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Netoli Kinijos uostinio mies
to, Tsingtao, Kinijos vande
nyse čiang Kai-šeko pasiųsti 
bombanešiai užpuolė du ame
rikinius prekybinius laivus.

Abu smarkiai apšaudyti ir, 
sakoma, vienas amerikietis 
jūreivis sužeistas.

Lėktuvai, kuriais čiang kai-1 
šekininkai 
laivus, yra 
ir suteikti

Bombos,
gi Amerikoje gamintos.

Gazolinas, kuriuo lėktuvai 
“maitinasi,” irgi iš Amerikos. 
Visa tai buvo čiang Kai-šekui 
padovanota.’

Kitais žodžiais: iš Ameri
kos lėktuvų amerikinėmis 
bombomis apšaudyti du ame
rikiniai laivai!

štai, kaip!

puolė amerikinius 
gaminti Amerikoje 
čiang Kai-šekui.
be abejojimo, taip-

Valstybės departmentas, 
sakoma, pasiusiąs Čiang Kai- 
šekui protesto notą.

Bet tas pats mūsų valsty
bės departmentas, — su jo 
žinia, — siunčia čiang Kai- 
šekui lėktuvus ir ginklus.

čiang Kai-šekas, visa tai 
gavęs iš Amerikos, bombar
duoja ramius Kinijos miestus, 
žudo gyventojus ir, progai pa
sitaikius, puola amerikinius 
prekybos laivus.

Tada mes protestuojame.
Va, kur veda šaltojo 

politika!
karo

Izraelio parlamentas, 
balsais prieš 19, nutarė 
linėti komunizmą” tame kraš
te.

ši “auksine mintis” iškilo po 
to, kai Nazareto policija už
puolė darbininkų demonstra
ciją ir nemažai žmonių ap-

ty-

Reakcininkai dėl- to kaltino 
ne policiją, bet demonstran
tus — vyriausiai komunistus.

Parlamento nariai, kalbėju
sieji prieš “tyrinėjimą,” sakė, 
jog šis mojimasis dvokia 
“Washingtono ne - amerikinio 
komiteto tyrinėjimais.”

nuo-
esą

nei

Lietuviškieji kryžiokai 
lat skelbia, būk žydai 
komunistai.

Bet yra žydai ir žydai..
Klasių kova tarp žydų

kiek ne švelnesnė, kaip kito
se tautose.

Izraelyje yra žydų kapita
listų, apsėstų socializmo bai
mės.

Be to, atsiminkime, Izrae
lio valdovai tikisi gauti iš A- 
merikos dolerių, o jeigu taip, 
tai jie privalą būti geri.

šiandien mūsų 
viską matuoja tuo,
žiūri į komunistus: jei juos 
puoli, — tu geras ir gali tikė
tis trupinio.

Izraelyje darbo žmonių 
venimas labai šiurkštus; 
kovoja už geresnę buitį, 
to jie yra puolami.

viešpačiai
kaip tu

gy- 
jie 

Dėl

Iš Helsinkiu pranešama, 
jog ten teismas nusmerkė 80 
darbininkų kalėti, — tūli nu- 
smerkti po 16-ką mėnesių ka
torginio darbo.

Šitie darbininkai kaltinami 
už riaušes streike, vykusiame 
praėjusių metų rugpiūčio mė
nesį Kemi mieste.

Du darbininkai ten buvo 
užmušti.

Suomijoje, kaip ir Izraely
je, kaip ir kitur, kur viešpa
tauja “laisvojo verslo” rams
čiai, darbo žmonės privalo at
sakyti už tai, ką atlieka 
licija arba provokatoriai!

šiurkštų, šiurkštų!

po-

LONDON. — Anglija 
sisakė sumažinti savo 
stovybės štabą Balgarijoj 
kaip reikalavo bulgarų val
džia. ,

at-
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FORMOZA NEUŽILGO BUS 
IŠLAISVINTA, SAKO 
GENEROLAS ČU TEH
Kaltina Ameriką už jankių ir 
japonų talką Čiang Kai-šekui
Peking, Kinija. — Vyriau

sias kinų Liaudies Armijos 
komandierius, generolas Ču 
Teh pareiškė, kad ir For- 
mozos (Taiwan) sala neuž
ilgo bus išlaisvinta * nuo 
Čiang Kai-šeko tautininkų.

Kalbėdamas Formoziečių 
Savivaldybės Sąjungai Pe- 
kinge, gen. Ču Teh pranešė, 
jog Liaudies Armija daro 
galingus pasiruošimus žy
giui prieš Čiango gengste- 
riujs Formozoje.

Jis kaltino Jungtines 
Valstijas už karštą čiangi-

Anglai apsaugo Indonezu 
priešo Westerlingo kaili
Singapore, Malaja. — An

glai šios kolonijos valdovai 
nutarė Holandijon depor- 
tuot holandą pulkininką R. 
P. Turk-Westerlingą, vadą 
neoficialinio karo prieš In
donezijos respubliką.

Westerlingas pirm keleto 
dienų atskrido Holandijos 
lėktuvu į Malają; tikėjosi 
gauti iš anglų daugiau gin
klų karui prieš indonezus, 
bet anglai jį sulaikė už at
vykimą be leidimo.

Indonezijos respublika 
reikalavo išduot Westerlin- 
gą teismui, kaip karinį kri
minalistą. Anglų valdžia 
Malajoj atmetė reikalavi
mą.

Fuchs nuteistas 
14 mėty kalėti

•»

an-London. — Atominis 
glų mokslininkas Klaus 
Fuchs tapo nuteistas 14 
metų kalėti, esą, už Angli
jos ir Amerikos atominių 
sekretų išdavinėjimą Sovie
tams. Teismas užtruko tik 
pusantros valandos.

Fuchs pareiškė, kad jis 
ir kaipo kalinys turės pro
gą darbuotis atominiams 
išradimams Anglijos nau
dai.

Fuchs yra kilęs iš Vokie
tijos ir tapęs Anglijos pilie- v • C1U.

Savo išpažintyje teismui 
jisai sakė, kad joki Sovietų, 
atstovai neprašė iš jo ato
minių slaptybių. Jis pats 
susirado žmones, kurie, gir
di, perduotų sekretus so
vietiniams atstovams.

Fuchs savo laiku buvo 
Jungtinėse - Valstijose ir 
talkavo amerikonams dar
buose dėl atominės bombos 
pagaminimo.

200,000 netekę darbo dėl 
anglies stokos

Pittsburgh. — Skaičiuo
jama, jog dėl anglies trūku
mo esą laikinai paleista iš 
darbo 200,000 geležinkelie
čių, plienininkų, automobi
lių darbininkų ir kitų.

ORAS. — Giedra, vėjas, 
šalčiau.

Tehninku ginklavimą. Ču 
sakė, jog Amerika duoda 
Čiangui ne tik lėktuvus, ka
ro laivus ir kitus ginklus, 
bet taipgi amerikiniai ir ja
poniški karininkai tiesiogi
niai dalyvauja Čiango tauti
ninkų veiksmuose prieš Ki- 

|nijos Liaudies Respubliką.
Naujosios Kinijos vyriau

sybė atsišaukė per radiją į 
Tibeto žmones; tarp kitko, 
prašė pataisyti kelius, ku
rie bus reikalingi atvyk
siančiai kinų Liaudies Ar
mijai kaip Tibeto laisvinto- 
jai.

91 valdininkas 
pašalintas už 
“sodomišką grieką”

Vėliausios minios
Washington. — Vienas'apie 5,000 žmonių. Jie, CIO 

aukštas valdininkas sakė, unijistai, reikalauja pakelti 
kad jeigu minkštosios ang
lies mainieriai dar negrįš 
darban pagal teismo spren
dimą ar pagal susitarimą 
su kompanijomis, tai prezi
dentas Trumanas perims 
kasyklas į valdžios rankas, 
kad priverstų mainierius 
dirbti.

Pasi nauji no derybos tarp 
Mainierių Unijos pirminin
ko Johno Lewiso ir kompa
nijų.

Trečiadieni federalis tei
sėjas Keech vis dar tardė 
uniją dėl to, kad ^ngliaka- 
siai negrįžo darban, nepai
sant, kad teisėjas dviem į- 
sakymais-indžiokšinais lie
pė jiems dirbti.

Unijos advokatai nurodi
nėjo, kad patys mainieriai 
streikuoja kaip asmenys; 
neklauso dviejų unijos pa
šaukimų darban.

Bet unijai vis tiek gresia 
piniginė bausmė, girdi, už 
teismo įsakymų paniekini
mą, v

algą ir pagerinti sąlygas.

SOVIETAI ŽYMIAI
> NUMUŠĖ KAINAS IR 
PAKE) .Ė RUBLIO VERTĘ

NEW YORK. — 15 mok
slininkų, rašytojų, dvasi
ninkų, artistų ir pilietinių 
vadų kreipėsi į valstybės 
departmentą Washingtone, 
prašydami vizų-leidimų ke
liauti į Pasaulinį Taikos 
Šalininkų Kongresą, kuris 
šaukiamas Paryžiuje.

SAN FRANCISCO*—Val
džios liudytojas Mervyn 
Rathborne teisme prieš lai- 
vakrovių vadovą Harry 
Bridgesą taipgi buvo pri
verstas prisipažinti, kad jis 
melavo.

j Bridgeso advokatai paro
dė, jog Rathborne padarė 
kreivą priesaiką, tvirtinda
mas, būk matęs Bridgesą 
komunistų suvažiavimuose 
bei jų komitetų posėdžiuo
se.

Rublio vertė bus paremta auksu, 
o ne amerikiniais doleriais

Maskva. — Sovietų vy
riausybė vasario 28 d. pa

vertę, taip kad 
keturi rubljai bus lygūs vie

 

nam amerikiniam doleriui, 
bet rublio vertė nuo šiol pa
remta jau auksu, o ne dole
riais. Nes aukso vertė yra 
pastovesnė, negu dolerių.

Iki šio Sovietų vyriau
sybės nutarimo doleris bu
vo skaitomas 5 rubliais ir 
20 kapeikų.

Sovietų ministrų taryba 
kartu įsakė numušti įvai
rių produktų - dirbinių kai
nas nuo 10 iki 30 procentų.

kėlė rubli

NEW YORK. — Sustrei- 
kavo American Air Lines 
lėktuvų aikščių aptarnauto
jai čia ir 35-se kituose mie
stuose. Streike dalyvauja

Washington. — Valstybės 
sekretorius Dean Acheson 
aiškino finansinei Senato 
komisijai, kaip buvo iškoš
ta ištikimybė 17,000 valsty
bės departmento narių-val- 
dininkų. Achesonas prane
šė, kad viso buvo pašalinti 
202 to departmento parei
gūnai, vieni už nužiūrimą 
neištikimybę, o kiti už do
rinį supuvimą.

iUVČllU ZjCHlfS JLYCUCIUl 1JUJ, 

Tarp pavarytų iš tarny-l pietinėje Italijoje. Policija 
bos buvo 91 “sodomiškas nepajėgė nuvyt ju nuo už- 

-i™” tai j/ra toki imtu žemiu. ‘Valdžia todėl 
——i—1 “ — ’ “ - —- “lei-

PARYŽIUS. — Francijos 
seimas nutarė apriboti Co
ca-Cola gėralų vartojimą. 
Atrasta, jog Coca-Cola ken
kia sveikatai. Seimas įpa
reigojo sveikatos ministeri
ją kontroliuoti to gėralo 
naudojimą .

Vakary Vokietija 
parduos Kinijai 
gelžkelio bėgių

Taigi kainos sekamai nu
muštos:

Ruginė duona 26 procen
tais, kvietinė 30 procentų; 
kiauliena 24, jautiena 24 
iki 30 procentų; sviestas ir 
taukai 30, pienas 10, kiau
šiniai 15, arbata 10, cukrus 
15 procentų, obuoliai 20, 
bulvės 10, radijai 15, laik
rodėliai 20, cigaretai 20 
procentų, medvilnės audek
lai 15, vilnoni 12, sūris 20, 
druska 40 procentų, kavia- 
ras 30, šokoladas 20, degti
nė 17, šampanas 30 procen
tų. Automobiliai, fonogra
fai ir daug kitų produktų 
nupiginta 10 iki 20 procen-

Bernai užėmė daug 
dvary žemės Italijoj

Amerikos valdžia remia 
pilnus ryšius su Franko

Catanzaro, Italija. — 10,- 
000 bedarbių bernų užėmė 
49,400 akrų nedirbamos 
dvarų žemės Kalabrijoj-

griešninkas," i
kad.vyras su vyru paleistu- ■ pranešė, kad policija
vauja. Jie yra vadinami ho
moseksualistais.

Kai kurie valstybės de
partmento nariai, bijodami 
kvotimų, patys pasitraukė, 
sakė Achesonas.

do” jiems pasilikti tose že
mėse.

Neseniai policija nušovė 
tris žmones, bevaikydama 
bežemius valstiečius nuo 
užimtu dvariniu žemių. 

4.- V

jų

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretoriaus pa
dėjėjas John Hickerson sa
kė: Jeigu bus įneštas Jung
tinėms Tautoms pasiūly
mas leisti bet kuriam Jun
gtiniu Tautų nariui sumeg- 
sti pilnus diplomatinius ry
šius su fašistine Franko 
valdžia Ispanijoj, tai Ame
rikos delegatai balsuos už 
tokį pasiūlymą. Pilni diplo
matiniai ryšiai reiškia am
basadorių pasiuntimą Ispa
nijon ir Franko ambasado
rių priėmimą.

Frankfurt, Vokietija. — 
Aukštoji amerikonų, anglų 
ir francūzų komisija, paga- 
liaus, nutarė, kad vakarinė 
Vokietija gali parduot Ki
nijos Liaudies Respublikai 
15,000 t. gelžkelinių bėgių 
(relių) už 7 milionus dole
rių.-

Kinijos liaudies valdžia 
pirm trijų mėnesių siūlėsi 
pirkti 100,000 tonų geležin
kelio bėgių iš vakarinės Vo
kietijos. Anglai-amerikonai 
tada užgynė bėgiu pardavi
nėjimą naujajai Kinijai.

Paskui patys anglai apsi
ėmė tiek savo bėgių prista
tyt Kinijai, kaip sako vo
kiečiai vakarinės Vokietijos 
valdininkai; pyksta, kad 
anglai paveržė bizni.

Taip nupiginus kainas, 
persipildė 
pirkikais 
krautuvės.

Sovietu 
keldama rublio vertę ir pa
remdama ji auksu, nurodė, 
kaip dolerio vertė nupuolė 
per infliaciją ir dirbiniu bei 
produktų pabrangimą bur
žuaziniame pasaulyje. Taip 
pat nusmuko Anglijos ir ki
tų vakariniu kraštų pini
gai. Tuo pačiu laiku perka
moji rublio jėga pakilo.

Sovietu nustatyta aukso 
kaina tokia pat, kaip ir a- 
merikinė jo kaina.

Žymėtina, kad jau du 
pirmesni kainų numušimai 
(1947 ir 4948 metais) su- 
taunė LV7 bilionus rublių 
(apie 831,400,000,000) so
vietiniams vartoto jams-pir- 
kikams.

džiaugsmingais 
visi sandėliai ir

vyriausybė, pa-

Reikalauja daugiau pinigų 
Švedijos laivynui

Stockholm, Švedija. — 
Karinio Švedijos laivyno 
komandierius Strombeck 
kreipėsi į seimą, kad pa
skirtų daugiau pinigų stip
rinimui švedų laivyno Bal
tijos Jūroje. Jis pabrėžė so
vietinio laivyno galybę ir 
gąsdino švedus, kad Sovie
tai lengvai galėtų užimti 
Švediją ir Norvegiją.

Indija neinanti sąryšiu 
prieš Sovietų Sąjungų

In-New Delhi, Indija. — 
dijos valdžia pareiškė, kad 
ji nenori dalyvaut jokioje 
Pacifiko Vandenyno kraštų 
konferencijoje, kuri būtų 
nukreipta prieš Sovietų Są
jungą ar bet kurią kitą ša
lį. Taip Indija atsiliepė į 
siūlymus sudaryt karinį 
Pacifiko kraštų sąryšį, pa
našų į Atlanto kraštų pak
tą.

GENEVA, šveic. — Pa
saulinės Bažnyčių Tarybos 
suvažiavimas vienbalsiai 
užgyrė rezoliuciją, reika
laujančią uždraust hydro- 
geno bombas.

Mirė St. Danielius
GLENDON, Pa. — Vasa

rio 28 d. mirė • Stasys Da
nielius (Daniel), 63 metų 
amžiaus, Glendon ligoninė
je. Gyveno Glendon, Pa. 
Kūnas pašarvotas namie, 
šermenų ir laidojimo parei
gas atlieka graborius Rati
nis iš Easton, Pa.

Stasys Danielius iš Lie
tuvos atvyko į Ameriką 
1903 m.; Eastone apsigyve
no nuo 1908 m. Paliko žmo
ną Sofija, sūnų Joną, broli 
Joną Daniel, gyvenantį 
Plymouth, Pa., ir vieną a- 
nūką.

Stanley Daniel (Danie
lius) bus palaidotas šešta
dienį, kovo-March 4 d.

SUIRUTE THAILANDO 
VALDŽIOJ DeL BAO 
DAI PRIPAŽINIMO

Bangkok, Thailand. — 
Thailando (Siamo) minis
trų kabinetas smarkiai gin
čijosi, ar pripažint Franci
jos pastumdėlio Bao Dai 
valdžia franeūžų kolonijoj 
Indo-Kinoj.

Kuomet daugumas minis
trų nutarė Bao Dai pripa
žinti, tai užsienio reikalų 
ministras Fot Sarasin pasi
traukė iš Thailando val
džios.

/

Bridgeport, Conn.
Mirė Kazys Bakūnas

Trečiadienio ryte, 1

Aprėžiamas traukinių vei
kimas dėl anglies stokos

Francijos karininkai 
tebevaldo Indo-Kina c*

Trečiadienio xryte, 1 d. 
kovo, mirė senas šio miesto 
gyventojas, Kazys Bakū
nas, sulaukęs 55 metų am
žiaus.

Pašarvotas Daugėlos ko
plyčioje, Park Ave. Bus lai
dojamas 4 d. kovo, 10 vai. 
ryto. Paliko nuliūdime žmo
ną, du sūnus, dvi dukteris 
ir du anūkus.

Velionis, yra Jeronimo 
(Jerry) Bakūno brolis, gy
venančio Cliffside Park, 
N. J. Šią liūdną žinią tele
fonu pranešė Kazys Stepo
navičius.

ANDREJEVAS ŽADA 
ATITAISYTI KLAIDAS

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda' 
kritikavo Andrių A. Andre
jevą, Politinio Biuro narį, 
už jo klaidas, padarytas ko
lektyvinių ūkių reikaluose.

Andrejevas prisiėmė kri
tika ir pasižadėjo atitaisyti 
klaidas. Jis ir toliau liekasi 
Politinio Biuro nariu.

Andrejevas taip pat už- 
girtas kaip kandidatas rin
kimams į Aukščiausią So
vietų Tarybą (sovietinį sei
mą).

Pakistan. — Čia atsilan
kęs keliaujantis Jungtinių 
Valstijų ambasadorius Jes- 

traukinių veikimas, už die- sun’as sakė, kol Francija 
nos-kitos turės būti suma- laiko savo armiją Vietna-• 
žintas viso iki 40 procentų,1 
o prekinių traukinių važia
vimai aprėžti iki 60 pro
centų, sakė- pulkininkas J. 
Monroe Johnson, pirminin
kas tarpvalstijinės preky
bos komisijos.

Washington.—Taip trūk
sta anglies, kad keleivinių

Nuskendo anglų laivas; 
žuvo 28 jūrininkai

Campbelltown, Škotija.— 
Nuskendo žibalinis anglų 
laivas Clam; žuvo 28 juri
ninkai. Kiti 23 išgelbėti iš 
jūros.

OKLAHOMA City. — Pa
dvėsė leopardas, kuris buvo 
ištrūkęs iš klėtkos parke, o 
paskui sugrįžo. Jis taip pa
vargo, bėgiodamas nuo me
džiojančių jį žmonių, kad 
jo plaučiai subliūško. Leo
pardas buvo užėdęs ir ap
nuodytos arklienos, kurios 
buvo tyčia primėtyta. Bet 
ne nuo nuodų jis nugaišo, 
sako gyvulių daktarai, ku
rie ištyrė to žvėries lavo
ną.

me, tol tas kraštas neturi 
tautinės nepriklausomybės.

Bet Amerika jau pripa-. 
žino Francijos paskirto 
“imperatoriaus” Bao Dai 

j valdžią Vietnamui ir dviem 
kitom francūzų kolonijos 
Indo-Kinos dalim.

Sovietų Sąjunga, Kinijos 
Liaudies Respublika’ ir 
liaudiški rytinės Europos 
kraštai pripažįsta demo
kratinę Vietnamo respubli
ką su prezidentu Ho Či- 
minhu.

Čechoslovakijos vyskupu 
uždraudimai kunigams

Praga. — čechoslovaki
jos katalikų vyskupai grū
mojo išbraukt iš bažnyčios 
(ekskomunikuot) tuos ku
nigus, kurie priims valdžios 
skiriamas jiem vietas be 
vyskunų leidimo. Kartu vy
skupai laikinai uždraudė 
kunigams tartis bet kokiais * 
klausimais su vadinama 
“bedieviška” valdžia.
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Andrulio Gynyba — Mūsų Visų Reikalas
Judėjimas ginti nuo deportavimo Vincą Andrulį, taip

gi kitus plačiai žinomus lietuvių visuomenininkus A. 
Deikienę ir V. Romandą auga pinigine parama toms by
loms vesti. Taip pat plinta protestai imigracijos viršinin
kams prieš jų ir virš 140 kitų asmenų deportavimą.

Tas visai suprantama. Kuomet išsiaiškiname, kuo yra ,
Andrulis, Deikienė, Romandas lietuviams, sužinome, kuo1shingtono šaukia: “Truma- 
buvo ir tie visi kiti deportuojamieji žmonės, kitų tautų 
kilmės amerikiečiai.

Kuo vra Andrulis? v
Andrulis, šiais metais minis 60 metų savo amžiaus su

kaktį, tėvas Amerikoje gimusių ir užaugusių dviejų in
teligentiškai išauklėtų, pavyzdingų dukterų, nuo pat jau
nu dienu dirba lietuviu liaudies dienraščio Vilnies re- v v 4-
dakcijoje, Chicagoje. O nuliekamu nuo dienos darbo lai
ku per tuos desėtkus metų dirbo ir dabar tebedirba lie
tuvių darbininkų organizacijoms ir bendrai darbininkų 
judėjimui.

Nuo pat atvykimo į šią šalį, pradėjęs savo kelią į mū
sų šalies laimę kaipo mainierys, paskiau savo pastango
mis besisiekiąs mokslo studentas, o vėliau redaktorius, 
Andrulis niekad neturėjo kitų reikalų apart darbininkų 
klasės reikalų. Kad lietuviai pirmieji stojo į unijas, kad 
jie unijose visuomet kovingai ir ištikimai gynė savo rei
kalus ir kad tuo būdu laimėjo trumpesnes darbo valan
das, žmoniškesnes darbo sąlygas, geresnius uždarbius, 
tai vis dėka tiems, kurie žodžiu ir raštais darbininkų .• ... . • „ , •
spaudoje darbininkus sviete, prie to priauklejo. 1

Visame tame Andrulis yra įdėjęs garbingą savo šėrą.
Arba paimkime gynimą mūsų šalies, kuomet ji buvo 

užpulta fašistų. Darbais ir raštais civilinių apsigynimui, 
Raudonajam Kryžiui, karo fondams, Andrulis tiek daug 
buvo nusipelnęs, jog turi net nuo šalies prezidento sek
retoriaus padėkos laišką.

Deikienė, Romandas turi panašių nuopelnų lietuviams, 
ir mūsų šaliai, gal tik su ta išimtimi, kad jie nedirba 
laikraščiu redakcijose, nevažinėja po visą šalį sakyti pra
kalbas. Tačiau jie, raštais iš savo miestų, kalboinis savo 
organizacijų susirinkimuose akstino visus minėtus vi
suomenei naudingus darbus, patys juos dirbo.

Mums pažįstamieji Andrulis, Deikienė, Romandas 
mums gyvai pavaizduoja nuopelnus tų visų kitų žmonių, 
kuriems taip pat gręsia deportavimas, daugeliui į fašis
tų nagus, mirtim Jų persekiojimo tikslas aiškus: sunai
kinti darbininkų spaudą, organizacijas, išgąsdinti.

Masės lietuvių sujudo į darbą Andruliui ir kitiems 
ginti. Chicagoje susidaręs Andrulis Defense Committee 
šaukia konferenciją kovo 12-tą, Lietuvių Liuosybės Sve
tainėje, 1401 S. 49th St., Cicero, III.

Visa vidurvakarinių valstijų sritis konferencijoje bus 
atstovauta masiniai. Bus atstovaujami ir rytiniai cent
rai. Tačiau to negana.

Prieš mus, rytiečius, stovi šios .užduotys:
Kožna kolonija, visos organizacijos, kiekvienas asmuo 

turėtų konferenciją pasveikinti su auka (didele ar ma
ža) Andruliui ir kitiems ginti.

Stropiai rengtis Andrulio prakalbų maršrutui, kuris 
prasidės kovo 19-tą, Rochesteryje, baigsis balandžio 2- 
rą, Brooklyne (skelbimas tilpo Laisvėje vasario 28-tą).

Visos organizacijos privalo pasiųsti protestus immi- 
gracijos viršininkams.
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Jungtinių Valstijų žmo- < 
nes yra sunkiausioj padė
tyj teisingai suprasti tarp
tautinius įvykius. Mūsų 
valdininkai vienas kalba 
vienaip, kitas kitaip, o tre
čias dar savaip. Gi komer
cinė spauda ir radijas, nors 
bendrai puola darbo žmo
nes, liaudies demokratines 
šalis, bet kiekvienas dėsto 
savaip.

Štai per radiją ir toje 
spaudoje tik ir veržiasi “ži
nios” apie Jungtinių Valsti
jų vyriausybės politiką lin
kui Tarybų Sąjungos ir 
liaudies demokratinių šalių.

Vienas reporteris iš Wa-

nas nesitars su Sovietais!”, 
kitas — “Trumanas siūlo 
tartis per Jungtines Tau
tas!”, o dar kitas — “Tru
manas siųs atstovą į Mask
vą”, o jau ketvirtas šaukia: 
“Sovietai apgaus Ameriką, 
jeigu susitarsime atominių 
bombų klausime !”

Ir tas daugelį žmonių 
varo į isteriją, į baimę. Ne- 
dyvai, kad New Yorko 
mieste tūli žmonės taip nu
sigando slidos, ledų, paden
gusių medžius, mūrus ir 
gatves, kad pradėjo šaukti 
laikraščių ir telefonų stotis 
klausdami: “Ar tik nėra 
atominis užpuolimas?”

Tuo pat kartu reikia su-

mėjimas politikos, kurios 
’ laikosi prezidentas Truma-

nas. Prakišimas Kinijoj,
prasikaltimai, 

- ... ... tampair net A banyoj Minimas

Angliją valdys mažuma
Anglijos-darbieči ai nežada pasitraukti nuo valstybės 

vairo. Attlee pasiliks premjeru, o Bevinas užsienio rei
kalų ministru. Bet jie valdys Angliją, neturėdami krašto 
žmonių daugumos su savim. Rinkimuose Darbo Partija 
nelaimėjo daugumos.

Parlamente Darbo Partija laimėjo tik 315 vietų. Tai 
nėra dauguma. Konservatoriai, liberalai ir kitos grupės 
laimėjo 319 vietų. Parlamentas susideda iš 624 narių.

Darbiečiai neturi ir balsuotojų daugumos su savim. 
Už juos balsavo tik 13,331,682 balsuotojų, tuo tarpu už 
Vigas kitas partijas paduota 15,393,072 balsai.

Progresistai pasiruošę
Gražiai, sklandžiai praėjo dvidienė Progresistų Par

tijos konvencija Chicagoje. Smulkmenų apie šią svarbią 
konvenciją rasite mūsų korespondento aprašymuose.

Konvencijos išvakarėse komercinė spauda mojosi šį 
šąskridį suskaldyti. Buvo įsimaišiusi ir vyriausybė. Prieš 
pat konvenciją FBI ištraukė kokį ten slavų tautybės šni- 

ir pastatė jį prieš Henry Wallace. Jis pasakojo, o ko
mercinė spauda spausdino, kaip Wallace ieškojęs komu- 

/ nistų talkos naujajai partijai. Tuo raudonbaubizmu ban
dyta Wallace diskredituoti. Bet nepavyko, planas neiš-

Paskui buvo bandyta partijos vadus sukiršinti, pada
ryti skirtumus tarpe Wallace, Rogge, Benson ir Baldwi- 
ho. Dar vėliau buvo garsiai surikta, kad iš konvencijos

[kata; kaž kas ne visai gera 
su širdimi.

Taip keičiasi gyvenimas, 
Skrendąs tarytum lėktuvas, 
atnešęs mane į Vėjuotąjį 
Miestą!

Ir juo žmogus pasieki di
desnį metų skaičių, tuo gy
venimo ■ 
čiau 
m a s, 
vis

Apie keturias dešimt ke
leivių snūduriavo, tūli gal 
_ j ir kietai sumigę, nes 
girdėjosi knarkimas, susi- 
liejąs su lėktuvo motorų 
ritmišku, bet negarsiu birz- 

| girnų.
Per tūlą laiką paskaitęs 

žurnalą, aš taipgi merkiau 
akis, tik kai kada jas pra-

Radijo komentatoriai ir 
komercinė spauda bando 
pateisinti Valstybės 
partmento žygius, juos 
giria, visą suvedant, 
“Bulgarija raudona,” 
ji “įžeidė Jungtinių Valstijų 
atstovą.” Bet tai tik marios 
žodžių! Kita, taip tas daly
kas aiškinamas tik Jungti
nėse Valstijose. Kitaip į šį 
klausimą žiūri net kitose 
kapitalo šalyse.

Kodėl Jungtinės Valsti
jos atšaukė savo atstovus iš 
Bulgarijos ir pareikalavo, 
kad Bulgarijos atstovai ap
leistų mūsų šalį? Todėl, 
kad Bulgarijos vyriausybė 
pareikalavo Jungtinių Val
stijų atsiimti atstovą Mr. 
D. Heath iš Bulgarijos ir jo 
vietoj prisiųsti kitą.

Pagal diplomatinę tvar
ką, Bulgarijos vyriausybės 
reikalavimas savo vietoj.Ine vien, kad ta pati partija 
“Diplomatijos Istorija,” to- laimėjo, bet ir todėl, kad 
mas 3-čias, kuris dėsto di-| Attlee ir Bevinas užsienio 
plomatinę etiką, štai kaip | reikalais eina tuo pat ke- 
aiškina: lliu, kaip ir Churchillas.

Šalis, pasiruošus siųsti 
savo atstovą ministrą arba 
ambasadorių į kitą šalį, pa
skiria asmenį ir užklausia 
tos šalies, į kurią siunčia
mas, ar tas atstovas jai 
priimtinas. Gavus sutiki
mą, pasiunčia tą atstovą.

Taip pat toks atstovas 
būna atšaukiamas, kada jis 
pasidaro tai šaliai nepagei- nebandys kenkti darbinin- 
daujamas (persona non 
grata), jei pareikalavus.

Koki tie atstovo būna 
kada jis 

tampa nepageidaujamas? 
______ ; veikalas rašo: 
“Sulaužymas įstatymų tos 
šalies, kurioj atstovai yra,

De- 
už- 
kad 
kad

ir toliau laikysis, tai bus 
nutraukta diplomatiniai ry-
šiai ne vien su liaudiškomis 
respublikomis, bet ir su eile 
kapitalistinių šalių. ' |

Komercinė spauda ir ra- j V 
dijas surado “revoliuciją” 
ir “suokalbį” Leningrade, 
kuriam būk vadovavo mar
šalas Leonidas Govorovas, 
karo laiku vadovavęs Le
ningrado apgynimui. Bet 
greitai nutūpė ta “antis,” 
nes Associated Press jau 23 
d. vasario pranešė, kad 
maršalas L. Govorovas yra 
kandidatas i Aukščiausią 
Sovietą Tarybų Sąjungoj.

ANGLIJOJ įvyko parla
mentariniai rinkimai.! Ra-

Bulgarijoj, Vengrijoj, Ru- 
munijo j, i 
iššaukė isteriją valdančio
sios klasės tarpe. ■ ........ . ........ ...... ............

Kada eina kapitalizmo; §nįpavimo veikla, jų asme- 
gelbejimas kitose sa lyse,' nįniai blogi santykiai.su 
tai tuo pat kartu kapitaliz- užsįeni0 ministerijos žino
mas namie murdosi krizėje. nčmįs> palaikymas ryšių su 
Mūsų salyje stoka gyven-. | vau^iai priešingais rate- 
namių, New Yorkas neturi ijaįs, asmeninis nepavyz- 
pakankamai vandens, daug1 jįng.umas įr įį ” 
kas yra atlikti, bėt tuo pat 
kartu jau yra apie 5,000,0001 
bedarbių. Vien New Yorke 
jau yra 400,000 bedarbių.

Dirba tik karinės indus
trijos, gamina 
amuniciją, atomines 
bas, laikomi armijos 
manevrai Alaskoj ir karo 
laivyno Karibijos Jūroj. 
Bet šie karo pasiruošimo 
žygiai nesuteiks nei naujų 
gyvenimui namų, nei naujų 
mokyklų, nei ligoninių, nei
gi net New Yorko miestui 
•vandens.

Nauja “diplomatija”
Diplomatija, tai yra san

tykiai tarpe valstybių. Dip
lomatija turi savo taisyk
les, etiką, kurios sudarytos 
per visą eilę tarptautinių 
konferencijų. Kiekviena 
valstybė tos tvarkos turi 
prisilaikyti. Bet ta tvarka 
tapo paneigta, nutraukiant 
diplomatinius ryšius su Bul
garijos liaudies respublika, partmen tas tokios taktikos

ginklus, 
bom- 
karo

Tokiais atsitikimais “Di
plomatijos Istorija” rašo: 
“Tos šalies užsienio minis
terija, kurioj yra atstovai, 
pareikalauja nustoti veikus 
tiems atstovams arba bile 
atstovybės darbininkams ir 
išvykti, kada jie tapo ‘per
sona non grata’.”

Kaip tik tas atsitiko Bul
garijoj. Ten buvo teisiama 
grupė šnipų, kurie teisme 
liudijo, kad jie šnipavo Jun
gtinių Valstijų atstovybės 
vadovybėje, kad jie gauda
vo iš atstovybės mokėti ir 
tt.

Bulgarijos liaudies vy
riausybė ir pareikalavo at
šaukti Mr. Heath, kuris lai
ke teismo buvo įtartas. Mū
sų Valstybės Departmentas 
vietoj tą asmenį, kuris jau 
nepageidaujamas Bulgari
joj, atšaukti, tai nutraukė 
su Bulgarija diplomatinius 
ryšius. Jeigu Valstybės De-

bus iššluoti laukan komunistuoją žmonės.
Bet visos viltys pasėti partijoje nesusipratimus buvo 

veltui. Patys svarbiausi konvencijos nutarimai praėjo 
vieningai. Storai buvo pabrėžta kova prieš naują karą, 
kova už išlaikymą taikos, kova prieš karo kurstytojus,

spidometras grei- 
kyla į viršų, rodyda- 
jog amžiaus mašina 

greičiau ir sparčiau 
, nesusto

dama ties jokia trafiko 
šviesa!

verdamas ir žvelgdamas į izvimbia pirmyn,
žemai matomus geltonos 
šviesos sklypelius, lyg auk
so lopus juodame kilime. 
Tai miesteliai, — daug jų. 
Elektros šviesos,' kylančios 
iš jų, aiškiai rodo gatves, 
jei ne visas, tai bent 
riausias, 
viestas.

vy-
ryškiausiai nuš-

šant dar nėra pilnu davi- Staiga bet koks regimas 
niu, bet atrodo, kad leibo- objektas pranyko. Lėktų- C Z Z — — 1 1 . •
ristai — “socialistai” lai
mėjo. Žinoma, kaip jau pir
miau buvo rašyta, Anglijos 
politika buvo ir bus ta pati,

ČECHOSLOVAKIJOJ ka-; 
talikų kuūigai, vyskupai ir; 
kiti aukšti dvasiškiai turi 
prisiekti respublikai ištiki
mybę. Nors Vatikano po
piežius tam labai priešinosi, 
bet kunigai ir vyskupai pri
ima prisieka. Suprantamą, 
nereikia manyti, kad po 
atlikimo prisiekos jie jau

i t i i i • • i

II
Vilnyj visi ryžtingai dir

ba. Į spaustuvę nenoriu ei
ti, kad netrukdžius darbi
ninkams laikraštį baigti. 
Su redaktoriais ir adminis
tratorium J. Pauliuku kal
bamės ofise. Ateina ir dau
giau draugų, man senų pa
žįstamų.

Administratorius dėsto 
Vilnies biznio reikalus.^

— Priešai mus skundžia 
tiems, kurie skelbiasi Vil
nyj, — sako jis, — bet jų 
balsas, — šuns balsas prieš 
mėnulį. Tie, kurie pas mus 
skelbiasi, žino, ką jie daro 
ir kuriais tikslais tai daro.

Pauliukas gerai pažįsta 
Čikagą ir jos žmones ir 
nuolat palaiko kontaktą su 
daugeliu jų.

Leonas Pruseika mano, 
jog šiuo metu daug mūsų

vas nėrė akloje tamsoje.
Nesimatė nei danguje 
žvaigždžių nei žemėje švie
sų, kurios taip įvairino 
mūsų kelionę iš Niujorko.

Pažvelgiau į laikrodį ir 
supratau, jog mes esame 
arti Čikagos. Priėjau išva
dos, kad lėktuvas raižo ap
siniaukusią didžiulio Mi- 

Ichigan ežero padangę.
Taip ir buvo!
Tuoj pradėjo iš tolo žvil

gėti milžiniška šviesų sie
na. Juo arčiau jos buvome, 
juo labiau įsitikinau, jog 
Čikaga — didžioji Čikaga žmonių užsikrėtė meniškais 

šviesos veiksmais; perdaug darbi
ninkų meno srity j, perma-

kiškai tvarkai. Grieko jie 
nebijo, nes per išpažintį 
gauna griekų atleidimą, o 
darbininkiškos tvarkos jie 
nenori. Bet jie užsitrauks 
didesnę svietišką bausmę, 
sulaužydami prisieka.

VENGRIJOJ buvo" teisia
ma eilė vengrų, taipgi bri
tų biznierius E. Sanders ir 
amerikietis Telefonų - Te
legrafų Ko. vedėjas Mr. R. 
A. Vogeler. Jie buvo kalti
nami šnipavime prieš Ven
grijos respubliką. Teisme 
Mr. Vogeler tarpe kitko 
sakė: “Aš naudojau mano 
biznio veiklą, tik, kaipo 
priedangą mano šnipavimo 
darbui.” Jis nuteistas 15 
metų kalėjimo. Kiti kalti
ninkai gavo skirtingas bau
smes,

TARYBŲ SĄJUNGOS 
spaudoj daug rašyta apie 
Tarybų Sąjungos ir Kini
jos Liaudies Respublikos 
sutartį. Atžymėta, kad šių 
šalių gyventojų yra 700,- 
000,000. Kad imant atydon 
liaudiškų respublikų gyven
tojus, taipgi darbo žmones 
ir pažangius piliečius kapi
talo šalyse, kurie yra prie
šingi karui, } tai susidarė 
milžiniška jėga už taiką.

Ta pati spauda atžymi, 
kad, suprantama, karo kur
stytojai ir ruošėjai, kurie 
nori karo sunaikinimui 
darbo žmonių valstybių, 
kuriems karai ir pelnus ne
ša — nenustos suokalbiavę.

Jugoslavija taip pat 
pripažino Vietnamą

Belgrad. — Jugoslavijos
prieš vyriausybės atominę politiką. Vieningai konvenci- V^-Jdžia piipažino De- 
ja pasisakė už socialines reformas namie.

Ar Progresistų Partijoje yra minčių skirtumų? Yra x 
tiek ir tiek. Pavyzdžiui, Henry Wallace stoja už “pažan-l^į^ 
gų kapitalizmą.” Jis mano, kad monopolistinis kapitaliz-| 
mas gali virsti pažangiu kapitalizmu. Betgi visa eilė ki
tų’žymių partijos vadų tokia iliuzija netiki. Jie mano, 
kad Amerikos ateitis priklauso socializmui.

Bet šitie ir kiti minčių skirtumai nesudaro užtvaro 
dėl vienybės tokiais reikalais, kaip kova prieš karo pa
vojų, kap pravedimas socialinių reformų namie gyven
tojų masės naudai. Šitie ir kiti minčių skirtumai negali 
pastoti kelio vieningam gynimui Amerikos civilinių lais
vių prieš fašistinę reakciją. Jie negali pakenkti vienin- pastumdėlį 
gam progresistų žygiui prieš Taft-Hartley įstatymą.

Progresistų Partijos ateitis graži, šviesi.

mokratinę Vietnamo Res
publiką, kurios prezidentas 

komunistas Ho Či-

Franci jos valdžia pareiš
kė, kad Ho Či-minho val
džios pripažinimas esąs ne
draugiškas Jugoslavijos 
žingsnis linkui Franci jos.

Francija laiko Vietnamą 
dalim francūzų kolonijos 
Indo-Kinos. Francijos val
džia neseniai paskyrė savo 

“imperatorių” 
Bao Dai kaip Indo-Kinos 
valdovą.

maudosi elektros ;
juroje.

Lėktuvas sulėtino savo'žai politinėje veikloje. Jis, 
eiseną ir ėmė palaipsniui žinoma, nesmerkia tų, ku- 
kristi žemyn. Besileisda- rie dirba, — tegu tik "dirba, 
mas, jis truputėlį' pakryps- kad tik jie dirbtų visuome- 
ta, tai į vieną šoną, tai į niniuos veiksmuos.

ku-

kitą, ir vis eina žemyn, že
myn, tarytum kokiais laip
tais.

Va, jau mes viršuje mies
to; pažįstu Grant Parką ir 
kai kuriuos pastatus. O 
miestas! Jis toks ilgas, toks

Bet jis 
pripažino,, jog yra geras 
skaičius ir tokių, kurie pra
dalges varo abiejuose bė
ruose. Gi dalis mažai tevei
kia. Pastarieji kalčiausi.

Susipažįstu su senu, senu 
laisviečiu 1A. Markūnu, ku
riam vis rengiausi rašyti 
laišką.

— Girdėjau, drauge, kad 
jūs turite pačius pirmuo
sius Laisvės numerius? — 
klausiu jį.

— Brangiai jie tamstai 
kaštuos! — juokiasi Mar
kūnas. — Taip, turiu.

Sakiau jam, kad mes 
1911 metų Laisvės pirmųjų 
numerių neturime—jis su
tiko, jei bus reikalo, mums 
paskolinti.
Leonas Jonikas dėsto man 

Lietuvių Meno Sąjungoj? 
reikalus. Kiek ten darbo! 
Barė jis mane, nieko 
neparašiau žuilialuA.

Pastarasis suvažiavimas 
nutarė, kad LMS išleistų 
žurnalą, gvildenantį meną 
ir menininkų veiklą. Užda
vinys sunkus. Pirmasis nu
meris, tačiau, jau išėjo iš

platus! Šviesos, kaip okea-1 ri 
nas, nesimato nei galo, nei 
krašto!

Aerodrome laukia Vin
cas Andrulis su savo jau 
visko mačiusia mašina.

Oras vėsus, — šaltesnis 
nei palikau Niujorke. Kai 
kur žemę dengia plona 
sniego plutelė.

Bet padangė čia giedri; 
atmosfera sausa ir sveika.

Gatvės tuštutėlės, nes tai 
buvo 5 v. ryto.

Šeimininkė, Uršulė An- 
drulienė, laukė mūsų su 
šilta kava, lyg gaivinan
čiu vaistu.

Manyje kyla visokių 
minčių, susietų su praeiti1 
mi. Atmenu, toje pat Čika
goje prieš arti 30 metų mu
du su (Vincu gyvenome vie
name kambaryje pas kaž 
kokius kitataučius žmones 
ir drauge dirbome. Šiandien spaudos, bet jis vis dar be 
jis — šeimos galva, vaikų vardo. Žurnalas-32 pusla- 
tėvas.

Nesinori, : 
kad tai Andruliu dukterys. 
Jų dvynukės, man vaizduo
jasi, dar vis turėtų būti tik 
kūdikiai, mažytės, kokias 
mačiau prieš keliolika me
tų. Sunku beįsivaizduoti, 
kad jos 
baigusios 
Beverly,

jau suaugusios ir 
mokyklas. Viena, 
baigusi slaugės 

mokslą, jau ište- 
išvyko į Perdue, 

kur jos vyras lanko univer
sitetą. Kitoji, Betty, Illino- 
jaus Universitete gavo mo
kytojos laipsnį, gal neužil
go ištekės ir tėvus apleis, 
išvykdama kur kitur. Ji 
ieškosi vietos.

Andrulienei neseniai bu
vo padaryta operacija, —ji 
sveiksta, bet dar vis silpna, 
dar pilnai neatsigavo; pil
nam išsveikimui, be abejoji
mo, ims «nemažai laiko.

Jis pats skundžiasi svei-

kėjo ir

pių, pilnas trumpų rašinių, 
rodosi, tikėti, lietuviškų ir angliškų. Žadė

jau' “pasitaisyti” ateityj. 
Būtų lengva žurnalui para
šyti, jei nereikėtų rašyti 
kasdien dienraščiui, jei ne
būtu dar ekstravu darbu.

Apie draminių veikalų 
leidimą, Jonikas mano, jog 
dabar turėtume pateikti 
daugiau trumpų, vienaveik
smių, galimų lengvai pasta
tyti bet kurioje lietuvių ko
lonijoje net ir su silpniau
siomis pajėgomis.

— Kaip gi čia dipukai?,
Draugai man aiškina, jog 

Čikagoje dipukų kur kas 
daugiau nei Brooklyne. Kai 
kurie jų jau yra bizniuose. 
Štai, skersai gatvės nuo 
Vilnies restoranas jau pri
klauso dipukams. Jie neblo
gi žmonės, man aiškina.

—Užeikime, užfundysiu 
pietus, — siūlosi Jonikas.

(Daugiau bus.)

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 2, 1950

santykiai.su


Lietuva socialistinių
tautų šeimoje

. Apie Tarybų Lietuvos 
santykius ir bendradarbia
vimą su kitomis Tarybų 
Sąjungos tautomis plačiai 
išsireiškia Lietuvos Minis
trų Tarybos pirmininkas 
Mečys Gedvilas. Jis mano, 
kad Lietuva galėjo taip 
greitai ir smarkiai prisikel
ti iš karo griuvėsių ir atsi- 
steigti tik ta sąlyga, kad ji
nai pasirinko socializmo ke
lią ir įstojo į socialistinių 
tautų šeimą. Gedvilas rašo:

1940 metais Lietuvos 
darbo žmonės nuvertė kapi
talistų ir dvarininkų val
džia. Išreikšdamas liaudies 
valią, Liaudies Seimas pas
kelbė Lietuvą Tarybų so-; 
cialistine respublika.

Sujungusi savo senąsias 
žemes vienoje valsty-

Mykolaičio, Pogružausko, 
Palecko, Trumpio ir dauge
lio kitu — vardai.

1949 metai j Tarybų Lie
tuvos istoriją įeis, kaip is
torinių pertvarkymų žemės 
ūkyje metai. Valstiečiai, 
kuriuos amžiais engė dvari
ninkai, buožės, nuėjo masi
nio kolektyvizavimo keliu, 
džiaugsmingo, pasiturimo 
gyvenimo sukūrimo keliu. 
Šio perversmo prielaidos 
buvę: žemės reforma, že
mės ūkio mechanizavimas, 
pramonės — kaimo socia
listinio pertvarkymo bazės 
— sėkmingas augimas.

Jeigu šių'metų vasario 
mėnesį Lietuvoje buvo apie 
1000 kolūkių, tai rugsėjo 
20 dienai jų skaičius siekė 
5 tūkstančius. Beveik visi

beje, Tarybų Lietuva įsto- Joniškio, Šiaulių, Pagėgių, 
jo i broliškąją TSR Sąjun- Jurbarko apskričiu ūkiai

Prisiminus 1920 m. Palmerio Ablavas ant pintis" pristatyti valgomų "ir I mums patarnauja. '

“Raudonųjų” ir 3 Mėnesių Gyvenimą

(Pabaiga)»
Ponas Sullivan prižada

Deer Islande
Rašo Ex-Nashvietis

rūkomu daiktu.
Kožną dieną mūsų drau

govė mažinėsi ir mažinėsi, 
išis “palocius” jau Įiasidarė 
mums per didelis. Draugai 
išvažiuodami palieka savo 

lčiužinius, tai kitas ant sa
vo lovos nusineša ir suside
da du. Su apklodais tas 
pats. Bet vieną dieną mums 
liepia susidėti savo visus 
daiktus, perves mus j kitą 
namą. Mums čia buvo tai]) 

prastai visuomet, o sekma- “gerai,’*’ o dabar ir vėl veš 
dienį, — “geriausia.” Sau-; kur nežinomon vieton, 
šio 19 vakarienei atvežė 

ko-1 “daržovių” košės, iš vfso- 

Atėjus laikui, adm. klau
sia mūsų komiteto:

“Ai* eisite valgyt?”
“Tai]), eisime!”
Mūsų pirmininkas buvcč 

iš Anglijos, senas žmogus, 
su žila barzdžiuke, bet buvo 
drąsus senis. Jis čia buvo 
su savo moterim (ji buvo 
patalpinta kur atskirai; 
rodosi, jie abu vėliau buvo

kalbos ir sugiedotas gedu
lingas maršas.

Sausio 22 buvo paminė
tas kruvinasis nedėldienis,

tai pildyti. Lankytojai bus! girdėdavo . (nuošaliai)
leidžįami nuo pirmadienio, &aį i J* namie svilpauda

mūsiškiai suvai- [kuyj suruošė Rusijos caras.

>, o 
švilpaudavo.

Taipgi ] 
dindavo ir “teatrus.” Ne
reikėdavo mokytis per sa
vaites, “išmokdavo” valan
dos laiku. Vaidindavo to
kius ir panašius vaizdus:

^Du milžinai “policistai” 
atitempia mažiuką

Taipgi buvo pasakytos ge
ros kalbos.

Kalėjime mus maitino

Naujam Ndme 
jau naujame name, 

kių 4 pėdų žmogų į teismą, kių daržovių, kokių til/bu-^čia viename gale gyvensi- 
o kitame gyvena-Km o mes,

i ūkiai 
susijungė į kolūkius. Žy
miai padidėjo pasėlių plo
tai. Kolūkiai surinko 20- 
25% didesnį derlių, negu 
individualiniai ūkiai. Šiau
lių apskrityje, kur grū
dinių derlius 
centnerių iš hektaro, nu
matyta išduoti kolūkie
čiams už darbadienį po 10 
kilogramų grūdų, be kitų 
produktų ir pinigų. Maši
nų — traktorių stočių tin
klas aptarnauja kolūkius 
galingais traktoriais ir 
sudėtingomis žemės ūkio 
mašinomis.

Kolūkiečiu tarpe išsiplė
tojo kova dėl aukštų derlių, 
įžymių laimėjimų pasiekė 
Socialistinio Darbo Didvy
riai Lekavičius, Jodinskas, 
M'iklužis, Žmiejauskas. Šim
tus kolūkiečių vyriausybė 
apdovanojo ordinais ir me
daliais. Auga valstiečių 
gerbūvis. Kaip baisingą 
sapną prisimeni tą laiką, 
kuomet per trumpą laiką 
buržuazinėje Lietuvoje bu
vo parduota iš varžytinių 
už skolas arti 25 tūkstan
čių valstiečių ūkių. Stam
bus socialistinis žemės ūkis 
atveri^ valstiečiams kelią į 
pasiturimą, kultūringą gy
venimą.

Buržuazijos viešpatavi
mo laikais darbininkai ir 
valstiečiai neturėjo galimu
mo mokytis. Nūnai Lietu
voje 4 kartus daugiau vals
tybinių gimnazijų ir 12 kar
tų daugiau progimnazijų, 
negu jų buvo buržuazinėje 
Lietuvoje. Mieste ir kaime 
įvestas visuotinis privalo
mas septynmetis mokyma
sis. Moksleiviu skaičius sie
kia 430,000. Ne pro šalį pa
žymėti, jog buržuazinė Lie-i koncertą apskričių centruo- 
tuva per 20 metų nesugebė-1 se ir kaimuose.
jo praktiškai įgyvendinti Laimėjimu, pasiektų at- 
net ketverių metų mokymo
si !

Kas metai išauga kultū- 
pradžioje išleidusios tūks- riniai gyventojų poreikiai, 
tančius jaunu kvalifikuotų 1 Per pastaruosius 4 metus 
darbininkų. O juk buržua- 'Lietuvos Valstybinė Leidy- 
ziniais laikais Kaune iš 120 kla išleido 1500 pavadinimų 
tūkstančių gyventojų 35 knygų bendru tiražu per 20 
tūkstančiai neturėjo nuola
tinio uždarbio!

Gamyklose ir fabrikuose 
išsiplėtojo lenktyniavimas 
dėl pokarinio penkmečio į- 
vykdvmo prieš laiką. Dar
bininkai siekia sumažinti 
dirbinių savikainą, page
rinti jų kokybę, sutaupyti 
medžiagos, energijos, kuro. 
Klaipėdos celiuliozės-popie- 
riaus kombinato darbinin
kų kolektyvas per pirmąjį 
siu metų pusmetį davė 1,- 
100.000 rublių antplaninių 
sankaupų. “Litekso” fabri
kas per 8 mėnesius sutaupė 
4700 kilogramų vilnos, kas 
įgalino pagaminti papildo
mai 5 tūkstančius metrų 
audinių. Šalyje plačiai iš
garsėjo gamybos novatorių 
— Pavočkos, 
Bartusevičiaus, Sakalausko,

gos tautų šeimą.
Didžioji lietuviu tautos 

draugystė su Tarybų Są
jungos tautomis ypatingai 
pasireiškė Didžiojo Tėvy
nės karo metais — visų TSR 
Sąjungos tautų pasiaukoja
mos kovos prieš fašistinius 
grobikus ir engėjus metais.

Išvijus hitlerinius oku
pantus, lietuvių tauta grižo 
prie taikaus darbo ir, di
džiosios rusų tautos pade
dama, pradėjo atstatyti fa
šistinių barbarų sugriautą
jį ūkį.

Nūnai Tarybų Lietuva 
gyvena neregėta ūkio, savo 
nacionalinės kultūros suk
lestėjimą, darbo žmonių 
materialinės gerovės pakili
mą.

Iki 1940 metų žemės ūkis 
buvo svarbiausia, vadovau
jančia šaka šalyje. Pramo
ninė žaliava buvo vežama 
užsienin. Prie tarybų val
džios išsivystė intensyvi 
pramoninė statyba. Jau da
bar pramonė teikia pusan-l 
tro kart daugiau produkci
jos, negu prieš karą. Lietu
va sparčiai virsta industri
ne valstybe. Sukurtos ga
myklos, įsisavinusios elek- 
tromotorų, matuojamųjų 
prietaisų, metalą apdirba
mųjų staklių gamybą. Lie
tuvos gamyklos aprūpina
mos naujausia technika. 
Tarybų Lietuva gavo iš 
broliškųjų sąjunginių res
publikų staklių ir mašinų 
daugiau, negu jų turėjo vi
sa buržuazijos viešpatavi
mo laikų pramonė.

Darbininkų ir tarnautojų 
skaičius jau 1949 metų pra
džioje 30% prašoko prieš
karinį lygi. Besivystančioji 
pramonė vis daugiau reika
linga kvalifikuotos darbo 
jėgos. Sprendžiant ši užda
vinį svarbų vaidmenį vaidi
na darbo rezervų sistemos 
mokyklos, iau šių metų

siekė 18-20

milijonų egzempliorių. Ne 
tik miestuose, bet ir kolū
kiuose suorganizuoti lekto- 
rijai, liaudies universitetai, 
kur paskaitas skaito stam
biausieji Lietuvos moksli
ninkai ir valstybės veikė
jai. Neseniai Šiaulių aps
krities Meškuičiu valsčiuje 
vvko Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos sesija. Diskusi
jose dėl pranešimo apie tą- 
jybinio žemės ūkio mokslo 
nasiekimus dalyvavo kolū
kiečiai. Jie papasakojo apie 
savo patyrimą, dalyvavo 
nagrinėjant grūdinių der
lingumo, gyvulininkystės 
produktyvumo’ pakėlimo 
klausimus.

Respublikoje 12 teatrų, 
daugybė kultūros ' namų, 

Brazausko,[klubų - skaityklų. Per va
sarą Valstybinis Dainų ir

Daro pas tą mažiuką kra- vo ant tos salos. Bet mes, 
tą, randa jo kišenėje apva- nors ir buvome alkani, nei kriminalistai. Šis kalėjimas 
lainą daiktą ir surinka: 
“bomba!” O “teisėjas” pa
tikrina tą “bombą,” atsi- 
kandęs obuolio, išneša nuo
sprendį: “75 metai prie 
sunkiųjų darbų ir pasimo- 
kėt $399,999.99. Tas žmogiu
kas protestuoja už obuolį, 
bet “teisėjas” dar prideda 
25 metus ir piniginę baus
mę už teismo pažeminimą.

Visi kvatojasi. Net ir

Čia jau
neprastos. Yra

vienas jos nevalgėme, Mū- yra moderniškas. 
!sų komitetas nuėjo pas ad- lovelės
įministratorių su protestu, šiltas ir šaltas vanduo ir iš- 
j Administratorius teisino-; vietė 
■si, kaęl ten virtuvėje kas drodis.
pasidairė, kitokio valgio “kambaryje.” 
negalėjo padaryti. Prižade-1 Vos spėjome mes apžiū- 
jo pusryčius duoti geros-1 rėti savo naują “viešbutį,’ 
nius.

O ką jis davė — ta pati 
avižinė košė, i 
biski ] 
vandeniu.

Ant salos buvo daug kar
vių, nes kriminalistai čia 
dirbo prie žemės ūkio, ir 
laikė karves, kiaules ir ki
tokius gyvulius. Vasarą vi
si dirbo ant laukų. Čia ne
gyvena niekas daugiau, 
kaip tik kaliniai, kurie nu
teisti keliolikai metu.

Mes čia jau apsiprūtom 
ir susipažinom vieni su ki
tais, pasidarėm kaip vienos 
šeimos nariai. Vienas būrys 
diskusuoja čia, kitas ten, o 
dar kitas dainuoja. Buvo 
keliolika vyrukų ukrainie
čių, kurie geri dainininkai. 
Pradėjo ateidinėti laiškai 
nuo namiškių. Laiškus ati
darinėjo cenzoriai. Kas 
siuntė per administraciją 
laiškus, turėjo neužlipinti. 
Bet mes išsiusdavome ir 
tokių, kurių cenzoriai ne
matydavo — mes jiems šu
tau pydavo m laiko.

Jau mes > įsitaisėme ii’ 
“barzdaskutyklą,” ir, kas 
norėjome, plaukus nukirp
davo ir barzdą nuskusdavo. 
Mūsų veikiantis komitetas 
išreikalavo muilo ir rankš
luosčių, galėjome po lašais 
nusimazgoti. Pirm to per 
kokias dvi savaites niekas 
nesiskuto ir žmoniškai ne- 
ansiprausė. O apie drabu
žiu mainvma ir kalbos ne
galėjo būti iki namiškiai 
prisiuntė už dviejų ar dau
giau savaičių.

Mes čia turėjome ir gy
dytoja (bet ne mūsiškį, 
vietinį; gal ir jis buvo ka
linys). Iš karto buvo ne
draugiškas ‘raudoniesiems,’ 
bet paskiau apsiprato, pasi
darė draugiškas. Pas jį vi
sos gyduoles buvo kišenėje 
— dvi” dėželės kokiu piliu- 

[kių ir buteliukas jodinos. 
Kam tonsiliai ar dantį 

už ka tu skauda, jis patena iodina ir 
suareštuotas ir čia du^da kėlės piliukes. 

nustato užstatą t Pradėio
Kai kuriem buvo ma po biski krikti, 

ir panaikinus kortelių sis- , nuskirta $10.000,. kitiems 
temą 1947 metais, realusis $5,000, o mažiausia $1,000. 
darbo užmokesnis išaugo 
daugiau kaip dvigubai.

Sparčiai atkuriamas ko
munalinis ūkis. Jau šių me
tų pradžioje atiduota nau
dotis daugiau kaip 340 tūk
stančių kv. m. gyvenamo 
ploto.

Lietuvos gyventojai gau
na nemokamą medicinos 
nagalbą. Atidaromos nau
jos ligoninės, ambulatorijos, 
gydymo namai. Valstybė 
nuolat rūpinasi daugiavai
kėmis motinomis. Jos ap
dovanojamos ordinais ir 
medaliais, joms išmokamos 
pašalpos. Motina-Didvyrė 
Mačiulienė iš Ignalinos 
miestelio gavo per 25 tūks
tančius rublių piniginės pa- 
šalpos. ... •

12 d. sausio. Taipgi priža
dėjo, kad kaliniai visą die
ną bus paleisti iš “kamba
riu.” 7 vai; ryto turi būti 
paleisti “division men” ir 
tie, kurie dirba prie išdavi
mo valgio, 20 vyrų (valgis 
būdavo -atvežtas iš kito ka
lėjimo, o čia mes patys išsi- 
dalindavom). 7:30 turi būt 
visi paleisti nusiprausti 
(toje pačioje vietoje buvo 
prausykla ir išvietės). 8:30 
“pusryčiai.” 9-10 visiems 
eiti kieman. Pasilikti vidu
je turi tie, kurie dirba iš
šluoti grindis valgomojo ir 
prausyklos. 1 vai. koncer
tas. 1:30 “pietūs”. 2:30 vėl 
visiems būti kieme, išsky
rus darbininkus. 5 vai. kon
certas. 5:30. “vakarienė.” 
O dabar visiems liuosas
laikas iki 8 ar 9 vai. Toks, sargai juokiasi, 
buvo mūsų dienotvarkis...

Koncertai
Koncertai buvo įdomūs. 

Susidėdavo iš dainų ir pra
kalbų. Čia buvo gerų daini
ninkų ir gerų kalbėtojų. 
Pirmiausia visi sudainuoda
vome Internacijonalą ir kė
lės dainas, o kas nors pasa
kydavo gerą “spyčių”. Vie
nas buvo geras dirigentas: 
kai šis sukomanduoja, ro
dosi, kad ir lubos išlėks į 
viršų visiems 400 vyrų vie
nu balsu surikus tris kar
tus “hip! hip! hurrah!” Čia 
taipgi buvo rašytojų, poetų 
ir muzikų, tik neturėjo mu- 
zikališkų instrumentu (vė
liau atnešė namiškiai).

Turėdavome ir juoko. 
Kai mes visi atsistodavome 
iškėlę kumščius, giedoti In- 
ternaciionalą, tai visi sar
gai susėsdavo. O kai pabai
gia m, tai jie ir vėl ant kojų.

Sausio 11-tos vakarą bu
vo surengtas koncertas su 
dainomis ir kalbomis. O kai 
mes visi sukilome eiti į sa
vo ^kambarius,” visi už- 
traukėm rusų revoliucinę 
dainą:
“Smielo, tovarišči, v nogu, 
Duchom ukriepnėm v

borbie...”
Man ir dabar tas balsas 

atsimuša ausvse. Ta daina 
išmoko ir mūsų “sargai.” 
bet jie žodžių nemokėjo, tik 
švilpaut gerai mokėdavo, 
kai niekas viršininkų ne

Šokių Ansamblis davė 61

kuriant ir išvvstant liau
dies ūki, išdavoje, žymiai 
pakilo darbo žmonių mate
rialinis ir kultūrinis — bui
tinis, lygis. Vidutinis mėne
sinis darbininku uždarbis 
nėr 4 metus padidėjo 30%. 
įvykdžius piniginę reformą

čia pat, yra ir vei-

■ ta pati šaukia mus visus ir duoda 
košė, tik užpylė i naujus patvarkymus: visa- j 

pieno, sumaišyto su da būsime šaukiami varpe-į

Vėl tie milžinai “policistai” 
atitempia prie “teisėjo’’žmo
gų 
(čia vienas vyras ir buvo 
su 
gus

be kojos, ant kriukių

viena koja). Tas žmo- 
numeta savo lazdas ir 

leidžiasi per stalus bėgti, o 
“policistai” vaikytis tarp 
stalų. Visi vėl pasileidžia 
juoktis susiėmę pilvus, kad 
ir tuščius.

Taip ir leidome laiką 
laukdami ko, atskirti nuo 
namiškių, šeimų ir draugų.

Pradėjo jau šaukti ir 
tardyti. Iš karto tik po ke
lis šaukdavo. O tie tardyto
jai atplaukdavo 11 vai., o 
pietūs vėl 4 vai., vėl plau
kia į Bostoną, ba į Deer 
Island reikia laiveliu plauk
ti kokia pusę valandos, o 
gal ir daugiau.

Pirmiausia šaukė tuos, 
kurie jiems atrodė vadais, 
buvusiais ar dabar esan
čiais. Kožnas inspektorius 
turėjo pasidėjęs’ ant savo 
stalo kelis klausimus:

—Ar tu tiki į generalį 
streiką?

—Ar tu tiki į privatinę 
.nuosavybę ?e

—Ar tu tiki į organizuo
tą valdžią?

—Ar tu tiki į sovietų val
džios formą?

—Ar tu priklausai komu
nistų partijoje? Labor par
tijoje? IWW?

—Ar tu esi kuopos (ko
munistu) valdyboje?

— Kokius laikraščius 
skaitei ?

O kai kurie ir apie tikėji
mą klausdavo.

Kožnas inspektorius tu
rėjo stenografe ir vertėjus. 
Lietuvių vertėju buvo iš 
Brocktono Ramanauskas, 
tainai ir kitų tautų buvo 
vertėjai. Čia pat tau pers
kaito “war ran ta.” 
buvai 
pat tau 
(bail).

liu, kad žinotumėm, dėl ko 
skamba. Laikas pietų. Sus
kamba varpelis. Visi skuba
me prie durų. Čia visus su
stato po du ir tada atidaro 
duris ir veda į valgomąją 1 
salę. Visi susėdame prie 
stalų ir valgome, krimina
listai

ikambėjus, mes visi susiren
kame prie durų, kaip ir vi
sada, ir maršuojam į valgo
ma i a salę. Čia jau viskas 
sudėta ant stalų, ta košė 
taip gražiai apkepinta ii* 
7lar ko tai pridėta. Mes visi 
susėdame, bet nepradeda
me valgyti. Tuoi mūsų pir
mininkas pasikelia ir sako 

: trumpą protesto kalbą. Po 
to visi sukylame ir einame 

(a^p’al. O čia susirinkę visi 
kalėjimo viršininkai ir su 
baltomis kepurėmis. Mūsų 
valdininkai visi civilinėmis 
drapanomis apsirengę.

Tuoj visi viršininkai suei- 
: na i mūsų “viešbuti.” Pir- 
tmiausiai iššaukia mūsų va-’ 
dą, pirmininką:

“Ko jūs norite?”
“Mes nenorime žuvų ko-

“Košė gera, aš ir pats ją 
valgiau. Aš čia esu viršinin
kas ir galiu jus bausti nuo 
vienos dienos iki metų ka-mums patarnauja. b menos

toks pat, koks buvojamo, Čia yra ir kitų-kali-
esnis, ba čia vietoje J

Pnw<iin-n vHi vL; Mes nutarėme ir kita tre- . i avaigę, \ci visi
tik šiltesnis,
virtuvė.
sykiu grįžtame savo
butin.”

vieš-

per dieną

čiadieni taip daryti — nuei
ti ir vėl išeiti.

'Atvažiavo iš Bostono ir 
komisionierius, Mr. Sulli-maršuojam į tą salę ir vis Komisionienus im. ouhi- 

mums patarnauja tie patys \ran_Pazilueti, kas čia Pasi“ 
“draugai.” Jiems buvo už- ^ar? su ^ais re(ls. Mes
drausta su 
jų sargai

mumis _____ ,
kožna viena te
įneš jiems duo- 

davom cigarečių, kai sargai 
nemato, tad jie buvo mums 
labai draugiški — vandens, 
atneša ir valgio didesnį r 
kauša įkrečia.

Mes čia lauke negalėjo
me vieni vaikščioti, mus tu
rėjo sargai lydėti, viens 
pirmiau, o kitas paskui ei
davo. O mes eidami, kad 
traukiam, tai traukiąm re
voliucines dainas, kad net 
visa sala skamba. Kai mu
mis leidžia laukan, randa
me ir tuos savo kaimynus 
lauke. Bet, kaip greit mesi 
išeinam, taip greitai juo su
varo vidun. Mums sakyda
vo, jog dėl to, kad jie visi 
turėjo kokį darbą dirbti.

Mūsų sargyba dažnai 
mąinydavosi: vis' nauji ir 
nauji. Vienas veteranas bu
vo išvedęs mus ir norėjo 
sukomanduoti taip, kaip 
kareivius, bet mes pasiprie- 

'šinome. Mes pasitenkinome 
I pasėdėjimu lauke ir sugie- 

p dojome kelias revoliucines !^vo 
dainas kalėjimo “yarde.” 
Tas sargas parvedė mus ir 

kad jis daugiau 
ir nėjo daugiau su

• čnnVBti nueiname i valgomąją —- ta 
J o ill J L-1\ L vi • • v « i • i • n

mūsų šioji šei- 
Vieni 

buvo paleisti be jokių užs
tatų. Kitus mūsiškiai išė
mė ant parankos. Palėistie£ 
ji mūsų i 
rūpintis ir tais draugais, 
kurie čia pasilikę. Vieni 
pradėjo .siuntinėti to, ko 
mums daugiausia trūko iš 
valgių, taipgi. ir laikraščių 
mes troškome. Adm. laik
raščių kitomis kalbomis ne
leisdavo, bet kai siunčia ko
kį siuntinį ir laikraščiuos- 
na ivynioja, tada praleidžia.

Tūlas vyrukas atveždinė- 
davo saldainių, kramtomos 
gumos, cigarečių, tabako, 
galėjome nusipirkti, kai tu
rėjome > pinigų. Bet greit 
pabaigėme, tai kitiems pri
siėjo mums duoti. Čia jau 
mūsų veikiančiam kbmite- 

prisiėjo su išlaukiniu

Ir dar ne pinigais, ar nuo
savybe, bet “Liberty 
Bonds.” Bankan nuėjai, nu
pirkai pilna kaina, o nune- 
šei parduoti, jau ir atroka- 
vo kelis desėtkus dolerių.

O čion buvo suvežta to
kių žmonių, kurie nieko ne
žinojo apie komunistus,” tū
li dar $uvo komunistams 
priešiški. Buvo tikrų bibli- 
jistų. Bet kai paragavo avi
žinės ir (trečiadieniais) žu
vų su kaulais košės, tūlus 
paleido visai be užstato. 
Bet. kiek jie turėjo nuosto
lių ir rūpesčiu per porą sa
vaičių, o kiti ilgiau.

Sausio 16 buvo paminėji
mas Karolio Liebknechto ir 
Rožės Luxemburg, jų nu- tui prisiėjo su išlaukiniu 
žudymo. Buvo pasakytos komitetu, kuris buvo susior-

j pati žuvu košė, tik dar gra- 
,1 žiau apkepinta. Bet mes 
j nei vienas neragaujam, pa- 

sikeliam ir išeinam. Ponai 
žiūri išvertę akis.

į, Tuojau vėl visi suęįna 
pas mus. bet dabar snėka 
nuolaidžiau...

Jie išėjo, o mes į virtuvę, 
atsinešame puodą verdan
čio vandens ir darome ar
batą, ba mes dabar jau bu
vome prasigyvenę, turėjo
me visko. Draugai mūsų 
neužmiršo. Turėjome vied- 
rą sviesto, maiša cukraus, 
kumpi ir salamės, o mūsų 
iau buvo nedaug likusių. 
Kožna rytą eidami pusry
čiu. nešdavomės savo svies
to ir cukraus, o dieną pasi
darydavome arbatos.

Kovo mėnuo. Sniegą^ su- 
tirno. takai pradžiūvę;'Mes 
vaikštome no visą sala. Ei
name pajūriu, renkame 
kiautvarles. Su mumis eida
vo ir sargas.

Balandžio mėnesį iššaukė 
mano varda, liepė pasiimti

• daiktus. Atvežė j 
Bostoną, immigracijos raš
tinėm sargas padavė vedė
jui popiera. Tas pašaukė 
mano varda ir pasakė: “da
bar eik. kur nori.”

Taip pasibaigė mano nra- 
leisti 3 mėnesiai ant Deer 
Island.

Ar tas mūsų persekioji
mas sustabdė progresų, 
kaip to norėio Palmerio ab- 
lavu iniciatoriai? Matomai, 
ne. Šiandien gyvuoia galin- 
p-os unijos su desėtkais mi
lijonų narių, darbininkų ir 
nroPYesvvių partijos, kurių 
masiniuose susirinkimuose, 
žilosios Deer Islande ken- 
tusiųių veteranų galvos vi
siškai paskęsta jaunime, 
pačios Amerikos miestuose 
ir kaimuose išauklėtame, 
kurio negali niekur išde- 
nortuoti. Puolimai neatsu
ko atgal progreso tuomet, 
neatsuks nei dabartiniai 
puolimai . Ateitis priklauso 
darbo žmonėms ir progre
sui?
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pasakė, 
neis. Jis 
mumis...

Streikas
Trečiadieniais pietumis 

mums duodavo žuvų košės. 
O ta košė būdavo sumaišy
ta su bulvėmis ir žuvis suutį o VI UUAVUAAAAO Al 4<UVA0 O U 

draugai pradėjoi^isais kaulais. Mūsų komi-
sija kelis kartus protesta
vo, kad būtų pamainyta ki
tu maistu, bet kur tau čia 
jie mainys...

Vieną diena susirinkome 
ir nutarėme — ateinanti 
trečiadienį niekas neis pie
tų. Trečiadienį laukiam 
varpo skambučio, nėra. Su
žinojus, kad mes neisim, 
admininstracija ir nešaukė. 
O gal ir nedarė mums pie-

Mes matome, kad taip ne
galima nugązdinti. Sušau
kiame mitingą ir nutaria
me eiti į valgomą salę ir 
ten iškelti protestą, kad
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(Tąsa)
Tai pasakęs,* Spaliukas sarkastiškai nusijuokė, 

leisdamas iš burnos cigarete dūmą ir lyg su panie
ka stebėdamas mane.

— Nežiūrint, kas ir ką bemanytų apie Garmų iš 
Ugniškių, jis yra didelis žmogus, matuojant tauti
niu mastu — sugargažėjęs patrijotas, viską atida
vęs tautai.

— Didelis vagis! — visai nesijuokdamas, rimtai 
pasakė Spaliukas. — Retas vagis!...

Aš dar vis galvojau, jog Balys juokais tai įter
pė, įmetė, taip sakant, šposišką spirgutį į mūsų po
kalbio sriubą, bet jis, vis tokiu pat rimtu veidu, it 
ką sunkaus spręsdamas, griežčiau pakartojo:

— Taip, tamsta, Garmus yra didelis žulikas, va
gis, žiaurus sadistas, žmogžudys!

Aš susipurčiau. Kaip tai gali būti mano uošvis 
“vagis ir sadistas!” Jis taip gražiai kalba, jis tiek 
buvo tautai pasiaukojęs praeityje, kaip man pats 
sakė, kad tik daugiau naudos jai padarytų, o da
bar !...

Atsiprašau, — šaltai, varžydamasis, aš tikinau.
— Ar jūs, Baly, žinote, ką kalbate? Gal jūs ne tą 
žmogų turite galvoje. Tik gerai pamąstykite!

— Žinau, Mykolai, puikiai žinau! Man teko lai
mės ar nelaimės, — spręskit, kaip norite, — jūsų 
uošvį pažinti daug giliau, nei jums, nepaisant, kad 
■esate jo žentas. Ir tai sakau ne tikslu jus užgauti. 
Atsiminkit, Lietuva — ne Amerika. Ji mažas kraš
tas ir čia mes visi kits kitą pažįstame iš panagių, 
anot žmonių išsitarimo.

Ir Balys pradėjo man dėstyti, pasakoti mano uoš
vio, Garmaus iš Ugniškių, biografiją.

— Žinau, kodėl jūsų uošvis vadinasi “Garmus iš 
Ugniškių.”, Tai yra vokiečių pamėgdžiojimas. 
Garmus — uolus vokiškos kultūros garbintojas.

— Man patinka, — atšoviau aš. — Taip gražiai, 
didingai skamba!

— Nesistebiu!
Carizmo laikais, pasak Spaliuko, Garmus tarna

vo Rygoje policininku ar žandaru, išdavinėjo ir 
gaudė lietuvius, latvius ir rusus revoliucionierius, 
kovojančius prieš caro valdžią. Pasaulinio karo me
tu jis tarnavo kaizerinei Vokietijai — buvo jos šni
pas, špiegas. Po karo jis tarnavo Lietuvos žvalgy
boje, — medžiojo ir žudė revoliucinius darbininkus' 
ir valstiečius. Ilgainiui jis buvo paskirtas X ka
lėjimo viršininku, kuriame buvo kankinami šimtai 
politinių kalinių.

— Ir čia, — tęsė Spaliukas, — tamstos uošvis 
pasižymėjo tokiu žvėriškumu, kokis retai tenka 
tarp žmonių matyti. Kaliniai be mažiausio reikalo 
buvo kankinami, karceriu, vienutėn siunčiami ir 
badu marinami. Kiek kalėjimui maisto skirdavo,
— o niekad politiniams kaliniams neskyrė mais
to daug, — jis buvo supuvęs, sugedęs,.prišvinkęs,
— atmatos, o ne maistas. Jei ne išlaukinė pagalba, 
nei vienas iš politinių kalinių nebūtų išlikęs...

— Aš niekaip jumis, Baly, netikiu. Tai negali- 
• mas daiktas! — pertraukiau jo kalbą savo protes

tu. — Jis toks švelnutis žmogelis su angelo širdimi.
— Jūsų dalykas netikėti, o mano pareiga, kai 

žmogus klausia, pasakyti tai, ką žinau. Aš pats 
tame kalėjime sėdėjau ir viską savo kailiu patyriau
— dėl to, neabejotinai, man teks neužilgo kalbėtis 
su Šventu Petru. Kaliniams skirtą maistą Garmus 
pardavė, o mums tik puvėsius kišo. Atsiminkit, My
kolai: jo paties sėbrai Kaune negalėjo paslėpti 
skandalo: jie buvo priversti iškelti Garmui bylą ir 
pripažinti jį kaltu, kaip vagį, — ne sadistą, žino
ma. Vagystėmis ir kyšiais jis prisiplėšė litų, įsigijo 
Ugniškių dvarą ir, girdėjau, tik šiomis dienomis pa
tapo dalininku kaž kokio fabriko Klaipėdoje. Jei 
kas nors naujesnio Lietuvoje greit neatsitiks, tai 
Garmus neužilgo galį būti pats turtingiausias as
muo visame krašte. Įsijungėte į turtingą seimą, My
kolai. Jums ir sekasi!...

Jis ir vėl kilo eiti, bet aš dar vis prašiau palūkė
ti. Man rūpėjo dar apie kai ką paklausinėti.

— Vaikų negalima kaltinti dėl tėvų darbų — 
sutinkat?

- ' — Žinau!
— Seniai numirs, pasiliks jų vaikai — duktė, 

mano žmona, Vytautas.* Jie kitokį gyvenimą ves.
— Vytautas — žvalgybininkas, nekaltų žmonių 

žudytojas.
— Vytautas?!. ..
— Jūs sakėte, jog ten per vasarą gyvenote, ir 

pepas tebėjote?
— Njekad nei nepagalvojau.
— Taip, jis — žvalgybininkas, taipgi sadistas', 

kaip tėvas. Minėtasis berniukas akutės neteko dė
ka jūsų Vytauto ...

Dabar man prisiminė Garmaus iš Ugniškių ai
manavimui dėl to, kad Vytautas sunkiai dirba 
valstybinį darbą! Dabar man paaiškėjo ir tai, 
Jcodėl jis retai kada namo nakvoti parvykdavo. Va
dinasi, jis yra toks, kokiuo jį budino Spaliukas!

— Saugokitės! Atsiminkite: jei ne šį vakarą, 
tai lytoj Vytautas jau žinos, kad šiandien jūs kal
batės su BaĮju Spaliuku! Supraskit: jis čia žval
gybininkų viršyla, o be to Šaulių Sąjungos vadas.

— O ką jis man padarys?! — griežčiau atrė- / 
žiau Baliui. — Aš tuoj išvažiuoju.

— Laimingas!
Man niežėjo liežuvį išgauti Spaliuko nuomonę 

apie Lujizą. Iš visko atrodė, kad jis ir apie ją ką 
nors žino, gal daugiau nei aš.

— Savo taurumu, — atsargiai, lyg sau, — Lu- 
jiza išsiskiria iš visos šeimos.

— Vyrui ką nors pasakoti apie jo žmoną — 
sunkiausia pareiga ir aš, atsiprašau, jos atlikti ne
galėsiu. Jūs patys patirsite.

Jau temo.
Kambarėlyje šviesos nieks neuždegė, tai mudu 

vos beįmatėme kits kitą. Kilome eiti.
— Tai, sakote, grįžtate atgal Amerikon? ■
— Taip.
— Su žmona?
— Ji vėliau atvyks. F
Kai mudu buvome gatvėje, aš, atkišdamas ran

ką Spaliukui, sakiau:
— Well, nors aš jūsų pažiūroms ir politikai ne

pritariu, bet visvien linkiu geriausio pasisekimo!
— Taip pat aš jums! — šaltai atsakė Spaliukas.
Jis jau buvo paėjęs nuo manęs tolokai, o aš jį 

dar vis akimis sekiau, sulinkusį, sudžiūvusį, be- 
nykstantį iš mano akiračio. Prisiminė man, kai 
mudu, būdami jauni, čia, va, netoli, ties bažnyčia, 
karštai bučiavomės, atsisveikindami, man išvyks
tant į Ameriką!... “Vargiai aš jį daugiau bema- 
tysiu,” galvojau sau, ruošdamasis namo važiuoti.

II.
Pokalbis su Spaliuku įkrėtė man didžių abejo

nių ne tik apie mano uošvius, o ir visą krašte būk
lę. Kas pirmiau buvo šviesus, dabar man ėmė tam
sėti, o kas juoda — baltėti. Tai, ką aš ligi šiol die
vinau, dabar pradėjau skaityti neperdaug vertin
gu daiktu. Ką uošvis man buvo įkvėpęs, mano jau
nų dienų gabusis draugas Spaliukas drąsiai ir at
virai kone viską iš manęs išplėšė! Kuo dabar ti
kėti? Kurio klausyti? Daleidau, jog Spaliukas per
dėjo, perkepė, persūdė, bet ar buvo galima sakyti, 
jog viskas, ką jis kalbėjo, yra netiesa?

Antrą dieną, bevalgant pietus, aš ryžausi drą
siau ir kategoriškiau kai kuriuos klausimus uoš
viui statyti.

— Kam jūs čia taip žiauriai puolate tuos komu
nistus?

— Kam?! — stebėjosi Garmus iš Ugniškių, srėb
damas sriubą. — Kam?! Iš kur šis klausimas?

— Amerikoj jų yra gal daugiau nei Lietuvoj, 
bet, žiūrėkit, jie ten veikia legaliai, viešai. Gal yra 
vienas kitas jų kalėjime, neginčinui bet ne šimtai, 
ar tūkstančiai, kaip pas jus, tokioj mažoj šalyj.

— Amerika, mano mielas, pasilieka Amerika. ..
Jis nutraukė sakinį; sviestuodamas , riekę duo

nos ir visai nepažvelgdamas į mane, jis galvojo, 
kaip man atsakyti. Lujiza šnairiai sužiuro į mane 
ir lėžterėjo man pastalėje savo koja, įsakydama nu
tilti. Uošvė šluostėsi lūpas ir skersakiavo į mane, 
it tardama: “tylėk!” Vytautas skubiai pjaustė kum
pio šmotą, nuduodamas negirdįs to, ką mes su jo 
tėvu kalbame. Pagaliau jis piktai susiraukė, pakilo 
ir išėjo iš valgomojo.

— Turbūt Mykolas susitiko Kurliuose kokį nors 
tautos priešą, kuris jam prieš tautą melų pripa
sakojo, — pagaliau prabilo uošvė. Tuo tarpu Gar
mus iš Ugniškių, padėjęs peilį ant stalb, žiūrėda
mas į lubas, dėstė savo nuomonę:

— Amerika, ženteli, liekasi Amerika.. . Klau
siate, kam mes juos puolame? Dėl visiškai papras
to dalykėlio: jie triukšmauja. Palyginkim valstybę 
prie laivo. Jeigu laive būtų leista bet kam jį vai
ruoti, jei koks nors nemokša siektųsi patyrusį, tau
rų kapitoną pašalinti nuo vairo ir prileisti prie jo 
dievai žino ką arba pats imtųsi vairuoti, kur lai
vas atsidurtų? ...- Galimas ir kitas pavyzdys. Sako
te, Amerika. Gerai! Jūs plaukiate laivu. Jame gali 
kad ir šimtai ir tūkstančiai žmonių šokti, ermyde- 
riauti ir kitokius paibelius atlikti, laivas sau plauks, 
to visai nepajusdamas. Bet, jei silpnoj valtelėje bet 
vienas žmogus atsistojęs pasitampys, na, ir po jos 
— ji apvirs! Supratot?! ...

Lujizai nepatiko šis tėvo palyginimas.
— Papa, — nepatenkintai tarė ji, — tokiu savo 

pavyzdžiu sumenkini ir paniekini mūsų tvirtą vals
tybę.

Senis truputėlį pastiro ir pagalvojo. O Garmie
nė, matydama jį nejaukioj laikysenoj, patarė keis
ti pokalbio temą:

— Kalbomis jūs čia padėties nepakeisite, — lai 
Kaunas rūpinasi !

— Gerai sakai, motin, — nudžiugo uošvis, sura
dęs progą nemalonioms diskusijoms baigtį. — Te
gu Kaunas rūpinasi. Ten mūsų smegenys, ,o mes 
tik raumenys. ’ .,l

Užsirūkėme* su uošviu po cigarą, Lujiza cigare- 
tą ir per tūlą laiką leidome dūmus į lubas, tylėda
mi ir kiekvienas galvojome gal būt tą patį, — dar 
vis apie valstybę, laivą ir valtelę. Pagaliau Gar
mus iš Ugniškių kreipėsi į mane:

— Kada gi, ženteli, manote visam sugrįžti į tė
vynę Lietuvą?

— Paihus klausimas, — atsakiau. — Pirmiau
siai, beje, man rūpi, kaip greit Lujiza pasieks 
Ameriką.

— Taip, taip! Bet argi... nereikėtų jau dabar 
tuo susirūpinti, šiokiam tokiam pagrindui čia pa
dėti?

— Kokį pagrindą? — nustebau, — Rūmai, kaip 
jūs vadinate palocių, jau atremontuoti. Naujus 
mojatės statyti?

New Kensington, Pa.

e
Mirė Agota Yasodavičiene

Vasario 8 d. netekome nuo
širdžios ir geros’ draugės, nes 
mirė Agota Yasodavičiene. 
Jau sirguliavo nuo seniau ir 
daktarai patarė nieko nedirb
ti. Gruodžio 27 d. urnai buvo 
išvežta į ligoninę, kur 8 d. 
vasario ir mirė.

Velionė paliko nuliūdime 
savo sandraugą Joną Yasoda- 
vičių, su kuriuomi labai gra
žiai visą laiką sugyveno, taip 
pat sūnų Joną ir keturias du
kras, kurios jau visos suaugę 
ir vedę. Julia Ellerman gy
vena kartu su tėvais; Agnes 
Grow gyvena Fullerton, Cal.; 
Betty Conley ir Stella Haladik 
gyvena Springdale, Pa. Taip
gi paliko nuliūdime septynis 
anukus. Paliko nuliūdime 
brolį — Juozapą Yankauską, 
kuris gyvena Omaha, Ne
braska, o antras brolis—An
tanas Yankauskas jau mirė 
New Kensingtone. Turėjo se
serį Lietuvoje, kuri jau yra 
mirus.

Agota Yasodavičiene paėjo 
iš Lietuvos. Seinų apskrities, 
Didžiulių kaimo. Į Ameri
ką atvyko 1901 metais ir ap
sivedė su Jonu Yasodavičium 
1903 metais. Visą laiką jie 
labai gražiai sugyveno.

Jai susirgus jos draugas ir

Vienok Agotos širdis sustojo 
plakus 8 d. vasario.

Yasodavičiai į New Ken
sington atvyko gyventi 1913 
metais ir visą laiką čia gyve
no. Velionė buvo nuoširdi, 
darbšti ir maloni. Ji niekam 
nieko blogo nėra padarius, o 
gero, tai dąug. Priklausė se
niau prie APLA 9 kuopos; 
taipgi buvo narė LLD ir LDS 
kuopų. Dažnai organizacijų 
parengimuose dirbo ir auka
vo, kur tik buvo reikalas ir 
kitus prie to ragino. Nedar
bo laiku labai dažnai suteikė 
maisto, paramos, tiems, ku
riems būtinai reikėjo.

Todėl, kada velionė buvo 
pašarvota pas graborių A. A. 
Hemer, tai gražiausių gėlių 
buvo pilna koplyčia. Vasario 
12 d. Agota buvo laidojama, 
tai susirinko ne vien mūsų 
miestelio, bet ir iš plačios apy
linkės suvažiavo lietuviai ir 
lietuvės atsisveikinti su velio
ne ir palydėti ją į amžino po
ilsio kapus. Palaidota į gra
znas Greenwood Memorial ka
pines. Buvo suėję daug ir ki
tataučių atiduoti velionei pa
garbą.

Laidotuvių direktoriaus ■ ko
plyčioje atsisveikinimo kalbą 
pasakė J. Miliauskas, apibū
dindamas jos gyvenimą ir 
darbus. J kapus lydėjo apie 
šimtas automobilių. Ten atsi
sveikinimo kalbą pasakė Jo
nas Mažukna, ragindamas vi
sus sekti velionės Agotos ke
liu, veikti žmonijos gerovei 
ir prigulėti prie progresyvių. 
I'žkvietė laidotuvių dalyvius 
susirinkti pas Joną Yasodavi- 
čių į namus.

Suprantama, ne visi susirin
ko, bet jau tiek daug prisi
rinko žmonių, kad nebuvo 
kur ir pasisukti. Atsilankiusie
ji priimti su tinkamais užkan
džiais ir skirdamiesi reiš
kė gilią užuojautą Jonui Ya- 
sodavičiui, dukrai Juliai, ku
ri visas laikas gyveno su tė
veliais, ir kitiems velionės šei-

Jonas Yasodavičius, dukros 
ir giminės’ visiems širdingai 
dėkavoja, kurie dalyvavo šer
menyse ir laidotuvėse, visiems 
lietuviams, kurie ir skirtingų 
pažiūrų būdami atvyko atsi
sveikinti su jo gyvenimo san
drauga ir atiduoti paskutinę 
pagarbą. Taria ačiū J. Mi
liauskui ir J. Mažuknai už pa
sakytas atsisveikinimo kalbas. 
Velionė laisvai buvo palaido
ta, jos toks buvo paskutinis 
pageidavimas.

Visiems didelis ačiū už gė
lių vainikus, visiems ir visoms, 
kurie vienaip ar kitaip prisi
dėjo su pagalba laike laiJo- 
tuvių, jie taria ačiū!

Įamžinimui savo mylimos 
motinėlės atminties, dukra 
Julia ir jos gyvenimo drau
gas Ch. W. Ellerman paauka
vo $15 dienraščio Laisvės pa
ramai ir $100 Lietuvių Kultū
ros Centrui, kuris randasi 
Richmond Hill, N. Y. Taipgi 
Jonas Yąsodavičia nuo savęs 
aukav0 Liet. Kultūros Centrui 
$50. Taigi, velionės Agotos 
Yasodavičienės vardas amži
nai bus tarpe kitų surašė Lie
tuvių Kultūros Centre, kaipo 
amžinas ir niekados neišdy
lantis paminklas!

Lai būna velionei amžinai 
ramu ilsėtis, o gyvi likę tęsi
me jos prakilnius darbus! 
Reiškiu gilią užuojautą Jonui 
Yasodavičiui, dukterims, sū
nui ir kitiems giminėms.

C. Stashinsky.

Yonkers, N. Y.
MIRĖ FRANK YODEIKIS
Vasario 21 dieną mirė Fra’- 

nas Yodcikis, sulaukęs apie 
70 metų. Į šią šalį atvyko 
1902 metais. Paliko nuliūdi
me dukrą, du sūnus ir dau
giau giminių.

Iš Lietuvos buvo kauniškis. 
Skaitė dienraštį Laisvę ir pa
gal išgalę rėmė darbininkišką

duktė Julia dėjo visas pastan
gas, kad pataisius sveikatą.

mos nariams ir giminėms. judėjimą. Palaidotas Šv. Juo
zapo kapinėse. I. K.
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LIBERTY AUDITORIUM
(Lietuvių Kultūriniame Centre)

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

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais
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Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais! 
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CHICAGOS ŽINIOS
Pasisekusi Premiera “Dipiško’ Veikalo

CHICAGIEČIAI ŠILTAI 
SUTIKO AUTORIŲ 
R. MIZARĄ

Kryžiuočiai Nebesumobilizavo 
Baublių Choro

Pilna Sokolų salė gražios 
publikos sekmadienį, vasario 
19 d., sveikino autorių tri- 
veiksmės pjesės “Nesusiprati
mas” Rojų Mizara/^ Ir rei
kia pripažinti, jog/chicagiškio 
Liaudies Teatro lošėjai neap
vylė nei publikos, nei veTka- 
lo autoriaus — vaidinimas iš
ėjo su mažiau trūkumų ne
gu bile kuris, ką esu stebė
jęs pastaraisiais keliolika 
metų.

Veikalo Siužetas
“Nesusipratimas” atvaiz

duoja šių dienų temą — nau
jus atvykėlius iš Vokietijos— 
dipukus. Kaip žinoma iš pa
tyrimo, daugelis amerikiečių 
lietuvių, patikėję graudiem 
verksmams tūlų “išvietintų” 
tipų, atsikvietė .juos pas save 
—ir skaudžiai apsivylė. At
vyko Čia tokių, kurie patys sa
ve “išvietino” pabėgdami Vo
kietijon kartu su besitrau
kiančių nacių armija, nes 
okupacijos metu buvo baisiai 
prasikaltę savo tautai.

Tokį tipą labai tinkamai 
atvaizdavo Jonas Jokubka 
(jis ir režisavo). Bet, kadan
gi faktinai tokios “veislės” di
pukų tėra tik nežymi mažu
ma, tas aiškiai pabrėžta ir 
veikale. Prieš vieną niekšą, 
žmonių žudiką, įsigavusį A- 
merikon klastuotais popie
riais, autorius išstato du nau
jakurius, kurie karo sąlygų 
ištrenkti iš normalaus gyve
nimo dasigauna į “laimės ša
lį.” Tai Tamara Rabinavičiū- 
tė ir Kazys žemaitis. Jų ro
les tikrai ąrtistiškai atvaizda
vo P. Malinauskienė ir Jurgis 
Šarkiūnas.

Autorius norėjo parodyti tą 
kontrastą tarpe dipukų ir “di
pukų.” Jam tas gražiai pasi
sekė, o veikalo režisierius taip 
tinkamai ištreniravo lošėjus, 
kad stebint vaidinimą nerei
kėjo abejoti, kas dedasi sce
noje.

Dar Apie Aktorius
Vaidylų kolektyvas susidė- 
daugumoje iš patyrusių ir 

veikiančių teatro 
Albertina Jakienė,

Bet. . . tinkamai atsirekomen- 
davo ir jaunoji mūsų karta, 
čiagimiai lietuviukai asmeny
se Frances Jurgeliūtės, Ru.th 
Juodaitytės ir Albino Binkio. 
Tiesa, Jurgeliūtė ne naujokė 
lietuviškoje scenoje, bet ji ne 
Lietuvos, o amerikiečių lietu
vių produktas, 
tė ir Binkis, 
dar žaliukai, 
geri artistai.

Kryžiuočiai. . .“Kaput!

Gi Juodaity- 
galima sakyti, 
Iš jų išsivystys

Worcester, Mass
KAS YRA TIE 
“GIEDA GAIDELIAI”?

jo
seniai jau
mėgėjų :
Katrė Stukienė, Adomas Stas
kus, P. Malinauskienė, Jonas 
Pateckas, Jurgis šarkiūnas, 
Pranas Kirka, Jonas Jokubka.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ISIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

pa-
ap-
kai

Prirengė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
si knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji 

taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodintis, 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo {kritimas 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 odo^, 
peršėjimas ir t.p.-

Skęstant, prigėrusiu 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 '

Darbininkę 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 A

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

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

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui
Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų 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 Literatūrofe Draugijos Moterų. 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:
' V 
iA.

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

Kryžiokiška “traicė” iš 
menševikų, klerikalų ir fašis
tų pastogių bandė vėl suorga
nizuoti gaują dipukų, kaip 
anąsyk prie Lietuvių Audito
rijos. Bet šį kartą neišdegė. 
Veikiausiai, atkando dantis, 
pabandę keliose vietose ardy
ti progresyvių lietuvių kultū
rinius parengimus, kur vien 
tik paniekos susilaukė. Kita, 
ir apylinkė, kur įvyko persta
tymas, labai nepalanki nacių 
auklėtiniams. Sokolų salės 
apylinkė apgyventa slavų, ku- 

| rie baisiai neapkenčia nacių, 
kuriem teko skaudžiai nuken
tėti nuo mūsų kryžiokiškos 
“traicės” dvasios vadų.

Bet svarbiausia, tai geras 
rengėjų pasiruošimas 
ti bet kokį puolimą, 
tę tai, kryžiokai pab
mainė nusitartą pikietavimą.

Svečiai iš Toliau

mes gyvenam... kaip 
gyvenam!

smaugimas, 
po kojų... Ne 
juoda naktis, 
naktis! Visos 
na, gieda gai 
rytas... O čia? 
ti iv čia! Tut*

“Kaip 
mes Ėdimas, 

šliaužiojimas 
gyvenimas, o 
neperžiūrima 
naktys praei- 
deliai, aušta 

Turi išauš-

Jau buvo pranešta, kad 
worcesteriskes Liet. Li-

atrcm- 
l’aju-

Per didelę minią sunku bu
vo susitikti visus ir asmeniškai 
pasikalbėti, kurie į parengimą 
buvo atvykę iš toliau. Teko 
matyti nemaža reprezentaci
ja iš Indianos, Ročkfordo, Ke- 
noshos ir kitų artimesnių Chi- 
cagai miestų.

Veikiausiai kitam, reporte
riui prisieis tarti ir kritikos 
žodis, kas liečia atvaizdavimą 
veikalo. Smulkių trūkumų 
pastebėjau . bet kur jų nėra? 
Asmeniškai tiek galiu pasaky
ti : Iš parengimo grįžau pa
tenkintas ne tik .veikalo per
statymu, bet dar daugiau iš
girdęs ir susipažinęs su veika
lo autorium II. Mizara.

TėveI is.

Hartford, Conn

dipukams taip nepavyko, kaip 
lietuviški reakcijonieriai buvo 
suplanavę. Taipgi mūsų vieš
nia paaiškino apie Vilnies 
reikalus ir kitus dalykus mūsų 
lietuviškame bei tarptautinia
me judėjime.'

Paskui tęsėsi draugų ir 
draugių diskusijos vietiniais 
reikalais: choro atgaivinimo, 
Vilnyje Cleveland© 
gerinimu, dėjimusi 
tautinio judėjimo 
klausimais.

abi 
teratūros Draugijos kuopos— 
155-ta ir 11-ta — rengia pa
statymą Lietuvos rašytojo 
Juozo Baltušio keturveiksmės 
dramos “Gieda

i kurią suvaidins 
Lietuvių Liaudies Teatro ak
toriai balandžio 1-mą dieną.

Nereikia manyti, kad jūs 
čia išgirsite gaidžius giedant, 
arba bent ką šioje dramoje 
giedant. Ne. Toks šiai dra
mai vardas duotas iš jos cha
rakterio Marytės simboliško 
sielbjimosi viršuj paduotais žo
džiais dėl to kartaus gyveni
mo senajame Lietuvos kaime : 
kur didesnis ėdė mažesnį, kur 
merginos ištekėjimas pri
klausė nuo pasogos, kur už 
vekselius didesnis mažesnį 
padarydavo elgeta, kur teis
muose “teisybę” rasdavo, tik 
pinigingi, kur biednųjų vai
kai būdavo) atiduodami meti
niam vergavimui už pūdelį ki
tą grūdų ir 
tam panašiai.
ir godžios Rūkienės 
Marytė, nepakęsdama 
nam kaimynui Labučiui 
mų neteisybių, net savo 
gą palikdama Rūkams už La
bučio vekselius, kad išgelbėt 
jį iš elgėtystės, atsižadėdama 
girtuoklio savo vyro ir jo 
namų, ryžosi viską palikusi 
išeiti ir veikti priskubini- 
,'mui jau auštančio naujo gy
venimo ryto, kurio ženklai 
jau reiškiasi — gaideliai jau 
gieda...

Lai Lietuvių sale Endicott 
gatvėj tampa kimštinai pripil
dyta šios dramos stebėtojais 
balandžio 1-mą dieną!

Viena iš Komisijos.

Gaideliai,”
Brooklyn©

grįžtei ę linų, ir 
Taigi, tamsios 

marti 
bied- 
daro- 
paso-

Cleveland, Ohio

Tuckahoe, N. Y

parengimą atžymėjo 
garbi ngos d raugi j os 

jubiliejaus.
kuopa rengia balan- 
Laisvės Choro sve-

Ka Įbė
gi kiti nariai taip 
į susirinkimus. Bu- 
nuomonių, bet išsi- 
kad apsileidimas.
darosi skriaudą,

Vasario 13 LLD 68 kuopos 
susirinkime buvo apkalbėta 
Amerikos Liet. Darb. Litera
tūros Draugijos jubiliejinis 
metas. Draugai ir draugės 
pasižadėjo darbuotis — gau
ti naujų narių. Išrinkta ko
misija, kad kada nors rudelį 
surengtų 
mui šios 
35 metų

Taipgi 
džio 16,
tainėje balių - šokius, 
ta, kodėl 
nesilank0 
vo įvairių 
reiškimai, 
Tie nariai
apleisdami susirinkimus..

Apšvietus organizacijų susi
rinkimai yra apšvietus, min
čių pasidalinimo, perdavimo 
vieni kitiems patyrimų, įvai
rių minčių išsireiškimo susi
rinkimai. Tai tarpsavinis la
vinimasis. žinoma, buvo ir 
oras prastas — sniegas ir lie
tus. Sekantis susirinkimas’ 

kovo 13 d. vakare.

vis serga drg. J. Veive- 
Taipgf kitas geras drg.

Dar 
ris.
A. Mazonas, Windsor, Conn., 
jau ilgokas laikas serga. Veli- 
nam, kad pavasariui artėjant 
draugai susveiktų.

Tūlas Jos. Belazaras, Jr., iš 
East Windsor Hill, vietinėje 
komercinėje spaudoje pareiš
kė: “Lietuviai dar vis laukia 
liuosybės” (Lithuanians still 
await freedom). O tas žmo
gelis dar vis nežino, kad Lie
tuvos lietuviai pasiliuosavo iš 
smetoninės - fašistinės vergi- 

1 jos ir paskiau kartu su Raudo
nąja Armija pasiliuosavo iš 
vokiškųjų nacių. Jie šiandien 
liuosi atsibudavoja savo šalį. 
Jie tokios liuosybės nenori, 
kurią perša daktaras Michael 
Devenis iš Waterbury ir Jos. 
Belazaras iš Windsor Hill per 
komercinę spaudą. Devenis

Aukštesnysis Niujorko vals
tijos teismas (Court of Ap
peals) patvarkė, jog įstaty
mas, suvienodinąs likerių kai
nas, yra nelegalus. Likerio 
pardavinėtojai (buteliais) tu
ri teisę savo parduodamų 
produktų kainas nužeminti, 
jei tik nori. Ligi šiol tai bu
vo uždrausta.

Vasario 21 dieną mirė Ado
mas Naruševičius, 75. metų. Iš 
Lietuvos paėjo iš Kauno vedy
bos. Buvo vedęs, bet apie 20 
metų su žmona atsiskyrė, kuri 
gyvena Arizonoj.

Adomas, sunkiai dirbdamas 
įvairius darbus, gavo dusulį, 
kas jam silpnino sveikatą. 
Apie keturi metai atgal jau 
pradėjo blogai jaustis, žmo
gus turėjo sutaupęs apie $2,- 
p()() banke pinigų.

Pereitais metais su žmona 
susitaikė. Buvo išvykęs į Ari
zoną, kur gyveno kartu su 
žmona ir sūnumi. Bet ten 
dar daugiau susirgo. Grįžo 
atgal, kiek laiko pasirgo, apie 
tris savaites pagulėjo Gras- 
land ligoninėje ir mirė, šer-1 
menimiš rūpinosi jo žmona. 
Velioniu palaidotas * vasario 

Bet da-‘ 24 d/ L K.

žinių pa- 
prie tarp- 
ii kitais PARDAVIMAI

kompanija 
žmonių 

išnešiojimo 
aplikantai

PARSIDUODA FLORIDOJ
šešių apartmentų išnuomuotos dvi 

stubos vienoje vietoje, su daug že
mės, visai mieste; rendų neša $175 
j ‘mėnesj. Arti gražios Silver Springs 
beach. Taksai dykai, jei savininkas 
ant vietos gyventų. — $12,000. Be 
agento.

Ar Ne Skebauti 
Vilioja Jaunuolius

Western Union 
imanti daug jaunų 
aplikacijų žinių 
darbams. Jauni
privalą turėti auto ar dviratį. 
Iš to daroma išvada, kad Ohio 
Bell Telefonų kompanija ne- 
sitaiko su Komunikacijos Dar
bininkų, CIO, unija, kuri ren
giasi išeiti į streiką,
bar matosi, kad valdžios įsi
kišimu streikas atidėtas neku- 
riams laikui. J. N. S.

Žaislų Vakaras Neįvyks
Praeitą savaitę buvo sakyta, 

kad LLD 15-ta apskritis kartu 
su P. P. Lietuvių Kliubu rengs 
žaislų vakarą, kovo 18. Jis 
neįvyks iš priežasties, kad 
kovo 19 įvyks LLD jubiliejinis 
bankietas, kurį rengia irgi 
LLD 15 apskritis. Ant grei
tųjų gavome žinią iš LLD 
Centro Komiteto sekretoriaus, 
kad draugas A. Bimba atvyks 
į Clevelandą kovo 19. Todėl 
turėjome nukelti žaislų vaka
rą tolyn ir skubiai rengtis prie 
LLD jubiliejinio bankieto, ku
riame kalbės LLD Centro pir
mininkas d. A. Bimba, Slo
vėnų Auditorijoje.

Netikėta Viešnia 1'
Mums visai netikėtai atvy

ko į Clevelandą Vilnies redak
torė A. Jonikienė. Ta proga 
tapo sukviestas gražus būrelis 
mūsų veikliausių draugų bei 
draugių ir pakviesta Jonikie
nė mums pakalbėti.

Jonikienė papasakojo, kaip 
Chicagoje lietuviškų reakcijo- 
nierių sukurstyti dipukai už
puolė protesto mitingą prieš 
draugo Andrulio areštą. Tik

gal turi už ką pykti, gal tu
rėjo įsitaisę dvarus, o beže
miai ėmė ir išsidalino, bet 
kam pykti Belazarui?

Hartford iečiai jau pradėjo 
rengtis prie spaudos pikniko, 
kuris įvyks liepos 1.6 d., Hart
fordo Lietuvių Draugijų Są
ryšio Parke, East Hartford, 
šį pikniką rengia Connecticut 
3 apskričiai. Todėl jis bus 
ir didelis ir gražus. Organi
zacijose komisijos renkamos. 
Visose kolonijose organizaci
jos rinkite veikimui komisijas, 
nes jau laikas pradėti.

Reprt.

Pajieškojimai
Paieškau savo brolio Jurgio šar-1 greičiau,

Long Island geležinkelio sa
vininkams įsakyta, kad trau
kiniai, praeiną pro Rockwell 
Centre (kur neseniai įvyko bai
si nelaimė) būtų leidžiami ne 

kaip 15 mylių peri
valanda.

5kiU didelių kambarių namai par- 
karvė. Nėra taksų mokėti. — $9,000 
visais fomičais: 2 piazai su skrynėm, 
didelis daržas, garadžius, vištos ir 
karvė. Nėra taksų mokėti. — $9,- 
Be agento.

Savininkas abiejų vietų nori kitan 
miestan išvažiuoti. Daugiau informa
cijų klauskite šiuo adresu:

J. G.,
1723 So. Pond St., 
Ocala, Florida.

• (38-42)

kos. Jis gyvena Philadelphia, Pa. Iš 
Lietuvos paeina nuo Rokiškio apskr., 
Pandėlio valsčiaus, Dcgcnio kaimo. 
Prašau jo paties atsišaukti, arba kas 
žinote apie jį, pranešti man. Marcela 
Mackeucena, Rua Javaes No. 699, 
Bom Rctiro, Sao Paulo, Brazil.

(37-38)

PRANEŠIMA!
HARTFORD, CONN.

Laisvės Choras rengia šokius 
vo (March) 5, 1950, nedėlioj, 
155 Hungerford St. Pradžia 3
po pietų. Bus gera orkestrą, ir ska-1 
nių valgių. Komisija.

(38-39)

ko
an t

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas. ‘

BRIDGEPORT, CONN.
LDS 74 kp. susirinkimas atsibus 

sokmadienj, kovo 5 d., 407 Lafayette 
St., 4:30 P.M. Prašome visų narių 
jsitėmyti, kad LDS susirinkimai nuo 
dabar atsibus pirmą sekmadieni kož- 
no 
toj

mėnesio viršuj pažymėtu laiku ir 
pat vietoj. Kuopos Valdyba.

(38-39)

WORCESTER, MASS.
Tai jau šį penktadienį, kovo

❖ 
* 
*
❖*

d. seniai pradėta rengti ir ilgai lau-ĮA 
kiama įvairumų^ parė, įvyks 8 va-j T 
landą vakare, -•
29 Endicott St.
pirmas tokis parengimas; interesiin- 
ga žaismė ir dovanos pasižymėju
siems lošėjams ir gerokam skaitliui 
dalyvių dovanos, tai yra traukiama 
iš visų įžangos tikietų dalyvaujan
čiųjų. Visi nariai ir ne nariai kvie
čiami dalyvauti. Be abejonės, būsi
te patenkinti. Rengėjai.

(37-38)

Lietuvių svetainėje, i 4* 
LDS 57 kuopos

❖ *

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists *

394-398 BROADWAY
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8312

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-796

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

nešildyto raudonų dobilų Medaus. Michigan valstijos dobilų medus, 
kurį 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. blėkinč $18.50.

P.S. Už persiuntimą nemokame.

HARRISON-KEARNY, N. J.
Parcngimėlis, kurį rengia LLD 

136 ir LDS kuopos, įvyks kovo 
(March) 4 d., ateinančio šeštadienio 
vakare. Po antrašte 15-17 Ann St., į 
kataro' P, JomoŽiUvisus1’Jci3os 
Vdl. VdKdlC. 1 1 dbUine VISUS gCrOS "yr-y 

valios lietuvius iš visos apylinkes. 
Užtikriname, jog kas tik būsite šia
me' vakarėlyje, pilnai būsite pasi
tenkinę, nes bus gerų užkandžių,! 
gėrimų ir puiki muzika šokiams, taip, J 
kad ir seniai pajus esą jaunuoliai^.

Kviečia Komisija; B. Kushlienė, 
M. Kisieliene ir M. Pakštienė.

(37-38)

MONTELLO, MASS.
LLD 6-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadienį, kovo 
(March) 6-tą, pradžia 7:30 vai. va
kare, Liet. Tautiško Namo kamba
riuose, 
šiame 
svarbių 
Finansų

Visi nariai malonėkite būti 
susirinkime, nes yra labai 
reikalų atlikimui.
Raštininkas (37-38)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančiojo komiteto susirinkimas 

įvyks kovo (March) 5-tą d. (sekma
dienį), pradžia 3-čią vai. po pietų, 
Liaudies Name, 735 Fairmount Avė. 
Tą pačią dieną, 4-tą valandą, bus 
LLD 10-tos kuopos susirinkimas. 
Tad, organizacijų atstovai, būtinai 
dalyvaukite šiame susirinkime, taip
gi dešimtos kuopos nariai visi pri
bukto minėtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarimui.
Valdyba. (37-38)

MONTELLO, MASS.
Kovo (March) 4-tą d. yra rengia

mas draugiškas vakaras pagerbimui 
Drg. Jono Karsono. Bus gerų namie 
gamintų užkandžių ir gėrimų. Taip
gi muzikalė dainų programa. Vieta, 
Lietuvių Tautiško namo apatinėje 
salėje, 8 Vine St., pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžangos nebus. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti 
šiame parengime LLD 6-ta Kuopa.

(37-38)

PHILADELPHIA, PA.
Balius su šokiais įvyks 5 d. 

sekmadienį, Šv. Marijos salėje, 331 
Reed St., 5 v. v. ir tęsis iki vėlu
mos. Bus skanių valgių ir gėrimų. 
Užprašome dalyvauti vietinius ir iš 
apylinkės lietuvius. Reng. Kom.

(37-38)

kovo,

• • 
• •

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. 11 
Tuojaus parsitraukite kavos ir medaus. Kavos kaina: 1 svar. 35c; J* 
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. • •

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 FVTSTON
EVergreen 4-9407 " A m 1 Vz 1i

. | SHUFFLE BOARD

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

Liūdesio 
tęs prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai mo- j •
derniškai įruošta mūsų <• 
šermeninė. Mūsų patarna- •; 
vimu ir kainomis būsite į• 
patenkinti. ;;

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel.‘Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 2, 1950
- . •
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NewWto^g^feZinloi
Niujorkas — 
Skersai-Isilgai

Harlemo unijistai darbinin
kai, patys būdami varge, su
dėjo pinigų, surinko maisto ir 
pasiuntė pilną penkių tonų 
sunkvežimį streikuojantiems 
angliakasiams, kad jie galėtų 
tęsti savo streiką už gyvybi
nius reikalus.

Andai angliškas darbininkų 
dienraštis ‘Daily Worker” pa
siuntė angliakasiams į Penn- 
sylvaniją sunkvežimį maisto.

Visame Niujorke darbinin
kai uoliai darbuojasi, rinkda
mi maistą angliakasiams, 
esantiems varge dėl nusitęsu- 
sio streiko, vedamo prieš 
Taft-IIartley įstatymąSiųsam- 
d y to jus .

Niūjorkiškė komunistinės 
partijos Jefferson rajono sek
cija paskelbė, jog iš jos eilių 
tapo pašalinta tūla graikė- 
amerikietė Mary Vardoulakis. 
Ji skaitosi žurnaliste, važinė
jo po Europą, bet tapo susek
ta, kaip skelbia pranešimas, 
kad jis tarnauja darbininkų 
klasės priešams. Vardoula- 
kis’iūtė yra tarp 20-30 metų 
amžiaus.

★
Maria Madelina Rossi, Ita

lijos Moterų Sąjungos prezi
dentė, praėjusį sekmadienį 
buvo gražiai pagerbta Ven
grų Salėje, Bronkse. Jinai 
atvyko Amerikon, kaip atsto
vė į Jungtiniu Tautų Moterų 
Tarptautinę Demokratinę Fe
deraciją. Pagerbimo pobū- 
•vyj dalyvavo apie 200 moterų 
veikėjų.

New Century Publishers 
įstaiga praneša, kad ji- skubi 
spausdinti Joseph Clark’o' pa
rašytą brošiūrą ‘Hell-Bomb or 
Peace?” (Pekliškoji Bomba 
ar Taika?). Brošiūra, sako
ma. nušviečia h-bombos są
mokslininkų planus ir nu
rodo priemones, kaip prieš ją 
kovoti.

★
Joseph Lonardo (2823 Ave

nue S, Brooklvne) tapo už
muštas, kai jo paties rūsyje 
ekspliodavo “boileris.”

“Dvasinis Atbudimas” 
Vienintelis Ginklas

Protestantų kunigas Mc
Comb sekmadienį pareiškė, 
jog su ištuokomis (divorsais) 
pasekmingiausiai galima ko
voti tiktai “dvasiniu atbudi
mu.” žmonės turį daugiau ti
kėti, tai ir divorsų būsią ma
žiau.

O tūlas Morehouse, redak
torius “Living Church” žurna
lo, pasakė sekmadienį, jog su 
komunizmu būsią galima pa- 
sekmingiau kovoti tik su 
“dvasiniu atbudimu.”
Bendrai, Niujorko bažnyčio

se dabar varoma propaganda 
už. “dvasinį atbudimą.” Tuo- 
mi manoma išspręsti visos 
problemos.

Bet žmonės, kurie žiūri rea
listinėmis akimis, sako, jog ( 
nei joks “dvasinis atbudimas”; 
neišspr ęs nei ekonominių nei. 
politinių klausimų. Jei žmo-1 
nes nekovos už taiką, tuomet. 
karo ruošėjai :ms ir uždegs 
pasaulį karo liepsna.

Jei žmonės, vyriausiai dar
bininkai, nekovos už geresnį, 
žmoniškesnį gyvenimą, tai jų 
buitis vis prastės ir prastės, 
nes kapitalistai, pasinaudoda
mi jų neveiklumu, kapos 
jiems algas ir visaip sunkins 
gyvenimą.

Taigi, pasak šitų, žmonių, 
joks “dvasinis atbudimas,” 
per didelis pasikliovimas re
ligija, nei jokių problemų ne
išspręs. . I

Kliaučiai Reikalaus 
Atšaukti Melus

Kriaučiai reikalaus Kelei
vio redakcijos tuos šmeižtus, 
melagingus raštus ant lokalo 
vaidybos, atšaukti. Keleivio 
No. 51, gruodžio 21 d., 1949 
m., rašoma, jog lietuvių kriau
čių lokalas liko be valdybos, 
sena siuvėjų taryba bei atsto
vaujantieji Joint Boardą žmo
nės yra šio susirinkimo su
spenduoti, iki nebus pripažin
ta nauja valdyba, čia melas, 
kaip kumelys, nes atvykę į 
susirinkimą neunijistai negali 
nieko suspenduoti. Tik tie 
gavo suspenduoti, kurie neu-. 
nijistus susikvietė į susirinki
mą — Jonas Buivydas ir Pra
nas Vaitukaitis. Joint Boardo 
vadovybė juos surado kaltais 
smurtu užgrobti lokalo vado
vybę su neunijistų pagalba. O 
dabartinė lokalo valdyba buvo 
legalė, žmonių išrinkta ir pa
silieka legalė iki rinkimų. Čia 
jau - turėtų Keleivio redakto
rius nors sykį savo skaityto
jams parašyti teisybę, o savo 
korespondentams padaryti ge
rą pastabą, jog su melu toli 
nevažiuosi.

Keleivio Nr. 6, vasario 8, 
1950 m., rašoma, jog J. Ar
mėnas, V. Zaveckas ir Kun
drotas talkininkauja svetimos 
valstybės, Maskvos, agentams. 
Taigi jie po gruodžio 14 d., 
po susirinkimo, nuvažiavę į 
Joint Boardą padavė tą patį 
sktfndą ant minėtų žmonių. 
Bet Joint Boardo vadovybė 
pasišaukė pas save abi puses 
ir reikalavo Vaitukaičio ir 
Buivydo įrodyti, ar minėta 
lokalo valdyba yra komunis
tai. Tie vargšai negalėjo to įro
dyti. čia, unijos įstaigoje, bu
vo suspenduoti.

Bet kaip dabar pasiteisin
ti, kur yra parašyta juodai 
ant balto, būk minėti žmonės 
yra svetimos valstybės agen
tai? Čia bus reikalinga bū
tinai įrodyti, pasiteisinti nebus 
galima.

Liežuvis yra labai miklus, 
o plunksna labai lengva ir 
galima ant vieno kito žmo
gaus visko, visokių nesąmo
nių, pripasakoti, kur galėtų 
valdžia prisikabinti ir areš
tuoti kaip “svetimos valstybės 
agentus.” O valdžiai ištyrus 
tokius “agentus” ir nieko ne
suradus, tik tų žmonių ap
šmeižimą, tai kaip tada bus? 
Keleivio korespondentas ir re
daktorius negalės įrodyti ir 
patiems lengvai galima bus 
patekti į bėdą.

Patariu Keleiviui tuos vi
sus šmeižtus atšaukti.

J. Stakvilevičius.

Drąsus Užpuolimas
Naktį iš penktadienio į šeš

tadienį keletas drąsių plėši
kų užpuolę kabaretą Moroc
can Village, esantį Aštunto
joje gatvėje, Niujorke.

Plėšikai pasiryžo pasiimti 
pinigus ne tik iš kabareto, o 
ir iš visų svečių, tuomet ten 
buvusių.

Laike programos, plėšikai 
atsistojo ant steičiaus, atkišo 
revolverius ir pasakė visiems:

—Mes atėjome kraustyti 
jums kišenes, todėl tylękit/ 
netriukšmaukit, sudekit ant 
stalelių visus savo turtus, o 
mes ramiai juos pasiimsime.

Svečiai ir programos pildy-1 
tojai nusigando.

Kilo sumišimas. Bet svečių 
tarpe, sakoma, buvo du gin
kluoti sekliai, kurie pradėjo 
su plėšikais šaudytis. Sužeis
tas vienas seklys, taipgi viena 
programos pildytoja ir du 
plėšikai.

Bet nepaisant visko, plėši
kai, pajutę revolverių ugnį ir 
kulkas savo kūne, leidosi bėg
ti ; išvykę gatvėn, sėdosi į
taksį ir įsakė vairuotojui va
žiuoti greičiausiai, kaip tik 
galima.

Policija vijosi. Sugauti:

ČekerininkĮĮ-Šachma- 
tininky Mitingas

Čekerininkų - šachmatinin
kų klubo reikalu jau> pasisa
kė keletas draugų; pasisakė 
už suorganizavimą minėto 
klubo.

L. R. pirmutinė buvo pa- 
ąkstintoja šio sumanymo. 
Draugas šachmatininkas taip
gi pasisakė už klubą.

Aš tikiu, kad yra ir dau
giau draugų tos pat nuomo
nės, kad sumanymą reikia 
įvykdyt gyveniman. Gal būt 
ne visi pasisakys per spaudą 
ir visų pasisakymo gal būt 
negalėsime sulaukti, ■ nes už
sitęstų per ilgai.

Esu patyręs, kad yra daug 
mokančių ir norinčių žaisti 
čekeriais, bet turiu viltį, kad 
atsiras ir šachmatininkų, ge
rai mokančių žaisti, taipgi at
siras norinčių pasimokyti, ži
nau gerai, kad mūsų progre
syviai žmonės nemėgsta lan
kyti karčiamas ir ten žaisti. 
Namieje nėra su kuo, bet jei
gu turėsime minėtą klubą, tai 
sueisime, pasimatysime ir pa- 
žaisteie.

žmogus tik prasižiok, tai 
tuoj turėsi bėdos. Taip ir su 
manim. Maniau, kad kas ki
tas pasidarbuos klubo reika
lu, bet atbulai: tas viskas at
simušė mano paties sterblėm
Na, tai ką darysi, apsiimu 
šaukt susirinkimą. (

Kviečiu visus čekerininkug 
ir šachmatininkus, mokančius 
ir norinčius mokytis: ateikit 
senesni ir jaunesni, moterys ir 
merginos, o mes praleisime 
linksmai valandėlę laiko. 
Taipgi prašau žmones ir su 
didesnėmis,' išmintingesnėmis 
galvomis, kad ateitų į šį pirmą 
šaukiama susirinkimą, kad ir 
jie padėtų mums gerai susi
organizuoti, pastatyti klubą 
ant stiprių pamatų.

Pirmas susirinkimas įvyks 
kovo 3 dieną, penktadienį, tai 
yra kviečiami visi ir visos at
eiti į šį mūsų čekerininkų ir 
šachmatininkų pirmą susirin
kimą.

Vieta Kultūriniame Centre, 
8 vai. vakaro.

V. Kazlauskas.

Majoras Prašo Remti 
Raudonąjį Kryžių

Niujorko miesto majoras, 
William O’Dwyer, prašo visus 
piliečius duosniai aukoti ir 
visaip remti Amerikos Raudo
najam Kryžiui.

Kovo mėnuo yra Raudono
jo Kryžiaus vajaus mėnuo.

Šiemet ARK yra pasiryžęs 
surinkti $67,000,000 — tokia 
jo nusistatyta kvota.

Bet mūsų miestui kvota yra: 
$4,643,000.

šį mėnesį, kaip žinia, visa
me didmiestyje ARK darbuo
tojai leisis per žmones, prašy
dami aukų, prašydami pagal
bos, kad ši organizacija ga
lėtų per apskritus metus ves
ti labdarybės darbą.

John J. Shelb, William Wor
rell ir Claudio Diaz. * Kiti pabėgo, bet, manoma, 
jog bus suimti.

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME 
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager 

(Lalsniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

Moterys Ruošiasi 
Tarptautinei Minėti

Ateinančio sekmadienio po
pietį vietos Moterų Kliubas 
ruošia įdomią muzikalę pro- 
lekciją su dainomis ir kito
kiais paįvairinimais.

Motorų parengimai visuo
met esti vertingi, jos ruošia
si, kad ir busimasis nosuviltų 
atsilankiusiųjų. Prelegente bus 
Bronė Šalinaitė-Sukackiene.

Kliubo Valdyba.

Mūšy Ligonės
Užėjus žiemos šalčiams, 

daug kas sunogalėja, bet ke
lios Motorų Kliubo narės jau 
geras laikotarpis nepasiro- 
d o m ū s ų parengimuose. 
Kiek laiko atgal, aplan
kiau Emiliją Simanavičienę, 
354 — 14th St., Brooklyno. 
Draugė jau keli mėnesiai ko
voja su senoka liga, bet vis 
laikosi lietuviško atsparumo, 
kiek -galint nepasiduoda ligai; 
tikisi, pavasario sulaukus, 
sveikatą sutvirtinti.

Draugė Simanavičienę susi
rūpino mūsų organizacijų pa
rengimais, ypač jai skaudu, 
kad ji negales atvykti i Lais
vės bazarą; bet žadėjo jinai 
bent kuomi prisidėti bazaro 
paįvairinimui.

Marcelė Yakštienč jau 
vaikštinėja po stubą: tikisi, 
kad no po ilgo daktaras teis 

lir į gatvę išeiti. Sveikam sun
ku suprasti, kaip ilgos dienos, 
kuomet darbčiai - rūpestingai 
gaspadinei tenka savaites lo
voje išgulėti. Džiaugiasi 
draugė, kad jau gali pavaikš
tinėti: bet dar ims kiek lai
ko, iki liga, galutinai bus nu
galėta.

Netikėtai teko susitikti 
draugę Petraitienę. (Petrai
čiai turi ant Grand St. rakan
dų krautuvę.) Draugė skun
dėsi, jog teko lovoje praleis
ti netoli tris savaites. Jai kiek 
sustiprėjus, draugas Petraitis 
sunegalėjo. Tai vis tie žie
mos šalčiai-gripai žmones 
kankina.

M. Mikalauskiene ( 3 6 
Scholes St.) jau eilė metų 
kankinama širdies ligos, žie
mos šalčiuose tokiems ligo
niams ypač sunku. Kartais, 
orui pablogėjus, tenka po ke
letą dįenų išgulėti. Jeigu są
lygos teistų, tokiame atvejy
je ligonis išvyktų kur nors į 
šiltą klimatą, saulėtą Floridą 
ar kitur, ir būtų kas kita; bet 
paprastam biznierėliui arba 
darbininkui tai neįmanoma.

Kol sveikata leido, Mika
lauskienė visuomeniniame ju
dėjime dirbo rūpestingai; da
bar, iš namų nebepajėgdama 
išeiti, draugė skundžiasi nuo
bodumu.

Mūs geros darbuotojos Al
binos Mik.alaus gyvenimo 
draugas Petras Mikalaus irgi 
jau keli 'metai kamuojamas 
širdies ligos. Draugas Petras, 
kaipo kriaučius, daug prisiu
vo drabužėlių Lietuvos ber
niukams laike karo. Mikalaus 
gyvena 558 Ridgewood Ave.

Jeigu linkėjimai ką reikštų, 
norėčiau, kad niekas nesirgtų, 
o sergančius savo draugus 
stenkimės aplankyti, kada 
galime. K. Petrikienė.

Pete Šinkūnas— 
“Bourčs Kankinys”

Per dvi dienas flearsto niū- 
jorkiškis “Daily Mirror” iš
spausdino dvi plačias špaltas 
apie tūlą “Pete Shinkunas,” 
Bourės pilietį, smarku gėriką. 
Viskas rodo, jog “Pete Shin
kunas” bus lietuviu kilmės 
amerikietis Petras Šinkūnas.

Pete jau. 35 motų amžiaus 
vyras ir iš pat mažens pra
dėjo gerti alkoholi, nes jo tė
vas smarkiai gėrė.

šiuo motu, sakoma, Poto 
Shinkunas .jau nebe,geria per 
septynias savaites, kovodamas 
su savimi ir manydamas, kad 
jam pavyksią nugalėti alkoho
lizmo ligą.

Pete pasakė “D. Mirror” 
reporteriui: “Aš neatmenu
dienos, kurią nebuvau girtas.”

Jis ir jo draugai geria pras
čiausius rūšies gėralą ir žiūri, 
kad tik greičiau pasigerti, kad 
tik tvirčiau “apsidopinti.”

Jo tėvas, sako Poto, gami
nęs naminėlę, ir tūli skelbia, 
būk jis nuskendęs, bet Pete 
mano, kad jo tėvą kas nors 
nudėjo, užmušė.

Bet “Daily Mirroro” raštas

Lietuviška Filmą

George Klimas
Tik ką pagaminta filmininko Geo. 

Klimo spalvuota lietuviška filmą' 
"Paparčio Žiedas” bus rodoma per 
du vakaru: šeštadienį, kovo 4 d., 8 
v. v. ir sekmadienj, kovo 5 d., G v. I 
v., Liberty Auditorium, J10-06 At
lantic A ve., Richmond Hill, N. Y. j 
Filmą rodys G. Klimas, rengėjai - 
Parengimų Komisija. Įžanga veltui,1 
bet bus kolekta padengimui lėšų. 
Prie lietuviškos filmos bus rodoma 
ir angliška filmą.

Kviečiame visus dalyvauti, maty
site Liaudies Teatro aktorius vaidi
nant, Aido Chorą dainuojant, Liet. 
Kalbos Mokyklėlės studentus šokant, 
taipgi mūsų solistus ir solistes dai
nuojant. Visi gerai ir aiškiai atlieka 
savo roles.

Tad nepraleiskite progos nepama
tę šios filmos, mes, rengėjai, užtik- 
rinam, kad būsite patenkinti.

(38-39)

Joseph Garszva
Undertaker & Embąlmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

M
• ■ ■■■ “

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 7-6238 

nesuteikia žmogui jokių pa
mokų; jis neparodo kelio, ku
riuo eidamas darbo žmogus 
galėtų pasilaisvinti iš tų al
koholinių varžtų, spaudžian
čių tokius, kaip Poto.

Tokių, kaip Pete Shinkunas, 
yra tūkstančiai ne tik Niujor
ke, ne tik Čikagoje, ne tik 
San Francisco ir Los Angeles 
mieste, o ir visuose didmies
čiuose.

Edward Yeterian, 56 motų 
amžiaus, tapo rastas pasiko
ręs ligoninėje, vadinamoje 
Bayside Gardens Nursing 
Home, Bayside, L.'I. Jis ten 
buvo išgyvenęs vieną savaitę.

Stanley Teatre, Niujorke, 
teberodoma ta pati moksliniai- 
biografinė filmą “Ivan Pav
lov.” Be to, čia galima ma
tyti įdomi žinių kronika iš Ta- 
rybų Sąjungos.

JOHN YUSKA
107 -13 Jamaica Ave.

Richmond Hill 18, N. Y.

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

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken 

(Rutkunai) Savininkai

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

8707 tilth St., Richmond Hill, N. Y. 
(Prie BMT Jamaica Line tilth 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.
BUYUS

(Buyauskas)
• LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

'71 DD’C D A O 411 GRAND STREET ZulJI 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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Kovo 2, 1950;

James A. Farley sekmadiCi* 
nį griežtai pasisakė- prieš tre
čios politinės partijos įsileidi
mą mūsų krašte. Farley yra 
dešinysis demokratas ir kapi- 
talistas . Jis mano, jog tik re-|' 
publikonai ir demokratai te
gali kraštą valdyti, o jei tre
čioji partija atsistos politinė
je arenoje, tai “visokie dema
gogai” šalį gali pražudyti. Ne 
taip mano Wallace ir kon- 
grosmanas Marcantonio, ir 
kiti toliau numata žmonės.

★

Lawrence Detweiler, taksio 
vairuotojas, tėvas 3 metų am
žiaus dukrelės, tapo bučerišku 
peiliu mirtinai subadytas tūlo
je karčiamoje Brighton 
Beach rajone. S#akoma, muš
tynės iškilo dėl mergos, ten 
pat gėrusios, bet gal yra rim
tesnių priežasčių. Du ’kalti
namieji asmenys suimti.

b

SHALINS

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

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

(Shalinskas)
FUNERAL HOME

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
\\ Telefonas EVergregn 4-0203

—* . t.l




