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Tai, kas iš tikrąją įvyko 
Clevelande kovo 19 d., kai 
lietuviški hitleriniai kryžio
kai užpuolė mūsą LLD jubilie-
jinį bankietą, rasite mano 
straipsnyje, telpančiame lais
vėje. Todėl apie tai čia ne-
betenka kalbėti.

Bet šis šiurkštus įvykis ma
ne galutinai įtikino vienu 
klausimu. Mane įtikino, kad 
užpuolikai ir.ją kurstytojai ir 
organizatoriai yra ne tik pir
mosios klasės juodašimčiai, 
bet ir nebepataisomi melagiai.

Tik pasiklausykite, kaip jie 
savo “karžygišką” žygį apra
šo, pavaizduoja plačiajai vi
suomenei.

Naujienoms Clevelande Bim
ba buvo priverstas “bučiuoti 
Staliną.“ Bet Stalinas Bimbą 
“įspyrė” ir partrenkė ant 
grindą. Joms didžiausia lai
mė, kad “ten pat buvusi po
licija greitai iš Bimbos atėmė 
peilį, todėl auką nebuvo.“ 
(N., kovo 21 d., ant pirmojo
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| CIO sekretorius Carey kartoja šaukimą tais vės Bazaras Amerikonai padėję čechoslo vaky valdžiom
i išvien su fašistais kariauti Neįvyko
Dešinieji CIO vadai atmeta reikalavimą pašalint Carey 
už fašistų šaukimą karan prieš komunistus

priešam pabėgti 3 užgrobtais lėktuvais
Grūmodami revolveriais, priešai privertė lakūnus 
perskristi j amerikinį Vokietijos ruožtą

puslapio.)
Kiek čia džiaugsmo ir pa

sitenkinimo !

Bet pasiklausykime rasteni- 
nią - karpinių smetonininką 
balso — balsoytų, kurie buvo 
vieni iš hitlerinės gaujos mo- 
bilizatorią užpuolimui ant 
mūsą bankieto. Dirva (kovo) 
23 d.) tvirtina, kad “jei Bim
ba būtą ramiai praėjęs pro 
demonstracijos tvarkytoją ve
teraną padarytą taką, viskas 
būtu pasibaigę daug ramiau 
ir paprasčiau. Bot jis iš kar
to paleido į darbą alkūnes, 
verždamasis pro demonstran
tu užstotą vietą...” Ir to
dėl visas triukšmas prasidė
jęs. (

Tik pagalvokite: hitleri
niai chuliganai buvo toki ge
ri, toki kultūriški, jog neži
nodami, nei kada, nei iš kur 
Bimba pribus, buvo padarę jo 
praėjimui taką ir ramiai lau
kė.

Juk tik paskutinis kvailys 
šiuo Dirvos melu patikės.

★
Laikinai palikime šiuos me

lagius, eikime prie kitų. Tos 
pačios politinės vieros Brook- 
lyno Vienybė (kovo 24 d.) su
rado, kad Bimba Clevelande 
atlaikė “slaptus posėdžius su 
komunistų vadais” ir tik tuo
met leidosi į salę.

Tuo tarpu šeštadienį Bimba 
buvo ir kalbėjo Detroite ma
siniam susirinkime ir bankie- 
te, Detroitą apleido tik ko
vo 19 d., 9 vai. ryte, ir au
tomobiliu pasiekė Clevelandą 
tik apie 3 vai. po pietų, ir ėjo 
salėn nė gyvos dūšios iš cle- 
velandiečių draugų nematęs.

Vienybė visiškai nesurado 
veteranų Bimbai praskilto ta
ko. Ji sako: “Bimba ilgai 
nedrįso ateiti. Pagaliau pės
čias bandė nepastebėtas pra
smukti. Tačiau minia tuojau 
pažino...”

Kas toliau ?
Dirva teigia, kad Bimba pra

dėjęs “minią“ pulti.su ja bar
tis, jai sakyti: “Ko jūs čia 
atvažiavote, važiuokite pas 
Hitlerį.“ Ir taip “A. Bimbai 
tebetęsiant barnius, demons
trantai tuojau prinešė Stalino 
paveikslą“ ir “liepė jį bu
čiuoti.” Bet, žinoma, Bimba 
“Stalinui pagarbos reikšti ne
siskubino, bet leidosi į gin
čus.”

Betgi juodašimčiai iš Vie
nybės taip pat griežtai tvir
tina : Kai Bimbą minia pa
žino, jis “susinervino, išblyško 
ir stengėsi kuogreičiausiai 
įsprukti į salę.”

(Tąsa ant 5 pusi.)

Philadelphia. — CIO cen
tro sekretorius - iždininkas 
James Carey buvo pakvies
tas į Philadelphijos CIO 
i unijų tarybos susirinkimą 
| pasiteisinti, kodėl jis sausio 
28 d. sakė Amerikinio Le

giono konferencijoj:
“Kitame kare mes susi- 

I dėsime su fašistais, kad su- 
muštume komunistus.”

Carey, kalbėdamas phila- 
delphiečių CIO tarybos su
sirinkime praeitą savaitę, 
teisinosi, kad jis ne visai 
taip sakęs legionieriams, 
kaip spauda paskelbė. Tad

Mirė Frank Buck, garsus 
žvėrių gaudytojas

Houston, Texas. — Mirė 
Frank Buck, 66 metų, iš
garsėjęs laukinių žvėrių 
gaudymais Afrikoj ir kitų 
kraštų raistuose. Buck me
džiodavo šitokiu obalsiu: 
“Pagauti ir gyvus juos par
gabenti.”

Buvo pagaminti ir rodo
mi įdomūs judamieji pa
veikslai iš jo medžioklių.

“McCarthy klejoja,” sako 
jo įtartas kaip neva 
Sovietų agentas

Washington. — Republi- 
konas senatorius Joe Mc
Carthy įtarė profesorių 
Owena Lattimore, girdi, 
kaip “Sovietų agentų gal
vą” amerikiniame valstybės 
departmente.

Lattimore dabar yra 
Jungtinių Tautų pasiunti
nybės narys Afganistane, 
Azijoj; ir pirmadienį jis 
kablegrama šitaip atsiliepė 
į McCarthy’o įtarimus:

— Tie įtarimai yra tikrai 
tušti McCarthy’o išmislai ir 
klejonės.

Lattimore žadėjo parskri
sti į Washingtoną ir atsa
kyti tyrinėjančiai Senato 
komisijai į McCarthy’o ple
palus.

McCarthy pasakojo, būk 
valstybės departmentas 
“knibždėte knibždąs komu
nistiniais valdininkais.” Bet 
jis'neįstengė parodyti nė 
vieno tokio valdininko.

VENGRIJA PALIUOSUO- 
JA DAU KALINIŲ

Budapest. — Vengrijos 
valdžia paskelbė amnestiją- 
paliuosavimą daugeliui po
litinių ir kriminalinių kali
nių. Jiems bausmė atlei
džiama, minint 5 metų su
kaktį nuo fašizmo nušlavi- 
mo Vengrijoje.

SU TURKŲ LĖKTUVU 
ŽUVO 16 ŽMONIŲ

Istanbul, Turkija. — Nu
krito keleivinis turkų lėk
tuvas. Užmušta visi 5 lakū
nai, 10 keleivių ir vieno la
kūno kūdikis.

ROMA. — Tiktai vienas 
iš kiekvienų 12 gyventojų 
Italijoj teskaito laikraštį.

Carey paskleidė šiame susi
rinkime lapelius, kuriuose 
pabrėžė sekančius savo žo
džius : ,

“Taip, aš sakiau: Mes su
sidėtame su fašistais kovo
ti kare prieš komunistus.” 
. Skundą prieš Carey ir 
reikalavimą pašalint jį iš 
CIO centro davė Ike Freed- 
manas, CIO Kailiasiuvių 
Unijos delegatas. Bet deši
nieji vadai, išklausę Ca- 
rey’o pasiteisinimų, atidėjo 
skundą, girdi, vykdomajai 
Philadelphijos CIO unijų 
tarybai svarstyti.

į Tęsiasi Belgijos I 
valdžios krize dėl 
karaliaus grąžinimo

Brussels, Belgija. — Bei-i 
gų karaliaus pavaduotojas! 
kunigaikštis Charles pa
kvietė liberalu vada Alber-1 ° vtą Deveze sudaryt naują' 
ministrų kabinetą ir būt jo j 
premjeru.

Deveze reikalauja, kad 
skaitlingiausia katalikų 
partija atsisakytų nup už
sispyrimo grąžint išįrem-' 
[tąjį karalių Leopoldą) III.) 
■Deveze mėgina suorgani-i
zuūt sudėtinį ministrų ka
binetą iš visų partijų atsto
vų, apart komunistų.

Socialistai buvo iššaukę 
didžiulį streiką prieš Leo
poldo grąžinimą. Jie reika
lauja pavest sostą Leopoldo 
sūnui. Policija sužeidė kelis 
tuzinus streikieriu. /

Jeigu nepavyki ik^i ket
virtadienio sudaryt /naują 
valdžią, tai Deveze ketina 
paskelbti naujus seimo rin
kimus. '_________ _

2,000,000 bedarbių 
išbaigė pensijas

Washington. — Dabar 
Jungtinėse Valstijose yra 2 
milionai tokių bedarbių, ku
rie išbaigė nedarbo pensi
jas ir turės laukti pusę me
tų, iki galės vėl bedarbiškas 
pensijas gauti.

Valdinis skaįtmenų biu
ras neseniai pranešė, kad 
esą 4,684,000 “tikrų” bedar
bių; nepriskaitė tų, kurie 
“laikinai” paleisti.

Darbo unijos skaičiuoja, 
jog yra daugiau kaip 6 mi
lionai bedarbių.

Ypač sunku gauti darbą 
jaunuoliams, kaip nau
jiems darbininkams, ir ap- 
senusiems, sako valdžios 
raportas.

SAN FRANCISCO. — 
Pranešama, kad 10,000 
meksikiečių per mėnesį 
slaptai pereina į Jungtines 
Valstijas.

BEIRUT, Lebanas. — Le- 
ban valstybė visai uždarė 
savo sieną prekybai su gre
timąja Syrija.

Pastaruoju laiku New Yorko mieste yra patvarkymas, 
kad organizacijos, rengdamos bazarus, turi išsiimti spe
cialius tam reikalui leidimus. Laisvės bendrovė įteikė 
aplikaciją policijai dėl tos rūšies leidimo.

Lietuviai kryžiokai, pamatę bazaro skelbimus, puolėsi 
protestuoti policijai, kad neduotų Laisvės bendrovei to
kio leidimo, argumentuodami, būk laikraščiams įstaty
mai neleidžia bazarų proga naudotis. Policija leidimą 
sulaikė, ir mes tik paskutinėmis dienomis gavome žinią, 
kad leidimas sulaikytas.

Buvo skelbta, kad vazaras įvyks kovo 25 ir 26 dieno
mis, bet bazaras neįvyko.

Po visą šalį po bažnyčiomis yra organizuojami chuli
ganiški kryžiokų būriai ir yra kunigų instruktuojami 
visokiais būdais užpuldinėti dienraštį Laisvę taip, kad jį 
subankrutuotų.

Pabaigoje sausio š. m. jie bandė pikietu pakenkti Lais
vės hankie tu i. .

19 d. kovo Clevelande kryžiokų gauja vos neužmušė 
vieną iš Laisvės redaktorių, Antaną Bimbą.

Dabar vėl Brooklyne buvo kryžiokai susirikiavę užpul-
ti Laisvės bazarą. Taigi kryžiokų siekis yra, nepaisant 
įstatymų, kuo žiauriausiais būdais pulti dienraštį Lais
vę, jo redaktorius ir kitus darbininkus ir barbariškais 
būdais Laisvo nubankrutuoti.

Pažangioji Amerikos lietuvių visuomenė turi suprasti 
tąs pikta kryžiokų užmačias ir turi pastoti joms kelią, 
turi jiems parodyti, jog jie yra silpni tamsos apuokai, ir 
mūsų dienraščio jie neįveiks!

Bazaras Laisvei yra svarbus įplaukų šaltinis. Jo ne- 
įvykimas yra didelis nuostolis dienraščiui. Pats prisiren
gimas lešavo daug, o bendrovės iždas tuščias. Neperdė
dami ir nebaugindami sakome, kad finansiniai dienraš
tis dabar yra suvargintas.

Prašome dienraščiui greitos materialės pagalbos! Mes 
turime apsiginti nuo kryžiokų! Mūsų dienraštis turi būti 
leidžiamas! Nėra pajėgos, kuri galėtų pastoti kelią tie
sai ir apšvietai.

Parengimai Laisvės naudai turi būt ruošiami. Bazaro 
reikalas nėra likviduotas. Dalykas bus pilnai ištirtas, ir 
mes už savo teises kovosime. Tačiau čia reikės ir legalių 
patarimų. Tam' reikia finansų. Visi, kurie tik išgalite,
paremkite savo dienraštį finansiniai. Malonėkite, kiek 
galint, pasiskubinti. Mes esame šlykščių jėgų užpulti! 
Turime gintis ir turime apsiginti!

Mes, žinoma, apsiginsime!
Laisves Administracija.

KONGRESO REAKCININKAI
NEPASITIKI NET FBI
Washington. — Slaptosios 

FBI policijos direktorius 
Edgaras Hooveris atsakė į 
republikono senatoriaus Joe 
McCarthy šnekas, būk vals
tybės departmentas laikąs 
savo tarnyboje “Rusijos 
agentų vadą.”

Liudydamas tyrinėjančiai 
Senato komisijai, Hooveris 
parodė, jog valdžioje visai 
nėra tokio “sutvėrimo.” 
Hooveris, pagal savo šnipų 
surinktas žinias, nurodė, 
jog McCarthy’o įtartas as
muo tik pirm 5 metų tarna
vo kaip patarėjas Amerikos 
pasiuntiniams Japonijoje;

Eisenhower perša 
išnaikinimo karą

Washington. — Senato 
lėšų komisija šaukia gene
rolą Eisenhowerį, Colufhbi- 
jos Universiteto pirminin
ką, liudyti, ar Amerika 
“per silpnai” apsiginkla
vus.

Praeitą savaitę Eisen- 
howeris pasakojo, būk la
bai nupuolęs Jungtinių Val
stijų apsiginklavimas. Jis 
ragino ruoštis karan, ne
paisant, jeigu naujasis ka
ras grūmotų ir amerikonus 
išnaikinti .

ORAS. — Apsiniaukę, šil
čiau, lietus.

bet ir tada jis neagentavo 
, Sovietam.

Tokius faktus paliudija 
! slapti valdžios dokumentai 
apie minimą asmenį.

Bet sen. McCarthy su 
kongresiniais savo bičiuliais 

■ nepasitiki net Hooveriu, 
inors pats Hooveris yra ar
šus Sovietų ir komunistų 
priešas. Taigi McCarthy 
grubi joniškai reikalauja, 
kad prez. Trumanas paro
dytų visus slaptus valdžios 
dokumentus. Trumanas 

j jaučiasi įžeistas, per daug 
stačiokiškais reikalavimais; 
todėl, sakoma, jis tyčia ne
rodys pačių dokumentų.

Pašiepia Washingtono 
ragangaudžius.

Maskva. — Sovietu vy
riausybės laikraštis Izvies- 
tija rašo:

— Senatorius McCarthy 
ir kiti vadinamų “sovietinių 
agentų” ieškotojai vaidina 
Washingtone panašų vaid
menį, kaip beprotnamio li
goniai. Jie patys save apsi
juokia pasaulio akyse.

BOSTON. — Massachu
setts ir Rhode Island vals
tijos beveik išbaigia savo 
fondus nedarbo pensijom 
mokėti.

Munich, Vokietija. — Į 
čionaitinę lėktuvų aikštę 
verstinai nusileido trys Če- 
choslovakijos lėktuvai, ku
riuos čechoslovaku valdžios 
priešai užgrobė ore.

Lėktuvų vairuotojai sa
ko, kad amerikonai padėję 
grupei priešvaldiškų čecho- 
slovakų tais lėktuvais pa
bėgti į amerikinį Vokietijos 
ruožtą.

Liaudiškos Čechoslovaki- 
jos valdžios priešai nusipir
ko bilietus Bratislavos, Os- 
travos ir Brno miestuose 
neva skristi į Pragą, tos ša-

Francijos laivakroviai 
streikuoja prieš 
ginklus iš Amerikos

Paryžius. — Franci jos 
;Laivakrovių Unija paskelbė 
124 valandų streiką prieš iš
krovimą atsiunčiamų iš A- 
■merikos ginklų. Jau pirma
dienį iš ryto streikavo 85 
| nuošimčiai visų laiv&kro- 
vių.

Šis streikas kartuyra 
protestas prieš trijų laiva- 
krovių vadų areštavimą ir 
prieš ginklų siuntimą į In- 
do-Kiną, karui prieš demo
kratinę Vietnamo respubli
ką.

Dulkią audra vakaruose
Chicago. — Pietiniai-va- 

karinėse valstijose siautėjo 
dulkių audra iki 60 mylių 
smarkumo per valandą; pa
darė daug nuostolių lau
kams ir daržams.

/________________________

Tik ,4 senatoriai pasisako 
prieš Mundto bilių

Washington. — Prieš 
Mundto fašistuojantį bilių 
kol kas pasisakė tiktai ke
turi senatoriai — republi- 
konas Wm. Langer ir de
mokratai H. Kilgore, Wm. 
Benton ir E. Kefauver.

Dar 6 Mainierių Unijos 
skyriai atsiuntė protestus 
prieš Mundto policinės val
stybės bilių.

-------------------------------------------------t-—

Francijos Kareiviai Dedas 
i Vietnamo armiją

"Peking. — Kinijos spau
da pranešė, jog dar 100 
Francijos kareivių Indo-Ki- 
noje perėjo į demokratinės 
Vietnamo respublikos ar
miją. Paskui jie išvien su 
vietnamiečiais puolė kari
nes frąncūzų pozicijas.

DRAMBLYS UŽMUŠĖ
KŪDIKĮ
Sarasota, Florida. — Kuo

met 5 metu vaikas Ed. R.
Schooley davė pririštam 
cirke drambliui pynacų, 
dramblys savo šnipu pa
griebė vaiką, trenkė jį į že
mę, uždėjo leteną ant vaiko 
galvos ir mirtinai sutrėškė.

VIETNAMO demokratinė 
valdžia dalina dvarų žemes 
bežemiams.

lies sostinę. Bet kai lėktu
vai pakilo oran, priešai pri
kišo lakūnams revolverius 
prie galvų ir liepė skristi į 
Vokietiją.

Tais lėktuvais buvo atga
benti 84 asmenys į karine 
| amerikonų lėktuvu stotį 
Erding, arti Municho. 58 

: žmonės pareikalavo sugrą
žinti juos j Čechoslovakija, 
nors amerikonai jiem įkal
binėjo pasilikti vakarinėje 
Vokietijoje. Čechoslovakijos 
valdžios priešai su vaikais, 
viso 26 asmenys, pasiliko 
[amerikinėje Vokietijos sri
tyje.

Lakūnas Joseph Klesnil 
[sakė, jog amerikonų radi
jas iš tolo davė nurodymus 
užgrobtiem ore lėktuvam, 
[kaip skristi į Erdingo aikš- 
jtę. Artėjant gi tiem lėktu
vam prie Municho, juos pa
sitiko kariniai Amerikos 
lėktuvai ir rodė, kaip sau
giai nusileisti žemyn.

Keleivis Josef Flek nesu
tiko išlipti iš lėktuvo. Todėl 
kairiniai jankių policininkai 
šiurkščiai, “naciškai” su 
juo elgėsi, kaip sako Flek.i ----------------
4 italai užmušti per 
policijos ir armijos 
atakas prieš darbininkus

Roma. — Per policiios ir 
kariuomenės užpuolimus 
prieš streikie.rius praeitą 

i ketvirtadieni San Severo 
mieste, pieninėje Italijoje, 
buvo užmušti 3 darbinin
kai; paskui mirė dar vienas 

[iš tu, kuriuos žandarai ir 
kareiviai sužeidė.

Šeštadieni darbininkai 
bandė paimti kelias dešim
tis sužeistų savo draugų iš 
ligoninės. Policija atmušė 
bandymą.

Ascoli Satriano . mieste 
darbininkai užpuolė kalėji
mą, mėgindami išplėšt įka
lintus streikierius. Ginkluo
ti žandarai atmušė darbi
ninkus.

Uždrausti darbininkų 
susirinkimai Italijoj

Roma. — Italijos valdžia 
uždraudė bet kokius darbi
ninkų ir valstiečių susirin
kimus per mėnesį iki dvie
jų mėnesių San Severo, 
Foggia ir kituose miestuo
se.

Visuotiname streike pra
eitą ketvirtadienį darbinin
kai ypač smarkiai demon
stravo prieš naujuosius fa
šistus. Valdžia tarėsi ra
minti fašistų šėlimą; sako, 
gal tuomet sumažėtų* “ko
munistinės” demonstraci
jos. -

Vakarų Vokietija krausto 
raštines į Berlyną

Bonn, Vokietija. — Va
karų Vokietijos valdžia nu
tarė perkelti dar 11 savo
raštinių į vakarinį Berlyno 
ruožtą; vadinasi, neatsisa
ko nuo Berlyno kaip “savo 
sostinės.”
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Kodėl lietuviškiems Clevelando naciams 
nepavyko ma ne nulinčiuoii 

- IS)---------------------------------------------

kais. Pirmadienį 
Literatūros Draugijos lė
toji Apskritis išleido ir tuk-; plano, 
stančiais paskleidė anglišką - tatus, 
lapelį “Protect Freedom of lys valstybei ir supylus visus 
Assembly in Cleveland.” • I 1 # #pasiroy Clevelando žmones susipaži- 

žmogus gali no su lietuviškais hitl-erinin-;

Visus prašau susipažinti su 
faktais ir tikra tiesaTiesiai gan j on

Štai kur buvo mano pir- 
mioji baisi klaida. Kažin 
kaip aš dar įsivaizdavau, g0. Riksmas 
kad mes turime reikalą su Dar I"

$9.ooi1 žmonėmis, kad jie jokiu bū- Ds aplinkui mane. Pamaty-ldė,

SUBSCRIPTION RATES
$7.00' Canada and Brazil, per year $8.00 Į
$3.75 : Canada and Brazil, 6 months $4.00 |
$8.00 ' Foreign countries, per year 1
- -o lForeign countries,_ 6 mmths_ $4.50 j (]u neis(]rįs žlHOgų linČillO-

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. 
under the Act of March 3, 1879. ! dar neturime Hitlerio. Įsi- 

I vaizdavau, kad to prakeik- 
■ to sutvėrimo išperos neiš
drįs 
daugybės kitų žmonių, ke

is intis ant jiems asmeniškai 
m . _ . „ . . . . , , . , ,.. .. . netgi nepažįstamo žmogausTaip tare pries dvi savaiti Stockholme (Švedijoj) įvy

kusi tarptautine konferencija, kurioje dalyvavo 150 de
legatų, atstovaujančių apie 800,000,000 žmonių. .

Tarp kitų atstovų Stockholm© konferencijoje buvo 
Pietro Nenni, Italijos socialistų partijos vadovas; Fran- 
cūzijos mokslininkas, Nobelio laureatas, prof. Joliet-Cu
rie; Tarybų Sąjungos rašytojai Aleksandras Fadiejevas 
ir Uja Erenbųrgas? taipgi amerikiniai delegatai: Albert 
E. Kahn, O. John Rogge, Johannes Steel ir Rockwell . . . . , . < - ri^ent laukinių durų, dar ant sali-

. m -i Tz j • • j i ! gatvio tebesant, kažin kasBusimajame laikos Kongrese, sakoma, vyriausiu daly-y5 nžino ir 
ku bus tas: reikalauti, kad nebūtų karuose naudojama Į^il)d 
atominė bomba, o kuri šalis tai drįs pirmoji naudotų bus ' - // '
paskelbta karo kriminaliste.

Į Kongresą žadama kviesti visokių politinių pažiūrų 
ir religinių įsitikinimų žmonės, kurie tik stoja už taiką, 
prieš karą.

Italijoje, sakoma, šiuo metu veikia nemažiau (30,000 vi
sokių taikos komitetų bei grupių.

Taigi Tarptautinis Taikos Kongresas bus reikšmingas 
visam pasauliui. Gerai, kad jis žadama šaukti Italijon. Į 
Italiją šiuo metu 
metams minėti, 
katalikų, kurie,

Busimasis taikos kongresas
Atrodo, jog šių metų rudenį Italijoje įvyks viso pasau- 

■ lio taiką mylinčiųjų žmonių kongresas dėl taikos palai
kymo.

vyksta nemažai katalikų jubiliejiniams 
tad manoma, jog bus gera dalis tokių 
aplankę Vatikaną, norės dalyvauti ir

A r gi tai nėra tragiška!
Atsimenate Alger Hisso teismą?
Be abejojimo, kiekvienas jį atsimename.
Na, ir štai, pašaukiama žmonės į džiūrę, kuri turėjo 

Hissą teisti. Jų tarpe pašaukiama tūla moteriškė, F. H. 
Ji prašo teisėją ir advokatus nepriimti jos džiūrėn, pa
leisti ją. Ir moteriškė tampa paleista.

Kodėl gi ji prašėsi, kad nebūtų priimta į džiūrę?
Moteriškė dabar atsako: .dėl to, kad aš bijojau keršto.
Šių metų kovo 21 d. dienraštyj New York Post F. H. 

savo laiškelyj, moteriškė šitaip dėsto:
‘‘Aš prašiau mane paleisti dėl paprasto, būtent, fakto, 

kad aš bi jojau, kad manęs neapskelbtų komuniste, jei aš 
būčiau suradusi, jog Hiss yra nekaltas ir būčiau už tai j 
balsavusi. Toliau: mano sūnus ir vyras butų buvę me
džiojami, persekiojami jų darbuose, jei aš būčiau už Hi
sso išteisinimą, kai tas faktas būtų išėjęs aikštėn. Aš ži
nau ir eilę kitų pašauktųjų į džiūrę žmonių, kurie prašė- i 
si, kad jų nepriimtų į džiūrę, kad juos paleistų; jie tai 
darė kaip tik dėl tos pačios priežasties, kaip ir aš.

“Gėda ir galvoti, kuomet asmuo negali tikėtis teisingo 
teismo, kuomet jo lojalumas yra pavojuje...”

Šitaip rašo moteriškė, kuri galėjo būti Hisso džiurėje 
ir kuri galėjo balsuoti už jo, Hisso, išteisinimą!

Aišku, mums rodosi, jog ši moteriškė, nepaisydama 
nieko, turėjo eiti į džiūrę, privalėjo, joje būdama, pa
reikšti savo nuomonę taip, kaip ji mano, nepaisydama 
pasekmių. Deja, ne visi žmonės daro taip, kaip mums at
rodo turėtų būti daroma.

Bet šis F. H. pasisakymas aiškiai parodo, kokios teisy
bės šiandien asmuo gali tikėtis teisme, jei jis, asmuo, da- 
leiskime, yra apšauktas komunistu!

Drąsūs tie britai mokslininkai!
Du žymūs Anglijos mokslininkai pareiškė, kad jie at

sisakytų gaminti hidrogeno bombą, jei butų pakviesti 
ą gaminti.

Jais yra Dr. G. O. Jones ir prof. Kathleen Lonsdale.
Tai drąsūs pasisakymai.
Jei Amerikoje atsirastų tokių mokslininkų, kurie to

kius viešus pareiškimus padarytų, tai jie, be abejojimo, 
būtų apšaukti komunistais ir Maskvos agentais.

Paminėtieji du mokslininkai, atsisakydami prisidėti 
prie gaminimo hidrogerio bombos, tai daro-,, matyt, išei
dami iš humanistinių sumetimų. Jie žino, jog tokia bom
ba būtų gaminama ne statybai,' bet griovybaį, karui.

kartus. Dabar jos siekia dau
giau kaip 300,000 rublių. Tik
tai iš visuomenės gyvulinin
kystės gauta 105,000 rublių, 

žemės ūkio artele prieš lai
ką atliko visas valstybines 

Lietuvių prievoles, pristatė valstybei 
pūdų grūdų viršum 

Suvedus metų rezul- 
atidavus visas prievo-

dar padidėjo. įtė tą savo auką sukruvin- 
kiečiau pradėjo spaus-;tą. Bet kaip greitai 

, kad tas Ž
mas kraujo tik padidino jų;nors bent kuriam iš jų kuoiuw An<- rvtm’nuq npt 1<p- nors už tą kraują atlyginti, Į £

,r_________ _£ Draugijai ir
sustingo, sustingo jų ir lie-;man bet kokiuose legališ- 

... i sLevuixiao. viii»iciciv!?uv'a'. atsidūrė paniko-j kuose žygiuose prieš hitleri-
is dienos šviesoje,, akyse. . t- ka(] ikja geibgtis ije. I nius chuliganus.
ii/virhA.i Iriril rr /X1 1 1 .707 ,

Toliau. Kaip matote, man 
mano i visiškai neteko parpulti ant

ipetitą. - nors už tą kraują atlyginti,) jetas advokatu
Ii* šitoje akimirkoje, šito-^aP° būimės  ̂jpimti, Jie i patarnavimą

•? sekundoje įvyko tikras! .. . . . ... .. .----- --- ------
‘stebuklas.” Dinktelėjo

Todėl, pastatę mašiną ant'xr.j 
65-tos gatvės, be jokios ap
saugos, be jokio apsirūpini
mo mes tryse, dvi čikagie- 
tės ir aš,' leidomės per tą 
gaują, kad pasiekus salę.

A .

!gintis. Atsiminiau, kad ma-; Ir tai buvo mano laimė.)
! no vienoje kišenėje visuomet Tik tas ir išgelbėjo
guli poros colių juodas lenk- gyvybę. Būtų netiesa, jeigu žemės ir todėl Naujienų ke
tinis peiliukas. Užtikrinu) aš sakyčiau, kad t-ep, tame respondentas m-eluoja. Ta- 

' visus, jog aš nė nepajutau, i rate, 
kaip ranka smuko į kišenę jau ir laukiau, kol fašisti- kšo smūgis tik perskėlė lū- 

;ir pasigavo tą peiliuką, su-'niai žvėrys atsipeikės, atsi-įpą ir sukruvino, bet nepar- 
)lenktą ir ten gulintį. > Kai įgriebs ir dar didesniu įsiu-įmušė.
aš ją ištraukiau iš kišenės,.! timu puls ant savo aukos. (Daugiau bus) A. Bimba.

i ji jau nebebuvo tuščia, joje; Užteko akimirkos. Užteko 
buvo suspaustas juodas pei-i sekundos. Užteko kelių di-

l liukas. Mano laimė, net ne- dėlių atbulų žingsnių ir aš 
j'žinau, kam už tai dėkavoti,'atsidūriau salėje. Tik besi- 

suii\O.!}^d vienas iš hitlerinių .traukdamas užgirdau
. • i .i 1 • ‘ ZjI 1 IkJLl A LI UCIOIUMV V. J i 1

. . Pa<1<’ aisus’ mano rankoje atsirado juo-> Saleįsiutę i riksimis, sauksmas j]iukas h. tiegj
keiksmai. 1
miau, faip jūs, tikiu, kurie) 
nesate buvę linčininkų gau
joje, jokiu būdu negalėsite 
sau įsivaizduoti ta baisui 
siaubą, kokį žmogus jaučia,) 
tokioje padėtyje atsidūręs. 
Negalima įsivaizduoti. Nie
kados pirmiau nebuvau žiū
rėjęs tiesiai mirčiai į akis,' 
— mirčiai ne lovoje, ne Ii-) 
goninėje, bet rankos-? visiš
kai sužvėrėjusios fašistinės 
gaujos! '

Tik pajutau, kad iš visų 
pusių mane hitleriniai žmo
gžudžiai, girti, raudonomis 

[akimis, apsiputoję nuo riks- 
)mo, apsupo. Bandau aš į 
juos kalbėti, klausti, ko jie 

i iŠ manęs nori. Bet argi jie

aš didvyriškai stove- sai pasalingo fašistinio nie-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

fondus, artelės valdyba nuta
rė išduoti už darbadieni po 8 
kg grūdų, 70 gr. cukraus, 10 
kg pažarų kolūkiečių gyvu
liams ir po 5 rublius pinigais.

Kolūkyje sparčiai vystosi 
kultūrinis gyvenimas. Arte
lėjo yra klubas, biblioteka, 
žmonės pradėjo mokytis. Lik- 
v i d u o j am as ne rasti n gu m as.
Visi kolūkiečių vaikai lanko 
mokyklą. Beveik kiekvienas 
kolūkietis prenumeruoja laik
raščius, žurnalus.

Dabar kolūkyje naujas pa
gyvėjimas. Kolūkiečiai vei
kliai rengiasi rinkimams i 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą. 
Jie nutarė pavyzdingai pasi
rengti pavasario sėjai. Sė
klos jau supiltos visai vasa
rojaus 
g i am as 
i’ius.

sėjai.
supiltos visai

sėjai, sėkmingai bai-
remontuoti invento-

. “Aušros” Žemės Ūkio Artelėje

KĖDAINIAI. — Per ketve
rius metus, praslinkusius nuo 
rinkimu i TSRS Aukščiausią
ją Tarybą 1916 metais, Kra-

■ kiu valsčiuje vyko dideli pa
sikeitimai. Darbo valstiečiai

. _____ žengia kolek
jos keliu, valsčius bt 

i tisai sukolektyvintas. 
ūkiečiu namus atėjo 
rintis ir kultūringas

■ mas.
Buvusieji kumečiai 

gingiej i valstiečiai,

radau stalus ap- 
Rnin iv nš niv 'vlcl° 11 ,mjbiub, paruoštus bankie-
- . ‘h • rišku balsu suriko: “Jls* ^ft-ifui. Apie juos sukinėjasi k-e-

)-i peili!” Taip suriko, jog) lėtas draugių ir vienas kitas 
[veikiausia galima buvo gir-j vyras. Visi susijaudinę ii’, tvirtai ž 
(lėti už poros blokų. Dar' susirūpinę.

v kažin kas suriko: “JN Itin Atsistojau ir pradėjau i 
i skepetaite šluostytis krūvi-' 
;nas lūpas. O tas mano pei-i 
liukas jau vėl ramiai ilsėjo-į 

pradėjo atbuli vienas ant pi žipono kišenėje. Taip man ; 
kito grūstis, _c -- 3 < r

mano ranką. Kaip beregint, mainęs atsiranda gerai į 
priešais mane pasidarė ko- už mane aukštesnis . storas •.__
kių penkių pėdų tuščias ra- policistas ir vienas iš_kry- i užtikrino gausu javu, 

kiniu kultūrų, vaisių ir
i derlių. Kolūkio pini- 

eistas paleido savo rankas į; ginęs pajamos pernai palygi- 
mano viršutinio žipono kiše-i nūs su 1918 metais išaugo 1 
nes ir tą peiliuką perkėlė! 
į savo kišenę. Tiek tą pei-' 
liuką ir bemačiau. Jis pasi-. 
liko Clevelande. Clevelan- 
das dabar ant tiek turtin
gesnis! Nežinau, ar pajėg-i

šautuvą!” pasitu-
gyveni-

ninkai tapo pritrenkti ir 
pradėjo č

bešluostant,

sekundų atgal staugė, 
gyvuliai staiga nutilo, 
ler i n i a i žmogžudžiu i
bailiai! Juk Hitleris, Musso- 
linis ir Smetona buvo pa
tys didžiausi bailiai. Juk 

klausys? Argi šitie fašistu' kruvinasis _ Smetona prie 
niai žvėrys skaitysis su ar-'.pirmo pavojaus savo kailiui

tas. Tie, kurie dar tik poraOiokų. Visiškai man ne pu--■ ■ ■ 
kaip1 sės žodžio neprataręs, poli-,žovių 
Hit- 
vra •7

ir var- 
susibūrę 

“Aušros” artelėje, tapo savo 
ikimo šeimininkais. Jų pasi

aukojantis darbas laukuose 
, techni- 

dar-

Kolūkiečių Lenktyniavimas

PILVIŠKIAI. — Valsčiaus 
žemės ūkio artelės lenktyniau
ja dėl pasirengimo pavasario 
sėjai.

“Šešupės” žemės ūkio ar
telės remonto brigada, vado
vaujama Narijausko, jau 
Įvykdė savo Įsipareigojimus. 
Visas inventorius parengtas 
p a vasari o sėjai. Dabar kol
ūkiečiai tvarko vežimus. Ge
riausieji brigados nariai Va
lentą ir Baltušis viršija die
nos užduotis 50—100 procen
tų.

Sėkmingai baigia remon
tuoti inventorių Černiachovs
kio vardo, “Jūros,” “KomjaU>- 
nuolio” ir eilės kitų žemės 
ūkio artelių kolūkiečiai.

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAUčIUS, M. D.

530 Summer Ave. Newark, N. J
Tel. Humboldt 2-7964

gumentais, su protu, su pa- bego is Lietuvos. Juk Mus-y. _ . v.
. i solinis atsiklaupęs ant kelių ;S1U JI atgauti. Nežinau, ar 

prieš partizanus prašėsi pa-yra kokia nors legališka
’'sigailėjimo. Juk Hitleris, iš-1Priemonė jį atgauti, pri- . 7

skerdęs milijonus žmonių i versti Clevelando valdžią) žemas kraujaspūdis. 
■ " ■ "’'man jį sugrąžinti.

O atgauti labai norėčiau: jau 
Jis man be galo brangus, man 
Jis yra. man vieno draugo tulžies pūslelėj. Gydytojas i sūrio (lietuviško, ne smar- 
dovana. Jo kaina yra gry- sakė, kad man yra ten ak--kaus, be jokių priemaišų), 
nai sentimentališka. Jis iš-imenys. 
gąsdino, pritrenkė gaują) Aš ir šiaip turiu sujau- 
hitlerinių riezninkų ir išgel- ’dintus nervus, galvą man 
bėjo mane iš linčininkų i kone kasdien skauda. Akys 
ranku. I greit privargsta, viduriaiv

dorumu? Juk jie čia sumo
bilizuoti ir atvesti bjaurų, 

.kruviną darbą atlikti. Jog 
itai tiesa, tai pripažino ant 
rytojaus ir vietiniai laik- 

įraščiai. Jie .parašė, kad chu
liganai buvo sumobilizuoti 
Švento Kazimiero salėje ir 
iš ten atvesti prie Slovėnų 
salės ant St. Glair Avenue.

Man tik sakinį kitą išta
rus, kažin kas iš kairės pu
sės iškaba smogė į galvą ir 

' numetė nuo galvos skrybėlę. 
Man nespėjus nė atsisukti 
ir pasižiūrėti, koks chuliga
nas tatai padarė, kitas žmo
gėdra iš dešinės pusės visa 
jėga kirto tiesiai į lūpas. 
Ranka pagriebiau už lūpų 

i ir pajutau, kad kraujas bė
ga. Dabar jau pamačiau, 
kad esu atsidūręs hitlerinių 
žmogžudžių gaujoje, kad met, kuomet keli jų desėt- 
čia jau eina reikalas pačios kai buvo apsupę vieną be- 
gyvybės. Gauja, pamačius ’ginklį žmogų. Jie tiesiog 
kraują, dar daugiau apsvai-' draskūnais tapo, kai pama-

i pamatęs, kad prirėš atsiskai
tyti už savo
!pats galą pasidarė. Juk lie
tuviški hitlerininkai Lietu
voje, vokiečių hitlerininkų 
vadovaujami, masiniai sker
dė beg'inklius žmones. Drą-, 
šiai skerdė tik tuos, kurie 
negalėjo pasipriešinti. Jie 
yra visiškai sugedę, išsigi
mę žmonės. Jie, 
nekalto žmogaus kraujo la
šą, nori jo sulakti visą 
kvortą. Bet jie bijo patys 
gauti į kailį. Jie bijo, kad 
|kas nors ir jiems kraujo la
ją neištrauktų.

Todėl ir dabar jie jautėsi 
tikrais didvyriais tik tuo-

dminalystes,

Akmenys, nariai,

Gerb. gydytojau.
pervirš

negerai

giau) kvortų pieno, nešal
to; galite dadėt ir grietinės 

Man — tai lengviausias jums 
63 metai. Ir riebalas. Sviestas jau netin- 

viduriuose,• ka. Pora virtų kiaušinių,

Padetis “labai kritiška” i
z * i

Niujorko Times korespondentas Washingtone, W. H.!
Lawrence, rašo, kad jo gautomis žiniomis iš pietrytinės i 
Azijos, padėtis esanti “labai kritiška.” «

. Korėjoje, Indo-Kinijoje, Malajuose ir Burmoje, sako j 
jis, jau verda karštasis karas.

O jei prasidės karas (kuris grūmoja) tarp Indijos ir; 
v Pakistano, bus dar blogiau.
, - Ypatingai kritiška padėtis yra Burmoje ir Indo-Kini- į 

joje, žymi Mr. Lawrence. ‘
Klausimas kyla toks: kam toji padėtis kritiška—liau- 

„džiai ar jos priešams?
Mums atrodo, jog Mr. Lawrence turi galvoje liaudies 

T priešus—jiems padėtis ten yra kritiška. Milijonai žmonių 
nepasitenkinę gyvenimu, nes jis yra baisus; jie kyla, 
kovoja už naujesnį gyvenimą. O jų kovoms teikia įkvė-

’ Jpiino Kinijos liaudies pasiekti laimėjimai.

Prezidentas Trumanas atvyksta i laivyno submari
ne bazę, Key West, Floridoje, ten atostogauti 

4 savaites. i

Liesa 
ypač 
vandeny kepenis pora mi
nučių ir šveiskite, ir tą vi- 
raliūką ištvonykit: geras 
tonikas. Virtos jūrų žuvys 
irgi tinka, be riebalų, kai
miškai. Sriuba bet kokia 
tinka, jei neriebi.

Gerai — džiovinta juoda 
duona, šiaip . džioviniai 
(Ry-krisp, sweedish rye 
bread, Ralston, Shredded 
Ralston, wheatsworth ce- 

Dė- real, Wheaties, Oatmeal), 
j Visokie vaisiai ir daržovės 
ir jų sunkos. Kas nesusi- 

— kramto, nerykite, tik sun- 
■ką. Aštresnę sunką perpus 
su pienu maišykite.

Vitaminų būtinai, nepa- 
ma tikrai nustatyti. Jei i vaduojamai: Abdec, Vi- 
rentgenograma parodytu I penta pearls, Dayamin, 
akmenis, tai be operacijos iMulttovals — bet kokio mi- 
veikiausiai neapsieisite. Jeijšinid: po dvi kapsules laike 
akmenų ’ nuotrauka neparo- i valgymo, po 6 kas diena, 

' silpnai visą gyvenimą. Po 1 lašą
, iediao kas diena. Gerai ir 

_____ magnezijos pieno — po 
Ar operacija ar neopera-. šaukštelį po valgio. Kai, vi- 

cija bet jums svarbu žiūrėt durius pučia, paskauda ar 
dietos. Nevartokite jokių kartelis ėda — bismuth suh- 
riebalų, aliejų ir jokių rie- i galiate miltukų po šaukšte- 
bių, valgių. Jokių erzinau-Įlį bet kada, 
čių, smarkių prievalgių — 
pipirų, muštardos, garsvy- 
čių, svogūnų, kopūstų (rau
gintų pirktinių), degtinės 
ir smarkių gėralų. Nerūky
kite. Valgykite dažnai, bet 
po truputį. Kas diena gali
te ištriūbyt ir porą (ir dau-

. ■ T. , , , .nemala gerai.pamatę; Nlcko nebučiavau, niekur | Buvau pas gydytoją, bet, 
neklūpojau ‘nesijaučiu geriau. Gal man

Kaip matote, jokio Stalino ką patartumėt apie maistą, 
aš nebučiavau. Jokio Stalino |^š viską valgau, geriu po 
aš visiškai ten nemačiau.' truputį kavos ir kai kada 
Mačiau tik gaują ’ 
pasiutusių sutvėrimų, kurie) 1 
su savo chuliganizmu daro)ao 
baisią gedą visai lietuvių' 
tautai, puldo, žemina gražų | 
Amerikos lietuvių vardą vi
suomenės akys-e. Ant ryto
jaus stambiausiam Cleve
lando laikraštyje “Cleve
land Plain ’Dealer” pasiro
dė tęks per visą pirmą pus
lapį antgalvis: “Pickets 
hurl eggs at east side rally.” 
Ir eina „ilgas to bjauraus 
įvykio aprašymas. Tikiu, 
jog švaresni katalikų, tau
tininku ir menševiku sroviu 
žmonės, pasiskaitę tą apra
šymą/ tikrai pasipiktins 
hitlerinių chuliganų žygiais 
ir iš gėdos n-egalės akių pa
kelti. Visas Clevelandas 
skaitė. Kalbėjausi su dau
gybe amerikiečių. Mat, ant 
rytojaus vakare įvyko Paul 
Robeson milžiniškas kon
certas, kuriame dalyvavau. 
Kiekvienas, su kuriuo tik 
teko pasikalbėti, jau žinojo 
apie įvykius Slovėnų salėje 
ir reiškė giliausį pasipikti
nimą lietuviškais hitlerinin:

virta mėsa gerai, 
kepenys. Pavirkite

visiškai |a^aus-
Gydytojas sake, kad ma-

• žemas kraujas ir yra!
Į truputis ’ reumatizmo.
| kui iš kalno.

Atsakymas.
Kai dėl tų akmenų. Būti-; 

nai taį reikia patikrinti su 
“X’ (Rentgeno) spindulių 
nuotrauka. Kitaip negali- • 

nustatyti. Jei i vaduojamai: 
pearls,

do. o tik tarp sau 
veikia kepenys bei tulžis 
tai operacijos nereikia.

Kas diena pasivaikščio
kite. Dažniau pasilsėkite. 
Pilvą gerai yra pamasa- 
žuot, pabraukyt, šildyt su 
diatermija, su ultra-violeti
niais spinduliais, su karšto 
vandens bonka arba elek
triniu šildytuvu.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Kovo 28, 1950



M.

Kartu
Išeigų buvo

Dar įplaukų 1949

Viso
5.00

79

M

118

$992.07 •

Kartu
Išeigų buvo

$1,1 12.80

185

20

Kartu
Išeigų buvo

M.

$810.50

$969.06
992.07

Neptūne 
, Detroit

A.
K.
K.

104
161

Už
Už
Už
Už

54
160

Balansas 
m.

M.
A.

209
145
200

19
49
43

185
188

M.
M.
M.
B.

$66,50
25.00
92.62

7.11

Pav.
29

Balansas 
Šolomskas,

Pav.
P.

41 P.
L.

187 P.

Sutrauka:
Balansas nuo 1949 metų 
įplaukų buvo

ALDLD Reikalai

24
136
63

116

133
17

41.77
2.00

33.33
53.00

Viso $873.99
Kovo mėnesį išeigos:

212
39
19

198
75
52
81

147
68

6
166
Pav. J. A. Dambrauskas, Spr'fld 2.10
188
37

79
Pav. F. Goodrich, Herrin

$1,961.13
831.33

Viso $874.23)
Sutrauka:

I Balansas buvo
: įplaukų buvo

36.50 i
66.25 !

Viso
Vasario mėnesį išeigos

Sekretoriaus alga už vasarį $66.50

. K t

t___

Generolas 
Thomas ir 
ba po to, 
skirti 13

P.
A.
H.
K.
M.
J.

77
94
25

124
86
28
74

8.00 .
11.50
21.00 į 
21.25 1 
32.30 !
75.75
12.00 i

32.50
15.00'

1.65 !
2.00 į 

14.25!
19.25 ■ 
32.12 
41.50
47.25 Į 

103.40 '

Viso
Sausio mėnesį išeigos: 

Sekretoriaus alga už sausį 
Vilniai už LLD garsinimą 
Už įrengimą LLD knygyno 
Už angliškas knygas 
Už atspausdinimą “Šviesos 

No. 4, 1949 m.

2.00
3.90
4.oo;
5.00
6.50

47.75 l
25.50
62.75
7.90
5.00,

46.25; Pav. V. Rudzinskas, Arbutus
55.90 i
10.50!

495.00
Notarui už LLD patarnavimus 10.(X)
Atmokėta už liter, kanadiečiam 5.00 25 A. Dapkus, 
Atmokėta Laisvei pren. ir aukų 
Atmokėta aukų Meno Sąjungai 
Už angį, knygas jaunuoliams 
Už knygij ir “Šviesos” išsiunt.

Viso '$831.33

Finansinė atskaita už sausį, vasarį | 
ir kovą, 1950 m.

Sausio mėnesį įplaukos:
Kuopa kas prisiuntė, miestas, suma

43 B. Radzevich, Wilkes Barre $2.00!
2.00
2.00
3.00
4.60 ’
5.00 I
6.20 1
6.50 i

185 D. Maizis, Richmond Hill 
Pav. V. Murza, Arlington 

J. Daubaras, Athol
85 A. Račkauskienė, Haverhill 

. S. Vrubliauskas, De Kalb
J. Stupur, Portland 

But vili, Cicero 
Guzevich, Chicago 
Burba, Chicago 
Urman, Chicago 
Krasnickas, Waterbury 

Žilinskas, Kearny 
Shell. Chicago 
Varaneckienė, Detroit 
Janulienė, Worcester 
Rušinskienė, Brooklyn 
Pūkis, Los Angeles 

Dant a, Detroit

Pav
4

92
104
187
79
29

136
19

188
155

1
145

52
Pav. J. Tamulionis, Torrington ^jl.00 
110 D. Vaitas, Rochester
35 K. Bagdonas, So. Bend

Pav. E. Raulušaitis, Bellmore
25 A. Žemaitis, Baltimore 

Pav. J. Daubaras, Athol 
Pav. J. A. Venckus, Mexico 
Pav. A. Žaliaduonis, Kuba

K. B. Kaross, Oakland
P. Johns, Miami

Padai is. Detroit
Smagorius, Maspeth 
Kulikienė, Brooklyn 
Muleranka, Hartford

Geo. Shimaitis, Montello 
D. Burba, Stamford

Atmokėta dienr. aukų ir pren.
Knygiaus išeigos
Už perkraustymą LLD knygų
Už padėlį Archyvo kn. 1949 m. 100.00 
Renda už LLD raštinę ir kny

gyną už 3 menesius* 60.00 | 
garsinimą LLD kn. spaud. 100.00 j 
įvairius spaudos darbus < 
svetimos laidos
atspausdinimą

kių knygos

A. Varaneckienė, Detroit
S. Penkauskas, Lawrence
K. Rušinskienė, Brooklyn
J. Daubaras, Athol

J. Jasilion, Clyde
K. Liaudanskas, Rockford
P. Babarskas, Brooklyn
E. Valley, New Britain
P. Janiūnas, Bayonne
P. Sliekaitis. Scranton
P. Šolomskas, Chicago

Balansas

Vasario mėnesį įplaukos
2 J. Shukis, So. Boston I

147 K. Milinkiavičius, Bk'lyn
Pav. J. Nixon, Detroit
131 St. M. Leesis, Saginaw
79 J. Urman. Chicago 

Pav. J. Linda, Douglaston 
— Dr. A. Petrick, Brooklyn

A. Rasich, Alliance
M. Bauža, Norton
J. Vinikaitis, Richm. Hill.
J. Gavėnas, Richmond Hill 1.00 i
A. Yakštonis, Trenton
M. Pūkis, Los Angeles
J. Gasparaitis, Hillside
E. Valley,' New Britain
St. Jasilionis, Binghamton

Buck, Brooklyn 
Steponavičius, Cliffside 
Pakštienė, Kenosha 

Žemaitis, Baltimore
Dambauskas, Girardville 14.00

M. Chesna, Chicago
K. Krasnickas, Waterbury
J. Chuplis, New Kensington 

Pav. J. Girdžius-, Christopher
J. Bender, Brooklyn
V. Žilinskas, Kearny
A. Jocis, Bridgeport
J. Gėlgauskas, Chicago

J. Caspar, Newark
S, Mumikas, Fitchburg 

asinskas, Boston 
ybas, Aberdeen

Johnson, Billings 
Bu -ba, Chicago

$1,940.30 j
874.23 j

$1,112:80 į
810.50 ■

$1,066.07
2.00

2.00 ■
29.50 !

2.50
2.00 |
3.00 i

22.00 j

Policistas stvėrėsi už revolverio prieš CIO United Steel
workers narius, pikietuojanoius American Snuff Co. 
šapą Memphis mieste, kur buvo daug užpuolimų ant 
darbininkų bėgiu streiko 2 mėnesių. Streikieriai rei
kalauja pridėti po 30 centų mokesties per valandą ir 
priedą mokėti ir už praėjusį laiką nuo praėjusio spalių 
mėnesio, taipgi iš algų atrokuoti ir duokles unijai.

120.65
111.21

50.00

168.34 I 
knygas 33.381 
banko Čo-

$1.068.07

Kovo mėnesį įplaukos:

Rakita, Pittsburgh 
Ui-man, Chicago

. Marks,
Norkienė
Antanaitis, Auburn 
Andriunas, Elizabeth 
Mitchell, Benld 
K. Kartonai, Maspeth 
Kraujalis, W. plains 
Rock, Fort Plains

2.00
6.25

10.00
3.75

26.50

5.10
42.75

32
17

6
67

110
75
72

. 50
39
14 

148

Kino režisierius Michailas Čiaurelis

16.75
36.25
35.75

1.00
15.50

30.25 
32.25 
36.50 
53.50 

1.00 
5.00
2.20 j
3.00 ) 

20.00 I 
24.00 į 
26.25 | 
28.00 !

2.09 Į 
31.50 i

A. J. Pranaitis, Camden' 
P. Eidukevičius, Shenand. 
S. M. Yllonis, Minersville 
P. Sholl, Chicago
K. Bukauskas, E. St. Louis 3.15
B. Radzevich,. Wilkes-Barre 8.00
J. Vinikaitis, Rich. Hill 
A. Wardo, Detroit 
V. Sutkienė, San Francisco 
V. Bovinas, Forest Hills 
11. Janulienė, Worcester 
S. Janulis, Worcester
K. Guzevich, Chicago
L. Gayers, Seattle

31 A. Apšegienė, Auburn 
44 J. Blazonis, Lowell

— Dr. A. Petrick, Brooklyn
— A. Mureika, Brooklyn 
Pav. V. Rudzinskas, Arbutus 
Pav. F. Žavis, Bethlehem 
Liet. Namo Bendrovė 
145 M. Pūkis, Los Angeles
92 M. Bu t vi 11, Cicero

1 K. Rušinskienė, Brooklyn 
Baltimore

J. Didjun, New Haven '
S. Kuzmickas, Shenandoah 5.00! 
Geo. Shimaitis, Montello 
Geo Jamison, Livingston 
D. Vaitas, Rochester 
P. Johns, Miami 
F. Lideikis, Great Neck 
J; Stanley, Rochester 
P. Sliekaitis, Scranton 
O. Shember, Minersville
M. Dranginis, W. Frankfort 
A. Adams, Tacoma 
J. Urman, Chicago

28.30 '
11.25 i

41.001 
18.80 i 
40.25 '

5.00
14.25
14.75
12.50
33.75 

2.00

$119.50
ilgo

2.CX) Sekretor. alga už kovo mėnesį $66.50
15.251 Už įrengimą Archyvo knygų
35.50

5.00 i
10.00 '

2.00
2.50 Į

. 30.00 (

padėlio 61.63
Paštui už 2-ros klasės “Švie

sos” siuntimą 35.00
Atmokėta Laisvei prenumera

tų ir aukų 73.00 (
Už perkraustymą Archyvo kn. 50.00 į
Už išsiuntimą "Šviesos”,~No. 1 50.00 j
Pirkta svetimos laidos knygų 28.24 (

6.34 j 
5.00 j

8.40 (
41.75 Pirkta raštinei reikmenų
14.00 Atmokėta J. Karsonui auka
5.001

67 00 ' Viso $375.71 j
1.00! Sutrauka:

31.50 I Balansas buvo
41.75! įplaukė
25.50

$1,068.07 i
873.99 !

Laisvoji Sakykla
UŽBAIGIANT APIE

FLORIDĄ

Floridiečiai Supyko

Nors jūs jau pranešėte, kad 
diskusijas apie Floridą sulai
kysite, bet būkite geri ir leis
kite man tart paskutinius žo
džius, t. y. pasiaiškint. Flo
ridiečiai “užpuolė” mane 
“nuteisė,” “apkaltino” 
jiems nepatinkamą raštą, 
a p k a 11 i n t a j a m vis u o m c t
leidžiama tart paskutinius 
džius, pasiaiškint. Pasitikiu, 
kad išpildysite 
ma.

ir

O 
yra

ąš, nei Laisvės rc- 
nepykstamc
“pasibarei,1

pasi- 
ir vėl

parašė
ma-

čiau nei 
d aktoriai 
kalbėjai, 
viskas turi būti gerai.

Drg. Stankus irgi 
kritiką. Jis kritikuoja 
ne, kad būk aš nieko nepa
rašiau apie darbininkus. Sa
ko: “prirašė visokių netikslu
mų ir gązdinimų. Bet kas 
link darbininkų klasės darbo 
už duonos kąsnį, tai nei žo
delio neparašyta.” Tr dar 
prideda: “bet gal draugui
Mikui tas nesvarbu.” Taip, 
“nesvarbu”... Nes ir aš nu-

Įžymaus tarybinio kino . jaunasis darbininkas Mito, [dideliu įkvėpimu, su parti- 
režisieriaus Michailo čiau-įstojęs į kovą dėl savo Tė- Ine aistra papasakojo apie 
relio vardas yra plačiai ži-ivynės laimingos ateities. ■ tai, kai]) virto gyvenimu is- 
nomas visoje Tarybų Są-Ičiaurelis piktai išjuokė irįtorinė Stalino priesaika, 

! jungoje. Talentingą kine
matografijos meistrą gerai 
pažįsta ir visame pasaulyje.

Michailas Čiaurelis gimė 
Į1894 metais Tbilisio amati
ninko šeimoje. Baigęs am a-(“Arsenas 

į tų mokyklą, jis tapo gele- (šimtmečio Gru 
Ižinkelio dirbtuvių tekinto-į dies didvyrį ir “Raudonoji 
(ju, bet, dirbdamas, jis sa- (pašvaistė”, 
'varankiškai lavinosi, skaitė (“Raudonojoje pašvaistėje” 
leibę knygų. Su entuziazmu i režisierius 
jaunasis darbininkas daly 

Ivavo geležinkelio h ' 
(vių darbininkų dramos ra- I ryškiai parodė* 
telio mėgėjų spektakliuose. ;ma V. L 

į Didžioji Spalio Socialis-1Stalino ______ 7 .......
tinę revoliucija atvėrė tam!dėl proletariato diktatūros 
talentingam žmogui iš liau-1” " ’ *
dies dideles ir plačias kūry- 

| bines perspektyvas. Kartą 
profesiniai aktoriai, matę 
mėgėjo Čiaurelio vaidybą, 
parekomendavo jam išmė
ginti savo jėgas teatre. Pir
mieji pasirodymai 
mio teatbo scenoje praėjo 
su pasisekimu ir Michailas 
Čiaurelis tapo artistu. Bet 
talentingą prigimtį traukė 
tapyba ir skulptūra. Jis in
tensyviai mokosi pas gru
zinų vaizduojamoįo meno 
meistrus, daro didelę pa
žangą ir sukuria daug vei- 

Ikalų, kurie dabar puošia 
'Gruzijos respublikos mies
tu ir kolūkiu klubus, 
visų labiausiai'* 
kinematografija, 
jis pakviečiamas

■Tėvynės išdavikus bei par- 
įsidavėlius —' gruzinų men- 
Iševikus.

Po to pasirodo filmas 
XVII 
liau-

atkūrė Didžio- 
įsios Spalio socialistinės Te

dirbtu- įvoliucijbs įvykių paveikslą, 
‘ vadovauja- 

Lenino ir J. V. 
vaidmenį kovoje

mano prašy- i važiavęs Orlando miestan už-

Nuvažiavau pasižiūrėt Flo
ridos, parašiau taip vadina
mus įspūdžius, ir “įžeidžiau” 
tūlus floridicČius lietuvius. Jie 
pyksta, kad taip parašiau, 
kad neagitavau lietuvius va
žiuot Floridon. Rodosi, kuo- 
rie ten nuvažiavo, turi gerą 
gyvenimą, tai tegul tuomi ir 
džiaugiasi. Bet kodėl jie no
ri garbint Floridą, kad kuo- 
daugiausiai suvažiuotų atosto
gautojų ir šiaip turistų iš nor
ių praleist žiemą Floridoje? 
Yra priežastis, 
nori, ir kodėl 
mano rašiniu.
žasties neminėsiu, nes jie ga
li dar labiau 
nenoriu, kad 
ir be reikalo 
ten “nėra 
skorpijonų,”
čiulbančių paukščių paukšty
čiu. žaliuojančios girios (miš
kai), gražios Parmos,” ir tt.

Jei jie tą viską turi, tai 
tegul ten gyvena, džiaugiasi 
ir būna sveiki. Niekas jiems 
nepavydi tų “grožybių,” ir 
apie tokius menkus dalykus 
neverta diskusuot. Tačiau, 
floridiečiai daug geriau pa
darytų, jei jie perdaug negir
tų tos “savo” Floridos, o ypa
tingai Miami miesto ir apy
linkių, rr kad neviliotų kitų 
lietuvių 
Floridon.

Buvau 
atsakinėt
“Mikui Atsakymus”; bet ka
dangi atsiliepė Sliekiene, 
draugas Stankus, ir jiedu yra 
nepatenkinti mano rašiniu, tai 
esu priverstas pasiaiškinti.

Labai nusistebėjau, kad 
Sliekienė įsižeidė, kad aš apie 
juos draugiškai parašiau ! Juk 
aš rašiau, kad draugė Slie
kienė Floridoje jaučiasi gerai, 
yra sveika. O apie draugą 
Slieką tik suminėjau, kad jis 
nepasitenkinęs dėl kokių 
nesusi pratimų su Laisvės 
daktoriais. Tai ir viskas, 
kas gi čia yra blogo?
dėl Sliekienė nori “apsigint” ? 
Juk nei aš, 
d ak toriai 
traukia.
sipratimų, tai paprastas daly
kas. Kiek aš turėjau “ne
susipratimų” su Laisvės re
daktoriais! Buvau nepasiten
kinęs, rašiau jiems “baisius” 
laiškus, bariausi su jais. Ta-

kodėl jie to 
nepatenkinti 

Bet tos prie-

O aš 
pyktų 

diskusuotų, kad 
krokodilių nei 

ir kad ten “yra

supykt. 
žmonės

55.50 :
38.25 '
24.50

2.00
21.75
33.00
37.50
19.25 |
34.75 ( 
10.00
3.00
8.60 

12.00 
25.25

$1,942.06
375.71

$1,566.35 Į
D.
ALDLD CK Sekretorius
J. J. Kaškiaučius, 
ALDLD CK Iždininkas.

Revizijos Komisijos pareiškimas
Vasario 4 d., 1950 metais, mes, 

ALDLD 2-ros Apskrities komisija, 
peržiūrėjome ALDLD Centro Komi
teto knygas, įplaukas ir išeigas 
radome viską tvarkoje.

KOMISIJA:
Peter Taras,
Domininkas Krūtis, 
K. Karpavičienė.

Omar Bradley (kairėje), senatorius Elmer 
gynybos sekretorius Louis Johnson pasikal- 
kai Johnsonas senatinėje komisijoje ragino 
bilijonų ir 49 milijonus dolerių kariniams 
reikalams bėgiu vienerių metų.

ir

darbininkų važiuot

nusitaręs nieko lie
tiems, kurie parašė

ir

ten
re-

si registravau kaipo bedarbis 
ir norintis gaut darbo. Mat, 
tuo laiku buvau paleistas iš 
darbo. Antra, juk aš tik ir 
rašiau apie paprastų žmonių 
gyvenimą, apie negrų, indijo- 
nų ir baltųjų darbininkų gy
venimą, o no apie piniguočius, 
kurie gyvena palociuose arba 
viešbučiuose. Taipgi rašiau, 
kad Miami mieste ir ant tų 
“sveikatos” “byčių” salos val
gyklų darbininkėms (veitor- 
koms) moka tik dešimts dole
rių savaitėje, ir kad ponų na
mų išvalytojoms (housework) 
moka tik penkius dolerius sa
vaitėje. Nejaugi draugas 
Stankus, ką perskaito, tuojau 
užmiršta?

Apie kitus d-go Stankaus ir 
kitų suminėtus dalykėlius ne
beverta kalbėt, nes būtų be
galinės diskusijos. Pervažia
vome šimtus kilometrų Flori
doje ir nemačiau tų “grožy
bių,” apie kurias kalba flo
ridiečiai. Ko nemačiau, tai 
ir negalėjau nieko parašyt.

Tie, kurie rašė kritikas prieš 
(mano parašytus įspūdžius, 
nei vienas neprirodė, kad aš 
neteisybę rašiau. Kai kurie 
dar patvirtino mano aprašy
mą. Jie tik darė pastabas, 
kad “Mikas neilgai buvo Flo
ridoje ir negalėjo tiek patirt 
ar matyt, kiek jis prirašė.”

Pagaliau sutinku su Laisvės 
redakcijos pridėtais priera
šais - pastabomis, kad “vie
niems patinka vienur gyvent, 
kitiems kitur.” Kuriems pa
tinka Florida, tegul jie ten 
laimingai gyvena, o kiti žmo
nės turės “vargti” nortuose. 
Tačiau kas turi pinigų nuva
žiuot Floridon ir ten praleist 
žiemos sezoną — yra neblo
gas dalykas. Juk suprantama, 
kad geriau kai saulė šildo, ne
gu šaltis ausis svilina. Bet 
ar darbininkai gali važinėt ii 
mėtyt pinigus? Ne. O ap- 
sigyvent Floridoje, pakartoju : 
nėra galimybes, nes nėra dar
bų. Tie darbai, kuriuos drg.

Ir Stankus suminėjo, tai nėra 
darbai, o tik vergavimas po
nams arba biznieriams už la
bai menką atlyginimą. Kad 
prezidentas Trumanas ir jo 
dukra važinėja Floridon — 
kaip sako drg. Stankus — tai 
dar nereiškia, kad ir darbinin
kai gali važinėt ir gyvent ten, 
kur gyvena Trumanas. Tru- 
manui ir kitiems ponams vi
sur yra “Florida,” jiems visur

(kurią jis metais davė k 
(prie Lenino kapo. Su di
džiausiu paprastumu, ryš-

(kiuose meniniuose vaizduo
se M. čiaurelis parodė be- 
j'ibj tarybinės liaudies atsi- 
(davimą savo genialiajam 
vadui ir karvedžiui Stali
nui ir tuo pat metu jis su 
didele šiluma nupiešė Sta
lino — valstybės veikėjo, 
žmogaus 
lijonams 
— veidą.

Už to 
apėjusio 
sisekimu
• • vje ir uz
sienų ekranus 
Čiaurelini ketvirtą

i buvo 
(premija.

kupino meilės mi- 
paprastų žmonių

(įkūrimo, gruzinų ir rusų
i tautų draugystę.
i Originalus ir savitas me- 
mininkas Michailas čiaure-i 
'lis visuose filmuose su dide- 
ile meile parodo paprastųjų filmas “Fries 
'žmonių (darbą, jų buitį į]>

Batu- ij.im artimos Gruzijos gam- Venecijoje, 
tą. Vaizduojamoji jo pa-| Visai 
veikslų pusė visada yra pa-1čiaurelis 
jungta siekimui išryškinti 
tai, kas svarbiausia, kas 
nebepakartojama.

Dideli pasisekimą Čiaure-

filmo sukūrimą, 
su n o paprastu pa- 
Tarybų Sąjungo- 
Tarvbu valstybės 

Michailui 
kartą

suteikta Stalininė 
irmąją premiją 
esaika” gavo ir 

tarptautiniame kinofestiva-

neseniai Michailas 
užbaigė naują 

dviejų serijų spalvotą fil-’ 
mą “Berlyno kritimas.”

Pagal visuotinį tarybinės 
visuomenes 
pripažinimą

ir spaudos 
naujas fil- 

apic įžymaus 
kinomenininko 
aukštą 

talentų 
rybini suklestėiima. 
]) rastumas, epiškas
mojis ir liaudiškumas apib
rėžia šio filmo stilių ir me
nine verte. Didelės monu- i v
mentalinės epopėjos forma 
režisierius “Berlyno kriti
me” atskleidžia visą Didžio
jo Tėvynės karo grandio- 
ziškumą bei reikšmę, pasa
koja apie tarybinę liaudį ir 
josios didįjį vadą Staliną, 
apie Stalininės strategijos^ 
atvedusios socializmo šalį į 

j - istorinę pergalę 
prieš labai stiprų priešą, 
triumfą.

Panai visuotinį pripažini
mą filmas “Berlyno 
mas” yra naujas 
stambus įvykis tarybinio 
kinomeno istorijoje, Tary- 

relis buvo pažymėtas Stali- binės Armijos karių, atida- 
ninėmis premijomis.

Čiaupelio kūryboje šedev
ru buvo filmas “Priesaika”, 

tarvbi-ikurį jis sukūrė drauge su 
šiokia-; rašytoju Petru Pavlenka. 

visuomeni-(Tai buvo grandiozinis savo 
Fil- [mastu filmas apie tarybi- Michailas Čiaurelis 

mas "Unabarda" buvo aš- |nės 
i trus satvriškas pamfletas, 
(piktai pliekusis atsilikusius 
(elementus, (stabdžiusius 
Inaujosios gruzinų tarybi
nės kultūros vvstymąsi.

1934 metais Čiaurelis 
pastatė filmą “Paskutiny
sis maskaradas”, kuris iš 
karto ii iškėlė i pirmąsias 
tarybinių režisierių eiles. 
Čiaurelis nupiešė plačją 
drobę iš Gruzijos revoliu
cinės kovos istorijos ir jos 
fone parodė kaip išaugo

(nės karo metais sukurto
mis grandiozinio filmo 
“Georgijus » Saakadzė” 

serijomis. Tas .fli
rtas liepsningam 

patriotui,

t dviem
pu as, si
i gruzinų tautos ;
XVII šimtmečio karvedžiui

tarybinio

triškuma vBet 
ii traukė 
Netrukus 

vaidinti 
Gruzijos nacionalinės kino- 
studijos filmuose — “Sura- 
mio tvirtovė” ir “Generolo 
Griaznovo nužudymas.” 

1927 metais talentingam 
aktoriui pavedama pastaty
ti filmą “Pirmasis korne- 

j tas Strešnevas.” Tame fil
me Čiaurelis su visu jam 
būdingif temperamentu j mus Tarybų valstybė pažy-ų 
jaudinančiai ir stipriai pa- mėjo apdovanojimais. Rėži- pasaulinę 
pasakojo senojo muzikan- (sierius (buvo apdovanotas, 
to, ištarnavusio carinėje i Lenino ordinu, Darbo Rau- 
armijoįe 25 metus, istoriją, plonosios Vėliavos 
Tai buvo pirmasis jėgų (“Garbėj 
bandymas, pirmasis sava
rankiškas režisieriaus dar
bas.

Sekantieji jaunojo reži
sieriaus darbai buvo filmai 
“Saba”.ir “Chabarda.” Fil
me “"Saba” kino 
pirmukart pamatė 
nio Tbilisio darbo 

(dienius, naujų 
nių santykių daigus. 

“Chabarda”

■ nes nepriklausomybės, žiū- 
(rovai karo dienomis supra-

(liaudies laimės ir laisvės 
i prieš svetimšalių grobikų 
įsiveržima.

Aukštus kūrybinius kino 
novatoriaus ir liepsningo 
patrioto Čiaurelio pasieki-

ordinu, 
ordinu;Ženklo

jam suteiktas TSR Sąjun
gos Liaudies artisto vardas. 
Tris kartus Michailas Čiau-

Chabarda.
žiūrovai

ar 
turėčiau doleriu ii 

pririštas prie darbo, 
važiuočiau žiemavot 

ir ten pasisamdęs 
va-

meis- 
kū- 
Pa- 
už-

kri ti- 
labai

vusiu savo gyvybes vardan 
pergalės prieš fašizmą, ne
mirtingos 
paminklas.

Šaunus tarybinės liaudies 
sūnus, puikus menininkas 

; dabar
> liaudies vadą Staliną, dirba naują filmą, kuriame 

apie monolitinę bolševikų bus atkurti istoriniai 1919 
partijos ir daugianaciona- 'metų įvykiai, kuomet didy- 
linės tarybinės liaudies vie- sis Stalinas sutelkė liaudies 
nybę. Filme režisieriui pa- jėgas ir 
vyko meistriškai atvaizduo- i 
ti milžinišką jaunosios Ta- gvardiečių gaujĄ. 
rybų valstybės gyvenime 
istorinį laikotarpį — dau
giau kaip 20 metų. Šiame! nevskio pjesę “Nep 
kinoveikale režisierius sultamieji 19-j i metai.”.

didingas

suorganizavo Pe
trogrado gynimą nuo balta-

Šį savo filmą M. Čiaure- 
. statvs nagai Vs. Viš-

Laukia pasirašyti peticijas už taiką. Jas išleido Na
tional Labor Conference for Peace. Pasirašo dele

gatai CIO ir AFL unijų konferencijos, 
įvykusios Chicagoje.

sveika gyvent.
Tie, kurie važiuos Floridon 

ir Miami miestan, galės pa
tirt, ar aš teisybę rašiau, 
ne. Jei 
nebūčiau 
tai ir aš 
Floridon,
botą (laivą - “kruizerį”) 
žinočiau į jūrą žuvauti, taip, 
kaio Trumanas.

Keista, kad floridiečiai šoko 
išdekoruot Floridą ir Miami 
miestą. Rodosi, kad toji vals
tija būtų ju nuosavybė!

Mikas Detroitietis.
Laisvės Redakcijos Pasta

ba.—Nors M. Detroitietis pra
šė talpinti viską, ką jis para
šė, mes tačiau tūlas jo raši
nio daleles apleidome. O ap
leidome ,dėl to, kad dėl jų ir 
vėl būtų kilusios polemikos, 
kurių mes nenorime.

Šiuomi visą reikalą — po- 
lemikinį biznį apie Floridą— 
ir baigiame.

Ko-

nei Laisvės re- 
nieko teisman ne- 

O kad įvyksta nesu

3 pusi Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Kovo 28, 1950
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savo bočių kūno 
mu ir gyvenimo būdais. 
Štai

būdu virsta po kurio laiko 
žydinčiu sodu, daržu ar

APYSAKA
Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

Latvijos baronai tuojau pasiskelbė 
Kurliandijos hercogija ir “amžinais ry
šiais prisijungė prie Hohencolerno di
nastijos karūnos.” Tą patį ruošė ir Igau- 
nių bei Lyvų žemių vokiečiai: kolonistai- 
junkeriai, pastoriai ir krautuvininkai. 
Ir net “Lietuvos Taryba,” kuri buvo pa
skubomis okupantų sulipdyta iš pati ki
miausių jiems žmonių tam, kad Brastos 
derybose demonstruotų “atsidavusios 
kaizerio globai, dėkingos lietuvių tautos 
valią,” ūmai puolė rinktis Lietuvai mo
narchą. Po visą Lietuvą .buvo garsina
mas “Visų augščiausias kaizerio Vilhel
mo atsiliepimas ponui pirmininkui Sme
tonai” :

nesą jų pačių žemėms tai jokiu bū
du nepakenktų. Vienų tiktai Prūsų 
tuo žvilgsniu vienodi reikalai su Lie
tuva.

“Tokiu būdu išsirinkus asmeninę 
uniją, rodos, budinai reikia Lietuvos 
kunigaikštystės vainikas sujungti su 
Hohencolerių vainiku . ..

t-

Rugelių kaimo seniūnas, atkakliai 
spaudą, buvo atvirai

pašiepiamas:
s*

— Nevienas iš vokiečio bajorystę per
kas! Dvarą gaus . . . Jie dabar visi jau 
bajorais statos —čielyžemiai: ir Lauža- 
da, ir Graužinis, abiem siūlė per... gur
klį eina... Pilkieji baronai! Dabar jie 
už vieno stalo su auptmanu: brantvai-

po valdija, greitai patarps, ir jog 
angštas susirišimas, kuris ateityje 
ją privalys sujungti su Vokietija, 
užtikrins ir parems jos plėtojimosi.

Vilhelmas, imperatorius, 
karalius...

1918 m. pavasarį “Dab 
ma “Kreuzzeitung,” rašė:

Kaip žinome, yra
Lietuvos sostan pasodinti ercercogą 
von Urachą; tuo rūpinasi ypatingai

cituoda-

Daug kas smulkesniųjų padejuodavo:
— Dabar tai suraitys mum buožės, su

varys ožio ragam
— Nieko! — ramino juos . pribuišis 

Deksnys. — Ateis ir mum —vargo pe
lėm laikas balsą paduot! Turės'būt ir čia

— O kaipgi toj Kosi joj '
— Iš delno žmogų žiūri! — aiškino

kurie lietuvių vadovai yra išsitarę 
už jį.

Neužsiminsime čia kandidato 
klausimo smulkmenomis, o visų pir
miausia atkreipsime dornę į tai, jog 
kiekvienas valdovas, kuris Vilniuje 
turėtų savo buveinę, galima tikrai 
spėti, patektų lenkų įtakon. Beveik 
visi didžlaukiai Lietuvoje yra len
kai; kiek tik Lietuvoje yra didžiūnų 
ir bajorų šeimų *— visos jos yra len
kiškos; didesnė Vilniaus dvasininkų 
ir inteligentų dalis — lenkai... ši
tas viršutinis lenkiškas sluoksnis bū
simoje Lietuvos valdovo sostapilėje 
loštų vyriausiąją rolę. . .. dabar jie 
jau pradeda būt prielankesni, o to
liau jie vis labiau prilinks ir paga
lios atims vadovavimą iš lietuvių ba
jorų rankų, nėsa turi daugiau politi
nio miklumo, turto ir vikrumo.

Reichstago “Centrum-Partai” (“Cent
ro partija” — katalikiškosios reakcijos 
partija ,kurios lyderiu buvo E re be r gė
ris) katalikai piršo Lietuvos karaliumi 
Viurtembergo hercogą Urachą, jų kon
kurentai siūlė Saksonijos karališkosios 
Vetinerių giminės atstovą, o “visų vy
riausieji konservatoriai” laikraštyje 
“Kreuzzeitung” (“Kryžiaus laikraštis,” 
Kaizerio Vilhelmo giminės rėmėjų laik
raštis), nieko nesivaržydami, reikalavo 
sulieti Lietuvos kunigaikštiją su Hohen
colerno dinastijos turtais, “pasiremiant 
personaline unija,” ir gąsdino Lietuvos 
dvarininkus ir “didžlaukius” tuo, kad 
lenkų bajorai nustelbs lietuviškus vy- 
žuočius, išstums juos iš karališkųjų rū
mų į prieškambarius, pavers liokajais, 
arklininkais, arba rūmsąrgiais — švei- 
coriais, o patys sėdės “po tiesiajai valdo
vo

tu savas, o kad tu — baltarankis, balta- 
duonis, tai ir — ant šakos! Tenai, brač, 
dabar, kas nedirba, tai ir nepagyve
na!. . . Aš Laužadžiui visą žemę suariu! 
Ar jis’pats aria? Tik gerklę plėšydamas, 
šlaistės, tik akis išvertęs kąsnius skaito 
tik baslį apgniaužęs ežiom ’ ’ " 
“Ar nenuganyta, ar nenušienauta?” Ką 
čia! Ar visą amžių taip bus? Norim, kad 
būtų, kaip Rosijoj! Vot!

Pats Deksnvs laikraščiu beveik visai 
neskaitė ir visą savo išmintį sėmė iš mo
kytojo Didžkaus, retkarčiais kokį šventa
dieni užsukdamas pasiklausyti naujienų 

mokytojui reikia kuo
padėti.

Mokytojo, kaip
1914 metais kariuomenėn nepašaukė, tik 
nukėlė iš kaimo į .Obelius, kad po akim 
vietos žandarui būtų. O kai frontas ar- 

• tėjo, mėgino mokytoja išsivaryti kur to
liau, bet tuo metu susirgo jis šiltine, ir 
toji liga prikaustė jį prie patalo Obelių 
Pakalnėje pas sentikį Vavylą.

b u v u s i o ka torgi n i n ko,

mes paviršius. Ten, kur bu
vo lyguma, iškildavo kalnų 
guburiai, didžiuliai sausu- *■ 
mos plotai nugrimzdavo po 
vandeniu, o iš marių ir van
denynų iškildavo nauji 
sausžemiai. Puikiausios gi
rios palikdavo vandens už
liejamos, o ant iškilusio 
marių dugno išaugdavo gi
rios. Aišku, kad šitos per
mainos negalėjo neturėti į- 
takos į gyvulius ir augalus. 
Jeigu kam ateitų į galvą 
auginti palmą mūsų sode, 
aišku, ji sušaltų ir išdžiūtų. 
Dėl tų pat priežasčių negali 
gyventi mūsų klimato gi- 

į riose beždžionės ar papu-
i žalos, tačiaus nepadaro tiek S0?’ baltoji meška, pingvi- 
daug atmainų, palyginant 
su tomis, kurios įvyksta 
šimtais tūkstančių arba 

I milijonais metų nuo nuola
tinių tarytum nežymių kas
dieninių žemės paviršiuj 
vykstančių atmainų. Šitai 
parodė, kad katastrofų te
orija neturi pagrindo ir 
kad ja negalima aiškinti į- 
vykusias žemės plutoje at- . .v . 2. . . .. .

| mainas ir gyvuliu rūšių pa-ū4^a. arba prisitai
sikeitimus. ' i1:1?11 Pi ie .naujų sąlygų. Di-

. jdziuma, zmoma, palengva!
Bekeliaudamas Darvinas > išmirdavo. Bet atsirasdavo j 

padare dar kelis labai svar-1 p. topįe> kurie palengva į- 
bius pastebėjimus. Jis pas- įgydavo tokias kūno ypaty- 
tebėjo, kad pietų Amerikoj kurios duodavo jiems! 
iškasamieji gyvuliai pana- i galimybę gyventi pasikei- ! 
šus į _ tuos, kurie gyvena lėiančiose sąlygose. Kadangi i J! k-

! ten šiandien. Is kur tas pa-j salveos keitėsi ne staiea i • • ...
imišnrmis? leidi senieii u c . § ’; vairių įvairiausių| našumas. Jeigu . semejį Į bet nejučiomis ilgomis de-veisliu mes dabar

simtums arba ir šimtais K- 
tūkstančių metų, užtai ir Į ygfįaįg^ 
naudingos ypatybes galėjoįj „ 
būti visiškai nedideles. Tąsi - - -
naudingas ypatybes jie per-, 
duodavo paveldėjimo keliu į 
savo vaikams. Nuo vaikų! 
jos, dar labiaus geistinon 
linkmėn tobulėdamos, pa
likdavo perduotos anū
kams, paanūkams ir toli
mesnėms gentkartėms, iš 
eilės į eilę darėsi vis tobu
lesnės, vis labiaus atitinka-

(Tąsa)

uolas, ir jos smėlio pavida
le palieka nunešamos į jūrą 
ir ten nugula klotais ant 
dugno. Bangos be paliovos 
ardo jūrų krantus ir maino 
jūrų ribas. Visos tos po mū
sų akių vykstančios ir mū
sų nepastebimos atmainos 
vyksta be paliovos ir per 
šimtus tūkstančių metų pa- 

į keičia žemės paviršiaus iš- 
| vaizdą. 1836 m. Darvinui 
j teko matyti ties pietų Ame
rikos pakraščiu didžiulį že
mės drebėjimą. Drebėjimas 

i sugriovė vieną - miestą ir 
: 100 kaimų, šitas parodė 
i Darvinui, kad katastrofos 
■ ant žemės padaro nemažai

nai gali gyventi tiktai šal
tuose ašigalių kraštuose. 
Kiekviena rūšis turi sau 
priprastą klimatą. Kurie 
pripratę gyventi tik vande
nyje, negali gyventi sausu-

sustaty- jungoj išaugino nebijančias 
sausumos rūšis: kukurūzu, 

delko šiandieniniai kviečiu, avižų, burokiOvai- 
Amerikos gyvuliai visgi la-|rių daržovių ir krūmų, 
biaus panašūs į savo išmi- [Amerikoj juos jau sėja vi
rusius bočius, negu į Euro-įsiškai nederlingose dyku- 
pos ar Azijos gyvulių bo- imose, ir tos dykumos tuo 
čius.

Savo teorijoj Darvinas 
pirmučiausiai rėmėsi tomis 
atmainomis, kurios įvyksta 
šiandieninėse . rūšyse. Ryš
kiausia tat matyt iš nami
nių gyvulių ir sėjamų auga
lų. Čia žmogus dirbtinu bū
du gali trumpu laiku išau
ginti visiškai naują gyvu
lių ir augalų veislę. Beveik 
visos mums žinomos nami
nių gyvulių veislės kilusios 
iš kada tai, keliolika šimtų 
tūkstančių metų atgal žmo
gaus prijunkintų laukinių 
gyvulių. Taip įvairiausios 
arklių veislės: arabai, že
maičiai, anglai, belgai, kir
gizai, ardepai ir kiti, kilę 
iš vienos ' laukinio arklio 
veislės, kuri da ir dabar i ar turi kitą kokią ypatybę, 
gyvena vidujinės Azijos ty- Arba iš vieno augalo seklu 

i ekzemplioriai 
; vienų 

lę iš laukinių bočių. Žmonės!bus kiek kitokios spalvos, 
sugebėjo išauginti įvairiau-! kiti turės kitą kokią ypa-

Kaip gi šitai padaro žmo
gus? Svarbiausia priemonė 
—tai atranka. Gerai pri
sižiūrėjus, lengva pastebė
ti, kad nėra dviejų visiškai 
vienodų gyvulių ar augalų. 
Štai višta išperėjo 15 viš
čiukų. Nors jie išsirito iš 
vienos vištos kiaušiniu, bet 
kiekvienas turi kokia nors 
ypatybę. Nors vaikai ir la
bai panašūs į savo 
bet pas kiekvieną jų 
met galima atrasti 
nors skirta žymė,
stipresni, kiti silpnesni, vie
ni gali greičiaus bėgioti, 
kiti ne, vieni geriau mato

tėvus, 
visuo- 
kokia 
Vieni .

. . TZ . rumose. • Arba paimkime j išdygusie ji
moj_ ir atvirkščiai. Kas gi kiaulių veisles. Visos jos ki-1 nebus visi vienodi;

!turėjo darytis su gyvuliais
!ir augalais, kuomet keitėsi
I klimatas. Gyvuliams ir au-

K

■■■■» •

. A *

ir naudosis visomis jo malonėmis.”
. Prieš tą įtaką negalės atsispirti 
jokis valdovas. Vis tiek, ar Lietuvos 
valdovas bus ercogas von Urachas, 
ar Veterinis, ar Hohencoleris. Jis 
negalės išvengti tokio'likimo, kadan
gi Lietuvoje valdovo dvaro draugys
tė tegalės būti tiktai lenkai... tei- ■ 
sėtos lenkų bajorijos negalima at
stumti nuo dvaro, o lietuvių sluoks
nio, kuris galėtų aną pusę atsverti, 
dabar nėra ir tegal atsirasti tiktai 
po 10 metų.

Nors tatai išrodo kaista, bet tai 
yra labai svarbus lietuvių reikalas, 
kad Vilniuje neįsikurtų Lietuvos 
valdovų dvąras...

Čia reikia išrišti klausimas, ar 
geriau būtų susidėjus su Vokietija, 
ar su Prūsais, ar su kita kuria jung
tine Vokietijos valdija. Prieš susi
dėjimą su Prūsais galėtų išrastį tą 
priežastį, ka<\ kaip dažnai yra sa
koma, Prūsų kitataučiai nelabai ger
bia... Saksonija, Viurtembergas ir 
t.t. gali, — ar jos tat ir darytų, čia 
to mes netikriname — varyti nuo
sakią lenkams prielankią politiką,

i našumas? Jeigu : 
i pražuvo nuo katastrofų, o 

V. G30 to vėl viskas tvėrėsi iš 
! naujo, tai kodėl gi toj pa- 
! čioj vietoj buvo sutverti 
j gyvuliai visgi panašūs j 
į anuos, o ne į, sakysime, gy- 
; venusius kur toli Europoje 
! ar Azijoje.

Visa šitai galima išaiš
kinti tik tuomi, kad gyvu
liai ir augalai palengva kei
tėsi. Mainėsi ant žemės gy
venimo aplinkybės, keitėsi 
palengva ir gyvulių ir au
galų rūšys. Ilgainiui senos 
dalinai išmirė; iš naujų vėl 

į vystėsi naujos rūšys ir taip 
i be galo metų milionais, kol 
daėjo/ iki tų rūšių, kurios 
gyvena ir šiandien. Per il
gus milionus metų klima-.

labiausiai
jo kalbos

kalnelių

paguodos buvo iš to apylinkės varguome
nei. Iš visų mokytojo kalbų 
prie širdies Deksniui būdavo 
apie žemę.

Dideli žemės plotai kėlėsi
• šlaitais už Deksnio daubos ir traukėsi 

toli, kiek tik akim užmatai! Pavasarį, 
daugybės noragų suraikyta garbanuoto
mis vagomis; žemė garavo, ir aplink vi
są jo claubutę į melsvą dangų kilo vais
kios, banguojančios garų srovelės — 
skubios, lengvos ir linksmos. O jam toje 
pavasario linksmybėje, giedant viever
siams ir laukams skambant nuo artojų 
balsų, visada būdavo liūdna.

Ta akmenuota, molėta daubelė tarp 
trijų kalniukų buvo lyg žemės viduryje, 
o jam iš tos žemės nepriklausė nė pėdos. 
, — Ant paties vidurio žemės aš, brač, 
kaip .ant bambos! 0 nė daržui man vie
tos nėra: dešimtinės ketvirtadalis, ir tas 
vienų akmenų priaugęs ...

Mokytojas įrodinėjo jam, kad akme
nys neaugai

— Žemė yra sutrintų uolų, akmenų 
dulkės. Žemė — atgyvenusių, išnykusių 
būtybių kapinynas. Žemė — viso ko gy
vo pamatas, ir tiktai gyvas padaras ar 
augalas ant jos gali augti, Ir tarp tų- 
gyvuojančių ir augančių nuolateina ko
va. Pasižiūrėk, kaip ir kas šiandieną 
valdo žemę? .. .

rėksniui nereikėjo žiūrėti. Jam buvo 
ir taip aišku:

— Nagi kaip, — valdo, dzidą insitvė
ręs, kožnas. Tu per jo ežią — jis tau 
per galvą! Juo daugiau jisai turi, juo 
daugiau nori, Laužadis ant pusantro va
lako, o aš ant ketvirčio dešimtinės, ir ta 
svetima: turiu sodžiui atadirbt! Paša; 
kyk-tiktai, ar tenai išdraskė dvarus? Iš
sidalijo žemę tendi? Na, tai ir amen! 
Norim, kad būtų — kaip Rosi joj! Ir ne
reikia daugiau nieko!-... ■

(Bus daugiauX

/S
’ sias veisles, kokios žmogui < tingą žymę, šituom ir nau- 
: reikalingos. Vienos, mesin- : dojasi ūkininkai, norėdami 
'Įgos, kitos, atbulai, mažai išauginti naują jiems gei- 

I mėsingos, užtai turi daug stiną veislę. Sakysime, šei- 
A taukų. Visiems žinomos ang-. mininkas nori užsiauginti 
-|lų kiaulės, kurios beveik ne- ypatingą avių veislę, turin

gai! vaikščioti. Jos tik ėda, čia plonas vilnas. Tam rei- 
■ įguli ir ugdo lašiniuš. Arba' kalni iš turimų ėriukų jisai 

!mūsų raguočiai, visi jie ki- atrenka kelis, kurie turi 
Hę iš jau seniai išmirusio I ploniausią ir tankiausią 

jaučio. O kiek į- vilną. Juos palieka veislei.
galvijų (Is jų atvestų ėriukų vėl at- 
turime. ’ renka turinčius ploniausią 

Tas pat su šunimis ir kar- 
Kokia jų veislių 

, o visos kilę iš šu- 
' nies, šakalo ir vilko, o kar- < 
__ i iš paprastojo girių 

jmėlinojo karvelio. Tąsi pat 
ir su kitais naminiais gy
vuliais. Visa tat padaro 
žmogus tam-tikromis dirb- ’ 
tinomis ’ 
daugiaus priveisė 
kultūrinių ;
Štai Prancūzijos ir Vokie- 'tik jų kiaušinius renka, 
tijos daržovių firmos siūlo Kuomet iš tų kiaušinių iš- 

------4 rūšių, išaugintų i perina viščiukus, iš jų vėl 
iš vienos bulvių rūšies^, ki-j atrenka dėlingiausius ir jų 

; surenka. Taip 
darant, j kelis metus visos 
iš jos kiaušinių išperimos 
vištaitės atsižymės savo dė- 
lingumu. Taip pat elgiama
si k: su augalais, apie ką 
jaukalbėjome.

Štai kaip darydavo at
ranką Berbankas (dabar 
jau miręs). ’ Jisai eidavo 
išilgai eilėmis susodintų 
augalų, sakysime, slyvų, 
kad išrinkti tas, kurios jam 
reikalingos. Ten buvo keli 
tūkstančiai tokių medelių. 
Eidamas jis atydžiai prisi
žiūrėdavo ir iš daugybės 
pastebėdavo kelis, tuos pa
rodydavo savo pagelbinin- 
kams. Šie ant kiekvieno iš-, . 
rinkto augalo užrišdavo 
baltą raikštį. Į pusvalandį 
jis apžiūrėdavo tuo būdu 
kelias dešimtis tūkstančių 
medelių, iš jų gal 50 ar 100 
būdavo išrinkti ir palikti.

vilną, ir taip besielgdamas, 
po keliolikos kartų, apturi 
geistiną veislę. Kadangi 
tos ypatybės persiduoda 
paveldėtinai, šeimininkas 
turės jau visai naują avelių 
veislę. Taip atsirado meri- 
nosu ir kitos aviu veislės. 
Arba jeigu šeimininkė no- 

priemonėmis. Dar i rį išauginti pas save dėlin- 
' žmogus i gų vištų veislę, atrenka iš 

augalų veislių, j savo vištų dėlingiausias ir

mos naujoms sąlygoms. Tos 500 bulviu 
atmainos iš pradžių mažos, - 
nepastebimos, bet, praėjus įajos pargabentos iš Ame-j kiaušinius
atmainos iš pradžių mažos,

tūkstančiams metų, jos vis 
didėjo ir darėsi jau pastebi
mos. Pagalios rūšis darosi 
jau nepanaši į tą rūšį, iš 

tas ant žemės tose pačiose kurios išsivystė. Mes aptu- 
vietose nekartą keitėsi. Kur rime naują rūšį. Visa kas 

neturėjo, tų ypatybių, pas- 
po to po šimtų tūkstančių merkta buvo mirti ir išmir

davo. Ilgainiui iš senų for
mų išsivystė visiškai nau-

buvo šilta, darosi šalta, o

metų vėl darėsi šilta ir taip 
po kelis kartus. Drauge su 
tuom keitėsi ir patsai že- 'jos, gerokai skirtingos nuo

Niekas nėra aukštesnis už mašiną ir dolerį, rodo šių 
vyrų nešiojami plakatai. Pikietuotojai Bill Stewart ir 
Augie Donatelli (su protestu) apžiūrinėja Brooklyn© 
Dodgerių. kempėje mašiną, kuri atims nuo jų ir kitų 
tokių taip vadinamą “umpires” (sporto veiksmų spren
dėjo - rekorduotojo) darbą. Mašina užrekorduoja 
sviedinio greitį ir visą eigą greičiau ir akuratniau už 
žmogaus akį ir ranką. Svarbiausia, tačiau, mašina 

sutaupo daug dolerių tymo savininkui.

ta

•y .
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rikos. Obelų suskaito dau
giaus negu 1000 rūšių išves
tų iš tos pačios vienos lau
kinės obelies. Dabar jau į- 
taisytos specialės bandymo 
stotys, kur užsiima išaugi- 
nimu naujų, prie įvairių 
sąlygų pritaikintų, augalų 
rūšių. Tai daro vadinamos 
selekcijos (atrankos) sto
tys, kurių daug įsteigė pas
taraisiais metais Sovietų 
valdžia, ir pasiekti jau di
džiuliai rezultatai. Kitose 
šalyse daug anksčiau tais 
klausimais pradėta buvo į- 
domautis. Pagarsėjo šiuo 
žvilgsniu nesenai miręs 
Amerikos augalų auginto
jas Berbankas. Jis išaugino 
lig šiol negirdėtas gėlių ir 
vaisių rūšis. Tarp kito ko 
rusų sodininkas Mičurinas 
išaugino vyšnias be kaulu- 
kų: Berbankas, ypatingą 
bulvių rūšį, vadinamą “Ber- _T. . . . . ... ,
banko’ bulvėmis”, kaštanus!Y1S1 P^hkdavo įsiauti 
augančius ant krūmų. Jis lr sudeginti, 
išaugino tinkamą pašarui (Daugiau busi
kaktusą. Tai augalas pas 
mus tik kambariuose augi
namas; karštuose gi kraš
tuose jisai auga tyruose, 
smiltynuose, kaipo laukinis | ūkiai rengiasi pavasario sėjai, 
augalas, lai augalas, kuris pcr ataskaitinius susirinkimus 
ilgą laiką gali išbūti be j 
vandens, 
pašarui, 
smailus spyglius.
Berbankas išaugino kaktu
są be spyglių, tinkamą gy
vuliams šerti. Pastaruoju 
laiku daug domės atkreipta samybm.a.s laimėjimais pazv- 
į išauginimą javų nebijan
čių sausumos. Šiuo žvilgs
niu jau pasiekti žymūs re
zultatai. Tas pats Berban
kas, kitas amerikietis Gop- 
kis ir pas mus sovietų Sa-

Sėją Sutiks Pilnai Pasiruošę

RASEINIAI.—Valsčiaus kol-

B

1

I

i 
į

<

Bet jis netinka • 
nes tujri ilgus;

Dabar j

kolūkių nariai prisiima in
dividualius įsipareigojimus, 
kviečia vieni kitus lenktyniau- 

1 ti. “Gegužes Pirmosios,” “Per
galės,” “Tarybinio kelio” kol- 

! ūkių nariai, siekdami naujais

mėti rinkimų į TSRS Aukš
čiausiąją Tarybą dieną, pasi
žadėjo iki kovo 12 d. pilnu
tinai pasiruošti pavasario lau- 

! kų darbams. Dabar čia re- 
j montuojami įrankiai, valoma 
ir rūšiuojama sėkla.

i3
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Rochester, N. Y
Lietuvių Literatūros Draugi- į Prasidėjo Lietuviškų 

Jos 50-tą ir 110-ta kuopos ren- Nacių Frontas 
gė apvaikščiojimą savo drau- ’ 
gijos 35 metų sukakties ko
vo 19 d. Kalbėti buvo pa
kviestas Vincas Andrulis, Vil
nies redaktorius, iš Chicagos. 1

Prakalbos gerai pavyko.

pūstas burbulas, kurį 
Per keturias savaites, 
tinėj? svetainėje ii- per 
ją buvo skaityta 
kaip būsiančios 
progresyvės draugijos.
kė visoms bažnytinėms drau
gijoms — Petrįnei, Jurgi nei, 
Vyčiams, Marijos, ir net skau
tų, nuo 1 1 iki 15 metų vai
kams (kuriems nevalia to da
ryt’,' — pasirašyti po rezo-

Kovo 19-ta, sekmadienis,— 
graži diena. Apie 2 valandą 
po pietų žmonės jau pradeda 
rinktis į prakalbas.

Pasirodo ir pirmieji kryžio
kų būriai, 
lazdomis ir 
“sainomis.”

nę, pagrobti barą, valgius, 
užimtoje svetainėje atlaikyti 
savo hitlerišką susirinkimą, 
išnešti rezoliucijas ir paskelb
ti svietui, būk svetainė jų 
rankose ir Gedemino Draugi
jos jau nėra, likviduota, vis
kas jų — klerikalų ir dipukų 
—rankose.

su didžiausiomis 
gremėzdiškomis 

Pirmiausia užsto- 
Bažny- ja geležinius vartus, kad nie- 

radi-
rezoliucija, 
sunaikintos 

Užsa-
jiems ne- 
Tuoj vic- 
pric An- 

jam
Andrulis
ji s

Po rezoliucija pasirašė ir 5 
dipukai ir viena, kaip piršti
nė, dipuke, kuriem irgi neva
lia pasirašyti (kaipo nepilie- 
čiams) pilietiniais reikalais 
rez< liucijų. Jie sulaužė savo

tau

darni į šią sali. Ir tuomi jie 
užtraukė visu padorių ameri
kiečių nuožiūrą ant visų dipu
kų. šiandien buvo pasakyta 
per radiją, kad eidami pikie
tuoti ir užpulti nekaltus žmo
nes dipukai prasižengė Ame
rikos civilinėms teisėms ir de-

kas negalėtų įeiti. P. Mali
nauskas su V. Andruliu išėjo 
jiems pasakyti, kad 
valia užstoti durų, 
n as dipukas puolėsi 
drulio prašyti, kad 
padėtų pikietuoti.
paklausė, dėl l^o jie pikietuo- 
ja. Ponas dipukas atsako :

—Toksai raudonasis Andru
lis čia sakys prakalbą.

—Ar tu jį pažįsti?
—Nepažįstu, ponas.
—Jeigu nepažįstai ir jis

nieko nepadarė, tai kaip gali 
žinoti, kad jis toks baisus?

—Ponas, man kiti pasakė ir 
liepė pikietuoti, — dipukas 
atsake Andruliui.

Kokiu tikslu klei 
kurstyti R och esterio 
buvo pikietuoti?

Užpuolikai buvo 
užpulti Gedemino

alų su
žino n ės

svetainę, 
visi vienu sykiu sueiti, užimti ; 
sėdynes, sumušti Andruli ir 
gedeminiečius, užimti svetai-

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ

pa- 
ap- 
kai

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė

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

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

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

Skęstant, 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 vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata

Taip visi ir suėjo sykiu ir Į 
užėmė sėdynes. Suėję prade-! 
jo džiaugtis, kad turėsią ge- ; 
rus pietus. Bet, štai, pribuvo I 
policija su “patrol vagonais.” | 
Policijos kapitonas pirmiau
sia užklausė prakalbų rengė
jų ką norite daryti su tuo

žo, kaip musmirių apsiėdę, 
nutūpti į pobažnytinį skiepą.

Užpuolikai skelbėsi tą viską 
darą visų katalikų vardu, bet 
darė pas juos nepasiklausę, 
jų įgalinimo negavę.

Progresyviai katalikai raus
ta iš gėdos dėl tokio jų var
do žeminimo. Keikia, saky- 

' darni, kad tas viskas buvo pa- 
j daryta per pastangas “to 
i ženoto tėvo.”

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Melagiai nesusitarę meluo
ja, vienas kitam prieštarauja.

Šiandien ne tik visi Cleve- 
I lando lietuviai, bet visi to 
didmiesčio gyventojai išgirdo 
apie šį chuliganų užpuolimą. 
Matytumėte, koks tuose žmo
nėse pasipiktinimas ’.

ne-

gi 
ir

amaru, kuris užėmė svetainę: 
ar išvaryti visus dabar ir nu-1 
varyti pikietą? Jei norite,! 
viena minute jie visi bus lau
ke. Rengėjai atsake: jeigu 
užsilaikys ramiai, lai klausosi 
prakalbų.

Policijos kapitonas 
svetainę ir pasakė: jei 
būti šioje svetainėje, 
užsilaikyti ramiai. O
triukšmausite, visi būsite 
areštuoti ir uždaryti kalėjime. 
“Būsite areštuoti,” jis pakar-i 
tojo kelis sykius, dadėdamas, Į 
kad jeigu kas nesuprantate,! 
tai tegul jums paaiškina lie-j

įėjo į : 
norite 1 
turite i 
jeigu

su-

Apsistoja katalikas vadas —i 
tas pats, kuris buvo įsakęs sa
vo vaiskui viską išdaužyti, — 
drebėdamas, nosį nuleidęs, , 
patarė: būkite ramūs, nes bus | 
visiems blogai.

Andrulis pradėjo kalbėti,
| bet hitleriškas amaras negali 1 
nusėdėti, jam rūpi triukšmau- ' 
ti, bet policija greit suvaldo. ' 
Tūli kaip laukiniai rėkia, ' 
staugia, stojasi ant krėslų, bet 
policija greitai pasodina. Keli' 
surinka Andruliui: baik’ 

i būti, mes užimsime tavo

Gedeminiečiai esame dėkin- 
Rochesterio valdininkams 
policijai už apgynimą nuo 

Lietuvos išmatų, kurie, susite
pę rankas Lietuvos žmonių 
krauju, norėjo ir čia pralieti 
žmonių kraują.

čia sugužėję, tie poliai ir 
ponios keikia Ameriką, kad 
reikia sunkiai dirbti, tarnai
čių negali pasisamdyti, tai no
ri Gedemino Draugystės tur
tą pasiimti. Dabar jau ren
giasi prie kito užpuolimo. 
Kada Gedemino Draugystė 
pradės statyti naują svetainę, 
jie ateisią ir išgriausią.

Ne, ponai ir ponios! Dabar 
nusilaužėte nugarkaulius, o 
kitą sykį nusisuksite ii’ spran
dus. čia jums ne vokiškas 
hitlerizmas.

Išgamoms išsiskirsčius, tu
rėjom skanią vakarienę ir vi
si gražiai laiką praleidom. V. 
Andrulis pasakė gražią kal
bą ir buvo pašaukti tarti žo
dį kiti draugai, 
kė užpuolikus 
kovą laimėję,
siųsti rezoliucijas 
mių apgynimą ir 
bilių.

Viską Matęs

O dabar prieiname prie pa
ties įvykių čiukuro, 
vos Vienybė šaukia:

Bimba “perpykęs pargriuvo. 
Pašokęs išsitraukė atsilenktą 
peilį ir, kaip tikras enkave
distas, puolė netoli jo buvu
sias lietuves moteris. Šios 
šaukėsi policijos pagalbos.”

Betgi Rastenio Dirva su 
pasididžiavimu pareiškia: Kai 
Bimba “atsisakė Staliną bu
čiuoti,” “kaip žaibas kaž kie
no stiprus kumštis švystelėjo 
j Bimbos veidą. Jis kniupš- 
čias įsirito j koridorių, o pas
kui pakilo, pradėjo graibstytis 
apie nosį ir vis žiūrėjo į že
mę ieškodamas

“Tada jis, 
graibstydamas 
dėjo šaukti: 
suolis, kur tas 
traukė iš kišenės lenktinį 
liuką. Vięna moteris sušuko: 
‘Peili turi, kvieskit policiją!' 
ir iš toliau buvusių nubėgo 
pašaukti policininko.

“Bet tas peilis buvo laba'* 
menkas. A. Bimba greit ji vėl

Tyslia-

kraujo.., 
viena 
kišenėje, 
‘Kur tas 

bailys?’ ir

ranka
pra-

išsi- 
pei-

Visi pasmer- 
ir džiaugėmės 
Nutarėm pa

ti ž sveturgi- 
prieš Mundt

Palyginkit tuodu a 
m u. Aš juos padaviau 
plačiai.

Neabejoju, jog ir kiti 
ševikų, smetonininkų ir
kalų laikraščiai susiriesdami 
meluos, kraipysis, teiks to Įvy
kio savo versijas.

gana

men

Džiugu, kad visa pažangio
ji Amerika šitoje kovoje prieš 
hitlerinį chuliganizmą eina su 
mumis. CIevelando pažan
gios amerikiečių organizacijos 
iškėlė protestą prieš poli
cijos nepasistengiiiną lietuviš
kus chuliganus sudrausti.

Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatro 
Gastrolės
“GIEDA GAIDELIAI” 
PRIE PABAIGOS;
PRADEDAMA SU 
“NESUSIPRATIMU”

Montello, Mass.
Kovo 28 d. sukanka metai 

nuo Kongiserienės mirties, ku
ri mirė 1949 metais. Reiškia, 
jau prabėgo vieneri metai nuo 
dienos, kada netekome vei
klios ir nuoširdžios Antaninos 
Kongiserienės!

Velionė priklausė prie dar
bininkiškų organizacijų — 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 6 kuopbs, Moterų Apšvie- 
tos Klubo, Lietuvių Tautiško 
Namo Draugovės, Birutės Pa
šai pinės Draugijos ir kitų. 
Buvo per 21-nerius metus 
dienraščio Laisvės skaitytoja, 

! nuoširdžiai aukodavo darbi-- 
' ninku reikalams.

Jos vyras Adolfas Kongiser 
j mirė kovo 12 d., 1928 m., tai 

EINAS jį prOga jo mirties atminimo 
‘ aukodavo Laisvės ir kitiems 
Į darbininkų reikalams.

Velionė užaugino tris sūnus 
I ir dvi dukras. Jos savo mo
tinos ir jos įsitikinimų nepa
miršta. Aukojo Laisvės su- 

ir atžymėjo

šešta-,WORCESTERYJ, 
dienį, brooklyniečiai suvaidins' 
keturių veiksmų dramą “Gie- Į važiavimui $1 
da Gaideliai.” Tai bus pas- motinos mirtį per Brocktono 
kutinę jų išvyka su šiuo vei
kalu—bent šį pavasarį.

1WAR radijo stotį.
Geo. Shimaitis.

BROOKLYNE, balandžio 
23-čią, Liaudies Teatras statys 1 
puikųjį trijų veiksmų veikalą i 
iš Amerikos lietuvių gyveni-i 
mo—“Nesusipratimas.”

NEW II AVENE “Nesusipra-Į 
i timą brooklyniečiai vaidins 
' balandžio 30-ta. I €

HARTFORDE “Nesusipra-' 
timas” statomas gegužės 21.

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Matthew A
BUYUS

tą.
Andruliui baigus kalbą, ka

pitonas vėl pasako: kas duo-; 
site klausimus, turite būti sa
vo vietoje.

Tuoj vienas dipukas išsi
traukia iš kišeniaus rezoliuci- 

užimti kalbėtojo ■ 
jam už.

ne rezo

pradeda
An

ko-

ar-
Vėl

kaukia, keikia,

Draugystės pir- 
Lekavičia užda- 

ir kapitonas 
armijai

kai-' 
vic-

Matem ir Juokėmės

įvykiMoterų Klubo narės 
no, ką žadėjo. Sakė, kad bus i 
suvaidinta “Trilypė Pora” ir, 
bus juokinga. Taip ir buvo 
18 d. kovo.

Žiūrovų susirinko vidutiniš-

Tys-

“Bū-

DAR VIENAI KURIAI 
KOLONIJAI PROGA

Brooklyniečiai dar galėtų 
padaryt išvyką su “Nesusipra
timu” į kitą kurią koloniją 
gegužes mėnesio 14-tą dieną.

Jei kuri kolonija norėtų šia 
proga pasinaudoti, prašoma 
kreiptis į Liaudies Teatrą, 
110-12 Atlantic Avė., Rich-

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Parašė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

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

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

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

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

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

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

Užsisakydami knygas, rašykite:

LAISVE

ją ir nori 
vietą. Policistas 
sprando: sėdėk savo vietoje ii 
statyk klausimą, o 
liuciją skaityk. Tas pradeda 
bet vietoj klausti,

į šmeižti Lietuvos valdžią.
drulis atsako:

Mes nesikišam Į Lietuvos 
reikalus. Kokios valdžios Lie
tuvos žmonės nori, tokią ir tu
ri. Mes gyvename Amerikoje 
ir mes išsirenkam valdžią,

Į kios mes norime.
Tuoj visa ta įsibriovėlių 

mija pradėjo staugti,
vienas dipukas lipa ant krėslo 
skaityti rezoliuciją. Policistas 
nutraukia jį žemyn, o jo šali
ninkai rėkia, 
kaip žvėrys.

Gedemino 
m ininkas W.
ro susirinkimą 
liepia visai klerikalų 
ir dipukams išeiti iš svetainės 
ir sustabdyti pikietą. Išsi
skirstė nosis nuleidę ir keik
dami, kad pralošė karą.

Policijos kapitonas mums 
, sakė: kada tik sužinosite, kad 
i rengiasi jus užpulti, praneški
te, mes juos suvaldysime, pa
dėsime juos į vietą. Sako, 
Gedemino Draugystė jau gy
vuoja 45 metus ir tik pirmą 
sykį turėjo šaukti policiją.

Policijai buvo priduoti var
dai 10 dipukų, kaipo mušei
kų. Policija paėmė vardą ir 
dipuko (pirštinės), kuris visą 
laiką buvo gerklę paleidęs ir 
visokiais bjauriais žodžiais 
keikė gedeminiečius.

Šiam užpuolimui buvo su
organizuota visa juodoji ar
mija; davatkos, girtuokliai, 
kurie niekad šioje svetainėje 
nebuvo buvę, o priedangai to 
šlamšto S. B. suorganizavo ir 
pasistatė priešakyje vaikus, 
kad pradėtų muštynes.. Pa
matę policiją, vaikai bėgo iš 
svetainės, 
keikdamas, 
lermo.

Tai taip 
hitlerininkų 
nugarkaulis, 
dę nudūlino
tainę neėdę, negėrę, nė svetai
nes užėmę, visas “sainas” su
krovė caro oficieriui. Sugrį-

—juokėsi. Mane, kaipo se
nioką, mažai kas juokino. Aš 
tą veikaliiuką velyčiau ge
riau nuimti nuo komedijos, o 
peardirbti į paprastą teatrai į 
veikalėlį.

Koks čia juokas, kad jaunas 
Jonas Benderis įsimyli į jauną 
mergaitę Eleną ir rimtai ko
voja, kad turtingas senis jos 
nepaveržtų ? Jo meilužė Ele
na taipgi rimtai laikosi, nors 
motinos verčiama ir verkda
ma apsiveda su seniu.

Motina Budrikienė — seno
viško supratimo, tamsi mote
ris, godi ant turto — stengiasi 
jį gauti, nežiūrint, kokia kai
na. Ji savo siekį vykdo tvir
tai. Jai ne juokai ir ne ko
medija, ji nori turto.

Tokių įvykių mūsų lietuviš
kas gyvenimas buvo seniau 
kupinas. O teatraliuose vei
kaluose tatai atvaizduota to
kiuose, kaip Tolstojaus “Pa
tamsio Galybė,” “Grigutis” ir 
kituose, šita tema gyvenimas 
sukuria daugiau dramų ir 
gėdiju, o ne komedijų.

Bet aš ne menininkas, 
daug ir nekalbėsiu apie

Verta pasakyti, kad vaidin
tojai savo roles atliko pusė
tinai gerai. O jaunimas, šokė
jai, vestuvėse gerai lietuviš
kai pašoko.

Vienybės redaktorius 
liava jau spėjo ir savo 
lėkį pridėti. Jis sako: 
tų gaila, jeigu paaiškėtų, kad
CIevelando lietuviai patriotai 
turėjo teptis savo rankas.”

Matote, jie, tie chuliganai, 
užpuolikai ant bankieto ir ant 
kalbėtojo gatvėje, yra “patri
otai.” Jie turėjo, vadinas, jie
buvo priversti mano krauju Į niond Hill 19, N. Y. 
susitepti rankas.

Kas juos privertė? Pasa
kysiu: tie, kurie chuliganus 
mobilizavo užpuolimui, kurs- j 
te ir kursto prie teroro: Tys- 
liavos, Grigaičiai, šimučiai,. 
Rasteniai!

“Nesusipratimo” . išlaidos 
mažos — kelionę gali atlikt 
dviemis automobiliais.

LT Valdyba.
Geri Pietūs

Kada norite gerų piety,

tra-

tai 
tai.

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

S. B. juos išsivijo, 
kam jie nesukęlė

likosi sulaužytas
užpuolikų fronto

Visi nosis nulei-
i bažnytinę sve-

Sekmadienį patekau į Mu
zikali Klubą. Ten buvo na
rių dolerinis balius. Tai bu
vo gana daug prisirinkę. Val
gė, gėrė, kas ko norėjo, ir už 
tą patį d.olcriuką! Kuomet 
susitikę taip draugiškai vaiši
nosi, tai visus stebino šis vaiz
das: Ant didelės estrados
susėdę keli vyrai pūtė dūdas, 
raižė smičium stygas ir virkdė 
armoniką.

Maniau: iš kur ta orkes
trą—tokia smarki ir be jokių 
gaidų ?!
toki, nagi, sako: 
“kepurninkai” 
Prieinu arčiau 
bo sekretorius 
nauiskas pučia

Pasiteiravus, kas jie 
Tai mūsų 

muzikantai, 
ir įžiūriu: Klu- 

Juozas Iva- 
dūdą (klarne-

Tamašauskas smui
kuoja, J. čekas, Maikis, Jan-

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.
Teatras “Nevykusi Meilė"

Stato scenon Laisvės Choro lošėjų 
balandžio 

! (April) 2-rą dieną; pradžia kaip 2:30 
vai. po pietų, Lietuvių Klubo svetai- 

įsi- nėjo, 227 Lawrence St. Prašome vi- 
! sus Hartfordo ir apylinkės lietuvius 

I dalyvauti. Komisija.
(54-56)

Bet mes juos užtikriname, i 
kad šitam hitlerininkų chuli- 
ganizmui bus padarytas ga-| srupč, jvyks sekmadieni, 
las. Mes tikime Amerikos i ■■ • •• -• -• --
žmonėmis. Jie fašizmui 
kurti Amerikoje ne d al e is.

ma- 
pa- 
lai-

Niekur

šis maršrutas į Chicagą 
ne pilnutinai įtikino, kad 
žangiečių lietuvių frontas 
kosi drąsiai ir tvirtai. 
neužtikauxjokio svyravimo bei
abejojimo mūsų užimtųjų po
zicijų teisingumu.

Pastebėjau ir kitą dalyką. 
Visur girdis pačių 
po balsai 
siautėjimą.

Tai puiku, 
sirciškimas.

dipukų tai’
prieš

Tai sveikas a p

žmonės sako: Nėra to blo
go, kur nebūtų ir gero, šitie 
teroristiniai užpuolimai izo-

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T S T ON
E Vergreen 4-9407 ’ i. O A vz 1^1

SHUFFLE BOARD
k,Imi,..Mini |^^HHaHaBaaHBBaBBnHaBnnHBBBBBaaB|BkK

elementą. Masė dipukų pra* 
deda įsitikinti, kad jų kursty
tojai prie chuliganizmo iš 
Naujienų ir Draugo yra bai
sūs, pavojingi sutvėrimai.

Tankelevičius 
Tai seni mu- 
darbuotojai. 

netikėtų, kad

kauskas, o K. 
barškina pianą, 
zikalio klubo 
PJodosi, niekas 
jie nusimano apie muziką, o
čia jie traukia polkas, klum- 
pakojus, aguonėlių, rūtelių 
maršus, mažai silpniau, kaip 
profesijonalai. Tai, sakau, tų 
mūsų senlietuvių darbštumas, 
gabumas, — žmonės bemoks
liai, nelankę jokių muzikos 
konservatorijų, praleidę jau 
daug amžiaus, visuomet sun
kaus darbo žmonės, ir jų ran
kose patekusis muzikos in
strumentas taip smarkiai gie
da! Garbė Richmondo Muzi- 
kalio Klubo seniokams! O 
ką pasakys jaunuoliai? Jiems 
irgi laikas čia pasirodyti su 
muzikaliais talentais-!

Staliorius.

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

*«f’<l*4’^******,i,*4,**4^******<,**,M^^******************
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Nw¥)rto^M^JŽlliloi
Konst. Menkeliūnaitės 
Dovana Laisvei
Dainininke Konstancija Men- 

keliūnaitė, nors gyvena nuo 
mūs toli, Milano mieste, Ita
lijoje, tačiau mūs nepamirš
ta. Kiekviena proga ji atsi
liepia su laiškeliu, bei dova
na.

Šiomis dienomis Menkeliū- 
naitė prisiuntė per Evą T. Mi- 
zarienę Laisvei sekamas do
vanas :

Vieną vyrui kaklaraištį 
(necktie).

šilkinę skepetą (scarf) — 
ji pirmiau buvo įteikta.

Rankų darbo stalui uždan
galą (center piece).

Smagu, kad dainininkė ne
pamiršta mūs, mes nepamir
šime ir jos!

L’ž dovaną nuoširdi padėka;
N.

Pavojuje—Nestudi
juosi įrankio

Privatiškas detektyvas Tho
mas J. Eagle tapo areštuotas 
kaltinimu, kad jis apiplėšė 
autobuso vairuotoją. O tas 
įvyko taip :

Eagle važiavęs ir važiavęs 
autobusu iki prisitaikė su vai-

I TAS SVARBUS SUSIRINKIMAS
JAU ŠĮ PENKTADIENĮ

, Piliečių Klubo Salėje I vu žodžiu pramušimo dar ne-
; Girdėsime Nepaprastų sami* iki šiol girdėję.
' Svečių Kalbas Vincas Andrulis, iš Chicą-

Šio penktadienio vakarą, į £os> kalbės' apie svarbiuosius 
kovo 31-mą, turėsime tokias ! musų šalies ir pasaulio šian- 
prakalbas, kokių nesame tu- dieninius įvykius. Aiškins jų 

i rėję per ilgą eilę motų. At- i reikšme musų darbams, duo- 
I vyks trys svečiai kalbėtojai. I "ai 'L bendrai, gyvenimui,

Dvasiškis (kunigas) John | atrodo, pastaruoju lai- 
. W. Darr, Jr., Amerikinio Ko- k” pradėjo sukti blogyn. 
' miteto Sveturgimiams Ginti Anksti
'atstovas, kalbės apie įstaty-: žymusis amerikietis svočias 
I mus ii’ galimybes sveturgi-' kalbėtojas, dvasiškis Darr, 
i miams apsiginti nuo išardymo I tuo pat vakaru turi eilę, kitų 
i jų šeimų ir gyvenimo, nuo de-svarbių susirinkimų, į kuriuos 
portacijų. Jis kalbės anglis- , įurj suspėti. Kadangi mos ož
kai. j tikrinome, .jog lietuviai susi-

Simonas SpNakas kalbės Į (.(,nka anksti, jisai sutiko at- 
lietuviškai. Jis pirmąsias Uit- 'vykti pas mus pirmiausia. Jis 
lerio gaujų užpuolimo -ant pateiks nepaprastai svarbių 
Lietuvos dienas, pirmuosius į žinių įstatymišku atžvilgiu, 

i hitlerinius mėnesius susitiko j tad visi norintidji jį išgirsti, 
į savo tėviškės miesto, Kauno. | atvykite skirtu laiku, 7:30. 
į Tai dienos, kurios sukrėtė bai- Jeigu yra pavojus pavėluo
siu šiurpu kiekvieną iš mūsų,.! ti iš namų, atvykite tiesiai iš 
sukrėtė dėl mūsų artimųjų Ii-1 darbo.

j kimo. Tai dienos, beje, apie į Rengia ir kviečia visus LLD 
i kurias didžiuma iš mūsų gy-|l-ji kuopa.

__________________ __________’______________________

DAKTARO JONO STANIS10VA1ČI0
PRELEKC1JA BALANDŽIO _-RA

»

Karvelių Delegacija 
(Su Protestu

_____ ___ &

Penki karvelių delegatai, 
i pakankamai “susipratę” dar- 
1 buotis už savo reikalus, praė
jusį sekmadienį iš Brooklyno 
išskrido į Albany ten pYotes-1 
tuoti valdžiai prieš karveliams j 
nenaudingus įstatymus. Pra- 

! šymus, žinoma, parašė žmo- 
I nes, nes karveliai dar nėra iš- 
I mokę rašyti.

Karvelius iš narvelių paloi- 
! do su iškilmingomis apeigomis 
i Brooklyn Pidgeon Show Plight 
i Association.

Suėmė 4 Plėšikėlius
New Yorke suimti 4 jauni 

į vyrukai, kurie bandę pasipel- 
| nikauti apmu.šdami ir apiplėš- 
i darni paryčiais iš klubų ir ki- 
j tų pasilinksminimo vietų par- 
■ einančius vienišus žmones.
i Penki vyrukai, sakoma, ke- 

I liomis valandomis buvo api- 
! piešę tris asmenis, taikėsi api- 
: plėšti 4-tą, kuomet juos pa- 
Į sekė du pųlicistai, važinėję 
i taksiku, ne policijos auto. Tą 
į ketvirtąją savo auką, moterį, 
į jie parmušę ant žemės ir spy- 
I rę jai viduriuosna, bot čia pat. 
j juos buvo jau atsekusi poli- 
1 ei j a.

Jiems pagązdinti, juos sui- 
mant, paleisti 8 šūviai. Bet

Lietuje Suvažinėjo
3 Asmenis

Miglose ir lietuje, vietomis 
su sniegu, praėjusį sekmadie
nį gatvėse įvyko nelaimių.

Bronxo tapo automobiliaus j 
užmušti senukai Abraham ir 
Bessie Shapiro, 84 ir 79 mo
tų. Jiedu ėję skersai Morris 
Ave. ties 172nd St., prisidengę 
lietsargiu, atzujančio auto ne
matė.

Vairuotojas Max Breisblatt, 
36 metų, buvo sulaikytas kvo
timui, bot tapo paleistas po 
perklausinėjimo.'

Kitojo vietoje, einant sker
sai Jamaica Ave. ties 191st 
St., Hollis, tapo užvažiuoti 
Ida ir Ralph Spittlehouse, 50

I ir 52 motų. Jinai, vargonistė, 
I su vyru ėjo bažnyčion.. Mote
ris mirė tuojau po nugabeni
mo ligoninėn; jis pavojingai 
sužeistas. Juos užgavęs Ch. 
Schubbart, savininkas Queens 
Village’iuje taverno, taipgi 
neareštuotas. Jis sakė, kad 
jie staiga išėjo ant kelio prie- j 
šais jo mašiną pro stovinčias I 
kitas mašinas. :

Vis tai nelaimės dėl to, kad i 
tie žmonės nesisaugojo, atsi- [ 
dėjo ant automobilistų sau-| 
goti .juos.

J Brooklyno uostą, First 
Avė. ir 58th St., vis dar tc- 
beparvežami užmuštieji kare. 
Kovo 25-tą su tokiu kroviniu 
parplaukė laivas Kingsport 
Victory.

Pranešimas
LIETUVIŲ KRIAUČIŲ 
NEPRIGULMINGO 
KLUBO NARIAMS

Pagal nutarimą metinio 
sirinkimo, vasario 17 d. 
metų, visi klubo nariai priva
lo priduoti išrinktai komisijai 
savo gyvenimo 
Taipgi, kurie 
knygutes, turi 
kitaip negales 
susirinkimus.

SU-
, 1950

antrašus, 
esate pamotę 
išsiimti naujas, 
ateiti i klubo

įstoję 
prieš

pirmos dienos, 1919 m., yra 
išbuvę 5 metus unijoj, gali 
įstoti į. klubą; įstojimo mokes
tis— vienas doleris.

Norinti įstoti į klubą ar 
gauti naujas knygutes, turi 
atsinešti vietinės unijos mo
kesčių kortelę, kitaip nebus 
priimami.

Komisija išdavinės knygutes 
penktadieniais, nuo 4 :30 iki 
8 valandos vakaro, kovo 24 
d., balandžio 14 ir 28 dd., ge
gužės 12 ir 26, šių metų, Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klu-

Unio'n A ve.,

Kriaučiai, kurie esate 
į lietuvių siuvėjų uniją 
liepos pirmą dieną, 1919 me- bo name, 280 
tų, įstojimas į klubą dykai. į Brooklyno. 
Kurio įstoję į uniją po liepos, L. K. N. Klubo Komisija,

Inžinierių Traukia 
Teisman

Ten Jau žydi Gėlės

Kiefer, Long Island 
i n ž i n i e r i u s, vai ra vęs 
traukinį, nuo kurio 

su kitu mirė 32

Jacob 
gelžkelių 
nelaimes 
susidūrimo su kitu mirė 
keleiviai ir buvo daug sužeis
tų, traukiamas teisman kalti
nimu, kad jis buvęs priežasti
mi tu žmonių mirties. Tačiau c c *

iki teismo jis paleistas po 
$10,000 kaucijos, kurią už
statė pati firma.

Rockefeller Center Gardens 
jau pradėjo gėlių sezoną su 
išstatymu 20,000 iš svetur at
vežtų puronėlių 
ankstybiausių 
du.
vieton išsodins kitus: hijacin- 
tus, narcizus, tulpes. Per 7 
savaites tęsis šios veislės aug
menų daržas.

(crocus), 
pavasario žio- 

Sekamomis savaitėmis jų

Mrs. Elsie Roden, 44 metų, 
mirė nukritusi ar nušokusi po 
EI traukiniu 240th St. stotyje.

Joseph Garszva
ruotoju liktis vienu du. Tuo
met jis įrėmęs vairuotojui šo
nan “revolverio vamzdžiu,” 
atėmęs $23. Plėšiką sugavo. 
Jis dar tebeturėjo kojines tai
sant vartojamą pagaliuką.

Daktaras Stanislovaitis iš į 
Waterbury, Conn., pirmu kar-' 
tu brooklyniečiams teiks pre-

Ieškant Ramybės

ty Auditorijoje 
lantic Ave., Ric 
Y. Pradžia 3

valdinėsi' kariškiams sukrės
tais nervais ligoniams įstaigo
se vadovaujančiu gydytoju, 
patarė.) u. Ir 
tikuoją, nervų gydymo

10 iki 20 metų už 
apiplėšimą, darėsi 

pradėjo 
jis nu- į 

priežastį,

Po pietų. ,

Tos prelckcijos bus ne tik
tai ko pasiklausyti, bet ir ko ! 
iš jos pasimokyti, nes dakta
ras yra žymus specialistas, 
karo laiku ir po karo dirbęs

Garbė
-X pšvietos

moterims, Moterų į 
Klubo narėms, kad į 

jos sugebėjo gauti tokį žymų ; 
profesi.jonalą, amerikietį lie
tuvį, teikti mūsų miesto lietu-1 
viu visuomenei vertingų infor-- 
mae.ijų. Rengėjos.

Peter Mastrangelo, būnąs, 
kalėjime 
paprastą 
labai nervingu. Jį
gydyti. Pagerėjęs, 
sprendė prašalinti 
pasisakė 1924 metais, apiplė
šime, užmušęs Vincent Giglio. 
Tuomet pelnęs $300.

Prisipažinimas tame, ko 
teisėjai pirmiau nežinojo, ne
padidino, bet sumažino baus
mę. Kadangi teisėjas leido jį 
perteisti ne kaipo žmogžudį, 
bet tik buvusį priežastimi 
mirties, jis nuteistas kalėti 
ne ilgiau 15 metų.

Pramogos Pavyko
Liberty į

Publi

Kovo 25 ir 26-tą 
Auditorijoje Įvykusios prarno- j 
gos gražiai pavyko, 
kos, jaunimo ir senimo, bu-
vp gražios. Lietuviški nacis
tai kryžiokai bandė pikiet.uoti, I 
bet policija juos išblaškė. Se- 

pil-ikarnose laidose matysite 
nesnj pranešimą.

nei vienas nesužeistas. Greta 
4 areštuotų, esąs žinomas ir ( 
5-tas tos grupes dalyvis.

Areštuoti yra newyorkieciai 
Charles Anzalone, Charles 
Coffey ii’ Lawrence Tohfeld, 
kiekvienas 22 metų ii’ Charles 
Sebesta iš Rockaway, 17 m. 
Juos sulaikė kvotimui po $10,- 
000 kiekvieną.

Tose pastangose pasipclny-! 
ti, jie. tesu.sirankioję mažiau ! 
$10, pas poniškos išvaizdos ir j 
papročių žmonos kišeniai bu-! 
vę tušti.

Undertaker & Embalmer

SHALINS Į
(Shalinskas) I

Spyrė Paveikslininką Namu Savininkas 
Dingęs be Žinios

Eidamas į teismabutį išklau- i 
syti oficialio įkaltinimo suk- į 
tybėse, Joe Barra buvo pasi
tiktas spaudos fotografo, no- • 
rėjusio nutraukti jo paveiks
lą sąryšyje su aprašymu by
los. Barra spyrė fotOgrafa, 
bet pataikė tik į foto apara
tą, fotografas prasilenkė.

Du broliai Barra ir 14 kitų 
asmenų yra kaltinami pasi-, 
mojime išparduoti 400,000 
falšyvų štampų.

Samuel Scheiner, pasiturįs Į 
namų savininkas, gyvenęs į 
Manhattan Beach, dingęs lap-

Paskiausia jis tą i 
apartment i- i 
So. 5th St., I

prašiusi ieš-

Jau tūlas laikas nesveikuo-l 
ja Amilija Liepiene, žmona į 
Mikolo Liepos, Liberty Audi-j 
tori.jos direktoriaus ir gero I 
talkininko. Randasi namie. ' 
Trinkime sveikatos ir stipry-'

Pasisakęs tursįs skaudamą 
dantį, Nelson Carte)’, 31 me
tų, bedarbis, apiplėšęs dentis- 
to Zinbarg kabineto valytoją 
ir slaugę. Ten jis susirankio
jęs $30, bot tapo policijos pa
gautas moteriškėms jį išlydė
jus spiegimu.

MIRĖ
m.

kričio 4-tą.
dieną buvęs savo 
niame name, 366 
Brooklyne.

Iš karto šeima
koti jo patylomis. Laukta. 1 
kad gal pradės ateiti į bankus i 
jo čekiai, tuomi atrasią jį pa
tį ar jo dingimo kaltininkus, i 

į Bet be pasekmių. Į

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
-t

K

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvh; Direktoriai:

F.W.Shalins-lB.Shalins
Tel. Virginia 7-4499

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

Matilda Petroniene, 56 
i amžiaus, gyvenusi, 7415 13th ! 
! Ąve., Brooklyno, mirė kovo j 
■ 24-tą. Pašarvota pas laido- 1 
tuvių direktorių Andrew Tor-!

i retrossa, 1305 79th St, Brook-1 
! lyne.

Paliko vyrą Kazimierą Po-į 
j tronį, dukterį Olgą ir brolį | 
I Petrą Tross.

,Miestas nutarė nupirkti po
licijos departmentui dar tris' 
helikopter’ius. Už .juos išmo-

šiomis dienomis atplaukian
tieji iš Europos laivais skun
džiasi prisivolioję ir prisisirgę 
dėl audrų ir kalnišky vilnių 
Atlantike. Net atvežamas į 
aųuariumą tropiškas žuvis 
turėję maitinti su vaistais 
maišytu maistu, nes ii’ tos pra
dėjo sirgti.

m.,
sa-

Mrs. Joan Levinson, 24 
rasta užsinuodinusi gasu 
vo bute, 319 Jerome Street, 
Brooklyne. Kartu rasta ne
gyva ir jos dukryte, 6 mėne
sių., Kūdikis sirgo, tad da- 
leidžtama, kad gab kūdikis 
mirė pirm motinos žudymosi.

New Yorke praėjusį sekma
dienį graikai monarchistai ii’ 
bend rail, reakcininkai surengė 
miesto centre paradą. Po prie
danga nepriklausomybės 
nėjimo sutraukė nemažai 
rapijinių grupių ir šiaip 
blikos.

mi- 
pa- 
pu-

Pradėta tiesioginis susisieki
mas tarp New York Interna
tional Airport ir Buenos Ai
res. Pirmasis lėktuvas atskri
do New Yorkan kovo 23-čią, 
pavėlavęs 24 valandas.

Valdinės įstaigos svarsto 
New Yorko Telephone Co. 
prašymą leisti pakelti kainas.

Tūlos bronxieciu grupės ra- ■ 
gina miesto valdžią nupirkti į 
3rd Avė. busų linijas.

Kartais Taip Atsitinka
Aktorė Lou Prentiss bu

vo pasamdyta vaitoti tūloje 
televizijos programoje, vai
zduojančioje kriminalistų 
antpuolį. Ji taip sąžiningai 
praktikavosi namie, jog 
kaimynai pašaukė policiją. 
Po to viso, pirm pat vaidi
nimo, programos statyto
jas nusprendė iš progra
mos visai išmesti tą jos jau 
susimokintą dalį.

. WASHINGTON. — Kon- 
gresmanu komitetas tyri
nės, kodėl fabrikantai pa
brangino plieno kainas.

WASHINGTON. — Prez. 
Trumanas šaukė Kongresą 
nemažint lėšų Marshallo 
planui prieš komunizmą.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA RAŠTINEI 

DARBININKĖ
Reikalinga abelnam raštinės 

darbini darbininkė, 
keti šiek-tiek 
Penkių dienų 
Įeinanti alga, 
tis: Laisvė,
Ave., Richmond HiH, N. Y.

Turi mo- 
lietuvių kalbą, 
savaitė, paten- 
Prašom e kreip- 

110-12 Atlantic

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

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

JI
F 
fe'.'/

•^1

GREENWOOD 
WINE & LIQUOJI STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

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

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

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

 

jums likerius.

DEGTINES, VYNAI
IR ALUS

PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-R174

TELEPHONE

STAGG 2-5043

RES. tei

HY. 7-3631

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

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.
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