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No. 58Svarbi naujiena visiems j 
Liet. Literatūros Draugijos { 
nariams, šiemet gausite tokią 1 
knygą, kokios Amerikos lietu- Į 
viams jau seniai reikėjo. 1 
Ypatingai ją svarbu bus per- į 
skaityti tiems, kurioms dar vis | 
neaiškūs šauti k ia i tarpe lie
tuvių tautos ir Vatikano.

Profesorius Povilas Pa- 
karklis giliai pasikniso į žilos 
senovės istoriją ir surado la
bai brangios medžiagos apie 
lietuviu tautos praeitį. Ar
chyvuose rastais dokumentais 
jis labai ryškiai nustatė po
piežių santykius su Lietuva.

Dabar visi f 
tuos santykius sužinoti. Kasi-, seRretoriui Deanui Ache- 
te siu motų knygoje , Lietu-!sonuj, generaliam prokuro- 
vių Tauta ir Popiežiai. | Howardui McGrathui ir 

civilinių tarnybų komisio- 
nieriui Harriui B. Mitchel- 

lliui, kad jie pristatytų tai 
j komisijai “sekretnus” slap- 
i tosios FBI policijos doku- 
I mentus.

Tų FBI šnipų popierių 
reikalaujama, kad galima 

1V. būtų patikrint republikono 
ic. i senatoriaus Joe McCarthy’o 

daromus kaltinimus valsty
bės departmentui. Mat, 
McCarthy kartoja savo ple
palus, kad šiame depart- 
mente esą “daugybė” ko
munistu valdininkų. Mc
Carthy negalėjo nė vieno 
tokio parodyti; todėl šaukė 
atidengt šnipiškus FBI po
licijos dokumentus su įraši-

SENATORIŲ KOMISIJA 
VERSTINAI REIKALAUJA 

i PARODYT FBI SEKRETUS
Prezidentas Trumanas atsisako atidengt tyrinėjančiai 
Senato komisijai slaptus FBI šnipų popierius

Washington. — Tyrinė
siančioji Senato komisija 
davė subpoenas — yersti- 

turėsite progą I nus reikalavimus valstybės 
. Rasi-; sekretoriui

Pereitą šeštadienį ir sek
madienį mudu su Dominiku 
Šolomsku1 aplankėme Norwoo- 
dą, Montello ir Worcester. Vi- 1 
sur viskas labai gerai ir gra- ' 
žiai pavyko.

Tik Wore esteryje mūsų pa
rengimas buvo užpultas lietu
viškų kryžiokų. Nieko jie ne
pešė, žinoma, nes pažangie
ji buvo gerai pasiruošė kry
žiokus pasitikti.

komisijai tų papierių.
Kai kurie ragangaudiški 

senatoriai šnekasi, gal būtų 
galima tuos valdininkus 
areštuot už subpoenų ne
klausymą. Tokiame atsiti
kime federaliai teismai tu
rėtų spręsti, ar Senatas tu
ri konstitucinę teisę priver
sti valdžią išduoti jam val
dinius “sekretus.”

Naujoji Kinija 
atkuria gelžkelius 
ir vandens kelius

Dienraščio XXXII.

Vėliausios Žiniosj

— Val-
Acheso-
Ameri-
Philip

WASHINGTON. 
stybės sekretorius, 
nas ir keliaujantis 
kos ambasadorius 
Jessup dėstė Senato komi
sijai užsieniniais reikalais, 

i kaip “reikėtų” kariniai ir 
■ medžiaginiai stiprint Indo- 
Kiną, Burma ir kitus pieti
niai rytinės Azijos kraštus 
prieš komunizmą.

WASHINGTON. — Gru
pė republikonų senatorių 
kelia trukšmą prieš valsty
bės sekretorių Achesoną 
dėl to, kad jis, girdi, “patai
kaująs komunistams.” Kai 
kurie šaukia pašalint Ache- 
sona. c

WASHINGTON. — Ke
liaujantis Amerikos amba
sadorius Phi. Jessup užgin
čijo republikono sen. Joe 

! McCarthy’o plepalą, būk 
Kinų ■ Jessupas palaikąs giminys-

tę su komunistais.

LONDON. — Jungtinių 
Valstijų, Francijos ir Ang
lijos užsienių reikalų minis
trai susirinks Londone ge
gužės 8 d. ir svarstys nau
jus šaltojo karo planus 
prieš Sovietų Sąjungą.

LONDON. — W. Chur- 
chillas, buvęs Anglijos 
premjeras, ragino Angliją 
ir Franciją, kad priimtų va
karinę Vokietiją į karinę 
sąjungą, kaip lygią su 
giais. To reikią karinei 
spirčiai prieš Sovietus, 
k ė Church illas.

at-
sa-

WASHINGTON. — Kon
greso Atstovų Rūmas nu
tarė skirti Marshallo planui 
$2,850,000,000 vakarinei Eu
ropai stiprinti prieš komu
nizmą per metus; tai yra 
$250,000,000 mažiau, negu 
Trumano valdžia reikalavo.

MUNDTO BILIUS GRESIA 
PRAŽUDYT PILIETINES 
AMERIKIEČIU LAISVES
To biliaus pavojų nurodė Civilinių Teisių Sąjunga 
ir Amerikiečių Demokratinio Veikimo organizacija
Washington. — Amerikie

čiu Demokratinio Veikimo 
organizacija ir Amerikinių 
Civilinių Laisvių Sąjunga 
pareiškė:

Jeigu Mundto - Nixono 
bilius taptų įstatymu, toks 
diktatoriškas įstatymas 
pražudytų pilietines ameri
kiečių laisves.

Prieš Mundto bilių liūdi-

Bet draugai man pasakojo 
viena įdomų dalyką. - Jie sa
kė, kad sekmadienį per paj 
mokslą mane labai plūdo vie
nas klebonas ir kurstė tikin
čiuosius prieš mūsų parengi
mą.

Tasai neraliuotas kunigėlis, j riejimais apie įvairius val- 
tarp kitko, pasakęs: Daug Įdininkus.
lengviau ant krūtinės nešioti ' Prez. Trumanas, Florido- 
akmenį, negu Bimbą. J je būdamas, užreiškė, kad

Betgi niekur ir niekados aš į ’ • • 1 - • • •- • --
nebuvau- ant to klebono užsi
sėdęs ir todėl jam niekados 
mane neteko nešioti. Jis ne
žino. kiek aš sveriu.

Mano patarimas: Tas dva
siškas tėvelis daug lengviau 
patektų dangaus karalystėn, 
jeigu bažnyčioje tik poteriais 
teužsiimtų.

Vienas iš smarkiausių kurs
tytoju prie chuliganizmo yra 
Naujienų 'redaktorius. Net 
dviem atvejais jis ant pirmo 
puslapio apsidžiaugė hitleri
nių fašistų žygiais Clevelan- 
de. Kovo 21 d. rašė, kad 
Bimbai “Stalinas įspyrė.” i 
Kovo 22 dieną jau džiaugėsi, ' 
kad “Antanas Bimba ; 
smūgį į veidą.” Ir 
“Bimbai nereikėjo 
pagalbos, bet 
kad jo veidas kraujavo, 
įžengė į susirinkimo salės po
grindį.”

valdžia jokiai komisijai ne
rodys FBI sekretų. Pasak 
Trumano, tai jų parodymas 
galėtų pakenkti šalies “sau
gumui,” atsieit, 
FBI šnipinėjimams.

Ir suprantama, kad vals
tybės sekretorius, generalis 
prokuroras ir civilinių tar
nybų komisionierius nepai
sys verstinų isakymų-sub- 
poenų ir nerodys senatinei

Šanghai, Kinija. —
Liaudies Respublika perj~J 9 / e ~ _ 7.77
kelis pastaruosius mėnesius j Civilinių Teisių vadas veikia, 
pataisė tūkstančius myliu- . ' .. ..
geležinkelių, kurie buvo’su-1 nepaisant raganiškos isterijos 
ardyti per karą su Čiang1 1 ~
Kai-šeko tautininkais. Res-! Washington. _ Arthur 
Pujkos valdžia tuo pačiu |G fi )(] H pirmininkas 
laiku atidarė daugiau kaip !amerikiečiu Teisių
12,000 mylių upių laivams K 0,‘liudijo prieš fa- 
p aukioti atkurdama prie- Mu'n^0 bilių.
plaukas, kurias oangimn- Jis k llbė 0 Kongresmanų 
kai buvo suardę. Be to, is-: NT _ ,.v• v Vi -i- .v A Neamerikines Veiklos Ko-kele viršun apie 70 laivu, i . • ■ .VA _ , „i . v. 1 , ,. . . Gimitetui ir pareiškė, kad jaukuriuos Ciango tautininkai'-. . . 1 , 4 A. i £ dabar sukurstyta klaiki ra-
huvo nuskandinę jgaugaudiška isterija prieš

. . _SP. „V:leclal .a'PS1 <l.-|komunistus bei tariamus |žmogus, 
,. , , v. , .. . ,.n “neištikimus” valdžiai. O-Bet dabar išvystyta tokia
41"lSo?±Z1"-±1US t,ltUSi ieigu Mundto bilius tautų jbjauri isterija prieš vadina-

blogiau mus raudonuosius, kad aš 2 
sykiu pamąsčiau pirma, ne-

tolesniems , v. . . , . ,įstate o9 ciangmmku sunai-1 
1 * ■ 1 . .......... “■

Šanghajaus srityje.
Pataisytais geležinkeliais 

ir upėmis skubotai gabena
mas maistas į tas provinci
jas, kur alkis pasireiškė.

kai]) “komunistinę organi
zaciją.”

(Prez. Trumanas nese
niai paskyrė Clarką Aukš
čiausio Teismo teisėju.)

Civilinių Teisių Kongre
sas, be kitko, gina šešis 
Trentono negrus, kuriems 
primetama žmogžudystė.

—Aš esu gana savistovus
— sakė Hays. —

Visuotinas Japonijos 
mainierių streikas

Irvington, N. J.

|įstatymu, tai juo 
būtų.

Buvęs generalis Jungti- gu išdrįsau pasirašyt čekį, 
nių Valstijų prokuroras To- Jiems 
mas Clark’as paskelbė iri (nuo 
Civilinių Teisių Kongresą prieš juos).

žmonėms apginti 
teisminio suokalbio

Tokio. — Streikuoja jau 
gavo j 527,592 Japonijos angliaka- 

toliau: į 
gydytojo 

pasakojama, 
kai

Paskui Grigaičio džiaugs
mas chuliganu žygiais persi
kėlė į Naujienų redakcinį 
puslapį. Kovo 27 dieną jis 
cituoja Dirvos korespondenci
ją apie tą įvykį ir vėl džiau
giasi, kad “vienas kirto jam 
(A. Bimbai) kumščia į vei
dą.”

Visuose tuose aprašymuose 
ir visose redakcijos pastabose 
nesurandu 
smerkiančio 
ganus ir jų

šiai. Tai faktinai visuotinas 
streikas. Xie atmetė perma- 
žus kompanijų siūlomus al
gų priedus.

Amerikinis komandierius 
Japonijai, generolas Mac- 
Arthur perspėjo angliaka
sius, kad jie “ilgiau strei
kuoja, negu leistina.”

Mirė Vincas Žilinskas, 57 
m... amžiaus. Gyveno 225 
Isabella Ave., Irvington, N. 
J. Mirė kovo 28 d., St 
James ligoninėj, Newarke

Smarkinami bandymai 
padaryt H-bombą

Italijos bežemiai vis 
užiminėja dvaru žemes

jo Arthur Garfield Hays, 
Civilinių Laisvių Sąjungos 
atstovas, ir Benjaminas C. 
Sigai, Amerikiečių Demo
kratinio Veikimo advoka
tas. Jiedu kalbėjo posėdvje 
Kongresmanų Neameriki- 

!nės Veiklos Komiteto.
Tas raudonbaubiškas Ne- 

amerikinis Komitetas sa
vaime pritaria policiniam 
'Mundto biliui, bet dėl svie- 
■ to akių kol kas priima liu- 
įdytojus ir iš priešingos pu
lses.

Hays ir Sigai pabrėžė, 
'kad jie patys ir jų atsto
jau i amos organizacijos 
i “griežtai ir pilnai priešina
si komunizmui.” Bet Mund- 

jto bilius nukreiptas ne vien 
tik prieš komunistus.

Hays dėlto sakė:
— Šiandien tas bilius 

prieš komunistus. Na, o ry- 
toj? Juk jis gali būti rytoj 
panaudotas prieš Progresy-

i vių Partija, o kitą savaitę 
! prieš Socialistu Partija. To
liau Mundto bilius gali būti 

(žymėtina, jog ir Komu-1 atkreiptas prieš kiekvieną 
nistų Partija yra teisėta, organizaciją, kuri nesutin- 
įstatymais neuždrausta or
ganizacija.)
Suvažiavime dalyvavo 

profesorinių delegatų, 
taip pat vienbalsiai 
smerkė reikalavimą, 
profesoriai ir 
specialiai prisiektų “ištiki
mybę” valdžiai. Kartu su
važiavimas su panieka at
metė r 
kad slaptoji FBI policija 
kvostų profesorių ir < 
dentų ištikimybę.

Profesorių Sąjunga 
atmetė “ištikimybes” 
priesaikas

———— \
Cleveland, Ohio. — Meti-i 

nis Amerikiniu Universite
tų Profesorių Sąjungos su
važiavimas vienbalsiai pa
smerkė tokias universitetu 
ir kolegijų valdybas, kurios i 
pašalina profesorius bei i t 
mokytojus už tai, kad jie 
priklauso bet kokiai teisė
tai politinei partijai ar ki
tai organizacijai.

ka su esamąja valdžios po- 
: litika.
j Kain Hays, tain ir Sigai 

jje parodė, jog Mundto bilius 
' j mindžioja Jungtinių Valsti- 

kad iu Konstituciją, gresia su- 
mokvtoiai lža,ot žo(,žio ir minties lais

vę ir ikurt policiniai-dikta- 
torišką valstybę.
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reakcininkų siūlymus, Vi6tiWW0Č!2! OlSSlSVe
stu- 7,000 francūzy

Žymiai pakilo mėsos nau
dojimas Sovietų Ukrainoj

South Hadley, Mass. — 
• 'Jungtinių Valstijų vyriau- 

Kūnas pašarvotas grab, sybė įsakė pasmarkini ban- 
Matthew A. Buyus koply
čioje, 426 Lafayette St., 
Newarke. Laidotuvėm įvyks 
balandžio 1 d., Gate of 
Heaven kapinėse, Hanover.

Velionis paliko nuliūdime 
dukterį Helen Miller, seserį 
Mary Barnes, Jamaica, N. 
Y., seserį Margaret Gir
nius, New York City, ir 
brolį Michael Zillian, Elm-

dymuS; “pragarinei”-hydro- 
geninei bombai pagaminti, 
kaip pranešė Sumneris T. 
Pike, laikinasis valdinės at
omu Jėgos Komisijos pir
mininkas, kalbėdamas 
Mount Holvoke Kolegijoje.

Pike sakė, Amerika dės 
visas pastangas, kad dau
giau atominių ginklų pasi
gaminti, negu bet kuri kita 
šalis.

Roma.—Bežemiai ir ma
žažemiai valstiečiai vis už
iminėja nedirbamas dvarų 
žemes, nors valdžia tatai 
griežtai uždraudė, grūmo
dama aštriomis bausmėmis.

Komunistu vadovaujami, 
bežemiai užėmė dar tūks
tančius akru dvarinės že
mės Kalabrijos provincijoj.

Policija mėgino, išvaikyti 
bežemius nuo ju užimtų že
mių Cotrone, Cutro, Supe- 
riore ir keliose kitose aps
krityse.

Australų valdžia rengiasi 
uždraust Komunistų Partiją

Peking. — Demokratinė 
Vietnamo respublika pra
nešė, kad jos kovūnai per 
pastarąjį pusmetį sunaiki
no 7 tūkstančius francūzų 
kariuomenės. 5 lėktuvus, 2 
tankus ir 22 karinius tro- 
kus.

, . Tuo pačiu laiku Vietna- 
mo respublikiečiai pagrobė 
nuo francūzų didelius kie
kius ginklų ir amunicijos.

Sydney, Australija. — 
Australijos premjeras Men
zies įsakė naudoti krimina
lini įstatvmą, pagal kurį 
galima būtu be 
grūst į kalėjimus ir denor- 
tuot komunistus, streikie- 

. . t j i i\iu^ Hiiiruu u amuiuvi ius>.
nus ir vadinamus raudo- Vietnamas yra trečdalis 
nuosius.

Dešinioji Australijos val
džia (konservatai) planuo
ja visiškai uždraust ir “už- 
daryt” Komunistų Partiją.

Indo-Kinos nussalio, kurį 
Franci i os valdžia laiko sa
vo kolonija.

nė žodelio, pa- 
fašistinius chuli- 
žygius.

Londone kovo 24 d. pasimirė 
profesorius Harold Laski, au
torius daugelio knygų ir dau
gybės paskaitų ir prelekcijų. 
Paskutiniais laikais Laskį mū
sų komercinė spauda jau va
dino komunistų “sankeleiviu,” 
nors, aišku, tokiu jis niekados 
nebuvo.

Prof. Laski bandė plaukti 
viduriu. Jis save skaitė kai
riuoju leiboristu. Jis negalėjo 
pakęsti Darbo Partijos vadų 
įsikinkymo j imperializmo ve
žimą, bet taipgi negalėjo su
sikalbėti ir su komunistais.

Anglijoje jis buvo laikomas

Maskva. — Po rublio ver
tės pakėlimo, sovietinėje 
Ukrainoje žmonės išperka 
75 procentais daugiau mė
sos, 205 proc. daugiau žu
vies, 120 proc. daugiau rie
balų ir tt.

Sovietų Ukrainoj šiemet 
atidaroma dar 7,000 naujų 
krautuvių.

Laidotuvių apeigomis rū
pinasi M. A. Buyus įstaiga, 
iš kur gavome šią liūdną ži
nią telefonu.

paklydusiu sūnum.

Iš Paryžiaus: “Raudonieji 
uždarė visus Francūzijos uos
tus, apart vieno.” O tais rau
donaisiais Amerikos spauda 
vadina visus Francūzijos dar
bininkus.

Iš Romos: Kiekvienas tre
čias žmogus Italijoje yra ko
munistas.

Mahanoy City, Pa.
Viktoras Kaunas, 63 

tų, staiga mirė kovo 28-tą. 
Liko žmona ir trys dukte
rys: Helen, Agatha ir Blan
che.
- Gyvenančioji Maspethe, 
N. Y., jo duktė Helen Za- 
blackas plačiai žinoma 
Brooklyno lietuvių jaunime 
ir ' senime, kaipo dalyvė 
LDS jaunimo veikime ir 
bendrai tarp lietuvių.

Helen su sūneliu Petru
ku išvyko į laidotuves. Jai 
ir visai i šeimai reiškiame 
užuojautą.

me-

Protestai prieš poli
cinį Mundto bilių

Washington. — Suplau
kė nauji tūkstantiniai pro
testai valdžiai ir Kongresui 
prieš Mundto policinės val
stybės bilių.

Protestuoia Darbo Fede
racijos ir CIO unijos, pro
fesionalai ir įvairios pilie
tinės organizaciios iš Phila- 
delphijos. Clevelando, Chi
canos, Minneapolio ir dau
gelio kitų miestų.

Bus daromas spaudimas 
kongresmanūms ir senato
riams, kuomet jie parva
žiuos namo į velykines ato
stogas, kad atmestų fašis- 
tuojantį Mundto bilių.

Žymiai atpigo maistas 
rytiniame Berlyne

Berlin. — Rytinėje, sovie
tinėje Berlyno dalyje val
gių kainos tapo nupigintos 
32 procentais. Kartu pakilo 
rytinių markių vertė.

Tad ir iš vakarinio Ber
lyno sugužėjo tūkstančiai 
vokiečių į rytini Berlyną 
maisto pirkti. Prireikė poli
cijos besigrūdančioms į val-| 
gių krautuves minioms 
tvarkyti.

Vakarinis Berlyno ruož
tas yra užimtas amerikonų, 
anglu ir francūzų. Jie ban
dė dirbtiniai numušti ryti
nės markės vertę, bet nepa
vyko bandymas.

Tunisijos mainieriai ir 
bernai laimėjo streikus

Tunis. — Tunisijos mai
nieriai ir žemės ūkio darbi
ninkai laimėjo ilgus strei
kus; išsikovojo algų pakėli
mą . .

Dabar jie demonstruoja, 
reikalaudami paliuosuot 24 
įkalintus savo draugus. Jie 
nuteisti kalėjiman už strei- 
kierių susidūrimus su poli- 

jcija, kur policininkai nušo-, vietas.

Washiiwtone esą 5.000 
“sodomiškij ęriešninkų”

Washington. — Kai kurie 
Kongreso nariai užklausė 
Columbijos Distrikto (Wa- 
shingtono) policijos komi- 
sionieriu, kiek čia galėtų 
būti lytiškų sugedėliu, kur 
vyrai su vyrais paleistu
vauja.

Komisionierius atsakė, 
jog tokių “sodomiškų grieš- 
ninkų” Washingtone yra 
bent 5 tūkstančiai, o 4 tūk
stančiai jų turi valdines

vė kelis žmones. Bet val
džia išteisino policinius 
žmogžudžius.

Tunisija yra Francijos 
kolonija šiaurinėje Afriko
je. ' •

Neseniai valdžia pašalino 
apie 90 sodomistų.

ORAS.—Giedra ir vešiau.

LONDON. — 5,000,000 
Anglijos darbininkų reika- 
lauia algų pakėlimo; bet 
valdžia pareiškė, kad algos 
turi būti “užšaldytos.”
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Kas kursto tūlus dipukus 
prie prievartos ir smurto

Verksmai ir Dejonės
(Kai kurių dipukų rauda) 

Kur dingo tie laikai auksiniai, 
Šampano puotos ir aistra, 
Tie saldūs bučkiai mėnesienoj... 
Ach! Nebegrįš jie niekada!

Buvau aš didis ir galingas, 
Vargšų vergavo daugel man, 

Vaikščiojau Laisvaja Alėja, — 
Visi tad lenkėsi prieš man’.

Apleidau brangiąją tėvynę, 
Paklausęs liežuvių piktų, 
Dabar šalyje svetimoje, 
Va, ponams bulveles skutu. . «

Nepratę mano rankos baltos, 
Prie darbo juodo ir šiurkštaus, 
Bet pilvas ramybės neduoda, 
Duonutės nor’ daugiau, daugiau.

Ministrų kėdėse, valdžioje, 
Sėd’ eiles buvusių vargšų, 
Jie dįyba triūsias Lietuvoje, 
O aš čia bulveles skutu.

Vargšai man’ kviečia į tėvynę, 
Prie darbo bendro dėl visų, 
Nerimsta manoji krūtinė, — 
Vis bulveles skutu, skutu.

Ach, bėda mano, varge mano, 
Ką aš bedalis padariau, 
Tėvų šalies išsižadėjau, 
Ir josios atmata tapau.

Praėjo tie laikai auksiniai, 
Šampano puotos ir aistra, 
Nebematyti man tėvynės, 
Teks nykti svetimam krašte.

'kų turėtų didžiu balsu su- ■ 
šukti: Liaukitės! Atsimin- : 
{kite, kad mes gyvename 
Amerikoje, o ne hitlerinėje 
Vokietijoje!

A. Bimbos Pozicija Dipukų .^a'S .
| J Klausimu . > . Ne tik_ man, bet ir ki- ( 

r tiems musu draugams da-
Man teko girdėti bent ke- rosi vis labiau aišku, kad 

; prie ekscesų iri 
► gauruoti ’ 

reakcionieriai —,

NUO CHICAGOS IKI 
CLEVELANDO

/Kuomet 16 dieną gruo-. rusi Vi
■džio govėda dipukų ir juos i lias Antano Bimbos kalbas,; dipukus prie 

subscription RATES sukurstę gaivalai surengė {kuriose 1 jis palietė dipukų smurto kursto
$7.00; Canada and Brazil, per year $8.00 savo blickrygą Chicagos. klausimą. Pereitą vasarą vietiniai

Lietuvių Auditorijoj, • jie ips kalbėjo JWilmes Pikm- tūli kunigai, tūli menševi- { 
tūli laikraščiai. Jie!

, “Vilnies” { 
“Laisves” ir ant visų i 

.. . - . J organizacijų!
nacionalėj salėj, jis!dar tada, kada Amerikoje: ^.1--- - - -InciiiQ ,_ 1_ _ _ : _ _ i. .

President, GEORGE WARES; Seer.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

United States, per year ......... . ~ ~
United States, per 6 months $3.75! Canada and Brazil, 6 months $4.00
Queens Co., per year ............. $8.00 Foreign countries, per year $9.00
Queens Co., per six mos. ....... $-1.00 > Foreign countries, 6 months !

Entered as second class matter at the Post Office of .Jamaica, N. Y., 
under the Act of March 3, 1879.

$4.50 pasitenkino bliovimu ir Ma-ike Justice Parke. Ten buvo 
rijos giedojimu, 1

’ jėgos jie nevartojo. Kas ki-jnet patiko Bimbos kalba. {fy
, 1 /'ii_____ 1 j „ ' T7 Ik 7 ___ i 

Fronds Biddle Kalba
Aną dieną Clevelande sakė kalbą Francis Biddle. Jis 

kalbėjo Ameiican Association of University Professors 
(Amerikinio Universitetų Profesorių Susivienijimo) 
sambūry;. Francis Biddle Roosevelto laikais buvo teisin
gumo ministras-sekretorius, todėl jis žino, ką kalba.

Ką gi Mr. Biddle pasakė?
Jis pareiškė, jog mūsų krašto vyriausybė eina per toli, 

laužydama amerikinius principus, garantuojamus Teisių 
Biliuje. Vyriausybė savo veiksmus dažnai remia gandais 
—ji areštuoja, persekioja žmones ne už tai ką jie padarė, 
bet už tai, ką jie kalba arba galvoja.

“Kas remia savo veiksmus kalbomis, tas laužo vieną iš 
tų užtvaru, kurios yra išimtinai amerikines.

“žodžiai nėra krimmaRis. Mes esame saugūs tol, kol 
stojame už šiuos pagrindinius principus. Deja, mes nuė
jome per daug toli nuo jų...

“Mes esame tvirčiausia šalis pasaulyj, tačiau bijomes 
ir esame isterikai...” *

Kaip matome, šiuose keliuose Francis Biddle’ič saki
niuose yra nepaprastai daug tiesos. Mūsų valstybės orga
nai, mūsų įstatymdaviai ir net įstatymų saugotojai šian
dien yra apimti isterijos, raudonbaubizmo ir jie dažnai 
daro tai, kas pažeidžia pagrindinius mūšų krašto įstaty-

giedojimu, bet /fizinės {nemaža dipukų. Tūliems jų I griežė dantį ant TZ 1 ' 1 ---2-11- - T~> • _ 1 1 II I . . - -- -
ta buvo Clevelande. Ten Kalbėdamas- Chicagoj, len- progresyvių 
darban buvo paleista kumš- kų nacionalėj salėj, '' ! ; b.2* 7 _______
čios ir kiaušiniai, ten įsi- {griežtai "skyrė pagedusius I nebuvo nei vieno dipuko, i 
veržtą į Lietuvių Literatu- i antidemokratinius dipukus,; Atsiminkim, kas'įvyko Chi-1 
ros Draugijos bankietą, ten įvairaus tįpo avantiūristus {cagoj prieš 20 metų Susi- i 
sukruvintas Lietuvių Lite- nuo padorių dipukų. Jis vi-1 vienijimo Lietuviu Ameri- I 
rėHūros Draugijos pirmi- kuomet’pabrėžia, kad dipu- ’Roję seime. Ar tada nebuvo { 

; “rau-i 
tuomet 

reakcininkai demonstravo

mus iv tradicija 
Štai, ai.

nutaria, 1
linis seki!

Šta

ad Jungt. Valstijų Komunistų Partijos genera
torius Eugeno Dennis privalo sėdėti metus ka- 
1 •' pa n i e k i n i m ą ” N e - A m e r i k i n i o Komiteto.

ienuolika komunistų vadovų buvo teisiami ne už 
s nusikaltimą, .0 išimtinai už galvojimą, už kal

bėjimą marksistiškai.
Iš valdžios ištaigų mėtomi tarnautojai tik dėl to, kad 

jie vienur ar kitur pasakė žodi, netinkamą “tyrinėtojui”.
Puolami, persekiojami visokie mokytojai, intelektua

lai. Purvais drabstomi dar pasilikę valstybės įstaigų tar
nautojai (Pavyzdys su Lattimore).

• Darbo unijų viršininkai, dešinieji, norėdami' prisige
rinti isterijos skleidėjams, pasiėmė sau pareiga draskyti 
darbo unijas. i.-.

Spauda, radijas palaido savo kakarinę, visaip niekin
dami kiekvieną pažangesnį žmogų.

Aiškus dalykas, visa tai pareina iš to, kad Washingto
ne raudonbaubizmo kampanija buvo pradėta ir ji tebeva
roma.

Kongrese šiuo metu siekiamas! užduosi dar skaudesnį 
smūgį mūsų amerikiniams principams — siekiamas! pra
vesti. Mundt-Nixono bilius, kuris, ilgainiui, gali būti daug 
baisesnis nei Tafto-Hartley įstatymas.

Tai visai isterijai kelią pastoti tegali tik platus, galin
gas žmonių judėjimas.

Mes manome, jog ponas Biddle, kaip žinomas žmogus,. 
buvęs aukštas valdžios pareigūnas, atliktų toje linkmėje 
labai daug gero, jei jis pradėtų organizuoti žmonių balsą 
prieš visa tai, kas šiandien pas mus darosi.

rūturos Draugijos pirmi- ' _ ______
ninkas Antanas Bimba. Ba-|kų, su kuriais galima kai- {sukelta orgija prieš 
darytas tikras • hitlerinis;bėti ir diskusuoti; yra di- Goriuosius”? Ir i 
“progresas.” Clevelande į- džiuma.
vykęsddickrygas dar i? tuo- Taip manom mes visi. . su policijos pagelba.. Atsi

imi skiriasi nuo chicągiškio,; Aš asmeniškai “ pažįstu minkim, kas dar anksčiau į- 
kad jame dalyvavo ir čia ,nemažiau kaip kokia pen- įvyko tūluose Amalgameitų 
gimusių chuliganų, stiorga-ikiasdešimts naujų ateivių, lietuvių rūbsiuvių lokaluo- 
nizuotų tūloj parapijoj.

Jei jau tie gaivalai priėjo i dalyvavo tuose 
prie kumščios, prie termų, jbbckryguose. .
tai demokratinei visi.iome- l^ūieikė pablūdelitls. Netikai]! Sirvydas! Taigi, isto- 
nei atėjo laikas labai rimtai itam Pačiam Clevelande tik i riją pasikartoja. Tie patys 
pagalvoti ,apie apsigynima. ldalls nauįU ateivių, tik . seni reakciniai veidai, tik

- jr menka mažuma dalyvavo-dabar jie turi naują įranki, 
garantuoja t()J smurto orgijoj. . i išrastą* Vokietijoj!

žodžio, spaudos ir susirin-i Chgicagoj aš asmeniškai'. Užtenka peržiūrėti pas- 
kimų laisvę. Kurie 
smurtą, tie prasižengia 
sei.

i Ar jūs girdėjote, 
Amerikos republikonai 
dytų savo politinių oponen
tų mitingus ir mėgintų juos 
užkariauti? Ar girdėjote, 
kad demokratai ardytų sa
vo politinių priešų mitin
gus? Kuomet užpereitų 
metų pabaigoje, laike pre
zidentinių rinkimų kampa- 
inijos, kukluksai pradėjo 
atakuoti kiaušiniais Prog
resyvių Partijos kandidatą 
Henry Wallace’a, net bur
žuazinė spauda griežtai 
prieš tai protestavo.

ji1 tikėkite man, kad jie ne- se! Ir tuomet grigaitiniai 
bjauriuose suėjo į šventą sandarą su.' 
augelis jų tokiais 4met0ninin.ka.is, ■

Amerikos konstitucija
Teisiu Dilius

kelia I pažįstu bent dešimtį vilnie
čių, kurie parsitraukė L 

'Vokietijos savo gimines ir 
j čia jiems daugiau ar ma
išiau padėjo. Su jais sugyve-į 
na vidutiniai, o kaip kur i 
gerai. Bet kuomet zajadlo-į

tris Chicagos."

ar

i tavuosius
menševikų šlamšto

• rius-
; Clevelando
/Man tas metėsi

ir per tris dienas po biaurių 
įvykių Clevelande Chicagos' 
marijonų “Drauge” apie 
tuos įvykius nieko nebuvo 
rašyta. “Draugas” tyli. f 
tas reikštų, kad “Dranga

mime- 
ten rašoma apie 

liuli ganus. DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAšKIAŲčIUS, M. D.

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

Pirmyn, Pirmyn — Kur Link?
Pradėtasis ragangaudiškas vajus tebevedamas pirmyn 

visu įkarščiu. Šaltojo karo ritieriai pradėjo šį vajų prieš 
keletą metų; šiandien kai kurie jų gal būt jau norėtų 
tą nedorą, tą pavojingą kampaniją sulaikyti, bet jau ne
begali!

Viskas pradėta su Hollywoodo rašytojais — oficialiai 
prasidėjo Ne-Amerikiniame Komitete. Paskui sekė — 
vienuolika komunistų vadovų, vėliau dar tas ir kitas as- 

. niuo.
y Besiremdami visokiais visuomenės pasturlakais, dar
bininkų judėjimo atmatomis, šnipais ir provokatoriais, 
raudongaudžiai juodino, čiupo visą eilę žmonių.

Rodosi, va, jau ir pasibaigs tie skandalai, taip žeminą 
mūsų kraštą.

Bet ne! Jie nesibaigia!
Kada jau atrodė, būk valstybės departmentas apsiva

lė, švarus, baltutėlis, — net gi apie 90 homoseksualistų 
paliko vietas — tai nauji skandalai prasidėjo.

Senatorius McCarthy teigia, jog tame departmente 
yra dar tiek ir tiek komunistų, o vienas (Lattimore) 
netgi “vyriausias šiame krašte Sovietų šnipas!” 

y Štai, kad norit?!
Po viso apsivalymo pasiliko pats baisiausias asmuo 

"savo vietoje!
Daleiskim, tegu valstybės departmentas atsipalaiduos 

ir nuo tų komunistų ir nuo “vyriausio šnipo”, ar jūs ma
note, tuomet,bus ramybė? Ne!

’ Kai McCarthy pavargs^ liausis kalbėjęs, tuomet atsi- 
jfąs kitas McCarthy, energingesnis, ir jis išnaujo pradės 
daryti apkaltinimus ant kitų žmonių.

H Ir taip nebus tam galo!
iGalas bus padarytas tik tuomet, kai pati vyriausybė 
pradės griežtai kovoti už teisę žmonėms galvoti (ir kal
bėti) laisvai!

j _ Ne-Amerikinio* Komiteto narys, kongresmanas Wood 
skelbia, jog šis komitetas neužilgo išleis “anti-komunisti- 
nębibliją su vienu milijonu žmonių vardų ir pavardžių”! 
^ Teisingumo departmentas skelbia, kad jis turįs tūks
tančius vardų, tarp kurių esą 12,000 komunistų.

rodo savo hitlerinę “narsą”, 
tai tas atsiliepia ir i bend
rus santykius. Man išrodo, 
kad padorioji dipukų dalis :susisarmatijo? Bet 
labiausia nukenčia nuo štu.r- jienose” pilasi niekšiškiau- i tarimo, 
mininkų. Tie terlioja visų j šia propaganda. Kiek ten 
vardą. {džiaugsmo, kad Bimba bu-

Pereitą vasarą ir rude- j vo sužeistas, kad jo lū])a 
niop mūsų žmonės (vilnie-1 buvo kruvina. Ir čia pat so
čiai) pasiprašydavo naujus i ka kiauri ■ provokacija, kad) 
ateivius ir į svečius ir šiaip’Bimba, 
jau su jais sueidavo. Bet i peilį !

Aš taip, pat negirdėjau, j pamatę, kas dėjosi Lietuvių ) 
kad lenkai ir kurios ki tos j Auditorijoj, mūsų žmonės į 

negalėjo nepasibiaurėti tuo { 
chuliganizmu.1 Tai ką jau { 
kalbėti apie Clevelandą, 
kur Bimba buvo sukruvin
tas, kur daug žmonių buvo 
kiaušiniais apdrabstyti tik 
todėl, kad jie susirinko Į 
apšvietos organizacijos ju
biliejinį bankietą! Ką cle- 
velandiečiai gali manyti 

{dabar?
Aš pažįstu visą^eilę cle- 

velandiečių, kurie daug pa
rdėjo savo dipukams gimi
nėms. Bet jeigu jie matė 
bent kurį saviškių toj “pi- 
kietų” gaujoj, ką jie dabar.. 
mano apie juos? / :

Grįžtant prie. Antano 
Bimbos, aš noriu jums pra
nešti štai ką: Tą dieną 
prieš Clevelando blickrygą 
Bimba kalbėjo Detroite. Į 
mitingą atsilankė septyni 
dipukai. Jie užsilaikė ra-{subankrutavę su savo “įdė
miai ir tūlį.jų pasisveikino jomis,” koliojasi, meluoja, 
su kalbėtojum. Jokio trinks- intriguoja.
mo nekilo. Tas pats buvo ir Savo laiku jie ėdėsi su 
Milwaukee. kuniginiais. Savo laiku jie

Reiškia, dipukai dipu- :ėdėsi su smetoniniais. Toks 
kams nelygūs. Yra sufana-ijau jų gyvenimas! Dabar 
tizuotų idiotpalaikių. Ir: jie ir anuos pralenkia, 

sufanatizuotiems skleisdami nuodingą propa-

rorizuotu jiems nepatin
kančių žmonių susirinki
mus. Išimtį sudaro lietuviš
ki kryžiokai (dipukai ir se
niai) ir tie reakciniai laik
raščiai, kurie savo politi
niais ir pavydumo sumeti
mais pila alyvos į ugnį. La
biausia tuo pasižymi me
luose paskendęs Chicagos 
menševiku šlamštas, v

Iš to kas čia pasakyta sa
vaime aišku, kdd lietuviški 
kryžiokai atsistojo avan
garde tamsiųjų reakcinių 
profašistinių jėgų. Tam pa
čiam Clevelande nesenai į- 
vyko komunistų mitingas 
pagerbti partijos steigėją 
Charles Ruthenbergą. Nie
kas tą mitingą neardė. Bet 
lietuviški smogikai vienam 
mieste, Newark, N. J., įsi
drąsino pikietuoti net 
A/.nalgameitų rūbsiuvių 
unijos susirinkimą. Newar- 
ko Amalgameitų. rūbsiuvių 
lokale didelę didžiumą na
rių sudaro italai. Italai apie 
lietuvius nebuvo net girdė
ję. Pamatę tą “vaiską”, jie 
be ceremonijų juos išgai
niojo.

į ją, o tokios adatos Jums rei
kia būtinai nors po vieną

I kartą kas diena.

Paprašykite savo gydytojo. 
Tegul jis Jums parūpins insu
lino ir švirkštą, trinamojo al
koholio odai pasterilizuot. Jis 
parodys, kiek ir kaip įsileist 
to vaisto po oda, kaip pavi
rini švirkštą su adata. 1

Visai nepainu išmokt taipgi 
ir šlapalą tikrint, ar daug ten 

Nieko negelbsti. Tai pra- yra cukraus. Gydytojas ir tai
1 galP parodyt, tai Jūs pats kas 

Esu vyras 60 metu, 5 pėdų, diena galėtumėt sekti savo li- 
6 colių, svoriui 160 svarų. Dar gos eigą: ar daugiau kada 
būčiau labai tvirtas, jeigu ne

i ta nelemta liga. Dėkui jau iš 
' anksto.

ATSAKYMAS
štai kaip Jums, Drauge, 

yra. Turite cukrinę ligą. Li
ga n.epagydoma. Bet ją gali
ma suvaldyt ir padėt Jūsų or
ganizmui eit savo pareigas.

Cukraligė paeina dėl suge
dimo kasos — saldžiosios liau- . minų mišinio, - tos 
kos (pankreatinės).
ta liauka Jums sugedusi, bet | Dayamin ar Vi-Penta pe^rts, 
jos “uodega,” iš kurios pa-i Multovals. 
prastai išsisunkia stačiai i 
kraują tam tikra sunka (in
sulinas), kuri pakeičia kraujo 
cukrų i energiją ir 
šilumą.

Jums tos sunkos, 
i Po trūksta.

CUKRINĖ LIGA

” , Gerb. daktarai
“Nau- ’ Labai prašyčiau ir man pa-, 

apie mano cukrinę li
gą (diabetes). Daug tamstos 
visokių patarimų skaičiau,

3 I bet apie tą šlapligę arba cu-i 
kraligę neužeinu.

i Labai pradėjo man kojas 
laikė savo Rankoje skaudėti ir visur, apie .iuosme-.

u ■ ni. Einu pas daktarą, tai duo-1
Ar tai ne kurstymas i>rie)(la tokių rudų skysčių ir ada- 

)naujų kruvinų avantiūrų! :
OI kas nori pasidaryti s-v<įjau patarimo. 

{politinio kapitalo ir dau- ;
giau gešefto, daugiau tul
žies palieti, labiau sukiršin- i 
Ii vienus prieš kitus, panau- ' 
Jojant savo tikslams des- 
perantus, o patiems tupint 
saugioj vietoj! /

Tegul Amerikos lietuvių 
visuomenė tą viską gerai į- 
sitėmija.

Man tenka sueiti ir su 
katalikais ir su kitu srioviu 
žmonėmis. Man tenka su
eiti su visokiais biznieriais. 
Su visais galima gražiai 
pasikalbėti apie viską ir 
apie tuos pačius dipukus. 

, Bet dar senis Šliupas ži
nojo apie politinius gyva
tes. Tai jis pasakė: Užsi
auginau gyvatę savo užan
tyje.” Tos rūšies kerštin- 
čiai ir politiniai desperatai

koliojasi,

tiems :
i kryžiokams didžiuma dipu- gandą prieš mus.

Ar matote, kas čia darosi?
Ne-Amerikinis komitetas turi milioną vardų ir pavar

džių, na, o teisėtumo departmentas...” tik” 12,000!
' Eina lenktynės, kuri įstaiga daugiau gali surinkti var

dų ir pavardžių, “neamerikinių žmonių”! A]
Ar dabar aišku, prie ]<o visa tai veda?!
Tolydžio iš radijo, iš televizijos salinami visokie inte

lektualai tik dėl to, kad jie tą ar kitą kartą pasisakė už 
taikos palaikymą.

Štai, net ir toks, rodosi, nekaltas žmogus, kaip žymu
sis orkestrų vadovas, muzikas, Artie Shaw jau neprilei- 
džiamas su savo orkestru į televizijos programas.

Aktorė Margaret Webster, filmų aktorius* Gene Kelly, 
humoristas S. J. Perleman, taipgi visa eilė kitų žymių 
asmenų, padėti į juodąjį sąrašą ir nebus prileidžiami į 
televizijos programas.

Jau ir jie negeri! Jau ir jie pavojingi!

ja!

! Baigiant, keli žodžiai 
{apie karo kriminalistus, 
I bendradarbiavusius su na- I e
{ciais. Kur jų nebuvo! Šimtų 
išimtai tokių kriminalistų 
buvo teisiami ir nuteisti 

iFrancūzijoj, Olandijoj, Bel
gijoj ir kitur.

Jsitemykite, kad Europos 
socialistai stojo už naciškų 
bendradarbių nubaudimą.

Šiuo laiku Belgijos darbo 
unijos, kurių priešakyje 
stovi socialistai, paskelbė 
visuotiną streiką prieš ka
ralių Leopoldą, biauriai su
sitepusį bendradarbiavimu 

Va, kur link “žygiuoja” raudonbaubių sukeltoji isteri-'su naciais.
I Sakyt, kad* Lietuvoje ne-

i esti šlapime cukraus ar ma
žiau. Sulig tuo ir insulino

i dozę galima nusakyt.
Dieta — maistas Jums la

bai svarbu. Saldžių daiktų ir . 
miltinių, krakmolų nedaug 
Jums tereikia, nąrs ir insu- 

i liną vartojant.
Vitaminų, žinoma, būtinai 

reikia. Bet kokio gero vita- 
ar kitos 

Ne visa į kompanijos: Abdec, Kapsules,

dalinai i

Po dvi kapsules 
laike valgymo, po 6 kas die
na, taip kaip ir kiekvienam 
žmogui, nors jis ir visai svei
kas tebėra. Vitaminų reikia 
kiekvienam. Tik ne kiekvie- 

| nas susipranta — ir tuo sau 
sensta pi t^-

to insuli
O be to insuli- j sveikatą gadina, 

no kraujo cukrus negali pa- į ma laiko, silpsta, sirguliuoja, 
virsti energija, o sau plaukiu- • Imkite ir iodino po 1 lašą 
ja po kraują ir veikia, kaipo ' kas diena.
nuodas. Gadina kūno audi-; Beje, insulino rūšf Jums pri
muš, kraujagysles, silpnina vi-! skirs Jūsų gydytojas. Kar- 

I są organizmą. Jūsų raume- ■ tais pakanka paprasto insuli- 
■ nys, negaudami sau reikiamos { no, kartais geriau vartot pro- 
; iš cukraus energijos, atsisako Į t^min-zinc insulin ar panašų 
I veikti, ir Jūs jaučiatės silp- Į variantą, kurs netaip ūmai 
I nas, be energijos, skausmai' veikia, užtat ilgiau pasilaiko
Jus varsto. • { audiniuose.

Gerai, kad Jums gydytojas! Jei tokio ar tokio insulino 
duoda kokio skysčio ir ada- ! jleidinėsite su adata kasdien, 
tą, — veikiausia jis įšmirkš-1 tai galėsite. daugėliau ir saL 
čia po oda insulino. 13c to ' d žiu vaisių ir krakmolų var
iu ms būtų visai negerai. j loti, o nuo to daugiau tu-

Man atrodo, kad to insulino J rėsite energijos ir stiprumo.
Jūs pats, arba kas kitas na
mie, turėtumėt regulingai 
kasdien įsileist po oda su ada
ta. Labai lengva, nepainu. 
Bus pigiau ir sveikatai geriau. 
Jūs negalite dėl tos adatos 
kasdien lakstyti pas gydyto

buvo karo kriminalistų, 
sakyt, kad tokie tipai nebė
go užsienin, gal tik fašistų 
advokatai, o ne socialistai.

L. Prūseika.

ŽMOGAUS KŪNO 
MEDŽIAGA KEIČIACI

Knoxville, Tenn. — Pro
fesorius Edwin McGrady 
parodė, jog per 10 metų vi
sai persimaino žmogaus 
kaulų, raumenų ir kitų kū
no organų medžiaga. Tatai 
jis ištyrė, naudodamas ato
miniai - radijiniai veiklius' 
maisto dalykų įsotopus.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Kovo 30, 1950
I



Kas Darosi Italijoje?
Italijoj milionai žmonių 

streikavo, tūkstančiai buvo 
areštuotų, gatvėmis kriokė 
šimtai tankų ir tratėjo kul- 
kasvaidžiai. Kas darosi? 
Kodėl? Kur link Italija ei
na?

Italija yra pietinėje Eu
ropos dalyje. Ji panaši į 
milžinišką batą, jos ilgis 
yra apie 800 amerikoniškų 
mylių ir apie 100 mylių plo
čio. Tas “batas” apsuptas 
jūromis, tik šiaurinė Itali
jos dalis prilipus prie Eu
ropos. Italija užima 119,768 
ketvirtainių mylių ir turi 
apie 45,000,000 gyventojų.

Ten, seniau, buvo Romos 
imperijos centras. Mussoli- 
nis ir kiti fašistai siekė pa
daryti Italiją milžiniška, 
kad ji apimtų Romos impe
rijos ribas. Jis turėjo Afri
koj milžiniškas kolonijas, 
tiesa, didžiumoje dykumas. 
Antrasis Pasaulinis Karas 
sunaikino Mussolinį ir pa
darė jo valdžiai galą. Itali
ja neteko savo kolonijų.

Italijoj per laikus buvo 
didelis visuomenės pasidali
nimas, didelis nelygumas. 
Vienoje pusėje kapitalistai, 
dvarponiai ir Vatikano ku
nigija, priešakyje su popie
žiumi, skęsta turtuose, lai
mingai ir turtingai gyvena. 
Antroje pusėje, darbinin
kai, žvejai, valstiečiai, 
smulkūs vertelgos ir inteli
gentija gyvena vargingai, 
skurdžiai, dažnai badauja.

Po Antro Pasaulinio Ka
ro eilėje Europos šalių, ar
timu Italijai, kaip ve, Alba
nijoj, Bulgarijoj, Vengrijoj 
liaudis pradėjo kurti naują 
gyvenimą — panaikino ka
pitalizmo viešpatavimą, įs
teigė liaudies demokratines 
respublikas, kas reiškia, 
kad stambioji industrija 
yra nacionalizuota ir pelną 
teikia visai tautai, o ne pas
kiriems kapitalistams; mil
žiniškoje didžiumoie žemė 
perduota į naudojimą tų, 
kurie ją apdirba — valstie
čių.

To negali nuslėpti nuo 
Italijos žmonių jokia pro
paganda, joki gąsdinimai 
“raudonaisiais”. Italijoj, 
sakoma, iš 45.000,000 gy
ventojų yra virš 41,000,000 
kataliku. Ir štai, nepaisant 
popiežiaus stoiimo už kara
lių, veik 13,000,000 piliečiu 
balsavo už respubliką, o tik 
virš 10.000.000 už monar
chiją. Liaudies Frontas, ku
riam vadovauja Italijos Ko
munistų Partija, laike par
lamento rinkimu, 1948 me
tais, nepaisant teroro, gavo 
virš 8.000.000 balsu, arba 
31% visu balsavusių. Sako
ma, kad Komunistu Parti
joj ne vien nariu, bet daug 
veikėiii yra tikinčiųjų.

Italijos žmonės supranta, 
kad tikėjimas, tai vienas 
dalykas, o visuomeniškas 
sntvarkvmas šalies—kitas. 
Jie mato, kad turčiai .ir re
ligijos viršvlos. Įskaitant 
Vatikano popiežių, nuo že
mišku turtų, darbo žmonių 
sutvertu, ne tik neatsisako, 
bet nori jų kuodaugiausiai 
sugriebti.

Ir štai. Italijos darbinin
kai. valstiečiai, žvejai ir 
kiti “maži žmonės” nori 
naujos tvarkos, kad jie ir 
jų šeimos žmoniškai galėtu 
gyventi. Valstiečiai nori, 
kad jie naudotųsi savo pra
kaito vaisiais ir motinos 
žemės teikiamais produk
tais. Darbininkai ir žvejai 
nori, kad iie nebūtu išnau
dojami. Visi pažangieji 
trokšta laisvių, lygybės, ge
rovės !

Bet ar tas sutaikoma su 
fabrikantų, žemės savinin
kų, žvejyboj laivų savinin
kų ir net Vatikano popie

žiaus reikalais? Supranta
ma, kad ne! .

Italija yra kalnuota, 
daug didelių kalnų, dideli 
plotai žemės ne tik netin
kami įdirbimui, bet net ga
niavoms. Juk tai ne pripuo
lamas dalykas, kad ten ma
žai karvių, buliu, arkliu. 
Tie gyvuliai negali kalnuo
se ganytis. Italijoj mulai, 
ožkos, avys ir asilai yra 
pirmos reikšmės gyvuliai.

Štai kokia baisi nelygybė 
ir neteisybė žemės reika
luose. Nuo senų laikų dvar
poniai, žemės savininkai, 
susigrabojo geriausius že
mių plotus. Jų žemę—dva
rus įdirba bežemiai vals
tiečiai, parsisamdę bernais 
ir mergomis už vergišką 
atlyginimą. Ponai didelius 
plotus žemės laiko miškais 
medžioklei, žaislavietėmis, 
kuomet gretimai valstie
čiai ir jų šeimos alkanos, 
dėl to, kad neturi kur užsi- 

! auginti sau javų—maisto.
Italijoj yra apie 3,000,000 

•valstiečių šeimų, kurie ne- 
Jųri žemės. Jos turi randa- 
voti nuo ponu sklypelį, ar
ba eiti kumečiais, bernais, 

: mergomis—samdiniais pas 
ponus. Turi vergauti.

Štai, net turčių dienraštis 
'“The New .York Times”, 
■lapkričio 20, 194i9 m., įtalpi
no savo korespondento Mr.

i Arnold Cortesi raštą, ka
iriame jis rašo: į

“Iš virš 9.500.000 žemės 
savininkų Italijoj yra virš 
5.130.000 žemės savininkų 
(mažu valstiečių), kurie tu
ri mažiaus, kaino no vieną 
akra ir ketvirtadali akro 

i žemes. 2.795,000 žemės savi
ninku turi nuo vieno iki 
penkių akrų.”

Tai kain gyventi ant vie
no akro žemės su šeima, o 
ypatingai, kada ir tos že
mės nusė ar daugiau yra 
nei dirbama?

O kain su non a i s, ar ir 
iie neturi žemės? Ten na t 
Mr. Cortesi rašo: “Stambiu 
žemės savininku vra virš 
6.500. kurie turi nuo 500 
iki 1,250 akru kiekvienas: 
1.400 žemės savininku turi 
nuo 1.250 iki 2,500 akru ir 
anie 500 dvarponiu, kurie 
turi kiekvienas daugiau, 
kain no 2.500 akru.”

Tai ar dvvai. kad dabar 
Ttaliinj. nepaisant armijos 
ir milicijos, bežemiai ir ma
žažemiai valstiečiai ima 
dvarnoniu žemes? Ir vra 
atsitikimu, kad vietomis 
net kunigai, nenaisant po- 
niežiaus ir reakcinės val
džios. eina išvien su vals
tiečiais—savo narapiioni- 
mis. Ir galime būti tikri, 
kad šauksmai anie “rūpin- 
kitės dūšia, o ne žemės tur
tais.” (razdinimai “komu
nistais” ir “raudonaisiais”, 

i nesulaikys Italijoj bežemių 
ir mažažemių, tol, kol jie 

; negaus žemiu, kad galėtų 
žmoniškai gvventi.

Reakcinė De Gasperi val
džia siūlo reformas žemės 

| reikalais, bet ji siūlo paim
ti išperkamai mm ponų tik 
1.250.000 akru, kuomet ša- 

: ]vie yra 3,000.000 valstiečių 
seimu bežemiu! Supranta
ma, nei vienas dvarponis 
geruoju neatsisakė nuo sa
vo dvaru kitur, neatsisakys 
ir Italiioi.

Darbininku išnaudojimas 
baisus. Ypatingai iu padė
tis, dar sunkesnė dėl Mar- 
shallo Plano, nagai kuri iš 
Amerikos .kasdien keli lai
vai atveža įvairių dalykų. 
Tada iu negamina Italijoj. 
Apie 3,500,000 darbininkų 
yra be darbo. Šalis karo 
nuteriota, daug miestų 
išgriauta, labai stoka gy- 
vennamių, darbų būtų 
daug, jeigu šalyje būtų 

liaudies tvarka. Tą parodė 
gyvenimas Lenkijoj, Čecho- 
slovakijoj ir Vengrijoj. Bet 
prie esamos tvarkos—na
mams statyti nėra pinigų, 
o darbininkams nėra darbų, 

i Daug darbininkų nedirba, 
nes iš Amerikos pristato
ma tų dirbinių, kuriuos 
reikėtų Italijoj pasigaminti.

Laike rinkimų parlamen- ■ 
to, balandžio 18-19 dd., 1948 
metais prezidentas Truma- 
nas daug žadėjo Italijai, 
jeigu jos piliečiai nebalsuos 

i už liaudies kandidatus. Ta
da, kaipo pradžia žygių 

I“padaryti Italiją kita Ame- 
Irika,” jai buvo grąžinta 
$31,000,000 vertės aukso, 
kuri Hitleris buvo iš Itali
jos pagrobęs, o auksas vė
liau pateko į amerikiečių 
rankas. Buvo Italijai ati
duota kariniai ir tavori- • 
niai laivai. Pagal Kongre- I 
so pirmininko Mr. J. W. 
.Martin atšaukimą italai 
i Jungtinių Valstijos piliečiai 
i parašė 20,000,000 laiškų į 
(Italiją, agituodami gimines 
i balsuoti už DeGasperi par
tijos žmones. Tuo kartu 
iItalijoj buvo tūkstančiai 
!Amerikos “turistų”, kurie 
taip pat sakė: “Balsuokite 
už De Gasperi partiją, tai 
Italija bus kita Amerika”.

Ir milionai žmonių pak
ilaus"-. Bet štai, greitai bus 
du metai po tų rinkimų. 
Darbininkai mato, kad jų 
padėtis nepagerėjo, valstie
čių taip pat. Ir jie imasi 
kovos būdu. Prieš juos De 
Gasperi valdžia siunčia 
150,000 karabinierių (šau
tuvais ir kulkasvaidžiais 
įginkluotos milicijos). Prieš 
juos iššaukiama armija su 
tankais. Mussolinio fašistų 
gaujos po naujais vardais, 
steigia savo centrus ir puo

lia demokratinių organiza
cijų centrus. Kova verda 
miestuose ir kaimuose. 

[Vien laikė pastarojo 12-kos j 
valandų streiko, kuris buvo 
iššauktas protestui dėl nušo
vimo dviejų darbininkų, yra 
areštuotu virš 7,000!

Amerikoje komercinė 
spauda ir radijas tvirtina, 
kad Italijos liaudžiai “nesi
seka,” kad streikai “nepa
vyksta,” kad unijų vadų 
nariai “neklauso,” kad De 

[Gasperi valdžiai “sekasi.” 
Bet ar ne tą patį jie tvirti
no apie kara Kinijoj? Ten 
ir gi “sekėsi” reakcijai, bet 
tie “pasisekimai” baigėsi 
tuo, kad reakcininkus iš 
Kinijos išvijo.

Kiek galingi Italijos dar
bininkų streikai, pripažino 
ir Mr. A. Cortesi 15 d. kovo, 
kur jis, tarpe kitko, apie 
didmiestį Veneciją rašo: 
“Miesto majoras, komunis
tas, davė signalą streikui ir 
demonstracijai... Dešimtys 
tūkstančiu žmonių marša- 
vo... Streikieriai visai supa- 
raližavo transportą, užblo
kavo visus kelius, vietomis 
net gelžkelių bėgius išar
dė... Ir gondolos (valtelės) 
gatvėmis neplaukiojo.”

(Venecijoj daugely j gatvių 
plaukioja valtelės. Ten yra. 
prakasti kanalai). Panašios 
jėgos streikų buvo dešim
tyse miestų.

Tas tiesa, kad Italijos 
liaudį laukia dar daug ir 
sunkių kovų. Ypatingai, 
kada užsienio imperialistai 
teikia didžiulės pagalbos 
kapitalistų ir dvarponių rė
žimui. Tą mes matome iš 
Kinijos liaudies kovų. Bet 
labai apsigauna tie, kurie 
mano, kad jie reakcijos ke
liu sulaikys Italijoj liaudies 
kovą dėl geresnio gyveni
mo ir laisvės. Jiems reikė
tų prisiminti Mussolinį ir 
jo likimą. D. M. š.

BISMARCK, N. Dakota. 
— Antradienį čia prisnigo 
14 colių.-

Broliai dvasioje, nors, kol kas, skirtingose kedese, 
Chamber of Commerce viršininkas Herman W. Stein- 
krauss ir automobilistų darbininkų viršininkas Walter 
P. Reuther, tapo Bostono Universitete apteikti garbes 
laipsniais. Abiejų jų idėjos supuola tuo, _kac$ abu ne

kenčia progresyvių.

Nėra blogo, kad 
nebūtų ir gero

Toki užpuolimai atskyrė yra Hitlerio padaras, 
pelus nuo grūdų. Dabar aiš- kietijos plutokratija 
kiai visi galės atskirti 
draugą nuo 
šios reakciii

Į Mat, jie vadovaujasi

Nauji duomenys apie Tupa 
ne? Brazilijoje, žudynę

S. Paulo policija, nužudžiu
si tris Brazilijos proletariato 
kovotojus — A. Marmą, Go
doy ir Rossi — Tupan vieto
vėje, bandė teisintis liaudies 
akyse, panaudodama bjau
riausios provokacijos priemo
nes. Fašistiniai žudikai no
rėjo save gintis, kaltindami 
nužudytuosius didvyrius, būk 
visi valstiečio Dario de Paula 
lūšnoje laikę susirinkimą ko
munistai buvę ginkluoti. To 
įrodymui žvalgyba | ciniškai 
demonstravo nuotraukas, ku
riose matėsi ginklai užmuštų
jų rankose bei kiti, neva rasti 
valstiečio troboje.

Bet ši klasta žmogžudžiams 
nepavyko! Jų provokacija li
kosi išaiškinta.

Ir ją išaiškino tiesioginis 
žudynių dalyvis, pats Tupan 
karinio dalinio komendantas- 
seržantas Nilo Cipriano de 
Oliveira, vadovavęs kareivių 
būriui -pasirengimo ii' užpuo
limo metu.

Prieš Baui’u apygardos tei
sėją, sąžinės graužiamas, ser
žantas Nilo Cipriano de Oli
veira atidengė visą Tupan po
licijos klastą. Tą patį jis pa
tvirtino ir advokatui, šis ka
riškis liudija, jpg jis su savo 
kariais ir keliolika policinin
kų, viso apie 14 gerai gin
kluotų vyrų, lydėjo policijos 
vadą Renato Imparato į dva
rą “Luar,” kur, kaip jiems bu
vę pranešta, vykęs komunistų 
susirinkimas Dario de Paula 
name; kad tik vienas komu
nistas buvęs ginkluotas pisto
letu, kuriuo jis atsakęs į po
licijos šaudymą, ko pasėkoje 
negyvas krito kareivis Sebas- 
tia0 Jacinto de Lima: kad 
prasidėjus šaudymui krito du 
komunistai negyvi ir vienas 
sužeistas, kuris mirė sekančią 
dieną miesto ligoninėje; kad 
tuo pačiu metu du asmenys 
bandė pabėgti iš trobos, ku
riuos jis (Nilo C. de Oliveira) 
ėmė vytis, bet buvo privers
tas gulti ant žemės, nes iš ka
reivių būrio pasipylė kulkos, 
taikomos į bėgančius; kad 
šaudymui apsistojus jis grįžo 
į vietą i r ten rado policiją 
konstatuojančią u ž m ušt u o- 
sius: vieną kareivį ir du ko
munistus; kad, policijai išvy
kus, jis paliko daboti užpul
tąjį valstiečio namą; už 2 va
landų grįžo policija pasiimti 
lavonus ir atlikti kratą; kra
tos metu nebuVo rastas joks 
kitas ginklas apart pistoleto.

Toliau seržantas Nilo C. de 
Oliveira liudija, kad jis savo 
akimis matė, kaip policijos 
agentai, kiek vėliau po šaudy
mo, atgabeno iš vietos nuova
duos ginklų (revolverių ir 
šautuvų) ir juos įspraudė į 
užmuštųjų rankas bei padėjo 
arti jų; kad apie šių ginklų 
pristatymo tikslą jam paaiš

kino patys policininkai; kad { 
tik po to buvo padarytos fo-, 
to nuotraukos, kuriomis nori-1 
ma parodyti, jog kritusieji žu
vo su ginklais rankose.

štai visa tiesa. Jos ncbepa- ' 
jėgs nuslėpti žiaurieji baudi-1 

šaltai sugalvoję nužudy-
Jų pačių i 

vienas, kurio 
pernešti to- i

tai, 
ti Tu pan didvyrius, 
eilėse atsirado 
sąžinė negalėjo 
kio barbariško
elgesio ir iškėlė viską aikštėn.

Dabar šiam Brazilijos ka
riui reakcionieriai grūmoja 
sunkiomis bausmėmis, ji ap
šaukė drausmės ardytoju, de
zertyru ir pan. Aišku, ser
žantas Nilo C. de Oliveira ži
nojo, kas jo laukia po tokių 
deklaracijų. Vienok jis atli
ko tai, ką vertė padaryti jo 
sąžinė. žudikų provokacija 
atidengta! Marma, Godoy ir 
Rossi buv-o nužudyti pagal iš 
anksto nustatytą S. Paulo po
licijos planą!

(Iš uruguajiečių “Darbo”)

pi i 1 ni • (pat pradžių toji t: LleVelSIMl, UniO ’jokiu demokratizmu

fašisti- ki’atija.
Kad Clevelandc'kovo 19 d. 

dipulwu su vietiniais :.... .
niais elementais puolė ramų 
Liet. Literatūros Draugijos su
rengtą bankietą, — jau buvo savę apgauameii. tas pri-1trejanka mums liepia, ki- 
rašyta spaudoje. Taipgi bu-|vedė trejanka prie despera-: taip, jie sako, padės mus 
vo minėta, jog jie savo užsi-Icijos. Iš desperatiško piktu-1 ant juodos knygos. Reikš- 

išardytilrno jie pradėjo pažangius;tų, 'kad trejanka virto 
1 vardais į blackmaileriais.

Jie mano, kad šitokiu pa- 
jie nugąsdins isiteisinimu jie ka nors ap- 
draugus. Bet jdurnina. Jie gerai žino, kad 

|niekas neturi teisės juos ar 
kitus juodrankiškumu va
ryt daryti blogus darbus. 
Jeigu būtų teisybė, tai tre
janka už tokį juodrankiš 
kurną būtų smarkiai nuko- 
rota. Dipukai x turi teisę 
naudoti savo protą ir gy
venti šioje šalyje, kaipo ge
ri svečiai, laikytis bešališ
kai. Jie turi teisę kalbėtis, su 
kuom tik nori, eiti į paren
gimus ten, kur nori. Niekas 
neturi teisės jiems diktuoti, 
kaip jie nori teisės kitiems 
diktuoti.

Kada dipukai elgsis beša
liškai ir taikingai, žmonių 
nuožiūra nupuls ir bus pa
miršta jų praeitis. Laikas 
dipukams mokintis supras
ti patys save. Jie žino, kad 
jie tarnavo Smetonai prieš 
Lietuvos liaudį. Tas dingo. 
Jie žino, kad jie tarnavo 
Hitlerio govėdoms prieš 
Lietuvos liaudį. Tas dingo. 
Jie turėjo bėgti Amerikon. 
Reiškia, jie suklupo du kar
tu. Tai reiktų vaktuotis, 
kad trečiu kartu' nereiktų 
pakliūti i bėda ir vėl bėgti.

W. G. Lasky

brėžto tikslo, tai yra, i 
visą pobūvį ir išprovokuotiIlietuvius visokiais 
muštynes, neatsiekė. Juos iš-1 vadinti. Jie manė, kad taip j 
grūdus iš svetainės, Įvyko I 
bankietas, prakalbos ir vėliau 
šokiai kuogeriausioj nuotai
koj.

Kadangi tų smogikų tarpe 
buvo gerokas skaičius vieti
nių senų gyventojų ir dar sa
ve skaitančių aukštomis asa- 
bomis, tai, manau, būtų pra
vartu apie tuos atskirai 
bėti.

K. Obelienis yra 
duonkepys. Jo duoną 
visokių spalvų žmonės, 
savo trekais suvežė tuos ban
ditus nuo šv. Jurgio bažny
čios prie svetainės ir įsakė sa
vo draiveriams būti mušeikų 
eilėse. Dabar, kuomet mote
rys, mačiusios juos negarbin
gose pareigose, vaiko juos su 
duona nuo durų, tai tie di
pukai verkia ir prašosi, kad 
jie nekalti, nes jiems bosas 
liepė taip daryti.

K. štaupas kadaise mokino 
progresyvį chorą. Vėliau mo
kino šv. Jurgio parapijos cho
rą. Kun. Vilkutaitis, sužino- 
jęs, kad K. š. neina ir iš
pažinties, davė jam ultimatu
mą: spaviedokis, arba — lauk 
iš bažnyčios. Spaviedotis at
sisakė. Tokiu būdp.i jis ir iš 
ten gavo išspirti. Dabar slan
kioja apie Collin\yoodo baž
nyčios duris. Jis ten suor
ganizavo ir būrį, kurį ir vado-

pakal-

senas
valgo

Jis

Dabartiniai užpuldinėjimai Įkų grupes. Jie apsiėmė pul- 
ant pažangių lietuvių Iti jiems nurodytus žmones 
susirinkimų ir parengimų, ir jų parengimus.

— į šitokis tų dipukų užpul-
Mano supratimu, šitokį dinėjimas aiškiai rodo, kas

• užpuolimai padarė daug ge- jie buvo pirma. Jų darbai 
iro dėl pirmeivišku žmonių, i tikrai patikrina, kad jie 

v ’* ‘ " ..... Vo-
laikė 

Hitlerį šunelio vietoje ir 
priešo. Ligi liepė jam visaip meluoti ir 

paprastam loti ant kaimynų. Jis pak- 
žmogui buvo sunku atskirti I lusniai tai darė. Čionai at- 

Igerą lietuvį nuo blogo, tik-įbėgę tūli dipukai daro tų 
Į ra lietuvį ir Lietuvos pat--patį. Vokietijos plutokrati- 
Irijotą nuo blogo, apsimas- ja, pamačius, kad lojimais 
kavušio, neva patrijoto. | ir melagystėmis kaimynų 

i Dabar toki apsimaskavę nenugąsdins, liepė Hitleriui 
i patys nusimaskavo ir pasi- su savo pasekėjais pulti ir 
įrodė grynoje nuogumoje.! draskyti, deginti nekaltus 
į Mat, jie vadovaujasi ūpo žmones ir jų namus. Jis 
i pakilimu, o ne protu. Per paklusniai tai darė. Tie di- 
! žioplystę jie nė nepastebė- I pūkai paklusniai klauso 
i jo, kaip jų susidėjimas su I trejankos ukazo. Puola ir 
I reakcionieriais juos nuogai I loja, kiti baubia, kaip koki 
numaskavo. plaukiniai gyvūnai, ant nie-

! Mes atsimename, per|^uo . nenusidčjusių jiems 
•daugelį metu tam tikros i™1,?1? f'
•grupės save persistatė Lie- •ausus dipuko, kodėl 
tuvos ir lietuviu geradėjais, |-’us nęvaziavot i savo tevy 

ipatrijotais ir dideliais de- iĮ.je'?u, <us e«at® nePras!' 
Imokratįjos ir laisvės mylė- k.alt«> Juk ten darb° V'a vp 
i tojais, šitos trys grupės Lslenls’ Rautni, atsakymą: 
latskirai vadindavosi: tau- Mu™ nepatinka top komu- 
tininkai, socialistai ir kata-S ,mstlska va‘d?'!a L1’ -'os tvar' 

; likai. Vėliau jos susivieni- ka’,. ten , diktatūra, o mes 
Ijo į viena grupę, po vardu demokratiją. Vot,
•Taryba. Aš ja vadinu “tre--’u'lls lr demokratijos my- 
Ijanka”. Nuo dabar bus tik .le!°.’as-„Tokls v,lsai ^uc2?r 
I tr e j anka.

Taigi šita trejanka pasis
kelbė, kad tik ji turinti tei
sę visus lietuvius atstovauti 
•ir pradėjo landžioti po Wa- 
ishingtono priemenes, nie
kinti pirmeiviškus lietu- 
vius, nes jie nesutiko stojos Ameriką valdo saujelė de- 

lapgayinga. politika, azan-. mokratų, tai republikonai, 
gus lietuviai pavadino juos prOgresistai ir komunistai 
melagiais, neturinčiais 
kios teisės visų lietuvių I 
vardu kalbėti. Šimtai tūks-

, tančiai lietuvių nedavė j°j tvarkymas nepatinka, 
kio Įgaliojimo trejankaijbiski tas 
k?lbe? JV.ardH’ ”edaviau į Dabar paimkime 
ne as. Reiškia, ji melavo n dipukus. Paklausus, 
meluoja. Įjįe pU0Įa pažangius

Kaip dabar matome, iš |vius ir ju parengimus, jie 
|pat pradžių toji trejanka mandriaf atsako: Mes sup- 

-  ----------------u nesi-J rantam, kad tai yra šunis- 
vadovavo. Tuomi jie įrodė, kas elgėsis ir mes nenori- 

jkad nežino, kas yra denio- inie tai daryti, bet, žiūrėki- 
Jie žino, kad pa-• te, mums kitokios išeities, 

žangūs lietuviai supranta |n§ra. Mes čion atvažiavo- 
: jų veidmainystę ir nesiduoslme, turime daryti taip, kaip 

save apgaudinėti. Tas pri-į trejanka mums liepia, ki- 
i. jie sako, padės mus

darydami, 
pažangos 
jiems tas nepavyko.

Dabar atvažiavo dipukai. 
Šitie ir daug kalbėjo apie 
didelę demokratijos meilę 
ir laisvę. Bet nespėjo kojos 
šion šalin įkelti ir prisidėjo 
prie minėtos trejankos. Dar 
vis nekurie pažangūs lietu
viai nenorėjo tikėti, kad 
tūli dipukai yra tais Hitle
rio sutvertais naujais lie
tuviais, kurie neturi jokio 
supratimo apie laisvę. Aš 
manau, kad ir tie nevierni 
Tamošiai praregėjo.

Trejanka, pastebėjus pas 
tuos dipukus tokią pat buk- 
protystę, tuojau griebėsi 
juos organizuoti į užpuoli-

vavo, o jo moterėlė buvo jam 
už leitenantą.

P. Muliolis — Insurance ir 
Real Estate agentas. Nema
žai šiais reikalais pas jį už
eina ir tų žmonių, kuriuos 
mušeikos kiaušiniais apmėtė, 
šturmui praėjus, keletas daly
vių išsireiškė, jog jų reikalai 
su tais 
vau j a 
baigti.

štai,

žmonėmis, kurie vado- 
tiems užpuolimams,

žiūriu ir stebiuosi: ugi 
(Tąsa ant 5 pusi.)

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Kovo 30, 1950

mis pasirodo, kad jis apie 
demokratiją neturi mažiau
sio supratimo. Tokis tik 
nori savo diktatūros, jis 
nori kitiems diktuoti, bet 
nenori, kad kitas jam dik
tuotų. Pagal tokių dipukų 
supratimą, tai kaip dabar

•v" su visais kitais turėtų bėg
ti į kitas šalis, būti dipu
kais! Mat, jiems demokratų 

Tai

kitus 
kodėl 
lietu-
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Iš kur kilęs žmogus JAUNUOSE LATVIJOS KOLŪKIUOSE

, baltas Karusės kojas. Jį kartą privėrė 
tas duris,' bet klebonas vėl jas atidarė. 
Tylėdamas atsistojo ant slenksčio su 
rūsčia, rimta mina ir ėmė spoksoti. Ka
mšei buvb net nejauku nuo tokių klebo
no žvilgsnių .. .

Kai tik kunigas kiek pasitraukė nuo 
durų, ji, paplavų kibiru nešina, išsmu
ko į virtuvę. H* daugiau nebesiryžo, grįž
ti. Virtuvėje sukinėjęsis apie puodus za-

dažęs skudurėliu apvynioto piršto gala į 
smulkiai sutrinta kreidą, jis parodė,

atliko gana greitai.
Po pietų virėja pasiuntė ją į rūsį pa

rinkti bulvių; Karusė ir tą atliko. Po to, 
jau sutemus, jai buvo įsakyta apsiplau
ti ir nueiti į “prabaščiaus pakajų.”

Jai įeinant, kambario kampe didžiulis 
laikrodis skambiai, lyg varpas, išmušė 
savo valandas. Tarpulangėje kabojo žvil
ganti “mūka,” o prieš ją, gėlėtu akso
mu apmuštos, stovėjo gražios ir pato
gios, prie sienos (iriremtos, kiaupkos. Su
mišusi, nuleidusi galvą, Karusė 
kyti Tunigui visa, ką prisiminė 
nos pamokymų . . .

— visi gi tiktai jam dirbam!.

4

rimties ii

drabužiai 
ir vatines

(Tąsa)
— Tam žmogui vargelis smūtkelis, — 

kaip duonela: kasdien, vis kasdien... — 
ėmė raminti ją senelis. — Dar tu ne
gimęs, agi tau vargelis jau nuskirtas! 
Žio, kad tik aš ant dvie kojų stačias iš 
trobos išėjau, — jau man močia sidob- 
rių rautų kiaulėm pristatė. Kiek tokio 
vaiko yra? Kaip žąsiukas, žolės neišpeša, 
pešt-pešt! — ir turst! — atatursu ant 
žemės!... Ėgi devintų metų sulaukus, 
jau kelio taisytų išvarė, jau skaičius, 
vyras!... Šiupelė moliu aplipus, — ne- 
iškeliu nė tuščios. Keliu ir rėkiu. Tai 
tijūnas kančiuku, kančiuku! “Aš tau, 
sako, parodysiu! Manai, tu čia ponaitis 
koks!...” Ė dabar aš ir devintoj dešim
ty, lyg devintuos metuos, — šiupelės ne- 
bepakelč...

— Ak, ne laiku aš kritau, ne laiku .. . 
Kaip tu era dabar viena beišsiversi?... 
Kad tik Karusictė, žiūrėk, dar neaps i rg- 
tų ... Sulis ją pareinant... Kaip nuo 
septynių brolių miegančių prakiuro, tai 
ir duoda kiaurį nedėlią ...

Net ir sunkiausiomis karo dienomis, 
kada Varkalienei imdavo rodytis, jog ji- 
viena visame pasaulyje beliko, be globos, 
be paramos, apramindavo ją senelis, sa
vo tokiais lengvais žodžiais savotišką 
gąjumą įkvėpdamas.

To senuko dvasios platybėj sutirpda
vo, nuskęsdavo visi kartėliai, visi nege
rumai, — kaip dūmas vasaros giedroje. 
Daug jo išgyventa, ir niekas nebegalė
jo sudrumsti jo saulėlydžio 
skaistumo...

Įšlapę, sulyti • Varkalienės 
garavo. Nuo sijono padurkų
skvernų lašėjo tiesiog į geldą su nulup
tomis bulvėmis, bet Varkalienė to nema
tė, vėl nugrimzdusi sunkių, neramių 
minčių verpetam Jau nė malda jai nebe- 
padėdavo, nors seniau visuose varguose, 
visose nelaimėse geriausias Varkalienės 
nusiraminimas buvo — išsidūsauti, iš
siverkti bažnyčioje, į piliorių galvą at- 
rėmus, po gal-estingosios dievo motinos 
stovyla išsipoteriauti, o jau į kunigą 
šauktis — tikriausias užtarimas. Kuni
gas nebuvo jai nei vyras, nei moteris, 
tai — beveik nežemiška būtybė, kuri 
skleidė apie save dvasinę rimtį, kėlė pa
prastą žmogų į kitonišką, neregėtą gy
venimą, kur kitaip visa, kur visa palai
minta, kur visa skaistu, šviesu, valyva, 
nuo žemiško purvo ir nuodėmės atleista.

“Kaipgi neužtartų, nepadėtų varge 
kunigas?” galvojo ji.

. Kažkas subeldė skląsčiais, durys atsi
vėrė.

— Ar tai tu, Karusiot! — atsigrįžusi 
nuo pečiaus, sušuko motina: — Jau ne- 
besulaukiam tavęs .. .

Duktė, valandėlei sustojusi prie slenk- 
* 8Čio, staiga, lyg smarkiai pastumta, puo

lė prie motinos, apkabino ją per pečius 
ir prisiglaudė, slėpdama veidą jos šla
pio vatinėlio raukšlėse.

— Kas tau? Kas tau? — išsigando 
motina.

— Ai mamut!... Mamut!...
Mergaitė, lyg perlaužta, palinko, — 

suklupo f'bulvių skutenas ir, vis taip 
pat slėpdama veidą, suaimanavo:

— Mamyte geroj a, mamyte brangio- 
u ja! Nebeisiu daugiau p'as kunigą! Neb

eisiu!... Mamučiut, mamučiut! Ai, kad 
žinotum!...

Varkalių Karusė nebuvo šiai-p sau to-
• kia paprasta; tokia, kaip visos Rugelių 
kaimo mergiotės: mokytojas Didžkus, 
tris vasaras išgyvenęs pas kalvį Ignotą, 
pakeitė mergaitės galvojimą.

Kai•usės tėvas netikėjo, mokytojas 
Didžkus taip pat netikėjo, Jurgis Kirs
tukas, linksmasai dvaro bernelis, taip

, pat netikėjo ir visaip juokėsi iš kunigų. 
<Ir ji, Karusė, suprato, kaip su tais visais 
burtais yra. O, štai, — buvo priversta 
prieš kunigą žemintis, prašyti užtarimo. 

A Kuo anksčiausiai tą dieną motinos iš
siųsta klebonijon, Karusė iš pat ryto plo
vė aliejiniais dažais išteptas kunigo 
kambario grindis. Pasikaišiusi sijoną, 
lankstės su skuduru, iškabindama iš pa
lovių kiekvieną dulkelę, o kunigas vaikš
tinėjo po saloną, rankas už nugaros su
dėjęs, ir pro atdaras duris vis žvalgėsi į

e me sa 
iš moti

dirbam,

Bet ne tai rūpėjo kunigui:
— Gal ką ir padarysiu... Jei papra

šysi gražiai, aš gal ir pasišauksiu Grau
žinį . .. Jei paprašysi gražiai ... — atsa
ke jis iš lėto ir nusišypsojo.

I.<yg juodas didelis ^katinas, jis negir
dimais žingsniais priėjo prie Karusės, 
ėmė glostyti merginos'galvą, kaklą, pę- 
čius, liemenį. .. Ėmė dūsaudamas glaus-

(Tąsa)

kasmet stoja kovon tik 100 
egzempliorių, gamtoj gi tų 
kovotojų yra miliardai, nes 
kiekvienas augalas ir gyvu
lys turi palinkimą daugin
tis, kai kurie daug kartų 
smarkiaus negu pie
ne. Paimkime štai nors 
aguoną. Vienas augalas 
duoda iki 10 galvelių, o 
galvelėje esti iki 3,000 grū
dų, žodžiu, viena aguona 
kitais metais gali duoti jau

[augalų, kurie duoda 200 
į tūkstančių sėklų ir (Jkiekvie- 
| na jų stoja kovon už vietą, 
[drėgmę ir maistą.

Tas pat darosi ir gyvulių 
[ pasaulyje. Silkė amai kas 
metai meta po 40 tūkstan-

1500 tūkstančių. Jeigu i

! vys, į kelis metus jos pripil 
i dytų visus vandenynus. Po

virstų į 8000
4 metus jų 
milionai, o po 
pasaulis būtu

porų, dar per

12 metu visus 
jau žvirblių

armija 
žemės, 
gražu

Šita neapsakoma 
[čių gyventi gyvių 
[ieško sau vietos ant 
i kurios visiems toli 
i neužtenka, tarp jų eina ko-
[va, ne tik tarp giminiškų 
rūšių, bet apskritai tarp 
visų; visi kovoja už vietą 

;ir už maistą, tarp visų ei
na kova už būvį. Laimi tie, 

, kurie geriausia p r 
prie esamų sąlygų. 1 
me dar pavyzdžiui-

Niekada nepatyrusi bet ko panašaus, [ 
Karusė iš nustebimo ir baimės net nepa- i 
sipriešino, o kunigas pabučiavo ją į pa
tį viršugalvį, paskui į smilkinį, vis “tevis- į 
kai” nernendamas: “Vaikeliuk, neverk, 
neverk, vaikeliuk!...” Bet'kada jis, 
staiga užvertęs jai galvą, įsisiurbė į jos 
burną savo stipriomis mėsingomis lūpo
mis, Karusė, lyg iš miego pabudusi, at
stūmė jį alkūnės smūgiu ir išbėgo.

Per lietų ir vėją, purvinu vieškeliu ji 
tartum skriste parskrido į Rugelius, vi
są kelią prikaišiodama sau: “Ko buvo 
eit? Kam prašyt?! Ar nesakė seneliu
kas? Ar nemokė? O Jurgis?. . .”

— Šventu dedas, o šašu vedas, — pa
sakė Jurgis, kai klebonas ypač smarkiai 
prispyrė mokytoją dėl kooperatyvo ir 
dėl dainos mėgėjų ratelio: — Teisybės 
pas jį neieškpk!... Kad tu nori būt su
sipratus moteris, tai kunigiškais zaba- 
bonais netikėk .. ,

“Ar bent vienu žodžiu, ar bent kuo ‘ 
nusidėjo Jurgis? Niekados! O nekenčia 
jo motina! Ir plūsta, ir pajuokia!... 
Bedievis, mat!... O Štai tau, va, kuni
gas pasirodė, tas šventasai!.. . Kad puls,

Viso to atpasakoti motinai ji negalėjo. 
Tyliai kūkčiodama, susmukusi, glaudėsi 
prie jos kelių ir kartojo tik viena: . •

Motina atstūmė jos galvą ir, suspau
dusi jai veidą savo delnais, piktai pa
klausė:

— Kas? Ku-ni-gas?
Patylėjo, paskui nebūtu ligi šiol griež

tumu išrėžė: ( •
— Netikėsiu! Nebliuznyk! Ir iš galvos 

išmesk! Maža kas tau pasimatys, tai ir 
losi čia? ... Kad nė negirdėč!...

Nepagalvojo Va^kąlienė, kad jos žo
džiai taip įžeis dukterį. Juk ji pagaliau 
tenorėjo sudrausti, atgrėsti nuo baisių 
minčių, sulaikyti maištaujančią dukterį, 
kaip seniau kad laikydavo klupsčią prie 
kryžiaus. O Čia kad pasikėlė, tai pasi
kėlė !

Mergina, staiga pašokusi, ištrūko iš 
motinos rankų ir puolė .pro duris. Pas
kui subildėjo lenteliniai laipčiukai, su
dundėjo prieklėtis kieme, ir viskas nu
tilo. .' 1

Po kokio pusvalandžio, apsigalvojusi, 
motina .išėjo pasižiūrėti dukters ir rado 
ją balsu raudančią pavietėje.

(Rus daup'iau)

rių plaukas tamsesnis, 
giaus jų žus, kuomet b 
plaukiai turės, galit

’Bet'ir tarpe balsgahųjų 
[nevisi bus lygios spalvos 
vieni baltesni, kiti kiel 
tamsesni, daugiaus žus tų 
kurie turi tamsesnį plauką 
geriau apsaugoti bus tie 

i kurie baltesni. Tuo aidi 
įpilki kiškiai metai po meti 
[daiysis vis retesni, baltiej 
[gi dauginsis. Galų gaJe ii 
gam laikotarpiu praėjus
pasiliks tiktai visiškai laitų ’kolūkių statybos

Visa šitai pagamina na- 
ituralė atranka, reikalas 
[prisitaikyti prie naujų gy- 
i veninio * aplinkybių, kad pa
likti nugalėtoju kovoje už 
būvį. Gyvenimas, kaip jau 

[sakėme, — žiauri, nępaliau- 
Ijama kova. Tup būdu pasi- 
Idaro vis ir vis naujos rū- 
Išys. Senos išmiršta, kaipo

I pasikeitusių gyvenimo sąly
gų; iš jų pasidaro kelios 

['naujos rūšys. Rūšių Skai
sčius vis didėja, palyginus su 
buvusiomis senesniais že
mės gyvenimo laikais. Reiš-

[čiaus pasakyta, juo labinus [ 
'p'ilinsimes i žemės gyveni- l 
jmo praeitį, juo mažiausi 
[rūšių joje atrasime.

(Daugiau bus)

kraštuose rudai gelsv; 
baltu. Šita plauko i: s 
daro jį mažai past 
dirvose. Pro gulintį 

[galima praeiti jo nej 
i bėjus. Bet kuomet jis 
[ baltame sniege, 
' pastebimas i - , ,.

mūsų 
mūsų 
as su

; tolo gali

fašišti-

Clevelande Vyrauja
Juodasis Teroras

Clevelamlo lietuvių 
nių organizacijų dalyvių gau
ja po Svetlausko komanda 
atakavo svečius, einančius . į 
Amerikos Lietuvių Literatūros 
Draugijos metų jubiliejini

darni, dalyviai kiaušiniais ata
kavo tokius pat žmones lietu-

1 viris, aplėkdami bolševikais, 
komunistais ir kitais vardais.

vilkai ir tas patsai žmogus.'

vena pilkieji kiškiai, (lėliai 
kuriu nors priežasčių ima

rosi vis ir vis ilgesne, ant 
laukų vis ilgiau .irna gulėti 
baltas sniegas: arba, 
si me, kiškiui prisidin X

u

.bar tie kiškiai, 
šviesesnės spah 
bus pastebimi, ne 
greitai pamatys j u 
priešai: lapės, barsukai, vil
kai, pelėdos, žmogus. Šitie 
plėšrieji kas metai išžudo

redaktoriui Antanui Bim-į 
veidan, kuomet jis ėjo į

pro duris.
Demonstrantų tarpe matėsi 

' šie medaliuotas ' Ale- 
Kazys Staupas ir 
M ui i oi is atvyko i 
ažin kokiu tikslu.

, mažiaus ‘

jų

lengvai pamatys tuos, ku-

gerai, ir aukų surinkta $162. : 
Kalbėjo drg. A.

Connie Abek ii* bankieto ve-i 
dejas Geo. žebrys. Hugh: 
De Lacy, buvęs kongresma- i 
nas, pasakė gražią įžangi- ( 
nę prakalbą, pasveikindamas : 
LLD jubiliejaus 
kūjo mums dar 
sėkmių ateityj.

proga ir lin 
geresnių pa

Ten Buvęs

(Laiškas iŠ Rygos)

Pirmosios žemes ūkio arte- 2 tonas šieno. Apytikriai toks 
lūs Latvijoje susiorganizavo | pats uždarbis šėrikės Susanos 
1947 metais. Latvijos valstie-i Pįcko, Osipovo bei kitų, 
tija su milžinišku susidomėji-i 
m.u sekė kolūkinio sąjūdžio i 
pirmgimių augimą .respubliko-! 
j(*. Daugybe delegacijų iš 
visų Latvijos apskričių apsi- [ 
lanke jaunųjų kolūkių lau
kuose. Įdėmiai studijuodami į 
jų gyvenimą, valstiečiai įsiti
kino kolektyvinio darbo pir
menybėmis prieš individualų- į 
jį. Jie grįžo į gimtąsias vie- ! 
tas tvirtai pasiryžę pasekti 

pradininkų

atsirasdavo
1949 metų

po kito
kolūkiai.
prasidėjo audringas 1
kaimo persitvarky-

Tas masi-

V ienas 
Latvijoje 
pavasarį 
Latvijos 
mas socialistiškai.
nis sąjūdis pasibaigė iki per
eitų metų pabaigos ištisine 
koletyvizacija. Dabar respu
blikoje yra daugiau kaip ke
turi tūkstančiai artelių. 1949 
metų rudenį jaunieji Latvijos [ 
kolūkiai suvedė pirmuosius į 
kolektyvinio darbo rezultatus. 
Jie pasirodė tiek palankūs, 
kad viršijo net visų drąsiau-; 
sias valstiečių viltis.

i
Kolūkiniu lauku derlius bu

vo žymiai gausesnis, negu in
dividualiuose valstiečių ūkiuo
se*. Daugelis laukininkystės' 
brigadų nuo savo sklypų su-; 
rinko po 25-30 centnerių grū-[ 
dų iš hektarų, tuo tarpu, var
gingajam valstiečiui buržuazi- ■ 
nėjo Latvijoje vos vos pavyk- ' 
davo savo žemės sklypelyje | 
išauginti po 10-11 centnerių iš į

Spartus jaunų Latvijos kol
ūkių suklestėjimas yra dės
ningas. Remdamiesi tarybines 
valstybės, sukūrusios respu
blikoje tanki! mašinų-trakto- 
rių stočių tinklą, pagalba, kol
ūkiai tvarko ūkį priešakinės 
tarybinės agrotechnikos pa
grindais. Turtingas kolūkių 
statybos patyrimas broliško
siose respublikose padėjo Lat
vijos kolūkiams greitai pasi
kelti ant kojų.
. Kolūkiuose yra suorganizuo
tos laboratorijos. Jas šefuoja 

[ Latvijos TSR Mokslų Akade- 
l mijos, respublikos žemės ūkio 
Akademijos darbuotojai. Daž
nai praktikuojamos' žemės 
Ūkio Akademijos išvažiuoja
mosios sesijoš kolūkiuose. Ta 
metai po metų stiprėjanti Lat
vijos molcsliąinkįi draugystė 
su valstietiją duoda gausius 
vaisius: kyla žemdirbystės
kultūra, gyvulininkystės pro
duktyvumas, didėja kolūkių 
pajamos.

f

Kitokia pasidarė žmonių pa
žiūra į darbą. Tūkstančiai bu
vusių kumečių, mažažemių 
valstiečių, lig valiai sriūbtelė
jusių vargo, buržuazinėj Latvi
joj, patyrusių išnaudojimo 
priespaudą, pirmą kartą Tar. 
valdžios i sąlygomis tapo visų 
savo Tėvynės turtų šeiminin
kais. Todėl iškilmingieji susi
rinkimai, skirti aktų amžinai 
žeme naudotis įteikimui kolū
kiams, pavirsdavo jaudinan
čiomis, tikrai liaudinėmis 
šventėmis. “Tikra saulė mums 
sušvito tik prie Tarybų val
džios, prie kolūkinės san
tvarkos,” — susijaudinęs pa- 

[ reiškė kolūkietis Nadzinis ar
telės “Pergalė” susirinkime.

Didžius pasikeitimus įnešė 
; kolūkiai į Latvijos valstietės 
i gyvenimą. Apie tai yra pasa- 

artelės “Pergalė” mel- 
Jakimova viename i.' 

i r : moterų aktyvo susirinkimu: 
“Visa gyvenimą, neatsitiesda-

Tokius pat džiuginančius' 
rezultatus davė latvių valstie
čių kova dėl visuomeninės gy- i 
vulininkystės išvystymo kolū- į 
kiuose. Valstybinis trimečio [ 
planas visuomeninei gyvuli- j 
ninkystei išvystyti sėkmingai 
vykdomas. Pirma laiko įvyk
dyta gyvulininkystės išvysty' 
m0 užduotis 1949 metams 
Dabar respublikoje yra dau- ; kiusi 
giau kaip 14 tūkstančių kol-į žėja 
ū 1< i n i ų g y v u 1 i n i n k y st č s
paukštininkystės fermų.

Respublikoje be paliovos <li- m«. dirbau kitiems ir vis dėl- 
deja skaičius melžėjų-stacha- i 
novininkių, primelžiančių iš [ 
kiekvienos pašarinės karvės 
po 4,500-5,000 ir daugiau Ii-[ 
trų 
.ią, 
v o 
Mokslų Akademiją 

['pasakodavo apie savo puikų 
patyrimą — per H mėnesių 
ji iš kiekvienos jai pritvinkin- 
tų 8 karvių primelžė po 5,385 [ tai seniau nė svajoti negalėjo 
litrus pieno. Mildos 
patyrimas' labai plinta 
jų tarpe.

Gausias 
valstiečiams 
n i nis ūkis, 
s i rod ė pirmieji

pieno. Viena iš tų mclžė- 
Milda Lazdin, neseniai bu- 
pakviesta j Latvi j oš TSR 

kur ji pa-

: to neįstengiau prasimaitinti.
■ Dabai* kolūkyje aš uždirbu
■ tiek, kad su kaupu jržtęnka ii 
man ir mano dviem vaikams.”

Sparčiai auga latviško kai- 
i m o kultūra. Kaimuose įvestas 
• visuotinis privalomas septyn- 
; metis apmokymas. Galima su
minėti šimtus pavardžių kol
ūkiečių vaikų —

[ mokslo įstaigų studentų. Apie
aukštųjų

I
I

I į

kaimo darbo žmonės.
Kaimuose veikia 600 liau

dies namų bei kultūros namų, 
173 kolūkiniai klubai, atida
ryta 2,370 kolūkinių raudonų
jų kampelių, 137 kilnojamieji 
kinai aptarnauja Latvijos kai
mų gyventojus. Kolūkiuose 
įsteigta daugiau kaip 3 tūks
tančiai TXblioteku. Nepaliau
jamai auga kaimo inteligen
tijos kadrai: kaime dirba 700 
mokytojų, apie tūkstantį agro-, 

žemės ūkio artelių bendrosios nomų, daugiau kaip 2,700 gy- 
paj.am.os 1949 metais prašoko ! dytojų.
milijoną. Per paskutiniuosius metus

Visuomeninio ūkio augimo i respublikoje pastatyta 25 
ir stambios kaimo elektrinės, 

elektrifikuota jau 1,120 J<ol-

Lazdin 
melžė-

duodapajamas 
kolūkių visuome- 
Respublikoje pa- 

kolūkiai-mili-
jonieriai (t. y. kolūkiai, gau
ną nuo visuomeninio ūkio po 
milijoną ir daugiau rublių pa
jamų per metus) : “Ausma”— 
Elėjos rajone, “Marupė” ir 
“Cinia” — Rygos rajone. Šių

•r

V

pasodybinio pagalbinio

valstietijai 
atneš dar gausesnius vaisius.

“GIEDA GAIDELIAI”
Lietuviu Salėj 
Ši Šcstad., Ba

__ 29 Endicott St.
1,“April 1, 6:30 Vak.

Visi Kelisii į Worcesterj!

dėka nepaliaujamai kyla 
asmeninės kolūkiečių paja
mos. Pateiksiu! kai kuriuos [ ūkiu, statoma dešimtys naujų 
pavyzdžius. Artelės “Kova” | elektrinių.
kolūkietis Karlas Liepinis nuo Visa tai tik pirmieji jau- 
8 metų dirbo kumečiu, joinųjų Latvijos kolūkių žings- 
žmona taip pat buvusi kunie- niai. \ isiškai pagrįstai gali
te. šeimoje 8 vaikai, motina- ma tvirtinti, kad 1950 metai 
senutė. Liepinio šeima gyve-[Tarybų Latvijos 
no pusbadžiai. Kolūkyje Lie-Į 
pinis už savo darbą gavo 3 
tonas grūdų, 4 tonas bulvių,1 
15 tūkstančių rublių pinigais. 
Prie to reikia pridėti pajamas 
nuo 
ūkio.
rinko bulves, daržoves. Liepi
nio pagalbiniame ūkyje karvė 
ir smulkūs gyvuliai.

Artelės “Marupė” kolūkie- 
tės Mildos Pamovskos šeima 
gavo 14 tūkstančių rublių, 3 
tonas duonos, 4 tonas bulvių,

Mrs. Frances Richter, 
kuri buvo atrasta negyvam., 

savo bute po lova, New Yor
ke, mirusi naturališka mirti
mi. Spėjama, kad ji, susir
gusi, nebepajėgė įlipti lovon, 
bet dar galėjo nutraukti nuo 
lovos blanketą, kuriame ji bu
vo atrasta. iŠ karto manyta, 
kad kas ją nužudęs ir bandęs 
po lova paslėpti.

4 ’pusl.r—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Kovo 30, 1950

i



New Jersey Žinios
FAIRVIEW

Kovo 17 d. pasimirė se-1 
niausią iš lietuvių šio mieste-' 
lio gyventoja Amilija Pocienėj 
sulaukus virš 70 metų am-j 
žiaus. Jos gyvenimo draugas' 
Leonas Pocius mirė prieš su- i 
virš dvejus metus laiko. Tai į 
buvo rimti ir draugiški žmo-’ 
nes. vpač Pocienė. J> visa- į 
dos dalyvaudavo progresyvių 
parengimuose ir buvo sena,! 
nuolatinė “Laisvės skaityto- į 
ja. i

Pociai nuo senų laikų ver-

tiniu National Sugar Refining 
Co., Edgewater, N. J. čia 
dirbo daug šio miestelio ir 
apylinkės lietuvių.

1942 metais minėta dirb-i 
tuvė užsidarė ir po to John 
Hunt dirbo ant Palisade Ave., 
Chas. Stephans taverno.

Palaidotas 25 d. kovo, St. 
Raymond kapinėse, New Yor
ke. Paliko moterį Winifred, 

sūnų ir vieną dukterį, 
metų am-

vieną
Mirė sulaukęs 
žiaus.

EDGEWATER
Lever Brothers Co. 

n i n k a i, p r i k 1 a u są A FL 
51 lokalui, atnaujino 
traktą ant metų laiko, 

valsčiuj, Ylakių taikydami bo streiko.
Ten, Lietuvoje, ii ninkams pakelta 6 centai už 

Amerikon atvyko
1902 metais ir, kaip visi kiti ja netik dirbančiam,*bet ir jo 

ne į šeimai; taipgi senatvės pensi- 
bet sunkų ja ir mirties apdrauda. Kon- 

pasirašytas 23 d. ko-

valgomų daiktų krautuvę, o ( 
pastaruoju laiku—taverną.

Amilija Pocienė gimė Lie- I 
tuvoje, pagal tėvus Zubavi-. 
čiūtė. Tei 
apskrityje 
apsivedė.

Tai buvo ilga ir žiauri ko-; 
va. Kompanija su, visokio- į 
mis provokacijomis terorizavo j 
streikierius. Kovingasis strei-’ 
kierių vadas Anthony Adamo 
buvo virš desėtko kartų areš
tuotas ir nubaustas. Paga
liau susidarė šio miesto pilie
čių komitetas, kuris sušaukė 
susirinkimą, p a k v i e sdamas 
miesto viršininkus, kompani
jos ir unijos atstovus.. Susi
rinkimas buvo skaitlingas ' ir 
atstovai pasakė smarkias kal
bas. To susirinkimo pasek
mės—atšauktas streikas. Dar
bininkai grįš darban ir tuom 
pačiu laiku derėsis su kompa-; 
nija apie naują kontraktą ir |

Laikas deryboms— 
trys mėnesiai. Kas bus po 
trijų menesių, tada tik suži
nosime.

Kazys Darbininkas.

darbi- į sąlygas, 
unijos '

kon-'
. i

. SUSI- I

Darbi-

hospitalizaci- Bridgewater, Mass.

Laisvoji Sakykla
DAUGIAU APIE DIPUKUS

Cleveland, Ohio

tų laikų išeiviai lietuviai, 
raskažius čia rado, 
darbą dirbo, kurį tęsė iki gy
vybė staiga nutrūko.

Kovo 21 d.. Fort Lee kapi
nėse, palaidojome tą simpa
tingą ir draugišką šio mieste
lio lietuvę pionierę.

Dveji Metai nuo 
J. Kalvelio Mirties

Tūli dipukai pasirodė ga
na gerai pikietuodami apie 
porą .parengimų New Yorke ir 
jo apylinkėse. Smarkiai pa
demonstravo Chicagos lietu
vių masinį susirinkimą. Kaip 
matyt iš visko, tai tas avan- 
tiūriškas žygis jiems gerai se
kasi. Niekas jiems kelio ne- 
pastoja ir nebando pastoti. 
Mūsų progresyvė spauda, ku
riai dipukai pasiryžę pastoti 
kelią, biskutį parašė apie tai, 
biskutį pajudino tą taip svar
bų, tą tiesiog skandaliŠką 
klausimą ir vėl viskas nutilo, 
vėl viskas ramu. Na, ir vėl 
laukiama naujų užpuolimų iš 
tų necivilizuotų gaivalų pusės.

sutikti su ta nuomo- 
ant kiek nebūtų tie 
sugedę, sufašistėję 

(jeigu juos galima 
žmonėmis), jie netu-

žmonių minia nei černeckiui, 
nei Bagočiui ne tik 
dolerių, bet nė kalbėt 
Tas pats atsitiko su 
Smetonos atstovu, ir 
eile kitų žuvininkų.
atstovui buvo leista kalbėti ir 
dolerius rinkti. Bet kaip su
rinko dolerius, tai publika nu
balsavo didele didžiuma bal

nedavė 
neleido. 
Alseika, 
su visa 
Vienam

VO.

RIDGEFIELD PARK
Continental Paper Co. 

bininkai. priklausą CIO 
per 10

lini
ni ė-

į rėmėjų 
i minėti, 

sų, kad tos surinktos aukos! vcrta 
turi būti pasiųstos į Lietuvą I džiui, 
priešfašistiniam fondui. Reiš
kia, fašistinis Lietuvos atsto
vas parinko aukų į priešfa- 
šistinį fondą.

Kaip atrodo, tai dipukai 
daugiausia demonstruoja tik 
didmiesčiuose. Mat, didmies
čiuose daugiausiai yra apsi
gyvenę lyderiai, 
smetonlaižiai.

Man labai patiko viršuj mi
nėtas žmonių elgesys tame 
didmiestyj. Ir jei aš dabar 
gyvenčiau viename iš tų did
miesčių, kur dipukai pikietuo- 
ja ir demonstruoja, tai, dieve 
man padek, aš jiems suruoš- 
čiau tokią demonstraciją ju' 
parengimuose, kad jie tik :

CLIFFSIDE
Kovo 22 d. pasimirė pla

čiai šio miesteliu lietiniams 
pažįstamas John J. Hunt, ai
rių tautybės. Jis buvo perdė-

ins JUU lokaliu 
nosių išstovėjo 
pagaliau, vargo 
d. kovo sutiko su kompanijos;
pasiūlymais — atšaukė strei-

Kovo 31 dieną, 1948 metais, 
mirė Jonas Kalvelis. Šiemet 
sukanka .jau dveji metai, kai 
netekome nuoširdaus darbo 
žmonių veikėjo ir rėmėjo!

verčiami,

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ

pa- 
ap- 
kai

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė

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

taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, 
globus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; 
pasiutęs šuo Įkanda ar gyvate Įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į aki, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki prarhdimo 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

Darbininkij Sveikata

Tai

Parašė
DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS

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

Knyga iš 640 puslapių. Kairia $3.00.

Svarbus 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. 
Petrikicnė. Išleido Lietuvių Literatūros Draugijos Moterų 
Komitetas. Galinama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

LietuJonas Kalvelis gimė 
voj, gruodžio 27 d., 1887 me
tais, Taraldžių kaime, Salų 

' parapijoj.
Velionis mirdamas paliko 

dideliame nuliūdime sav0 my- 
: Įima draugę — Konstanciją 
Kalvclienę (Manikaitę), brolį 

i Kazimierą, brolienę Teklę ir 
I pastarųjų šeimą, kurie gyve
na Lewiston, Me. Lietuvoj li- 

i ko keturi broliai ir dvi sesu- 
| tės.

Du metai jau praėjo.
Kaip Jonelio netekau.
Ji mirtjs anksti atskyrė, 
Aš nuliūdusi likau.

AMSTERDAM; — Gyve- 
nimo reikmenys Holandijoj 
per pusmetį pabrango 8 
nuošimčiais.(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

ir senis Padegimas su 
kais stumdosi ir kyščioja savo 
liežuvuką einantiems į svetai
nę. Ar kun. Vilkutaitis jam 
jau davė griekų atleidimą?

Tai tokie tipai, mat, pasi
nio jo : pasaulį pamokyti.

Dar vieną kitą tų mušeikų 
savu laiku prisieis pa- 
bet nekurtuos nė ne

minėti, kaip, pavyz- 
Baranauskas,- Banys, 

Debesis ir jiem panašūs. Su 
jais rimtas žmogus niekad 
nesusikalbėjo ir nesusikalbės. 
Tokiem, rodos, ir vieta su mu
šeikomis. Bet kuomet pama
tai rimtesnį žmogų tokioj ne
garbingoj kompanijoj, tai ky- 

klausimas, ar jis nusivokia, 
daro ?

Žinių Rinkėjas.

dipu-

PRANEŠIMAI
HARRISON, N. J.

LLD 136 kuopos susirinkimas 
įvyks sekamą sekmadienį, balandžio 
.2 dieną, 2 vai. po pietų, 15-17 Ann 
St. Turime daug svarbių organizaci
jos reikalų aptarti, tad dalyvaukite 
visi. Kviečia Valdyba. 

(58-59)

BALTIMORE, MD.
Amerikos Lietuvių Progresyvių 

Klubo susirinkamas įvyks sekmadie
nį, balandžio - April 2 d., pradžia 
2:30 vai. po pietų, vieta — 1133 W. 
Baltimore St. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti ir atsiveskite savo pažįs
tamus, nes turėsime ir paskaitą.
S. Raymond, sekr. (58-59)

la
fašistiniai ; ]<a

Reikia 
ne, kad 
dipukai 
žmonės 
vadinti
retų tokio supratimo, kad or
ganizuotai eit ii’ valkiotis gat
vėmis prieš kitaip mąstančius 
žmones. Mano manymu, juos 
stumia į tą veikimą tie seni, 
surambėję reakcijonieriai, per
kurių pasidarbavimą tie dipu- Į 
kai atsirado čia, Amerikoj.1 
Kitais žodžiais sakant, dipu- į 
kai yra tų senų reakcijonierių 
aukos. Dipukai yra tas mo
lis, kurį tie suniekšėję fašis
tai gali minkyti, ir kaipo to
kius, išstatyti prieš progresy- 
vį judėjimą.

j' I

Man0 manymu, progresyvio ; 
judėjimo dalyviai neturi sė- į 
dėti ramiai susidėję rankas, ' 
bet turi daryti griežtus ir i 
greitus žingsnius prieš tuos 
gaivalus. Aš labai gerai prisi- : 
menu, kada steigėsi Lietuvoje i 
smetonine, fašistinė diktatūra. 
Kaip čia, i Ameriką, gaujos 
visokiu žuvininkų traukė, kad 
tik daugiau tų dolerių prisi- 
ž ve jojus, 
ton i n inkai 
s-irinkimą 
Černeckiui.
to. Salė lūžte lūžo. Paskui 
Černeckį ir Fortūnatas Bago- 
čius atlapnojo. Na, o For
tūnatas tai buvo pagarsėjęs 
oratoriui. O kas gi atsitiko? 
Nagi, to didmiesčio ta didelė

Vieną kartą sme- 
suruošė masinį su- 
Smetonos atstovui 

Buvo daug svie- 
Salė lūžte lūžo.

manymu, lais- 
žmonės neturi

siau- 
tuos 
pra- 

misi-!
Laisvai protam ( 
srovė surengia.

parengimus, 
' traukia mišrios publikos.
I dinasi, masės žmonių I v
' progresyviu judėjimu.
i fašistiniai gaivalai, 
ri misti darbo žmogaus pra-

I kaitų, merdi įpuolę desperaci- 
i jon. Neturi už ko griebtis. 
Kaip tas skęstantis, griebiasi

i kad ir už šiaudo, stumia tuos I 
ateivius į gatvę.

Reikia pilnai sutikti, kad tie 
i ateiviai, tie dipukai, nėra vi- i 
i si blogi žmones, žinau porą ■ 
vyrų, kurie buvo po globa di- j 
dėlių atžagareivių. Bet jiems 
pasisekė, gavo darbus ir yra 
puikūs vyrai, pamokyti. Jie 

| supranta ne tiktai tą, ką iš-; 
| moko, bet ir tą, kad jie yra 
; darbo žmonių klasės nariai.

Senas Juozas.

Rochester, N. Y
Andrulio Prakalbose 
Surinktos Aukos
$2: R
žemaičiai,

Cernauskai,

PH1LADELPHIA, PA.
ALDLD 6-tos Apskrities komiteto 

ir pikniko surengimo komisijos su
sirinkimas jvyks sekmadienį, 2 d. 
balandžio, pradžia 5:30 vai. po pie
tų. Yra daug svarbių dalykų aptari
mui apskrities reikalais, o pikniko 
surengimui komisija turi prisireng
ti prie pikniko. Mitingas bus Liau
dies Name, 735 Fairmount Ave., 
Philadelphia, Pa.

Kviečiame visus apskrities komi
teto narius ir pikniko komisijos na
rius dalyvauti šiame svarbiame susi
rinkime. A. Galgus, organizatorius. 

(58-59)

taigi, mano
vai protaujanti

kad ilgaveidė u?
ilgus ragus. Reikia

leisti, 
gintu 
ragus 
deda 
minti
jaučių žmonių 
milžiniškus

del to.

su-
Va- 

cina su 
O tie

kurie ho-

Gamta tą skriaudą padarė— j 
Ne aš viena našlaite likau. . 
Dažnai matau sapne, | 
K a d gyve n a m e, kai p 

pirmiau.
Ir pabudus nors tiek 

džiaugiuos,!
Kad mylimąjį nors sapne ; 

mačiau.1
Konstancija KalveHene.

Dveji metai sukako, kai 
i mirė Jonas Kalvelis. Tas nuo- 
l

širdus ir malonus darbo žmo- 
i nių veikėjas ir rėmėjas. Jis 
buvo nuolatinis mūsų 
rase i ų va j įninkąs ir 
pondentas.

Mūsų miesto lietuviai 
. bai pasigenda, nes po jo mir- 
I ties veik niekas neparašo iš 
, Bridgewaterio i darbininkišką 
1 spaudą apie lietuvių veikimą 
< ir gyvenimą.

Velionio žmona — Konstan
cija Kalvelienė dirba Lietu
vių Kooperatyvėj Čeverykų 
dirbtuvėj, bet gyvena Mon
tello, Mass. Ji stengiasi už
pildyti spragą darbininkų vei
kime, kurią 
išplėšdama 
mūsų eilių, 
nizacijose,
kur Konstancija apiima dirb
ti, tai pasekmes būna geros. 
Jai sekasi platinti parengimų 
bilietus, ypatingai dienraščio 
Laisvės piknikų. Ji nuošir
džiai remia aukomis darbi
ninkišką spaudą ir kitus rei
kalus. Tai labai smagu, kad 
Konstancija dirba toms pat 
idėjoms, kurioms nuoširdžiai 
dirbo jos mylimas draugas Jo
nas. Linkiu jai daug ener
gijos ir sveikatos!

Burbulas.

dien- 
kores-

padarė ■ mirtis,
Joną Kalvelį iš
Ji veikia erga

is omite tuose. Ir

M. žemaičiai, P. E. čereš- 
Ch. A. Gužąuiskai, S. O.

J. Mockevičia, 
Barauskas, J.

, K. Anderson.
. Kulis, Jokubonie- 

Daukas,
A. Milčius*, J.

J. Stanley, A. Duo- 
Griciai, F. J. Kon-

B. Duobai, M. Toto- 
J. K. žemaičiai, A. Be- 

kešiai, J. Vaitai, Žukauskai, 
P. O. Malinauskai, J. G. Ko
vei.

Po 50 c.: J. Mockus, L. šle
kis. Po 25 c.: A. Bertašius, 
P. Telax. Viso $41.50.

Visiems aukojusiems širdin
gai ačiū. Viso pelnėm $59.75, 
kuriuos iššaukosime sekama
me susirinkime. Koresp.

kai,
G end rėnai, 
Ch. Simaitis, J 
Totoriai,

nė, V. Bullienė, G. 
j J. Labcikai, 
l Shopiai, 
I bienė, J.

'< teniai, 
rius. .

MONTELLO, MASS.
LLD 6-tos kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadienį, balan- 
džio-April 3-čią d., prasidės 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Tautiško Na
mo svetainėje. Visi nariai pribūkite 
laiku nes turime daug dalykų ap
tarimui. Goo. Shimaitis.

(57-58)

Matthew A
BUVUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

CHICAGOS ŽINIOS 426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

Campbell Soup Co. 
Darbininkai Laimėje

sesijų 
kon- 

Food, Tobacco

pasitarimoPo 24 
sekmadienį pasirašyta 
traktas tarp 
and Agriculture Workers (ne
priklausoma) unijos ir Camp
bell Soup Co. Minėta unija 
atstovauja 4,000 darbininkų, 
dirbančių tos kompanijos įmo
nėj,. 2550 W. 35th St., ir 6,- 
000 dirbančių Camden, N. J. 
Tai viena iš tų unijų, kurios 
buvo išmestos iš CIO vasario 
16 d.

Lokalo 194 (Chicago j)
prez. John Gallacher, derybų 
komiteto pirmininkas sako, 
kad kontraktas pasirašytas 
dviem metam ir geriausias iš 
visų iki šiol buvusių toje įmo
nėje. Be jokio1 streiko ši uni
ja laimėjo darbininkam ketu
ris centus į valandą daugiau 
algos, užtikrintą kontraktą su 
“check 
niority” 
leisti iš^

off”, užtikrintu “sė
tiems, kurie bus at- 

darbo laikinai, libera- 
liškesnf pensijos planą ir 'ki
tus pagerinimus.

Išmesta iš CIO ta unija pasi
liko

! gražiai veda, narių reikalus.
kairiųjų vadovybėj

PHILADELPHIA, PA.
Ateinant) sekmadieni, 2 d. balan

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

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

susirinkimas.' Susirinkimas jvyks
Fairmount Ave. Valdyba.

(57-58)

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį sekmadienį, 2 d. balan

džio, 7 vai. vak., įvyks LLD 10 kp. 
susirinkimas, 735 Fairmount Ave. 
Nariai prašomi atsilankyti pasiimti 
naują 
metų

knygą. Draugijai sukanka 35 
jubiliejus. Šaukia Valdyba.

(57-58)

PATERSON, N. J.
Literatūros Draugijos 84 kuo-; Liet. 1_________ _____ __

| pos susirinkimas jvyks sekmadienį, 
I balandžio-April 2 d., pradžia 4-tą 
I vai. po pietų, vieta: 57 Holsman
1 St., Paterson, N. J.

Gerbiamieji! Visi nariai malonė
kite dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus daug svarbių reikalų apta-

1 rimui. Kuopos Valdyba.
(57-58)

nes ir pradėjo ieškoti išeities.
1929 m. jis įsirašė į Komunis
tų Partiją, Milwaukee. Wis. 
Ir nuo to laiko jis nenuęlai- 
džiai kovojo ne tik prieš ne
grų diskriminaciją, bet abel- 
nai už darbo klasės reikalus.
1930 metais jis organizavo be
darbių demonstracijas. Kovo 
6-tos bedarbių demonstracijoj 
jis buv0 areštuotas.

1937 m. velionis 
rough persikėlė į Chicagą ir 
čia veikė tarp negrų pietinėje 
miesto dalyje. Už teisingą 
vadovybę ir drąsią kovą už 
bedarbių reikalus • ir visose 
darbininkų kovose už geresnį 
gyvenimą, jis tapo skaitomas 
vienu iš narsiausių kovotojų ir 
užėmė Komunistų Partijoj žy
mias vietas.

Hansborough gimė Kcn- 
Kentucky valstijoj. Nuliūdę 
lieka jo žmona Romania, du 
broliai ir dvi seserys.

MArkct 2-5172

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

Hansbo

UE Laimėjo Balsavimus
Electrical, Radio 
Workers Union
CIO praėjusioj kon-. 
Clevelande) laimėjo 

prieš dvi kitas

and

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TFT FVTSTON
EVergreen 4-9407 A T A-OAVil

SHUFFLE BOARD

« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Mirė Ray Hansborough
Kovo 19 d. New Yorke mi

rė Komunistų Partijos vadas, 
nenuilstantis kovotojas 
darbininkų reikalus, 
teises, Raymond 
rough, sulaukęs tik 
amžiaus.

u z 
už negrų 
Hansbo- 

47 metų

angliaka-Dirbdamas kaipo 
sys, vėliau kaipo molderis, jis 
jaunas būdamas jautė diskri
minaciją prieš savo rasės žmo-

United 
Machine 
mesta iš 
vencijoj
balsavimus 
unijas Danly Machine Special
ties Co., 2100 Laramie Ave., 
Cicero j. Balsavimai ėjo po 
priežiūra NLRB. Minėtą uni
ją šios kompanijos darbinin
kai susiorganizavo dar 1941 
metais.

Local 1114 of UE gavo 427 
balsus; the Independent Ma
chine Workers Union of Ci
cero 182;
International 
Machinists 97. 
reiškė nenorį

District 8 of the
Association of

Astuoni pa
jok ios unijos.

valandoj kreipki*7!! 
manęs dieną ar <! 

greit suteiksime I!

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
<1 < >

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Kovo 30, 1950



NewYorto^/žjž%fe?lni(B
Richmond Hill, N. Y.
LDS 200 Kuopa
Rodys Naują Filmą

LDS 200 jaunimo kuopos | 
mėnesinis susirinkimas įvyks' 
ketvirtadienį, balandžio 6, 
Liberty Auditorijoj, Rich
mond Hill. Prasidės 8 vai.'

Pri- į 
su- i 

, ir tada '

drai darbo žmonių reikalais! 
Įvyksiančioms prakalboms šiol 
penktadienio vakarą (rytoj), j 
kovo 31-mą, Lietuvių Ameri-i 
kos Piliečių Klubo salėja, 289' 
Union Avė., Brooklyne. ture-

SEKMADIENĮ TURĖSIME ŽYMŲ 
PROFESIJONALĄ SVEČIĄ

gia bendrai trys grupės: LLD

Klubas, Kultūros Klubas.

Visi nariai kviečiami 
būti, laiku, kad galėtume 
sirinkimą baigti 8:15 
turėsime judžius, filmą
Meksikos bulių kovų. Tai la
bai garsus Meksikos sportas.

Filmą pamatyti gali atsilan
kyti »r tie, kurie prie 200 
kuopos nepriguli. Įžanga vol
tui. Vėliau turėsimo kavos ir 
užkandžiu. ‘A. K.

mums visiems per avi i 
ką metų rūpėjo:

Išgirsime, kas dėjosi 
voje baisiausiomis 1941

dienomis, kuomet 
pradėjo karą prieš

t-

Lietu- 
metų

IŠGIRSKITE, KAS DĖJOSI 
KAUNE 1941 M. BIRŽELIO MEN

Vincas Andrulis, svečias iš i
Chicagos, kalbūs bond-ais j 
mūsų šalies ir pasauliniais j 
klausimais. Aiškins, kaip jie 
paliečia mūsų, Amerikos dar
bo žmonių gyvenimą ir pa
čią gyvybę, nes šiandiimą gy
venamo toki/ laikotarpį, ku i 
i'iiio viska.s susiveda i Klausi- l 
mą: taika, ar karas: gyve- i 
n imas, ar pražūtis.

I Svečiai
Gale praėjusios savaitės lan

kėsi daug svečių is apylinkės 
’ miestų ir tūli, i* toliau.

)o atvykusių iš toliau 
Eva Alvick iš Balti- 
Md., veiklaus brrtokly- 
Pctro Grabausko se-

m ori', 
niočio
šuo.

Amerik in io Sveturgim iams 
Ginti Komiteto direktorių tą

birželio 
naciai 
Lietuvą ir visą Tarybų S’ajun-; rybos narys, aiškins 
gą. Apie tai išgirsime H lū- miams persekioti, jau 
pu to, kuris pats tena: tuo- i ir taikomu 
mot buvo; kuris gyveno gelte 1 kas peikia 
ir Hitlerio koncentracijose, ginti.

nūs
Su

sia is
jaunai- 

ir Bob
jauna John StaneslowDr.

Kaipo visuomenininkas, jis į 
neatsisakė suteikti ii' mums: 
tų žinių. Moterų Apšvietosj 
Klubo pakviestas, jis sutiko! 
pateikti mums, į>rooklynie-į 
čiams, prelekciją. Prelegon- ’ 
tas, regis, pirmu k a r t u <

'AIDO CHORUI
Aido Choras susirinks 

ketvirtadienį, kovo 30-tą, 
vai. Svarbu visiems nariams 
dalyvauti, prisirengti pavasa- 

1 riniam koncertui, Įvyksian
čiam balandžio 16-tą.

si
8

Hudson & Manhattan gelž- 
kelis (tubes) netekęs apie 15 
nuošimčių keleivių po to, kai 
pakėlė fėrą nuo H) iki 15 cen-I Apie tai kalbės Simonas Spi 
tų. i vakas.

Dovanos Dienraščiui Laisvei
Per paskutinę savaitę ga-Į nore Stank 

vome gražios finansinės para 
mos nuo dienraščio 
skaitytojų ir rėmėjų.

Laisvės

Johns),
Miami, Fla., $25.

Vincas ir Mitzie
Forest Hills, N. Y., $10.

Antanas Balčiū
mond Hill. N. Y.,

Vincas
Richmond

A. ir D.
N. Y., $5.

Frank Varaška.

Bovinai,

ir Ona GlobiČiai, 
Hill, N. Y.. $5.
Veličkai. Brooklyn.

Brooklyn,

Violet Kuzmickas . Viso 810.'
V. Žilinskas. Kearny, N. J..' 

surinko: M. Pakštienė $2. Po 
$1 : Amilija čiurinskienė. M. . 
Kiselienė, V. ir O. Žilinskai. 
Viso $5.

Onutė Demskis, Detroit, 
Mich., Moterų Progr. Pažan
gos Kliubo pirmininkė, surin
ko: Po $1 • Pr. Jočionis. Jo
nas Povilaitis. Juozas Mus
teikis, Mike Padolskis, Adelė 
Vitas, Agotėlė Blaškienė. J. 
Aronuk, XX. Elizabeth Alens- 
kienė. Po 50c: J. Butienė.

Įvesti
esam u s

Įstatymus ir 
norint apsi-

Kunigas Darr 
minusia. Tad r: 
stems atvykti laiku, 
sau naudingų

Pradžia 7:
ga 25c. Rengia ir kviečia

LLD 1 Kuop

kalbės pir-

patarimų.

lš Scrantmio buvo atvykęs 
poetas Genys.

IŠ Durvea, Pa., lankėsi Ber
nard ir Margaret Astrauskai, 
I iberty Auditorijos restauran-

aspadinės Onos Globicie- 
jauni giminaįčiai.

ne wark ięčiais,
H ari'y Mitka is

.uskais, lankėsi 
viešnia Mikalauskas iš Mont
real, Canada. Lietuvių Kul
tūrinis Centras jai patiko ir 
linksmai čia praleidusi vaka
rą, pasimačiusi su nemažu 
skaičiumi buvusių montrealio- 
čių ir Įsigijusi nauji) pažinčių.

Iš toliausia, tu r būt, buvo 
Vincas Andrulis, iš Chicagos, 

pasakyti kele- 
atlankyti drau- 
jų pobūvius ir I

Apsisaugokite! atlankė Ta etų- i

1 bang-a
ia 
ir

esančios .jau žinomos 31 rū- 
Ir esančios labai pana- 

tikrosioms, gerai padirb-šios 
tos,

Viena svarbiausių žymių

Anna Philipsie, 
Conn., $5.

Anna Spencer.

Stamford.

Brooklyn,

Anthony J. Orlen. Webster,1

ALDLD 25 kp., Baltimore, 
Md. (per A. žemaitį). $5.

Draugai, Baltimore, Md.,

Juozas Balčiūnas, Brook
lyn, N. ,Y., $5.

Juozas ir Elzbieta Kosmo- 
čiai, Brooklyn, N. Y., $3.

K. Yurgelienė, Woodhaven,

Petras Zurba, Richmond

J. ir M. Margaitis, Wind
sor, Conn., $2.
Alice Lideikienė, Great Neck,

Nick ir Prances Pakalniš
kiai, Chicago, Ill., $2.

Juozas ir Emma Sliekai, 
Miami, Fla., $2.

O. Vaškienė. Quincy, Mass.,

K. Simon, Woodhaven, N.

Marytė Smalstis. Detroit, 
Mich., surinko: Detroito Mo
terų Pažangos Klubas, $10. 
Po $1 : A .Urbonienė, M. An- 
drulienė, H. Laibonienė. O. ir 
A. Dęmskiai, O. Tamulienė, 
O. Liutvinienė, M. Povilaitie- 
ne, V. Smo,stienė. J. Brazaus
kienė, Agnes Kudis (Pittsbur
gh ietė), P.‘ ir M. Smalstis. Vi
so $21.

Mylda Žukas. Elizabeth, N. 
J., surinko:

Po $5: Mr. ir Mrs. Walter | 
Žukas, Lillian Sheralis. Po $2:' 
Mr. ir Mrs. Gco. Kazlauskas, i 
Mary A. Stanelis. Po 81 : Į 
Ona Schultz. A_ ^kairius, P.
Taras, Carl Pociūnas, M. Ra
džiūnas, J. Usonis, F. šiaulys, 
A. Lukas. A. Gudaitis, M. 
Gasnaraitienė, J. Wizbor, Mr. 
i)- Mrs. P, Vaičionis, John 
Novak, D. Krūtis, Geo. Stasiu- 
lis, Wally Sheralis, 
Mrs. Geo. Kudirka, 
Mrs. A. Montvillo. 
$2.55. Viso 834.55.

P. Buknys, Brooklyn. N. Y., 
surinko:

Chas. Brown, Brooklyn, N. 
Y., $13. Jonas Diržis, Brook
lyn. N. Y., $10. Po $8: Ade
lė Kalakauskienė, Brooklyn, 
N. Y., ir Simonas Oriškus, 
Brooklyn, N. Y.j Juozas Ci- 
birka, Far Rocka'way, N. Y.. 
$6. Po $5: P. Babarskas, 
Brooklyn, N. Y., Povilas, 
Brooklyn, N. Y., A. Gilma-

M)1, ir
Mr. ir

Sm u 1 k i ii

lekcija.

įvyks jau šj sekmadienį, ba
landžio (April) 2-rą, 3 vai. 
po pusiaudienio, Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Rnchmond Hill,
viai raginami pasinaudoti 
tai pasitaikančia proga.

Ateikite Auditorijon

New Yorko didžioji biblio
teka, Fifth Ave. ir 42nd St., 
yra išstačius] parodai formas- 
planus darželiams kiemuose.

Daktaras Jonas Stanislovai
tis iš Waterbury, Conn., šio 
sekmadienio popietį lankysis 
Brooklyne teikti m u m s , 
brooklyniečiams lietuviams, 
prelekciją apie nervų sveika-į 
tos saugojimą, 'apie jiems pa-1 
vojus i)' 
gūsių.

apie gydymą susir-1

Įgyto aukšto mokslo, 
Stanislovaitis turi 

metų praktikos savo
Ne veltui, dėl to,

Liotu-
ro-

Balandžio 6-tą Times Sų. 
minės savo 46-jĮ vardadienį. 
Tiek sueis motų nuo pakeidi- 
mo vardo iš Ixmgacro Square 
i dabartinį.

REIKALAVIMAI
Gera proga. Reikalingas apysenis 

žmogus prie namų apvalymo; yra 
valgykla ir saliūnas. Gaus gerą

atvykęs čionai 
j tą prakalbų ir 
1 gus kolonijose, 
j susirinkimus.

Visi svečiai
j vių Kultūrinį Centrą.

Andrulis, beje, sakys pra- i 
įkalbą kovo 31-mos vakarą, 
Lietuvių Amerikos Piliečių j 

j Klubo salėje, 280 Union Avė., 
I greta kitų dviejų svečių kal- 
, betoj ų. Prakalbas rengia 
i williamsburgiotė LLD 1-ji

riuje nesą tų raudonų ir me-: 
• lynu šilko plaišelių, kurio ! 
'Įžiūrimi nefalšyvųjų popierių-i 

žiūrint i pinigini popie-■

• švietus, naujuose tikruosiuo 
I se nesunku įžiūrėti tuos šil

sunku Įžiūrėti, šilkas, 
plėmuota.

Kita žyme: Pirm serijos nu
merių Įdėtosios raidės neati
tinka viduryje valstybinės 
antspaudos esančiai raidei. 
Tikruosiuose raidė bus ta pa
ti pirm serijos numerio ir vi
duryje antspaudos. (Tačiau 
negalima tikrinti, kad neatsi
ras ii- falšyvųjų suderintomis 
raidėmis.)

Dar kiti falšyvieji turį rai
des “N” ir “P.” Tų raidžių 
nefalšyvuosiuose piniguose vi
sai nevartoja.

Valdinė Secret Service nuo 
pradžios metų jau surankioju
si iš žmonių $235,000 tais fal- 
šyvais pinigais, bet jų dirbė
jai dar nesusekti.

ai' su-

karą dalyvaus draugiškame 
trijų organizacijų ruošiama
me pobūvyje, Liberty Audito- 
riios natalnose. Ar.

Mrs. Mary Corbett, 38 m., 
užsta- 
suėmė 
7 mė- 
Sutton

iš Sunnyside

to, kaipo liudytoja, 
dėl to, kad pas 
nesiūs 
pirm.

gyvenęs
ją per 
Willie

$63,9-'

Nauja Lietuviška Filmai

daktaras 
jau eilės 
profesijoje.
jis buvo aukštu savo specia
lybės pareigūnu mūsų šalies 
laivyne karo metu, taipgi po 
karo gydytoju patarėju vete
ranų ligoninėms ir bendrai 
nei'vų gydymo srityje.

TONY’S
UP-TO-DATE ■

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

J u 
$10,000 iki $10,000 kiekvie
no.

V. Žilinskas, Harrison
P. Dennis, Clifton, 

Po $2: Gco. Kanopa,

$1

| N. J., $4.
N.
Brooklyn, N. Y., E/Alvikienė. 
P. Poškaitis, Brooklyn, N. Y., 
$1. Viso surinkta $77.

, J. Rigely, ’ Milford,
Į surinko:

Po $5: Mrs. U.
S. i Stratford, Conn., Mrs. 

reika, Milford, Conn., 
reika, Milford, Conn.
L. Mockaitis,

Conn.,

Frank Reinhardt, Brooklyn,
N. Y., ant blankos surinko 
sekamai:

Geras draugas $10. M. ir
O. Dobiniai $5. Po $2: Olga 
ir Frank Reinhardt, A. Be
pirštis. Po $1 : A d Reinhardt,
L. Burdulis, F. Chernick, ge
ras draugas. Viso $23.

Mrs. J. Bakūnas, Cliffside,
N. J. surinko sekamai:

Mr. ir Mrs. C. Stephans, $3. į nas, Springfield Gardens, N. 
Po $2: Mr .ir Mrs. G. Stasiu- | Y., J. Marcinkevičius, arrison, 
kaitis, Mrs. K. Mažeikienė, i N. J.
Po $1: W. Koras, Elizabeth 
Bakūnas, Mr. ir Mrs. W. Pet- 
kevich. P. Grigalis, 25c. Vi
so $10.25.

Uršulė Daugirdienė, TrowelI, 
Mass., surinko sekamai:

Mary Chulada, $2. Po 
-Joseph Kazlauskas, Julia 
cevičienė, Joe Blazonis,
Paulenka, J. Palubinskas, 
Charles Koyutis, J. Puskuni
gis, J. Daugirda. Viso $10.

V. Sutkienė, San Francisco, 
Cal. Po $5: LLD 153 kp.,
M. Baltulioniūtė. Po $1 : E. 
Vilkaitė. V. Sutkienė, J. Ko
brinas, V. Kubilius. Po 50c: 
Senbernis ir A. Baronas. Viso 
$15.

S. Kuzmickas, Shenandoah, 
Pa., surinko: Po $2: Amelia 
Motuzą, Draugas. Po $1: ■ 
Frances Piktinas, Joseph Sal- 
vickas ,Anna Overaitis, Elea- 1

Walins
A.
E.

Tuojau po prelekcijos, prie- 
vakarį, prasidės draugiškas 
pobūvis (buffet supper), ku
riame turėsimo pakankamai 
gerų vaišių, pokalbį ir pasi- I ^ambarj ir gerus valgius. Patenki- 
linksminima sykiu su svečiais. 1 ntl:vgin,'’oiT3 Kreipkitės pas:• W. DeGulis, 683 Broadway, Albany,

Jau užtikrintai žinoma, kad i N- Y- (58-60)
pobuvin atvyks dar iki to lai- [ 
ko užsiliksiąs Brooklyne ir ar
timoje apylinkėje chicagietis , 
Vincas Andrulis. Laukiama, i 
kad pasiliktų ir prelegentas1 
daktaras Stanislovaitis su šei
ma.

Tikimasi visais atžvilgiais i 
gražaus pobūvio, nes jį ren- ;

REIKALINGA RAŠTINEI 
DARBININKĖ

R'eikalinga abelnam raštinės 
darbui darbininkė, 
kėti šiek-tiek 
Penkių dienų 
k in anti alga, 
tis: Laisvė,

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

110-12 Atlantic
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergrcen 8-9770

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvhj Direktoriai:

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

George Klimas i

Naują lietuvišką filmą, Brookly
ne jau rodyta ir visuomenės už- 

Ši filmą pagaminta Jurgio 
Užsivadina 

spalvuota

Areštuotieji praėjusio sek
madienio rytą, New Yorke, 
kaipo mušeikos ir apiplėšinė- j 
tojai praeivių, keturi jauni į 

paskaityti pavojingais, i
kaucijos pakeltos nuo j girta.

Klimo. Užsivadina "Paparčio Žie- 
' das,” spalvuota lietuvių legenda, 
i Labai gražus, interesingas vaizdelis. 
: Matysite gabius vaidintojus, kaip 
j tai: Felix Lapinską, Aldoną Alek
nienę, Valentiną Nevinskienę; 
Brooklyne Aido Chorą; Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlės šokikus; puikiai 
išlavintą dainininkę Amelią Jeske- 
vičiūtę-Young, armonistę Florence 
Kazakevičiūtę, duetistes, A. Kens- 
tavičienę ir K. Abekicnę. Tik pa
galvokite —- jeigu jums reikėtų iš 
virš minėtų artistų pasikviesti as
meniškai j savo koloniją, tai ke
lionės lėšos būtų didelės. Į

Tad naudokitės šia proga. Pasi-.
kvieskite filmininką George Klimą 
— jūs galėsite matyti šią ifaują lie-, 
1 avišką filmą. Kvieskite dabar, pirm 
negu piknikai prasidės. K

William A. Shearer, 52 m., 
raštininkas Chase National 
Banke, New Yorke, mirė raš
tinėje nuo širdies atakos.

| ADAM Aprėdys 
Vyrus Šventėmis

Mu- 
Mu- 

Mrs.
Bridgeport,

Conn., $3. Po $2: B. Yusaitis, 
Bridgeport, Conn., J. Rigely, 
Milford, Conn. Viso $$2.

širdingai dėkojame už grą
žtą paramą. Tikimėk, kad ir 
kiti geri rėmėjai paseks virš- 
minėtų prietelių pavyzdį ir 
kiek išgalėdami parems savo 
dienraštį. Gavome ir daugiau 
•aukų iš anksčiau, bus paskelb
tos prie pirmos progos.

L. Administracija.

mai-Velykomis — Įprasta 
pyti rūbą, greta su į 
puoštis vasariškai. O ka 
būti geresnio už spoi'tinj sau 
aprėdalą. Kaipo tinkamiau- 
sį, ADAM sugestuoja “dou- 
ble-play” marškinius, kurie 
galimi nešioti uždari arba ir 
atlapi, o greta marškinių dė
vėti rayono gabardine keline- 

pavasariška ir mad

piknikai prasidės. Kreipkitės: j 
GEORGE KLIMS, 
90-15 Rockaway Blvd., 
Ozone Park 17, N. Y.

(58-60)

BROOKLYN, N. Y. " 
Te). EVergreen 7-6238

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, PH. G. 
Te). EVergreen 7-6868

bile kuriuo sezonu, 
aprangai, virš vis- 

AD AM 
madnios, 

Įsigy

plis. Tai 
nu.

Tačiau, 
visuotinai
ko, žinoma, reiki 
Hats, kurios, būna 
tačiau pastovios. Tad, 
kite ADAM skrybėlę bile ku
rioje iš daugelio mieste esa
mų ADAM krautuvių.

(Skelbimas)

Geri Pietūs
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisves Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

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

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

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-R174

TELEPHONE

STAG G 2-5043

RES. TEI.

HY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 30, 1950




