcinių bendro
vių su didesniu kaip 300 bi
lijonų lirų kapitalu.

Kruopščiai nutylėdama 
klausimą apie parazitinę Va
tikano ekonomiką, jo- speku
liacijas ir finansinius ryšius 
su Anglijos - Amerikos mono
polijomis, buržuazinė spauda 
triukšmingai rėkia muoja,- 
kad, esą, popiežiaus Pijaus 
XII balso klausą 350 milijo
nų katalikų. šimtai tūkstan
čių pamokslininkų, misijonic- 

! rių organizacijos, katalikų 
partijos, profesinės sąjungos, 
labdarybės įstaigos, katalikų 
spauda ir radijo stotys — vi
sa tai Vatikano sumobilizuota 
dalyvauti Įgyvendinant Angli- 
jos-Amerikos reakcijos 
nūs. i

Daugelis buržuazinių 
lybiu turi prie Vatikano 
diplomatinius atstovus,
riausiąjį vaidmenį jų eilėse 
vaidina Trumano pasiuntinys 
Myron Taylor, milijonierius, 
biznierius, labai artimas Mor
gano banko namams. Kiek
vienas jo atvykimas į Vatika
ną visuomet pasižymi ilgais 
pasikalbėjimais akis į akį su 
popiežium Pijum XII. šių 
pasikalbėjimų metu atitinka
mos Wallstryto direktyvos 
pe rd u o d amos “šventa j am 
tui.”

•Wallstryto verteivos 
čiai panaudoja žymesnių
talikų hierarchijos veikėjų 
parsidavėliškumą. Didelę dalį 
pajamų Vatikanas gauna Įš 
JAV. “šventojo sosto” iždas 
turi ypatingą fondą lėšų, ku
rios skirtos “kovai su komu
nizmu.” Į šį fondą Niujorko 
arkivyskupas kardinolas 
Spellmanas kiekvieną mėnesį 
perveda 500 tūkstančių dole
rių. Savo ruožtu ir Vatika
nas patenkina užjūrio impe
rialistų norus. Neseniai buvo 
pranešta, kad ' pagal Myron

vals- 
savo

sos-

pla
it a-

veikdama sąjungoje su fašisti
niu pogrindžiu ir užsienio 
agentūra, suburia šiose šaly
se priešiškas grupuotes.

Teisminiai procesai Albani
joje parodė, kad vietinė ka
talikų dvasininkija palaikė 
šnipinėjimo ryšius su gestapu, 
su Mussolinio žvalgyba, su 
Anglijos ir JAV žvalgybos 
organais. Katalikinio - fašis
tinio pogrindžio vyriausi or
ganizatoriai’ buvo jėzuitai — 
Vatikano pasiuntiniai, įgudę 
provokacinių veiksmų meis
trai. Jie sukūrė diversinę - 
teroristinę gaują, pavadintą 
“juodoji ranka,” ruošė pasi
kėsinimą prieš Albanijos vy
riausybės narius. Tačiau jie 
buvo demaskuoti.

Čekoslovakijoje vietiniai 
katalikų reakcionieriai užsi- 
rekomąndavo kaip hitlerinių 
okupantų ir išdaviko Tiso 
tarnai.

Sutriuškinus hitlerinę Vo
kietiją, žinomas karinis nusi
kaltėlis Durčanskis pabėgo į 

I Vatikaną ir čia po vaišingu 
“švenčiausiojo” sparneliu įren
gė šnipinėjimo ir diversijos 
štabo ’ būstinę, kuri veikė pa
gal imperialistų užduotis. Da
bai* šis trokštąs kraujo fašis
tas yra Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Likviduojant vie
ną pogrindinę diversinę vo
kiškųjų “vervolfų” (vilkola
kių) tipo organizaciją, palai
kiusią ryšį su Vatikanu, užsie
nio žvalgyba ir jų agentu 
Durčanskiu, buvo išaiškinta, 
kad gaujos dalyviai buvo kai 
kurie katalikų dvasiškiai, ku
riems vadovavo kunigas jėzui
tas Kolapovičius.

Lenkijoje ^pastaruoju metu 
liaudies teismai išsprendė ei
lę bylų, kurios parodė, kad 
Vatikano agentai palaikė 
glaudų ryšį su teroristinėmis 
organizacijomis, platino nu
kreiptus prieš liaudį lapeliu^, 
dalyvavo ’ pogrindinėse gru
puotėse, suokalbiuose, mėgi
nimuose sabotuoti ir kenkti, 
pasiruošimuose nužudyti ge
riausius lenkų tautos žmones. 
Laiške, kurį pasirašė 24 vys
kupai ir kuris buvo paskelb
tas lenkų bažnyčiose 1949 
metų gegužės 1 d. išvakarėse, 
reakciniai kunigai kvietė len
kų liaudį
riausybinę demonstraciją. Kai 
Krokuvoje' neseniai teisė ban
ditų gaują, kurios nariai 1949 
m. liepos mėnesį buvo sulai
kyti bandant 
kasininką, tai 
pasirodė esąs 
kis, jėzuitų

Laši o Raiko šnipų gaujos pa
rodė, kad užkietėję išdavikai 
ir provokatoriai gaudavo iš 
užsienio nurodymus visokerio
pai palaikyti katalikų reakci
onierius, kad bendromis jėgo- 
mis galima būtų įvykdyti nu
sikaltėlišką planą — nuvers
ti demokratinės vyriausybės 
valdžią Vengrijoje.

Socialistinių šalių atžvilgiu 
Vatikanas varo nesutaiko- 
miausią amžino priešiškumo 
ir žmonių neapykantos poli
tiką. Iki šiol vienoje Vatika
no mokyklų Romoje ruošiami 
kunigai-šnipai specialiai tam, 
kad jie būtų siunčiami į U- 
kraios, Baltarusijos, Lietuvos 
ir į kitas tarybų respublikas.

Tačiau, nepaisant Vatikano 
raginimų ir prakeikimo, pa
saulyje tvirtėja ir stiprėja 
tarptautinis darbo žmonių so
lidarumas, auga demokratijos 
stovyklos jėgos. Net katalikų 
dvasininkijos tarpe Vatikanas 
susiduria su nenutrūkstančiu 
opozicijos augimu, nes eiliniai 
katalikų dvasininkai negali 
nesiskaityti su nuotaikomis ti
kinčiųjų iš tarpo darbo žruo
niu, gyvybiškai suinteresuotų 
progreso ir taikos jėgų lai
mėjimu. Ne atsitiktinai žy
mus katalikas kanonistas Vil- 
jamilis, kalbėdamas taikos 
šalininkų kongresuose Hava
noje ir Meksikoje, griežtai pa
smerkė viduramžiška Vatika
no liepos 13 d. dekretą, pa
vadinęs jį “šėtoniško barba
riškumo aktu.” Nariai kon
gresų, kuriuose dalyvavo di
delis skaičius katalikų, vienin
gai plojo tiems žodžiams.

JĖGAINĖ, LENTPIŪVĖ, 
MALŪNAS

Kolūkio įmones
JURBARKAS, sausio 5 d.— 

“Gegužės Pirmosios” žemės 
ūkio artelė vysto savo ūkį.

Naujai pastatytas malūnas, 
įrengta lentpjūvė, kurioje su
montuota 
mašina, 
Darbuose 
brigados
kolūkiečiai Šostak'as,

gontus plaunančioji
elektriniai piūklai.

pasižymi statybos 
vadovas Buivydas, 

Jonelis

surengti priešvy-

banko 
tarpe 

dvasiš- 
narys 
Teis-

apiplėšti 
banditų 

katalikų 
ordeno

Vladislovas Gurgačas. 
minio tardymo metu jis pa
reiškė, kad aukštoji katalikų 
bažnyčios vyriausybė davė 
jam sankciją dalyvauti pana
šioje veikloje.

Kardinolo Mindsenti teismo 
procesas, įvykęs 1949 metų

verkšlena ' naip ceri neouių, nei iei- 
iunga dar ^^a Arūnui širdingai “padė- 
' vokiečiu koti”> kad jis naująjį.karą 

" “atidėjo” tolimesniam lai
škui ir dar turi viltį, kad iki 
tam laikui galės daug kas 
pasikeisti,' o gal ir jis pats 
“pasikeis”?

V. Paukštys

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
“Draugas” praneša, kad 

Paryžiuje buvo pasitarimas 
visų “pavergtųjų” tautų 
atstovų, esančių už geleži
nės uždangos.”

Veikiausiai jie skaitys 
save “pavergtųjų” tautų 
atstovais tol, kol graboriai 
nepradės juos čiupinėti.

Vijurkui. — Jūsų feljeto
nas netilps, atleisite. Neap
simoka laikraštyje vietą už
imti apie tą politiniai visiš
kai sugedusią moteriškę.

Marijonų organas, kuni
gų leidžiamas, Nr. 16, sako, 
kad Trumanas labai išmin
tingai elgiasi, gamindamas 
H-bombas ir nesutardamas 
su Stalinu, nes tartis su Sta-

FORMOZA. — Rengėsi 
pasitraukt Čiang Kai - šėko 
tautininkų valdžios premje
ras Yen Hsi-šan.

esą,LEBANO valdžia, 
dėl inspekcijos sulaikė su
gabentus maisto siuntinius 

Palestinos pabėgėliams.

valdžiai darbinin
kiškų laikraščių redakto
rius. Jie taip buvo įsidrą
sinę, kad Laisvės ir kitų 
darbininkiškų laikraščių 
redaktorius net šunimis 
pradėjo vadinti.

Suprantama, tuomet jiem 
gal biskį pavyko silpniau 
protaujančius a t b a i d y ti 
vien tik todėl, kad darbi
ninkiškų laikraščių redak
toriai nenori ginčytis su to
kiais išgverėliais. Vieni, pri
silaikydami kokios ten laik
raštinės etikos, kiti kito
kiais išrokavimais nebandė 
atmušti anų užpuolimus ir 
nedavė progos tiems, kurie 
norėjo tai padaryti. Tas 
darbininkiškos spaudos 
priešams užaugino ragus, 
kuriuos laikinai pastiprino 
privažiavimas į šią šalį Hit-

Su Hitlerio Tarnais Reikia | skundė 
Elgtis Drąsiai ir Greitai
r Vasario 2-ros laidoje 

Laisvėje perskaičiau rapor
tą, kurį Mizara yra patei
kęs šėrininkų suvažiavimui. 
Tame raporte Mizara nusi- 
skudžia, kad yra ir bus 
vargo su tais dipukais, ku
rie yra Hitlerio išlavinti 
(jis sako “ištreiniruoti”) 
lietuvių tautos priešai. Kad 
laikui bėgant tokie kai kur 
panaudos ir kitokius būdus 
gązdinimui pirmeiviškų 
žmonių. Kad jie gal ims net 
pavienius žmones užpuldi
nėti.

Taip, čion Mizara padarė 
teisingą įspėjimįą, su kuriuo 
galima sutikti šimtu pro
centų. Šis lietuviskaš bru- 
das nepasiganėdins vien pi- 
kietavimu. Kaip greit jie . . .... . . .
susipažins su šios šalies hit-.į6110 Pastumdėhų n leakci- 
lerininkais, taip greit jie Jos siautimas. v _ . .
griebsis gąsdinimo pirmei
viškų žmonių, jeigu pirmei
viai nepastos jiems kelio.

Su tais Hitlerio tarnais 
reikia elgtis drąsiai, greitai 
parodyti žmonėms, kuo jie 
yra, neleisti užsiąuginti per 
didelius ragus

Progresyviai žmonės ir jų 
redaktoriai niekad neužpul- 
dinėjo jų susirinkimų, nepi- 
iketavo jų bažnyčių. Pro
gresyviai negali pakęsti, ne
pakęs nei užpuldinėjimų 
per Hitlerio pastumdėlius.

Dabar lai b man leista 
priminti iš pi/miau padary
tu klaidu.

Atmenu, kiek metų atgal 
lietuviškųjų taip vadina
mųjų tautiečių, klerikalų ir 
pasivadinusių, save socialis
tais trejaūka leido neapy
kantos propagandą prieš 
progresyviškus žmones ir jų 
laikraščius, jų redaktorius. 
Jie tais laikais bėginėjo po 
stubas ir vertelgas, gąsdino 
juos langų mozojimu ir ki
taip, kad žmonės neskaitytų 
laikraščių, o vertelgos ne-1 

apgarsinimų. Jie
--------------r............—■■■■............................... . - 

Kolūkis turi ir savo 
>šiną, kuri teiks 
ektros energiją.

L. Petravičius.

Šypsenos
Beprotnamyje

Prie ligonio ateina gydy
tojas ir pradeda jį kaman
tinėti.

Beprotis: — Gydytojau, 
jūs man daug geriau patin
kate už aną gydytoją, ku
ris čia buvo atėjęs vakar.

Gydytojas, su dideliu pa
sitenkinimu: — O kodėl?

Beprotis: — Todėl, xkad 
jūs labai panašus į mumis.

ir kiti, 
d i namo r 
šviesą bei

Susiprato po laiko
Jonas: — Ar teisybė, kad 

vyras apsivedęs pasidaro 
protingesnis?

. Jokūbas: — Taip, bet 
jau per vėlu būna.

Mokslo Knygų Išpardavimas
Visas mokslas yra surašytas į knygas. Ir didžiausi mokslininkai turi skaityti- kny

gas, studijuoti, net ir savo srityje į jas kreiptis pagalbos, nes negali visko atminti. 
Teisingai pasakyta: Knygos, tai protas, tai geriausių žmonių smegenys!

Skaityti, lavintis, daugiau sužinoti, kelti savo apšvietą — niekados nėra vėlu! 
Kiekvienas žmogus iš knygų gali daug pats per save išmokti. Mes skelbiame seka
mų knygų nupigintą išpardavimą:

(1) ATMOSFERA. Parašė Dr. A. Petriką. Knyga apie atmosferą ir oro gazų ypa
tybes. Iliustruota. Turi 150 puslapių. Kietais viršais, kaina 50c. Knygos nedaug tu
rime, greitai išsibaigs.

(2) K. MARKSO TEORIJOS SISTEMA. Parašė L. B. Boudin’as. Moksliškai iš
dėsto kapitalistinę santvarką ir kodėl ji turės užleisti vietą darbininkų tvarkai. Kny
ga turi 336 puslapių. Kaina kietais viršais 75 centai.

(3) NAMINIS KARAS FRANCIJOJ IR 18-ji BRIUMERIO. Parašė Karolis Mar
ksas. Autorius aprašo Francijos žmonių kovas prieš monarchiją ir Paryžiaus Komu-Taylor rekomendacija ir rei- pradžioje Budapešte, atsklei- Ksas- autorius aprašo rraneiJOS žmonių Kovas pries monareniją ir raryziaus lumiu- 

kaiavimą popiežius Pijus XII| de, kad katalikų sluoksniai nos — pirmosios darbo žmonių valdžios kovas. Knyga kietais viršais, turi 360 puš- 
pardavė JAV vyriausybei | dalyvavo suokalbio ir šnipinė- lapių. Kaina 75 cetai. 
tūkstantį Sueco kanalo akci-

Dolerio sąjunga su katali
kybės tamsybės apaštalais pa
sireiškia įvairiomis formomis. 
Vatikanas pritaria Trumano 
doktrinai ir Maršalo planui, 
padeda Amerikos firmoms 
pasiimti pelningiausias įmones 
Italijoje, Prancūzijoje, vaka
rinėse Vokietijos zonose ir ki
tuose kraštuose, uoliai ruošia 
sukūrimą “juodojo internaci
onalo,” jungiančio visas kata
likų partijas, aktyviai daly
vaują organizuojant šnipinėji
mo ir ardym0 veiklą liaudies 
demokratijos šalių, Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos teritorijo
se. Europos ir Amerikos 14 
kardinolų pasitarime, kuris 
1948 metų liepos mėnesį įvy
ko Vatikane, buvo paskelb
tas popiežiaus laiškas, kuris 
ragino katalikų bažnyčią pul
ti komunizmą, liaudies demo
kratiją.

Liaudies demokratijos šalių 
valstybinio saugumo organai 
ne kaitą nustatė, kad reak
cinė katalikų dvasininkija,

jimo darbe Vengrijoje.
Mindsenti prisipažino, kad 

jis ne kartą kreipėsi į Ame
rikos misiją Budapešte, prašy
damas Jungtinių Valstybių 
vyriausybę įsikišti į Vengri-, 
jos vidaus reikalus. Aukšta
sis bažnyčios kunigaikštis 
pripažino, kad jis veikė prieš 
žemės reformos įvykdymą, 
stengdamasis išsaugoti žemę 
dvarininkų rankose, leido la
pelius, kurie kvietė katalikus 
į kovą prieš mokyklų perda
vimą į valstybės rankas, kišosi 
į parlamento rinkimus, siek
damas padėti reakcionie
riams, slaptai persiųsdavo į 
Amerikos misiją šnipinėjimo 
žinias apie šalies vidaus po
litinį ir ekonominį gyvenimą.

Pasakodamas apie savo ke
lionę į JAV Mindsenti patvir
tino, kad jis vedė derybas, su 
Hapsburgų šeimos nariais dėl 
karaliaus valdžios Vengrijoje 
atstatymo, šnipinėjimo ir ar
dymo tikslams buvo plačiai 
panaudojama katalikų orga
nizacija “Akcio katolika,” ku
ri bandė sugriauti demokra-

lapių. Kaina 75 cetai.
(4) DARBININKO SVEIKATA. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius ir Dr. A. Petriką. 

Knyga turi 630 puslapių, su paveikslais, ant geros popieros. Joj yra 25 skyriai, aiš
kinanti žmogaus sudėtį nuo užsimezgimo gemalo. Daugybė patarimų apie sveikatą. 
Gražiai apdaryta, kietais viršais. Kaina $3.

(5) PASAULIO STEBUKLAI. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. Mokslo knyga apie 
žmogų, visatą ir politines užduotis. Knyga, turi 410 puslapių. Kaina kietais virštai $1.

(6) RELIGIJA. Parašė Dr. St. Matulaitis. Knyga 'atspausdinta ant geros popie- 
roš. Iliustruota. Joj rasite religijos istoriją, apie atsiradimą kalėdų, velykų ir kitų 
švenčių. Sužinosite, kaip religijos mokslas keitėsi, rolę linkui darbo žmonių. Kaina 
kietais apdarais 50 centų.

(7) GAMTA IR ŽMONĖS. Parašė M. Ilinas. Knyga turi 320 puslapių. Labai aiš
kiai išdėsto gamtos sudėtį ir kaip žmonės ją pasikinkė savo naudai. Kaina 50 centų.

9

(8) TARYBŲ GALYBĖ. Parašė archi-vyskūpas H. Johnson. Knyga parašyta ka
ro laiku apie tarybinę tvarką. Turi 224 puslapių. Kaina 35 centai.

(9) ŽMOGUS ir MAŠINA. Sutaisė Jonas Kaškaitis. Knyga gausiai iliustruota, su
teikia davinių apie technikos išsivystymą ir to reikšmę žmonijai. Kaina 50 centų.

Kas stos 1950 m. į ALDLD ir pasimokęs metinę duoklę $2, tai gali gauti tris 
knygas iš senesnių laidų, siekiančias jo duoklių sumą. Čekius ir money orderius 
išrašykite Draugijos iždininko vardu: J. J. Kashkevich ir siųskite su užsakymu se
kamu antrašu: '

A.L.D.L.D.
t

110-12 Atlantic . Avenue, . Richmond Hill 19, N. Y
3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Vas. 24, 1950
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Kelias į Laimę
11-3-49 APYSAKA —72— i

(Tąsa)
— Sako... čia buvo varžytinės ir kas nors dau

giau ... '
— Ponas geriau žinote. Jūs man paaiškinkite. 

Jūs gyvenate Ugniškiuose.
— Pirmiausiai, prašau nevadinti mane ponu. At

simenate, mudu drauge augome.
— Bet tamsta -esate ponas, — su ponais turite 

reikalų. Varžytinės, — ne naujiena mūsų krašte. 
Tamsta jau ne pirmą dieną gyvenate Lietuvoje, ma
tote! Būtų stebūklas, jei jos suretėtų.

Aš nuleidau galvą, mąsčiau, truputėlį susijaudi- 
nau. .

— Viską iš patėvio atsiėmė?
— Ne, dar kai kas jam liko: nunešioti, skylėti 

drobiniai marškiniai ant jo kūno.
— Julyte, — maldavau jos, — pasakykite, kaip 

čia buvo? Kas atsitiko su patėviu? Nepykit!
— Atvyko antstolis ir kai kurie kiti ponai, atvy

ko Garmus, ir prasidėjo varžytinės: viskas pagal 
nustatytą tvarką. Atsiminkite: jūsų patėvis turėjo 
skolų, daug skolų.

— Tai žinau, jis man sakė.
— Jeigu žinot, — užtenka! Garmus pusdykiai pa

siėmė patėvio dvi karves, arklį penkias avis, vištas 
ir kai kuriuos padargus, — viską, ką galėjo. Šitie 
trobesiai taipgi jau Garmaus. '

— Kada tai įvyko?
Moteriškė pasakė ir aš supratau: tuomet, kai Lu- 

jiza ir aš buvome Kaune!
Įėjau kieman, pradėjau dairytis, — spaudė man 

širdį klaiki nykuma, viešpataujanti sodyboje, kuri 
kadaise buvo skaitoma pavyzdingiausia šitoje apy
linkėje! ’ * ’

— Kas užkalė lentomis trobos langus ir duris?
— Seniūnas, o gal kas kitas, nežinau.
— Kur samdiniai, — pusmergė ir piemuo?'
— Išėjo! Jų algos dar nesumokėtos; juodu taip

gi reikalaus, tik nežinia, ar gaus.
Mudviem besikalbant, susirinko daugiau apylin

kės moterų ir vaikų, bet aš jų nepažinau. Jie stebėjo 
mane, tarytum baidyklę, vengdami arčiau manęs 
prieiti. Jaučiau, kad šitie žmonės alsuoja man rūs
čia n-eapykanta.

— Pasakykit man, Julyte, — aš vėl mandagiai 
teiravausi Balnienės, — kodėl patėvis 'žudėsi — 
kam skandinosi?

— Kas žino? Jis — tamsus žmogus. Paskutiniuo
ju metu jis gal buvo ne visai normalus protiniai, o 
Įgimto šykštumo ir godumo niekad jis nebuvo išsi
gydęs. Piemenukas mums pasakojo taip: po varžy
tinių Jurgis Kilpa pradėjo kvaitelioti, kalbėti vi
sokias nesąmones, keiktis ir juoktis. “Kauno vagys 
mane apvogė!” “Mano posūnis, Mykolas, susidėjo su 
vagimis!” “Protestuoju prieš Kauno vagis!” Buvo 
jau vakaras, tamsoka. Berėkdamas, beprotestuoda
mas, jūsų patėvis, matyt, sugalvojo žudytis. Neti
kėtai ir nelauktai, sakė piemenukas, jis nuskubėjo 
prie sioželkos ir ten galva nėrė vandenin. Piemenu
kas negalėjo pagalbos jam suteikti — persilpnas. Jis 
leidosi pas kaimynus pagalbos ieškoti. Kol kaimynai 
subėgo, ištraukė, Kilpa jau buvo negyvas.

Priėjau arčiau sioželkos ir stebėjau drumzliną 
vandenį, iš kraštų apaugusį ir apgultą jau pagel
tusių arelių. Vanduo nešvarus, dumblinas, prideng
tas plačialapių plūduriuojančių žolių, lapukų. Pro 
žoles kyšojo riebios, išsipūtusios, pažaliavusios, bal
tomis papilvėmis varlės, įdebusios savo išverstas 
akis tiesiog į mane, ir tarytum sakančios: lysk ir 
tu čia, Mykolai, ir tau čia bus užtenkamai progų 
laimės keliui susirasti!

SūsipurČiau!
Prisiminė man toji diena, kai Marytė čia pat rū

bus skalbė, kai aš pirmą kartą pajutau ją mylįs!.. .
“Šią sioželką kasė dar mano tėvukas, — ar jis 

pagalvojo, kad joje savo gyvenimą baigs jo sūnus?” 
mąsčiau, atsargiai, nuogąstingai traukdamasis nuo 
vandens, kuris dabar man atrodė baisus, lemiąs 
pražūtį.

— Kur patėvis buvo palaidotas?
— Ten! — rodydama ranka į kapines, atsakė

moteriškė. s,.
Dirstelėjęs į kapines, kurios nuo čia buvo arti, 

bet naujai supilto kapo nemačiau, — gal kaip sken
duolį apkasė patvoryj.

Pasidairęs, grįžau. Atsisveikindamas su Balnie- 
ne, įspaudžiau jos saujon keletą litų, bet moteriškė 
greit man juos rūsčiai atmetė.

— Man svetimų pinigų nereikia! Dėkoju, ponas, 
bet neimsiu!

. — Jūs — našlė, varguose, girdėjau, gyvenate.
— Mano pačios vargai, aš juos ir vargstu!
Stovinčios greta jos kaiminkos garsiai ir rakš

čiai nusikvatojo, paniekinančiai stebėdamos mane. 
‘ Sėdausi bričkon, suplakšnojau botagu bėriui ir 

vykau namo, palikdamas užnugary j tą bakūžę sa
manotą, kurioje gimiau, ir apleistą, dumbliną, da
bar atkarią, baisią sioželką, baigusią rašyti pas
kutinį mano gimtinės likimo aktą!

Skubėjau į Ugniškius, nes mudu .su Lujiza bu
vome susitarę rytoj anksti vykti į Palangą medaus 
mėnesiui praleisti.

IV.
Uošvis vežėjo mudu į geležinkelio stotį. Belau

kiant traukinio, kalbėjomės apie visokius mažmo
žius. Pagaliau Garmus prabilo liūdnu tonu:

- — Judu išvažiuojate sveiki ir laimingi, o mes, 
seniai, liekamės vargelį vargti.

Senis nusičiaudėjo, lyg patvirtindamas tai, ką 
pasakė.

— Nesirūpink, papa, — ramino jį Lujiza. —- 
Mudu juk dar nevažiuojame Amerikon, o tik lie- 
tuviškon Palangon, savo pajūrio oru pakvėpuoti, 
Birutės kalną aplankyti.

— Bet ar ilgam? Mykolo dienelės čia suskaity
tos.

— Jis nepamirš tavęs, papa, net ir Vandenmies- 
tyj gyvendamas, — už jūrų marių, už vandenė
lio. . .

— Žinoma, ne, — pritvirtinančiai žmonai atsa
kiau. — Galite manimi pilnai pasiremti.

— Dėkui, ženteli, dėkui! Bej-e, ar jums Vytau
tas nieko nesakė? •

— Sakė “sudie.”
— Greta to? r
— Nieko!
— Koks nedrąsus tas mano^sūnus, koks jis kuk

lus! Jis man aną dieną prisiminė, sakydamas: 
“Prašyk Mykolo, gal jis nupirks mums automobilį 
dovanų. Kas jam: Amerikoj žmonės automobiliais 
važiuoja net duonos kilogramo iš krautuvės parsi
vežti ...”

— O ką tu jam, papa, atsakei? — klausė Lujiza, 
stebėdama ne tėvą, bet mane.

— Ką gi! Aš ...
Supratau Garmaus norus ir pagalvojau: šis su

manymas yra daugiau jo paties, o ne Vytauto. Bet 
nudaviau mulkį.

Kai jau mudu sėdėjome kiupėje ir traukinys 
pradėjo lapsenti pirmyn, aš paklausiau savo jau
nosios žmonos:

— Na, tai kaip, Lujizute? Patenkinta?
— O tu?!
— Labai! — atsakiau. — Labai!
Mano žodžiai plaukė iš sielos gelmės. Taip, aš 

jaučiausi laimingas, pasigavęs savo gyvenimui pa
puošalą, suramintoje ir aukštos kultūros bendrake
leivę. Lujiza pateko mano glėbin, galvojau aš, ne
tikėtai, kaip koks magiškas paukštis, pro langą 
įlėkęs į gyventojo butą.

Traukiniui besikapstant pirmyn, pagal nedide
lę, alksnių slepiamą upytę, Lujiza, sėdėjusi prieš 
mane, stebėjo pro langą gražią Lietuvos gamtą; 
užsimąsčiusi, turbūt, nei nepagalvojusi, jog tuo 
metu visi mano jausmai ir smegenys. tesisuko tik 
apie ją, tik apie mano žmonelę — mano gyvenimo 
ramybę! Pagaliau ji, lyg iš miego prabudusi, pra
šneko :

— Mykolai!
— Klausau.
— Kodėl tu nepažadėjai Vytautui automobilio 

nupirkti?.
— Nėra iš ko.

—Nejuokauk! Tu pilnas paslaptingų šposų.
— Rimtai!
Išsitraukiau iš kišenės nedidelę savo užrašų kny

gutę ir pradėjau jai atsargiai dėstyti, tarytum ’ 
apyskaitą pateikiant: tūkstantis dolerių išleista 
čia, tūkstantis — ten; rūmų remontas iš viso man 
lėšavo arti penki tūkstančiai; vestuvių pokylis, 
drabužiai, laikrodžiai. , 'U

— Ar tu, Lujizute, žinai, — aiškinau jai, — 
kad aš Lietuvoje jau išleidau nemažiau penkiolikos 
tūkstančių dolerių?

Nepatenkintai stebėdama mane, ji rūsčiau už
klausė:

— Ir visa tai susirašai?! .
— Ne kitaip! Geras biznierius yra priverstas 

taip daryti. Tiksli apyskaita — kiekvieno vertingo 
biznieriaus vairas.

— Ak, koks tu, Mykolai, -esi smulkus!... Koks 
smulkus! Dieve, Dieve!...

Ji prisidengė balta, kūda ranka savo akis, susi
ėmė už kaktos, tarytum ją būtų sopuliai pradėję 
čaižyti.

— Mieloji!... — pakilęs suėmiau jai už rankos. 
— Kas darosi?

— Koks tu smulkus, smulkutėlis! Tu turbūt už
sirašai ir tai, kiek kartų aš nusičiaudžiu!.. . Tai 
bus gyvenimas!.. . Tai išsirinkau vyrą, bankinin
ką, biznierių poną Mykolą!...

Lujiza širdo, nervinosi, tdrtum ją kas purtė. Bi
jojau, kad ji pakils ir išeis, palikdama mane vieną 
kiupėje, bet palaipsniui ji atlėžo.‘Nuolat tėmijo pro 
langą, į mane nepažvelgdama. Aš pats, patylėjęs, 
ėmiau snausti, o vėliau — knarkti._____________

Užsiprenumeravo “Kelias į Laimę”
Ignas Sapinskas,' Albinas Petronis (ir $1 aukų), Adele 
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Philadelphia, Pa.
Stasys Reikauskas Tragiškai 
Baigė Gyvenimą

Vasario trečią buvo pra
nešta Evening Bulletin, kad 
iškelta lavonas iš Delaware 
upės ir pripažintas, kad tai 
Stanley Reikauskas.

Kadangi Stasys neturėjo 
jokių saviškių, tai ilgokai pa
laikytas buvo miesto lavoni
nėj, kol Muzikali© klubo val
dyba pasirūpino palaidojimu.

Stasys' priklausė prie Muzi
kalio klubo mažiausiam, sky
riuje, prie to, buvo užvilkęs 
mokestis per penkis menesius. 
Taigi jam teisėtos pomirtinės 
priklausė apie 60 dolerių. To
kiai padėčiai esant, komitetas 
turėjo sudėti ii* parinkti iš pa
žįstamų pinigų, kad galima 
būtų palaidoti nors skrum- 
niai.

Graborius J. W. Balinskas 
prisidėjo nuo savęs ir taip pa
laidojo S. Reikauską. Vėliau 
įvykęs klubo susirinkimas nu
tarė išmokėti jam pilną po
mirtinę $125, kuo bus dalinai 
atlyginta graboriui,

S. Reikauskas žinomas nuo 
1913 metų ir jo pergyventas 
laikas šioje šalyje, manau, 
vertas mažiukės peržvalgos.

1913 m. jis dar jaunutis 
pradėjo atsilankyti į socialistų 
1-mos kuopos susirinkimus ii' 
parengimus. Susipažinęs su 
seniau gyvenančiais Ameriko
je, prašydavo pagelbėti susi
rasti darbo. Darbas buvo la
bai sunku susirasti, ar jį gavus 
atlaikyti — 10 valandų dar
bo diena ir nekalbančiam an
gliškai neįmanoma kiek leng
vesnio darbo gauti. Jaunam 
nepertvirčiausio ūgio sunkus 
darbas visai buvo negalimas 
gauti.

Kuopiečių kas tai patarė 
Reikauskui bandyt pardavinė
ti knygutes, laikraščius ii’ tt.

Jis tą ir pabandė. Neėmė 
ilgai, kaip Stasiukas pradėjo 
džiaugtis, kad kartais pelnija

per vakarą dolerį ar daugiau. 
Platino Kovos, Keleivio ir 
Laisvės knygutes. O dirbtu
vėj už 10 valandų sunkaus 
darbo ir nedaugiau gauni.

Toliau jis -pardavinėdavo 
“gyduoles,” nuo lietaus ap
siaustus ir čeverykus. Ir kitų 
agentūrų jis yra pabandęs. 
Geriausia jis vertėsi, tai bene 
muilą ir tonikus pardavinėda
mas. Tokia vertelgystė pir
miausia jam suteikė blogiau- 
sį dalyką, tai įgyvendino bai
mę sunkaus darbo.

Jis keliaudavo skersai-išil- 
gai šalį. Prasilavino supras
ti visokios politikos ir gra
žiai panaudodavo žmonių 
nuoširdumą, susirasdavo vie
telių, kur priimdavo, kaip 
malonų tolimą svečią. Geres
niais laikais pragyvendavo 
nesunkiai. Bet kuomet užeina 
sunkesni laikai, visos apystoA 
vos tokiai agentūrai pasunkė
ja, tai ir Stasiui darėsi vis 
sunkiau ir sunkiau verstis.

Kartą beplatinant “lietuviš
kus tonikus” pakliuvo į bėdą 
—gavo šiek tiek kalėjimo. 
Vėliau bandė verstis vėl ma
žais dalykais, kaip kad rinki
mu skelbimų, bizpiškų kalen
dorių užsakinėjimu ir ttj. Šis 
biznis daug sunkesnis, reikė
jo- daug pasiryžimo, o Stasio 
sveikata ir energija mažėjo. 
Jis brido į skolas, neatsiteisi
mai su visokiais kostumeriais 
jokiam bizniui nežada atei
ties. Taip ir Stasys giliai 
įgrimzdo į neatsiteisimą dau
geliui savo klijentų. Senatvė 
artinosi, sveikata mažėjo, 
dirbtuvėj ieškoti duonytės jau 
visai nebeįmanoma. Todėl ne 
sykį jis prasitarė, kad abel- 
nai gyventi jau' nėra jokio iš- 
rokavimo.

Stasys veik visą laiką reiš
kė simpatiją progresyviams— 
pažangiečiams. Kaip kas jį 
vadindavo net radikalu. Bet 

(Tąsa ant 5 pusi.)

Washington, D. C.
NORI KELTI FfiRUS

.Washington Transit Co., 
kuri valdo gatvekarius ir bu- 
sus, prašo miesto valdybos, 
kad leistų jai pakelti va- 
žiuotės fėrus iki 15 centų. V 
Nori įvesti ir pardavimą 6-šių « ) 
“tokenų” (blekučių) už 80 
centų ir panaikinti savaitinį 
pasą, kuris suteikdavo piges
nę važiuotę.

Jau dabar už vieną važia
vimą asmuo moka 13 centų, 
o už 35 centus gauna tris 
“tokenus,” savaitinį pasą už 
$1.75. žmonės perka iškalno 
savaitinius pasus, sumoka už 
juos, bet už tai per visą sa
vaitę gali važiuoti busais ar 
gatvekariais, kur jiems reikia. 
Taigi, jau važiuotė ir taip ga
na brangi ir dar nori kelti.

Pereitais metais Washington 
Transit Co. nupirko iš Jack
sonville, Florida, kompanija. 
Nauji savininkai tuojau ėmėsi 
žygių, kad išrinkus iš publi
kos pinigus, kuriuos sumokė
jo.

Washington© gyventojai, 
proporcionaliai, turi daugiau 
automobilių, negu bent kokio 
kito pasaulyje miesto. Bet ne 
visi gyventojai jų turi, šim- 
tai ir tūkstančiai yra darbi- ' 
ninku, kurie uždirba mažas - 
algas, o sostinėje viskas yra * 
labai brangu, tai neturi auto
mobilių.

Washington Transit Co. 
pereitų metų pabaigoje palei
do iš darbo 300 darbininkų. 
Pereitą mėnesį vėl išmetė į 
gatvę kitus 300. Bušai ir gat- 
vekariai pradėjo kursuoti re
čiau. Kur pirmiau busas ėjo 
kas 7 minutės, tai dabar eina 
kartą į. 20 minučių . Tas la
bai apsunkina tuos, kuriems 
reikia jais važiuoti.

Daug pas mus žmonių kal
ba, kad miestas turėtų paim
ti transportaciją į savo ran
kas. Kompanija darosi dide
lius pelnus ir gyventojus pri
verčia mokėti brangiai už va
žiuotę. Steponas Joniškietis.
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Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo-March 25 ir 26
Šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam

Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

LIBERTY AUDITORIUM 
(Lietuvių Kultūriniame Centre)

110 - 06 ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y. 

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti) 

Geri valgiai, pilni pietus dienom ir vakarais

Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais! 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio 
finansiniai!
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Laisvoji Sakykla
IR VĖL TA FLORIDA

Atsakymas Mikui Detroitiečiui
Tik apie dešimtis metų at

gal, kai lietuviai pradėjo Flo
ridoj vieni pastoviai apsigy
venti, gi kiti tik laike žiemų 
čia atvyksta prie visados šil
tos-saulutės pasišildyti. Nuo 
tada ir spaudoje prasidėjo 
pasirodyti aprašymai apie 
mažai žinomą Floridą, šian
dien nemažai lietuvių įdo
mauja tikrų žinių apie Flo
ridą, ir todėl tie žmonės, ku
rie jas teisingai suteikia laik
raščiams, atlieka gerą darbą.

Bet yra žmonių, kurie ra
šo apie Floridą, nieko apie ją 
nežinodami, daugiausiai savo 
įsivaizdinimus, ir jie suklaidi
na laikraščių skaitytojus ir 
tuo daro žalos.

Vienas toks su tiesa apsilen
kęs rašinys apie Floridą tilpo 
Laisvėje, numeriuose 15, 16, 
17 ii- 18 šių metų, užvardin
tas: “Detroitas, Miami, Fla., 
ir Atgal.“ Jo autorius—Mi
kas Detroitietis. T o ilgo 
straipsnio autorius pasisako, 
kad jis turėjo progą per sa
vaitę laiko su automobiliumi 
pervažiuoti išilgai ir skersai 
Floridos valstiją; dabar jis 
jaučiasi “žinovas“ ir “auto
ritetas“ Floridos ir tą jam

nepatinkamą valstiją ir joje 
gyvenančius lietuvius jis pik
tai “sukritikuoja.” Idant pa
rodžius skaitytojams, kaip 
Mikas Detroitietis kritikuoja 
Floridą, tai čia paduodu jo 
vieną iš daugelio argumentų:

“O jau tų gyvių visokių: 
gyvačių, skorpijonų, laukinių 
tarakonų ir kitokių, taip kad 
neįpratusiam nejauku ten gy
venti. Uodų ir musių beveik 
nėra; nėra nei sliekų, jei kas 
norėtų žuvelių pasigaudyti. 
Nesimato ir nei jokių paukš- 
čių-pau'kštelių, net ir žvirb
lių nėra. žodžiu sakant, 
Floridoj ir tame “rojaus” 
mieste Miami nėra “gyvybės, 
išskyrus ilgakojus paukščius 
flamingus ir aukščiau sumi
nėtus gyvius. Jql, tbn paukš
čiai ir kiti gyvūnai negyvena, 
tai aišku, kad ten klimatas 
netinkama^ gyvybei.” (Visur 
mano pabraukta. S. F.)

čia Mikui Detroitiečiui ne
jauku Floridoj gyventi, kad 
per daug esą visokių gyvy
bių, ir tik porą sakinių že
miau jau jam nepatinka Flo
rida, nes jos klimatas esąs ne
tinkamas gyvybei! Arba vėl, 
Mikas Detroitietis nežino, kad 
be sliekų dar yra kiti būdai 
žuvelėms gaudyti. Yra slie
kų ir Floridoj, tik jų Mia

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
JSIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje f

Prirengė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
I 

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa- j 
taria, ką daryti įsipjovus,, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ai- gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant, iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėj imas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.-

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne- 

' laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

Ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali ; 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
Parašė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 

gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

DR. ANTANO PETRIKOS
Ši knyga yra labai svarbi. Ją gerki išstudijavęs, turėsi 

platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 610 puslapių. Kaina $3.00.

Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui
Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais rečeptų lietu

viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.
Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 

maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikienė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.

mi mieste, panašiai ir Detro
ite, palei City Hali, negalima 
pasikasti.

Yra Floridoj ir žvirblių ir 
visokių kitų paukščių-paukšte- 
lių, ir net daugiau, kaip Mi
chigan valstijoj. N' o r i’ll t 
paukščių pamatyti, jų reikia 
ieškoti ne didmiesčiuose, bet 
soduose ir giriose. Taipgi M. 
Detroitietis rašo: “Gyvena 
ten ir žmonės, bet yra ir ka
pinių.“

Jeigu jau Miką Detroitietį 
nustebino pamatymas Flori
doj' kapiniu, ir jis tą “naujie
ną” parašė, kad “visas svie
tas” tai žinotų, tai visai ne- 
dyvai, kad jis taip labai nusi
vylė su Florida ir apie ją 
paraše tokius savo “įspū
džius.”

Mikas D. pasidaro sau ar
gumentų net ir ten, kur jų 
visai nėra. Pavyzdžiui, jam 
būnant Miami Tamošiūnienė 
turėjo slogą-šaltį, tai jis visą 
kaltę suvertė ant cementinio, 
be skiepo, drėgno “palociaus” 
ir Floridos oro. Bet toliau, 
kada Mikas Detroitietis pra
deda duoti savo “daktariš
kus patarimus,” kaip sveikais 
būti, kad nereikėtų dėl svei
katos keliauti j Floridą, tai 
jis liepia moterims vengti šla
pių cementinių skiepų.

Jam nesveikos Miami ski
lios be skiepų; jam nesveikos 
ir Detroite stubos su skiepais.

Keli metai atgal spaudoje 
buvo rašoma apie Floridoj 
esančius vabalus termites 
(baltas skruzdės), kurios būk 
suėda medines stubas. Ka
dangi vėlesnę daugumą stubų 
jau stąto iš c e m, e n t i n i ų 
“bloksų,” kurių jau skruzdės 
negali įkąsti, tai Mikas Detro
itietis susirado kitą vabalą, 
skorpijonų (scorpion), kuris 
būk net žmones ėdąs. Skor
pijonų yra apie 500 skirtingų 
rūšių. Jie maitinasi ir nai
kina kitus , vabalus, už tai 
Naujojoj Zelandijoj ir kito
se šiltose šalyse skorpijonai 
yra skaitomi naudingais va
balais. Jų yra ne tik Flori
doj, bot ir Arizonoj, Utah ir 
kitose valstijose. Daugiausiai 
jie pasilaiko po akmenimis, 
akmeninėse tvorose, giriose po 
lapais ir po sukrautais me
džiais. Kur stubų durys lai
komos atdaros, tai jie sulipa 
į stubas ir įgilia žmones. Iš 
tiek daug skorpijonų yrą jų 
ir žmonių gyvybei pavojingų. 
Bet daugumos skorpijonų įgy- 
limas yra tik tiek pavojingas, 
kaip bitės arba vapsos. Apie 
skorpijonus yra užsilikę ne
mažai senovės legendiškų pa
sakų, kurias žmonės dar ir 
šiandien kartoja, jom tiki, 
panašiai, kaip Jpie gyvatę pa
sakoms. Floridoj, ypač mies
tų gyventojai daugumoj to 
vabalo nėra matę ir net ne
žino, kaip jis atrodo.

Nepamiršo Mikas Detroitie
tis ir Floridos krokodilių, ku
riuos Floridoj gali pamatyti 
pakeliais tam tikrai užlaiko
mose “Reptile Farms.” Jei
gu. Mikas D. važinėdamas 
matė tą “žvėrį,” tai jam tas 
kainavo 25 centus.

Taipgi Mikas Detroitietis 
’ sako, būk Floridos žemė esą 
tik ^miltys ir skylėti akme
nys, užtai, girdi, Fl ridoj ne
auga daržovės ir javai. Fak
tas yra, kad Floridoj randa
si 63,000 apgyventų farmų, 
kuriose auginama įvairiausi 
javai. Taipgi Floridoj randa
si didžiausi laukai derlingos 
žemės, k ui“ auginama visokios 
daržovės. Chicago, Detroitas 
ir daug kitų “nertinių” mies
tų laiko žiemos gauna daržo
ves iš Floridos. Keista, kad 
Mikas Detroitietis pravažiavo 
pro tuos Floridos daržovėmis 
užsodintus laukus ir jų ne
matė. Iš Floridos 35,000,000 
akrų sausžemio yra 23,000,- 
000 • akrų didžiausių girių. 
Dar Floridoj auga apie šim
tas skirtingų medžių, kurie 
neauga kitose Amerikos vals
tijose. O ‘ M. Detroitietis 
Floridoj matė tik sunykusias,' 
nuskurusias pušaites ir sušun
ka: “Kas gi ten gali augti 
pelkėse, arba smiltyse ant ak
mens!” Ir Mikas Detroitietis 
pakartoja tą jau daug sykių

rašytą tiesą, kad Floridoj 
darbų mažai ir čia mažai ap
mokama , Bet ir čia jis per
dėjo, sakydamas, kad būk 
Floridoj negrams darbinin
kams moka tik po $5.00 į sa
vaitę. Tiek ir net daugiau 
jie gauna į dieną. Dar M.

Virš 53,000 Bedarbių 
CIevelande

Bedarbių šelpimo Biuro pa
skelbta, kad • CIevelande jau 
randasi 53,000 bedarbių. Bet
gi unijų statistika rodo, kad 
bedarbių skaičius yra kur kas 
didesnis.

Montello, Mass.
Širdingai dėkingi tiem, kurie 

ir kurios dirbo ir aukavo Pro
gresyvių Partijos parengime, 
atsibuvusiame 14' d. vasario. 
Ši partija kovoja už darbo

Philadelphia, Pa.
(Tąsa nuo 4-to pusi.)

tai buvo klaidingas suprati
mas. Pažangūs, progresyviai 
žmonės šiandien yra tie, kurie 
didžiai pakantrūs ir darbštūs. 
Jie turi ne tik sau ir savo šei-

D. rašo : “Darbininkams gy
venti Floridoj ir Miami mieste 
-4-ne vieta. Ten važiuojant 
reikia turėti maišus pinigų, tai 
gal kaip nors galėtum įsikurt 
Bent kiek žmoniškai gyvent.” 
Maišų pinigų dėl gyvenimo 
reikia ne tik Miami, Flori
doj, bet ir Chicago, Illinois, 
jeigu gyvensi Stevens Hotelyj 
ir valgysi po $3.00 pietus. Bet 
taip gyvenant, kaip abelnai 
darbininkai gyvena Chicagoj, 
CIevelande ir Detroite, tai 
Floridoj galima pigiau pragy
venti. čia kambariuką galima 
gauti už dolerį į dieną; dviem 
į vieną kambarį dar pigiau, 
čia Tusmar ir Morrison di
delėse ir švariose valgyklose 
geresnius pietus galima gau
ti už 70 centų, negu Chica
goj bei Detroite už 90 centų. 
Taipgi čia nereikia pirkti žie
minių drabužių nei nuo šalčio 
Slapstytis.

Tas visas Miko Detroitiečio 
ilgas rašinys, rodosi, lyg ty
čia Floridoj dalykus persta
tų kojomis į viršų. Jame ge
ro nei už centą, o blogo daug. 
Koks tikslas autoriaus buvo 
(aip rašyti, tai misterija.

Senas Floridietis.

Cleveland. Ohio

Automobilių Prekyba Puola
Automobilių prekyba nu

puolusi iki žemiausio laipsnio. 
Iš to spėjama, kad ir naujų 
automobilių užsakymai nupuls 
greitu laiku. Automobilių uni
jos viršininkai numato di
džiausi darbų sumažėjimą po
kariniame laikotarpyje.

J. N. S.

Worcester, Mass.
VISAI PLAČIAJAI BOSTONO 

APYLINKEI

Iš LLD 15 Apskrities 
’Susirinkimo

LLD 15-tos apskrities ko
miteto susirinkime finansų se
kretorius raportavo, kad ižde 
pinigų randasi $60.35.

žaislų vakaro surengimo ko
misija raportavo, kad svetai
nė paimta ir žaislų vakaras 
įvyks kovo 18, Moniuszko sve
tainėje, 1073 E. 79th St. Ko
misija pranešė, kad turės pui
kių dovanų žaislų mėgėjams 
ir gerą dovaną prie įžangos, 
kurią parūpins Povilas Kuril
ais.

★
Iš P. P. Lietuvių Klubo 
Susirinkimo

Pastarasis Progresyvių Par
tijos Lietuvių Kliubo susirin
kimas buvo gana puikus ir 
skait ingesnis negu kada pir
miau per kokius metus laiko. 
Būtų malonu, kad ir ateityje 

I taip skaitlingai lankytųsi ir 
tampriau susirištų su partijos 
veikimu ir būtų galima dau
giau kas'nuveikti partijos la
bui. Ohio darbo žmonės turi
me šiais metais uždėti Pro
gresyvių Partiją ant ’ pasto
vaus Ohio baloto ir palaikyti 
ją.

Delegatas išdavė platų ra
portą iš Ohio Progresyvių 
Partijos antros metinės kon
vencijos. Kitas raportas buvo 
iš Cuyahoga apskrities narių 
susirinkimo, kuriame tapo nu
tarta rinkti badaujantiems an
gliakasiams maistą ir sunkve
žimiais gabenti į vadinamą O- 
hio Valley streiku Mautiems 
angliakasiams, kurie kovoja 
už. pakėlimą algų, už sauges
nes darbo sąlygas ir už ganė
tiną pašalpą senatvėje ir su
žeistiems .

Pasiųsta prez. Trumanui 
protesto telegrama prieš jo 
kėsinimąsi vartoti Taft-Hart- 
ley įstatymą sulaužymui an
gliakasių streiko. Taipgi te
legramoje pastebėta prezi
dentui Trumanui, kad jis, vie
toję ieškojęs būdų sunaikinti 
bulves ir kitą gerą maistą — 
pasiųstų jį alkaniems anglia
kasiams.

Lietuvių Kliubas išrinko ko- 
įhisiją iš dviejų, kad pasirū
pintų parinkti angliakasiams 
maisto. Paaukauta $5 parti
joj reikalams. Nutarta prisi
dėti prie LLD 15 apskrities 
žaislų vakaro surengimo ir 
išrinkti tam darbininkai.

Išrinkta gera Kliubo valdy
ba: pirmininku — S. (Kaziu- 
lionis, raštininku—Jonas Sti’i- 
peika, f in., raštininku — 'A. 
Mockaitis ir iždininkų-—Pra
nas Bauža.

darbo žmonių ir progreso rei
kalus. Labai ačiū už pagal
bą. P. B. W.

Miestas Aptamsintas
Niujorko centras, Times 

Skvere, kuris nakties metu, 
sakoma, esąs šviesiausias 
kampelis pasaulyje, dabar 
jau nebe toks šviesus.

mynai uždirbti pragyvenimą, 
bet ir nemažai laiko sueikvo- 
ja dėl taip vadinamo progre
so, dėl dirbimo pažangos pa
kėlimo. O Stasys nei savęs 
vieno neprasimaitino!

Bet, abelnai imant, jis bu
vo gerų norų žmogus. Jei 
mūsų visuomeninė sistema bū
tų kitaip sutvarkyta, jei pel
nymas pragyvenimo nebūtų

Policijos įsakymu, reklamų 
ir biznių savininkai privalo 
sumažinti savo elektros švie
sas net 95 nuošimčiais.

tiek komplikuotas, tai jis ga
lėju būti naudingas šalies pi
lietis. Jis turėjo tam tikrų 
gabumų, bet jų panaudojimui

Balandžio 1-mą Dieną 
Brooklyniečiai Atvyks pas 
Mus su Lietuvos Rašytojo 
Juozo Baltušio 4 Veiksmų 
Drama “Gieda Gaideliai”

Džiugiai pranešame Wor- 
cesterio ir plačios jo apylin
kės lietuviams teatro mėgė
jams, kad Worcesterio L L D 
155-ta moterų kuopa ir I 1-tą 
vyrų kuopa galutinai susitarė 
su Brooklyno Liaudies Teatro 
aktoriais dėl pastatymo “Gic- 1 
da Gaideliai” Worcesteryj.

Tai bus Šeštadienį, balan- ‘ 
džio 1-mą diena, Lietuvių sa
lėj, 29 Endicott St. Vai 
mo pradžia 6:30 vakare.

Drama vaizduoja gyvenimą 
senajame Lietuvos kaime.

Ji padare gilaus įspūdžio 
BroOklyne, Philadelphijoj ir 
Wilkes-Barrėj.

šiai dramai pastatyt deda
ma didelių lėšų ; vien brookly- 
niečių kaštai atsieis arti pus
trečio šimto dolerių. Todėl rei
kalinga ne vien wofcesterieciu, 
bet ii’ kitų kolonijų teatro mė
gėjų parama. Kviečiame or
ganizuot šiam spektakliui bū
rius tuojau. Dramą statant 
šeštadienio vakarą, laiko at
važiuot i)1 namo sugrįžt vbus 
pakankamai.

Įžanga, įskaitant taksus, tik 
$1.00.

Pelnas skiriamas dienraščiui 
' Laisvei paremti.

Aktoriams vadovauja Jonas
Į Juška. Rengimo Komisija.

Taigi Times Skveras tamso
kas. tarytum gyventume ka
ro metą. O jis tamsokas dėl 
anglies stokos . Gi anglies sto
ka mieste pasireiškia dėl .mai- 
nierių streiko. O mainierių 
streikas vyksta dėl to, kad 
samdytojai yra pasiryžę su
naikinti mainierių uniją ir at
sisako jiems pakelti algas, 
kiek mainieriai reikalauja.

nebuvo pareikalavimo.
Stasys baigė gyvenimą tra- 

gingai, daug kas apie tai vi
saip kalba. O kiek daug dar 
tokių atsitikimų bus, ypač be
darbei didėjant.

R. Staliorius.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

darome IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Loriiner Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

NEWARK 4, N. 3. 
HUmboldt 2-796
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PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Prakalbos ir Vajininkų Bankietas
Rengia Moterų Pažangos Klubas, 

Lt>Š 21 kp. ir LLD 52 kp., sekma-' 
dienj, vasario 26 d., buvusioj Lietu
vių Svetainėje, 25th ir W. Vernor 
Highway, 2:30 vai. po piet. Kalbės 
V. Andrulis iš Chicagos. Po prakal
bų bus bankietas, Draugijų Svetain., 
4097 Porter St., 6 vai. vakare. Visi 
esate kviečiami dalyvauti.
Bcndi’as Komitetas.

DETROIT, MICH.
Lietuvių Moterų Pažangos Klubas 

rengia Moterų Dienos apvaikščioji- 
mą 5 d. kovo, buvusioj Lietuvių Sve
tainėj, 25th ir Vernor* Highway. Pro
grama bus labai jvairi, dainuos Mo
terų Choras ir d-gė Zigmonticnė su 
dukrele Rūta. Rūta duos ir solo. Bus 
terys labai sparčiai ruošiasi prie sa
vo šventės apvaikščiojimo. Mrs. Alt
schuler mokina chorą labai gražiai 
ir nori 
Bus ir 
nešime

mokyti daug naujų dainelių, 
daugiau programos, ką pra
valiau. Marytė.

Klu- 
kon-

WORCESTER, MASS.
Progresyvių Partijos Lietuvių 

has rengia šaunų bankietą su 
certine programa, paramai Gintarų
Žemės Radijo palaikymui, vasario 
26 d., 5-tą valandą vakare, 29 En
dicott St. Dainuos Aido Choro gru
pės, Montello dainininkai ir So. Bos
tono Broadway Kvartetas, taipgi ir 
kiti Gintarų Radijo dainininkai, taip
gi ir visA publika kartu dainuosime 
ir baliavosime prie skanių valgių. 
Kviečiame yisus dalyvauti; tie, ku
rio nebūsite šiame šauniame baliuje, 
gailėsitės, kad nebuvote. 
Komitetas. (34-35)

Klubai 
Svetainė- 
rochcste-

ROCHESTER, N.
Vasario 25-tą Moterų 

rengia pažmonį, Gedemino 
ie, 575 Joseph Ave. Visi 
riečiai prašomi atsilankyti ir pa
remti Moterų Klubą 10 metų sukak
tyje. Pel’ 10 metų mes daug gerų 
darbų nudirbome. Bus skanių val
gių ir karštų gėrimų. Visus malo- 
niai prašome. Rengėjos.

SO. BOSTON, MASS.
Smagus parengimas, rengia Lietu

vių Amerikos piliečių Klubas ir Li
teratūros Draugijos 2-ros 
moterys, įvyks šeštadienį, 
Feb. 25 d., pradžia 8-tą 
kare, vieta 818 Broadway, 
galima pasilinksminti, 
gauti gražių dovanų. Bus skanių 
užkandžių ir draugiška nuotaika.

Kviečia Rengėjai.

kuopos 
vasario- 

val. va- 
Čia bus 

pažaisti ir 
Bus

* 
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MEDUS IR KAVA
Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Naturalio, susicukravusio, 

nešildyto raudonų dobilų Medaus. Michigan valstijos dobilų medus, 
kuri medaus ekspertai pripažįsta, jog yra vienas iš skaniausių ir 
geriausių medų visoje Amerikoje ir turi panašų skonį į Europos me
dų. Kaina: 1 svar. 45c; 3 svar. (kvorta) $1.25; 5 svar. (pusė galiono) 
$2,10; 10 svar. (1 galionas) $4.00 ir 60 svar. blėkinė $18.50.

P.S. Už persiuntimą nemokame.

KAVA • •
Lietuviška iš miežių kava — Barley Molt Coffee, tai yra viena iš •• 

sveikiausių ir skaniausių kavų. Mes gerai dar atsimename, kad Lie- ! 1 
tuvoje mūsų motutė padarydavo sveiką ir skanią iš miežių kavą, ger- • • 
davome ir nebūdavome nervuoti, kaip kad nuo amerikoniškos kavos. 
Tuojaus parsitraukite kavos ii’ medaus. Kavos kaina: 1 svar. 35c;
3 svar. $1.00; 5 svar. $1.65. Atvažiuokite bei prisiųskite pinigus laiš- •• 
ku, o mes pasiųsime jums tavorą. J J

J. W. THOMSON ::
45-42 — 41st St., Sunnyside, N. Y. j;

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T S T O NEVcrgreen 4-9407 ’ A A vr i
SHUFFLE BOARD

r

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

• •

«>
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NewWto^^g^ferZlntoi Teisėjo Kaufaiano 
Patvarkymas

Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Jau du kartu James Ame-' 
deo buvo teisiamas federali- 
niame teisme Brooklyne ir 
abu kartu džiurė nesusitaikė, 
nepripažino jo kaltu. Ame
deo teisiamas už bandymą 
“paleisti” netikros (falsyvos) 
dešimtinės. Teisėjas Byers 
nutarė Amedeo teisti trečiu 
kartu — kovo 6 dieną.

Praėjusis pirmadienis Niu
jorke buvo šalčiausias šio 
miesto istorijoje. Termomet
ras siekė 8.6 laipsnio. Gerai, 
kad nebuvo sniego, tai žmo
nės galėjo greičiau gatvėmis 
bėgioti. Daugelyj namų sto- 
kavo šilumos. Tūli stambiųjų 
namų savininkai, neduodami 
šilumos, aiškinasi, būk sto- 
kuoja anglies; jie bando kal
tinti už tai angliakasius, 
esančius streiko lauke. Bet 
Niūj orkas naudoja kietąją 
anglį, kurios kasėjai nestrei
kuoja.

Valdžia sako imsis aštres
nių žygių prieš tuos, kurie 
neklauso jos patvarkymų ir 
mieste tebelaiko perdideles 

’elektros šviesas reklamoms. 
Visa tai, sako pareigūnai, eik
voja anglį.

Sekmadienį, vasario 26 d. 
Kultūriniame Lietuvių Centre 
įvyks įdomus pobūvis su mū
sų menininkais. Lietuvių Liau
dies Teatras tą dieną ruošia 
savotišką sueigėlę, kurioje 
bus pateikta įdomių meniškų 
dalykų. Visi kviečiami daly
vauti. Bus ir užkandžių.

Brooklyno kriaučiai senai 
beturėjo tiek daug juoko, 
kiek šiuo metu. Jie juokiasi 
iš to, kad Amalgameitų uni
jos vadovybė suspendavo Jo
ną Buivydą ir Praną Vaitu
kaitį už tai. kam jie ryžosi 
rjnurtu užgrobti lietuvių 
kriaučių lokalą. Buivydas, 
Vaitukaitis ir Ko., kaip žino
ma, norėjo pavartoti smeto
nišką gudrybę, bet jiems ne
pavyko. “Kriaučių unijos, 54- 
to lokalo vadovybė, pasirodė, 
nėjo Griniaus keliais: ji ko
vojo ir laimėjo,” sako kriau- 
čiai.

Niujorkiečiai nekantriai 
laukia “taikos misijos”. Kaip 
žinia, 3 Europos dideli žmonės 
reikalauja valstybės departa
mento vizuoti jiems pasus at
vykti Amerikon propagandos 
už taiką reikalais. Jais yra: 
žymiausias šių dienų dailinin
kas Pablo Picasso, Kanterbu- 
rio dekanas Hewlett Johnson 
ir britas filmu režisierius pro- 
dūseris) Ivor Montagu.

Komitetas, kurį sudaro 12- 
ka gydytojų, kuris buvo pas
kirtas majoro O’Dwyerio iš
tyrimui miesto ligoninių pa
dėties, paskelbė: bėgyje se
kamų penkerių metų mies
tas turėtų išleisti $200,000,- 
000 esamoms miesto ligoni
nėms pagerinti, modernizuo
ti ; taipgi turėtų pastatyti 
dvi naujas ligonines: vieną 
Welfare Saloje, o kitą — ry
tiniame Biionkse. Padėtis 
miesto ligoninėse šiuo metu 
yra apverktinai bloga.

Camilla' Fajl’a, kaip žinia, 
pasikorė Rockland valstijinė- 
Je ligoninėje. Ji buvo suimta 
už tai, kad praėjusių Kalėdų 
išvakarėse peiliu mirtinai su
badė savo vyrą. Sakoma, ji 
buvo protiniai nesveika. Da
bar tūlos įstaigos kreipėsi į 
gubernatorių Dawey, kad jis 
ištirtų, kaip ten buvo, jeigu 
ši moteriškė pasikorė; kodėl 
ligoninės tarnautojai jai lei
do pasikarti; ji, kaip paaiški, 
buvo nesveiko proto moteriš
kė, todėl ją reikėjo saugoti.

Rengiamasi Prie 
ketaus Gamybos

Ligi šiol, kai žmonėms sto- 
kuodavo lietaus, tai dvasiškiai 
sakydavo: prašykite Dievo — 
jis duos.

žmonės neretai meldėsi, 
bet retai kada lietaus būdavo, 
kai jo reikėdavo.

Dabar Niujorko miesto ad
ministracija bando lietaus 
reikalą išspręsti moksliškai. 
Norima moksliniu keliu pri
versti gamtą duoti daugiau 
miestui lietaus ir, žinoma, 
vandens!

Kaip žinia, miesto admi
nistracija, — majoras ir van
dens komisijonierius Carney, 
— pasamdė mokslininką, kad 
jis surastų būdus ir priemo
nes lietui patraukti, kad lie
tus papildytų miesto vandens 
rezervuarus, kurie yra apy
tušti ir grūmoja miestui van
dens stoka.

Tuo mokslininku yra Dr. 
Wallace E. Howell, oro tyri
nėtojas Harvardo Blue Hill 
Observatorijoj.

Dr. Howell sako, jis pir
miausiai ištirs atmosferinę 
aplinką, susipažins su praei- į 
timi ir dabartimi. Tuomet pa
darys išvadas ir imsis darbo, 
jei matys, kad jo darbas ža
dės apčiuopiamos naudos.

Bet pirmiau, negu jis im
sis aktualaus darbo lietui at
vesti, Dr. Howell pateiks mies
to admininstracijai savo pra
nešimą, pažymint, kiek lie
taus atvedimas kaštuos, kiek 
galima tikėtis vandens iš to 
lietaus.

Meksikoje kadaise darytas 
bandymas davė vaisių: ten 
lietus buvo atvestas, ir lijo, 
bet vanduo per dkug lėšavo. 
Jeigu ir čia taip bus, jai ir 
čia vanduo daug lėšuos, tai 
turbūt bus imtasi kitokių prie
monių.-

Protestai

Jau girdėtis protestų, ky
lančių prieš Niujorko miestą 
iš apylinkių vietovių. Andai 
Albany miesto majoras reiš
kė nepasitenkinimą, kad 
Niujorkas nori pasigauti to 
miesto lietų. Dabar jau kyla 
protestai iš tūlų New Jersey 
valstijos politikierių, kurie 
sako, jog Niujorkas nedrau
giškai elgiasi^ ryždamasis 
pasigauti jų vandenį.,

Kaip ten bebūtų, žmonėms 
yra smagu, kad mūsų mies
tas, daro ką nors moksli
nio padėčiai išspręsti.

jau nep&sikliaunama mal- knygų buvo paimta iš knygy- 
domis, nes jos dažniausiai ne-| nų skaitymui, negu per pir- 
atneša vaisių. Jau ieškoma mesnius 7 mėnesius. Tai yra 
kitokių būdų, mokslinių bū- | geras ženklas, jeigu žmonės 
dų gamtai pavergti, kad ji dažniau stveriasi už knygos, 
teiktų reikiamas žmoneims sako pareigūnai. ’ 
dovanas, kurių ji, gamta, yra ------------------------------------------ -
pilna.

Aš bijau, kad visokie ra
ganų gaudytojai, visokie 
tamsūnai nepradėtų skandalo 
kelti prieš šį mokslinį žygį.

Aš bijau*, kad jie nepas
kaitytų šito bandymo “komu
nistiniu”, ir nepasakytų, jog 
tas sumanymas yra kilęs Ta
rybų Sąjungoje, Maskvoje.

Reikia suprasti, kad Tarybų 
Sąjungoje žmonės ne juokais
ryžtasi moksliniais būdais 
gamtą priversti dirbti visuo
menės gėriui ir malonumui.

N.

MIRĖ
William Hogan, 58 m. am

žiaus. Gyveno 248 Hewes St., 
Brooklyne. Mirė vasario 21 
d., Cumberland ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas grab. Po
vilo Gusto koplyčioj, 345 
Marcy Ave. Laidotuvės įvyks 
vasario 25 d., St. Raymond 
kapinėse. Velionis paliko nu
liūdime žmoną, dukterį ir 9 
anūkus.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. P. Gustas. x

Peter Harisiades 
Padėtas po Belą

Peter Harisiades, graikų 
amerikiečių veikėjas, kuris 
aną dieną tapo nusmerktas iš- 
deportavimui, apeliavo į aukš
tesnįjį teismą.

Kada jo teismas įvyks, ne
žinia, bet dabar jis laisvas, 
paleistas po $5,000.

Valdžios pareigūnai reika
lavo, kad Harisiades būtų su
varžytas, kad jis kiekvieną 
savaitę pasirodytų Ellis Is
lande, kad jam belą būtų 
padidinta. Tačiau teisėjas 
Leibell, kuris nusimerkė Ha- 
risiadesą deportavimui, pasa
kė: $5,000 belos užtenka. 
Taipgi teisėjas atmetė reika
lavimą, kad nusmerktasis tu
rėtų kiekvieną savaitę pasi- 
rodyti-užsiregistruoti Ellis Is
lande.

žodžiu, iki teismo Harisia
des yra laisvas. Jį gina Ame
rikinis Sveturgimiams Ginti 
Komitetas, — tas pats, kuris 
gina Vinco Andrulio, Deikie- 
nės ir Romando reikalus.

Coploniiitės Teismas 
Tęsis Pirmadienį

Praėjusią savaitę Juditė 
Coploniutė reikalavo teisėjo 
Ryan, kad jai duotų kitą ad
vokatą, nes dabartinis, Pal
mer, jos nepatenkinęs. Jis, 
sakoma, net fiziškai užgavęs 
ją.

Palmer, taigi, pasitraukė. 
Teisėjas paskyrė tris advoka
tus, kurie merginą gins.

Pastarieji prašė teisėjo nu
kelti teismą, kad jie galėtų 
pasiruošti merginai ginti. 
Teisėjas Ryan padarė per
trauką, bet trumpą: jis įsake 
stoti teisman pirmadienį, vas. 
27 d.

Su Coploniutė teisiamas ir 
tarybinis diplomatasValenti- 
nas Gubičevas-.

Pelenų Diena įvyko tre
čiadienį, vasario 22 d. Va
dinasi, ankstyva pelenų die
na, ankstyvos šiemet bus ir 

I velykos. Katalikų bažnyčiose 
| tą dieną kunigai trynė tikin
tiesiems kaktas pelenais. Lie
tuvoje, atsimename, pelenų 
pildavo moterims į galvos 
plaukus, o vyrams —■ į plikes.

Queenses bibliotekų (lib
rary) viršininkai skelbia, jog 
per pastaruosius septynis mė
nesius žmonės skaitė daugiau
knygų: net 10 nuoš. daugiau

JOHN YUSKA
107 - 13 Jamaica Ave.

Richmond Hill 18, N. Y.

Mes laikam vyram, moterim ir vaikam tikrai skūri- 
nius, madaunus ir nebrangius batukus. Taigi prašom 
užeiti.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL.
HY. 7-3631

Cz0G>3

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

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 PaSarvotl Dovanai
660 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Pasimatysime 
Sekmadienį

Dar kartą norime priminti, 
kad Brooklyno Liaudies Tea
tro kultūros popietis įvyks 
sekmadienį, 26 d. vasario, 3 
vai. po pietų, Kultūriniame 
Centre, 110-06 Atlantic Ave
nue, Richmond Hill, N. Y.

' Pamatysite sceną iš klasi
kinio teatralinio veikalo, ku
rią atliks .Jonas Valentis ir 
Adelė Rainienė, išgirsite 
trumpas kalbas Rojaus Miza- 
ros ir kitų. Galėsime padis- 
kusuoti, pasikalbėti. Bus ir 
vaiši ų. Į ė j i m as n e m o k am as.

E.

Užgyrė Du Naujus 
Namy Projektus

Niujorko valstijos namų sta
tybos komisijonierius Stich- / 
man užgyrė du naujus gyve
namųjų namų statymo pro
jektus. Namai bus statomi 
pietiniame Harlemo rajone, 
projektas bus žinomas “Car- ( 
ve r Houses” vardu.

Kitas gyvenamųjų namų 
projektas bus rytiniame 
Bronkse ir bus žinomas 
“Fores Houses” vardu .

Visa tai lėšuos apie $36,- 
000,000.

Pastatytuose namuose nuo
mos bus prieinamesnės ma
žiau uždirbantiems žmonėms. 
Iš viso abiejuose projektuose 
bus vietos 2,550 šeimų. 
Bernard Kolegija rinkliava

Grįžęs iš Danijos, John 
Anderson sakė, kad jo žmo
na, ambasadorienė, yra labai 
gerai nusiteikusi ir daug dir
banti. Kaip žinia, Mrs. An
derson yra Amerikos ambasa- 

idorė Danijoj’.

Šiomis dienomis iš Brookly
no ii* Long Islando išvyks į 
Romą 42 katalikai pasimelsti 
Vatikane per šventuosius me
tus, — šiemet, kaip žinia, yra 
tie metai. Jiems vadovauja 
pats kardinolas Spellmanas.

DETROIT. — Chryslerio 
auto. korporacija siūlo 
streikieriams tik tas pačias 
sąlygas, kaip senojoj su tar
ty.]'.

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau gyvenimo draugo, nusibo

do vienai gyventi. Esu našle, švie
siaplaukė, aukšta, linksmo būdo; 
nerūkau ir esu blaivininke. Esu ne
turtinga, 40 m. amžiaus; būtų ge
rai kad atsilieptų senyvo amžiaus 
žmogus. Rašykite: C. M., 134 W. 
66th St., New York 23, N. Y. Apt. 
5W.

' Federalinis teisėjas Irving 
R.* Kaufman nusprendė: prie
šiškų tautybių asmenys, nors 
jie ir patapo Amerikos pilie
čiais, neturi teisės atgauti sa
vo nuosavybę, kurią valdžia 
paėmė karo metu.

Karo metu1, kaip žinia, val
džia konfiskavo visą eilę vo
kiečių, austrų ir kitų priešiš
kų tautybių asmenų nuosavy
bių. Dabar tūli tie asmenys, 
patapę Amerikos piliečiais, 
bando savo nuosavybę atgau
ti.

Teisėjas Kaufman šį spren
dimą padarė tūlo Emil'Schill 
byloje. Schill buvo! pirkęs 
Nirosta Korporacijoje 100 
serų ir jie buvo iš jo atimti.’. 
Dabar Schill, patapęs pilie
čiu, nori tai atgauti atgal. 
Bet teisėjas patvarkė: nega
lima.

Nelson Cassell, indijonų 
kilmės žmogus, 71 metų am
žiaus, tapo nusmerktas Broo
klyno apskrities teismo nuo 
15 metų iki amžiaus kalėti. 
Cassell atsisakė nuo advoka
to, — jis pats save gynė. Jis 
kaltinamas vagišiavime; jau 
ketvirtą kartą šis asmuo pak
liuvo į bėdą už tuos pačius 
“griekus.”

Amerikinis Komitetas Sve
turgimiams Ginti paskelbė, 
kad jis ruošia apeliaciją į 
aukštesnįjį teismą dėl teisėjo 
Vincent Leibell nutarimo Pe
ter Harisiades’o deportacijos 
reikalu. Apeliuojama į Fede
ral Court of Appeals,

Manhattan College, kuri 
1953 metais švęs savo šim
to metų sukaktį, pranešė, 
kad ji greitu laiku statys du 
naujus pastatus Riverdalėje. 
Abu pastatai — vienas inži- 
-nierystės, kitas mokslinis—lė
šuos po vieną milijoną dolerių.

RANDAVOJIMAI
Išsinuomuoja fornišiuotas ir apšildo
mas kambarys vienam asmeniui. Pa
geidaujama, kad nebūtų rūkorius. 
Prašome kreiptis: 84-48 — 89th St., 
Woodhaven, N. Y. (34-36)

' Išsinuomuoja fornišiuotas ir ap
šildomas kambarys vienam asmeniui. 
Prašome kreiptis: 556 Ridgewood 
Ave., (3-čias aukštas), Brooklyn, N. 
Y. (34-35)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

wfn

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVergreen 7-6288

Sako: Inžinierius
Labai Susirūpinęs

Jacob Kiefer, 55 motų am
žiaus geležinkelio lokomotyvo 
vairuotojas, kaltinamas dėl 
tragedijos, įvykusios ant Long 
Island geležinkelio (praėjusį 
penktadienį), sakoma, yra la
bai susirūpinęs, susijaudinęs.

Kai]) žinia, minėto j geležin
kelio nelaimėj 29 asmenys ta
po užmušti ir virš 100 su
žeista.

Kiefer yra kaltinamas an
tro laipsnio žmogžudystėje ir 
dabar yra policijos priežiūro
je; jis gyvena Baldwin mies
telyj, L. I.

Jo sūnus, Donald Kiefer, 
išleistame pareiškime aiškina, 
jog tėvas tiesiog nebegali at
sipeikėti; jį nelaimės smūgis 
labai pritrenkė. Kai tik jis 
atsipeiki, tuojau pradeda jau
dintis ir vėl paskęsta klaidžio- 
tėje.

Nemažiau yra sukrėsti ir tie 
asmenys, kurių artimieji bu
vo užmušti šitoje retoje ne
laimėje.

i _____________
Niūjorkiškiai, kurie baigė 

Barnard Kolegiją, pradėjo 
vajų už tai, kad sukėlus
$350,000 aukomis fondą, iš gerinti kolegiją.

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Į.

Stanley Rutken & Edward Rutken
(Rutkunai) Savininkai *

Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbimo ar im
portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

8707 tilth St, Richmond Hill, N. Y.
(Prie BMT Jamaica Line lllth Stoteis)

arba Telefonuokite Virginia 7-0700 
ir Rutkunai pristatys jums į namus.

Vestuvėms, krikštynoms, gimtadienių pokiliams ir viso
kioms parems į namus ar į svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

Matthew A.
BUVUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S .1
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

'JT TIYD5G D A D 411 GRAND STREET 
/Al 1 O D Alt BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Telefonas; EVergreen 4-8174
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“Aš Jį Pasmaugiau,” 
Prisipažino Moteriškė

Policija suėmė tūlą Barbarą 
Barazini, 37 metų amžiaus^ 
moteriškę, gyvenančią po1 
num. 341 W. 23rd St., Man
hattan. Ją kaltina pasmau
gime (šeštadienį) 36 metų 
amžiaus vyro Anthony Gallo, 
iš Jersey City, N. J.

Sakoma, buvę taip: Galio 
ir Barazini’enė nuėjo į Union 
Hotelį, Manhattane, ir ten pa
sisamdė kambarį, kaip vyras 
ir žmona. Ten juodu susiba
rė dėl ištuokos ir moteriškė 
abrūsu pasmaugė tą, kurį my
lėjo.

Galio buvo tėvas dviejų 
vaikų; iš profesijos jis buvo 
su nj< ve žirnio vairu oto j as.

Nužudytojo kišenėje polici
ja rado $246.25 ir raštelį: 
“Jis privertė mane tai pada
ryti, bet aš jį myliu. Barba- 
la.”

Barbaros vyras yra bučeris, 
mėsininkas. Moteriškė buvo 
apklausinėjama Vyro akiregyj 
ii’ ji, sakomą, prisipažino at
likusi žmogžudytę “iš mei
lės.” 

kurio būtų galima plėsti ir

SHALINS

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

5 (Shalinskas)
FUNERAL HOME

P

84-02 Jamaica Ave.
(at Forest Parkway Station)

Woodhaven, N. Y.

U,

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN^ N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203




