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Chicago. — šv. Patricko 
dienos bankiete, kur daly
vavo visų ginkluotų Ameri
kos jėgų sekretorius Louis 
Johnson, buvo paskleisti la
peliai, kuriais Lar Daly 
šaukė Ameriką tuojau už
pulti Sovietus atominėmis 
bombomis. Lar kandidatuo
ja į Jungt. Valstijų Senatą 
ant bendrojo demokratų ir 
republikonų tikieto.

Nė vienas kalbėtojas ban
kiete nieko nesakė prieš 
kurstymą karan tuojau.

t

Ji iššaukė didžiulė Italijos, Il I *1 1 -
Darbo Konloderaci ja, turinti i JOHIISOIIO pOKlly SdUKC

tuoj užpult SovietasStreikas paskelbtas prieš i J * 
naujus valdžios patvarkymus, 
varžančius piliečių laisvę su
sirinkti į mitingus.

šiandien, trečiadienio rytą,1 
Romoje sprogo dvi bombos.

Matomai, jas padėjo fašis-f 
tai - provokatoriai, nes strei
kieriai. darbininkai tokių 
priemonių streiko metu ne-' 
naudoja.

Viename miestelyj policija 
nušovė du darbininku.

šimtai žmonių nuteista, apie 
7.0000 suareštuota.

Taigi Italijoje ramybės, ku-i 
rią krikščionių demokratų, 
partija žadėjo, nėra.
Pau£ S.iTstodasAt I Nuskendo čiangininky
”a VaMžia, žadėiusi aprūpinti laivas SU 3UkSU 
smulkiuosius valstiečius žeme, j ---------
savo pažadų nevykdo. Į Formoza. — Nuskendo

Visoje šalyje darbo žmonių kinų tautininkų laivas neto- 
buitis yra šiurkšti, nepasakius U Formozos salos; SU laivu 
kitaip. ‘žuvo 41 žmogus ir $200,000

* i vertės aukso rūdos.
Prieš tūlą laiką Romoje Kai.Seko tautinin-

įvyko didžiulis darbininkų mi-■ , . i i j i • c • c. . ! r. ,. i kai sako, kad komunistai tatingas, kuriame kalbėjo Itali-1. . ■>.
jos komunistu vadovas, Pal-!lalV^ Pagadinę.
miro Togliatti. ; . .. . . a

Jis ten pasakė : tegu valdžia į Amerika stiprins Azijos 
nemano, kad darbininkai vi- Į |įraš(us prieš komunizmą 
suomet šitaip gyvens ir ty- r
lės; Togliatti pranašavo liau-j 
dies sukilimą.

—Neužilgo mes ir vėl maty 
sime gatvėse partizanus, — 
buvo
nebus pataisyta.

Partizanai, kaip žinia, 
vaidino sprendžiamą rolę 
voje su naciais ir fašistais 
r o motu.

Jie dar nepamiršo, kaip var-i zija. 
toti ginklą.

Singapore, Malaja. — 
J Jungtinių Valstijų atstovai 
_ j čia sakė, kad už trejeto mė

sa k v ta, — jei "padėtis nesi^ Pradės iš Amerikos 
plaukt pastiprinimai pieti

sm , nės Azijos kraštams prieš 
ko-' komunistus. Tie kraštai yra 
ka-! Burma, Siamas (Thailan- 

das), Indo-Kina ir Indone-

Michael 
žurnalistas, 
Paryžiaus, 
porą metų.

•Jis buv0

Goki, 
neseniai 
kur jis

sustojęs
Jam teko kalbėtis

ame^ini?l Detroit, Midi.
giįžo iš, j£ovo 23 d. mirė 
praleido ,' Daukus, gyvenusi po num.
Italijoje ^$22 Normandie St., De
an" .nnnn ti’oite. Paliko nuliūdime šašu vienu i

eini i a

kataliku kunigu, kuris rašyto- Z® Johną n dukterį 
jui pripažino, jog stojąs su
liaudimi ir su komunistais. Velionės kūnas pašarvo-

Italijos komunistų partijoje : tas Charles Stepanausko 
yra daug praktikuojančių ka-jand Sons Funeral Home 
talikų ir jokie Vatikano gra
sinimai jų iš ten neišveda.

Daug katalikų kunigų ten 
remia darbininkų judėjimą.

Italijos social - demokratų 
partija palaiko bendrą fron
tą su komunistais. Visa tai 
sudaro didžiulę pajėgą. -

Donną.

šermeninėje, 7321 Puritan

Pranešė Mary Ginaitis.

te

Itai i ja ir Franc ūži ja — dvi 
europinės Šalys, kuriose vyks
ta gili krizė.

Marsh alio planas neišspren
dė ten pagrindiniu problemų.

Dirbančiųjų masių skurdas 
auga, plečiasi, ir su tuo ple
čiasi ir judėjimas.

O turčiai - kapitalistai vis 
eina turtingyn.

Tokia padėtis negali ilgai

Neužilgo sukaks penkeri 
metai, kai Europoje baigėsi 
antrasis pasaulinis karas.

Tose šalyse, kuriose liaudis 
pasiėmė galią į savo rankas, 
vyksta milžiniškas atstatymo 
darbas; visi, kurie tik nori ir 
išgali, dirba; visi žmonės tu
ri užtenkamai duonos.

Gi tose šalyse, kuriose vieš
pačiais pasiliko senieji valdo
vai, kapitalistai ir dvarponiai, 
— viešpatauja skurdas; ten 
nieks nėra išspręsta.

Ten visuomeninių problemų 
sprendimo valanda dar ateis.

Kada ji ateis?
Nei didžiausias galvočius to 

pasakyti negalėtų.

Kodėl lietuviškiems Clevelando naciams !Sen- Mc,Car!hy karl°ia
i šenus plepalus

Kovo 22 dieną sugrįžęs iš 
maršruto paimu į rankas 
Chicagos menševikų 
jienas ir skaitau per

nepavyko mane nulinčiuoti
, Washington. — Republi- 

rencijos kovo 12 dieną,ikonas senatorius Joe. Mc- 
Liuosybės Salėje, Cicero, | Carthy kartojo savo plepa
lu. Be to, jis pranešė, kadjlą tyrinėjančiai Senato ko- 

! kadangi man priseis Chica-1 misijai, būk vienas valdi- 
goje išbūti visą savaitę, tai1 ninkas valstybės depart- 
ten apylinkėje dar surengs! mente “esąs Rusijos šnipų 

[keletą masinių susirinkimų[vadas” Jungtinėse Valstijo- 
bei prakalbų. Nustatyta, i se.

l kad prakalbos įvyks Mil- ■ Valstybės sekretorius 
I waukee, Roselande, Rock- Achesonas pareiškė: — Aš 
[ forde ir Chicagoje-Bridge- jokio panašaus valdininko 
: porte. , nežinau. Tai tegul parodo

Bet kaip su Detroitu, ku-1 faktus savo pasakai parem- 
’ ti.

Nau- 
visą 

colių 
Bim-aukščio raidėmis: “A.

ba Bučiavo Stalina Cleve-• c

landė.” Ir po tuo antgalviu:|
‘Kažkas nuėmė Bimbai [ 

kepurę prieš Staliną. Tuo I 
tarpu Stalino paveikslas I 
buvo prineštas labai arti: 
prie Bimbos ir jis duotas.!

Bjaurus mūsų priešų melas 
i ir piktas džiaugsmas 
pralietu žmogaus krauju

Visus prašau susipažinti su 
faktais ir tikra tiesa

nutarė su- ris yra tarpe Chicagos ir 
momentu, Naujienų korės- bus prisiminta apie tai,įšaukti nacionalę lietuvių Clevelando?
pondentui neteko savo aki- kas atsitiko Clevel. kovo' konferencija to svarbaus su detroitiečiais ir susitar-

pabučiuoti. Kas atsitiko tuo abejonės, jog dar daug ir ii- j mo , Komitetas
1111/JL Alks* & 1 'I 1L11 U lYk/A O <~» 

pondentui neteko savo aki- kas
mis matyti. Vieni sakė, kad 19 d-, po pietų, ;ant St. Clair I darbo praplėtimui. Konfe- ta, ................ .

■j • -y-V • 1 • i v I ’nJ J.ban- Amerikos bombenu
"lirmo PnciloTn cn kwro aiirnnt: k-nvn lx rimnci <■

Susirašinėta

, kad jie Literatūros Anglija jau gavo
Bimba buvęs nelankstus, 
kiti pasakojo, kad jis ‘neiš
laikęs linijos’ ir Stalinas 
jam “smarkiai įspyręs.” Ko
respondentui teko matyti, 
kad Bimba prieš Staliną kė
lėsi nuo grindų. Jo lūpa bu
vo raudona, o rankoje jis 
laikė peilį” (N., kovo 21 d.).

Daleiskime, jog tai tiesa, 
kas čia rašoma. Tai reiškia, 
kad Bimba buvo permuštas 
ant žemės ir ________
Už ką ir kodėl? Juk kiek
vienas žmogus, turįs nors 
truputėlį padorumo ir žmo
niškumo, tik pasipiktins to
kiu chuliganu žygiu ir juos 
pasmerks. Bet Naujienų 
korespondentas apie tai ra
šo su dideliu džiaugsmu ir,,1 
užgyrimu. Gi Naujienų re
daktorius Grigaitis šita 
džiaugsmą ir užgyrima tal- 

įpina be jokios pastabėlės, 
be jokios kritikos, be jokio 
pasmerkimo. Tuo būdu 
menševikų laikraščio re
daktorius užgiria hitleri
nius žmogžudžius, kurie už
puolė nekalta žmogų ir su- 

V • !

kruvino. ' 
pasiima dali atsakomybės 
už tą hitlerinių chuliganų

sukruvintas. inaL}^b

Avė. ir 64th Street, prie į r 
Slovėnų Auditorijos ir pa-1 dieną. Pasitarę su Draugi- 
čioie salėje.

Prieš keletą savaičių ga
vau laiška nuo Dr. Simans 
iš Clevelando, Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos 15-tos Ap
skrities, kad jie norėtų su
rengti masinį mitingą ir 
gauti mane už kalbėtoją. 
Prižadėdamas jiems patar- 

daviau patarimą, 
kad, vietoje paprastai ruo
šiamų prakalbų, jie Cleve- 
lande suruoštu mūsų Drau
gijos 35 metu jubiliejaus siu Clevėlande ir dalyvau 
atžymėjimo pobūvį. Jie su siu jų padengime, 
mielu noru sutiko ir prane
šė man, kad jie ruoš ban-j

jos sekretoriumi D. M. Šo- 
lomsku ir kitais draugais, 
nutarėme, kad bus labai 
gražu, jeigu aš dalyvausiu 
toje konferencijoje. Kadan-[ 
gi iš Brooklyno Chicagon 
kelionė gana ilga ir iškaš- 
tinga, tai bus sunku ten pa
siųsti platesnė delegacija į 
konferenciją. Bus gerai, 
kad nors vienas iš Brookly
no atstbvaus pažangiąsias 
organizacijas. Ten pabuvęs 
savaitę, ^grįždamas, susto-

kietą suruoš kovo 18 dieną. 
O prieš bankietą kitoje sa
lėje po pietų įvyks masinis 
susirinkimas, kuriame man 
teks kalbėti. Z*

(Daugiau bus)

London. — Jungtinės 
Valstijos paskyrė 79 didžių- 

A Bimba ii1? bombanešių europiniams
Atlanto pakto kraštams sti
printi prieš Sovietų Sąjun-

m SI nid.Il, KdU JJC I UUb Udll“ 1 • v* - į

p AlCl>cX IcO'VO 19 1^ ei IT vipyifi Vnr
kiete galėsiu pasakyti pra
kalbą ir kartu su Clevelan-j 
do pažangiaisiais lietuviais! 
pasidžiaugti šios garbingos j 
organizacijos ilgų 
prakilniais darbais.
Kelionė Chicagon 
i konferenciją

Įvairios žinios Anglija jau gavo keturis 
B-29 bombanešius iš Ame- 

____ . j rikos.BERLIN. — Krikščioniu 1____________
vSSŽi: i SH»» ?l«kli Mtar,.

ko statyti savo kandidatus! UŽpuMinėtojuS Anglijoj 
bendrajame sąraše su kito-' 
mis tautos fronto partijo-j 
mis rinkimams : 
rudeni.

Ta krikščionių sąjungą 
yra didžiausia

London. — Plėšikai ir ža- 
ateinanti j gjnt°jai, Pastaruoiu laiku 

į vis dažniau uznuldineia 
moteris miestu gatvėse ir 
namuose. Todėl pakilo rei-

Nutarėme pasiūlyti ir či- 
Isl kad ir jie ten 

vieną kuria dieną surengtu 
’Literatūros Draugijos jubi
liejini parėngima, kuriame 
aš, kaipo 

minkąs, gal 
ir pakalbėti’Draugijos rei- 

! kalais. Susirašinėjimas ėjo

dešininiu
partija sovietiniame Vokie-1 ^alaviniai rjanauiint istatv- 
tijos ruožte. V K P^.kun niktadanai

i buvo viešai plakami.draugijos pirmi- 
lečiau dalyvauti .1*

WASHINGTON_ Gene- Darbiečiu valdžia sakė,
rolas Omar Bradley, June- įoK nesutiks nlakimo ista- 
tiniu Valstijų kariniu štabu W^na atgaivinti.j ClRUd. kJUOJLl CIO IJ11V I 111KIO C7 |U rimų VcUSLLlll Kaliniu oLaOU 0^4- : .ar. /Ino Izvi

,su Stasiu Vešiu, Draugijos vadas, keliauja Holandijon 
ičieagiškės apskrities sekre-‘Jis ten tarsis

Bet tuo tarpu nelabai se- toriumi ir senu veikėju. Jie niais Atlanto pakto , kari
niai Chicagoje susiorgani- nutarė jubiliejinį bankieta niais vadais apie pasiruoši-

metų

su- Europi
Bet įstatymai vis dar lei

džia lazdomis baust moki
nius pradinėse ir vidurinėse 
Anglijos mokyklose.

Tuo budu ir jis zavęs Vinco Andrulio Gyni-' suruošti tuojau po konfe- mus prieš Sovietų Sąjungą.

A’! šaltojo karo planus
Roma. — Jungtinių Vals

tijų ambasadoriai iš Angli
jos, Sovietu Sąjungos, 
Francijos ir Italijos, susi
rinkę Romoje, svarsto, kaip 
užkirsti kelią Sovietų įta
kai užsieniuose, kaip laiky
tis prieš Sovietus ginčuose 
dėl Berlyno, kaip suturėti 
didėjančią nedarbo krizę 
vakarinėje Europoje \ ir 
kaip pasmarkinti šaltąjį 
karą prieš Sovietų Sąjun
ga.

Ambasadorių sueigai pir
mininkauja Amerikos vals
tybės sekretoriaus padėjė
jas George Perkins. Pokal
biuose dalyvauja ir John 
McCloy, aukštasis Jungti
nių Valstijų komisionierius 
Vokietijai.

LIZ, Lcį- IllLlCI IIllLI V11 Ll 1J c.ll 1 UI -w- *11 • 1 *1 1 A
žygį. i Lewis klausia: kodėl Auto.
štai visa istorija iDarbininkij Unijos vadai atmetė

Bet pradekime nuo pra-1 • • • •> 'mamieriŲ paramą streikui.'džios. Amerikos lietuvių vi
suomenei svarbu susipažin
ti su visa istorija. Nes nėra

Republikonai apšaukia “raudonaisiais” visus, 
kurie tik nešoka per republikony virvutę

Washington. — Republi
konų Partijos pirmininkas 
Gabrielson viešame pareiš
kime smerkė Amerikiečių 
Demokratinio Veikimo or
ganizaciją; sakė, kad tai 
esąs mišinys rooseveltinių, 
trumaninių demokratų, ra
dikalų ir socialistų. O vaka
rinės Europos socialistus 
jis apšaukė “naujaisiais ko
munistais.”

Emersonas Schmidtas, 
Jungtinių Valstijų Preky
bos Rūmų pirmininkas, 
šnekėjo Kongresmanų Ne- 
amerikinės Veiklos Komite
tui, kad “socialistai yra ky- 
lis, tarnaujantis komuniz
mo įvarymui.”

Buvęs kongresmanas Jer
ry O’Connell, o dabar Na- 
cionalio Komiteto pirminin-

kas kovai prieš Mundto bi- 
lių, įspėjo, kad jeigu Kon
gresas priimtų šį bilių kaip 
įstatymą, tai įstatymas bū
tų naudojamas ne tik prieš 
komunistus, bet ir prieš so
cialistus.

Republikonai kelia lermą 
ir prieš visus demokratus, 
kurie tik nepilnai šoka pa
gal republikonų muziką; 
tokius jie apšaukia “komu
nistų papėdininkais.”

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų . Unijos 
viršininkai, kaip žinoma, 
atmetė Mainierių Unijos 
pasisiūlymą paskolinti mi- 
lioną doleriu dabartiniam 
streikui prieš Chryslerio 
auto, korporaciją.

Mainierių Unijos pirmi
ninkas John L. Lewis dėl to 
atsiuntė laišką unijos Ply- 
moutho skyriui (lokalui). 
Lewis rašo:

“Aš nesuprantu, kodėl 
jūsų organizaciją (valdy
ba) nepriėmė paskolos iš 
Mainierių Unijos.

- “Siūlydami tą paskolą,

mes nereikalavome jokių 
užstatų nei vekselio, nei jo
kių palūkanų. Automobilių 
darbininkai būtų galėję pa
tys nuspręst, ar bet kada 
sugražinti paskolą ar ne.”
Lewis paaiškino, kad Mai

nierių Unijos konstitucija 
uždraudžia bet kam tiesio
giniai padovanoti pinigų iš 
unijinio iždo. Todėl unijos 
centras galėjo tiktai pasko
linti, faktinai nereikalau-, 
damas atmokėti paskolą.

Savo laišką Lewis baigia 
linkėjimu:

“Aš nuoširdžiai linkiu 
jums laimėti dabartinę jū
sų kovą.”

i JanHu ambasadoriai svarsto
WASHINGTON. — . 

merikos valstybės sekreto-; 
rius Acheson šaltai atsilie-' 
pė į Jungtinių Tautų sekre-1 

; toriauš Trygve Lie pasiūly- 
i mą taikytis su Sovietų Są
junga; bet sakė korespon
dentams, kad svarstysiąs tą 
pasiūlymą.

LAFAYETTE, Ala. — Du 
balti policininkai užmušė 
jaunuolį negrą kalinį. Bal
tųjų teismas išteisino 
žmogžudžius. Policininkai 
pasakojo, kad tas jaunuolis 
“išsitraukęs peilį” ir grū
mojęs jiems.

WASHINGTON. — Už
sieninių Amerikos Karų 
Veteranų organizacija rei
kalavo, kad Kongresas iš
leistų įstatymą, pagal kurį 
būtų uždaryta ir baustinai 
uždrausta Komunistų Par
tija.

O Belgijoje “monkinamasi” 
dėl karaliaus Leopoldo!

Atsiminkit: tai nėra kova 
dėl monarchijos, o tik dėl Le
opoldo, tarytum jo sūnus, 
Boudojinas būtų kuo geres
nis !

VISUOTINAS STREIKAS ITALIJOJE PILNAI PAVYKO 
NEPAISANT KARINIAI ■ POLICINIO TERORO 
Roma. — Generalės Dar

bo Konfederacijos iššauk
tas visuotinas protesto 
streikas trečiadienį, sustab
dė fabrikus, miestų .gatve- 
karius ir busus ir pakrikdė 
geležinkelių veikimą visoje

Taip pat streikavo laiva- 
kroviai, bankų ir krautuvių 
tarnautojai, bežemiai ir 
mažažemiai. valstiečiai.

Streikas pilnai pasisekė,

nepaisant kariniai - polici
nio teroro iš valdžios pusės.

Premjero de Gasperio 
valdžia pasiuntė 75,000 val
stybinių žandarų ir 69,000 
civilinių policininkų prieš 
streikierius. Kariniai gink
luota policija visu pašėlimu 
daužė streikierius buožė
mis, atakavo ašarinėmis 
bombomis ir šaudė iš kul
kosvaidžių ir šautuvų, sa
koma, “daugiausiai oran.”

Bet žandarai nušovė bent 
vieną darbininką ir sužeidė* 
apie 400. Areštavo septynis 
tūkstančius.

Policininkai taipgi pleš
kėjo amerikiniais “džyp* 

j streikierių 
būdu daugelį

Smerkia atom-bombinius 
amerikonu žaislus •

Maskva. — Įžymus sovie
tinis laikraštininkas D. Za- 
slavskis, rašydamas čionai- 
tiniame dienraštyje Prav- 
doje, smerkia amerikonus 
žaislų fabrikantus, kad jie 
gamina žaislinius atomų 
bombų pavidalus. Zaslavs- 
kis sako:

— Mane šiurpulys sukra
tė, kai atsiverčiau skiriamą

ninkus Lentelloje, arti Ro
mos; kad valdžia uždraudė 
darbininkų susirinkimus ir 
kad ji nutarė dar padidinti 
policininkų armiją.

Valdiški skelbimai pasa
koja, būk laike streiko 
“dirbę apie 10 procentų” i vaikams amerikinĮ žurnalą, 
darbininkų. Bet supranta-! Jame taip garsinami gink- 
ma, kad valdžia perrengė liniai žaislai, jog' ątrodo, 

protestavo: kareivius .ir valdininkėlius kaip žmogėdrų arsenalas.

sais” tiesiog
minias ir tuo 
sužalojo.

Streikieriai
dėl to, kad policija neseniai (neva kaip darbininkus ir 
pirmiau nužudė du darbi-‘siuntė juos neva dirbti. ORAS. — Nešalta giedra.
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JŲ VADOVAI
Kanadiškiame 

! Balse skaitome:
Toronto lietuviu dipukų tar-į 

pe ima uoliai reikštis nauja 
žvaigžde — Kostas Kalendra. 
Kas yra tas “ponas” Kalen
dra ir kokia jo praeitis?

Lietuvoj, smetoniniais lai- 
' kais, Kalendra buvo vienas iš 
į uoliausių fašistinio režimo 
1 skalikų, didelis pataikūnas ii' 
liaudies skriaudėjas. Ilgą 
metą jis buvo apskrities vir
šininku, o juo būti tegalėjo 
vien dideli tuometinio fašis-1

$20,835.08;. paaugo .
! '$1,558.18. ----------

Liaudies | f01K]as — $1,193.48; Praslinkusieji 1949 metai
i sumažėjo $284.67. liaudies demokratijos šaly-

Visas LDS turtas sudaro se- se pasižymėjo naujais lai- 
; socializ-

procentus. Analogine padė
tis yra Rumunijoje, Bulga- lįų- industrinėmis - agrari
ni j oje, Albanijoje, Šiaurės nėmis šalimis. 
Korėjoje iT Mongolijos

liaudies respublikoje. ' Kinijos liaudies 
Tokiu būdu sprendžiamo- Jau karimų 

joje liaudies ūkio šakoje — 
pramonėje • 
aukštumas turi valstybė.

Į pakilimo kelią stoja 
liaudies demokratijos šalių . 
žemės ūkis. Kaime sukurti ; . , . - .
socialistiniai atramos punk-’k^amas darbo žmonių 

jos dar labiau sustiprėjo j tai — valstybinės mašinų- matei mhnio bei kultui inio 
kovoje del socializmo. Dar, traktorių stotys ir valstybi- .^J° Pa _1Jimas- Piamones 
glaudžiau susitelkė darbo 1 niai žemdirbystės ūkiai, f, že,mės..ūkio .^kilimo dė- 
žmonės apie komunistų ir Daugumoje liaudies demo- ja z^mia.1. ^a 1v°1. laa 
darbininkų partijas. Pakilo kratijos šalių plačiai išsi- demokratijos . salių darbo 
tų šalių tautų revoliucinis ;vystė kooperatyvinis judė- . matei >almes gero- 
budrumas, jų pasiryžimas jimas, subūręs jau daugelį 
nuosekliai ir ligi galo kovo-j tūkstančių valstiečių ūkių, 
ti. dėl socializ/mo idėjų ■ Valstybiniai žemdirbystės, 
triumfo, dėl taikos ir demo; ūkiai ir gamybiniai koope- 
kratijos, prieš imperialist!-J-atyvai vaizdžiai demons- 
nius karo kurstytojus. Itruoja sąvo pranašumus 

k’iaudies demokratijos |prieš kapitalistinę žemdir- 
Vo- ^a^se kssivyste didelis dar- bystę ir smulkiaprekius 

;has naujai, . socialistinei i individualinius valstiečių 
[ekonomikai bei kultūrai su-1ūkius. Svarbų vaidmenį 
kurti. Neišmatuojamai is- J pertvarkant žemės ūkį vai-1 
augo socialistinis sektorius idina 'valstybinės mašinų- 
liaudies^ demokratijos šalių itraktorįų stotys, kurių 
ekonomikoje, užėmęs vieš-! tinklas nedaliau janfai auga.! 
pataujančią padėtį pramo
nėje. Pavyzdžiui, Čekoslo- 

.... . w ... r. A/akijoje beveik 97 procen- 
is įsai o Kieti- j visos pramonės priklau

so valstybei. Lenkijoje 96 i Panaudodami Tarybų Są- [liaudies demokratinio reži- 
)la- procentai pramonės pro- jungos patyrimą, tų" šalių imo įvedimo rezultatas, tin
au- dukcijos gaminama valsty- darbo žmonės'pradeda vis kamo komunistų bei darbi- 
Vo- bes gamyklose bei fabri- [plačiau taikyti savo darbe ninku partijų vadovavimo 

Nacionalizuotos pra- socialistinio lenktyniavimo rezultatas. Liaudies demo- 
sektorius Vengrijo- ir spartuoliškumo metodą, ikratijos respublikos įžengė 

Sujautieji darbininkai Į į tą išsivystymo laikotarpį,
9 kūrybinę iniciatyvą kai liaudis, pažinusi laisvės 

sekdami tarybinių j ir nepriklausomo gyveni- 
stachanovininkų — garny- mo džiaugsmą, jaučiasi 

esanti šalies šeimininkas ir 
atiduoda visas jėgas savo 
tėvynei stiprinti ir kelti.

Liaudies demokratijos 
šalių laimėjimai pasidarė 
galimi dėka milžiniškos pa

spartina galbos Tarybų Sąjungos, 
statybos

karną pinigu sumą: $889,360.- mojimais kuriant 
m o pagrindus.

Liaudies demokratinė 
santvarka, vykdanti prole
tariato diktatūros funkci-

Kovoti Pries Hitlerinius Chuliganus!
Čia ir ten lietuviškieji hitleriniai chuliganai, suorgani-1 ..............    .

zuoti ir finansuojami kunigų ir fašistų, tebepuola lietu-,! tinio režimo akli pataikūnai.'f 
vių kultūrinius parengimus.

Mes gerai žinome, jog šis puolimas, šis smogikiškas 
kultūrinių pramogų ardymas, yra organizuojamas “iš 
centrinių įstaigų,” kurioms priklauso klerikalai, fašistai 
ir net socialistai.

Bet ne tame viso to svarba.
Klausimas prieš mus šiandien stovi tokis: nusileisti 

hitlerininkams, tylėti, nieko neveikti, ar veikti padvigu
binta energija?

Mums rodosi, jog pats klausimas duoda ir atsakymą.
Mes neprivalome tylėti, rankas sudėjus nieko neveikti, i 
Mes turime veikti, veikti padvigubinta energija.

Mūsų pramogos — koncertai, vakarienės, pastatymai 
ir kitokie kultūriniai sambūriai — privalo būti ruošiami 
juo dažniau.

Tik hies privalome būti apdairesni.
Šiandien, rengiant bent kokią ir bent kur pramogą, J 

visuomet gali tikėtis, jog būsi užpultas, — užpultas hit- i 
lerinių govėdų, užpultas tų, kurių rankos dar kruvinos 
nuo mūsų brolių kraujo, pralieto Lietuvoje karo metu.

Atsiminkime, jog tarp padorių dipukų, kurių, drįsta-j Ka|en(ira pabėgo su naciais j jai. 
me sakyti, dauguma, yra ir tokių, kurie skerdė Lietuvoje; Vokietija, 
žydus ir lietuvius anti-fašistus. Jie talkavo Hitleriui ir 
jo gauleiteriams. Jie vėliau bėgo pas Hitlerį “pasislėp- i 
ti.” Jie, daugelis jų, dabar atvyko Amerikon.

Jie dar neužtenkamai prisilakė žmonių kraujo Lietu
voje; jie nori daugiau išgerti anti-fašistų krdujo Ame
rikoje. Todėl jie, kaip pasiutę šunys, čia ir stoja priešaki- 
nėsna eilėsna “pikietuotojų.”

* Jie ryžtasi ardyti, kaip sakėme, • masinius mitingus,, Uy ponas, neprarado savo pir- 
vakarienes, koncertus.

Jie, Clevelande, padarė pogromišką užpuolimą ant 
AUDI.D kuopų rengtos vakarienės.

Jie ten Antaną Bimbą, vakaro kalbėtoją, fiziškai už
puolė, jį sužeidė.

Hitleriui okupavus Lietu
vą, ponas Kalendra keičia sa-■ 
vo kaili, likdamas Herr Ka-i 
lendra. Už dideli jo su n to-, 
degavimą kruviniesiems na-( 
ciams, Kalendra lieka nacių i

1 išaukštintas. Nacių vyriausia
sis komisaras Lietuvai Kostą, 
Kalendrą padaro ne tik 
skrities viršininku, bet ir visų 
apskričių viršininkų

1 ku ir net generaliniu 
Vilniuje.

Ne vienas šiandieną 
vis prisimena “tarėjo” 
droš “patarimus” naciam, 
riti dėka lietuviai būdavo su- kiečiai , v xz —
imami ar išsiunčiami i

' čiamą darbą Vokietijoje 
! ciams pralaimėjus karą, ir
ištikimas klapčiukas Kostas pės valdžios

77; paaugo $77,485.25.
Visi* LDS fondai, apart 

šų fondo,~kaip matote, yra 
rame stovyje.

LDS “solvency” — 141 
arba 42.79 nuoš. paviršinio 
kapitalo, kuris sudaro viso' 
$300,869.00. Inves t m e n t u 
nuošimtis siekia 3.33%. Mir
tingumas sumažėjo iki 54%,.

Per visus 1949 motus tepra
šyta tik 223 nauji nariai. To-' 
dėl jie nepadengė mirusiųjų ir' 
išsibrau k U'siųjų.

Narių stovis yra sekamas: 
suaugusiųjų skyriuj — 7,585, 
vaikų — 552, visi neša bendrą 

Į apdraudą $3,314,800.00.

ge

igą ir gyvybingumą. Atrė- 
musios gausias vidaus ir 

' užsienio reakcijos pinkles, 
jaunos liaudies demokrati
jos dar

Vakariniai talkininkai 
buriasi ardyt jaunuolių 

ap’ ■ demonstracijas Berlyne
viršinin-i Berlin. — Aukštasis 

tarėju i merikos komisionierius 
kietijai, McCloy tarėsi 

liCtL;_ anglų ir francūzų koman- 
Kalen- dieriais, kai]) išvien slopinti 

]<u_. demonstracijas, kurias vo- 
jaunuoliai ruošia 

i priver-į gegužės 27-30 dienomis. Tai
Na- j bus demonstracijos, dėl tai- 

jii kos ir dėl vienos demokrati-'

su

Jaunuoliai
Daugelis, pažinę .jį iš Lietu-1 )<atus, kurie 

vos, manė, kąd tas tūzas iš 
j smetoniniu laiku, atvykęs i
Kanada, lyg kiškis po eglės’ dotojus ir naciu""Uostyto- 
šaka, laikysis nuošaliai, nesi-1 
kišdamas Į visuomeninį darbą. 1 
Apsirikta. Būdamas .jis dide-,

mykščio arogantiškumo ir 
ambicijų vadovauti kitiems ir 
Kanadoje.

Kanadoje Kalendra save va
dina misteriu ir žada pradėti

Rochesteryj jie buvo užpuolę ALDLD ruoštą pramogą, vadovauti Toronto lietuviams, 
kur kalbėjo Andrulis, bet ten policija juos valdė.

Jie, be abejojimo, siundomi kryžiokiškų vadovų, pas- / 
tarųjų finansuojami, bandys tą patį bjaurų darbą tęsti 
ir kitur.

Kas gi belieka daryti padoriems žmonėms, kurių pra
mogas hitleriniai chuliganai puola?

Kaip sakėme: reikia viską apdairiai rengti.
Iš anksto turi būti pasitarta ir su policija. Reikia tu

rėti žmones, kurie rūpintųsi tvarkos palaikymu, chuli
ganų suvaldymu.

Atsiminkime, jog mes nesame vieni: jeigu jaučiame, 
jog stokuo ja mums žmonių, pajėgiančių chuliganams su
valdyti, tai privalome kreiptis pas kitus žmones, prašyti 
jų talkos.

Veik visur yra civilinėms teisėms ginti komitetai, —

Tokių, Kalendra,

dien yra daug. Jie čia jau
čiasi “kaip namie”, nes, 
mat, dabar verda šaltasis 
karas, tai jie ifiano esą di
deli talkininkai tu, kurie 
nori karštojo karo.

Bet jie prilips liepto 
la!

LDS PASTOGĖJE
Lietuviu Darbininku

C '•

sivienijimo organas

respubli- 
ope racijų 

prieš reakcinius gominda- 
komandines;U1'.'11,ku? ei,?°je išvystė di- 

delį darbą liaudies ūkiui at- 
i kurti.

Socialistinės visuomenės 
išvystymo dėsnis yra nenu

ves lygis. Išaugo darbinin
kų bei tarnautojų realus 

*s darbo užmokestis, padidėjo 
triumfo, dėl taikos ir demo; ūkiai ir gamybiniai koope-

dėl socialiam o

niui

darbo valstietijos pajamos. 
Didelis darbas dirbamas 

naujos kultūros kūrybos 
srityje. Plečiamas mokyklų, 
bibliotekų, aukštojo moks
lo įstaigų, kino teatrų, li
goninių, mokslo institutų 
tinklas. Auga kadrai nau
jos inteligentijos, kilusios iš 
darbo žmonių tarpo. Kny
gos ir laikraščiai pasidarė 

Dėl gilių socialinių per- prieinami milijonams darbo 
tvarkymų, įvykusių liaudies žmonių, įeina į jų buitį.

I demokratijos šalyse, paki- Stambūs laimėjimai ūkio j . V • V*— *11 - - - . . .Stambūs laimėjimai ūkio 
'to žmonių“ pažiūra į darbą, ir kultūros išsivystyme yra

paskleidė
smerkia

i glus-amerikonus, kaip
ikietijos skaldytojus, išnau- kuose.

monės
je sudaro daugiau kaip 92 jų

jungos patyrimą, tų šalių mo įvedimo rezultatas, tin- 
darbo žmonės'pradeda vis kamo komunistų bei darbi-

“Pasaulio Jaunystė”
bos novatorių pavyzdžiu.
Socialistinis lenktyniavi-ra 

vardu. mas — tas komunistinis so- 
Budapešte I Šis filmas rodomas ir mūsų tializmo statybos metodas, 
________ ' ........................... | remiantis maksimaliu dar- 

! Budapeštas... Pasaulio ^o žmonių milijoninių ma- 
.___ _t ___ ____ „..•■’tautų vaikai iš visų kraštų . aktyvumu,
lyvavo aštuoniasdešimt tau- srovėmis plaukia į šį puikų I naujo gyvenimo
tų jaunimo atstovai iš visų! miestą, ! tarptautinį jauni- j tempus liaudieš demokrati- 
penkių žemynų, iš tolimiau- mo ir studentų festivalį, i )os šalyse.
siu žemės rutulio vietų..Jie čia susitinka kaip ge- Nematytą pakilimą so- 
Festivalis praėjo šūkiu —i'riausi draugai, kaip broliai, tialistinis lenktyniavimas 
už tvirtą taiką ir demokra-i kaip vienos didelės šeimos i liaudies demokratijos šaly- 

:tiją, prieš karą ir jo kurs-1 nariai, kurių bendras di-j8e pasiekė visų šalių darbo 
tytojus, už jaunimo ir visų i delis troškimas — l---- „

; darbo žmonių nesugriauna- 
imą draugystę, už ]
[šviesų ir laimingą visų pa-j Kamerūno-jaunuolį nuošir

dų-į šaulio tautų gyvenimą.

VIL NIUS. — 1949 metų i rodo kino ekranuose 
vasarą demokratines Veng-j šaulio jaunystės” 
rijos sostinėje 1 
įvyko viso pasaulio šalių i respublikos kino teatruose, j 
tarptautinis jaunimo ir stu
dentų festivalis. Jame da

Ra

Tiesa' 
ten privalome kreiptis talkos, drąsiai pasakant, jog hit- [(kovo 15 patei- '
leriniai chuliganai gali mūsų pramogą užpulti ir mes vie- ' 
ni gal nepajėgsime jų atmušti.

Talkos, be abejojimo, me^ gausime. Nes progresyvioji i 
Amerikos visuomenė
supranta, jog leidimas chuliganams siautėti vienoje ko- partrnentamš, rodo štai ką:

1949 metais LDS išmokėjo 
i 528 nariams pašalpų $28,- 
j 315.00. Nuo LDS Įsikūrimo 
išmokėta pašalpų $501,656.13. 
Tai daugiau kaip pusė milijo
no dolerių.

1949 metais mirė 105 na
riai. Pomirtinių

! $33,825.00. Nuo 
į rimo pomirtinių 
$475,071.32. Tai 
milijono dolerių.

Viso pašalpų ir pomirtinių 
nuo LDS Įsikūrimo išmokėta 

| $976,727.45. Pridėjus nepa- 
, prastą pagalbą, tai. bus išrno- 
! kėta milijonas dolerių. Tai 
gausi parama LDS nariams ii 
jų pašaipgaviams .

LDS fondų stovis su gruo
džio 31,1949, yra sekamas: .

Apdraudos fondas turi 
$623,516.12; paaugo $54,868.- 
01.

Pašalpos fondas — $208,- 
464.69; paaugo $16,336.03.

Vaikų fondas — $28,602.- 
86; paaugo $4,023.92.

Nepaprastos pagalbos fon

Ikia tokį LDS finansų ir [^:®aVo.k‘’a^.men2.‘^ 
i narių padėties paveikslą:

Metiniai raportai, ] 
lerfnių chuliganų neapkenčia ir i valstijiniams apdraudos de-

kioje pramogoje, reikštų jų padrąsinimą pulti kitas, kitų 
žmonių rengiamas pramogas.

Hitleriniai chuliganai, puldami lietuvių kultūrines pra- i 
mogas, aišku; kenkia visiems dipukams, žemina juos 
Amerikos visuomenės akyse.

Todėl mes patariame padoriesiems dipukams: neklau
sykite hitlerininkų, neklausykite žydų ir anti-fašistų 
SKerdikų, neklausykite chuliganų ir visokių kryžiokų, | 
kurie jus siundo pulti progresyvių lietuvių kultūrines • 
pramogas!

Laikykitės nuošaliai!
O mūsų prietėliams ir draugams sakome: renkite kul-i 

tūrines pramogas, ir renkite jas apdairiai, apgalvotai, 
budėkite ir visuomet turėkite‘galvoje, jog hitleriniai chu- j 
liganai gali jus užpulti!

Šitaip tenka žiūrėti į dalykus!

Trygve Lie Pasiūlymas
Kalbėdamas žydų organizacijos B’nai B’rith suvažia

vime Washingtone, Jungtinių Tautų sekretorius Trygve 
Lie padarė įdomių sumanymų.

Jis nori sudaryti 20 metų taikos planą, o kad toks pla
nas butų pasekmingas, Lie siūlo tuojau sušaukti Saugu
mo Tarybos platų posėdį, kuriame turėtų dalyvauti ati
tinkamų kraštų Užsienio reikalų ministrai.

i., Jis mano, jog nebūtų bloga, jei tokiame posėdyj daly- 
% vautų net ir atitinkamų valstybių galvos, — pa v., prem- 
g jeras Stalinas, prezidentas TrUmanas, Attlee ir kiti.

Nežiūrint, kas ką sakytų, mums Lie kalba patinka, — 
L patinka ji tuo atžvilgiu, kad jis kalba už taiką, už susita

rimą, už pastovios taikos palaikymą net per 20 metų.
Jeigu būtų galima pastovi taika išlaikyti per 20 metų, 

'• tai; reikia manyti, kad tuomet ji pati savaime išsilaikytų 
dar 20 metų ir gal ilgiau, gal “ant visados.”

Tik, deja, Trygve Lie pražiūrėjo tą faktą, kad šian- 
; dien Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdžiai nėra

Draugystė tarp liaudies 
demokratijos šalių ir Tary
bų Sąjungos dar labiau su
stiprėjo remiantis bendra
darbiavimu ir broliška sa
vitarpio pagalba atkuriant 
ir išvystant liaudies ūkį, 
kovoje dėl taikos ir tautų 
saugumo.

Liaudies demokratijos 
šalių laimėjimai iš naujo 
paliudija apie didžius so
cializmą kuriančių šalių 
planinės ekonomikos pra
našumus prieš ekonomiką, 
kapitalistinių šalių, kurias 
drasko nesutaikomi prieš
taravimai. Tuo metu, kai 
liaudies demokratijos šaly
se ekonomika vėl kyla, ne
nukrypstamai vystosi, ka
pitalistinėse šalyse gamyba 
krenta. Kapitalistinės ša
lys vis labiau slenka į nau
ją ekonominę krizę, atne
šančią darbo žmonėms nau
jus nepriteklius, skurdą, 
badą ir nusmukimą.

Socializmo statybos kely
je liaudies demokratijos ša
lių darbo žmonėms teks į- 
veikti dar nemaža sunku
mų. Bet socializmas nugali 

srityse, 
margaspalvė entu- i Šešerių metų plane Lenki- Vis nauji ir nauji darbo 

jaunuolių Jos liaudies ūkiui išvystyti žmohių sluogsniai įsijun- 
; numatyti dar spartesni to--gia į aktyvų darbą socia- 

pakilimo į lizinui kurti. Statomos nau- 
gamyklos ir fabrikai, 

 

Naujų laimėjimų keliant šachtos ir geležipkeliai.

i pramonę pasiekė Čekoslo- Auga darbininkų klašė, ky- 
|vakija, turinti galingą in- la jos vaidmuo kovoje dėl 
(dustriją. įviso liaudies ūkio sųcialisti-
Pirmųjų penkmečio metųinio pertvarkymo. auju,

taika ir žmonių didžiojo vado ir 
laisvė visoms tautoms. Dėl!mokytojo draugoStalino 

laisva, to čia tamsiaodį tolimojo i septyniasdešimtmečio dieno- 
. mis. Dešimčių ir šimtų 

! džiai sveikina šviesiaplaukis i tūkstančių darbininkų, in- 
r j . • . jaunuolis švedas, amerikie- j žinierinių-technikinių

ręsti valio dalyviai paio-■ tvjrtai spaudžia ranką i buotojų ir tarnautojų pla-
K. . . ii kiniečiui, jaunuolė vokietė ^kii išsivysčiusio lenktynia-

džius, spoitimus sugebeji- Hnki laimg(. atvykusjai vimo ir galingo darbo paki- 
nasiustii"1U%Usf-mOn-St!,aVO Jj-Un|'I mergaitei iš tolimosios Ko-’limo dėka 1949 metų liau- 
in. rio. ™°> 1 Z1-J^ 11 . 1(?1U | rėjos, o jaunuolis prancu- į dies ūkio planai įvykdytipasiryžimų kovoti ,,^4 drau.’ir viršyti visose liaudies

■ - -° " ga, atvykusį iš Vietnamo, demokratijos šalyse.
k ‘"U Vi1'i kuriame dabartiniai Pran-j. Planuodamos . liaudies 
esiva m ų, [ C£įzjjos fašistai veda krūvi- liaudies demo

nas žudynes. | kratijos valstybių vyriau-
Begalinėmis ovacijomis! sybes vadovaujasi didžiu 

sutinkama i festivalį atvyks-1 ekonomikos bei kultūros 
tantį tarybinio jaunimo de-1 planinių. išvystymo Tarybų 
legaciją. Iš visos širdies, Sąjungoje ^patyrimu, 
garsiai ir ilgai skamba de-

ria plieninį savo ryžtą, į ką | f t i /"< /-I v* -i -v-v Cui X L/1 i iri !
tus žvilgsnius, kuo pasitiki, 
su kuo sulieja savo jėgas ir; 
sugebėjimus, į ką iš visos: 
širdies žiūri su begaline! 
meile: Tarybų šalis ir didy-' 
sis Stalinas—tai vardai, ku-! 
riuos visi kaip vienas visur i 
kartoja ir nešioja savo jau-! 
nose širdyse Budapešto 
festivalio dalyviai.

Pasaulio jaunimo festiva-! 
lį Maskvos dokumentinių i 
filmų studija drauge su 
demokratines Vengrijos ki
nematografija 1 ______ d—--v-________  ______ ,
spalvoto filmo juostoje ir | šakose pirmauja tarybiniai metais Čekoslovakijos svar-Jr valstietijos sąjuhga, su-

Įšmokėta

išmokėta 
arti puse

ui ngą 
prieš visus karo kurstyto- i 
jus, nežiūrint, kokiais var-| 
dais jie save 1________ ,
kurioje šalyje begyventų, i 
Festivalio'dalyviai viso pa-! 
šaulio tautų dešimčių mili- ! 
jonų jaunuolių vardu pade-! 
monstravo tai, su kuo jie! 
susieja savo likimą, į kai 
sudeda savo viltis, kam ski-i , .. _ w ..’ Imokratines Vengrijos jau-

dar-

Planuodamos liaudies

Stambų žingsnį industri
alizacijos keliu žengė Len- 

. t i . • • x i ,v nimo ir Budapešto gyven-i^ija. , Šiuo metu Lenkijoje
visat a . icipia savo <ais- %-oju vieningas sveikinimas:' kiekvienam gyventojui pra

plovė Stalinui.” Įmoninės produkcijos gami-
Budapešto gatvėse ir aik- ! narna du su puse karto dau- 

štėse, parkuose ir salėse,! £iau>. neSu Prieš karą, j visose gyvenimo 
visur ; 
ziazmo kupinų 
minia, kurioje skamba įvai-j , ~ 
riausios kalbos, bet visur ir i lesnio pramonės 
visada kartojamas vienas ■ tempai, 
bendras visiems gerai žino
mas ir artimas vardas 
Stalinas.

Prasideda sporto varžy- i 
bos. Pasirodo daug puikiu1 „ - - - - -
rekordistų, atsiekiama nau-'P^nas Čekoslovakijoje vir-j socialistiniu pagrindu stip- 

. Palyginus su 1937[rinama darbinink klasėsužfiskavo jų laimėjimų. Beveik/'visose i sytas.

pilnL O jie nėra pilni dėl to, kad ten tupi Čiang Kai-šeko 
atstovas, kuris neatstovauja Kinijos. Pats Trygve Lie 
andai pasisakė už tai, kad reikėtų čiang kai-šekininką 
pašalinti. Britai, girdėjome, taipgi jau stoja už jo iš ten 
išvedimą ir įvedimą naujosios Kinijos atstovo.

Kai tas bus, padaryta, Saugumo Taryba pradės nor
maliai veikti ir tuomet bus galima konkretiškiau kalbėti 
apie 20 metų pląną taikai palaikyti.

JOS

ku-šakos tvirtinama socializmą 
pasiekimaii dar kar^ąįr^doj žymiai padidino produkci- riančių tautų draugystė.
sportininkai; Jų sportiniai i blausios pramones
į-----------------
kokias puikias sąlygas jau-Jos išleidimą.
nimas turi Tarybų 'šalyje.

Festivalyje demonstruo
jami pasaulio tautų liaudies 
šokiai, dainuojamos dainos, 
puikiai ir įdomiai atliekami

(Tąsa 4-m e pusi.)

_ _ v. Liaudies ūkio pertvarkys 
i Vengrijoje pramonės ga- mus lydi naujos priešakį- ’ 

myba pasiekė 140 procentų nės kultūros \išvystymas, 
prieškarinio lygio. Rumu- kultūrinės reyj 
nijoje tik per vienus 1949 vykdymas.

uti jos j 
“P?*

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Penkt., Kovo 24, 1950



ŠYPSENOS
Nerūkoriaus Vargai

Į Amerikos Lietuvių Visuomenę
_____________ ’__ B----------- -------------------------------------

Lietuvių Nacionalio Komiteto Sveturgimių Teises Gihti demokratinių teisių, konstitu-
Veikimo Programa cinių teisių, už taiką.

---------------- ' Areštavimas V. Andrulio

ALDLD Reikalai
Visą dieną dūmuose .kartūs tabako dūmai kanki- 

Kaip daugelis darbininkų ;na. Ta vargą išvargęs, iš- 
dabar tampa išmesti iš dar-'ėjau gatvėn ir, tyresnio oro 
bų ir netenka priemonių sa- įsikvėpęs, pasijutau kiek ge- 
ve ir šeimyną maitinti, taipd'iau. Apsižiūrėjęs, kad jau 
tatai ir man atsitiko. Nei 'ketvirta valanda, atsimi- 
iš šio, nei iš to, pasijutau iniau, jog aš dar nieko ne- 
bedarbiu likęs. 'Valgęs, tik anksti rytą ka-

Einu tam tikron įstaigon i vos puoduką išgėręs. Užei- 
užsirašyt bedarbiu. Didelis’siu valgyklom Įėjęs dairau- 
kambarys, pilnas vyrų iri si, — visos kėdės apsėstos; 
moterų; rodos, jog iš visur]bet greit vienas žmogus at- 
jie čia suvaryti. Dviem,įsistojo, tai man pasidarė 
trim eilėmis sustoję laukia vietos. Staliukas mažas, tik 
kaleinos. Aš irgi vienos ei-,su trims kėdėmis. Ten jau 
lės gale atsistoju. Eilė labai valgė dvi jaunos moteriš- 
lėtai slenka pirmyn. Lauki- kės, kurios, . baigusios val- 
mas labai nuobodus*. Manoigyt, užsidegė cigaretus. 0 
senos kojos pavargo, nore-i tie dūmai, lyg apkerėti, len- 
tųsi bent truputį prisėsti, ;da man į akis, į nosį bei į 
bet čia nėra kur. 0 kas la-'burną, kad aš jokiu būdu 
biausiai kankina, tai tabako,negaliu valgyti. Apsidai- 
dūmai, kurių tiek prirūky-,iriau, ar nėra kur kitur tuš- 
ta, jog net šolderius gale- Įčios sėdynės, bet, mano ne- 
tum išrūkyti. Visi, lyg susi- laimei, visos užimtos. No
tarę, kad dumia, tai dumia išėjau, čiaudėjau, kreivai į 
ir, rodos, visi kartieji dū-'jas žiūrėjau, — nieko ne- 
mai tiesiog į mane plati- gelbsti, rūko, kaip patrakę 
kią ... ir vis ant manęs pučia. Su

žiūriu, prie sienų iškabos įpykęs, palikau savo Valgį ir 
sako “No smoking.” Galvo-i išėjau.
ju, ar tie rūkoriai tų iškabų 
nemato, ar matydami ne
paiso. Norėjosi jiems iška
bas parodyti ir paklaust, bet 
sumojau — kas gi aš, kad 
juos mokyti?... štai, atei
na vyriausias šios įstaigos 
užveizda, vyras nepaprastai 
stambių kaulų, gal arti sep
tynių pėdų aukštumo; gal
vą užrietęs, krūtinę išver
tęs, ilgą cigarą įsikandęs, 
lėtai — išdidžiai atžings- 
niuoja link manęs. Jį susi- 
stabdęs ir atsiprašęs, sakau, 
kad norėčiau paklaust vie
ną klausimą. Išpūtęs cigaro 
dūmus pro savo tirštus 
ūsus, didžiokas sako, gerai, 
klausk — aš atsakysiu. Sa
kau, ar tos rūkyt drau
džiančios iškabos nieko ne
reiškia?

— Nieko o nieko nereiš
kia, gali rūkyti, kiek tik no
ri. — Tai pasakęs, jau no-
rėjo eiti, bet aš vėl prabi-'sėti. Sakau, juk patys girdė
jau* — O kaipgi tiems, ku-* jote, kaip man gydytojas 
rie nerūko? — Jie priversti įsake tabako dūmų saugo- 
kvėpuot tabako dūmais, tis.
nors tas gal jiems labai ken-| Ir taip diena iš dienos 
kia. — Užveizda piktai at- nerūkantiesiems tenka su 
kirto: tabako dūmais nebaigiamą

— Jeigu jiems negerai, karą kariauti.
tegul jie čia neina, mes jų Rūkoriaus Tėvas,
nekviečiame,—ir užsigrįžęs ------------------
išdidžiai nužingsniavo to- WASHINGTON. — Prez. 
lyn, cigaru papsėdamas. jTrumanas paskelbė balan-

Atlikęs toj eilėj reikalus, džio (apriliaus) mėnesį 
turėjau dar stovėt antroj ir kai]) kovos mėnesį prieš vė- 
trečioj eilėse, ir visur tie žio ligą.

Srities viršininkas Clarence A. Dykstra ir 55 nuošim
čiai visųl University of California fakulteto narių Los 
Angeles mieste pasirašė protestą prieš švietimo įstai
gos valdininkų reikalavimą pasirašyti affidavitus, kad 
jie nesą komunistais. Jiems įsakyta pasirašyti, kad 
jie ne komunistai, arba pasitraukti. Jie pareiškė, jog 
tokia išpažintis būtų paneigimu akademinės laisvės. 
Tarpe protestavusiųjų yra čia matomieji profesorius 

John W. Caughey ir viršininkas Paul A. Dodd.

Sėdau į busą ir traukiu 
namų linkui. Priešais publi
ką matosi lenta, kur rašo, 
jog nevalia rūkyti; žemiau 

j pastaba, kad už rūkymą 
$10 bausmės. Nusidžiau
giau, manau, gal nors čia 
nereiks kankintis tais nela- 

j baisiais tabako dūmais. Vos 
i taip pamanęs, pajutau, kad 
■jau vėl dūmai gerklėn len
da. Laimei, atsirado tuščia 
sėdynė buso priekyje, tai 

I nuėjęs ten atsisėdau.
' Galop, pareinu į savo 
stubą. Mano sūnus (jau 32 
metų amžiaus) sėdi prie 
stalo, o stuba pilna tabako 
dūmų. Nieko nelaukęs, aš 

latidarinėjau duris ir lan- 
5 gus, tai motina ir sūnus 
lėmė rėkti, jog šalta, žiema. 
'Tu, girdi, mus sušaldysi. 
Aš aiškinuosi, kad per visą 

, dieną dūmuose kamavausi, 
]tai bent namie noriu atsil-

Masiniuose parašiutais šokinėjimo iš lėktuvų pratimuose buvo sužeisti 62 mūsų para- 
trūperiai. O reikia atsiminti, jog jie šokinėjo į ramų lauką, niekas į juos nešaudė, 
kaip tai būna karo laiku. Pratimai įvyko ant Puerto Rico salos Vieques, kur iššok

dinta 900 parašiutistų iš 30 dėžinių lėktuvų (box cars), vaidinant invaziją.

Didėjant Amerikoj reakci-' Teisių Gynimui gelbės nacio-: yra aiškus pasimojimas ne tik 
jai, vis daugiau ir labiau siau-'naliam American Committee Į atimti ateiviams teises, kartu
rinamos sveturgimių teisės.

Jau yra užsimojimas do-1 
portuoti 150 nepiliečių liau-Į 
dies darbuotojų. .Tie padėti i 
po kaucija laukia teismo nuo
sprendžių,

Hobbs’o ir kiti panašūs bi- į 
1 iai kėsinasi visai sveturgimių 
teises suvaržyti. Prie nepilie
čių, norima apie tūkstančiui j 
sveturgimių piliečių atimti pi- ; 
lietybę ir juos deportuoti, ai’, 
kitaip bausti. i

Susidarius tokiai padėčiai,! 
reikalinga stropiau kovoti už I 
sveturgimių teises. Tam roi-; 
kalni sušaukta Amerikos Lie-1 
tuviu Nacionalė konferencija. Į

Konferencija, peržvelgus1 
esamą padėtį, nusitarė geriau limas ant ateiviu: areštavimas 
supažindinti Amerikos lietu-' kalbinių laikraščių redaktorių i 
vius su sveturgimių teisių v ar-j ir abelnai veikėjų yra pasek-j 
žymo pavojumi, taipgi ragin-j mė šaltojo karo. _ 11. Trumano i 
ti amerikiečius lietuvius prie | politika yra Wallstrvcio poli- 
didesnio veikimo tų teisių ap- ’ Lika, naujo karo troškėjų po- 
gynimui. litika. Wallstrycio magna-

Geresniam šio darbo prave- tams yra labai svarbu sukur-
dimui, konferencija įpareigo
ja būsimą Nacionali Amerikos 
Lietuvių Komitetą Sveturgi
mių Teisių Gynimui vykdyti 
sekamą:

1) Dėti pastangas sukūri
mui lokalinių komitetų visose 
didesnėse lietuvių kolonijose. 
Tokie lokaliniai komitetai tu
rės ryšius suj hacipnaliu ko
mitetu, taipgi veiks sutarime 
su. lokaliniais komitetais 
American Committee^ for the 
Protection of Foreign'Born.

2) Tokių komitetų parei
gos :

a) Veikti už pravedimą 
rezoliucijų ir siuntimą laiškų 
ir atviručių Imigracijos ir Pi
lietybės Departmental ir Ge
neraliniam Prokurorui protes
to prieš deportavimus.

b) Ruošti, lietuvių ar ben
drai su amerikiniais tokiais 
komitetais masinius mitingus 
ir pramogas sveturgimių tei
sių gynimui, ir sukėlimui lėšų 
to darbo finansavimui.

c) Kur lokaliniai komitetai 
patys nepajėgs sau reikalin
gos medžiagos — rezoliucijų, 
laiškų ir tt. — pasigaminti, 
nacionalis komitetas jiems pa
dės.

3) Į nacionalį ir lokalinius 
komitetus stengtis įtraukti 
žmones įvairių pažiūrų ir įsi
tikinimų, kurie sutinka ginti 
sveturgimių teises. Ameriki
nis Komitetas Sveturgimių 
Teisiu Gynimui turi savo tar
pe eilę dvasiškių, net ir vys
kupų, ir įvairių kitų profesijų 
ir verslo žmonių, kurie sutin
ka tik vienu klausimui—ginti 
sveturgimių teises.

4) Rūpintis sukėlimu finan
sų Nacionaliam Komitetui ve
dimui bylų, o taipgi ir kau-

I cijų užstatymui, jei atsiras 
daugiau areštų deportavimui.

5) Nacionalis Amerikos Lie
tuvių Komitetas Sveturgimių 

for the Protection of Foreign Į 
Born, kuris veda visų 150 by
las prieš deportavimus ir i 
abelnai gina sveturgimių tei
ses.

Konferencija taipgi atsišau
kia į visus Amerikos lietuvius 
remti šį svarbų darbą. Gyni-Į 
mu sveturgimių teisių sykiu 
ginamos ir abelnai demokrati
nės teisės ir Amerikos žmo-, 
nių laisvė.

Rezoliucijos Komisija.
CKB
3-12-50. •

REZOLIUCIJA GYNIMUI 
SVETURGIMIŲ TEISIŲ

šiuo laiku paaštrintas puo-

ti naujus karas, atominis ka-; 
ras. Juk nelabai seniai pro-' 
zide.ntas Trumanas labai išdi-Į 
džiai pareiškė, kad jis pilnai] 
sutinka, kad tuojau būtu ima-; 
masi už darbo pagaminti pra-! 
garišką Il-bombą. Atomines j 
bombos dar negana. į

Kad sukūrus sentimentą i 
naujam karui, reikalinga su
naikinti visas organizacijas ir 
laikraščius, kurie kovoja prieš 
karą ir karo kurstytojus. Jie j 
reikalauja, kad būtų pinigai 
skiriami karo pravedimui, 
vietoj taikos. Tad ir puola
ma pažangiųjų spauda ir jų 
organizacijos.

Areštavimas “Vilnios” re
daktoriaus Vincento Andru
lio yra pasekmė šalto karo. 
Kaip V. Andrulis, A. Deikie- 
nė, A. Komandas praleido vi
są savo laiką Amerikoje dirb-i 
darni gerovei šio krašto. Jie 
išauklėjo savo šeimas. Jie 
dirbo, kad fašizmas būtų nu
galėtas, kad būtų išlaikyta 
Amerikos demokratija ir ci- 
vilės teisės. Tai visas jųjų 
prasižengimas.

To dar negana: Visa eilė 
kalbinių laikraščių redaktorių 
areštuota: Peter Harisiades, 
New York, The Greek Ame
rican Tribune, savaitinio laik
raščio redaktorius. Knut Ei
nar Ileikkeinen, Finnish Ame
rican dienraščio redaktorius. 
Michael Salerno, L’Unitą Del 
Popolo, Italian American, sa
vaitinio laikraščio redaktorius. 
Alexander Bittelman, The 
Morning Freiheit, žydų dien
raščio bendrovės sekretorius, 
ir eilė kitų kalbinių organi
zacijų veikėjų. Tas rodo, 
kaip piktai puolami ateiviai, 
kad atėmus jiems teisę rašyti 
savoj kalboj, kalbėti savoj 
kalboj prieš karo kurstytojus, 
prieš fašistus, už išlaikymą

MŪSŲ VAJUS
šiemet sukanka Lietuvių Li

teratūros Draugijai 35 metai 
gyvavimo. Ta proga Centro 
Komitetas paskelbė naujų na
rių vajų per visus metus. Nau
ji nariai priimami lik už pusę 
duoklių, tai yra, už $1, kurie 
ima literatūrą, o šeimų, kaip Į 
paprastai, už 25 centus.

Naujas narys, kuris moka j 
pilnai $2, tai gali pasirinkti . 
bile tris knygas iš pirmesnių 
laidu, kuriu kaina neviršija jo 
duoklės.

Nauji pariai gaus 1950 me
tais literatūrą, tai yra, žurna
lą “šviesą” ir knygą, kaip ir 

: visi kiti nariai. Goresnės pro
gos negali būti įstojimui. Kol 

Įkas dar tik apie 100 naujų 
I narių gauta. Daug kuopų ga- 
| vo, bet tik po vieną kitą nau- 
j ją narį. Tik LLD 188 kuopa, 
’ Detroit, gavo 4 naujus narius 
j ir 126 kp., Vancouver, Kana-
doj—3.

Daugiau Garbės Kuopų x
I garbės kuopų surašą pir

miau turėjome septynias kuo-; 
pas. Dabar įstoja dar 12 kuo-j 
pu, tai jau bus 19. J garbės 
kuopas įstojo sekamos kuo-

puolimas ant dienraščio “Vil-| 
nios.” Tad gynimas V. An
drulio yra gynimas “Vilnies.”

Lietuvių reakcine, fašistinė 
spauda. “Naujienos,” “Drau
gas,” “Sandara,” 'smarkiai I 
plojo katutes, džiaugėsi ir Į 
džiaugiasi, kad areštavo V. 
Andrulį. Bet .jie pamiršo vie
ną paprastą dalykėlį. Kad 
tas jų džiaugsmas yra jų pa-( 
čių nelaimė. Pagelbėjimas įsi-Į 
galėti'reakcijai, naikinant pa-į 
žangiuosius, reiškia taisymą į 
kelio fašizmui.

pos:
Kuopa Miestas

17 Shenandoah
31 Auburn
41 Aberdeen

Tad mes, delegatai, mato
me svarbų reikalą atsikreipti. 
į visus Amerikos lietuvius ir1 
visas organizacijas, kurios dar' 
neprisidėjote prie to taip] 
svarbaus ir būtino darbo, kad ■ 
prisidėtumėt. Gynimas sve
turgimių teisių yra gynimas 
civilių teisių. šiandieną yra
areštuojami pažangiečiai, ry-j 
toj bus areštuojami unijistai, j 
socialistai ir kiti. Fašizmas 
neglostys nei vieno. Tad labai 
svarbu kovoti už svoturgimin 
teises, neatsižvelgiant į politi
nius bei religinius įsitikini
mus. Tad visi bendrai ginki- ! 
me ateivių ir civilių laisvių j 
teises.

Rezoliucijos Komisija. I 
CKB
3-12-50. J

, Št. Petersburg, Fla. Į

■ 67 Livingston
75 Miami

118 White Plains
124 Girardville 
131 Saginaw 
133 Camden 
161 Seattle 
260 Hillside 
209 Trenton.
Yra eilė kuopų, Kurios ge

rai mokasi. Chicagoj 19 kuo
pa, kuri yra didžiausia Drau
gijoj, jau yra pasimokėjusi už 
96 narius. 188 kp., Detroit, 
pasimokėjo už 69 narius, jų 
tarpe turi 4 naujus. 145 kp., 
Los Angeles, jau pasimokėjo 
už 75 narius, ir sekretorius M. 
Pūkis rašo, kad iki 1 d. liepos 
visi nariai pasimokęs. J. Bla- 
žonis, sekretorius 44-tos kuo
pos, Lowell, veik už visus na
rius jau prisiuntė duokles. 
Sekretorė V. Sutkienė iš San 
Francisco prisiuntė veik už vi
sus narius ir ketina gauti nau
jų narių.

Bet kadangi duoklių mokė
jimas eina dar silpnokai, rei
kėtų balandžio mėnesį, kad 
kuodaugiausiai narių pasimo- 
kėtų savo duokles ir pasidar
buotų naujų narių gavime.

GABI MERGAITĖ

Mačiau virš 3-jų metų mer
gaitę Barbara Bay d, kuri 
pląukioja taip vikriai, kaip 
suaugę plaukikės. Tai labai 
gabi mergaitė ir ji daug žada 
ateityje. Įšoka į vandenį nuo 
aukštų pastatų.

Jos motina yra lietuvė Ve
ronika Yamant, gyvenanti 
New Yorke, katalikė moteris, 
bet kultūriška, pasikalbant 
neužgauna kitų įsitikinimų 
lietuvių. Sakė, kad lanko pro
gresyvių parengimus. Tai gra
žus pavyzdys. Taip turėtų 
elgtis visi žmonės, kurie sa
ve skaito kultūriškais.

Eva Simans.

Hartford, Conn.

“Šviesa” Išsiuntinėta 
• IŠ priežasties LLD centro McCormick sako, 

i)- Laisvės spaustuvės persi-' Sovietai nepradės karo, 
kraustymo į naują vietą, tai Į VENECIJA, Italija. _
žurnalo piešos No. 1 su’] Atsj]anRęS čia pulkininkas 
ve'uotas. Bet ys jau atspaus- 1 McCormick, Chi-

Dar primename visiems na-1 c 1 Fine dieni ascio el
niams, kad kada pamainote ^Ojas, taipgi pi ipazino, kad 
gyvenimo vietą, tai tuojau Sovietų Sųjunga. nepradės 
praneškite į centrą savo seną karo prieš Jungtines Valsti- 
ir naują antrašą, taipgi pažy- jas.

PADĖKA
Širdingai dėkoju visiems 

draugams ir draugėms, kurie 
mane aplankė laike ligos. Tu
rėjau sunkią operaciją, bet 
toks gražus ir nuoširdus at- 
sinešimas pridavė man daug 
energijos ligos nugalėjimui.

Dar vis esu po daktaro 
priežiūra, bet jau sveikata 
laipsniškai taisosi. Didelis 
ačiū visiems ir visoms už as
meninį aplankymą ir atviru
kus.

OneL Rudzinskiene.

Šie streikuojantieji CIO Transport Workers Unijos 
nariai pikietuoja National Airport, Washingtone. Gre
ta su lėktuvų ir stoties priežiūros darbininkais, viso 
4,400, reikalauja American Airlines firmos pakelti 

jiems algas ir teikti kitų pagerinimų. Firma 
atsisakė derėtis.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Kovo 24, 1950

mėkite, kurios kuopos nariu 
esate.

Mūsų Busimoji Knyga

Jubiliejaus jnetais LLD na
riai gaus puikią knygą “Po
piežiai ir Lietuvių Tauta,” 
kurią parašė prof. Povilas Pa- 
karklis. Tai viena iš svarbiau
sių ir seniai laukiamų knygų.

Atminkite, kad per 500 me
tų vokiečiai kryžiuočiai ir ki
ti Vatikano popiežių laimina
mi ir kurstomi puolė ir nai- 

i kino lietuvių tautą. Didžiau- 
i sios kovos prie Saulės, žaigi

nio ir kitos, kurios buvo lietu
vių tautos laimėtos, tai buvo 
Apsigynimas nuo popiežių 
puolimų.

Dabar Vatikano popiežius 
vėl stojo priešakiu gelbėjimui 
turčių viešpatavimo ir vėl 
kursto reakcijos jėgas prieš 
liaudies demokratines šalis, jų 
tarpe ir Lietuvą.
Būsimas Mūsų Suvažiavimas

Jubiliejaus proga LLD Cen
tro Komitetas šaukia LLD at
stovų- suvažiavimą šeštadienį 
ir sekmadienį, liepos 1-2 dd., 
Richmond Hill, N. Y. Balan
džio mėnesį bus paskelbtas 
mūsų suvažiavimo dienotvar- 
kis ir visos kuopos gaus į su
važiavimą kvietimus. Jau 
dabar svarstykite ir ruoškitės 
jame dalyvauti.

Ačiū už Aukas
Pastaruoju laiku į LLD 

Knygų ir Apšvietos Fondą ga
vome sekamai aukų :

LLD 110 Kp., Rochester, 
per D. Vaitas, ant blankos, 
$8.60.

LLD 17 Kp.. Shenandoah, 
per S. Kuzmicką, $5.

LLD 39 Kp., Scranton, per 
P. Šlekaitį, $5.

LLD 49 Kp., E. St. Louis, 
per L. Bukauską, $3.15.

LLD 136 Kp., Kearny-Har
rison, per V. Žilinską, $3. Au- 

i kojo po $1 : A. čičinis, S. 
j Varpius ir V. Žilinskas.

Vincas ir Konstancija Kar- 
Į lonai, Maspeth, aukojo $2. 
Į Stasys iš Chicagos $2. J. Lin
da, DougTaston, pasimokėjo 

! pavienio nario dviejų metų 
' duokles ir paaukojo $1.40.

LLD 41 Kp., Aberdeen, per 
Į P. P. Grybą, $1.

Visiems ir visoms tariame 
' širdingai ačiū už aukas ir pra- 
i šome paremti kultūros ir ap- 
! švietosi darbą ir ateityje!

D. M. šOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekretorius. 

: 110-12 Atlantic AveU* 
'Richmond Hill 19, N. Y.



Dr. S. Matulaitis

KALVIO IGNOTO TEISYBĖ
3.2t.5o APYSAKA

Paraše A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

(Tąsa)

— Pempės kiaušinių jam! Pempiakuo- 
dis, kad jis kur!

Žingsniavusi greta jo Ignotienė, bai
mės pagauta, apsidairė, ar kas to nepa
stebėjo, bet aplinkui matė ji tik paniu
rusius kaimynu veidus.

— Matyt, ne iš’ gero varniukų, pem
piukų ieško. .. Kur čia žmogus rasi jų 
visai Germanijai prirydyt! — nesiliau
damas murmėjo senukas, ir niekas kai
mynų nei stabdė jo, nei prieštaravo jam.

— Prigaudysi tu čia pempių! Še, brai
dyk, šlapk, šalk kiaurą dieną, ir tuščiom 
rankom pareisi ...

Taip ir buvo. Ne tik Varkaliai, bet ir 
daugelis rugelėnų iš tos didžiulės me
džioklės sugrįžo tuščiomis rankomis, su
šlapę ir sušalę. O priėję kaimo pakluones, 
jie dar iš tolo pamatė, kaip blaškėsi 
vinkšnyne įerzintų varnų pulkai, čia pul
dami prie išardytų lizdų, čia pakildami 
ir ratais sukdami apie nelaimės vi-etą su 
savo gargždančiais klyksmais: “Verki 
Verk! Kark!...”

Kaime pasidarė kažkaip nyku ir ne
miela, lyg po gaisro.

Troba buvo šalta ir tamsi. Vos tiktai 
senukas Varkalys su marčia pasidėjo 
pintines, iš Graužinių atbėgo Karusė. 
Sunkiai alsuodama, ji glostė ištaršytus 
savo lininius plaukus ir slėpė veidą. Kai 
motina, įpūtusi židinį, įtariamu žvilgsniu 
permetė dukterį, mergina nuleido akis. 
Rausvų židinio atšvaisčių nulietas, jos 
veidas buvo užverktas ir mėlynių išmar
gintas, dešinysis paakys ištinęs, akys 
krauju pasruvusios.

— Kas gi tau, vaikei? Viešpatie, su
similk! — nusigandusi sušuko Ignotie- 
nė.

Mergina neverkė, nesiaiškino ir nesi
skundė, tik trumpai atsakė progarsiu:

— Ak, gi vėl. .. Graužinienė pasiu
to .. .

— Vai, ta žiežula, ragana! Kad jai 
rankos nudžiūtų!... Jau neduok tu, die
ve, tokios nė matyt!

Smarki buvo Graužinio žmona. Visa
da su piktais šauksmais, o jei kas žodį 
prieš, tai ji, žiūrėk, jau ir šluotražį įsi
tvėrusi . . . Graužinienės įsakyta, Karu
sė turėjo laipioti po vinkšnas, bet argi 
jos darbas buvo karstytis po medžius? 
Juk paukščių lizdus ardyti tai nešlovė, 
gėda, o ypač jai — visos apylinkės dai
liausiai mergai — nuotakai! Nebūtų ji 
nieku būdu karsčiusis po tas vinkšnas 
jau vien dėl to, o čia dar Jurgis Kirstu- 
kėlis pasitaikė pasodėje, pavinkšny:

— Nei tu lipk, nei tu klausyk! Ateik 
pilkalnėlin ... Ką aš tau pasakysiu!...

Pilkalnėlin ji nenuėjo, . bet ir lizdų 
draskyti nelipo, — nulindo į jaują ir iš
sislapstė iki pavakarių. Bet pavakariais 
smarkioji Graužinio pati ją vis dėlto su
rado, apdaužė, apspardė ir plaukus ap
rovė, ypatingai niršdama dėl . to, kad 
mergina neverkė ir nesiprašė dovanoja
ma.

Verkė Karusė naktį, sunkion pakuli- 
nėn pagalvėn įsikniaubusi, bet to niekas 
iš pašalinių žmonių nematė ... Tik mo
tina priėjusi glostė ją, kaip mažą, ir ra
mino bejėgiškais žodžiais, bijodama dar 
didesnės nelaimės:

— Jau ir taip iš trobos išvaryt grasi
no, duonos nebeduot! Kad tik apskųs 
Nevierai, tai ir baigta, — išveš Germa
ni jon ! Pražudys... Pražudys! Dievu-' 
liau!...

Vos tiktai iš kreizo ateidavo koks raš
tas apie darbo jėgos išskyrimą, visi, kas 
tik turėjo ruimuose priaugančių jaunuo
lių, skubėdavo pas Nevi erą, Graužinį ar
ba Laužadį užtarimo. Drebančiais pa
kinkliais įsėlina toks prašytojas pas kai
mo galiūną, lankstosi, kepurę nusiėmęs, 
ir siekia pabučiuoti ranką, kaip kunigui, 
kad tik neatsisakytų su juo tartis dėl sū
naus išpirkimo nuo priverstinų darbų.

Savo sūnų PetriIgnotienė dar pa
vasarį pasiskubino išleisti į palivarką 
prie Keležerių. Berniukas, jau septynio
liktuosius baigdamas, taip išsitempė, 
jog Nevi-era užsimojo traukti jį sąrašan. 
Teko už piemenuko algą atiduoti jį pus
bernio darbams, kad tik nebematytų jo 
seniūnas. O dėl Karusės motina buvo ra
mi, — tikėjosi, kad jos nemėgins niekur

vežti tol, kol ji bus naudinga Graužinių 
ūkyje.

Betgi, labai žiauriai sumušta, Karusė 
nė klausyti nebenorėjo apie darbą pas 
Graužinius. Varkalienė, verkdama iš 
baimės, įkalbinėjo, dukterį, įtikinėjo, 
maldaute maldavo, kad <apsigalvotų, bet 
ta atkakliai spyrėsi.

Pagaliau kartą jų namuose pasirodė 
pats Graužinis. Atėjo visas baltas, iškil
mingas, žiluosius savo ūsus papūtęs, at
sistojo viduasly ir įsirėmė į lazdos galą:

— Na, tai ką gi jūs sau gero manot, 
panie? Ar jau mano duona jums s . . .ę 
drasko? . . . Prasimanys čia, kvaraba ži
no, ką!.. . Ar jum čia špitolė — darmai 
gyvent? Pensinieriai? Karšinčiai? . ..

Išbalusi Karusė glaudėsi prie krosnies. 
Atėjo sunkioji 'apsisprendimo valanda.

— Tu! — šaukė jai Graužinis, — kad 
man rytoj su aušra daržuos būtum!. ..

Jam išėjus, motina vėl puolė prie duk
ters :

— Išveš! Ajėzusmarija!... Kad ne
klausysi, — prapuolus visai!.. .

Karusė nieko neatsakė, bet per naktį 
apsigalvojo ir auštant vis dėlto išėjo į 
Graužinio daržą ...

* >!: į:

Rugelių ganyklos, krūmai, žvyrduobės 
ir visi neariami, nuliekami ploteliai 
traukėsi pagal Paversmį. To upokšnio 
krantų daubose riogsojo pažliugę, saki
nėti, niekad neželiančio dirvožemio plo
tai, kur smogdavo per nelaimę patekę 
galvijai. Toli, ligi pat Varaščinos miško, 
vinguriavo Paversmis, dingdamas miško 
ežeriūkšty, Audrelio vardu. . x

Nei kas žvejojo, nei kas maudėsi ka
da tame niūriame miško ežerėlyje, nes be 
atabrado buvo jo krantai. Ir sliūksojo 
ten klaikus liūnas — Perkūndieva. Dėl 
ko taip pramanyta ši vieta, — niekas, 
net ir pats kalvio tėvas, “šimtamečiu ra
ganium” ir “Nemirti” vadinamas, viso
kių pasakų, dainų ir burtų žinovus, — 
net ir jis to nebūtų pasakęs.

— Žio, ne tokių būta miškų seniau!... 
Ir Perkūndievos kur kas plačiau sliūk- 
sota! Ligi Paversmiui pačiam!... Se
niau arkliavagių skynimnykai nemušė, 
pavalkuosna sudėję, nekotavojo: rankas, 
kojas supančios ir numes Perkūndievon. 
Per naktį — ir nebėr. Rytą — tuščias 
plotelis, tik dumblai putoti .. . Krakos- 
mety, kaip išblaškė sukilikus kazokai, 
tuoj atjojo in senąjį Severą-Graužinį 
bernėkas-pasiuntinys su pinigais ir leis- 
trais. — Liepta, esą, užkąst žemės’, iška- 
vot!... Ėgi, Severas, paėmęs tuos leist- 
rus — ugnin, auksą — antin, ėgi bernė- 
ką — girion. Užvedė Perkūndievon. Jok, 
sako, ta keliūta, pro Audrelį: kitur nebėr 
tau nei kelio, nei takelio ... Tas kad šoks, 
ir liūnan! Ir nugarmėjo kiaurai... Ėgi 
Severas nuo to ir paskėlė aukštyn, — vis 
nepabaigdavo pasakoti apie Graužinį se
nis Varkalys:

— Mužikas buvo juodnugaris, tašai 
Severas — senis, kaip ir kiti anuos lai
kuos, tik kad po dvarus tijūnavo . .. 
Palskai pramoko, pono bizūnas būdamas, 
prasitrynę bent kiek ... Gi po metiežui 
kad pakilo, pakilo! Grapo miškam lau- 
Čas pats vyriausiasai! Miško pirklys vi
sam paviete — pats didisai! Girdi jas mo
kėdavo ... Pristavas jam — jau ne val
džia, — pats gubernatorius in jį atva
žiuoja, kortom su juo eina. Suvažiuos 
ponybė, — geria, ūžia! Šampanai, sūriai 
visokie, — stalai lūžta!... Labdarystės 
brolijos perdėtinis ant viso pavieto, ale 
ubagam tai — pikčiausias šuva!.. . Tai 
ir nemėgia, būdavo, jo namų žebrokai: 
iš tolo, kaip nuo ugnies, bėga.. . Egi jis 
kad nors žodį piktai būtų kam taręs, — 
vis gražumu, meilumu: “Tai še, kati- 
niuk! Pasdėk terbas, katiniuk, nusi
auk!...” Visa tuoj suėmęs — po rak
tu, ė ubagėlį — prie girnų. Tas ir zur- 
zina bent n-edėlią, iki kol vyžas - terbas 
atgalio išsimeldžia. Bijojo tų namų pik
čiau ugnies!... Tenai, girdi, aukso 
daug, ale sąžinės tai maža... O iš kur 
jam auksas, Severui? Iš Perkūndievos 
auksas!... Girdi, to laučojo aitvaras 
prisimasinta, ėgi aitvaro, matai, kokio 
būta. Keturiasdešimt 'tūkstančių mušti
nių ! Pilnas maišelėkas gryno aukso!.. .

(Bus daugiau).

(Tąsa) j Prancijoj, Anglijoj, Vokie-
Pagalios atsirahda • driežai i tijoj dar gyveno .beždžio- 
apžėlę plunksnomis, kai va i nės, o Jtolimoj šiaurėj, 
archeopteriks (pirminis Grenlandijoj, • kur šiandien , 

auga tik pievų žolės, me-1 
džiu visiškai nėra, tuomet i v z

i augo skujiniai ir net lapuo-1 
Bet tretykštės.

archeopteriks i
paukštis). Drauge su tuomi 
pasirodo ir pirmutiniai žin- 

I duoliai.
i Tretykštėj opokoj viešpa-; ti miškai.
liaujančiais ant žemės gy- !epokos pabaigoj, klimatas’! 
Ivuliais jau darosi stuburi- ėmė atvėsti, šalto ir viduti-; 
|niai su šiltu krauju, ypa- niško klimato juostos ėmė

Daugybė platintis, o karšto siaurėti, i 
iki mūsų Dėliai gerai dar mokslo ne

tik liekanas i išaiškintų priežasčių šiau- i 
rėš Europos klimatas

■ jų nedagyveno 
! dienų, išmirė, 
Lsavo žemės klotuose palik-!rėš Europos klimatas ėmė! 
! darni, kaipo liudytojus, kad darytis drėgnesnis ir vėsės-i 
Ijie kitą kartą buvo mūsų 
i žemės gyventojai. Kitų pa
dermė, nors užsiliko iki viršūnių 
mūsų dienų,‘bet didžiai pa-į virsdavo ledu,< pasidarė va

i sikeitusi, ] 
kūno sustatymą.

Pagalios ] 
epokoj randame jau maž- Į . a ...

■ daug tokias gyvulių ir au- į pilkalnius ir slėnius. 
galu rūšis, kurios yra ir į Švedijos, Norvegijos irFin-j 

! mūsai dienomis. Tų laikų I liandijos kalnų dideli ledų į 
'klotuose atrasti jau ir kau-į klotai storio iki pusantro | 
lai gyvulio savo kūno sus- įkijometro slinko pietų link, į 
t vulių, beždžionės ir žmogaus. į bar Baltijos jūra, priebalti-

nis, sniego ėmė pulti dau
ginus. Susirinkęs ant kalnų 

susigulėdavo ir |

permainiusi savo dinamieji ledynai. Viršųti- į 
■x—-ą, I nių sluogsnių slegiamas le-

ketvirtykštėj Įdas ėmė slinkti žemyn kal- 
—-v jnų šonais ir pripildyti tar- į 

Nuo i

■> ,,v”' '

Alaskos delegatas E. L. Bartlett (kairėje) ir Hawaiju 
delegatas Joseph R. Farrington skaito žinią, kad at
stovų butas nubalsavo priimti Hawaijus 5O-tąja vals
tybės dalimi. Kiek pirmiau buvo nubalsavę priimti 

Alaska 49-tąja. Tačiau tą dar svarstys senatas.

tatymu stovinčio tarp gy- ! užklojo tas vietas, kur da- i dai ėmė tirpti ir trauktis į' įsnnucla”
vulių, beždžionės ir žmogaus.! bar Baltijos jūra, priebalti-1 šiaurę, ir pagalios visiškai! I^muIIU jdlinyblv 
TLl gyvulį mokslininkai pa-Įues šalys, šiaurinė Vokieti-1 išnyko, pasiliko tik aukšto-. (Tąsa nuo z-ro pusi.)

)ež- jja> beveik visa Anglija; So-Ise kalnuose (Alpuose ir1 įvairūs meno kūriniai. Ta- 
jau vietų Sąjungoj pasiekė Ki- i Skandinavijos šiaurėj). Už- i Rybmių tautų menas suža-džione-žmogumi). 

vaikščiojo ant p jevą ir baigėsi dviem liežu-įstojo kitas periodas daugi^^a visų ^begalinį susido- 
nių kojų ir turėjo nemaža'viais: vienas nusileido įišiltesnis, 1 

'ypatybių, kurios 1 priartina Į Dniepro, ..... _— .. ,.,11^0, i^iF
j jį prie žmogaus. | nius. Kaip toli siekė tasjedy-. prieš ledų periodą.

Kiek tęsėsi kiekviena tųjnas’ ge°l()gija sprendžia iš _ 
įepokų, sunku tiksliai pasa-l^0’ <alP toli jis nunese uolų; turėjo didelę įtaką į auga 
ikyti. Sulyg įvairių davinių įduoti upas. Nusileisdami le-ūus įr gyvulius. T? 
! mokslininkai mano, kad !blynai nuskeldavo ir nu- 
!nuo gyvybės atsiradimo ant l P_iaudavo uolas, ant jų puo- 
1 žemės iki mūsų dienų pra- |le_alunens, akmeniukai, že
lėjo šimtai milionu metu, |me ir. visą tą ledas neseze- 
kas toli gražu neatatinka |Wn to kol, pasiekęs

I siltesmus kraštus, nesutirp- 
idavo ir palikdavo atneštus 
j akmenis ir uolu 
Ledynai slenka

Ar R. Baglanova 
, kazachu liau

dies dainelę, ar Didžiojo te-

.................. bet jau ne toks !meJu?qa* . 
’. bitas j Dono, sle- įšiltas, kaip buvo anksčiau Padaipuoja 

* t J AV « VV VZ J. AXZ V* V* . < . . v f
Aišku, kad ledu periodas !atro jauna artistė M. Pli-

1 '■ 1 • .-‘seckaja Tšpildo šokį iš bale-
Europoje, i fo, a£ sportininkė N. Dum- 

klimatui atvėsus ir ledams įLadze sviedžia diską, — vi- 
beslenkant į pietus, auga- snda. tarybiniai jaunuoliai 
lai ir gyvuliai priversti bu-ipar°d° išaugusį didelį ta
vo arba išmirti, arba prisi-DėlUo festivalio daly- 
taikyti prie naujų sąlygų, lv.iai siunčia begalines ov 
pakeičiant savo organizaci- cBas tarybiniams išpildyt 
ją, arba trauktis į pietus.

i Tretykštėje epokoj čia buvo

beslenkant į pietus, auga-

'sutvėrė pasaulį C 
! tančiai metų atgal.

Per visas tas, opokas že- ■ 
mes pluta daug kartų mai-1 
,nė savo išvaizdą. Ten, kur | 
buvo jūros ir vandenynai, 
darėsi sausžemis, o sausže- 
mis tapdavo mariu dugnu. ,
Ištisi sausžemiai tai nug-i1,^ jnetus reikalinga buvo, gyvuliai 
rimzdavo, tai vėl iškildavo' daugelis tūkstančių : 
iš po vandens. ______
krypsniai upiu, formos eže-j1?. . . - , i---------

iru ir salų. Labai įdomios at- uolos n parodo mums: briedis). 
Imainos įvyko tretykštėj iij^1 k.ur dae^ ledynai.. Giriose ir lygumose apsi 
ketvirtykštėj opokoj, tojllen U111’.ledynas sutirpda- įgyveno naujos gyvulių veis 
epokoj, kurioj žinduoliai j vo> Palikdavo ne tik Į fe, 
užima žymiausia vietą ant|uo ą.j 11 . . ....•
žemes. Tais laikais žinduo- jsmeJb nio į, kūne pasihkoiįr 

iliu klasė davė didelę formų ■ Pedale vadinamų morenų j atrastos jau ir žmogius lie- v c ° I I r i h o i > I r «i 4- i i k tu i i -in-t 1

atskalas
apskritai į tropikų šilumą, gyveno čia 
paprastai' drambliai, nosragiai ir kiti
. , 4 11* I 1 • • t t •.i70-100 santimetrų į parą, šiltų klimatų gyvuliai. Kai 

taigi kad nunešti akmenį iš kurie jų pasilik 
Finliandijos, sakysime, ko- plaukų (mamutai, 
kį 1000 ar .daugiau kilomet- gini). Ledynams

nosra- 
tirpstant 

i vėl keitėsi: vieni 
n i c t ų. I išmirė (nosragiai, mamu- 

Mainėsi !1’ ^°.s fiestos;tai), kiti drauge su ledais
i iš Skandinavijos ir Finlian-1 nusikėlė į šiaurę (šiaurės

, nusistatė tos augalų 
akmenis, bet „ir | rūšys, purias mes randame 

r šiandien. Ledų periode

daugybę, kuriu didžiuma!, ^itajp sakant, gūbrių ir 1 kanos. (
seniai išmirė. Tais laikais į-ika n‘oksli^ k;u'ta‘s ga™ 7 '

atmainos ir pukštų. Is tirpstančio bėti, iš kur atsirado 
upeliai | gus ant žemės. Bet siti

Dabar mums reikėtų kai- ■ 
»\žmo- ! 

b ne-
ii 1HV0V zuvmvo S>,Y i , -i v v. i1-' e t

istorijos epokose :f vandens, nesančio įgalima išaiškinti, neisais- I 
... v... pįnus pirmiaus, kaipfvystė

J gyviai ant žeme

i vyko didelės
! klimate. Pirmose žemės gy-il°dyno ištekėdavo

I klimatas, matomai, visur .sm,e'l ?umb> k\*rle nu‘' 1
Ibuvo daug šiltesnis ir tik- 8uldav<> ir padarydavo vie-;Si _
I tai tretykštės epokos bėgy- Sana didelius smėlio! prasčiausių formųiki 
ije ėmė darytis skirtumas: 
i tarp karštosios, vidutinės ir ’ 
įšaltosios juostos klimato, gana ilgai—daugybę dešim-
Bet apskritai imant klima- eių

Itas buvo daug šiltesnis ne- i galų
■ gu dabar. Viduryje ir net | galas. Klimatas ėmė dary- ' Mes kalbėjome jau 
i pabaigoj tretykštės epokos itis šiltesnis ir sausesnis, le-!net toki mokslininkai 
----------------------------------- -----------------:- Linnejus buvo tikri.

)ius. .liausiu primatų ir^pgų
Tas ledų periodas tęsėsi Į žmogus.

tūkstančių metų, bet i Darvino Evoliucijos 
gale ateidavo ir jam (Teorija.,

Mes kalbėjome jau

za- 
išpildyto- 

jams, o savo širdyse giliai 
jaučia:

“Štai kokie stalininės e- 
pochos žmonės! Už tai jie 
galėjo sutriuškinti baisųjį 
hitlerinį žvėrį ir išgelbėti 

! ne tik savo Tėvynę, bet ir 
1 pasaulio tautas nuo fašiz- 
j mo šmėklos. Kokia didelė 
■laimė gyventi socialisti- 
■ nėję valstybėje, komunistų 
partijos, Stalino vadovauja- 

| moję šalyje.”
Filmas ryškiai parodo 

i taikos šalininkų išaugusį 
! frontą, sutelktą galingą ir 
nesuardomą jėgą prieš ka- 

;fo kurstytojus: demokrati- 
' nių Europos šalių — Lenki
jos, Čekoslovakijos, Rumu
nijos, Vengrijos, Bulgari- 

ijos, Albanijos jaunuoliai 
didžiuojasi iškovota laisve 
ir niekam daugiau jos ne
atiduos; laisvosios demo
kratinės Kinijos ir kitų 

pbm tautų jaunimas gerai sup
iliau I ranta Čerčilio ir kitų pa- 

! šaulio avantiūristų tikruo
sius išnaudotojiškus tiks
lus; Prancūzijos motinų 

' vaikai nenori, kad degoli- 
ninkai ir kitokie parsida- 

kain vėliai žudytų jų. draugus 
kad Vietname; viso pasaulio

nuo

Paveikslas parodo, ką daro iš rytų i vakarus paklydęs 
vanduo. Kuomet čia, rytuose, ruošiamasi lietų net sėti, 
Washingtono valstijoje Snohomish ir Snoqualmie 
upių potviniai derlios žemės didžius plotus' slėnyse pa
vertė ežerais ir tūkstančius šeimų privertė bėgti iš

namy j aukštesnes vietas.

j kiekviena gyvuliu rūšis bu-; kraštų demokiatinis jauni-[ lYlVA Vlvllcl- ii y v Ulių I U01Q MU « 1 .

vo skyrium sutverta ir nuo P?as 1?nka *an.orl sa 
i sutvėrimo laiko nepasikei- ; bmemis tautomis budriai n 
I tusi liko ligi mūsų dienų. I J’yztmgai saugos 
Į Ir iš tikrųjų, apsižiūrėję i darbo žmonių gerovę, 
aplinkui, mes matome tary-^autų laisvę n laimę, 
turn neužginčijamus šito į- . ^esLyalio ayviai 
rodymus: iš šuns gema tik kursuoja P° miestą. . 

; šuva, iš lydės tik lydė, išjn?"kui . ^ai matosi 
vištos kiaušinio išsirita tik Peds.akaĮ “ sugriauti 
dygsta tik kanapė, o ne kits: ^^i’ 

j koks augalas, ir taip visa- 
i koks augalas, iš taip visa- 
j me pasaulyje, ainiai prigu
li prie tos pačios rūšies kaip 
ir tėvai. Reiškia, gyvulių ir 

j augalų rūšys pastovios, 
niekuomet nesikeičia. Žmo
gui kasdieniniam gyvenime 
nepriseina [

, viena rūšis virstų kita. Ma- 
: ža to, Aigipte iki mūsų die- 
i nu užsiliko mumijos ne tik 
žmonių, bet ir kačių, turin
čių jau iki 3000 metų. Pasi
rodo, kad tų laikų katės 

(Daugiau bus)

Festivalio dalyviai

visų

Kur- 
karo 
pas-

klas už Budapešto ir Veng
rijos laisvę zuvusiems tary
biniams kariams — vengrų 
tautos padėkos simbolis vi
soms tarybinėms tautoms.

Filmas “Pasaulio jaunys
tė” — puiki dokumentinė 
kronįka, ryškiai parodanti, 

pZstebStC"kakkai1.’ žemgs kampelių 
darbo žmonių viltys sudė
tos į Tarybų Sąjungą, su 
kuria drauge už taiką, už 
demokratiją pasiryžęs ko
voti demokratinis pasaulio 
jaunimas ir visi darbo žmo
nės. K. Duobinis.

4 pusi,—Laisve (Liberty,^Lith. Daily) — Penkt., Kovo 24, 1950



Vėl Pasikalbėjus su Brooklyniečiais
Šiuom kartu buvo sekma

dienis. Būrys brook’lyniečių 1 
ir šiuom kartu buvo gana miš
rus, būtent: 1 socialistas, 2 
dipukai. 1 eks-sklokininkas, o 
dabar, kaip jis sakė, jokiai 
vierai nepriklauso — bepar- 
tyvis, ir I katalikas, lietuviš
kas kriaučius.

Po susipažinimu ir susitvar
kymo, socialistas išsitraukė iš 
kišenės plakatą ir duodamas 
man sako:

—Brooklyne įvyks svarbi 
sukaktis—atvažiuokit.

—Tai kas ten sukaks?—tė- 
mydamas plakatą, klausiau.

—Nugi. Lietuviu Darbinin
ku Draugijos 20 metu* gyva
vimo jubiliejus.

čia pasiima balsą eks-sklo
kininkas ir sako:

—Pasitaiko girdėti visokiu 
nesąmonių, bet jūs. socialis
tai. su faktais suvis nesiskai
tote?. Aš kadaisi buvau taip 
vadinamas sklokininkas. Bu
vau kaipo svečias pirmame 
susirinkime, kuriame buvo su
organizuota LDD. Tai buvo 
balandžio mėn. 2 d., 1932 m. 
Ta Draugija buvo inkorpo
ruota irgi tais pačiais metais 
spalio mėnesi. Ko jūs sku
bi na tės ?

— Jei tas tiesa, tai čia Bui
vydo kaltė. Jis parašė pla

katam tekstą ir rengia tą su
kaktį, — pareiškė susinervi
nęs socialistas.

—Kai LDD organizavosi, ta
da Buivydas keikė socialistus 
ir sklokininkas, taip, kaip jis 
dabar bliuznija ant kitu žmo
nių, — sako sklokininkas.

Balsą ima katalikas. Jis 
sako:

—Kartą man pasitaikė būt 
vienoje besiedoje su Buivydu. 
Tą vakarą jis smarkiai kal
bėjo prieš katalikus ir kuni
gus. žinoma, jam niekas ne
pasipriešino ir jo kalbos ne
pertraukė. Ant rytojaus aš 
ir mano žmona nuėjom pas 

: kun. Balkūną užpirkti mišias 
už mūs sūnelio vienu . metu 
mirties sukaktį. Nugi, žiūriu, 
Balkūno kambaryj sėdi Bui
vydas, Balkūnas ir dar vienas, 
kurio nepažinau. Tad aš ir 
pamaniau, kad tai tiesą sako 
tie žmonės, kurie vadina ji 
vėjo malūnu. Kaip vėjas pu
čia, taip jis vartosi.

Aš gyvenu Brooklyne jau 
I I metai laiko ir tik su maža 
pertrauka, visados dirbau 

; prie kriaučių. Todėl visus ge
rai pažįstu. Aš žinau Kun
drotą, Zavecką ir Hermaną, 

I kaipo dorus ir teisingus žmo- 
'nes! Taipgi žinau Buivydą, 
1 kaipo dviveidį ir “prais-fik-

sintoją.” Toks sutvėrimas tu-1 
retų save apsivalyti, \0 ne tei
singus ir dorus žmones me-Į 
lagingai niekinti! Kas nors j 
turėtu ji “perskryninti.” kuo 
jis ir Chicagos ekspresas bu
vo ir yra.

Aš čia įsimaišiau ir per
traukiau kataliko kriaučiaus 
kalba. Sakau: i

—Trauk juos šimtas cibukų.
tuos “politikierius.” Duokit: 
progą dipukams kalbėt ir pa
pasakot apie Lietuvą. Kalbėk ( 
tamsta.

Dipukas pasikraipė ir sako:
—Dabar ėjo kalba apie 

kriaučius. Man irgi teko lai- i 
mė patapt Brooklyno kriau- 
čium. Jų tos politikos arba, 
teisingiau sakant, tu jų riete
nų, kol kas, nesuprantu.

Lietuvoje žmones smarkiai 
išmetinėdavo kunigams, kad 
jie lenda į politiką, čia, Ame
rikoje, išrodo, kunigai irgi po- 
litikau.ia, kaip ir Lietuvoje. 
Mus, dipukus, tai jau tikrai 
pavergė. Jie turi mūs sąra
šą ir, žiūrėk, tai jau atsiustas 
laiškas i pribūt į Apreiškimo 
parapijos svetainę pasitari
mui. Šiandien irgi turėjom 
būt pasitarime dėl pikietavi- 
mo Kultūros namo net per 
dvi dienas. Sakė, pikietą 
vadovaus ir instrukcijas su
teiks New Jersey vyčiai. Nė
jom nū į tą pasitarimą, nei
sim nė pikietuoti!

Aš pertraukiau jo kalbą i) 
prašiau papasakoti ką įdo-

Lewiston, Me
Mirė Simanas Antanaitis

Kovo 12. dieną, St. Regis 
ligoninėje, mirė Simanas-Juo- 
zas Antanaitis, sulaukęs apie 
59 metų. Tai buvo labai nuo-1 
širdus ir geras draugas.

dančių kaimo, Geldaudiškio 
valsčiaus, šakių .ajjgk/ities. 
Atvyko į Ameriką 1911 me
tais. Pradžioje gyveno Fitch- į 
burg, Mass. 1917 metais iš
vyko iš Fitcnburgo ir tada i 
daugely.) miestų ii; valstijų gy-i 
veno, vėliau atvykęs j Lewis-! 
toną apsistojo ir gyveno iki 
mirties su mažomis pertrau
komis. ’ i

Simanas J. Antanaitis

-

mesnio, negu

Worcester, Mass.
AIDO CHORO ŽINIOS

Kovo (March) 26, 1950, 
Aido Choras ir grupės apsiė
mė dalyvaut prakalbose su 
dainomis. Prakalbos rengia
mos abiejų LLD kuopu 29 
Endicott St., .7 vai. vakare.

Laisvės redaktorius ir Lie- 
Literatūros Draugijos 

Antanas Bimba 
miestuose: 
šeštadienį, 
vak., Lie-

Aido Choras rengia Milita-, 
I ry Whist Party, kovo (March) 

31, 1950, 7:30 vai. vakare, 29 
Endicott St. Bus duotos do
vanos už lošimą ii- už atsilan-

ateikit visi, paremkit chorą ir 
linksmą laiką turėsit.
g a 50c.

Įžan-

Aido Choras yra apsiėmęs 
dalyvauti Amberland Radijo 
koncerto programoj, So. Bos
tone, balandžio (April) mė
nesį.

Gegužės (May) 6 dalyvaus 
International Dienoj', 
Hali, Bostone, 
šokiais.

Gegužės 14
nu Dienoj, 29 
W orcesteryj.

Jordan
su dainomis ir

dalyvaus Moti- , 
Endicott Street.:

pirmininkas
kalbės sekamuose

Norwood, Mass.,

SS Bimbos Prakalbos
Massachusetts Valstijoj

garsintis.ir kalbint neprigulin
čius rašytis į Susivienijimą, j
šie metai svarbūs Susivieniji-i tuvių 
mo metai, nes kai jis gyvuoja 
jau prabėgo dvidešimts metų.

; Svarbu kuom nors atžymėt
LDS 20 metų jubiliejų.

Lietuvių Literatūros' Brau-1 tuvių Svetainėje.
gijos reikaląisQnažiau kalbė-j 
ta. Mat, nugirsta, kad kai į 
kurios kuopos pradeda išsiju-l 
dint prie Draugijos atžymėji-l 
mo 35 .metų gyvavimo. New:
Haveno kuopa jau rengia va-j

i d. kovo, Lietuvių 
kurioje žadam 

tam tinkamą pro- 
pirma šiame rei- 
kita kuopa atžy- : 
jubiliejų ?
posėdžiui. O. Vi- j

Montello, Mass., 
! nį. kovo 26 d. 
: pietų, Lietuvių 
■ .mo Svetainėje.

Worcester.. Mass. sekma
dienį, kovo 26 d., 5 vai. vaka
re prasidės bankietas, kuria
me kalbės A. Bimba.

Prakalbas ir bankietą ren
gia LLD kuopos dėl Draugi
jos 35 metų jubiliejaus. Bus 
ii- koncertinė programa ir 
daugiau kalbėtojų. Visas ir 
visus kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.

sekmadie- 
, 1 :30 v. po 
Tautiško Na-

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ISIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelta Ligoje 
ir Nelaimėje

pa
či p- 
kai

Pr i rengė

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

taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuoįar 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 ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule ansideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

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

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

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

Kita svarbi knyga yra

Darbininkui Sveikata
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

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

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

Knyga iš 610 puslapių. Kaina $3.00.

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

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

voj įsikūrė tarybinė valdžia 
ir ką jūs manote apie tą vai

žai galime papasakoti, nes nė 
metų laiko pi
no m po Tarybų 
kame gyvenime jokiu pakai-

tų tik
Kai 1940 metais kūrėsi ta

rybinė valdžia, buvo nemažai 
trukšmo. ūkininkai ir papras- 

; ti darbininkai netrukšmavojo.

įstaigose.

tonos artimi bei miesčionys, 
kurio turėjo Smetonos val
džioje riebiai apmokamus 
darbus. JT; kenkė ir sabota
žu vo kiekvieną tarybinės val
džios patvarkymą. Buvo ban
domi net ginkluoti sukilimai. 
Tokius sabotažninkus tarybi-

ir i.šsiun-
j te iš Lietuvos.

Kai vokiečiai jsibriovė į Lie-

I si prie vokiečių su
1 riška talka. Kiek

pro vok ato- 
tie neprie- 
vokiečiams 

o šie nu-
teliai melagingai 
lietuviu įskųsdavo, v C 4. z
žudydavo!

Vieną sekmadienį mes, ke
letas ūkininkų, užėjom į kar
kiamą ir ten besikalbant aš 
pasakiau, kaip būtų gerai, jei 
karas pasibaigtų ir pasiliuo- 
suotume nuo “fricų.” Tą pa
čią naktį atėjo penki vo
kiečiai kareiviai, mane iš- 

kai manotraukė iš lovos, o 
moteris apimta išgąsčio pra- 

Į dėjo balsiai verkti, tai vienas 
tų kareivių su šautuvo vamz
džiu dūrė jai į krūtinę surik
damas—“Tylėk !” Mano /lai- 

I mė buvo, kad turėjau švoge- 
1 rį, kuris dirbo Kybartuose ir 
l buvo susipažinęs su kai ku- 
i riais karininkais, tai išgeibė- 
: jo mane.

Kai artinosi prie Lietuvos 
karo frontas, tai gavome įsa- 

; kymą susidėti visą mantą į 
i vežimus ir važiuoti į Vokie
tiją. Darėme taip, kaip bu- 

j vo įsakyta. Iš Vokietijos rū- 
i pinomės patekti į Ameriką, 
1 apie kurią buvom tiek daug 
i girdėję. Kiek dabar man teko 
sužinoti, tai apie Lietuvą karo 

i laiku jūs turėjote daugiau ži- 
| nių, negu mes, pabėgėliai.

Tuom sykiu maniškė pa- 
I kvietė mus prie užkandžių ir 
: tuomi baigėme pasikalbėji
mus. Buvo tikrąi įdomu klau
sytis to rimto nuo Virbalio 
ūkininko kalbos. Susitarėm 
ir vėl netrūkius susitikti.

Edgewaterietis.

KOMA. —- Reikalaujama, 
kad -Italijos seimas storiau 
aptaksuotų amerikinį gėri
mą Coca-Cola.

Simanas buvo progresyvis 
žmogus, nuoširdus rėmėjas | 
darbininkiškos spaudos ir ju
dėjimo. Nuoširdžiai aukavo! 
Laisvei, Vilniai ir kitiems rei-'

Velionis' buvo pavienis ir 
brolių ir seserų Amerikoj ne-Į 
turėjo, 'riešą, čia gyvena 5 
giminaičiai —- pusbroliai ir 
pusseserės, o kiti giminės yra 
Lietuvoje.

Velionis pradėjo sirgti 1948 
metais. Pabaigoje metų atvy-' 
ko j Worcester}, kur jam bu
vo padaryta operacija ant vė- į 

buvo įsi- 
ir opera-galėjusi viduriuose 

vija mažai gelbėjo.
1949 me-

tais vasarą, jis grįžo atgal į 
l.ewistona ir ten gyveno iki 
mirties. Velionis palaidotas 
14 d. kovo, po pietų, Oak Hill 
Cemetery Auburn, Me. Lai bū
na Simanui ramu ilsėtis, o 
mes tęsime darbus jo gražios 
idėjos;

Jonas Petkūnas.
Worcester, Mass.

Chicago, III.
Sužeistos Stukienė, 
Malinauskienė ir Zixiene

vakare W. Do- 
Chryslcr auto- 

mobiliuje važiavo visa Dori
nu šeima ir Stukienė, Zixiene 
ir Malinauskienė. Privažiavus 
35th St. ir Archer Avė., pa
sirodė raudonas 
Dorinąs sustojo, 
užpakalio smogė 
kas ir Dorino

Kovo 16 d. 
j'ino naujam

Bestovint iš 
sunkus tro- Į 
automobilių 1 

dikčiai apkūlė, taip kad pri- i
siejo vežti i garadžių.

Stukienė, 'Zixiene ir Mali- j 
nauskienė sėdėjo užpakalinėj j 
sėdynėj. Jos tapo sunkiai su- ' 
krėstos ir policijai teko jas i 
nuvežti į šv. Kryžiaus ligo
ninę, kur suteikta pirmoji pa
galba. Policija jas ir 
parvežė.

Duodant spaudai šią 
sako, laimė, kad niekas 
vo sužeistas sunkiau,
cistai stebėjosi, kaip užpaka
lyje sėdinčios nesužeistos sun
kiau, nes visas automobilio 
užpakalis suplotas, kaip bly
nas. V. .

namo

žinią, 
nebu- 
Poli-

New Britain, Conn.

ryme Olympia Parko, su dai
nomis. '

Aido Choras tuo pat laiku 
mokęsi naują dramą “Saulė 
Nusileidžia,” arba “Sundown.” 
Diena bus paskelbta, vėliau.

Serga mūsų choro vice-br- 
ganizatorius Ig. Šopenas, šir
dies liga užpuolė jį. Rengiasi 
eiti pas savo moterį, kuri bū
na ligoninėj. Aido Choro na
riai linki jam ir jo moteriai 
greito pasveikimo.

Aido Choro Koresp.

New Haven, Conn
IR LDS REIKALAIS 

PASITARTA
giškai, išsamiai apkal

bėta LDS 5-tosio.s apskrities 
bėgamieji reikalai, ypatingai 
einamasis naujų narių vajus. 
Tas įvyko apskrities komite
to bendram ])osėdyj su LLD 
veikėjais, 19 d. kovo, Lietuvių

LL.D

Draugas J.' J. Mockaitis 
Bridgeporte išsijuosęs darbuo
jasi, su ieško ir įrašinėja nau
jus narius Į jų kuopą. Kitų 
kuopų vajininkai nėra ' taip 
spartūs, kaip Mockaitis, išsky
rus J. Kuncą New 1 Lavone, 
kuris įrašė šešis narius. Jis 
vėliausiu laiku ir davė žodį, 
jog pirm LDS Seimo įrašysiąs

priruošti 
gramą. Tai 
kale. Kuri 
mes šį LLD

Baigiantis 
sockienė priminė, jog atosto-! 
ginė jaunimo mokykla ir vėl ( 
įvyks ateinančią vasarą Wor- 
cesteryje. Tad laikas prie jos 
ruoštis, rasti mylintieji ją lan
kyti, jauni ir augę. Labiausiai i 
svarbu pasirūpinti jos finansa-1 
vimu. Kitą dalyką ji pake-į 
lė, tai spaudos piknike rei- j 
kės sudaryti moterų stalą, ku- ^os Levai patalpinti li- 
i'is atneš gražios naudos dėl ; ff°ninėje tyrinėti protą, o bro- 
snaiidos. Tie reikalai nalikti liekai paimti prieglaudom

Joan Reitzcl, 5 metų, ku- 
i rios apdeginto kūno tėvai ne- 
I bandė gydyti per ištisą mėne- 
sį, ligoninėje duota kelis 

I kraujo perleidimus ir sveiks-

dėl rengėjų sutvarkyti.
Koi’esp.

V. Andrulio Prakalbos
PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.
Teatras “Nevykusi Meilė“

Stato scenon Laisvės Choro lošėjų 
, grupė, įvyks sekmadienį, balandžio 
(April) 2-rą dieną; pradžia kaip 2:30

Vincas Andrulis, dienraščio
Vilnies redaktorius, iš Chica
gos, kalbės sekamuose mies-ival. po pietų, Lietuvių Klubo svetai- 
tUOSC : nėję, 227 Lawrence SI. Prašome vi-

o .. u i j •,.< , sus Hartfordo ir apylinkės lietuviusWilkes-Barre, Pa., ketvirta- dalvvauli Komisija.-
I dienjq kovo 23 d., 7:30 vai. (54-56)
1 vakare, 206 Parrish St. sve-

>0 vai. va- 
JdS Court

penktadie-

Elizabeth, N. J., ketvirtadie
nį, 30 d. kovo, 7 
kare, LDP Klube, 
St.

Brooklyn, N. Y.,
nį, kovo 31 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo, 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
silankyti. < Rengėjai.

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6-ta kuopa rengia pra

kalbas. Kalbės" Antanas Bimba, iš 
Brooklyno. J vyks kovo (March) 26 
d., bus Tautiško Namo apatinėje sa
lėje. Pradžia 1:30 vai. po pietų. Įžan
gos nebus. Kviečiame visus būti šio
se prakalbose, išgirsti apie tuos svar
bius dalykus, kaip past’oĮTTfiaSv kelio 
bedarbei ir sulaikymas .gręsiančio 
pasaulinio karo. Geo. Shimaivi^.

(53-54)

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964’

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.

- -------- -------- r M -

Mockaitis geram ūpe, tu
rintis vilties, jog mūsiškė ap
skritis, vis vien, įveiks mil
žiną aštuoniolikos kuopų tre
čiąją apskritį, kuriai vadovau
ja drg. Matulis.

Nustatyta 16 d. balandžio 
dėl LDS 5-tosios apskrities 
metinės konferencijos, kuri g 
bus laikoma Oakville, Conn. 
J. Navickas, oakvillietis, pri
minė, kad jie rengiasi pasi
tikti delegatus ir juos gražiai 
patraktuoti. Jis ir vajaus rei
kalu gerokai įdomaudamas 
kalbėjo. Jei ko, Navickas 
dar gali' gražiai pasirodyti 
šiame vajuje.

Sutvarkyti reikalai dėl va
sarinių parengimų—piknikų. 

! Pasirodė, jog piknikams die- 
■ nos prisieis pakeisti, kad 
s įvyktų arti vienas kito, 0 
žada rengti vieną ir LMS 
skritis. Bet tas reikalas

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

XX 4-9407 TELEVISION
SHUFFLE BOARD

A > •

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

lie
čia 
ap- 
su-

sitvarkys LDS V Apskrities 
konferencijoje.

Nujausta, kad kolonijose

Aplankius draugę O. Ru- 
džinskienę, hartfordietę, kuri 
po operacijos tvirtėja, radome 
geram ūpe, gerai išrodančią, 
tik negalinti niekuo užsiimti. | 
Ligos laike ji ■ prisilaiko pas 
gimines Eseliūnuš, 301 East 
St., New Britaine. Jos gi
minės labai draugiški/kaip ir 
ji pati.

Linkėtina greito susveiki- 
mo 1 Vikutis..

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 

mo- 
mūsų

Liūdėsio 
tės prie 
naktį, 
modernišką
Patogiai ir gražiai 
derniškai įruošta 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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NnvYorkk<^0/7iinfos Traukia Teisman
Už Darymą Lietaus

Kerosinos Kenukas 
Sukėlė Gaisrą

Nusižudė Moteriškė 
I Su Kūdikiu

Demokratai Padėjo 
Panaikinti Rendu 
Kontrolę

AUDITORIJOJE ŠOKIAI, PROGRAMA, Policistas, Praeivės 
i VAIŠES ŠEŠTADIENI 

L

Padėjo Išgelbėti
Iš Gaisro

Liberty Auditorijoje šio
New j šeštadienio vakarą, kovo 25-Vieno balso didžiuma

Yorko Valstijos Seimelis pri- [ tą, įvyks smagūs šokiai, taipgi 
dainų ir liaudies šokių progra
ma. Taį viena iš puikiausių 
progų jaunimui ir senimui pa
silinksminti pirm pavasario, 
kuomet išsiskirstysimo po lau
kus ir po piknikus. I

šokiams gros Jurgio Kaza-' 
kovičiaus orkestras. ;

iš tų, kurias pasiruošia savo I 
pavasariniam koncertui.

I.KM šokikų Grupė, vado-I
Buvęs ties netolima moky-

ėmė gubernatoriaus Dewey 
pasiūlytą skylėtąjį rendų kon
trolės bilių, kuris, tikrovėje, 
iškontroliuoja remias. Balsa
vo atstovų bute 78 prieš 67, 
senate 29 prieš 27.

Tą vieną balsą davė demo
kratas Peter J. Dalessandro iš 
Watervliet.
neva

Jis tai padaręs 
prieš demokratų virše

nybės valią, išėjęs anksčiau iš 
demokratų kokuso (patartinio 
pasitarimo). Stebėtojai sako, 
jog jis buvo tiksliai padary
tas tuo amerikietiškai vadi
namuoju “scape goat;” nes 
jis paeina iš tokios vietos, kur 
balsavimas už rendauninkams 
ir biednuomenei žalingą bilių I 
jam n e pastos kelio iš naujo 
būti išrinktu.

K itiems, atstovaujantiems 
didmiesčių centrus, kur mili
jonai darbo žmonių gyvena i 
subrukti laužynėse ir kompa
nijų apartmentuose, būtų bu
vę pavojinga balsuoti su re- 
publikonais prieš rendaunin- 
kūs. Tad, politikieriai taip 
nusvėrė balsus, kad balsuotų 
tiktai toks skaičius, kuris už
tikrintų laimėjimą prieš ren- 
dauninkus, bet nerizikuotų 
laimėjimų rinkimuose.

Aido Choras, vadovybėj!' 
Jurgio Kazakevičiaus, dainuos 
mums jau žinomas ir pamyle-1 
tas liaudies dainas. O gal I 
dar kai ką pademonstruos iri

Kazakevičiūtė

kių programą.
Įžanga viskam

Nusižudė Jaunas Ligonis
Emil Kiss, 19 metų, iš El- 

ligoninėje

Jo kūną

mont, L. I., buvęs 
nuo pradžios metų, 
Memorial Hospital, 
ke, nuo 8-to aukšto,
rado ant gretimo namo stogo, 
trečiame aukšte.

Vaikinukas sirgęs kraujo 
nykimo liga. Anot ligonines 
raporto, jo sveikata gerėjusi, 
tikėjęsi ne už ilgo jį išleisti 
i.š ligoninės.

Nicholas Donatone, 33-jų 
'metų, komercinis fotografas, 
įtartas pasikėsinime išprievar
tauti 15 metų mergšę, versti
nai buvęs ją įtraukęs į savo 
auto.

Mrs. Stella Shorritt, 35 me
tų, rasta su savo 2 motų sū
neliu Bobby uždususi gasu 

apartmontinio savo buto virtuvėje, puosnia- 
I., i me Sutton Place South. Ją 
ii-1 railęs jos vyras, kuomet nak

tį (atbudęs iš miego užuodęs 
pavyko užgesinti gaso ir žmonos neberadęs lo- 

is sltko, jog ji pasta- 
laikais buvusi keistai 

liūdna, bot, pas daktarus ne
sikreipusi.

Iškritęs šeimininkei iš ran
kų kenukas kerosinos eksplo- 
davo ir padegė jos butą šeš
tame aukšto 
namo, 161st St. ir Howitt PI 
Bronxe. Gaisras persimetė i 
i 5-tą aukštą. Tačiau gais- 
ragesiams 
be didelių nuostolių visam na- voje. 
mui. 
gaisragesiai buvo pridusę 
mais, bot atgaivinti.

Now Yorko miestui ruošian- 
I tis pasidaryti dirbtino lietaus, 
! farmeriai ir biznieriai tos sri- 
l tiės, kurioje ruošiamasi iš- 
I šaukti lietų, Ulster apskrity- 
į jo, patraukė Now Yorką teis- 
| man. Jie sako, kad perviršis 

lietaus iššauks potvinius, pri
darys jiems nuostolių.

Jie sako, kad reikalas,dary
ti dirbtinį lietų yra tiktai val
dininkų sudarytas “burbulas.”

Bendrai, žmones negali su
prasti, dėl ko viena dalis vals
tijos turėtų perdaug permirk
ti tikslu surankioti New Yor
ko miestui vandens,- kuomet 
ne kiek toliau už tas vietas 
guli bilijoniniai kiekiai prily
to vandens ežeruose. Iš ten 
vanduo turės būti atvestas į 
augančius miestus. Jį turės 
atvesti anksčiau, ar vėliau, 
tai dėl ko nepradėti dabar?

Farmeriai sako, jeigu bū
tų daromi tikri žygiai vandens 
gauti, 
padėti, 
kuomet

gyventojai ir 8 i rasinis 
dū-

iš mokyklos einančių vaikų, i 
policistas Meyer Knoblock ! 
kitu būdu išgelbėjo vaiko gy
vybę. Išgirdęs moteriškės 

tam (iskai- i šauksmą ir pamatęs iš namo, 
ii 40 centų. | 490 Court St., Brooklyne, 

veržiantis dūmus, policistas 
leidosi į namą. Su .juo įbėgo ■ 
ir jaunuoles praeivės Eleanor,

armonistės, 1 
tautinių šo- ■

A u d itori j o:*, restau rantas, 
kaip visuomet, aprūpins pasi
rinkimu geni valgiui visus al
kanus;. Auditorija randasi 110- 
06 Atlantic Avė., kampas 
1 1 Oth St., Richmond II ill.

! Third Avenue Rusus
Į Užstreikuos 3-čią

Al rodo, kad jai neturėjo 
grėsti fizinis skurdas, jos vy
ras yra finansinės organizaci
jos Sarjem Corp, viršininku. 
Sunku suprasti, dėl
mus gyvenimas taip nevertas, 
kad net jauni 
skubinasi.

pas

IŠ] SEKMADIENI AUDITORIJOJE 
NUSIRINKS IDŠ JAUNIMAS

Kovo 26 d., 16 vai. ryto, 
įvyks viso rytinio pajūrio an
gliškai kalbančiųjų LDS na
rių konferencija. į kurią at
vykti raginami visi vietinių 
kuopų jaunieji nariai ir kvie
čiami senesnieji.

Antrą valandą po pietų pra

bus proga susitikti, pasikalbo

ti, pasivaišinti.
su atvykusiais

linkiu.
Auditorijos

pasilinksminti 
kon ferencijon 

miestu ir apy-

Gaisras buvo 4-me aukšte. 
Jis per dūmus dasigavo iki tos 
vietos, kur girdėjosi moters 
šauksmas gelbėti vaiką. Išsi
gandęs, 6 metų amžiaus Ri-

' ręs maudynėje. Policistas iš- 
; muse duris, įtraukęs vaiką iš
nešė jį už durų. Padavęs 

'mergaitėms jį nunešti žemyn,! 
[pats sugrįžo ir išvedė kitos i 
į šeimos moteriškę su sūneliu. ' 
I Visi išliko nesužeisti.

restau ran as l 
veiks visą dieną su pilnu pa- [ 
sirinkimu gerų pietų ar len- i 
gvu užkandžių — pasiron- :

Pramogon kviečiami visi au
ditorijos prieteliai. Ar.

RUOŠIASI SEIMUI IR TURNAMENTIII

pų atstovų susirinkimas Lietu
vių Kultūros Centro buvo en
tuziastingas ir pavyzdingas 
gražiais tarimais. Aptartą, 
kaip geriau prie LDS 9-tojo 
Seimo ii’ LDS Nacionalio Bowl
ing Turnamento pasiruošti. 
Abu klausimai ‘ plačiai buvo 
aptliskusiiofi ir iš to pailary-

atvyks 25, iš Detroito mano
ma turėti apie 50, iš Clevelan- 
do taipgi nemažai. Brookly-

30. Taipgi manoma gauti ir 
iš kitų miestų po kelis. Tokiu 
būdu bowlingui reikia bent 
20 alių. Todėl jokiu būdu jie 
negali sutilpti Kultūrinio Cen
tro bowling alese, nes čia yra

grama

čiadienį, liepos 
bank i e tą.
savo

p visa šeiminė pro- i 
Nusitarta pirmadienį, 
turėti koncertą, tre-

— šeiminį
O .jaunimas turės 

parengimą antradieni,

furnamentas įvyks gegužes j 
ir 21 dienomis. Tam, pa- i

Nukrito po Traukiniu
Stovėdamas ant platformos 

ii’ modamas savo draugui, 
William Powers bisk ei į pa
žengė atbulas ir nukrito ant 
trekių Third Ave. El 204th St. 
stotyje, New Yorke. Tapo 
mirtinai suvažinėtas. Motor- 
manas Edward Green matęs jį 
krintant, bet nebegalėjo trau
kinio sulaikyti, pirpiieji 
perėjo per jo kūną.

ratai

Padaugėjo Reikalavi
mai Pašalpos

jie stengtųsi reikale 
bet ne tuo atveju, 
bandoma viskas iš- 
lėšomis.

Transport Workers Unijos 
Lokalo 100 nariai savo susi
rinkime praėjusio antradienio 
vakarą, 1,830 balsų prieš 73, 
nutarė streikuoti balandžio 3- 
čią, jeigu pirm to firma nebus 
atmokėjusi pirmosios dalies iš 
$78,000 darbininkams pri
klausančių jau seniai pažadė
tais, bet nemokėtais algų prie
dais.

žmonės iš jo

Auto su sunkvežimiu nelai
mėje, Bronxe, mažoji mašina 
sutriuškinta ii’ joje buvę du 
jauni keleiviai sužeisti.

Wall Stryto darbininkų uni- 
tarpu lietaus darymo j ja Įteikė bosams reikalavimąTuo

šalininkai žadėjo vykdyti savoj daugiau algos, geresnių darbo 
planus, jeigu tik būsiąs 
tinkamas oras.

ati-. sąlygų ir unijinės šapos kon- 
■ trakto.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA NAMAS 
MASPETHO KALNUOSE

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

Trečiasis užmuštas auto 
laimėjo, Bronxe, pirmadienį, 
tapo atpažintas esant Victor 
J. Falasca, 38 m., iš Yonkers.

ne-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

SHALINS

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tol. EVergrccn 8-9770

(Shalinskas)
FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

’(at Forest Parkway Station)
Woodhaven, N/Y.

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

Policija įsakė visur ieškoti 
John Joseph King, 21 metų, iš-i 
Sunnyside, įtarto nušovusi 
William Hupe kovo 15-tą. Jis į 
jau buvęs kelis syk nuteistas 
už auto vagystes. Skaitomas , 
pavojingu. j

Miestan jau pribuvo Sing
ling Bros. Barnum & Bailey 
cirko pirminiai būriai. Cirkas 
atsidarys balandžio 5-tą.

vakare, tuoj po šeiminių se
sijų uždarymo.

Išrinktas platus 
rūpintis Seimo reikalais, 
miteto pirm įninku 
Antanas Matulis, 
sveikinimų rinkimui 
ir nakvynių gavimui !

I v

i Vėliau paimtas
Į bowling turnamento 

mas. Turnamento komitetas- 
raportavo, kad galės būti ne
mažiau 150 bowlininku. Ga
vo pranešimą iš Chicagos, kad

k omit etas
Kn

apsi ūme 
Išrinkta į 

komisija 
komisija.

aptarti

imta 22 Roxy Bowling ales Į 
New Yorko, o turnamento pa
baigoj įvyks didžiulis bankie- ' 
tas Liberty Auditorijoj, Rich- į 
mond Hill, N. Y. šiame susi- ' 
rinkim!' banknoto tikietai .jau i 
buvo išdalinti kuopų atsto- I 
varos. Visi pasižadėjo dar
buotis, kad juo daugiau tikie- Į 
tų parduoti. LDS narys.

Praėjusį vasario mėnesį i 
New Yorko miešti' prisidėjo! 
dar 9,000 asmenų, reikalingų 
pašalpos — tiek priimta šelp-i 
ti. Atsikreipusių buvo dau
giau. Vasario mėnesį mies
tas turėjo 345,708 šelpiamuo-j

Padaugėjimas prašančių ii’! 
desperatiškai reikalingų pa
šalpos yra dėl kilusio mieste 
“chroniško nedarbo,” kaip 
sakoma komisionieriaus Hilli-I

Dėl Meilės Problemą

Ravenswood Projekte pir- i 
Anieji gyvenamieji butai būsią! 
i gatavi apie balandžio 1-mą. 
i Kuomet užbaigs-visus namus! 
įstatyti, juose bus viso 2,166 i 

butai. i

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6288
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutkcn & Edward Ruthen

(Rutkunai) Savininkai

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

8707 lllth St., Richmond Hill, N. Y.
(Prie BMT Jamaica Lino Tilth Stotcis)

bostonie-metus)
t pasimoketi tak-

Nuo pat užgimimo (prieš penkerius J 
tis Bobby Merritt gaunąs paraginimus 
sus už teisę balsuoti (poll tax). Šiais metais ir vėl ga
vęs paraginimą, nežiūrint, jog tėvai valdinei įstaigai 
buvo pranešę, jog jų Bobby dar visai nesiruošia bal

suoti. Argi nuostabu, kad Bobby “stvėrėsi sau 
plaukus rauti”?

Alice Sharpe, 17 m., i.š i 
Poi’tage,- Pa., nusinuodijo 
viešbutyje Irving', New Yorke. 
Ji tenai praėjusį šeštadienį 
buvo užsiregistravusi po var
du Gloria Kelly.

Iš paliktų raštelių suprasta, 
kad jaunuolė buvo sukrėsta 
jausminiai dėl kokių nors ne
tikėtumų meilėje.

Iškirtę šieno,je skylę, vagys 
įsigavę į televizijos parduotu- 

85-20 Union Turnpike, 
aica. Išvogę apie $2,000
ės daiktų ir daug kitų 
:tų sužaloję begriozdami 
•inkti sau naudingiausius.

Jam

pasi

Central Greyhound Lines, 
Ine.,Į kaltinama, kad ji savo 
draiverius statė prie darbo 
daug ilgesnes valandas, negu 
įstatymiškai leista. Radę nuo- 
tikių, kad draiveriai išdirbę 
po virš 70 valandų vienu 192 
valandų laikotarpiu.

žmonos

teismą.
advokato
m o.

užmušėjas Lewis 
gausiąs dar vieną 

Sutiko svarstyti jo 
prašymą tokio teis-

Paskirtoji gemblerystėms 
tyrinėti Brooklyno grand 
džiūrė paliekama dar šešiems 
mėnesiams.,

Today’s Pattern

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

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.

Receptą Specialistai:
MAX PEIST, Ph’ G., 

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

9332 SIZES 11—17

Užsakymą 
pažymėjimu formos numerio 
ir dydžio, siųskite: Pattern
Dept., 110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hill 19, N. Y.

su 25 centais ir
Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

ir Rutkunai pristatys jums į namus.

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174.

'W

_ \ ■--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RES. TEL.TELEPHONE

STAGG 2-5043 HY. 7-8631

CzO6'°

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—.Penkt., Kovo 24, 1950




