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Tai Buvo Clevelande. 
Paragavo Jų Kultūros. 
Padoriesiems Dipukams. 
Akstiną Judėjiman 

Rašo R. MIZARA

Na, tai ir Clevelando pa
žangioji lietuvių visuomenė 
paragavo hitlerinės (lietuviš
kos) kultūros.

įsivaizduokite: govėda hit
lerinių chuliganų 
niekeno nesaugomą
nieks nesitikėjo, jog taip bus! 
—ir pradėjo sėti savo kultū-
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TANKAIS UŽPUOLĖ
STREIKIERIUSesančius žmones žaliais kiau

šiniais, baubti, rėkti, keikti! --------------- ---------------
pridegę Sai<? savo i Streikieriai buvo užėmę miestą 

hitlerine kultūra ramius, pa- > c c
dorins susirinkusius j vaka-^r išlaikė-ji per 6 valandas 
rienę žmones, jie issiblaske...; Į

Ar jums, gerbiamas skaity
tojau, tai neprimena anų se
novės 
puldavo ramius, 
padorius lietuvius, 
senolius ?

Ar jums tai
Mussolinio fašistų 
užpuldinėjančių ramius 
tingus Italijoje?

Ar jums tai neprimena 
lerio smogikų, žiauriai 
lančių vokiečių darbininkų 
mitingus ? . . .

ncprimena anų sc- Roma. — Streikieriai už- 
laikų, kai kryžiokai už- ėmė Severo, 50,000 gyven- 

darbščius,. tojų miestą pietinėje Itali- 
mūsų pro- joje, ir išlaikė jį per 6 va

landas ketvirtadienį, at- 
nepr.imena mušdami policijos atakas, 

govėdų, Kovoj prięš policiją daly
vavo ir kaimiečiai su dal
giais, šakėmis ir kitais 
įrankiais.

Valdžia atsiuntė prieš 
‘ streikierius kariuomenę, 

ginkluotą patrankomis, len- 
. . .... fzs -igvaisiais tankais - šarvuo-

HLi.inio aniiz tais atomobiliais, kulko- 
svaidziais ir bombomis. Tik 
tuomet streikieriai buvo 
priversti pasitraukt iš ko- 

vietoj vos pozicijų.
■ • . Jie buvo užvaldę policijos 

ti kiekvieną sau nepatinkamą Stotį, kariuomenės 
sandėlį ir įvairias

šitie tipai 
kiaušiniais ir

mi-

Hit- 
puo- :

Bet jie laukia tos valandos 
(aš nemanau, kad jie jos su
lauks), kai galėtų, 
kiaušinių, revolveriais pyškin-

žmogų.
Šitie 

leivio redaktoriaus Januškio, ■ 
yra užėsti smetoniniu utėlių, 
tad jie patys nežino, ką daro, i

Vienas aišku : jeigu hitle-1 
riniai chuliganai laimėtų sa- į 
vo kovą su progresyviais lie-1 
tuviais, tai tuomet jie darytų 
tą patį socialistams ir kito- cialistų vadai paskelbė 24 
kiems, ne taip , galvojau- valandų streiką, protestuo
tiems,- kaip jie, žmonėms. i darni prieš klerikalų bandy-

Na, o socialistai šiems jų'mą sugrąžint Belgijai 
baisiems darbams pritaria! tremtinį karalių Leopoldą

★ III.
Prūseika rašo Vii- { Streike dalyvavo puse mi- 

liono darbininkų, reikalau
dami, kad Leopoldas išsiža- 

bi’ti prieš chuliganus, kurie dėtų SOStO. Socialistai SOS- 
teršia jų visų vardą. ' tan perša Leopoldo sūnų.

“Jiems jau laikas žinot, kas i Belgijos seimas po karo 
yra Amerikos Konstitucija ir j pasmerkė Leopoldą ištl’ėmi- 
Teisių Bilius.”

Laikas, labai laikas tai pa-■ mą naciams, kuomet Belgi- 
daryti! jū turėjo apie 700,000 gerai

Mes žinome, jog yra pado- ginkluotos • armijos, 
rių dipukų, nukentėjusių nuo ’------------------------
hitlerinės pavietrės dipukų.

Jie mūsų judėjimo nesu
pranta ir jam, dar nepritaria, 
bet ne tame svarba: jie gali 
nepritarti darbininkų judėji
mui, bet jie turėtų pasmerkti 
hitlerinių chuliganų “žygius”!

Aš pažįstu eilę dipukų, ku
rie šlykštisi šiais smogikų 
darbais, bet dar vis nedrįsta 
viešai juos pasmerkti.

Jie turėtų įsidrąsinti!

VALDŽIA RUOŠIASI 
AREŠTUOT 9,000 
NEKOMUNISTŲ

WASHINGTON.—Jung-1 Triguba sargyba Amerikos 
valdžia ruo-[ambasadorių pokalbiams.

Roma. — Trys eilės ame
rikinių marinų ir italų poli
cijos saugoja rūmus Romo
je, kur Amerikos ambasa
doriai iš Anglijos, Sovietų 
Sąjungos, Francijos ir Ita
lijos slaptai tariasi apie 
“šaltąjį karą” prieš Sovietų 
Sąjungą.

, tinių Valstijų
; šiasi greitai siųsti ginklinę 
ir medžiaginę pagalbą pie- 

[ tiniai-rytinės Azijos kraš
tams prieš kom.unistus-par- 
tizanus.

WASHINGTON. — Sena
tas užgyrė valdžios reikala- 

pa- paskirti 680 milionų 
■doleriu radaru stotims ir

Įtraukė 21 tūkstanti žmonių Į 
vadinamų “neištikimųjų” sąrašą

tama, kad streikieriai 
siėmė ginklų.
.. Susikirtimai' tarp poliei- naujiems“kariniams
jos ir demonstruojancm ■ tatams. •praneSama jog 
streikierių taip pat įvyko. ? . . Kon^.įg*
Foggioj Ascoloj Carigno- Atstovu R 
loj ir kituose pietines Itah-1 
jos miestuose.

Pranešama, jog tuose su- i 
sidūrimuose nukauta bent 3 ’ 
asmenys. Areštuota apie 
100.

Pataria amerikonam 
neskraidyt virš Siamo

! PRAGA. — Čechoslovaki- 
Jjos valdžia suėmė kelis na- 

N.minius priešus, kurie mojo- 
' si išžudyt komunistų vadus.

Pastarosiomis dienomis 
“'.tapo nuteisti trys Čechoslo-

> vakai po 25, metus kalėti už 
š n i p i n ė j i m ą a m e r i k o n a m s 
ir anglams.

WASHINGTON. — Atėjo 
dar šimtai protesto telegra
mų valdžiai ir kongresui 
prieš Mundto bilių dėl poli
cinės minčių kontrolės.

Protestuoja Seattle’o lai- 
vakroviai, Philadelphijos 
Amalgameitai siuvėjai, i- 
vairios unijos iš 
Tacomos ir kitų miestų.

Washington. — Genera- 12,105 asmenys, kaip Ko- 
lįp Jungtinių Valstijų pro- munistų Partijos ar “pana- 
kuroro padėjėjas Ray-|šių organizacijų nariai,” sa- 
mond’as Whearty pranešė į kė Whearty. Valdžia taipgi 
kongresinei lėšų komisijai, | planuoja bylas prieš juos, 
kad valdžia rengiasi areš-{ Tariami “neištikimieji” 
tuot daugiau kaip 9,000 ne-1 būsią traukiami teisman 
komunistų; vadina juos [pagal Smitho įstatymą. Tai 
“priešingais” amerikinei: tas pats įstatymas, kuriuo 
valdžiai. [einant federalis apskrities

iš Fhirn’anq I Apart to, yra įtraukta į'teismas New Yorke nuteisė o win iii” o n v> n o n rlo v . innmi nil V'l IZ nm imioi-n T^n V—i “neištikimųjų” sąrašą dar vienuolika Komunistų Par
tijos vadų.

Kongresmanų 
ikinės Veiklos 
žada įtraukti į 
“neištikimųjų” 

tomobiliu korporacija nie-Į Berlin. - Rytinės Demo-jS - Lkėto komitel 
ko daugiau nežadėjo savo ^ratines Vokiečių Respubli-! 

kaip tiktai į^Qg valdininkas
įvesti mėnesinę $100 pensi- Norden sakė koresponden- kratas.

UNIJA ATMETA 
CHRYSLERIO 
PASIŪLYMĄ

Detroit. — Chryslerio

Siūlo tikrus visos
Vokietijos rinkimus

au-! _____

Neameri- 
Komitetas 
juoduosius 

sąrašus 
daugiau kaip milioną ame-MASKVA. — Sovietiniai 

laikraščiai rašo, kad popie
žius įsakė kunigams šnipi
nėt prieš naująsias demo
kratines valdžias rytinėje 
Europoje ir nešt šnipiškas 
žinias amerikiniams atsto
vams.

Bangkok, Siam. — čio
nai tinis anglų kalba leidžia- 

ginklų mas laikraštis Mirror pata- 
miesto amerikonams susilaikyt 

• kariniais 
[lėktuvais virš Siamo (Thai- 
' lando).

Mirror primena, kaip

streikieriams, ■ to pirmininkas, John S. 
Albertas Wood, kukluksinis demo-

ie Chuliganai, anot Ko- valdybos įstaigas. Supran- }™° skraidymo
. ... v, . 1 i InUtnv£1iq viry xi

Belgą streikas prieš 
karaliaus grąžinimą

Brussels, Belgija. — So-

I ■* 1

{kerštingai Indo-Kinos pa-| 
j trijotai demonstravo prieš 
Ameriką, kuomet 50 ameri
kinių lėktuvų skraidė virš 
to krašto. Tais skraidymais nj0 Amerikos laivyno ko-

KARINIAI PASITARIMAI 
LONDONE

London. — Atvyko kari-

rodė paramą

ją tiems, kurie dirba Chry- £ams:
sleriui per 25 metus ar il
giau. Unija atmetė tą pa
siūlymą.

Leonas 
n y.i:

“Atėjo laikas padoresniems 
bepartyviams dipukams pra-

Amerika 
francūzų ir jų pastumdėlio 
Bao Dai karui prieš 
dišką Vietnamo respubliką, 
Indo-Kinoje.

Dabar amerikonai 
šiasi lakstyti virš Siamo, 
reikšdami pritarimą jo val
džiai kare prieš siamiečius 
partizanus.

mandierius admirolas Sher
man. Tariasi su Anglijos ir

I Franci j os laivynų vadais 
! apie karinius pasiruošimus 
i prieš Sovietu Sąjungą.

ruo-!__________ i _____

liau

Bankininkas paskirtas 
atominę komisiją

Key West, Fla. — Prez. 
Trumanas paskyrė banki
ninką inžinierių Th. E. 
Murray valdinės Atomų 
Jėgos Komisijos nariu vie
ton pasitraukusio Davido 
Lilienthalio.

1

ŽYMŪS ANGLU MOKSLININKAI ATSISAKO 
GAMINT PRAGARINĘ HYDROGENO BOMBA

j Tuo tarpu Kongreso At- 
I — Mes sutiktume tartis j stovų Rūmas 346 balsais 
i su vakarų Vokietija dėl'prieš 12 paskyrė dar $150,- 
{bendrų rinkimų ištisai Vo- 000 lėšų ragangaudiškam 
kietijai, jeigu vakarinėje Neamerikiniam Komitetui. 
[Vokietijoje būtų vokiečių 
Į valdžia, o !
Bet dabar ten viešpatauja 
amerikonai, kurie ] 
vietiniu vadu naują vokiš 
ką Hitlerį — Konradą Ade- 
nauerį. I

Mes negalime priimti fa- 
išistuojančių rinkimų, ku
prius siūlė Adenaueris visai 
i Vokietijai. Tokie rinkimai

on vm«nnt.JHi i p ■ Visuotinas streikas 
pvokiš! Saigone, Indo-Kinoj

Saigon, Indo-Kina. — 
Čionaitiniai darbininkai iš
ėjo į visuotiną streiką, pro
testuodami, kad valdžia 
areštavo daug studentų ir

būtų tėvynės išdavystė ir: darbininkų už praeito sek- 
kriminalinis nusikaltihias 
prieš demokratiją.

j pasmerkė Leopoldą ištrėmi
mui už lengvą jo pasidavi-

Kaip valdžia palygina 
1939 ir 1949 m. algas

Neva liberališkas 
Graikijos kabinetas

Ka

London. — Vadovaujan-I Prof. Champion ragino 
tieji a tomistai anglų moks- Angliją apleist priešsovieti- 
lininkai profesoriai G. O. nį Atlanto paktą ir reika- 
Jones ir Kath. Lonsdale pa- laut tarptautinio- nusigink-

Valdžia užginčija 
McCarthy© pasaką

Chuliganus klerikalai - fa
šistai naudoja, žinoma, savo 
politikai.

Koks prasiradimas!
Koks moralinis susmukimas 

tų, kurie organizuoja pogro
mus, ir tų, kurie juos atlie
ka!. . . . .

Šis negirdėtas, šlykštus, bar
bariškas hitlerininkų siautėji
mas, aišku, privalo pastatyti 
ant kojų kiekvieną galvojantį 
lietuvį, nežiūrint, kur jis gy
vena.

Kiekvienas privalo juo stro
piau., juo uoliau stovėti savo 
gretose, remti savo spaudą, 
prieš kurią chuliganiški hit
lerininkai kreipia sav0 
džiausiąs pastangas.

Gindami savo pramogas, 
vo spaudą, mes kovojame
laisvę visiems darbo žmonėms.

Mes, pagaliau, žinome: žlu
go senovės kryžiokai, žlugo 
Mussolinis, žlugo Hitleris, 
žlugs ir tie, kurie šiandien

Washington. — Valdinis 
darbo departmentas skai
čiuoja, kad vidutinė Ameri
kos darbininko alga 1949 
metais buvo 54 doleriai ir 4 
centai per savaite, o 1939 
m. — 32 doleriai ir 17 cen
tų. Taigi, sako, alga per 10 
metų pakilus 130 procentų.

Bet valdžia pripažįsta, 
jog 1939 metais už 32 dole
rius galima buvo nusipirkti 
tiek reikmenų, kaip 1949 
m. už 54 dolerius.

Valdiniai skaičiuotojai, 
tačiau, užmiršta sunkius 
taksus, kuriuos darbininkai 
dabar turi mokėti šalies 
valdžiai ir vietinėms valdy
boms.

BERKELEY, Calif. — 1,- 
000 Californijos Universi
teto profesorių atmetė prie
saiką prieš komunizmą.

juos mėgdžioja Amerikoje!
di-

sa-
už

Nėra tokios pajėgos, kuri 
galėtų, kurį pajėgtų sunaikin
ti darbininkų judėjimą.

Kiekvienas, kuiris tai darė, 
pats negarbingai susmuko.

Gaus galą ir tie, kurie šian
dien imasi sėti hitlerinę kul
tūrą tarp lietuvių!

Athenai, Graikija. — 
raliaus Paulo pakviestas, 
“liberalas” Sofokles Veni- 
zelos sudarė naują Graiki
jos ministrų kabinetą iš sa
vo partijos žmonių. Bet mo
narcho - fašistai pasižadėjo 
bendradarbiauti su vadina
mais liberalais valdžioje.

Naujajame Graikijos sei
me yra 55 liberalai ir 60 
Tsaldario vadovaujami mo
narcho - fašistai. Viso sei
mas susideda iš 250 atsto
vų.

Socialdemokratai ii’ ge
nerolo Plastiro “progresy
viai” pyksta ant Venizelo- 
so, kad jis juos apgavo — 
žadėjo sudaryti sudėtinį jų 
ir liberalų ministrų kabine
tą, bet “susiuostė” su kara
liškaisiais fašistais.

Pravda sako, Achesonas 
vėl apšmeižė Sovietus

Maskva. — Sovietų ko
munistų laikraštis Pravda 
rašo, jog Amerikos valsty
bės sekretorius vėl “apme
lavo” Sovietų Sąjungą, kuo
met jis įtarė, būk Sovietai 
išnaudoją Kiniją.

Antra vertus, Pravda sa
ko, kad Achesonas gana ge
rai pranešė apie liaudies 
judėjimus prieš reakcines 
valdžias Azijoje.

ORAS. — Lietus ir šilčiau.

reiškė:
— Mes negaminsime ir 

niekam nepadėsime gamin
ti “pragarinės” hydrogeno 
bombos.

Karališkos Kolegijos Lon
done profesorius F. 
Champion sakė:

— Jeigu mokslininkai 
ro atominius ginklus,

da
lie 

elgiasi kaip niekšai prieš 
žmoniją, bet jeigu jie atsi
sako nuo tokio darbo, tai 
valdžia juos apšaukia “ 
davikais.”'

lavimo.
Birminghamo Universite

to profesorius E. E. Peierls 
smerkė Ameriką, kad ji sa
vo atomine bomba bergž
džiai nužudė apie 100,000 
žmonių Japonijos mieste 
Hirošimoj 1945 m., kuomet 
Japonija buvo faktinai su
mušta ir jau rengėsi pasi
duoti.

Prof. Peierls pats padėjo 
iš- amerikonam padaryt pir

mąją atomų bombą.

į madienio demonstracijas.
Sekmadieni jie demon

stravo prieš atvykusius ka- 
! rinius Amerikos laivus ir 
'lėktuvus ir prieš francūzų- 
; Bao Dai valdžia. Demon- 
! s tr an tai smerkė tos val
džios karą prieš Vietnamo 
liaudies respubliką.Washington. — Valstybės 

denartmentas užginčijo re-' 
nublikono senatoriaus Joe 0 .. «v. ..
McCarthy’o plepalą, kad JUSprOgO UldZlUllS 
vienas to departmento vai- , , v« v < q
dininkas esąs “vyriausias i DOItlDSItCSlS; ŽUVO 1Z 
Rusijos šnipu vadas” Jung-[ _____
tinėse Valstijose. _ I Hyder, Arizona. — Beda-

Valdžia įteike tyrinėjan-iranį karinius pratimus, ore

PRANCŪZAI LAIVAKR0V1A1 STREIKUOJA 
PRIEŠ KARO LĖKTUVUS IŠ AMERIKOS

Paryžius.—Karinis Fran- iriuomenę, kad nuimtų ame- 
cijos laivas - lėktuvnešis 
Dixmunde gabenosi iš A- 
merikos 48 karinius lėktu
vus; bijojo pristatyti juos- 
tiesiog į Franciją, nes fran- 
cūzai laivakroviai yra nusi
tarę neiškraut atsiunčiamu 
amerikinių ginklų. Todėl 
Dixmunde gabeno lėktu
vus į Bizerte uosta Tunisi- 
joj, afrikinėje Francijos 
kolonijoje.

Bet visi Tunisijos laiva
kroviai sustreikavo prieš 
amerikinių lėktuvų iškrovi
mą. Jie jau pirmiau atsisa
kė krauti ginklus, siunčia
mus karui prieš Vietnamo 
respubliką, Indo-Kinoj.

Tad valdžia pašaukė ka

ribinius lėktuvus nuo lėk
tuvnešio Dixmunde.

Tunise įvyko susikirtimų 
tarp policijos ir protestuo
jančių streikierių.

Jungtinės Valstijos siun
čia Franci jai lėktuvus ir ki
tus ginklus, pagal karinį 
Atlanto paktą prieš Sovietų 
Sąjungą.

Roane, Franci jo j, du 
tūkstančiai darbininkų de
monstravo prieš tankų kro
vimą j traukinius. Tie tan
kai skiriami karui preš 
Vietnamo respubliką. Poli
cija puolė demonstrantus. 
O jie gindamiesi apkūlė 15 
policininkų. Policija arešta
vo 23 darbininkus.

čiai Senato komisijai doku
mentą, kuris rodo, kad Mc- 
Carthy’o sapnuojamas “šni
pų vadas” niekuomet nebu
vo valdininkas. Jis pirm 5 
metų buvo tiktai vienos a- 
merikinės pasiuntinybės 
padėjėjas užsienyje.

McCarthy tik komisijai 
varčia, 
neskel-

susprogo milžiniškas Ame
rikos bombanešis B-50. Žu
vo 12 lakūnų. Du kiti išsi
gelbėjo, iššokdami su para
šiutais.

pasakė to “baubo” 
kuris todėl viešai 
biamas.

Demokratas perša prieš- 
konstitucinj Mundto kiliu

Amerika bijo kairiųjų 
laimėjimo pietinėj Azijoj

Washington. — Jungtinės 
Valstijos gavo pranešimus, 
kad komunistų vadovauja
mi partizanai palaipsniui 
ima viršų kovoje prieš de
šiniąsias pietinės Azijos 
kraštu valdžias — Burmo- 
je, Indo-Kinoje, Siame 
(Thailande), na, ir anglų 
kolonijoj Malajoj.

Ypač Franci jos pastum
dėlio Bao Dai valdžia Indo- 
Kinoje gvoltu šaukiasi grei
tos karinės pagalbos iš A- 
merikos .prieš demokratinę 
Vietnamo respubliką.

Washington. — Demokra
tas kongresmanas Burr 
Harrison pripažino, kad 
Mundto bilius, turbūt, per
žengia Jungtinių Valstijų 
konstituciją. Bet Harriso- 
nas vis tiek siūlė užgirti tą 
fašistuojantį bilių prieš ko
munistus ir šiaip progresy
vius amerikiečius.

ĮKALINTAS NEGRO 
KŪDIKIO ŽUDIKAS

Kosciusko, Miss. — Buvęs 
kalinys Leon Turner tapo 
dabar nuteistas visą amžių 
kalėti už negro vaiko už
mušimą. Du Turnerio sė
brai sykiu nužudė kitus to 
paties negro Thomo Harri- 
so kūdikius.
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Tai toks buvo

tas. Jis man patiko. Jis Hitlerinių chuliganų 
duos man progą po trejeto mizernas pasirodymas, 
metų vėl pasimatyti su tų 
kolonijų draugais, veikė- j 
jais, pažangiaisiais lietu- , 
viais, ir pasidarbuoti Drau
gijos labui.

Iš Brooklyn© tiesiai va- j visais garai:- 
' žiavau 
dieną Roselande įvyko pir-i tiesiog nieką 
mas susirinkimas. Vakare 
oras labai subjuro, bet pub
likos susirinko • nenfažai. 
Turėjome gerą mitingą.

Visus prašau susipažinti su 
faktais ir tikra tiesa

maršrū
SUBSCRIPTION RATES

United States, per year ......... $7.00! Canada and Brazil, per year $8.00
United States, per 6 months $3.75'Canada and Brazil, 6 months $4.00,
Queens Co., per year ............. $8.00 Į Foreign countries, per year $9.00
Queens Co., per six mos.......... $4.00' Foreign countries, 6 months $4.50

Entercd as second class matter at (he Post Office of Jamaica, N. 
under the Act of March 3, 1879.

Po Generalinio Streiko Italijoje
Dar vis neturime smulkesnių žinių apie generalini 

streiką, įvykusį praėjusį trečiadienį Italijoje. Naudoja
mės žiniomis, tūpusiomis tik komercinėje spaudoje, bet 
ši spauda yra labai šališka. Ji viską rašo, išeidama iš

pasakojant geroms 
, nė nepajutau, 

64-tos 
Audi-

Geras
Jau 

buvęs 
tuviu 
maža.

Ši konferencija buvo kry
žiokų pikietuota, prie pikie- 
to, kaip sakė čikagiečiai, 
buvo klerikalu, smetoniniu- inL būdavo labai •' '*A'- 1 v 1 j • • • i •

mitingas Mihvaukėje 
labai seniai buvau 

Mihvaukėje. Ten lie-

ibi dienraščiui finansinė 
.raina. Aukotojų vardus 
skelbs administracija, 
įsiems širdingai ačiū!

Į Clevelandą
Kovo 19 dienos rytas 

|vo nepaprastai gražus,
dėlių, dar beveik nauju d.

■ Abekienės automobiliumi už 
i apie 170 mylių Clevelandą 
pasiekėme kaip bematant. 
Važiuojant per Public Squa-

Di

gauja
Tai, ką ten pamačiau ir 

• paskui patyriau, niekados 
! neišdils iš mano atminties. 
! Ir šiuos žodžius rašau dar 

J smarkiai jausdamas lūpų 
* skaudėjimą.

Bet lai ši istorija eina iš 
i eilės, be jokių perdėjimų, 
padidinimų, be pagražini
mų. Iš to visi pamatysite, 
kiek tikrosios tiesos yra

Chicagon. Kovo 11 sueis tūkstančiai dipukų ii 
konferencN 

jon- neįeis. Visos g 
užimtos! To pikieto\’adai. 
matyt, taip buvo tikri, jog'X 
jiems 
traukti,

Bendrai, šiandien gauti teisingų žinių, pasirodančių 
komercinėje spaudoje, sunku. Jų nėra. Nes komercinei 
spaudai rūpi žeminti, mažinti tai, kas vyksta darbinin
kų judėjime arba “anapus uždangos,” o didinti tai, kas 
patinka, kas gera darbo žmonių priešams. .............................. .........

Štai, skaitome korespondenciją^ iš Romos,, rašytą Ar-1 Jįorotėlė Yuden. Tikrai ma- jaus rašė, kad pikietas buvo .
Ką .Pilonu buvo išgirsti ta šaunu toks didelis, jog viską nūs-pasiklausykite kai 

‘ telbė, ir kad nei konferen- 'Įstojo. Paskui galite jai 
cija, nei bankietas negalėjo

a vyks mases su-i 
kad net iš anksto i 

susirinkime pasirodė Rose- parašė ir korespondenciją., 
lando Aido Choras, kuriam Tos pačios melagių, nienše- 

itaio sugabiai ; vadavauja vikų Naujienos ant ryto-
naldo Cortesi, Niujorko Times© korespondento.
pasako? _ . chorą dainuojant.

Nei Saliamonas negalėtų jos pilnai suprasti.
Vienoje vietoje Mr. Cortesi sako, jog streikas “nepa-, Lietuviški kryžiokai su, 

vykęs,” nes kai kuriuose .fabrikuose, girdi, buvo pasilikę pikietu nepasirodė.
. apie 10 nuoš. darbininkų, saugomų ginkluotų policinin

kų. Kas tie darbininkai? Galimas daiktas, jog buvo ka
reiviai, aprengti darbiniais, civiliniais rūbais. Kai kur ga
lėjo Atsitikt, kad ir darbininkų dalis buvo pasilikusi fa
brikuose.

Tačiau, skaitant toliau, tas pats Cortesi rašo, jog 
šiaurės ir centrinės Italijos didmiesčiuose važiuotė, — 
autobusai ir gatvekariai, — buvo visiškai sulaikyti, per 
dieną nejudėjo! Geležinkeliai, tiesa, veikė, bet geležinke
liečiai nebuvo šaukiami streikam

Jeigu šitaip, jeigu didmiesčiuose važiuotė nejudėjo, tai 
jau ir parodo, kad streikas buvo didelis, kad jis buvo 
toks, kokio norėjo tie, kurie jį šaukė! O jį šaukė Italijos 
Generalinė Darbo Konfederacija.

Įsivaizduokime tai: jeigu šiandien Amerikoje kuriame 
nors mieste važiuotės sistema būtų sulaikyta, nejudėtų, 
tai kiek gi jau darbininkų galėtų pasiekti savo darbavie
tes, net jei jie ir norėtų pasiekti?

Cortesi pripažįsta ir kitą faktą, reikšmingą faktą: 
Pietinėje Italijoje darbininkai trečiadienį streikavo, o 
seniau jie atsisakydavo eiti į tos rūšies (protestų) strei
kus.

Ką gi tai rodo?
Tai rodo, kad streikas buvo pasekmingas^
Cortesi priverstas pripažinti, jog ir valstiečiai atsilie

pė į šį streiką, ir jie prie jo prisidėjo. _ _ ... ;
Streikas buvo iššauktas protestui prieš valdžios ryžtą • veninio ir beveik visą svei- tangos, prie salės į pikiet 

įvesti šalin policinę “'santvarką.”
Kas bus toliau, liekasi palaukti ir pamatyti.

Apsigynimo konferenci
ja, kaip jau sakyta, įvyko 
sekmadienį, kovo 12 dieną. 
Prasidėjo prieš pietus ir tę
sėsi. iki bankieto. Turėjo
me dvi sesijas. Abelnai pa
ėmus, tai buvo gera konfe
rencija, nors, tiesa, galėjo 
būti skaitlingesnė. Kas man 
patiko, tai kad joje labai

grupė čia gimusių ir augu
sių lietuvių.

Konferencijoje plačiai kal
bėjome apie atmušimą re
akcijos puolimų ant svetur- 
gimių, ne tik lietuvių, bet 
abelnai visų sveturgimių. 
Iš lietuvių jau turime už
pultus keturis:
Andrulį ir Deikienę, Cleve
land© Komandą, Detroite 
Jakštienę. Visi seni ameri
kiečiai, čionai praleidę ir 

'pačią gražiąją dalį savo gy-

Anais laikais, atsime-;
į sunku su-1 

menševikų rengtasi kaukti susirinkimą.
į Bet šį sykį Milwaukes! 
. pažangieji lietuviai pasiro-!

-------- r labai gražiai. Į mitingą igjaį prieš dvidešimt metų . . v.
at^ės bus] -lje suėjo skaitlingai ir labai: jįicHi ir šiurkštūs vaizdai!tuotame Pėdžioj šio straip- 

• rimtai- užsilaikė. Susirinki- ■ iški)o . š mano akjs_ Kaip,snio.
(me dalyvavo ir grupe dipu-| - 
!kų. Jie taipgi užsilaikė la- i......
į bai rimtai. Vienas jų pabai • : " 
gus kalbėti statė keletą, i į’? 
klausimų. Tai pavyzdys, Į 
kai]) visi dipukai turėtų už-j 
srlaikyti. Ateikite į susirin-

re prisiminė man žiema ly- Naujienų juodašimtiško ko
respondento džiaugsme, ęi-

Prie Slovėnų salės ant

Skaitai žmogus ir galvo
ji: Nejaugi tie menševikiški 
melagiai jau visiškai ir iš 
proto išsikraustė?

Hitleriniu kriminalistu 
pikietuoti susirinko tik po
ra tuzinų. Taip jų mažai 
buvo ir taip jie buvo nusi
minę, jog pradėjo tarpe sa
vęs argumentuotis, bartis, 
pyktis ir už kokios poros

I šiandien, atsiminiau tuos
! visus j
1929-1930 metų žiema. Tai 
buvo pradžia galingojo 
Amerikos bedarbių sąju- iškabų. Aplinkui jį matėsi 
d z i o. ^1^ ą^ .z t e m ą^ a d a t) j gan daug uniformuotų po
nausi Clevelande. Toje pa- licistų. Ant rytojaus vieti- 

ičioje miesto aikštėje renginiai laikraščiai sakė, kad 
i davome masines bedarbių ten buvo net 50 policistų. 
demonstracijas. Bedarbiai Beveik kita tiek buvo slap- 

i tūkstančiais.! tosios policijos agentų. Kiek 
kurie Aikštėje tebestovi ir tas pa-!iš viso ten buvo žmonių?

minklas, prie kurio kalbė- Sunku tikrai pasakyti, nes 
Bet

“Cleveland 
Nežinau, dėl kokios prie-!kovoti už apdraudą nuo ne-'Plain Dealer” koresponden- 
sties rokfordiečiai atšau-; darbo. Tai buvo sunki ir tas, kuris ten visą laiką

įvykius. Tai buvo šaligatvio radome didelį bū-
rį žmonių, kurių <arpe ma
tėsi gal kokia pusė tuzino

: klausimus statyti bei jį kri- 
'tikuoti. Niekas už tai ne-
bars ir nepyks. Taip elgiasi '■ susirinkdavo
civiliuoti žmonės, 1..
gerbia kitų jiažiūras ir no- 1
ri, kad kiti jų pažiūras pa-1 tojai prakalbas droždavome niekas jų nesuskaitė.
gerbtų. ir ragindavome bedarbius į manau, kad

darbo. Tai buvo sunki ir tas, kuris tenr o kf o rd i eei ai a tšau- 
susirinkimą. Buvau ^žiauri kova. Kova ėjo per buvo, ant rytojaus gana tei- 
T " J , 1 J>! visą šalį. singai nustatė visų žmonių

Kaip šiandien atsimenu, j kiekį. Jis sakė, kad toje 
susirinkimas!vieną gražų žiemos popietį hitlerininkų demonstraci-

, atšaukiamas. To- i bedarbiai siuntė delegaciją joje galėjo būti apie du šim- 
dėl^ Rockfordan nebenu- pas miesto valdovus reika-,tu žmonių. Įskaitant, žino- 
vazniyau. Veikiausia te- iauti badaujančioms šei- ma, viešąUr slaptą policiją, 
nykščiai di augai tuiėjo moms pašalpos. Ją ant Apie tiek ir galėjo būti. Ga
ilintą piiežasti mitingo at-imjesį0 Rotužės laiptų pasi- na teisingai, manau, tas 
:<auAimui. |-ik() geraį ginkluota polici- pats korespondentas nusta-

Buikus detroiuečių ja ir pradėjo mušti. Visike ir kiekį žmonių, dalyva- 
pasirodymas laiptai buvo nekaltu bedar- vusių mūsų bankiete. Ten,

Jau atėjo laikas, jau visa'bių krauju raudonai nuda- jis rašė, irgi dalyvavo apie 
ažangieji Chicagos. savaitė prabėgo, atsisyei-' 

svetingąja Cnica-

pasiruošęs važiuoti, bet te-Į 
lefonu buvo gautas prane-; 
Šimas, kad

Kai konferencija buvo per-

vieno nebebuvo prie salės. O 
laike bankieto, kuris, beje, 
buvo labai gražus ir gan 
skaitlingas, h i tie rininka i
jau visiškai nebedrįso pa
sirodyti prie Liuosybes sve- 

Chicagoje.tainės. P;
lietuviai dabar turi gražaus j kinti su
juoko iš tokio mizerno kry- ga ir grįžti atgal. Labai dė- 
žiokų pasirodymo. Net ste- kingas esu draugei Abekie-

žyti. tiek pat, apie du šimtu.
Tuos šiurkščius atsimini-• (Daugiau bus)

bėtis' reikia, kad net trijų nei, kad ji apsiėmė net iki DoldTai piTCS koillliniziIlU
‘Miami Herald,” 14 d. ko-i bombų gaminti, nes Mar- 

automobiliumi. Prie mū- vo,. tilpo rašėjo William H. |shallo planas, bei doleriai, 
stoneman straipsnis, kuria- apsaugos nuo komunizmo, 
me autorius nupeikia tuos, Apie tai jis užmiršta.
kurie kritikuoja Marshall© i Juk Amerika turėjo Mar- 
planą. Autorius pirmiausiai jshallo planą įvedus Kinijo-

fašistinių srovių visos pas- Cleveland© mane atvežti sa-j 
i vo ;

j katą, užauginę šeimas, bet į sutraukė tik tuziną kitą.! su prisidėjo ir dainininkės 
i dėl vienos ar kitos priežas- taip vadinamų “tremtinių " 
i ties netapę šios šalies pilie- Labai karštai reikia pas 
i čiais.
į miams
i praneša,
Į ir terorizuojamų

A g o t ė lės Kenstavičienės 
'motina, ant 31st Street ta- 

lietu- jvorno savininkė, AgotaNacionalis Sveturgi- Sveikinti naujuosius 
Ginti ! 
kad tokių užpultų -vo klaidintojų is Naujienų, i nevažiuoti pas mūsų senus I

. . ,v , .. 1 .... 2 . VWV.VX.XAV. Kaip Ši lietuviškų bitleri- rlrnOoniQpasimojimo ištraukti is padangių lietų, kad jis atsisaky-jmi a net Ausantro šim_ jninku mobilizacija •'.... ' maiomufe aiau^us
tų nuo pasiryžimo priversti padangėje sklandziojancius ! - • - • • • ■ 1...... v
debesėlius duoti mums vandens.

Kaip žinia, Niujorko miestas pasisamdė ekspertą, su 
kurio pagalba jis mano priversti gamtą duoti mums 
vandens.

Tai bus mokslinis “debesų melžimas.”
Supraskime: tai didžiulės svarbos dalykas. Ligi šiol, 

kai būdavo stoka vandens, kunigija versdavo žmones po
teriauti, kad jo atsirastų daugiau, kad vyktų lietūs. 

Bet poteriai jiieko nepadėjo, tai mato kiekvienas. ; 
Žmonės poteriavo, poteriavo, o vandens vis maža ir 

maža. Miestui grūmoja pavojus, nes rezervuarai tuštėja.
Todėl mūsų “miesto tėvai” nusitarė jau nepasikliauti 

poteriais, bet ėmėsi mokslinių žygių vandeniui iš debgsų 
gauti.

Na, ir štai, kai tik buvo pasimota tai daryti, tūli biz
nieriai eina teisman, reikalaujant, kad Niujorkas atsi
sakytų to žygio!

Vadinasi, priėjome prie to, kad jau bus bylinėtasi ir!
dėl dausų, dėl debesų. Vieni sako, jog šis'ir ans debesis j ib pietings Ameri- 
jiem priklauso, o kiti - jiem ,į Netenka abejoti, kad
kad jie negalėtų kontroliuoti lietaus, nes jei taip būtųjų būdaisl lačiai |ravesti 
tai jie gali žmones ištroškinti. gyveniman visus konferen-

Jie — beširdžiai! i

Teisman Tuos, Kurie Nori Lietą Atvesti!
Ulsterio apskrities, esančios nepertoliausiai nuo Niū-į

jorko miesto, tūli biznieriai patraukė Niujorką tesimam terorizuojamu įvairiu'Draugo ir Sandaros.
Jie reikalauja, kad mūsų didmiestis atsisakytų savo 'tautinių grupių "sveturgi-*’' Tr ’ v‘ ” ' ’V1

Komjteitasivius^kad ji e ;wnebe klauso sa- !Blaškienė. Tryse nutarėme nurodo, kad antras pasauli- je ir Čiang Kai-šekui suki- 
..„4.......... Xi i .. j nis karas, i _ v

ir labai gerus, veiklius ir šizmo, Amerikai lėšavo 330 lerių; prie jų, be abejonės, 
' ‘ j Smitus, bilionų dolerių ir f™

La Porte, Ind.?ten pernak- gyvasčių. Bet rašė j as 
1 voti ir
ti Detroitan. Ii; klaidos ne
padarėme. Apart gražaus, I 
šilto priėmimo, draugai L . . . ... .Sąjungoje karių ir civilių 

žuvo apie 20 milionų. Ki-

nis karas, nugalėjimui fa-(šo apie penkis bilionus do-

skur
to. Jeigu bus leista reakci-1džiai pasirodė, įrodo ir tas 
jai apsidirbti su civilinėmis | faktas, jog kovo 16 dieną 
teisėmis nepiliečių svetur-i masinio mitingo Bridgepor-; 
girnių, ji nesunkiai galės te jau visiškai nebepikieta- 
savo piktą darbą perkelti j vo. Tai taip Chicagoje sus-! 
prieš sveturgimius pilie- j muko liaudies priešų pasi-1 
čius. Todėl visų bendras'mojimas sunaikinti pažan- ! 

j reikalas pačioje pradžioje Igiųjų lietuvių organizaci- ! 
I reakcijos pasimojimą at- | jas, spaudą ir parengimus, 
mušti. , j Netenka abejoti, kad jie!

Tai buvo kalbėta ir tar- į vėl kada nors bandys pa- |vli 
tąsi Chicagos konferencijo-!naujinti savo chuliganiškus'^1 
je. Konferencija išrinko žygius prieš mūsų organi- J. 
platų visai šaliai Lietuvių izacijas, spaudą ir parengi- • 
Sveturgimiams Ginti Komi-|mus. Bet džiugu, kad.tie jų procentų. • Turėjome ; '
tetą. Komiteto sekretorium! žygiai tik stipriau suvieni- masinį susirinkimą tuojau jokių gyvasčių, 
yra dar jaunas, gabus ir jo pažangiečių i 

j smarkus veikėjas Jonas

ir 330,0001 pridėjo dar šiek-tiek ir gy
nei vasčių, nes Kai-šeko val-

• ryte anksti patrauk- Puse 1UPU neprisimena, kiek džiai siuntė visokius kari-
Sovietų Sąjungai lėšavo pi-!nius ekspertus, instrukto- 
nigais ir gyvastimi. Juk rius, lakūnus ir daugelis jų 
buvo davinių, kad Sovietų1 žuvo. Tai priedas prie tų bi

lionų dolerių. Na, o kiek 
Kai-šekas išklojo gyvasčių 
bekovodamas prieš komu
nistus? Veikiausiai niekas 
nesužinos' tikros skaitlinės. 
O visgi komunizmo Kinijo
je negalėjo sulaikyti. Kai- 
šekas, Amerikos pagalba, 
kariavo ne prieš komunis
tus, bet prieš liaudį, ' kuri 
persiėmė komunistinėmis 
idėjomis. Ir liaudis laimėjo.

Tas pats bus, laikui bė- 
loxxxcvxkvtj veikėjas Jonas vėl pastatė ant kojų daugy- kitoje salėje pavakaryje. Nė di, jeigu ne Marshallo pla-igant, ir vakarinėje Europo- 
■Jokubka, prieš keletą metų bę mūsų draugų, kurie jau;neįsivaizdavau, kad Detroi-|nas, tai dabar jau Franciją je. Washington© valdžia 

buvo pradėję kalbėti apie Re mūsų dienraščiai Vilnis'ir Italiją valdytų komunis-!ginkluoja visas valstybes, 
poilsį”, ir Laisvė turi tiek daug pa- tai, bet dėka šio plano tos prisidėjusias prie Atlanto

• Smitai įdavė dvidešimt pen
kis dolerius aukų dienraš
čiui Laisvei. Tikrai i____
buvo pasimatyti su tais ge

trai gyvenančiais, bet dar! 
i vis sunkiai tebedirbančiais !

/augai s.
Detroite

malonū taip sa_kant’ Jei^u Amerika
pražudė vieną karį bei gy- 

! vastį, tai Sovietų Sąjunga 
pražudė arti 61 gyvastį ko
voje prieš fašizmą.

; Dabar autorius paima 
viskas pavyko Marshall© planą ir sako, 

beveik geriau, negu šimtu kacĮ Marshall© planas Ame- 
‘ gęr3Įrikai lėšuoja 13 bilonų, be 

, * O naudos 
gretas, tik po pietų ir smagų bankietą jis padaręs labai daug. Gir-

“pavargimą” ir “] 
Nesutikau nė vieno pažan-! triotų. Paprastai, 
gaus čikagiečio, kuris butų tiečiai 

! kryžiokų., išsigandęs arba 
!cijos nutarimus. Prašau vi-1 nusiminęs. Taip ir reikia, 

c x r L n i L 'sus komiteto veiklą sekti ir į taip ir gerai. Už tai karštai
beretse Chamo Dalykas jam visame kame padėti, j sveikinu Chicagos pažan-

Pietų Afrikoje yra kraštas, Bechuanlando vardu. Jis ! Pats apsigynimo darbas, 
turi apie 275,600 ketvirtainių mylių didumo ir arti 300,-: suprantama, priklauso 
000 gyventojų, kurių milžiniška dauguma yra negrai.! mums visiems, žmonių ma- 
Ten gyvena Bamangtawo genties negrai, kuriems duota:sems. Komitetas galės tik- 
šiokia tokia savivalda, žinoma, britų imperialistų kon- i tai nustatyti gaires ir koor- 
trolėje. i dinuoti mūsų visų veiklą.

Bamangtaviečiai renkasi sau valdovą, šiuo metu jie------------------------------------
pasisakė už Seretse Cham^ (Khamą), Anglijoje išmoks-1 jo vedybų su balta moteriške atsisako Chamą pripažinti, 
lintą jauną vyrą." ! Bet, kiekvienam, ’giliau dalykus pažįstančiam žmogui

Bet šis vyras nusikalto socialistinei britų valdžiai: jis J žinoma, jog dėl vedybinių komplikacijų Chamas varomas 
neseniai susituokė su baltveide angle, mašininke, rašti- iš savo tėvynės!
nes tarnautoja. Tai žino liberalai, tai žino kiti žmonės Anglijos parla-

Ir štai, dėl šito nusidėjimo dabar Chamas anglų vai-,mente. Bet jie niekojnegali jjadaryti tam, kad užkirtus 
džios nepripažįstamas savo tautiečių valdovu. Jam įsa-' piktiems valdžios žygiams kelią! 
kyta, — taip greit, kai|i greit jo žmona pagimdys kūdi- i O tie žygiai iš tikrųjų yra pikti.

Kodėl gi negras, bus jis valdovas ar eilinis žmogus, ne
turi teisės susituokei i su tokia mergina, katra jį myli, o

j giečius.
Garbė jums, kad mokėjo 

te priešą 
kad esate pasiryž 
niams kryžiokams neužleis
ti nė vienos pozicijos! ;

atmušti. Garbe, 
hitleri-

s-

Detroita
Vilnies kolonija, 
neikia, nes jiems

mes, ry- 
skaitome

kį, nes ji yra nėščia, — pasišalinti iš to krašto penke 
riems metams.

Tiesa, oficialiai darbiečių valdžia sakosi, kad ji ne dėl jis ją?

Chicaga 
daug arčiau, negu Brookly- 
nas. Bet mane tikrai nu
stebino detroitiečių entu
ziazmas už Laisvę. Užteko 
bankiete tik prisiminti, kad 
geriausia forma persekioja
mų žmonių, gynimo yra rė
mimas mūsų dienraščiu ir 
^ad Laisvės persikrausty
mas naujon vieton pusėtinai 
atsiliepė į jos ekonominius 
reikalus, pradėjo draugai 
nešti /aukas -— penkines, 
dešimtines, dolerines. Visiš
kai be jokios agitacijos au
komis ir prenumeratomis 
detroitiečiai per tą vieną 
vakarą sudėjo apie tris šim
tus dolerių! Tai labai svar-

dvi šalys tapę išgelbėtos: pakto, neva apsigynimui 
nuo komunizmo ir lėšavę nuo Sovietų Sąjungos už
tik tiek, kiek antrame kare i puolimo, bet tuo pačiu sy- 
Amerikai lėšav© 90 dienų kiu ginkluoja ir nuo savo 
karas, neįskaitant gyvas-^vidujinių priešų, nuo liau- 
čių. dies, kuri nepatenkinta

Ir dar ne viskas. Ameri- j viešpataujančia ir ginkluo- 
ka gaunati pelną iš Mar- !ta jėga pasilaikančia val- 
shajlo plano, o darbininkai džia.
gauną darbą ir algas. Mar- Komunistų jėga ne dole- 
shallo plano visose europi-1 riuose, bet liaudyje. Todėl 
nėse įstaigose dabar dirbą'bereikalingi plepėjimai, kad 
1,326 amerikiečiai ir 1,353 iMarshallo planas doleriais 
neamerikiečiai.

Autoriaus supratimu, A- 
merikos doleriai, be kraujo 
praliejimo, gali nugalėti 
komunizmą. Vienok ir čia 
jis nei puse lūpų, nepasisa
ko, kad nereikia Europos 
vakarines šalis apginkluoti, 
nereikia atominiu ir H- v

Komunistų jėga ne dole-

•nugalės komunizmą.
Marshall© planas ir vaka

rinės Europos ginklavimas 
Amerikos šalį skandina 
skolose. Amerikos žmonės 
moka dideles taksas ir Tru- 
manas ir jo bičiuliai reika
laują dar didesnių.

švenčioniškis.

2 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith^Daily)^-SešL, Kovo 25, 1950
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44Anykščių Šilelio” Autoriaus, Baranausko, 
Muziejų Aplankius

Kurkliai. Priešais valsčiaus koopera
tyvo krautuvę sustoja žalias autobusas. 
Keliolika minučių, ir mašina sparčiai 
riedėdama neša mus Anykščių link. Au
tobuse važiuoja kelios moterėlės su kai
mietiškomis kašėmis, ūkininkai, du 
Kurklių miestelio mokytojai. Vieškelis 
pilnas judančių vežimų.

— Tai patogumas/ — dairydamasi 
pro langus j šalį kalba senyva moteriš
kė. — Gerai valdžia padarė paleidusi ke
leivinius autobusus.

Pro plačius langus matosi kalvos, so
dybos ir skardžiai. Kilometras po kilo
metro artėja Anykščiai — įžymiųjų Lie
tuvos rašytojų A. Baranausko, A. Biliū
no ir A. Žukausko-Vienuolio tėviškė, po
etų ir dainių apdainuota Šventoji. Ku
riam lietuviui nėra žinomi skambūs 
“Anykščių šilelio” posmai, kas nėra skai
tęs “Kliudžiau,” “Paskenduolės.” Jau 
pirmame pradinės mokyklos suole, tik 
atvertę knygas, užgirstame apie Anykš
čius^ O štai dabar pro autobuso langus 
matai Antano Baranausko apdainuotą 
šilelį, kalnus, kalnelius. Didžiuliame gel
tonuojančių smiltynų plote supasi jaunos 
eglaitės, pušys. Tai nauji miškai, atžel
dinti tarybų valdžios metais.

Dešinėje pusėje šmėkšteli aukštomis 
pušimis svyruojanti kalva ir prie kalvos 
užgludęs visiems žinomas legendarinis 
Puntuko akmuo.

Dar keliolika minučių ir mūsų mašina 
rieda Anykščių gatvėmis. Priešais išky
la aukšta, raudonų plytų bažnyčia. Susto
jame prie naujo parko. Dar pereitais me
tais šioje vietoje buvo tuščia aikštė, o da
bar čia auga medeliai, pastatyta kelio
lika dailių suolų.

Į vakarus, ant aukštoko kalniuko į 
viršų stiebiasi dviejų aukštų medinis, 
žalios spalvos namas. Nuo Vaižganto 
gatvės pakylame cementiniais laiptukais, 
einame sodu ir atsiduriame prie žalio na
mo durų. Šiuose namuose gyvena rašyto
jas A. Žukauskas-Vienuolis.

Antrame aukšte platus, šviesus kam
barys. Už stalo skaitąs žurnalą rašytojas 
Žukauskas-Vienuolis pakyla, sveikinasi. 
Aukšto ūgio, sidabruota galva ir švie
saus žvilgsnio, kupinas energijos — toks 
šiandien mūsų klasikas Vienuolis-Žu- 
kauskas. Kambaryje kelios lentynos nuo 
lubų iki grindų pilnos knygų. Pro langą, 
lyg ant delno matosi tekanti Šventoji, 
pušynais apjuosti Anykščiai. Vienuolis 
skaito tik ką išėjusį “Švyturio”-žurnalą. 
Šiame numeryje išspausdinta plati A. 
Žukausko-Vienuolio apybraiža apie Ko- 
vtfrsko. mokytoją Didžiariekį.

— Neseniai, —pasakoja rašytojas, — 
“Pergalės” žurnalas baigė spausdinti 
mano naują romaną “Puodžiunkiemis.” 
Romanas šiemet išeis atskira knyga.

— Kiek puikių vaizdų ir įvykių ra
šytojui teikia šių dienų gyvenimas. Kar
tais tenka skaityti paskaitas valstiečiams 
lietuvių literatūros klausimais. Antai ne
seniai skaičiau paskaitą “Anykščių šile
lio” kolektyviniame ūkyje. Nuvykau pa
vakaryje ir matau: visose trobose žiba 
elektros lemputės. Keičiasi ir gražėja Bi
liūno, Baranausko tėviškė ...

Rašytojas A. Vienuolis yra A. Bara
nausko memorialinio muziejaus direkto
rius. Aplankėme Baranausko muziejų, 
Vadinamą klėtele.

— šiais metais, kaip matot, klėtelė at
remontuota, — rodo rašytojas klėtelę. — 
Vyriausybė klėtelės išlaikymui skiria 
dideles pinigų sumas. Prieš kelias die
nas gavome 26 tūkstančius rublių nau
jiems eksponatams įsigyti.

Nuo 1926 metų čia stovi Baranausko 
klėtelė. Dabar viduje pavyzdinga tvarka, 
matosi naujų Baranausko daiktų. Ap
žiūrime lovą, kurioje ilsėdavosi A. Bara
nauskas, kėdę ir stalą, ant kurio rašyto
jas parašė savo garsųjį “Anykščių šile
lį/’ Stiklinėje vitrinoje A. Baranausko 
laiškai, visos “Anykščių šilelio” laidos. 
Nedidelėje klėtelėje sutalpinta daug ver
tingų daiktų, kurie vaizdžiai byloja apie

kiekvieną A. Baranausko gyvenimo žing
snį.

Šiais metais klėtelė papildyta eile nau
jų eksponatų.

— Šis Baranausko portretas ir smui
kas nupirktas iš Elmininkų kaimo vals
tiečio Pavilionio. Kai apskrities vykdo
mojo komiteto pirmininko užklausiau, ar 
pirkti Baranausko portretą ir smuiką, 
— pasakoja Vienuolis — man atsiuntė 
automobilį ir paprašė portretą su smui
ku nupirkti kuo greičiau. A. Baranaus
ko portretas, tapytas nežinomo dailinin
ko, yra originaliuose beržiniuose rėmuo
se.

Baranausko klėtelę-gausiai lanko eks
kursantai. Svečių knygoje matome žymių 
Tarybų Lietuvos rašytojų, mokslininkų, 
menininkų atsiliepimus. Vien per pra
ėjusių metų vasarą klėtelę aplankė 4,- 
000 žmonių.

— Valdžia nepaprastai rūpinasi 
Anykščių atstatymu. Aš senyvas žmo
gus, — sako Vienuolis, — -esu daug ma
tęs, daug ką pergyvenęs. Tačiau tik da
bar* matau, kaip rūpinamasi darbo žmo
nių švietimu, kultūra, senovės paminklų 
apsauga. Niekuomet Anykščiai neturėjo 
savo laikraščio. O dabar Anykščių laik
raštis išeina tris kartus per savaitę. 
Džiugu man, senam anykštėnui, matyti 
nuolat kylančią darbo žmonių gerovę.

Pavakaryje atsisveikiname su Anykš
čiais. K. Morkūnas.

LMS III Apskrities 
Komiteto raportą 

išklausius
Konferencijos delegatai, išklausę LMS 

3 Apskrities Komiteto raportus, pareiš
kiame, kad meninė saviveikla pereitais 
metais buvo gyva ir veikli. Kaip dailės 
paroda, ruošimas paskaitų, veikalų gas
trolės ir atostogų mokykla, tai vis buvo 
geri, kultūringi ir apšvietą reiškianti 
darbai.

Todėl mes, LMS 3 Apskrities konfe
rencijos delegatai, įgaliojame ir naująjį 
apskrities komitetą tęsti tuos gražius 
meno-kultūros auklėjimo darbus. Mes 
pasisakome, kad ir šios vasaros laiku 
būtų organizuojama atostogų meno mo
kykla ir kiti darbai vykinami. Prie to, 

’mes dar pareiškiame:
1. Kad ateinančios vasaros meno mo

kykla būtų plačiau organizuojama. LMS 
3 ir 2 apskritys turi kreipti daugiau dė
mesio į suorganizavimą didesnio skai
čiaus dalyvių-studentų, kuriais mokyk
la be didelių aukų galėtų padengti išsi
laikymo išlaidas.

2. Mes pageidaujame, kad atostogų 
mokykloje ir vietinėje meno saviveiklo
je būtų kreipiama dėmesio kaip į meni
nę, atlikimo sritį, taip ir į socialę meno 
reikšmę. Kaip kad paskaitos, diskusijos 
meno klausimais ypač anglų kalboje, la
bai pageidaujama.

3. Mes, šios konferencijos delegatai, 
pageidaujame, kad į vasarinę atostogų 
mokyklą ir bendrą meno saviveiklą būtų 
traukiama kuo daugiausia jaunimo. Bet 
pastebime, kad lavintis, mokytis gali vi
sokio amžiaus meno mėgėjai, veikėjai. 
Todėl ir suaugusiems mokykla turi būt 
prieinama ir pageidaujama.

4. Mes pastebime, jog atostogų mo
kykloje turi būt kreipiama dėmesio ir į 
organizacinę sritį mūsų meninės savi
veiklos. Paskaitų ar diskusijų formoje 
reikalinga iškelti chorų, teatro grupių, 
liaudies šokikų ir kitų vienetų organi
zacinės problemos, jų išsilaikymas ir au
gimas.

5. Mes tikimės, kad įeinantis LMS 3
Apskrities Komitetas dės pastangų pra
vesti šios konferencijos tarimus ir pa
geidavimus ne tik meno saviveiklos cen
truose, bet ir mažesnėse lietuvių kolo
nijose. , .

Liaudies šokią pra.plėthmas
Lietuvių -ir kitų tautų liaudies šokiai 

yra graži ir-vertinga meno šaka. Bet kol 
kas šiame apskrityje veikia tik viena 
LKM Liaudies šokikų Grupė Brooklyne. 
Liaudies šokių Grupių gali i)- privalo 
veikti daugiau. Jos gali rastis kituose 
LMS 3 Apskrities miestuose.

Antra, liaudies šokių repertuaras rei
kia praplėsti, šokikų lavyba gerinti. To
dėl šios konferencijos delegatai įgalioja 
Įeinantį LMS 3 Apskrities Komitetą šią 
meno šaką plėsti ir ugdyti. Apskrities 
Komitetas privalo parūpinti liaudies šo
kių mokytojus ir sudaryti sąlygas, kad 
jie galėtų vykti i kolonijas, kur gali 
veikti liaudies šokikų grupės. Menami 
mokytojai duoda pirmas liaudies šokiu, 
lekcijas, nurodymus, kaip sudaryti šoki
kų grupę ir praktikuoti liaudies šokių 
mena.

Dailės parodos
Ruošiamos dailės parodos yra gražus 

ir kultūringas meno pokilis. Ši konferen
cija numato, kad tokios dailės parodos, 
kokia įvyko pereitais metais Brooklyne, 
gali įvykti kas metai.

Tačiaus tokios dailės parodos turi 
įvykti skirtinguose šios apskrities mies
tuose. Šių metų dailės paroda gali įvyk
ti bile vienam iš minimų miestų, būtent, 
Philadelphijoj, Bridgeporte, Hartforde, 
Waterburyje ar kuriam kitam mieste. 
LMS 3 Apskrities Komitetas turi kreip
ti dėmesio, kad šis konferencijos tarimas 
būtų pravestas gyveni man.

Dainą Diena
Dainų Diena tapo tradicija LMS me

no veikloje. Dainų, diena yra visų chorų 
(apskrities) suvažiavimas. Dainų Diena 
ir šiais metais įvyks Waterbury, Conn.

Kad Dainų Diena būtų kaip ir vasari
nis festivalis, gražus dainos meno poki
lis, todėl LMS 3 Apskrities Komitetas 
privalo tvarkyti ir gerinti Dainų Dienos 
meninę programą.

Rekomendaciją Komisija.

LMS Meno Žurnalo 
reikalu

Lietuvių Meno Sąjungos žurnalo pir
ma numerį mes jau perskaitėme ir susi
pažinome su jo turiniu. Šiuo metu mes 
jau laukiame antro numerio, o kuomet 
šis rašinėlis bus skaitomas, tai mes gal 
jau būsime gavę ir antrą. Bet ne apie 
tai, koks LMS meno žurnalo turinys yra 
ar turėtų būt, mes norime išsireikšti. 
Meno žurnalo turinys gali gerėti ir keis
tis. Jis bus toks, kokio mūsų pažangiųjų 
lietuvių meninė saviveikla reikalaus, — 
jis bus jos kelrodis ir veidrodis.

Čia mes norim išsireikšti pačiu pama
tiniu meno žurnalo išsilaikymo ir augi
mo klausimu. Vien pasirodymas LMS or
gano, spausdinto meninio žurnalo, yra 
didelis reiškinys pažangiųjų lietuvių me
no-kultūros judėjime. Jis eina lietuvių ir 
anglu kalboms. Dviejų kalbų žurnalas 
ne tik vienija čiagimius ir ateivius lie
tuvius, bet ir atidaro naują kultūrinės 
veiklos lauką — lauką žurnalistikos, li
teratūros. Meno žurnalas bus ta priemo
nė, kurioje jaunoji lietuvių karta savo 
gimtoje kalboje galės reikšti savo lite- 
ratinius, poetinius ar draminius talen
tus. Meno žurnalo skaitymas, jame ben
dradarbiavimas yra ir auklėjimąsis kul
tūriniam pokiliui.

Todėl mes sakome, jog plačiam lietu
vių meno-kultūros judėjimui reikia or
gano — iniciatoriaus, vairo. Reikalas 
yra, dirva jam yra. Meno žurnalas rei
kalingas ir visam pažangiajam lietuvių 
judėjimui. Kiekvienas politiniai sąmo
ningas žmogus turi būt ir meniniai-kul- 
tūriniai sąmoningas. Kaip matome, me
ninė apšvieta nėra mažos grupės, rink
tinių žmonių, reikalas. Menas priklau
so visiems. Tad ir leidimas meno žurna
lo yra mūs visų reikalas ir darbas.

Prie dienraščiu, trimėnesinio žurna- 
lo Šviesos, mes jau turime mėnesinį me
no žurnalą — LMS organą. Meno žur
nalo kaina tik $2 į metus. Tai nėra daug. 
Kiekvienas galime ir privalome duoti du 
doleriu per metus meninei apšvietai.

Manome, jau dalykas aiškus. Naujas 
LMS meno žurnalas turi gauti antros 
klasės pašto teises siuntinėjimui. Reikia 
gauti prenumeratorių, skaitytojų. Mes 
manome, kad kiekvienas dienraščio skai
tytojas privalėtų meno žurnalą užsipre
numeruoti. Pradėkime kad ir su mažiau 
—■ gaukime naujam LMS meno žurna
lui greitu laiku 2,000 ėmėjų, skaitytojų. 
Pirma, perskaitę šį rašinį, nieko nelau
kus, užsiprenumeruokime sau meno žur
nalą, pasiųsdami $2 LMS Centrui. Ant

LMS News and Views ŽINIOS IŠ LIETUVOS
By MILDRED STENSLER

A busp week-end. with (he LMS
The week-end of March 11 was an 

active one for the LMS’ers of the 3rd 
District. On the board was a Folk- Dance 
Festival and the annual convention.

First things first, let’s take the dance. 
We arrived early Saturday evening at; 
Liberty Auditorium. The tables were all 
set, the lights blazed brightly and several 
early venturers were already seated 
waiting for the evening’s proceedings. 
The heavens, possibly in revolt against 
the hiring of Harvard rainmaker, were 
showing their vengeance by a constant 
and thorough deluge of the stuff. Their 
threats did not sway our boy, O’Dwyer, 
but I’m afraid some of our friends pre
ferred the fireside to a trip through the 
downpour. But aren’t they sorry now?

The Dance Festival was all we said 
it would be — a lot of fun for those who 
watched and more so for those who par
ticipated. When Mrs. Herman, the erst
while' leader of the famous N. Y. Folk 
Dance Workshop, called all out on the 
floor, nearly everyone came out. She 
taught 6 group dances in all, each one 
representing a different country, and 
each one equally easy to 'grasp and da^ce 
in one lesson.

We have received requests for the mu
sic and the steps for these dances, par
ticularly the play dance called “Bingo.” 
Mrs. Herman has promised to supply us 
with all the information and music to 
teach these dances at other affairs. When 
they are ready, I will pass them on to 
our members.

The Swiss Group was unable to ap
pear as scheduled, but the Workshop 
Dancers made up for it by dancing at 
two different intervals and including in 
their repertoire a Swiss dance as well as 
a Polish, Bavarian, and Serbian dance 
among the others.

The LKM student’s Dance Group ex
hibited a number of Lithuanian dances, 
helped teach and in every way made 
themselves active all evening.

After closing up the Dance Festival, 
yours truly dashed back to Jersey, slept 
a pitifully small number of hours, and 
back again to Richmond Hill for the 
3rd District conference. When I arrived, 
a goodly number of delegates were al
ready present. Those who came in from 
Connecticut reminded me that I was 
late. They had gotten up much earlier 
to get here on time, for which I apolo
gized and thanked them for their loyalty.

Well, so much for the preliminaries. 
The conference got under way. Twenty
seven delegates were counted and they 
represented 12 organizations. After all 
the reports were dutifully heard, the con
vention got down to some pretty spirited 
discussions.

The Summer School venture was 
openly and widely discussed. Since the 
LMS Center felt that it was not in a 
position this year to organize the school, 
the biggest job would again fall to the 
,2 eastern districts. And since both, the 
LMS Center and the LMS 2nd District, 
were in favor of another Summer School, 
it was up to this convention to declare 
itself. The declarations were many, but 
when the smoke cleared it was deemed 
that we should have some sort of a school 
again. The LMS 3rd District committee 
(when elected) to study the situation 
and make the announcement as soon as 
possible.

Many more fine recommendations 
were brought up during the afternoon 
of discussion, among them: 1 to conti- 

(Tąsa ant 4 pusi.)
ra, persitikrinę, kad meno žurnalas yra 
būtinas reikalas mūsų meno judėjime, 
pasidarbuokime jam, gaukime daugiau 
skaitytojų, užrašykime jį draugams, pa
žįstamiems.

Savo ir kitų prenumeratas siųskime 
LMS Centro sekretoriui: L. Jonikas, 
3116 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.

rfei kiekviena ir kiekvienas atliksime 
savo kultūrinę pareigą, greitu laiku pa
sieksime savo tikslą. Meno žurnalo tiks
las ne tik gerinti ir plėsti lietuvių meno 
veiklą kokybiniai ir idėjiniai, bet ir vie
nas geras būdas kreiptis į čia gimusį 
jaunimą, akstinti jį kūrybiniam darbui.

Mes galime baigti šiuo kvietimu: Ei
kime talkon naujam LMS leidiniui — 

z meno žurnalui. V. Bovinas.

99 Procentai Gaminiu— 
Aukštos Kokybes

Šilutė.—Su dideliu džiaugs
mu lentpjūvės kolektyvas su
tiko žinią apie būsimus rinki
mus į TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą. Rinkimų dieną—ko
vo 12-tąją įmonės kolektyvas 
įsipareigojo sutikti žymiai pa
gerindamas visus rodiklius.

Daugelis lentpjūvės žymūnų 
šiomis dienomis pasiekė pir
muosius laimėjimus.

Gaterininkai V. Kumpis ir 
Uljanovas, dirbdami pagal 
valandinį grafiką, pamainos 

i normą įvykdo po 200 procen
tų. Visa gaterininkų briga
da per sausio mėnesio 17 die
nų įvykdė ir viršijo šio mėne- 

i šio gamybines užduotis. 99 
procentai šios brigados gami
nių yra aukštos kokybės.

Lentpiūvės gaterininkų bri
gada įsipareigojo iki kovo 12- 
sios įvykdyti pirmojo ketvir
čio planą 120 procentų.

Nauji Jrengimai
KAUNAS. — Gamybiniais 

į laimėjimais didžiąją liaudies 
'šventę —' rinkimų į TSRS 
Aukščiausiąją Tarybą dieną 

j sutinka “Kauno audinių” ko- 
I lektyvas.

Meistro Vaičiūno pamaina 
įsipareigojo kasdien viršyti 
gamybos grafiką 5 procentais 
ir pakelti išleidžiamų audinių 
kokybę 3 procentais. Audėja 

! Jasaitienė tvirtai tęsi prisiim
tus įsipareigojimus: stachano- 
vininkė kasdien viršum plano 
išaudžia 3-3’/> metro audinių. 
Audėjos Ružienė ir šelgaus- 
kienė išaudė po 5 metrus vir- 
šumplaninių audinių per pa
skutiniąsias tris dienas. Jų 
audiniai yra tik puikios ko
kybės.

Žuko brigada rinkimų j 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą 

į garbei padarė naują kraštų 
ataudimo mašiną, kurios visai 
anksčiau fabrike nebuvo. Da
bar kraštų ataudimo mašina 

' pilnutinai aptarnauja visas 
, audimo stakles. Žuko briga
da taip pat atremontavo ketu
rias krepo sukimo mašinas ir 
dar penkias tokias mašinas 
įsipareigojo atremontuoti iki 
kovo 12 d.

★
Ledo Ritulininkų Varžybos

VILNIUS. — Įvyko pajė
giausių Kauno ledo ritulio ko
mandų turnyras, kuriame da
lyvavo dvi “Inkaro,” “Kauno 
audinių,” KKI ir “Spartako” 
ekipos.

“Inkaro I komanda įveikė 
“Spartaką,” o antroji “Inka
ro” komanda nugalėjo “Kau
no audinius.” Po to KKI lai
mėjo rungtynes prieš “Inka
ro” II komandą 2:1. Į fina
lą pateko “Inkaro” I ir KKI 
ledo ritulininkai.

★
į Lietuvos Žiemos Spartakiada

VILNIUS. — Visoje respu
blikoje pradėtas pasiruošimas 
pirmajai Lietuvos TSR žiemos 
spart’akiadai. Jos programo
je—greitasis ir dailusis čiuo
žimas, slidinėjimas, ledo ri
tulys.

Spartakiada vyksta keliais 
etapais: sporto kolektyvuose 
ir valsčiuose sausio 15-30 die
nomis, apskrityse ir miestuose 
vasario 1-5 dienomis, respu
blikos sostinėje vasario 12-17 
dienomis. Į Vilnių suvažiavo 
geriausieji sportininkai ir ko
mandos iš visos Lietuvos. Fi
nalinėse žaidynėse dalyvavo 
500 sportininkų .

Kolūkiečių Įsipareigojimai
ŠVENČIONYS. — Švenčio

nių valsčiaus kolūkių nariai 
prisiėmė įsipareigojimus rin
kimų dienos garbei. Naujai 
organizuoto “Naujojo gyveni
mo” kolūkio nariai pasižadė
jo sukurti iki kovo 12 d. 4 
gyvulininkystės' fermas ir pil
nutinai pasiruošti pavasario 
sėjai. Panašius įsipareigoji
mus prisiėmė Marytės Melni- 
kaitės vardo, “Naujojo dar
bo,” “Pergalės,” Vorošilovo 
vardo kolūkiečiai.

3 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Sėst., Kovo 25, 1950
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(Tąsa)
t

Visas pavietas jo kišenėj buvo!... Tai 
ir vaikelis jo apžergęs sodžių joja ir gana 
nesako ... Tam pribuišėliui kaip nėr 
balso prieš j j, taip nėr.. . Nieko čia ne
pašvilpsi ...

Žinojo tas pasakas Varkalienė ir nela
bai jų klausė: būta, tai būta, maža kas 
būta. ..

Ir ji pati prisimena dar, — stambus 
ir aukštas buyo senojo Graužinio pasta
tas, lyg kokia nebaigta, bebokštė koply- 

• čia: vėtrungių, iešmų iešmelių visokių, 
karpytų skardinių vėliavyčių, gaidžių 
kad prikaišiota ant raudono šelmens, 
tarp baltų kaipinų, lyg pas grafą!

— Tik kryžiaus betrūksta ant to sto
go! — murmėjo iš pavydo plikbajoriai 
kaimynai, bet seniui laučajam visada 
pirmieji kepures keldavo .. .

Kol gyveno senasis Ksaveras Grauži
nis, visus stebino, visus rankoje laikė, 
metų metais didino turtus, keturiuose 
valsčiuose vaikams valakų pripirko, o 
numirė, — tai atsitiko dar tūkstantis 
devyni šimtai pirmųjų metų gale, — ir 
išsidalijo vaikai čerpėmis dengtąjį “me
lioną,” kuriame juodnugaris turtuolis 
girdydavo alučiu midučiu ir grafą Ty
zenhauzą, ir jo įpėdinius Pšedzeckius, ir 
vyskupą, ir net Kauno gubernatorių.

Po visų dalybų senoje vietoje vyriau
siam Graužinio sūnui, taip pat Ksaverui, ■ 
iš buvusio rūmo puikybės beliko tik “se- 
liono prieškumburys,” viralinė ir pras- 
tasai galas su įvairiausiomis kamaraitė
mis ir klėtelėmis. Stiklinis šio “prieš- 
kumburio” gonkelis, su trilypiais skliau
tuotais langais ir aukštom durim, na
gingųjų meistrų išr'aižinėtom saulės 
spinduliais ir gėlių vainikais, Rugeliuose 
kitaip nebuvo vadinamas, kaip tik — 
Graužinio “zokristija.”

Daug išsikėlė valakininkų į vienkie- 
' m'ius po 1905-tųjų metų. Išsimainius, iš- 

sikilojus didžiažemiams, pačiame kaime * 
liko tik du tikri “čielyžemiai”: Grauži
nis, vyresnysis laučojo sūnus — ant dvie
jų valakų ir Laužadis, — ’ant pusantro. 
Bet ir tų dviejų — Graužinio su Lauža
džiu — užteko visam kaimui... Jie ir 
seniūnais pakaitomis būdavo: čia vienas, 
čfa antras po porą metų. Tik vokiečiai 
kažin kodėl okupacijos pradžioje neparo
dė jiems pasitikėjimo ir Rugelių seniū
nu paskyrė valakininką Nevierą iš vien
kiemio.. Bet ir Graužinis, ir Laužadis 
taip susigyveno su naujuoju kaimo vir
šininku, jog kaimynai jąu nebežinojo* 
kuris iš jų trijų vyresnis. Ėmė kalbėti, 
kad Rugeliuose net trys seniūnai esą.. .

Sunkus buvo laikmetis. Vokiečiai pla
navo įkurdinti Lietuvoje visą milijoną 
šeimų kolonistų iš reicho ir beatodairiš
kai naikino Lietuvos gyventojus, išvež- 
dami jaunimą, ypatingai vyrų prieauglį, 
į katorginius darbus, iš kurių retas besu- 
grįždavo savo tėvynėn. Pats didžiausias 
apskrities malūnas buvo pavestas valdyti 
Tilžės vokiečiui Grabei, kiekvienam dva
rui buvo paskirtas administratorius vo
kietis, kiekviena pieninė, kiekvienas grū
dų suvežmo punktas, kiekviena skerdyk
la, kiekviena lentpiūvė, kiekviena dirbtu
ve, kiekvienas linų ar odos sandėlis, — 
viskas buvo okupantų valdininkų ranko
se. Tik vieni didžiažemiai sugebėjo grei
tai prisitaikyti prie jų. Didžiažemiai bu
vo seniūnai, didžiažemiai buvo maisto ir 
net darbos jėgos tiekėjai, didžiažemiai, 
pagaliau, buvo patys to didžiulio okupa
cinės valdžios aparato rėmėjai.

Didelę valdžią įsigijo Rugelių seniū
nas Neviera: išdarinėjo visa, ką tik įsi
geisdavo. Kaimo sueigoje žmonės buvo 

?" • iškėlę sumanymą mokyklą steigti, o Ne
viera:

— A, kam čia? Tuoj ir lementorių 
duok, ir gripelį duok, ir malki^ privežk, 

... ir mokytoją vežiok... A velniam? — 
Nereikia! Pragyveno tėvai, pragyvens ir 

' . vaikai! Tegu žemę aria ...
Ir prieš vįso kaimo norą neleido ati

daryti mokykloj.
O kada prireikė vokiečiams pakelti be- 

jg, vertes “Darlehnkassen-Ost” markes, 
(“Rytų Skolinamosios Kasos” — vokie- 

’ ,Čių okupacinio banko markės), ir jie ėmė 
traukti iš gyventojų lėšas per tariamuo- 

Eį sius kooperatyvus, seniūnas Neviera pir- 
masis suvarė rugelėnus į Obelių blaivy-

r laEs ■

bes arbatinę. Ten susitelkė apie du šim
tus vyrų iš viso valsčiaus.

Pats kreizo hauptmanas Šulce-Hoite- 
hauzas paskaitė įsakymą, o klebonas iš
vertė lietuviškai ir dar pasakė pamoks-z 
lą apie kooperacijos naudą. Bendrovės 
valdybos^ pirmininku išrinko, to paties 
klebono patarimu, kreizo hauptmaną, 
pavaduotoju — malūnininką Grabę, o 
kasininku — Rugelių Laužadį.

Dar prieš karą mokytojas Didžkus mė
gino steigti vartotojų bendrovę “Spie
čiaus” vardu, bet kl-ebonas taip atkakliai 
spyrėsi, jog bendrovė iširo. Prisiminda
mi tai, valstiečiai kraipė galvas:

— Pats gi “Spiečių” sugriovė: “Nes- 
rašykit! Bedievių lizdas, tenai.” O kaip 
vokiečio kromelis atdaryt, tai pats pa
mokslą išpylė: “Ir dievui, ir žmonėm, ir 
kaizeriui nauda! Dėkit po 300! Turėstat 
ir vi-edrų, ir padkavų, ir lopetų!...” O 
pinigėliai — visi Dinaburgo Doič-ban- 
kan suėjo ...

Už trisdešimt tūkstančių markių Šul- 
cės-Hoitehauzo įsakymu buvo užpirkta 
kaizerinės loterijos bilietų ,o už likusius 
pinigus pradėta apyvarta.

Netrukus vokiečių “kooperatyvą” ėmė 
keikti visose kryžkelėse:

— Prižadėjo, prišnekėjo! Vežė, vežė, 
atvežė — švebelių (švebeliai — degtu
kai) su cikorija! Ugnies — nors sudek! 
O cikorijos — nors per abu galu sprok!

—O trisdešimt tūkstančių — naujam 
karaliui Lietuvos: mat, karūną jam 
pirks!.. .

Okupantų leidžiamas laikraštis “Da
bartis” taip pat buvo platinamas didžia- 
žemių, seniūnų ir bažnyčios tarnų laji- 
kų: vargonininkų ir zakristijonų.

Jau nuo 1917 metų lapkričio 10 die
nos ir tas laikraštis ėmė Skelbti Rusijoje 
esant “raudonąją chaosę”:

“Bevielio telegrafo stotis rusų fronte 
sugavo kibirkštinį telegramą: “Visiems! 
Visiems! Visiems! Petrapilėje paėmė 
viršų darbininkų ir kareivių revoliucija! 
Apšaukiama revoliucijinis karo komite
tas Petrapilėje...”

Telegramos “Visiems! /Visiems! Vi
siems!” iš buvusios caro sostinės skrido 
per visą pasaulį:

— Žemė — visos nacijos nuosavybė!
— Feodalinės luominės tvarkos rete

žiai sudaužyti! — Tautų kalėjimas su
griautas! Klasių, tautų, lyčių ir rasių 
nelygybė panaikinta! e

— Nacionalizuota bankai, geležinke
liai, užsienio prekyba, laivynas, visos 
stambiosios pramonės šakos. Pakirsta 
eksploatatorių ekonominė bazė!

— Laisvė! Žemė! Duona! Taika!
Ketverių metų okupacijos įvarginti. 

žmonės karštai lauke taikos — karo ir 
okupacijos vargų galo.

1917 metų gruodžio mėnesio 5-ją die
ną Lietuvos Brastoje pirmosios proleta
rinės valstybės atstovų buvo pasirašytos 
paliaubos; prasidėjusios taikos derybos 
užtruko nuo gruodžio mėnesio net iki 
pusės vasario.

Tik staiga vokiečiai, austrai ir veng
rai visu frontu užpuolė pakrikusius se
nosios caro armijos likučius ir, pralaužę 
gynimosi linijas, įsiveržė į krašto gilu
mą, užsimodami vienu smūgiu sunaikin
ti pirmąją proletarinę valstybę.

Vasario 18-ją buvo paimtas Dvinskas, 
vasario 19-ją — Minskas, Luckas ir Rov- 
no, vasario 24-ją — Tartu Ostrovas ir 
Pskovas.

Balandžio mėnesį vokiečių, austrų ir 
vengrų armijos užėmė Baltarusiją, Uk
rainą ir Krimą, o turkai prasiveržė į 
Užkaukazį.

Birželio mėnesį Konstantinopolyje 
įvyko vokiečių - turkų ir antrų - vengrų 
konferencija sudaryti Gruzijos ir Azer
baidžano marionetinėms valstybėms.

Kaizerio išsvajotoji magistralė prie 
Indijos lobių: iš Berlyno per Baku į 
Bombėjų —- Didžiosios Germanijos lai
mėjimų vieškelis “B-B-B” — jau buvo 
ligi pusės nutiestas. Tų pasiekimų ap
svaiginti Vbkietijos junkeriai jau kūrė 
planus milžiniškai kolonizacijai, prade
dant “Pabaltmario kraštais” (“Pabalt- 
maris” — Baltijos jūros pakraštys. — 
Vok.) ir baigiant Besarabija ir Kauka
zu. ■

(Bus daugiau)

Kompozitorius Juozas 
Tallat-Kelpša

♦ ................

(Pirmosioms mirties metinėms)
1949 m. vasario 5 d. mirė įžymus mū

sų kompozitorius, TSRS Tarybinių kom
pozitorių sąjungos valdybos narys, Lie
tuvos TSR Tarybinių kompozitorių są
jungos pirmininkas, Lietuvos TSR nusi
pelnęs meno veikėjas, Stalininės premi
jos laureatas profesorius Juozas Tallat- 
Kelpša.

Juozas Tallat-Kelpša brangus lietuvių 
tautai ne tik kaip kompozitorius, bet ir 
kaip muzikines kultūros ugdytojas, chor
vedys, muzikos mokytojas, dirigentas ir 
profesorius, kaip vienas iš žymiausiųjų 
realistinės krypties muzikoje atstovų, 
kaip didžiųjų rusų kompozitorių tradici
jų tęsėjas, kaip įžymus tarybinis moks
lininkas.

Juozas Tallat-Kelpša 1906 m., būda
mas vos s-eptyniolikos metų amžiaus, va
dovauja Vilniuje lietuviškam chorui ir 
parašo pirmą savo kūriųį — muziką 
liaudįes<dramatizuotai pasakai “Eglė, 
žalčių karalienė,” kuri 1907 m. kovo 4 
d. buvo atlikta Vilniaus “Kanklių” drau
gijos. Savo autobiografijoje, kalbėdamas 
apie šį spektaklį, kompozitorius rašo: 
“Tai buvo mano pirmas kaip dirigento 
ir kompozitoriaus pasirodymas. Drama 
buvo kelis syk kartota, muzika turėjo 
pasisekimą, ir kai kurie asmenys, įsiti
kinę, kad esu muzikai gabus, surinko lė
šų ir suteikė man galimybę mokytis kon
servatorijoje.”

1907 metų rudenį Juozas Tallat-Kelp
ša vysto savo muzikinį talentą Petrogra
do konservatorijoje, kurioje pas profeso
rius Liadovą, Vitolį ir Šteibergą mokosi 
kompozicijos. Išėjęs puikią rusų kompo
zicinę mokyklą, 1 savo kūryboje jis tęsė 
klasikinės muzikos, pirmoje eilėje rusų 
klasikų, kompozitorių tradicijas.

Juozas Tallat-Kelpša dar buržuazinės 
Lietuvos laikais ryžtingai stovėjo realis
tinės muzikos pozicijoje. Jis nepasidavė 
kosmopolitinėms - formalistinėms įta
koms.

Juozas Tallat-Kelpša nuo pat savo kū
rybinės veiklos pradžios sėmėsi savo kū
rybai medžiagos iš mūsų liaudies muzi
kinio lobyno. Dar jaunystės metais jis 
renka liaudies dainų melodijas, kurių 
pats yra užrašęs daugiau kaip septynis 
šimtus. Kompozitorius iš liaudies lūpų 
užrašytas dainas balsuoja ir leidžia at
skirais leidiniais, iš kurių plačiausiai 
buvo paplitęs liaudies dainų rinkinys 
“Lakštutė.”

Kas nežino Juozo Tallat-Kelpšos para
šytų populiarių liaudies dainų solo bal
sui ir fortepionui “Ne margi sakalėliai,” 
“Mano sieloj šiandien švente,” “Žaliojoj 
lankelėj”? Juozas Tallat-Kelpša savo 
choriniuose kūriniuose, kaip dainoj miš
riam chorui “Tris dienas” ir eilėje kt. 
kūrinių, su aukšta kompozicine mokykla 
ir apvaldyta technika iškelia lietuvišką 
dainą, jos melodiją.

Tarybų Lietuvoje Juozo Tallat-Kelp
šos talentas pasireiškia visu brandumu. 
Tarybinė santvarka pažadino kompozi
toriaus kūrybinę energiją, entuziazmą. 
Jis nesitenkina vien tik smulkiomis mu
zikos formomis, bet ryžtingai pereina 
prie pačių didžiųjų. Jis rašo eilę tarybi

nių dainų, kurias, kaip “Nuo šešupė^li- 
v gi pat Kaukazo,” pamėgsta visi plūs*- 

chorai. Jo laisvai komponuotos sold dai
nos “Daina apie sesytę” ir “Už aukštųjų 
kalnelių” aukštai įvertintos. Jo_ parašy
ta simfoniniam orkestrui uvertiūra liau
dies temomis ir kvartetas pučiamiesiems 
instrumentams vertinami kaip naujas 
laimėjimas kūryboje.

Aukščiausią įvertinimą kompozitorius 
Juozas Tallat-Kelpša gavo už stambiau
sią kūrinį — “Kantatą apie Staliną,” 
parašytą solistams, chorui ir simfoni
niam orkestrui. Kūrinys buvo pažymė
tas pirmojo laipsnio Stalinine premija. -

Reikia pabrėžti, kad lietuvių tarybi
nių kompozitorių šeimoje Juozas Tallat- 
Kelpša buvo pirmasis kompozitorius, ku
riam atiteko toks aukštas įvertinimas. 
Šis kūrinys, parašytas Salomėjos Nėries 
žodžiais, yra didelis mūsų tarybinės mu
zikos pasiekimas. Kantatoje kompozito
rius gilia ir meniška forma išreiškė 
aukštą kantatos idėją ir karštą lietuvių 
tautos meilę Stalinui. Su šiuo kūriniu 
mūsų lietuviška tarybinė muzika išėjo į 
visos Tarybų Sąjungos tribūną.

Kompoi torius Juozas Tallat-Kelpša 
atidavė daug savo kūrybinės jėgos lietu
višką operą ugdant. Dirbdamas operos ir
baleto teatre, Juozas Tallat-Kelpša va
dovauja ir diriguoja 25 operų premje
roms. •

Vokiškosios okupacijos metais Juozas 
Tallat-Kelpša iš operos ir baleto teatro 
išvaromas ir tik Tarybinei Armijai iš
vadavus mūsų respubliką, jis vėl grįžta 
į operą. Jis visą savo energiją atiduoda 
operos ir baleto teatro meniniam pakili
mui, jaunųjų kadrų ugdymui.

Juozas Tallat-Kelpša per savo 60' me
tų gyvenimo laikotarpį visas jėgas atida
vė lietuviškos muzikos ugdymui »ir kūry
bai. Jis vienas iš pirmųjų kompozitorių, 
kuris davė teisingą kryptį mūsų tolimes
niam muzikos išsivystymui. Jo kūrybinis 
palikimas mūsų jaunoje tarybinėje, mu
zikoje yra.labai svarbus ir reikšmingas. 
Jis vienas iš pirmųjų, remdamasis mūsų 
.liaudies muzikinės kūrybos lobiais, pra
dėjo kurti muziką, nacionalinę savo for
ma, socialistinę savo turiniu. Jo kūryba 
yra didelis paskatinimas visiems mūsų 
muzikes kūrėjams žengti teisingu realis
tinės muzikos kūrybos keliu.

Lietuvių tauta niekuomet neužmirš sa
vo įžymaus muzikos kūrėjo Juozo Tallat- 
Kelpšos.

V. Peciūra.

sakė Lamarkas, palieka 
perduodama . paveldėjimo 
keliu jo gentkartei, ir tuo 
būdu prasideda jau vysty
mąsi naujos gyvulių for
mos. Žmogus, anot jo, taip 
pat kilęs iš mažiaus tobu
los formos, jis galėjo kilti 
iš beždžionės šimpanze. Jei
gu, sakė jis, dėliai kokių 
nors priežasčių šimpanzė 
paliautų laipiojusi po me
džius ir turėtis už šakų 
rankomis ir kojomis, o pri
versta būtų keliolikos gent- 
karčių bėgyje naudotis ko
jomis tik vaikščioti, tai be 
abejonės mūsų keturrankis 
virstų dvirankiu, beždžionė 
virstų žmogumi; Taip, 
trumpai suglaudus, išdėstė 
Lamarkas savo naują paž- 
valgą. Bet jo pažvalga ne
atrado plataus pripažinimo 
tarp tuometinių mokslinin
kų. Įrodymai buvo perma- 
žai įtikinami, neparemti 
faktais, rėmėsi tik daleidi- 
mais, už tai jo teorija 
mokslininkų daugumos bu
vo atmesta.

LMS News and Views
(Tašo nuo 3-čio dus.)

nue the popular Summer Festival “Dai
nų Diena” in Waterbury; 2 sponsor 
Art Exhibits in various cities; 3 make 
a real touring company of the Brooklyn 
“Liaudies Teatras” by having them visit 
other clubs with lectures and short edu
cational programs as well as with the 
productions of large plays; 4 support 
and spread the new LMS magazine, and 
thereby suspend publication of the 3rd 
District “BULLETIN” in favor of one 
national periodical.

This will do now. Very shortly the 
complete minutes of the conference will 
appear in this paper, and, I am sure, 
more impressions and observations on 
the Dance Festival.

Perėjo dar 50 metų, kol 
gamtos tyrinėtojai galuti
nai priėjo prie evoliucijos 
(laipsniais vystymosi) teo
rijos pripažinimo. Tiktai 
Darvinas, pasiremdamas ir 
savo tyrimais ir žymiai tais 
laikais jau pirmyn nužen
gusiais geologijos ir pale
ontologijos daviniais, galu
tinai nustatė rūšių keitimo
si galimumą ir atsiradimą 
tuo būdu lig tol dar nebu
vusių rūšių. Šitam pagelbė
jo ne tik nauji geologijos ir 
paleontologijos daviniai. 
Tais laikais atsirado ir nau
jos mokslo šakos. Tarp jų 
nemažą rolę sulošė embrio
logija, t. y. mokslas apie 
užsimezgimą iš vienos ląs
telės ir tolimesnį vystymą
si gyvulių gemalo. Susekta 
buvo, kad žmogus vystosi 
iš vienos apvaisintos ląste
lės — moteriško kiaušinė
lio. Ištirta buvo ir išsivys
tymas iš kiaušinėlio iki su
sidėjusi o organizmo ir kitų 
gyvūnų: vabzdžių, žuvų, 
replių, paukščių ir žinduo
lių. Embriologija (mokslas 
apie gemalą) įrodė, kad 
žmogaus gemalo užsimezgi
mas ir išsivystymas eina 
tuo pačiu keliu kaip ir kitų 
stuburinių gyvulių. Visi 
šie mokslai teikė daug davi
nių daryti išvadoms, kad 
ant žemės gyvybės laips
niais vystėsi, kad tobules
nės formos kilo iš kitų se- 
niaus buvusių mažiaus to
bulų.

Bet įrodyti šitai netaip 
buvo lengva. Daug darbo 
prisėjo Darvinui įdėti, daug 
tyrimų padaryti, daug, pa
galvoti, kol jis galų gale 
paskelbė savo raštą “Apie 
rūšių atsiradimą”. Turė- 

1 damas 23 metus (1832 m.)

i>r. S. Matulaitis

Iš kur kilęs žmogus
(Tąsa) ‘ ! Visa

nieku nesiskyrė nuo šių
laikų kačių^ Na ar ne tiesa,
kad gyvulių rūšys nesikei
čia? Taip ir manė seniau 
mokslininkai. Bet mokslo 
tyrimai atrado žemėje at
spaustus įvairių gyvulių ir 
augalų paveikslus, atrado 
ir atskirus kaulus ir išti
sus griaučius. Sibire leduo
se atrado visą mamutą 
(tiesa, kiek tiek žvėrių ap
graužtą) su oda ir mėsa, 
net pilve pusių ūgiai, ku
riais jis mito; o mamutai 
jau labai senai išnyko iš 
Žemės paviršiaus. Aišku, 
kad mamutas bevaikščioda
mas pakliuvo į ledus ir ten 
sušalęs pragulėjo daugybę 
tūkstančių metų. Kitų pasi
liko tik kūno atspaudos 
tarp kalkinių ar kitos rū
šies uolų. Kitų, kaip jau 
sakėme,, suakmenėję kau
lai arba ir čieli griaučiai.

tat renkama muzie
juose. Mūsų laikais surink
ta jau daugybė liekanų gy
vulių, kurių jau šiandien 

Inėra ant žemės. Be to dar, 
kaip jau kalbėjome, geolo
gijos mokslo buvo susekta, 
kad pirmučiausia gyvybė 
atsirado vandenyje, tai bu
vo gyvuliai prasčiausio kū
no sustatymo: kaip dumb
lės, trilobitai" ir kiti mink
štakūniai. Vėliaus atsirado 
žuvys/ pirmiaus turinčios 

'kremzles vietoj kaulų; vė
liaus jau kauluotos žuvys; 
dar vėliaus žemvandeniniai 
toliau rėpliai, paukščiai, 
žinduoliai ir pagaliau žmo
gus. į

Nors XIX š. pradžioje 
panašių davinių buvo dar 
maža, tačiau kai kuriems 
mokslininkams jau ateida
vo mintis, kurią pirmutinis 
išreiškė Lamarkas. Jis tvir
tino, kad gyvuliai, laikui

bėgant, gali keistis, kad iš 
vienos jų rūšies galėjo išsi- 

i vystyti kita rūšis, pagal- 
iaus ir pats žmogus galėjo 
išsivystyti iš aukštesniųjų 
beždžionių. Dabar gyvenan
čios formos, kilę anot jo iš 
mažiau tobulų formų, keliu 
pasikeitimo ir organizmo 
sudėties tobulėjimo. Jis įro
dė taip pat, kad senos išmi- 
rusios formos buvo mūsų 
dienų augalų ir gyvulių 
prabočiai. Kas gi gamino 
tas gyvulių permainas? 
Lamarkas aiškino taip: be
sikeičiant gyvenimo sąly
goms ant žemės prisėjo keis
tis gyvuliams ir augalams, 
kad prisitaikyti prie naujų 
gyvenimo sąlygų. Vieni gy
vulio organai turėjo daug 
darbo, kitiems visiškai ne
buvo kas veikti. Veikian
tieji organai, tobulėjo, kei
tėsi, vystėsi, kiti nuo ne
darbo vyto ir pagalios ma
žėjo, nyko. Visa, ką gyvu
lys įgyja arba ko nustoja,

Darvinas, kaip gamtos tyrė
jas, išvažiavo į kelionę ap
link žemę ant garlaivio 
“Bigl”. Išbuvo ant jo 5 me
tus ir apvažiavo daugybę 
kraštų, padarė daugybę 
moksliškų tyrimų ir paste- 
įbėjimų. Sugrįžęs visą savo 
gyvenimą pašventė dary
mui išvadų iš savo ir kitų 
mokslininkų surinktų davi
niu, v

Tais laikais, kaip žinome, 
geologija jau buvo įrodžiu
si, kad ant žemės vyksta 
palengvos, kasdien nepaste
bimos, bet nuolatinės per
mainos. Žemės pluta vienur 
iškyla iš pb vandens, kitur 
leidžiasi žemyn, ir tūkstan
čiams metų praėjus palie
ka marių dugnu. Nuo lietų 
į jūrą nuo sausumos van
duo suneša daugybę dumb
lo, kuris' klotais nugula jū
rose, • laidodamas ir atneš
tas su savim gyvulių ir au
galų liekanas; oras suardo 
ilgainiui net kiečiausias

(Daugiau bus)

4 pusi,—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—šešt., Kovo 25, 1950



I

DETROIT, MICH
Gerai Pavyko LLD Bankietas

Literatū-
188 kuo-

Vietinės Lietuvių 
ros Draugijos 52 ir 
pos surengė proga 35-kių me
tų jubiliejaus bankietą, ku
riame dalyvavo ir jos pirmi
ninkas Antanas Bimba.

Skaitlinga minia progresy
vių lietuvių pripildė Draugijų 
Svetainę, kad išgirsti kalbas 
Ant. Bimbos, Vinco Andru
lio ir garsios mūsų daininin
kės Konstancijos Abekienės. 
Bankietas pavyko labai gerai. 
Jis ilgai pasiliks atmintyje 
Detroito lietuvių.

įvykusių Andrulio prakalbų, 
jie negalėjo Smetonos ir Uit-į 
lerio fašizmą demonstruoti.. 
Amerikoj yra liaudies iškovo-1 
ta demokratija. Jiems buvo 
ir iš policijos pusės nurodyta,! 
kad hitlerizmui vietos nėra, i

Keletas iš dipukų 
su Bimba ir An-į

progresyviams lie-;

Philadelphia, Pa

giminės, kurie 
parsitraukė, 

davė pamokas, 
žmoniškai, kad

Tą pat šeštadieni, kovo 18 
d., Ilispanų Svetainėje LLD 
kuopos buvo surengę Antanui 
Bimbai prakalbas. Prakalbo
se dalyvavo ir Vincas An
drulis, kuris su maršrutu vyko 
į rytines 
ir Konst, 
klausimu.

valstijas.
Abekienė

K aibėj o 
moterų '

Ir štai sukurstyti dipukai, 
priešakyje su kunigu Beįei
siu, ruošėsi pikietuoti prakal
bas. Bet Dievas nubaudė ku
nigą Bereišį, nes vasario 26*d. 
laike jų pikieto būta šaltos 
dienos ir kunigas labai sušalo 
kojas. Taigi dabar jau jis 
ir negalėjo suorganizuoti pi
kieto prieš šias prakalbas. 
Mat, laike jų pikieto pirmiau

tuos dipukus 
jiems taip pat 
kad jie elgtųsi 
savo chuliganizmą mestų, nes!
susidurs su Amerikos demo
kratines liaudies atrama. De- i 
mokratiniai lietuviai, kurie tu
ri parsitraukę dipukų, tai tu- į 
ri persergėti juos, reikalau
dami, kad dipukai liautųsi 
chuliganizmo. Jie turi atmin- į 
ti, kad Amerikos kapitalistai 
išnaudos juos, kaip jie išnau
dojo ir išnaudoja mus, seniau 
atvykusius lietuvius.

Pas mus prakalbose jau 
dalyvavo dipukų, kurie užsir 
laikp ramiai, kaip pridera

Vie- 
iš jų viešai pripažino, 
hitlerininkai vokiečiai ir 

lietuviai karo laiku Lietu- 
išžudė 200,000 žmonių. 

Tiesa, jis sakė, kad tai ne vi
si buvę lietuviai, dalis žydai. I 
Angliškas kalbėtojas jam nu
rodė, kad yra baisus barbariz
mas žudyti bile tautos žmo
nes, kad Amerikoj visi via

kurie 
kaip 

kultūriškiems žmonėms.
n as

tūli

gūs, kaip lietuviai, taip-ir žy
dai ir kiti, 
pasikalbėjo 
druliu.

Patartina
tuviams pasiimti paveikslų 
traukimd aparatus (kame-j 
ras), ii1 jeigu kur dipukai pi-.1 
kietųoja, tai nutraukti jų pa-1 
veikslus. Tie paveikslai bus į 
pasiunčiami į Lietuvą išaiški
nimui jų ten elgesio: taipgi 
bus reikalingi perduoti ir A- 
merikos vyriausybei, kuri jau Į 
patyrusi, kad į mūsų šalį yra ; 
atvykusių DP kriminalistų, 
kurie atvyko po slaptais var
dais. Senate sudarytas komi
tetas, kurie rūpinasi DP tyri
nėjimu ir tūlu išaiškinimu jų 
praeities.

Rep.

Laisvėje iš 21 d. kovo, kur 
buvo aprašyti serganti, yra 
pasakyta, kad serga E. Yur- 
klienė, o turėjo būti E. Gur- 
klienė. Ji randasi 
ligoninėje, kur dar 
lias savaites išbūti, 
-raginami aplankyti,
vęs linkiui greitai pasveikti.

P. W)alantienė.

Frankfort 
turės ke-

Galinti,
Nuo sa-

CANBERRA, Australija. 
— Australų valdžia ketino 
naudot prieš streikus įsta
tymą, kuris buvo išleistas 
prieš kriminalinius pikta
darius.

7
Worcester, Mass., 29 Endicott St. 
Balandžio 1 d., 6:30 Vai. Vakare

tus. Tai ir viskas.
Antras dalykas, tai dėl su

spendavimo 18-kos šėrininkų, 
kuris buvo “oficialiai” pra
vestas gausio 22 d. metiniame 
šerini n k ų susi r i n k i m e. 
keliūnas ir “klubietis” 
ratiškai bando aiškinti 
teisinti mažiau negu 
trečdalį dalyvavusių 
kų. Mat, sulig jų

Mat, 80 šė- I 
už Norkeliū- 

su kom binuotą 
ir 9 “suga-

JUMS TIKRA! REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮS1GYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

. Prirengė

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

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

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

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

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

Ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti

pa- 
ap- 
kai

MONTREAL, CANADA
NE, NE TAIP BUVO

Dar Apie DLK Vytauto Klubo
Bėdas

, Na,
i kad
i prieš tris
i susikalbėjimas:

0 ‘klubietis” priduria, 
reikalas prasidėjo 

metus” (ir koks ne- 
Norkeliūnui

v Kiek laiko atgal, Liaudies | prasidėjo prieš metus, o “klu- 
Balse buvo nurodyta, kaip ti-1 biečiui” — prieš tris metus!), 

i ir Vilkaitis per visą tą laiką 
| nieko nedarė, už tai iš klubo 
į “jo vardu duotą leidimą Q. 
' L. C. policija su visu inven- 
. torium ir išsivežė;”

Nor- 
dUspe- 
ir pa- 
vieną 

šėrinin- 
sampro-

tavimo, tiek bereikėjo šėrinin
kų susirinkime, 
rininkų balsavo 
no klastuotai 
balotą, 2 prieš
dinta” (tikrumoje jie nebuvo 
sugadinta, bet žmonės, kurie 
norėjo viešai susilaikyti nuo 
balsavimo, specialiai nubrau
kė abu klausimu, kad tuo iš- ' 1 
reiškus savo protestą. Balota ■ 
nebuvo pastatyta, i kas už su- 

i spendavimą ir kas prieš, bet 
j kas už laisnio gavimą ir kas 
Į prieš). Vadinasi, jų apskai
čiavimu pasidarė, kad 
trečdaliai balsavo. Bet 

i toli gražu, ne tiesa.
(1) Jeigu imti ir jų išskai

čiavimą, kad du trečdaliai iš 
dalyvavusiu susirinkime galė
jo nusvert balsavimus, tai 
vis vien’a nelegaliai atlikta, 
nes niekas neregistravo ir ne
žino, kiek šeri įlinki 
v o susirinkime. (“. 
čiant šėrininkus į 
ma, jiems nebuvo 

i kad bus~ balsavimai 
I davimui 18-kos
todėl galimas daiktas, kad kai 
kurie šėrininkai ir pasiliko 
namie. (3) Ant baloto nebu
vo paaiškinta,• už ką tikrai 
balsuoti, suspendavimui ski
riamų šėrininkų sudedant var- ■ 
dus, bet tik kas už valdybos; 
nutarimą laisnio atgavimo rei
kalu ir kas prieš nutarimą.

i Todėl į tokius balotuose neai- 
' kiai statomus klausimus dau- 
: guma šėrininkų atsakė susilai- 
į kymu nuo balsavimo. Kaip - 
nebūtų aiškinama1, bet klas- , 

i tingai pradėtas ir iki pabai
gos vestas 18-kos šėrininkų 
suspendavimas, kad būk tai 
dėl jų buvo prarastas leidi- 

! mas, neturi jokios vertės, 
negali būti teisėtas ir tie 18- 
ka šėrininkų nėra suspenduo-

tai,

Kvie-

panešta, 
suspen- 

šėrininku, ir

vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininku Sveikata
Parašė

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

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 sveįkatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

kro.ji padėtis išsivystė ir tebe
sivysto D. L. K. Vytauto Ne- 
prig. Klube sąryšy j su neteki
mu pereitais metais gėrimams 
pardavinėti leidimo ir “su
spendavimu” 18-kos šėrinin
kų. Už tai labai “užsiširdino” 
klubo pirmininkas ir per “Ne
priklausomą Lietuvą” (vas. 
16 laidoj) išdrožė ilgą straips
nį, pakartotinai vadindamas 
“LB” iškeltus faktus melais. 
Tuo pačiu sykiu ten pat “ap-j 
gailėjo,” kad vidujiniai klubo 
reikalai keliami spaudoj, “ku
riuos,” girdi, “puikiausiai ga
lima. išsiaiškinti draugijos su
sirinkimuose.” Betgi Norke
liūnas visai čia užmiršta, kad 
susirinkime jis. pats spyrėsi ir 
draskėsi, jog šitie dalykai ne
turi būti diskusuojami, tik 
spenduokime ir viskas, tai vie
na; o antra, kas gi daugiau, 
jei ne “NL,” .nuolatos ir be 
perstojimo kelia klubo vidu
jinius reikalus spaudoj? O 
gal Norkeliūnas rezervuoja 
visus klubo reikalus svarstyti 
tik “NL”?

Tačiau faktas vistiek 
lieka faktu, kad ne taip buvo. | 
Vilkaitis išbuvo pirmininku ei- • 
lę metų, taip lygiai ir skirti Į 
suspendavimui nariai ilgus 
metus išbuvo šęrininkais, ir 
leidimo niekas neatėmė. O 
gruodžio mėnesį, 1948 m., 
Vilkaičiui atsisakius, D. Nor
keliūnas liko išrinktas pirmi
ninku ir tas buvo žinoma Li
quor Commission, kad naujas 
pirmininkas išrinktas, tai ko-1 
dėl už Vilkaičio “griekus” 
bent jau tada neatėmė lei
dimo? Pagaliau kovo mėne
sį (.1949 m.) Norkeliūnas per
sirašė ant savo Vardo leidimą, 
kuris, sulyg Kvebeko provin
cijos įstatymų, turėjo įeiti ga
llon nu© gegužio mėn, 
net tuo laiku neatėmė 
kaičio, o išdavė nauja, 
kių sąlygų, klubui jau 
liūno vardu leidimą.

pasi

SvarbŪS pamokinimai valgių gaminimui
o

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

faktą paversti 
dar daugiau pa- 
“LB” buvo pa
jui net trys iš

Bet tiek to. Eikime prie 
dalyko, Norkeliūnas ir tūlas 
“klubietis” sekančio.! laidoj, o 
“šėrmonas” dar ir trečios sa
vaitės, kovo 2 d. “NL,” lai
doj (tai ir pasidarė visa trai- 
cė — trys asabos vienam kū
ne. ..), bando svarbiausi 
“LB” iškeltą 
melu (tas 
tvirtina, kad 
sakyta tiesa,
eilės straipsniai reikėjo rašy
ti “Nepriklausomai Lietuvai,” 1 
pirmieji du vien tuo klausi
mu), būtent, kad per Norke- 
liūno ir jo board direktorių 
kaltę leidimas buVo prarastas. 
Jie aiškina, kad leidimą atė
mė iš pirmiau buvusio pirmi
ninko J. Vilkaičio, už tai, kad 
pastarasis, pasak NorkeRūno, 
dar prieš metus laiko duotus 
Liquor Commission įsakymus- 
išvaryti tarybai netinkamus 
šėrininkus — nevykdė gyveni
mai! ir 1948 m. rudenį/ leido 
jiems kandidatuoti į»valdybą.

Montello, Mass. I Bimbos Prakalbos
- - - - j Massachusetts Valstijoj

Kovo 18 d. atsibuvo drau-. 
giškas vakaras gynimui poli- , 
tinių kalinių, jų tarpe Vinco j 
Andrulio. Jis gerai pavyko. 
Parengimas buvo Liet. Tautiš
ko Namo svetainėje.

Moterys atsigabeno namuo-1 
se gaminto skanaus valgio, o 
vyrai nusipirko gėrimo. Au- į 
kų sm’inkta $130. Aukavo se- 1 
karnai: • i

Po $10 Lietuvių Literatūros 
Draugijos 6 kuopa ir P. Gar- i 
nys, Montelliečiai $6. Po $5 
aukavo: J. Vaitaitis, LDS 67 
kp., J. K. S., A. J. Skirman-!

K. Kalve-1
čereš- i

miestuose : 
šeštadienį, 
vak.. Iae-

sekmadie- 
1:30 v. po

i tai, (
i lienė,

kienė, A. P. Orintas, K. Be-Į 
niulis — 

, tis $2.50.
Po, $2 

nas, O. 
Wallen,

Shimaitis, 
Ch. Row k is, K.

$3 ir J. A. Kukai-'

aukavo: J. Vaitekū-| 
P. Chestnut, A. R. | 
G. E. Stcponauskas,!

T. Gevenauskienė, F. M. Mor-, 
kevich, J. Kaminskas, A. 
Čerkasas, P. Mickevičienė, 
O. Klimas, M. Baron, M. 
ir M. Potsienė $1.50.

Po $1 aukavo: S. V., 
Benevich, B. L., G. Y., 
Budrikis, M. Puodžiūnienė, 

. Bostonietis, F. Pūkelis, W.
E. Pukelienė, Biruta, V. Sau-! 
lėnienė, A. Styrienė, Ch. V.,1 
ir E. Trenuk. Iš Bridgewater 
aukavo: M. Šimanskienė, Al.' 
Mazukna, K. Peslys, M. Ta- 
mulevičienė. Visiems aukavu-' 
siems tariame širdingai ačiū! 
Parengimą rengė LLD 6 kuo
pa. G. Shimaitis.

Laisvės redaktorius ir Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
pirmininkas Antanas Bimba 
kalbūs’ sekamuose

Norwood, Mass., 
kovo 25 d., 7 vai. 
tuvių Svetainėje.

Montello, Mass., 
nį, kovo 26 d.
pietų, Lietuvių Tautiško Na
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 
ir koncertine programa ir 
daugiau kalbėtojų. Visas ir 
visus kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.

WASHINGTON.

V
P

V.

M

N

Da

yra. 1,808 kolegijos ir uni
versitetai, tai 150 daugiau, 

[ kai}) pirm 2 metų.
o

WASHINGTON. — šį 
į pavasarį bus daromi di
džiuliai oro jėgų ir armijos 
pratimai North Carolines 

j valstijoje.

HARTFORD. CONN.
Teatras “Nevykusi Meilė'*

Stalo sconon Laisvės Choro lošėjų 
grupe, jvyks sekfnadienj. balandžio I 
t April) 2-rą dieną; pradžia kaip 2:30 
vai. po pietų, Lietuvių Klubo svetal

inėje, 227 Lawrence SI.
sus Hartfordo ir 

. dalyvauti.

Prašome vi- 
i py Ii ii kės lietuvius 

Komisija.

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

NEWARK 4, N. 3.
HUmboldt 2-7964

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

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.

Prie to dar galima pri-: 
dėti, kad sekančiame su
rinku susirinkime, vasario 26 
d., kuomet buvo perskaitytas; 
protokolas ir kuriame buvo 
bandoma skaityti pereito su
sirinkimo tas balsavimas tei
sėtu, ir kad tie 18-ka žmonių 
suspenduoti, tai pirmininkas 
atsisakė leisti protokolą bal
savimui. Nors ir policija už
pakalyje stovėjo (iki Norke- 
liūno pirmininkavimo, klubas 
sayo susirinkimuose niekad ; 
nėra turėjęs policijos), bet 
pirmininkas vistiek pabijojo, 
kad susirinkimas teisingai pa- i 
ėmęs protokolą gali jį atmes- Į 
ti. 
ti.
nepriimtas, 
įrodymas, 
18-ka žmonių nesuspenduoti. i

O kas dėl tūlo “šėrmano,” 
kuris bando atsakyti į 

iškeltus 
del norėtos klubai! 
fašistine dvasia dvokiančios 
konstitucijos, tai neverta vėl 
viską kartoti. Galima tik 
trumpai pasakyti, kad birvo 
du projektai, pagimdyti tik 
per “NL” ispiruotų komisijos 
narių užsispyrimą ir tas ten 
pat buvo išaiškinta. Todėl 
“šėrmonas” bereikalingai ner- 
vuojasi ir ieško vakarykščios 
dienos, kuri praėjo ir jau ne
begrįš. Taip, ir jūsų pakep
tą konstitucijos projektą klu
bas atmetė i)* jo nesugrąžin
site. D. A.,

apvaikščios 
še.šladienj,

NEWARK, N.
TWO 3060 skyrius 

i Trisdešimtąją sukakti šj 
koyo-March 25, <8 vai. vakare, Rus-

i sian-American Center, 53 Broome 
' St., Newark, N. J.
i Bus parodomos dvi filmos. Viena, 
i kaip 316 katalikų kunigų Ukraino
je, 1946 metais atsiskyrė nuo Ro-

1 mos Hierarchijos. Vyriausiu kalbėto- 
jum bus Sani Nikojauk. Kunigas 
Dzvvonchik atsakinės j didelės svar- 

‘ bos klausimus.
Įžanga tik 50c. (taksai iškaityti).

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

Todėl neleido balsvo- H 
Vadinasi, protokolas liko i |j| 

Tai dar vienas ' H 
kad Šėrininkų tie.®

iš Vil-*dies Balse 
be jo- 

Norke- 
Šitas

faktas oficialiai per board di
rektorių- protokolą buvo 
portuotas kovo mėn. 20 d. šė
rininkų susirinkime. Na, ir po 
šitų visų ceremonijų, kada 
faktinai jau Norkeliūnas ėjo 
pirmininko pareigas, jo var
das jau buvo įstatytas lange 
ir tik formalumo dėlei jis bū
tų perėmęs pareigas gegužio 
1 d., kaip štai, brūkšt, balan
džio 26 d. atima leidimą.

Kas dabar gali tikėti, 
per Vilkaičio kaltę ir iš
kaičio atėmė leidimą?! Toks 
Norkeliūno ir 
mas (vietoj bent nariams pa
sakyti tikrą tiesą, kodėl atė
mė leidimą) verste verčia ma
nyti, kad leidimas buvo pra
rastas ir dabar statomas pa
vojui! už tai, kad sauvaliau
toji] grupė, kurioje ir Norke
liūnas randasi, žaidė ir tebe
žaidžia su klubo leidimu, kad 
tuo jie lengviau galėtų kovoti 
prieš savo politinius oponen-

ra-

kad
Vii-

“NL” aiškini-

“Liau- i 
faktus j 
įgrūsti

I
Tel. A V. 2-4026 g

DR. JOHN REPSH1S i
(REPŠYS) gLIETUVIS GYDYTOJAS |

Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
Nedėliomis ir šventadieniais: g 

nuo 10 iki 12 ryto. g

495 Columbia Rd. S

§ DORCHESTER, MASS, g

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskirds Kambarys Grupėms ir šeimoms

X” TELEVISION
SHUFFLE BOARD ,

M CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

5 pusi.__Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Sęšt., Kovo 25, 1950

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai

įruošta

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Ppplar 4110

• •



NewWko^^^Zinios Paskyrė Būsimam 
Keliui Viršininkus

Nubaudė Miegojusį i Pasisakė Nužudęs
i Žmogu

Tris Kartus Mačiau SUSITIKIME SMAGIUOSE ŠOKIUOSE 
“Paparčio Žiedą” IR DRAUGIŠKAME POBŪVYJE

i Kriaušiai,
i Nepamirškite!

pasiū-

Ir kas kartas buvo ilgesnis I. 
ir įvairesnis.

į
Filmą bene geriausia su- j 

kombinuota. Nuo pat pasi-' 
rodymo ant “kortinos” žiūro-i 
vo akį patraukia gražūs vaiz
dai ir kožnas atsidengimas vis 
gražesnis, įvairesnis.

štai atsidengia paveikslas— 
paveikslas asmens, kurį mes 
pažįstame nuo pat kūdikystės. 
Jis dabar muzikantas, chorve- 
dis. Jis diriguoja. Girdisi 
choro aidai.

si ses- 
grojant 

ork es- 
Taipgi tikimasi gražios

Kovo 25-tos vakarą, 
tadienį, įvyks šokiai, 
Jurgio Kazakevičiaus 
trui.
meno programos, 
tai 40c.

Kovo 26-tos popietį ir va
karą—draugiškas pobūvis, su 
žaismių programa.

Kovo 26-tą, 10 va], ryto, 
įvyks visos šios apylinkės an
gliškai kalbančiųjų LDS na-

c i a m i 
riai.

vyresnieji LDS na

Ir abiemis dienomis 
and itorijos 
pasirinkimu geni 
prastomis

restaurantas su
pa-

kalnėmis.

pradedant pietumis, baigiant

nę.
goms, būna dar didesnis pasi

.šventėmis, esant pramo

Bimba Sveiksta 10 •' Svečiai
Daugelis gerų prietelių laiš

kais, telefonais ir asmeniškai 
atvykdami Laisvės įstaigon 
klausinėjo apie lietuviškųjų 
nacių sumuštojo Antano Bim
bos sveikatą.

Bimba, buvęs sumuštas ei
nant sakyti kalbą Lietuvių 

me-

Pasirodo tas jaunikaitis, 
kuris ilgai ieškojo “paparčio 
žiedo.” Jis ir dabar eina to 
žiedo ieškoti, bet jam trukdo 
jo mylimoji, norėdama per- j 
kalbėt, baugina raganomis. 
Jis nepasiduoda ir taip, susi
pykę, persiskiria. (Jie—Fe
lix Lepinskas ir Aldona Alek
nienė. Jų kalbos aiškios, ge
rai suprantamos.)

Vėl pasirodo “paparčio žie- Literatūros Draugijos 35 
do” ieškotojas. Randa senelį, tų sukakties bankiete, ( 
Senelis jam pataria neiti, nes 
galįs pražūti. Ieškotojas jam 
atkerta — pražūsiu, ar būsiu 
laimingas. Ir, štai, prabyla
geroji laumė. Ji padrąsina 
ieškotoją. Pažada jam pa
gelbėti, jei tik bus drąsus.

Toliau matosi, kaip ieškoto
ją puola baidyklės, bet jau
nikaičio pasiryžimo rast “pa
parčio žiedą” nesulaužo. Pra
simušęs pro baidykles, nueina, 
kur paparčiai auga. Ten čiul
ba lakštingala, ten atsiranda 
laume ir ieškotojui parodo 
“paparčio , žiedą.”. Ir laumė 
vėl pranyksta.

Reikia pasakyti, kad filmi- 
ninkas parodė žinojimą filmi- 
ninkystės, taip puikiai įterp
damas laumės parodymą ir. 
jos prasišalinimą.

Toliau pasirodo 
ieškotojo mylimoji, 
būna ir Bladas, 
“paparčio žiedą.’ 
do pagalba jis 
gauti viską, ko
Jie ilgisi dainų, šokių ir ma
to ir girdi chorą dainuojant, 
šokikus šokant, operų daini
ninkus dainuojant, ir tt.

Taigi, man atrodo, kad 
mininkas G. Klimas atliko 
d ei į darbą.

Filmą Matęs.

i landė, sveiksta. Jau sugrį-: 
žo darban. Sudaužytos bur- 1 
nos ištinimas baigia atslūgti, i

Kad atvykę į Liberty Audi- 
' torijoje būsimas pramogas
■ draugai jo nematys, tai nebus j 
i dėl to, kad jis ilsėtųsi. Jis ši; 
j šeštadienį ir sekmadienį sakys
j kalbas Naujojoje Anglijoje—s 
25-ta Norwoode, o 26-ta Mon-, 

I tolioje ii’ Wore estery.) e. Tail
■ geras priminimas ir mums vi-j 
siems būti ten, kur šaukia vi
suomeniškoji pareiga.

Laisviečius ir kitas Lietuvių 
Kultūriniame Centro esančias 
įstaigas atlankė Klemensas' 
ir Ona Depsai Iš Mastic 
Beach, L. 1. Atvykę čionai 
svečiuosna, atlankyti savo 
dukterį Albiną, dailininkę. 
Taipgi dalyvauti šiomis dieno
mis Įvyksiančiose lietuvių pra
mogose.

Svečiai apdovanojo savo 
dienrašti (paskelbs dovanu

Kovo (March) 29 d. įvyks 
kriaučių. 54-to skyriaus nepa
prastas susirinkimas 7:30 va
karo, 11-27 Arion Place, 
Brooklyn, N. Y.

I ši susirinkimą einant bū
tinai reikia turėti unijos kny
gelę, ne senesne, kaip lap
kričio men., 1949 metų. Ir 
reikia turėti Social Security 
kortelę, arba nors atmintinai 
žinoti Social Security numerį. 
Be to neįleis.

Kriaučių šis susirinkimas la
bai svarbus, kadangi įvyks vi
sos Pildomosios Tarybos narių 
rinkimas. Jūsų, kriaučiai ir 
kriaučkos, užduotis yra daly
vauti susirinkime. Jeigu ap- 
leisite tokį susirinkimą, vėliau 
patys graudinsitės. Nepa
mirškite būti susirinkime lai-

Mayoro O’Dwyor’io 
lymu, David J. Martin, arti
mas majoro bičiulis, tapo gu
bernatoriaus Dewey paskirtas 
į būsimo naujojo kelio—New 
York State Thruway Authori
ty—viršininkus, su $15,000 al-l 
gos metams.

Kitais dviemis nariais, ku- j 
rie su Martinu prižiūrės tie
simą 450 milijonų kainuosian
čio kelio, gubernatorius pa
skyrė savo bičiulius Bertram 
D. Tallamy iš Buffalo ir R'. 
Burdulį Bjxby iš Hudson. Abu j 
yra jau anksčiau gubernato-1 
riaus pasikviesti, turi kitus I 
valdinius darbus.

Bellevue ligoninėn patalpin
ta graži, apie 17 metų mer
gina, kuri priėjusi 
prie policisto 
menanti, kaip 
tojo atsirado, 
ti savo vardo,
gal būsianti iš Andover, Conn. 
Iš ten buvę raportuota, jog i 
ten dingusi panaši mergina. 1

gatvėj e 
sakėsi neatsi- 

,jinai toje vie
noj atsimenan- 
Spėjama, kad

kovo 25-tą, 1 vai., 
Hali, E. llth Street, 

ir 4th Avės., 
Organizacijoms

Webster 
tarp 3rd 
Yorke, 
bu turėti atstovybe.

New 
svar-

N.

Nau ji Įsakai 
Vandeniui Taupyti Charles Woods, 66 metų, 

gyvenęs viename buto su 
I dviemis metais vyresniuoju 

J. j broliu Michael, 211 W. K)7th 
Carney paskelbė įsaką visoms ' St., New Ybrke, jį pavojingai 

primušė. Jo gyvybė esanti

Komisijopierius Stephen

Ruošiasi Atidaryti
Brooklyno Tunelį

po-Gegužės 25-tą atidarys 
vandeninį kelia — Brooklyn- 
Battery Tunnel — automobi
liais važiuoti iš Brooklyno’ 
centrai i n ės dalies į Manhat
tan smailgalį. Tai bus su
kaktis dešimties metų nuo 
pradėjimo darbo. Preziden
tas Roosęveltas tuomet pa
skelbė pradžią darbo, pakel
damas pirmąjį kastuvą žė
rė i ų.

Išgirdę pašaukimą ambu-1 
lanso, Miller Ave. precinkto | 
policistai William Courtney iri 
John Rushnack leidosi pas 
šaukėją, Mrs. Lawrence Ilorl, 
gyvenančią 267 Sheffield 
Ave., Brooklyne. Jiedu su
spėjo pirm ambulanso, pagel-1 
bėjo jai priimti dukrytę.

TONY’S

Emilija, 
Čion pri- 

jau radęs 
Su to žie- 

dabar gali 
pageidauja.

fil-

stambioms Įmonėms, vaito
jančioms senoviškus vėsinimo 
ir šaldytuvams aparatus, pa- j 
keisti naujoviškais. kuriuose, 
suvartojamas vanduo cirku- j 
liuoja aplink, ’neišliejamas | 
lauk su vienu perleidimu.

Kol kas p a Ii e 
stambias įmones, 
jančias vandeni 
kas minutė. Tokiu 
mieste apie 18,000 vėdintuvų j t0 jis mirė ligoninėje, 
ir 10,000 šaldytuvų. Juos pa- į  
keitus, aprokuota, taupysiu po | Viešlnitinč Unija kaltina 
200 milijonų galionų vandens Federacijos centrą už

i a tik \ 
su varto- '

dar esama 1

Nėra žinios, dėl ko bro
liams pasaulis, o gal tas bu- į 
tas, buvo per siauras, kad ne- Į 
galėjo abu jame sutilpti bro
liškai. Tačiau Charles po sa-i 
vo atlikto žiauraus darbo ne-i 
sijau.tė gerai, o gal bijodamas 
pasėkų, iššoko iš buto pro 1 
langą nuo 3-čio aukšto. Nuo !

lėšuojąs 80 milijo-j 
nu dolerių, būtų buvęs pa-1 
baigtas seniai, jeigu ne ka-, 
ras. Karo laiku darbas bu-' 
vo sustabdytas, nes medžiagų | 
ir darbo jėgų reikėjo karui i 
laimėti.

Keleiviniams vežimams lai- į 
kinasis fėras nustatytas 35c. ■ 
Brangokas eilinio motoristo I 
kišenini.

Tunelis sutaupys daug lai
ko atvažiavusiems iš užmies
čio arba iš miesto norintiems 
pasiekti Brooklyno ir 
pajūrius ir tas miesto 
Prie tunelio suvestas 
plačių kelių, vedančių 
rinį ekspresinį kelią 
žymiausias trafiko 
įskaitant mūsiškę
Avenue. Nereikės sukaliotis į 
po siauras senmiesčių gatvy-j 
tęs, po jų tirštą trafiką.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

Išdulkėjo Čian^o pagyras
kas dieną.

Daržams laistyti taipgi dar 
neišduodama leidimų. Liepia 
susilaikyti nuo laistymo kie
mu, plovimo šaligatvių.

Dirbtinojo lietaus darymas, 
buvęs žadėtas vykdyti kovo 
23-čią, atidėtas dėl to, kad 
dieną lijo.

Formoza. — Ciane: Kai-1 
seko kinu tautininkai For-' 
mozos saloje buvo nasięvrę, 
kad iu kareiviai persimetę' 
į Kinijos sausžemį ir užėmę ’ 
pakrantinį Sungfmen mies-' _____________
tą: ketino išvystyti ir pla-' Anfflai o,.ažo 3 ga)is 
tesmus karo, veiksmus prieš 
komunistus - liaudininkus'

• sausžemyje.
Bet greit čianoininkai at- 

lėžo ir dabar sako, kad jie 
tiktai pagalbos igabene sa
viškiams užpuldinėti liaudi
ninkus - komunistus.

tą

William Irogentes, gyvenąs j 
238 Pacific St., Brooklyno, į 
tapo Long Island Railroad į 
firmos atleistas iš darbo po < 
to, kai jis buvęs atrastas mio- , įvardijo, 
gani darbe, kaip sakoma i limo ir

Francis O. O’Donnell, 
< Pittsburgh ietis, pas 
lici.ją ir pasisakė užn

zmogų.

Jį dar kaltino, kad 
gybos ruožto buvę 
skorskelio vartai, dėl 
Įėjo įvykti nelaimė,
nebuvo liudytojų, apart skun
dėju, tad šis kaltinimas

sakoma jtimo ir 
jo

jo sar-
atdari

ko ga-

Tačiau po ilgo kvo- 
palyginimo faktų su 

pasakojimu. išsiaiškino, 
jis negalėjęs tą ar kitą

žmogų užmušti, nes jis pats 
tuo laiku buvęs kalėjime. Pas
kui jis sakėsi buvęs pasamdy
tas
giną, bet ir tokios žmogžudys

užmušti ir užmušęs mer-
at

puolė.

°uikūs Keliai, 
Prasti Namai

Mūsų valstijos seimo
tarė ir gubernatorius Dewey 
priėmė, pasirašė Įstatymą 
skirti. 450 milijonų dolerių 
puošniajam keliui iš Now Yor
ko į Buffalo. O mokykloms, 
ligoninėms, namams statyti 
pinigų, sako, neturime.

nuo
Bowcres, o ten bedarbių ir 
benamių dabar daug, mena
ma, kad gal jis norėjo gauti 

nu"' nemokamą pastogę ir duoną 
nors tūįam laikui, gauti šio
kį tokį saugumą nors kalėji
me, jeigu jo nėra už kalėjimo 
ribų.

žaisdamas kieme su drabu
žiams džiauti virve, James R. 
Egan Ji’., 5 metų, tapo mirti
nai prismaugtas. Jis pasikorė 
iš po kojų pasprūdus dėžei, j 
ant kurios pasistojęs jisai | 
narstinėjo virvę. šeima gy- ' 
vena Roosevelt, L. I.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed’ Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

PARDAVIMAI

kambariai tušti; atskirai 
aliejum apšildomas, nati

PARSIDUODA NAMAS 
MASPETHO KALNUOSE

2 šeimų, su 11 kambarių mūrinis 
namas. 6 
budavolas;
jas breso plumbing, 2 karam gara- 
džius; Jotas 40X150. Priežastis par
davimo savininkas dėl darbo turi 
išsikelti j kitą vietą gyventi. Sauki
te: REpuhlic 9-1506 (53-55)

(Shalinskas)
FUNERAL HOME

t

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

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

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

Queens 
sritis, 

tinklas 
į pajū- 

ir kitas 
arterijas, 
Atlantic

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Eyergreen 7-6288 

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

Kinija statosi valtis 
žygiui i Formoza r

Formoza. — Pranešama, 
jog Kinijos Liaudies Res
publika statosi daug medi
nių valčių, pritaikant joms 
automobiliu motorus. Tas 
valtis naudos liaudininku 
kariuomenės žvgiui prieš 
Čiango tautininkus Formo- 
zos saloje.

Artkirio perstato:

“LENIN”
Plati Sov. Valst. kūrėjo biografija 

Ekstra
"Moscow Today"; “Past the Cen
tury Mark"; “They See Again”; 

“Alexander Pushkin" 
Extra: Vien tik Čia judis 

“Mao Tze-Tung. Maskvoje"
STANLEY

7th Ave. tarp 42 ir 41 Sts.
Tel.: WI. 7-9686

antisemitizmą
Cincinnati, Ohio. — Vieš-,'ORO ŽYGIAIS 

bučių ir 
i ninku Unija apkaltino Dar- šėko 
Įbo Federacijos centrą i 
paniekinimus žydams uni
jiniams vadams; todėl ap-į bombardavo 

I leido ir Politinę Darbo Fe- i tuvų aikštę 
ideracijos Apšvietos Sąjun- i jaus, Kinijos 
igą. , į publikoje.

Ši trečia- didžiausia Darbo 
Federacijos unija dabar įs-

ČIANGININKAI GIRIASI

Formoza. — Čiang Kai' 
tautininkai giriasi

už kad jų lakūnai, naudodami
1 amerikinius lėktuvus, vėl 

Lunghva lėk- 
prie Šangha- 
Liaudies Res-'

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

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

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

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

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

už naujosios Kinijos
priėmimą į Jungt. Tautas

Lake Success, N. Y._ An- į teigė savo politinio veikimo žymus teatrininkas Arthur
e-liia prašė Egipto. Kūhos komitetą. Hopkins, 71 metų.

NEW YORK. — Mirė j-

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

glija prašė Egipto, Kubos 
ir Ekvadoro atst. Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
boje, kad remtų Anglijos 
siūlymą priimti Kinijos 
Liaudies Respubliką Į Jung
tines Tautas ir į pastovius 
Saugumo Tarybos narius.
Tam priešinasi amerikinis 

blokas.

Hopkins, 71 metų.
405 So. 4th Street

Cor. Hewes St.
Brooklyn, N. Y.

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

PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EVergreen 7-G868

*36^ ^06^

Austrija neišduoda prieš- 
sovietinio žmogžudžio
Viena, Austrija. — Sovie

tų Sąjunga reikalavo, kad 
Austrija išduotų buvusį au
strų valdininką And. Liber- 
dą kaip žmogžudį. Liberda 
dalyvavo nužudyme 
nio leitenanto. '

Austrijos valdžia 
kė išduoti Libėrdą 
tams.

ALBANY, R Y. — New 
Yorko valstijos seimelis nu- 

| tarė amžinai įkalint nepa- 
i taisomus lytinius krimina- 
| listus.

sovieti-

atsisa-
Sovie-

w ..._ _ _ _ _ _ _
I d U SI fl D U O N d / 

WJ\SCH0LE5 BAKING 1/4

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

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

TELEPHONE

STAGG 2-5043

RES. TEI.

IIY. 7-8681

EGZAMINUOJAM AKIS
- RAŠOME RECEPTUS

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

ezaGs9

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.

—-----------------r

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith, Daily)—šešt., Kovo 25, 1950




