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Heinrich Mann Mirė.
Eddis, Garbingas Žmogus.
A. Gudaitis-Guzevičius.
“Kelias i Laimę” Baigėsi.

Rašo R. MIZARA

Angeles 
novelistas. didelis humanistas! 
v o
Mann.

Jis buvo 79 metų 
senesnis už Thomas 
savo broli, taipgr didį rašyto

kiečiu 'Heinrich

amžiaus, 
M an n’a,

i
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CHURCHILL IR de GAULLE PERŠA 
KARUI NAUDOT VAKARŲ VOKIETIJĄ

Literatūros kritikas Samuel , ry j » -w-/ 'j • „ * •
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Vokietijai 1 talka galėtų “atremt Sovietus”rašytoją:
Heinrich Mann 

buvo tas. kas Theodore Drei- i 
ser Amerikai, kas Romain 
Rolland Francūzijai.

Tai šlovinga vieta, 
pastatomas žyTn usis
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ACHESONAS VĖL ATMETA DERYBAS 
SU SOVIETAIS DEL SANTAIKOSBERKELEY, Calif.—D. 

i Achesonas, Amerikos vals
tybės sekretorius, pakarto
jo, kad ši šalis kariniai ir 
medžiaginiai rems francū- 
zų - Bao Dai karą p.L“ ___

.Vietnamo respubliką, Indo- siu . 
iKinoje.

rė EI. Gimberis, 84 metų 
amžiaus, pagarsėjęs de- 
partmentinių krautuvių 
steigėjas ir jų savininkas 
Philadelphijo j, New Yorke, 

prieš , Chicago j ir eilėje kitų mie-

Stato griežtus amerikinius 
reikalavimus Sovietų Sąjungai

BERKELEY, Calif. —'Universitete Achesonas ra- 
Amerikos valstybės sekreto- gino nepasitikėti sovieti- 
rius Dean Acheson dar kar- niais pasiūlymais dėl tai- 
tą atmetė reikalavimus, kadjkos ir šaukė visus Amerikos 
Jungtinės Valstijos -eitu į i piliečius sekti ir remti prez. 
tiesiogines derybas su So- i Trumano valdžios politiką, 
vietų Sąjunga ir ramiai iš-i Achesonas, iš savo pusės, 
spręstų ginčijamus klausi-■ išstatė sekančius griežtus 
mus. į reikalavimus, kaip ir palie-

Savo kalboje Californijos i pimus Sovietams, jei<m jie 
inori susitaikvti su Jungti
nėmis Valstijomis:

Ištraukti sovietinę ka- 
jriuomenę iš Vengrijos, Bul
garijos ir kitu Balkanų 

i kraštu: paskelbti ten nau-
— I ius rinkimus: liautis kriti- 

politiką;
nuo sovietinės 

Kinijoje; priimti
Barucho planą 

; ios lakūnai neseniai bom- dėl atomų jėgos kontrolia- 
, j Į WASHINGTON. - Dar- Hiatus 

Jis netiksiąs atominėms I bietis kongresmanas Vito Tiem žygiam
IMarcąntonio įnešė bilių, rei- gautus iš Amerikos lėktų-'nai vadovaus amerikonai) 
[kalaujantį Porto įtiko salai |vus įr amerikines bombas ! lz-1 n vnI -r . . _ t -r . ...

Amerika paskyrė Franci-' 
jai 450 milionų dolerių ver
tės ginklų. Ęet to neužten
ką, sako gen. de Gaulle, at
simenant, kad Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir kiti 
Atlanto pakto kraštai stato 
Francijos armiją pirmojon komunfstų l.. 
ugnin būsimame kare prieš jjs basias “draugiškas

LONDON. — Buvęs An- 
: glijos premjeras Winston 
Churchillas \ė seimui, 
kad reikėtų /įjungti vakari

 

nę Vokietiją') į karinį sąryšį 
Hein- prieš Sovietu Sąjungą. W. 
1940' Churchillas tvirtino, kad 

nebūtų naudojama

; karinė vakarų Vokietijos 
iėga, tai Anglija, Francija 

Hem- vakarinės Europos
patapęS i kraštai negalėtų atsilaikyti 

.. ..prieš Sovietų galybę.
(Anglai, amerikonai ir 

francūzai yra sujungę savo 
žemes į 
Vokieti-

kurion 
rašyto-

x Amerikoje, kurioje 
lie h M an n gyveno niuo 
metų, jis buvo mažiau popu-' jeigu

♦ barus nei jo brolis Thomas.
Jis čia kažin kaip negalėjo 

prigyti, kaip jo brolis: 
rich as net i 
Amerikos piliečiu.

Jo raštų mažiau išversta į 
anglei kalbą.

Iš viso, sakoma, tėra išvers-
“The
Land
Hill

tos tik šios novelės: 
trioteer,” “In the 
Cockaigne,” “The 
Lies” ir “Young 
Navarre.”

svarbus

Helsinki, Suomija. — Pra
nešama, kad sudarytas nau- 
jas Suomijos ministrų kabi
netas iš žemės savininkų, 
liberalų ir švedų partijų at
stovų. Kabinete nebūsią pei 

i nei socialistų,

LONDON. — Amerikos, 
Anglijos ir Francijos dip
lomatai nutarė toliau palai
kyt karo stovį su Vokietija.

Sovietų Sąjungą. Sovietų Sąjungai.

Vakarinio Berlyno policija 
medžioja reikalaujančius 
taikos jaunuolius

WASHINGTON. — Val- 
I dlinė Atomų Jėgos Komisija 
I ir aukštieji politikieriai 
! slaptai svarsto, kaip ameri- 
1 konai turėtų apsisaugoti 
'nuo atominių priešo bombų; IlLlvz cX X11111JL LA x LvovJ MkJxJLl kJ • • v • • M • •

SAN FRANCISCO. —J Pranešama, jog-atmestas LiaiUininkai issisuklRCja
Amerikiečiai atominiai i pasiūlymas iš anksto įkiirti Mciliendami i I mokslininkai dirbtiniai pa- Itrą Jungtinių Valstijų

, • • i i .. , " V a chm nrnfpdiK
pa_ užimtas vokiečių 
of vadinamą vakarų 
of įjos “valstybę.”) 
of PARYŽIUS, ’-r

jos fašistų 'vadas generolas
Charles de Gaulle pareiškė, 

Heinrich ^acĮ būtinai reikalinga va- 
; Vokietijos talka,

norint atsilaikyti prieš So
vietų Sąjungą.

De Gaulle gailestavo, kad
Amerika, girdi, “per ma-

'žai” duoda Franci jai kari-ltracijas dėl taikos, gegužės 
' 27-30 d.

Plakatai šaukė:
i išnaudotojus!

Labai
Mann’o gyvenime bruožas yra i karjn§s 
tas, kad jis niekad nepamiršo1 
visuomeninių darbų, atsieit, 
politinių darbų.

O tai rodo, kad jis buvo di
delis humanistas ir aukštos 
kultūros žmogus. Jis labai 
mylėjo liaudį, dėl to nuolat Dės paramos.

Franci-

i IIlUixblIIlJLIli\cll till ULlIllcll pcl“ i ctllLl <į J Llllį'LlillLĮ VdlbLljU ir 1 . . .
! gamino naują cheminį ele- Į sbstinę, kur valdžia galėtų V3LSUJŲ pVOteSlUS
imentą num. i98. Sako, tokio geriau apsisaugoti,

BERLIN. — Amerikonų!elemento dabar gamtoje nė- kiltų atominis karas, 
komanduojama, vokiečių i ra. Jo galėję būti tik pačio- 
policija vakarinėje Berlyno i je žemės rutulio darymosi

jeigu
TATPEL Foijnioza.

------------------- • čiang Kai-šeko kinu tauti- kavus amerikinę 
T____________________ ___________  _____ .z WASHINGTON. — Vis įninku valdžia, atsiliepdama|atsisakyti
dalyje suėmė bent 75 vokie-l pradžioje, apie pustrečio bi- daugiau darbo unijų pro-i į Jungtiniu ^.Valstijų pro- itakos 
čius jaunuolius ir jaunuo-Į liono metų atgal. tęstuoja prieš Mundto bi-1 testa, “apgailestavo,” kad amerikinį
les. Jie areštuoti už tai, kadi . Naujasis . elementas , bū- lių. 
dainavo “komunistines” i pavadintas ‘Califor- ,

čius jaunuolius ir jaunuo-liono metų atgal.

dainas ir skleidė palkatus. Į mum.” 
Tais plakatais jie garsino! • ' ‘ 
ruošiamas vakariniame i bomboms.
Berlyne jaunuolių demons-1 i «

i PHILADELPHIA. — Mi-i nepriklausomybės.

7
J

į bardavo ir sužalojo du ame-Aimo (taigi ir atiduoti ato- 
i prekybos laivus, mines Sovi-etų kasyklas 

i jie naudojo tarptautinei komisijai; ku-

.'■v’'*',/’' •• į—1Lt xy U L Lt JI
jai grumtis su visokiais pavo-1 KongTCSmailŲ komisija liula- amerikinius 
jais.

Heinrich visuomet buvo aš
trus antifašistas.

Vokietijos liaudis jam vi
suomet buvo arčiausia prie 
širdies. Tai visai natūralu, 
nes jis pats buvo vokiečių tau
tos sūnus.

Kai Rytinėje Vokietijoje 
įsikūrė Vokietijos Demokrati
nė Respublika, tai Heinrich 
Mann buvo vienas pirmųjų, 
pasiuntusių Šiltus sveikinimus 
respublikos prezidentui Otto 
Grotewohl’ui.

Prieš mirsiant, rašytojas 
dirbo prie savo autobiografi
jos.

Teilsisi ramiai šis didis žmo
gus, savo ilgą amžių paauko
jęs tam, kad pasaulio darbo 
žmonėms gyvenimas būtų 
šviesesnis! \

“Šalin į Belgai streikuoja prieš

______ į. ir 1.1.
Jungtinės Valstijos pro-i . ------------- --y

I testavo ir dėl to, kad čiangi- Džiaugsmas Japonijoj del

I rė mažint valdžios išlaidas Tegyvuoja vieninga demok- Lc()|)ol(l(> III grijzilllllllj
 ratinio fronto Vokietija !”i 

WASHINGTON. — Kon-!ir t-t- !
gresmanų komisija nutarė 
numušti 1 bilioną ir 213 
milionų . dolerių nuo prezi
dento Trumano reikalauja
mu $42,439,000,000 val
džiai lėšų per 12 mėnesių, 
pradedant nuo liepos 1 d.

Valdininkai sako, jeigu 
Kongresas įužgirtų tą pumri- 
šimą, tai Šalies iždas kitą
met turėtų dar 4 bilionais 
dolerių įlįsti gilyn į skolas.

Valdžia,: tarp kitko, pra
šo 3 bilionu dolerių vakari
nės Europos kraštams stip
rinti pagal Marshallo pla
ną prieš komunizmą, ir vien 
ginkluotoms jėgoms pačiose

Kalbant apie rašytojus: Lie- ■■ Jungtinėse! Valstijose reika-

j Brussels, Belgija. — Su- 
i streikavo daugelis tūkstan- 
Įčių angliakasių, metalistų 
■ir kitų darbininkų; protes
tuoja prieš klerikalus, ku- 
|rie stengiasi sostan sugrą- 
įžinti fašistuojantį Leopol- 
|dą III, buvusįjį Belgijos ka- 
| ralių. Jis buvo senojo sei- 

Maskva. — Sovietinis sa- s mo nutarimu ištremtas ir 
vaitraštis Naujasis Laikas pasmerktas uz pasidavimą 
rašo, jog amerikinė žinių 
agentūra United Press var-! Liberalai ministrai grasi- 
jotiškai meluoja. Sako: na apleisti valdžią, jeigu

•— United Press neseniai!----------------------------- -------

Policija tęsia medžioklę! 
prieš progresyvius jaunuo 
liūs vakariniame Berlyne.

Naujasis Laikas sako, 
United Press meluoja

Leopoldas bus grąžinamas. 
Bet klerikalas premjeras 
Eyskens, kaip praneša, lan
kėsi pas Leopoldą Šveicari
joje ir patarė jam 
sostan. Leopoldas 
lauksiąs, kol seimas 
kvies.

sakė, 
ji pa

ninkai is oro bombardavo | Į^j j AcheSOno prižadų 
priklausanti amerikonams, - iv
elektros fabriką Šanghaju-' 
je, Kinijos Liaudies Respu-

' klikoje.
Čiang Kai-šekas atsakė, i 

kad jo lakūnai toliau aty- 
džiau taikvs bombas ir, gir
di, neardvs amerikinių 
įrengimu, jeigu komunisti
nė Kinijos valdžia nenau
dos tų įrengimų ...

naciams karo metu.

Klerikalų partija dabar- i Senatorius McCarthy 
tiniąme seime yra skaitlin- pi i . 
giausia. jai trūksta tik rranko gerbiamasis 
dviejų balsų del daugumos 
prięš visas kitas partijas 
sykiu.

išgalvojo naują melą, būk| ('Į> JfTA HflOVERlNI Al 
Sovietu Sąjungą planuoja

”‘ik •*’ “»• M/Kzlf CALIFORNIJOJbet ir Afriką. I

TOKIO. — Jungt. Valš- 
'tijų ir kitų • “vakarinių 
kraštu” diplomatai Japoni
joje džiaugiasi, kad Ameri
kos valstybės sekretorius 
Achesonas žadėjo karinę ir 
medžiaginę paspirtį reakci
nėms valdžioms pietiniai- 
rytiniuose Azijos kraštuose 

i prieš partizanų - komunistų 
judėjimas. Džiaugiasi ir ja- 

Įponu politikieriai.
Tie .diplomatai tik apgai

lestauja, kad Achesonas 
“per vėlai” atsiliepė į ge- 

Washington. — Į Ispani-1 nerolo MacArthuro reikala- 
•jos Franko fašistų ambasa-! vimus — atvirai kariniai 
|dos pokylį Washingtone bu- remti tų kraštų valdžias.
i vo pakviestas republikonas 
i senatorius Joseph McCar-1 
1 thy, kaip gerbiamas sve- Į

tuvo.ie šiuo metu aukštai paki- ]auja apie-14 bilionu dole
tv lo rašytojas A. Guda.t.s-Guze-! riu metus.

virine I *" 1 <

ABLAVAI PRIEŠ 
EGIPTO KOMUNISTUS

vičius.
Jis parašė dviejų tomų dgo- 

£ ką istorinę apysaką: “Kalvio 
Ignoto Teisybė.”

šią apysaką mes pradėsime 
Laisvėje spausdinti sekamą 
savaitę.

Tai kūrinys, vaizduojąs Lie
tuvos liaudies kovas už naują 
gyvenimą.

Tai paveikslas tų didžiųjų 
pastangų, kurias Lietuvos liau
dis dėjo tuojau po pirmojo 
pasaulinio karo tarybinei san
tvarkai įkurti.

Valdžios priešakyj stovėjo 
Vincas Kapsu kas-Mickevičius.

Nieks ligi šiol nesiėmė to 
didžio darbo — parašymo iš
samaus romano apie tuos lai
kus. Jie buvo lyg ir pamiršti.

Dėl to tenka pripažinti di
delis nuopelnas “Kalvio Igno
to Teisybės” autoriui už gerą

Francijos vyskupai 
šaukia nestreikuot

PARYŽlŪS. — Vis dar 
streikuoja ; Ųrancijos elek- 
trininkai, gėšo darbininkai, 
gatvių valytojai, duonkepiai 
— viso apie 350,000 darbi
ninkų. Reikalauja daugiau 
algų. , ,

Katalikų vyskupai šaukė 
užbaigti streikus.

KAIRO, Egiptas. — Eg
ipto valdžia pradėjo me
džioklę prieš komunistus ir 
per kelias valandas arešta
vo 18 žmonių kaip nužiūri
mus komunistus.

su LAIVU NUSKENDO 
40 ŽMONIŲ

GUAYAQUIL, Ekvador. 
— Guayas upėje nuskendo 
garlaivis Bolivar; žuvo bent 
40 žmonių. Išgelbėt 
kitų.

a 110

vai-ROMA. ‘— Italijos 
džia laukia atplaukiant pir
mo laivo su ginklais iš 
Amerikos į Leghorno uos
tą. Laivakrovių Unija yra 
nusitarus
rikinių ginklų.

Cleveland, Ohio

neiškrauti ame-

Guzevičius jau ne naujokas 
rašytojavime. Jis turi nepa- 
prastai sklandų, lengvą stilių; 
žodingas ir vaizdingas.

Dėl to laisviečiai, kurie 
skaitys šią apysaką, gėrėsis!

Na, o “Kelias Į Laimę0 bai-

gesi vakar. Baigėsi, nes ne
laimingasis Mikas Kilpa bai
gė savo dieneles. | ,

Knygos atspausdinimas dėl 
technikinių kliūčių susitrukdė, 
bet gale šio mėnesio ji turė
tų būti gatava.

BAKERSFIELD, Calif. 
— Milžiniškame derlinga
jame San Joaquin klonyje, 
Californijoje, badauja de
šimtys tūkstančių bedarbių, 
daugiausia žemės ūkio dar
bininku ir vaisių bei daržo
vių apdirbėjų.

Apart vietinių, prigužėjo 
daugybė alkanų bedarbių iš 
kitų valstijų ieškodami 
darbo. Gręsia bado mirtis

“Pri-šimtams jų kūdikių, 
buišiai” prisistatė būdelių- 
palapinių ir bando jose gy
venti panašiai, kaip Hoove- 
rio laikais.

Vietinė valdžia atidarė 
stotis, kurios mėgina pa- 
šelpti alkanuosius pasenu
siais produktais, gaunamais 
iš šalies valdžios — pradė
jusiomis gesti bulvėmis, pie
no ir kiaušinių miltelais.

ANGLIJA REIKALAUJA I Jankio žmogžudė rėkia, 
UŽDARYT RUMUNŲ 
ŽINIŲ ĮSTAIGĄ

Naujoji Kinija dalins
Či McCarthy pastaruoju lai-1 alkaniems ' 
ku bando išsigarsinti keis
tomis savo pasakomis, būk 
Trumano valdžioie “komu 
nistai knibždėte knibždą.’

Peking, Kinija. — Kinų 
: Liaudies Respublikos val
džia telkia visus geležinke
lius, upių laivus ir auto.

i sunkvežimius grūdams iš
vežioti į vietas, kur pasi- 

I reiškė alkis. Alkanų žmonių 
!esą apie 16 milionų.

ŽENEVA, Šveic Ant- Pranešama, jog ’ valdžios 
bisku Syrijos ir Ii ako'ki as- sandėliuose yra grūdų tiem

Arabai aošaukia Izraelio 
politiką “nacizmu”

tu atstovai, kalbėdami Jun
gtinių Tautų komisijoje,- 
įtarė, kad Izraelis nlanuoia 
užkariauti arabiškąją Pa
lestinos dali. Jie sakė, kad 
Izraelio politika esanti ‘‘pa
naši i nacizmą.” v c-

Žydai grasino pasitraukt 
iš komisijos, jeigu arabai, 11 

•nesiliaus taip ižeidinėję Iz-| 
1 raelį.leite-1 į
' Ta komisija svarsto Jung
tinių Tautų nutarimą pa- 

PRAGA. — Čechoslova-,versti Jeruzalę tarptautiniu 
kija įsakė paskutiniams po- miestu.
piežiaus - Vatikano’ atsto
vams išsikraustyti, kaip 
priešų agentams.

• “pakarkite mane!”

LONDON. — Anglijos 
valdžia pareikalavo, kad 
Rumunija uždarytų savo 
žinių informacijų raštinę 
Londone. Tai todėl, kad ru
munų valdžia įsakė uždaryt ,,Kovo 15 d. mirė Povilas

Klivington’as, gyvenęs po, anglų propagandos-“žinių 
num. 1532 East 173 St.įstaigą Buchareste, Rumu- 
paliko nuliūdime savo žmo
ną Oną (Sidabraitę) ir sū
nus Albertą ir Povilą Jr. 
Bus laidojamas šį šeštadie
nį, kovo 18 d., iš Vilkelio 
šermeninės.

Pranešė
Wilkelis Funeral Home.

nijos sostinėj-e.

FORMOZA. — čiang 
Kai-šekas pasiskelbė, kad 
jis pats bus vyriausiu pie- 
tiniai-rytinės Azijos koman- 
dierium kovoj prieš komu
nistus.

FRANKFURT, Vokieti
ja. — Teisiama brooklynie- 
tė gražuolė Yvette Mad- 
senienė, šaukė, “pakarkite 
mane!” Jinai nužudė savo 
Wą Andrew Madseną, į 
amerikinių lakūnų 
nantą. *

žnionėm pamaitinti, bet 
sunku buvo grūdus paskir
styti. Nes per karą su Čian- 
go tautininkais išardyta 
dauguma geležinkelių. Či- 
anp'ininkai, iš oro bombar
duodami laivus, taipgi su
trukdė maisto produktu 

, toms sritims, 
'kur stokuoja valgiu. 

o

Tęsiasi tarnsavinės indusų- 
mahometonų skerdynės

, ORAS. — Giedra, vėjas, 
šilčiau.

CLEVELAND, O. ~ Ar- 
thuras Dunlap, grūmoda
mas revolveriu ,išplėšė $55 
iš savo tėvo, barzdaskučio. 
Tėvas pranešė policijai.

NEW DELHI, Indija. — 
Oficialiai pranešama, kad 
religinėse riaušėse tarp in- 
dusu ir mahometonu liko 
Užmušta 600 žmonių* tik 
prie vienos geležinkelio sto
ties rytinėje Bengalijos 
provincijoje.

*

v
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K Skaitytoj ų Balsai
cerius, prakalbas, tai jūs ne
gausite nuo žmonių nei špy- 

jie visi darbininkai, 
iš jūs juokiasi visos 
esą, tikri a'silai

Dipukams Pikietininkams 
Pasiskaityti

Batiuškos caro laikais au- 
vidutinio ūki- 

Šeima didelė, c 
brolių ir seserų—nei 

Aišku, 
visiems buvo la- 
Man sukakus 15 

vyriausias brolis mane 
Miestas ant 

marių kranto, (lau
kai]) su puse milijono

d^.ug, kad jas žino visa Lie
tuva. Bet Amerikoje, pas 
mūs, kuris tik drįsta pasa
kyti prieš jas žodį, jas pas
merkti, tuojau ęsti apskel
biamas komunistu. Na, ir 
deportacijomis tokius gąs
dina!

Štai, pav., Vincas Andru
lis, kuris visą savo gyveni
mą kovojo prieš fašistus ir 
dabar, kai jis yra puolamas, 
tai net ir tie, kurie vadina- 

tiesos apie Smetoną, si socialistais, Andrulį plūs
ta, jo prakalboms kenkia’..

Smetoniniam režimui pa
laikyti, atsiminkime, dirbo 
visi klerikalai. Toks Drau
go redaktorius šimutis, bū
damas Seimo nariu, užgy- 
rė Smetonos smurtą ir 
smala spiaudė į tuos, kurie 
kovojo pries smetonizmą. 
Bet šiandien socialistai dir
ba išvien su Simučiu ir tu 

1 jiems nieko nepadarysi !
Na, žiūrėkime, ką gi Ja

nuškis sako toliau:
S. Mockaus nusiskundimą 

dėl “ylos” galima būtų palik
ti! ramybėje,. jei jis nebandy
tų savaip išaiškinti visą sme
tonini Lietuvos istorijos laiko- 
tarpį. Jis sako:

“Smtetoną katalikai pasta
te ir jie galėjo ji pašalinti. J. 
Januškis gerai žino, kad Lie
tuvoje buvo didžiuma katali
kų.” 

šitais 
bando ;
leisti

i “Išlaisvinimo 
pirmininko 1 Šiandien

•Komiteto” i 
jis i

yra pogatavytas būti! “lais-i gau Lietuvoj — 
vos. Lietuvos” prezidentu! ninko vaikas.

moka, j^u tu
1 suskaityti negalima, 

kad mums 
baį ankšta, 
metų,

j pasiėmė į Odeką. 
hK'-' Juodųjų 
dur- ! giau

Šiandien jam pinigu 
jį užlaiko ne tik klerikalai, 
o ir socialistai!

Januškis teisingai prime
na Mockui: •

į mitingus buvo pakviesti ir 
socialistų kalbėtojai. Pana
šiai įvyko South Bostone. 
Ten buvo pakviestas J. Ja
nuškis.

Nežinia, kas jam pasida
rė, kad jis ten,—ne kaip P. 
Grigaitis, — užmynė fašis
tams ant komo! Jis pasakė 
žodį tiesos apie Smetoną, 
jo režimą ir tuos, kurie jį 
palaikė!

Po to tautininkų spaudo
je kilo skandalas. Kai ku
rie 'tautininkų redaktoriai 
pagrūmojo Januškiui:' jei 
tu nenutilsi, jei drįsi dar 
prasižioti apie “tautos va

ldą”, gali būti išdeportuotas 
. iš Amerikos.

South Boston Stasys 
Mockus parašė tuo klausi 
mu korespondenciją Vieny, 
bėn. Januškis Mockui da
bar atsako per 
Pasiskaitykite:

Minint Bostone 
nepriklausomybės š 
man teko priminti, kad Lie
tuvos žmonės neatsisakė nuo 
demokratiškų teisių nė tada, 
kada nepriklausomoj Lietu
voj valdžią buvo pasigrobę : 
gruodžio nakties perversmi
ninkai . ir Lietuvai buvo už
kartas “tautos vado” dikta
toriškas režimas, kuris Vasa
rio šešioliktosios deklaraciją 
buvo suhiynes į purvą.

Kai kurie Smetonos režimo 
kavalieriai, to režimo apdo
vanoti medaliais, dėl šito is
torinio fakto paminėjimo, 
skaudžiai užsigavo. Vienas 
toks kavalierius, S. Mockus, 
nusiskundė “Vienybėje,” kad 
J. Januškis “išlindo, kaip yla ! 
iš maišo.”

S“. Mockus nesako, bet at- 
rodą, kad ta yla jam pataikė 

sujudo dėl to,'-i pašonę, ąrba bent į tą vietą, 
nepavyko užkirsti kelią šventiesiems me- l)rie kurios Smetonos atsto

vas jam buvo prisegęs gar
siąją Gedimino blėką. S. Moc
kus sako:

^Jeigu J. Janušis pripažįs
ta Vasario 16 deklaracija ir 
ją pasirašiusius asmenis, tai - 
jis turi pripažinti ir Smetoną, 
nes jis ne tik ją pasirašė, bet 
buvo Tarybos prezidentu iki 

I rinkimų.”
Reikalas eina ne apie “pri- < 

' pažinimą.” Aš iškėliau faktą,; 
kad Smetona, jo paties pasi- i 
rašyta Vasario 16 deklaraci-' 

i ją sumynė į purvą ir per 13 i 
metų valdė Lietuvą PRIEŠ i 
Vasario 16 deklaracijoj pas- . 
kelbtą dėsnį, kad 

1 bus “demokratiniais 
tais sutvarkyta.” Jei 
laracijos pasirašymą 
na yra vertas kokio tai “pri
pažinimo,” tai ko jis yra ver
tas už tos deklaracijos su- 
mindžiojimą į purvą?

Minint Vasario šešioliktąją 
nepaminėti tų musų tautos 
nenaudėlių, kurie tos dienos 

! deklaraciją^ suniekino,1 butų 
neleistinas nutylėjimas. Da
bar yra madoje apie praeitį 

I tylėti, “nekelti nemalonių da- 
Į lykų,” praeiti pro taip vądi- 
namo “vadistinio” režimo šu
nybes tylomis. Toki nutylėji
mo politika patinka tiems po-' 

' nams, kurie vienaip ar kitaip 
į buvo prisidėję prie nelemtos 
: atminties diktatoriško režimo 
1 palaikymo, ar prie jo pateisi- 
j nimo.

Š Pasakyta visai logiškai ir! šiandien jis yra klerika- 
| teisingai. Smetonos “vadis-jlų ir socialistų vadovas!._ .
įtinių šunybių” atlikta tiek šiandien jis eina pareigas šiandien šviesa užima jos 
!. _______ ________________________ ___ 2—!vietą: elektrinė ir kultūri-;
kurie karo^ nenorį. Jie žino, kad yra daug kovotojų, ku- nė šviesa.

!rie pasiryžę'kovoti už taiką net jai jiems reikėtų paauko-! Va, kodėl visokie tam- į 
įti savo' gyvybė. ' ' |sos palaikytojai, matyda-i

Tai štai ką šitie ponai daro: jie nori, !
i kovotojas už taiką į)ūtų apskelbtas komunistu ir žiau- 
! riai nubaustas, — panašiai, kaip padarė Medina.

O tuomet, kai pasipriešinimas karo provokatoriams 
bus užgniaužtas, tai jie turės atvirą kelią hidrogeno 
bombai!

Viskas aišku, viskas atvira!
Tai turėtų atidaryti akis net ir akliausiam!

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ......... $7.00
United States. pA 6 months $3.75
Queens Co., per year ......   $8.00
Queens Co., per six mos.......... $4.00

gos, ries
Daabr

varnos:
dipukai.
pasivadinę profesoriais ir
tokiais vardais . Tačiau

and Brazil, per /year J>8.00 
and Brazil, 6 mbpths $4.00 
countries, per year $9.00 
countries, 6 months $4.50

Canada 
Canada 
Foreign 
Foreign

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica! 
under the Act of March 3. 1879.

Varyti Darbą Toliau
Kovo 12 diena Čikagoje įvykusi Šveturgimiams Ginti 

Konferencija buvo pasekminga visais atžvilgiais. Delega
tų buvo daug, ūpas jų geras, ryžtingumas darbui tęsti, 
kovojant' už persekiojamuosius sveturgimius (pas lietu
vius Vincą Andrulį, A. Deikienę ir kitus), pasirodė dide
lis.

Išrinktas Nacionalis Lietuvių Komitetas Sveturgi- 
miams Ginti. Jis, be abejojimo, veiks iš vien su tą patį 
darbą dirbančiu Amerikiniu Šveturgimiams Ginti Komi
tetu. Jis dirbs su kitų tautinių grupių panašiais komite
tais išvien.

Dabar privalome daryti .kitus žingsnius. Mūsų nuomo
ne, reikėtų panašios konferencijos šaukti kitose mūsų 
krašto srityse. Reikėtų, be kitko, šaukti tokia konferen
cija Naujosios Anglijos ir Niujorko bei apylinkės drau
gijų, klubų atstovų.

Reikia sunerti / rankas, reikia tęsti pradėtas didelis 
svarbus darbas.

Čikagos konferencijai priešai bandė kenkti, bet jų pas
tangos nuėjo vėjais.

Tas pats bus ir kitur.
ryžtingai, apdairiai dirbdami, mes visur laimėsi-

Keleivi €

Lietuvos 
v e n t ę

Tik 
me!

Įkaitusios Žmogaus Smegenys
Pittsburgho klerikalų laikraštyj “Lietuvių žinios” iš

dėtas editorialas, kuriuo redaktorius bedievius pastato 
“prie sienos”. Net ir editorial© antraštę skamba taip: 
“Bedieviai prie sienos.”

Žmogus, matyt, pasiryžo vienu plunksnos pabraukimu 
visus bedievius sunaikinti. Žinoma, jis tai tikrai padary
tų, jei turėtų galios, jei šiandien viešpatautų šventoji 
inkvizicija ir tam redaktoriui būtų pavestas budelio-ink- 
vizitoriaus darbas. Bet to kol kas nėra ir neatrodo, kad 
to “L. Ž.” redaktorius susilauks.

“Komunistų gengė sujudo visame civilizuotame pasau
lyj”, rašo “Lietuvių Žinios”. ,

Kodėl gi ji sujudo? Redaktorius to nepasako, nes an
trame to paties straipsnio sakinyj skaitome: “šėtoniški 
bandymai užkirsti kelią šventiesiems ųįet>^pavyko...” 
Kame čia logika? “Komunistų gengė” ;
kad jiems
tams?!...

Bet argi jie, komunistai, kur .nors bandė užkirsti kelią 
šventiesiems metams? Kiek mes žinome, kiek mes stebė
jome, niekur panašaus dalyko nematėme i *

Dar toliau: “Pragaras bejėgis beprotiškoje ir švent- ’ 
vagiškoje kovoje prieš dangų.” Na, kas gi čia pasakyta? 
Kada ir kas sakė, kad pragaras yra galingesnis už dan
gų? Juk pats dangus pragarą sukūrė ir jį kontroliuoja, 
tai kaip gali pragaras dangų, savo kūrėją nugalėti?!

Dar toliau bedieviams teikiami tokie pavadinimai:, 
“Jūs jau nesate žmonės. Jūsų širdyje nėra nei meilės, i 

nei supratimo dėl artimo. Jūs esate monstrai, apsėsti 
neapykantos, savimeilės ir keršto...”

Kam tas reikalinga? i
Katalikų tikėjimas, mums rodosi, moko, jog bedievius 

reikia ne keikti, bet už juos melstis, jiems, ranką ištiesti, 
nes jie “suklydę žmonės.” Dabar gi “Lietuvių Žinios” pa
siima net tokią teisę, kaip bedievių padarymą ne žmonė
mis!

Kai jau reikės bedievius, bepoterius, ir kitaip tikinčius 
(nei katalikai) žmones padaryti nežmonėmis, tai, mes 
manome, tai turės atlikti aukštesnio rango katalikų hie
rarchijos asmenys,'— gal pats Vatikanas. Bet abejojame, 
ar ir jis tai kada nors darys. , -

Dabargi “Lietuvių Žinių,” tokio -menko ląikraštėlio, re
daktorius padaro visus bedievius neVžmonėmis!,

Ką gi pasakys padorus katalikas, jei jis paskaitys to- ' 
kius “Lietuvių Žinių” redaktoriaus “perlus”?

Ar jūs, ponas “L. Ž.” redaktoriau, keikdamas, bjau- 
. riedamas bedievius, manote pasitarnaujate katalikų tiky- j 

bai? Klystate! Jūs tik stumiate nuo savęs dorus lietuviusj 
darbo žmones katalikus!

Na, bet tai jūsų biznis!

Lietuva 
pama

li ž dek-
Snleto-

leisti

smetoniškas
į katalikų

už Smetonos
i kataliku<• v

.A. ■
tuvoje 
t u va is'.
molh'atišką visuomenės dalį.../

Ten pat: į
Smetonos režimo vienas! 

“palikuonis” yra ir tas S. 
-Mockus. Buvęs ilgametis san- 
darietis, aktingas visuomeni-

tie 
yra 
ki
bu-

vote prigauti vietinių klerika
lu ir fašistinio plauko politi
kierių. kurie jums užkorė kry
žiokiškas iškabas ir liepė pi- 
kietuoti, o jūs, kaip koki žio
pliai, slampinėjote prie svetai
nės durų be jokio tikslo'. Ar 
jums jūsų čyfai už tai atly
gins? Mauras atliko savo

pyragai., darbą ir gali cit sau po pai- 
visokių 

ant galo 
gaunant 

Pra-
kainos

Na, Tai Jau Pagerbė!
Kovo 14 dieną didžiuliame Waldorf-Astoria viėšbutyj, I 

Niujorke, susirinko apie 700 bankininkų, korporacijų i 
advokatų, stambių biznierių ir aiškių fašistinių politikie-1 
rių į bankietą. Kiekvienas jų pasimokėjo $17.50 už valgį. Į 

\ > Kam gi šis bankietas buvo suruoštas?
Jis buvo suruoštas tam, kad pagerbus teisėją Mediną.
Už ką jį gerbti? !
Už tai, kad jis praėjusiais metais nusmerkė kalėjiman i 

vienuoliką komunistų vadovų!
Pietus rengė aiškiai fašistinė organizacija, besivadi- j 

nanti Common Cause, Inc.
Kalbėjo eilė žymių ponų ir kiekvieno jų kalboje kyšojo 

du dalykai: “Šlovė Medinai”, “Prakeiksmas Tarybų Są- į 
jungai ir jos propaghndai už taiką.”

Matome, kaip banįininkai ir jų lakiejai moka surišti' 
naminius reikalus su užsieniniais.

Šitie elementai nori karo, naujo karo, baisesnio karo j 
nei koks kada yra buvęs žmonijos istorijoje.

Bet jie žino, jog Amerikoje yra daug, milijonai žmonių,

Smetonos režimas 
laikėsi karininku 
represijomis prieš de-į gyventojų.

Kadangi mano brolis buvo 
paprastas darbininkas, tai ir 
man buvo nekoki 
Reikėjo vargti prie 
darbų, krautuvėse ir 

' chemikalų fabrike, 
algos po rublį į dieną, 
gy v c n i m 0 pro d u k t ų 
aukštos, tai apie kokias nors 
sutaupąs nei pagalvoti nebuvo 
galima. Rusų kalbą vartojau 
gana sklandžiai, tai su jau
nuoliais rusais ir rusaitėmis 
gyvenimą vedėme palaidą — 
prie arbatos su vodka ir 
kiais. Po trejų metų grįžau 
į Lietuvą pasimatyti su savo 
mamyte; tėvas jau buvo mi
ręs.

Tais laikais Lietuvoj visi 
tik ir kalbėjo apie Ameriką, 
visokias pasakas skleidė: ten 
esą rojus, aukso kalnai, o do
lerių — tiktai 
semk, žiūrėkite: mūsų kaimo' 
buvęs piemenukas PTanukas 
nuvažiavo į Ameriką, už metų 
prisiuntė dolerių ir savo fo
tografiją: atrodo, kaip po
nas — šaunesnis už mūsų 
dvarponį poną Franckevičių. ■ 
Važiuok ir tu. Vincuk. į tą 
laimės šalį Ameriką. Na, ii 
kas čia tokį aukso patai'inęą 
galėtų paniekinti? Važiuo
jam vargais-ne-galais. be pa
sų, per miškus ir pelkes, per 
Smalininkų miestelį. Kiek to 
vargo, kiek strioko ! Nevalgę, 
negėrę, ale tai nieko: kaip 
pasieksime Ameriką — atsi
griebsime. Kur gi ne—juk' į 
rojų, į aukso kraštą važiuo
jame.

Tai jau mes ir Amerikoj. 
Buv(j> tai 1903 mėtai. Apsi- 

apsidairius, įspūdis 
Prastai. Metai, 

treti—visi . keliai ir ; 
takai erškėčiais iškloti. Dar
bai sunkūs, valandos — nuo 
šeštos'ryto iki šeštos vakaro,; 
už $1.25 į dieną. Duonutė 
reikėjo sunkiai užprakaituoti. 
Tais senais laikais darbininkų 
klasė, didžiumoj, nebuvo or
ganizuota. Algos buvo taip 
n u rikiuotos,, kad iš savo už
darbio badu negalėtum pa
stipti. ū

Tai po pirmojo pasaulinio ka
ro darbininkai permatė, kad 

i yra skriau
džiami, išnaudojami valdan
čiosios klasės. Darbininkai 
pradėjo šviestis ir organizuo
tis į visokias darbo unijas. 
Per eilę metų darbo klase 
sijuto stovinti ant stiprios 
pėdės. Pasipylė obalsiai, 
kiai už pagerinimą darbo 
lygų, už pakėlimą algų, už su-, 
trumpinimą valandų. ’ žodžiu 
sakant, už didesnį duonos 
kąsnį.

Darbdaviai, magnatai, 'mili- 
jonieiiai, turtuose paskęZdę, 
nei klausyt nenorėjo. Esą, i tinka išmaldautoja 
"dar iš jūsų tarpo nei vienas buvau 
badu ne pastipote. Organ i- dą\au 
zuoti darbininkai, turėdami. giį.” 
savo rankose tokį ginklą, kaip 
unijas, skelbė streikus vieną šeimininkė: 
Po kitam, užpikietavo darba- .tis, žmogau, 
vietes, kad niekas nepralystų valkata? 
strciklaužiauti. ' Driskius: šeimos daktaras,

Reiškia, pikietavimo tikslas , (poniute.
yra už pagerinimą darbo są-, Šeimininkė: šeimos dakta- 

jras? Kaip tai pasauly galė- 
už; jo atsitikti, kad šeimos gydy- 

Tai va ko-: tojas būtų priežastis valkatys- 
, tės ?
i Driskius: Taip tikrai buvo, 

niekas daugiau, ger- 
Jisai patarė man il- 

p o 
Aš n A o ta-

rą gavo Gedimino bloką ir 
jo sandarietiška širdis sutir
po... Tokių sutirpusių širdžių 
Smetonos režimas prigamino 
daug, o toms širdims dabar 
ir nepatinka kalbėti apie pa
laimintuosius medalių 
lauko teismų laikus.

. N
' smetoniškas

\ dien stotų ir jm

sau būtu, 
u tele's

ir karo:

heliais. Kas jums galvoj, ko
kia šalis, kaip valdėsi? Bū
tu juokinga, jeigu progresy
viai žmonės pradėtų pikietuo- 
ti bažnyčias ivž tai, kad jiems 
nepatinka - Vatikane 
popiežius.

didžiu moj 
žmonės.

tupintis 
Jūs, dipukai, ne 

hitlerinio plauko, 
esate suklaidinti 

Patartina jums stot 
lasęs (*iles, prisira

šo- ' syti prie unijų, dirbti naudin
gą darbą, susipažinti su pikie~i 
tarimo reikalais, sužinoti, kur 
ir kam pikietavimas reikalin
gas. Bet dalis dipukų, kurie 
Lietuvoj nacių pasiųsti piovė 
žydus, grobė jų mantą, yra 
nepataisomi elementai! čia, 
Amerikoj, mes turime konsti
tuciją, spaudos, žo.džio ir su
sirinkimų laisvę, kuri iškovota 
revoliucijos keliais.

V. J. Stankus.

jei uz 
šian- 

garbintų 
tik tokie, kurie gavo Sme
tonos medalius. ’Ma juos ba
la. Nelaimė, tačiau, kad 
yra nemažai elementų, ku
rie, užkrėsti smetoniško
mis utėlėmis, net ir negavę 
m edal i u, s m e to n i z m a 

• garbina!
Smetoniškos utėlės 

daugelį žmonių. Tai 
Alas, kurio reikia labai

smetoniško-
rieškučiomis

i. Mockus 
uteles su-

režimą 
kailinius.

Smetoniškos utelės jau 
senijai yra katalikiškuose 
kailiniuose. Ten jas paleido 
fašistiniai kunigai ir'kito
kie veikėjai. Daug katalikų 

Jiš tų utėliu jau išsigydė, o 
j kiti dar išsigydys progre
syvių žmonių vaistais. Ne
laimė tame, kad smetoniš
kų utėlių yra nemažai pri
leista ir į socialistų kaili
nius! Klausimas, ar socia
listai pajėgs iš iii išsigydy
ti? Štai. Januškis, kuris 
bando išsiutėliauti, susilau
kė nemalonės iš klerikalu ir

* fašistų, o socialistai vado-
! vai jo neužtaria. Jiems pa- 
i tinka smetoniškas utėles 
maitinti!

Skaitykime dar toliau:
“Katalikai,” ar teisingiau 

j sakant politikuojančioji kle- 
! ro dalis, daug prisidėjo prie 
Smetonos režimo įvedimo. Po- 

j litikuojanti kunigija sudarė 
! krašte perversmui palankų 
1 ūpą. Liūdniausias lietuviško

• klero atstovas, pralotas Al
išauskas/ buvo vienas iš dL
i džiausiu kurstytojų prieš de- i 
mokratiška Lietuvos valdžia. ;

I Betgi perversmą padarė ne i 
: “katalikai,” o dalis karininkų, 
j kurių priešakyje stovėjo pa-! 
j garsėjęs majoras Plechavi- į 

. Tuoj po perversįno “ka-
o kun.1 

bučiuoti i

v »

C1US 

talikai” džiaugėsi, 
Krupavičius ' bėgo 
Smetoną, kai tas žmogus buvo 
nelegališkai įlaipd 
zidento kėdę.

. Taip, tiesa. ,K 
buvo tas klerikal 
kuris daugiausiai pasidar
bavo Smetonai smurtą pra
vesti ir pats pirmutinis jį 
palaimino.

Bet kas 
j Krupavičius?

*! Šiandien ji

intas Į pre

rupavičius 
ų vadovas

šiandien kun.

užėdč
bru- 

ša-

Tik pažangusis Amerikos 
lietuvių judėjimas gali pa
sididžiuoji tuo, kad jis ne
turėjo ii' neturi smetoniškų 
utelių. Jis buvo ir yra šva
rus. Del to šiandien visokie 
utėliai, negalėdami mūsų, 
judėjimo tuo brudu užleisti, 
bando, kitokiomis priemo
nėmis jam kenkti,—ardant! 
jo f kultūrines pramogas,' 
apšvietos vakarus, ir tt.

Bet tai nieko!
Kai kuriuos smetoninin- 

kus ir šiaip nelaiminguo
sius smetoniškos utėlės vi-! 

įsai ūžės, o kiti patys, su | 
mūsų pagalba, iš jų anks- į 
čiau ar vėliau išsigydys.

Iš NEŽINOMO
PASIDARĖ ŽINOMAS

i

Lietuvos spaudoje skai
dome :

Maža kas žinojo seniau 
i nuošalu Švenčionių apskrity
je Ceikinių kaimą, kuriame 
vyravo skurdas ir tamsa. Cei- 

i kiniečių vaikai neturėjo kur 
mokytis, pas gydytoją reikė-

pasikeitė.
antri ir

1 jo keliauti po 16 kilometrų, jie nesvietiškai m i i i v • i » s'* •Tarybų valdžios metais Cei
kiniuose sukurta septiumetė 
mokykla, atidaryta ambula-1 
torija, paštas, telegrafas. Gy
ventojų namuose prabilo ra
dijas. Vakarais ceikiniečiai 
renkasi į klubą-skaityklą. Gy
venimas pasuko naujuoju ke
liu. Ceikiniečiai susibūrė i 
žemės ūkio artelę. “Nauja
sis kelias” — taip pavadino i 
jie savo kolūkį.

Matot, kaip vyksta nau- ; 
jas gyvenimas! Jis iškelia: 

i ne tik ligi šiol užuitą, pa
vergtą žmogų, pastato jį 
!greta kitų, “žinomųjų.” Jis! 
I iškelia net ir kaimelius, kuC 
iriuos ligi šiol mažai kas te-, 
’girdėjo, ir pastato į kultu-1 
! ringų kaimų gretas.

Ten, kur seniau viešpata-! 
vo skurdas, šiandien gyve-i 
niųias žmonėms gerėja.

pa- 
pa- 
šū- 
sa-

Šypsenos
Lankytojas: — šis žmogus 

tui’ būt baisų kriminali prasi
žengimą yra papildęs.

Kalėjimo sargas: — Jis 
ko nepadarė. Jam tiktai 
puolamai pasitaikė praeiti 
šąli, kur Gilplaudas

me- 
pri- 
pro 

uorėj o
papildyti žmogžudystę, ir jis 
yra laikomas kalėjime taiktai 
kaipo liudininkas.

— Jis po užstatu lauke.

Policistas telefonuoja į ap
skritį :

—žmogus buvo apvogtas 
čionai ir aš laikau suėmęs vie
ną iš jų.

Viršininkas: — Kurį iš jų 
tu laikai?

Policistas: — Tą, kurį ap
vogė.

Policistas: — Aš sučiupau 
šį žmogyną gnaibant bana
nas vaisių parduotuvėje.

Magistratas: — Aha, pa- 
mėgd žioji policistą! Dveji 
metai.

—Kodėl tu susirūpinęs, Ta
mošiau ?

Aš radau 
pagaminti naminį 
neturiu namų.

receptą, kaip
alų, bet

žmoguti/’
tau pini-

“Mano biednas 
sako moteriškė, “še 
gas, koks yra nemalonumas 

i būti paliegėliu; reikalinga di- 
i d žiaurios kantrybės tokiam
i gyvenimui. Bet jei būti ne
regiu, tai dar blogiau.”

“Tikra tiesa, tąmsta,” su
kai aš 

tada aš gau- 
netikrų pini-

neregys, 
nemažai

Kokia priešas- 
kad* tu patapai

! 1 en, kui viešpatavo tamsa, lygų, trumpesnes.darbo valau-1

; sos paiaiKytojai, matyaa- i < 
kad kiekvienas j mi tai, dūksta, rėkia, šmei- ponai dipukai, kokiems tiks-

’žia naująją santvarką Lie- lams darbo klasė vartoja pi- 
tuvoje!

Bet jų šmeižtai, jų riks- pūkai, kurie pikietavote. įvai- 
mai, jų melai nesulaikys to riuosc miestuose progresyvių 
progreso, kurį atlieka mū- darbininkų parengimus—kon-

das, už didesnes algas,' 
senatvės pensijas.

! kiem tikslam pikietai vartoja
Imi:

Gal dabar bus jums aišku, jis — 
biamoji. 
gus pasivaikščiojimus 
kiekvieno valgio.
d a ir pildau jo patarimus — 
tebevaikščiojo.

kietus. Dabar jūs, ponai (li

I. U.
sų tėvų kraštas, kurdamas —---------------------------- ;------- ;---------- 3------ ------------------
naują gyvenimą! 12 pusL-^Laisve (Liberty,Lith.Daily)—— šeš|>> Kovo 18, 1950
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Nauji Dalykai apie Poetą Lermontovą
ir Generolą Ermolovą

įžniau dainuojamos, negu bet ku- 
0 klasikinio poeto.

t
I 
t

‘Ateis metai, kad nukris carų 
Kitame eilėraštyje jis smerkia 

priespaudą ir išva- 
į Kaukaza dainuoja tokiai 

Sudiev,. Rusija neprausto-

Lermontovas išgarsėjo $a- 
Poeto Mirtis,” kurioje išreiš-

Apšviestūnai visose tautose žino, jog 
Michailas Jurjevičius Lermontovas bu
vo didis rusų poetas. Muzikos mėgėjam 
visur pasaulyj žinomas “Demonas” — 
operinė Lermontovo poema.

Rusu liaudis m vii Lermontova už
skambius, nepaprastai vaizdingus ir-pa- 
žangius jo eilėraščius. Jo eilės Rusijoj 
yra 
rio kit

Lermontovas (gimęs 1814 metais ir 
miręs 1841 m.) gyveno žiauraus cariz
mo laikais, bet. savo poezijoj drįso pra- 

u našauti: 
'•Karūna.’

carine-baudžiavinę
• žinodamas 

santvarkai: 
ji!”

V i su pirm 
vo poema “ 
kia gilu liūdėsi dėl didžiausio rusų poe
to Puškino žuvimo.

Cariniai nenaudėliai sukurstė dviko
vą, per kurią Puškinas buvo nukautas. 
Lermontovo poema alsuoja mirtina ne
apykanta tiems nenaudėliams.

Caras Nikolajus Pirmasis įžiūrėjo ta
me eilėraštyje šaukimą į revoliuciją, ir 
Lermontovas už tai buvo areštuotas ir 
Ištremtas į Kaukazą, karan prieš kau
kaziečių tautas.

Dekabristai Lermontovo draugai
Bet iki šiol net rusams nebuvo žino

ma, jog Lermontovas draugavo su tuo- 
r metiniais carizmo priešininkais, vadina

mais dekabristais. Tokiu vardu yra ži-
♦ nomi tie, kurie per sukilimą Petrapilė- 

je dėka bliaus (gruodžio) mėnesį 1825 
metais bandė nuversti caro valdžią.

Tiktai pastaruoju laiku buvo atrasti 
Kariniai-Istoriniame Muziejuje Maskvo
je laiškai, kurie liudija, kaip leitenantas 
Lermontovas, tarnaudamas Kaukazo ar
mijoje, asmeniniai susiartino su dekab
ristu pritarėju generolu Povilu Kr. 
Grabbe, vieno kaukazinio fronto, koman- 
dierium. Generolas Grabbe šiltai bend
ravo su Lermontovu ir aukštai brangino 
poetinį jo talentą. Grabbe per Lermonto
vą siuntė slaptus laiškus ir kiram de
kabristu šalininkui, generolui Aleksiui 
Petrovičiui Ermolovui, buvusiam vyriau
siam Kaukazo armijos komandieriui.

Lermontovas gėrėjosi to garsaus ]«d- 
kavedžio Ermolovo žygiais.

Rusu armija, komanduojant Ermolo
vui, 1816-1827 m., pasiekė kuo didžiau
sių laimėjimų kare prieš Kaukazo tau
tas — gruzinus, čerkesus ir kitus.

Lermontovas nuoširdžiai gerbė ir sa
vo eilėraščiuose apdainavo tų tautų 
drąsą, atsidavimą savo tėvynei ir lais
vės meilę. Bet jis žinojo, kad Anglija ir 
Turkija ginklavo ir siundė kaukaziečius 
prieš Rusiją.

Generolas Ermolovas, vienas įžymiau
sių Borodino mūšių didvyrių prieš Na
poleono francūzus, buvo labai gerbiamas 
kareivių ir oficierių. Jis, laisvamanis 
politikoje, niekino caro rūmų šaiką ir 
sostinės biurokratiją.

Carai bijojo yen. Ermolovo
Caras Aleksandras Pirmasis bijojo 

Ermolovo išgarsėjimo armijoje; todėl 
pašalino Ermolovą iš Petrapilės, paskir
damas jį Kaukazo armijos vadu.

, Kaukazo gi fronte juo aukščiau pa
kilo Ermolovo garbė. Jis ne tik puikiai 
vadovavo karui, bet įvedė žmoniškesnę 
tvarką armijoje ir pagarbiai apsiėjo su 
kareiviais ir žemesniaisiais oficieriais.,

Tam-e gen. Ermolovo populiarume pa
matė sau pavojų caras Nikolajus Pir
masis, Aleksandro Pirmojo įpėdinis: at- 

jf^Mšaukė Ermolovą iš Kaukazo ir paleido iš 
karinės tarnybos “ ant pensijos.” Taip 
gen. Ermolovas ir gyveno vidurinėje 
Rusijoje, neturėdamas jokių valdinių ar 
karinių pareigų.

Ir neveltui carai bijojo Ermolovo. Juk 
kai dekabristai suokalbiavo nuversti ca
rizmą ir slaptose sueigose svarstė, kam 

»

reikėtų pervesti valdžią po perversmo, 
tai jie minėdavo Speranskj, Mordvinovą 
ir Ermolovą kaip tinkamus busimosios 
valdžios vadus.

Sueidamas Ermolovą, 
suprantama, kalbėdavosi 
carizmo blogumus, apie 
francūzais prie Borodino, 
gą rusų armijos įmaršavimą į Paryžių 
ir apie Kaukazo karą. Lermontovas pla
navo parašyt ir to karo istoriją, pripa
žįstant nuopelnus ypač generolui Ermo- 
lovui.

Lermontovas, 
su juo apie 

rusu mūši su 4. C

Maskvon paviešėti Lermon- 
m. pavasarį prisiminė Ermo- 

vaizdingą poemą 
(tarp Kaukazo viršūnės Kaz-

Atvykęs 
tovas 1841 
lovą ir parašė labai 
“Ginčas 
beko ir Šat-kalno). Tuo eilėraščiu jis pa
gerbė Ermolovą, bet negalėjo minėti jo 
vardo, nes carinė cenzūra būtų atmetus 

•eilėraštį ir dar prikibus prie Lermonto
vo.

Tad “Ginčas” buvo išspausdintas žur
nale “Mosl(yitianin” be Ermolovo var
do.

“Ginče” sekamai piešiamas rusų armi
jos žygis, vadovaujamas Ermolovo. Čia

Iš LMS III Apskrities 
Konferencijos

Kovo 12 dieną Kultūriniame Centre 
(Richmond Hill, N. Y.) įvyko Lietuvių 
Meno Sąjungos Trečiosios Apskrities me
tinė konferencija. Dalyvavo apie* 30 at
stovų. Tik gaila, kad iš Conn, valstijos 
tebuvo tik keturi ir iš New Jersey apie 
tiek pat; kiti visi buvo iš Didžiojo Niu
jorko.

Konferencijai pirmininkavo hartfor- 
dietis Juozas Thomas, sekretoriavo Mild
red Stensler, nuolatinė apskrities sekre
torė.

Veikiantysis Komitetas pateikė platų, 
išsamų pranešimą, nušviečiantį savo 
darbus, suliktus per praeituosius metus. 
O darbų Komitetas atliko daug. Be kit
ko, ši apskritis praėjusiais metais buvo 
suorganizavusi (talkoj© su Antrąja Ap
skritimi) Atostoginę Mokyklą Worceste
ryj ; jis leido per pusę’ metų mėnesinį 
biuleteni, nušviečianti kai kurias su me- 
niniu judėjimu susijusias puses1; jis su
ruošė eilę paskaitų apie meną, ir t.L

Pranešimas, buvo priimtas.
Plačiai konferencijos dalyviai svarstė 

būsimų metų darbų programą, kurią, 
Įnešimų Komiteto vardu, pateikė Vincas 
Bovinas.

Plačiai buvo svarstytas vienas įneši
mų ^punktas: Vakarinė Mokykla, jos or
ganizavimas Worcesteryj, panašiai, kaip 
buvo praėjusiais ir užpraėjusiais metais.

Buvo visokių į tai pažiūrų. Mat, pra
ėjusiais metais mokykla davė nemažai - 
deficito, tai tūli delegatai manė, jog šie
met neverta ją organizuoti. Tačiau de
legatų dauguma pasisakė už mokyklos 
organizavimą, bet kad ji būtų didesnė 
ir pravesta su mažiau išląidų, žodžiu, 
kad ji pati per save apsimokėtų, o jeigu 
reikės kiek pridėti, kad nebūtų per dide
lė suma.

Jurgis Kazakevičius, Aido Choro 
kytojas, siūlė organizuoti menines 
kyklas rajonuose: sakysime, New 
sey valstijoje, Connecticut, 'Niujorke ir 
kitur. Jis savo sumanymą rėmė praei
ties prityrimais, būtent, kad tokios mo
kyklos neša daug naudos, nes ir jis pats 
yra išdavas (kaip choro mokytojas) to
kios mokyklos.

Priimta abu sumanymai: už Atostogi
nę Mokyklą ir už organizavimą rajoni
nių, kuriose būtų galima' mokyti liau
diškų šokių mokyklėlių vadovus ir 1.1.

Kadangi LMS Centras pradėjo leisti 
biuletipį-žurnalą, tai Trečioji Apskritis 
daugiau saviškio biuletinio neleis.

Kalbėta apie LMS Centro žurnalo tu

mo- 
mo- 
Jer-

galime tik paprastais, neeiliuotais 
džiais išversti tos poemos dalelę:

zo-

ūždami kaip upė.
Kaip debesys, jie lėti baisiai; 
.tiesiog į'rytus taukia.
Ir išbandytas karo žygiais, 
mūšių audrose,
Žėruodamas akim, juos veda

Daugelis to eilėraščio skaitytojų
• • V « • ’ v •

Daugelis to eilėraščio skaitytojų tuo
jau suprato, jog čia piešiamas paniurus 
pažiūrėti, bet gero, ryžtingo būdo pul- 
kavedis generolas Ermolovas. .

Lcrmon tovo žudikai
Pagaliams, cariniai reakcininkai užtai

sė mirtinus žabangus ir Lermontovui. 
Jie sukurstė ponišką latrą, oficierių 
Martynova visaip. įžeidinėti. Lermontovą. 
Martynovas net vogdavo Lermontovo ei

lėraščius ir, 
spausdindavo 
m as,

ūį kitą pakeisdamas, 
laikraščiuose, nuduoda- 

būk tai jo paties poezija. Jokių 
poetinių gabumų Martynovas neturėjo, 
bet buvo išsilavinęs mitriai šaudyti, kaip 
ir daugelis kitų tuščiagalvių, poniškų 
išdykėlių. Reakciniai Lermontovo priešai 
todėl ir panaudojo Martynova, kad iš
provokuotų dvikovą ir nušautų Lermon
tovą.

Žinia apie Lermontovo žuvimą per- 
pykdė gęn. Ermolovą iki įtūžimo. Jis, iš 
piktumo trankydamas batu į grindis,

“Aš nedovanočiau tam Martynovui. 
Jeigu aš būčiau Kaukaze, aš su juo ap
sidirbčiau. Jau jis nuo manęs neišsisuk
tų. Na, jeigu ir galima užmušti kitą 
žmogų, vis tiek ar jis didelis ponas ar 
aukštos veislės: rytoj daug tokių bus, 
bet šitokių žmonių (kaip Lermontovas) 
ne greitai susilauksime!... O poetai juk 
yra tautos garbė.” N. M.

rinį; buvo visokių nuomonių, tačiau jų 
sukaupimui ir atitinkamos išvados su
darymui palikta atlikti busimajam Vei
ki a n č i a j a m K om i te t u i.

Bė to, nutarta ryžtingai skleisti LMS 
Centro žurnalas-biuletinis, ;— skleisti 
pavieniais numeriais ir jį užprenumeruo
jant. Prenumerata tik .$2 metams.

Išrinktas naujas Veikiantysis Komi
tetas iš vienuolikos narių.

Konferencija tęsėsi per visą dieną 
graž i o j e n uotą i ko j c.

Beje, iš vakaro LMS Apskritis buvo 
suruošęs šokių vakarą. Šokiai įvyko Li
berty Auditorijoje. Dėl negražaus oro 
(lijo lietus) žm'onių neatsilankė daug, 
tačiau, kurie ! buvo, visi pripažino, jog 
vakaras da^ė labai spalvingo įspūdžio.

Buvo atlikta visokių šokių; šoko ki
tataučių grupė, šoko LKM šokėjai, šoko 
jie pavieniai (grupėmis), šoko drauge su 
visa publika; tam tikrus įdomius 'grupi
nius šokius, teikiančius malonumo ne tik 
šokėjams, o ir šokių stebėtojams.

Tai buvo kas tokio naujesnio mūsų 
padangėje. Būtų gerai, kad tai būtų tik 
nradžia. Ak

Ketveri Metai be Vinco 
V isockio

VINCAS VISOCKIS
Šio mėnesio 16 jau sueina ketveri me

tai, kai mes, lietuvių meninės saviveik
los judėjime, netekome Vinco Visockio. 
Velionis Vincas paliko ne tik žmoną, 
Anna, eilę artimų draugų, bei ir visą 
lietuvių meno judėjimą nuliūdime. Vi
sockis 
meno 
kiame 
name 
gražų 

veikė kaipo žymus chorvedis ir 
grupių organizatorius. Mes reiš- 
užuojautą našlei Onutei ir ragi- 

visus meno darbuotojus nešti tą 
merto-kultūros darbą, kurį Vincas

paliko, į plačią lietuvių visuomenę.

bendrai
Antaną

Antanui Sodeikai Su 
kako 60 Metui

Besidomį muzika ir menu 
Amerikos lietuviai atsimena
Sodeiką, malonų vyrą, savininką gra
žaus sidabringo baritono.

Prieš apie 30 m-etų jis gyveno. Ameri
koje, čia kaž kur Pennsylvanijoj vargo
nininkavo ir dainuodavo koncertuose; 
buvo mylimas dainininkas ir gerbiamas 
žmogus.

Jis išvyko Lietuvon ir ten įstojo Kau
no operon. Tenai Antanas Sodeika dai
navo ir vaidino; jis dirba ir pedagoginį 
darbą; ten jis taipgi buvo ir tebėra my
limas žmogus.

Antanas Sodeika nesekė pavyzdžiu 
tūlų kitų dainininkų bei muzikų, pa
bėgusių iš Lietuvos, iš savo gimtosios 
šalies dėl to, kad Lietuvos liaudis' nusi
tarė kurti naują, socialistinį gyvenimą. 
Ne! Jis pasiliko Lietuvoj ir ten tebe
gyvena, tebedirba muzikos srityj.

Šių metų sausio 23 dieną Antanui So
deikai sukako 60 metų amžiaus. Toji su
kaktis buvo iškilmingai atžymėta niekur 
kitur, kaip Lietuvos sostinėje, Vilniuje.

Paskaitykime apie ją Vilniaus “Tie
soje” (š.m. sausio 24 M.) ir pažvelkime, 
kaip Antanas Sodeika ten buvo įvertin
tas.

“Tiesa” rašo:
“Vakar Lietuvos TSR Operos ir bale

to teatre įvyko Verdi operos “Rigoletto” 
spektaklis, skirtas vieno seniausių ope
ros solistų Antano Sodeikos 60-ties me- į 
tų amžiaus sukakčiai paminėti. A. So
deika kūrybinį menininko darbą dirba j 
30-tuosius metus. Jis taip pat atlieka 
pedagoginį darbą.

“Vakar dienos spektaklyje pagrindi
nius vaidmenis atliko: v K. Petrauskas 
(Hercogas), A. Sodeika (Rigoletto), J. 

•Jasaitytė (Džilda), R. Siparis (Spara- 
fučile), A. Vaitkutė, (Maddalena), St. 
Sodeika (Grafas Monterone), J. Mažei
ka (Marulio) ir kiti. Orkestrui dirigavo 
A. Kalinauskas. Spektaklis praėjo su di
deliu pasisekimu.

“Uždanga nuleidžiama. Jai vėl paki
lus, į sceną išeina visas operos ir bale
to kolektyvas. Jubiliatui įteikiama dau-

Lietuvos Kaimas 
Worcesteryj

“Paragaut aš galiu, o už 
tai, kad šliūbą dėl pinigų 
nuvėlinot, ir mano dukterį 
juokams išstatėt, pasaky
siu—kiaulystė!”

PETRAS GRABAUSKAS 
Blažio rolėj

Vestuvių dieną pašauktas, 
būsimos Rokienės marčios tė
vas Blažys ateina pas Rūkus 
ir klausia, kam jį šaukė. Ro
kienė pareikalauja, kad pirm 
išleisiant vaikus Į šliūbą jis jai 
paklotų dukters pasogą. O 
tie pinigai, kaip jau būvį) mi
nėta, pačios Rūkienės sūnaus 
Jono buvo iš jos pavogti ir 
Blažiui atiduoti, kad Marytė 
galėtų atsinešt juos pasogon.

Kad jau taip, tai taip—Bla
žys padeda ant stalo pinigus 
ir pakiša Rūkienei popierį pa
sirašyt, kad pinigus priima.

“Tai ką, ar tu mūs nepažįs- 
į ti ar ką, kad su popierium 
įlendi?’’ — susisieloją Rūkie- 
i nė.

“Skaitomas Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo Įsakas, ku
riuo Antanui Sodeikai už įžymius nuo
pelnus operos meno srityje ir vaisingą 
pedagoginę veiklą suteikiamas Lietuvos 
TSR liaudies artisto vardas.

“Jubiliatą sveikina visuomeninių or
ganizacijų ir meno darbuotojų kolekty
vų atstovai. Sveikinimo adresus perskai
to Meno reikalų valdybos pirmininkas J. 
Banaitis, Lietuvos TSR operos ir baleto 
teatro vyr. režisierius K. Grybauskas, 
Lietuvos TSR nusipelnęs artistas A. 
Mažeika, Lietuvos TSR Valstybinės 
konservatorijos direktorius J. Kar- 
navičius ir kiti. Jie pažymi didelius A. 
Sodeikos nuopelnus, kuriant ir ugdant 
Lietuvoje operos teatrą, sukuriant sceno
je įžymius vaidmenis, populiarizuojant 
rusų klasikinę operą, ugdant jaunąją 
menininkų pamainą.

“Pabaigoje žodį taria Lietuvos TSR 
liaudies artistas A. Sodeika. Jubiliatas 
reškia gilią padėką partijai ir vyriau
sybei už aukštą jo kūrybinio darbo įver
tinimą, už didį rūpinimąsi meno sukles
tėjimu.”

Mes, kurie Antaną Sodeiką pažinome 
ir nepažinome, taipgi, šios jo sukakties 
proga, nuoširdžiai sakome: Gyvuok il
giausius metus ir dirbk, kaip dirbai, 
mūsų tautos kultūrai ir grožiui plėtoti!

“Už tai ir lendu, kad pažįs
tu,” atsikerta Blažys.

Ir gerai jis padarė, išrei
kalaudamas pasirašymą. Vė- 

; liau jo dukteriai Marytei šis 
! pasirašymas buvo labai reika- 
I lingas — Rūkienei ir jos suje- 
, čiui žentui “paspirgint.”

Visa tai matysite keturių 
i veiksmų veikale “Gieda Gai- 
, deliai,” kurį, suvaidins Brook- 
I lyno Lietuvių Liaudies Tea- 
: tro aktoriai, vadovybėj Jono 
Juškos, balandžio 1-mą dieną, 

’ Lietuvių salėj, 29 Endicott St., 
pradedant 6 :30 vakare.

Rengia Lietuvių Literatūros 
Draugijos 155-ta moterų kuo- 

> pa ir 11-ta vyrų kuopa.
Įėjimas, įskaitant taksus, 

I tik $1.00. Prašome įsigyt bi- 
! lietus tuojau.

M. S. ir J. M. L.

Ji visų gražiausia
V. VALSIŪNIENĖ 

i

Už gimtinės klonius su dangum giliu 
Visą žemės auksą atidučt galiu.
Ji, tik ji gražiausia iš visų šalių, 
Pasipuošus upėm, lauko berželiu-
Sunkios varpos linksta, šypsosi linai — 
Mėlynžiedė mano tėviškė jinai.

s Tiesiasi į tolį takas pelenų, 
Kai namų išsilgus tėviškėn einu.
Ir jaučiu, kaip aidi žemė po manim, — 
Nariu ją apglėbus prisiglaust širdim.
Ir žodžiu prabilti paprastu, tyru:
— Už tave brangesnio nieko neturiu!,
Buvo tamsios dienos, naktys be žvaigždžių, 
šiandien laisvės dainą tėviškėj girdžiu.
1944

Binghamton, N. Y
Neseniai čia staiga numirė 

Anelė švereikienė,- 53 metų 
amžiaus moteris. Paliko du 
sūnus, vyrą, du broliu (gyve
nančių kitur) ir seserį.

Kiek pirmiau numirė Juo
zas Undrejūnas, irgi dar nese
nas žmogus. Paliko žmoną ir 
dukterį. Priklausė prie SLA

. \Anastazija Mačiukienė smar
kiai užsigavo griūdama. Ji 

, nuvežta ligoninėn. /SMlkią 
i operaciją turėjo Joseph Sado- 
I nis, gyvenąs Johnson City.

Kovo 21 d. čionai kalbės 
! chicagietis Vinca^ Andrulis, 
“Vilnies” redaktorius. Gali
ma tikėtis, kad publikai bus 
įdomu pasiklausyti svarbių 
išvadų apie šių dienų pasau
linę politiką. Prakalbos įvyks 
Lietuvių Salėje.

Binghamtonietis.

Lawrence, Mass

Partijos, 
iš Bostono, 
iš naciona- 
kuri atsi-

Penktadienį, kovo 24 d., 8 
vai. vakare, Santa Maria Sve
tainėje, 81-A Common St. ir 
kampas Newbury Street, įvyks 
šokiai Progresyvių

- Muzikantai bus 
Delegatai, sugrįžę 
lės konferencijos,
buv0 Chicagoj, pasakys daug 
naujo. Įžanga tiktai 80 cen
tų . Visus ir visas kviečia da
lyvauti.

S. Penkauskas.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— šeši., Kovo 18, 1950



Leningrado Kultūros Rūmai ir
Jų Lankytojai

(Apybraiža)
Rašo IRINA GOLOVA N, tarybine žurnalistė

Senieji Leningrado gyventojai gerai 
paifiena kaip pirma atrodė loji Vasili
jaus salos dalis, kur dabar yia Serge
jaus Kirovo vardo Kultūros Rūmai — 
vienas geriausiu Tarybų šalies klubų. 
Dar prieš 25 metus tai buvo nuošalus 
miesto pakraštys, didelė, neapšviesta ir 
net vasarą neišdžiūstanti dykynė.

Pastačius Kultūros Rūmus, ši vieta 
neatpažįstamai pasikeitė. Klampi žeme 
apsivilko asfaltu, aikštę apsupo jauni 
medžiai ir gėlynai, o buvusios dykynės 
centre išaugo puikus daugiaaukštis pa
statas, vakarais žibąs šimtais šviesu. 
Autobusai ir lengvosios mašinos laksto 
ties jų prieangiais ,plačios durys neužsi
daro, praleisdamos nesuskaitomą Rūmų 
lankytojų skaičių — šiokiadieniais . čm 
būna-apie 7 tūkstančius žmonių, o sek
madieniais ir šventadieniais — iki 11 
tūkst.

Kultūros Rūmai — tai ir teatras, ir 
kinas, ir lektorijus ir skaityklos sales. . .' 
Apie tris šimtus patalpų yra Rūmų pa
state ir ją tarpe —* dešimtys salių, sve
tainių, mokymo auditoriją, specialiai 
įrengtų kabinetu. Čia yra užsiėmimų ir 
pramogų, atitinkančių bet kuriuos po
reikius. Todėl nenuostabu, kad Rūmų 
lankytojų tarpe jūs sutiksite ir penkerių 
metų jaunėlį, kuriam motina ketina pa
imti iš vaikų bibliotekos pirmą jo gyve
nime knyga, ir garsųjį Leningrado pro
fesorių, atėjusį pasiklausyti Įdomios pa
skaitos; ir universiteto studentą: ir jau
nuolę darbininkę.

Apeiti, visus Kultūros Rūmus, žvilgte
rėti, bent paviršutiniškai, į visus jų kam
pelius, — tai didelė daugelio valanda ke
lionė... Mes ja pradėsime nuo galinio 
prieanio, vedančio į tylią knygų karalys
tę, į biblioteką. Kartu su skaityklomis, 
su knygoms laikyti patalpomis, ir įvai
riomis pagalbinėmis patalpomis ji užima 
ištisą korpusą. Josios knyga fondas — 
146,000 tomų ir jų tarpe — knygos iš* 
visų žinojimo sričių rusų, vokiečių, pran
cūzų, anglų kalbomis.

Nė kiek neperdedant galima pasakyti, 
kad kiekvienas iš 13 su puse tūkstančio 
šios bibliotekos skaitytojų visuomet čia 
gaus bet kurią knygą. Netgi jei ir tokios 1 
knygos nėra Rūmų knygoms laikyti pa
talpose, ją būtinai gaus iš kitų bibliote
kų — iš tokios itin stambiosios knygoms 
laikyti patalpos, kaip. Viešoji Biblioteka, 
arba iš TSR. Sąjungos Mokslų Akademi
jos Bibliotekos. Tokia yra tvarka, ir jos 
prisilaikoma su vienodu tikslumu ir tuo 
atveju, kai knygos reikalavimą pasirašė 
mokslinis darbuotojas, ir tuo atveju, 
kuomet jį pateikė paauglys, amatų mo
kyklos mokinys, susidomėjęs kokiu nors 
specialiu klausimu.

Tačiau, kaip turtinga bebūtų Kultūros 
Rūmų biblioteka — ji yra įdomi ne tik 
knygų rinkiniu, bet ir tuo įvairiu ir labai 
rimtu kultūros-švietimo darbu, kuris čia 
dirbamas su skaitytojais. Tatai aplamai 
yra atskiriamasis kiekvienos tarybines 
bibliotekos savumas; jds niekuomet ne
būna tiktai knygoms laikyti patalpomis, 
jos visuomet yra gyvo auklėjimo darbo 
centrai.

Geriausias to įrodymas — inžinieriaus 
M. Borovkovo istorija. Tai paprasta isto
rija, anaiptol ne vienintelė tokios rūšies, 
ir mes čia ją trumpai papasakosi mė.

. .. Prieš daugelį metų j Leningradą iš 
kaimo atvažiavo vaikinas. Jis stojo dirb
ti juodadarbiu į vieną iš statybų ir kurį 
laiką net nežinojo —- ką būtent jis stato. 
Vėliau sužinojo: statomas naujas Lenin
grado klubas, naujieji Kultūros Rūmai. 
Vaikinas paduodavo plytas mūrinin
kams, drauge su jomis pakildavo vis 
aukščiau, nuo vieno aukšto į kitą, ir su 
Vis didesniu dėmėsiu ir susidomėjimu 
žiūrėjo į puikų pastatą, kuris augo jo 
akivaizdoje.

Vėliau jis vienas pirmųjų atėjo į jau 
užbaigtus ir įrengtus Kultūros Rūmus. 
Jis vaikščiojo po jų sales, svetaines ir 
kabinetus, su pasididžiavimu galvoda
mas, kad visame yra ir jo darbo dalelė. 
Jis žvilgterėjo į biblioteką, pamatė kaip 
skaitykloje, pasilenkę ant knygos, moko
si tokie pat vaikinai, kaip jis . .. Ir jis 
nebenorėjo iš čia išeiti. Jis paprašė bi
bliotekininką: “Lengviausią knygelę ma
žai raštingam.” Jam surado atitinkamą 
knygą, o po pirmos sekė — antra, trečia, 
penkta ... Praslinko kiek laiko, ir jis 

suprato, kad jis jau niekuomet nesiliaus 
skaitęs. Jis panorėjo mokytis ir įstojo į 
vakarinę darbininkų jaunimo mokyklą.

Po mokyklos sekė darbininkų fakulte
tas, vėliau — Laivų Statybos Institutas. 
Ir per visą tą laiką biblioteka aktyviai 
jam padėdavo — čia parinkdavo jam rei
kalingas knygas, duodavo informacijas, 
konsultavo. Jis priprato užsiėmimams 
ruoštis už skaityklos staliuko. Buvęs juo
dadarbis tapo inžinierium su pagalba tų 
pat Kultūros Rūmų, kuriuos jis kadaise 
statė... Bet ir ligi šiol M. Borovkovas 
nenutraukė ryšių su savo., biblioteka, ligi 
Šiol jis yra jos-labiausiai aktyvių skai
tytojų tarpe.

Ir, žinoma, ne jam vienam, o ir šim
tams kitų skaitytojų’Kultūros Rūmų bi
blioteka, padėjo įsigyti įsimoksliūimą, 
profesiją, susirasti savo tikrąją vietą gy
venime. Parodos, paskaitos, konsultaci
jos, susitikimai su rašytojais, naujų.kny
gų svarstymas — visa tai įeina į biblio
tekos darba. 700-800 žmonių būna čia 
kas dieną, ir ko tik čia nepamatysi va
karais ’skaityklose! Aukštųjų mokyklų 
moksleivių, darbininkų, namų šeiminin
kių, pedagogu, artistu, moksliniu dar- 
buotojų ...

Ištisas aukštas, — 25 specialiai įreng
ti kambariai, — toksai yra Rūmų me
ninės saviveiklos skyriaus “ūkis.” Čia 
dirba 17 įvairių kolektyvų bei ratelių: 
dramos, operos, choreografijos, literatū
ros, trys orkestrai ir t.t. Bendrai sudėjus 
juose dalyvauja 1,300 žmonių. Kokiems 
tik palinkimams bei talentams čia nebu
vo suteikta pagalba ir galimumas vys
tytis! Tyrimo instituto mokslinė bend
radarbė Jekaterina Majorova ir virėjas’ 
Michailas Mudrovas pasirodė talentin
gais dramatinių vaidmenų atlikėjais. 
Polikarpas Vinokurovas, gamyklos cecho 
viršininkas, dainuoja svarbiausias ope
rų partijas. Siūlų kombinato darbinin
kas Viktoras Vasiljevas tapo choreogra
finiu kolektyvo solistu.

Leningrade yra gerai žinomi daug 
spektaklių — operos, dramos, baletai, — 
pastatyti Kirovo vardo Kultūros Rūmų 
meninės saviveiklos jėgomis. Ne kartą 
jie buvo rodomi įvairiuose miesto teat
ruose. Didelį pasisekimą dabar taip pat 
turi naujas choreografinio kolektyVo pa
statymas — TSR Sąjungos tautų šokiai 
ir bulgaru vengrų, lenkų šokiai.

Iš c-echtk iš laboratorijų ir mokymo 
auditorijų vakarais susirenka le
ningradiečiai. Meninės saviveiklos sky
riaus durys plačiai atvertos visiems: lė
šas, reikalingas pedagogams pakviesti, 
muzikos instrumentams įsigyti ir visam 
kitam duoda profesinės sąjungos.

Kiekvienas Kultūros Rūmų skyrius 
turi savo auditoriją, savo nuolatinius 
lankytojus. Antai, techninės propagandos 
kabinetas tapo centru, kur nuolat susi
renka- inžini-eriniai-techniniai darbuoto
jai ir įvairių gamybinių profesijų atsto
vai: liejikai, elektros suvirintojai, • kal
viai, šaltkalviai. Čia per pamokas bei pa
sikalbėjimus dažnai pasirodo įžymiausie
ji veikėjai techninės pažangos srityje — 
mokslininkai ir darbininkai — gamybos 
novatoriai. Specialiai įrengtuose kabinę-z 
tuose demonstruojami naujo darbo meto
dai. Ir kartais prie modelio, atvaizduo
jančio, sakysime, garsaus greitojo darbo 
tekintojo-G. Bortkevičiaus stakles, ligi 
vėlaus laiko užsisėdi jaunimas, svajojus 
apie naujas pergales prieš laiką, apie 
naujus, dar neatrastus kelius į pažangą.

Kas metai vis didesnį pasisekimą turi 
sukirpimo bei siuvimo, dailiojo išsiuvi- 
nėjirųo bei mezgimo kursai. Juose mokosi 
apie 2,000 moterų. Čia ir namų šeiminin
kės, ir artistės, ir mokytojos. Užsiėmi
mams vadovauja prityrę instruktoriai. 
Pradedama čia nuo paprasčiausio — nuo 
vaikų rūbelių, nuo'kumštinių pirštinėlių 
mezgimo. Apie galutinius gi mokymo re
zultatus galima spręsti iš parodų, kurias 
laikas nuo lūiko Rūmai surengia — čia 
ir puikios suknelės, ir baltiniai su švel
niu dailiuoju išsiuvmu, ir vilnoniai m-egz- 
tiniai su sudėtingais raštas.

Moterys noriai'lankosi ir kitame Kul
tūros Rūmų korpuse, kur du kartus per 
mėnesį skaitomos paskaitos, gyvai domi
nančios kiekvieną iš jų — api-e vaikų 
auklėjimą. Beje, paskaitos tėvams — tai 
tik vienas ciklų, kuriuos Rūmai organi

zuoja savo lankytojams. Be to, yra cik
las paskaitų iš komunistų partijos isto
rijos, filosofijos klausimais, iš literatū
ros ir muzikos istorijos. Vakarais lekto- 
rijaus vedėjo kabinete labai, dažnai su
skamba telefonas: klausytojai teirauja
si apie eilinę paskaitą,' užsisako metinį 
abonementą, siūlo naujas temas?..

Kultūros Rūmų svarbiausioje salėje 
paprastai būna spektakliai ir dideli kon
certai. Neretai čia taip pat surengiami 
susitikimai su garsiais rašytojais, artis
tais, mokslininkais. Kartais gi keli šim
tai žmonių susirenka čia, kad pasiklau
sytų kokios nors paprastos, kuklios mo- 
tersmiotinos, išauklėjusios darnią didelę 
šeimą, pasakojimą. Taip čia buvo sureng
tas vakaras pagerbti vyrui -ir žmonai 
Korotkevičiams, išauginusiems septynis 
vaikus, vienos iš Leningrado gamyklų 
kadrinio darbininko — Kolokolovo1 šei
mai pagerbti.

Tarybinėje visuomenėje ypatingai 
daug dėmesio skiriama vaikams •— rū-

D r. S. Matulaitis

Iš kur kilęs žmogus
t

(Tąsa)
Kaip Mardukas po toje.

■ tvėrė saulę ir mėnulį, gyvu
lius ir augalus, pagaliaus, 
i sumanė: “Žmogų pastąty- 
isiu aš. Sutversiu žmogų, 
i kad’ jis gyventų ant že- ! 
imės”. I
; ^Kaip sumanė, taip ir pa-į aišku, kad tai jokis išriši- kių suvažiavimuose 

1 , Taip pat pasielgė,;mas> jy[es matome tik, kad i tai ginčijosi:; darė.
isulyg pasakos, ir žydų die-■į pasaką, neturinčią jokio .negrai—iš Adomo ar _ _____ _____........... .
Įvas. Žydų rašte “šventa- | protiško pagrindo, - įneštos i Kiek šonkauliu turėjo Ado- iiu ir varliu Arba vėl ma (me” :...... •• i ... < v
: mų, beveik žodis į žodį pa- 1 
i imtų iš babilioniečių pada- ( 
'vimu apie nusidėjimą pir- inasakose 
imųjų žmonių rojuje, apie! Klausimo

Žydu rašte J ‘ i Hivn ouunauiių VMivjv xiuv (11ų u V3111U. MIUČl VCl Hlčt
yi'a ir daugiau jDaaavi-j veidmainiškos pataisos į mas 12 ar tik 11, nes die- nė, kad dabartinis žmogių 

vas išėmė iš jo vieną šon- yra ainis “jūrų žmogaus,’• išmislai. 
0 .4.V V V 7

Teisybės reikia ieškoti ne kaulį Ievai sutverti/ Daug kurį jūreiviai būk kartais 
ne išmisluose. dar kitais jokios išmintin- sutikdavę tolimose jūrose.

. v_ _______ apie žmogausigos X7ertč° i-----
; visuotiną tvaną,'apie sėto-(kilmę išrišimo reikia ieško- klausimais
i ną. ir kiti, bet čia ne vieta j įį įr galima atrasti vien tik “galvočiai”. Tačiaus, kaip

vertės neturinčiais' Bet buvo ir labai teisingi 
ginčijosi tie

apie tai kalbėti. Pažymėsi-1 moksle. Tiktai mokslo dayi- matome, visa tat dar labiau 
■ užtemdindavo dalyką, nes 

i atitraukė žmonių mintį 
' nuo tikrojo moksliško ke-

i ■ r“ ------------------ ■ —t? --------- ■ — i jl ii imtji lietuvi j men moks- i lio.
tose knygose” įrašyta, yra Jiškai prie klausimo prieiti.

me tik, kad iš šito jau aiš-jnįai gali duoti tikrą atsa
ku, kad pasaka apie tai, | kymą i tą klausimą, 
buk patsai dievas padikta-( II

sven- pirmieji bandymai

minčių. Garsusis senovės 
graikų mokslininkas Aris
totelis (gyveno 600 m. pries 
krikščionybės pradžią) sa
kė, kad žmogus yra rezul
tatas nuolatinio ir lėto 
gamtos tobulėjimo; jis pri
pažino žmogaus ryšį su gy-

(Daugiau bus)

) vęs Moizei visą, kas “

I tyčia sugalvota, kad pasaka 
didesnę svarbą turėtų, kad 
tikintieji aklai visa tam ti
kėtų. šventraštis yra bėgė-;

' diškas dvasiškių apgavi- ’ 
i mas, o kūdikiškas neišma-1 
i nymas tų, kurie panašiems,, 
niekams tiki. Jeigu jau į 
sumulkintiems būtinai no- 
risi tikėti, kad dievas tą,l 
pasaką diktavo, tuomet j 
reikia priimti, kad ne žydų I

am-

irabo-

I A z • **i dievas Jagvė, bet babilio- ■ 
i niečių dievas Mardukas j 
j tas pasakas diktavo, nes, 
jos pas babilioniečius atsi- ' 

i rado daug šimtmečių anks-j 
ičiaus; žydai tik pasisavino) 
ir Marduko darbus ant I 
Jagvėzs perkėlą

Krikščionys ilgus 
j žius aklai tikėjo pasakai, 
; kad dievas sutvėrė tik, vie- 
, na žmonių porą. Bet žin
geidesnėse galvose iškildavo 
klausimas, kas gi buvo juo- 

'dųjų žmonių' prabočiai. 
' Adomas, aišku, yra balto- 
| sios žmonių rasės
čius. Klausimas dar labiaus 
susipainiojo, kuomet . XVI 
šimtmetyje Kolumbas atra-l 
do Ameriką, kurioje gyve
no dar trečia žmonių rūšis ’ 
— raudonodžiai - indėnai. 
Kas jų bočius? Pakilo gin
čai tarp tikybos galvočių. 
Vieni sakė, kad indėnai ne- į 
turį dūšios, reiškia nėra kai-. 
bos apie jų bočius. Kiti vėl ■ 
sugalvojo, o Magometo pase
kėjai dar ir šiandien tiki, ! 
kad dievas iš karto šutvė-, 
rė dvi žmonių poras, vieną 
iš baltojo, kitą iš juodojo 
molio. Katalikų dvasiškiai 
pritaikė tą mintį reika
lams viešpataujančių kla
sių, prie kuriti ir patys pri- 

! gulėjo ir priguli.
Argi leistina manyti, kad 

iš to paties molio dievas 
būtų sutvėręs poną ir jo ver
gą P tai įžeidimas pono gar
bės; arba kad iš to paties 
molio būtų (sutvertas ir 
katalikas h* pūgoms . arba 
atskalūnas. Ne, tai negali- v 

ma. Ir sumanė, kad dievas 
tvėrė žmones iš įvairaus
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radijo mėgėjų,

pinimuisi jų sveikata, teisingu jų išauk
lėjimu. Kultūros Rūmuose apie kuriuos 
me§ pasakojame, vaikai jaučiasi esą to
kie pat lygiateisiai šeimininkai, kaip ir 
suaugusieji. Jiems išskirtas atskiras dvi
aukštis korpusas — su žiūrovų sale, su 
kambariais užsiėmimams, žaidimams, su 
-savo biblioteka ir skaitykla. Tarp 2,000 
vaikų, dalyvaujančių vaikų sektoriaus 
rateliuose, yra jaunų artistų, dailininkų, 
šokėjų, aviamodelistų, 
sportininkų, natūralistų.

Tiktai vėlai vakare nutįlsta gyvenimas 
Kirovo vardo Kultūros Rūmuose. Beje, 
nutilsta visai neilgam: jau 10 valandą 
ryto čion ateis į užsiėmimus viena su
kirpimo bei siuvimo kursų grupių, su
organizuota toms moterims^ kurios ne
turi idisvo vakaro. O tuoj po to prasi
vers vaikų “gyvojo kampelio” durys, ir 
mažieji biologai ir botanikai imsis savo 
stebėjimų... Ir Leningrado Kultūros 
Rūmuose prasidės nauja, tokia pat tur
tinga, raiški, kaip ir pereitoji, diena.

jo išrišimo stengėsi prieit 
ir pasauliniai tų laikų min 
tytojai. Bet mokslas' tai 
laikais buvo silpnai išsivys * 
tęs, — nebuvo davinių, ku > 

I riais galima būtų remtis.
nebuvo iš kur semti me- ? 

į džiagą teisingoms išva- * 
Moms, užtatai senovės laiki 
mintytojaį duodavo nevy
kusius atsakymus arba pa 
kliūdavo tikybos įtakon ir 
skelbė tą patį, ką ir dvasiš 
kiai, tik kitokioj formoj 
Senovės graikų filosofų 

Į koki 2M>—3 tūkstančiai me
tų atgal, reiškia koki 800- 
1000 metų prieš krikščiony 
bes atsiradimą,—vieni ma 
nė, kad žmogus amžina 
gyveno, ant svieto, jis susi 
tvėrė, kuomet atsirado pa- 

i saulis. Graikų filosofą 
! Anaksimenas manė, kai 
žmogus užsimezgė iš že-

________________ ___ . mės vandens ir saulės šilu 
i.kys, kad jų galvočiai_ Pą mos įtaka tuomet, kuomet 
klausimą atydžiai tyrinėjo, anot jb, žemė buvo dab 
kad daug galvojo ir ginei-i skysta. Jis gyveno pirmu] 
josi ir tai, ką sugalvojo,i/iausia jūroje; tik vėlia 
turi būti už tiesą pripažin- Į išmoko gyventi sausumoje 
ta. Teisybe, jie galvojo ir išėjo iš jūros, permainė st- 

| ginčijosi, bet kaip jie gal- i yo išvaizdą, iš panašaus s

ft 
M

K

molio; viešpataujančias 
klases iš geresnio, žemes- 
niąsias iš blogesnio; katali-! 
kus iš geresnio, nekatalikus '

vojo, apie ką ginčijosi ? Jiej^rfvį virto panašiu į žmogų 
_ . . _ . ginčijosi pavyzdžiui: kokio i Buvo ir tokių, kurie manė
iš blogesnio, negrus is juo- dydžio buvo Adomas? kieki kad žmogus kilęs iš žemės 
do. I i * “

Tuo būdu manė tas klau-iba kalbėjo? kur buvo įe
isimas esąs išrištas. Mums jus? Visuotinuose dvasiš-

metų jis gyveno? kokia kai- kurioj tręšo beždžionių 
kiaulių ir varlių lavonai 
kuomi esą ir galima išaiš 

karš- į kinti kūno sustatymo ir pa 
iš kur kilę linkimų panašumas taią 

ne. žmogaus, beždžionių, kiau

Jį

f

■ I

Įdomavosi tuo klausimu 
Tikybos atstovai paša- i ne tik vieni dvasiškiai. Prie
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BAZARAS
PACKAGE PARTY & DANCE

Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį

Kovo-March 25 ir 26
*

Šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų J

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam

Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais! 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio 
finansiniai!
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Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai
<♦>

LIBERTY AUDITORIUM (f)

I
■i

(Lietuvių Kultūriniame Centre)

110 - 06 ATLANTIC AVE., RICHMOND HILL, N. Y.
<♦>

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

Geri ni pietūs dienom ir vakarais
<!>

<♦>

>

4 pusti—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-- šešt.. Kovo 18t 1950
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Pirmieji kolūkiniai metai 
Estijoje

j išgarsėjo Jano Tedcno gran-j PUL J JgJjU Dn
dis iš Valgamos apskrities ko-i I f n

; lektyvinio ūkio “Aitsaarc.” i 
' Jan Tedenas savo sklype su- i 
rinko po 221 pūdus miežių iš

Scranton, Pa
o ilgos ūkanos virš kieto-

(Pasikalbėjimas su Estijos TSR žemės ūkio ministru A. Vaha)

3.000 lakių, 80 ta-ibai plačiai pradėta* vartoti 
19 MTS buvo tokius agrotechinius metodus, 
kolūkinė d e iš

virto visaliau
dine socialistinio žemės ūkio 
pasiekimų apžiūra, kolūkinės 
santvarkos triumfo švente.

visi'r vyravo nepaprastas 
pakilimas. Kolūkių liaudies 
namuose, klubuose, rauoonuo-' 
se kampeliuose Įvyko iškilmin
gi posėdžiai ir šventės vaka-

kaip gilus suavimas, pavasari
nis pasėlių patręšimas miner- 
linėmis trąšomis" sėklų apšil- 
dvmas akademiko Lisenko* Jmetodu, sėklų vernalizavimas,
daigų akėjimas — metodai, 

’ kurie pirma estiško kaimo
' aisticčių praktikoje ■ nebuvo 
taikomi.

ra i, meninės

lut iiiiai
gausūs
stambių
jaunieji

Kolūkine santvarka suteikė

metų rezultatai, tačiau 
faktai rodo, kokių 

laimėjimų pasiekė 
Estijos kolūkiai.

Sąžiningas kolūkiečių dar
bas, padaugintas iš priešaki- 

agrotechnikos, davė 
vaisius. Niekuomet 
nebuvo surenkamas

n ės
sius
joje
gausus grūdinių kultūrų
liūs, koks buvo išaių 
šiais metais.

Individuliniuose 
ūkiuose vidutinis

I

mumą žymiai išplėsti pasėliu

dkug tūkstančiu ,ektarų dir
vonų ir neplūstos žemės. Ta
tai, žinoma, neįstengė padary
ti smulkūs valstiečių ūkiai, 
dirbusieji kas sau.

Susijungę i stambius kolek
tyvinius ūkius, valstiečiai pir
mą kartą sugebėjo pritaikyti

gau- 
Esti- 
toks

grūdinių 
kultūrų derlius nebuvo dides
nis kaip 60-70 pūdų iš hekta
ro. šiem,et Estijos kolūkių

j dideliuose plotuose dauguma 
I išaugino po 100 pūdų iš hek- 
I taro, o daugelis kolūkių di
deliuose plotuose surinko der
lių, kuris siekia 200 pūdų iš 
hektaro. Atskiruose sklypuo-

isoje respublikoje

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ

Kolūkiuose grūdų gausu- ’ 
mas. Gausus derlius Įgalino 
kolūkius pirma laiko atsiskai
tyti su valstybe iš privalomų 
pristatymu, pristatyti daug' 
grūdų virš plano, sudaryti 
patvarų pagrindą visuomeni
niam ūkiui stiprėti ir toliau 
vystytis. Kolūkiai pilnutinai 
aprūpinti nuosavomis sėklo
mis sėjai, turi pakankamas- 
atsargas pašaro išvystyti gy- , 
vulininkystei — respublikos 
žemės ūkio svarbiausiajai ša-: 
kai. turi žymius grūdų fondus 
kolūkiečiams už darbadienius 
išduoti.

Jaunuose respublikos kolū
kiuose derlius yra tiek geras, 
kad padaro kolūkiečius — va
karykščius bernus ir varguo
lius — pasiturinčiais darbo

• žmonėmis. Preliminarinėmis 
žiniomis, Liahemos apskrities 
žemės ūkio artelės “Edu” kol 
ūkiečiai gaus už kick\icjią 
darbadienį po 5 kg grūdų. 3 
kg bulvių, 1(> bg pašaro ir 
daug pinigų. Viljandimos ap
skrities kolūkis .. “Esimene 
Mai” už darbadienį išduos po 

,7 kg grūdų, 5 kg bulvių, po į

2 kg kopūstų ir 2 rub. 5(1 kap. 
pinigais. - Nesunku suskaičiuo-į 
ti, kokią gausybę kolūkiai at-1 
nešė valstiečiams, j'ei kiekvie-'' 
nas iŠ jų per metus išdirbo,
3 5 0-4 G () darbadieni ų.

■ ūkininkaudami individuali- 
' niame ūkyje valstiečiai netu
rėjo tiek' grūdų. Melžėja El-

Dipukams Biznis Nesiseka, 
Arba Lazda Turi Du Galu 

dievo ■ švystelėjo skaistus saulės spin
dulys, pro tamsių, storų de
besių prošvaistę ir nublaivė 
mainierių beviltiškai apsiblau
susius veidus. T; 
8-ta- diena, kada ’I ‘ ‘ ,

• gomis pasklido 
mainierių unijos 

e sutarties 
kietosios an j

firmomis. Mainierių veidai 
nušvito, pakilo ūpas, kada 
džiaugsmo Vilnelė nuplovė' tą 
bevilt'šką veidų apsiblausimą.

V iso k i ų 
paukštelių

pi unksu ų 
suskrido ir i Phi- 
— “broliškos mei

lūs” miestą. Lyg muses medų, 
jie apniko ir senųjų lietuvių 

' Įsteigtus pašalpinius klubus, 
norėdami juose įsitvirtinti ii 
juos vėliau užvaldyti, kad vė
jais paleidus per daugelį me
tų jų įsigytą turtą. Bet dievo su 
paukšteliai neturi pasisekimo 
ir jie nėra, dėl savo y 

, raibumo plunksnų 
mi ii' renkami i I 

: valdomuosius organus.
gelis jų, būdami tūzais, 
giasi susigalvoti kokį

mėgia-
1 u b ų

Dau-

nors 
nesi-verslą. bet ir tas jiems

■■ šoka. Dar neteko sutikti iš
dievo paukštelių tarpo pa
prasto darbininko, o vis tai
buvę profesoriai, dideli Sme
tonos ''valdininkai ir žiogai- 
dainininkai.

giausi iš margiausių, nedrįs-! 
darni išeiti savo tikromis pa-; 
\ ardėmis i viešumą, padedami 
Šv. Kazimiero parapijos dva
siškųjų tėvelių, Įsigijo bankru
tuojančio lenko l.evandausko 
spaustuvę I ’ 11 i 1 a d e 1 p h i j o j e,
813 So. Second’St. Bet pa
žangioji Philadelphijos lietu
vių visuomenė jokio užsaky
mo neduoda tai jų spaustuvių. 
Taip tie trys dievo paukšte
liai - kompanijonai ir tupi 
prie spaustuvės lango ir dai-
rosi aplink'. Iš to, ką jie gau- 
ba už išspausdinimą kokiam 
vakarui plakatų ar progra
mų. m- visuomet ir “hot dog”

kovo
radijo ban- 
žinia, 

vadeivos pa-
(kontrakto)

kad

ilgo laiko taip mažai dirbę, 
praeitą savaitę išdirbo pilnai 
šešias dienas. Bet ar ilgai 
mainieriams toks pilnai dirb
ti; ar ilgas bus mainierių 
džiaugsmas? Tą tik ateitis 
parodys. Vienok, ar šiai]) ai 
tai]), .o visgi mainicriai turi 
viltį, kad daugiau negu tris 
dienas dirbs savaitėj. Gi su 
mainieriais kartu džiaugiasi ii 
smulkieji vertei 
padėtis nebuvo 
mainieriai maž
čiau mainierių džiaugsmas \\-- 
riausiai no tame, kad iainuūj'i 
70 centu i dieną mokesties pa
kėlimą, 
vinių kai,

k a (h’

m o drausme, 
nybe, ir ryž 
mas parodė,

poliai valdonai

M ai ni<
?;as u

m ainiu-

ir Nelaimėje

tik avansu. 1.3 tonos grūdu. 
Kraudama grūdus Elvi pa
reiškė: iš visos širdies dėkoju 

Vyriausybei ir bol- 
•ti.įąi už naują lai

mingą gyvenimą.
šiuose žodžiuose išreikšti 

■ visu Estijos kolūkiečiu min-

Tarybiniu

Prirengė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
ji

ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus,

žinodami ir 
ne 
ti

suma- 
leisti juokdarybos laikraš- 
Valio,.’.’ kuri paskaičius ne 

npri- 
iš tų 
Die'-

o kitam skaitytojui

vo pati K 
iš savęs.

pa- į 
ap-^ 
kai

t iečiai
jausmai. Estij'os vals- 

praktiko j e Įsitikino, 
kolūkiai — vienintelis

ar

Kažin, ar ilgai jie 
Atrodo, kad ne. Kol 
prisikolektuoja iš 
skelbimu. Bet ir

S p • p 1 I tės pas d. Sutkienę.
SU rraUClSC©, 1>3L • Šios liul°P°s susirinkimai

j įvyksta antrą penktadienį
kiekvieno mėnesio, 580 Eddy, i nuo 7 :30 vakarais.Apie LLD 153 Kp. 

Susirinkimą

Kovo mėnesio susirinkimas1 
LLD 153 kuopos įvyko skait-'

svarbių dalykų, kas liečia šių 
dienu bėgančius reikalus.

Paprastai mūsų susirinki
muose būna daug laiškų su 
visokiais atsišaukimais ir pa

LDS Paskaitos
Vietinė LDS 58 kuopa ren

gia paskaitą apie svarbius da
lykus, tą pačią dieną bus ir 
bankietas su šokiais, 321 Di- 
disadero St., balandžio 16 d., 
3 vai. po pietų. Alvinas.

Trumano patarėjas sako, 
bus daugiau bedarbių

Chicago. — Leonas H. 
Keyserling’as, pirmininkas 
prez. Trumano patarėjų

kalbąs bei konvencijas. Kiek
vieną svarbesni dalyką išnau- 
dojam ir pasiunčiam delega
tus. Susirinkime liko išrinkti 
atstovai į svarbią konvenciją
Vokietijos klausimu ir Mote-' komisijos ūkiniais reikalais, 
rų Tarptautinę

k raštu

★
Artėjant pavasariui, 

toliai grįžta iš šiltųjų 
kur praleidžia šaltuosius žie
mos mėnesius . Taip ir mūsų 
geras draugas V. Valukas jau ' 
parvyko prie savo šeimos ii 

iš saulėtos Floridos, 
keliolika mėnesių sti- 

Jau ii-.
kur per 
prino savo sveikatą.

kas skundžiasi sveikatos pa- 
šlijimu, tad ir i Floridą buvo

pranašavo, jog šiemet dar 
pakils bedarbių skaičius.

Sykiu Keyserlingas lėmė, 
kad 1954 metais bedarbių 
armija Amerikoj sieks 12 
milionų, jeigu darbai eis

galėtum, paremti dienraščio 
I aisvės bazara, ir trumpoj at
eityj’ Įvyks Vilnies . bazaras. 
Abu bazarai svarbu paremti.
Po rimto apkalbėjimo is kuo- tiek, kaip 1948 metais, 
pos iždo paaukota Vilniai ir 
Laisvei po $5, ir draugės V. !
Sutkienė' ir M. Alvinienė ren
ka ne tik pinigines aukas, bet 
ir veriingų rankdarbių dova
nu. Kad ir maža mūsų kolo
nija. bet stengsis prisidėti su 
savo triūsu, kiek bus galima. Į

Mūsų kuopa turi ryšius su 
Baltijos šalių tarptautiniu vei
kimu, tai mūsų komisija pra-

aikas keturių tautų — lietu-’ 
vių, latviu, estų ir finų, balau-'

Turėsim ten pik-

NEW YORK. — United 
States Plieno korporacija 
raportavo, kad pernai ji ga
vo 166 miloinus dolerių 
gryno pelno.

Vasario mėnesi turėjom di-. 
deli ir pasekmingą parengimą 
abiejų kuopų. Pelno liko 81 30, 
nuo kovo menesio parengimo I 
liko virš $6 1 abiems kuopoms. 
Todėl šiuo laiku mūsų kuopos 
tvirtos finansiniai ir remia

&

d-,

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

*MArket 2-5172

Di'ang'e V 
finansų sek) 
ir i. o ratu ne
pranešė, kad 
(‘uoli trvs \’i

eina |
_ . I

ores pareigas 
platinimo. Ji 
ar yra' nepar-

Sutkienė

m., ir jeigu kas norėtų 
šias svarbias informacijų ■

knygas tik už 50c., kreipki-

• Geri Pietūs

ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl 
taria, 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur lauktose.

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

Skęstant, prigėrusio gelbėjimas, pasikarusio 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.

Kita svarbi knyga yra

Darbininky Sveikata
Parašė

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

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

DR. ANTANO PETRIKOS

apie

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

Knyga iš 610 puslapių. Kaina $3.00.

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

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

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

i

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

V

lias.1 Paskutiniuoju metu vis 
daugiau naujų narių plaukia 
į kolūkius. Individualiniai 
valstiečiai nutraukia 'ryšius su 
smulkiu, atsilikusiu ūkiu ii 
paduoda pareiškimus apie sa- . 
vo norą Įstoti i kolūkius. Iki

cij’os nuošimtis respublikoje 
pakilo nuo 71 ligi 78. Daug 
valsčių ir apskričių yra išti
sai, kolektyvizuoti. Pavyz
džiui, lyzvimos - apskrityje 
“Puru” valsčiuje Į kolūkius 
su-si.jungė 98.2 nuošimčio visų 1 
valstiečių. , Valgamos apskri- 
tyje Į kolūkius Įstojo 85 pro
centai valstiečių ūkių.

Tarybinė Vyriausybė ir 
VKP CK teikia jauniems Ės-: 
tijos kolūkiams vis didėjančią 
pagalbą, visai]) remia juos. į 
1949 metų pavasari respubli
koje buvo sukurta 15 naujų 
mašinų-traktorių stočių. 1950 
metais respublikoje’ bus įsteig-- 
ta dar 17 mašinų-traktorių 

KiO lūki a i' ga v o mil ž i -stočių, v
nišką kiekį’ mineralinių trąšų, 
dideles paskolas gyvuliams 
įsigyti, mašinoms nusipirkti ir 
tt.

Estijos TSR kolūkiečiai ku
pini gilaus dėkingumo Tary
binei Vyijiausybei, Visasąjun
ginės. Komunistų Partijos Cen- ■ 
iro Komitetui ir didžiajam 
Stalinui už kasdieninį rūpini-: 
mąsi jaunaisiais kolūkiais, už 
1 a i m i n gą g y ven i m ą.

! Washington. — Jungtines 
i Valstijos taip suvaržė japo- 
i nu prekyba su Kinijos 
Liaudies Respublika, kaip 
suvaržyta amerikonų pre
kyba su jąja.

vi

reti, nes to šlamštelio niekas j 
neskaito, nors jis ir per Phi- : 
ladel ph ijos lietuvių radijo' 
pusvalandi yra garsinamas.

giai žvilgčioja per spaustuvės 
langą ii cukernės fabriko ka
minus, kad. uždarius spaustu
ve., gali tekti eiti, ten cukraus- 
maišu pakilnoti, pasportuoti, 
kur• pirmieji ateiviai lietuviai 
prakaituodami juos kilnojo ir

Vargšai dievo paukšteliai... 
Važiuodami į Ameriką manė 
rasią čia visus durnelius: tik 
laikraščius leis, knygas rašys 
ir spausdins, o durneliai pirks, 
sunkiai uždirbtus pinigus mė
tys, gi jie, kaij) inkstai tau
kuose, gyvens ir ulios. O da

tik piššš! Tai no smetoninė) 
Lietuvoj ar vokiečių okupaci
jos metais darbo žmonių 
sprandais jodinėti ar juos už
mušinėti. Greitai tos smeto
ninės - klerikalinės spaustuves 
čyfai pakabins sav0 priteplio
tas apatines kelnes ant tos 
spaustuvės lango, per kurį jie

nėra pilnai susveikęs. širdin
giausių linkėjimų nuo mūs vi
sų draugų tau, Vincai! Sku
bink taisyt savo sveikatą. Mes 
laukiam matyti pilnai tave, 
drauge, susveikusį!

LLD 39 kp. susirinkimas. Su
sirinkimas, kaip ir visados, bu
vo neskaitlingas,' Let vis tiek 
šį-tą gero aptarė- bei atliko. 
Svarbiausia, tai kad mūsų

n ės ir
ruošiasi 

šaunios vakario)'.ės, kuri įvyks 
balandžio 29 .L, šeštadienio 
vakarą, Knights* of Pythias 
svetainėj, P.^uvindęnce dalyj. 
Tikietai jau platinami per 
draugijos narius. Visi nariai 
pasiėmė tikintų platinimui, o 
drg. Geležauskienė, kuri vi-

pasiraitoję ranko-
prie rengimo

kartu paGme net 50 tikiu 
kuriuos ji tikisi parduoti. C 
ro, Ievute, pasisekimo!

I. Vienužis.

1 Anglu darbiečiii valdžia 
vėl vos tik išsilaikė

nuliūdę žiūri, nes niekas iš pa-f London. — Churchillo. 
žangiųjų įieateina duoti jiems i konservatai - atžagareiviai 

lvaipibuvo įnešę seimui siūlymą
1 nupeikti darbiečių - sočia- 
listų valdžią už tai, kad ji- 

jnai įvairiem tikslam išlei- 
jdo daugiau pinigų, negu 
; pirmesnysis seimas pasky-

3 p a u st u v i n i ų u žsa k y mų.
ir reikia... 7'
liai Įvairiausiais balsais rėkia 
boikotuoti pažangiuosius vers- 

' liniukus ir jų spaudą, neduo
dant jai reklaminių skėlbi- 
mų. Pažangiajai, visuomenei

1 reikia bpikotuoti sriietoninin- 
kų - klerikalų ir dievo paukš-Į 
tolių tupyklas.
gūžiui pasotinti užtektinai ne

PRANEŠIMAI
WILKES-BARRE, PA.

Prakali),ox
Ketvirtadieni, kovo 23 d. vakare 

lietuvių Visų Šventų parapijos sve
tainėje, 206 Parish St.. įvyks labai 
svarbios prakalbos. Kalbės Vilnies 
redaktorius iš Chicagos Vincas An
drulis. ,

Visus kviečiame dalyvauti.
LLD Komitetas (50-53)

3 &Tel. AV. 2-4026 g

* d
o x-

u

(REPŠYS) ‘ r.
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Ncdeliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.
DORCHESTER, MASS.

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Sheet 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
9 *

530 Summer Ave.
NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

-I

.3

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

I TELEVISION
i| SHUFFLE BOARD

4

« CHARLES J. ROMAN

Šife pasiūlymas atmestas |
Kaip lesalo tiktai 308 balsais prieš 289.1

bus, dievo paukštelis turės at-1 valdžia tūrėtų apleisti savo 
sižadėti savo suktų užmačių,.‘vietą. Bet valdžia išsilaikė 
O cukrinėj prie maišų kilnoji-; tik menka 18 balsų daugu
mo padirbėjus, pasidarys la-!ma.
bai neįdomus ir žodis “pikie-Į
tavimas.” Tadas Blinda

“SVETIMI LĖKTUVAI”
New York. — Oro gene

rolas Robertas M. Webster' 
pasakojo, kad du svetimi 
“i 
dien skraidą per šiatiriniai-

WASHINGTON. — Kon- 
jgresmanų komitetas atidė- 
j jo neribotam laikui valdžios

000 mokykloms paremti.
- Tą sumanymą suklamp.i-

gal priešų" lėktuvai kas- no ginčai dėl to, ar skirt

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą.

mo- 
mūsų

šermenine. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai 
derniškai įruošta

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

(f

paramos parapijinėms mo
kykloms ar nėr 5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Kovo 18, 1950



NeivMirko^^^Zinioi
Tarp Lietuvių

Muzikė Bronė Sukackienė 
(Šalinaitė) su sūneliu Dmi- 
triuku gale šios savaitės skris 
į Miami apsilankyt pas savo 
tėvus, taipgi pas brolį ir bro
lienę, gyvenančius Floridoje. 
Ši bus pirmoji jos proga su
sipažinti su broliene. Jie su
sivedė viduržiemio šventėmis.

Laimingai keliauti ir gerai 
pasilsėti •

Kazokytė praėju- 
dainavo savo ben- 

M iriam Gottlieb’-

Suzanna 
šią savaitę 
dradarbės 
aitės suruoštame savo moki- ■
niams koncerte. Miriam, da
lyvavusi pasėmus Moterį) Die
nos programoje, šalinaitės1 
mokinė, pianistė, pati jau turi 
gražią grupę mokinių.

Suzanna ateinančią vasarą i 
lankys New Yorko Universite-. 
te vėžio ligoms tyrinėti ir gy- , 
dyti skyrių, tam mokslui ji ga-

Šis jau nebe i
Išė-

vo stipendiją.
pirmas jos toks gavinys. 
jusi slaugybos mokslą, dirb
dama toje profesijoje, ji ne- ’ 
stovi ant vietos, nuolat moko- . 
si daugiau. Profesijoje, kaip! 
kad ir dainoje, vis auga.

Kriaučių Dėmesiui KVIEČIAME J PASITARIMĄ

Laisves Bazarui Dovanos
Dovanos gražiai plaukia. 

Prašome pasiskaityti gražų 
laiškelį:

“Gerb. Laisviečiai: Mes ir 
vėl prisidedam prie jūsų ba
zaro. Mano motina, Jieva 
Stankienė, iš Buckner, Ill., 
pasiuvo dvi sukneles mergai
tėm.

Mano sesutė, Julė Masse, iš 
W. Frankfort, Ill., pasiuvo du 
j uostu k u s.

Aš pati numezgiau ir pa
siuvau sekamus dalykėlius: 6 
nosinaites, 6 paduškaites kve
palam (sachets), 12 . pothold
ers, du setu hot pads ir 4 
j uostu k us.

Vėliname kuo geriausio pa
sisekimo bazarui naujoj vie
toj. Mary Gaddis, Benton, 
Ill.”

Tai matote, kokių gražių 
dovanų gavome bazarui. Fi
nansinė pagalba taipgi svar
bi, nes tuomet galime nupirk
ti kitus reikalingus dalykėlius 
prie bazaro.

> Bazaras jau artinasi, kovo 
25 ii
te keletą dienų 
varių. Prašome 
Nesiųskite paskutinėmis 
nomis, nes galime gauti 
po bazaro.

Bazaro vieta: Liberty
ditorium, 110-06 Atlantic Į 
Ave., Richmond Hill 19; N. Y. Į

Dėkojame visiems už pui- . 
dovanas.

Laisvės Administracija, i

26 dd; netoli, dar turi- i 
prisiųsti do- i 

nesi vėluoti. ■ 
die- ! 
tik !

A u-1

k i as

Kritikavo Visuomenės 
Kurstymą Prieš Negrus

Daugiau gražių ir naudingų 
dovanų gavome sekamai:

Julia Anskienė, Brooklyn.?IRT stotyje, 
N. Y., 1 copper & Brass skill- Į vienai 
et (skauradą). ! mis,

Kazimieras Ramanauskas,! tai
Brooklyn, N. Y., dėžę visokių nią, 
džiulerių, 2 tuzinus dantims i kad 
valyti šepetukų, dvi rašomą-1 terį. 
sias plunksnas ir paišelį.

Uršulė Bieliauskienė, Rich-; 
mond Hill, N. Y., tris šilkines 
skepetaites (apykakles).

Anna Jamison, Livingston, i
N. J., labai gražiai išsiuvinė-1 
tą staltiesę.

Anna Grubliauskas, Brook
lyn, N. Y., 1 show towel, iš-, 
siuvinėtą, 
kavalkėlių. 
liai.

A. Chuladienė, Lawrence, ’
nosi-

Marijona Krunglienė, atlan- 
kiusi seniai sergančią, dabar 
sugrįžusią iš ligoninės Katri- • 
ną Žemaitienę, sako, kad ji 
vis dar labai silpna. Jinai, 
mat, buvo suparalyžiuota, o 
tokias nesveikatas greit išgy
venti negalima. Nežiūrint sun- . 
kūmų, ji per d. Krunglienę at-; 
siuntė dėžę saldainių Laisvės 
bazarui. !

Drg. Žemaitienė labai dė-J
kinga atlankančioms drau- Mass.; tris apsiuvinėtas 
gėms. Jeigu rastųsi draugių,: naites, 3 window shade tass-' 
galinčių nueiti. būtiniausiuose į els, 1 nightcap,’ 
stubos darbuose pagelbėti, ji! 
būtų dėkinga ir stengtųsi nors ! 
kiek 
910 
ke.

Balsuoja už Taiką
Queens moterys darbietės 

paskelbė balsavimus už taiką. 
Jos skleidžia trumpą, poros 
sakinių, spausdintą prašymą 
prezidentui Trumanui, kad ijis 
sustabdytų gaminimą atomi
nių ir hydrogeninių bombų. 
Tuos “balotelius” žmonės pa
sirašo ir siunčia pro/zidentui.

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

Į susirinkimą bus įleisti tik 
tie, kurie yra užsimokėję mė
nesines unijos duokles už lap
kričio men., 1949 metų.

Susirinkimas
tualiai, vadovaujant
Board, ACWA.

Charles Kundrotas, 
kriaučių delegatas

Kviečiame visus Didžiajatne sitarsime, 
New Yorke ir apylinkėje gy
venančius dienraščio patrijo- 
tus į draugišką pasitarimą dėl 
Laisvės bazaro, kuris ^vyks 
kovo 25 ir 26 dienomis.

kaip vesti bazarą.

yra pavaišinimui vi- 
dirbo įvykusiuose 

naudai parengimuose 
ateinančiame

Jauskitės, kad dien- 
išlaikymas yra jūsų

įvyks punk-
Joint

“Mesipšius” Esąs 
Sveikas

IM taw Savinink?į

Pasitarimas ivyks šį šešta
dienį, kovo (March) 18. Pra
džia 6 va!, vakaro. Turėsime 
ir užkandžiu 
ateiti su šeimomis ir be va
karienės. Čia pasidalinsime 
Laisvės bazaro darbais ir pa-

Ši pare 
su, kurie 
Laisvės 
ir kurie dirbs 
bazare. 
raščio išlaikymas yra 
pačių reikalu ir kad taipgi yra 
jūsų reikalas dąlvvauti šioje 

tad kviečiame sueigoje. T/ad, būkime visi, 
pasitarkime, pasirūpinkime 
tinkamu bazaro išvedimu. 

Bazaro Komisija.

l^uėmė Elgetaujant

Susivaidijus dviem moterim 
New Yorke, ir 

kitą apraižiuS. žirklč- 
vietinis W o i11 d - T e 1 e g r a m 

įdėjo, kaipo svarbią žį
sti priai užakcentuotą, 

negrė subadė baltą mo-

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker protesta
vo to laikraščio redakcijai, 
sakydamas, kad žinią galėjo 
paduoti be kurstymo neapy
kantos prieš visus negrus. Ar 
maža kas susivaidija, apsimu- 
ša, tačiau paduodama jų pa- 

w .-. Vardės, ne tautybės. Tai kam 
1 towel sot is trijų i įa išimtis negrams, argumen-

Grupė daktaru Brooklyno 
ginčijosi ir negalėjo prieiti 
vienos minties apie Lewis 
Wolfe, 42 metų, kurio nuteisi
mo laipsnis priklausys nuo to, 
kokiu jį pripažins daktarai— 
sveiku ar nesveiku protiniai.

Wolfe yra teisiamas kaipo 
užmuėjas savo žmonos, kurią 
jis buvo atsikvietęs iš Vienuos. 
Užmušęs, kaipo “nedorą,” nes 
ji pasisakiusi turėjusi rGŪka- 
lų su kitu. Laike teismo 
fe skelbėsi esąs Mesi.jumi ir 
viešai demostravo didelį ape
titą, žlepsė.jo bananus. Visaip 
jį tyrinėję, vieni daktarai 
skaito jį nepilnapročiu, o kiti 
tiktai gudriu biznieriumi.

, kaip jis sakęs 1 
labdarybei. Nu- | 
tuo būdu jis ga-' 
$6 per valandą, 
paklausus liūdy-j 

rinkti' pinigus,‘ 
tad j j areštavo.

New' Yorko centre priešais ; 
, vieną restaurantą sukinosi 92 
'metų senukas Morris Arbeit,' 

i rinko pinigus 
I praeiviams, 
tėmyta, kad 
vęs po apie

Policijai
mo - leidimo 

į jis neturėjo, 
į Kol kas nebuvo atradę tokios 

Įstaigos, kuri būtų j j Įgalinusi| 
į aukas rinkti, tad Įtarė, kad 
i jis elgetavusi sau. Patikrinę 
l jo rekordus, sužinojo, kad jis 
lyra savininku 8 šeimų namo 

■'202' Ross St. ir 4 šeimų namo
I 285 Keap St., abu Williams-! 

b urge.

Pradedant .ateinančio sek- ■ 
madienio pusiaunakčiu, Hud- ' 
son & Manhattan Railroad į 
(tubes) ims 15 c. vieton da-; 
bartinių 10 centų fero už va-1 
žiuotę iš Jersey City t Man-; 
hattan.

Jersey City užvedė bylą fo
ro pakėlimo neleisti. Dėl to, 
iki tas klausimas bus galuti
nai išspręstas (firma vis vie
na ims pakeltą fėrą), davinės 
kvitus. Jeigu teismas neleis
tu fėra kelti, tuomet tiems, 

i kurie pristatys tuos -> kvitus, 
firma sugrąžinsianti pei'mokė- 
tus centus. Dažnai važinėjan- 

: tiems patartina tuos kvitus 
pasitau pyti.

Loug Islando krautuvėse 
! apsilankąs vagis, kuris išne- 
šąs tiktai vieną setą gražių 
apatinių juodų moteriškų dra
bužių ir korsetą. Esą, dėl to 
susirūpinta ne tiek tais dra
bužiais. kiek tuo, kas atsitin
ka su tomis, kurioms tie ga
vimai taikomi. Spėja, jog tuos 
daiktus vagia koįįs nenorma-

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD-BROOKLYN,

LLD 55-kp. susirinkimas įvyks 
kovo 21 d., 8 vai. vak. Shapolo ir 
Vaiginio salėje. 117 Thames St., 
Brooklyn. N. Y. Visi nariai daly
vaukite šiame susirinkime. Turėsime 
daug svarbiu taring): I). M. ftoloms-

c 50-51

d a lyk ė-

už tai atlyginti. Gyvena 1 
Jackson Ave., New Yor- 

ž. R.

National Broadcasting Co., 
atsisakė suteikti spaudos at
stovams žinių, kas tie asme
nys, kurie, anot tos firmos, 
labai protestavę prieš leidimą 
Robesonui kalbėti per radiją. 
Buvusią, pirmiau sutiktą trans
liuoti programą firmą staiga 
atšaukė.

Didžioji Prancūzų Aktorė 
' MICHELINE PRELL 

žvaigždė veikalo 
“įsikūnijęs Velnias” 

ir JOHN GARFIELD 

“UNDER MY SKIN
rodomo

ROXY »'st

' 2 apsiuvinė-! 
tus show towels ir lėliukę.! 
Taipgi gavome antrą siuntinį i 
—baltą, vasarinį ha.ndbag,

M. Liei is, Wauregon, Conn 
pilną dėžę sekamų dalykėlių 
1 juostuką, - 
holders, 1 dailie^scarf, 1 linen 
scarf, 1 box men’s 
chiefs, 1 Niagara Falls 
case, vieną staltiesę ii1 
sinaitę.

D. Bartkus, Brockton, 
7 potholders. 2 hathangers, 1 ! 
rag dog, 2 pr. slippers, 1 silk 
dinin,g room set? 1 luncheon 

į set, hand painted towel ir tris 
I juostukus.

Mike Panelis, Bayonne, N.
J., didelį gražų laivą ii- dvi 

į bonkas smagurių.
Walter Barštis, Bayonne, 

N. J., dvi gražias bonkas 
’įpylimui įvairių gėrimų. į

A. Daugėlienė, Richmond I atėjo 

Hill, N. Y., 1 bottle bath 
foam, 3 bottles assorted lo- 

ptions; vieną kaklairaištį.
I. Levanienė, Brooklyn, N. 

: Y., didelę dėžę popierinių

girdi, “žinia buvo taip 
policijos raporte.”

Pašaukus j policijos 
d e te k t y v a s d a r b i n i n k 1i 
rašiui atsakė:

gauta

“Kiekvienas, kas klausė 
vardo, jį gavo.” Ir darbinin-

! Penki. Jauni Vyrukai 
Sulaikyti Teismui

: Kaip Prievartautojai

Gaisras sužalojo, sinagogą ir 
YMCA pastatą prie 320 47th 
St., Brooklyne. Buvo iššauk
tos 5 kompanijos gaisragesių. Joseph Garszva

Undertaker & Embalmer (Shalinskas)
FUNERAL HOME

j kio vargo gavo iš policijos
4 napkins, 2 pot- abiejų susivaidijusių moterų 

pavardes.
hanker

pillow 
1 no-

Mass

Tai Bent Sukrauta 
Pinigėliu!

[’enki no wyork iečiai vyru
kai, 21 ir'22 motų, sulaiky
ti teismui po kaucijomis nuo : 

! $3,000’iki $6,000. .Juos kalti
na, kad jie užpuolė veteraną 
George Behrman su jo mergi- ■ 
na Dorothy Sheehan, jam su-. 
lathžę koją,. O po to nusivilkę! 
merginą Į jos pačios butą, ten į

še $40 volios gražmenelių.

Praėjusį antradienį New 
Yorke 57 šeimos, jų vaikai,* 
kentė šalti per pusę dienos,, 
kad gyvulių globos draugijos 
agentas galėtų išgelbėti iš ka
mino ten užklydusi katiną.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barheriai

’Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

* 231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tol. EVergreen 8-9770

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

' Tel. EVergreen 7-6238
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

£ 

k84-02 Jamaica Ave.
(at, Forest Parkway Station)

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

visose dalyse miesto.
Laidotnvii! Direktoriai:

F. W. Shalins-J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499 g
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Juokingiausia Filmų Staigmena 
per Metų Eilę!

Perstato “FRANCIS,” naujausių 
Judžių žvaigždę

.“FRANCIS”
DONALD O’CONNOR 
PATRICIA MEDINA 
ZASU PITTS 
RAY COLLINS 
JOHN McINTIRE.

ir “FRANCIS”
Senas Armijos Mulas, 

Kuris šneka!
scenoje:
NAT “KING" COLE ir j'o trio 
LARRY STORCH-JOHNNY COY 
RAY McKINLEY ir jo Ork.

Paramount

maišu.
Atsiprašome, kad nekurias 

dovanas pažymime angliškai. 
Tas sutaupo daugiau vietos, 
nes • kiekvieną versti lietuviš
kai užimtų perdaug aiškini
mo.

Pinigais

Walter Barštis, Bayonne, N.

J. Steponaitis, Brooklyn, N.

Kovo 15-tą. pasibaigė1 vals-; 
tybiniams taksams nuo paja
mų sumokėti laikotarpis. Vi-! 
same didžiajame New Yorke į 
buvo tikimasi surinkti apie j 
$475,000,000.

Kiek firmos1 uždirba pinigų,, 
galima Įsivaizduoti iš to, jog: 
nuo tūlos vienos korporacijos1 

čekutis $12,000,000 į 
(dvylikos milijonų dolerių) . šv. 
sumoje. Ir tai ne už visus į 
metus, bet už vieną ketvirta-į 
dalį metų.

Nieko sau turėjo būti “už-j 
darbiukai” ir tų asmenų, ku- i 
rių vienas mokėjo $950,000, o 

! kitas $818,000. šie buvo nuo-Į 
' asmens pajamų, ne kompani- ( 
, jos.

Mikolas Repečka, 8!
amžiaus, gyvenęs 116-39 — 
220th St., St. Albans, L. L, 
mirė kovo 16 d., Queens Ge
neral ligoninėj. Pašarvotas S. 
Aromiskio koplyčioj, 423 Me
tropolitan Ave., Brooklyne;

Laidotuvės Įvyks kovo 20 d., 
Jono kapinėse. Velionis

paliko nuliūdime dukterį Ma
ry Gražienę, du sūnus — 
Charles ir Peter, žentą Mi
chael jGražį ir 5 anūkus.

Laidotuvių apeigomis 
nasi grab. S. Aromiskio 
ga.

Velionis buvo Lietuvių
Į bininkų Susivienijimo narys.

metų S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
. BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom1 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

GREENWOOD
WINE & I.IQT OR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbinio ar im

portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

8707 tilth St., Richmond Hill, N. Y. 
(Prie BMT Jamaica Line 111 th Stoteis) 

arba Telefonuoki(e Virginia 7-0700 
ir Rutkunai pristatys jums į namus.

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

viso- 
atvcža

Joe Weiss, Brooklyn, N. Y., 
$3. . ’ ■

Uršulė Kazlaučiūnienė, 
Camden, N. J., $2?

Andrius ir Margaret Sha
pe), Tacoma? Wash., $2. ,

Onytė, Brooklyn, N. Y., $2.

Artkino perstato — žmogų ir įvykius, kurie sudrebino pasaulį

"LENIN”
Plati Sovietų Valstybės kūrėjo biografija
MATYKITE TOJ PAČIOJ PROGRAMOJ 

įdomiausius dokumentinius vaizdus apie gyvenimą, literatūrą, 
mokslą ir kultūrą Sovietų Sąjungoj šiandien! 
“MOSCOW TODAY '; “THEY SEE AGAIN"

“PAST THE CENTURY MARK”; “ALEXANDER PUSHKIN" 
EXTRA: Vien tik čia judis “MAO TZE-TUNG MASKVOJE’’ 

CT K NT ŪV 7th Ave- tai’P 42 ir 41 Sts- 01 AULdI TeL: WI 7-9686

......................................................

B^xGERIGUSIA duona
^S\SCHOLES BAKING I,

rū pi- 
istai-

Dar- t

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki 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 7-6868

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkės, 
j krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Petras Khpiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: F.Vergreen 4-8174

TELEPHONE

STAGG 2-5043

RES. TEL.

IIY. 7-3681

c'dG'°

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LA1SNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

(; pusk—Laisvė (Liberty, Li th, Daily)—- šešt., Kovo 18, 1950




