
Jurgis Kučinskas Pagarsėjo.
Jis Primena Sinclairio

Jurgi Rutkų.
Nemažai Ten Lietuviu.
Komunistai Ryžtasi.

Rašo R. M1ZARA

t

Jurgis Kučinskas bedarbis ( 
ir gyvena niūjorkiškėje Bow- 
re je.

Aną. dieną sutinka jį tūlas 
biznierius ir sako:

--Jurgi, nustumk “puškarį,” ( 
prikrautą mūsų daiktų — jų 
nedaug, “tik” apie 630 sva
rų. Nuvešk juos iš čia, nuo 
79 E. 10-tos į 328 23-čiąją 
gatvę; mes tau užmokėsime. 
Va. adresas.

Jurgis pasiėmė adresą, įsi
kinkė į puškarį ir vali stumti 
jį pirmyn.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c
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i Amerikos ambasadorių ĮLie£oviski naciai užpuolė V. Andrulio
pokalbiai Romoje

Roma. — Svarbiausi eu
ropiniai Jungtinių Valstijų 

, ambasadoriai suvažiavo 
Romon ir laiko slaptus pasi
tarimus šiomis dienomis. 
Jie svarsto vadinamus sep- 

: tynis Amerikos valstybės 
x__ . A .. ,, .. . . (sekretoriaus Achesono pa-Niuiorke tokiu puskarinm-1 „ 1. , v. . . . . siūlymus del taikoskų yra tūkstančiai ir j juos 

mažai kas tekreipia dėmesio.

prakalbas Rochesfieryjef Y 
.. v.. , T Thitleriniai smogikai bandė užimt

naHo^in- įAn J?‘a už- tDLD (MITINGA, BET JIEM NEPAVYKO

Visuotinas streikas 
suparalyžiavo Italiją

Anglai siūlysią priimti

sienio reikalų ministerija
sakė, kad anglų atstovas,
Jungtinių Tautų Saugumo i tuvių naciškų dipukų ir vie-
Taryboje" stos už Kinijos! tinių smetonininkų govėda

Rochester, N. Y. — Lie-

13----------------------------------------------

i Čiango tautininkai jau
I “apleidę” Sungmeną

Formoza. — Čiang 
(šėko kinai tautininkai 

prieš neša, kad jų kareiviai

Kai- 
pra-

A Ik a n as, 
stumia 
vinį.

v. ...SU
Sovietų Sąjunga. Ambasa- Liaudies Respublikos prie-i mėgino išardyt masinį susi- 
doriai taipgi slaptai aptars mimą į Jungtines Tautas, rinkimą sekmadienį Gedi- 
įvąirius ūkinius ir politi- j Sovietų Sąjunga ir jos mino salėje, kui kalbėjo 
nius klausimus. (draugai atsisakė dalyvauti I Vilnies redaktorius Vincas

Pasitarimuose dalyvauja 
Amerikos valstybės sekre
toriaus padėjėjas George 
Perkins, Jungtinių Valstijų

i ambasadorius Sovietams 
į admirolas Alan Kirk, ame-

i tirštą trafiką, ir rikiniai ambasadoriai Ang-
Jurgis stumia ir stu- lijai ir Italijai; aukštasis 
škarį”‘ pirmyn, pir- Jungtinių Valstijų komisio-

nierius Vokietijai John Mc-
i ir na-ktis. : Cloy ir Amerikos Marshal- 

viono žmo- ,io plano vadas vakarinei

Jurgis Kučinskas 
pirmyn milžinišką kuo-

žiūri i adresą ir jam 
kad jis turįs šį veži-atrodo.

mą nutraukti į 328 E. 234-tos 
gatvės. Bronkse.

Nekreipdamas dėmesio 
painiavas, 
pavojus, 
mia “pi 
myn !

Jau temsta, jau
Jurgis klausia

gaus, kito: kaip jisčgalįs su-;Europai W. Averell Harri- 
rasti 234-tą -gatvę ? man

Jis paklysta, bet ir-vėl atsi
randa “teisingam kely” ir vis 
pirmyn, pirmyn!

Iš viso Jurgis Kučinskas nu-i 
stumia puškarį apie 12-ką 
mylių ir vis nepasiekia jam ! 
reikiamos vietos.

C) čia policija sukaitusi jo 
ieško, nes savininkas 
būk Jurgis jo daiktus 
nors pasiėmė pardavė ir 
jau pragėrė ar gal kokia 
laimė su juo atsitiko.

Pagaliau policija jį 
čiumpa, nugabena į nuovadą.

—Jurgis Kučinskas suras
tas! — džiaugiasi, — sugau-

mano, 
kur

rinkimą sekmadienį Gėdi
josi mino salėje, kur kalbėjo

tokiuose Saugumo TarybosI Andrulis. Bet neišdegė fa- 
posėdžiuose, kur būna I cistiniams padaužoms tas 
Čiang Kai-šeko kinų tauti- pasimojimas.
ninku pasiuntinys. Jie ne-I Įslink saIėri, pora 
dalyvauja ir tose Jungt. j naciškų kryžiokų, 
Tautų komisijų sueigose, (trukšma. ir, raliuodami

Nacišką ermyderį
tą susirinkimą, daugiausiai leido” Sungmen miestą, Ki- 
mobilizavo lietuvių kunigai nijos sausžemio pakrantėje, 
ir lietuviški amerikonų le-i 
gionieriai. -uicnu i\au ju t\<i-

Žymėtina, kad toki išvie-(riuomenės būrys ūmai per- 
tinti lietuviškieji fašistai simetęs iš Formozos salos į 
yra, išlavinti teroro veiks-|sausžemį ir “užėmęs” Si 
mams. Daugelis jų savano-įmeną.
Iriai tarnavo Hitlerio armi- ---------------—

šimtu Liose Antrajame pasaulinia-1 PERŠA GRAIKIJOS- 
sukėlė me kare’ Jie ir. savo šaMe!TITO DRAUGIŠKUMĄ

- t . . * ę JČiangininkai pirm keleto 
j dienų gyrėsi, kad jų ka-

v • -i v • ° . LlLllYnillct H, JLctll LIULI di III i • • • v • •
kur pasirodo kinų ciangi-įsmetonfskus himnus, bandė nallnlals zygials-

nusikalto kruvinais, krimi- į Athenai, Graikija. —

ninku delegatai.
Amerikonai

tiems, kurie palaiko Čiang 
Kai-šeko pusę Jungtinėse 
Tautose.

. 'užimt susirinkimą, kuomet 
vadovauja Andrulis kalbėjo. Bet poli-! 
ik© Ciane cjja salėje suvaldė hitlerinį V?V?n. J . • v. v /! ALDLD

At- 
tme- 

rikinis ambasadorius Geo.-
• su 

reikalu 4-
Kuomet lietuviškieji na- Allen tarėsi 

ciai Rochesteryje šėlo prieš užsienio 
.----- —i prakalbų susirin- apie draugiškų ryšių su
okimą, tą pačią dieną sme-į mezgimą tarp Graikijos ir 

Jugoslavijos, Tito valdžios.

mi n i st r u 
ryšių su-

Roma. — Visuotinas dvy
likos valandų streikas Ita
lijoj sustabdė geležinkelių 
traukinius, miestų gatveka- 
ri-us, fabrikus ir įvairias 
verslo įmones Romoje, Mi
lane ir kituose miestuose. 
Streikas faktinai suparaly-

Kariniai ginkluota polici
ja ir kariuomenė užpuldinė
jo streikieriu susirinkimus 
ir demonstracijas. Ata
koms prieš streikierius 
naudojo ir amerikinius ar
iu i jos au to mobili u s—d žy p-

Per susikirtimus su strei- 
kieriais sužeista tam tikras 
skaičius asmenų iš abiejų 
pusių. Vien Romoje areš
tuota 3,000 streikieriu.

Visuotiną streiką paskel
bė Generalė Darbo Konfe
deracija (unijų sąjunga). 
Tai protesto streikas dėl 
to, kad valdžia nutarė dar 
padauginti policijos pulkus 
ir uždraudė darbininkų su
sirinkimus; apšaukdama 
juos “politinais mitingais.”

jų pasinešimą ir uždarė su- i
i si) inkilą. į ton-hitleriniai kryžiokai Į

Tuo tarpu keletas fašis- Clevelande pogromiškai už-j
jtukų pikietavo salę, nešda- puolė Lietuvių Literatūros i Skiria dar $200,000,000
imi plakatus, kuriais plūdo Draugijos bankieta ir su- n. , ,z . . . .
■o.:------------ . žejdg kalbėtoją Antaną Piety Korėjai ir Ciangui

Protestuoja, kad Anglija 
negru vadą paniekino

i London. — Liberalai An-į Sovietų Sąjungą ir progre- 
iglįjos seimo nariai smerkė į šyvius Amerikos lietuvius, 
idarbiečių - “socialistų” vai-i Susirinkimas _ buvo su- 
įdžią už nežmonišką pasiel- į vengtas paminėti 35 metų 
■girną su Seretse Khama, af-(sukakčiai nuo . Amerikos 
Grikinės Bamangwato negrų1 Lietuvių Darbininkų Lite- 

vienam savo šnipui- (tautos kunigaikščiu. Anglų į vatūros Draugijos įsikuri- 
svietkųi” Mervynui Rath- (valdžia -pasikvietė Khama į:mo.

bonui byloje prieš H. Brid-! svečius, ir paskui uždraudei"----------------------- -
gesą, vakarinių Laivakro-i Jam Srįžti per 5 me- 1 
vių Unijos vadą 

Bridges yra 1 
to, kad jis, imdamas pilieti- i 
nius 
prisiekė, jog 
Komunistų Partijai.

Šnipui prieš Bridges 
d sumokėta $50,000

San Francisco. — Jungti
nių Valstijų valdžia sumo
kėjo 5vL tūkstančių dolerių 
tik šnipui- i

žeidė
Bimbą, draugijos pirminin
ką ir Laisvės redaktorių. '

Cleveland© policija davė į
tiem smogikam visą valią, jlionų dolerių reakcinei*, pie- 
Bet žmonės išvijo juos lau
kan iš salės, ir bankietas 
gražiai pavyko.

ne

Washington. — Senato 
užsienių reikalų komitetas 
nutarė paskirti dar 100 mi- n . • • i ibenatmai suskubo 

naikint rendij kontrolę
WASHINGTON. — Sena- 

(tas dauguma balsų nutarė 
įtik $1,400,000 skirti rendų 
i kontrolės įstatymui vykdy- 
jti, tai yra tiek, kad užtektų 
tiktai ik gegužės pusei. Val
dinis gyvenamųjų namų di
rektorius prašė $3,600,000 
lėšų, iki to įstatymo laikas 
išsibaigs su birželio mėne
sio pabaiga.

Kartu senatoriai skyrė“ 
i $2,600,000 kaip primokėji- 
mus tūkstančiams kontroli- 

i nių pareigūnų, kuomet jie 
Ibus paleidžiami iš tarny-

Itų Korėjos valdžiai ir tiek' 
Į pat Čiang kai-šeko kinam 
(tautininkam, karui prieš 
(komunistus - liaudininkus.

^Jungtinių Tautų vadas ragina j tag ‘
'vakariniams Europos kraš
tams per metus pagal ame- 

įrikinį Marshallo planą prieš 
SY' 'komunizmą.

tus; tai todėl, kad jis yra, • •
teisiamas dėl (vedęs baltą Anglijos pilietę, i AmeriKCį IT SoVlCtUS SUSltaVll 

....... i Khamos tautiečiai Afri-
Amerikos popierius, ikoje kelia riaušes prieš An- 

nepriklausė!gliją, koloninę jų valdovę; . 
" \ j protestuoja, kad anglai taip Jungtinių rautų

Bylai’prieš’Bri'dgesą vai-1Įžeidžia jų vadą. >’ius Trygve Lie
i.' Apie 40 darbiecių Angli- Jungtines Valstijas 

23-čioji gatvė, iijonus dolerių. ’ (jos seime taipgi protestavo, vietų Sąjungą tiesiogimai;sumeil ios ,
Bridgeso advokatas Hal-ikad valdžia apgavingai ir tartis ir ramiai. :

(niekinančiai sulaikė Kha-:ginčijamus klausimus.
— Valdžia riebiai apmo-
..L LL„„ “kruvinus/’® . . . .
prostitutiškus, smirdančius ketina leisti Khamai grįžti davime ir siūlė 

(gaivalus, kaip liudytojus P.as ^avo baltąją žmoną Al-į

su-

Paaiški: daiktų savininkas 
buvo užrašęs neaiškiai adresą i 
ir Jurgiui pasirodė, jog .tenjdžia išeikvojo viso jau 3 mi 
parašyta ne 
bet 234-toji!...

* i'linan sako:
Ant rytojaus Jurgio Kučins- i — -----

ko paveikslas telpa niūjorkiš-: kitus
kėje spaudoje, o greta jo — 
ilgokas raštas.

Daiktų savininkas turėjo i - . , Bridgesa ” 
Jurgiui sumokėti $25—po 75 !1 nnugesą. 
centus už kiekviena valanda, n • . .. v i_ n « 
sunkiai klaidžiota didmiesčio1 Baltieji nužudė 3 negHikus 
gatvėmis.

Skaitai apie Jurgį žinią ir 
ji tau primena Jurgį Rutkų, 
apie kurį Upton Sinclair rašė 
savo “Raiste” 1904 metais.

Jurgis Kučinskas 56 metų 
amžiaus, vargo žmogus, ne
turėjęs gyvenime šviesesnės 
valandos!

ir sužeidė ją* tėvą
Kasciusko, Miss. — Trys 

baltieji nenaudėliai įsiveržė 
į negro Thomo Harriso na
mus, nužudė visus tris jo 
vaikus ir pašovė jų tėvą.

žmogžudžiai areštuoti.

New York. — Generalis santaikoje šaligrečiai 
sekreto-; venti, nepaisant skirtingų' ___ ‘________

šaukė santvarkų tose šalyse.” ‘ ■ JAPONIJOS - BURIUOS 
ir So-i Trygve Lie pareiškė, jog (PREKYBOS SUTARTIS 

___o___ it . . . ; Tokio. — Amerikinis ko-
išspręsti P1’ Sovietų Sąjungos neture- (mandierius Japonijai gen. 

tų būti vienos kitai dikta- MacArthur užgyrė'vienme- 
(vimas arba užgerinimas — tine prekybos sutarti tarpi™ 

Tnio-i vnlrP/m ' Yvicrnlmnd L1G kalb5j° nacionahame.viena ir kita šalis privalo iBurmos ir Japonijos. Pre- if1 
mg! valdžia, pagalinus, :p>nai p>rįth draugijos suva-(daryti tam tikru nuolaidu, ikvbo 

mm arrztiiv. . . metui " ‘
plana, pagal kur.Murčtu Naująją į
būti įvykdyta pasaulinę |K,m^ ’ Jl,n8t Tautas 

, per Jungtines Tau- ( 
tas. Bet Jungtinių Valstijų 
susitarimas su Sovietu/ Sa- y r .. (junga - tai pirkusias įus J.ungt‘:mS l 
reikalas, sake Lie.

Jisai džiaugėsi

rikoje. it^ 1 '
Khama yra baigęs univer- j taika

site to mokslą Anglijoj.

yraN i ū j ork iškėj e Bovvrėje 
nemažai ir lietuvių.

Nereikia manyti, būk 
yra visiškai atsipalaidoję 
“išlaukinio 'pasaulio.” 

Ne!
Kai sugauna centą, tūli jų 

neretai nusiperka ir Laisvę.
• Mūsų
Antanas Mušeika, ne 
sutiko toje apylinkėje 
lietuvių, kuriems ir 
įsiūlė.

Ar Jurgis Kučinskas
lietuvišką darbininkišką spau
dą, nežinau.

Būtų gerai, kad jis tai

jie
nuo

KEY WEST, Florida. — 
Prez. Trumanas rengiasi į 
prakalbų maršrutą — agi
tuot balsuoti už demokra
tus kongresiniuose rudens 
rinkimuose.

apyvarta būsianti 
i $49,000,000.

knygų platintojas, 
kartą 
tokių 

knygą

skaito

zacija.
Posėdyj, pranešimą tuo rei

kalu padarė Gus Hali.
Pasirodo, jog du komparti

jos vadovai — William Z. 
Foster’ ir Eugene Dennis — 
posėdyj negalėjo dalyvauti. 
Pirmasis jau seniai serga 
Dennis susirgo neseniai.

o
r.

te
darytų.

Nesenai
Komunistų 
lio komiteto praplėstas posė
dis.

Kaip rašo Daily Worker, ja
me centriniu klausimų buvo: 
taikos išlaikymas.

Komunistai mano, jog da
bar į judėjimą dėl taikos iš
laikymo privalo būti įtraukta 
kiekviena darbininkų organi-

Niujorke įvyko 
Partijos naciona-

Nedarbas mūsų krašte 
besiplečia.

Daily Worker skelbia, 
komunistai, šiame posėdyje, 
svarstė ir bedarbių organiza
vimo klausimą.

“Atsiminkime savo garbin
gąsias tradicijas, atliktas 
prieš 20 metų, siautėjant di
džiulei ekonominei krizei,” 
rašė Fosteris šiatm posėdžiui.

Jis, vadinasi, primena tą 
milžinišką bedarbių judėjimą, 
kuris vyko Hooverio laikais.

jog

Dar bilionas dolerių 
atominėms bomboms

Washington. — Kongre
sinis lėšų komitetas užgyrė 
947 milionus ir 970 tūkstan
čių dolerių atom-bomboms 
ir atominiams bandymams 
per metus, tai yra $95,830,- 
000 mažiau, negu Trumano 
valdžia reikalavo.

Valdžia toliau prašys pa
pildymų atominėms lėšoms. 
Taigi per metus bus išei
kvota daugiau kaip bilionas 
dolerių atominiam ginkla
vimuisi. '

Farmerių - žemdirbystės 
reikalams skiriama tiktai 
$764,032,700,. tai kur kas 
mažiau, negu atominėms 
bomboms.

iitija į jungu ±dinas i e
Šio mėnesio pradžioje Lie | udlijoje pskilo

... 'ragino Kinijos Liaudies Res-i J R >v.
S a- publiką priimti į nuolati- į komumstŲ skaičius

.nūs, nes jinai atstovauja 
1450 milionų Kinijos žmo- 

neseniai nių. Lie priminė, kad 24 
padarytais Amerikos ir So- priklausančios Jungtinėms 
vietų valdžių pareiškimais, į Tautoms valstybės jau pri- 
kad “Jungtinės Valstijos ir pažino Kinijos liaudies val- 
Sovietų Sąjunga galėtų džią.

Vėliausios Žinios
WASHINGTON. — Fede- (Švediją į priešsovietinį 

ralis apeliacijų teismas už
gyrė prezidento Trumano 
įsakymą kvosti valdinių 
darbininkų-tarnautoj’ų “iš
tikimybę” ir pavaryti vadi
namus “neištikimus.”

lanto kraštų paktą.

VARŠAVA. — Lenkijos 
prekyba su užsieniais per 
metus pakilo 20 nuošimčių. 
Prekyba buvo vedama su 
49 šalimis.

Roma. — Italijos Komu
nistų Porto ja ir Komunis
tinių Jaunuolių Sąjunga 
dabar turi 2,359,640 narių, 
tai yra daugiau, negu per
nai. Komunistinei Sąjungai 
priklauso 393,154 jaunuo
liai ir jaunuolės.

Komunistų skaičiaus pa
kilimas Italijoje sumuša 
pasakas, būk amerikinis 
Marshallo planas nupuldęs 
komunistini judėjimą toje 
salyje.

Panašų tarimą jau pir
miau padarė Kongreso At
stovu Rūmas.

Rendu kontrolės priešai 
tikisi, jog prez. Trumanas 
pasirašys tą nutarimą prieš 
rendų kontrolės įstatymo 
pratęsimą.

KINIJOS LIAUDININKAI 
RUOŠIASI ĮSIVERŽT 
Į HAINANĄ

Hong Kong. — Praneša
ma, jog Kinijos liaudies ka
riuomenė buriasi Luičovo 
pussalyje—rengiasi į didelį 
žygį prieš Čiang Kai-šeko 
tautininkus Hainan saloje, 
apie 12 mylių į pietus nuo 
sausžemio.

20,000 liaudiškų partiza
nų jau yra užėmę • plačius 
Hainano ruožtus.1

ATHENAI, Graikija. — 
Liberalų vadas Venizelos 
priėmė karaliaus Paulo pa
kvietimą sudaryti 
Graikijos ministrų 
tą.

Venizelos trauks 
netė ir socialdemokratus ir 
neva progresyvius politi
kierius.

naują 
kabinė-

į kabi-

STOCKHOLM. — Švedi
jos užsienio reikalų minis
tras pareiškė seimui, kad 
valdžia atmes anglų-ameri- 
konų bandymus įtraukti

JAKARTA, Indonezija. — 
Laivakrovių streikas sulai
kė ir iškrovimą dviejų lai
vų su Marshallo plano siun
tiniais iš Amerikos.

WASHINGTON ’. — Ap
skaičiuota, jog Amerikos 
valdžia per metus išmokės 
12 bilionų dolerių palūkų- 
nuošimčių už karines pas
kolas.

CHICAGO. — Pirmojoj 
pavasario dienoj dikiai pa
snigo keliose vidurvakarinė- 
se valstijose. >

NETIKI TRUMANO 
PRIŽADUI

Key West, 
Prez. Trumanas 
ka 
ventojų pagal jų atsaky
mus, duodamus valdiniams 
žmonių (cenzo) surašinėto
jams į klausimus apie paja
mas (įplaukas), taksus, at- 
eivvbę, pilitybę ir tt.

Kongresmanai Joseph W. 
Martin, Cl. J. Brown ir ke
li kiti sakė, kad jie netiki 
tuo prezidento prižadu.

Florida.
paskelbė, 

aidžia nepersekios gy-

Pakelta alga slaptosios
FBI policijos vadui
Washington. — Kongreso 

lėšų komitetas užgyrė val
džios pasiūlymą pakelti al
gą slaptosios FBI policijos 
direktoriui Edgarui Hoo- 
veriui nuo dabartinių $16,- 
000 iki $20,000 per metus.

Tas pats komitetas pa
tvirtino valdžios reikalavi- 

Imą—duoti. $57,400,000 FBI 
jšniukštams per metus.

DETROIT. — Pasinauii-I 
no derybos tarp Chryslerio! 
automobiliu korporacijos ir 
streiko vadų.

ORAS. — šilčiau ir 
giedriau.

Prancūzai Berlyne baudžia 
jaunuolius už lapelius 
dėl taikos

Berlin. — Karinis francū- 
zų teismas įkalino vienai 
savaitei devynis vokiečius 
jaunuolius, kurie “francū- 
ziškoje” Berlyno dalyje

liais jie šaukė jaunuolius į 
taikos demonstracijas ge
gužės 27-30 d*.

: MASKVA. — Sovietu ko- «•
munistu laikraštis Pravda 

j rašo, kad ir naujoji Suomi
jos valdžia su premjeru Ur- 
ho Kekkonenu yra reakci
nė.

r
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Saigone
Praėjusį savaitgali uostiniame Indo-Kinijos mieste, 

Saigone, pasirodė du amerikiniai šarvuočiai.
Žmonėse kilo panika. (

Žmonės išsiaiškino, jog šituodu šarvuočiu atplaukė pa
dėti francūzams palaikyti vergijoje. Indo-Kiniją, kurią 

francūziški imperialistai jau seniai valdo ir siekiasi val
dyti, išnaudoti.

Įvyko didžiulės demonstracijos, kokių šis miestas nėra 
matęs. Policija pradėjo demonstrantus, šaudyti: apie 
šimtas buvo sužeista, trys užmušti.
Bet tai nesulaikė žmonių nuo demonstracijos. Jie judė

jo, protestavo. r
Tuomet amerikiniai šarvuočiai uostą apleido.
Ant rytojaus, pirmadienį, sustreikavo visų Saigono 

mokyklų moksleiviai ir studentai.
Šitie stojo streikan protestui dėl brutališko policijos 

elgesio, jie streikavo užmuštiesiems pagerbti, taipgi su
žeistiesiems.

Kodėl visa tai vyksta?
Kas dėl to kaltas?
Francūzijos imperialistai Indo-Kiniją valdė, kaip sa

kėme, per ilgus metus. Karo metu juos pakeitė japonai 
plėšikai.

Karo metu, prezidentas Rooseveltas dažnai priminė: 
Indo-Kinija turės būti nepriklausoma, jos žmonės turį 
teisę po karo pasirinkti tokią valdžios formą, kokios jie 
nori.

Karas pasibaigė.
Indo-Kinijos žmonės, ypatingai Viet Narn’o (Viet Nam 

yra Indo-Kinijos dalis) žmonės, pasiryžo išsilaisvinti ir 
sukurti liaudišką respubliką. Judėjimas už tą respubliką 
prasidėjo 1946 metais. Jam vadovauja didis patrijotas, 
kovotojas Ho Chi Minh. Minh turi liaudyje pasitikėjimą, 
nes jis organizavo kovą prieš japonus, kai šie užėmė In
do-Kiniją. Minh, taipgi, padėjo talkininkams sutriuškin
ti fašistinę ašį. Visai natūralu, kad tik tokie žmonės te
gali atsistoti prieš liaudį ir ją vadovauti, jai teikti pata
rimus.

Viet Name tuomet, karo metu, buvo ir kitas individu- 
alas, šiandien gerai žinomas: tai Bao Dai, kaž kokios ka
rališkos giminės asmuo.

Bao Dai karo metu tarnavo japonams!
Kai karas baigėsi, Francūzija, aišku, turėjo tuojau 

leisti Viet Narn’o žmonėms pasiskelbti nepriklausomybę 
ir gyventi taip, kaip jie nori.

Deja, Francūzijos valdžia pasiuntė Indo-Kinijon, savo 
Legijoną liaudžiai malšinti, žmonėms šaudyti—šaudyti 
kiekvieną, kuris nori nepriklausomybės! '

Nuo 1946. metų Indo-Kinijoje verda karas. Liaudis 
kovoja už laisvę, už nepriklausomybę, o Francūzijos Le- 
gijonas, apie 150,000 karių, kurių tarpe yra daug vokiš
kų nacių, kovoja liaudį.

Nei iš šio nei iš to Francūzija, pagaliau, paskiria Indo- 
Kipijai “imperatorių” — juo yra nieks kitas, kaip japo
nų imperialistų batlaižis Bao Dai!

Su “imperatoriaus” pagalba Francūzijos imperialistai 
tikiši išsilaikyti Indo- Kinijoje. Jie jį remia.

\ Bet šiandien keikvienam yra aišku, jog 90 nuošimčių 
visų Viet Narn’o gyventojų stovi su Ho Chi Minh’o val
džia.

Šią valdžią pripažino naujoji Kinija. Ją pripažino ir 
Tarybų Sąjunga. Ją pripažino rr eilė kitų valstybių.

Francūzai dabar reikalauja, kad Amerika ginkluotų 
“imperatoriaus” Bao Dai “valdžią”. Amerika, užuot sto
vėjus nuošaliai arba užuot teikus pagalbą Viet Narn’o 
liaudžiai, žada pagalbą “imperatoriui”, kurio Indo-Kini
jos liaudis nekenčia, kaip didžiausio priešo!

Va, kodėl pasirodymas dviejų Amerikos šarvuočių Sai
gono uoste iššaukė tokį.aštrų liaudies protestą.

Mums rodosi, kad mūsų kraštui nereikia visai kištis i 
Indo-Kinijos reikalus. O jeigu kišamės jau, tai turėtume 
stoti liaudies pusėn.

Kiekvienas bešališkas žurnalistas ir šiaip asmuo, pa
žįstąs Indo-Kinijos padėtį ir josios žmonių nusistatymą, 
teigia, jog nei jokia pajėga nenugalės liaudies, jog fran
cūzams imperialistams ten bus karšta.

Juo greičiau Paryžiaus valdovai ištrauks iš Indo-Kini
jos savo' ginkluotas pajėgas, tuo bus sveikiau Indo-Kini- 
jai ir visai Azijai.

Šitaip kalba tie, kurie žino!

Lenkijos kunigų dvarai
* Gal niekur kitur katalikų dvasiškija nevaldė tokių 

milžiniškų žemės plotų, kaip Lenkijoj.
Kunigai ir vyskupai ten dvarus valdė net iki šių laikų. 

» Kiekvienam aišku, jog dvarininkas, turčius niekad ne
atjautė vargdienio ir neatjaus. Jo padėtis reikalauja 
vargdienius išnaudoti.

Bet Lenkijoje buvo kitaip: kunigija sakydavo, jog ba- 
gočius neis į dangų, tačiau pati ji buvo turtinga ir skur

lį raus išnaudojo, kaip įmano.
Skurdžiams, chlopams ji žadėjo dangų, o pati valdė 

dvarus. .
Bet štai, pagaliau, ir ten prieita prie tvarkos.
Lenkijos liaudies seimas priėmė įstatymą, pagal kurį

PASTABOSgmnnroimiiiiiiimminnninnMnw^^

I Tarptautinė Apžvalga ji '"Tūlas J. Žilvinas, “Vieny-
. J j bėję,” agituodamas už kny-

| , s> gigų leidmyi ir skaitymą, sa-

Mūsų šalies prezidentą,Har-1 ly.je kariniai manevrai ir vi-! Lenkijos vyriausybė pasi- i “Tad mokėkime skirti tą į 
1 traukė iš taip vadinamų Tarp- ■ mažą duoklę savo kultūros į 
tautinio Banko ir Tarptautinio į išlaikymui — per lietuviš- 
Fondo, kurie įsteigti prie ■ ką knygą, nekalbant jau 
Jungtinių Tautų < ..-.•i.*— ---------
jos. Ji sako, 
gos rūpinasi tik kapitalo šalių ; Į<urįuos dedamos mūsų vii- gas 

tys tėvynės laisvės atgavi-, ]<ada pasirodis-Ožio 
mum-atstatymui. i gas,” tai iš jo galima

Biednas J. Žilvinas, jau , padai.yti» “trimitą” ir 
netiki, kad Tyshavai, Gri- | - 

Igaičiai, Šimučiai, Januškiai; užtrimituoti 
lir kompanija atgaus ir at-1 
statys Lietuvą, tai tą darbą 
palieka vaikams, 
manau, kad amerikonukai 

I vaikai bus protingesni už 
ingtone vyriausybė sutiko at-1 tuos, kurie dabar darbuo- 
šaukti tris reikalaujamus as-,jasį del Lietuvos atgavimo 
menis, būtent: pulkininką J., smetoninio režimo įvedi- 
B. Kraft, leitenantą J. R. | mQ 
lloyne ir majorą D. E. Griff-j ' . _ _____
in, tai Associated Press kovoj 
11 d. rašė: • /

“Under the normal practice 
among ąations, representat
ives of a foreign government' 
who are declared personally 

'unacceptable cannot be kept! 
in a country regardless of 
how much their home govern
ment may disapprove ol 
action against them.”

Na, o kada Bulgarija pa- 
reikalavo atšaukti 
Valstijų atstovą, tai, 
taip pasielgti, su ja buvo 
nutraukti diplomatiniai ryšiai, konukai-vaikai 
Išeina, kad pasielgta priešių-! Lietuvą, 
gai diplomatijos taisyklėms.

Trizonijoj, Frankforte, ame-1 Dipistane. Pasilieka tik vie- 
, rikiečių zonoje, tūkstančiai i nas neišrištas klausimas: 

ga ios. i vokiečiŲ maršavo gatvėmis iri kur pasidės visų tautų di- 
reikalavo, kad Amerikos ar-! 
mija vyktų namo. Tik ir mir
gėjo plakatai: “Americans, 
Go llame!”

ry Trumaną užpuolė taukai. 
Daktarai sako, kad jis turi at-j 
si kratyti mažiausiai 20 svaru- 

i kų. Na, kokiam paprastam 
! darbininkui, kurio ; algos už- 
I tenka tik galą su galu sudur- 
I ti, arba bedarbiui, tai tokia ’ 
( “bėda” nepasitaiko; o pasi-j 
i taikius būtų lengva nusikraty
ti. Bet prezidentui, kuris gau
na $100,000 i metus algos, j 
nereikia nei “income” taksų j 
mokėti, turi veltui palocius, 
važinėjimui lėktuvus, laivus, j 
traukinius ir dar gauna daug 
dovanų, tai “sunkus darbas.”

Paskelbta, kad General 
! Motors Corp., automobilių į 
gamintoja, 1949 m. gryno pel
no pasidarė $656,434,232. Nie
kados, savo istorijoj dar tokių 

j didelių pelnų neturėjo. Bet 
j lai darbininkai paprašo pa
kelti kelis centus į valandą 
algos, pamatysite, kaip fabri
kantai, komercinė spaudau ra
dijas ims verkjti, kad “neturi 
iš ko mokėti.”

Isterija prids progresyvius, i 
po komanda “prieš raudonuo- , 
sius,” nesiliauja. Tūlas FB1 j I *agentas, M. Cvetic, kuris sa- ! i 1
kosi 7 metai atgal buvo pa- j 
siųstas i komunistų eiles, jau į 
pusę Pittsburgho pažangiųjų i 
žmonių Įvardino, kaipo “ko
munistus.” Kas tik ne«su ka
pitalistais — “Raudonas.” Gi 
republikonas senatorius J. R. I 
McCarthy visus velionio Roo- i 
sevelto prietelitis skelbia “ko- į 
m unistais.”

• Valstybės sekretorius Dean ( 
Acheson pasiūlė 
jungai “sąlygas 
gyvenimui.” 
stengiasi ne
jungai, bet Kinijai ir 
demokratinėms 
atsisakyti 'nuo 
tvarkos.
tus.

Užtenka prisiminti vien jo 
siūlymą “Tarybų Sąjungai iko- 
operuoti” su pono Achesono 
politika Jungtinėse Tautose..' 
Ar galima? Paimkime kad ir 

. nusiginklavimą. Tarybų Są
junga siūlo panaikinti trečda^ 

j Ii visų turimu ginklų, panai
kinti visas atomines bombas 

I ir uždrausti jas kare naudoti, 
j Mr. Acheson nenori nei klau- 
j syti apie jpanaikinimą ginklų 
.ir atominių bombų. Jis džiau- 

j giasi, kad mūsų šalyj vis dau- 
. giau gaminama ginklų, ne vien 
: mūsų karinėms jėgoms, bet 
! ginklavimui Francijos, Angli- 
! jos, Turkijos, Graikijos ir ki- 
l tų kapitalo šalių.

Arba paimkime Kiniją. Ten 
liaudis nugalėjo kapitalistų ir 
ponų valdžią, sutvėrė savo. 
Kinija turi 450,000,000 gy^- 
ventojų. Tarybų Sąjunga skai
tosi su 
valdžia.
už palaikymą Jungtinėse Tau
tose generolo čiang K a i-še k o 
atstovo, už diplomatiją su re
akcija, kuri Amerikos karo 
lėktuvais, Amerikoj pagadin
tomis bombomis daužo'’ Kini
joj miestus 

j gyventojus. 
' ir tai Mr.
I bendros 
! m.ų 
| darbininkiškas šalis!

Pereitais metais mūsų ša

su

cl

Tarybų 
taikiam

Tikru moj, 
vien Tarybų

visoms
šalims Įsakyti 
jų liaudiškos 

Siūlo septynis punk-

duoti? Ar tą, kuri iš Mask
vos skilvio iškris?...

i šokį bandymai orlaivynui at-1 
siejo 930 sudaužytų lėktuvų. | 

Anglijos antras redaktorius j 
jos leidžiamo žurnalo Mask
voje Mr. Robert Daglish pa-■ 
smerkė Angliją, kaipo karo i r 1
kurstytoją ir pareiškė, kad jis 
pasiliks Sovietų šalyje ir dirbsi 
taikos išlaikymui.

Burmoje partizanai, kurie 
yra įsteigę Liaudies Respubli
ką, “valdo didelius plotus,’’ | 
rašo Mr. R. Trumbijl. Gi ko-1 
mercinė spauda ir radijas gy- i 
rėsi, kad būk jau partizanų • 
“neliko.” Reiškia, tas pasigy
rimas buvo perankstyvas.

Kinijos liaudies kariniai 
vai užklupo reakcininkų 
ro laivus jūroj, apkūlė ir

šia Kinijos liaudies 
Mr. Acheson stoja

ir žudo civilius 
Net su Anglija 

Achesorias neturi 
politikos eilėj klausi-

tai ką jau kalbėti apie

lai-

su-; 
vijo į Macao portugalų valdo-! 
mą prieplauką. Reiškia, liau
diškos Kinijos karo laivynas 
jau veikia jūroj. Galimas 
dalykas, kad netrukus pradės! 
veikti ir karinis orlaivynas, 
kad apgynus civilius žmones 
nuo reakcijos piratų.

Amerikoje komercinė spau
da daug rašo apie “badą Ki
nijoj,’’ kad ten 
dauja ir milionai 
mirs. žinoma, 
yra daug vargo,

milionai ba
rnio bado 

kad Kinijoj 
po tiek me

tų sunkaus karo, ir dąbar, ka-

kai, puola miestus, daužo ke-' 
liūs, sprogdina tiltus, kenkia j

Tysliava “Vienybėje” su
mini visą eilę dipukų lei
džiamų laikraščių JAV. ir 
Kanadoje ir priduria:

“Bet — palaukite. Dar 
organizaci-i apie jos reikšmę mums pa-'turės pasirodyti Nemunas, 

kad tos jstai-!įiems jr mūsų vaikams, į’Mūsų Kelias ir...

pagalba, o Lenkijai atsisakė! 
suteikti paskolų, tai neverta 
jai ten ir būti.

Vengrijos reikalavimai, kad 
Anglija ir Jungtinės Valstijos 
atsiimtų tūlus savo diploma
tus, bus patenkinti. Anglija 
turi atšaukti du asmenis, . o 
Jungtinės Valstijos—tris.

Įdomu tas, kad kada Wash-

Bet aš

bus protingesni už

; mo.

Tulas Stasys Mingaila, 
toje pačioje “Vienybėje,” 
ramina Žilviną ir kitus, ku- 

;rie jau neteko vilties, kad 
i tokie supelėję seniai, kaip 
| Grigaitis, Šimutis ir kiti, 
Į atvaduos Lietuvą. Jis rašo, 
: kad Dr. O. Brand, besitran- 

f the kydamas po Europą, patie- 
' kęs planą įsteigti dipukams 
atskirą valstybę, kuri va- 

Jungtinių! dinsis Dipistanas. Ji bū- 
vietoje Įsiąnti kur nors Afrikoje.

Kaip matote, kol ameri- 
atvaduos 

visi dipukai gy- 
Ivens naujoje valstybėje

Ožio

bus 
ant 

į visų dipukų laikraščių kapų 
i ir jį patį pa

guldyti, kaipo paminklą.

Kunigų “Drauge” tūlas 
Dr. J. Daugailis aiškina, 
kodėl kunigai skelbė, jog 
kiekviena valdžia esanti iš 

Į Dievo bei nuo Dievo. Ir ve 
kokią išvadą daro:

“...Taip, kiekviena val
džia iš Dievo, bet dar vie
nas dalykas ^atmintinas: ne 
kiekviena vyriausybė yra 
iš Dievo.”

Vadinasi, jeigu kunigams 
ar jų gaspadinėms nepati
ko kokia nors valdžia, tai 
ją pirmiausia reikia ap
krikštyti “vyriausybe”, iš-

jau tuomet galima plūsti 
niekinti ir net prakeikti.

krikštyti lydeka ir tuomet, 
be jokio grieko, pėtnyčioje 
maumoti.

Iš Quincy, Ill., kalėjimo 
pabėgo du kaliniai, kurie 
buvo nuteisti už vagystes. 

I Pirmiausiai jie pradėjo “no- 
bažniai” giedoti bažnytines 
giesmes ir begiedodami iš
plovė geležines grotas, kad 
galėtų pabėgti.

Nors policija smarkiai 
subruzdo jų jieškoti, • bet, 
rašant šiuos žodžius, dar 
nepavyko juos pagauti. 

'Veikiausiai meldimasis pa
gelbėjo pabėgti ir pasislėp
ti. Mat, kaip kam ir mal
dos pagelbsti.

pūkų valdžios? Jeigu jos 
visos, iš viso pasaulio, su
važiuos į Dipistaną, tai ne

pasidalindamos valstybės 
vairo sukeis civilį karą ir 

So- Įbiedniems dipukams reikės 
Va-1 nešdintis svetur ir pasiva- 

dai, sakydami kalbas, smerkė dinti. jau ne dipukais, bet 
anglų-amerikiečių imperialis- “dipistanukais.” 
tu s, 
t us

Tarybų Sąjungoj įvyko 
lamento — Aukščiausio 

i vieto atstovų—rinkimai.

vy- 
po- j 
de !
ir |

lus. Bet apsirinka reakcija, 
kad badas nušluos milionus ir 
ponija vėl grįš , prie 
Liaudis sugebėjo laimėti per
galę, ji sugebės nugalėti eko
nomines kliūtis ir paskutines 
naminės ir užsienio reakcijos 
pastangas.

Čechoslovakijoj pasitraukė 
iš ministerijos VI. Klementis. 
Kiek daug turčių spaudoj
trukš.mo! Gi kada Mr. Tru-į 
manas visus Roosevelto' buvu-į 
sius sekretorius (ministrus) 
išvaikė, tai ta spauda tame 
nematė “revoliucijos.”

Č e c h o s 1 o v a k i j o s liaudies 
riausybė Įsakė Vatikano 
piežiaus atstovui Ottavio 
Liva tuojau apleisti šalį 
vykti pas popiežių. Si
kad tam popiežiaus atstovui! 
neapeina tikinčiųjų dūšios, bot I 
kapitalistų reikalai.

Italijoj didelis revoliucinis Į 
judėjimas. Dešimtys tūkstan
čių valstiečių ima ponų dva- ; 
rus ir žemę dalinasi. Kur po- . 
licijaAr milicija prieštarauja, 
tai įvyksta mūšiai. Darbinin
kai buvo paskelbę generalį 
streiką, kuris buvo suparaly- i 
žiavęs dešimtyje provincijų ' 
viską. Apie padėtį Italijoj ! 
teks parašyti plačiau.

Jugoslavijos valdonas Tito 
verkšlena, kad neturi iš ko ! 
ginkluotis, o karą numato j 
prieš Tarybų Sąjungą. Reiš- ’ 
kia, ir jis prašo pas Ameriką ; 
ginklų. Jeigu jų gauna Tur- l 
kija, Graikija ir kitos kapitalo Į
šalys, tai jis jaučiasi taip pat! aš nupirksiu tau pusryčius, 
užsitarnavęs. —Į peklą, aš jau suvalgiau

Pietų Korėjoje partizanai tris pusryčius, dabai’ noriu iš- 
ruošiasi prie naujų .didelių ko-J sigerti.
vų, kaip rašo Mr. W. Sullivan.!, 
Jis rašo, kad kalnuose parti- 
zanai kuopia jėgas. Reakci-. 
jos pasigyrimai, kad būk “ne- i 
liko partizanų,” buvo tik blo- i 
f as.

par-

.. . » I

kurie ruošia prieš Sovie- 
karą. Molotovas sakė,' 
joki grūmojimai tarybi-

“Keleivis,” rašydamas 
apie Lietuvos nepriklauso- 

nės liaudies nenugąsdins. Bal- mybes minęjimą ir ten įvy- 
ceremonijas, sako, 

% galm- ikacĮ dipUkai įteikę iš Kauno 
muziejaus atvežtą vėliavą 

■A. L. Tarybai “saugoti iki 
Lietuva vėl bus laisva.” 

Dabar Amerikos Lietu
vių Tarybai naujas “rūpes
tis” ir, 
laidos.
Taryba turės įsteigti tos 
vėliavos išlaikymui specia- 
lį fondą, nes dar Amerikos 
vaikai nesirengia Lietuvą 

’ išlaisvinti.

i savimuosė dalyvavo 110,964,- dusias 
j 172 piliečiai, arba 99^

? i čių balsuoti. Tokio masinio ;
Į- balsavimo niekur kapitalo ša- Į 

lyse nebūna. Jungtinėse Vais-1 
tijose 1944 metais laike pre-į 
zidentiniu rinkimu, kada bu- 
vo didelis varžymasis tarpe F. 
Roosevelto ir Dewey, balsavi
muose dalyvavo tik 
liūčių balsuoti.

Odessos miestas ir 
k a jau pilniausiai 
nors karo 
nukentėję. Maskvoje prade 
jo statyti du viešbučius, kuriu I 
vienas turės 26 aukštus, 0 ki-; 
tas—J7.

52% ga-

prieplau- 
atsteigta, 

laiku buvo labai 
Maskvoje

žinoma, naujos iš
Veikiausiai A. I

Indijos valdžia oficialiai 
vasario mėnesį paskelbė, 
kad religinėse kovose tarpe 
indu ir moslemu* žuvo 3,50t) 
religinių fanatikų. Dabar 
vėl prasidėjo susirėmimai 
ir jau yra užmuštų ir su
žeistų.

Ir viskas atliekama die
vui ant garbės. Jo garbei 
paguldė 3,500 galvų. Bet 
Kažin ar nors viena galva 
randasi tų, kurie vadovau
ja religinėmis skerdynėmis.

__  \

Tūlas J. Naisys Brookly- 
no “Vienybėje” parašė 
straipsnį, už vardytą “Lie
tuviu tauta Maskvos skil- ^ypsenos t ,. f.lb./ Jl Jeigu taip, tai labai pras-

—Geradary, gal suteiktum jti dalykai! Tai kokią lietu-
d e šimtuką ?

—Ne; bet eik su manim,
vių tautą Amerikos Lietu
vių Taryba rengiasi išva-

Formozoje randasi “ste
buklinga” vieta—Liurdas. 
Klerikalų spaudos praneši
mais, pereitais metais tą 
vietą atlankė 2,400,000 mal
dininkų, kurių tarpe buvę 
20,700 ligonių. Ligonių “pa
gydymui” atlaikyta 54,500

(Tąsa S-čiainc pusi.)

j atima iš dvasiškijos žemes. Iš kiekvieno kunigo bei vys-.i ..
Ikupo atimama žemės perviršius; paliekama ne daugiau, Lii suradai? 
kaip 100 hektarų kiekvienam kunigui ar yyskupui. 100 

■ hektarų—taipgi geras dvarelis.
1 Ką gi Lenkijos vyriausybė darys su paimta iš kuni-
i gijos žeme?

Štai, ką: visokie pelnai, gauti iš tos žemės, bus naudo- 
i jami bažnyčioms taisyti, naujoms atstatyti, taipgi bied- 
’niems ar nesveikiems kunigams padėti.

Mums rodosi, jog šitoks Lenkijos liaudies vyriausybės 
patvarkymas yra labai naudingas kunigijai ir visam 
kraštui.

Bet atsiminkite: lietuviški kunigai, klerikalųr spauda 
ir viso pasaulio kuriigų kontroliuojama spauda, del to 

j sukels didelį skandalą!
Ji sakys, jog Lenkijos vyriausybė skriaudžia kunigus..
Bet jeigu čia yra kokia nors kunigams skriauda, tai 

šis žodis tuomet nustoja tos prasmės, kokią jis ligi šiol 
turėjo!

Ponia pažadėjo patrankai 
jaunuoliui gerą atlyginimą už 
suradimą jos prapuolusio kud- 
liaus šunelio.

—Ach, biednuteli mažyti, 
tu mano numylėtasis, kaip tu 
dabar atrodai ? O kur gi tu

Jaunuolis: Miela poniute, 
vienas beširdis šelmis buvo 
prisirišęs jį prie ilgos lazdos 

; ir vale 1 augus su jUo.

Tu tikrai gražiai už- 
savo automobilį, jislaikai 

toks švarutis.
Jis: Tai lygus pasidalini

mas, jis man kišenę taipgi 
apšvarina. I. U.

TOKIO, Japonija. — 2,000 
japonų policijos atakavo ir 
užėmė progresyvių korėjie
čių centro rūmus Tokio 
mieste, Japonijos sostinėje.

Mūsų armijos sunkvežimiai buvo panaudoti laužyti 
Paryžiaus subvių darbininkų streiką, įvykusi prieš ke
letą savaičių. Viename iš tokių sunkvežimių francū- 

zas kariškis matomas iš keleivių surenkant forus.

2 pusi.—-Laisve (Liberty, Li th. Daily) — Ketv„ Kovo 23, 1950

r



KAIP LIETUVOS SOSTINE, VILNIUS 
SUTIKO NAUJUOSIUS METUS

greit
Šalia

nukrypo į 
poliruoto 

stovėjo

Pastabos
(Tąsa nuo 2-rro pusi.) 

mišių ir 2,360,000 išdalinta 
komunijų.

Pasirodo, kad komu n i s- | Įsakymu zuikiai pradėjo 
tai ne tik žemėje, bet ir į užpuldinėti Australijos 
danguje turi galią, jeigu ūkininkui/? Reikėtų pasiųs- 
užėmę Lietuvą Jurgį Ma- ti Maskvai protestą ir Tau- 
tulevičių neprileido prie tų Sąjungoje paduoti skun- 

ĮV. Paukštys.
» M 3 f;

« 1, 
!» n? Ii

kės laukti, kol smetoniniai 
Lietuvą užvaldys ir Matule
vičiui vyžą išduos persikel-

naujos Verdi melodijos. 
Puota pas Violetą. Svečių 
choras dainuoja “Pakelki
me taures linksmybių auk
štai”. Publika klausosi savo 
mylimųjų artistų: Alfero 
rolę atlieka Kipras Pet
rauskas, vis dar kupinas 
jaunatviško užsidegimo, o 
Violetos partiją — jauna 
solistė YLienė. Kituose vaid
menyse: Flora Bervua — 
S. Vaidžiūnaitė, Jurgis Žer- 
mon — A. Sodeika, Baro
nas — St. Sodeika ir t.t. 
Šokiuose dalyvauja J. Jo
vaišai te, B. Kelbauskas A. 
Ruzgaitė, V. Aukščiūnas, 
H. Jagminas ir kiti.

Lėtai nusileidžia uždan- 
Iga, kurioje išsiuvinėta bal
ta rūtos šakelė. Pirmoji 
pertrauka. Žiūrovai ratu 
vaikščioja teatro vestibiu
liais, apmuštais purpuriniu 
aksomų ir šilkais. Iš po 
karnyzų sklinda švelni švie
sa. Tai nebe tas teatras, ku- 

• ris čia buvo prieš karą: vis

liko toje stebuklingoje vie 
i toje pinigų, tai tik kunige 
! liai—stebuklų gaspadorė-

Worcester, Mass.

. » -x-*

Chicagos

^ Greitai Bėga Laikas
\ Rašytojų knygyne mums 

teko nugirsti tokį, pasikal
bėjimą:

— Pas jus čia, Vilniuje, 
baisiai greit bėga laikas. 
Premjeros, įkurtuvės nau
juose rūmuose, naujo fab
riko gimimas, dar vieno 
laikraščio pasirodymas, — 
kas dieną vis nauji įvykiai, 
vis nauji įspūdžiai.

— Kas tiesa, tai tiesa. 
Pasineri į gyvenimo sukūrį 
ir nė pamatyti nespėji šuo
liais bėgančio laiko. Apsi
dairai — ir jau praėję dar 
vieneri metai.

Tema 
knygas,
medžio lentynų 
grupė senų pažįstamų — 
rašytoiai ir žurnalistai Gri
cius, Dovydaitis, - Oškinis, 
Šimkus. Jų žvilgsniai klai
džiojo po naujai išleistas 
knygas, įvairiaspalvius jų 
viršelius. Žemaitė ir Cvir
ka, Volteras .ir Ruso, Puš- \ v. x ,
kinas ir Dostojevskis, Ke- ^as cia pakeista, patobu- 
lermanas ir Falada, o Čia p.įn^a: Nebe tie ir pasikalbe- 
vėl Šekspyro nemirtingi Gima1’ kunių tekdavo kjau- 
VninnDui isvtis anksčiau. Nors vilnie-

— Nespėji sekti ir knygų ciai 11.’. SraziaĮ apsnengę, 
pasaulio, — gijžo prie se- i^et jiems visai neįdomu 
nos temos žurnalistas Oški- svarstyti ppnios N. balinės 
nis.—Savaitę nenueik kny-1 suknejės dekolte problemos 
gvnan, o io lentynose jau mėgiamos prieškarinės 
viskas pasikeitę. .teatro publikos pasisnekė-

...Naujųjų Metų išvaka- I.PmU temos.
rėse anie tai daug kas šne-1 — Jus pažįstate jį? Tai 
kėio. Gvvenimas kupinas į-{ jaunas kompozitorius Juze- 
vykiu. Nebėra to slegiančio {liūnas. Jo antroji simfoni-

senosios 
kartos muzikas prof. Ben
derius savo bendrakalbiui.

Tarybų Sąjungos sporto 
meistras Kulakauskas kal
ba keliems Vilniaus univer
siteto studentams anie atei
nančių metų krepšinio ka
lendorių. O teatro direkto
rius K. Grybauskas, su ku
riuo gyvai šnekasi neauk
što ūgio jaunimo laikraš
čio korespondentas, mini 
operas ir baletus, kurie 
1950-taisiais metais išvys 
Vilniaus teatro rampos 
šviesą. Su kauniškiu profe
soriumi, atvykusiu šventei 
į Vilnių, kalbasi “Žalgirio” 
staklių fabriko brigadinin
kas Geležauskas. • Argi iie 
randa bendra tema? Šis 

būtų vietoje

r*
* 

t

sustingimo. Žmonės supra- i ja buvo atliekama Maskyo- 
to, kas yra tempas, užsimo- ie, — pasakoja c____— 
iimns. Ir nors jokių kalen
doriaus reformų nėra įvy
kę, o metai dabar kažkaip 
greičiau praeina. Rodosi, 
vakar sutikome 1949-tuo- 
sius. o štai ant slenksčio jau 
ir 1950-tieji.
švenčių Nuotaikos

Kirpyklose, cukrainėse, 
prie teatro kasų — visur 
pilna žmonių, visur gyvas 
judėjimas. Guvus kondite
rijos magazino vedėjas nes
očia savo bloknoto išbrai
žyti užsakymų eilutėmis: į 
Antakalnio gatvę reikia nu
vežti tortus, o į Mickevi
čiaus — keksą ir tešlainius. 
Dešimtys pirkėjų atakuoja 
vedėja ir tas vis rašo ir ra
šo. O tuo pat metu iš kiemo | klausimas 
tolydžio išrieda dailios, prieš dešimtį metų, bet ne 
transportinės mašinos, iš- dabar, 
vėžiojančios po Vilnių ska- tampa apsišvietusiais žmo- 
nėstus Naujųjų Metų stalui, nėmis ir ima gilintis į 
Nenustoja skambėję Ope- mokslo problemas. Juo la- 
ros ir baleto teatro kasinin- Į 
kių telefonai — vis užsako
mi bilietai i tradicini “Tra
viatos” spektaklį. Kirpyk
lose, ypač moterų salionuo- 
se, kaip visuomet prieš 
šventes — eilės. Net ir gat
vėse jaučiamos Naujųjų Me
tu nuotaikos: sunkvežimiais 
išvežibjamos po miestą eg
laitės, o pačia didžiąją —10 
metrų aukščio — gaisrinin
kai pritvirtina prie Pilies 
aikštės grindinio. Vos tik 
eglė pritvirtinta, ji iliumi
nuojama šųĄtais įvairia
spalviu lempučių ir daugybe 
papuošalu. Reginys bema
tant sutelkia gausius vaiku
čių būrius.
“Pakelkime 
Linksmybių

Pasikėlė 
gatve, limuzinai sustoja 
prie Operos ir baleto teat
ro. Kaip ir visuomet per 
Naujuosius Metus — “Tra
viata”. Prie dirigento pul
to pasirodo Mvkolas Bukša 
— Lietuvos TSR nusipelnęs 
meno veikėjas. Pernai Vil
niaus visuomenė iškilmin
gai pažymėjo jo 80-ties me
tų jubiliejų.

Liejasi pažįstamos, bet___ t _____
skambančios kas kart kaip | dingo tos minios.

kada darbininkai

Taures 
Aukštai’*

liau, kad ir profesorius, 
nasirodo, sužino daug nau
jų dalvkų iš Geležausko lū
pų: juk žalgiriečiai 1949 
.metais ‘ patobulino darbo 
procesą ir dabar gamina 6 
kartus daugiau staklių ne
gu prieš metus. Tai įdomi 
naujiena mokslininkui.

Prigesusios šviesos kvie
čia žiūrovus užimti vietas 
ir daugelis, nespėję pasida
linti mintimis, susitaria 
tuoj po švenčių susitikti — 
sėsti drauge ir nuodugniai 
apsvarstyti iškilusias prob
lemas. Ir kas žino — kiek 
naujųjų minčių kilo Naujų
jų metų išvakarėse, min
čių, kurios gal jau 1950 
metais reikš naujas maši
na^, naujus kultūros židi- 

i nius, naujus monumentali-I lIALlUy 11C4L4 |V<0 
Basanavičiaus! nius pastatus.

“Saulėtoje Arizonoje,” kur milijonieriai važiuoja žie- 
mavoti, tos saulės ir gerovės nemato čia matomoji 
Mrs. Morgan su savo penkiais vaikais, gyvenančiais 
vieno kambario lūšnoje ir žiūrinčiais Į tuščią blėtinę, 
kurioje kadaise dar buvo kenuotos sriubos. Morgan, 
sužalotas žmogus, pardavinėjo savo kraują, kad už jį 
nupirkti vaikams duonos . Šeima ne viena tokia, tik 
viena iš daugelio keliaujančią lauko darbininkų kem

pėje, kur darbininkų organizacijos neseniai atrado 
šimtą vaikų paliegusių nuo nedamitimo.

Marijonų organas 1
, gas’ praneša:
! “Prel. K. šaulys ir prof. {Tito valdžia uždare moterų j 
M. Biržiška, abudu pasira-;

; šiušieji vasario 16 d. aktą, j 
i atsiuntė “Draugui” savo į-{ 
įdomius atsiminimus tautos!
! šventės proga.”

Buvęs social demokratas I 
j M. Biržiška atsidūrė Mari-į 
jonų organe, kaipo bendra- 

1 darbis. Ar tik nesirengia 
i įstoti į Marijonų vienuoly-'

pakūtavoti”,

Kovo 13 d. urnai mirė Au
gintas Pupelis. Kaip papras- 

i tai, nuvyko j Standard Pull-Iiraneša,^kad Jugoslav)joje I (..u; Co <lirbtuvę kur jis
užbaigi-

na ir pradėti 
už

■mas

. ; dirbo vidaus vagonų
i vienuolynus, . o . vienuoles l mo (pirųus
{pristatė prie sunkių darbų.,
|Tai esąs baisus dalykas. 1 Pradėdamas dirbti

I blogai ir nuvežtas į
Bet Washingtono valdžia { mirė. Buvo 65 metų amžiaus, 

’apie tai ne tik neprotestuoja, i jo žmona mirė 1947 m. Pa- 
,bet ir lūpų nepraveria, kad' liko nuliūdime du sūnus ir dvi 
{čia religijos persekiojimas.! dukteris.
JXtbuhii; ' ji Tito valdžiai Vc|ionis ( -0 ie Lje. 
milionus dolerių duoda. luvos Sūnų h. Dukte,.y Uray.

Mat, Washingtono admi-' gystės, LDS 57 kp., Lietuvių 
principas: su! Piliečių Klubo, šv. Liudviko 

Buvo dienraščio 
Laisvės skaitytojas. Lankyda- 

įgimus 
į ii’ būdavo linksmo būdo.

Palaidotas religiniai šv. Jo- 
no kapinėse, kovo 16 d. Lai- 

u . ., <<A į (lojimo pareigas atliko grabo-Di augę skaitau. Aus- r]-us pcįer Karalius.

pasijuto 
ligdninę

jaunystės griekus, ku-' nistracijos
; papildė priklausyda- j religija žinokis, tik kapita- Draugijos.
prie socialdemokratu? Cistinių interesų nelieski, r 1 . . v

_ , ‘ prieš Sovietų Sąjungą ko- | vom ^pažangiųjų paren
tai ir būsi mums ge

Koncertai, Premjeros,
Vakarai

Artėjant
metams, Vilniuje, Kaune h 
kituose miestuose buvo su- 

literatū-

Dr. K. Matulaitis ‘Drau- 
ige’ nusiskundžia, kad jeigu 
komunistai nebūtų užėmę 

j Lietuvą, tai jau dabar lie
tuviai turėtų savo šventąjį, tralijoj ūkius užpuolė zųi- 
įjuomi būtų buvęs arkivys- 
| kopas Jurgis Matulevičius, 

jau seniau popiežius 
i šven-

XT ... ilNGs ]au seniau por Naiwesiems pijus X] pavadi ‘ j, 
io k o 11 n o Ti• d 1    c L

neturėdamos kur sutikti 
Naujųjų Metų, beprašmiš- 
kai stoviniuodavo kadaise 
prie Kauno karo Muzie
jaus ir klausydavosi kas
met vis tų pačių monotoniš-(rengti koncertai 
kų generolo Nagevičiaus iros vakarai, teatruose įvv-1 
kalbų? Kaip nuobodžiai su-i ko premjeros. ■ 
tikdavo tūkstančiai žmonių i 
Naujuosius Metus, kurie I 
paskiau kasdien pasikarto
davo savo beprasmiškumu, 
paskiau kasdien jpasikarto- 
vos, jokios prošvaistės — 
vien traferetinės “muzieji
nio generolo” kalbos. Ir tai 
vadinosi Naujųjų Metų su
tikimu !
švente Visur !

Dabar šamnano 
keliamos ne tik puošniame 
restorane. Šventė isivyravo 
kiekvienuose namuose — ir 
Eidukevičiaus vardo odos 
kombinato darbininko Juo
zo Baltmiškio gražiame bu
te. kur šalia eglaitės visa 
laiminga šeima, ir univer
siteto kaukių baliuje.

Dwlikta valanda iškelia
mos šampano taurės. Švvti 
žmonių veidai. Daug vargo 
būta dvidešimtajame am
žiuje. Bet eile paskutiniųjų 
metų nešė Lietuvos žmo
nėms laimę. 1950-taisiais 
metais įnusėja XX-tasis 
amžius, kuris .yra naujos 
eros pradžia. Šita era žada 
nepaprastai daug tiems, 
kurie žengia kūrybiniu so-

taurės
Vilniaus Aeat-’ , ,. x- .. I
Operos ir ba-

tu vvru — c
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ras.

kiai. Gyventojams gręsia 
badas, nes zuikiai, kaip 
šarančiai, (skėriai) viską 
sunaikina.” 7

Kažin, ar tik me? Maskvos

Sunkiai buvo susirgus šupe- 
nienė, buvo išvežta į ligoninę. 
Ten padaryta operacija. • Li
gonė jau eina geryn. Linkiu 
greitai pasveikti. D. J.

■i-

Dienraščio. Laisves

B1ZARAS
PACKAGE PARTY & DANCE ■
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kurie žengia kūrybiniu 
cializmo keliu, t 
Tekstilės Pramonėj 
1950 Metais

Tekstilės tresto vyresny
sis inžinierius A. Jurevičius 
papasakojo Jūsų korespon
dentui : •

— 1950 metais plačiai bus 
vykdoma 
statyba.

Kaip 
fabrikas 
visiškai sugriautas. Jo vie
toje iškilo nauji, didesni už 
senuosius pastatai. J 1950 
metais “Drobėje” plačiu 
mastu bus montuojami mo
derniški įrengimai — stak
lės, apretūros mašinos įr tt. 
Jau šiemet “Drobė” pateiks 
daugiau vilnonės medžia
gos, negu prieš karą.

Smarkiai išplečiama Klai
pėdos “Trinyčių” ir “Gul
bės” fabriku gamyba. “Li
tekso” fabriko korpui pris
tatomas dar vienas aukš
tas. Sumontavus naujas1 
stakles, du kartus padidės 
Plungės, “Linų audinių” 
fabriko pajėgumas. Smar
kiai išaugs taip pat šilko

tolesnė įmonių

žinoma, “Drobės” 
karo metu buvo

Vienuolikta Valanda 
Vakare

Žmonės skuba iš teatro- 
kas į namus, ar pas pažįs
tamus, kas į balių, kurie 
rengiami šiandien visur — 
fabrikų klubuose, 
siose mokyklose, ______
nuošė. Kiekvienas turi pa- į įmonėje, ypač

Didelis literatūros vaka
ras įvyko Vilniaus Filhar
monijoje. Į jį susirinko apie 
1200 žmonių. Savo kūrybą 
skaitė rašytojai ir poetai 
V. Putinas-Mykolaįtis, Teo
filis Tilvytis, sAntanas 
Venclova, Kostas Korsa
kas, Valerija Valsiūtįįęnė,

i ir kiti.
Trijuose 

ruošė buvo 
pastatymai, 
lėto teatre
nosios Aguonos” baleto 
premjera. Baletą statė nu- I 
sipelnęs 
bauskas, 
pelniusio 

i laimos.
.Valstybiniame dramos 

teatre įvyko “Taikos balan
džiu” pjesės prehijera.

Dideli koncertai buvo 
surengti didžiojoje Konser
vatorijos salėje, profesinių 
sąjungų klube ir kitur.

Kaune įvyko du Lening- { 
rado šokių ansamblio kon-1 
certai.

Su dideliu pasisekimu I 
praėjo Vilniuje Latvijos 
valstybinio choro k oncer-1 
tai. Didelis lietuviškos dai- i 

mos vakaras buvo sureng
tas Šiauliuose. Mokytojų 
instituto salės scenoje vie
nas po kito pasirodė įmo
nių, gimnazijų ir kiti mies
to chorai.
Įdomus buvo šventvakaris 

Palangos kultūros namuo
se. Čia įvyko literatūrinis- 
muzikinis vakaras.
Vilniaus Aero Stotis

Eina į pabaigą moder
niškos Vilniaus aero sto
ties statyba. Trijų aukštu 
rūmuose bus įrengta puoš
ni laukiamoji salė, restora
nas, viešbutis; veiks paštas, 
telegrafas. Iš stoties per 
radiją bus galima susisiek
ti su skrendančiais lėktu
vuose keleiviais. Per radiją 
bus taip pat nuolat prane
šama į visas sales apie at- 
skrendančius bei išskren
dančius keleivinius lėktu
vus. (Iš “Tėvynės Balso”)

.artistas B. KeL į 
dekoracijos—nusi-; 
dailininko V. Pa- i
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Bus Dvi Dienas: šeštadienį ir Sekmadienį

K6vo-Marcli 25 ir 26
Visu bazaro laiku, kasdien bus duodami karšti valgiai. 

Kviečime visus į dienraščio Laisvės bazarų. Čia pasilinks
minsite ir tuom pat kartu paremsite savo dienraštį finan
siniai.
Aido Choras vad. Geo. Kazakevičiaus, šeštadienio vakare, 
kovo 25-tą duos gražių dainų programų. Būkite bazare ir 
išgirskite gražių dainų ir pasišokite.

Prašome visų turėti mintyje, kad 
bazaras įvyks šeštadienį ir sekma
dienį, kovo-March 25 ir 26 dienomis, 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill, N. Y.

Abu vakaru bus šokiai gros Geo. 
Kazakevičiaus Orkestrą. Įžanga ste
bėtinai žema, tik 40c asmeniui. Sek
madienį, 3-čią valandą po pietų, 
LKM. šokikų grupe duos liaudiškų 
šokių programą.

Šeštadienį prasidės 6-tą vai. vakare
Sekmadienį nuo 3-čios 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

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<f)

<♦>

<♦)

<0

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<|>

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<♦>

<!>

<i>

aukšto-
restora-1 gamyba “Kauno Audinių” 

........ i žokardinia- 
sirinkęs vietą, jiiekas šią me skyriuje, kur į rikiuotę 
naktį nenuobodžiaus. Kur stoja daug naujų sudėtin- 

y kurios, Igų mašinų.

Protestantai prisiekė 
Čechoslovakijai ištikimybę

Praga. — Protestantų ir 
visų kitų nekatalikiškų re
ligijų vadai prisiekė ištiki
mybę čechoslovakiios Liau
dies Respublikai. Tik kata
likų vyskupai atsisakė pri
siekti jai ištikimybę.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

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

<♦>

<♦>

>

>

» 3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Kovo 23, 1950
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4 pusti—Laisve (Liberty, Lith. Daily )—Ketv., Kovo 23ž 1950

Nevilkindami platinkime 
šiuos šio mūs pikniko bilietu
kus visomis pastangomis, 
idant jie visi būtų išplatinti 
iki 14 d. gegužės, iki pik
niko dienos.

A. GILMANAS,
ALDLD 2 Apskr. pirm.

j United Mine Workers prezidentas John L. Lewis po 
pasirašymo su anglies kasyklų savininkais kontrakto 
pasikalba su firmų atstovu Ralph Taggert. Naujuoju 
kontraktu 78,000 angliakasių gauna po 70 c. mokes- 
ties priedą per dieną ir po 10 centų daugiau nuo kož- 

no iškasto tono anglies bosai turės mokėti 
j gerovės fondą.

(Tąsa)

visai nelauktas ne
tikėtas įsakymas:

Bueri

Landwchr

ne išgyvensi u, iria

jai! devinta dešimtį me

tų.
kirstomos

— net ii

tų paukščių kolonijos vaizdo. Riogso sau

sklindamedžiuose', o

sakė

nei pempių

ataušo,

(Daugiau bus)

Kruizo Auplinons 
Sulce-Iioitehauz 
Landvėru Leil mons

honcicr 
junge

po 10 
kiaušiu

paleontologija ’aiškiai įrodė,: 
kad jokių visuotinų katas- i

menės rezervas iš atitarnavusių ir seny
vo amžiaus vyrų, šaukiamų tiktai karo 
laiku apsaugos reikalams).

metu i
duenan nuskendę palikdavo

būdavo šakotose vinkšno- 
pilusodėj. Varnų sunešti 
’•riozdiškai sukrauti žabai

apie 
. i am 
vą,

gūžtos visada 
se, Graužinio

varnas j išsikerojusį vinkšnyną Grauži
nio galusodėj, o suaugusius — lygiai ir 
vyrus, ir moteris — prieš pempes į pa

nas sustojo ir praleido pro save rugelė- 
nų vorą, tartum du karvedžiai, apžiūrė
dami savo pajėgas.

Katastrofų teorija nega- , 
Įėjo ilgai moksle laikytis, • 
nes naujieji daviniai aiškiai

nematydama nei tų ilgųjų 
nieko “prakeiktai parma-

liusų. Toliaus, kad šutai- [ suaušo į vandens lašus, nu
pinti tokią žvėrių daugybę I krito ant žemės,

jo lengvai ir, kaimynų klau 
nemano kartais iš visų rūgo

būtinai neikia įvykdyti, o sekmąją se
niūnas atjojo su žandaru.

mūs plutoj nuolatos eina 
nepastebimas. ' judėjimas; 
vienur žemės pluta paleng-

žemes paviršiaus vie
ku ri nebūtu buvusi

aukštu kalnu gub- 
atranda' iūru 

kaino

PAGARSINIMAS IS 
SAKYKLOS

Pavieto valdyba perka
pempu kiaušiu

! siėmė vienų gyvulių po 2 Bet šimtam tūkstančių-me- jų pūslė jau gali atlikti ir į 
Į poras, o kitų net po 7 po- i tų praėjus žemė tiek atvė- plaučių rolę—kvėpuoti ore.’ 
i ras. Antra, nesuprantama, 
į kuriuo J
dienas galėjo surinkti tokį į suaūšusios medžiagos. Tuo- pikų kraštuose, kur smul-ino! — spjaudėsi senasis Varkalys. — 

Tam besočiui germanui ir iš varnų mė
sa, ir iš mėšlo vaškas.. .

, so, kad ant jos paviršiaus j jų ainiai dar ir šiandien 
būdu jisai į kelias pasirodė kietas kiautus iš yra užsilikę karštuose tro-i

i _ ■ , . i . y __ • ___ _i XI.1 rn.... I • i i v j ”i ... i

po 5 plenigius už kiek 
\ iena kiaušini ir jaunus 
ramučius po 25 plenigius 
už kiek viena. Priestaty- 
ino viela B ueiįenne is te

didžiulį žvėryną iš toli- ■ met ir apsupanti žcn; 
miausių žemės užkampių, ir . mosfera

# t

Keturiais čytais apstiegta, nedidelė, 
sukrypusi Ignoto kalvė iš tolo buvo pa

APYSAKA
Parašė A. GUDAITIS-—GUZEVIčIUS

Varkalienė 
mirksniu, bet 
“karčių,” nei 
zoniško,” ji ėmė abejoti seserėčios Grun- 
dalienės parodomuoju dievotumu, o il
gainiui priprato pi-ie to žmogaus:

— Nei dūmo, nei lašo burnon! Nei 
blogo žodžio niekad niekam, lyg šventa-- 
sai!

Ir netrukus Varkalienė jau su visomis 
davatkomis kirtosi dėl savo įnamio:

— Ko šmeižiat nekaltą? Ko juodinai? 
Neprilips jam tas purvas!... Jis žmo
gus, kaip reta! Ir iš pamilijos geros: 
gaspadoriaus vaikas! Jis už visus ken
tėjo! Tai tik už tikėjimą seniau apaš
talai taip kentėdavo .. .

O seserėčia, zakristijono pati, ir nusi
tvėrė :

— Naujas, matykit, apaštalas dabar, 
ir gana! Cicilikų apaštalas!

Jr išgarsino Didžkų, kaip “cicilikų

Taip buvo ligi pat 1914 metų..
Mobilizacija išrinko iš kaimo* jaunuo

sius vyrus, paskui suaugesnius, šeimų 
tėvus, pagaliau priėjo ir Ignoto eilė sto-

rusę jau penkioliktus, o Petriuką — try
liktus metus beeinant. Užkalė savo kal
vę kryžmai lentomis, atsibučiavo su ar
timiausiu prieteliu Deksnių — pribuišė- 
liu ir išėjo iš kaimo, žmonos ir vaikų ly
dimas ...

lentos aptrešo ir bulundas be kamino, be 
skiauterės kalvės viršugalvis išsiskėtė, 
lyg išbrinkusio lepšio kepurė.

Ilgai išstlpygjo nevarstomos tos kalvės 
durys, kryžmai užkaltos lentomis. Čia, 
prie tų lentų, seniūnas segė iš kreizamto 
gaunamus “apgarsinimus,” “prisaky
mus” ir “paieškojimus.”

Pats seniausias buvo “uždraudimas 
vyriausiojo vado rytuose — jo didenybės 
Bavarijos prinso Makso” per vietos val
džią, paskelbtas dar 1916 metų sausio 
15 diena:v

Tie neramūs ir nešvarūs paukščiai, 
kuriems gamta nedavė nei malonaus bal
so, nei patrauklios išvaizdos, buvo dar ir 
plėšikai: ne vienas Rugelių kaimo spar
nuočių išperėtas geltonsnapis naminis 
pyplys pabaigė savo dienas varnų naguo
se.

ras, tas varnapalaikes! — metų metais 
keikė Rugelių gyventojai, bet varnų ne
ėmė nei ligos, nei marai, o rudenį ir pa^ 
vasarį, iš kaimyninių vienasėdžių ii’ pa
livarku susimetusios i Graužinio vinkš
nas, varnos didžiuliais būriais skraidė 
sau Rugelių laukuose. į

Taip buvo nuo amžių. Niekada niekas 
čia nemedžiodavo nei varnų 
o tie vokiečiai, mat, sugaIv

V i e na sekmadienį K re i z<) h a u p t m a n o 
pranešimas buvo Obelių klebono perskai
tytas bažnyčioje,' o po to kaimo seniūnai 
išnešiojo jį po visą apylinkę. Seniūnas 
Neviera per šešias dienas Rugelių kaimo

S. Matulaitis

kais mokslas neįstengė dar I žemes Plutos Vystymosi 
i duoti tinkamo atsakymo, j Isterija Ir Ledų Tvanas. 
■Kad kaip nors šitai išaiš- 

i kinti, kai kurie mokslinio 
likai iškėlė mintį, kad auga
lai ir gyvuliai buvo tveria- 
jini po kelis kartus. Iš pra- 
idžiii buvo sutvertos vienos 'trofų, jokių visuotinų tva-i 
gyvuliu ir augalu rūšys, beti nil an^ žemės niekuomet ne -1 

j įvyko kokia nore pasaulinė buvo' Mdavo ,«an? dlde11 
i katastrofa, pavyzdžiui, vi- 
’suotinas tvanas, visos gy- 

'vos esybės žūdavo. Tuomet į Būdavo upių i.....
i tvėrėsi kitos nalujos rūšys,: užlieję kartais gal ir 
kurios 
katastrofos;, po to vėl tvė-i kin? gyyulių ir žmonių dau- 

gybę. Sitai veikiausiai ir 
buvo priežastimi pasakų 
apie visuotino tvano atsira

Budavo gana dideli 
vulkanu išsiveržimai, už Ii e-!* •
ję lava ii’ pelenais didesnį 
ar mažesnį žemės plota.

> upių išsiliejimai.
• dide-

žūdavo nuo kitos (Hus žemumų plotus, sunai-

Pi rki max ir rekvizicija i ra visai uždrausta- 
A pskricio virsin in leas.

Tų popierių buvo begalės: uždrausta 
naudotis dviračiais, uždrausta siuntiniai 
be apskrities viršininko žinios, uždraus
ta malti naminėmis girnomis, uždraus
ta gamintis muilo, uždrausta išeiti bet 
kur iš savo valsčiaus be žandarų leidimo, 
uždrausta kergti su neveislinės kilmės 
eržilais, ir po kaimus per pačius didžiau
sius žiemos šalčius buvo paleisti vokie
čiai veterinoriai, kurie neturinčius kil
mės liudijimo eržilus tuoj pat .operavo, 
ir beveik visi operuotieji eržilai išstipo.

Pamečiui vis buvo draudžiama naudo
ti savo reikalams javus, — suimta visas 
1916, 1917 ir 1918 metų derlius.

“Der Chef der Deutschen Verwaltung 
fuer Litauen Franc-Josef Fuerst von 
Isenburg-Birstein,” lietuviškai pasivadi
nęs “Pirmininkas vokiečių valdžios Lie
tuvoje, Pranas Juozapas Kunigaikštis 
Izenburg-Biršteinas” — mirties bausme 
įsakė bausti visus, kas laiko ginklus ar 
bet kokią Karišką medžiagą.

Įsakė atimti visokius vario indus iš 
namų, net nusukinėti durų rankenas.

Įsakė rinkti senuosius carinius vario
kus ir keisti juos į rūdyjančius kaizerio 
fenigius.

Įsakė gaudyti belaisvius ir iš “cvang- 
arbeito” pabėgusius civilinius gyvento
jus: “1000 markių ątlyginimo, kas su
ims besivalkiojančiu arba besislapstan
čių priešininko kareivių arba prasikal
tusių jų.”

Įsakė rinkti žoles: miškinę dedešvą, 
skiauturinę širdažolę, oželinj peletrūną, 
šundraiką, net dilgėles ...

Įsakė rinkti obuolių, vyšnių, “pliumų, 
mirabelių, reineklodų ir aprikozų” kau
liukus aliejui gaminti...

Pagaliau 1918 m. kovo mėnesio pabai-

Ilgas, sudžiūvęs ir apšepęs, seniūnas 
Ncviera sėdėjo ant žemos ir pilvotos ku
melės, beveik siekdamas žemę savo me
džioklinių pušnių kulnais, o mažaūgis 
žandaras labai karingai žvalgėsi nuo il
gakoje juodžio nugaros. Žandaro pagurk
lyje tviskėjo auksu plačiaspąrnis karū- 

. nuotas erelis, o ant didžiulio, kuoduoto 
šalmo — kitas erelis, dar labiau išskės
tais sparnais ir dar aukštesne karūna.

Praeidami pro žandarą, žmonės linko, 
kaip rugiai pavėjui. Kaip čia nesilenk- 
si, jei su beržiniu pagaliu arba su stir- 
nakoju žandarai tuojau pat vietoje pa- 
lankstydavo tuos, kurie nenorėjo klausy
ti kunigaikščio Izeriburg-Birsteino įsaky
mo — “sveikinti vokiečių karinės ir ci
vilinės valdžios atstovus.”

1 Senasis Varkalys, kuriam drauge su 
marčia teko, pi utines pasirišus, traukti į 
pabalį, praeidamas nusilenkė žandarui, 
bet greitai užsimaukšlino kepurę ir nu- 
sispiovė:

1

i rėsi kitos rūšys, ir taip pa- 1 
! sikartojo kelis kartus. Žmo-' 
! gus) sutvertas po ^paskuti- elimą. Išsigandusiems žmo- 
įnio tokio tvano, čia aiškiai - ,v • 1
I pasireiškė tikybos įtaka.
Pasaka apie visuotiną tva- 

I na nebuvo dar galutinai at- 
1 mesta, net mokslininkų tar- 
! pe.

Šiandien mes, mokslo da- 
j viniais pasiremdami, tikrai 
i žinome, kad jokio visuotino 
: tvano ant žemės niekuomet 
i nebuvo. Tuo būdu biblijos 
j pasakojimas apie visuotiną 
■ tvaną yra tik pasaka. Mes 
i žinome net, iš kur kilusi 
biblijoj įrašytoji pasaka 
apie ta tvaną, žinome, kad 

i žydu dvasiškiai jrašė į sa- 
i vo “šventąsias” knygas pa- 
jsaką apie tvaną žodis į žo- 
, dį paimtą iš babilioniečių. 
i Babilioniečių Įiasakoj, užra- 

’i šytoj daugeliu š’ 
i anksčiau negu žydų, tas pa- 
Išakojimas taip skamba. 
I Vienu tarpu dievai susirim 
Ike Sumanė išžudyti žmones 
i už nepaklusnumą. Dievas 
lEa pranešė Utnapištim’ui 

dievu sumanymą, liepė 
skubiai pasidaryti lai- tos, 
pasakė net kokio dy- mariu dugnu po kelis kar
tini būti tas-laivas; į- fljs 
pasiimti savo šeimos miu 

narius ir “visokios gyvybės1 ,vw' 
sėklą”. Utnapištim taip ir 

i padarė. Įvyko tvanas; visa, 
kas gyvas buvo ant žemės, 
žuvo, išskyrus tuos, .kurie 

1 buvo laive. Žydų pasaka 
I apie tvaną, yra aklas daug 
i anksčiau sudėtos babilio- 
! niečių pasakos pamėgdžio- 
I iimas. Žydai pakeitė tik 
i žmonių ir dievų vardus. Be 
to žydai, kaipo mažiau išla- 

i vinti, įnešė į babilioniečių 
’pasaką daugiaus nesamo- 
j nių. Babilioniečių pasakoj 
i Utnapištim paėmė į laivą 
į visokios gyvybės tiktai sėk- 
' lą, o žydų pasakoj Noach’-
i as nežinia kokiam gęJui pa- °aĮėjo būti jokios gvvj/bės.

. nėms galėjo išveizėti, kad
■ viso- pasaulių žmones pra- 
i žuvo, tik jie vieni pasiliko.
Bet riekuomet nebuvo, ką’d 
vanduo vienu laiku būtų

■ užlieies visą žernėą pavii-_______________________ _________________
įsiu. Mokslas i^YD'^Jyadžm ypatybėmis, taipogi [daug milioną metų.

tais laikais gyvenusių gyvu-' Po to. eina jau antrykštė 
lių ir augalų rūšimis. Visos |Gl)0^a.’.

e rimsdavo J'žemvn ' o-ilu tos Pagrindinės epokos pas- karalija, Didzmliat zem-gnmsdaxo žemyn, ūalų 1 ; vandeniniai, kurie gyveno
kiekvienas su tam tikromis praėjusioj epokoj, paleng- 
augalų ir gyvulių veislėmis, Ya išnyksta. Jų vietą užima 
bet apie tai mes čia nekal-1 ivana^ įvairiausi rėpliai, 
besime. i^ąi kurie atsižymmtieji sa~

I vo neapsakomu dydžiu. II- 
Pirmykįte epoka pavadi- i gainiui tarp replių atsiran- 

no_ tą, kurioj ant kieto že- įr lakiojantieji dabarti- 
mės kiauto atsirado pirmie- nįu paukščių pirmtakūnai. ’ 
ji minkštos, purios dirvos i 
sluoksniai. Giliausiuose, t. i (Daugiau bus)
y. seniausiuose tos epokos ■ 
klotuose atrastos pirmuti
nių gyvulių liekanos. Tuo
met nebuvo dar nė augalų 
dirvose, nė žuvų vandeny
se, nė replių, nė paukščių, 
nė kitų stuburinių. Pirmu
čiausia pasirodė dumblės 
jūrose. Ir gyvuliai buvo 
prasčiausieji: marių kem
pės, medūzos, • marių žvaig
ždės ir kitokį panašūs. Kiek 

! vėlėlesniuose tos epokos 
1 klotuose atrastos

metų palikdavo van- 
apsemta ir virsdavo 

dugnu. Kitur vėl ėio 
, marių 
tukštyn 

sausuma virs- 
laikui* bėgant, 

žemvn nugrimsfi, vėl 
iūru ar ežero dugnu palik- 

šimtmečių 'ti. Taip palengva nepaste
bimai šimtais ' tūkstančių 
metų ėjo tie žemes plutos 
tai pakilimai,-, 'virsdami 
sausžemiu. tai vėl nusileidi
mai. virsdami ųiaiju dug
nu. Dabar neranda nė vie
nos

eių 
deri s 
iūru 
atvirkščias procesas 
dugnas ilgainiui '? 
pakildavo ir

ALDLD 2-ros Apskrities 
Kuopų Atydai

Vasara .jau nebetoli — pra
sidės vasariniai parengimai 
laukuose. ALDLD 2-ros Ap
skrities pirmasis piknikas 

i įvyks labai anksti — bus pir- 
; mutinis piknikas ateinančios 
vasaros sezone, Brooklyno 
apylinkėj, šis piknikas įvyks- 

i ta 14 d. gegužės, Lithuanian 
| Liberty Park, Linden, N. J.

Jūs pastebėsite, kad šis pik
nikas įvyksta anksčiau, negu 

’ jūs manėte. Kaip jūs žinote 
iš skleidžiamų bilietukų, su
rištų su šiuo pikniku, tai šis 
mūsų pirmutinis šią vasarą 
piknikas turėjo įvykti 29 d. 
gegužės. Jums turime pra- 

’ nešti, jog šita pakaita įvyko 
: ne dėl mūsų norų, ale dėl 
. susidariusių tam tikrų aplin-

dus. net, ;
i klotuose 

o-vvuliu liekanas.' 
liudvma, kad ta, vieta kada i Klotuose atrastos žuvys, i 
tai buvo jūrų duv’nu ir tuo! pirmieji prašiausieji stu- | 

iūru gyvuliu la vonai i buriniu atstovai. Tuometi- 
nes žuvys buvo bekaulės, 

i vietoje kaulų buvo tik. 
I kremzlės, kaip mūsų laikais į 
[Vėgėlė ir kitos. Turinčios 
i kaulinį stuburą žuvys atsi- 
I randa daug vėliaus. Tos

sausu- 
paparčiai., 

Dar vėliaus atsiranda žu- 
I vys galinčios gyventi ir 
[vandenyje ir sausumoje. - ^bfu“'ta^išk a‘ir p akeitė.
I Jos turi žiaunas, kaip žu- I f 
vys, ir ačiū tam jos gali j 
gyventi ir kvėpuoti vande-1 
nyje; bet drauge su tuomi;

iki mūsų laiku paliko savo 
atvaizdus žemės plutos, klo
tuose.

Trumpais žodžiais nupie-’randa daug 
šiant, žemės istorija, kaip | epokos laikotarpyj 
ją mums nusako geologija, moj ima augti 
vra sekanti. Daug milionų 
metų atgal žemė buvo ug
nies kamuolys, kuris suko
si aplink saule. Aišku, kad 
tais laikais dėlia.i neapsa
komo karščio ant Žemei ne-

t- kūs ežerai išdžiūsta vasaro- 
id mis. Tuomet tos žuvys kvė- 

iš karštų kraštų ir nuo po-! esantieji ore vandens, garai puoja plaučiais. Po jų atsi-
■ randa jau tikrieji žemvan- 

J___ __ ______y ___c,./___ ' pripildė deniniai: varlės, goniai ir
(mokslas suskaito šiandien 1 kiauto įdubimus : ir sudarė .kiti, kurie savo išsilavini- 
apie'75.000 visokių sąusu- ’Pirmutines jūras. Kur-ne- mu stovi aukščiaus už dve- 

, moj gyvenančių gyvulių [kur iš-tų jūrų kyšojo kiau-'jopai kvėpuojančias žuvis.b 
Irųšių, be to 160.000 vabalų'to uolos. Vanduo jūrose bu- (Jaunystėj jie kvėpuoja 
i rūšių ir 6.000 sausumos i vo dar karštas. Gyvų esybių ’žiaunomis 
I kirminų), reikėtų bent ke- tais laikais dar nebuvo. Tą (buožgalvės); 
liolika kartų didesnio laivo, [žemės gyvenimo laikotarpį įkvėpuoja 

inegu Noach’as turėjo pasi-! (epoką) moksle vadina ar- 
I statęs. Ne tik žvėris reikė- | chaine arba seniausiąją e- 
rjo sutalpinti, bet ir maistą .poka. Vandens ir oro įtaka 
I jiems bent pusantro mene-į uolos ėmė trupėti ir. ant
šio laikui. Kiek šieno, grū- j kietojo kiauto ;šlu 
dų ir mėsos reikėjo Noach’- j nugulė minkšti šiuo 

Žemes pluta dar 1 
atvėso ir ant jos ima 
rasti gyvos esybės. J 
kanas jau atranda 
laikų žemės klotuose 
kotarpį nuo pirmų 
atsiradimo ant žemys iki 
mūsų dienų, mokslas (geo
logija) skirsto į 41 dalis ar- 

į pirmykštę, 
• trety kštę ir 

Aiški nesąmonė. Toki daly- ’ketvirtykštę. Paskirsto,
kai galimi tiktai pasakoj, (pasiremiant žemės plutos

ui prikrauti į mažą laivą. 
Mėsą maistui paimta pras- 

i mirštu per kelias dienas, 
1 taigi Noach’ui, tur būt pri- 
! siejo imti dar gal tris kar- 
[ tus daugiau gyvulių nlais- 
. tui tam keistam jo žvėry
nui. ! Na, o kokia smarvė 
turėjo būti uždarytame lai-(.„o_ 
ve nuo tų keistų pasažierių. |ba epokas: 
Be abejonės visi, ištrokštų.‘antrykštę,

lįęsnio 
usniai, 
■ibiaus 
atsi- 

u be
rne tų

Lai- 
gyvių

Kalbant apie tuos bilietu
kus, surištus su šiuo pikniku, 
noriu pastebėti, jog jie ver
tės nenustojo, nors diena ir 
pasikeitė. Jie bus taip geri 
mūs piknike 14 d. gegužės, 
kaip būtų buvę geri 29 d. ge
gužės.- Taigi, čia noriu ir pa
stebėti visiems mūs nariams, 
kad dėtų visas geriausias sa
vo pastangas tuos bilietukus- 
skleisti visuomenėje galiau 

’ vieno, kad sutraukus kuodau- 
giausia žmonių ir padarius šį 
pikniką pasekmingu visais at
žvilgiais.

Kitas dalykas, galimas daik
tas, kad kuopų sekretoriai, ar

i nariai, 
kuriems šitie tikietai buvo 
išdalinti, dar nepasistengė ti
ls ietus išdalinti visiems na
riams savo kuopbs. Jeigu kur 
taip atsitiko, tai dabar būti-

jie
(musų vailės, | atSakingi kuopų 

užaugę gi;
jau vien plau- I 

Ičiais. Tuo būdu jie sudaro! 
pereinamąją formą, tiltą, i 
jungiantį vandens gyvius su 1.^ 

sausumos gyviais. Dar ve- i nai tie bilietukai turi būti įš
liauš labai išbujoja augme-. dalinti visiems kuopų nariams,liaus labai isbujoja augine-; dalinti visiems kuopų nariams, 
nija, iš. kurios susidarė tie i vienas narys pasilikdamas sau 
milžiniški akmens anglies 1 tik dešimts bilietukų. Toks 
klotai, kuriuos mes kasame i būdas užtikrins visų bilietukų 
iš žemės gelmių ir vartoja- išplatinimą.
me pramonėj. Pirmykštės 
epokos pabaigoj atsirado 
jau ir rėpliai (driežai, žal
čiai ir kiti), t. y. gyviai gy
venantieji jau išimtinai tik 
sausumoj. Taip baigiasi 
pirmykštė epoka, kuri anot 
mokslininkų tęsėsi maž-



Skaitytojo pastabos i V. Andrulio PrakalbosLaiškas RedakcijaiBet apie tokią sufanati
zuotos minios akciją pati 

! “Amerika” kadaise labai 
900 o i pi’astai atsiliepė. Lapkričio 

’ 117 d, 1944-m., ji i-ašė:
“Minių aistros nėra joks 

tikras ženklas, kad tauta

pikietininkų buvę
vakarieniautojų tik 80. Bet 
vėliau ją sugėdino tie patys 
bankieto dalyviai ir ji pa
matė, kad jau per daug nuo ■ tikrai nori to, kas reiškia- 
koto nusimelavo, todėl ry-

%* je” teigia, kad lietuvių ko- 
xnunistū organizacijų yrh

M “pasivadinusių įvairiais 
vardais.” Būtų gerai, kad 
jisai paskelbtų, kiek lietu
viai fašistai turi visokiais *žosi tai “pataisyti”. Seka- 

organizacijų irmoj savo laidoj ji užtriūbi-
Būtų labai įdo- jo: valgytojų buvę 114, vis- 

j tų-nebuvėlių 300, o pikieti
ninkų net 500!

Faktai gi ve kokie: vištų 
bankiete nebuvo ne vienos, 
o pikietininkų pikčieryje, 
kurį įtalpino pati “Vieny
bė”, tu šimtu ten nesimato: z v V
su vaikais, ponioms ir sto- 

. roms boboms ten nepriskai- 
1 tytum daugiau, kaip 30.

Tai ve kaip tas laikraštis 
laikų lietuviai meluoja savo skaitytojams!

laikraščiu
mu tai išgirsti, o Tysliavai 
juk tos organizacijos turi 
,būti gerai žinomos!

Klerikališkoji Brooklyno 
“Amerika” džiaugiasi, kad 
pikietininkai fotografavę 
einančius į “Laisvės” ban- 
kietą ir paskui nešę tas fo-

jos agentams. Dar nuo Ru
sijos caro I 
visuomet piktinosi ir biau- 
rėjosi visokiais šnipais-šni- 
pukais. Caro valdžiai šnipi- sa gerkle šaukia prieš Lie- 
nėjančius lietuvius d-ras V. 
Kudirka, Lietuvos Himno 
autorius, pavadino vilkais! lietuvius. 
Apie šnipi nėjančius jisai 
pasakė: “Kada lietuvis lie-imus mitingus,

' Gerbiama Redakcija:
Dideliu malonumu pers- 

i kaičiau per “Laisvės” špal- 
! tas ėjusią Rojaus Mizaros 
apysaką “Kelias į Laimę.” 

' Skaitysiu, dar kartą, kai iš
eis atskiru leidiniu. Ma- 

'nau, kad taip elgsis ir kiti
, ma laikinuose masiniuose
I susibūrimuose.”

Taigi organizuodama ir ■ skaitytojai!
' kurstydama minių aistras, j Gerai, kad 
'ji pati sau per šonus plaka; tiekia savo 
įdirba tai, kam ji pati netiki, i gerų apysakų. Reikia tikė- 
įMat, tuomet tą Vatikano tis, jog ir “Kalvio Ignoto 
'juodlapį redagavo žurnalis-i Teisybė” sudomins skaity
tas J. Lauęka, o dabar re- įtoją. Po šios, reikėtų perlei- 
daguoja bėglys “daktaras”! i sti per

‘Laisve” pa
skaitytoj ams

Vincas Andrulis, dienraščio 
Vilnies redaktorius, iš Chica
gos, kalbės sekamuose mies- 

■ tuose:
Wilkes-Barre, Pa., ketvirta

dienį, kovo 23 d., 7:3() vai. 
vakare, 206 Parrish St. sve- 

| ta i nė j.
Elizabeth, N. J., ketvirtadie- 

; nį, 30 d. kovo, 7:30 vai. va- 
) kare, LDP Klube, 408 Court 
[St..

Brooklyn, N. Y., penktadie- 
į nį, kovo 31 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Amerikos Pilie-

1 čių Klube, 280 Union Avė.
Vincas Andrulis sakys pra

kalbas apie Amerikoj didė
jantį nedarbą, reakcijos siau
timą, demokratines liaudies 

. kovas ir kovą už pasaulinės 
taikos išlaikymą.

Visas ir visus kviečiame at- 
, si lankyti. Rengėjai.

“Laisvę” M. Gorkio 
“Fomą Goi’diejevą”, kuris 
yra bene tik pats gėriau- 

tūlas K. Rimtautas | sias Gorkio kūrinys. Verti- 
rašo apie mūsų politinę di-imas irgi labai tobulas. Ma- 
ferenciją-skirtumus. 
rimtas 
daug’ ko galėtų pasimokyti 
mūsų hitleriniai smogikai, 
kurie “kultūros 

|do Am. lietuvių koncertus 
! ir kitokius parengimus.
' Rimtautas sako:

“Politinės diferencijos 
klausimas yra partijų klau
simas... Tat politinė partija 
ar kitaip pavadintas politi- 

tasai' alasas vadinamas į niams uždaviniams vykdin- 
!ti sambūris yra, atrodo, bū
tina šiandieninio politinio 

i gyvenimo apraiška...
“Šiandien kalbėdami poli

cinės diferencijos klausi
mais, anaiptol neturime jos 

i aštrinti išeivių tarpe... Nu- 
l sistatykime, kad ypač išei
vijoje eidami prie aktualių 

.politinės diferencijos klau- 
! simų, eitume kuo' atsar
giausiai. Tada gal įstengsi
me nusikratyti praeities ne

gerovėmis ir surasti kelių į 
tinkamesnį demokratinį su
gyvenimą.

■ “Visų didžiųjų demokra
tijų! patyrimas mus moko, 

I kad reikia siekti politines 
tolerancijos. Taip pat reikia

Paskutiniame “Vienybes 
num.,

Tai nau, jog ji skaitytojams pa- 
straipsnis, iš kurio • tiktų. M-s

Klerikalų “Amerika” vi-

tuvos vyriausybę, jos vadus 
ir Amerikos pažangiuosius 
_______ Ji organizuoja 
visokius “kongresus”, sei- 

, kuriuose 
tuviui vilkas!”. visaip kurstoma prieš Lie-

Gal dėl to hitleriniai pi- tuvą, vedama' prieš ją šlyk- 
kietininkai ir staugė, kaip ščiausia propaganda. Ir vi-

vardu ar-i Scranton, Pa

1 o L;
“Vieny bė”

“visuomenes balsu”, kalba- 
bankieto ma ■ “milijono” amerikiečių

Savu laiku “Laisvėje” buvo ■ 
trumpai atžymėta apie dakta
rą Vincą E. Valaką (Wall) į 
iš Scranton, Pa. Tačiau, man j 
rodos, nebuvo gana, nes Dr. . 
Valukas yra gerai žinomas ne ; 
til< šioje apylinkėje, bet kur j 
kas plačiau — ir už Scranto- i 
no ribų.

Dr. Valukas yra Vinco ir 
Antaninos. Valakų sūnus. Na, į 
o kas gi nežino dainininko V. i

PRANEŠIMAI
O tuomet jis paliepė šoferiui paspausti ant 

važiuoti per pikieto liniją.”

Worcester, Mass.

gaso ir

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ

pa- 
ap- 
kai

Pirmoji Pagelba 'Ligoje 
v ir Nelaimėje

Prirengė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

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

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

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

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

si 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

I)arbinmkų 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 Dentistei'ijos Skyrius, 
parašytas

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

platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai Užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyvepti ilgą amžių.

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.
v

Virėja
. Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga iš- 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitatautiškiems populiariems valgiams gaminti.

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

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

tarpe Amerikos 
lietuviu, kaipo 
Gi jaunasis Dr. 
plačiai žinomas,

LIETUVOS KAIMO 
GYVENIMO VAIZDU IR 
SVEČIŲ BELAUKIANT

Prisiminimai iš Praeities

Bimbos Prakalbos
Massachusetts Valstijoj

Laisvės redaktorius ir Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
pirmininkas Antanas Bimba 
kalbės sekamuose

•MONTEI.I.O, MASS.
ALDLD 6-ta kuopa rengia pra

kalbas. Kalbės Antanas Bimba, iš 
Brooklyno. Įvyks kovo (March) 26 
d., bus Tautiško Namo apatinėje sa
lėje. Pradžia 3:30 vai. po pietų. Įžan
gos nebus. Kviečiame visus būti šio
se prakalbose, išgirsti apie tuos svar
bius dalykus, kaip pastojimas kelio 
bedarbei ir sulaikymas 
pasaulinio karo. Geo.

gręsiančio
Shimaitis.

miestuose :
čiai žinomas 
pažangiųjų 
dainininkas. 
Valukas irgi
nes nuo kūdikystės dienų vi
sados su savo (tėvl'liais buvo 
su pažangiaisiaismiūsų lietu
viais.

pažangiaisiais

ju ozo
Norwood, Mass., 

kovo 25 d., 7 vai. 
tuviu Svetainėje.

vak., Lie

PHILADELPHIA,
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks sekamą sekmadienį, kovo 26 
dieną, 1950, 2-rą vai. po pietų, 343 
Pierce St. 
ganiacijos 
to

PA.

visi.

! saugotis per didelio* susis-
i kaldymo... Negalime skųs- 1 
: tis, kad pas mus tų grupių 
j būtų buvę žymiai daugiau.
i Labiau galime nusiskųsti tų 
grupių nesugebėjimu paro-

! dyti reikiamos tolerancijos 
j viena kitai, per greitų jsi- 
| leidimų į demagogiją... Ar i 
: nepaieškojus kelių ir mums j 
i sušvelViinti pasaulėžiūri-1 
I nio momento vaidmenį gru-' 
pių diferencijoje?... Dauge-:

' liti atvejų grupių sugyveni-
I mui daug gali ir padėti, ir . 
pakenkti toms grupėms at-į 
stovaują žmones, jų charak- 

l.teriai”. (Mano pabraukta,

Tai teisingi žodžiai! 
! Tačiau kokia nauda iš visos 
įstatinės gerų obuolių, jei į 
ją įdedama ir supuvusių, 
dvokiančių? Tik kitame tos 

; pačios “V-bės” puslapyje 
j koks tai provincijos idiote- d 
i lis savaip burnoja: —■ 
I “...prieš jų T/aisvę’ ir ‘Vil- 

jų bimbinįškus 
susirinkimus, 

kursus ir visą 
i balaganeriją... J kovą prieš 
i bolševizmą už žmogaus vi- 
| suotinę laisvę”!

Koncertai, paskaitos, 
■kursai, susirinkimai tam 
| hitleriniam tamsūnui tai 
.tik “balaganerija”! Tas pa- 
Irodo ne- tikCai, kokie jie 
i yra i^ųrapZaZ bet ir ko- 
I kios “laisvės”/jie nori Lie- 
I tu vai. Jie no/i, kad jie ten 
i galėtų turėtii “visu/otiųę

|nį’, prieš 
koncertus.

l paskaitas,

laisvę” chuliganiškai užpul-
dinėti ir žudyti kitų pažiū
rų žmones, ardyti jų orga
nizacijas, juos1 kalinti ir tt.

Norėtųsi paklausti to 
i laikraščio, redaktorių, ar jis 
i redaguoja savo laikraštį, 
ar jo bendradarbiai jį reda
guoja? Skaitytojas

PHILADELPHIA. — Su
siginčijus dėl $35 skolos, 
Mark Dixon, 33 metų, nu
dūrė Čalį Walftoną, taipgi 
33 metų.

apie senąjį Lietu- ( 
nemažai I 

, informa- 
apie patį '

Turime daug svarbių or- 
reikalų aptarti, tad būki- 

Kvicčia Valdyba.
(52-53)

Dr. V. E. Valukas (Wall)

Jaunasis Valukas pradžios 
, mokslus ėjo Scrantone ir 
j Wilkes-Barriuose, gi medikalį 
i mokslą studijavo Hahnemann 

Meclikalėj Kolegijoj, Phila- 
i dclphijoj, ii’ baigė 1948 m. su 
i daktaro laipsniu. Išbuvęs 
i Scranton State ligoninėj vie- 
į nerius metus praktikuojančiu 
gydytoju, Dr. Valukas buvo 
paskirtas gydytoju į H.ahne- 

i manu ligoninę, Scrantone. 
Į Bet Dr. Valukas, eidamas li- 
I goninės gydytojo pareigas, 
kartu praktikavo ir privatiš- 
kai savo kabinete, kurį jis at
sidarė pereitą rudenį Jermyn. 
Pa. Gi su pradžia šių me
tų Dr. Valukas atsistatydino 
iš ligoninės pareigų ir atsida
ro kitą kabinetą Archbald, 
Pa. Jermyn ir Archbald mies
teliai 
to, todėl 
patogu 
abiejuose 
"tingomis valandomis.

Adresas ir Valandos:
530 Washington Ave., Jer

myn, Pa. Valandos: 1-3 v. 
po pietų ir nuo 7-9 v. vakare.

514 Main St., Archbald, Pa. 
Valandos: 11-12 v. ryto ir 
nuo 4-7 v. po pietų.

Telefonas abiejose 
tas pats —1, arba 
namus 2-5387.

Aš nuo savęs ir 
kitų Valukų draugų 
tarnų linkiu kuogeriausio pa
sisekimo jaunam Dr. V. E. 
V.aludįui <(Wall) jojo profesi
joj ! L Vienužis.

JAKARTA, Indonezija.— 
Indonezų valdžia pusiau 
numušė popierinių savo pi
nigų vertę.

abu yra greta vienas ki-
Dr. Valakui yra.

priiminėti ligonius 
kabinetuose, skir-

dienai, kurią Brooklyno 
tuvių Liaudies Teatro J 
Worcesteryj suvaidins 
Baltušio sukurtą 4-rių 

Į m.ų dramą
voš kaimą, girdisi 
pokalbių, diskusijų, 

; cinių paklausimų ;
veikalą, apie vaidintojus, apie 
vardo “Gieda Gaideliai” pras-' 
mę, ir tt. Jau vienas tik 
brooklyniečių aktorių sutiki- 

į mas atvykti į Worcester) šiai 
■ stambiai dramai suvaidinti 
I yra jaudinantis, kilnus, gra- 
I žus, pagarbos vertas ryžtas. 
į Nes geras stambaus veikalo . 
i susimokymas, josuvaidinimas- 
atgyvenimas scenoj reikalau
ja labai daug sunkaus darbo, 
energijos, pastangų ir visapu
sio asmeninio pasiaukojimo. .
Ypatingai tai žinoma 
kuriems teko darbuotis 
lų sumokymuosc.

Daugumui 
mis sugrįžti 
tu vos kaimo 

j gas, kuriose 
irios jau spėta'Užmiršti.

Kalbamo veikalo belaukiant, 
! worcesterieciai prisimename ; 
dąr netolimą gražią praeitį— 
tuolaikinius prisirengimus prie | 
dramų. Juk Worcester!© Lie- | 
tuvių Svetainėj buvo suvaidin- | 

! ti visi vertingi lietuvių rašy- ĮI 
tojų ir iš kitų kalbų versti | 

i veikalai, visi didieji Lietuvos . I 
l istorijos veikalai. Negi viską Į 
čia suminėti, kiek daug sūdė- į 
tingos vertės prisiminimų iš- | 
šaukia artėjantis parengimas. |

Giliu širdingumu worceste- ‘ 
riečiai ir kiti Massachusetts i 
valstijos meno mylėtojai lau
kia balandžio 1-mos dienos 
iškilmės — brooklyniečių at
vykimo su Juozo Baltušio 
drama “Gieda Gaideliai.’’ O 

' mes, worcesterieciai, esa’mo 
prisirengę visus atvykusius 
svečius svetingai, širdingai pa
mylėti, ir lauksime mes jūs, 
gerbiamieji, labai daug iš vi
sos Massachusetts ir New 
Hampshire valstijų. M.

tiems, 
veika-

minti-mūs teks
j praeiti—i Lie- 

gyvėmimo sąly-

Matthew A
vietose 

šaukite j

nuo visų 
ir pažįs-

BUYUS
(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArkct 2-5172

Montello, Mass, 
nį, ki 
pietų, 
mo Svetainėje.

sekmai! i e- 
30 v. po 

Lietuvių Tautiško Na-

WILKES-BARRE, PA.

VVorcester sekma-

re prasidės bankietas, kuria
mi' kalbės A. Bimba.

Prakalbas ir bankietąx ren
gia LLD kuopos dėl Draugi
jos 35 metų jubiliejaus. Bi 
ir koncertinė programa 
daugiau kalbėtojų. Visas 
visus kviečiame atsilankyti.

Rengėjai

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964
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ir 
ir

I’rakalbo.s
Ketvirtadieni, kovo 23 d. vakare 

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

Visus kviečiame dalyvauti.
LLD Komitetas (50-53)

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

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 TFEFVISTON
H EVergrecn 4-9407 ’ l u I V 11
g SHUFFLE BOARD
lllllllM

Į< CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie • manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 23, 1950
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Lankės Viešnios Pranešimas Iš Juozapinių Bankieto

Vagys Sunkiai 
Dirbo už Dyką

Gale praėjusios žiemos, ko
vo 20-ta, laisviečius atlankė 
stamfordietė Anna Philipse, 
atvykusi New Yorkan savo 
sveikatos reikalais. Taipgi at
lankė Auditorijos restaura li
tą, sykiu su čia dirbančiaisiais 
pietavo ir 
k oje darbo

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ 
NEPRIGULMINGO 
KLUBO NARIAMS

pirmos nos, 1919 m., yra 
metus unijoj, gali 
bą; Įstojimo mokes-

su-

pabuvojo pertrau- 
pietums.

apdovanojo 
Kultūriniam

abi
Cen-

Viešnia
Įstaigas.
truj atvežė dovanoti palūka
noms už paskolą gautą čekį, 
o Laisvei — $5.

Pagal nutarimą metinio 
sirinkimo, vašario 17 d.. 1 
metų, visi klubo nariai priva
lo priduoti išrinktai komisijai 
savo gyvenimo antrašus. 
Taipgi, kurie 
knygutes, turi

esate pametę 
išsiimti naujas, 
ateiti i klubo

susirinkimus.

tis—vienas dolor
Norinti Įstoti 

gauti naujas k n
klubą ai' 

ules, turi 
unijos mo-

priimami.
Komisija išdavinės knygutes 

penktadieniais, nuo 4:30 iki 
8 valandos vakare, kovo 24

Pradžioje šio pavasario, 21- 
mą, mus atlankė greatneckie- 
tės Julia La u žadės ir Alice 
Lideikienė su savo anūke Ca
rol. Lideikienė apdovanojo 
Laisvę su $2. Jos taipgi lan
kėsi ii- restaurante, pietauti. 
Pietus ir vakarienę dabar kas 
dieną gamina Kultūrinio Cen
tro gaspadinė Anna Globičie- 
nė. Ar.

Kriaučiai, kurie esate įstoję 
Į lietuvių siuvėjų uniją prieš 
liepos pinną dieną, 1919 me
tų, įstojimas į klubą dykai. 
Kurie įstoję i uniją po liepos

gūžes 12 ir 26, šių metų, Lie 
tuvių Amerikos Piliečių Klu 
bo name, 280 
Brook lyno.

L. K. N. Klubo Komisija.

Avė.,

Laiškas iš Floridos
Trenton iškis in?

P. Gabrėnas rašo

mo:

Negrai Laivakroviai 
Rinkimuose Laimėjo 
Prieš Ryaną

Gerbiamas Mizara:
Na, tai ir aš Floridoj. Gra

žu, kaip vidurvasari Bostono. 
Atvykau čia vasario 26 d. Jau 
šiek tiek susipažinau su liotu- 

randasi, ir jųviais, kuriu čia 
veikla, čia yra 
čiu Klubas, —

Uito dar prisideda jų sroviniai! 
iš ; bei religiniai Įsitikinimai. Jie 

yra individualistai, todėl ir 
vieningas visų veikimas neat-Į 
rodo Įmanomas... 

čia aš sutikau 
pažangių žmonių. 
Puta. Pranas Cv
žemaitis ir Velička. 
Bojau, kaip mes 
me pas Miką Petrauską?

Nei vienas iš mūsų, kurie 
drauge gyvenome pas Miką 
Petrauską, nesame turtuoliai, 

žemaitis it; kiti šiaip 
čiasi ir pasidaro sau

pragyvenimą.
Daugumas iš čia nuolatos 

gyvenančių lietuvių gana sun
kiai dirba, kad galą su galu 

ir tokių, 
atvyksta,;
turtingi, i

Kovo 18 d. įvyko Lietu v i ų 
Amerikos Piliečių Klubo pa
talpoje šaunus, Juozapinių 
bankietas. Klubo gaspadorius 
Zakarauskas, pats būnamas | 
Juozas, su klubiečių pritarimu ■ 
ir parama, turėjo gražios pu- ! 
blikos praėjusį šeštadienį, j 
pilnutėles abi svetaines. Juo- ■ 
zai ir Juozienės gražiai šven
tė savo varduves kartu su klu- I 

: bo gaspadoriumi.
Bankieto vedėjas, irgi senas! 

' klubo patrijotas, buvo Juozas j 
Draugelis. Jis pakvietė sve-j 

I čius ir viešnias tarti žodį ki
tą Juozų varduvėse. Buao 
daug kalbėtojų ir gražių lin
kėjimų Juozams ir toliau tu
rėti tokių varduvių. Ger 
mųjų atsiprašau, kad jūsų 
sų vardų negaliu suminėti, 

I šinys pasirodytų per ilgas.
V. Bekeris ir J. Vedegys

linksmino svečius su savo mu
zikai iškaiš instrumentais ir 
dainelėmis, kas visiems, Juo
zams ir ne Juozams, patiko.

Dar turiu priminti, kad ir 
gaspadinė, kuri pagamino 
gardžiai valgį, irgi buvo Juo
zienė ir Juozapina — Augu- 
tienč. Mat, Zakarauskas, tai 
vis Zakarauskas—jeigu Juozų 
varduvės, tai ir darbus 
užimti Juozai, o ne kas

nemažai ir'
Gyvena čia i

KrisiusI
Atmeni, I

visi gyveno-!

VI- |

pa-

Iš po šventadienio apsižiū
rėta, kad vagis ar vagys turė
jo labai sunkiai prakaituoti 
Brooklyn Union Gas Co. Įstai
goje, 421 Fifth Ave., Brook
lyn e.

Tikslu Įsigauti Į namą, jie 
turėję perlipti 12 pėdų aukš
čio sieną i kiemą. Turėję nu
daužyti plienini lango užrak
tą ir grotus, atplėšti plieni
niais rėmais langą. Kartą įsi- 
gavę vidun, jie išdeginę sau
giosios šėpos duryse skylę. 
Tačiau prie pinigų nespėję 
dasigauti, $3,500 ten buvusių 
pinigų tebebuvo savo vietoje.

Kas sakė, kad tiktai tingi
niai esą linkę vagišiauti ir 
apiplėšinėti ?

3 Vyrai Užsimušė
Auto Nelaimėje

Pirmadienį ant Henry Hud
son Parkway, Bronx e, už
simušė trys vyrai jų automo
biliui atsimušus į stulpeli, o 
paskui ir į akmeninę sieną. 
Užsimušė yonkersiečiai Barry

I Tėvui Sergstint, 
I Duktė Nusižudė

Mrs. Margaret

/Frantz esant labai ligotai, 
nervingai, tėvas Carl Schoen
feld per keletą dienų gyveno 
ir miegojo jos buto, prižiūrė

abu»r32 m., ir dar neatpažin- bguisia duktė, 
tas aukštas, stambus vyriškis. i° tėvo sargybos 

miegant, jį iš jo 
siėmė jo paties 
nuėjo i jo butą.

Vienišas, smulkus vyrukas, ■ 
paruduodamas savo galią re
volveriu, atėmė iš New York • 
Theatre kasininkės $350 ii’ i 
dingo Times Square miniose.

SUSIRINKIMAI

tačiau, mokė-

terš nėra jos bute ir apsižiū
rėjęs, kad rakto nebeturi, tė
vas pasišaukė policiją, pro 
langą Įsigavo i butą, bot duk
tė jau buvo užsidusinusi gasu.

Norėjęs, panaikinti kovojusį 
už lygybę darbuose 968-jį lo- 
kalą, didžiumoje susidedantį 
iš negrų, viršininkas Ryan ga
vo “antausį” paskiausiuose lo
kalu valdybos perrinkimuose.

Ryano, AFL International 
Longshoremen’s Association 
prezidento, asmeniškai užgin
tasis sleitas tapo atmestas 230 
balsų prieš 86.

Lokalo prezidentas Cleophas 
Jacobs sako, jog šis laimėji
mas rodo, “kad mūsų nariai 
sąlydžiai stoja su mumis mū-. ba aludės savininkas. Mo kę
sų kovoje už lygias progas 
dirbti New Yorko pajūryje.”

Lokalas, kurio didžiuma na
rių yra negrai, neatlaidžiai 
ir ilgai kovoja už lygias pro-. 
gas gauti darbus. Kaltinda
mi Ryaną, kad juos diskrimi
nuoja, nedaleidžia dirbti, jie 
pernai per ištisus tris mėne
sius pikietavo jo raštinę. Kar
tą keli laivakroviai sėdėjo to
je raštinėje iki juos policija! 
varu išmetė. Po to Ryanas 
buvo atsiuntęs savo paskirti- 
nius valdyti lokaJą, bet nariai i 
jų neįsileido, teismo keliu iš
gavo teisę perrinkti valdybą. ■ 
Rinkimai patvirtino eilinių na- . 
rių vadovybę.

jis beparty\*is.

todėl, kad čia yra žmonių, su- Cvirka, 
vykusių iš visos Amerikos 
kampų. Amerikonai sako: 
“You can not teach the old 
dog new tricks.” čia kiekvie
nas yra išvakarėse savo gyve
nimo ir jis jau savo nuomonės 
ir Įsitikinimu Jeigu

socijalę veiklą, 
kad ką naujo 
vra pasiturintis,

tai ne 
išmokti.

tam,

lias i laimę jau tiesus ir jam

to, kad kitus pamokyti.
Kadangi kiekvienas j u 

yra pasiekęs laimę — ek 
minę nepriklausomybę, — 
dėl ir nuomonių suderinimas! 
negali būti Įmanomas. Prie;

turi 
kitas.
S.

Bet yra 
žiemomis

tik pa.nl iavoti. Jie
Bet jų nedaug.

šiaip gamtiniu atžvilgiu čia 
puikus oras, kaip Naujojoje 
Anglijoje vidurvasari. I’ragy-i 
venimas taipgi ne taip jau 1 
brangus, kai nesimaišai ten,

dėfl kur bagočiai gyvena.
Po poros savaičių poilsio ■ 
jaučiuosi- gerai. Už-savai— 
kitos grįšiu prie savo dar- 
New Jersey.

D ra u gi š k ai,
A. P. Gabrėnas.

jau j

Sustreikavo Elektrinių Reikmenų DirbėjaiI

Mr. ir Mrs. William ir Joan 
Schuler užvedė civilinio ieški
nio bylą gauti iš United Par
cel Service firmos $208,015 
atpildo už jų abiejų ir jų 
dviejų kūdikių sužeidimą auto 
nelaimėje. Schulerių auto su-i 
sidūrė su firmos sunkvežimiu.I

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS 
MASPETHO KALNUOSE

2 šeimų, su 11 kambarių mūrinis 
namas. 6 kambariai tušti; atskirai 
budavotas; aliejum apšildomas, nau
jas breso plumbing, 2 karam gara- 
džius; lotas 40X 150. Priežastis par
davimo — savininkas dėl darbo turi 
išsikelti j kitą vietą gyventi. Šauki
te: REpublic 9-1506 (53-55)

Lietuvių Kultūros Klubo la
bai svarbus susirinkimas įvyks 
kovo 23-čios vakarą, 7:30, 
naujoje vietoje. Visiems na
riams dalyvavimas būtinas.

Valdyba.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja vienas kambarys 

i pavieniam arba porai. Dėl daugiau 
informacijų, prašome kreipi is pas 
Malin, 6520 Boolli St., Rego Park,

JOHN YUSKA
107 - 13 Jamaica Ave.

Richmond Hill 18. N. Y.

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

SHALINS
:J.’J222J22J2222J

(Shalinskas)
FUNERAL HOMENori Uždrausti Reikšti 

Piliečiu Atsinešim^ 
I Politinius Teisinus

» ______ I
Now Yorko Valstijos Sena

tas priėmė Queens assembly- 
mano Thomas K. Duffy pa'- 
siūlytą bilių, kuuis, jeigu teps 
Įstatu, • uždraustų pikietuoti 
teismus, į kuriuos suinteresuo
ti piliečiai norėtų atkreipti 
visuomenės dėmesį pikietu. J 
Uždraustų pikietuoti net iki 
už 1,000 pėdų nuo teismabu- 
čio.

Bilius jau Įteiktas guberna
toriui Dėwey.

Darbininkų priešai labai py
ko, kam darbininkai pikieta- 
vo Foley Square teismabutį 
laike politinio darbininkų va
du komunistų teismo. Ta 
mą darbininkai skaitė 
kalbiu prieš darbininkų 
dus ir suokalbiui prieš

I darbininkų klasę ii’ prieš vi- j 
sus taikos gynėjus. P. M. i

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergrcen 8-9770

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

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

visose dalyse miesto.
Laidotuvh; Direktoriai:

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

ik

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6288
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

8707 tilth St., Richmond Hill, N. Y. 
(Prie BMT Jamaica Line 1111h Stotcis) 

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

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

teis-
suo-
va-

visa
17-kai vyrų pra- i 

nuo H ryto iri 
vakaro.
taip dirbti isaky- j 

eji. Su jais kartu sustabdė! 
arba ir visi kiti. ■ n* • qp • T

New Yofkas Neprišmęs n- n L g I kCmnaniia Nnri eis??® e M
D^nvintn Pienn ir ‘ J?™3 UOH | Non Atgauti Kūdikį

Jauna, graži 24 'metų mergi
na Anna Fay Leblang New 
Yorko vyriausiame teisme už
vedė bylą atgauti iš auklėto
jų savo sūnelį, dabar 13 mė
nesių, kurį jo auklėtojai bu
vo paėmę 6 dienų amžiaus, 
tiesiai iš ligoninės.

Mergina sako, kad jinai su
pratusi, jogj jie sūnelį jai au
klės iki ji pati galės atsiimti. 
Auklėtojai sako, kad jie kū
dikį ėmė tikslu įsūninti, kad 
jiems kūdikis ne mažiau bran
gus už savo gimdytinį ir kad 
su kūdikiu neketina skirtis, 
jeigu teismas juos užtars.

Leblangaitė sako, kad ji po 
gimdymo ’buvusi susirūpinusi 
tuo, ar ji galės išlaikyti kū
dikį, nes buvęs sužadėtinis po 
gimimo kūdikio atsišalinęs; 
tėvams nebuvusi pasisakiusi, 
nežinoję iki jos nuvažiavimo 
ligoninėn, tad buvusi labai li
guista. Kuomet l$as nors jai 
pataręs, kad geriau būtų pa
duoti kūdikį auklėti, jinai tą 
ir padariusi. Dabar ji esanti 
sveika, dirbanti, tinkama kū
dikį auklėti.

Byla tebesitęsia.

Džiovinto Pieno ir 
Kiaušinių

šimtai Western Elec-i mai įsakius

sustreikavo praėjusį antradie-I dirbti iki 8 
ni, kaltindami firmą, kad ji I ’ Atsisakė 
nori paneigti darbo valandų

: sistemą. Darbą sustabdė fir-

New Yorko miesto valdžiai 
buvę pasiūlyta už dyką tonai Į 
pudruoto pieno, 
bulvių, kad tuos 
panaudotų savo 
siems. Bet miestas 
priimti, nes, anot 
sandėliai brangiau 
už tas prekes jas

kiaušinių,1 
produktus i 
šelpiamie- 

atsisakęs 
spaudos, 
kainuotų 
perkant.

Taipgi neimta ir dėl to, kad 
mūsų biednuomenė esanti taip 

, išlepinta, jog tų produktų 
valgytų, sako jie.

Sunku pasakyti, kaip 
su apetitais tų, kurie per 
nedamitimą prarado sveikatą 
ir apetitą bile kuriam valgiui.' 
Man žinoma tiek, kad tokius 
produktus vartoja restaura- 
nuose. Ir daugelis šeiminin
kių vartoja gaminime valgių.

Kaip lengva piniguotam 
“kupranugariui” “išlįsti pro 
adatos skylutę,” rodo kad ir 
sekamas pavyzdėlis:

Bee Line Bus Co., kurios 
aptarnauja 36,000 

Nassau apskričių 
skundėsi, kad jai 

negalinti išsimo-

autobusai 
Queens ir 
gyventojų, 
bank rūtas,
keti apdraudos duoklių. O be 
apdraudos, vaitojo viršininkai, 
jau nebėra gyvenimo, autobu
sai nebegali veikti.

Apsiskundęs, viršininkas Har-/ 
ry B. Carter sakė, kad tik 
pakeltas fėras begalėtų firmą 
išgelbėti nuo mirties.

Pradėtas klausinėti, tačiau, 
p. Carter“'*pripažino, kad di
džiausiu “bankrutuojančiai” 
firmai skolininku esąs jis pats 
($110,000) ir kad kitais dvie- 
mis skolininkais esančios kitos 

Paimtieji pavežti iš New-dvi jo paties valdomos kom- 
Yorko į Sunnyside du vyrukai panijukės. Jis prisipažino, 
apiplėšę taksiko vairuotoją kad jeigu jis ir tos jo firmų-. 
Quiaglioto, atėmę $40. Įtaria- 

, ma, kad grąsinęs revolveriu 
plėšikas galėjęs būti Ilupe 

' nušovėjas, tebesislapstąs čia
pat.

ne-

yra 
ilgą

Du darbininkai buvo pridu/1 
sę gasu šildomoje krautuvėje, 

. 45 Orchard St., New Yorke, j

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

i

tręjopi ginčai tarp 
su Third Avenue

Corp. ir tos firmos

kės atsiteistų savo skolas, tai j 
firma vėl išsigalėtų atsiteisti 
visiems savo skolininkams, 
bankrūto nebūtų.

Mūsų šalyje, mat, yra net 
madnu bankrutuoti. Ir bau- i 
krūtuojančių negailima, nes 
iš bankrūtų turtuolis visuomet! 
išeina turtingesni u. |

Eina 
unijistų 
Transit 
su miesto valdžia. • '

Unijistai transportininkai 
grasina balandžio 1-mą skelb
ti streiką, jeigu nebus sumo
kėta nors dalis prižadėto uni- 
jistams. duoti, bet neišmokėto 
algos priedo. Fiima skelbia
si neišgalinti. Sakoma, dar 
atleisianti 2'50 unijistų, dau
giausia mechanikų. Unijistai 
sako, kad daugybė autobusų 
stovi netaisyti. Dėl, to firma 
turėtų ne atleisti, bet daugiau 
pasamdyti darbininkų, sutai
syti busus, teikti gerą patar
navimą visuomenei, o tuomet 
rasis. daugiau keleivių ir pi
nigų.

Firma pasimojusi gauti iš 
miesto valdžios leidimą pa
kelti fėrą, iki 10 centų. Ji
nai jau dabar turi aukščiau
sią busti fėrą mieste, -8 cen
tus, kuomet eilę kitų linijų 
tobeveža už 7 centų fėrą.

Pasklidus dūmams kieme, 
pas puošnaus 400 E. 57th St. 
apartmentnamio 18-to aukšto 
gyventojus Browne sugužėjo 
būrys gaisragesių . Rado juos 
valgant “natūraliai” ant ža
rijų keptą steiką.

REIKALAVIMAI
REIKALINGI KAMBARIAI
Inteligentiškai jaunai lietuvių po

rai reikalingi 3 ar 4 kambariai. Už 
pranešimą bus atlyginta. Tel. EV. 
4-1544. (52-53)

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0208

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

894-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

viso- 
atveža

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen. 4-8174

KK?5

TELEPHONE 

.STAGG 2-5048

RES. TEL.10% 'Cu. ,.....
■■ UwoPh

1y "J-

H Y. 7-3631

cog<’

eOGs9

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lalsniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 23, 1950
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