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Kalbant Apie Trėmimą. 
Kaip gi su Redaktoriais? 
Žmonės Prisimena Šliupo

Laikus.
Reikėtų Kurti Fondas.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $R.OO 

KOPIJA 5c
PRICE 5c

Naujienose, Vienybėje ir 
tūluose kituose, išvien su kry
žiokais einančiuose laikraš
čiuose, tilpo Cleveland© lie
tuvių hitlerininkų iškepta re- 
zoliuci ja.

Ją rasė tie patys smogikai, 
kurie suruošė žiaurų pogromą Į 
Lietuvių Literatūros Draugijos! 
kuopų bankiete š. m. kovo 19 I
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: Sovietų delegatai Jungt. 
Fautose sako, amerikonai 
bombarduoja Kiniją

Tarp

“...prašome žinomus lietu
vių komunistų vadus — BIM
BĄ . PRŪSEI K Ą, MIŽARĄ, 
ANDRULJ (pačių kryžiokų 
pabraukta—R. M.) ir kitus 
komunistinėje veikloje išryš
kėjusius gaivalus ištremti iš

rez iiu<iioie|^Įpįejįj0 komisijas, kuriose sėdi 
Čiang Kai-šeko pasiuntiniai

Lake Success, N. Y. — 
Sovietų atstovai N. K. Kli
movas ir Semionas Carap
kinas reikalavo pašalint 

šio krašto.“ ! čiang Kai-šeko kinus tauti-
★ jninkus iš Jungtinių Tautų

Kaip matomo, kryžiokų iHomigijų dėl susisiekimų- 
apetitai yra dideli, tiesiog ne-1 •-
pasotinami.

Nesistebiu, kad rezoliuci
jos rašytojai plepa niekus.

K iek vienam žinoma, jog 
Hitleris pagimdė daug proto j 
ligonių.

Ko nepajėgė padaryti Hit
leris, padarė jo sukurtas koš
maras, — karinis siaubas.

Dėl to iš hitlerinių smogikų 
visko šiandien galima tikėtis.

Man, tačiau, atrodo keista, 
kad Grigaitis, Tysliava ir kiti 
redaktoriai matė reikalo to
kius niekalus dėti į savo laik
raščius.

Na, kas gi būtų, jei pažan
giosios lietuvių organizacijos 
savo masiniuose mitinguose 
pradėtų priimdinėti rezoliuci-

važiuotės ir dėl žmonišku
mo teisių.

Amerikonų vadovaujama 
dauguma abiejose komisijo
se atmetė Sovietų reikala
vimą. Tad ąovietiniai atsto
vai ir apleido komisijų po
sėdžius.

Klimovas kaltino Ameri
ką, kad amerikonai ir japo
nai lakūnai drauge su čian- 
gininkais bombarduoja ra
mius Kinijos miestus, nau
dodami amerikinius lėktu
vus ir amerikines bombas. 
Jisai sakė, nuo sausio 7 iki 
vasario 10 d. tomis oro 
bombomis buvo užmušta 
883 kinai ir sunaikinta 600 
namų.

Klimovas priminė, jog 
tis, Tysliava ir jiems tolygūs pastaruoju laiku per Phila- 
būtu ištremti iš šio krašto? Įdelphijos UOStą buvo pa- 

Jiems rimti kaltinimai ga- sįųsta 90 vagonų tankų 
Įima, labai lengvai Čiang Kai-šekui į Formo

zos sala, o per Kanadą iš
siųsta Čiangui dar 75 didie
ji amerikiniai tankai.
Slapta sutartis dėl 
Formozos

Jis tvirtino, kad 
kos valdžia padarė 
čią slaptą sutartį su Čiango 
tautininkais:

Amerika duos Čiangui 16 
karo laivų; naujoviniai ap

ginkluos 5 kinų tautininkų 
rr .... v 4 v. . . [armijos divizijas Formozos Kryžiokai didžiuojasi savo! . . A v. . .

žygiais Clevelande: jie sumu-1 «aloJe F su^s ^ngimn- 
šė A. Bimbą, jie apdergė, ap-ika^ d.auS Įektuvų, radarų 
mėtė žaliais kiaušiniais lietu-į į* kĮ^U įi engimų karui pries 
ves moteris, besitriusiančias! Kinijos Liaudies Respubh- 
prie stalų ruošos. k^.

Jie atliko didelį darbą!...
Senesnieji žmonės, ilgiau 

gyvenę Amerikoje, atsimena 
tuos laikus, kai tampos 
apuokai tokį pat darbą dirbo 
daktaro Jono Šliupo 
bose.

Kiek kartų Jonas 
buvo užpultas!

Kiek kartų jis ir tie, kurie 
jį rėmė, buv0 kiaušiniais ir 
dar kuo baisesniu apmėtyti!

Kiek kaitų tamsybės apaš
talams buvo pavykę suardyti 
Jono šliupo prakalbos!

Bet kas gi, pagaliau, išėjo 
laimėtoju: šliupo pusė ar 
gengsterių ir tamsūnų ? !

Kiekvienas žino atsakymą!

Įima labai lengvai ] 
jie dirba išvien su hitlerinin
kais, jje užgiria kryžiokų 
“žygiun,” jie pateisina hitle- 
rinių smogikų pogromus, da
romus prieš padorius, ramius 
žmones, susirinkusius į salę 
sekmadienio vakarą kultūriš
kai praleisti.

Kas būtų, jei mes tokias 
rezoliucijas pradėtume spaus
dinti?

Ar tie kryžiokų talkininkai 
pagalvojo, ką jie daro?!

Ameri- 
sekan-

prakal-

šliupas

Aš kadaise šitoje pačioje 
kolumnoje kėliau mintį, jog 
pažangiajai Amerikos lietuvių 
visuomenei būtinai' reikės or
ganizuoti specialus fondas 
apsigynimui nuo hitlerinių 
smogikų, nuo kryžiokų.

Gyvenimas rodo, jog mano 
iškeltoji mintis turės būti įgy
vendinta, jei 
mūsų kultūrinį 
ųinti, išsaugoti 
cikų.

Man rodosi,
speciali konferencija tam rei
kalui aptarti.

mes norėsime 
judėjimą ap- 
nuo pogromš-

reikėtų Šaukti

Vincas Andrulis pasakoja,
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Dienraščio XXXII.

Vėliausios HMos 'I Aukse* Teismas patvirtino
pakto kraštų valdininkų ir 
generolų.

Generolų posėdžiams pir
mininkauja amerikonas 
gen. Omar N. Bradley,

Bėt jeigu čiango tauti
ninkai nepajėgs sumušti 
liaudiškos respublikos, tad 
Amerika užims Formozos 
salą ir sakys, kad ta sala 
būsianti pavesta Jungti
nėms Tautoms globoti.

Carapkinas, sovietinis de
legatas Jungt. Tautų žmo
niškumo komisijoje, taipgi 
smerkė Ameriką už karą 
prieš naująją Kiniją. Bet 
šios komisijos pirmininkė 
Eleanora Rooseveltienė su
laikė Carapkino kalbą; sa
kė, kad Carapkinas vedąs 
propagandą. Jis gi atsiliep
damas pareiškė:

— Amerika tik saviems 
tikslams bando išnaudoti
Jungtines Tautas.

Perša ryžiais 
papirkinėt kinus

I

j Hong Kong. — Kai kurie 
anglų-amerikonų diploma
tai sako, Jungtinės Valsti
jos turėtų siųsti ryžių į ba
daujančias Kinijos sritis; 
tuo būdu amerikonai galė
tų, girdi, patrauki savo pu
sėn daug kinų prieš komu
nistinę Kinijos valdžią.

Italijoj su Marshallo planu 
padidėjo nedarbas

Roma. — Dabar Italijoj 
yra bent 2,109,230 be
darbių, tai yra 250 tūks
tančių daugiau, negu buvo 
pirm amerikinio Marshallo 
plano įvedimo prieš komu
nizmą.

Amerikonai siuntinėja 
keliaujančius dainininkus- 
muzikantus, kad dainomis 
ir muzika garbintų Mar
shallo planą. Amerikonai, 
be to, išsiuntinėjo milionus 
kalendorių ir paveikslų, ku
riais garsina tą planą. Į 
mokyklines knygas taipgi 
pribrukta pagyrų marshal- 
liniam planui.

NEW YORK. — Paplito 
daug falšyvų dešimtdoleri- 
nių ir dvidešimtdolerinių.

kad jo mitingai, turėti Ro- 
chesteryj, Bin g h a m t one, 
Wilkes-Barijyj, pavyko visa
pusiškai gerai.

Grįžę iš Massachusetts A. 
Bimba ir D. M. šolomskas sa
ko, jog Worcestery kryžiokai 
buvo suruošę pikietą su kačių 
koncertu.

Viskas pagal planą!

Antfltj komunistai šaukia 
.sustabdyt ginklus Malajon 
«? - - - - - - '

London. — Anglijos Ko
munistų Partija šaukė uos
tų darbininkus atsisakyt į 
laivus krauti ginklus, ku
riuos valdžia siunčia karui 
prieš Malajos patrijotus.

Malajiečiai išvystė plačią 
partizanišką kovą dėl savo 
krašto išlaisvinimo nuo an
glų imperialistų.

Darbiečiu dauguma Anglijos 
seime nupuolė iki 3

dar-London. — Vienas 
bietis - socialistas Anglijos 
seimo narys mirė ir vienas 
pasitraukė. Taigi Darbo 
Partija seime turi jau tik
tai trimis atstovais dau
giau, negu visos kitos par
tijos sykiu.

Irano premjeras užginčija 
palankumą Sovietams

Teheran, Iran. — Irano 
premjeras Ali M. Mansu- 
rolmok užginčijo įtarimus, 
kad jis linkęs į Sovietų pu
sę. Jisai sakė, jog nori pa
laikyt draugiškus ryšius su 
Jungtinėmis Valstijomis.

TEISMAS UžGYRĖ 
FEINBERGO ĮSTATYMĄ

New York. — Jau antras 
apeliacinis valstijos teismas 
užgyrė valstijinį Feinbergo 
įstatymą, kuris uždraudžia 
mokyklom 
nistus arba 
mėjus kaip 
mokyklinius

samdyt komu- 
komunistų rė- 
mokytojus bei 
tarnautojus.

ORAS. — Dalinai 
niaukę ir vėsiau.

apsi-

KANADOJ nukrito ame
rikinis bombanešis B-47. 
Tapo užmušti 5 asmenys, jų 
tarpe ir L. Steinhart, buvęs 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Sovietų Sąjungai ir Jungtinių Valstijų karinių 
Čechoslovakijai. Bombane- štabų galva.
šis skrido į Washingtona. | Karinių ministrų pokal

biams vadovauja 
Johnsonas, visų ginkluotų 
Amerikos jėgų sekretorius.

Vienas karinis ministras 
sakė korespondentams, kad 
visi Atlanto, pakto kraštai

WASHINGTON. — Pro
fesorius Larsen, valdžios 
patarėjas dėl atominės ap
saugos nuo priešų, sake:

Norint “pilnai” apsaugo
ti Jungtines Valstijas nuo 
priešų užpuolimo atominė
mis bombomis, tam reikėtų 
išleisti 300 bilionu doleriu 
per 10 metų. Bet tada visa 
šalis būtų paversta karine

Louis

prieš Sovietų Sąjungą, jei
gu Sovietai kliudytų “net 
colį bent vieno tų 'kraštų 
žemės.”

FORM OZĄ. — Kinų tau
tininkų vadas Čiang Kai- 
šekas neva apgailestavo 
tuos Kinijos žmones, kurie 
kenčia alkį tūlose srityse. 
Čiangas, girdi, linkėjo, kad 
kitos šalys siųstų alka
niems maisto.

Bet Čiango lakūnai bom-

LONDON. — Anglijos 
Darbo Partijos valdžia nu
tarė dar 26 nuošimčiais su
mažinti pirkimus iš Jungti
nių Valstijų ir taip taupyti 
dolerius.

Anglų valdžia kartu šau- bardavo ir apšaudė ameri- 
kė darbininkus nereikalaut kinius laivus, plaukiančius 
algų pakėlimo.

NEW DELHI, Indija. — 
įdėjo atvykti Pakistano

sprendimą prieš Komunistų 
Partijos vadą Eug. Dennisą
Užgyrė džiūrg, kurioje buvo 
dauguma valdžios samdinių
Washington. — Aukščiau

sias Jungtinių Valstijų tei
smas pirmadienį 5 balsais 
prieš 2 patvirtino federalio 
apskrities teismo sprendi
mą, kuris nuteisė Komunis- 
tų Partijos sekretorių Eu
gene Dennisą 1 metus kalė
ti ir $1,000 pabaudos sumo
kėti.

Taip apskrities, teismas ma buvo sudaryta iš val- 
baudė Dennisą už panieki- džios samdinių. O valdžios

šio Teismo sprendime neda
lyvavo du teisėjai — Wil
liam O. Douglas ir Tomas 
C. Clark, buvęs generalis 
Jungtinių Valstijų proku
roras.

Dennis savo apeliacijoj 
Aukščiausiam Teismui sa-

Apskrities teismo daugu-

samdiniai bijojo prarastinimą Kongresmanų Nea- samdiniai bijojo prarasti 
merikinės Veiklos Komite-' savo tarnybas, jeigu jie sto
tui. Mat, Dennis neatvyko tų už komunisto
į to komiteto darytus kvo
timus 1947 m. balandžio 7 
d., nors komitetas versti- 
nai-subpoena šaukė Denni
są “liudyti.”

Dabartiniame Aukščiau-

Denniso

Kinijon su reikmenų kro-i1T «lv. .
viniais. Valdžia nerodo rBl

(Čiangininkai taip pat iš Į j i i M f iL 
oro atakuoja Kinijos liau-! QOKUHieiltlJ iVlCLanhy 

į ir trauki-! 

išteisinimą.
Todėl negalima buvo net 

tikėtis, kad tokia džiūrė 
teisingai spręstų. Tad val
diniai džiūrimenai ir darė 
tokį sprendimą, kokio val
džia pageidavo.

Septyni džiūrės nariai 
buvo valdžios darbininkai- 
tarnautojai ir tik penki pa
šaliniai.

Denniso advokatai dabar 
ruošią prašymą, kad Aukš
čiausias Teismas iš naujo 
persvarstytų savo sprendi
mą.
Du teisėjai sako, džiūrė 
buvo vienpusiška

premjeras ir tartis su Indi- din inkų laivus
jos premjeru J. Nehru, kaip i nius, kurie gabena maistą | Washington _  Generalis
išvengti karo tari) tu dvie-'j alkanus ruožtus. Alkis pa-;nrni<in.nrqą Hnwnrrl Me- Lrmįė MmM 

kad liaudies valdžia rtepa-! ]įcjjos direktorius Edgar 
HAGA, Holandija. — |spėja pristatyti maisto Jš-lHoover sakė tyrinėjančiai 

Prasidėjo kariniai pasitari- j ardytais per karą geležin-1 genaį0 komisijai, kad jokiu 
mai tarp dvylikos Atlanto i keliais.) ‘būdu negali parodyti sena-'

toriams ar kongresmanams : Teisėjai Hugo Black ir 
slaptų dokumentų. | Felix Frankfurter, balsuo-

Tuos dokumentus Daro- darni prieš daugumos nuo
dyti reikalauja tauškalas monę, pareiškė, jog tokia

; senatorius džiūrė turėjo būti vienpu- 
Joe McCarthy ir jo sėbrai, siškai nusiteikus prieš Den- 
ieškodami savo sapnuoja- nišą.
mų sovietinių šnipų ameri- Black sakė:
kinėje valdžioje. ' i “Dabartiniu Jaiku yra da- 

Tai dokumentai, kur su- romi toki ištikimybės kvo- 
rašyti šnipinėjimai apietimai valdiniams samdi- 
įvairių valdininkų ir vai- .niams ir taip gręsia. tiem 
džios tranautojų ištikimy- žmonėm ‘išvalymas’ iš val- 
bę. Sužymėti ir valdiniai se- džios tarnybų, jog būtų tik- 
kliai bei privačiai pasalingi'tai tuščia svajonė tikėtis, 
šnipai.'

Hooveris ir, McGrath, 
priešindamiesi tų popierių 
atidengimui, sako, kad jei
gu šie dokumentai būtu pa
rodyti Kongreso nariam, 
tai kariniai Amerikos prie
šai “galėtų pasinaudoti 
kylančiais sekretais.”

mai tarp dvylikos Atlanto I keliais.)

Teismai bando panaikint 
unijinį jūrininkų samdymą j republikonas

Tnn MnUovJ-b

Washington. — Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų Tei
smas jau antrą kartą atsi
sakė pakeist federalio sri
ties teismo sprendimą prieš 
CIO Marininkų Uniją.

Srities teismas pirmiau 
nusprendė, jog marininkai 
neturi teisės reikalauti, kadi 
kompanijos tiktai per uni
jines svetaines - raštines 
samdytų savo laivams dar
bininkus. Srities teismas 
surado, kad tas unijos rei
kalavimas laužąs Tafto- 
Hartley’o įstatymą.

Tokį nuosprendį srities

teismas padarė prieš uniji
nius Didžiųjų Ežerų laivų 
darbininkus, bet supranta
ma, jog tuom naudosis ir 
jūrinių laivų kompanijos.

Joms patarnavo Aukš
čiausias Teismas, atsisaky- 

, damas atmest žemesniojo 
1 teismo sprendimą.

. CIO Marininkų Unijos 
atstovai sakė, kad gal 100,- 
000 jūrininkų streikuos, 
protestuodami prieš teismi
nį uždraudimą samdyt lai
vu darbininkus iš unijinių 
saliu. iš-

Išrinkta komunistinė 
Franc, miesto taryba

Holandija pripažino 
irau ją ją Kiniją

Alžyrai atsisako iškraut 
amerikinius lėktuvus

, Paryžius. — Visi 13 Mou- 
het miesto tarybos narių, 
vidurinėje Francijoje, tapo 
išrinkti komunistai.

Senojoj miesto taryboj 
buvo 7 komunistai ir 6 val
dinių partijų nariai.

Haga. — Holandija pri
pažino Kinijos Liaudies 
Respubliką ir sutraukė di
plomatijos ryšius su Čiang 
Kąi-šeko kinų tautininkų 
valdžia Formozos saloje.

Alžyrijos 
sustreikavo, 
iškraut 48

LATTIMORE GRASINA 
McCARTHY’UI TEISMU

Washington. — Owen J. 
Lattimore kablegrama iš 
Afganistano pareikalavo, 
kad republikonas senato
rius^ Joe McCarthy atšauk
tų savo paskleistą šmeižtą, 
būk Lattimore esąs sovieti
nių šnipu vadas amerikinė
je valdžioje. Lattimore 
grūmoja McCarthy’ui teis
mu.

Lattimore dabar yra 
Jungtinių Tautų pasiunti
nybės narys. Afganistane.

Bolivija areštuoja taikos 
šalininkus
La Paz, Bolivija. — Poli

cija" čia areštavo 25 vado
vaujančius komunistus kai
po taikos išlaikymo šalinin
kus ir paskleidė paskalas, 
kad jie norėję nuversti Bo
livijos valdžią.

WASHINGTON. — Gin
kluotų Amerikos jėgų sek
retorius Louis Johnson už
ginčijo generolo Eisenhow- 
erio pasakojimą, būk ši ša
lis kariniai neprisirengus.

Paryžius, 
laivakroviai 
atsisakydami 
karinius lėktuvus iš Fran- 
cijos laivo-lėktuvnešio Dix- 
munde.

Alžyrija yra Francijos 
kolonija šiaurinėje Afriko
je.

DULKIU AUDRA 
PRAŽUDĖ 20 ŽMONIŲ

Chicago.—Kansas, Miss., 
Alabamos ir Louisianos 
valstijose šėlo dulkių audra 
su 100 mylių smarkumo per 
valandą; pražudė bent 20 
žmonių ir padarė 
doleriu nuostoliu 
ir laukams.

Viesuliškai bloškiamos 
dulkės kilo kelis tūkstan
čius pėdų aukštyn ir ap
temdė padangę.

milionus 
daržams

kad jie džiūrė j e darytų tei
singą, bepusišką sprendi
mą.” •

Felix Frankfurter pareiš
kė:

“Jeigu byloje prieš vagi
lių ar narkotinių nuodų 
vartotoją galima pasitikėti, 
kad valdžios 
spręs teisingai, bet tokio 
pasitikėjimo 
džiūrimenais 
kur valdžia reikalauja nu
teisti žmogų už dalykus, 
paliečiančius šalies saugu
mą. Teisingo tokios džiūrės 
sprendimo negalima tikėtis 
šiais laikais, kuomet visuo
menės ūpas taip sukursty
tas” (prieš komunistus).

Teisėjas Robertas Jack- 
sonas, balsuodamas prieš 
Dennisą, sakė, kad jam ne
patinka pirmesnis Aukš
čiausio Teismo sprendimas, 
padarytas 1948 metais. Ta
da Aukščiaušias Teismas 5 
balsais prieš 4 užgyrė že
mesniojo teismo nuospren
dį, kur džiūrė buvo sudary-. 
ta vien tiktai iš valdžios 
samdiniu.

Dabar gi Jacksonas nu
ramino savo sąžinę tuom, 
kad valdžios samdiniai 
džiūrėse teisia ir republiko- 
nus, demokratus ir socialis
tus. Tai, girdi, kodėl jie ne
galėtų teisti komunistų?

samdiniai

valdiniais
negali būti,

f
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO ŽINIOS IŠ LIETUVOS

(kovo|

Nedarbui Plečiantis
Niekam nėra paslaptis, jog mūsų krašte nedarbas vis 

tebesiplečia.
Tiesa, jis plečiasi ne taip jau greit, kaip buvo li930- ; 

1931 metais; jis neturi tokios “pradžios,” kokią turėjo 
nedarbas, siaubęs mūsų kraštą prieš 20 metų, bet jis vis 
tik plečiasi ir nieks nebegali jo sulaikyti, nieks, atrodo, 
net ir nebando jo sulaikyti!

Einant valdiniais duomenimis, mūsų krašte yra 4,684,- 
000 bedarbių. Valdiniai duomenys, kaip iau patirta 
suomet velkasi’ paskui įvykius. Ypatingai jie velkasi | 
paskui įvykius nedarbo klausimu. Valdžia juk nenori 
garsiau sušukti, jog nedarbas didelis; jai sveikiau^būtų, Lokalu priklauso 
kad žmonės 'ūsai apie nedarbą nekalbėtų. Tuo būdu ir 1 
jos organai deda pastangų nedarbą mažinti, bedarbių 
skaičių smulkinti.

Tačiau, einant kitais duomenimis, pavyzdžiui darbo mo 
unijų skaitmenimis, bedarbių mūsų krašte šiuo metu yra; 
nemažiau 6,000,000. į

Praėjusio pirmadienio Niujorko Timese tilpo A. H. lius. 
Raskino straipsnis, analizuojąs nedarbą. Ten pat tilpo ir 
braižinys, rodąs, kiek kurioje valstijoje yra bedarbių.

DeL HITLERINIŲ 
CHULIGANŲ 
IZOLIAVIMO.

Dienraštis Vilnis 
21 d.) rašo:

Padorioji Amerikos lietuvių 
visuomenė nedviprasmiai pa
smerkė naujųjų lietuvių imi
grantų hitlerinę mažumą. Fa
šistų sukurstytų chuliganų 
užpuldinėjimas kultūrinių mi-I 
tingų, prakalbų 
būvių, sukelia 
prieš visus 
neteisinga ir gali duoti 
skaudžias pasėkas.

Į progresyvių lietuvių 
prieš hitlerininkus neišvengti- 
nai bus įtraukta kitataučiai, 
ypatingai darbo unijų nariai.’ 
To pavyzdį jau turėjome aną- | 
dien Newarke.

i fašistai sumobilizavo lietuvius 
“dipukus” ir užpuolė
viii unijos lokalo susirinkimą, j 

daug italų i 
kilmės darbininkų. Jie

4 i šizmą pažįsta dar geriau 
gu lietuviai, ir pamatę fašiz- I viešai.

palikuonis 
sermėgose, gerokai 
mūsų naujuosius

! pasitikėjo savo hitlerinėm jė- 
I goni, jog ant rytojaus “Nau- 
i j ienos” pirmame puslapyje 
i paskelbė, kad progresyvių lie- 
| tuvių konferencija ir jubilieji
nis LLD ban k i etas 
“dipukai komunistų 
išardė!” -

Bene geriausiai 
> kriminalistų gaujai
I kė” Clevelande. Ten užpilo-:

neįvyko, 
mitingą

bei viešų po- Į 
neapykantą ■ 

dipukus,” kas yra 
labai

minalistų atvykėlią talkos jų 
“veikimas” jau buvo visai su
smukęs! Švariam žmogui 
gėda ir gatvėje susitikti 
Hitlerio išpera !

yra
su

i Sparčiai Ruošiasi Sėjai , fondas pagal visas kultūras.
JURIBARKAS. — Apskri-; šiemet kolūkis sės tik veisli- 

| ties kolūkiai sparčiai rengiasi į nę sėklą. Ji jau patikrinta 
i pavasario sėjai. Gerus rodi-1 seklų kokybės inspekcijoje, 
klius pasiekė šioje srityje į Taip pat atremontuotas sėjai 
Jurbarko valsčiaus “Gegužės 
pirmosios” kolūkio nariai, čia 

! jau pilnutinai sudarytas sėklų

reikalingas inventorius. Da
bar kolūkio kalvis A. Jonelis 
baigia ruošti vežimus. Lais
vesni nuo darbo grandžių na- 

Liaudyje glūdi visas pasi-; riai atidžiai mokosi tarybinės 
! tikėjimas, kad karo kurstyto- agrotechnikos.
1 jų žmogžudiškos rankos bus į
sulaikytos, nepaisant kokio i

KAM REIKALINGAS 
KARAS?

fašistinių |i Uruguajiečių laiku 
“pasise-į Darbas rašo:

_ , . Imperialistai karuose tesu- į pavadinimo ginklus jie nėšio-! 
lime ant jubiliejjnio Literatu- , ranc}a laikiną išeitį savo kon- i tll> Taikos reikalas pasauly-i 
ros Draugijos 15-tos apskii- j fraf| jkcjnei padėčiai. Ne pa j ė-Į je turi savo nepajudinama 
ties bankieto ir piakalbų, g.ja jje išsisukti iš ekonominių i tvirtovę: Tarybų Sąjungą ir: 
chuliganiškai sužeidė kalbe- j ]<rizjų p* nebegali jie sulaikyti j liaudies demokratijos respu-( 

veržlumo, ko- | plikas. Pažangioji žmonija,! 
gyvenimą. į turėdama kovos už taiką1 

avangarde didžiąją Tarybų ‘ 
šalį, vienijasi į galingas gre
tas prieš imperialistus, prieš 

karų ruošėjus. Kova 
i jungiasi taip pat su 

kova už tautinį išsivadavimą.! 
už liaudies demokratijos įkū
rimą. Šis didysis tikslas-bus 
pasiektas! Nepastos jam ke
lio jokie hidrogenai!

Teisingai pasakyta!
Niekad pasaulyje nebuvo: 

;tokio didelio, tokio plataus!

toją Antaną Bimbą ir kelis iš i (| 
publikos. Nėra mažiausios j 
abejonės, kad ir tas “laimėji- i 
mas” hitlerininkams neišeis 
ant gero.

Dar daugiau, ir kartu žodis , 
95 nuošimčiam lietuvių nau-' 

Ten lietuviai i jakurių :
1- • 11- . V. i

Jus ir mes labai gerai zi- i 
rūbsiu- nome chuliganizmą organiza- 

_ i torių karo ir nacines okupa- 
. ' cijos meto rekordą Lietuvoje.

fa- Sąvo laiku kiekvieno jų re- 
. ne- j kordas turės būti paskelbtas

Kad išlaikyti gerą lie- 
lietuviškose i tuvių vardą kitataučių ir abel- 

apkūlė ; nai amerikiečių tarpe, būtinai 
pribuvę.- Į reikia atsipalaiduoti nuo kri-

kova

| darbo liaudies
vos už padoresnį
Vietoj patenkinti skurstančias j 
darbo mases, vietoj įjungt 
visus mokslo, technikos atra 
dimus gyvenimo gerinimui, , naujų 
kapitalistai, sušilę ieško ir

I gamina naujus masinių žudi- 
į mų ginklus.

Nei su hidrogeniniais, nei 
su kitais ginklais, vienok, jie 
karo nebelaimės. Nenusigan
do ir nenusilenkė atominei 
bombai didžioji Kinija, vi
siems laikams išsivadavusi iš

žymių laimėjimų pasiekė 
“Draugystės” kolūkio valstie
čiai. Jie supylė sėklų fon
dą ir jau baigia jas valyti. 
Kalvis Jonas Liocaitis baigia 
remontuoti žemės ūkio maši
nas bei inventorių, skirtą pa
vasario sėjai.

Ruošiantis sėjai neblogų re
zultatų pasiekė Raudonės 
valsčiaus “Auroros,” ždanovo 
vaido ir Veliuonos valsčiaus 
“Gedimino pilies” kolūkiai.

Teisingai Vilnis pastebi, į
- .... Tiv. . iog hitleriniai chuliganai, i

:igal tą braižinį Oiegono valstijoje yia didziausičis Rarie šiandien nuola lietu— 
Rimtis be darbo darbininkų—19.6 nuoš. išviso. Wash- v-n i<n]tririAPa ornmofFis ’ 

) rytoj ar poryt puls darbo j 
j unijas. Daugiau: šitie žvė- 
i riški, moraliai supuvę ir;
dar kruvini hitleriniai ri- | 
tieriai, yra gera “medžia
ga” streikams laužyti. M a-į 
tysime, ’ jog kapitalistai 
juos naudos streiklaužiais, l 
kadangi jie yra pasiryžę už 
centą parsiduoti.

Toliau Vilnis rašo:
Situacija labai rimta. Chi- 

I cagos skerdyklų darbininkai 
labai brangina savo uniją. Jie 
kraują liejo, kol -iškovojo uni
jines teises ir žmoniškas sąly
gas. Jų tarpe jau prasideda 

' įimtos diskusijos lietuvių “di- 
j;pukų” klausimu. Ypatingai 

po to, kai menšeyikų ir kle
rikalų sukurstyta gauja čia 
dviem atvejais bandė išardyti. 
lietuvių mitingus.

Daugely j' vietų 
niai chuliganai, puldami 
mūsų pramogas, nei nepa- 

, kaip jie kursto 
- erzina amerikinius darbi-

minalkstų, kurie atvyko Ame
rikon dar šlapiom nuo kraujo 
rankom. Tegul juos naudoja 
klerikalai, menševikai ir kito-
kios veislės smetonininkai. j Ir liaudis laimi. 
Tai jų “eleksiras.” Be kri-i ne ginklai!

po imperialistu jungo; neatsi I 
į atomo nei į hi- judėjimo dėl taikos palaiky

mo, 1 
Ikaro ruošėjai ir

žvelgdami
drogeno bombas, kovoja Indo- 
k in i jos ir Indonezijos, P ran- 
cūzijos ir Italijos, Čilės ii' pasaulinį 
Brazilijos, ir eilės kitų šalių pralaimėtų,

nuošimti
ingtono valstijoje 16.5 nuoš., Idaho — 14.6 nuoš., Monta
noje — 13.6, Kalifornijoje — 11.7, North Dakotoj — 11.1, 
Maine — 11.4, Arkansase — 10.9, Mississippi — 10.6 
nuoš., ir tt. Niujorko valstijoj nedirba iš viso 7.8 nuoš., o 
kitose mažiau.

Skelbiama, jog birželio mėnesį bedarbių skaičius pa
didės, nes tuomet bus išėjusių iš mokyklų nemažai jaunų 
vyrų ir merginų.

Leon H. Keyserling, pirmininkas Prezidento Trumano 
Ekonominių Patarėjų Tarybos, andai, kalbėdamas Čika
goje, pasakė, jog bėgyje ketverių metų Jungtinėse Vals
tijose bedarbių skaičius pasieks 12,000,000.

Kaip matome, pats žymiausias mūsJ krašte ekonomis- ( 
tas, pats rinktiniausias valdinės įstaigos žmogus, pra
našauja ne gerbūvį, bet nelaimę. Nes nedarbas yra pati 
didžiausia nelaimė kraštui!

Kai kurie yra linkę manyti, jog tasai skaičius (12 mi
lijonų) bedarbiu pasieks greičiau, nei Keyserlingas pra
našauja; jis gali pasiekti bėgyj sekamų dvejų metų, jei 
padėtis nepasitaisys.

Tūli kapitalistai ir jų lekajai, žinoma, mano, jog ne
darbui smūgį tegali užduoti tik naujas karas, bet žmo-! 
neštai teorijai nepritaria: jie nenori žmonių žudymu ir , 
miestų naikinimu nedarbą naikinti. Jie mano, jog ne
darbas pašalinti galima ir turėtų būti pašalintas taikia-j 
me gyvenime.

Kiekvienoje valstijoje yra vienokia ar kitokia darbi-

Liaudis,

kaip šiandien. Jeigu 
pradėtų 

tai jie jį 
nes pasaulio 

žmonės, milionai ir milionai 
žmonių karo, vedamo už 
pelnus, neremtų.

ŠILUTĖ. — Daugelyje vals
čiaus kolūkių gyvai veikia 
meninės saviveiklos būreliai. 
Prie “šviesiojo kelio” kolūkio 
k 1 u I )o -s k a i ty klos su o rgan i z u o- 
tas kolūkiečių choras, kuris 
dabar mokosi Dainų šventės 
repertuaro. “šviesiosios at
eities” kolūkio meninės savi
veiklos būrelis dažnai suruo
šia vakarus kolūkiečiams. 
Kolūkio klubo-skaityklos ve
dėjos E. Mockutės vadovauja
mas kolūkiečių dramos rate
lis šiuo metu repetuoja žemai
tės pjesę “Trys mylimos.”

Kodėl lietuviškiems Člevelando naciams 
nepavyko mane nulinčiuoti
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kau: Velniop nuėjo Smeto
na, Hitleris ir Mussolinis.
Eis velniop ir lietuviškos jų 
išperos! Fašistiniai chuliga
nai, fašistinis chuliganiz-

ninkams nuo nedarbo apdrauda. Kas metai, sakysime, galvoja, 
darbininkui, netekusiam darbo, mokama (daugelyj vai- ©--’R- 
stijų) tam tikra suma pinigų per 26 savaites. Jeigu dar- ninkus prieš save. O darbi- 
bininkas, pusę metų ima nedarbo apdraudą, o kitą pusę i ©inkuose neapykanta jiems 
metų dirba, tai jis ir vėl, ištikus nedarbui, gali tikėtis ne- nemaža. Nemažai tamses- 
darbo apdraudos. Bet jei jis, išėmęs nedarbo apdraudą, nią> žinoma, darbininkų 
už 26 savaites, kitą pusmetį nedirba, tuomet, aišku, jis' iau Kalba apie visus di'pu- 
per visus metus nebegali gauti iš nedarbo apdraudos kus, kaip savo priešus, ati- 
jokio dolerio. .mančius iš jų darbus. Tai

Niujorko valstijoje šiuo metu, rašo A. H. Raskin, yra Į ypatingai pasireiškia tokio- 
160,000 darbininkų, jau baigusių išimti visą savo nedar
bo apdraudą. Bet darbų jis vis negauna!’ Negaudami 
darbo, negauna jie jokių pajamų sau ir savo šeimoms iš
laikyti. Galime įsivaizduoti, kokion tragiškon būklėn tie 
šimtai tūkstančių darbininkų paklius, kurių nedarbo ap
drauda greit pasibaigs!

Kai kurios valstijos jau kreipiasi pas federalinę vy
riausybę, prašydamos pagalbos. Jos jau nebegali teikti 
visiems bedarbiams bent kękios pagalbos.

Yra daug darbininkų, kurie nepaeina po nedarbo ap-•; 
drauda. Ką tieji daro, išmesti iš darbo?

Daugiausiai bedabių yra jauno ir senesnio amžiaus! 
žmonės. Turime nepamiršti, jog samdytojai šiandien ! 
“senesnio amžiaus” žmonėmis skaito asmenis, pasieku
sius 45 metus amžiaus.

Del to visai natūralu, jei šiandien čia ir ten bedarbiai 
pradeda bruzdėti, organizuotis, reikalauti miestavų pa
šalpų, reikalauti darbų.

Bedarbių judėjimui lemta plėstis, augti, nes darbinin
kai atsisakys badmiriauti. s Jie reikalaus duonos arba 
darbo. ' J

Ir taip bus, nepaisant, ką sakys valdžia ar kas kitas.
■’ Iš karto, galima daiktas, tokie “nenuoramos” bedar
biai bus apšaukti komunistais, bet tai nieko valdančia
jai klasei nepadės, nes darbininkai su tuo pavadinimu 
‘'apsipras,” panašiai,' kaip jie buvo apsipratę prieš 20 
metų.

se pramonėse, kur daugiau 
dipukų gauna darbus.

Hitlerinių chuliganų siau
tėjimas, aišku, gali pasku
binti daugelio darbininkų 
kovą prieš visus dipukus. 
0 mes tam esame priešingi.

Vilnis šitaip baigia savo 
įvedamąjį:

Hitlerinio chuliganizmo ak
tus lietuviai “dipukai” — ne
didelis nuošimtis naujųjų imi
grantų — jau išpraktikavo 
Los Angeles, Detroite, Brook- 
lyne, Chicagoje, Newarke ir 
praeitą sekmadienį Clevelan
de. Ką jie laimėjo ? Hitleri
niai kriminalistai asmeniškai 
nieko nelaimėjo, o labai daug 
pakenkė doriem lietuviam at
eiviam. Paskutinis jų “pasiro
dymas” Chicagoje kovo 12 
(Ciceroje) išėjo taip mizer- 
nai, kad, nepaisant kryžiokiš
kos agitacijos iš “Naujienų” ir 
“Draugo,” “pikietininkų” prie 
Liuosybės salės' tesumobiliza- 
vo mažiau dviejų tuzinų!

Marijonų pasturlakai, gri- 
gaitiniaį menševikai taip labai

(Pabaiga)

Chuliganų įsiveržimas 
salen

Atsisveikinęs su policistųĮ 
ir peiliuku, aš nuėjau į vir-i 
tuvę šaltu vandeniu burnai 
plauti. Jau dabar pradėjo! ...Smarkiai skaudėti. Prade-1 Padėjome valgyti, 
jau bijoti, kad gali būti manęs, 
dantys išjudinti. Vėliau nu-lt 
važiavau pas gydytoją, 
ris apžiūrėjo, ir sužeidimai ri ] i„.’ •• Ąpat publika sumėtėrado nelabai, pavojingu. ų 1

Tuo tarpu hitlerinių chu-i'. - . -
I liganų gauja pastūmė komi- 
isiją, susidedančią iš keleto 

hitleri- moįerų įr neužsimokėję jo
kios įžangos, įsiveržė sa-' 
lėn. Su ta- maža mūsų mo
terų grupele tiems “didvy
riams” buvo labai lengva 
apsidirbti. Aš galvoju: 
Kaip skirtinga to vi
so įvykio būtų* buvus is
torija, jeigu prie durų būtų 
buvus gera tvirtų vyrų ko
misija !

Sugužėję salėn chuliga
nai pradėjo viešpatauti. 
Koks ten visiškai suidijotė- 
jęs Ramutis pasakė “pra
kalbą,” paskaitė “rezoliuci- 

Tuo tarpu fašistiniai 
ir fašistinės 
turėjo “gra-

Visus prašau susipažinti su 
1 faktais ir tikra tiesa

ją.”
“didvyriai“ 
“didvyrės” 
žaus” darbo. Jie buvo atsi
nešę žalių kiaušinių. Kas 
tik buvo nužiūrėtas pažan
giu žmogum, atėjusiu į 
bankietą, buvo tais kiauši
niais “pavaišintas.” Gal ke
leto tuzinų vyrų ir moterų 
visi viršutiniai rūbai buvo 
subjaurioti.

Tikrai “gražu,” tikrai 
“kultūriška,” ar ne? Tikrai 
“lietuviška,” ar ne!?

Dar keletas žmonių buvo 
apstumdyta, vienam kitam 
per galvą suduota. u *

Kai fašistiniai niekšai mtleriniars 
baigė savo “< 
darbą, salėje pasirodė kele
tas policistų ir pradėjo ra
ginti juos eiti laukan ir leis
ti susirinkusiems žmonėms 
pietus valgyti. Staugdama

i gauja išmaršavo laukan, | naujųjų imigrantų. Jie ne- mas neturi jokios ateities, 
adėio mes sėdome prie stalų ir, susidėjo su hitlerininkais j Ateitis priklauso pažangai 

Apart chuliganais. Aš tikiu, kad: jr žmonjškumui.
hfiti manęs, pakalbėjo žymus sužinoję, kas atsitiko kovo v ..

i Progresistų Partijos veikė-119 dieną, jie dar toliau ša-. žodis kurstytojams 
ku-'las ir ^uv^s kongresmanasĮlinsis nuo tų baisių sutveri-' Grigaičiai iš Nauji-enų ir

De Lacy, ir Abekienė. TenĮmų, kurie yra LietuvojeIKeleivio, Šimučiai i» Drau- 
apie žmones sker.dę, tarnavę Hit- go ir Darbininko, Rasteniai 

šimtą septyniasdešimt dole- leriui, niokoję Lietuvą įrijš Dirvos ir Sandaros, Tys- 
rių apsigynimui nuo .fašisti
nio chuliganizmo. Pagaliau 

i susirinkimas išrinko plačią 
i komisiją, beveik išimtinai 
susidedančią iš vyrų ir mo
terų, kurių rūbai buvo kiau

liniais subjaurinti arba ga
vo apstumdyti, kuri nueis 
pas miesto majorą ir polici- 

f jos komisijonierių užprotes- 
i tuoti prieš nesuvaldymą fa
šistinių chuliganų siautėji- 
l mo. t

Tai šitokia to viso įvykio 
istorija. Člevelando pažan
gieji li-etuviai, kaip ir lietu
viai Chicagos, Detroito ir 
Brooklyno, nė kiek -nenusi
minę. Kaip tik priešingai:

niokoję Lietuvą ir i iš Dirvos ir Sandaros, Tys- 
kurie čia pribuvę, tik piklojliavos iš Vįepybės didžiuo- 
ir blogo vėlina Amerikos; jasį Ir džiatiįpasi hitlerinių 
lietuviams. -i—i-----  x__

Iš-mūsų pusės turi būti 
dedamos visos pastangos 
tuos naujuosius imigrantus, 
tik įsikurti ir ramiai gyven
ti Amerikoje norinčius, ižo- nizmo dvasiniais autoriais, 
liuoti nuo hitlerinių krimi-iJuk jie kursto ir sukursto 
nalistų, nuo Ramučių ir i tamsias gaujas.
Budginų, nuo Plechavičių ir Jįe ne tik kursto, bet ir 

To tikslo mes orp-anizuoia linčininkus.

chulganų “ddvyriškais” žy
giais. Aišku, kad jie girs ir 
teisins ir Člevelando linči- 
ninkų gaują. Juk ne kas ki
tas, bet jie yra to chuliga-

Raštikių. To tikslo mes,organizuoja 
sieksime šaltai ir atsargiai. Jau sakiau, kad Člevelando 
Vienus mes įtikinsime, ki- linčininkai buvo kunigų ir 
tus gyvenimas įtikins, kad kitų tamsybės šinkorių su- 
klausymas tų, kurie užsiima 
chuliganizmu prieš pažan- miero salėje. Tiesiai iš ten 
giųjų lietuvių įstaigas ir gauja 
parengimus, J ‘

organizuoti Švento Kazi-

įstaigas ir gauja atmaršavo ant St. 
kurie organ i- Clair Avenue. Jie buvo iš-

kiekvienas ir visi yra pasi- zuoja tuos pikietus ir linči-l mokyti, ką jie turi daryti, 
kovoti, ninku gauja prieš mūsų kai-j Jie buvo apginkluoti lazdo- 

draugės betoj us
moterys žada nepamiršti šio juos tik į nelaimę.
hitlerininkų chuliganizmo. į ’

ryžę su priešais 
Ypatingai mūsų ir veikėjus, veda mis,

L Žiūrėsime!
p Plačiaburnis Wisconsin© senatorius Joseph K. McCar
thy, pagaliau, viešai pareiškė spaudai, jog Owen Latti- Tolimųjų Rytų klausimuose.
utorė esąs “vyriausias Sovietų šnipas” Amerikoje! Šiuo metu Lattimore yra Azijoje, rodosi, Afganistane;

Oxyen Lattimore, kaip žinia, yra vienas tų rooseveltie- jis ten pasiųstas Jungtinių Tautų. Be abejojimo, jis, iš
eiti, kurie ištikimai tarnavo prezidentui Roosevėltui ir girdęs tai, ką apie jį sako senatorius McCarthy, grįš na- 
buvo ištikimi Naujosios Dalybos gynėjai.

Mr. Lattimore buvo valstybės department© patarėjas

Šiuo metu Lattimore yra Azijoje, rodosi, Afganistane

kumščiais ir kiauši
niais. Jie buvo išmokyti kal- 

hitlerininkų chuliganizmo, i Kas liečia mane asmeniš- betoją pasitikti gatvėje- ir 
Ateityje pažangiečiai bus kai, tai hitlerininkų pasikė- su juo fašistiškai apsidirb- 

geriau pasiruošę priešą pa- sinimas ant mano sveikatos • ii.
sitikti. Šis įvykis nebus pa- ir gyvybės, nė kiek nėpa-' Aš buvau pirmutinė fa- 
mirštas ir nepraeis veltui. įkirto mano troškimo ir įsi-1šistinių chuliganų auka bū- 

A , įtikinimo pašvęsti visą liku- ti sukruvintu. Visa morali-
pie įpu *us atsakomybė krinta ant

galvos kurstytojų iš Nau
jienų, Keleivio, Draugo, 
Dirvos, Darbininko, Vieny
bės ir visų kitų tos piktos 
veislės laikraščių. Kiekvie
nas jų gali didžiuotis ga
vęs po k-sletą lašų kraujo iš 
mano lūpų. Tegul didžiuo
jasi. Tos begėdystės niekas 
jiems nepavydi.

Bet lai jie žino, kad jeigu 
Smetona, Hitleris ir Mus
solinis nesulaikė progreso, 
nors be galo daug žmonių 
kraujo sulakė, tai juo ma
žiau pajėgs progresą sulai
kyti jų auklėtiniai ir pa
stumdėliai. A. Bimba.

mo it čia pasakys žodį kitą savęs apsigynimui.
Matysime, ką gi šis rėksnys senatorius “atidengs”!

Iš viso šio maršruto, netgi 
iš 
žiau tik dar didesnį įsitiki
nimą, kad ^didelė masė nau
jųjų lietuvių imigrantų ne
sideda ir nenori dėtis su 

į kriminalistais, 
civilizuotą’’.Kaip Chicagoje ir Detroite, 

- - - - J Roselande ir Milwaukee, 
hitlerininkai jau visiškai 
nebepajėgė sumobilizuoti I 
jokios dipukų masės prieš 
mūsų paengimus. Clevelan
de šį pirmą sykį, aišku, vie
nas kitas ir be kriminališko 
rekordo dipukas buvo ap
gautas ir pateko į pikietą 
prie Slovėnų salės. Betgi 
Clevelande yra keli šimtai, 
o gal net tūkstantis kitas

Clevelando, aš parsive-

šią sveikatą, visas liku’sias 
gyvenimo dienas kovai su 
darbo žmonių priešais ir 
darbui dėl tu idealu, bran- 
gių ir prakilnių idealų, ku
rie man ir visiems Ameri
kos pažangiesiems lietu
viams yra taip arti prie šir
dies. Hitlerininkai nesu
pranta mūsų, jeigu jie tiki
si mus išgąsdinti ir išmušti 
iš teisingo, darbininkiško 
kelio. .

Aš mačiau pokarinę Lie-

tuviškų hitlerininkų lietu
vių tautai padarytas baisias 
žaizdas.

Iš pačių širdies gelmių sa-

2 pusi.—‘-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—.Treč.x Kovo 29, 1950



Sapnas
(Fantazija)

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

i.__________________ _____ _______________________________ _________________________

Kas nors iŠ mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Rašo K. S.
Aš ėjau, ėjau, nuo septy-.ta gėlelė stūksojo, žvėries 

nerių metų, per bulvienas, Ipokas dar vis smirdėjo, 
per rugienas, per balas iri * * *
kvietienas paskui karves, Drebėdama iš nuovargio 
kiaules, avis. Basos kojytės • ir baimės žengiau kelis 
sutrukdavo, būdavo skau- žingsnius pirmyn ir pažiū- 
duliuotos. Aš ėjau pro žy-; rėjau į skradžią olą, kur 
dincias pievas, pro žalius! slibinas dingo. Ogi tik ūž-| 
duonlaukius, pro sraunius i teli šiltas vėjas pro mano i
upelius.

Takas vingiavo per kal
nus ir slėnius, per pelkynus, 
per akmenis ir olas, griuvė
sius, kur slapstėsi laukiniai 
žvėrys ir nuodingos gyva
tės. Kelyje teko pergyventi 
visko: bado, šalčio ir audrų.

Pagaliau dasigavau į 
mišką. Pušų aromatas, 
slaptingos jų dainos ir vi
lioklė žibutė sulėtino mano 
eiseną, liūliavo nuovargiui

ausis ir aš atsiradau peklo
je. Čia pamačiau tą šviežią 

j krūvą šiukšlių, tarp kurių 
Ibuvo ir tos išrautos ir nu
laužytos gėlės. Šioje krūvo-j 

ije buvo vienas bijūno žie- | 
Idas ir su perlo širdžiukc.

Devyngalvis slibinas su 
ant jo sėdinčia baidykle da
lbai’ atnešė 12 senų velnių įl 
(keltuvą, paspaudė mygtuką | 
Įir iškėlė vėl pasaulio valdy-l 
ti. i

Albert McWhorter, keliaujantis farmų darbininkas, 
buvo pirmasis susirgęs nuo išbadėjimo. Jo nelaime 
atkreipė dėmesį Į kitų tokių pat darbininkų likimą 
toje kempėje, esančioje netoli Phoenix, Arizonoje. 

Greta suaugusių baduolių, buvo šimtas vaikų.

Siuvėjos Duktė
Iš Kalifornijos šiomis 

dienomis atėjo šiurpi žinia, 
kad iš ten telefonu atsišau
kė pas seserį, į New Jer
sey, 15 metų mergiščia, ku
ri buvusi palaidūno pasi- ( La Salle, 52 metų, 
grobta prieš porą metų, jai j tuo laiku mergiščią laikęs; 
būnant tiktai 13 metų. |sau sugulove. Kai kada bū-

Kad randasi palaidų ar 
protiškai liguistų žmonių,! 
kurie be jokio sąžinės gy- ( 
limo gali atimti žmogaus, i 
me nieko nauja. Tokiu buvo H.! kentus,L. I)al’as mokykloj 
. ... x / v . x , n nuQisakiiisi drpiiopi Jimp

Dallas, Texas. O pastaro
siomis keliomis savaitėmis 
jie “gyvenę Kalifornijoje. 
Juos suėmė traileriu kem
pėje.

La Salle, 52

Worcester, Mass.

ir aš atsiguliau ant minkštų 
sąmanų pasilsėti:

» ■* *

Užsnūdus, sapne pama
čiau neapsakomas grožy
bes. Buvo lygūs, neišmatuo
jami laukai javais apsėti. 
Saulėje kvepėjo jaunas miš
kas. Pievose ganėsi kar
vės ir šokinėjo ėriukai. Pui
kus vieškelis buvo apsodin
tas vaismedžiais ir gėlėmis. 
Skliautų mėlynės juosta 
mirguliuojančiame upelyje 
maudėsi antys ir vandens 
purslai deimantais ritosi 
nuo jų pečių.

Kiek paėjus kebu pro 
jaunas, buinias eglaites ir 
pušaites pamačiau žavėjan- 
čius gėlynus. Kvietkai bu
vo dailiai į lyses ir ratus 
susodinti ir vėjelio glamo
nė iami mylavosi saulės 
spinduliuose. Vieni buvo 
žiedais už kitas aukštesni, 
pilnesnį, vaiskesnėmis 
spalvomis, auksinėmis ir 
perlinėmis širdžiukėmis. 
Baltos lelijos, raudonos ke- 
kiuotos rožės, balti, ružavi 
ir raudoni bijūnai sudarė 
didingą, poetų apdainuotą 
grožę. * * *

Staiga, su gėlių aromatu 
aš užuodžiau kokį tai dvo
kimą, pasigirdo ūžesys, 
šniokštimas ir aš pamačiau 
pavojinga baisūną: devyn
galvis drakonas iškištais 
ugniniais liežuviais, iššiep
tais dantimis ir išskėstais 
nagais mėtė koją už kojos 
ir, pasikraipydamas į čia ir 
ten, šliaužė per gėlių darža. 
Ant io sėdėjo didžiulė bai
dyklė, panaši ištižusiam 
žmogui. Devyngalvis slibi
nas. vartydamas savo mil
žiniška uodegą, pliaukšėjo 
su ja tai į viena, tai i kitą 
puse, žiauriai blaškydamas 
ir laužydamas gėles. Ant 
jo sėdinti baidykle, mane 
pamačiusi, prašneko, tarda
ma—Šis šventas gyvūnas 
atėjo iš dangaus, idant ap
valyt pasaulį nuo šiukšlių 
ir viso blogo.

Sunku man buvo žiūrėti

Staiga kas tai riktelėjo: 
“Ahtung!” Tuoj visos | 
šiukšlės pavirto į raguotus | 
velnius, pasmirdo sieros' 
dūmai, tarškėjo šakės, len
ciūgai; kūjai dundėp ant 

■karštų priekalų, o kunku
liuodama verdanti smala 
taškėsi į visas puses, šiukš
lės, dabar pavirtusiom j ra- 
guotud velnius, baisiai ne- ! 
apkentė išrautų gobų, ro-1 
žiu ir bijūnų žiedų, kad jie I 
sulyg balso “ahtung’’ nepa-.i 
virto į tokius šlykščius vel
nius į tokius kriminalistus, 

i kaip ir jie patys.
Kaip jau žinoma, peklos 

kančios nepabaigtinos, nes 
, ten nėra mirties.

Velniai, pasinaudodami 
ta proga, kas rytas, tik pus
ryčius pavalgę, tuoj ir 
smeigia šakėmis išrautas 
gėles, sulaužytus žiedus ir 
valei kankinti per visą die-1 
na: jie jas laužo, manko, 
drasko, spjaudo, kumpiais 
daužo, stumdo, po smalą 
valkiojo primušę, kanopo
mis trypia, ant karštų prie
kalų kala ir kitką daro... Ir 

' taip per- dienas, naktis, sa
vaites, mėnesius ir metų 
metus. * * *

Nebežinodama, ką dary
ti, aš puoliau ant kelių, su
siėmus rankas iškėliau jas 
'prieš dangų ir karštai mel
džiausi, šaukdama Dievo 
pagalbos. Spindulių šviesos 

' vainike pamačiau nukry
žiavote mielaširdingojo pa
veikslą, ir atsiradau ant to 

i paties kelio, kur buvo eg
laitės, vaismedžiai, užsėti 
laukai ir žavėjanti gėlynai. 

I Bet čia jau nebuvo nė ly- 
Igių laukų, nė gėlynų. Buvo 
tamsu, -kaip naktį. Tiršti 
juodi debesys, skriodžiami 
žaibų * vilyčiomis, kalnais 
griuvo ant žemės; tvaniš- 
kas lietus, su didžiuliais le
dų gabalais vertėsi iš dau
sų lyg išpūtus, šėlstanti, 
gyvybę, augmeniją ir viską 
naikinti jūra.

Kaukdama viesulą su

Atsiminimas Apie d. 
Konst. Romandienę

San Francisco, Calif.

Daugybė Grožės ir 
Meilės Tose Dovanose

Pastarosiomis savaitėmis 
mūsų link skrido, blizgan
čiais traukiniais, sunkveži
miais iš miestų, ir apsitaš
kiusiais šviežiu pavasario 
purvu mažesniais vežimais 

iš farmu keliavo visokiau
sios dovanos—skanios ir
gražioj dovanos.

Jau pirmiau būsite matę 
Laisvėje, kad ’ neįvykdyta 
bazaras. Tikėkite, tačiau, 

gro- 
Ižybių, į kurias, mes žinome, 
įdėta daug darbo ir iškaš- 

ir drau- 
suteikia 

(mums visiems tiek ir tokio 
turto, kurį nepajėgs išplėš-

į baisūno tarpdanči.uose ir 
tarpnagiuose įstrigusius 
nutrauktus bijūnų ir' rožių 
žiedus.

perkūnijomis ir žaibais su 
žeme sumaišė, nušlavė, su 
degino, sugriovė, sunaikino 
kaimus ir miestus ir užter-

Slibinas išliaužė ant pla
taus kelio, y apsukdamas 
uodega sutraukė j krūvą 
šiukšles ir išrautas ir su
laužytas gėles ir viskas iš
nyko iš mano akių.

Atsipeikėjus iš nuosta
bos ir baimės, atsigrįžau į 
gėlyną, šiurpas mane pa
kratė pamačius, kas atsiti
ko: nebebuvo žalumų nė 
lysių, tik kur ne kur dulkė-

šė žmonių lavonais kelius, 
laukus, miškus, upes ir jū
ras. Sužeistieji, purvu ir 
(krauju apskretę, graudžiai 
deiavo ir šaukėsi pagalbos. 
Išlikę gyvieji alkio, išgąs
čio, ligos nualinti kasinėjo, 
rausėsi j po griuvės’us ko 
tai ieškodami...* * *

(Pabaiga sekančiame 
Mot. Skyriuje.)

Gieda Gai- 
piktinasi šykštuolė Rū- 

grjtel- 
užtaria 

vaiką 
su musė

“Dabar mes matom, kokia 
ta driskių teisybė...”

Taip dramoj
deliai
kieno savo kaiminka 
ninke Aneliuke, kuri

i, kurio
Rūkų Jonas mirtinai 
ir kurį Rūkienė su savo suk
tuoju žentu siekiasi padaryti 
elgeta.

į 11 j j j i\ v' miviiun 
visu j varg$a Labuti

davęs labai žiaurus. Tačiau, 
įgrąsinta, kad jeigu jinai 

j bandytų nuo jo bėgti, ari 
namiškiams rašyti, jis ją 

į“/iareštuodintų už tą knygelę, 
11 i

Į ji pasisakiusi draugei apie 
savo santykius su La Salle. 
Jos draugė įspėjusi, kad

> gyvenimas yra’

ir tokių dar užgims. Lieka
si klausimas, kas atsakin
gas už tai, kad tokiems lei-| , 
džiama žaloti kitus žmones,L, ^os .. ,ypatingai kūdikius. (blogas, pavojingas. J

Kas kaltas, kad camde- i Kuomet jinai La ^ Sallei, 
nietė mergaitė Florence I l?asa ?^s1.’ <ac ^auSialį. su i 
Horner buvo pagrobta, nuo/uomJ !?llP
jos atimta žaisminga vai- 'n?. uz 1 lsslveze mifoi-| 
kystė, jaunuolės džiaugs- IUJUU-

jmingumas ir gal visas gy- ( R butų išlikusi gyva: 
ivenimas? uz išdrįstą pasipriešinimą? |

Pirm visko, 
nukentėjo dėl to, kad ji — 
darbininkės duktė. Ir kad 
jos mieste, jos susiedijoje 
nebuvo vaikams ir jaunuo
liams priežiūros. Motinai 
išėjus uždarbiauti duonos, 
siūti, mergiščia ieškojo į- 
vairumo iš nykaus, vargano 

'būvio. Ji su kitais vaikais 
(sutikusi stoti. į jų pačių dar 

> neišauklėtos vaidentuvės

Horner’iutė ^am klausimui atsakymą 
‘ j 11““** 1 * jIPsutrukdė ji pati, telefonu ; 
pašaukdama savo seserį su1 
prašymu: “Atsiusk FBI, 
mane paimti.” Jos prašy-1 
m as buvo patenkintas bė- I 
giu sekamų kelių valandų. į 

Kaip po tokių išgyveni
mų, po sužalotos vaikystės 
ir jaunystės jai pavyks! 
prisitaikyti prie žiauraus, 
nesaugaus » mūsų darbo

NASTĖ BUKNIENĖ 
Rūkienės rolėj

Praėjusią savaitę gauta ži
nia, kad d-gė Buknienė buvo

| susirgusi šalčiu, ir brooklynie- 
I čiai buvo dėl to nusiminę. Da
bar gi sužinota, kad busimoji 
Rūkienė jau sveika, kaip ro- 

( pė, ir ši šeštadieni Worceste- 
I ryj parodys, kokia ji “zaja-

.(kad gausa gėrybių ir 
Aš paprastai linksmai pra
leidžiu savo gimtadienį, v. .. 
kovo 23 d. Bet 1949 m. laike cnb įdėta draugių 
savo gimtadienių sužinojau, ISP sielos šilima, 
kad mirė mano ne tik ypa- Į 
tiška, bet ir labai gera idė
jos draugė Konstancija Ro-I^ .1°^ kryžiokai, 
mandienė, Clevelande. To- Į q tų gražučių švelnučių 
dėl praėjusių metų gimta- j rankdarbių, kuriais galė- 
dwni khni o*pr^ nėkimonn i.tum rengti gfažią parodą, 
kad turėjau liūdną, netekus ne vįen bazara, šiemet atė- 
draugės, su kuria veikėm, j0 ]abai daug/Jie, kaip iš
buvome narėmis lietuvių į sitai’ė vienas draugas, ku- 
pažangiųjų organizacijų irj0 varciL1 atej0 pundelis, 
per eilę metų. iyra_

Draugė Romandienė bu- j —Daugybės valandų, auk- 
vo energinga, pasiryžusi ir su neątmokamas darbas, 
stiprios sveikatos, bet jos; Taip, neatmokamas. To- 
gyvenime pergyventa daug iki darbai, kaip kad ir visi 
skaudžių įvykių, kurie (kiti darbai, kurie neapmo- 
laipsniškai jos sveikatą e.ik-(kami, yra daromi tiktai iš 
vojo. Ji buvo pratus prie j meilės savo organizacijoms, 
sunkaus darbo ne tik šei- į savo spaudai. S.
mynoje, bet ir visuomenei. 
Tačiau, kuomet jos gyveni
mo draugas Viktoras Ko
mandas buvo pavojingai 
sužeistas, manau, tas ne 
tik draugui Romandai, bet 
ir jai labai skaudžiai užga
vo sveikatą ir bėgančius 
gyvenimo reikalus. Tie 
skaudūs įvykiai prisidėjo 
prie jos amžiaus sutrumpi
nimo. Po skaudžios ir ilgos 
ligos ji mirė kovo 23 d., 
1949 metais. Jau praslinko 
vieneri metai, kai aš nete
kau geros idėjos draugės.

dieni labai gerai prisimenu,

Draugė Romandienė la
bai glaudžiai sugyveno su 
savo draugu Viktoru ir pa
vyzdingai išaugino savo 
vienturtę dukrelę Elvirą 
(Stripeikienę), gražiai su
gyveno su savo žentu F. 
Stripeika, taipgi ir su drau
gais. Todėl likusi liūdesyje 
jos šeima ir visi jos drau
gai dažnai prisimins d. Ro- 
mandienę.

Kadangi praėjusiais me
tais d. Žebrys Vilnyje pla
čiai aprašė jos gyvenimo 
svarbesnius įvykius ir apie 
jos veikimą, todėl čia4 ne
kartosiu. Metų sukaktyje 
tik išreiškiu gailestį savo

MASKVA. — Sovietų 
’Spauda vadina cirku (sor- 
kėmis) Jungt. Valstijų Se
nato komitetą, kuris ieško 
sovietinių agentų Amerikos 
valdžioje.

NEW YORK. — Lietus 
ir ūkana antradienį sulaikė 
lėktuvus, kurie buvo pa
ruošti lietui daryti.

sugalvotą Įdubėlį, kurin įs- įmonių sąlygose gyvenimo, 
tojimas turėjęs būti koks j sunku šiandien spręsti. Ta 
nors iš dešimtukinės pavog-T]au anksto galima sutik-( 
tas daiktelis.

Norėdama pasirodyti 
narsia, mergiščia krautuvė
je pačiupusi pektukinę už
rašams knygelę. Bet ten 
pat ją už rankutės stvėrė 
toks išgama, koki i 
neturėtų būti paleisti lais- i 
vai ten, kur randasi nepri- ■ Norint keliais žodžiais lie kada, bile kur 
žiūrėtų vaiku ar jaunuoliu.'pasakyti apie jas, gaidria įšokti. 
Tas išgama, Frank La Sal-1pavadinti dvejopomis: i Kvailiausiomis: 
le, pasisakęs esąs FBI a- i praktiškomis, ir kvailomis liai, kaip pančiai, 
gentu ir pagrasinęs vesti| (gudriomis tam, kas iš pa-1kuriuos už kelių 
mergšę į kalėjimą, vesti kaitų pelnys daug dolerių), prisieis numesti, 
teisman. Tačiau jis galįs to i Tarpe praktiškųjų yra | Bendrai, kituose visuose 
nedaryti, jeigu mergiščia platus sijonai, su kuriais (drabužiuose yra įvairumo 
pas jį laiks nuo laiko atei- Įgali laisvai vaikščioti ar bi- ir grožės*, 
sianti, kaipo parodymui,: 
kad ji pasitaisys.

Kitą dieną jinai susitiko j 
La Salle gatvėje, paskirtu; 
laiku. Jis jai sakęs, kad tu- j 
rįs ją nuvežti į Atlantic Ci- '■ 
ty, to “reikalauja valdžia.”' 
Išeidama “valdžion,” mer
giščia sakiusis motinai, kad 
ji esanti pakviesta mokyk
loje turimos draugės su jos 
šeima pajūryje atostogauti.

Mergiščia nebegrįžo. 
Motina raportavo policijai. 
Bet mergiščios “negalėjo” 
atrasti, nors per apie 8 mė
nesius laiko La Salle su ją 
gyvenęs netolimoje Balti- 
morėje. Po to nusivožęs į

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

Pupelių šutinys Su 
Daržovėmis.

2 puodukai baltų pupelių
4 puodukai šilto vandens
3 riekutės rūkytų lašinu

kų .
2 šaukštai alyvų aliejaus
2 svogūnai, biskelis čes

nako
1 tomatė
1 žalias pipiras
po biskelį raudonų ir juo-

draugės ir gilią užuojautą 
jos gyvenimo draugui, jos 
dukrelei ir žentui.

M.Alviniene.

dla.”
v. Juozo Baltušio drama “Gie- 

fb jpS_1G1^ėtų JOS" pamos i da Gaideliai” bus pastatyta šį 
geležinės valios n labai! šeštadieni balandžio 1 (no 
taktingos auklėtojiškos ran-. foo]ing!)‘; Lietuvių salėj, 29 
kos ir sąlygų, kad galėtų i Kndicott St., pradedant 6:30 
išgyvendinti žalą.

ni®kad Šių Metų Mados
1 Q 1 C* •

j vakaro. Įėjimas tik $1. 
Laukiame visti ir iš visur!

M. S.

Tikrai, visa tai
pareina iš karvių

bet kas atsitinka iki jams ateina?

Ar bent kada pagalvojote, kad 
geram pienui pagaminti reikia ir 
daugiau ko, ne tiktai geras kar
ves laikyti?

Taip, iš tiesų — vien apvaly
mas ir švariausias visko užlaiky
mas Borden’s įstaigose kasdien 
tikrai užima daugiau laiko, negu 
pieno ten priėmimas ir jo prista
tymas jums i namus.

kazokėlį

si aurų te
si j on ai, 

savaičių v

vidale. Priedan prie visų gamti
nių šviežio pieno gerumų, viena 
tik kvorta Borden’s Homoge
nized Vitamin D Pieno suteikia 
400 vienptų“saulinio vitamino D 

normalų dienai kiekį.
Išmėgink šj stebėtiną Borden’s 

pieną šiandien. Gauk krautuvėje 
arba užsisakyk nuo Borden pie
niaus. Atsimink jeigu Borden’s,

dų pipirų
1 ir pusė šaukštelio drus

kos.
Numazgojus pupeles, už

pilk vandens ir virink “pre
ssure cookeryje” apie pora 
valandų. Paspirgink laši- 
niukus, sudėk smulkiai sup
jaustytus visus kitus pro
duktus ir pakepink kėlės 
minutes. Supilk prie pupe
lių į puodą ir pašutink apie 
10 min.

Jei neturi “pressure coo- 
ker’io,” galima ir paprasta
me puode virti, bet tada 
geriau pupeles pamirkyti 
per naktį ir kiek ilgiau vi
rinti.

Be to, yra išbandymai. Mes ne
paliaujamai bandome pieną. Ban
dymas prasideda farmoje ir tę
siasi beveik dvidešimt keturias 
valandas paroje.

štai kodėl Borden’s pateikia 
jums arčiausią tobulumui gamti
nį maistą — puikiausiame jo pa-

inm i ____________ ; ^.. . — —1'

I © Tlio Dorden Ca

Aukščiausias pieninis vardas per 93 metus

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Kovo 29, 1950



Dr. S. Matulaitis

KALVIO IGNOTO TEISYBE
3-2150 APYSAKA _7_

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

Iš kur kilęs žmogus
turi ypatybes geriausia pri
taikytas prie esamų sąlygų, 
jie liks gyventi ir duos į 
save panašią padermę, kiti

leistina kiekvienam mąstyti, 
kaip jis nori, ir tikėti, j ką 
jis nori. Bet stebėtis reikia, 
kuomet paskui tuos ablavukus

(Tąsa)
2

Austa aušrelė 
Pro rūpestėlį, 
Teka saulelė 
Pro ašarėles.

Jei Varkalienė kokį šventadieni išsi
rengdavo Obelių bažnyčion, tai po vis
kam būtinai turėdavo užsukti pas mo
kytoją. Jau leisdamasi nuo kalnelio gat
vės pagrioviu į priemiesti, pramintą Pa
kalne, Varkalienė įprato akimis ieškoti 
pilko, prie žemės prisiplojusio namo, ku
rio pasieniais prismaigytomis vytelėmis 
rangėsi pupojai ir geltonos nasturtos. To 
namo prieangis buvo sukrypęs, sienojai 
sukiužę, o plyšjai tarp pamato ir pirmo
jo vainiko rąstų užkrėsti moliu ir užka
linėti lentgaliais, — nė tankiausi pupo
jai to negalėjo pridengti. Sentikio Vavy- 
los namas ir šiaipjau “neprašmatnioje” 
Pakalnėje buvo beveik pats skurdžiau
sias.

Bet viduje, pas mokytoją, neatrodė 
taip jau paskutiniškai bloga. Kamba
riukas ramus, šviesus. Kampe — stalas, 
viršum jo pakabinta lempa su žaliu 
gaubtu, ant langų — tulpėmis išsiuvi
nėti uždangėliai, prie krosnies — šva
riai užtiestas medinis suolas su plačia 
atkalte. O daugiau — knygų lentynos: 
ir viršum stalo knygos, ir viršum suolo 
knygos, ir pasieniais visais knygos.

Kai tik Varkalienė pasirodo, mokyto
jas tuoj atneša jai kėdę iš miegamojo. 
Sausa, prakaulė, petinga ir tiesi, kaip 
senas kareivis, Varkalienė atsargiai sė
dasi ant kėdės krašto ir sėdi taip, neju
dėdama ir vis raukydama plonas, suke
pusias lūpas. O mokytojas įsitaiso ant 
suolo ir ima vartyti pundą apkarpinėtų 
laikraščių, suvarstytų paprastom kana
piniui' virvelėm; kito laikraščio tik 
skiautelės belikusios. Visą karo metą 
karpo mokytojas belaisvių sąrašus ir kli
juoja atskiron knygelėm Ir kas tiktai 
neina pas jį tų iškarpų žiūrėti! Gal net 
daugiau, kaip pas kunigą, lankosi!

— Osterodėj nėra. .. Rozenberge nė
ra... Ryzenburg-Banbau taip pat nė
ra... Ne tokių žmonių tarp belaisvių 
ieškot! — sako mokytojas: — Dabar 
atėjo tokios dienos, kad visai netikėtai 
pasibeldžia į duris, atidarai, o čia — ta
vo Ignotas!...

Ak, prisilakstę Varkalienė pas moky
toją j Obelius! Daug pririnko sąrašų 
Didžkus, — ar ne aštuoniolika tūkstan
čių belaisvių iš vienos tik Lietuvos!... 
O Ignoto nėr ir nėr... Susirado tik vie
nas Varkalys per visą laiką, bet vardas 
buvo ne Ignotas, tik Simanas, ir iš Pa- 

...’ kuršio, nuo Biržų kažkur.
— Pareis, pareis. Pakentėk dar tru

puliuką, jei jau tiek iškentėjai. Sugrįš 
Ignotas, — guosdavo ją mokytojas. Jau 
net ir nesitikėdama išgirsti kitokį atsa
kymą, Varkalienė vis tiek iš bažnyčios 
sukdavo pas mokytoją: buvo miela pasi
klausyti jo paguodos žodžių. Tačiau grįž
dama namo, vis dėlto ji apsiverkdavo ir 
ilgai stovėdavo Rugelių lauke, ties tuo 
akmenėliu prie Pilkalnio, kur su vaikais 
— Karuse ir Petriuku — paskutinį kar
tą atsisveikino Ignotą, kur atsibučiavo, 

k raudą maldydama, kur stovėjo ir žiūrėjo 
■ jam įkandin, skarele modama, ir kur su
kniubusi verkė, pilką akmenėlį apsikabi- 
pusi, Ignotui jau iš akių išnykus ...

— Jau gal seniai po velėna ... Gal jo 
V jau ir kauleliai supuvę... Užpirksiu mi

šias, rodžiau, už jo dūšią, — dūsaudama 
guodėsi ji kaimynėms.

. į' Matyti, nugirdo ką nors Graužinis 
■ v apie tai, kad jau “ėmė laidoti” savo vy- 

; rą Varkalienė, ne kitaip. Kartą sekma- 
; dienį susitiko ją tas senis, sijoną pasi- 

v kaišiusią, iš Obelių grįžtančią, su balta 
^-skaryte ant galvos, su stora maldakny- 
| ge pažastyje.

— Ar ne egzekvijų giedotų buvai? — 
sustabdė ją Graužinis ir ėmė prikaišioti: 

į — Visą karę iš tavęs nieko nematau! 
•’Tik bargan prašai, panie, p neatidirbi! 

>7/ Kad negali, tai pasakyk ir neškis! Atsi- 
•G ras kiti, kas išgali apsimokėt! Tokia tro- 
Vba dyka nebus!

'A-r'* “Kas gi čia dar? Kuo gi vėl nusidė- 
' Viešpatie, susmylėk!” Varkalienė 

tik verkė ir tylėjo.

— Ir stovės, kaip liežuvį nukandus, 
vėpla! — sukeikė Graužinis ir nuėjo pa
siramsčiuodamas obeline lazda.

Varkalienė nusigando, pamaniusi, ar 
tik vėl jos dukra nebus su ponia susi
kirtus, .bet Karuse dirbo tiktai daržuo
se ir lauke, mielai pavaduodama bernus: 
vežiojo žvirgždą į vieškelį, važinėjo į 
malūną, į pieninę ir su Graužinio žmona 
niekur nesusidurdavo. Reikalas čia buvo 
visai kitas. Netrukus Graužinis jį iš
dėstė. Atėjęs atsistojo viduasly ir, bady
damas praskydusį molį lazdos galu, ėmė 
šaukti:

— Dykai nelaikysiu! Vienos dienos 
nelaikysiu! Ieškok pinigų!

Aprėkė, aprėkė ir išėjo, piktai tren
kęs duris.

Tas Graužinio apsilankymas galuti
nai prislėgė namus.

— Visai pašėlo!... Kaipgi taip? Ar 
nedirbam, ar neatbūvam dienų? Ar dy- 

' kai gyvenam? .. . Kaip taip — išvarys?
— aimanavo Varkalienė.

Nebesugalvoju ji, kas daryti:
— Mokytojas geras žmogus, tik kuo gi 

jis padės? Graužinis jo nė klausyt ne
klausys! Bedievis, kataržanas — moky
tojas.... Klebonas, tai dar dar! Kad jis 
žodelį tartų, tai gal ir nevarytų iš trobos, 
bent šį kartelį, o toliau vis kaip nors ... 
Gal .gi ir sugrįš Ignasius . . .

Seserėčios, zakristijono žmonos, įkal
bėta, Varkalienė kartkartėmis pasiuntė- 
davo Karusę padirbėti klebonijom

Karuse nenorom, labai nenorom ėjo 
pas kleboną. Linksmiau būtų ėjusi prie 
sunkiausio darbo. Bet vis dėlto klausė 
motinos.

Vieną rytą ji vėl išsiruošė eiti klebo- 
nijon, motinos įgraudinta:

— Visa padirbk, ką lieps, švariausiai, 
gražiausiai, geriau kaip visada! Ir pulk 
po kojų kunigui! Pulk ir prašyk, kad 
gelbėtų! Kad neduotų mus nevidonui 
pražudyt. Prašyk, -melsk! Kaipgi neuž
tartų, nepadėtų varge kunigas ...

Išėjo mergaitė klebonijon, gražiausia 
šventiška skarele savo lininius plaukus 
apsirišusi, bet griežtai suraukusi ant
akius ir lūpas sukandusi.

Neparėjo ji ilgai, ligi vakaro.
. Senelis sirgo. Jis krankštė, susiran

gęs lovos kampelyje: sušlapo, sušalo per 
liūtį ir nebegalėjo išeiti darban.

Oras kažkaip rudeniškai subiuro. 
Tiršti, tamsiai pilki debesys sunkiai 
šliaužė pažemiu. Atšalo. Nebepasikelda- 
mas iš lovos, senelis net ir namuose nie
ko nebepadėdavo, o lauke bedirbo vien 
tik Varkalienė, kada-ne-kada Karusės 
pavaduojama.

Sutemus parvilkusi iš daržų didelį ir 
sunkų žolės maišą, Varkalienė tuojau 
pripuolė prie židinio, įpūtė ugnį, užkai
tė puodą ir sėdo skusti bulvių. Vanduo 
ilgai nešilo. Šlapi žagarai šnypštė, kami
nas netraukė, ir dūmai kamuoliais ver
tėsi į trobą. Senelis tuoj nugirdo prislėg
tą šnirpštimą.

— Ir vėl tu verki? Na, išverk, išverk 
tą maudulį, išverk.. . Teisingai sakyda
vo Ignasius: “Kad nėr atadvasties, tai 
ir žarija užtrokšta! .z. .” Apsakytum, — 
atadvastis būtų tau! Na, kas tau daė- 
dė? Kas maudžia?

Nuo pat mobilizacijos Varkalienė mel
dėsi kas dieną, nenustodama, nepailsda- 
ma* prašyti:

— Sugrąžink namon gyvą ir sveiką 
maitintoją ir saugotoją mūsų!

O maitintojas ir saugotojas vis nėjo 
namo, vis nėjo, ir jokių žinių apie jį ne
buvo.
' — Dieve, dieve! Našlaičiai... Dabar 
jau Graužinis gyvus sues ...

Prisidūsavusi, prilingavusi galva ir 
primurmėjusi kažkokių begarsių, vieno
mis lūpomis ištartų žodžių, ji įširdusi 
sušuko:

Visai pašėlo!,.. . Ar nedirbam? Ar 
dykai gyvenam?... Kaip taip išvarys?

Senelis atidžiai sekė jos nuotaikos pa
sikeitimą: štai, pasikėlė, lyg pelė savo 
urve gintis, šūktelėjo kartą, kitą ir tuoj 
vėl sukniubo* lyg dar aiškiau pamačiusi, 
kad visai Graižinio valioje besanti, be 
jokios jėgos, be jokios paramos.

(Bus daugiau),

(Tąsa)

Taip vykina atranką žmo
nės. Bet jūs j paklausite:, 
gerai, taip daro žmogus, 
bet kasgi daro atranką lau
kinių gyvulių ir augalų? 
Kas rūpinas patobulinimu 
veislės tigerių, pelių, kiškių, 
vabzdžių ir kitų gyvulių 
arba augalų? Kas vykina 
čia panaikinimą netinkamų, 
taip kaip tai darė Berban- 
kas savo darže? Darvinas 
įtikinamai įrodė, kad at
ranka vyksta visoj gamtoje. 
Tą atranką jisai pavadino 
natų rale atranka, kad ats
kyrus ją nuo žmogaus vy
kinamos atrankos. Vykina 
ją ne žmogus, ne kokios 
viršgamtinės jėgos, ne die
vo ar dievų valia, bet nepa
liaujamai vykstanti gamto
je kova už būvį. Kad paste
bėti tą kovą, pakanka tik 
atidžiaus prisižiūrėti, kas 
aplink mus dedasi. Jeigu 
mes, išėję vasaros dieną į 
mišką ar į sodą, atsisėsime 
kur ant upės, ežero ar 
tvenkinio kranto, mus a- 
pims malonus gamtos gro
žės jausmas: medžiai kaip 
veidrodyje atsispindi van
dens paviršiuje, vanduo ty
lus, visur ramu. ]

kiekviename žemės pavir
šiaus punkte: kova už 
maistą, už vietą, už vande
nį, už saulės šviesą, už orą 
—vienu žodžiu už būvį. 
Jums šitai išveizės gal būt

gi, blogiaus pritaikinti, žus, i dzimbinėja ir seni piliečiai, ii 
iii iT/noln iJminci T'niTi rrnvnln J.... X VA-. X r. Cnmnljų veislė, išmirs. Taip gamta 
daro atranką, palikdama 
geriausiai pritaikytus, to
buliausius organizmus. Bet 
šituom kova nepasibaigia.

neįtikėtinu. Maisto ant že- Tie geresnieji egzemplioriai 
mes 
pat, 
apie saulės spindulius, apie i 
orą, ; 
rodos , __  .
daug gamto je. Taip, visa to|baus> sėklų vėl tik ke- 
daugybė yra gamtoje, bet! Uos gali likti gyventi,_ kitos 
daug daugiaus yra norin- !V®1 bus priverstos žūti. Iš 
čiu jais naudotis, daug. tobulesniųjų pasiliks gy- 
daugiaus trokštančių gy-i venti tos, kurios turi tas

dar biznio žmonės — Šamai, 
Štaupai ir Muli’olis. Įdomu 
būtu žinoti, ką jie mano at
siekti save taip ant pajuokos 
pasistatydami ?

Apie porą valandų parėka
vę lauke, pradėjo veržtis į

Tuom laiku atvy-
nestinga, vietos taip savu keliu negali būti ra- rodos, pakanka, jau ; mūs ilgesniam laikui. Kiek- svetomę.

- - -- vienais naujais metais ko- 1 k<> lr ūJ lauktasis drg. Bimba,
apie vandeni nėra ką,va vis atsinaujina; sekau- , Vienas ‘MRisuolis” kirto Bim- 

ir kalbėti iu tiek ičioji karta tęsia kova to- bal ! kuiną. Policija paėmė 

keletas tokių smarkuolių iš- 
deportuotų atgal į Vokietijos 
kempes; Ar ir šiam bus toks 
pat nuosprendis, dar tenka 
palaukti.

Besiveržiančius svetainėn 
spėka niekas nebandė sulaiky
ti, nors jie to, matyt, norėjo. 
Aišku, tuomi būtų išprovokavę 
muštynes. Už šitą mūsų ra
miai publikai priklauso didelis 
kreditas, nors visa publiką be 
galo šlykštėjosi tų užpuolikų 
darbais ir kelionėmis, bet prie 
muštynių neprisileido. Kry
žiokai jautėsi padėties viešpa
čiais: kalbėjo, skaitė savo iš
leistą melų lapelį, giedojo 
(“Marija, Marija,” pamiršo ar 
dar neišmoko giedoti). Už- 

čia mes paėmėme pienę, i baigus jų ceremonijas, kurių 
.j patys ir klaupėsi, po- 

iš kuriu 'kiaus parodyti kovą, vyks-■ hcijos viršininkas užkomanda-

venti. Keli pavyzdžiai šitai tobulybes didesniame laips-i
vaizdžiai parodys. Paimki- myje. Taip metai po metų 
me mūsų paprastąja gelto- i didės naudingos ypatybės, 
na ją pienę, su sėklomis, I o šimtams tūkstančių metų 
kaip žinome, turinčiomis : praėjus jos_ pasidarys jau 
uodegėles ir baltų minkštų i taip didelės, pienes į'ūšis 
pūkeliu, ačiū kuriems vėjas jau taip pasikeis, kad ji jau 
lengvai išnešioja jas ir pla- bus visiškai nepanaši į tą, 
čiai pasėja. Tokia pienė tu- kokia buvo jos prabočius, 
ri mažiausia 100 sėklų. Te- Apturėsime visiškai naują, 
gul kiekviena sėkla išdygs-i arba 
ta, tuomet sekančiais me- rūšis. Senos rūšys bus jau 
tais iš vieno augalo turėtu- išnykusios ir mes jau nė šu
nie jau 100 augalų. Trečiais pratimo neturėsime, iš ko- 

kiekvienas naujas i kio augalo ji Išsivystė.
1 —1 -« /j 1 f 11 < > nn/Tf’ o m vi ni'Y'i n i

įdžiu bus jau 10 kad atskiru pavyzdžiu aiš-' tik jie 

lūs visur ramu medžiuose privalėtų išaugti sekančiais;tančią gamtoj taip giminiš- 
čiulba paukščiai, ore lakio- metais 10,000 augalų. Ket-1 kų rūšių. Iš tikrųjų gi gam- 

virtais metais gausim jau toj ta kova milionus kaitų 
...lllj...... „vidų, penktais i žiauresnė ir labiaus įtemp- 

11000 milijonų ir t. t. Jeigu j ta, negu ta, kurią mes čia 
--- :--- i.., .1 i.:„ 1.. •___ ' nuvndnmo IVInen n'jvvyjvip

kelias naujas pienės

metais
žolynas duos vėl po 100 
sėklų, žodžiu 1 
tūkstančių sėklų

ja drugiai, vandenyje plau- 
kio j a žuvys, buožga Įves i r i pplij on a.. 
įvairūs vandens vabalai. 
Visur matosi ramybė, taika 
ir tikslingumas.

Nevienam ateis į galvą 
kunigų įkalbėtos pasakos, 
būk tai dievas taip stebuk
lingai viską surėdė; ta tai
ka, i 
toj tai jo vis 
darbas, tai jis visa tat taip 
sutvarkė jo išrinkto sutvė
rimo—žmogaus malonumui. 
Bet neskubėkite daryti per- 
greitas išvadas. Prisižiūrė
kite arčiaus nors keliolika 
minučių ir jūsų,akims atsi
vers tikra teisybė, jūsų sva
ja apie ramybę, apie tiks
lingumą, pranyks kaip' 
ūkai.. Štai vabalas savoj 
stipriais žandais įsisegė į |
minkštą buožgalvės kūnąj, j 
drasko jį sau maistui; štai 
žuvis pagavo ir prarijo 
vandenyje beplaukiojančią 
kirmėlaitę, ar nukritusią 
ant vandens paviršiaus mu
sę ar drugį; štai tą pačią 
žuvytę prarijo prišokusi 
lydė; štai maloniai čiulban
tis paukštelis valandėlei 
paliovė ,čiulbėjęs, suplasno
jo sparneliais, palėkė aikš
tėn ir prarijo, pagavęs, ra
miai lakiojantį ore drugį; 
štai greta katė slenka neju
čiomis, kad pagavus savo 
aštriais nagais ir suplėšius 
ramiai ant medžio šakos tu
pintį patikštuką. O štai ant 
kranto tarpe augančių me
džių lengvai pastebėsite, 
kad vieni jų, aukštai iškėlę 
savo iškerojusias šakas, 
maudosi saulės spinduliuo- i 
se, stiprūs, galingi, kiti 
tarp jų nedaaugę, silpni, su 
daugybe nudžiūvusių šakų, 
tarytum prašyte prašo tų 
laimingųjų pasislinkti, duo
ti ir jiems galimybę .. prasi
mušti prie saulės spindulių, 
prie oro, nes kitaip juos 
laukia pražūtis, kaip žuvo 
tie, kurie stovi tarp jųjų 
jau be lapų, išdžiūvę, nes 
stipresnieji kaimynai nus
telbė juos, uždengė jiems 
saulės spindulius, neprilei
do prie tyro oro..

Štai ką mes pamatysime, 
atydžiaus prisižiūrėję arti
miausioj apylinkėj. Bet ta 
žiauri, žūtbūtina, be pasi
gailėjimo kova eina ne tik 
čia, tame siaurame regra- 
tyje; ji su tokiu pat žiauru
mu vyksta visame žemės 
paviršiuje. Tiesa, mes ne
girdime ginklų žvangėjimo,

priimsime, ’ kad kiekviena parodėme. Musų pavyzdyje 
pienė reikalauja maždaug' (Daugiau bus)
apie ketvirtainį centimetrą, 
žemės, pamatysime, kad 
dešimtajai jų kartai jau 
pristigtų vietos sausžemy- .

tas tikslingumas gam- Pe’ kad visos jos galėtų' 
agales rankos i relketli.esamo ,.s?.us: i 

• ■ ; žemio pavirsiu padidinti i
bent 15 kartų. Tuo būdu, i. 
jeigu nekliudomai veistųsi | 
viena tik pienė, tai jau jos 
vienos dešimtajai kartai 
pritrūktų vietos ant žemės, 
tarp jų prasidėtų kova už 
vietą, stipresnės nustelbtų 
silpnesniąsias. Įš 15 norin
čių gyventi 14 priverstos 
būtų, žūti, tiktai viena ga
lėtų pasilikti ir kaip tinka
mai augti, o kitos pasmerk
tos žūti. -Ot čia tai ir turi 
vietą tai, ką Darvinas pa
vadino naturalė atranka. 
Mes jau žinome, kad nevi
sus to paties augalo sėklos 
esti vienodos, kiekviena tu
ri kurią nors savą ypatybę. 
Gyventi (augti) pasiliktų 
tos, kurios geriausia pri
taikintos prie sąlygų, ku-1 
riose joms priseina dygti, I 
kurios turi ypatybes, ge 
riausiai tinkamas aplinky- ■ 
bėms. Jeigu sėklos nukrito, 
sakysim, į sausą, mažai. 
drėgmės turinčią dirvą, 
tuomet pirmenybę turės ta, 
kuri turi ploną lukštą, per 
kurį greičiaus daeis drėg
mė iki sėklos, ana greičiaus 
išbrinks, susprogdys lukštą 
ir sudygs, kuomet storlukš- 
tės dar ramiai gulės žemė
je, nedygusios. Kuomet ši-i bankietą, kuris 
tos išbrinks, sudygs ir. ims' 
augti, anos ankstyvesnės! 
bus jau įsišakniję, įžėlę, ’ 
nustelbs pavėlavusias, ne-'

FAŠISTŲ UŽPUOLIMAS 
ANT BANKIETO

Kovo 1 d. vietinės LLD kuo
pos bendrai rengė 35 metų 
Draugijos gyvavimo jubilie
jų, kuriame buvo pakviestas 
dalyvauti ir Draugijos pirmi
ninkas A. Bimba: Atėjus ban- 
kieto paskirtam laikui prie 
svetainės atmaršavo apie po
ra šimtų dipukų ir vietinių 
fašistinių elementų mūsų ban- 

! kietą pikietuoti.
stojo svetainės įėjimo 
įeinančius į svetainę 
kiaušiniais. Kadangi 
čiu laiku rinkosi ir 
savo susirinkimą viršutinėj 
svetainėj, tai, kaip pasirodė, 
jie daugiau kiaušinių gavo, 
negu lietuviai, nes užpuolikai 
negalėjo atskirti jų. Jie bjau
riojo ir liežuvius rodė vi
siems, kurie tik ėjo į svetainę.

! Teko girdėti, jog slavai rei- 
: kalaus, miesto
tekcijos nuo panašių banditų 

i ateityje.

Jic ratu ap- 
duris ir 
apmėtė 
tuo pa

siuvai į

vojo visus, kurie neturi ban- 
kieto tikietų, lauk iš svetai
nes. Ne visiems, matyt, tas 
įsakymas patiko, nekuriu jau 
buvo besirengią sėsti už pa
rengtų stalų, — kiaulė, kaip 
žinoma, gėdos neturi; bet tu- 

! rėjo visi išsinešdinti. Taip ir 
j n u marša vo visi po bažnyčia. 
‘ Be abejonės, juos ten tinka- 
: mai pavaišino, o gal dar ne- 
I kurie gavo premijas už “at- 
į sižymėjimą.”

Atsikratę tuos neprašytus 
svečius, tęsėme savo užbrėž
tą programą. Nėra abejonės, 
kad vienas kitas, nenorėda
mas veržtis per tą gaują už
puolikų, sugrįžo namo, nu- 
mesdamas keletą paniekos 
žodžių tiems gaivalams. Ta
čiau stebėtis reikia, kad virš 
200 žmonių nepaisė tų visų 
puolimų, nepaisė neprastabur- 
njų blevyzgų, nei jų mėtomų 
kiaušinių — jie dalyvavo ban-

Inžinieriais šio viso užpuoli- 
: nio buvo švente Jurgio para
pijos kunigėliai. Jie suorga
nizavo tiios durnelius prie to
kio n e garb i h go darbo, o pa
tys už kampų mašinose slaps- [ 
tesi ir džiaugėsi: “Ot, da
bar taj jau visiems komunis
tams tikrai bus kaput!” Bet: 
nepataikė į gerą vietą. Jie už- i 
puolė Literatūros Draugijos 

į nieko bendro 
neturi su jiems padarytomis 
“skriaudomis” Lietuvoje.

Nėra visai stebėtina, kad 
dipukai taip skerečiojosi, iš

Bebaigiant valgyti, pirmi
ninkas pakvietė pakalbėti bu
vusį kongresmaną De Lacy. 
Antra kalbėjo draugė Abe- 
kienė iš Chicagos. Paskiau
sia kalbėjo LLD pirmininkas 
A; Bimba. Visų kalbėtojų 

i kalbomis publika gėrėjosi ir 
■ pasitenkino. Po prakalbų at- 
: eivių teisių gynimui ir apsi-

valdžios pro- gynimui nuo panašių hitleriš
kų gaujų • užpuolimų publika 
suaukojo $162.00. Po to, prie 
puikios Langio orkestros tęsė
si šokiai iki vėlumos.

Nežiūrint visų tų prabaštč- 
lių ii1 dipukų pastangų, LLD 
rengtas 35 metų gyvavimo at- 
žymėjimo bankietas įvyko ir 

geromis pasekmėmis.
J. Rąstas.

su

Elizabeth, N. J
PRAKALBOS NEĮVYKS
Buvo garsinta, kad ketvir

tadienį, kovo 30 dieną, LPK 
i 408 Court St., įvyks prakal- 

Dėl susi-
1. 7 x *■ J K

duos joms galimybės augfti, jų dar nespėjo išgaruoti tas bos V. Andrulio.
šios žus. ūJelgu sėklos pa
teks į aplinkybe:
prisieina, /sakysim, pergy- i 
venti šaltą žiemą, tuomet į 
laimingesnėje padėtyje bus 
tos sėklos, kurios turi sto
rą lukštą, per storą lukštą 
šaltis netaip skaudžiai su
vargins jų užuomazgą; jos 
bus stipresnės ir pavasary
je jos išaugs stiprios ir nus
telbs nuo šalčio nusilpusias, 
kurios buvo ploname lukš
te. Daugybė gali būti įvai
riausių aplinkybių, kuriose 
gali būti 
kenksminga 
los ypatybė.

Tuo būdu, 
retai girdime aukų vaitoji- voj su savais broliais lai- 

bet kova eina visur, mes tie egzemplioriai, kuriemus,

hitlerinis dūkas; o antra, jie dėjusių priežasčių jos negalės
S, kur joms dar nežino, kad šioj šalyj yra

naudinga arba 
ta ar kita sek

toj žiaurioj ko

įvykti. Komisija.

HARTFORD, CONN

"Nevykusi Meilė”
3-jy Veiksmų Drama

Rengia Laisvės Choras
Sekmadienį, Balandžio 2 (April), 1950

Pradžia 2:30 vai. po pietų
Lietuvių Piliečių Kliubo Svetainėje

227 Lawrence St., Hartford, Conn.
Įžanga 75c su taksais.
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CHICAGOS ŽINIOS
I

ANT. BIMBA PASAKĖ 
PUIKIĄ PRAKALBĄ

Bridgeport© lenku salėj 
(New National Ballroom) 
įvyko tikrai pasekmingas su
sirinkimas, kuriame kalbėjo 
“Laisvės” redaktorius Anta
nas Bimba. Nors oras buvo 
labai nepalankus, bet publi
kos susirinko nemažai. Nors 
visi pasimokėjo įžangą, bet 
buvo rinktos ir aukos. Aukų 
surinkta virs $40.00.

Pirmininkavo K. Abekienė. 
Apie “Vilnies” reikalus trum
pai kalbėjo Pauliukas. Gra
žiai sudainavo Eks-Mainierių 
Choras.

Publika dideliu dėmesiu iš
klausė itin turiningą svečio 
brooklyniečio kalbą. Jis kal
bėjo apie mainierių streiką, 
apie bedarbę, apie socialini 
saugumą ir. pagaliau, apie są
jūdį už taiką. Antano kalba 
daug karti] buvo palydėta 
aplodismentais.

Kalbant apie Šį pasekmin
gą mitingą, reikia painfor
muoti mūsų visuomenę, kad 
šiuo kartu prie salės durų ne- 
sibaladojo dipukų padugnės. 
Bet priešai šiuo kartu panau
dojo kitą politinio teroro 
priemonę. Jie gąsdino.svetai
nės gaspadorių, kad tokios 
prakalbos pavojingos, kad

prakalbose kils muštynės, 
kad svetainė bus išdaužyta ir 
panašiai. Visa tai buvo da
roma tuo tikslu, kad salė bū
tų atsakyta. Priešai, betgi, 
neatsiekė savo tikslo. Lenkai 
neišsigando.

Po mitingo teko kalbėtis su , 
svetainės gaspadorium ir k i- i 
tais lenkais. Jie buvo pasi
tenkinę, kad mitingas buvo 
pavyzdingas, kad publika bu
vo kultūriška.

Mitingui pasibaigus, daugį 
kas iš publikos suėjo prie ba
ro ir lenkai, svetaines savi- j 
ninkai, padarė gero biznio.

Antano Bimbos vizitas Chi-į 
cagon davė naudos progresy
viam sąjūdžiui. Ir jam pa
čiam buvo smagu atnaujinti 
pažintis su savo senais drau
gais. Ir “Laisvei” gauta šiek 
tiek aukų ir naujų skaitytojų.

J. Giedrys.

Apdaužė ir Apvogė
Olga Martin Auto

“Vilnies” angliško skyriaus 
vedėja Olga Martin kartu su 
sesute Riuth Juodaityte penk
tadienį savo vyro automobiliu 
nuvyko į Ashland Auditoriją, 
kur turėjo dalyvauti susirin
kime. Olgos vyras, kuris dir
ba Wisconsin valstijoj, buvo 
tik parvykęs praleisti su šei-

ma sekmadienį ir automobi- 
liuje buvo jo drabužiai ir ra
šomoji mašinėlė.

Kada Olga ir Ruth apie 
10:30 vai. vakare išėjusios iš 
susirinkimo rengėsi grįžti na
rna, jos rado automobilio 
langą išdaužtą ir viską išvog
ta. Auto viduje tikra betvar
kė, viskas iškrėsta, išmėtyta. 
Užpakalyje stovinčio automo
bilio vagys nuėmė visą taje- 
rį. Rep.

Los Angeles,jCal,
PAVYZDINGAS KLUBIEČIŲ 

MOTERŲ PARENGIMAS
Atžymėjimas Tarptautines

Moterų Dienos

Rochester, K Y
DIPUKAI GAVO PER NOSĮ 

ANDRULIO PRAKALBOSE

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje i ■ 
ir Nelaimėje

Prirengė

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

taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsįnuodinus, ap- j 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
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, pūslėj imas, 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

Darbininkui Sveikata
Parašė

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

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

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius,
, parašytas

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

platų supratimą apie sveikatą ir ipokėsi 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
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.

Kovo o-tą Amerikos Lietu
vių Moterų Klubas buvo su
rengęs paminėjimą Tarptauti
nės Moterų Dienos. Parengi
mas buvo linksmas ir įvairus. 
Turėjom gražią programėlę.

Pirmiausiai Lorraine Želiu į 
paskambino piano solo. Ji 
jauna mergaitė, bet sugabi ir 
jei lavinsis, tai ateityje turėsi
me pianistę. Linda Bogdal 
pašoko, taipgi gabi, tik gai
la, rodos, pertraukė lavinimą
si. Joyce Wonder skambino 
pianą duetą su savo mamy-i 
te: juodviem gerai išėjo.

Ketvirtas buvo jaunasis j 
Lence Kasper. Jis artistiškai j 
sudainavo, nes turi malonų I 
balsą ir dainuodamas vaidi
na; aiškiai taria lietuviškai i 
žodžius — tikrai gabus jau- i 
nuolis. Abelnai vaikučiai ge- | 
rai atsižymėjo.

Po jų sekė Moterų Trio: 
Virginia Wonder, Cecilia Kas- j 
per ir Jean Bogdal. Jos su
dainavo gražiai porą dainelių 
ir joms akompanavo Vera ! 
Andrus. Publikai patiko ir į 
nenorėjo jų paleisti. Jos ma- į 
žai dainavo, bet sakė, kad ge- ] 
gūžės 14-tą atsilyginsią.

Mūsų žvaigždutė Angela 
Adams tai tikrai puikiai pasi
rodė su savo žavėjančiu bal-I 
sėliu ir dainelėmis tikrai: 
palinksmino klausytojus ir už j 
tai jie nesigailėjo aplodismen-, 
tų Angelai. Programa buvo j 
graži ir įvairi, ir ilgai losan- 
geliečiai ją atsimins.

Didelis ačiū draugėms už 
dovanas, kurias aukavo.

Visiems programos daly-; 
viams, aukautojams ir dirbu
siems rengimo komisija varde 
klubo taria širdingiausį ačiū! 
Taipgi ir gerbiamai publikai, 
nes be jūsų paramos mes nie
ko neatsiektume.

Klubietės turės gražaus pel
no ir manau, kad neatsiliks 
nepaaukavę dėl “Vilnies” ba- 
zaro. Už parengimą bravo 
klubietės! A. B.

★
Jei dar negirdėjote, tai da

bar pranešam, kad LDS 205- 
tos kuopos pavasarinis paren
gimas jau atvyksta. “Mix- 
masteriai” gegužės (May) 14 
d. rengia jų šaunų “Varieties 
of 1950.”

šiame parengime pasirodys' 
dar nauja žvaigždė. Tai d-gė 
Jean Levanas, žmona losan- 
geliečiams gerai pažįstamo 
Leo Levanas. Ji klubiečiams 
davė surprizą savo veiksmu, 
dabar visą publiką prisiren
gus prijuokinti.

Ir kaip būtų “Mixmasteriu” 
parengimas be mūsų merginų 
grupės. Bet Cel Casper gru
pėj randasi day ir Jean Bog
dal ir Virginia Wonder. Be 
jų pasirodys dar ir Angela 
Adams savo žavėjančiu bal
su. Turėsime naują vyrų 
kvartetą. Bus daug kitų ar
tistų, o galų gale, kaip būtų' 
parengimas be jaunų “Mix
masteriu,” Joyce Wonder, 
Linda Bogdal, Janice Melfi, 
Lorraine Zellen ir Lance Cas
per. Jiems yra prirengtas tin
kamas veiksmas.

šį metą įvyksta LDS seimas 
New Yorke . Todėl klubas 
yra nutaręs paskirti visą pel
ną šio parengimo pasiuntimui 
savo delegatų į seimą. Bus vi
sokių dovanų . Bus, gera mu
žiką šokiams . Bus skani va
karienė. Bus visko!

Todėl nepamirškite visi at
silankyti į North Star svetai

Kovo 19 d. ALDLD 50 kp. 
minėjo 35 m. sukaktį nuo įsi
kūrimo. Kalbėjo d. V. An
drulis.

Keliolika minučių prieš pa
žymėtą laiką lietuviški dipu
kai ir keletas senių parapijo- 
nų organizuotai užplūdo gat
vę su iškabomis ir paskui ' 
svetainę.

Mūsų publikos neesant, di
pukai susėdo svetainėj ir pra
dėjo rūkyti ir čirkšti, kaip j 
žvirbliai žagaruose: “mes čia 
šiandien kalbėsime.”

Džiaugsmas neilgai tęsėsi. .
Policijai pribuvus ir sužino-1 

jus dipukų siekius, kapitonas į 
atėjęs svetainėn padare pa- i 
reiškimą, kad galite būti ir ’ 
klausytis prakalbų, bet nekel- 

Už kėlimą be- 
ir užrakinsi-

pranešimas 
ir jie galėjo 

prakal

šaukė 
klausi-

arti miesto centro, prie bulva
ro. Duktė ištekėjus ir jau 
turi šeimyną, 0 sūnus baigęs 
mokslą ir dirbą raštinėj. Pats 
Jacobs pamokytas žrftogus, 
moka rašybą, todėl oaklandie- 
čiai turėtų išrinkti jį kores
pondentu Kalifornijos žinioms 
rašyti. žinios reikalingos ne 
tik iš lietuvių veikimo, bet 
reikia iš darbo lauko ir abelnc 
politinio turinio.

Per keletą savaičių čia sve- 
i . - c

čiavosi chicagiete Mrs. Fran
ces Kasparaitienė pas savo gi
mines dd. Jacobs. Kovo 23 ■ 
d. išvyko atgal į Chicagą pas I 
savo šeimą, 
tų su 
labai 
matą 
ka.

Teko porą kar- 
ja pasikalbėti. Sakė, 

mėgsta Kalifornijos kli- 
ir jai čia viskas patin- 
Jeigu jai ten

parduoti 
norėtų čia

namą, tai 
gyventi.

pavyktų
ji labai

Reikalauja
Kalifornijos valstijoj surin

ko daug parašų ant peticijų, 
kad būtų įvesta legali gem- 
blerystė visoj valstijoj. Ir 
lapkričio mėnesį piliečiai tu
rės balsuoti. Gemblerystės 
įeigos būsią naudojamos dėl 
senatvės pensijų. Alvinas.

Gemblerystės

Wallstrytis nustato didla- 
piams liniją.

Wallstryčio bosai užkran
kiu a Tašyti, “kas dedasi” anoj 
pusėj “geležinės kurtinos,” 
kolumnistai ir redaktoriai su
šilę rašo taip, kad net rašo
mosios mašinėlės garuoja ir 
rūksta. Įsako nieko negirdė
ti ir nematyti, čia irgi redak
toriai užsikemša ausis ir įlin
dę į apuokų skūras apsime
ta nieko nematą.

Tai tokia didlapių redakto
rių rolė šalto karo įkarštyje.

Apiplešimai-Vagyštės Didėja
Pereitą savaitę Clevelande 

apie 4,000 šalies sveikatos ir 
gerovės įstaigų pareigūnų lai
kė konferenciją. Jie vedė 
diskusijas ir kalbas, kaip su
mažinti tarpe jaunamečių be
siplečiančius prasižengimus. 
Pasak konferencijos davinių, i 
tai mūsų šalyje, ypatingai pa- ' 
sibaigus karui, pradėjo kilti l 
skaičius prasikaltimų su kiek- 1 
vienais metais daugyn.

kia finansų, o be pinigų nėra 
kas daug galima padaryti. Ot 
tau ir progų progos Amerikoj, 
kurias taip skambiai garsina 
šalies didlapiai. Mokyklų ge
rinimui nėra pinigų, o šaltam 
karui bilionai skiriama; prie 
mokyklų užsiėmimų, amatų 
skyriams įrengti nėra pinigų, 
bet ginklavimuisi ir pekliškai 
bombai didžiausi ištekliai. 
Mokytojams algų pakėlimui 
taipgi nėra išteklių, bet reak
cininkams viso pasaulio nie
kados jų netrūksta.

Tos ir kitų priežasčių dėlei 
Cleveland Press skaitytojai 
pradeda^nerimti, rašo redak
toriams laiškus. Gi to didla
pio redaktoriai
jie stovės, kaip kirvis 
dėn įkirstas prie 
statytos .linijos 
kos 
tys

atsako, kad 
kala-

savo nu- 
— krislų ieš-

toliausiai, o rąstų nema- 
arciausiai. D.

WASHINGTON. — 
j mirolas C. B. Momsen 

Tūli visuomeniški veikėjai Šnekėjo,
siūlė pakeisti ir pagerinti vai- v^ik tikrai rengiasi kariau- 

sudaryti užsiė-1 ti, kad paveržtų nuo Ameri- 
; mokyklų, j kos vadovybę pasaulyje.”

kad Rusija

Ad- 
nu-

kite betvarkės, 
tvarkęs suimsime 
me!

Tas kapitono 
atvėdino dipukus
gana ramiai klausytis 
bos.

Bet laike klausimų 
dipukai įsikarščiavo, 
net kelioliką ant syk
mų. O vienas atėjo prie kal
bėtojo stalo ir pareiškė, kad 
norįs kalbėti. Pirmininko 
neklausė, tai kapitonas ir vėl 
atėjęs prie minimo dipuko į 
liepė sėstis ,o kuomet nokiau- : 
sė, tai paėmęs pasodino.

Klausimai buvo surišti su ■ 
užmetimais Andruliui ir LLD; į 
o ant galo ir Gedemino Drau- ■ 
gijai. čia Gedemino Drau- ] 
gijos pirmininkas įsimaišė ir! 
u ž d arė s uis i r i n k i m ą.

O dipukai pašokę sudainavo 
“Lietuva, Tėvyne Mūsų” ir! 
išsiskirstė policiojs lydimi

oAtėjo užrietę nosis, 
rėjo išeiti nuleidę.

tu- i

Cleveland. Ohio

kams žaislus, 
mimų skyrius prie , 
gerinti mokyklas, kad vaikus 
labiau suinteresavus mokslu 
ir tuomi sumažinus prasižen- į 
gimus. i

Bet tiems pagerinimams rei-
Bet Kas Dedasi po Nosim, 

Nenori Matyti
Juokinga ir kartu pikta da

rosi, kai Cleveland Press kar
tais duoda atsakymus savo 
skaitytojams ant jų kritikos. 
Kai skaitytojai iš redaktorių 
reikalauja tikresnių, aiškesnių 

o ne 
nieko 
gyve-

ir objektyviškesnių rasti 
pigių sensacijų, kurios 
bendro neturi su realiu 
n imu.

Cleveland Press aną
patiekė ilgą tuo klausimu raš- 

recl aktoriai 
ant toliau 
nustatytos

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

LLD 6-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks pirmadieni, balan- 
džio-April 3-čią d., prasidės 7:301 
vai. vakaro, Lietuvių Tautiško Na-Į 
mo svetainėje. Visi nariai pribūkite 
laiku nes turime daug dalykų ap
tarimui. Geo. Shimaitis.

(57-58)

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Matthew A.
BUTUS

(Buyauskas)

dieną

Pasibaigus Prakalboms
Gedemino svetainės kaimy-į 

nai atėjo ir pradėjo teirautis, | 
kas čia pasidarė.

Sužinojus dalyką, vienas, 
kaimynas priėjęs prie policis-1 
to sakė: “Sudekite visus DP’s] 
į sekantį laivą ir vežkite at
gal!” ‘ !

Šnekuosi su godom i n iečių j 
antrojo karo veteranu, 
man sako: “I peklą 
DP’s!”

Keletas 
ję teigė, 
pamoką.' 
priimti 
Draugiją.

Ve, ponai ir ponios dipu
kai, kokią neapykantą sukė
lėte prieš save! Ar pasimo
kysite iš to ?

Ir ar ilgai durnavosite?
Buvęs Prakalbose.

o jis] 
visus i

prie-1 
gerą i

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 2 d. balan

džio, 6 vai. vakare, įvyks Veikiančio 
Komiteto ir bendras mūsų organi
zacijų narių susirinkimas.

Prašome ncsivėluoti, nes po šio 
susirinkimo įvyks ir LLD 10 kuo
pos 
735

susirinkimas. Susirinkimas įvyks 
Fairmount Ave. Valdyba.

(57-58)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

gedeminiečių
kad gavome
Reikia nutarti no

ne vieno dipuko j

San Francisco, Cal

tą. To didlapio 
teigia, kad jie ir 
neiškryps iš savo 
pozicijos, ar kam tas patinka
ar ne. Čia esą ne totalita
rinė šalis, bet “demokratinė” 
ir pilna visiems lygių progų 
siekti, ko tik kas nori.

Na, ir po tokio “tvirto” pa
sakymo savo, rašte didlapio 
redaktoriai nusidangina į ša
lį, kuri randasi už storiausios 
“geležinės purtinos,” į Sovie
tų Sąjungą. Skaitliuoja sker
sai ir išilgai įvairiomis “skait
linėmis” ir “pavyzdžiais,” 
kaip tenai blogai, o čia gerai, 
ir kad toji šalis ir kitos nusi
kratę ponų niekados nepa
sieks Amerikos žmonių lygio. 
Nežiūrint, esą, kad rusai viską 
pigina ir rublį daugiau ver
tina, -bet gi.ten darbininkai 
nieko negali nusipirkti. Kai
nos čia baisiai žemos palygi
nus su kainomis už “geležinės 
kurtinos.”

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 2 d. balan- 

I džio, 7 vai. vak., įvyks LLD 10 kp. 
susirinkimas, 735 Fairmount Ave. 

] Nariai prašomi atsilankyti pasiimti 
! naują 
■ met ų

knygą. Draugijai sukanka 35 
jubiliejus. Šaukia Valdyba.

(57-58)

PATERSON, N. J.
Literatūros Draugijos 84Liet, 

i pos susirinkimas įvyks sekmadienį, 
, balandžio-April 2 d., pradžia 4-tą
vai. po pietų, vieta: 57 Holsman 

: St., Paterson, N. J.
Gerbiamieji! Visi nariai malonė

kite dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus daug svarbių reikalų apta
rimui. Kuopos Valdyba.

(57-58)

i

kuo-1

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j 

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
i BAR & GRILL

Apie Oaklando Lietuvius
Nors ir retkarčiais, 

prisiėjo turėti reikalo
bet 
su 

draugais ir draugėmis oaklan- 
diečiais. Mums o buvo gera 
proga arčiau susipažinti pra
džioj šių metų, nes San Fran
cisco ir Oaklando LLD kuopos 
turėjo bendrą parengimą. Per 
parengimą patyriau nuo oak- 
landiečių daug prielankaus 
draugiškumo, -kaip ypatiškai, 
taip ir organizaciniai. Todėl 
tokį draugiškumą skaitau ge
ru: dalyku. Draugai ir drau
gės verti pagyrimo.

Taipgi man yra žinoma, 
kad Oaklando ir priemiesčių 
lietuviai pasiturinčiai gyvena. 
Kada į šią apylinkę atvyksta 
žymesnis svečias ar viešnia, 
tai visados būna maloniai pri
imtas į nakvynę ir gerai pa
vaišintas.

Neseniai teko susipažinti su 
draugais Jacobs.
kūmas patiko ir su draugais 
dažnai norėčiau
Jie čia gyvena apie penkeri 
metai ir jau turi puikų namą,

Jų draugiš-

pasikalbėti.

tos 
bet 
dė
tai 
po-

Tie “laisvos” spaudos pa- 
triūbočiai, rašydami apie So- 

Į vietų Sąjungą, nori įtikinti sa
vo skaitytojus, kad jie labai 
daug žino, kas dedasi už 
“storiausios uždangos,” 
kai reikia parašyti, kas 
dasi po jų artima nosim, 
pasidaro, su lyg kinų seno
šakio: nebylūs, akli ir kurti.

Pavyzdžiui, Phoenix, Ari
zonoj, ūkio kempėje virš 100 
vaikų badauja. Tėvai ką tu
rėjo parduoti pardavė nusi
pirkimui maisto. Vienas jų 
pardavė kraujo, kad apginti 
savo kūdikius nuio bado, 
rie turėję išbūti nevalgę 
lias dienas.

Čia pat Clevelande 
tūkstančiai šeimų, kurios
ri gyventi iš mizernos šalpos, 
kurią neseniai dar labiau ap
kramtė ir sumažino. Taipgi 
daromi planai dar daugiau ją 
sumažinti dėl kylančio skai
čiaus šalpos reikalaujančių. 
To viso Cleveland Press 
kitų didlapių redaktoriai 
kiu būdu negali įmatyti.

Arba, kai šalyje yra
5,000,000 bedarbių ir dusyk 
tiek dalį laiko dirbančių, irgi 
tie žlibiai nemato dėl per- 
didelių jų skaitlinių, šalto ka
ro ir baimės “laisvo” boso.
Didlapių rašeivos rašo sulyg 
boso-savininko nustatytos li
nijos . Gi niekas kitas, kaip

ku- 
ke-

yra
tu-

nę gegužės (May) 14 dieną, 
kaip 3:30 vai. po pietų. Be
je, įžanga perkant tikietus 
iš anksto tik 85c, o prie du
rų $1. Koresp.

ii 
jo-

virš

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

DEGTINES, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

| TELEVISION
į SHUFFLE BOARD

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo- 

mūsų

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

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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NewM)rto^<fe^Zini(H PARENGIMAI PUIKIAI PAVYKO

IŠGIRSKITE SVEČIUS KALBĖTOJUS 
ŠĮ PENKTADIENĮ, PILIEČIU KLUBE

Per eilę metų nebuvome tu
rėję ir ateityje greit neturėsi
me kitos progos turėti savo 
prakalbose tokią rinktinę sve
čių kalbėtojų, kokią turėsime 
šj penktadienį, kovo 31-mą, 
7:30 vakaro, Lietuvių Ameri
kos Piliečiui Klubo salėje, 280 
Union Avė., 
Kalbės:

Rev. John 
Amerikinio

Brooklyn, N. Y

W. D a rr , Jr.,
Sveturgimiams

Ginti Komiteto direktorius.
Simonas Spivakas, gyvenęs 

karo ir hitlerinės okupacijos 
pradžioje Kaune.

Vincas Andrulis iš Chica
go*.

Prašome nesivėluoti, nes 
tuomet neturėtumėt progos 
išgirsti žymaus Įstatymų žino
vo dvasiškio Darr kalbos, ka
dangi jis kalbės pirmiausia.

Rengėjai.

DAUGIAU DOVANU
Pereitą savaitę gavome 

daug gražių dovanų. Prašo
me pasiskaityti.

Nuo K. ir O. Depsų, Mastic 
Beach, N. Y., 6 bonkas gry
bų. Vieną staltiesę, šilkinę 
skarelę ir dėžę kvepalu.

K. Sinko, Ulster Park, N. Y., 
keturias poras karvelių ir sep
tynias naktines kepuraites.

ton, Pa., du numegstu?

Beatrice 
ton, Mass., 
ridikiuli.

Navickas, Brock- 
didelį numegstą

HITLERINIAMS SMURTININKAMS

i Degutis, Philadel- 
dvi apmegstas no

sinaites, vieną chromium plate.
P. Valukonis, Buckner, ill., 

du medinius šaukštus ir gra
žią beskę, rankų darbas.

Augustinas Zmitra, Johnson

Petronėlė 
phia, Pa., i

— What do* you
— A

NEPAVYKO,—NEŽINO, KAS KALTAS
šeštadienį, apie 6 valandą, 

hitlerininkai buvo susirinkę 
pikiet.ioti. Jie suvįvko, — iš 
viso apie 12-ka jų—prie Lie
tuvių Kultūrinio Centro.

Pol cija aiškina jiems, kad 
pikiet i nebus. . šitie stebisi. 
Kai)) tai gali nebūti pikieto, 
—jiems gi buvo sakyta, .jog 
bus, ir jie čia tam susirinko.

Jie i nenori skirstytis.

turi būti švarūs.
šimtai žmonių eina Kultu-Į 

rinin Centran ir juokiasi, kiek 
tik spėkos leidžia, kad hitle
rinėms govėdoms neteko čia 
pasirodyti.

Ir aš, pagaliau, nusitariau 
eiti Kultūriniu Centran pra
leisti linksmai vakarą ,

K—tis.

Pol cija sako :
—Jei nesisk irstysite, tai 

•krausime jus į policijos va
goną ir vešimės.

11 itierininkai eina, bet ne
noriai. Eina skersai Atlantic 
Avenue ir ten stovi ant kam- 1
po; teikia policiją, kam ji 
neleidžia jiems atlikti hitleri
nį d a ‘bą.

Ate na kaž koks riestanosis 
vyrukas, įkaitęs, atsistoja ties 
Kultu ‘iniu Centru, galvą pa- 
riečia ii] žiūri. Jis, matomai, 
ieško Įpikietininkų, bet jų nė
ra. 1

Policmanas klausia:

Padėka
Buvau sunkiai susirgusi ir 

ilgokai išgulėjau. Labai esu 
dėkinga draugėms Moterų 
Apšvietos Klubo narėms ir 
visiems lankiusioms .

Ypatingai padėkos turiu pa
reikšti d. Johannai Dąnilevi-1 
čienei, kuri lankė kas dieną ; 
nuo tos dienos, kuomet suži
nojo mane sergant, iki pasvei
kau. Taipgi , dėkui už linkėji
mus dd. Valaičiams iš Con
necticut ir d. Onai Gaškaus-

Kaip jau buvo Laisvėje ra
šyta, praėjusį šeštadienį ir 
sekmadieni Laisvės bazaras 
neįvyko. Priežastys buvo pa
sakytos antradienio Laisvės 
laidoje.

Neįvykus Bazarui, T Jotu viii 
Namo Bendrovė 
šokit! vakarą,
gio Kazakevičiau 

šeštadienį susirinko 
šešetas šimtų žmonių, 
jie šoko, linksminosi iki 
mos.

rėjo eiti darban.
Per abu vakarus žmonės tu-

rengė savo 
griežiant Jur- 

orkestrui.
apie 
Visi

hitleriniams kryžiokams ne
pavyko ’ pikietuoti. Jų visi 
planai buvo sugriauti ir jie 
grįžo kas sau, nuleidę nosis.

Koresp.

SPARNUOTAS 
POLITIKIERIUS

Pirmadienį į Albany atskri
do karvelis, nešinas protestu 
Įirioš pasikėsinimą uždrausti 

j karveliams gyventi New Yor- 
i ko mieste. Jis buvo vienas 
1 tų 5-kių, išskrisdintų išBrook- 
lyno sekYnadienį. Peticija, su 

(apie 2,000 parašų, buvo nu
filmuota microfilmoje, kad

Šeima Gyveno 
Automobiliuje

Nuo LLD 2 k p., • Motorų 
Skyriaus, So. Boston, Mass.,, 
gavome dėžę pilną dalykėlių 
nuo: Eva Likienė, Roxbury, ■ 
Mass., 2 clothes pin bags ir! 
gražų j u estuką,
nienė, So. Boston, Mass., tris 
apmegstas nosinaites ir du ] 

’ gražius juostukus. H. Tama
šauskienė, So. Boston, Mass., 
du juostukus. P. Žukauskie
nė, Dorchester, Mass., trūkis;

LLD 2

nių.
Laisvės Skaitytoja ir 

mėja, Worcester, Mass., 
D. Ruplė-; apmegstų nosinaičių, 2 

holders, 13 kavalkėlių 
mėgstu dalykėlių. Daug 
b o įdėta!

Felix Malkveh, Clinton
J., 6 labai gražias karpetas.

Elizabeth K o s m o č i e nė, j 
Brooklyn, N. Y., du plastiki-Į 
nius juostukus ir sewing set

no spricht ingus, .— 
ans.

Polijcmanas surinka:
—Tai get the hell out r

iš Huntington. šios 
asmeniškai net nepa- 

o ji mane užjautė

čia jp? sidarė.
suvokti,

draugės
žinojau,
ligoje. Džiaugsmas, kad drau
ges užjaučia, padėjo greičiau 
sustiprėti. Tad dar kartą vi
siems dėkui.

Elzbieta Kasmočienč..

Lietuviu Namo Bendrovės 
pirmininkas, Motiejus Kli
mas, pakvietė Aido Chorą 
sudainuoti koletą dainų. Cho
ras, vadovaujamas Jurgio 
K a z a k e v i čiaus, sugiedojo 
Amerikos himną ir sudainavo!•
keletą lietuvių liaudies dainų. I

Paskui pirmininkas pakvie-1 
tė Rojų Mizarą tarti keletą Į 
žodžių, šis kalbėjo apie ei
namuosius reikalus, taipgi 
mTislį kovą su užpuolikais— 
hitleriniais smogikais.

Buvo prašyta aukų: su-1 
rinkta $235.00. Aukotoji! var- Į 
dai )]• pavardės bus paskelb- ■ 
tos veJ.iau.

Sekmadienį taipgi vyko šo
kiai, bet publikos buvo ma
žiau nei šeštadienį, čia taipo 
pat M. Klimas pakvietė tą 
tį kalbėtoją tarti keletą 
džių. Paprašyta aukų: 
dėta virš 70 dolerių.

Vakaras baigėsi anksčiau, 
nes ant rytojaus žmonės tu-

pa-

SU-

gražu | 
Kalifornijoje, tačiau tos vals- 1 
tijos gyventojas William 
O’Brien, po ištisų metų 
darbo, jo taupmenėliams 
giant sunykti,
vaikais 16 metų 
to atvažiavo No 
ieškodamas darbo.

Tai]) saulėta, taip

J.
no

r 5
au-

su žmona
seneliu
w Yorkan

Taip turtingas, taip 
j dausas prasisiekęs 
York as, bet O’Brienas 
ma buvo atrasti 
gyvenant tame 
kiužusiame auto,
cento ir vis be darbo.

aukštai

su sei- 
miegant ii 

pačiame 
alkani.

su

Shelley Winters filmoj “South 
Sea.” kovo 22 pradėtoje ro
dyti Brooklyn© Paramount Te

atre. Antrąja rodoma 
“Boarderline.”

LONDON. — Vakarinėje 
Europoje yra 3 milionai to
nų atliekamos anglies, bet 
Amerika vis dar siunčia 
vakarų Europai anglį pa
gal Marshallo planą.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

SHALINS

Dorchester, Mass., 
towel ir crocket bag. 
kp., moterų skyriaus, 1 juos-injus 
tuką. O. Vaškienė, Quincy, (dėžę) 
Mass., juostuką. V. Taraš- 
kienė, turkish towel set. Vis
kas rankų darbas.

V. ir O. Žilinskai, Kearny, . M (vyrui), stalui 
N. J., tris juostukus.

Ona 
son, N. J., 12 juostukų.

B. Kushlienė, Arlington, N. 
J., du juostukus, *

Mr. ir Mrs. J. Baku n as, 
Cliffside, N. J., dvi bonkas 
grybų.

Franė Belskienė, Brook
lyn, N. Y., nosinaitėms susi-1 
dėt dėžę, rankų darbas.

Amelia Burbaitė, Maspeth, 
N. Y., pendant.

Antanas Balčiūnas, Rich- i 
mond Hill, N. Y., dvi poras 
batų.

Petras Zurba, Richmond 
Hill, N. Y., 1 shaving mug, ! 
leather compact, jewelry set, 
razor set. staltiesę.

M. Yakštienė, Woodha
ven, N. Y., 1 juostuką, 8 pot
holders . Rankų darbas.

Valerija Stakvilevičienė, 
Brooklyn, N. Y., two hot plate 
pads.

Uršulė Daugirdienė, Low
ell, Mass., 
clothes pin

Draugai 
burgh, Pa., 
valkalus, apmegstus.

Anna Kazakevich, Newark, 
N. J., 12 doilies ir dvi špil
kom paduškaites, rankų dar
bas.

1 K. Žemaitiene, Bronx, N. 
Y., perfume ir cosmetic set, 
sachet set, tris dėžes pudro ir 
du užvalkalus pagalvėm.

M. Burkauskienė, Elizabeth, 
N. J., dvi poras rankom nu- 
megstų pirštinaičių.

Adela Zixiene, Chicago, Ill.,
2 potholders, du apmegstus 
pagalvėm užvalkalus.

Ona šilkienė, Wethersfield, 
Conn., tris apmegstas nosinai
tes.

LLD 45 kp. (per K. J. Td- 
shalis), St. Petersburg, Fla., 
dėžę orančių, dėžę glazed 
saldainių ir dėžę marmalade,

Frank Varaška, Brooklyn, 
N. Y., 4 bonkas grybų.

f Nuo Balaikų, Brooklyn, N.
Y., dvi bonkas grybų.

M. Slavickienė, Shenandoah 
Hts., Pa., tris numegstus da
lykėlius.

Frances Pikūnas, Conner-

Labašauskienė,

K. Menkeliūnaitė (Campa) ' 
prisiuntė iš Milano, Italijos, į 

' per E. Mizarienę, 1 kaklaraiš- 
i užtiesalą iri 

šilkinę skarelę. Rankų dar-' 
i b as. |

Bronė Sukaskiene, Rich-' 
mond Hill, N. Y., arbatai puo-1

liežuvi

keikdamiesi, jau 
liūną, kitoje gat'

! kiti nudūmė gal
! . Vii
i kampo, sako kitam:

Wm. Skodis, Brooklyn, N. i 
Y., stalui užtiesalą iš Fiori-; 
dos.

Brewer, Fairfield, 
dėžę kvepalų, 2 pot-

1 pr.< boudoir slip-
Conn., 
holders, 
pers.

Chas Devetsco, 
en, N. J., dvi poras batų, mo
teriai.

širdingai dėkojame visiems, 
už gražias dovanas. Kurių ! 
pavardės bebuvo paminėtos, Į 
prašome pranešti. Nes k ar-; 
tais dovaną palieka be pa-! 
vardės.

Weehawk-

Sekmadienį Liberty 
Auditorijoje Įvyks:

rosi, žiūri,— 
era. Vieni, 
nuėjo į sa- 
is nusčie. o
namo.

stovėdama.^ ant

MIRĖ TONY’S
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

gavo:
tys k

Kas tie
tau.

ap- 
pa-

!'ai tie rupūžės mus
čia mus atsiunė, o 

u r nors laka.
rupūžės, nesupra

Juozas Yočius, 67 m. am-!
! žiaus. Gyveno 1325 Union
! St., Brooklyne. Mirė kovo 24 
id., Kings County ligoninėje, j

Kūnas buvo pašarvotas grab.] 
i Matthew P. Ballas-Bieliausko j 
į koplyčioje, 660 Grand St. Lai-] I 1
i dotuvės įvyko kovo 27
1 vai. dieną, Alyvų Kalno 
i nėse.

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.

Tol. EVergrcen 8-9770

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

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

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

kapi-1

du • j uostu k us, 4 : 
bags.
I m brasai,
4 pagalvėm už

Pitts

As sukaliojuosi tarp nusi- 
minuspų “pikietininkų” ir 
klausąu, ką jie kalba. Vieni 

policiją, kad jiems no- 
pikiotuoti. Kiti keikia 
čius. Vienas sako:
Tai, kaip bolševikai 
užtaisė: jie bazarą at-

leido 
laisvi c

mums
šaukė, o jo vieton kitą paren
gimą i 
naudf,,

Daktaro Jono Stanislovai-: 
čio prelekcija 3 valandą po! 
pietų. Rengia Moterų Ap-i 
švietos Klubas. Daktaras Sta-I 
nislovaitis, a m e r i k i ečiuose 
plačiai paskilbęs ir aukštai 
vertinamas profesijonalas, 
nervų ligų specialistas, kalbės 
apie nervų ligas.

Tuojau po prelekcijos įvyks 
trijų organizacijų bendrai 
rengiama “buffet supper’’ iš- ’ 
leistuvėms chicagiečio svečio! 
Vinco Andrulio, kuris lankosi j 
čia rytiečių pakviestas paša-. 
kyti prakalbų einamaisiais. 
klausimais ir ypatingai svetur-1 
gimiams teisių ir laisvių klau- i 
simu.

Velionio 
uos .jo 
Nuotauta,

h’ū pi
jo n as

šermenimis
geras draugas

kuris kartu gyveno.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

Povilas 
amžiaus. 
Avė.

iri — jiems visvien i 
o mums — velniava.
, kiek daug žmonių

i pas .juos eina!. . .
—Nekalbėk

] nes nežinai, 
i įspėji:

Ant kampo vienas hitleri
ninkas 
žrhog 
ir jo

i ti į c 
polici

Į būtų
! rėjo skubių reikalų atlikti, tai 
atsisakė 
polici 
1 erini

Laukiama, kad ir žymusis. 
svečias prelegentas dr. Stani- 
slovaitis su šeima liktųsi ir 
šiame pobūvyje, tačiau šiuo 

, tarpu nėra žinomą, ar jo pro
fesijos sąlygos leis 
giau su mumis liktis.

Ir, kaip paprastai, 
jos gaspadinė lauks 
tais pietumis ir
Tad kiekvienas atvykęs galės 
išbūti 'nors ir lig pusiaunak
čio,. nereikės alkti. Ar.

jam il-

auditori- 
su karš- 

vakarione.

taip garsiai,] 
kas klauso, —i 

jį jo frontas. i

norėjo užpulti jauną
Pastarasis norėjo jįsi.

sėbrus suimti ir pasodin- 
ypę. Jei tik būtų žodį j 
jai prataręs, tai taip iri 
atsitikę. Bet žmogus tu-

Kozel witz, 51 m.
Gyveno 58 Graham 

Brooklyne. Mirė kovo 
St. Catherine’s ligoni- 

Kimas pašarvotas Mat
thew P. Ballas koplyčioje, 660 
Grand St. Laidotuvės įvyks 
kovo 29 d., 2 vai. dieną, Aly
vų Kalno kapinėse.

Velionis paliko 
žmoną Adelę 
am.

Vi išminėtų 
viii apeigomis 
Bieliauskas ir 
Al Baltrūnas.

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

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

S. S. Lockett, M. D
nuliūdime 

ir sūnų. Willi-

abiejų laidotu- 
rūpinosi M. P. į 
jo talkininkas !

GYDYTOJAS

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

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos 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 namusLar į svetaines, Rutkunai atveža 
jums likerius.

žiopsai ę, 
niai 
policija 
trauk

baderiuotis, Beje, 
ija suėmė kai kurių hit- 
nkų vardus ii- pavardes, 
taip, pakranksoję, pa- 

prisiųstieji hitleri- 
:)ūriaj skirstėsi. Kitiems 

įsakė tuojau pasi- 
ti nuo šaligatvių, nes jie

REIKALAVIMAI 
REIKALINGA RAŠTINEI 

DARBININKĖ
Rieikalinga abelnam raštinės 

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

Turi mo- 
lietuvių kalbą, 
savaitė, paten- 
Prašome kreip- 

F10-12 Atlantic

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

[Bizniui Atskaitos Del Taksy
Ąprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federalių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
mifpicipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedystė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
perliškai atliekami per ADVOKATĄ ZUBAVIČIŲ, kuris 
yra’ teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti- 
nėsb Valstijose ir Federalėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauhtentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, dideliems ir mažiems visoje šalyje ir taipgi kitose 
šalyse. Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio
diniai, pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz
niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti angliškai ar lietuviškai del smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš geriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIčIUS) 
111 Ainslie Street, Brooklyn 11, N. Y.

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

DEGTINĖS, VYNAI
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS

DAROME. IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
.... Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TELEPHONE

STAGG 2-5043

RES. TEL

IIY. 7-8631

C'<X?3

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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