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j ienos džiaugėsi:
“Sekmadieni Cicero, HL, 

komunistai rengė mitingą, bet
CIO ir Darbo Federacija VšlransaOS Vislios Achesonas sako, Amerika

pa .šaukia unijas atmušti
Sekmadieni, kaip žinia. Į 1* • • 1 1
svbės Salėje (Cicero) įvy- pOllClIlį IVllUlCltO Dlllll
Sveturg’imiams Ginti Kon-Į i. 
iiciia j ’

Įspėja, jog tas bilius gręsia 
sunaikint pilietines teises

pikietininkai labai daug 
kenkė, mitingas iširo.”

Anglų žinių agentūra Reu- džia lemia, 
! terš pranešė, kad buvęs skaičius šiemet galės pa- į 
, Belgijos karalius Leopoldas siekti 5,000,000. •

Darbo unijos atranda,:

Washington. - Vai i kariniai rems pietinę 
, kad bedarbių, a •• • v K •

... ........ ... pnes partizanus

nos. būtų iširusi, tai naujienie- 
čiams, iš tikrų iu, būtų buvę 
kuo pasidžiaugti, nes jie šian
dien ir tegali džiaugtis tik
tuo. jei p 
nors gera

kas

tai buvo melas!
to,

norėjo matyti

minėta konferenciją dys valdžiai ‘neištikimos. 
■\škiai pare- .................................

didžiai pa-,raštis CIO News rašo: 
sėkmingas Chicagos lietuvių 
ž.vgis, atliktas puolam lesiems 
svotuigimiams ginti.

O antradienio
jau kitą giesmę pagiedojo.

korespondencija i 
dė, jog tai buvo

Washington. — CIO ir! Darbo Federacijos 
Amerikos Darbo Federaci- 'ras paskyrė savo atstovus ka 
ja ragina unijistus atmušti'eit į senatorių ir kongres- 
Mundto bilių Kongresui. įmanų komitetus ir priešin- 
Bilius reikalauja suregisjtis Mundto-Nixono biliui.. 
truot J 
minčių kontrolę prieš visas į vas pareiškė koresponden- 
organizacijas, kurios atro- 

. :” r
CIO unijų bendrasis laik- amerikiečių laisves.

III nusprendė grįžti sostan.
i Jis karo metu 1
sidavė naciams, turėdamasLr , ■. . , . > . - .

700,000 gerai ^kĮu°-į Kinijai už partizanų žygius, tos armijos. Uz tai Belgijos ■ / I / o
seimas po karo pasmerkei

cent-; jjeOpO]da kaip bailį-išdavi-i

lengvai pa- , \ • 'd d J T ’| frndnn ir nmiiainiturėdamas iad *^au da‘3ar Jungtinėse OTCl&tJltl u(/ VlCtUAltb ta fltlttjlAįtlL

veno Šveicarijoj 
tiny s.

t • . • • - , i,r. _ n .. n Bet praeitąkomunistus ir įvesti Vienas Federacijos vado-(per visuotinus ----------- -u:: ------
i tams, jog tas bilius mojasi p]]ječiu, 
! sunaikinti pilietines visų kunigu

Į CIO ir Darbo Federacijos
“Jeigu tas bilius taptų ĮymJ°s siuntė Kongiesui 

įstatymu, tai valdžia galėtų!11. va^dziai dai !;u^sįari!:1“i
Naujien^Otriuškinti kiekvieną jai pa

sipriešinimą, o ne tiktai ko- 
geros valios lietu- munistus. .Tuomet slaptoji 

FBI policija įgytų gyvybės 
ar mirties galią prieš visas 
organizacijas.”

BERLIN. — Policija an-1 San Francisco. — Ameri- 
iškai - amerikinėje Berly-įkos valstybės sekretorius 

kaip1 trem"'no dalyje daro Alavus Dean Acheson paskelbė, 
c 1 prieš progresyvius vokiečių kad ši šalis kariniai ir me

džiaginiai rems dešiniųjų 
suėmė 18 i valdžių karus pietiniai-ryti- 

komunistinių I n^je Azijoje, prieš partiza- 
pagaL dainų dainavimą ir arešta-|nus “ komunistus.

Kalbėdamas Californijos 
• Commonwealth Klube tre
čiadienį, Achesonas prane- 

TORONTO. — Jungtinių i šė, kad Jungtinės Valstijos

, _ -j. . jaunuolius, sekmadieni,J (
balsavimus! Policininkai suėmė

apie 58 nuošimčiai Belgijos; jaunuolių, už 1
daugiausiai ;

raginimus, pasisa- vo 27 kitus dėl skirtingų!
kė už Leopoldo grąžinimą į i priežasčių.

viai suruošė . . . pikietavimą 
prie svetainės dury” ir “apie 
12 v. pikietininkai išsiskirstė.”

Na. O “į tą ištriūbytą kon
ferenciją teprisirinko pora 
Šimtų žmogystų.” (Atsiminkit, 
ne žmonių, bet “žmogys.
tų”!...)

Kai Naujienos rašo “pora 
šimtų.” tai galima drąsiai sa
kyti. jog konferencijoje buvo 
jų daugiau. X ’

Net ir du šimtai atstovų-dele- 
gatų. prisiųstų įvairių lietuvis-i 
kų draugijų bei klubų, tai jau 
labai didelė konferencija, — 
ji vardas jau galima duoti 
konvencijos, suvažiavimo i 
kongreso!

Taigi, kryžiokų pastangos' 
pakenkti svarbiam darbui ir 
vėl nuėjo ant šuns uodegos’

Tenka pasveikinti Chica- 
gos ir apylinkės lietuvius už 
j u ryžtą, o tiems, kurie mo- 
josi konferencijai pakenkti, 
laikraščiui, kuris melagingai 
paskelbė, būk konferencija iš
iro. tenka d id ei ė nešlovė.

tautininkam ir anglam Ma
lėjoje.

Achesonas tai]) nukalbė
jo, kad jeigu komunistų va
dovaujami liaudies judėji
mai pietinėje Azijoje laimė
tų, už tai’, girdi, būtų kalti 
Sovietai ir Kinijos Liaudies 
Respublika. Vadinas, už 
vietinių partizanų laimėji
mus Achesonas grasino So
vietų Sąjungai ir naujajai 
Kinijai.

Achesonas mėgino per
statyti Sovietų Sąjungą, 
kai]) Kinijos “skriaudėją.” 
Pasakojo, kad Sovietai, gir
di, paėmę dviejų bilionų do
lerių vertus fabrikinius 
Įrengimus iš Mandžurijos, 
o naujajai Kinijai paskoli
nę tiktai $300,000,000 pen- 
keriems metams. Antra 
vertus, Achesonas didžia
vosi, jog Amerika per 1

PARYŽIUS. — Francijos! Valstijų, Anglijos ir Kana-1 kariniai ir piniginiai stip- 
nius protestus prieš fašis-, ge]mas 416 balsų prieš 181 los atstovai kitą savaitę ii’ins sekamus kraštus pries 
tuojantį Mundto bilių. Atė- !u^gyr^ ginklų priėmimą iš i slaptai tarsis atominiais į liaudies partizanus: 
jo nauji unijų ii pi ogiesy-; Amerikos, pagal Atlanto Į klausimais. į Francūzų koloniją Indo-

or£>anizacijų protestaiIpakto sutartį prieš Sovietų! .------------------- į Kiną (prieš Vietnamo res-
: Sąjungą. Amerika skiria į WASHINGTON. — Sena- publiką) , Burma, Pakistaną, 
(Francijai 450 milionų dole-!tas išbraukė paramą ko-!Indoneziją,. Filipinus, Indi- 
, rių vertės ginklų. i operatyviams namams iš' ią, Ceiloną ir Korėją, — ne-

Prieš tokį Francijos gin-! valdžios pasiūlymo dėl gy- ■ kalbant, apie amerikinę pa- 
klavimą balsavo tiktai ko-genamųjų namų statymo. į ramą Čiang Kai-šeko kinam 
munistai seimo nariai.

iš Camdeno ir Newarko, N. į 
J.; iš Milwaukee, San Fran-į 

.cisco, New Yorko; Den- 
CIO News tuo pačiu žy- verio, Colo.; Minneapolio ir į 

daugelio kitų miestų.giu plusta komunistus.

Sovietai apdovanojo 4 
vokiečius inžinierius

i ramą Čiang Kai-šeko kinam

i n maskva. -' sovietų į Amerikos laivynas
i Politinio Biuro nariai savo i e , VWO1, JWfe

rinkimų pa-1 aiškia 0313103 kailll 'metus davė Čiang Kai-šeko
i . w wt. kinam tautininkam 400 mi-

Paršaukia Amerikos 
! diplomatą iš Indijos 
dėl McCarthy plepalu 

vaną (po 100,000 rublių)! --------
keturiems vokiečiams inži-| Washington. — Valstybės į J . -
nieriams rytinėje Vokieti- !$epartmentas pašaukė A-įPl’^e^ Sovietų Sąjungą, 
joje už tai, kad jie išvien Į taerikos atstovybės narį
su sovietiniais inžinieriais'Johna St. Service’ą atvykti GLJHICEVA^ PI KM AVI E M

bei išrado naują, pagerintą bū-Į is Indijos ir pasiduoti nau- . r1 r C JKIHOirZ A
dą cementui gaminti, į jiems “ištikimybės” kvoti- APLEIS AMEKIKA 

Dovanu laimėtojai yra!“ams- To reikalavo repub- 
. inžinieriai Willy Scheid, i l*0™® s.e«at.°r;us McCar- 
Ewald Eitge, Albert Bell- |^y- J1’8 ’ta‘!e’ kad S,erV1CG
winkel ir Erich Pfroetzch-■ ^eU'^ar^laVl‘S SU ^°mU'!.v...., . -

nį išvyks iš Jungtinių Vai-'vas sutiks apleisti Jungti-(francūzų - Bao Dai valdžiai zanil kovai prieš japonus.
/ Ikare prieš Vietnamo liau-( Achesonas^ y
Jungtinių'dies respublika, kuri užima J°£ francūzai su savo Bao

BERKELEY, Calif. — A
,'merikos valstybės sekreto-įkalbose pirm
irius Achesonas kalbėjo Ca-'brėžė, kad jeigu imperialis-j . v 
ilifornijos Universitete, tei-’tai užkurtų karą prieš So-;])n£S Vietnamą 
įsiūdamas Jungtinių Valsti- vietų Sąjungą, tai ir pats 

šaltojo karo politiką, kapitalizmas būtų nušluo-
I tas nuo žemės veido.

lionų dolerių — karui prieš 
Kinijos liaudininkus.

Saigon, Indo-Kina. — At-, Achesonas gyrė Bao Dai, 
plaukė būrys karinių Ame-' Francijos užkartą Indo-Ki- 
rikos laivų “į svečius” pas nai valdovą, ir karą prieš 
Bao Dai, kurį Francija pas-. Vietnamo respubliką, 
kyrė “valdovu” Indo-Kinos. (Achesonas užtylėjo, kad 
francūzų kolonijos. Laivai pasaulinio karo metu Bao 
'atgabeno ir 80 karinių lėk- pai veikė išvien su japo

nais, kuomet dabartinis 
Vietnamo prezidentas Ho 
Či Minhas vadovavo parti-

(Achesonas užtylėjo, kad

nėr.

Užgirtas aštrus 
šnipiiados bilius

Christoffel, jaunas į 
darbininkų vado- .Washington. Kongr

aukš-

buvo 
aukš-

Harold 
energingas 
vas Milvvaukėje, tapo nu- ; 
smerktas nuo dviejų iki šeše- 
rių metų kalėti.

Teisėjas F. Dickson Letts 
atsisakė išleisti Christoffelį po 
belą, pareikšdamas, jog, gir
di, nesmerktasis neturįs jokių 
priežasčių apeliacijai Į 
tesnį teismą.

Kartą Christoffel jau 
nusmerktas kalėti, bet
Čiausias teismas tą nusmerki- 
ma atmetė.
’ Christoffel formaliai nu
baustas neva už neteisingą 
priesaiką, bet iš tikrųjų jis nu
baustas dėl to, kad kadaise 
vadovavo Allis Chalmers au
tomobilių darbininkų strei
kui; šie darbininkai priklausė 
CIO automobilistų unijos lo- 
kalui 248, kurio jis buvo pre
zidentas.

Vis daugiau ir daugiau gir
disi protesto balsų prieš 
Mundt-Nixon bilių.

Tūkstančiai žmonių jau pa
siuntė savo senatoriams reika
lavimus, kad jie balsuotų 
prieš tą bilių, kaip didžiai pa
vojingą ne tik organizuotiems 
darbininkams, o ir šiaip lais
viau, pažangiau galvojantiems 
žmonėms.

Net ir Žydų Karo Veteranų 
organizacijos veikiantysis ko
mitetas pasiuntė protestą.

Džiugu, kad daug protestų 
kyla iš darbo unijistų.

Kiekvienas žmogus, .kuriam

New York. — Sovietinis'nuteisęs Gubičevą 15 metų; uv^’ 
inžinierius Valentinas Gu-į kalėti, bet tuojau suspen-į Tie lėktuvai skraidys virš 

jnjstais” bičevas ateinantį pirmadie- davę bausmę, jeigu Gubiče-įIndo-Kinos; reikš paramą

McCarthy plepėjo, kadįstijų. Jis namo plauks Len-'nes Valstijas, 
j keliaujantis Jungtiniu am-įkijos laivu Batory. j. Gubičevas,
ibasadorius Philipas Jessup į Gubičevo advokatas Ab. Tautų samdytas
1 taipgi esąs “komunistų pa- [ Pomerantz rengėsi duoti rius, buvo kaltinamas, kad
dėjėjas.” ! apeliaciją aukštesniam tei- jis, girdi,

Jessun parlėkė iš Franci-1 smui, kad panaikintų že-; amerikone Juditha Coplo- 
ese°įios, kad'galėtų tyrinėjau- ūmesniojo teismo sprendimą | naite išgauti karinius Ame- 
:niQ čioje Senato komisijoje at- prieš Gubičevą. Bet Sovietų —i—'— —

'kare prieš ; taipgi nutylėjo,

inžinie-

suokalbiavęs su

Atstovų Rūmas 368 balsais cioje senato Komisijoje at- prieš Gubicevą. bet sovietų 
prieš 2 užgynė bilių, kuris sakyti į McCarthy’p šmeiž-1 ambasada iš Washingtono
.. i bausmę už įus< i :patarė Gubičevui atsisaky-

(Neseniai Jessup lankėsi į ti nuo apeliacijos ir grįžti į
padvigubina
“suokalbiavimą išduoti ka
rinius Amerikos _ sekretus francūzų kolonijoj Indo-Ki-j Sovietų Sąjungą.
svetimom valstybėm.'7

Bilius reikalauja bausti 
ne tik vadinamus suokalbi
ninkus, bet ir kitus žmones, 
kurie turės ryšių su jais. 
Bausmė už tai—iki 10 me
tų kalėjimo ir $10,000 pini
ginės baudos. Pagal šį bilių, 
žmonės galės būti teisiami 
net per 10 metų laikotarpį 
po tariamo nusikaltimo.

Bilius kartu didina valią 
amerikiniams šnipams, ku
rie šniukš tinės spėjamus 
“neištikimus” valdžiai as
menis.

Prieš tą bilių balsavo tik
tai darbietis kongresmanas 
Vito Marcantonio ir demo
kratas Adam Clayton Po
well, abudu newyorkieciai.

TEHEAN. — Iranas ir 
Turkija pripažino Izraelio 
valstybę.
rūpi pagrindinių laisvių išlai
kymas mūsų krašte, privalo 
daryti tų. patį.

Protestai turi būti siunčiami 
senatoriams ir prezidentui.

Nes, jei žmonės dabar ty
lės, tai vėliau jie labai gai
lėsis !

noi ir gyrė juos už karai Federalis apskrities tei- 
prieš Vietnamo respublikos sėjas Sylvester Ryan buvo 
liaudininkus - komunistus.) |-----------------------------------

McCarthy pasakojo, kad i Didelis franCŪZŲ
Harvardo Universiteto as- į 
tronomas Shapley ir visa 
eilė kitų įžymių mokslinin
kų taipgi esą komunistai 
komunizmo rėmėjai.

rikos sekretus ir perduoti 
Sovietams.

Tas pats teisėjas skyrė 
Coplonaitei 15 metų kalėti, i 
Coplonaitė, dabar paleista 
už $40,000, duoda apeliaciją 
aukštesniam teismui.

trečdali Indo-Kinos. Dai’um naudoja desėtkus
tūkstančiu buvusiu Hitlerio

Šis amerikinių karo laivų kareivių ir oficieriu prieš 
ir lėktuvų atsilankymas. demokrptini Vietnamą.) 
taip pat yra grūmojimas

L Sovietų Sąjungai ir Kinijos 
j Liaudies Respublikai, kad 
' nebandytų padėti vietna
miečiam kovoje už tautinę 
nepriklausomybę nuo FFan- 
cijos.

Visuotinas streikas 
paralyžiuoja Italiją

ar

Suvažiavimas dėl taikos
į Sovietų seimo rinkimai 
buvo entuziastiški

Izviestija pašiepia 
“pragarinę” bombą

vy-Maskva. — Sovietų 
riausybės laikraštis Izvies
tija atspausdino braižinį, 
kuris pašiepia amerikonų 
pagyrus būsimomis “praga
rinėmis” - hydrogeninėmis 
bombomis.

B raižinys vaizduo ja vie
ną Jungtinių Valstijų mi
nistrą, pučiantį muilo bur
bulą, pavadintą hydrogeni- 
ne bomba. Kitas Amerikos 
ministras, panašus. į Ache- 
soną, šoka per lengą iš ka
lėjimo, taipgi pūsdamas 
puilo burbulą linkui Sovie
tų Sąjungos.

Paryžius. — Čia įvyko di
delis suvažiavimas dėl tai
kos. Suvažiavimą sušaukė 
organizacija Francūzų Ko- 

ivotojų už Taiką ir Laisvę. 
; Dalyvavo 9,000 delegatų.

Suvažiavimas priėmė re
zoliucijas, reikalaujančias 
uždrausti atominius gink
lus; sustabdyti Francijos 
karą prieš Vietnamo res
publika; ginti demokrati
nes teises ir kovoti prieš 
tautų išnaudojimą kolonijo
se.

Suvažiavimas užsibaigė 
masiniu susirinkimu, į kurį 
sugužėjo daugiau kaip 20,- 
000 žmonių. Susirinkime 
kalbėjo vokiečių rašytoja 
Anna Seghers, Vietnamo 
atstovas Fan Hui Tong, an
glų delegatas J. G. Crowt- 

amerikiečių atstovas 
broliškas

Maskva. — Aukščiausio
sios Sovietų Tarybos - sei
mo rinkimuose praeitą sek
madienį dalyvavo 111,116,- 
373 piliečiai; ir 99 jų pro
centai ir 98 šimtadaliai bal
savo už vieną bendrą komu
nistų ir nekomunistų kan
didatų sąrašą. Tiktai 300,- 
000 balsuotoju išbraukė 
vardus nepatinkamų jiems 
kandidatų.

Rinkimai buvo nepapras
tai entuziastiški. Seiman iš
rinkta 1,316 atstovų — dar
bininkai, valstiečiai, moks
lininkai, rašytojai ir kt.

Roma. — Italijos Darbo 
Konfederacija (unijų są- 

Rangoon, Burma. — Bur- junga) ketvirtadienį iššau- 
mečiai partizanai užėmė 
Toungoo miestą. Iš jo nepa
spėjo pabėgti ir 2,000 ame
rikonų, anglų ir kitų sve
timtaučiu.

Lenkija pasitraukė iš 
Pasaulinio Banko

kė visuotina streiką protes
tui dėl to, kad policija pa
šovė penkis B redos fabriko 
streikierius, arti Venecijos.

Geležinkeliečių, elektri- 
ninkų, fabrikinių darbinin
kų ir kitų streikas supara
lyžiavo 10 Italijos provinci
jų - gubernijų ir apšlubino 
darbus visoje Italijoje.

Komunistas Venecijos 
miesto majoras pats davė 
ženklą streikieriams pradė
ti didžiulę protesto demon
straciją. ' •

Kitur policija atakavo 
streikierius. Susidūrimuose 
su policija tapo sužeisti ke
li darbininkai ir apdaužyti 
keturi žandarai.

ORAS. — šaltoka giedra.

her,
Albert Kahn ir
Sovietų delegatas Aleksan
dras Korneičuk’as.

DAR $700.000,000 
VAKARINEI 
VOKIETIJAI

Bonn, Vokietija. — Nu
matoma, jog amerikinis 
Marshallo planas duos va
karinei Vokietijai bent 700 
milionų dolerių per metus 
kovai prieš komunizmą.

TRUMANO “LIEKARST-

Washington. — Lenkija 
apleido Pasaulinį Banką ir 
Tarptautinį Pinigų Fondą. 
Lenkijos ambasadorius J. 
Winiewicz pareiškė, jpg tas 
bankas yra Amerikos kapi-5 
talistų įnagis; sako, jog a- 
merikonai su šio banko pa
galba bando pavergti Euro-1 
pą Jungtinėms Valstijoms į 
ir atkurti karinę Vokietijos'

I jėga prieš Sovietu Sąjungą
i ir prieš naująsias rytines Į VOS” NEVEIKIA 
j demokratijas.

Lenkų ambasadorius pri- manas, pirm plaukiant lai
minė, kad amerikonų vieš- vu į Floridą, sakė turįs as- 
pataujamas t Pasaulinis meninių vaistų, kurie 
Bankas nedavė Lenkijai saugos” jį nuo vėmimo.- Bet 
paskolos ir remia tiktai pa- laive Trumanas vis tiek 
sidavusius Marshallo pla- “ožius pjovė” per 2 dienas 
nui europinius kraštus. ir naktis.

Washington.—Prez. Tru-

“ap-

nui europinius kraštus.
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Stebuklingas kryžius, kuris nebuvo stebuklingas Ūktoji
Viename čechoslovąkijos bažnytkiemyj, vadinamame 

, Cihost, prieš tūlą laiką įvyko toks “stebuklas”: 
; besakant panieksią, kryžius su Kristaus mūka
• judėti ir atsisuko į vakarus!

Tuojau dvasiškija “išaiškino,” jog tai, girdi,
• lingas įvykis.’ Kryžiaus mūka atsuka nugarą
"Tarybų Sąjungai ir žiūri į vakarus, į Marshallo planą. 

Vadinasi, ir visi Čechoslovakijos žmonės turį žiūrėti ne 
i rytus, bet i vakarus.

Apie šį “stebuklą” tuojau buvo paleista žinios ne tik 
Čechoslovakijos žmonėms, o ir visam pasauliui.

Atsirado žmonių, kurie skelbė, jog tikrai matę, kaip 
kryžius judinosi, kaip jis pasijuko.

Ir tie žmonės nemelavo. Kryžius judinosi. Jis atsisuko 
į vakarus.

Bet ar tai buvo stebuklas?
Žinoma,ne!
Čechoslovakijos vyriausybė įsikišo į šį biznį, paskyrė 

komisiją “stebuklui” ištirti.
Na, ir ką komisija surado?
Ji surado, jog keletas dvasiškių buvo susitarę stebūk-j 

lą pagimdyti ir jį pagimdė. Viskas buvo atlikta moks-! 
liškai. “Slaptai” elektros vielomis buvo kryžius sujung
tas su tam tikru knypkiu, kurį iš toliau paspaudus, kry-

_ _ Alfonso
ir jas pardavinėja. ^Atvim- 

galima gauti mūsų or- 
$9.oo ir pas
$4.50 aletyvesn iuostus n. a r i us,9’

■ rašo “Darbas.”
Alfonsą Marma nužudė 

Brazilijos budeliai. Jo pa- 
‘i šeima gyvena Sao 

Paulo mieste; jai, be abe
jojimo, reikalinga pagalba, 
kuri galima sukelti visaip.

Gaila, kad mes, Jungti 
nėse Valstijos, negavome ši 
tu atviručiu su kankinio 
Alfonso Marinos atvaizdu. 
Jų čia būtų buvę galima 
parduoti nemažai.

kunigui

stebūk- 
rytams,

i’U 11-

pa i*a- 
padirbtą 
miestelio

jo idėja “ir paprastus, už
mirštus žmones įtikina, kad ir 
jie gali būti istorijos kūrėjai.”

Krikščionybė ir demokrati
ja nustumtos į defensyvą, kad 
jos neturi tos vizijos, netei
kia žmonėms tokio jausmo ir 
pasitikėjimo. Dr. Barnett sa
ko, nežiūrint Amerikos “me
džiaginiu jegu viršenybės, 
mes pasiliksime silpni iki ne
atgausime iniciatyvos, kuri 
teisėtai eina medžiaginiais 
resursais.”

Neužtenka smerkti komu
nizmą, reikia parodyti, kad 
vakarų demokratijos ir krikš
čionybė geresnės

Gerbiamoji Laisves 
Redakcija!

Esu gimęs 1908 metų VI 
mėn. 8 d., Meškučių km., 
Alytaus apskr? 1942 me
tais buvau vokiečių areš
tuotas už politinę veiklą, 
atvežtas į Vokietiją ir pa- . 
sodintas Karaliaučiaus ka- 
lėjiman, kur buvau kanki
namas dvejus metus. Buvo 
išmušti dantys ir išsukti

labai patinka jūsų ten lei
džiamas laikraštis Laisvė. 
Bet kol kas dėl lėšų jo užsi
prenumeruoti dar negaliu.

Todėl kreipiuosi prie 
gerb. redaktoriaus su šiuo 
mano aprašymu ir nuolan
kiai prašau įdėti čia mano
virš išdėstytą jūsų leidžia
mai! laikraštin Laisvėm 

atsiras geros širdies 
draugų ar draugių, brolių 
ar sesučių lietuvių, kurie 
dabar atjaustų mano skaus
mus ir žaizdas, be to pali
kusį jau nedarbingu. Gal

Liaudies vyriausybei, kuri rūpinasi žmonių apšvieta, 
o ne tamsi n imu, teko visa tai pristatyti piąeš visuome- * »<• 
nės akis.

To pasėka yra tokia: šiandien Čechoslovakijoje rodoma 
filmą, kurioje kiekvienas mato, kaip tas “stebuklas” bu
vo sutaisytas, kaip kryžius buvo judinamas, prie kokių 
prigavysčių prisileido tūla Č-echoslovakijos katalikų dvą-

Stebėdami filmą, Čechoslovakijos žmonės .stebisi ne tuo 
mechaniniu išradimu, kuriuo kunigas judino kryžių, bet 
tuo, kad atsirado žmonių, kurie visa tai ėmė už stebuklą.

rankų pirštai. • 
1944 metais mane nuva

rė būk tai kasti ąpkasų ir 
, o to įrody- karįu pastatė frontan. Ten 

mo nėra ir nesistengiama duo- ]jkau peršautas, kitaip sa
kant, sužeistas, net 6 kar
tus, iš kurių dviejuose la- anksto turiu pasakyti šir- 
bai sudaužyta galva (kon- 
tušintas) ir netekau kairio- 

’, sios akies, o dešinės akies
i matymas 03. Be to, krūti- 
1 nėję, prie širdies, turiu dar 
’neišimtą 

turėjęs 3 
jas.'

Dabar 
procentus 
Dirbti sunkiai 
lengvo darbo kol

kas man atsiųstų kokių 
drabužių, maisto, arba do
lerį pinigais, už ką jau iš

KLERIKALAI 
IR STEBUKLAS;

Klerikalų Draugas 
šė apie kunigų 
stebuklą Cihost
bažnyčioje, čechoslovakijo
je. Marijonų laikraštis ši
taip “aiškina”:

Pasakojama, kad tas nuo-
! stabus įvykis pirmu kartu 
atsitikęs tokiomis aplinkybe- i 

1U mis: kun. .Toufar pamokslo j 
metu pasakęs: “Tas, Kurs; 
yra tabernakuly ir kurs yra i 
aukščiau mūsų, padės mums.“ ! 
Tuo momentu Nukryžuotojo 
galva pasvirusi į kairę, tada 
į dešinę ir tada palinkusi į 
vakarus. Patsai pamoklą sa-: 
kautis kunigas to nematė ir 

vėliau 
vie-

T) i d (lis -išnaudojimas, ma
žumos žmonių dideli pelnai, 
kuomet milionai neturi dar
bo ir iš pašalpų turi gyventi, 

demokratijos virše-!neįrodo

Varšavoje įvy- 
protesto mitin- 

francūzų polici- patikėjo tik, kai atėję 
parapijiečiai, jų tarpe ir 
nas komunistas. raštu ’'pa
tvirtino patys matę, čecho
slovakijos vyriausybė pasky- ■ 
rė apie pustuzinį komisijų ; 
tam įvykiui ištirti, bet bolše-Į 
vikiškų tardymų rezultatai ; 
jau iš anksto galima praina- ! 
tyti.

Kunigų 
kaip matome, bando įkalbė
ti savo skaitytojams, būk 
Cihost miestelyj kryžius 
judėjo stebuklingai, atseit, 
įsakymu iš dangaus. Drau
gas talkon šaukiasi net ko
munistą. Girdi, “jų 
vienas komunistas 
patvirtinęs, jog matęb kry
žių judant. Dar daugiau:

nukreiptą prieš
Elta

LENKŲ BALSAS
Neseniai 

ko didelis 
gas prieš 
jos terorą,
lenkus Francūzijoje. 
šitaip apibūdina tąjį mitin
ga:

Mitinge dalyvavo seimo vi- 
cemaršalas Vaclavas Barci- 
kovskis, Lenkijos jungtinės 
darbininku partijos CK politi
nio biuro narys Francišekas 
Južviak-Vitoldas, Lenkijos vi
suotinio taikos -šalininku- ko
miteto pirmininko pavaduoto-

' jas Adamas Rapackis, Lenki
jos profesinių sąjungų centro 
tarybos prezidiumo pirminin
ko pavaduotojas. Aleksandras 
Burskis, valstiečių savitarpio 
pagalbos sąjungos vyriausio
sios valdybos pirmininkas 
Stefanas Ignaras, Lenkijos 
jaunimo .sąjungos
sios valdybos pirmininkas
Vladislavas Matvinas, Varsų- riausybė paskyrė tam n

čia.

raštu

vyriausio- klerikalų laikraštis prime
na, jog Čechoslovakijos vy- 

\ ’ i “ste- 
ištirti komisijas, 
“bolševikiškų tar- 

Mitingą atidarė seimo viče- dymų rezultatai jau išanks- 
maršalas Barcikovskis. Kal
bas pasakė Aleksandras Burs
kis, Stefanas Ignaras ir kiti, 
kurie ryžtingai pasmerkė 
Prancūzijos valdžios organų 
veiksmus prieš lenkus Pran
cūzijoje. Mitingo dalyviai 
vienbalsiai priėmė rezioliuciją, 

I kurioje, tarp kita ko, pasaky-

vos įmonių darbininkai ir buklui 
Varšuvos įstaigų tarnautojai, i tačiau,

to galima pramatyti.”
Vadinasi, netikėkit,

idėjinio įtikinimo, 
i s t u persekiojimas

Vieton 
k o m n n 
taipgi rodo tik jėgos naudoji
mą, o no demokratijos dory-

llo? Jai bus, o taip yra ir 
vis labiau ir labiau, demokra
tijoms teks būti defensyve.

Kalbos apie 
šaltojo karo yra 
žiūrstelkite i Aziją ir nereiks 
argumentuoti. Vakarų demo
kratijos atstums nuo savęs 
5 0.0,00 0.000 žmonių baisiai

išnaudodamos ir remda- 
režimą, kuris buvo ne 

bet brutalus,

JUOS 
mos 
tik korupcinis, 
kruvinas.

Amerikos demokratijai, sa
ko Dr. Barnett, būtina ats- 
teigti savigarbą, laisvę ir 
progas, kitaip j’i turės trauk
tis ir trauktis visame pasau
lyje. kaip traukiasi Azijoj.

kulką ir esu jau 
sunkias operaci-

esu nustojęs 8 
darbingumo.

. bedaliu, 
kas ne-

laimėjimus gaunu, nes anglų kalbos vi- 
bergždžios., sai nesuprantu ir 

Todėl mano gyver 
yra sunkus ir neįmanomas. 
Neturiu kuomi apsirengti,, 
nei ko sočiai pavalgyti, o 
jau apie pinigus nėra nei 
kalbos.

Be to, labai myliu skaity
ti laikraščius, ypačiai man |

nemoku.! 
imas čia

dingai lietuviškai ačiū.
Beje, dar būtų labai ge

rai, kad kas nors galėtų 
man užprenumeruoti jūsų 
leidžiamą laikraštį Laisvę 
nors 3 mėnesiams.

Taipgi prašau įdėti Lais- - 
vėje mano širdingiausią pa
dėką d-gei Grigaitis, gyv. 
15 Morton St 
Conn., 
vaišes, 
kelnes. Ji 
keletą gerų knygų ir daž
nai man duoda pasiskaity
ti laikraščio Laisvės. U; 
tokią 
širdi 
daug ačiū,

Su aukšta pagarba,
Prašytojas 

Hartford, Conn.

Hartford, 
už man suruoštas 

paaukotus batukus, 
man dovanojo'

jos gerą lietuvišką 
turiij jai pasakyti 

ačiū.

šypsenos
APIE SUOMIJOS 
PAASIKIVI

Naujas “didvyris”
Pittsburghe atsirado naujas “didvyris,” /kuriam gar

binti komercinėje spaudoje teikiama daug vietos.
Juo yra niekas kitas, kaip Matt Cvetic, šnipas, buvęs 

įlindęs į Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos eiles.*
Šiandien Matt Cvetic šaukiamas į Washingtoną, jis 

ten liudija, jo kiekvienas žodis rekorduojamas spaudoje. 
Jis rodo pirštu į tą ir kitą asmenį, skelbiant, jog tai ko
munistas!

Dedamos pastangos, kad Pittsburgh© mieste ir apy-ita, kad sausio 14 d. mitinge 
linkėję būtų pradėti raidai, užpuolimai, areštai ant dar-! susirinkusieji su giliu pasipik- 
bininkų veikėjų. Šia propaganda pasižymi ypatingai tinimu smerkia naują

. Hearsto ir Scripps Howard spauda. «
Šios propagandos tikslas: sukelti žmones prieš komu

nistus ir visus pažangiuosius žmones, juos suirzti, su
areštuoti ir įkišti į kalėjimą.

Šiai 'propagandai teikia didžiulės paramos, aišku, 
stambieji kapitalistai Pittsburghe. Į ;

Mums, tačiau, rodosi, jog Cvetico misija jo garbinto
jams vaisių neatneš. Koks gi rimtas žmogus gali pasi
tikėti šnipu bei jo žodžiais?!

Pran-Į 
cūzijos organų teroro bangą | 
prieš gyventojus-lenkus Pran- I 
cūzijoje, protestuoja prieš 
lenkų emigracijos masinių vi
suomeninių ir profsąjunginių 
orgą n i z a c i j ų paleidimą.

Prancūzijos valdžios orga
nų elgesys, nurodyta rezoliu
cijoje, yra juo labiau papik
tinantis, kad dauguma paleis
tųjų organizacijų narių akty-Į 
viai dalyvavo Prancūzijos pa- j 
sipriešinimo sąjūdyje prieš, -
hittlerinius okupantus. Tero- &1US. 
rištinė kampanija varoma an-1__
glų - amerikiečių karo kurs
tytojams įsakius tą momentą,

ja, tyrusius stebuklą, bet 
tikėkit tiems, kurie matė, 
jog kryžius judėjo.

Bet kas gi pasirodo? į Į
Visi sutinka, jog kryžius 

judėjo; sutinka su tiko net 
ir Čechoslovakijos vyriausy- 

. \Bet jis judėjo dėl to, 
kad taip buvo kunigų įtai- [ 

j sytas, dėl to, kad tam tik- Į 
įrais prietaisais. kunigas’ 
įgalėjo jį knypkio paspau-1 
dimu judinti!

Šiandien to “stebuklo” ■ 
!pasėka yra tokia: Čecho- 
I slovakijos ekranuose ma-l 
tomą filmą, kurioje smalk

oj meniškai parodoma, kaip Į 
ivJ kryžius buvo judinamas,; 

kaip dvasiškija buvo pasi- 
:_x (mojusi apgauti tikinčiuo-

nai ne vienas, ten yra mo
teriškė, mano žmona.”

Svetys-? — “O kas ten 
apačioje, tu manai, yra, ma
no kambaryje — antis?!”

Atvažiavo iš provincijos 
vedusių pora į New Yorką 

Iš Helsinkiu ELTA pra-'ir apsistojo viename nuo pi- 
neša apie straipsnį, parašy- lietiško karo laikų budavo- 
tą Hertos Kuusinen, ir nu-1 tame viešbutyje. Įėjo jiedu 
kreipta prms. salies prezi- i į jiems paskirtą kambarį, 
dentą Paasikivi. Skaitome: | j<urįame stovėjo l|ova,v taip- 

Demokratinė spauda deda gi nuo pilgrimų laikų pasi- 
Ilertos Kuusinen straipsnį likusi. Moteriškė dejuoja 
“Kur veda Paasikivi linija?“ RacĮ labai senovinio pobu- 
Kuusinen smulkiai nagrinėja vjeta< Vyras tvirtinan- 
Paasikivi politinės veiklos pa- .. . . . , .

. i. . i . i UI ell Ietį odiWj 01U v 1U VU vgrindimus etapus ir nurodo. J J
kad tos veiklos pagrinde vi-; guleJ0 Pats Wa- ;........
suomei buvo stambaus kapi-1 shingtonas. kada kariavo fiejo; 
talo interesų apsauga. i su Anglija.” Jiems besikal-,

Kalbėdama apie vadinamąjį; baht pradėjo lašėti van- 
Paasikivi “patriotizmą,“ 
sinen pabrėžia, kad jam 
vyne” visuomet buvo stam-1 
baus kapitalo, besiremiančio 
bet kuria užsienio karine jė- | 
ga, valdžios simbolis. Straips- ' 
nio autorius nurodo, kad po 
karo Paasikivi laikinai apsi 
metė “naujos politikos“ sali 
ninku. Tačiau, tapęs prezi 
dontu, jis panaudojo savo vai 
džią stambaus kapitalo pozi-1 
ęijoms sutvirtinti, 
grąžinti j buvusį 
prieškarinį kursą, 
“naujos politikos“ ' 
jis nuolat siekė, kad pazan- k0CĮėl tu netaupai vandens 
giosios .jėgos Suomi jos vyriau-; taye peikia išdeportuOti Į 
sybėje būtų mažumoje. Vė- • R meškos '
liau, pirmai progai pasitai-; m • . ,,
kius, jis padare perversmą, j vai^us pel 1, tu . . . tu . . . 
pašalinęs liaudies demokratus; ‘ Ne taip garsiai tamista, 
nuo dalyvavimo vyriausybėje aiškina užpultasis, “aš čio- 
ir perdavęs valstybinę valdžią j 
social d*e m o k r a t i n e i vy r i a u sy- į

bei, kuri ėmė remtį reakcijos ■ 
ir stambaus kapitalo intere-1

Kai]) galima pralobti
Pamatęs laikraštyje skel

bimą, kad už doleri duoda 
patarimą, kaip galima greit 
užpelnyti milijoną dolerių, 
Godišius skubiai pasiuntė 
dolerį. Gavęs atsakymą, kai
po didi laimikį, vos spėjęs 
atidaryti voką, padavė žmo
nai skaityti lekciją. Ji pra-

— Būk toks gudrus kai]) 
aš; rask milijoną tokių kvai
lių, kaip pats, ir turėsi mi
lijoną dolerių ...

Godišius stvėrė iš žmonos 
laišką, bet jau buvo per vė
lu. Jinai jau žinojo ir tą,

lašėti
Kuu- i jUQ nuo iubų jr trumpu lai- 

| ku smarkiai sroveno kris
damas žemyn. Tada svetys, 

i pagautas vandens 
i minties, žaibo 
atsirado pas buto 

I viršuje ir stipriai
į duris, pro kurias tuojau * 
pasirodė vyriškis. 1

Svečias iš apačios, nieko 
Suomijai:nelaukdamas sušuko: “Tu 
reakcinį šiokis, tu tokis, tu dar kito- 

Net savo i kis, tu pats vidutinis, nie- 
laikotarpiu kam nevertas sutvėrimas

taupymo
greitumu
okupantą
sutrenkė kas atsitiko su tuo doleriu, 

i kurį vyras buvo sakęsis, 
i kas nors jam ištraukė iš ki- 
šeniaus.

Senas vaikas
— Mama, kas yra senas 

vaikas ? — klausė 8 metų 
k Jonukas.

— Tas, kuris nieko nežino 
ir nenori žinoti. O kur tu, 
vaikeli, matei seną vaiką?

— Kada dėdė Jonas dali
no prie šapos lapelį, mūsų 
kaimynas Molinis neėmė 
pel i o, tuomet dėdė jam 
kė: “senas vaike.”

Į DR. EUGENE 
BARNETT’O NUOMONĖ

Chicagos dienraštis ‘Vil
nis rašo:

Dr. Eugene Barnett, YMCA 
nacionalis pareigūnas, kalbė
damas Chicago.i penktadienį, 
sakė, jog nežiūrint riksmo, 
smerkimo ir niekinimo komu
nizmas laimi šaltajame kare. 
Kapitalizmas yra defensyve, 
nors jis atrodo galingas ir 
daro puolimus.

Dr Barnett sako, komuniz
mas žygiuoja dėlto, kad jo-

Žmonių puolimas atrodo, lyg būtų jų profesija
, Senatorius Joe McCarthy (iš Wisconsin© republiko- 
nas), atrodo, pasišovė išgarsėti nekaltų žmonių puolimu.

Jis andai, kaip žinia, paskelbė, būk valstybės depart
amente dar tebesą keletas desėtkų komunistų.-
t Sepatas tuojau paskyrė komisija McCarthy’io kaltini-j kai Prancūzijoje auga ir sti
rnų teisingumui ištirti. Komisija, vadovaujama senato- į Prėja prancūzų tautos su dar- 
fiaus Tydings’o, reikalavo, kad McCarthy išvardintų' binmkų klase pnešakyje kova 

f tUOS komunistus. ’ laisvę ir darbą.
, Bet senatorius nesiskubino tai padaryti. Pagaliau jis! e_s esarne 11 r1’ a<; Patuo~ 

pradėjo išvardinti po vieną, po du. Jo pirmutine auka;mct liks’ištikimga draugystei 
buvo teisėja Dorothy Kenyon, liberale, rooseveltięte. su ]aisvę mylinčia pl.ancūzų

C motelis atvyko į senato komitetą pasisakyti, kas,^au^a> draugystei sucementuo
ji yra politiškai.

Ką gi ji pasakė?
/ Tarp kitko, Dorothy Kenyon tarė:
y “As visuomet buvau ir esu nepriklarisoma liberalė,; drauge su prancūzų tauta pa- 
l įrooseveltinė demokratė, pasiaukojusi ir aktyviai veikiau- -------------- ------ --------------

ūž tokius dalykus, kdip darlnninkų buities pagerinimą i minkime, kiek iš valstybės department© tarnautojų jau 
įr civilinių laisvu^ išlaikymą ..» 

p Va, kur šitos moteriškės nusikaltimas! Va, už ką ji 
•-Šiandien yra terorizuojama ir inkvizuojama!

-Komunistiniam judėjimui ši moteriškė nepritarė ir 
jame nėra buvusi. Jos nusidėjimas glūdi tik tame, kad ji 
stojo ir tebestoja už darbininkų klasės būvio pagerinimą.

■ Tokie žmonės šiandien yra reakcininkams labai ne- 
t-popuiiarūs ir jie visaip šmeižiami, niekinami.

J - / Tam tikslui leidžiami pinigai, eikvojamas brangus 
ra“

■ tiems prieš tokius žmones.
LKad šiandien valstybes departmento tarnautojuose

tai bendroje kovoje prieš hit- 
1 leriniUs okupantus ir toje ko

voje pralietuoju krauju ir

t ; buvo “iščystyta.
Bet senatorius McCarthy ir jo kolegos to nepaiso, i 

i Jiems svarbu pulti kiekvieną, kada nors kiek tiek dirbusį i 
naudingesnį liaudžiai darbą. Jiems svarbu šmeižti tokius; 
asmenis, atsilyginti jiems už tai, kad ateityje kiti ne-į 
drįstų to daryti. L

Senatoriai, mat, turi nepali-ečiamybę. Jie gali kąjbėtii 
prieš žmogų, ką jie tik nori, na, ir 
teisės juos už tai patraukti teisminėn atsakomybėn.

Žmonių laikas, užirųama vieta spaudoje raštams, nukreip- ' Nereikia būti komunistu, kad supratus, jog toks semitu, it - _ y. ii*  x_________ Mvd ono ta w vii ana 11 m a a banbio nn iilr amnivia-

Fagerholmo asmenyje, nu-' 
l-rodo Kuusinen, Paasikivi ma
tė visų pirma žmogų, glau- 

I džiai susijusį su Skandinavų 
■ šalių Maršalo plano bei Atlan
to pakto šalių vyriausybiniais 

! sluoksniais,’žmogų, kuris vyk-; 
dys Paasikivi reikalingą poli-i 
tiką. Kuusinen pabrėžia, kadi 
Paasikivi visais klausimais' 
glaudžiai bendradarbiavo su tų bei kaimų darbo

,v , 'a ,(dabartine vyriausybę ir pilnu-1 badą ir skurdą, politinį te- 
apsmeiztasis nelturi [ tinai rėmė vyriausybės pozi-■ rorą prieš , demokratijos šali- 

! ciją Komi kruvinų įvykių me-: ninkus, karine avantiūrą ir 
pavojų visai šaliai ir kiekvie
nai suomio šeimai.

la-
sa-

ArPolicijos saržentaS; - 
tu jau sugavai tą vagį?

Policistas: — Ne, bet mes 
išgązdinom, kad jis 

daugiau pasirodyti ' 
mes esame.

su Tarybų Sąjunga, Kuusinen 
nurodo, kad Paasikivi ryžtin
gai smerkė tuos buržuazinius 
politikus, kurie rėme šios tu- 
tarties sudarymą.

Baigdama Kuusinen rašo, jį taip 
kad suomių tauta pradėjo su- nedrįsta 
prasti, ką žada vidaus ir už- ten, km* 
sienio politika, varoma koali-i 
ciJnieriams vadovaujant. Ji;- Lankytojas: — Kodėl -tu 
žino, kad ta politika reiškia i raudiesi čionai, biednąs žmo- 
augančius pramoninio ir ban- gaus? 
kinio kapitalo pelnus, mfes-

žmonių nelaimingos trylikos.
Kalinys; — Aš esu auka tos

Lankytojas: — Įdomu. Kaip 
taį atsitiko?

Kalinys: — Dvylika džiūri- 
manų ir vienas teisėjas.

I. U.natoriaus McCarthy plepėjimas kenkia ne tik šmeižia-! 
miems, puolamiems asmenims, bet kenkia ir visam mū-j dradarbiavimo .. -------- _ . .

* komunistų, turėtų būti aišku net akliausiam. Atsi- sų kraštui. i pagalbos sutarties sudarymą 2 pusi.- Laisvė (Liberty, Lith. Dady) Penk^, Kovo 17, 1950

Liesdama draugystės, ben- i 
o ir savitarpio



Dr. S. Matulaitis

Iš kur kilęs žmogus
I pasaka išnyko, pasiliko tikilios padare tikrą vyrą ir'šalis, turkams priklausanti, i įvairiausių raštų. Tik rašė džiojo. Tame skaičiuje 

r..,.........moterį. Senovės perujiečių !yra dalinai nuo saulės kai t- jie ne ant popieriaus, kaipivo ir žydai, juo labiaus,

vuliai, ir žmogus. Tai]) šti 
Ramiojo vandenyno sol

jaučio galva greta Jagvės, 
kaipo ženklas, kad Jagvė 
kada tai buvo jaučiu. Mes 

priėmėme ir mel-aklai t 
dž iambs

iinJipde iš mo

Apie žmogaus Kilmę.
Klausimas, iš kur kilęs 

žmogus, kaip jis atsirado 
ant žemės, ką' bendro jisai 
turi ir kuomi skiriasi nuo

laukinių 
platinusi

senovės užima žmogaus 
protą. Kaip tik žmogus ėmė 
sugebėti galvoti, jis tai*]) 
pirmųjų užduotųjų sau 
klausimu, greta su klausi
mu, iš kur atsirado apsu
pantis ji pasaulis, uždavė 
sau ir klausimą: iš kur ki-

kiaušinio. Narį-
1 i jos gyventojai 

mano, kad pirmieji žmonės 
išsikalė iš kiaušinio, - kn

is jo 
sėdėjo

lu

roiškianti didžiausia liiūsii 
laikais nesąmonę. Žydams, 
žemame tuomet išsilavini
mo stovyje (‘šautiems, ta 

ko, bet mūsų 
tokiems nie- 
neišmanymas.; didelis

žmogų
Niekas* negalėjo duoti 

teisingo atsakymo, nes nie
kas teisybės nežinojo, ir no

kokis tais laikais galimas 
buvot Aišku, kad atsaky
mai buvo duodami, mūsų

juokingi, bet žmonės jiems 
tikėjo, skaitė rimtais, nes 
tai kaip tik atatiko jų tuo- < 
metiniam išsilavinimo laip-

ilgainiui Įgijo senumo auto
ritetą. Tai]) manė bočiai ir 
prabočiai, prie to priėjo se
novės išmintingiausi žmo

ir visi privalo manyti. Toms 
nuomonėms tikėjo, jos iėjo

n.os 
piešė 
kuriais

tentės. Nulipdęs, rid
ant molio drabužiui, 

kiekviena gentis

kurio trumptis.
visa, kas reikia,

išėjo laivt
žmonės. Ž 
iki kranto, apsigyveno te
nai; nuo to ir prasidėjo 
žmonių veislė. Salos Bidži 
gyventojai tiki, kad žmo
nės išsikalė ’ iš kiaušinio;

Bas batukus yra padavi
mas, kad iš jjiadžiu buvo 
stebūlingas didžiulis gai
dys, kuris perėjo ant trijų 
dideliu kiaušiniu, iš kurių 
išperėjo bernaiti ir dvi 
mergaites, iš kurių ir kilo 
žmonės. Šitokį padavimai 
apie kilimu pasaulio ir žmo
gaus iš kiaušinio atranda
mi ne tik pas laukinius, bet

tas tautas, kaip tai kinie
čiai ir indai. Tikėdami i ki
limą žmogaus iš kiaušinio 
tie žmonės neužduoda sau 
klausimo, iš kur gi atsirado 
tas kiaušinis arba paukštis.

kiaušinį. Aklai tiki, kaip 
tiki ir mūsų dienų tikintie
ji, būk kažin kokis ton die-

vyro šonkaulio. 1 iki, nors 
sveikas protas primygtinai

nesąmonė.
Pas kitus vėl laukinius 

randame padavimus, kad 
žmonės ir gyvuliai a.tėję iš

irašytos i knygas “šventas’. 
Tokiu keliu tos klaidingos 
kūdikiškos senovės žmonių 
mintys užsiliko iki mūsų 
dienų. Net ir šiandien vadi
namųjų apšviestųjų tautų 
dvasiškiai sugeba dar į- 
kalbėti žmonėms būtinai
tikėti pasakoms apie žmo- kažin kur.. Tai]) 
gaus sutvėrimą iš molio ir ciai—daieri sako: 
įkvėpimą jam dūšios. Žmo- j.ę žemė atsivėrė 
nijos kūdikystėje sugalvo-. rigundi viduryje; 
tomis pasakomis ] 

j^lvas, aptemdina protą, 
mulkina tikinčius neišma
nėlius, neduodami jiems ga
limybės susipažinti su tik
ra teisybe, su tais davi
niais, kuriuos turi mūsų 
dienų mokslas. Tiktai žino
jimas, tiktai mokslas, pa
remtas neužginčijamais į- 
rodymais, gali ir duoda tik
rą to klausimo išrišimą. Bet 
nuo tu kūdikiškų pasakų

• iki mūsų dienų mokslo da
vinių žmogaus protui pri
sėjo pereiti ilgą, ilgą ieško
jimo, kartais ir nevykusio 
ieškojimo, kelią. Apie jį čia 
kelis žodžius pasakysime.

Reikia pažymėti, 1___
žmogaus protavimo pagrin
das visur 
jo materialise gyvenimo są
lygose. IŠ ! 
praktikos žmogus semia sa-1

pripildo , žemėje išėjo įvairūs^ gyvu- J 1 i i n t • n 0'5 i t ) 5 5 t . vi tliai ir žmogus.’’ Bušmenai 
(Afrikoje) sako, kad žmo-

žemoje, kažin kur ten 
šiaurėie, kur dar ir dabar 
galima. matyti pirmųjų

šio

beždžionės, pas žmones yra

ięs is uezazioncs, /\noi Ke
liauninkių pasakojimų, dau-

nų tvirtai įsitmmę, Kac 
beždžionės—tie patys žmo-

kad .juos neimtų

kad beždžionės k
vo ,žmonos, tik tai vėliaus 
nustojo žmogaus išvaizdos 
už 
ma. taip pat da ir

beždžionių

g u Ima nūs ir 
os beždžionės

žmonių gyvenimus. Žmo
nės nesipriešina joms, nes 
bi’io ias judinti. Anais me

sakymą išmušti gulinantis

kai 
nuo 
dzin 
girių

kai kuriose vietose kilo net 
sumišimai. Anglams prisė
jo atšaukti savo įsakymą. 
Kai kurie laukiniai visiš- 

neatskiria beždžiones 
žmogaus. Malajai žo- 
“orang-utang” (t. y. 
žmogus) vadina ir 

ones ir tose giriose
gy vena nč i u s žmo nes.

Bot ‘ žmogaus vystymąsi 
nestovėjo vietoj. Žmogaus 
priemonės gyvenimo reika
lams aprūpinti vis tobulėjo. 
Skaičius darbo įrankių vis 
didėjo. Žmogus išmoko var
toti ir gaminti ugnį, pasi
gaminti įvairius įrankius, iš 
akmens, pasidarė lanka

myn
Ovagerero (Afrikoj) paša- žodžiu 
koja, kad pirmutinis vyras ’tverti, 
ir moteriškė išėjo iš me
džio Onumbo-Rombonga. Iš 
ten pat išėjo ir stambieji 
raguotieji gyvuliai. Smul-

i

m n s žingsnis pin
igaus garny l)o j e. 
mogus . pradėjo

Šitame savo išsivystymo 
liusnyje žmogus ima jau 
itaip manvti ir apie pa
kulio ir žmogaus kilmę, 
o pažvalgos į žmogausčios uolos. Zulusai (Afri

koj) sako, kad žmones išė
jo iš nendrės. Navaho 
(Naujojoj Meksikoj) —kad 
žmonės pirmučiausia gyve-

■ . no žemės urve, bet, išsikasę
• ir visuomet glūdi skylm išėjo i žemės pa vi r- o.p,.nj pagaminti. Ras lau- 

■ ■ ■ . šių. Drauge su jais išėjo ir
Iš savo gyvenimo gyvuliai.

kilme įgyj
na. Galimybe tverti atsis
pindi žmonių padavimuose;

rimo pradas. Bet žmogui

mas, kad- jų dievas kelis 
kartus nevykusiai tvėrė

ma

kino ne tik žmo-

vo protavimui medžiagą, iš nes kilę' iš augalų, bet dar 
jos daro išvadas; nuo ma- daugiau padavimų atran- 
terialio gyvenimo išsivys- daine apie žmogaus kilimą 
tymo laipsnio priklauso ir iš gyvulių. Daugybė lauki-

žmones, kol galų gale pavy-1 
ko kaip reikiant sutverti, i 
Ant senovės .aigiptiečių! 
šventyklos griuvėsių Link-;

jo pažvalgos, jo proto išve,- 
džiojimai, arba,’ kitaip sa
kant, žmogaus sąmonė pri
klauso nuo žmogaus visuo
meninės buities. Šitai labai 
vaizdžiai matyti iš to, kaip 
žmogus rišo žmogaus atsi
radimo klausimą.

Pirminis žmogus, kuomet 
jis.dar buvo tokiame stovy
je, kad nesugebėjo nieko 
sau pasidaryti, naudojosi 
maistui tik tuom, ką gatavo 
rasdavo gamtoj. Tokiam 
žmogui, nieko sutverti nesu
gebančiam, aišku, negalėjo 
ateiti į galvą mintis apie 
tvėrimą. Tokiame laipsnyje 
esantis žmogus iškilusį 
klausimą apie pasaulio, gy
vulių ir žmogaus atsiradi
mą riš© taip, kaip jo gyve
nimo praktika jam nurodė. 
Jisai pats naudojosi tiktai 
tuomi, ką gatavo rasdavo 
gamtoje, taip pat gatavi, 
jo manymu, patys savaimi, 
atsirado ir pasaulis, ir gy

niu tautų savo prabočiais 
skaito ta ar kitą gyvulį. 
Vieni sakosi kilę iš vilko,

zore yra užsilikęs piešinys, 
kaip dievas Chnum tveria 
iš molio žmogų, naudoda-

kiti iš šuns ar varnos, ar mas darbui puodžio įran- 
gyvatės, ar kitokios gyvos;kilis. Pas laukinius Austrą-
esybės. Tokio tikėjimo žy
mes atrandame užsilikusias 
ir pas apšviestas tautas. 
Pas aigiptiečius antai ilgą 
laiką gerbė dievą-bulių 
Apį; dieve karvę—Gator; 
daugybę dievų piešė žmo
gaus stuomeniu su gyvulio 
ar paukščio galva, kaipo 
liekaną senovės tikėjimo, 
kad jie kilę iš gyvulių. Ne
toli ieškant da ir šiandien 
pas katalikus neretai gali
ma atrasti altoriuose pieši-

lijoj yra padavimas, kad 
į pirmieji žmonės buvo ne- 
idabaigti dirbti, buvo lig 
'apvalūs uplos šmotai. Tie 
šmotai neturėjo nė veidų, 

į nė rankų, aplamai jie dar 
neturėjo žmogaus išvaiz- 

Idos. Bet anot padavimo 
j ‘‘vakarų danguje” gyveno, 
|esa, kažin kokios dvi ste
buklingos esybės. Pamatę 
nedabaigtus daryti žmones, 
jiedvi nusileido iš dangaus 

i žemėn su savo akmeniniais
nį dievo, žilo senio su ilga peiliais ir ėmė drožti ap- 
barzda, o greta jo jaučio valiąsias uolas. Pirmučiau- 
galvą. Tai dievas Savaof. šia, esą, atskyrė nuo stuo- 
Šita reiškia nieko daugiaus, menų galvas, rankas, ko
kai}) tat,- kad ta žydų gentė, 
kuri pirmučiausia “sutvėrė’ 
sau dievą Jagvę, buvo įsiti-

jas; atskyrė pirštus ant 
rankų ir kojų; po to padir
bo veidus, išgręžė šnirples,

kinusi, (kad jie kilę iš gyvu- atidarė akis, išpiovė bur
bo jaučio. Laikui bėgant nas, žodžiu, dirbo, kol paga

kad žydų tautos viršūnės— 
turtuoliai ir dvasiškiai 2600 
metų atgal buvo babilionie
čių išvesti, iš užkariautos 
Judėjos ir kaipo belaisviai 
apgyvendinti Babilionijos

ros virtusi išdegusia dyku- .mes, bet ant molio lentelių, 
ma, dalinai nevaisinga mo- Ant minkšto molio lentelių 
li<) tyruma, vietomis pelkė- Adydavo mediniu paišeliu 
mis išvagota. Šalis šian- įikromis j kyliukus pa
ini ir kurdų apgyventa, ina^om^s raidėmis. Dalė į- 
Tiktai upių pakraščiais giu dubimus minkštame molyje. 
Ii keli žymesni' miestai. ^>0 m°H džiovindavo, iš 
Anais senaisiais babilionie- ko apturėdavo kietas Ien
om laikais, buvo tirštai ap-, teles su 
gyventa, derlinga šalis, km lentelių 
rioj puikiai derėjo kviečiai, knygynai.

’ lupiais tų lentelių atrasta senovės 
i griuvėsiuose. Tiesa,

mis išvagota. Šalis šian
dien menkai klajoklių ara 

kurdų apgyventa, j
buvo apie 50 metų, kol per
sai, nukariavę babilionie- 
čius, leido jiems atgal Judė
jau grįžti. Būnant Babilio
nijos nelaisvėj, užaugo nau
ja žydų karta aukštesnės 
babilioniečių kultūros .įta
koj, pasisavinusi tarp kita 
ko ir babilioniečių tikybi
nes pažvalgas ir jų padavi
mus. Dabar mums tikrai 
žinoma, kad žydų “šventie
ji” raštai, bent vadinamos 
"pradžios knygos”, buvo 
surašytos žydams pagrį
žus iš Babilionijos nelais
vės/ Pasaulio ir žmogaus 
sutvėrimo pasaka, tilpusi 
žydų “pradžios” knygose 
yra su kai kuriomis atmai- 

. , . , . • nomis babilioniečių dievo 
aP\e ?,a1’ Marduko tvėrimo pakarto-

Mardukas tvėrė l- • u-iA:_

raštais. Iš tokiu 
susidėdavo ištisi

Dabar daugybė
miežiai, finikai. Paupiais tų lentelių atrasta senovės 
buvo daug didelių ir tartim!rūmų griuvėsiuose. Tiesa, 
gų miestų, kuriu šiandien dalis ju sutrūnėjusi, bet ne
atranda žemėje tiktai grim maža dar užsiliko arba čie- 
vėsius, kaipo ženklą buvu- j lybėje 

įsios
šalies. Senovės
čiai'buvo prakasę po visą 'dideliu 
sali daugybę kanalu, kurie išmokti 

ir nuėjo prisipildydavo vandeniu ir išversti.

kurių susi

<as buvo ir žy-

žinomu pora, 
• pa s i džiaugė

priėmė tą pasaką drauge 
su kitomis įlipusiomis žvdų 
“šventuose 
ėmė ir vi

raštuose’. kri
siu dienų tiki,

ta, Kad ir žydai ne 
i.igalvojo tą. pasaką, 

m gatavą 
B abi Ii on ie
čiai metu <

iš babilioniečių
(‘i a i 5—(j t ūks t:
atgal gyveno upių Tigro ir

arba sutrūkusios į 
turtingos, apšviestos dideles šukes. Mūsų dienų 

babilionie-į mokslininkams, nors ir su 
vatgu, pavyko'*1, 

jas perskaityti ir 
Tai buvo darbas J 

duodavo drėgmę kaitina-!nelengvas, nes šiandien jau 
moms saulės spindulių dir- i niekas nė tu raidžiu nevar- 
voms. Iš kitos pusės taisytoja ir ta kalba jau yra iš- j 
kanalais nubėgdavo vanduo nykusi. Tarp tų lentelių ! 
iš žemumų, kurios šiandien atrastas ir babilioniečių pa- : 
pelkėmis virto. Šiandien'davimas ; * ' ’ ’ 
kanalai užleisti, netekusios dievas 
drėgmės dirvos dykumomis j žmogų. Tais laikais babi- 
virto. Mat babilioniečiai {lioniečiai, kaipo apšvies- daneaus skiiao
paliko persų nukariauti, jų čiausia tauta, turėjo didelę ‘ ■ 1 ‘ . g. -
miestai sugriauti, šalis su- įtaką į aplinkines, žemiaus 
naikinta? Senovės babilio- Į apšvietime stovinčias, tau-, 

/)uvo apšviesčiausia tas. Jų tikyba, mokslo, Ža
kais šalis pasaulyje, nios, j 
muse buvo spkrauti jvo pavyzdžiu kaimynams, ie- 
km&gynaPTs įvairių įjuos sekė, jiems pamėg- .

niečiai

dideli

Hk ką parašyta Jo

tą ir surinko vienus van
denis viršuj, kitus apačioj 
to skliauto, tas nat aklai 

raštail’padavimai’ bu- -Pasikartoja ir-žydų pasako- 
Kai]) Mardukas po to

(Daugiau bus)

o Juškos l-r iii veiksmų. komedija

l'RILYPE PORA'
vaidinama Kovo-March 18, 1950

414 Green Street Salėje, Philadelphia, Pa
Pradžia

Rengia Lietuvių Moterų Kl., vaidins Liaudies Teatro aktoriai iš Brooklyno po vad. Jono Juškos

Elenos rolėje
F. LAPINSKAS

Jono rolėjk'
JONAS JUŠKA 

Režisierius

Komedijoj pamatysite, kaip motina savo dukterį, 22-jų metų, priverčia tekėti už senio 72-jų 
metų, kaip dukters mylimasis, jaunas vaikinas tam priešinasi, ir kaip iš jų pasidaro trilypė po
ra. Komedija labai juokinga ir užtikrinam, kad prisijuoksit iki ašarų. Taigi visi ir visos nepa
mirškit ateiti ir gardžiai pasijuokti.

lvi. JUŠKIENE
Marės rolėje LILLIAN GRANNAS

Stellos rolėje

Kviečia RENGĖJAI.

GEO. KLIMAS
Valeko rolėje

VEIKĖJAI
Petras Budrikas, blednąs farmerys .... William Kulik 
Marė, jo žmona . . . . ................................Magdė Juškienė
Elena, jų duktė . ............................................Valentina Nevins
Jonas Benderis, Elenos mylimasis .... Felix Lapinskas
Jurgis Valekas, 72-jų metų Elenos jaunikis . George Klimas 
Juozas Stukas, dirbąs pas Valeką...........................M. Stakov
Katrė švilpa, Marės draugė............................ Eva Graunienė
Stella, jos duktė . . . . ............................Lillian Grannas

Magdė, vestuvių gaspadinė.....................................Anna Jonikis
Lukas, Budrikų kaimynas..................................... Carl Benderis

šokikai ir vestuvininkai.
Viskas dedasi lietuvių farmerių gy venime Amerikoje.

1-mas veiksmas — Budrikų kiemas. 2-ras — Vestuvių kam
barys. 3-čias — Valekų daržas (parkas). 4-tas — Valeko 
namų kambarys.

Prašom pasilaikyti šitą plakatą, kaipo programą.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Kovo 17, 1950
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Nedidokas parkas kupinas žmogių, tarytum jin 
susibūrė viso miesto gyventojai. Trys aukštos tri
būnos stūksojo viršuj minios, o iš ių liejosi ugningi 
kalbėtojų žodžiai, kurių atgarsiai] atsimušė i par
ką supančius aukštuosius pastatus’ Vyrai ir mote
rys, seni ir jauni unisonu smerkė nedarbą, krizę, 
antmestą ant darbo žmonių klasinės santvarkos, 
tikriau: stambiojo kapitalo.

Viršuje didžiulės minios kyšojo miškas iškabų su 
□balsiais, šūkiais, reikalavimais: “Mokėkite bedar
biams algas!” “Darbo arba duonos!” “Nenutilsime, 
kol bus išklausyti teisėti mūsų reikalavimai!” “At
imti iš kapitalistų ir duoti bedarbiams!” “Pensijos 
seno amžiaus žmonėms!” “Žygiuosime į sostinę ma
siniai!” “Atsisakome mirti badu!” “Tik socijaliz- 
mas užtikrins liaudžiai duoną ir taiką!”

Žmonės, iškabos, tribūnos, kalbėtojai ir žaliuo
ją‘šakoti medžiai sudaro stebuklingai įspūdingą pa
veikslą, kokio nesu matęs!

Minią lenkia uniformuotų policmanų retežis. Jie 
ginkluoti; su buožėmis rankose stovi ir laukia — 
laukia kam nors kirsti. Gatvėmis jodinėja išdidūs 
raiteliai’, dairydamiesi ir laukdami žodžio iš vy
resniojo.

Centrinėje tribūnoje pasirodo Juozas Balandis, 
Petro sūnus, o mano ... žentas. Galingu baritonu jis 
ragina tūkstančius nenusiminti, bet veikti; nebad- 
miriauti, o kovoti ir gyventi, nes mūsų šalis graži, 
išteklinga, pilna gerybių, priklausančių darbo žmo
nėms, privalantiems pasiimti jas iš tų, kurie netei
sėtai pasisavino, užgrobė...

— Šiandien Įteiksime reikalavimą miesto val
džiai, — plaukia žodžiai iš jo burnos, — o jei mūsų 
reikalavimas čia nebus patenkintas, ruošimės žygiu 
į Washingtona, į savo sostinę, garsiai visai tautai 
pasakyti, jog mes atsisakome mirti badu dėl to, kad 
perdaug pagaminome produktų .... Mes ne prašo
me, o reikalaujame!... Mes ne keliaklupsčiauja
me, o kovojame!. ..*

Jo ugningus žodžius klausytojai lydi šūkiais ir 
rankų plojimu . ..

“Mano žentas, mano žentas!...” gema žodžiai 
mano burnoje, tokie saldūs, tokie malonūs!

Išrenkamas iš minios komitetas ir jis, pro gink
luotos policijos barjerą, eina miesto rotušėn, kopia 
baltais marmuro laiptais aukštyn. Mano vaizduo
tėje atgema praeitis.

Atmenu, kai aš dar buvau su “jais,” atmenu, kad 
mes vieną šaltoką, bet saulėtą dieną, čia pat prie 
šitų laiptų mažesniame skaičiuje susibūrėme reika
lauti bedarbiams pašalpų, kai čia krito bedarbis, 
Juozas Kibirkštis, kai policijo žiauriai suko ranką 
Nastutei, dabartinei Balandienei, kai aš mojausi 
ją ginti ir pats buvau ligi nesąmojaus priblokštas, 
paskui įkalintas.

Atmenu, kai daug vėliau, kai aš buvau turtingas
ir šlovingas, ne kartą čia išdidžiai lipau miesto ro- 
tušėn su kyšiais valdininkams, kai aš čia pat aukš
tai, prie durų, ant baltų marmuro laiptų, rūky
davau cigarą, laukdamas majoro Driskolio eiti drau
ge pietų, kai policija prieš mane lenkėsi.. . Dabar 

■ miesto majoras jau nebe Driskolis, tas sukčius; da
bar jau kitas. Dabar ir aš jau nebe tas... Aš jau 
— niekalas... Jei nebūčiau ieškojęs turtų ir tuš
čios šlovės, jei būčiau ėjęs išvien su Balandžiu, su 
plačiuoju darbininkų judėjimu, su kuriuo eina ma
no žentas ir duktė, ar nebūčiau laimingesnis? . ..

Mano galvoseną nutraukė ūmai prasivėrusios 
miesto rotušės durys, pro kurias buvo jėga brukami 
laukan komiteto nariai, besipriešiną policijai, juos 
brutaliai stumdančiai.

Minia veržiasi link laiptų ginti savo išrinktuo
sius. Pasigirsta šūviai: vienas/ kitas — ant syk 
daug jų. Minia gaivališkai surinka, suklykia. Aki
mirkoj iškyla debesis nei tai dūmų, nei miglų, ku
rios aprėpia visus, veržiasi į akis,” ištraukia ašaras, 
žmones apakina. Tai ašarų bombos! Tai naujas at
radimas ž^ęui laikinai apjakinti, kad jis negalė-- 
tų veikti, gintis nei bėgti. *

Minia skleidžiasi į visas puses didžiuliame sąmi- 
šyj, policija vaišina ją buožėmis. .. Stovėjęs jos pa
kraštyj, ir aš nėriau šalin, kiek leidžia pajėgos. Po 
kokio pusvalandžio atsipeikėjau ųž poros bliokų 

* nuo parko šaligatvyj,. atsirėmęs į bažnyčios siehą. 
Apsidairiau. Atrodė, jog viskas baigta, žmonių par
ke nebebuvo. Tyla ir ramybė, kokia gamtoje įvyks
ta po audros...

' ' ' ‘ V. .•
Daug kartų vykau į rajoną, kuriame gyvena Ba

landžiai. Nedrįsdamas eiti į jų butą, aš lendžiojau 
aplink, lyg vagis, galvodamas, ar nepamatysiu kur 
savo dukters ir anūko, ar juodu nepratars man ma
lonaus žodelio, ar nepavyks man sumegzti su jais 

/giminiški ryšiai, kaip tėvo su dukterimi ir anūku? 
Gal gi dar ne per vėlu.

Vieną saulėtą popietį aš buvau netoli Balandžių 
' parkelyj. Atidžiai žvalgiausi, vis tebeieškodamas 

'%
Parkutyj nemažai suolelių ir visi užimti žmonių, 

tebesišildančių saulėkaitoj. Tūli jų snūduriavo, nuo

bodžiaudami, kiti varlinėjo laikraščius, treti šneku
čiavosi. Moterys mezginius mezgė, o vaikai dykinė
jo, bėgiojo po žolę ir takeliais.

.Aš dairausi, kažko ieškau, akylai stebėdamas 
kiekvieną moterišką veidą. Bet vis nerandu, ne
matau !

Pasiekiu nedidelį vandens fontanėlį, stovintį 
kryžtakėje, pro jį žiūriu ir, mano džiaugsmui, re
giu! “Suradau, suradau!” pats sau kalbu. “Kokia 
laimė!...”

Kitoje fontanėlio pusėje, po nedideliu medžiu, sė
di suolelyje Mikalina Dorutė, jaunoji Balandienė, 
įsmeigusi savo žiūrą į laikraštį. Per keletą rųinųčių 
nejudėdamas ją stebiu, sotinu savo alkaną sielą.

“Mikalina, Dorute!” vėl kalbu sau mintimis. 
“Brangioji, tu esi mano duktė. Aš tave apleidau, 
kuomet galėjau tau padėti. Tu manęs negirdi, ma
no dukrele, mano mieloji, mano.. .”

Bet kur gi josios Petrukas, mano anūkas? O, an
tai jis, toliau už jos, žolėje kaž ką krapšto, kaip 
paukštelis, rūpestingai dirba savo kūdikišką dar
beli, v

Kaip Dorutę užkalbinti? Kaip atidaryti jai ma
no sielą? Žinau! Pirmiausiai prisitaikysiu prie ber
niuko-, prie savo anūko. Kai jam patiksiu, — jei 
patiksiu, — jį užšnekinęs, tai ir motina man nusi
šypsos, gražų žodį numes ir gal išdrįs eiti į pokalbį, 
pasakys man, kaip ji gyvena, kaip gyveno jos mo
tina, kaip.. .

Apeinu iš tolo lanku prie kūdikio, traukiu iš ki
šenės pinigą, o širdis man plaka, plaka!

— Alio, tu mažyti! — su šypsą, veide pradedu 
kalbinti vaikutį. — Aš tave, Petruk, kadaise ma
čiau — nepažįsti manęs, tu gražusis, mielasis ber
neli? Va, tau pinigas. Aš tave myliu, Petreli, tu toks 
angelėlis!...

Nežiūrėdamas į motiną, aš kišu jam pinigą. Stai
ga man ausyse griausmas:

— Ar neisi šalin nuo mano kūdikio, tu valkata, 
bome! ... Tu nevertas, kad tave žemė nešiotų!

Sudrebu, nežinodamas, ką veikti.
— Dorute! Aš jam nieko blogo... Aš tik... 

Tamsta mane pažįstate. — Atsigrįžtu į moteriškę 
ir jai aiškinuosi, bet jaučiuosi, kaip'kriminalistas.

— Per gerai aš tave pažįstu, tu, niekam netikęs 
visuomenės atmata! Nemačiusi, aš tave pažinojau! 
Traukis šalin, nes pašauksiu policiją!

— Dorute, aš. . .
— Šalin, valkata, šalin! ,
Ji, atrodo, nedrįsta artintis nei prie manęs nei 

prie savo kūdikio. Bijosi manęs. Aš dar vis stoviu, 
kaip akmuo, netikėtumo nustelbtas.

Jos garsus, piktas balsas skardi per visą parką. 
Žmonės skubi link manęs, stoti talkon besišaukian
čiai jaunai moteriškei. Nustembu, persigąstu, su
simaišau, dairausi, lyg siaubo paliestas, bet žodžio 
nebegaliu pratarti. Štai, visai arti stovi jaunas, 
diktas vyras ir mane žiauriai mieruoja savo aki
mis. Rodosi, jis grobs mane ir sutrėkš.

Leidžiuosi bėgti. Žmonės mane keikia. Vaikų bū
relis bėga iš paskos. Kiti gal mano, jog pakvaišėlis, 
išsprukęs iš beprotnamio, tai gailisi. Aš padusęs 
nešdinuosi, kol gatvę pasiekiu. Apsidairau. Rodosi, 
ir vėl ramybė ir aš laisvas ...

vi- .
Šiandien mieste sutikau Petrą Balandį. Jis man 

sakė, jog kalbėjosi su savo marčia apie tai, kas bu
vo parke. Ji prisipažino nekorektiškai pasielgusi su 
manim. Balandis prašė kurį vakarą užeiti pas juos, 
o jis padės man su Dorute susitaikyti. Aš norėjau 
klausti Balandį, ar jis žino, ką aš žinau apie jo 
marčią, bet nedrįsau.

Šį vakarą man labai liūdna. Varsto mane sielvar
tingi sopuliai. Sėdžiu’prie stalelio ir stebiu menkai 
lempos nušviestą pajuodavusią, murziną sieną, ir 
joje tarsi veidrodyje matau savo^ praeitį. Vaizduo
tėje kyla išgyventi, įsispaudę mano sąmojun ryš
kesnieji įvykiai, taipgi buvę man artimi žmonės. 
Motina, Marytė, Dora, Balys Spaliukas, Lujiza, pa
tėvis ir ta'nelaboji, baisioji sioželka! Matau aš ir 
savo žentą, Balanduką, drąsiai ir ryžtingai kovo
jantį dėl naujo gyvenimo, gražesnio ir laiminges
nio. Girdžiu savo dukters pagiežingus, piktus žo
džius: “tu, bome, bome!”

Baisu!... - , '
Žemai kažin kas beldžiasi, bene veržiasi pas ma- 

v ne. Vaitodami, girgžda, lyg skųsdamiesi, pašonėje 
mediniai laiptai. Rodosi jais kas eina, kopia vis į 
viršų, į viršų, pas mane! Lauke tamsu. Varginga
me mano bųt& — gūdi, klaiki tyla, o galvon skver
biasi seniai girdėtos dainos žodžiai :

Apleistas, apleistas 
Pasaulio plataus, 
Kur eisiu, kur dėsiuos, * 
Kas mane priglaus?

Ant kalno medeliai,
, Pakalnėj ...

“LIETUVA PAVIRS ŽYDINČIU SODU
Taip rašo prof. T. Iva

nauskas. Aš gerai atmenu 
jį, kai jis eidamas mokslus 
lankydavo mūsų kaimą 
Musteiką. Jis yra labai ge
ras medžiotojas. O čia bu
vo daug girių ir jose viso
kių žvėrių ir paukščių.

Kai jis čia atvažiavo pir
mą kartą, nemokėjo lietu
viškai kalbėti. O kai atva
žiavo už metų, jau geriau 
kalbėjo už mus, dzūkus.

Vieną kartą atvažiavo 
žiemos laiku.1 Mes mokino
mės pas “derektorių” iš 
maldaknygių. Ir jis atsilan
kė į mūsų “klasę.” Tqi tur 
būt buvo 1906 ar 19(Į7 m. 
Pašnekėjo su mūsų moky
toju. Juomi buvo Simonas 
Kvilonas (Balkynas). Pak
lausė, kiek jis turi mokinių 
ir kokiose “klasėse.”

Už poros savaičių mūsų 
mokytojas gauna visiems 
vaikams vadovėlius. O ku
rie buvo jau mokytesni, 
tiems prisiuntė Lietuvos is-
torijos, geografijos ir užda- 
vinynus, (aritmetikos). O 
kas už tuos vadovėlius už
mokėjo — jis pats pirko, ar 
kas kitas — mes nežinojo
me.

Negana to, mūsų moky
tojui dar užrašė laikraštį 
Lietuvos /Ūkininką. Ir 
tie, kurie ėjo su juo me
džioti, kaip jo pagelbinin- 
kai, gavo dovanų L. Ū. 
Taipgi jis prisiuntė daug 
įvairių knygų * mūsų moky
tojui ir liepė duoti skaityti 
visiems, kas tik nori, dykai. 
Visos knygos buvo lietuvių 
kalboje. JBet koks jų buvo 
turinys, aš tada dar nesup
ratau, bet — ne maldakny-

» ;turėjo įdomią kolekciją iš
kimštų žvėrelių ir paukš
čiu, ir visokiu vaisinių me-

Vieną kartą eina jis ke
liu ir sutinka žmogų. Pas 
mus, dzūkus, buvo' įprotis: 
šnekam lietuviškai, o kai 
sutinkam kokį žmogų, tai 
pagarbinam lenkiškai. Tai 
taip buvo ir jam. Ivanaus
kas sako: tegul bus pagar
bintas... O tas^žmogus jam 
atsako lenkiškai. Ivanaus
kas pašaukia • praeivį — 
Sustok! Ar tamsta esi len
kas?

Ne.
Tai kodėl tamsta pagar

ba duodi lenkiškai?
Ivanauskas domėjosi žal

čiais ir gyvatėmis. Vasaros 
metu jis atvažiuodavo jų 
gaudyti ir mus mokindavo 
pažinti jas. Nuodingųjų 
liepė neliesti. O jis nebijojo 
nei vienos — kai tik pagau
na, tuoj su peiliuku padaro 
operaciją, prašalindamas 
nuodus.

i Žalčius ir mes imdavome 
, i rankas, nes jie neturi jo- 
. kių nuodų ir nepavojingi.
Jis mums taip sakė. Pri- 
gaudydavome ir laikome, 
kol jis atvažiuos. Studen
tas Ivanauskas pamokėda
vo už tuos žalčius gyvus. O 
ką jis su jais darė, mes ne
žinojome.

Vėliau, kai išvažiavo į 
Prancūziją mokytis, jau re
čiau beatvažiuodavo į Mus
teiką. O kai aš išvažiavau į 

i Ameriką, 1912 m., jau nie
ko nebebuvau girdėjos apie 

! Ivanauską iki šių, tarybiitčs 
Lietuvos laikų.

Jo tėvai turėjo dvarą ar 
šiaip stambų ūkį kur nors 
apie Lydą ir, tur but, buvo 
ne biedni. Man rodosi, tė- 

i vas buvo inžinieriumi prie

d žiu.
Bet jis nebėgo per beržy

ną, kaip padarė tūli kiti iš
teklingai gyvenę asmenys. 
Jis pasiliko Lietuvoje, dirb
ti jai. J. Gaidis.

ISITEMYKITE!
Visi Laisvės skaitytojai, LDS 

nariai ir ALDLD nariai, įsitė- 
mykite šių įstaigų antrašus, ir 
kada susirašinėjale, tai adre
suokite taip, kaip čia nuro
doma :

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

Tel. Virginia 9-1827

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas 

110-04 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y.

Lietuvių Literatūros 
Draugija 

110-12 Atlantic Avenue 

Richmond Hill 19, N. Y.

Lietuvių Namo 
Bendrovė 

ir
Liberty Auditorium 

110-06 Atlantic Avenue 
Richmond Hill 19, N. Y.

Tel. Virginia 9-4678

Dienraščio Laisvės raštinė
ges ir ne Jcantičkos. Jau ta- caro valdžios. Studentas atdara kasdien nuo 8-tos Vai.
da jis buvo geras Lietuvos kai kada iš mūsų kaimo pa- 
patrijotas (ir dabar, ma- sisamdydavo arklius va- 
tyt, geras). žiuoti į savo tėviškę. Dvare
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ryto iki 7-tos vai. vakaro; šeš
tadieniais nuo 9-tos iki 12-tos 
dieną.

> Dienraščio Laisvės

BAZARAS
' PACKAGE PARTY & DANCE

Bus Dvi Dienas: šeštadieni ir Sekmadienį

KoVo-March 25 ir 26y

Šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam
Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

LIBERTY AUDITORIUM
f

(Lietuvių Kultūriniame Centre)
110 - 06 ATLANTIC XVE., RICHMOND HILL, N. Y.

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)
I ' ■!

Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais

<♦>

<♦>

•><
< > 
<b

<l>

<f>

<f>

< •>

<♦)

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

<♦>

<i>

<b

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

Mokyklos viršininkas 
pasikorė dėl mokytojo 
vagystės

Kagošima, Japonija. — 
Vietinės gimnazijos virši
ninkas pasikorė. Tuom jis 
padarė atgailą už tai, kad 
vienas mokytojas pavogė 
apię 70 dolerių gimnazijos 
pinigų.

HIĖNOS PAPJOVĖ 
152 VAIKUS

New Delhi, Indija.—Žvė
rys hienos papjovė 52 vai
kus per dvi pastarąsias sa
vaites, kaip sako praneši
mai iš Lucknovo. Pernai 
hienos sudraskė apie 100 
mažų vaikų toje pačioje sri- 
tyje.
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Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais! 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio • 
finansiniai!
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CUEVELANDO ŽINIOS ' IK2*,
Ką Reiškia Jums Albert- 
Holland Teismas

, Paul Albert, pareiškė: ’ čia 
matote gyvą pavyzdį, kokia

L teisėjus. Tail 
policijos prokui’o-į 

Wyner saugojo policijos! 
nuo publikos;

PITTSBURGH, PA Detroit. Mich.
z

Chester, Pa

policija nužudė 18 metų jau
nuolį Earl Kennedy, kaipo 
“nužiūrimą" vagimi, nei ne

vietose diskriminacija, gązdi- 
nimas, persekiojimas. Albert 
ragino negrus ir baltus žmo
nes
įžeidimas reiškia įžeidimą vi
sų. žvalgai paleidę žmogų 
prasišalino nuo scenos. Pro-

ras
departmentą 
kritikos.

Teismo eigoje, kuris tęsėsi 
šešias ir pusę dienu, apsigyni
mo advokatai — Yetta Land

Pittsburgho dienraščiai, ku- 
atakavo Dietzę per porą 

ii- grasino jo krautu- 
„dabar

pirmiau paleidimo šūviu. Tuo-

, i i • i linu iuui i uu na i-todel. kad vieno' , ,: dedamasis žodžio laisve kri
tikavo tą neteisybę. Bet tarpe 
prisaikintųjų teisėjų esant 
bankieriaus žmonai, po 
štabo draugų ir
sudarė didžiumą ir jų 
sprendis buvo “kaltas."pasipiktinę tokiu policijos pa

sielgimu. sudarė delegaciją, 
susidedančią iš unijų, socialių 
klubų ir bažnytinių vadų — 
negrų ir baltų, kuri nuvyko 
pas policijos prokurorą Stearn. ,

tvarkoj, žmonės rašėsi po at
virutėmis majorui Burke, kad 
jis ištirtų Kennedy nužudymo

•giminių i)' 
nuo-

Kelinta savaitė, kai]) Pitts-1 dėl to paties FBI, kaip kad 
burgho laikraščiai būbnija j ii- Cvetic.
a?])ie vieną slavą Matt Cvetic.;
Rodos, akd tas slavas būtų at-1 rie 
likęs kokį tai didelį darbą, j savaičių
štai to “didvyrio" darbas. • vėlei,
Cvetic įsibruko į Komunistų j aukštybes, kaipo kokį “didvy- 
Partiją apie pustuzinis metų į pį.”
atgal, kaipo FBI šnipas, šni- žiūrint į Cvetic ir Dietze ko- 
pinėjimo darbą varė per kele- mediją, atrodo kvailai. Cvetic 

Komunistų Partiją 
prieš 

šios šalies valdžią, kad įtrau-

tą metų: apie trejetas savai- įlindęs, į 
čių atgal Cvetic pasiėmęs' daro visokias intrigas 
savo “baksiuką

mo atsakomybė nebus trau
kiama teisman. Trumpai sa
kant. įvykis tapo nubaltintas.

Tačiau.
tesėsi.

šiandien Paul Albert yra 
laisvas po $1,000 kaucijos iki 
apeliacijos teismo. Bet šis

Un-American Activities Komi
tetui apie 
ristus, 
'’aičių, 
tuoj a,
viršininkus

masinis
19 19, tapo 

p rot esto 
k ui- buvo 
ant E. 33-nušautas Kennedy, 

čios gatvės. Mitingui besitę- 
incidentas.siaut

nekalt.) žmogų iš automobi- 
liaus ir ėmė tampyti. Vienas 
iš milingo kalbėtojų Lou Hol
land atkreipė publikos a lydą

elgimąsi.
ir

Albert ir 
areštuoti 
tuom pat

Lou Hol-

Grūmojimas Teismais 
Tiems, Kurie Protestavo

Protestai tęsėsi ir daiginė
si. Trims savaitėms prabėgus 
nuo protesto mitingo, liepos 9. 
19 19, Paul 
land tapo 
bedūlinant 
klausimu.

Tie du jauni žmones — vie
nas negras, kitas baltveidis— 
tapo įkaitinti už “ardymą ra
mybės" ir “kurstymą prie 
riaušių." Keli mėnesiai vėliau 
Paul Albert (tapo patrauktas 
teisman. Atmosfera teisma- 
butyje buvo apsunkinta ap
kaltinimu pirm ištyrinėjimo. 
Prisaik i utie i i teisėjai buvo

visiems Amerikos žmonėms. 
Teisių Bilius laisvę garantuo
ja ir ji turi būti apsaugota. 
Clevelando piliečiai privalo 
vieningai prabilti | 
mimą žodžio laisvės.
kimo prie apgynimo Albert- 
Holland. Parama yra reika-

at(“

Defense
Albert-Ilol-
Commiltee,

t enkami
— publikai buvo užginta (ma
tyti. Negrai nebuvo prileisti

JUMS TIKRA! REIKIA ŠIŲ KNYGŲ
ISIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: j 

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

Adsies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti’orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

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

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

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

ap-

Kita svarbi knyga yra

I )arbininkų Sveikata
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 
gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius,

• parašytas
DR. ANTANO PETRIKOS

Ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi7 
platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 610-puslapių. Kaina $3.00.

Svarbus 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 Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

c, o Onio bill oi Kignis con
ference. 1900 Walnut Ave., 
Cleveland 11. Ohio.

J. N. Simans.

Binghamton, N. Y
MASINIS MITINGAS

Pagaliau ii' mes susilaukė
me iš tolimos Chicagos vieno 
iš žymiausių kalbėtojų, dien
raščio Vilnies redaktoriaus 
Vinco Andrulio, atsilankymo.

Tad no'l vienas, kuris šią 
žinia skaitys, neturėtų pra- 

pra-progos

Prakalbas
20 kuopa,

re, Lietuvių 
ton St.

rengia ALDLD
įtradienj, kovo

7 vai.
Cl in-

Andrulis, Vilnies re
pinis rašėj as, 
hy apie ateivių 
ir deportacijų

Taipgi apie ši and i e-

Vincas 
daktorius 
pas mus 
peršok iojim ą 
isteriją,
ninę pasaulinę padėtį ir šios 
šalies visuomeninius reikalus, 
su kuriais jis, kaip redakto
rius, yra gerai susipažinęs.

Daugeliui šiandien rūpi, kas 
bus, kad bedarbė taip smar- 

plėtojasi, kad reakcija 
pasimojo ant ateivių, ii 
užstoti kelią karui ir iš-

kiai 
taip

dirba ir.ką veikia, 
r i amų vadų buvo 
Dietze. Cvetic raportavo apie 
Dietze kaipo pirmaeilį parti
jos vadą. Cvetico raportai 
ir kokius, tik vardus jis įtarė, 
tilpo Pittsburgho dienraščiuo
se.

'Tie raportai, matomai, pa
veikė i Dietze, kuris neteko

šeštadienį, kovo 18 dieną, į 
minėsime Lietuvių Literatūros i 
Draugijos 35 metų jubiliejų, 
ši Draugija per tą laikotar
pį išleido 56 skirtingas kny- 

kelia į gas ir nuo 1933 metų leidžia 
“didvy- žurnalą “šviesą." Jubiliejuje 

dalyvaus Draugijos Centro į 
Komiteto pirmininkas Anta
nas Bimba.

pa žįsta su Dietz e, bet viens 
kito šnipinėjimo tikslo neži
no. čia tai reikia biskutį ir 
pamislyti, ant kiek toli galėjo 
jie nueiti savo ‘ intrigomis 
prieš šios šalies valdžią, kad

skandinti, ir kad tik sau šu
tą “didvyrišką gar- 
Bet trukšmas sudary-

Pittsburgho komu- 
Cvetic jau pora sa- 

kaip komitetui rapor- 
įtardamas komunistų 

ir išduodamas 
us. kur jie 
Tai-po į fa

ir George ■ darius
■ bę...” 
tas per Cveticą i)* Dietzą prieš 
tuos asmenis, kurių vardai til-

■ po spaudoje yra persekiojimui 
ir iš darbų paleidimui. Teisė
jas M.’ A. Musmanno paliuo-

Į savo Miss Alice Both nuo' 
; džiūrės pareigų, vicm tiktai. •

toną pas tą patį komitetą pa- į tas per spaudą. Kur dingo 
siaiškinti ,kad jis nėra komu šios šalies tikroji demokrati- 
liistas, tiktai dirba už šnipą ja?! Liberalas.

Toronto, Canada ' New Haven, Conn
NEPATENKINTI KARDELIU

Paėmt’is “N. Lietuvą" reda-! 
guoti J. Kardeliui, krikdemai 
tuo nepasitenkin0 ir išleido. 
“Tėviškes žiburius." Nuo to 
sumažėjo “N. Lietuvos" pre
numeratorių skaičius ir J. 
Kardelis jgrimzdo Į finansinę 
klampynę. Dabar socialde- , 
m o k ratų tarpe kursuoja dide
lis J. Kardeliu nepasitenkini
mas, kad jis susipyko su dar
bo žmonių šalininkais ir su 
dešiniaisiais, 
laikraštis Toronte pasirodė 
del Kardelio kaltės.

šalininkais ir 
ir. kad naujas 

tik

“Liaudies' Baisas" jau 
niai J. Kardeliui patarė 
prasidėti su krikdemais,

se- 
ne- 
bet 

stoti į darbo žmonių gynimo
pusę. J. Kardelis turėtų pa
simokyti iš savo ilgamečio 
bendradarbio leidžiant Lietu
voje dienraštį “Lietuvos ži- 

i nias," J. Šimkaus, kuris 
ziai darbuojasi Tarybinės 
tuvos žmonių labui. Tuo 
pu iš Kardelio auginamų
nybės kviečių vargu kada jis

I prikals kokių grūdų. J.

Gavome telegramą iš tary
bines Lietuvos vasario 25 d., 
Donelaičio gatv. 35, Valsty
bės Universitetas, Kaunas. 
Prašė prisiųsti 20 gramų gy
duolių — streptomycin. Tele
gramoj prašė Teresia Gailevi- 
čiūtė, kuri karo laiku yra ap- 
laikius dovanų nuo 
čių, per Lietuvai 
Komitetą.

Suprantama, mes
niškai nepažįstame, bet 
prašymą išpildėme ir pasiun
tėme 20 gramų gyduolių. Nu
pirkimui suaukavo $17 sekami 
draugai: S. Kruda $3, A.

chesterie- 
Pagalbos

jos asme-
jos

Parengimai įvyks net du, 
kuriuos rengia bendrai LLD 
52 ir 188 kuopos. Po pietų 
2 valandą Hispanų Svetainė
je. buvusioje Lietuvių Svetai
nėje, ant 25th ir W. Vernor 
bus prakalbos. Gi tą pat die
ną, tai yra, kovo 18, vakare, Lipčius $3.50, V. Gužauskas 
Draugijų Svetainėje įvyks | $3.50, F. -Navickas ir M. A- 
ban kietas, kuriame dalyvaus 
ir Antanas Bimba. Draugijų 
Svetaine yra 4097 Porter St. 
Pradžia 5 vai. vakare. Visus 
ir visas kviečiame į prakal
bas iy bankietą.

LLD Kuopų Komitetai.

gui’kas po $2. A. Grigas, M. 
Binkienė ii’ M. Dudonis au
kojo po $1. Visiems didelis 
ačiū už aukas, i

V. Gužauskas.

Wilkes-Barre, Pa
KALBĖS V. ANDRULIS
Kovo 23 ir 24 dd. pas mus 

Inkysis Vincas Andrulis, dien-į 
raščio Vilnies redaktorius iš 
Chicagos. Jis sakys prakalbas 
ir bus laikomas susirinkimas I 
LLD, LDS narių ir Laisvės !. . . z *

ROMA. — Per Velykas 
atvyks pas/popiežių į sve
čius Ispanijos diktatorius 
Franko.

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

Kovo 7 d. atsibuvo LDS 16 
! kuopos susirinkimas. Aptarus 
kuopos reikalus, buvo svars
tomas LLD 32 kuopos bankie- 
to reikalas, kuris įvyks šeš
tadienį, kovo 25 d., 3 vai. po 
pietų. Po aptarimo nutarta

bus 
suvaidintas pas mus balandžio

pinasi

Nesusi pratimas

LDS 16 kuopa.

A. Miliauskienė jau grįžo 
po vakacijų iš Floridos. Ji 
pasakoja, kad jai patiko ii; 
gerai pasilsėjo.

Mirė 
(Colos). 
iš Kuršėnų 
53 metu, 
žmoną,

gra-
Lie- jI 
tar- . 
vie-

J u o zas K a 1 a ž a u s kas 
Iš’Lietuvos paėjo 
miestelio. Buvo 
Paliko nuliūdime

sūnų ir dukrą. Da
lyvavo Pirmame Pasauliniame 
Kare, tai kariškai buvo ir pa- 

Velionis priklausė 
Lai jam

I tuos klausimus kalbėtojas ! 
atsakys, kokią svarbią rolę lo
šia masiniai susirinkimai iri 
protestai. <

Visi būkite prakalbose. Pra
neškite ir savo kaimynams 
apie prakalbas.

Susiįdomavęs nuėjau i di-' 
pūkų parengimą paminėjimui 
16 vasario. Turiu prisipažin-; 
ti, kad buvo įdomu pasiklau-1 
syti, kaip jie meluoja ir savo 1 
melus ant vietos sumuša.

“Konsulas” Gylys savo kai 
je verkė, kad rusai išveAmerikos Darbo

apskričių klubai surinko ir pa-į žė 200,000 lietuvių, bet apsi 
siuntė dėl. streikavusių mai- sukęs šaukė, kad už geležinės 

i sienos negalima nieko sužino- 
1 ti. Kaip gi jūs suskaitėt, kadvertės maisto ir

Mūsų prisidėjimas negalite tenai nieko sužinoti?
Arba vėl: Girdi, veža tuos, 

Tafto - 1 lartley j Kurie laiškus gauna iš užsie
nio. Aš irgi susirašau su sa
vo giminėmis, bet jų niekas 
neišveža. Daug Kanados lie
tuvių susirašinėja, bet dėl to 
nei vieno neišvežė. ,

Jis labai gyrė, kad prie 
Smetonos buvo labai gerai vi
siems. Matyti, 
kad arti 20,000 
teko žemės —

č'o dolerių 
drabužių.
su parama kovoj, kad būtų Į 
pana1'Kintas 
įstatymas.

Ačm visiems aukojusiems, ' 
taipgi ir krautuvių savįnin-į 
kams už suteikimą krautuve-į 
se vietos del pastatymo dėžių,; 
nes-tas labai palengvino dar-,

ALDLD 20 kubpa rengia 
pasilinksminimo vakarą, kuris

Pradžia 6 vai. vakare, Lietu
vių Salėje.
gėrimų ir
praleisime.'

Kviečiame visus .
H. Žukas.

visi linksmai laika

Philadelphia, Pa
Širdingai dėkoju giminėms, 

draugams ir draugėms, kurie 
mane aplankė laike,, sunkios 
ligos, arba prisiuntė linkėjimų 
atvirutėmis. Ačiū drg. A. 
Gaškauskienei, iš Huntington, 
N. Y., už nuoširdų laiką. Jau 
susveikau ir pradėjau dirbti.

J. Macen»s.

laidotas.
prie vietos draugijų.
būna lengva ilsėtis, o šeimai

J. S. K.

Montello, Mass
KALBĖS A. BIMBA

Nedėlioj, kovo 26 d., 
vai. po pietų, Lietuvių 
tiško Namo Svetainėje, 
prakalbą Lietuvių Literatūros 
Draugijos pirmininkas Anta
nas Bimba. 
LLD

JO

Prakalbas rengia 
6 kuopa. Pasitikime, 
s daug naujo pasakys.

jis užmiršo, 
valstiečių ne
buvo atimta

įdomiausia tas, kai jie kal
ba apie demokratiją. Ar gi 
mes užmiršome, kaip tauti
ninkai su ' krikdemais smurtu 
nuvertė demokratiniu keliu 
išrinktą valdžią? Ar gi mes 
nepamenam-e, kiek jie sušau
dė tų, ’ kurie pasipriešino j 
smurtininkams ?

Veltui jūs laukiat, kad de
mokratijos grąžintų jums tą 
galią, kuria, buvote smurtu
pasigrobę.

Goberis

VENECIJA, Italija.—Po
licija apšaudė čionaitinio 
Bredos fabriko streikie- 
rius; sužeidė penkis.

Svetainę paimta 206 Parish 
St. (Bear), ant abiejų dienų. 
Prakalbos ir 
įvyks vakarais, 
parašyta vėliau.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

susirinkimas 
Plačiau bus

B. R.
426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

Kimi liaudininku karo . . c- v

Hong Kbng. — Praneša
ma, jog kariniai Kinijos 
liaudininkų laivai pradeda 
pastoti kelią Čiang Kai-še- 
ko tautininku laivams i 
Pearl upės žiotis,- tarp Kan
tono uosto ir anglų koloni-

pra-
iš

PRANEŠIMA!
MONTELLO, MASS.

ALDLD 6-ta kuopa rengia
kalbas. Kalbės Antanas Bimba, 
Brooklyno, Įvyks kovo (March) 26 
d., bus Tautiško Namo apatinėje sa
lėje. Pradįža 6:30 vai. vakare. Įžan
gos nebus, Kviečiame visus būti šio
se prakalbose, išgirsti apie tuos 
svarbius dalykus, kaip pastojimas 
kelio bedarbei ir sulaikymas grę
siančio pasaulinio karo. 
Gco. Shimaitis. (48-49)

MArkct 2-5172

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų,

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos me- 
* sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasiriAkimas.

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

S

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

J. Stigienė ir D. Bartkienė 
pasiuntė Nemažai rankų dar
bo dalykėlių dienraščio Lais
vės bazarui. Būtų 
ir kitos draugės tą 
Reikia skubėti, nes 
daug liko, bazaras 
vo 25-26 dienomis.

padarytų 
laiko nė 

ko

Kovo H- cl. Tautiško Namo 
Svetainėje įvyko dovanų pare, 
kurią surengė dėl Anna ir Ed
die Skliutų. Susirinko apie 
70 svečių ir viešnių. Suteikė 
gražių dovanų. Buvo daug 
skanaus juoko ir linksmumo. 
Skliutai širdingai dėkoja reh- 

i’gėjoms ir visiems dalyviams.
Žolynas.

DYZELINIS KELEIVINIS 
AUTOMOBILIS

Columbus, Ind. — Būsi- 
imose automobilių lenktynė
se dalyvaus ir dyzelinis ke- 

! leivinis automobilis, . vei
kiantis be elektros kibirkš
čiavimo inžine. Tą automo
bilį pastatė Cummins kom- 

Ipanija.

Telefonas TFT F V T S T O NEVergreen 4-9407 J- Aj Aj Aj ▼ 101 Vl^
SHUFFLE BOARD

4"

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

& .
valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon St- 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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NewYirto^^ferZlniojT"
Ir Ne Progresyviai 
Nori Taikos

VINCAS ANDRULIS KALBĖS 
BROOKLYNE 31-MA

Tas Pražuvęs
Siuntinys

RENDAUNINKAI PIKIETUOJA 
VALSTIJOS KAPITOLIV >

New Yorke randasi taikos 
šalininkų organizeija—Peace- i 
makers. Paskutinėmis valsty- ' 
biniams taksams mokėti die- į 
nomis jie “ sumobilizavo grupe į 
žmonių, pasivadinusių Tax I 
Refusal Committee of Peace-i 
makers, kurie pikietavo cen- 
tralinę taksu rinkliavos rasti-i 
nę, 110 E. 45th St., New Yor
ke.

Greta kitų, toje eisenoje bu-i 
jauna 
River- 
ranka 

sūneli,

vo Mrs. James Peck, 
motina, gyvenanti 552 
side Drive. Ji viena 
nešiojosi 3 mėnesių
Sam William, o kita nešė iš
kaba su tokiu užrašu: “Aš 
atsisakiau mokėti taksus karo 
tikslams.” Kito pikietuotojo 
plakate užrašąs buvo: “Jūsų 
taksai užmoka už H-Bombą.” 
Ir visi kiti užrašai buvo pana
šioje temoje.

Minėta orgnizacija daugeliu 
kitų klausimų nėra progresy
vi. Tas tik parodo, koks tarp 
eilinių žmonių didis troškimas; 
išsaugoti taiką. T. Ms.

gos, galop ateinančios savai-

praėjusį

Charles Naktinis™ 
Seniausias Bartenderis

Kalbuosi su Charles Nakti
niu, kurį seniai pažįstu, kaip 
gerą, malonų žmogų. Klau
siu jo, kaip seniai jis dirba 
už baro?

Naktinis nusišypso.
—Spėkit! — sako jis.
—Gerai dar atrodote, 

manau, jog neseniai 
profesijoje laikaisi, 
jog bartenderio 
lengvas.

—Jau seniai, seniai!—atsa
ko Naktinis.

tai,, 
toje 

žinau, 
darbas nėra

VINCAS ANDRULIS 
iš Chicagos

Vincas Andrulis, dienraščio 
Vilnies redaktorius, iš Chica-.

linkę. Jis čia pasakys kole
tą prakalbi! ir dalyvaus tū
lose pramogose. Atvyksta 
mūsų organizaci.iii pakviestas 
suteikti mums pirmarankių 
žinių apie reakcininkų panau- 1 «įų”

Įjintas ant sveturgimių atakas.
Andrulis kalbės brooklynie- 

| čiams šio mėnesio 31-mos va
karą, Lietuviu Amerikos Pilie'-

! čių Klubo salėjo, 280 Union
! Ave., Williamsburge. Ren- 
' gia vietinė LLD I - j i kuopa. .

Grota Andrulio, kalbės žy- 
. mus imigracijos reikalais ir 
bendrai įstatymų žinovas, at
stovas iš Amerikinio Svetur- 
gimiams Gint Komteto.

Rengėjai prašo visus pasilai
kyt tą vakarą liuesu toms

• svarbioms prakalboms.

PASIMATYKIM ŠI ŠEŠTADIENI
Visi dienraščio Laisvės pa- 

frijotai Didžiajame New Yor
ke ir apylinkėje šio šeštadie
nio vakarą turime būti Kul
tūriniame Centre, 110-06 At
lantic Ave., Richmond Hill, ii 
turime pasitarti bazaro reika
lu. Tąja pačia proga visi su
sirinkusieji bus pavaišinti ge
rais užkandžiais.

Kurie tik esate dirbę Lais
vės parengimuose, ateikite į 
parę šį. šeštadienį. Ateikite 
be vakarienės.

Kurie gale?
Laisvės bazare, 
dieni parėję ir

būkite šešta-

O jei šiame bazare ir negalė
site dirbti, bet esate dirbę ki
tuose Laisves . parengimuose,; 
vistiek būkite šioje parėjo ii ' 
linksmai praleiskite laiką su

■ tais, su kuriais .jūs kartu dar-
■ buojatės savo dienraščio išlai-
l kymui. ši sueiga-prasidės 6- 
tą vai. vakarė.

Laisves Administracija.

LAISVES BAZARE TURĖSIME LAIVA
C

33rd St 
Yorko, 
varž vtin 
tančius 
lin, kuri 
siusti, I 
klydo, buvo atiduoti į 

’ siu 
nėr

m’sikuorinis jų

N o w. ir 9th Avė., 
praėjusį ant 

ėmis išpardavė 
įvairių daiktų-

ie buvo. kam nors 
)et kurie kelvje pa-

m mu
itinių skyrių. O kar- 
motns (ar bile kada

t ūk s

Jau trečią dieną iš eilės 
rendauninkų organizacijos vis 
dar tebopikiętavo valstijos 
k a pi to] ių
trečiadienį protestui prieš sei
melio ii* gidjernatoriaus mostą 
panaikinti r:ėndų kontrolę.

R e n d a u n i 11 k ų oi 'ga n i z a c i j o m s 
kol kas pavyko atitolinti to 
biliaus priėmimą, padarymą

.įstatymu. Tas suteikia dau
giau laiko rrmdauninkams mo- ,, 
bilizuotis.
" Mobilizuoto apsunkina tas / 
faktas, kad kompanijų atsto
vai seimelyje to savo biliaus 
nevadina tikruoju vardu. , ji 
tebevadina rendų kontrolės bi- 
liumi. Dėl to tiktai labai ge
rai studijavusieji bilių teper- 
mato biliaus pavojų žmonėms.

Kriaučių Dėmesiui
Lietuviu Kriaučių 54 sky

riaus susirinkimas Įvyks kovo 
29 dieną, 1950 m., trečiadieni, 
7:30 vai. vakaro, 11-27 Arion 
Place, Brooklyn, N. Y.

I susirinkimą bus įleisti tik 
tie, kurie yra užsimokėję mė
nesines unijos duokles už lap. 
kričio mėn., 1949 metu.

Susirinkimas Įvyks punk
tualiai, vadovaujant Joint 
Board, ACWA.

Charles Kundrotas, 
kriaučių delegatas.

šiose! varžytinėse paštas 
pelnęs $15,878.50. Prekes iš
pirko 350 asmenys. Ir būta 
gražių “bargenu.” Pavyz
džiui, rinkinys 56 visokiausių 
skrybėlių parduota už $2. Gi 
tūlas pirkėjas mokėjo $235

brinių ir sidabruotų daiktu 
Buvę radijų.

Del ko tie 
“mirę” ?

Didžiuma, 
nautojai, pal

Jai k-j

buvo

tar-

lyje antrašų susiliejimo, išdi- 1 
limo, o viduje siuntinio nesant

i antrašo. Dar kiti atėjo mins-, 
tan adresatamas išsikėlus ki-1

, tur gyventi ar mirus. O daug 
daiktų buvo atskiros '-pabiros , 
iš tų siuntinių, kurie nebuvo i 
saugiai suvynioti, surišti, iš-' 
krito, atsiskyrė nuo pundo ir 
taip prarado sav0 priklauso-

. ,mybę, pateko į “mirusiųjų” i 
skyrių. Gi siuntėjas gal kei-1

1 kia, kad kas nors iš siuntinio 
daiktus išvogęs.

daiktai, Į 
daugelis i 
kad a*-'

Vtileisš Du Slaptosios Gintei Mokvtoiu 
Policijos Agentus

. Generalių sesijų teisme tei
sėjas Wallace nuteisė du slap
tosios policijos agentus 7 iki 
14 metų kalėti už išprievarta
vimą pinigų nuo rak.etierių.

Pikietavo City Hali

Viešbutyje Įvyko 
“Sėdėjimas”

nery, 4 0 ni., iš Rockaway 
Beach, ir Eel ward J. Cronley, 
iš College Pt., Queens, buvo ' - « kaltinami išgavę iš juodojo 
turgaus rakotieriaus $4,000 
grasi n i m ais i.šd u oti.

Jiems talkinę brooklyniečiai 
Harry Kay ir Murray Fishel 
nuteisti 5 iki 10 m.

Apie 300 mokytojų, narių 
Mokytojų Unijos Lokalo 555- 
to, demonstravo prie New 
Yorko City Hali paremti uni
jos reikalavimą pridėti moky
tojams algos po $1,200 me
tams. Nuo demonstrantų pa
siųsta delegacija, su unijos 
prezidentų Abraham Leder
man priešakyje, nunešė reika
lavimą majoro O’Dwyer’io 
raštinei!

'l'aft - Hartley Aktui už
draudus d a r b i n i n k a m s 
streikuoti žymiai pasunkino

ninkams. Tačiau jie nenusi
minė. Laukę ir nesulaukę nuo 
bosų kontrakto ir reikiamų 
salvgu, pavargę, jie nuspren-
dp pasilsėt 
viešbutyje 
sėdėti nuo 
dieni, vis

ir Pradėję

virėjai, veiteriai,

New Yorke rastų - pamestų 1 
daiktų skyriuos policijos de- 
partmente išdalino $1,290 pi-i 
nigais ir brangumynais tų i 
daiktų radėjams, nes pametu- | 
šie.i i neatsišaukė.

Prao i n an č i a m s u n k v o ž i ni i u i 
stuktelėjus tiltą, traukiniai 
Rockaway Beach linija turėjo 
būti sulaikyti apie valandą.

tt'lt fonų operatoriai, indų plo
vėjai, viso 62 darbininkai. 
Viešbutis randasi 14 E. 60th 
St., New Yorke’.

TONY’S

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

SHAUNS

FUNERAL HOME

Jis pradeda aiškinti: Brook- 
lynan atvyko 1914 metais, na, 
c 1915 metais jis jau dirbo 
viename saliūne už baro.

—N u o 1915 metų!—ste b ė- 
jausi.

—Taigi, — atsako jis.—Ar 
jūs pažinote Osvaldą Kyburį ?

—Gerai pažinojau jį, atro
do, jau eile metų, kai jis mi- 
i ė.

—Taip, jis seniai .mirė. Aš 
pas jį pradėjau dirbti. Tuo
met jis turėjo saliūną North 1 
Saidėje, kur lietuvių anuo me
tu gyveno daug.

—Šitaip.’. . .
Naktinis mano, kad jis šian

dien pasiliko vienintelis lietu
vis, per tiek metų dirbąs už 
baro, šiuo metu jis barten- 
deriąuja ‘Atletų Klube.

Kiekvienam žinoma, jog 
dirbimas už baro ėda žmogui 
sveikatą labai greit. Visuo
met tenka stovėti dūmuose, 
nes kostumeriai rūko ir rūko. 
Tad atsižiūrint į tai, Naktinis 
labai gerai atrodo: nepersto-
ras ir neperplonas, veidas, ty- mus LDS seimui, kuris įvyks 
ras.

Na, tegu jis dirba dar ii-1 
giausius metus! K.

su trimis kaminais, daugeliu 
aukštų, su daugybe kamarai
čių “keleiviams.”

viečiai 
tai.
niurni 
niaus.

Walter 
šaunių 

bonkti su metaliniu pastoliu, 
rodant viltį, jog kada nors jo
se rasis kas nors skanaus. Ir 
abu atvežė gražių, skanių ki-

na nuo Panelio.

siųstieji dovanoms
tad da leist imi. kad
siuntėjų nei nežino, 
niuo, kuriam siuntė, to siunti- 
n i o tik pagalvoja, 

vanai parinkta
sis asmuo labai nemandagus, 
nei dėkui nepasakė.

pi

Vil niginiu dovanu.

nį v nu

dzūkai .tikrino, 
tikriausia, kelionėms

tarp Merkinės ir 
o žemaičiai ginčijo, jog
plaukios žemiau Ne- 

i Klaipėdą ir į Baltijos 
tebeprisimena, kaip 
Kenstavičienė 

dainavę apie 
paskiausiam e

su 
Balti-I 
Lais-

Lais-

saldžiai
Abekiene 
jos Jūrą 
vės koncerte).

Tą nepaprstą davinį 
vės bazarui — laivą —
beno bayonniečiai geri Laisvės 
ir laisviečių prieteliai M. Pa-, 
nelis ir W. Barštis. Tai dova- :

TOS Kuodu Atstovu 
Pesais dėl Seimo

įvyks šio sekmadienio rytą, 
kovo 19-tą, Liberty Auditori-; 
jos patalpose. Pradžia 10 vai. i 
Tikslas — suplanuoti veiks- ;

Darban važiavimo laiku su
gedus Broadway - Van Cort- 
landt linijos traukiniui, linija 
neve’ikė per virš dvi valandas Į 
visame aukštutiniame ruožte. 
nuo 138th St. Tūkstančiai! 
žmonių pavėlavo į darbus.

savo organizacijos 
susidomėję nariai 

užeiti. Posėdžių

MIRĖ

čionai šią vasarą . Visos did- [ 
miesčio ir artimųjų apylinkių 
kuopos prašomos suteikti at
stovus.

Ir visi 
reiktais 
kviečiami
pertraukose čia, patogiame 
auditorijos restau rante, gali 
ir bile kas su kuopų atstovais 
ir svečiais susitikti, pasikalbė
ti,, pasivaišinti, nes restau ran- 
tas veikia kas sekmadienį.

berty Auditorijos restaurantą 
pietauti, priedams dar pasi
kviesdami savi 
atrastus teb( 
dirbančiu osius.

Restaurantas dabar kas die
ną turi karštus pietus nuo 11

Nesunrato Keistos
Padėties—-Bėdoje

čia

ga u n a m a v a k a r i e n ė.
Rcp.

Prasižengsiu
New Yorko miesto valdžia 

jau esanti surikiavusi eksper
tus ir užtikrintai pasimojusi 
išbandyti viliojimą dirbtinio 
lietaus. Ir tai būsią kada 
nors bėgiu savaitės.

Įdomu, ką į tai pasakys 
Dievulis! Mums būdavo sa
koma, kad be jo valios nie-i 
ko negalima. ’ Lietus tikriau-! 
šia pi įklausydavo “tik 
vieno.” O dabar. . .

George Purdy, jaunas, ligu
istas ij- bedarbis marininkas, 
stoviniavo prie kampo Seventh 

; Ave ir 42nd St., New Yorke, 
Ten pasisuko kokiomis maž
menomis prekiautojas. No už 
ilgo atsirado ir policistas su 

i įsakymu “pedleriui” prasiša
linti. Marininkas, nors ir li
guistu būdamas, bet tiek daug 
prisiklausęs apie mūsų “lais
vąją prekybą ir pramonę,” po- 
licisto įsaką prekiautojui pa- 

! skaitė neigimu tų teisių, pre- 
i k i auto ją užtarė.

Pasėka — ne už 
1 cistas su marininku 
1 grumtis ant gatvės.
kas, atrodė, nugalės, tačiau 
policistui talkon pribuvo kiti 
du • policistai ir marininką nu
gabeno daboklėm

Vargšas, marininkas, mato-
mio jo j mai, žinojo, kas teisėta, tik 

1 nežinojo to, kad jeigu 
j prekiauti, turi parduoti 
nyti po daug. O kad 
turn parduoti, privalai 
pirkti ar

ilgo poli- 
pradėjo 

Marinin-

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

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

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

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Slialins- J. B. Stalius
Tėl. Virginia 7-4499

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6288
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

John Wolf, 87 m. amžiaus,, 
gyvenęs 92 Scholes St., Brook- 
įyne, mirė kovo 13 d., Kings 
Co. ligninėj. Kūnas buvo pa
šarvotas Matthew P. Ballas- 
Bieliausko koplyčioj, 
Grand St., Brooklyne. 
dotuvės įvyko kovo 16d., Lu-. 
theran kapinėse. Velionis pa-1 
liko nuliūdime dukterį Kathe-, 
rine Harker, tris anūkus ir 6 I 
proanūkus.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi grab. Bieliauskas.

660 i

New Yorko Advokatai 
Pasisakė Prieš 
Mundt Biliy

Visašališkosios advokatų or
ganizacijos— Bar Association 
—newyorkietis skyrius praė
jusio antradienio vakarą 49 
balsais prieš 46 nubalsavo ne- 
užgirti Mundt-Nixon 
priešintis, kad jis 
įstatu.

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rut ken 

(Rutkunai) Savininkai

Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbinio ar im
portuotu, kreipkitės pas Rutkunus—

8707 lllth St., Richmond Rill, N. Y. 
(Prie BMT Jamaica Line 1111h 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.

Petras Kapiskas
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.

PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS. VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174Ssisitacks
nori 

ir pel- 
g-a'ė- 
nusi- 

bent pasinuomoti
Billy Welton, Brooklyno į gražų mūrą. Tuomet ne tik- 

I.ietuvių Atletų Klubo vedė-j tai policija^ bet ir “pats Die- 
jas, pranešė šiam reporteriui, j Vas tau padės.” 
kad šį šeštadienį, kovo 18 • 
d., jis susituoks su brookly-J' 
niete Anne Watsick. Po ves
tuvių, klube įvyks maža puo-! 
ta, kurioje dalyvaus Welton’o' 
artimiausi draugai.

Linkime Billy Welton 
Anne Watsick kuo 
laimės jų vestuvių 
laimingo vedybinio

Darbininkas Užduso 
Šapos Gaisre <

• Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. O., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EVergreen 7-6868

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEI.

HY. 7-8681

ir 
geriausios 
dienoje ir 
gyvenimo.

Pranešimas
Čekerių šachmatų klubo 

žaidimai įvyks šį penkta- 
klienį, kovo 17 d., kviečiame 

biliaus,'visus atsilankyti 8 v. vak., 
netaptų Kultūriniame Centre.

V. Kazlauskas.

Israel Meiselmąn, drabužių 
sukirpėjas, užduso, dūmais ki
lus gaisrui kirpėjo kambaryje 
Bonnie Dale Dresses šapoje, 
248 W. 35th St., New Yorke, 
pastato 7-me aukšte. Penki 
gaisragesiai buvo pridusę dū
mais.

Jefferson School teatrališko 
skyriaus studentai suaukojo 
$239.50 paremti mainierius ir 
kovai prieš Taft-Hartley Ak
tų.

EGZAMINTJOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Cz36s3

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

■ (Laisniuotas Balsaniuotojas)
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.

6 Įpusl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Kovo 17, 1950




