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čia ir ten neseniai atvyku
sieji iš Vokietijos dipukai 
bando leisti savo laikraščius, 
tarytum lietuviškų laikraščių 
Amerikoje dar būtų per rna-

Be abejojimo, tie jų “ban
dymai” naudos neduos nei pa
tiems leidėjams, neigi Ame
rikos lietuvių visuomenei.

Todėl, • kad Amerikoje lic-

per daug.
Jų daug ir visi jie, nežiū

rint srovės, verčiasi sunkiai.
Tai leidimas naujų laikraš

čiu, turiniu nieko naujesnio 
neįnešančių i mūsų pilkąjį i 
gyvenimą, aišku, visiškai Jo- 
reikalingas darbas.

Brooklyn^ pradėtas 
Lietuvių Kelias.” Kuo 
•iasi nuo Vienybės bei

Kas jame telpa naujesnio, 
originalesnio ?

toriai turėtu žinoti-bent tai : 
Tarvbu Lietuva, Paleckis, 
Gedvilas, Sniečkus, tarybiniai 
rašytojai. so/uUizmas. komu
nizmas, Stalinas, bolševikai ir 
komunisjajX-hui seniai buvo 
prakeikti tautininkų, 
lų ir socialistu spaudoje, 
ten buvo šmeižiami 
niekinami ir šmeižiami.

Vadinasi, tai profesija
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Indo-Kiniečiai kovėsi su 
policija, protestuodami 
prieš jankių karo laivus

: A leivybės agentai neteisėtai 
j kvotė Petronėlę Jakštienę

NUPLĖŠĖ AMERIKOS IR 
FRANCUOS VĖLIAVAS

Detroit. — Ateivių Gyni
mo Komitetas užpro testa - 

'vo, kad ateivvbės valdiniu- 
kai kovo 14 d. neteisėtai, 

! priešįstatymiškai kvotė Pe- 
(Jakš-tronėlę Jakštienę 

tys), nežiūrint, kad 
nesveikavo.

Jakštienė atvyko į

ii no i įjoj ij 111 d 1 Į v i • J I salies.
Jung-

europiniame fronte Antra-; 
jame pasauliniame kare.

Bet valdiniai ateivybės i 
agentąį ieško” kokių ^ai į 
priekabių, gal planuodami į 
deportuot Jakštienę iš šios!

Fašistinė govėda sužeidė 
kalbėtoją Antaną Bimbą, 
ALDLD pirmininką
UŽPUOLIKĄ I NA ŪBOJO 
POCROMINĮi “TAKTIKĄ”

tų agentų statomus: Pirmadienį 
skraidė' tines Valstijas pirm 40 me-1 klausimus jinai nedavė jo-|mo turipio 

grumoda-' W- J°s vyras yra Amerikos kių atsakymų, parėikšda-; pievelando: 
. pilietis. Jiedu turi du čiagi- ma, jog neatsakinės be sa-| Clevelande 

plaukusius Amerikos karo imą francūzams-Bao Dai’ui mius sūnus, vienas . _________
Francūzų policija ikare prieš vietnamiečius jPer pustrečių metų tarnavo mo Komitetas sako, kad ji j Draugijos _ • 1. 1. Ž ~ Y ~ ii ____ ’ i i • 1 • • i A m Iro um rmi i i • IrzrxtmiW Irncmt-ni imcmm'n I v •»

Saigon, Indo-Kina. — Ko-imu, keli tuzinai karinių A-: 
kie 5,000 indo-kiniečių dar-Amerikos lėktuvų 1_____
bininkų ir studentų audrin-jvirš Vietnamo, 
gai demonstravo prieš at-imi jam, o rodydami para- 

---------------a-------------1 !
laivus. Francūzų policija ikare prieš ’
ašarinėmis bombomis ir šū-j komunistus - liaudininkus. ! Amerikos armijoj ir kovojo teisėtai pasielgė, 
viais bandė išblaškyti de-1 Vietnamiečiai vis atmuša i 
monstrantus. 400 tūkstančių Francijos

Susikirtimai tarp francū-1 armijos. Daugiau kaip pusė 
zų ir liaudiškų, indo-kiniečių; tos armijos — tai samdyti 

’ 4 valandas, i naciai, buvusieji Hitlerio!

kiaušiniu ir jais apdrabstė 
nemažai žmonių - svečių.

Tačiau, kai smogiką i-kry- 
žiokai buvo iš salės išvvti, Į 
bankietas tęsėsi gražinte 

; bankieta buvo nuotaikoje; viskas praėjo
. užpuolę smetonininkai-hit-
ilerininkai; govėda naciškai
!ji užnuole ir kalbėtoją An-įkibta, mokeio no $1 jžanvns 
[taną Bimbą lengvai sužei
dė.

i Sme^onininkai - hitlerinin
kai buvo atsinešę salen

gavome seka- 
telegramą iš

___ _ sekmadieni
kurių vo advokato. Ateivių Gyni- ■ ,.llogta Lietuviu Literatūros

BIMBOS PRAKALBOS

tęsėsi 
viskas 

kultūriškai, gražiai.
Nors svočiai, atei<

1 siautėjo per 4 valandas, l naciai, buvusieji 
Buvo sužeista bent 80 as- i kareiviai.
menu, tame skaičiuje 18! --------------
francūzų policininkų. ^111011811301 JOS

Amerikiniai karo laivai u ... 3
atplaukė, kad pareikštų pa- jf streikai 9068 
ramą francūzų pastumdėlio , r 

aidžiai prieš de-; Italijos valdžią
- ■ j Roma. — Didžiame Itali-' . .............. ............. ........ . ........ ..

lo. Jos Pramonės mieste Milane • mafiienį, kovo 26 d., 1:30 v. Visas ir 
šaukė: į Paskelbtas visuotinas strei- p() pietų, Lietuvių Tautiško atsilankyti.

kiekvienas, tačiau. no to 
“ra’zh'Gaus,” po lietuviškų • 
krvžiokn užnuolimo. sve
čiai sudėin 8170 apsigyni
mui nuo užpuolikų.

Rankioto - mitino daly
viai išrinko didelį komitetą, 
kuris eis pas miesto maio- 
ra HŽnroiestuoti prieš šį . 
žvėriška lietuvišku kryžio-

Baltimore. — Šio miesto ku - smetonininku terorą.
i majoras Thomas D’Alesan- Svečiuose, dalyvavusiuose 
: dro paskelbė praeitą sek- bankiete, pasireiškė didelis i • • rm • i y~x • c o * Ir 4 * i r* n 4 c^4 nio

Laisvės redaktorius ir;Namo Svetainėje. 
'Lietuvių Literatūros Drau-i WORCESTER, 
[gijos pirmininkas Antanas sekmadienį, kovo 26 d., 5 v. 
[Bimba kalbės sekamuoseIvakare prasidės bankietas, 
i miestuose: [kuriame kalbės A. Bimba.

xiMnAirckMiA -a/t4 - - I Prakalbas ir bankieta ren-NORWOOD Mass sės- . LLD k dgl fo 
tadieni, kovo 2o d., 7 vai. ’ n- l/ •

ik., Lietuvių Svetainėje.
MONTELLO, Mass

Mass.,

Maryland konferencija 
reikalauja uždraust 
hydrogenkę bombąi gijos 35 mėtų jubiliejaus.

!Bus ir koncertinė progra-l 
sek- ma ir daugiau kalbėtojų.!

’ visus ] n______
Rengėjai, Taikos ,T)ieną.

Įvyko Marylando Valsti
jos Taikos Konferencija.

klerika- Bao Dai v;
• . jie mokratine Vietnamo respu-! 

i ir tebėra blika. įsikūrusią trečdalyje I 
Indo-Kinos pusiausalio. ! 

Demonstrantai i_____ ,
“Šalin amerikinę paramą: ^as PJ’otestui dėl to, kad į--------------------

ir taip tų srovių , Bao Dai!”
nelyg daug a|p-|či Minh’as, Vietnamo pre-'-.-T-------L“ —---7 - -

patvoriu surinkta zįdentas’” * įsirinkimus. Daibininkai de-.
' žmonės, maršuodami ga- išimtimis tūkstančių demon- i uailUUMI UUJd 

tvėmis, neše Vietnamo - Hois^ruoia. pvles tą uzdraudi-> 
Či Minho vėliavas ir nuplė- Plinta visuotini strei- 
šė Amerikos ir Francijos i ^a^ i1’ banguoja demonstra- 
vėliavas icijos prieš valdžią tai pat:

Jie kerštingai apdraskė,! Bolognoje, Florencijoje, 
numetė ir sumindžiojo ame-j Qenoa je ir .kituose fabriki- 
rikines ir francūziškas vė-įniuose Italijos miestuose.
liavas, kurias Bao Dai’aus x 4

: valdžia buvo iškėlus ameri- i VAKARINE VOKIETIJA 
kiniams karo laivams pa-; PREKYBOS SU1 ' RYTŲ ŠALIMIS

Demonstrantai pagrobei Bonn, Vokietija. — Va-
kelioliką trokų ir busų, par-! karmes Vokietijoj ūkio mi-ibah, Amerika rekrutuoja 
vertė juos, ir taip pasistatė j nistra.s Ludwig Erhard siu-: §n;DĮ1« pij.* JJanfk 
barikadas apsigynimui nuo : Paplatmti prekybą su Če- 
nolicijos I choslovakija ir kitomis!

Per kautynes tarp de- naujosiomis rytinėmis de- j deportuotas 
monstrantų ir policijos i mokėjomis, Jeigu to ne
buvo išardyti rinkos įrengi- i uždraus karine amerikonų 
mai £ & I valdyba...

Diena pirm tų shsidūri-!

rastis: jau 
žmonės per 
rūpinti 
kultūra.

Kada “l ietuviu Kelias” sto-, 
ja su anais laikraščiais^oje 
srityje lenktyniuoti, tai jis pa

ti ž-taiko ne į taikikli, o i 
pakalį senų “strielčių.”

Ir visa tai atrodo labai
kinga-.

t)

juo

Dipukų leidžiamas ii’ (lipu-i 
karos taikomas laikraštis ga
lėtų turėti pasisekimo tik tuo
met. jei jis būtų anti-fašisti- 
nis.

Toks laikraštis turėtų pa
dėti apsišvarinti tiems, kurie 
yra užkrės! 
redaktoriaus 
smetoniškomis utelėmis.

Toks laikraštis galėtų ne
pritarti komunistams, jis ga
lėtų būti priešingas net 
alizmui, bet jis turėtų 
anti-fašistinisI

Jis turėtų n u maskuoti 
toniškų utėlių baigiamus ėsti 
visokius “kavalierius,” besi
švaistančius mūsų visuomenė- 
je! ' ’ '

.Jis turėtų numaskuoti viso
kius lietuvių tautos ir žmoni
jos priešus, esančius tarp di
pukų.

Toks 
tinas ir 
lietuvių 
liau nei 
rią spaudą.

Bet tokio laikraščio leidė
jai ir redaktoriai patys pir
mutiniai privalo apsivalyti 
nuo smetoniškų utėlių!

anot Keleivio
L Januškio,

soci- 
būti

sme-

1 ai k rastis būtu priim- 
pažangiajai Amerikos 
visuomenei, kuri Uo
kas kitas palaiko šva-

New Bedford mieste (Mas
sachusetts) tapo suareštuota 
Eula Figueiredo, žmona Jo
seph Figueiredo, komunisto 
veikėjo.

Ji yra sveturgimė, gimusi 
Portugalijoje, ir dabar norima 
ją ten išdeportuoti.

Moteriškė tik neseniai buvo 
operuota, dar vis tebeserga.

Ją gina Amerikinis Svetur- 
gimiams Ginti Komitetas.

Suimtajai ginti telkiamos 
pajėgos.

Tegyvuoja Ho Kanados bedarbiai

Ottawa, Kanada. — Įvyko 
didelė bedarbiu demonstra
cija; protestavo, kad Kana
dos valdžia apleidžia bedar-

Kanadoje yra 400,000 iki į 
450,000 bedarbių.

Įsikūrė Nacionalis 
darbių Organizacijų Komi-! 
tetas.

. pasmiktinimas teroristais.
Plačiau anie šį smetnni- 

' ninku - kryžiokų govėdos 
užouolimą bus parašyta 
laišku.

PARYŽIUS. — Praneša
ma, jog baigėsi Francijos 
automobilių darbininkų 
streikas, kuris tęsėsi 6 
vaites.

Cliffside Park, N. J
Kovo 17 d. mirė Mrs. Bu

čienė (Portz), 358 Cliff St.; 
kūnas pašarvotas McCorry 
Bros., 780 Anderson Ave., 
Cliffside Park, N. J.

Velionė paliko nuliūdime 
tris dukteris: Stella, Millie 
ir Anna, ir-sūnų Leoną.

Šia žinia telefonu prane
šė Geo. Stasiukaitis.

Tuo laiku dar nežinoma 
buvo, kada įvyks laidotu
ves.

Vokiečių vadas perša 
atgaivint nacizmą

sa-j Bonn, Vokietija. — Va- 
I karinės Vokietijos seimo 
I narys dr. Fritzas Doris vie- 
i šai skelbia, kad turėtų būti 
! atgaivintas nacizmas Vo-
mvviiujv, U0U, JVI HV lYivcvip, • 
tai “per vieningą vakarų i 
Europos karą” prieš Sovie-, 
tus. Doris didžiuojasi, kad 
jis buvo nacių partijos na
rys nuo pat tos partijos įsi
kūrimo 1929 metais “iki pat 
galo.” Jis sako jau turįs 
apie 60,000 susirašiusių vo
kiečių į naująjį nacizmo ju
dėjimą.

London. — Iš Amerikos 
Fibn, Ri 

chardas James Rae^akė:

Jungtinių Valstijų val
džia siūlo amerikinę pilie
tybę skiriamiems deportuot 
svetimšaliams Ellis Islande, 
jeigu jie sutiks Amerikai 
tarnaut kaip valdiniai šni
pai.

Rae deportuotas už ryž
tingą veikimą amerikinėse 
darbo unijose. Jis buvo pus
penkto mėnesio išlaikytas 
Ellis Island Sateivybės sto
tyje iki išgabenimo į Angli-

Kūdikiu “derlius”
Kaip žinia, Brooklynan šio 

mėnesio pabaigoje atvyks 
Vincas Andrulis.

Kovo mėn. 31 dieną jis 
čia pasakys svarbią kalbą dėl 
savo bylos, o taipgi dėl 
150 kitų tokių, suimtų ir 
komų deportavimui.

Prakalbos bus didžiai 
mios.

virš 
tai-

į d o-

Washington. — Valdinė 
Sveikatos Įstaiga skaičiuo
ja, kad pernai Jungtinėse 
Valstijose gimė 3,729,000 
kūdikių. Tik 1947 gimimai 
viršijo tų skaičių.

Per 4 pastaruosius metus 
šioje šalyje viso buvo apie 
15 milionų gimimų.

' Malajos partizanai vis
! cmarlriaii muga anoliK DalVvavo 250 delegatu nuo I SmarKMU muša anglus 83 unijlb kultūrinių, bažny- 

Cinn..MaUi.—T.u,,,- tinių ir kitų organizacijų. 
Konferencija priėmė re- 

Izoliuciją, reikalau jančią už- 
įdraust atomines bombas ir dieni, kovo 19 diena. Cleve

land^ įvyko bankietas ir 
prakalbos. Jas rengė vietos 
Literatūros Draugijos kuo
pos. Jo tikslas: atžymėti 
35-vir m°in sukakti nuo 

įsikūrįmo. Anta
nas Bimba buvo pakviestas 
ten vyriausiuoju kalbėtoju 
ir svečiu, nes jis yra ALD
LD pirmininkas. Pramoga 
Įvyko Slovėnu Auditorijo
je. 6417 St. Clair Ave., Cle- 
velande.

Kaip matome, lietuviš
kiems kryžiokams - teroris
tams. kurių tikslas griauti, 
ardyti visą, kas’ nėra fašis
tiška, nepatiko ši pramoga, 
todėl jie, susibūrę i govėda, 
užpuolė pramogą ir, mato- 

' me. ką padarė.
Mūsų korespondentas ža- 

idėio apie tai plačiau pra
nešti, — lauksime.

Antanab Bimba,’kuris ža- 
Amerikos valstybės i o sugrįžti namo pirma-

sekretorių Deaną Achesoną nesugrįžo, matvt, gy- 
.......................... ii’jdosi Clevelande. Iš jo ga- 

“to paties plauko ni‘opa- vomG įįp pranešimai 
gannistn. kaip Hitlerio: “Pirmadieni 
Goebbels.”

Pastarosiose savo kalbo- vėliau.” 
se Achesonas apšaukė So-! ____________
vietų Saiiino'a “užnynli-įę.^^ • - i- 

i n^sįūpr- i i . u Av
viai skleidė lapelius, reika-'mus. p’irdi, dėl taikos. Kongoi-a
laujančius sustabdvt fran- Literatūros Laikraštis 
cūzų karą prieš Vietnamo sako, 
liaudies respubliką. Vienas siūlymai, 
kareivis už tai areštuotas.

Kovotojų dėl Taikos ir 
Laisvės organizacija todėl 
surengė demonstraciją, 
šaukiančią paleisti tą karei
vį.

Policija puolė demons
trantus. Susidūrimuose ta
po sužeisti 5 policininkai ir 
keli demonstracijos daly
viai.

Singapore, Malaja.—Liau
diški partizanai vis dažniau'
sumuša ginkluotas anglų |
jėgas Malajoje, Anglijos isustaMyt hydl•ogeninėskolonijoje. ;bombos.- gaminimą.

Angliška Gumos Augin-1 Atomistas Cornell’io Uni- 
itojų Sąjunga praeitą savai-i versiteto profesorius Philip 

Be-jtę raportavo: 'Morrison savo kalboje pa-
Partizanu veiksmai vis | reiškė, jog prez>. Trumanas, ALDLD 

įsmarkėja; ir nors valdžia [ įsakydamas gaminti hydro- 
■ deda visas pastangas, beU geninę bombą, pastatė ame- 
i’nepajėgia įsitvirtinti vieto- < rikiečiams gyvybės ar mir- 
! se, kurias sakė “apvalius” i ties klausimą.
!nuo partizanų. i “Prof. Morrisonas. prof.

—--------------- ! Elton Atwater ir eilė kitų
Vokiečiai atsisako iškraut i delegatų ragino Jungtines

•i • • .u Valstijas ramiai susitarti
j amerikinius ginklus . su Sovietų Sąjunga dėl ato-

Bremerhaven,Vokietija.—-puinio nusiginklavimo
i Vokiečiai dokininkai atsi-!^a^os palaikymo.
sake iškraut įgabenamus __ 1 ————-—

Reporteris.
Laisvės Redakcijos prie

rašas. — Praėjusį sekma-

*

11

laivais amerikinius ginklus MasltVOS SWailda Vafe 
ir amunicija, lad Amerikos J . ,
kareiviai iškrovė 14,000 to- Achesoną melapsm 
nu karinių įgabenimų.
Bremerhaveno uostas, va

karinėje Vokietijoje,

n

Maskva. — Čionaitinis Li-
tuo feratūros Laikraštis pava- 

tarpu buvo paverstas kari- cpno 
niu ruožtu, kur visai už- < - \
drausta . pašaliniams žmo- “tepataisomu "melagiu
niu ruožtu, kur visai už-

nėms koją įkelti.

Vėliausios Žinios nesuPTKiu:
būsiu namie gal antradieni.

BRUSSELS, Belgija. — 
Antverpe, Brusselyje ir ki
tuose Belgijos 
sustreikavo 
tūkstančių 
priešindamiesi 
karaliaus Leopoldo III grą
žinimui į sostą.

Liberalai pasitraukė iš 
kataliko premjero Gastono 
E'yskehso ministrų kabine
to, protestuodami, kad Eys- 
kens kviečia Leopoldą.

Seniau Belgijos seimas 
nusmerkė Leopoldą ištrė
mimui kaip savo šalies iš
daviką ir Hitlerio pataikū- 
na kare.

miestuose 
keli šimtai 

darbįninkų, 
tremtinio

TOULOUSE, Francija.
Kai“ kurie Francijos karei- kais ir dnvp snvn

• • 1 1 • *1 *1 Y • • Y lt • *1 • 1 ““ 1 1 ‘

l iteratūros Laikraštis Canetown.—Telenress ži- 
tai veidmaj/tmp’i na-i niu agentūra praneša, incr 

^trPomn lėktuvu 
kareivinės ir kiti 
riniai įrengimai 
Kono-oi. afrikinėj 
kolonijoje. '

kuriais Acheso- 
nas tik mėgina pridengti 
karinius Amerikos imperia
listu planus.
Maskvos Pravda rašo, iop’ 

Amerika galėtu susitaikvti 
su Sovietų Sąjunga,, jeigu 
tik Trumą no valdžiai norė
tu santaikos, o nebandyti] 
diktuoti Sovietams.

ORAS. — Apsiniaukę, 
lietus.

dideli ka- 
K n mino i, 
Belgijos.

Washington. — 382,538 
korpnraniioA nėr metus ga-' 
vo $33,386,263,000 pekių 

j kaip rodoju taksu blankos, 
;o 169,276 kor 
' turėjusios 
[ nuostoliu.

poraciios sako
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Ar Gali Būti Tarybą Sąjungoj 
Anti-Semitizmm Vietos?

Pastaruoju laiku komercinė spauda ir radijas ir 
pradėjo veršišku balsu bliauti apie tai, būk -Tarybų 
jungoje yra persekiojami, puolami žydai.

Tai nėra naujiena.’ Prieš metus šis baubas buvo čia vi
sur kaišiojamas, vyriausiai tam, kad nutraukus nu6 Ta
rybų Sąjungos Amerikos žydų darbo žmonių priejautą, 
kad padarius juos Tarybų Sąjungos priešais.

Atsiminkime ir tai, kad ryšium su Tarybų Sąjunga 
žydai nuolat stovėjo Amerikos spaudos skiltyse,—stovėjo 
jie arba kaip baubas arba kaip skriaudžiamieji.

Buvo laikai, kai Amerikos komercinė spauda rašydavo, 
būk Tarybų Sąjungą valdo žydai, būk jie ten turį viso
kias, pačias geriausias vietas, o rusai nustumti į užnuga-

yel

ĮSTAIGA STREIKAMS 
REMTI.

Dienraštis Vilnis rašo:
UMWA prezidentas

Lewis siūlo’ CIO preziden- ; 
tui Philip Murray ’ sudaryti 
darbo unijų finansinę sąjungą 
savitarpiniam šelpimui’ strei
kuojančių darbininku.

Lewis sako, fabrikantai ir
ai5si APIE VOKIETIJOS 

DEMOKRATINĘ 
RESPUBLIKĄ

Komercinėje Amerikos, 
spaudoje nuolat neigiamai į 

įrašoma apie Vpkietijos De
mokratinę Respubliką, i 
esančią sovietinėje zonoje. | 
Kuomet toji respublika nei-! 

i giama, žeminama, tai neiš-;

to- . ir 
kių tipelių, kaip Miščikas, 

į ,°\n! šiandien lietuviuose yra ne
mažai. Jie mano, būk praė
ję tiek daug “klasių”, jie 
daulg ką žino, esą mokyti, 
bet/ tai nėra nieko toliaus: 
nuo tiesos! ( ■ ;

bankieriai vis daugiau 
vienija _k.ovąi prieš darbinin
kus, streikų laužymui, unijų 
puldinėjimui. Darbo unijoms 
reikia vienybės bent streikų 
rėmime.

Tai yra 
Savitarpio 
vestų prie 
Tatai ypač
metu. Tūlos unijos yra 
turtingos. Jos pačios m 
savo narius šelpti kilus strei
kui. Toks bendras darbo uni
jų fondas galėtu 
tokioms unijoms 
streikuojantiems

gerai padč’H 
, ir abelm’i 
darbiu ii. -

Būtų gerai, 
sumanymas būtų 

idintas. “ 
' kad 
nis 
taip 
taip 
kad __  _____ _______  ,

kos bei pramonės darbinin- , 
kams išėjus į streiką, nėr? i 
lengva jis laimėti! Prieš, 

’ streikierius nukreipta 
spauda, nukreiptas radijas, į 

Tarybų Sąjungoje nebuvo vietos ir nukreipta televizija; prieš 
juos stovi ir valdžia, nekal- 

ibąnt jau apie samdytojų vi
sokius susivienijimus, viso-! 

kius fondus; i..........
leidžia didžiules pinigų su- ; 
mas streikams laužyti.

Juo labiau organizuojasi! 
(Stambusis kapitalas, i

Kai tik Lietuvoje įsikūrė tarybinė santvarka, klerika
lai, socialistai ir tautininkai bliovė ir blivė, būk žydai 
valdo Lietuvą. Žydai, girdi, yra Lietuvos priešai, lietuvių 
tautos priešai, komunistai, na, ir jie, eidami išvien su ru
sas, sunaikins lietuvių tautą!

Toji pasaka neprigijo žmonėse, niekas ja netikėjo.
Dabar tie patys lietuviškieji klerikalai, tautininkai ir 

socialistai jau apverkia žydus, gyvenančius T. Sąjungo
je! Dabar jie jau rėkia, būk ten žydai esą...persekiojami, 
ir, aišku, į Sibirą vežami!

Ar reikia . aiškinti, jog visos tos pliovonės, Kkaip pir
miau, taip ir dabar, pasilieka pli'ovonėmis?!

Anti-semitizmui r~ ' ~ _ j
nėra. Ir negali ten jos būti!

Tarybų Sąjungoje yra specialus įstatymas, pagal kurį 
žiauriai baudžiamas kiekvienas pilietis už žydo panieki
nimą. _

Tas pats įstatymas griežtai taikomas kiekvįgnūm, ku
ris niekina ne tik žydus, o bent kurios kitos 'tautos žmo
nes.

Tatfybų Sąjungoje yra pilnai, tikrai garantuota laisvė 
ir pilnateisiškumasr-kiekvienos tautos,- kiekvienos rasės, 
kiekvienos spalvos žmogui. )

Jeigu ten yra kas norsubaudžiamas, 9:ai baudžiamas ne • 
dėl to, kad jis priklauso tai ar kitai tautai bei rasei, o ' 
dėl to, kad jis yra nusidėjęs kuo nors tarybiniams įstaty
mams, tarybinei santvarkai; kad jis yra kąlnors nūs- n 
kriaudęs, ką nors bloga padaręs! \j

Šitaip ten yra ir kitaip socialistinėje santvarkoje nega
li būti.

Šiandien Tarybų Sąjungoje žydų yra žymių valstybi-1 
ninku, aktorių, rašytojų, mokslininkų, muzikų, dailiilinkų, i 
technikų, — kiekvienas jų yra pagerbtas už savo darbą i 
taip lygiai, kaip rusas, ukrainietis, lietuvis, latvis, balta
rusis, gruzinas ar kurios kitos tautybės sūnus bei dukra, i

Paimkime tik nedidelį pavyzdį. Štai, šiemet buvo pas- į vynėn. 
kirtos aukštus dovanos (premijos) žymiems mokslinin- 

.kams.-Pažiūrėkime, ar tarp tų, kurie gavo tas didžiules 
stalinines premijas, buvo žydų?

Žinoma!
Va, keletas pavyzdžių:
Grigori Stein gavo 200,000 rublių už pasiekimus tyri

nėjime žvaigždžių atmosferų; Šteinas yra Astro-Fizikos | 
Observątorijos direktorius Krime.

VikioiS Kreicer ir Boruch Broide, kiekvienas jų, gavo 
po $150,000 rublių už išradimus televizijoje.

Sofia Goldatt, jauna žydė mokslininkė, gavo 100,000 
rublių už kai kuriuos išradimus medicinoje..

Zlaman Smojian, Seimon Vašavsky ir Aleksander Le
vine, kiekvienas jų.gavo po 100,000 rublių už kai kuriuos 
išradimus tekstilės pramonėje.

Michail Abramovič, tūlo keramikos fabriko direkto
rius, gavo 100,000 rublių.

Tai tik keletas iš daugelio žydų mokslininkų, apdova- t 
notų didžiulėmis premijomis už naujus atradimus, už pa- [ 
tobulinimus tos ar kitos pramonės bei fabriko.

Na, o kur gi kiti tūkstančiai žydų, užimančių aukštas;
Sąjungoje vietas?
Tas pats Uja Erenburg yra žydų kilmės — jis šian- 

labiausiai gerbiamas T. Sąjungoje už sayo plunks- 
už žurnalizmą ir kūrybinį rašymą. ' į

Turint visa tai priešakyje, ir skaitant komercinėje 
je tuos plepalus apie žydų persekiojimus Tarybų 

je, darosi koktu! * i
patys rašytojai ir plepėtojai gerai žino/kad jie 

ja, bet meluoja tam, kad juo labiau sušaldyti šaltą-

jei Lewise 
įgyven- 

Turime suprasti, 
šiuoy metu monopolisti- 
kJpitalas Amerikoje 
gerai “susitvarkęs,” 
gerai organizuotas, 

bent kurios vienos ša-1

Va, kur glūdi tos nešvarios propagandos paslaptis!

Žmonės Kovoja

jos demokrati
jos ekonomika 
mases kovoje
d emokratines

a-: toliau stiprėja 
nė santvarka, 

sutelkiamos 
vieningos

Vokietijos.’
Didelę reikšmę šiu0 požiū

riu turi masinis sąjūdis už 
demokratinės Vokietijos Na
cionalinio fronto sustiprinimą 
ir šiomis dienomis politinių 
partijų nutarimu sukurtas de- ■ 
mokratinės Vokietijos Nacio
nalinio fronto sekretoriatas. 1 
Visoje respublikoje, gausių susidėjo iš apie dviejų tu- 
žemutinių profsąjunginių, zinų gyventojų --x
partinių 
nizacijų

Rašo V. Globičius
Prieš pirmąjį pasaulinį išleisti sūnų į Ameriką, 

karą, kada masiniai iš Lie- Jackus Drūtka atvyko 
tuvos jaunuomenė vyko Amerikon pas savo kaimy- 
Amerikon, tai nebuvo išim- nūs į mažą miestelį anglies 
tis ir Gėdulių kaimo - jau- kasyklose. Apsigyveno pas 
nuoliams. Tame gamtos Skilandžius ir gavo, darbą 
vaizdingai 
bet tradiciniai gyventojų 
apleistame kaime jaunajai. 
kartai gyvenimas buvo ne
pakenčiamas.

Aukščiau minėtas kaimas

Tame 
apdovanotame, mainose.

Pas Jurgį Skilandį (Lie
tuvoj vadinamą Skilandžu- 
nu) tebegyveno keturi 
“burdingieriai,” bet ir nau
jam atvykėliui buvo parū
pinta vieta.

Nuo seniau ten gyvenu
sių “burdingierių” buvo du 
“šliuptarniai,” kaip kad 
juos vadindavo. Vienas be
pradedąs praktikuoti so
cializmą. Bet Drūtka ko 

vyksta kova už tai-;ti. ,Tie trys ūkininkai buvo griežčiausia ^laikėsi prie ti- 
attfykėliai iš kitur. O tie, 
kurie gimė ir augo Gėdu
lių kaime, visi laikydavosi 
savotiško tingėjimo ir apsi
leidimo. Pas juos nebuvo 
madoj turėti 'kiemus bei 
tverti tvoras.’

Kiek stambesnis kaimo 
gyventojas buvo Juozas 
Drūtka. Tai buvo žemo 
ūgio, bet labai plačiais pe
čiais žmogus. Jis buvo 
skaitomas drūčiausiu vyru 
toj apylinkėj. Stuba, kur 

• nuvest1! iki perga-, Drūtkai gyveno, turėjo tik 
vieną kambarį. Namas pas
tatytas iš trijų medinių 
sienų, ketvirta siena buvo 
šiaudinė. Kiti jų trobesiai 

//stovėjo už gerų varsnų tof 
liau, pakrikusiai, be jokių 
užtvarų. O ten didokam 
plote nedirbamos žemės 
riogsojo vienatinis vyšnios 
medelis, tik su pora gyvų 

ru Vokietijoje, priešingai pa- šakelių pačioj viišūnėj. Jie
grindiniams vokiečių tautos visą tuščią Vietą vadm-
interesams, paverčia Vakarų 
Vokietijos teritoriją naujo ka- Kada minėto kaimo gy
ro ir agresijos , židiniu.

ir tt. Plano įvykdy- Kiekvieną dieną vis nauji 
įgalino pakelti gyvenimo laimėjimai, išvystant Vokieti-. būdavo 

Gyventojams buvo due- jos demokratinę respubliką,jų vaikus. Jie tardavosi, ką.
i didina kontrastą tarp pade-; reikės daryti, kada jiems 
ties respublikoje, iš vienos pu-, suejs 21 metai 
sės, ir Trizonijoje

geras pasiūlymas.
šalpos sąjunga 

vienybės abolnai. 
pagelbėtų streiko 

ne-
ra i i’pasakytai giriamą Vak. Vo

kietijos resp., vadinama Ce
de ruo tą j a.

Žemiau dedame ištraukas 
iš straipsnio, neperseniai 
tilpusio Vilniaus Tiesoje, 
kurį rašo A. Šatilovas. Be 

1 kitko, jis sako:
Vokietijos demokratinė res

publika jau per pirmuosius sa
vo gyvavimo mėnesius pasie
kė rimtą ekonomini ir politi
ni pakilimą. Šiuo atžvilgiu 
yra labai vaizdingi šiomis die
nomis Berlyne paskelbti ofici
alūs duomenys apie pirmųjų 
dvimečio plano metų įvykdy
mo rezultatus.

Pramonės rn e tin i

I o pramoninės gamybos augi
mas palyginti su 1918 metais 
sudarė 1 *% . . Labai svarbu. ■ 
'kad lemiamose pramonės sri

tyse, kaip, pavyzdžiui, mota-J 
iš kurių jie lurgijos pramonėje, produk

cijos išleidimas išaugo -per

gyventojų (šeimų), 
ir visuomeninių orga- Ten buvo tik trys ūkinin- 

' pasiūlymu, vyksta kai, kaipo išimtis, kurie 
pertvarkyti komite- mokėjo tvarką palaikyti 
vienybę ir teisingą savo Ūkiuose. Jų trobos bll- 
Nacionalinio fronto vo tvarkoje, kiemai aptver

ia omitotus, 1 
kos gynimą išplečiant demo
kratinės Vokietijos Nacionali
nį frontą.

tams už

laikas, — pareiškė 
vieningos socialistų 
(VVSP) politinio 

biuro narys Dalomas, — kai 
mes Vokietijos rytuose visiš
kai buvome užimti savo pa
čių rūpesčiais ir mūsų demo
kratinės t v a r k o s sukūri
mo problemomis. Dabar Vo
kietijos demokratinės respu
blikos uždavinys yra kaip tik 
ginti visos vok iečių tautos in

Vokietijos

lingos pabaigos kovą už tai
ką, nacionalinę vienybę ii* ne
priklausomybę.”

Idėja sukurti Nacionalinio 
fronto vadovaujantį organą 
kuo plačiausiu pagrindu ir 
įtraukti liaudies mases į Na
cionalinio fronto sąju/dį juo

a m e i • i k i et išk i e j i i m pė

Juo labiau organizuojasi ! Viršytas planas ir žemes 
______ "___J kapitalas, tuc'Q1<io ^vystymo, ir kapitabnių . 
i daugiau Tr'ryškiau privalo ! investlcl-.’Ų’ butų statybos 

' srityse ir tt. Plano jvykdy- 
! m as 
į lygį.
.dąpia daugiau produktų ir ge- 

, resnės kokybės; kainos per 
metus sumažintos tris kartus. 
Prekių 
penkis t . .
darbo atlyginimas, 
myba, 
respublikos teritorijoje priar
tėjo iki prieškarinio lygio. ;

Viena Vokietijos demokra
tinės respublikos laimėjimų* 
pagrindinių priežasčių —dar
bininkų ir visų darbo žmonių i 
aktyvūs dalyvavimas ekonomi
niame ^atkūrime. Liaudies I 
įmonių darbininkai išvystė , 

o | masinį darbo lenktyniavimą, i 
savižudžių I padėjusį prieš laiką įvykdyti .

Pirmąją vietą plieno | 
pramonės liaudies ! 

darbo lenktyniavime ' 
gamykla i 

- Iliute,” metalo valca- į 
- lakštų ; 
Olbern- 1

' organizuotis darbo žmones ’'

ŽMOGUS ĖE PAŽIŪRU i
Uruguajaus lietuvių laik

raštis Darbas rašo:
St. Miščikas susirado dvi 

Tarybii'-Lietuvoje išleistas bro 
; šiūras “Mokslininkų žodis” ir' 
“Tėvynėje.” Jose' jis įžiūrėjo . 
pažįstamų pavardžių.. Pažino 
Miščikas porą profesorių > ir 
porą asmenų, repatriavusių 
iš r (Vakarų Europos savo tė- 

Miščikas prieš juos 
išlieja savo prašvinkusią tul
žį (“A. L. Balsas” 889* nr.). 
Profesoriai Žiugžda, Balčiko
nis, Lašas jam nei profesoriai, Į 
nei bolševikai, nei lietuviai;
repatriantai — tai 
karavanas.” Daugelio nesą- ■ planus, 
monių surašymui' užėmė me- ‘ lydymo 

įmonių 
užėmė metalurgijos 
“Mak 
vimo gamyklų tarpe - 
valcavimo gamyklos 
hau kolektyvas ir tt.

Pasiekti laimėjimai įgalino j 
1 res' ; 
iškelti

apyvarta . padidėjo 
kartus, pakilo realus 

Tiek ga- 
tiek ir su valdoj imas

■ tos.

DR.

davo sodeliu.

ventojai 
reikalais,

susieidavo savo 
tai jų pokalbiai 

apie priaugančius

kėjimo. Jis dėvėjo ant kak
lo iš Lietuvos atsivežtus, 
rąžančių, škaplierius, ir da 
kokį ten medalika.

Vieną rytą prie kasyklos 
sustoję mainieriai savo ei
lėj laukė, kada pradės juos 
leisti žemyn. Ten stovėjo 
sykiu ir Jackus su visomis 
savo relikvijomis ant kaklo. 
Daugeliui ten esančių gal 
nebuvo suprantama tos jo . 
dekoracijos, tad jaunieji 
amerikonukai iš jo visaip 
tyčiojosi. Kas tai iš jo pa
žįstamų paaiškino jam, kad 
Amerikoje niekas taip 
daro, kad iš jo kiti net juo
kus krečia. Jackus į tai 
“gudriai” atkirto: “durnius 
nesupras, - protingas nieko 
nesakys.” . *

Jis eidavo kas sekmadie- 
ns į bažnyčią ir labai karš
tai melsdavosi, kad «daug 
kas iš parapijonų ėmė 
kreipti atydą, j{j/arapijon- 
kos gerbė, vadindamos jį 
“pabažnu” vaikinu. Jei kurį 
sekmadienį pasitaikydavo 
jam nuo bažnyčios išlikti, 
tai jis atsiklaupdavo kam
baryje prie stalo, išsiimda- 

1 vo maldaknygę ir melsda
vosi per kelias valandas.

Ho

tra su viršum vietos. Tarp 
tų jo kliedesių jūs rasite pri
sikabinimų ir prie parašų, ir 
prie pasveikinimų ir prie pa-: 
rašų, ir prie paveikslų, ir: 
prie mūsų pažangiosios išei-1 
vijos, ir tt.

Būtų klaida kitko iš Miš- j Vokietijos demokratinės 
čiko laukti. Negi pripažins i publikos vyriausybę i 
tiesą žmogus, kuris mainė j 1950 metų plane dar stam- 
plunksnas per kelis atvejus irįbesnius uždavinius. Plane i 
kuris piieko daugiau šiandien numatoma toliau atkurti rėš-1 

publikos taikią pramonę savo ; 
jėgomis ir lėšomis, be vergo- ' 

.vinių paskolų iš užsienio mo- > 
nopolininkų. Pagal planą vi- Į 
su gamybos sričių produk'ci- i 
jos apimtis padidės per me
tus 21 procentu, priartės/ iki ; 
1'936 metų lygio, p eilėjo/pra-; 
monės šakų jį prašoks. /Kar- : 

su tuo šiuo planu/šie,ki-' 
ma toliau pakelti gyvenimo;

nesugęba padaryti ir pasaky-! 
ti, kaip pliaukšti neoriginalius 
Tarybų Lietuvos priešų šmeiž
tus.

Ėjo Miščikas zigzagais. Iš
bandė jis visas spalvas: soci
aldemokrato, rytojieeio (buvo 
prisišliejęs prie argentiniečių 
“Rytojaus”), anarchisto, troc- 
kisto’ ir. kt. Nūnai nebeturi tu 
nei spalvų, nei pažiūrų. Nie
ku jis nesiskiria nuo tų, ku- lygi- 
riuos mūsų tauta nuspyrė^ 
istorijos sąšlavyną. i Tratinės respublikos

Tad, kas patikės jo tauška- mo mėnesį, kiekviena

L. ŠTEINAS.
Vilniaus Tiesoje 

m e tokį po juoda (gedulo) 
■antrašte pareiškimą:

1950 m. sausio mėn. 11 d. 
po ilgos is sunkios ligos mi
rė’Vilniaus Vafstyhinio uni-1 
versiteto vyresnysis ] dėstyto- j 
js, V K P narys,zmedicininės ■ 
tarnybos majoras L. šteinas. | 

šteinas gimė 1912 m. sau-j 
šio men. 12 d. smulkaus tar- ’ 
liautojo šeimoje. Nuo jau- į 
nystė.s dienų jam teko sunkiai ’ 
kovoti, kad pasiektų mokslą ,c 
buržuazinės ■ 
gomis. 
dėka jis 
ir 1937 m. sėkmingai 
Kauno universiteto medicinos 
fakultetą. Baigęs universite
tą, šteinas kelerius i 
dirba gydytoju valsčiuje. - .

1942 m. šteinas stoja į Ta- i kaip ten 
rybinės Armijos eilles, o nuo merginos 
1913 m. I

skaito-

Lietuvos” sąly- 
savo atkaklumo 

pasiekė savo tikslą 
baigė

amžiaus ir 
i reikės eiti į kariuomenę. O 
jei kils karas, turės lieti 

(kraują ir žųti, nežinodami 
i už ką. Didžiuma jų išsi
reikšdavo;. kad jų sūnūs 
neis tarnauti carui, bet va
žiuos į Ameriką. Bet nieko 
tuom klausimu nekalbėda- - 
vo Juozas Drūtka. Gal jam 

i net nemalonu buvo apie tai 
j prisiminti, nes jo sūnus 
Jackus, kaip kad jis jį va
dindavo, turėjo 19 metų 

; amžiaus, bet jis buvo ma- 
i žytis, neūžauga.- Tėvas ma- 
;nė, kad jis nebus priimtas 
!į caro “vaiską”.

Jackus tikrai buvo per įęU1. įaįs laikais ten gauda- 
mazas pagal savo metus. vo didelę degtinės dožą ir 
Jam daugiause prisieidavo aiaus butelį už 10 centų.

na i ir draugai bandydavo 
jį išsivesti kur nors paūž
ti, pasilinksminti, kaip pri
dera jiaunam vaikinui. B.et 
Jackus atsisakydavo. Jis 
skaitė net “grieku” eiti į 

; tokius pasilinksminimus.
1 Veik visi Skilandžio ‘bur- 
dingieriai’ dirbo tose pačio
se mainose, kur jis pats 
dirbo. Bet iš darbo jis sug
rįždavo keliomis valando
mis vėliau už visus. Jis bu
vo įgudęs girtuoklis: kai tik 
jis , išeidavo iš mainų, tai 
skubiai bėgdavo į Geršono 
degtinės, ir alaus sklodą,

Kiekvieną Vokietijos denio- 
•gyvavi- 

diena

Daugelis Niūjork.0 pažangesnių žmonių pradėjo kovą į jų pažeminimo darbą tebetęsdami.
National Broadcasting Kompaniją už tai, kam ji Norėdami nukreipti amerikiečių domesį nuo neg#ų , 

žymaus negrų dainininko, Paul Robeson, daly-i problemos Amerikoje, jie sudaro “žydų problemą” Tary
bų Sąjungoje. , .. - i

Žmonės yra raginami siųsti telegramas ir laiškus NBC j 
i vice-prezidentui, Charles E. Denny, reikalaujant, kad | 
I Robę^onas būtų įsileistas į televizijos programą, kaip • 

originaliai buvo susitarta! K i
: ( Reikalauti negrams žmoniškų teisių verčia kiekvieną j 
žmogų jei jau ne kas-kitas; tai bent pats žmoniškumas!;

i Atlikime jį! 1

pries

vauti televizijos programoje.
jau esame rašę, kad NBC atsisakė Robesoną įsileis- 

televizijos programą, kurioje dalyvauja Mrs. Roose- 
kuri, faktinai, buvo užkvietusi dainininką dalyvau- 

ir bendrai apsvarstyti negrų reikalus Amerikoje.
Skaitytojas privalo įsitėmyti: tie, kurie baubia prieš

Sąjungą, sakydami, būk ten esą žydai persekio-
Amerikoje visais galais remia negrą persekiojimą,

draugauti su už jį 4-5 me
tais. jaunesniais vaikais, 
nes kada jam tekdavo išeiti 

metus su savo amžiaus jaunimu 
i į vakaruškas ;

vadindavo, tai 
iš jo darydavo 

balandžio mėn. dir-; juokus ir visaip erzindavo, 
ba Partizaninio judėjimo Lie-'jSykį viena mergina, rody- 
tuvos štabe, čia, dirbdamas dama į Jackų, visaip šaipė- 
sanitarinės dalies viršininku, si. — Žiūrėkite, jau ir pie- 
jis atliko didelį darbą, aprū- menys sutūsais. Jackus to 
pindamas Lietuvos partizanų negalėjo paslėpti, nes vir- 
būrius, veikusius vokiečių už-; šutinė lūpa gerokai juoda- 
nugaryje, medicinos darbuoto-H vo.
jais ir medicininiu turtu. Didžiuma jaunimo ne

pasibaigus Tėvynės karui, iaukė pakol jiems sueis pil
stomas dirbo Vilniaus Valsty-: nį metaį amžiaus, bet vyko 
biniame universitete. šalia_tO|į Ameriką jaunesni. Buvo 

' Drūtkučiui 
neteks nė Amerikos pama
tyti: kad jis turės apsigy- 

įventi Lietuvoj. Bet įvyko 
staigi permaina. Kaiį> tik 

Ūks :vyi’ukui užstojo dvidešimts 
i pirmi metai, jis gerokai j; pažinusiu snu.yjv. 1 _. \ J

A. Antonevičius, J. Bu-; paaugėjo- Priaugo tėvo ūgi,

j cv Lininiu 11C- 
karm, iaukė pakol jiems sueis pil-

šalia to j 
jis skyrė daug darbo ir jč'g’L manyta, - kad 
visuomeniniam darbui. ria A™

Už nuopelnus Tėvynei štei- j 
nas buvo apdovanotas Raudo- [ 
mišios žvaigždės ordinu ir 
medaliais.

šviesus jo atminimas 
visų jį pažinusių širdyje.

čas, E. Česnokovas, S- Pi
lipavičius, A. Kalinas, 
Ch. Kibarskis, E. Kąsne
lis, B. Penkauskas, A. 
Raguotis, K. Rulys, A. 
Sniečkus, M. Šumauskas, 
D. Šupikovas, G.- Zima
nas.

ir turėjo visą jo paveldė- 
jįmą ir stiprumą. Jis pajė
gė bent kurį daug už jį di-

Drūtkai ant 
prisiėjo surasti pinigu ir

Pusiaukelėj dar sustodavo 
iš Lietuvos pažįstamo Giri
nio saliūne. Prie pat namų 
dar užsukdavo ir į Kviečio 

ar gužynes, į saliūną. Jam su Kviečiu -te
ko susigiminiuoti 
koj, jie viens kitą vadinda
vo kūmais.

Kaip pareidavo, 
davo visą šeimyną po vaka
rienės. Jam tankiausiai ir * 
nereikėdavo vakarienės. .Jis 
nugriūdavo suodinas, kaip 
anglis, ant grindų ir neat- 
sikeldavo iki kitam ryttii. 
Jis taip buvo įpratęs ant 
grindų gulėti, kad lova jam 
buvo tik retenybė. 1

Namelis, kur Skilandžiai 
gyveno, susidėjo iš penkių 
kambarių. Ant pirmų grin
dų virtuvė, valgomasis, o 
pačiam priekiniam kamba
ryje gulėdavo šeimininkai. 
Antram aukšte du kamba
riai, ten buvojo penki, o 
kartais šeši “burdingieTiai.’

Skilandis veik visuomet 
atsiguldavo ant grindų 
skersai įėjimą iš vidujinio 
kambario į priekini, kur

Ameri- •

(T^sa 8-čiamo pusi.)
greitųjų gulėdavo žmona. Kada gir-

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Kovo



TREMPAI APIE TŪLUS 
ĮŽYMIUS žmones

T* Skilandis priklauso prie

Albert Einstein.
Pasauliniai garsusis 

mokslininkas Albert Einš
teinas gimė 1879 metais 
nedideliame Ulm mieste,
Wuerttembergo provinci- f o ..T. L....,: i... John A. Sutter.

Pen, kur dab

Pastaruoju laiku kari
niai politikieriai pradėjo

<ad jis ragina uždrausti 
i tom i nes bombas naudoti.

numeryje
siu metu, T •edakcijos veda- ■ žaizd
iriajame, tilIpo raštas apie i šia i
Dr. Safider’ io mielaširdinaa • ičiršl'
nužudymą ligonės. Man

vo žydu kilmės.
Iš mažens Einšteinas bu

vo laikomas negabiu vaike
zu ir mokslas jam tada vi
sai nesisekė.

1894 metais Einšteino tė
vai iškeliavo Italijon apsi
gyventi, o jaunasis

liai Californijos miestai 
San Francisco ir Sacramen- - 
to, tuos žemės plotus ka
daise valdė turėjęs genero-

Man

Kada. ‘asmuo per Vasaras 
maldauja iš tavęs žmonis-

i Prispirtas, Drūtka prisipa-
Ižino, kad jis “griešijo.” Bet vietinės šv. Juozapo drau- 
[del žmogžudystės užsigynė, gijos. Draugiją, išrinko ko- 

Abu prisipažinę, kad jie [misiją. Įsakė pasidarbuoti, 
turėjo meiliškus ryšius, bu-'kad jų nario žudikai būtų 
vo pasodinti kalėjime.

Didžiuma žmonių juos 
šeitis — susimylėjimo latino, sakydami, kad jie 

;abu kalti uz nužudymą 
i Skilandžio.. Bet t______

sa, kai tik suranda i du biznieriai, ką už juos 
panašią vėžiui, tuojau'užstojo ir dėjo pastangas, 
ia operacijai, dviem,[kad juos išteisinus: 
. Tas skaudžiai atsi- , 

liepia ant šeimos ekonomi-j 
nio gyvenimo. O ant galo1 
ligoni vis viena i

Šypsenos
tinkamai nubausti. Bet at
sirado daug vyrų, ką ne- . 
pritarė tam sumanymui, ir' 
net priešines.[ Daugelis iš (

Atsirado -ia nemylėdavo Skilandžio parko

Biędniokas: Ką tu darytum, 
jei išlaimėtum pirma prizą 
sweepstakes ?

Benamis: Aš tada įtaisyčiau 
minkštas < sėdynes ant visų

suolu.

1848 metais Sutterio ver- 
Alber-igas John W.’Marshall 'sta-i 

nuvyko į Šveicariją irjtė vandeniu varomą malū- 
> i Ziuricho Univer-!ną prie vadinamos “Ameri- ■ 

” upės. Netikėtai jis pa

lengvinti 
į mūs, atr<

sitetą, būdamas 15 metų Ta _. .
amžiaus. Nuo tada jis paro- tčmijo keleto svarų rausvą 
dė stebėtinų gabumų moks- akmenį. Jis neturėjo jokio 

» apie gamtinį: 
auksą ir todėl parode tą. 
akmenį kitiems ten dirbu
siems darbininkams.

Viena moteriškė nuo ko

liepsnoje ir

le, ypač matematikoj (auk- suoratimo 
štuose sudėtinguose skai
čiavimuose).

Jau 1913 metais Einštei
nas buvo žinomas visame. 
plačiame pasaulyie kaip [tai buvo girdėjusi apie auk- 
pasižymėjęs mokslininkas, są ir jo atskyrimą nuo ak-

1921 metais Einšteinas mens. Jinai paruošė riebalų 
buvo andovanotas tarptau- j puodą ir įdėjus tą akmenį 
tine Nobelio ddvana 
nauius atradimus 
moksluose.

. Kuomet Einšteinui suka- 
ko 50 metu amžiaus, vokie 
ciai- 
gimusiu Vokietijoje žy
miausiu pasaulio moksli
ninku. Jo šimtadienio pro
ga tada, vokiečių tauta pa
dovanojo Einšteinui laivą 
ir gyvenimui narna prie 
gražaus ežero Potsdam 
mieste, Vokietijoj.

Po ketverių metų, kai. rias 
Hitleris įsigalėjo, tai nakvišų kampų keliavo Califor- 
ciai užgrobė tautos duotas niion aukso 
Einšteinui dovanas., ir Ein- liavę statėsi 
šteinas turėjo 
bė"ti Belgijon.

Per "kiek 
šarsusis mokslininkas gy
veno baimeie nuo hitleriniu 
inkvizitorių tik dėl to, kad 
jis gimęs iš žydu kilmes.

Belgijos vyriausvbė su
teikė jam apsauga, laikyda
ma po du policininkus die
ną ir nakĮį prie Einšteino tas 
kambario.

1933 
atkeliavo į Jungtines Vai- istorijoje 
stijas ir patapo Princeto- 
no Universiteto profeso
rium.

Jis yra, tarp kitko, išvys
tos savotiška filosofiją, va- Javo pašalinti visus gyven
dinamą “Reliatyvumo Teo
riją.” Pagal tą teorija, pa
vyzdžiui, greitumas, daiktų 
didumas, tolumas, šaltis, 
karštis, kryptis turi žmo
nėms prasmę tiktai, kada 
lyginami • • su skirtingais 
greičiais, didumais, toliais, 
kryptimis, šalčiais, karš
čiais.

Atvykus Einšteinui į šią 
šalį, tad laikraščių repor
teriai apniko jį ir ėmė klau
sinėti apie jo “Reliatyvu
mo Teoriją.”

Einšteinas jiems atsakė:
“Nors jau nemažai moks

lininkų knygų yra 
šyta apie šią teoriją, bet [ 
žinoma tiktai 12 pasaulyje pylė į gatves, apsiginklavę 
žmonių, kurie supranta šį j šautuvais, kirviais, dinami- 
mokslą. O palyginimą aš1 to sprogimai^, ir su di- 
galiu jums papasakoti tokį:'džiausiu trukšmu numarša-

“Kai žmogus sėdi su gra- vo prie teismabučio. Visas
• duris jie užkalė bei užrišo 

tai išrodo, sėdėjai ir , sudegino ne tik teisma- 
butį, bet ir to nuospren
džio teisėją ir visus’doku
mentus. Žuvo tame gaisre 
ir daugiau ten dirbusių ar 
buvusiu žmonių/

Tada maištininkai • su 
švyturiais 

numaršavo prie Sutterio

iš liepsnojančio narni). Ne 
laimingasis

• dėl to, kad jis gerdavo nuo 
jų, jei tik jam “fundyday 

[vo,” iki susmukdavo, o at
siteisti niekad nebandyda- 

Saliūnininkė Byliene sa- [vo.
|kė — aš veik žinau, kad jie 

paliekanegyvėlio 
U.iy I neatgaivinsi, o gyvus reikia

'gelbėti.
! Sąliūhininkas Balkus ar- 

Ar marinimas beviltiškaiIgumentavo, kad nedaleisti- 
na ne tokios mintys turėti 
bei kaltinti Drūtka. Jis sa
kė, kad Drūtka paeina iš 
labai geros “familijos,” kad 
jis turįs Lietuvoj net du 
kunigus gimines. Balkus 
turėjo sudaręs' planus išlei
sti savo sūnų j kunigus. Jis 
vėliau tą įvykdė.

/mas, tik miela 
suteikimas. Pa

sergančių gal
nio 'i ranki u? Tai priklau
sys nuo žmonių, noro ir ty
resnio supratimo. Prieš bile

Balkus su Byliene parū- į 
pino įtartųjų apgynimui 
geriausius advokatus. Drū-( 
tka pervedė <_ ________
banko knygelę su visomis[ 
savo vergiškomis su taupo
mis.

Jie teisme bylą laimėjo. 
Bet žmonių mintyse pasili-1 
ko kaltais.-’

—Maloni tamsta, 
teiktumėt man kokį 
poną ?

—Geras 
tu dabar 
naujutėlis.

—Tame

ga 1 su 
šoną ži

tas,žmogau, 
dėvi. - atrodo

kuri
visai

geii- visa bėda, 
advokatams ' biamoji: šis naujas rūbas 

gadina visą mano profesiją.

nu re, 
suteikėjas 

vistiek jaučiasi atlikęs žmo
niškumo darbų.

Mano
Sander pabaigtT tos mote-j!

mą galima kelti protestus, 
tada bus pildomas žmonių

Šeimininkė (pereivai) : Jei 
prašai, išmaldų, tai patogiau
sia išsiimti rankas lauk iš ki
šenių.

Pereiva; Tai tikra tiesa,
LAWRENCE, Mass. — i tamstele, bet tos mano kelnės 

Protestantu Kunigų Sąjun-į per plačios 
ga užprotestavo 
Mundto biliu. c

nesilaiko, ir aš 
prieš ! norėčiau gauti joms diržą.

I. U.

. šiandien mums tenka' 
ne užgirti žmogaus-am-. 

. ižiaus sutrumpinimą, nežiū- 
masis sąžines’ spaudimu ir r’nt, kaip žmogus sirgtų ir

supratimu,

skausmus vaduoda-

užj virino per visą naktį. Ryte jausmu, kad jis tuomi 
fizikos [akmuo nubyrėjo, o puode'^a žmoniškumo darbą.

liko blizgantis aukso gaba-'. J^dakcija sako, V
;joje Hitleris turėjo

John Marshall, ištikimas į kukiais
didžiavosi iuom kaip | vergu savininkui, užsėdo ivau dJnaS1^, Ra e <lV0 

ant arklio, ir nuskubo »as nes Kodos’, .
Sutterj parodyti radinį. |ma" ^‘menama, n leri-| 
Sutteris vos. neapalpo, pa* !n,nkaI.. dagdg(? 
matęs blizgantį auksą. Jis p’Pevacijas hgtnsbems, pus- 
norėjo

net jei sirgdamas to prašy
tų, bet kai]) prailginti žmo-! 
gaus amžių! Žinokime ge- i

: jei, užuot skyrus1 
a>; dolerių karo rei-’.i 

kalams, būtų nors dalis tol

tokins' •
vado- ’ bilijonus;
žmo
kiek Pakirta kovai su visokio- [

[mis ligomis, tai jos ir būtų! 
'nugalėtos, — jei ne ’šian- [ 
(lien, tai rytoj. Tegu mūsų1 

noicivJe kf. 7-° įpročiams, bepročiams- (to-!^ra^as ^a,t? metai išleidžia i 
palaikyti si atradi-i, .... , > m treiota bilijonu doleriu ko-!vhsio l„.t .žini, lvO-ikl:lls Jle gaudavo paskelh-. uųci.j 0111100 j uoicuų ko .

žaibo erei tumu, aplėkė ne i 
tik Californija, bet ir įvai-[ 

Žmonės iš i

visai

ienas

Dienraščio Laisves

BAZARAS
ieškoti. Atke- 
gyvenimui gri- 

nenaisydami, 
žemės savinin-

savaičių tas [kas
kito, — ir susikūrė miestai 
• r miesteliai;

1850 metais Californija 
buvo įjungta į Jungtines 
Valstijas ir įsteigta joj fe- 
deralė konstitucinė tvarka.

Tada Sutteris, paskatin- 
advokatų, ir pradėjo 

didžiausią ir skandališkiau- 
metais Einšteinasi šia bvlą visoje šios šalies

ikiais jie galėdavo ].........   . . __ . ,
[ti ir paskelbdavo kiekvienąlvai ^u vėžio liga, matytu- i 
! jiems nepatinkama žmogų ! me’ ^aiP g1 cit* būtų galima *, 
i —Red.), todėl ” Hitlerio pasiekti ^teigiamesnių la
ižiau rūmo negalima lyginti i^Patų vėžio ligos nugalė-1 
prie Dr. Sander veiksmo.

Redakcija sako, kad 
mokslas aiškiau ir aiškiau 
atranda priėjimą prie tų 
“neišgydomų ligų.” Vienok 
turime pripažinti, kad mok-!ęas

PACKAGE PARTY & DANCE
<0

Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį
iime !’

i Nepamiršta Tragedija Ko vo-Marc h 25 ir 26

ką dokumentą — “deed,” 
kuris rodė, jog minimi 
miestai ir miesteliai pasta
tyti ant jo žemės. Jis reika-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
|

------- , .... . ... . Skilandis krankdavo, ' 
slas nėra atradęs priemonių [ tai kartais moteris bandv- 
isgydyti vėžio ligą. Daug; davo ji išbudinti, bet nie-
metu prabėgo, kai didla- I' 
piai, žurnalai ir poniškos £j 
“sosaides” šaukia kovo-

'kaip negalėdavo to padary
ki. Iš to labai daug gardaus 
juoko turėdavo Jackus 
Drūtka. Jis, įsidrąsinęs 
pats peržengdavo per be
miegantį šeimininką, ‘įeida-

• vo kambarin ir atgal, ir 
■susiėmęs už pilvo kvatoda
vosi, sakydamas: štai, kaip

[lengva būtų apkirsti tokį
• sarga.

Vieną labai šiltą vasaros 
: naktį Skilandis sugrįžo iš 
; Kviečio saliūno vėlai, kada 
' visi’ jo šeimos nariai miego-
• jo. Jis atsigulė lauko pusė
je ant porčių ir užmigo. 
[Sekantį rytą, ir daug anks
čiau, kai]) paprastai, atsikė-

ligai nugalėti, reikia:
i priminti, kad'toji liga ne-j 

« nlon’nnrln nn-l- C'vrlr Pivrmnil- 1

ligą; duokite pinigų į vėžio 
ligos fondą! Bet ar toji

laikyti tą 
Anaiptol ne.

mirtina liga? c * - c

ir gilyn.
Atlikęs tą darbą, l)r.

Sander galėjo to niekam 
. • • .n : nesakyti, būtu buvę viskas:tojus nuo jam priklausau- ; •' ’ ’ - 1
čios žemės arba, sumokėti ; 
jam viso 75 milionus dole- i 
riu. Byla tęsėsi kelerius i

leistina, jog jis norėjo suži- 
!noti, ar daug J. A. V. ran-j 
dasi žmonių su jam toly- [

1855 metais Sutteris bvla v - Į.
laimėjo. Kitas žingsnis —...
tai buvo gauti iš valdžios Z1°
pagalbą, kad galima 1
minimų miestų gyventojus
išvyti, o įtupdyti Sutterį.

Kai tik teismo nuospren
dis buvo paskelbtas, tai

i tuose miestuose ir mieste
liuose ^atsivėrė tikras pra-

• garas. Žmonių įtūžimas
prieš teismo nuosprendį 

para-' buvo nesuvaldomas.
Žmonės tūkstančiais išsi-

lę Jackus ir šeimininke ėmė 
[šaukti ir kelti antram aukš- 

atsiranda ant syk. Pirmiau- bemiegančius vyrus, kad 
šia, asmuo pradeda jausti: UK. blogai su Skilandžiu 
nedidelį skaudulį. Tas ženk- [ afslBko.
liną reikalą pakeisti gyve-[ Neilgai trukus suėjo ir 
nimą nors laikinai. Pames- [ dauginus žmonių pažiūrėti 
ti komercijos gamintą!to atsitikimo. Visiems buvo 
maistą. O jeigu jau žmogus aiškiai matyti, kad Skilan-

žia mergina per visą va
landą, 
tik 5 minutes, bet sėdėti 
ant karšto pečiaus 1 minu
tę išrodys, kad 
landas.”

Einšteinas, be 
kaičiavo, kiek 
jėgos iš atomų 
suskaldymo.

Einšteinas buvo vedęs du rezidencijos-buveihės. Ją iš 
kartu. Su pirmąja žmona visų pusių apkasė dinami- 
prigyveno du sūnus. Antro- tu, ir su didžiausiu trenks- 
ji jo moteris jau irgi mi
rus.

Šiemet Einšteinui sueina
71 metai amžiaus. Jis yra prie tos buveinės medžius; 
įsipilietinęs Jungtinėse Vai- nušovė
stijose. [Sutterio gyvulius ir nužudė

sėdi 5 va-

kitko, aps-
išsivystys

branduolių i liepsnoiančiais

mu buvo išnešti Sutterio 
trobesiai į padanges.

Įtūžusi minia iškapojo

visus patėmytus

vieną jo sūnų. Antras sū
nus, matydamas r 
progos pasprukti, pats nu
sižudė, o trečiasis, pastebė
tas plaukiant valtele prie 
didesnio laivo, buvo nus
kandintas.

Senis Sutteris kokiu tai 
slaptingu būdu paspruko ir, 
slaptai keliaudamas 
porą mėnesių pasiekė Wa- 
shingtoną, D. C.

Per suvirš 20 metų Sutte
ris vaikščiojo iš vienos raš
tinės į kitą, ieškodamas už
tarimo, bet jWTlegavo. •

1880 metais Sutteris buvo 
atrastas .mirusiu skuduruo
se, mažame kambarėlyje, 
be pinigų ir be maisto. Bet 
ir tada jis prie savęs turėjo 
legalį dokumentą — deed, 
$ad tais laikais auksinė 
Californija priklausė ne 
kam kitam, o tiktai Sufle
riui. Kazys Bevardis.

neturįs •

per

dis gulėjo negyvas ir matė
si žymės ant jo galvos, kad 
jis yra užmuštas.

Pribuvus policijai, 
suareštuoti 
gyventojai.

Pradėjo juos kvosti, ar
ba, kaip sakant, paimti siū
lo galą, o tada atsiras ir 
kamuolys. Apklausinėti' nė 
•vienas nežino, nematė, kas 
salėjo su juom atsitikti. 
Tada policija pradėjo kvos
ti kitokiomis metodomis, ar 
kaip tai iš prieinamesnės 
pusės. Pasišaukė vieną se
niausio amžiaus “burdin- 
gierių”, ir ėmė apklausinė
ti, ar jis kada nesąs matęs 
kokius meiliškus ryšius tu-y 
rint tarpe Skilandienės ir 
katro iš vyrų? Taip, ma- 
šaukti ir kelti antram aukš
čiau. Klausinėjamasis pa
reiškė, kad jis matė daug 
sykių Jackų Drūtką bu
čiuojantis su šeimininke.

tapo
visi to namo

LKM šokikų Grupe, vad. Ruth Bell ir Florence Kazakevich 
šeštadienį, AIDO CHORAS, vadovaujamas Geo. Kezekavičiaus 

duos dainų programą.

šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare

Sekmadienį nuo 2-ros vai. po pietų

George Kazakevičiaus Orkestrą Šokiam
Kasdieną bus margumynų programa ir šokiai

LIBERTY AUDITORIUM
(Lietuvių Kultūriniame Centre)

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

Įžanga 40c asmeniui (valdžiai taksai įskaityti)

Geri valgiai, pilni pietūs dienom ir vakarais

Laukiame dovanų iš visos Amerikos daiktais ir pinigais 
Visi ir visur rūpinkimės sustiprinimu savo dienraščio 
finansiniai!

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Kovo 21, 1950
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Dr. S. Matulaitis

KALVIO IGNOTO TEISYBE
3-21-50. APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS
—1 —

Štai,, gerbiamas skaitytojau, jums 
nauja apysaka. Jos autorius} dar prieš' 
karą rašinėjo trumpas noveles vpo viso
kiais slapyvardžiais. “Kalvio Ignoto 
Teisybė” yra Gudaičio-Guzevičiaus dide
lis, stambus veikalas, vaizduojąs .1919- 
1920 metus, kai Lietuvoje kūrėsi tarybi
nė vyriausybė. Veikalas išėjęs knygoje 
dviejuose tomuose Lietuvoje. — Lais
vės Redakeija.

PIRMOJI DADIS

voles kaimui.
Didžiažemiaį ir sueigas tvarkydavo, ir 

visą kaimą — “kaip gyvent reikia,” mo
kydavo.

Pirmutinis į sueigą paprastai atžy
giuoja buvęs grafo eigulis Besąsparis, 
savo raudonuosius kailiniukus atsilapo
jęs. Jis visada gerai apsitaisęs, kalba pa
šaipiai, — prisigraibė jis po dvarus ir 
lenkiškai, ir latviškai; jis — lyg koks 
nusigyvenęs šlėkta, liežuvingas, prieka
bus, ne vieną.kaimyną skaudžiai įgėlęs. 
Tai jis praminė Dvynabroliais gerai su- 

‘sigpvenusius kaimynus?—■■ Palionį su Pa- 
liulioniu, nors jie nė kiek nepanašūs vie
nas į antrą: Palionis apskritagalvis, su 
tankia, juoda, kiek paširmusia čiupra, 
Subrus ir nedidelis kaip kuosa, o Pa

dienis — liesas smarkiai praplikęs, il
gakojis ir ilganosis, kaip gandras. Pąlio- 
nis. tvirtas gaspadorius, turįs balsą kai
mo sueigose, išmanąs savo vertę ir pil
nas “fanaberijos,” o Paliulionio didelė 
šeima, ir nors jis taip pat'“ant pusės sė
di,” bet žemė prasta, jis pats senas, 
skursta jis su savo vaikais, taupo, spau
džias/ iš paskutiniųjų, kad bent skolon 
neįbristų, ir dėl to pravardžiuojamas Ka- 
čiamilžiu.

Kol čia dar kiti sueis, kol kas, o jau 
Besąsparis ima kirkinti Palionį :

— Tavo kiaulė man gurbą išgriovė, in 
peniūkšles lįsdama. Palaida ir palaida! 
Iš kamaros duonos bakaną išvilko! Arba 
tu ją uždaryk, arba tu jos neturėsi. Aš 
tau, kaip kaimynas, sakau — gerumu!...

Mažasis- Palionis visada stengiasi kal
bėti išdidžiai, visada storesniu, 
svetimu, ne savu balsu: -----

— Kaipgi! Kurgi! Tu geras kaimy
nas!. . ’ —»ima šaukti jis. — Nieko blo
go iš tavęs niekam! Tavo kiaulė kitiem 
nekliūva. Ir tavo žagrė kitiem nekliūva! 
Tai tik kitų žagrės kreivos!

Ardamas lauką, Besąsparis užsuka 
vagos galą kaimyno rėžin pievos krašte, 
dėl to panuovalyje jo vagos išsiskėtusios, 

dar prieš Japonų — ežia vietoje, o vaga kreivai nusukta
: kaimyno sklypam Mat, per šienapiūtę

Besąsparis veda savo barą pievoje ne nuo 
ežios, pagal rėžio plotį, bet nuo tų vagų

yg il‘

Stonio seserį. Iš viso kraičio — pen-

Mūs’ kalneliai alaviniai, 
O laukeliai sidabriniai.

Rugelių kaimo rytuose buvo lėkščios, 
mėlynais eglynais apaugusios gražiųjų 
Palūgės kalvų atbrailos, šiaurėje, beveik 
lygiame lauke — nedidelis bevardis pilia- , 
kalnis, pietuose — menkutis durpingų 
balų upokšnis — Paversmis, o per patį 
kaimo vidurį ėjo platus vieškelis iš Obe
lių bažnytkaimio į švento Roko vardu 
pavadintą apskrities miestą. Ant to vieš
kelio, įvažiuojant į kaimą iš Obelių šono, 
ir įsirengė kalvę Ignotas Varkalys.

Varkalių augo du broliai: Norbertas 
ir Ignotas. Iš pat mažens jie pusininka- 
vo/drauge su tėvais — iš pusės derliaus 
nuomodavo išgaištančių šeimų arba nu
smukusius užkietėjusių viengungių ūke
lius. Tik tūkstantis aštuoni šimtai devy
niasdešimt aštuntaisiais metais, po mo
tinos mirties nebepajegdami be moteriš
kės apvaldyti visų darbų, liovėsi pusinin- 
kavę ir iškriko: Norbertas nusikėlė į 
miestą,***0 Ignotas stojo mokytis amato 
pas Obelių dvaro kalvį. Po metų, pramo
kęs kalvystės, Ignotas vedė nebe jau
ną, bet rimtą ir su kraitpinigiais daili
dės
kių dešimtų rublių — nusipirko įran
kius ir išsinuomavo Rugeliuose, pas di- 
džiažemį Graužinį, didelę smarkiai ap
leistą trobą kaimo gale, buvusią karčia- 
mą...

Nagingas meisteris buvo Ignotas: sa-~ 
vo darbais išgarsėjo 
karą, nors ir jaunas dar, nė' dvidešimt 
penatų metų nesulaukęs. Dirbo jis daug, 
bet užsidirbdavo vos vos prasimaitinti 
ir nuomai apmokėti: ‘senąjį tėvą karši
no, porą vaikų augino, — šen skatikas, 
ten skatikas, žiūrėk, jau* ir nebesueina 
galas su galu. Ir vėl — kalk ir kalk!

Rugelių kaimo gyvenimas slinko lėtai, 
be staigmenų, be naujienų. Tik su tuo 
Japonų karu prasidėjo painiavėsiai..

Vienu tarpu Obelių kunigas bažnyčio
je per pamokslus dar vis ramindavo, vis 
tildydavo žmones, o tik staiga taip pa- 
biaurėjo’ to kunigo pamokslai! Pasklido 
lapeliai prieš caro valdžią, prieš “cieso
rystę, patvaldystę,” o kunigas gynė “die
vo pateptąjį valdoną,” ragino “nepriim
ti pragaro pasiuntinių — parmazonų, 
kurstytojų; neleisti jiems išeiti nenu
baustiems, bet atiduoti juos vyresnybės 
rankon.” O tie jo keikiamieji nesibijoda^ 
vo bažnyčioje pasireikšti: kartą pamoks
lą nutraukė, šaukdami kunigui: “Šalin 
caro policija nuo altoriaus!” — ir pasė
jo lapelius nuo viškų.

Senasis Varkalys, kad ir bepoteris, vis 
dėlto per tuos sąmyšius nueidavo pasi
klausyti pamokslų. Kartą jis pats aiš
kiausiai pamatė, Jtaip mokytojas Didž- 
kus metė nuo vargonų visą glėbį lapelių, 
kurie pasklido po bažnyčią, sukinėdamie- 

ir nardydami įšildyto oro srovėse, lyg 
balandžiai.. .

Nerimo buvo tais metais nepaprastai 
. Jaudinosi ir biednuomenė, ir di- 

iai. Jei tik truputį kas, tuoj ir 
sodžiuje. Jau eina per kaimą se- 
krivūlės gąlu barbendamas į pa
ir išgirdę šauksmą * “Kuopon! 
!” — kaimo vyrai tuoj sueina

Varkalį.
Išnuomodamas Ignotui Varkaliui tro- 

didžiažemis Graužinis įspėjo, kad su- 
ir toliau bus čia, kaip anksčiau bu- 

senajam nuomininkui tebegyvenant.
buvo kol priprato Varkaliai prie 

sueigų: visi kalba, visi taria, svarsto 
us, o Varkaliams — nei tėvui, nei
— net ir prasižioti nevalia. Taip 

iš senovės ėjo, kad pribuišiui, beže- 
nuomininkui, pasisakyti leisdavo 
je, tik svarstydami jo skolas, mo- 
už ganiavą ar kitas kokias jo prie- ’

sueiga 
niūrias 
langes,

sunui

miui

(Tąsa) 
vuliais. Tą pačią mintį at
randame pas senovės R o- viršų. Tikybos 
mos rašėją Liukrecijų Ka- ' tojo galimybės laužais, 
ra, kuris jau tais senais! Įėjimais ir kankinimai 
laikais skelbė tokią mintį i Plikyti savo autoritetą, i 
apie žmogaus kilmę ir pa- 'Kraugeriško žvėries dan- 
iengvą. jo tobulėjimą, kokią [tys atšipo 

įmoksiąs tvirtais faktais į 
!r°dė L 

įmetu atgal. Jisai sakė, kad vo jau niekam. ----
I pirmučiausia kaipo įran- į supuvusius Gautis, šiandien j’’ 1 1~'4-.,1. U. .U................ . -...te
i tai dantimis ir rankomis,/ ..
| po to ėmė vartoti lazdą ir! šventasis 
I akmenį, o pagalios išrado i tą galinu 
į metalą; anot jo pirmučiau- ties slop 
į šia žmones klaidžiojo po gi-'luomą kad rūpestingai į- 
; rias kaip žvėrys, nemokėjo 1 1 • • 1 —

kas būtų tik pas vienų žmo
gų. Visa, ką randame pas 
žmogų, atrandame ir pas 
kitus aukštesnius -gyvulius.

Kiek vėliaus išsivystė ki
ti mokslai, didelę svarbą 
turintieji mūsų laikais. Že
mės praeities ištyrimo

I astronomijos' pagrindus.
v 'Tuo pačiu laiku (XVI šimt-

/S ZlllOffUS 1 metis) mokslininkai ėmė 
' fe gauti galimybę susipažinti
ir senas tikybos pasakas. su žmogaus kūno sustaty- 
Pagalios mokslas paėmė! mu. Bažnyčios buvo griež- 

itstovai nūs-'tai draudžiama, kaipo di- 
v- džiausiu nuodėmė, piausty- 
i. ti žmogaus lavonas, kad pa- mokslas (geologija) dar pa

tyrus žmogaus kūno susta- i lyginamai jaunas mokslas, 
tymą. Tiktai XVI šimt., ne- turi tik apie J00 metų, daug 

naudingo ir įdomaus davė 
savoNtvrimų/že-h'|jo. Šiandien jis jau tik iš 

galutinai tiktai 100 užkampio zurza ir rodo sa-

, nagai nutriušė- veizint bažnyčios pasiprie 
šinimo, buvo leista piausty- žmonijai __
ti ir tyrinėti žmogaus lavo- mes vystymosi ir jos pin

nebaisius mi. Mokslas, anatomija va- tos sudėties. Geologija 
_____/dinamas, daug naujo įnešė tvirtai nustatė, kad mūsų 

ikiais žmogus naudojosi tik- katalikybės nuodų’ šinko- 1 žmonių pažvalgas. Patirta žemes, niekas netvėiė, kad 
dantimis ir rankomis i tins, apmulkintu aveliu buvo, kad kūno sustatymu jinai palengva metų milio- 

’ ■ tėvas”; kitą kar-i žmogus nesiskiria nuo auk-mais vystėsi; kad stingstąs
sis laisvos min- pštesnių gyvulių. Prie tokios ugnies kamuolys pirmu
mas, tenkinasi I l)at išvados priėjo ir kiek čiausia’ apsidengė kietu 

i veliąus išsivysčiusi fiziolo- uolų kiautu, ant kurio van- 
;gija, t. y. mokslas apie į- 

j0' vairių kūno organų veiki- 
v.. i mą, apie gyvybės apsireiš

kimus gyvuose < 
muose. Fiziologija ir che- įmūsų 
mija dar labiaus sustiprino 
mintį, kad žmogaus kūne, 
ne tik jo sustatyme, bet ir 
organu veikime ir chemi- O V z
niam sąstate, nėra nieko,

irias kaip žvėrys, nemokėjo i įraukia i “indeksą” 
1 vartoti ugnį, nedengė savo visas kataliku 
j kūną žvėrių oda ar kailiu, i draudžiamas skaityti 
* gyveno giriose ir urvuose, i 
i Tik vėliaus išmoko pasiga-' 
I minti kailinius, pasistatyti! 
! gyvenamas trobas, išmoko ;
i vartoti ugnį.

Besiplatinant krikščiony
bei tos- teisingos mintys bu-: 
vo paniekintos. Katalikų ■ 
bažnyčios įtaka krikščionys i 

lakiai įtikėjo iš žydų raštų 
: paimtoms pasakoms apie i 

i šeštoje tvėrimo dienoje. | )aGXMi ku'r ' 
, Dauguma pilnai tenkinosi | ka taio k d ’ 
j pasakomis, juo labiaus, kadidal.k į.lia 5 ‘
| kunigai įkalbėjo, kad taip i nk j)aimt.: 
Ipaties dievo pranešta Moi-Mk^ 
|zei ant Sinajaus kalno. Bet; tikvboN 
buvo ir tokiu, kuriu protas i, A •'u.. '... 
negalėjo tokiomis nesamo-ipųkvįi ?. j, 
nėmis tenkintis. Bet’tais:^nįu h' U^ieciu r 
laikais kunigija jau buvo Betg- j;iu įik iieka. 
galinga, turėjo jau galimy- yg nuotrupos seniai 
bę prievarta uzgniaust: (JuvtiSi()S 
priešingas jos mokslui min
tis. Buvo laikai, kuomet ku
nigija žiauriai slopino kiek
vieną prieš tikybą einančią i 
mintį. Kalėjimais, nežino- ; 
niškais kankinimaiš ir de- 

i ginimais gyvų ant laužo 
i persekiojo tikybos moky-l 
:mo priešininkus. Tokiems 
! “įrodymams” negalima bu- 
; vo atsispirti. Ne vienas 
[drąsesnis proto vyras gy- Į Y 
Lime : “šventuose”

i gus ir mokslo veikalus !
Laiks nuo Leko išleidžia,
“bullas” ir “enciklikas”, ku-'

iriose sinerlv’a. mokslo įro
dymus, visų pripažintas;

* mokslo teorijas. R-.išo, bet
jų niekas neskaito ir neina-i

;no jomis vadovautis. Bu-
i ves liūtas nusususiu arini/
’.virto. Tiesu, tarp prisegtų,
užuitu, camsiu žmonių ii-
kybą turi ('ar įtakos; am-

dens, oro ir gyvių įtaka 
klojosi įvairiausi niinkšti 
klotai, kol žemės pluta neį- 

organiz- .gijo to stovio, kuriame yra 
laikais. Ištyrimas 

randamų žemės plutos klo
tuose augalų ir gyvulių lie
kanų (paleontologija) nuš
vietė kelią, kuriuo ėjo gyvų

maukiau bus)

Milžiniška gyvenamų j ų 
namų statyba

ą savo raukos-. 
Šiame juos pa- ■■ 
vizija, nes mato

j r ctvasmumose
i;k? niukinti ir

T a i y b i ne V y r i a u sy be
skiria daug dėmesio gyve
namų namų statybos klau
simams. *

Statoma vjsose prityse ir

Apie 20 taikstančių butų at
kurtuose bei naujuose na
muose gavo 1949 metais

, Kada ateina Graužinis — aukštas 
ūsorius, baltais kailiniais, ilgaauliais ba
tais, skaitytuvus po viena pažasčia įsi
spraudęs, o knygą su Meistrais” — po 
kita, — ginčai trumpam nutyla., Grau
žinis, kaip namie, tuoj sėdasi prie stalo, 
— juk ir čia jo troba.

Ir prasideda “raskladka,” 
tarp kaimo vyrų.

• Jie ilgai sėdi ir ginčijasi, 
kaimui uždėtus mokesčius, 
dėlioti pinigus: skaičiuoja, 
non krūvon paskui, iš jos 
kiton. Išklauso lauko sargo, kas kam kiek i 
nuganė. Ir pamažu pereina prie senų są-

’ skaitų.
— Taigi, prisieis pievas biržyt pagal 

išmieras, pagal rėžius! r— ima šaukti 
Palionis. — Nebegalimas daiktas! Pa
čiam • nuovalėly užsuka vagą, užriečia, o 
paskum nuo kreivos vagos galo sau pie
vą skuta! Ne nuo ežios, —■ ežia gi vie
toj, ale nuo vagos! Na,, ir kurgi tai ma
tyta? Nei sarmatos, nei sąžinės!

Besąsparis kaista klausydamas ir 
traukiasi arčiau prie svainio Laužadžio, . 
kuris taip pat nemėgsta “iš ubagų kylan
čio” išdidėlio Palionio.

— Ko tu žiūri? Ko klausai? — siun
do jis savo svainį, žiūrėdamas iš pa>- 
dilbų. — Duok tu jam užu tokius žo- 

v džius!
Laužadis susivėlęs ir pasišiaušęs, jo 

dantys geldele, suvaryti prie nosies, tarsi 
burna, būtų suplota iš abiejų šonų. Jis 
žiaurus, mušeika, vieną žmoną jau be 
laiko nuvaręs į kapą. Muštynės jam sma- , 
gu, ypač kai* puola raštingą ir “fanaber- 
ną” Palionį.

— Duok! Duok! Nukrėsk jam tą pa- 
naberiją! — kursto jis svainį.

Besąsparis1 ir šoka piestu, tikėdamasis 
jo paramos.

— Sukčius! — šaukia jis Palioniui.^
— Pats sukčius! —■ -atšauna, tas Be- 

sąspariui.
— Duok! — vis taip pat kala paniu

rėlis Laužadis,
(Bus Daugiau)

— imtynes

kol išskirsto 
paskui ima 
krauna vie- 
atėmę, deda

Statoma vjsose prityse ir nės. Toje srityje 4500 dar- 
kraštuose, visose respubli- . binmkų ir tarnautojų vals- 
kose. Iš griuvėsių bei pele
nų atkuriami miestai ir gy
venvietes buvusiose priešo 
okupuotose teritorijose4 — 

Baltarusijoje, 
Leningrado, 

Smolensko ir 
,z. . v j RTFSR srityse.

imžiais žmo-ijųaujį mįestai ir nauji kai- 
; sujmaį įajp atsiranda

mažaijjpale ir Sibire, Vidurinėje 
gamtos pažini-.Azijoje ir Tolimuosiuose 

- - Rytuose.
I Per ketverius pokarinio 

gamybos ■ penkmečio metus kaimo 
lenkiuosi tomis-į vietovėse atkurta; ir naujai 
kurios buvo j 
raštuose, ku-' 

rias teikė bažnyčios atsto-i 
mo’mfo vai* Tų’klaikių, pasakų j?a- ;

, kako patenkinti nedidelius iPininku gyvenvietėse gavo 
į šiuo žvilgsniu žmonių r^i- ! 1 • 1 •

> kalavimus. Pavieniu 
■! liniukų ] 

■ gamtą neatrasdavo užuo-;

tybės kreditu pasistatė 
nuosavus namus.

Sutinkamai su penkmečio 
planu, milžiniškos lėšos bus 
išleistos pastatyti gyvena
mus namus darbo žmonėms 
šiais metais.

Kas metai tarybiniai 
miestai ir gyvenvietės tam
pa vis geriau sutvarkyti. 
Gerinamas jų architektūri
nis apipavidalinimas. Be 
paliovos -didėja gazifikavi- 
mo darbų mastas. Vien per 
1946-48 metus Maskvoje 
gavo dujas daugiau kaip 
100 tūkstančiu butu, Lenin- 
grade — 50 tūkstančių butų 
ir tūkstančiai butų Kijeve, 
Bakū, Charkove, Kuibiševe, 
Saratove, Rygoje, Odesoje, 

'daugiau kaip 72 milionus Lvove ir kituose miestuose 
f kvadratinių metrų gyvena- bei darbininkų gyvenvie- 

j - tėse. Gazifikuotų butų skai
dau į 1949 metų pradžią rčius šalies gyvenamuose 

i buvo at- punktuose padidėjo 82 pro- 
• centais, 

fondas Kišiniove,, Daug

U krainoje, 
Moldavijoje, 

I Novgorodo, 
kitose

Gamtos Mokslų Pažanga 
Naujesniaisiais Laikais.

Viduriniais a 
nes apskritai, drauge ou|niai 
jais ir mokslininkai, 

I įdomavusi g 
i mu. Tam nebuvo ir reikalo ■ 
užaušusioj visuomenėj su j 

i sustingusiomis ;
formomis 

vybe užmokėjo už tai, kad į 
prieš tikybos skelbiamas! 
pažvalgas statė naują įro
dymais ' paremtą . _____
tiesą. Nekalbėsime čia apie 
daugybę žmonių, 
ant laužo už . .. . . J Jt|-------------
arba kitaip sakant už atito-; mmkU pastangos pazanti. mojo ploto. 
Įima nuo viešpatavusių ti- neatiasdavo uzuo-, o —
kybinių pažvalgų. Visos ti-! Jau^os tų laikų visuomenėj,. beveik pilnutinai 
kybos persekiojo kitai}) ma- ne^ ^ais zin1ias kurtas valstybinis gyvena-

.................... .....?...... "y /" fondas Kišiniove,, Daug dėmesio skiriama
, ..XV.v, . paskatinimo Petrozavodske, Rygoje ir j taip pat į individualinės
I žvilgsniu buvo ir dabar te- u'iokslininkams toliaus tęs- Taline. Leningrade, Mask-1 gyvenamųjų namų statybos 
i bėra katalikų bažnyčia. t] ^°. _ - •..'V()Je il‘ Maskvos srities išvystymą. Dar karo metu,
Tūkstančiai nužudytų, už- i .dalykai eme vn s- j miestuose po karo buvo at- 1944 metais, Tarybinė Vy- 
kankintu ir lauže šu'degin-/ J ..
tų, tai šlykštūs dar netoli-!^a^us ieškoti naujų kelių 
mos katalikybės praeities i pu klybai, kuomet Etų opos 
palaikai. Neminėsime čia' keliauninkai aplanke visus 
visiems žinomų atsitikimų,“ Pašau no Kampus, kuomet 
kad Kopernikas pirmutinis pastos buvo naujos salys.
įrodęs, kad ne saulė apie i Amenk a, Australija ir dau- ------  _ — ---- -----  -------
žemę, bet žeme apie saulę ų nežinomų salių. j<urske ir kituose aniestuo-; betarpiškai stato individua-
sukasi, tiktai del to nepate;; . besivystant! ------------- _
ko katalikiškosios inkvizi- J^klyba. 1 nklybai^ reika-fašistinėje 
ciios
suspėjo numirti, tik rašta^ j Pa?aLl1.10, sails’ ieiKannga 
jo buvo budelio sudegintas, Pazin^ tautas, kad uzmez- 

■ kaipo eretikiškas. Nekalbė-^ su Jomis pirklybos sau
sime nė apie gyvai sudegin-! ^ikalmga pažinti 
i. ta- ' n - i i - • tavoru ypatybes. Atsirado tą Dz. Bruno, ne kankini-;. -i i 4-r- tad gyvas reikalas ištirtimą Gahlejo, paminėsime u- teg ne|[nomas šalis ir tau. 
lą Varlini, kuliams V . (.ag sįengys pažil,ti gamtą 

sprendimu buvo išrautas j 
liežuvis, o pagalios jis bu- ;

gyvas sudegintas ant j 
laužo , už tai, J 
damas senovės laštaL t vii-; Negyvoji gamta, 
tino, kad žmogus t kilęs; is 1J - -- ' -
gyvulio. 

Tačiau 
suturėti 
pirmyn 
žmonių, 
tobulėjo visuomenės ’tvarka

, venamų namų, k
! - Per’ tą pat laika darbo 
i žmonės miestuose bei dar-

žuvusių 
“erotikybę”

limą nuo viešpatavusių ti

nančius, bet žiauriausia ir !nebuvo reikalingos, tim .^J j’masis 
veidmainingiausia šiuo . 11. neliuvodu nebuvo

ir Maskvos srities išvystymą. Dar karo metu, 

ti nuo XVI šimtmečio^ sus-1 kurįa įr pastatyta apie 3 riausybė1 padidino paskolų 
. ......... ’ . .................. milijonus kvadratinių met- dydį nuo 5 iki 10 tūkstan- 

ru gyvenamojo ploto. Dau-;čių rublių, o paskolų grąži- 
giau kaip trys ketvirtada- nimo laikas buvo#pratęstas 
liai butų atkurta Kijeve, yiuo 5 iki 7 metų. 1946 me- 
Minske, Stalino, Vorošilov- tais buvo įvesta nauja kre- 
grade, Rostove ties Donu, ditavimo forma — įmonės

- - - - - To reikalavo besivystanti
.................. ■ - - • • -'pirklyba. Firklybai 

rankosna, kad laiku i hn£a l)azk 
; pasaulio salis, re

se, buvusiuose laikinoje vo- linius gyvenamus namus 
: okupa- tam, kad juos paskui par

tijoje. Dar gražesni pasida- įduotų darbininkams, inži- 
rė Čeliabinskas, Novosi-'nieriams—techniniams dar- 
birskas, Omskas, Kuibiše- [buotojams ir tarnautojams, 
vas, Karaganda ir kiti į Per 1947-48 metus šitokiu 
miestai. Palyginti, su prieš- būdu buvo pastatyta 28,- 

; kariniu, valstybinis gyve- 282 individualiniai namai.
namasis fondas šiuose stann Per ketverius pokarinio 

i biuose šalies pramoniniuo- penkmečio metus užstaty
me centruose padidėjo dau- tojai gavo iš valstybės ke
rgiau kaip 60—70 procentų, lis milijardus paskolų. Už 

1949 metais gyvenamų tas lėšas pastatyti šimtai 
i namų' statybos tempai žy-| tūkstančių namų.
jmiai paspartėjo. Naujai bu-1 Gyvenamų namų staty- 
ivo pastatytos ir praplėstos'bos industrializavimas, ti- 

tūkstančiais pinių projektų įdiegimas, 
staMboje greitas 

■&į, geras jų

v. . J • 1 ! 1«1 i • I vtlOj oLLIlULiO ĮJcl^DĮlLl LLCinilAį.
caklkIšsivysčiusi tais laikais mą-1 

i nufaktura dar primygti-! 
i niaus reikalavo gamtos pa 

! kalinga gerai pažinti gyvo 
IJ1 G1 VVJ1 nes ligoninės 38 A__ v
!tai surišta su žaliavos ma-,i0Vų; Miestuose ir darbiniu-;pastūtų 
;nufakturai parūpinimu. pL1 gyvenvietėse atlikti di- 
Tuomet smarkiai ėmė vys-Mėli darbai įrengiant van- 
tytis gamtos mokslai. ' Įdentiekį, kanalizaciją, pir- 

Pradžią padare mokslas, tis, ar/šildymo bei gero su- 
apie dangaus kūnus (astro-! tvarkymo' srityje, 
■nomija). Astronomai pir-, Vorošilovgrado srities į- 
mutiniai sugriovė senas pa-jmonių darbininkai gavo per 
sakas apie pasaulį ir jo su- pastaruosius dvejus metus 
rėdymą. Kopernikas, Džior- 500 tūkstančių kvadratinių 
dano Bruno, Galilėjus buvo metrų 
pirmutiniai, kurie moksliš- ----- 1
kai pamatavo

niekas neįstengė 
žmogaus proto 

žengibią.' Keitėsi 
gyvenimo formos, 

žengė pirmyn ir jo proto 
išsilavinimas: Mokslo davi
niais pasiremdamas, žmo
gaus protas, žingsnis po 
žingsnio, griovė senus nusi
statymus, drauge su tuom

gyvenamojo ploto.

šimtai

srovinis met 
išorės apipavidalinimas, — 
visa tai įgalina7 sparčiau 
statyti namus ir mažinti 
statybų savikainą.

Milžiniškas ’ gyvenamų 
namų statybos -užmojis 
TSR Sąjungoje — vienas 
ryškių rodiklių rūpinimosi 
tarybiniu žmogumi. P. M.

dabartines 4 pusi.,—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Kovo 2|ž 1950



New Jersey Žinios
CLIFFSIDE

vietos y«a 
jaunuolių

12 dieną, 
gimusiu

* lietuviu 
mas tikslu 
linksminimo klub;l (Soc,al 
Club).

Susirinkimai) atsilakė kele
tas jaunuolių ’s *ooxl>no 
200 ‘kuopos, būtent: John n. 
Aldona Katinas. Frank ir An- 

VnKiic ir Gene Sadaus-

sulaukus

Jo į 
mirė

moters mirties

tas! čia mano sūnus ir dūk- | 
tė gimė. čia mano mieliau- ■ 
šioji gyvenimo draugė Sarah ■ 
mirė. Neišmeskit manęs Į į 
gatvę ir leiskit man šioje še-’ 
t rojo numirti...”
*-Šerifas neturėjo tiek stipry-: 
bes sieloje ir, seneliui nebai-. 
gus aimanavimo, prasišalino, i 
Su geraširdžių kaimynų pa-į 
galba visas 
pavieto 
Teisėjas 
tvarkė, 
mokėš taksų tiek, kiek išga
lės kas metai, 'ir nebus iš

Montello, Mass. į Hartford, Conn. I

kas.
Buvo tikrai lin 

gu dalyvauti su - 
būriu jaunuolių-

ir sma-

informacinių žinių apu 
viu •jaunuolių vi'iklą

... - • nuud.i butsrityje ir namu*

jimo. siąja t 
nariai prisirašė

5 ikiuii|sak( 
I.DS, o 

)ti na-

į-kais arklių kaustytojas. 
! moteris, vardu 
| prieš 10 metų. 
I metų amžiaus.

Tuoj po jo
Douglass neteko .regėjimo ii 

I nuo tada neturėjo jokių jeigu ! 
del pragyvenimo. Negalėda- i 
mas dirbti, neturėjo pinigų 
nė taksams užsimokėti už 

I nuosavybę, kurioje gyveno.
Prieš 2 metus laiko miesto 

, administracija, dėl neužsimo- 
į k ėjimo taksų, pardavė to se- 
] nelio Douglass stubelką ir ne- 

i trukus atsiųsta šerifas jį- iš- 
I kraustyti. Douglass, išgirdęs , 
j šerifo balsą, sugniaužė rankų 1 sus užvilktus taksus. Senelis: 
1 gniužtis.   visas kūnas dre- Douglass vėl ramiai gyveno, 
ba, p ašaros rieda per rauks-, tik neilgai. Ketvirtadienį, kovo 

9 užbaigė ilgą, bet vargingą1 
gyveninio . kelionę. Liko sū
nus 75 metų amžiaus, o dūk-, 
t ė—71 metų. • .

reikalas pasiekė 
aukščiausią teismą. 
John Grimshaw pa

kai! senelis Douglass

Po šio patvarkymo susior
ganizavo vietos piliečių komi
tetas ir geraširdžiai menesio 
bėgiu- apmokėjo aukomis vi-

a ima nu od amas

riais. ' . .
Po susirinkimo smagioje 

draugovėje pasivaišinta u 
link pa i pasikalbėta.

“Aš gimiau 
I jose ir is pa 
•plantacijų savininkų 
Aš kariavau Civilini;
šalies kare, bet nežinojau, dėl 
ko kariavau. Aš buvau pa- 

Sherman ar-

pietinėse valsti- 
mažens buvau 

vergu.
EDGEWATER

* FAIRVIEW
A seniau-

Ft

s i as šio m i <‘s 
Simon Dougla

metų amžiaus.

ypač

imtas generolo
mijos, kaipo karo nelaisvis, ir

kai jis vadinosi' Englishtown. 
Per visą gyvenimą dirbau sun
kiai ir niekad nebuvau prasi
žengęs.

“šioji4 apsamanojusi šėtra, 
tai mano viso gyvenimo trr-

P e r m a ž a i * r a šo m a s p a u d oje, 
mūsų lietuvių kolonijos. Bet | 

įveikimas niekados nebuvo su-1 
.stojęs. Beveik kiekvieną šeš-! 
i tadienį kokiam nors prakil- j 
; niam tikslui yra parengimas. | 

1950 metais jau- turėjome į 
Į daipg parengimų, l.iųosybės • 
į Choras turėjo skaitlingą ir į 
, pelningą koncertą. Jis da- ! 
1 bar rengiasi prie pavasarinio; 
| koncerto, kuris įvyks gegužės i 
; mėnesį. Choras turi gabų, j 
\ jauną mokytoją — A. Potsus, j 
kuris daug pašvenčia laiko! 
geram sumokinimui choro.

Progresyvių Partija turėjo į 
i parengimą ir pelno gauta virš į 
j $100. LLD 6 kuopos “kepu-į 
rių balius” , buvo, sėkmingas. į 
Jono Karsimo naujų kojų nu- į 
pirkimui sukelta virš $124. į 
Vinco Andrulio bylos vedimui I 
yra rengiamas parengimas.

Kovo 26 d., nedelio.į, 1:301 
vai. po pietų, Lietuvių Tau- j 
tiško Namo apatinėje svetai- j 
nėję, įvyks 
prakalbos.
kuopas nes

ŽIUPSNELIS NAUJIENŲ
Kovo 10 ir 11 dienomis trs j 

Laisvės Choro veiklūs nariai j 
Stasys Barzdelis, Juozas Tho
mas ir O. Visockienė puvo iš
vykę i New Yorko miestą. Ten 
jie dalyvavo Lietuvių Meno 
Sąjungos 3-čios apskrities šo
kių festivalyje, o ant rytojaus 
tos organizacijos suvažiavime. 
Viskas atsibuvo Lietuvių Cen
tro patalpose, Richmond Hill. 
N. Y. Tikimės, kad šie drau
gai turės daug ką pranešti
apie meno veikimą 3-čios ap-1 
skrities ribose sekamame cho- • 
ro susirinkime .

1 kas antra savaitė. ’ Dalinai 
I dirbantiems negalima gauti 
’ bedarbių pašalpos. Taipgi ne
gali pamesti tuos darbus ir ei
ti kitų ieškoti, nes kurie yra 
virš 50 metų amžiaus, tai į 
darbus jų nenori imti — jie 
“perseni,” o priė senatvės 
pensijos dar “perjauni.” ’

.. S. K. F. Ko., kuri turi tris 
fabrikus, tai fabrikas- No. 1, 
kuris yra ant Front ir Erie 
Avq., jau pradeda imti atgal 
darbininkus į darbą, 

į vo iš darbo paleisti 
’ tai laiko atgal, tai 
i eitą pavasarį.

kurie -bu- 
apic me- 
yra, per-

<

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė

pa- 
ap- 
kai

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
ši knvga yra iums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji 

taria, 1 a daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, 
slohus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, posies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo misi laužimas, niksterejimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tUojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginima's, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėj imas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

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

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

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

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininku Sveikata
Parašė

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

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius,
parašytas

J^R. ANTANO PETRIKOS
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.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitataųtiškiems populRtriems valgiams gaminti.

Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė K. 
Petrikiene. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

Hartford, Conn
IR PAS MUS ATVYKS 
BROOKLYNO AKTORIAI

šiuomi pranešame hartfor- 
diečiams, kad tik pastaromis 
dienomis pabaigta susitart su 
Brook lyno Liaudies Teatro 
aktoriais atvykt pas mus ir 
suvaidint d. R. Mizaros su
kurtą trijų veiksmų scenos 
veikalą “Nesusipratimas.”

Data — gegužės 21-ma die
na.

Vieta—lietuvių klubo salė, 
227 Lawrence St.

Rengia Liet. Moterų Klubas.

4

Antano ' Bimbos 
Jas rengia LLD 6 
1950 metais šiai 

metai

Fordo
Mich., ■ 
strei-

Metu-! Draugijai sukako
legau- gyvavimo. Tikimasi daug sve
autų-; čių. Birūta.

Kai praeitais<metais 
dirbtuvės, Dearborn, 
darbininkai buvo išėję 
k a n, tai Edge water ir 
chen Fordo dirbtuvės, i 
damos su b u (lavoj imu i
mobiliams reikiamų dalių, už
sidarė. šiose’ dirbtuvėse dar
bininkai nebuvo paskelbę 
streiko, ir kai buvo atleisti 
nuo darbo, jie reikalavo be-

celiariniai biurokratai atsisa-> 
kė bedarbiams pašalpą mo
kėti, nes būk toji bedarbė yra1"] 
dėl toje pačioje . industrijoje

). Tada CIO unija krei-
į valstijos aukščiausią

teismą ir bylą laimėjo. Virš 
4,000 darbininkų dabar atsi
ims bedarbės pašalpą už 4 sa-

pesi

• Uncle Charlie.
____________________

Montello, Mass.

Worcester, Mass
Naujas Vyskupas ir 
Nauja Vyskupija

Kovo 7 d. Massachusetts < 
valstijos antrame didmiestyje, i 
Worcesteryje, įtapo įkurta 
nauja vyskupija. • ,

Pirmiau Woi’cesterio mies
tas ir apskritis prigulėjo prie į 
Springfieklo vyskupijos — di-l 
ocezijos . Jaunas, (liktas John; 
J. Wright, 40 metų • vyras, ’ 
tapo įvainikuotas, kaipo nau
jas vyskupas ir paskirtas šiai j 
vyskupijai. Švento Povilo baž
nyčioj 
religinės iškilmės.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas jau užbaigė dideli 
darbą. Ištaisė, sumoderniza
vo salę ir padarė didelį mo
dernišką “barrūmį” ant pir
mųjų lubų. Tas klubui kai
nuos daugiau, negu 35 tūks
tančius dolerių. Bet kur tik 
yra gėrimų biznis, ten tokios 
išlaidos nebaisios.

Kovo 11 d. klubas surengė, 
taip, sakant, “atidarymo va
karą” su koncertu ir šokiais. 
Publikos buv0 pilna žemai ir 
aukštai. žymėtina, kad pri'1 
klubo dabar "yra prirašomo 
daug lietuviu pabėgėlių, a!vy
kusių iš Vokietijos. Klube' 
priklauso lietuviai įvairių skir- 
tingų politinių pažiūrų ir iki 
dabar visi sugyveno, susitaikė 
neblogiausiai. O tas^sū^>’V(>- 
nimas 
naudos, 
buvo pakviesti 
pūkai. Vyrai 
paskui keturios poros 
lietuviškus šokius, 
kas. Vėliau orkestrą 
šokius.

Serga nemažai draugų ir 
draugių. Kiek žinau, tai ser
ga J. Mesk o ir jo žmona. Jis 
negali pavaikščioti po sun
kaus gripo, žmona taipgi 
sunkiai serga. Jie randasi sa
vo namuose, 3017 Rawle St.

Serga Mrs. E. Yurklienė. Ji 
jau tūlas laikas randasi Frank
fort ligoninėje. Bet jos svei-

Indusų-mahometonų riaušėse 
užmušta dar 10 žmonių

New Delhi, Indija. — Per 
(religinius susikirtimus tarp 
; mahometonų ir indusų 

, , . m . Bombay srityje šia savaitę
kata |a,|)sn,ska> taisoS1. Ta.p- buvo užmušta 10 žmo. 

nių ir sužeista 21. Policija 
; areštavo apie 300 riaušinin
ku.

gi jau sveiksta, ir Anna Pau- 
lukaitienė, bet vis dar silpna. 
Ji randasi General Hospital, !

I operacijų skyriuje, ant 3-čių 
į lubų. Visiems ir visoms lin-1 
' kiu greitai pasveikti.

P. Waiantiene.

WASHINGTON. — A- 
merikos dirbinių - produk
tų išgabenimai į užsienius! 
pernai buvo 30 procentų! 
mažesni, negu 1948 metais.!

Užrašykit Laisvę Savo Draugui

Matthew A
BUYUS

yra mirę sekami lietuviai :
Mrs. Anna (Vishnauskas) 

Kibartienė.
Albert Gutkowski - Snow, 

sūnus Gutkauskų.
Watslow T u k is.
Mrs. Julia (Zmudin)

(Buyauskas)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Tai jau didysis jubiliejinis bankie- 
s si sekmadieni, kovo 26 d., 5 vai. 
) pietų, 29 Endicott St. Tai didin- 

minčsime 35-kių metų sukaktį 
.......... ~. Bankietas 

tikrai to žodžio prasmėje: val- 
iš kalakutienos su visais pri- 

puiki progra- 
XT , ii-iii Kia; Aido Choro dainininkai ir dai-Nesuprantama, kodėl klu- ninink5s ski,.ljngonlis g,.ll|)emis. va. 

negalėjo negalėjo šutai- dovaujanl J. Kyrsokienei, dainuos! 
lietuviškas dainas. Principal? prakal
bų pasakys ALDLD Centro pirmi
ninkas Antanas Bimba iš Brooklyn,; 
N. Y. Kviečiame vietinius ir iš kitų 
miestų skaitlingai dalyvauti. • 
Komisija. (51-52)

_ ______ I
ST, PETERSBURG, FLA.

LLD 45-tos kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo (March) 26 
d., pas drg. Langienę, 218 — 191 h 

So. St. Petersburg, Fla. Visi 
malonėkite pribūti, nes turime 
svarbių dalykų aptarimui. 

Tosht K 51-52)

klubui
K o n cert ą pildyti 

vietiniai di- 
padainavo ir 

pašok i 
Tai ir vis- 

grojo 
Barrūmis darė puikų

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

■ bas
syti įvairesnę meno programą, 

neišpasakytos kuomet ant vietos yra gerų 
Vis tai da- i menininkų koncertinėms pro- 

roma, kad sutvirtinti tikėjimą, . gramoms ątlikti.
kad ne vien prie “šventos vie
nos” palaikyti tikinčiuosius, , 
bet h’ pvie . “dvasios šventos i 

iol buvusius lais-

sala. i sias
Mrs. Pauline (Sadowski) te?

Rulikienė. : nes
Mrs. Anna (Yuknalis) Žiu- ' tai.

Mrs. Nellie (Sinkevich)

(žiūraitis)

gal
nuo įsikūritno ALDLD.
bus ‘:1.... : ‘ - --j-; -■
giai
dėčkais, pasivalgius 
ma; 
nininkės

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArkct 2-5172

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisves Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

Hartford iečiai ruošiasi skait
lingai dalyvauti Laisvės baza- 
re, kovo 25 ir 26, kuris atsi
bus Lietuvių Kultūriniame 
name, Richmond Hill, N. Y. 1 
llartfordiečiai turi daug pa
žįstamų New Yorke, tai jiems 
linksma tenai ir dalyvauti, pa
simatyti su senais draugais. 1 
Laisvieciai visuomet svečius

DAUG LIETUVIŲ MIRŠTA

Yakavonis Funeral Home 
parodo, kad 1949 metais ir 
dviemis mėnesiais 1950 metų grąžinti” iki

I vamanius.
S a 1< o, kad n a u j a . v y s k u p i j a 

apima 200,000 katalikų. Ko
mercinės spaudos dienraščiai 
net po kelis puslapius 
no paveikslų. Kovo 

Yka-1 naujas vyskupas laikė 
mišias. Na, ir ką 

Biznis pirmoje 
įžanga buvo po $25 ypa- ■ 
Ir tai negana. Lietuviš- 

kunigai ir pareiškė, kad 
bažnyčioj, laike rinkliavų, jau I 
nedėti “barškančių afierų,” | 
bet “šlamančias,” nes turime 
savo vyskupiją, 

Kad Worcesteryje yra jau 
17,000 bedarbių., kad daugelis; 
jų ir jų šeimų gyvena labai 
skurdžiai, tai jais ponai ir 
kunigai, nesirūpina. Jie puola ; 
progresyvius, kurie per dau- Opera salėje įvyko Progresy- 
gelį metų vedė kovą ilž bc-Jvių Partijos parengimas-kon- 

certas. Nepaisant, kad lijo vi
są vakaVą, bet žmonių nesu
laikė.

Programą atidarė Mt. Zion 
Baptist Church Choras, kuris 
labai gražiai ir sutartinai dai
navo. Ray Lev sugabiai skam
bino pianu. Tai nepaprastas 
jos išsilavinimas! Sekė gar
susis dainininkas Paul Robe
son, kurį publika griausmin
gais aplodismentais pasitiko. 
Na, apie jo dainavimą jau ne
tenka rašyti — visi žinome, 
kad tai šios gadynės dainų 
meistras.

jtaipi

pirmą 
mano 

vietoje

arus

Mrs. Monica
Stonkus.

Frank Navickas.
Kazimer Sheputa.
Michael Bizokas.
Mrs. Julia (Raštikis) B 
Felix Alekna.
Mrs. Constance (Petchkai 

tis) Andrulis.
Michael Sabaitis, ViS^t. Sau 

lėnienės brolis.
John
John
Mrs.

Sykes.
Mrs.

Carlin. -

darbiams pašalpą ir senatvės 
pensiją, kurios*dabar, kad ir 
nepakankamos, bet jau iško
votos. ' . .

Mieste iki šiol busais va
žiuoto buvo 10 centų, o dabar

Vincenta (Pekarski) J jau pakelta iki 15 centų. Su

David on is.

ApoIonia (Matejošius)

Monkevicz (žino- 
clzūkų karalius). 
Uždavinis., 
Stripinis.

mas kaip
Michael
Charles
Mrs. Anna (Tulkys) 

lauskys.
Clemence Mikuta.
Mrs. Helen (Minailga) 

za. /
John K.anevski—Jonas 

niauskas.
Christopher Sabaitis, 

Saulėnienės brolis.
Julius Povilinskąs.
Anthony Stonkus.
Mrs. Marianna (Sauka)

Pickelienė.
John Gelzinis.
Antanas Aukštikalnis 

merys).
William Yepkin.
Robert Mandeikis.
Vincas Kaunas.
Charles Gervickas.
Reiškia, senoji karta

biai pasitraukia iš gyvenimo. 
Suprantama, lietuviški “ura 
patriotai,” kurie rašo rezoliu-

Bo-

A lu-

Ka-

Vikt.

(far-

sku-

nariai 
daug

W KES-BARRE, PA.
Prakalbos

Ketvirtadienį, kovo 23 d. vakare 
maloniai priima- SU skaniomis I 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)

vaišėmis ir gražia šokių muzi
ka. Taipgi tenai bus galima 
ko reikalingb nusipirkti. Bus 
visokių rūšių įvairių rankdar
bių . Taigi, dabar jau daug 
galvojame apie New Yorką 
kovo 25 ir 26,dienomis.

Hartfordiškis.

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

NEWARK 4, N. i. 
HUmboldt 2-7964

1

Philadelphia, Pa
Kovo 11 d. Metropolitan

I

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TFT F VI ETON 0
EVergreen 4-9407 > O > Vz 15

SHUFFLE BOARD iž

balandžio pradžia už persė
dimo (paso) ženklą dar rei
kės mokėti po 21/j .c., tai to
kiems važiuotė jau bus 17 
cento. Reiškia, vieni neva 
“dūšios reikalams,” kiti kūno 
reikalams vis iš tų vargšelių 
daugiau pinigų reikalauja.

Bedievis.

Binghamton, N. Y
Kovo 13 d., ryte, eidama į 

darbą paslydo Anastazija Ma- 
čiukienė ir susižeidė. Dak
tarai sako, kad nugaroj kau
las trūko. Aš ir Ą. Maldai- 
kienė aplankėme ją kovo 15 
d., City Hospital. Guli su
gipsuota. Linkiu jai greitai 
pasveikti.

J. K. Niftvaiinskienė.

i cijas miliono lietuvių vardu, 
su gyvenimo faktais nesiskai
to. Bet gyvenime mūsų tau
tiečių eilės retėja.

G. Shimaitis.

Baigėsi streikas po 9 savai
čių Philadelphijoje ir apylin
kėje liejyklų darbininkų. 
Streikavo . ADF unijos vado
vystėje. Reikalavo, kad dar
bininkui susirgus (mokėtų po 
$15 per 13-ką savaičių i/ Blue 
Cross. Jeigu darbininkui bū
tų operacija padaryta, tai 
kompanija turėtų daktarui 
mokėti $150, šešių švenčių 
dienų j metus, ąpmokėjinio ir 
2-jų savaičių vakacijų su al
ga. S Darbininkai reikalavimus 
laimėjo, 
sytas ir 
grįžo.

Mieste
o taipgi tokių, kurie dirba tik

Kontraktas pasira- 
darbininkai į darbą

daug yra bedarbių,

MlllllllllliM

4 CHARITES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 

mo- 
mūsų

Liūdesio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai 
dern'iškai įruošta 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4fl0

**»&•i•**❖*»I•<•4••i••i•*•f•*******♦***♦***♦**♦♦♦**♦•,,*♦♦♦***♦♦*♦*
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Rado Vaizduotą 
Kūdikį, Areštavo 
Jo Tėvus

NAUJI PIANAI MENO SAVIVEIKLAI Rimkai Kovoja

Kaimynams įtarus esant ką 
nors nenormalaus kūdikio 
nuolatiniame klyksme, jie pa
šaukė policiją. Detektyvai at
rado . 5 metų mergytę taip 
žaizdotą, kad ji buvo be są
monės.

Areštavus ir iškvotus tėvus, ; 
sužinota, kad mergytė prieš 
keletą savaičių apsidegino 
žaizdama degtukais. Bet tė
vai daktaro jai nešaukė.

Kiti 3 vaikai, berniukai, at
rodė pavalgydinti ir sveiki, | 
Juos patalpino prieglaudom

Tėvai, Mr.' Ir Mrs. Reitzel, : 
iš Woodside, po perkvotimo, ' 
patalpinti Kings County ligo- 1 
nines proto ligoniams skyrių- • 
j e.

Sekmadienį, kovo 12-tą, į Dainų Dienos ruošime. Vili- 
įvykusi LMS 3 Apskrities kon- jos Choro mokytoja G. Ulins- 
ferencija davė 
vos mūsų meninei saviveiklai, j 3 Ap 
Joje dalyvavo 27 delegatai j duoti 
nuo vienuolikos meno vienetų Dainų Dienai programą, 
ir organizacijų. Delegatais! Geo. Kazakevičius, Bi'ookly-j 
buvo patys aktyviausi meno! no Aido Choro mokytojas, | 
grupių nariai. Jų tarpe buvo! plačiai aiškino reikalą pra-į 
solistė ii’ Vilijos Choro moky
toja Gertruda Ulinskaitė, Sie
tyno Choro mokytojas-kompo- 
zitorius Walter Žukas, Aido 
Choro mokytojas Jurgis Ka
zakevičius ir kiti.

daug" iniciaty-Į kaitė rekomendavo, kad LMS! 
l< rities Komitetas turi 1 
tinkamesnę ir geresnę,

Tačiaus Lyros Choras iš j 
Philadelphijos neturėjo saVo 
delegacijos. Taip pat vietinė ( 
Lietuvių Kalbos Mokyklėlė,; 
daugiausia praktikuojanti me
ną, kaip vaidybą, liaudies šo
kius, bet nepasirūpino daly
vauti meno konferencijoje. 

I 
LMS Apskrities konferenci-•

i joje dalyvavo eilė kuopų, ku
rios priklauso LMS apskrity
je. Taip pat meno konfe-! 
rencijoje ’ dalyvavo keletas, 

Į svečių, stebėtojų — Laisvės 
1 redaktorius R. Mi’zara ir eilė 
! kitų.

Konferencijai tinkamai pir- 
i mininkavo Hartfordo Laisvės j 
Choro veikėjas Joe Thomas, j 

i stHTretorium išrinkta Mildred 
! Stensler, kuri ir apskrities ko
mitete eina sekretoriaus par-1 

! eigas. Mildred Stensler ir j 
! LMS 3 Apskrities Buletini re
dagavo.

Konferencijos svarbieji dar- 
Į bai buvo svarstomi ir spren- 
! džiami. Būtent, (1) atostogų! 
1 mokykla, (2) dailės paroda, 

(3) liaudies šokikų grupės, j 
• (4) meno teoretinė apšvieta,' 

(5) centralinio LMS žurnalo ■ 
! turinys ir eilė kitų klausimų,1 
i liečiančiu meno veiklą lietu- 
. vi u tarpe. • j

LMS 3 apskrities konferen)- . 
ei.ja vieni ''hsia' 'pasisakė už 
atostogų mokyklą. Bet dele
gatai nurėdė ir į tai, kas ga
lima gerinti ir taupyti. Pir
ma sąlyga atostogų mokyklai, 
tai jos organizavimas turi būt 
pastatytas pirmon vieton. 
Studentu, dalyvių turi būt 
toks skaičius, kad sumokėtos; 
ieigos padengtų mokyklos lė- 
šas. Taip pat delegatai krei-j 
pė dėmesio į mokyklos biu
džeto taupumą. Prie to, bus į 
keliama stipendijų (scholar- ' 
ship) fondas.

šios vasaros mokykla vėl 
numatoma laikyti Worcesterio j 
lietuvių Olympia Parke, nes! 

Majoras O’Dwyer užkvietė rytuose kitos tinkamos vietos 
Mexico City gubernatorių Ale- 

. man būti jo svečiu ateinantį 
gegužės^mėnesį.

Organizacijoms
Pirmajai gegužės pasiruošti 

konferencija įvyks jau šį 
šeštadienį, kovo 25-tą, 1 vai., 
Webster Hall, 11th St., tarp 
3rd ir 4 th Avės.

grupes. Apskrities Komite-i 
tas turi parūpinti liaudies šo-i 
kių mokytoją (ypač numato-! 
ma Al. Mcrkj) ir ji pasiusti ji 
kolonijas mokinimui liaudies 
šokių. Ypatingai j tas kolo
nijas, kur veikia meno gru
pės — chorai, teatrai.

P agri n d i n i a i d i s k u sai ola
LMS Centro leidžiamas žur
nalas. Kad padaryti vieną 
gerą meno žurnalą, nutarta 
sulaikyti apskrities Buletinio 
leidimas. LMS vienetai priva
lo platinti LMS Centrini mo
no žurnalą ir rinkti jam pro 
nu moralas, 
jos turi būt 
platinimui.

O kaip su
riniu ? Kokia jo misija, ko jis 
turi siektis? Tokius klausi
mus konferencijos delegatai 
kėlė. Vienok konferencija 

atsakymo nedavė, 
naujam Apskrities 
nuodugniau žurna- 
nagrineti ir duoti 

LMS Centrui kas ir

išrinktos žurnalo

LMS žurnalo tu-

Yorke

vyriau-
Iš to i 

aišku,'

šių metų gegužinei 
siu obalsiu. yra taika, 
turėtų būti I visiems 
kaip svarbu aktyviai dalyvau
ti priruošime gegužinės, kad 
ji bjjtų įspūdingiausia ir reikš
mingiausia iš visų buvusių.

Flushinge Papildyta 
Žmogžudystė

William II. Ilupe, gyvenęs. 
149-63 Ash Avė., tapo nu-! 
šautas trečiadienio vakarą,1 
jam važiuojant pasiųsti tak
sus. Ties pašovimo vieta tu
rįs krautuvę Rudolf Muszins-. 
ki sakęs policijai, kad jis ma
tęs tris jaunus vyrukus bėgant 
iš tos vietos. . i

žmona sako, kad jis jokiu 
slaptybių neturėjęs , ir, kiek 
ji žinanti, neturėjęs priešų. 
Spėliojama, kad gal jis buvo 
paskaitytas esant kokiu kitu 
asmeniu.

New Yorko 3rd Avenue au
tobusų kompanija įteikė vai-1 
džiai prašymą leisti kelti bu-1 
so fėrą iki 10 c.

Prieš Rendu
Iškontroliavimą

---------- - ę
Pavojus rendu kontrolei 

įmatomas didelis ir tuojau, 
jeigu gubernatoriaus Dewey 
ir jo repui)!ikonų siūlomasis 
naujas Įstatymas įeitu galiom

siūlymas bus priimtas, tai jis i 
bus priimtas šią savaitę. Dėl 
to rendauninkų organizacijos Į 
mobilizuoja maršavimą Į Al- ■

Rendauninkai pasiuntė šim- į 
tus tūkstančiu atviručių reika-i 
laujant valstijos assemblima- ;

re publ ikonųnų atmesti 
mostą.

su mob i- ,
lizuoti mases yra dėl 
jis skelbiamas esant 
kontrolei palaikyti,

rendu 
kuomet 
rend as.

Žymių Artistų Gastrolė 
' Kitus Miestus

kolo

Dovanos ateina, gražios do
vanos, kurios bus išdėstytos 
bazaro, visiems gėi’ėtis.

šį syki gavome sekamai:

DAIKTAIS
jyiagdalona Mozūraitis, San 

Leandro, 
siu vinetus 
ve m.

du gražiai įs
ikalus pagal-

Pa., tris

pranesa,, 
dvi pa- j 

ir 1

but my thoughts will carry 
me far, eand 1’11 be with you 
at the bazaar...”

A. Kazakevičiene, 
ark, N. J., iš anksto 
kad pasiuntė, bazarui
duškaites špilkom sukišti 
12 doilies.

Frank ir Mary Imbrasai, 1 
Pittsburgh. Pa., taipgi prane-

i dvi poras| 
paduškoms užvalkalų, rankų ■ 
darbas.

Elinskas, Scranton, I ša, kad pasiuntė 
didelius karpet’us, I 1

cisco, Cal., $1.
Benedikta Navalinskionč, 

Camden, N. J., ant blankos 
surinko sekamai : J. Lastaus- 
kas, $3. P. Navalinskas, $2. 
K. Bakshis, $1, ir A. Kurkaus- 
kas, $1. Viso $7.

i galutino 
: bet paliko 
! Komitetui 

lo reikalą 
patarimus 
kaip reikėtų jame gerinti.

Vienetų veikla šiuo tarpu 
trečioje apskrityje (‘i n a gerai. 

Į Didelio veiklumo rodo Brook- 
lyno LiaudieS Teatras. Liau- 

; dies Teatras plačiai gastro- 
i liuoja su veikalais, šiuo tar- 
! pu Liaudies Teatras veik ne- 
! galima skaityti Prooklyno te- 
i atru, nes jis savo vaidinimais 
! padengia visas rytines-lietuvių 
' kolonijas. Juška su “Trilype 
i Pora” važiuoja Į Philadelphi- 

ją, o “Gieda .Gaideliai” lekia 
i Worcesteri. Ateina ir nau-

Lietuviams d aig ei y j e 
ui jų bus proga išgirsti-matyti 
gerus irewyorkiecius artistus 
savo mieste ir tuomi paremti 
broliškos kitataučių liaudiškos 
draugijos veiksmus už taiką ir 
teises. Taupant vietą, pažy
miu tik miestus. Apie vietą, 
valandą, Įžangą galite sužino
ti savo mieste, susiradę l\VO 
adresą telefonų knygoje.

Laura Dųncan, Vera Nicko- 
kiti ’ iš 
Players 

r drama- 
programą

20 metu sukakties pro-

Catherine Ambrose, Girard-Į 
vii le, Pa., du gražiai išsiuvi-! 
netus užvalkalus, pagalvėm.

Frances- Witkousky, Ossin-1 
ing, N. Y., 6 gražiai pasiūtus i 
juostu k us.

Jonas Gabrėnas, Waterbu-į 
ry, Conn., prisiuntė tris gra- į 
žius potholders, kuriuos gra
žiai numezgė Frances Laukio-, 
nė.

Kasmet gauname gražiui do
vanėlių nuo Mary Stolpin 
(Stulpinienė) iš Flint, Mich, 
ši sykį gavome: vieną gražų 
mezginčli (doilie), šešis ran
komis išsiuvinėtus rankšluos
čius (handtuckcd) ir 17 no
sinaičių, „puikiai apmegstos.! 
Apart dovanų, ji angliškai pa-1 ” • irase :

“1 envy you people of the j 
East... With your bazaars,! 
concerts and feasts; with 
something to do and always' 
on the go... never staying! 
alone at home. Here am I| 
far away from the rest. . . al-į 
ways alone in my cozy nest... I

Mary Witkus, iš Miami, Fla., 
rašo5} “Prisiunčiam bazarui ! 
dvi Štaltiesiukcs iš Floridos. I 
Patys •negalim, pribūti, tai.! 
nors maža dovanėle prisidėjo 
šie draugai: Mr. ir Mrs. Wit-Į 
kue, Kearny, N. J., Mrs. Ha- į 
ziliauskas, Newark, N. J., Mr. 
Louis Luckau.sk as (tavern sa
vininkas) iš Newark, N. J., 

Verona,Abrams Is
ir

N.
J.

Pinigais š 
karnai:

Frank ir

į syk į gavome se-

Mary Krungliai,
Woodhaven, N. Y., $5.

Bladas Zoruba, Brooklyn,

Suzanna Kazo'kytė, Jamai
ca. N. Y., $2.

F. Kazokienė,. Jamaica, N.

Madeline Mijat, San Fran-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

loll is Polyanka ir 
Freed'om Theatre 
teiks dainų, šokių i

1WO
ga.

Kovo 24 jie bus Scrantonc 
Roch esteryje.

UP-TO-DATE <

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
25

27

O .

Dr. A. Petriką 
dantų Gydytojas 

221 South 4th Street

Julia Stigienč, Montello, 
Mass., taipgi prisiuntė blanką.

Aukavo: U. Zeleckaitė $2. 
Po $1:,M. Markevičienė, K. 
Zlotkionė, J. Vaitiekūnas, K. 
Merkelienė, R. Stripinis, J. 
Stigienč, G. Shimaitis, K. Kai- 
velionė, K. Beniulis ir Povilas 
Baronas. Viso $12.

širdingai dėkojame visiems 
už finansinę paramą bazarui 
ir taipgi tiems geriems piete
liams, kurie prisiuntė dovanų 
daiktais. Kaip matyt, Paža
ras bus sėkmingas. Dar liko 
keletas dienų iki bazaro, pra
šome nesivėluoti prisiuntimu 
dovanų, nes kartais ryšuliai 
gali pasiekti Laisvės Adminis
traciją po bazaro.

Bazaras Įvyks kovo 25 ir 
26 dd., Libvrty Auditorium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, N.v Y. Per abu 
vakarus bus muzika šokiams 
ir galėsite gauti skanių už
kandžių. Įžanga 40 c. už 
kiekvieną vakarą .

Grand Central Palace, New 
York#, atsidarė 3 4-ta metinė 
gėlių paroda.

5 SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves t>
Koplyčias suteikiam nemokamai | 

visose dalyse miesto.
Laidotuvii; Direktoriai: &

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

Penktadienį New Yorko ai
riai maršavo šv. Patrick’o pa
rade. Kaipo šventiesiems, 
jiems talkino dvasiškija 
miesto valdžia.

ir

William C. MacLaren, 
metų, kuris giriasi galįs 
daryti kožną užraktą pasam 
lyje, tapo vėl užrakintas ka
lėjime. Tiktai prieš trejetą 
mėnesių jis s buvo paleistas iš 
Sing Sing, kur buvęs patekęs 
už tokį savo gudrumą.

52 
ati-

negalima surasti. Mes tiki
mės, kad worcesterieciai lie
tuviai ir šiais metais suteiks 
tam kultūriniam darbui patal
pą.

Konferencija pasireiškė ir 
už kitus gerinimus meno mo
kyklos. Kaip tai, kreipti dė
mesio į tai, kad jauni ir su
augę mokykloje rastų ką pa
trauklaus. Kaip meno pra
timai, atlikimo sritis, taip ir 
socialė jo reikšmė turi būti 
plečiama, mokinamai

Dailės parodos klausime pa
daryta tinkamas tarimas. 
Kuomet pereitą pavasarį me
no paroda įvyko Brooklyne, 
tai būtų pergreit vėl toje vie-

Henry Eldridge Perry, 60 i toje ruošti dailės kūrinių pa
in., Commercial Solvents Corp.! 
ir kelių kitų firmų viršinin
kas, mirė iškritęs per langą 
nuo 14 aukšto ir firmos raš
tinės, 17 E. 42nd St., New 
Yorke. Jo daktaras aiškina, 
kad jis turėjęs svaigulį, dėl; 
to galėjęs iškristi, tačiau nie-> 
kas tikrai nežino priežasties. ;

mas.
Chorų veikla taip pat gera. 

Aidas gerai pasirodė su “Pa
parčio žiedu.” Geo. Klimas 
“Paparčio žiedą’’ nufilmavo 
ir jau rodė Kultūriniame Cen
tro. Filmavimas gana vyku
siai išėjo. O Sietynas ruošia 
vaidinti operetę “Silviją“ ge
gužės menesį. Vilijos ir Lais
vės chorai veikia gerai—ruo
šia koncertus ir vaidinimus. 
Brook lyno Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlė gerai pasižymi su 
liaudies šokiais. Tik 
Choro veiklos rapokto 
rencijoje nebuvo. ’

K o n f ere n c i j a baigėsi 
nuotaikoje, 
mitetą
vusių seno 
Dabartinis 
susideda iš 
Žukas, M. 
gis, H. 
zarienė,
II. Mitkus, Geo. Kazakevičius, 
J. Valentis ir V. Bovinas.

Naujas LMS 3 Apskrities 
Komitetas žada pilnai įvykin
ti konferencijos tarimus.

’ Dalyvis.

22

Binghamtone.
Johnstown, Pa.

Balandžio 1 Canton,
2,. po piet, A krone.

zakare, Y o u n gst o w n.
Hartford, Conn.
New Britain, Conn.

PO' piet, Providence

23, vakare,, Now Bedford.
28 Paterson, N. J.
29 Quakertown, Pa.
Gegužės 1 Harrisburg, Pa.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6238

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

Lyros 
konfe-

geroje 
Į‘ Apskrities Ko- 

išrinkta didžiuma bu- 
komiteto narių, 

komiteto sąstatas 
sekamų narių : W. 
Stensler, Joe Da-

Jeskevičiūtė, E. Mi- 
J. Juška, A. Burba,

' New Yorke dar 9 pinigingi: 
asmenys kaltinami nesumokė- ’ 
ję valdžiai taksų. Tie neda-i 
mokesčiai visi bendrai sudary- 
šią milijonines sumas pajamų, i

Irwing Schwartz, 42 metų, 
advokatas, gyvenęs 1144 Pre
sident St., Brooklyne, krito 
teismabučio koridoriuje ir ten 
pat mirė.

Kriaušiu Dėmesiui
sky- 

kovo

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

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

Valandos:
1-—2 dienom- 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas Evergreen 4-0203

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Pasisakiusi praradus atmin
tį, Mrs. Jeanette Barlow, pa
sidariusi šneki ir viską pasi
pasakojusi, kuomet jai įleido 
vaisto sodium amytal, papras
tai vadinamo “tiesos vaistu.” 
Ji sulaikyta Bellevue ligoninė
je iškvosti iš jos ką nors dau
giau, nes spėjama, jog ne dėl 
prarastos atminties ji ten at
vyko.

rodą. Tad šiais/metais dai
lės paroda, ar daugiau jų, tu
rės įvykti kitose kolonijose 
LMS 3 Apskrities ribose. 
Numatoma tokia dailės paro
da suruošti Hartford, Conn., o 
gal ir Philadelphijoje. Jei 
bus praktiška ir sąlygos leis, 
bus bandoma dailės paroda 
perkelti iš vienos kolonijos Į 
kitą.

Konferencijos tarimu, LMS 
3 Apskrities Komitetas įgalio
tas sudaryti tokiam darbui 
specialę komisiją. Taip pat 
meno klausimais paskaitos tu
ri būti ruošiama ne tik di
desniuose lietuvių centruose, 
bet ir provincijoj, mažesnėse 
lietuvių kolonijose.

Numatyta pagerinimai ir

Mrs. Anna Leccham. ,59 m., 
iškrito per langą iš 4-to aukš
to savo bute, 45 Franklin St., 
Brooklyne. Spėjama, kad ji 
pajutusi silpnumą ir, norėda
ma atsigaivinti tyru oi’u, iš
virto bandydama atidaryti 
langą ar per toli sukniubusi 
ant palangės. -

Paskįausicji lietūs rezervu
aruose vandens išteklius pa
kėlę iki 51 nuošimčio talpos. 
Tačiau juosna turi dar prisi
dėti po 1,548,,000,000 galionų 
kas dieną, kad vandens ištek
tų karščių sezonui.

Charles Scheilacz, 66 metų, 
rastas pasikoręs savo kamba
rėlyje, New Yorke. Kaimy
nai sako, kad jis buvo bedar
bis.

riaus susirinkimas įvyks 
29 dieną, 1950 m., trečia 
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 įvyks punk
tualiai, vadovaujant Joint 
Board, ACWA.

Chari es Kundrotas, 
kriaučių delegatas.

RANDAVOJIMAT
Pasirandavoja vienas kambarys 

pavieniam arba porai. Dėl daugiau 
informacijų, prašome 
Malin, 6520 Booth St., 
L. L, N. Y.

kreiptis pas ! 
Rego Park, 

(51-53)

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD-BROOKLYN,

LLD 55 kp. susirinkimas jvyks 
kovo 21 d., 8 vai. vak. Shapolo ir 
Vaiginio saloje, 147 Thames St., I 
Brooklyn, N.' Y. Visi nariai daly-' 
vaukite šiame susirinkime. Turėsime 
daug syarbių tarimų: D. M. Šoloms- 
kas duos raportą iš Centro veiklos. 
Valdyba. (50-511

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

Visoki vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

EGZAMINUOJAM AKIS . 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE

L5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

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

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

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

<W

<w3

TELEPHONE

STAGG 2-5043

RES. TEL.

IIY. 7-3681

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRĄBORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitčs pas mus 

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

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