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No. 59šiuo metu Montevidejujc, j
(T ugua.iaus sostinėje, vyksta : 
svarbi Lotynų Amerikos Dar-1 
bo Konfederacijos atstovų!
konferencija. o

Joje dalyvau ja darbiniu-i 
kų atstovai iš Meksikos, Ar- | 
gentines, Čilės, Paraguajaus, į 
Brazilijos. Uruguajaus ir kitų i 
Lotynų respublikų kraštų.

Konferencijai vadovauja I
Konfederacijos prezidentas i Sako, jei Amerika greit neparems Indo-Kinos, Buriuos 
m 'keJik1ett°mbardo ToIcdano’ ir Thailando valdžių, tai partizanai užims tas šalis

Kadaise, prieš karą ir ka-1
ro metu, ši Konfederacija vai- Į Washington.
dino didžiulį vaidmenį visoje;sekretorius Dean Acheson 
Lotynų Amerikoje.

Pastaruoju metu, siautėjant rius Philip Jessup reikala- 
reakcijai, jos veikla buvo lyg 1 vo duoti ginklų, 
ir sulėtėjus!.

Amerikos Darbo Federacija j rytiniams Azijos kraštams 
su savo milijonais dolerių | karui prieš liaudies parti- 

į zanus.
Kalbėdami slaptame Se- 

' nato užsienių reikalų posė
dyje, Jessupas ir Achesonas 

įgąsdino, kad komunistų va- 
idovaujami partizanai galį 
! užvaldyt tuos kraštus, ypač

Bet dabar 
n i n k ų

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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Acheson ir Jessup šaukia 
ginkluot Azijos kraštus 
prieš liaudies partizanus

— Valstybės Thai-
Ame-

ir keliaujantis ambasadom

pinigų ir 
įvairių reikmenų pietiniai-

judėjimui visame pa
, pradės daugiau veik 

ti ir Ši organizacija.
įdomu tai: konferencijai, 

vyksta tuo metu, kai l’rugua- I 
j u.i e tęsi 
apdirbimo

Vėliausios Oliuos
WASHINGTON. — Re- 

publikonas senatorius Whe
rry ir jo bendrai tariasi, ar 
galima būtu patraukt prez. 
Trumaną teisman už tai, 
kad Trumanas paniekinęs 
Senatą.

Republikonai mato panie
ką tame; kad prez. Truma
nas atsisakė parodyt Sena
to komisijai slaptus FBI 
agentų dokumentus.

Republikonas senatorius 
, taukšdamas 

komunistus valdžio- 
dėjo savo pasakas

no 4-to punkto planą dėl a- 
merikinio kapitalo įdėjimų, 
esą, “atsilikusiems kraš- 
tams išvystyti,” ypač pieti- 
niai-rytinėje Azijoje.

Gen. Eisenhower reikalauja 
pridėt dar $500,000,000 
Amerikos ginklavimui
Ragina stiprini karines bazes Alaskoj ir oro jėgas; 
šaukia iš anksto mobilizuot pramonę karuiWASHINGTON. — Kon

greso Atstovų Rūmas 119 
balsų prieš 107 nutarė nu-; 
mušt bilioną dolerių nuo 
prez. Trumano reikalauja
mu pinigų Marshallo planui 
vakarinėje Europoje ir už 
tą bilioną dolerių duot grū
du, kiaušiniu ir kitu mais- 
to produktų perviršius.

Tai atliekami perviršiai, Į 
kuriuos valdžia superka iš j 

ifarmerių, o į 
neperka tų produktų iš val
džios.

Indo-Kina, Burma ir V 7 V

landą (Siamą), jeigu 
rika gaišuos su parama jų 
valdžioms.

Kartu Achesonas ir Jes-1 McCarthy, 
supas taipgi prašė skirti!apie “ 
pinigų propagandai prieš i je,” ža< 
komunistus minimuose kra-i įrodyti, ieigli jam bus ati- 
štuosfe. (dengti slaptieji FBI šnipų

(Paskutiniai pranešimai; P°Piei iai- 
rodo, kad ginkluoti partiza-: 
nai vis daugiau laimi prieš;
reakcines tu kraštu 
džias.)

Washington. — Generolas prieš (Sovietų) submarinus 
D. Eisenhower, Columbijos ir iš anksto mobilizuot fa- 
Universiteto pirmininkas, brikus kariniams darbams, 
pasakojo Senato lėšų komi
sijai, kad esą permažai 14' 
bilionų dolerių, kurie ski
riami kariniams Amerikos 

j reikalams per metus, pra
dedant nuo liepos 1 d. Jis

• bent 500 h"“

Pranešama, kad Senato 
ir Kongreso Atstovu Rūmo 
vadai, atsiliepdami į Eisen- 
howerio patarimus, jau siū
lo skirti dar iki 600 milio- 
nų dolerių kariniams tiks- 

ji- įlams per metus.mihonu doleriu. ' 1
Eisenhoweris sakė, kad | 

ypač reikią sustiprint oi[o! Filipinų partizanai kovo- 
_  Kon- NSas karines bazes Alai;- ja jau sostinės Manilds 

1--- .......... 1'"’....... priemiesčiuose.

. Z../JLCL DLAĮJVlIVCl L O • • ■«

paskui niekas raf.lno P™ etl dal

STRASBOURG. Francija.
-Amerikos, Anglijos ir de

šimties kitų Atlanto kraštų 
i ministrai svarsto vakarinės 
I Vokietijos reikalavimą pri
imt ją į planuojamą karinę 
vakarų Europos tarybą.

WASHINGTON. — . v„ , . . .
greso Atstovu Rūmas užgy- įkoJ- Priruost lalvVn:-1 koval 
re bilių, kuris skiria 2 bi-1 
lionu 
mui grūdų, pieno ir kitų 
maisto produktų iš farme- 
rių, idant nepultų jų kai-!
nos. I Washington. — Kongre-|

Dabar Senatas ims tą bi-! so Atstovu Rūmas 99 bal- I v
įsais prieš 66 neva nutarei 
i neduoti Anglijai paramos iš 
Marshallo fondo, kol Angli
ja nesujungs šiaurinę Airi- 

iją su pietine Airijos Respu- 
Iblika. Sujungimo reikalau
ja airiai respublikiečiai.

Tas nutarimas yra' tik 
Anglijos paerzinimas, iš 
kurio patys kongresmanai 

i juokiasi. Nes jie balsuos už 
marshallinę paspirtį Angli
jai, kuomet rimtai bus tas mas Demokratinio 
klausimas sprendžiamas. — 

i Reiškia, Angli ja dar gaus 
i kokį bilioną dolerių.

xuvcv/iivivui u- ^nS^.ia laiko kelias pyo-; demokratint Vokietiią, 
' liudyti ko-jtestantiškas šiaurinės Airi-;dabar

;i solidarus vilnų
darbininkų strei-

★
sekmadienį Mont-

Ministras kunigas ragina 
Į Čechoslovakijos kunigus 

reaiyj (Kanadoje) ivyi^djJ neklausyt Vatikano 
džiulis koncertas, kuriame ! ------ —
nusveriamąją programos da- . Praga. — Čechoslovaki- 
li atliks žymioji amerikietė ! jos sveikatos ministras, ka- 
lietuvaitė dainininkė Biruta talikų kunigas Josef Plo- 
Ramoškaitė. jahr ragino kunigus bend-

Nepadarė klaidos montrea- radarbiauti su liaudiškąja 
liečiat, kviesdamiesi šią daini- Čechoslovakijos valdžia, 
ninkę; tai pati populiariausia Savo prakalboje kun. Plo- 
koncertų žvaigždė tarp lietu-1 įahr peįke vyskupus, kurie, 
vh). , įklausydami popiežiaus,

Vienas koncertų lankytojai prįešinasi šiai valdžiai. Plo- 
jahr sakė:

— Mūsų vyskupai turi 
j nesekti Vatikano (popie
žiaus), kuris darbuojasi do
lerinių imperialistų naudai 
jr suokalbiai! ja nuversti 

i liaudiškas demokratines

Sekama

Nedarbas pavojingai 
Didėja, sako Murray

man andai sakė:
—Girdėjau dainuojant ne

mažai dainininkių ii’ daininin
kų, neseniai atvykusių iš Vo- | 
kietijos (dipukų); nei vienai 
tu dainininkių neprilygsta Bi-! 
rūtai.’

Penktadienį, kovo 31 dieną, i Va]^^jas,v. 
WiUiamsburge įvyks 
Andrulio prakalbos, 

ruošiasi pi-

Pittsburgh. — CIO unijų 
centro pirmininkas Philip 
Murray perspėjo valdžią, 
kad pavojingai didėja be
darbiu skaičius. Dabar 
Jungtinėse Valstijose esą 
4,684,000 bedarbių, tai 1,- 
463,000 daugiau, negu per
nai šiuo laiku.

(Jungtinė' Elektrininkų 
Unija surado, jog iš tikrųjų 
yra daugiau kaip 6 milionai 
bedarbių.)

Murray, tarp kitko, pri
minė, kad negauna darbo 
700,000 jaunuolių, kasmet 
baigiančių mokyklas bei 
apleidžiančių jas.

WASHINGTON. — Val
stybes sekretorius Acheso
nas ragino Senato komitetą 
paremti vadinamą Trumą- lių svarstyti.

dolerių * supirkinėji- j Kongresmanai erzina 
' Angliją dėl Airijos

Komunistų Partija reikalauja 
priimt jos liudytoją prieš 
policini Mundto bilių

i Buvęs valdininkas kaltina 
' Amerika už naciu at Kūlimą 
vakarinėje Vokietijoje

Kryžiokai jas 
kietvoti .

Tegu jie sau 
prakalbos įvyks, 
gioji lietuvių
privalo suvykti laiku.

kvailioja ,o 
Tik pažan- 

visuomenė jose

Vinco 1 Bažnyčia galėtų susitarti 
i ir susitaikyti su mūsų val

id džia, jeigu aukštieji dvasi
niai vadai klausytų patrijo- 
tinių kunigų ir ištikimų Če- 
choslovakijos respublikai 
darbo žmonių, o nesektų 
Vatikano įsakymų.

Žemė drebėjo Long Islande 
ir Connecticut valstijoj

Cen 
įvykt 

pa

Sekmadienį, balandžio
Lietuviu Kultūriniame 
tre, Richmond ilill’yj, 
Dr. Jono St&nislovaičio 
skaita apie sveikatą .

Dr. Stanislovaitis (Stanes- 
lo\v) yra retas gydytojas: jis 
specialistas proto ligų gydy
me.

Iš viso Waterburyj tėra tik 
du tokie gydytojai — Stanis
lovaitis ir vienas kitatautis.

Jis pateiks įdomių žinių iš 
savo specialybės, iš savo pri
tyrimų.

Tai bus tokia paskaita, ko
kios mes ligi šiol nesame gir-

vodvaujami 
(atgaleiviai)

Be abejojimo, visi įdomau
ją susirinks jos pasiklausyti.

Sekmadienį, po paskaitos, 
brooklyniečiai turės gražų po
būvį su Vincu Andruliu, su 
mūsų svečiu. ,

Čia 
naujo; 
girdės.

taipgi bus kas tokio 
atvykusieji matys ir

Anglijos darbiečiy 
pralaimėjimas seime

London. — Darbo Parti
jos atstovai pirmą kartą 
pralaimėjo naujajame Ang
lijos seime.

Churchillo 
konservatai
pasiūlė uždaryt seimo posė
dį, kuomet darbiečiai reika
lavo toliau svarstyti tam 
tikrus klausimus. Konser- 
vatų pasiūlymas buvo pri
imtas 283 balsais prieš 257. 
Su konservatais balsavo ir 
liberalai.

Bet tai tik techninis dar- 
jbiečių pralaimėjimas, ir dėl 
to nepasitrauks jų valdžia.

Darbiečiai seime dabar 
teturi tik tri jų atstovų dau
gumą prieš konservatus ir 
kitas kapitalistines parti
jas sykiu.

Trečiadienį drebėjo žemė 
šiaurinėje Long Islando da- 

ilyje, N. Y., ir Fairfield ap
skrityje, Connecticut vals
tijoje. Žemės drebėjimas tę
sėsi pusę minutės, subarš
kino langus ir indus, bet 
nuostolių nepadarė ir tik 
nugąsdino tūkstančius žmo
nių Bridgeporte, Stamfor- 
de, Norwalke ir keliuose 
kituose Conn, miestuose.

Mokslininkai sako, dre
bėjimas įvyko todėl, kad že
mė truputį pakilo. Jinai 
pirm 5,000 metų buvo nu
slėgta milžiniškais storais 
ledynais tose vietose.

Japonų valdžia žada 
griežtai veikt prieš 
komunistų vadą Tokudą

Tokio. — Japonijos sei
mas įgalino valdžią griežtai 
veikti prieš japonų komu
nistų vadą K. Tokudą. Val
džia pasakojo, būk Tokuda 
trukdąs japonų belaisvių 
grąžinimą iš Sovietų Sąjun
gos.

šeštadienį, 10 vai. ryte, 
Lietuvių Liaudies Teatro ak
toriai - mėgėjai dideliu busti 
'vyks į Worcester!, kur jie tą 
vakarą statys Juozo Baltušio 
dramą “Gieda Gaideliai.’*

J Worcester! žada suva
žiuoti daug apylinkės miestų 
lietuvių dramos pamatyti.

Kaip matome, šiame savait
galy.) vyks nemažai įdomių 
pramogų, — ne visas čia su-

žymėjau.
Kai kas gal paklaus: kodėl 

apie jas rašau Krisluose?
Todėl, kad šiandien, kai 

kryžiokai ruošia pogromus, 
kai jie bando pastoti kelią 
kiekvienam lietuvių kultūri
niam parengimui, tai labai 
svarbu, kad dorieji žmonės į 
tas pramogas eitų, jas remtų 
ir tuo būdu padėtų atmušti 
hitlerines govėdas, besimojan- 
čias naikinti visa tai, kas gra
žu ir žmoniška!

Cleveland, Ohio

New York. — Organiza
cinis Komunistų Partijos 
sekretorius Henry Wins- 
ton’as pasiuntė telegramą 
Tohnni Woodui, Neameriki- 
nės Kongresmanu Veiklos 
Komiteto pirmininkui, rei
kalaudamas priimti parti- 
ios paskirta liudytoja Si
moną W. Gersoną balan
džio 5 d. ar vėliau.

Neamerikinis Kongres
manu • Komitetas dabar 
svarsto fašistuojantį Mund
to - Nixono biliu. v

Į pirmesni Komunistų 
Partijos reikalavimu kongr. 
Wood’as atsakė, būk nega
lima esą taip sutvarkyti da-

lykus, kad būtų Gersonui 
leista kalbėti balandžio 5.; 
kadangi Gersonas negali| 
anksčiau atvykti.

Tuo tarpu Neamerikinis 
Komitetas paskleidė gan- i 
dus per spaudą ir radiją, i 
būk pats Henry Winstonas! 
galįs dabar atvažiuoti i: 
Washingtona ir uuuvu , ... ...
mitetui I Jos aPskntls nepriklauso

Bet tas gandas tai tik I momisi nuo katalikiškos Ai 
mnn« Win«fAna« "AlOS RfiSpubllkOS.

Washington. — Charles 
LaFollette, buvęs karinės 

'amerikonų valdybos narys 
j Vokietijoje, reikalavo tai
syt tenai tinę Amerikos poli
tiką.

Kalbėdamas kongresinei 
komisijai, LaFollette nuro
dė, kaip atgyja nacizmas ir 
militarizmas vakarinėje 

i Vokietijoje, kuri užimta a- 
.merikonu, anglu ir francū- 
|zų.

LaFollette, atstovauda- 
i .Ameri- 

i kiečių Veikimo organizaci
ja, priminė, kad Jungtinės 
i Valstijos andai žadėjo su-

0• leidžia fašistinėms 
! jėgoms iš naujo atkusti.

monas. Nes Winstonas vra 
vienas nuteistų ir laukian
čių apeliacijos komunisti
nių vadu. O teismas, laiky
damas jį ir juos po užsta
tais iki apeliacijos bylos, 
uždraudė jiems išvykti iš 
New Yorko apskrities.

Amerikonas šaudė Sovietu 
signalus Berlyne ne sekretas moksle

FILIPINŲ PARTIZANAI
UŽIMINEJA MIESTUS

■ Manila. — Valstiečiai Fi
lipinų partizanai - hukbala- 
hapai, vadovaujant komu
nistams, sumušė valdžios 
miliciją San Simon mieste, 
užėmė valdinius rūmus ir 

I ginklų sandėli. Paskui pa- 
jsiėmė ginklų ir kitu reik
menų ir pasitraukė iš mies
to.
Tapo nukauta tuzinai val

džios žandarų ir milicinin-

Jungtiniu Valstijų amba
sadorius ;
wen išvyko į Washingto- 
ną prašvti pagalbos Filipi
nų valdžiai prieš valstie- 
čius-partizanus.

senasTrečiadienį mirė 
Clevelando gyventojas Vik
toras Račkauskas. Bus pa
laidotas šeštadienį popiet, 
balandžio 1 d.

Velionio draugai ir pažįs
tami prašomi atsilankyt į 
S. J. Kubu and Sons šerme
ninę, 3271 East 55th St., 
Cleveland. V. Romond.

; Washington. — Valdinė 
Atomu Jėgos *Komisija vi

ešai uždaro burnas moksli- 
darbi n inkams, 

bandymuose 
- hvdrogeninei

Berlin. — Kariniam ame
rikonų traukiniui prava 
žiuojant, vienas kareivis | ninkams ir 
tame traukinyje apšaudė ir Į kurie dirba 
sunaikino geležinkelio sig- j “pragarinei”

Berlyno į bombai padaryti.
Komisija sako, turi būti 

uždrausta jiems kalbėti su 
kitais žmonėmis nė tiktai

nalą sovietinėje 
dalyje. .

Karinė Sovietų vyriausy
bė dėl to užprotestavo ame

Myronas M. Co-lakinei valdybai vakariniu- i apie atominius - hydrogeni-
me Berlyno ruožte.

Elektrininkai reikalauja 
algos priedu ir pensijų

nius “sekretus”; reikia už- 
‘ gint jiems kalbėtis ir apie 
bendrus mechaninius-tech- 

i ninius dalykus, kuriuose 
nėra jokios slaptybės.

Panašius žygius partiza
nai padarė ir trijuose ki
tuose miestuose. Be kitko, 
jie išsivedė nelaisvėn vieno 
miesto majorą ir kelis poli
cininkus.

Batangas provincijoj su- i berniukui, c i Uvi non ' •sibūrė 5,000 valstiečių par
tizanų • naujiem žygiam 
prieš valdžios kariuomenę 
ir žandarmeriją.

Partizanai paskleidė la
pelius, kuriuose perspaus
dino generolo M'acArthuro 
isakymą Filipinų valdžiai 
“išnaikint partizanus.”

Ginkluota kova prieš val
džią platėja ir šmarkėja.

Bei-

Beku socialistai daro 
nuolaidų Leopoldui III

Brussels, Belgija. — 
gų socialistai iš pradžios
reikalavo visai uždraust iš
tremtajam karaliui Leopol
dui III grįžti Belgijon. Da
bar jie daro nuolaidą; sa
ko, galima leist Leopoldui 
sugrįžti, jeigu jis atsisakys 
nuo karaliavimo, i 
sostą savo sūnui, 19

ir paves 
metų

. i Pažangesnieji mokslinin-
Newark, N. J. - Čionai- ^aį. kartotinai smerkė vai- 

tine Jungtinės Elektrinm- džią> kad jinai su bailiškais 
kų Unijos taryba ^nuspren-1 neva sekretų slėpimais pan

čioja mokslinius tyrimus ir 
tramdo naudingus atradi
mus.

kų Unijos taryba nuspren- i 
dė reikalauti, kad kompani-1 
jos pakeltų elektrininkams 
algą dešimtuku per valan
dą ir kad savo lėšomis įves
tų senatvės pensiją $125 
per mėnesį darbininkams, 
dirbusiems tai pačiai kom
panijai 20 metų ar daugiau.

Liaudininkai užėmė
3 Hainano miestus

ALBANY, N. Y. — Re- 
publikonas New Yorko val
stijos gubernatorius Dewey 
pasirašė seimelio priimtą 
bilių, naudingą namų savi- 

rendaunin-

5 šalių ministrų 
susirinkimas Belgijoj

Brussels, Belgija. — 
poros savaičių čia susirinks ,ninkams prieš 
užsieniniai Anglijos, Fran- 
cijos, Belgijos, Luksembur- 
go ir Holandijos ministrai. 
Suprantama, svarstys šal
tojo karo planus prieš So
vietų Sąjungą.

Už

kps.

VARŠAVA. — Lenkija 
jau. rubliais skaičiuoja už
sieninės savo prekybos apy
vartą.

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai pra
neša, jog pora tūkstančių 
Kinijos liaudies kareivių 
užėmė tris miestus šiauri
niame Hainan salos pajūry
je.

Hainan sala yra 10 mylių 
i pietus nuo Kinijos sausže- 
mio.

ORAS. — Vesi giedra.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KARAS — JŲ VILTIS. ! didžiausi trumparegiai , i Juška turės smarkiai nu-

Kanadiškis Liaudies Bal- tAtmel'ika ^iinti būti saugi prausti iš, ged<«, Jei jis turi 
tik gerai apginkluodama nors truputi fašizmo nesu-sas rašo:

Gyventojų Surašinėjimas
Su šių metų balandžio mėnesio 1 diena Jungtinėse 

Valstijose prasidės gyventojų surašinėjimas.
Gyventojų surašinėjimas vyksta kartą per dešimt me

tų; pastarasis gyventojų surašinėjimas buvo atliktas 
1940 metais.

Gyventojų surašinėjimas — svarbus reiškinys. Tik ži-1 
nant skaičių gyventojų, valstybė tegali (jei ji yra tam l 
pasiryžusi) planingiau nustatyti ateičiai gaires.

Tai svarbu ir politiniu atžvilgiu, net ir rinkiminiu at
žvilgiu, nes per dešimt metų vyksta gyventojų prieauglis 1 
ir gyventojų persigrupavimas į tam tikrus rajonus, tam ! 
tikras apylinkes. Kai kur gyventojų per desėtką metų ga
li būti sumažėję, o kai kur jų gerokai padaugėję, tuo bū- 
du, pagal tai, esti nustatoma proporcinga atstovybė į 

‘valstijų seimelius ir šalies Kongresą.
1940 metų gyventojų surašinėjimas parodė, jog Jung

tinėse Valstijose buvo 131,669,275 žmonių.
Per ŠĮ desėtką metų, be abejojimo gyventojų skaičius 

gerokai paaugo, nežiūrint to, kad per tą laiką įvyko ka- Į 
ras ir jame žuvo nemažai jaunų vyrų. Spėjama, jog kiek- i. 
vieneriais metais mūsų krašte gyventojų prieauglis sie
kia virš miliono žmonių. Tuo būdu šiemet jis, gyventojų 
surašinėjimas, turėtų parodyti gerokai virš 140 milionų 
žmonių.

Gyventojų surašinėtojai lankysis kiekvieno žmogaus 
namuose ir klausinės visokių klausimų — iš viso apie 33 
Į juos reikia atsakyti teisingai, nes jie, surašinėtojai, yra 
instruktuoti niekam neišduoti to, ką žmonės pasako.

/Svarbu, kad mūsų žmonės, lietuviai, atsakinėdami į 
klausimus, neslėptų savo kilmės.

Pasisakyti lietuviu, esant lietuvių kilmės žmogumi, nė
ra jokia gėda, o tegali būti tik pasididžiavimas.

Bus įdomu patirti, kiek šioje šalyje gyvena lietuvių 
kilmės amerikiečių.

Fašistiniai gaivalai ir klerikalai, priimdinėdami viso
kias rezoliucijas, nuolat kalba vieno miliono lietuvių var
du. Žinoma, to miliono niekad nėra Amerikoje buvę ir 
šiuo metu nėra.

Matysime, ką parodys šių metų'cenzas, gyventojų su
rašinėjimas.

Smetonininkų, klerikalų i 
menševikų bėglių “užsienio 
reikalų tarybos 
prof. J. Brazaitis, pasikalbėji- kono 

; me su bėglių “žinių” agentū
ros Eltos bendradarbiu, iš-!
dėstė tų bėglių siekius ir vil
tis. J. Brazaitis pasakė:

“Lietuvos išlaisvinimas re- * 
miasi dviem pagrindinėm prie- i 
laidom: 1) Rytų ir Vakarų! 
interesų priešingumais ir iš to 
išeinančiu konfliktu; 2) lietu-Į 
viškųjų jėgų bendrumu, pasi- ■ 
rengimu ir veikliu Įsijungimu , 
j Vakarų akciją.

tik gerai apginkluodama |nors truputį fašizmo 
savo talkininkus, kaip Ang-i terštos sąžinės.

erikalų ir lija ir Francūzija. . ! —-----------------
“užsienio’ Kitam straipsnyje labai {ILGAINIUI VISI JŲ 
val,cl’v,t,°_as aštriai kritikuoja reptibli-‘DARBAI IŠRYŠKĖS

. -----) senatoriaus Styles: Koks ten torontietis

PASTABOS
Popiežius 22 sausio, š. m.! tetui patiekti raportą, ku- 

iškepė naują šventąjį, taŲrie yra bolševikai? 
Vincentą Pallotti, buvusį —
kunigą, gimusį 1798 metais. Anglijos karališkoji so-
Paskelbiant jį šventuoju, cialistų valdžia neva pripa- 
arba, geriau sakant, išduo- žino Kinijos liaudies 'val- 
'dant jam vyžą persikelti įidžią, bet oficialių diploma- 
; šventųjų tarpą, šv. Petro Ainių ryšių iki šiol neuž- 
i Bazilikoje dalyvavo 4,000; mezgė ir Tautų Sąjungoje 

T. V. I religinių misijų delegatų ir! dar Kai-šeko atstovus pri- 
T 1 35,000 maldininkų. : pažįsta.

Vargšas
i pažįsta.

Pallotti virš Mat, Dėdė Samas remia
• • • i i .v , .... . . Tnnbi fm-nin u,. Kai-šeką, tai ir socialistinėturi eiti laukan is tosĮtriotu darbelius. Jis tiesiog Nimt$ metlI nois. ..... ... ...
“ : 1 1 . . A T T T •

.Bridges ir kitų republiko-‘smerkia savo kolegą J. J., ; ■ 
nu, iškeltą šūkį, kad valsty-.Naujienų korespondentą, į 
bes sekretorius Dean Ache-j už netylėjimą apie tūlų pa son I - . . . --
vietos. “Herald Tribune” 
nesuranda jokio pateisini
mo tokiai politikai ir reika
lauja, kad republikonų 
partija, kaipo tokia, visiš- 

ikai atsipalaiduotų nuo 
“ Bridges pasimojimo prieš 

Acheson. Laikraščio supra- 
Laukimas — ne santykių j timu, jėigu republikonų
) Rytų ir Vakarų išlygini- partija prisidėtų prie to-|vinajam Smetonai? Ar, F

i to reikia suprasti, kad šis pažymėjo, kad jis sušaudė ■ tankus, atomines 
Naujienų 1 1 ...............

mo, bet Europos apsijungimo, Rios politikos, jinai papil 
dytų saužudystę.i sustiprėjimo ir pasirengimo— 

j yra būdingas ženklas Vaka
ram.”

Taigi, jų viltys glūdi Va
karų ir Rytų nesantaikoje, 
Vakarų rengimosi konfliktui. 

* Jie, žinoma, ir dirba visais 
i garais, kad tie santykiai 
tų dar labiau ’ suardyti, 
biaurūs karo kurstytojai.

Taip, jie pirmos rūšies 
karo kurstytojai! Bet ne
reikia 
tokie
panašūs tipai yra ir dideli

NEDORYBIŲ
PLATINTOJAI PRIEŠ 
NEDORYBES

Chicagos Marijonų Drau-įgiu?
bū- gas karštai ragina tikiu- ' Mes nežinome, kiek tokiu 
rpaj čiuosius klausyti popiežiaus Hitlerio - Smetonos - Mu- 

įsakymo melstis prieš svie- -ssolinio Voldemaro ben
to “nedorybes”. Draugas .dradarbių pažįsta p. J. J. 
rašo:

. . . _ . ( . “Pasaulis niekuomet ne
painu. sti ii to, kad }KlV0 iaįSvas nuo blogo, nuo ti. 

Biazaiciai u jiems neramumų, nuo kerštavi-

iHmiQi’n- “Ai- o-di n T T i i kankintis, kol jį šventuoju Aidžia laikosi į_jo uodegą 
Klausia: Ar gali p. J. J. p | , _ ’ J
rodyti, kiek. Toronte LASp)adaie’ 
eilėse yra žmonių, kurie nu-!
sikalto mūsų tautos atžvii-
giu,' ar jis gali įrodyti jų|yau“ - nuoT.“uka' i Iš Norfolk, Va., Franei-
bendradarbiavimą ir patai-J‘lus nuot vau . - su i;os specialia laivas išgabe- Vnwb-n.-. TUHnrbil IVl/acoB kamu parašu įdėjo St. Ca-NUb NJeciaiis laivab ibgdue kavinių Hitleiiui, Mussoli- ę, no ųg karimus orlaivius
niui, Voldemarui?” (N., ^ieline.s niemastis Ine St. ansiffinklavimuiicnvn d 1 D np h-n Catherines Standard.” ^tuopos apsiginKiavimui. 
Kovo a.) o Kodėl ne Ki u- 7. Amerika, siųsdama Eu-

. Ą ! Kažin ar tas dienraštis; ropon karinius orlaivius,
_ . _ . --------,_ ____ bombas,

korespondentas! 24-rius lietuvius kareivius, sakosi daranti ta, kad pa-
1 snietonminkas,,neišpildžiusius jo paliepimo laikius taiką ir apsaugojus 
bendradarbiavimą j šaudyti kitus ? Šis^ parašas ! Ameriką nuo Sovietų Są-

neniurnėkite, kad Amerika 
priešinga taikai ir nori ka
ro.

į įsikibus, neflori Dėdę Šamą 
j supykinti, nes paskui dole- 

Kunigų “Draugas” pra- negaus.
neša: “Gen. P. Plechavi
čiaus nuotrauką su atatin- i

i todėl
Smetonai neskaito nusikal- po jo nuotrauka būtų bu- 

! tini u mūsų tautos atžvii- c.

Veikiausia jis neišdrįs vie
šai pasakyti ir juos įvardy-

Bet netenka niekam abe-

vęs tinkamiausias.

South Portland, Me., šu
va papiovė 5 metų amžiaus 
vaiką, Donald Bourher. 
Nors tas šuva priklausė Si-!juoja, Jugoslavijos dik- 
biro šunų veislei, vienok tatorius Tito sukilęs prieš 
šį sykį komercinė spauda : Maskvą, bet dirbąs jos dar- 
pasielgė “tikrai demokra-, bą.
tiškai”, nepaskelbė, kad tas' Man rodosi, dar anksti v /r 1 • i

Marijonų “Draugas” de-

panašus tipai yra ir tildei), mUj neapykantos ir pavy- joti, kad ilgainiui bus su- šuva Maskvos įsakymu pa- i “Draugui” sielotis, nes dar
s bailia;. Daleiskime, jei snan-.do; Tačiau vargu ket kada sekti ir iškelti aikštėn visi pildė žmogžudystę. Juk da- tik pradžia šventųjų metu
Jdien imperialistai pradėtu ;buvo tjek daug. visokeriau-j anų kruvinųjų diktatorių bar kokia tik pasaulyje į- jr Tjto turi užtektinai lai-
t ikarą, tai, ar jus manote, si(1 negeroviu, kiek jų da- (bendradarbiai. Atsiras drą- vyksta blogybė, tai vis ko nuvykti Vatikanan ir
įtoks Brazaitis norėtų .eit)jbal. y(..b Nepasitikėjimas,:siu dipukų, kurie neiškėn- Maskvai suverčiama bėda. gautj nuo popiežiaus atlei- 

Į tai o i on an. . e. ei jis kerštas, pavydas, lenktynes i tęs neiškėlė viršun darbeliu — dima už papildytas prieš
nei jo ’’aukščiausioji tavy 
ba” nenorėtu eiti kariauti

visokias palėpes, į urvus,! 
kad tik netektų jiems ka- ! 
riauti, Jie bailiai! Jie norė
tų, kad kariautų amerikie-. 

įčiai, vokiečiai, Prancūzai, I 
anglai ir kiti.

Amerikoje tokių tipų,

pavydas, „ 
.apsiginklavime, išradimuo- !tu, kurie karo metu padėjo 
jse ir gamyboje, karo pabūk-į Hitleriui lietuvių taurą žu- 
jlų eina kuo plačiausiu mas-|dyti.
| tu” (D., kovo 25 d.). j —------ ;—

Tikra, gryna tiesa. Bet j
kas gi šiandien tų negero .......... ............ .
jviu ir nedorybių yra vy-

dimą už papildytas prieš 
tikybą nuodėmes. Juk Wa- 

valdžia atleido 
jam visus prasikaltimus, tai

kaip Brazaitis, yra daug ir leidėjai ii -i i 11 n r? 11 t n i 4- /ai 'll ly •
Vakarų Vokietijoje

Žydų kilmės amerikietis, James Waterman Wise, ne
seniai apsilankė Vakarų Vokietijoje, federalinėje jos ■ 
respublikoje, kurią sukūrė Amerika, Anglija ir Prancū
zija iš savo zonų.

Mr. Wise gerai pažįsta Vokietiją, nes jis ten kadaise į 
mokėsi, jis ten daug kartų lankėsi ir dabar jis buvo nu 
vykęs pasižiūrėti, kaip ji atrodo.

jie tik liežuviais lepiaKa, 
tik poterius tekalba, kad 
būtų pradėtas trečiasis pa
saulinis karas, kad Lietu- 

ivoj būtų išnaikinti miestai, 
kaimai ir žmonės. Tai 
pasturlakų troškimas!

Jis labai šlykštus!

tu v

VISA GALVA Už
Be to, Mr. Wise yra žymus žurnalistas, pajėgiąs įžiu- TRUMANO POLITIKĄ

rėti daug dalykų, kurių eilinio piliečio akis nemato.
Grįžęs, šis žurnalistas duoda eilę straipsnių niūjorkiš- 

kiam dienraščiui “The Daily Compass.”
“New York Herald Tri

bune” skaitosi stipriausiu 
Ką gi jis naujoje Vokietijoje surado? Jis surado, kad Irepublikonų laikraščiu. Bet 

“nacizmas yra galingiausia įtaka šių dienų Vokietijos vėlesniais laikais šis didla- 
gyvenime”! * pis pradėjo labai smerkti

Ir jis kalb$ ne apie naujųjų nacių, išdygusių po karo, 'respublikonų frakcijos po- 
įtaką, bet apie senųjų, Hitlerio išperėtų ir išauklėtų! litiką Kongrese. Kovo 29 

Žydų padėtis Vakarų Vokietijoje tebėra apverktina, d. net dviejuose vedamuo- 
Antisemitizmas tebesiautėja, kaip siautėjo. Keletas tūks
tančių esančių žydų yra visaip neigiami, o tūliems net 
siuntinėjami grasinanti laiškai.

“Dauguma mokyklų mokytojų yra buvusieji naciai,” 
rašo Mr. Wise. Valdinėse įstaigose dauguma f pareigūnų 
taipgi yra tie patys, kurie neperseniai skalijo “heil Hit- 
ler”!

Denazifikacija buvo neva pravesta, bet tai buvo pajuo
kimas to žodžio, o ne tikrovė.

Rašytojas mano, jog dabartinė konstitucinė Vakarų * 
Vokietijos valdžia gali padėti nacizmui įsigalėti visiškoje! 
pilnumoje. Naujasis nacizmas gali nevartoti svastikos, į 

gali jis nesivadinti nacizmu, bet jis bus nacizmas, žiau
rus, baisus režimas, prieš kokį mes kariavome.

Šitaip rašo ne vienas Wise. Šitaip rašo kiekvienas, kiu 
ris tik giliau pažįsta dabartinę Vakarų Vokietijos būklę.' 

Prieš keletą savaičių savaitraštyj “The Nation” tilpo 
straipsnis, rašytas Vokietijoje gyvenančio asmens, kuris 
pasirašo “Caroluso” slapyvardžiu.

Tarp kitko, Carolus žymi:
“Bedarbių yra du milionai, neskaitant dalį laiko dir

bančiųjų... Turtingieji perkasi rusiškąjį kaviarą, stato
si vilas ir perkasi geriausios angliškos medžiagos pasiū
tus rūbus; jų Šerai, pirkti iš pramoninių kompanijų, ky
la* O sužeistieji karo veteranai ir našlaičiai badauja...” 

Taigi turime visapusį paveikslą: politinį ir ekonominį. 
Politinėje srityje viską nulemia naciai, gi ekonominėje 
— kapitalistai. Lygiai taip pat buvo prieš karą.

r Ne taip yra Rytinėje Vokietijoje, Demokratinėje Res- 
publikoje. Ten nacizmui buvo užduotas mirtinas smūgis, 

į/ten valdinės ir švietimo įstaigos nuo to brudo apvalytos; 
Jęten visi dirba, visi turi ko valgyti; ten jau nėra kapita- 
Ofetų. 1

Va, kodėl Amerikos komercinė spauda taip šlykščiai 
;• .Rytinės Vokietijos respubliką niekina, o Vakarinės Vo- 
^kietijos respubliką giria! ' »

■ .'Nepamirškime to, jog šiandien Amerikos valdovai,'

LAĮK
-IRAŠTIS APIE Mūsiškę
. ! APYSAKĄ.

riausiais pasaulyje platin- i Uruguajiečių Darbas Į 
tojais, jeigu ne toki šutvė- Nvas. men. 11 d.) šitaip at-1 
rimai, Marijonų Draugo’siliepia apie neseniai Lajs- 

vedėjai? Argiįvėje pasibaigusią
išeina nors vienas Draugo į “Kelias į Laimę”: 
numeris, kuriame iš visų |

apysaką

Roosevelto knygyne, kaip ljįih 
praneša “Miami Herald,” ! shingtono 
randasi virš penkių milionų i 
visokių laiškų, kuriuos da- i įr popiežius atleis, 
bar pradėjo egzaminuoti 
Washington© valdžios ats
tovai. Jie tikisi ten surasti 
daug “kramolos”.

Peržiūrėję tuos laiškus 
ar tik neužsimanys ir Roo
sevelto grabą atidaryti ir j

“Naujienos ” rašo, kad 
Anglijos karališkoji socia
listinė valdžia labai nusi
džiaugė, kuomet Trumanas 
pranešė, jog
bombas. Girdi, “Britai žino,

gamins H-

pažiūrėti ar kartais jis ne-i kad rusai įau gaminasi ato-

ta, kerštas ir kurstymas! 
prie naujo karo?

Todėl šis Draugo ragini-j 
mas melstis prieš negero
ves yra tik dar viena veid
mainystė.

JEIGU TURĖS SĄŽINĘ, 
TAI RAUS Iš GĖDOS

Chicagos Drauge Dr. A. 
Juška rašo straipsnį “700 
metų nuo pirmojo Lietuvos j 
krikšto.” Jis tvirtina, kadi 
Vatikano popiežiai visuo-| 
met buvo ne tik geriausiais 
Lietuvos draugais, bet glo
botojais ir gynėjais.

Bet šiemet • Amerikos 
Lietuvių Literatūros Drau
gija išleis Prof. Povilo Pa- 
karklio parašytą knygą

se straipsniuose pasmerkia 
vyriausybės oponentus. 
“Herald Tribune” griežtai 
atmeta tūlų republikonų 
Kongrese išstojimą už su
mažinimą Marshall Planui 
lėšų. Tie, girdi, kurie norė
tų, kad Kongresas sumažin
tų vyriausybės reikalauja
mą $3,100,000,000 sumą, yra1 mą linkui Lietuvos,

Tokiu pavadinimu JAV lie- pasiėmė su savim kokių 
rašytojas Rojus Mizara nors sekretų, kuriuos galė- 

juuiją tų perduoti Sovietų Sąjun- 
Ameri- gap Pasitikėti juomi nega- 
Praei- lį‘ma.

tuvių 
atidavė spaudai savo 
kuri n j — apysaką iš 
kos lietuvių gyveninio.
tų metų lapkričio 2 d. dien
raštyje “Laisvė” ši ąpysaka 
pradėta leisti tąsomis. Tuo j 
pačiu laiku ruošiama išleisti į 
knygą, kuri bus 350 pusi. 
Knygos išleidimui sudaromi! 
prenumeratai; kaina 1 dole-! 
l is. Būtų labai gražu, kad ir I 
Urugvajuje atsirastų tos apy-

Grupė senatorių reika
lauja, kad prezidentas Tru- 

; manas būtinai tartasi su
: i Stalinu užbaigimui šaltojo
' karo ir įvykdymui taikos.

Trumanas pareiškė, kad 
jis nemato reikalo su Stali-

• viugvcvjuj^. J r- A «1 J

I sakos prenumeratų, kuriu pa- . ne? Ameilkos
kardės tilps knygos gale. mokslininkai jau išvystę

Apie naują mūsų gerbia-! baisiausį karinį ginklą, 
mojo draugo Mizaros kūrinį šį Veikiausiai Trumanas 
kartą negalime plačiau išsi- mano, kad Amerikos žmo- 
tarti, nes lapkričio - gruodžio nėms, pagalba to “baisaus” 
mėnesių “Laisvė” tik dabar ginklo, bus maloniau ka- 
(vasario pradžioje) pradeda riauti prieš Sovietų Sąjun-

mo bombas... Hidrogeno 
bomba gali suvaldyti Mas
kvos valdovus.”

Jeigu “Naujienos” mano, 
kad hidrogeno bomba gali 
suvaldyti Maskvos valdo
vus, tai jos užmiršp. kad 
liaudies, kuri remia Mask- 
dys. Gali ją laikinai nusilp- 
bombomis niekas nesuval
dys. Gali ja laikinai nusilp
ninti, bet ji eis tuo pačiu 
keliu, kuriuo ir dabar eina.

“Naujienose” skaitau: 
“Tvirtinama, kad Stalinas 
pareikalavęs duoti jam 
500,000 kiniečių, dabar rei
kalingų įvairiems statybos 
darbams.”

Išrodo, kad Sovietų Są- 
‘ : neužtenka savo 

! darbininkų, jeigu reikalau- 
_ j ja iš svetur. Tuo klausimu
balsuotojų di- Amerika daug laimingesnė, 

nes turi apie penkis milio- 
nus bedarbiu...

mus pasiekti ir todėl neteko gą, negu susitarti ir taiko-i jungoje d A n z-v » i 11 4* t : : n,-. v < • ! rl o vhi n i idar nei paviršutiniai 
pradžia susipažinti.

pažinodami

su jos je gyventi. 
Tačiau, 

M i žaros!__  Paskaitęs tą knygą ir gerai , .
susipažinęs su dokumentais | puikiąją kūrybą, mes nei kiek 
apie popiežių neprietelišku-1 neabejojame, jog ir šis, —vė- 

” 1 T ’ ' ( Dr. i liausiąs jo veikalas, — yra
! dar vienas stambus Įnašas į 
lietuviu grožinės literatūros 

i lobyną.
“Kelias Į laimę” autorių 

.karštai sveikiname!

Įdomu čia tai, kad mūsų 
dienraštis uruguajiečius 
tepasiekia labai vėlai, —tik 
po kokios poros mėnesių, 
Tame pačiame “Darbo” nu-

v • • oziai.

Apysakos “Kelias į Laimę” 
Prenumeratoriams

Apysaka “Kelias į Laimę” baigiama spausdinti 
goj-e; susivėlinimas ją atspausti įvyko dėl stokos 
ninių spaustuvėje darbininkų.

Prenumeratoriai, norį, kad. jų vardai būtų knygon 
įdėti, teprisiunčia prenumeratas iki balandžio 5 dienos.

kny- 
tech-

Belgijos 
džiuma, 57 nuošimčiai, pa
sisakė už grąžinimą atgal į 
sostą karaliaus Leopoldo,1 
kuris dabar randasi išvy
tas už pasidavimą Hitle
riui.

Mat, jeigu yra klėtka, 
tai būtinai joje turi tupėti 
ir papūga.

Vėliau gautų prenumeratorių vardai ir pavardės kny- meryje randame S. J. Jo-
gon neįeis.

Tarne “Naujienų” ir 
Bro o klyno “Amerikos” 
bendradarbio E. Urbono 
eina “šaltasis karas” bolše
vizmo klausimu. Urbonas 
tvirtina, kad bolševizmas 
išsivystė iš socialistų bei 
socialdemokratų. kovo
jančių prieš tikybą, o “Nau
jienos” bažijasi, kad socia
listai bei socialdemokratai 
nekovojo ir nekovoja prieš

Marijonų organas “Drau
gas” turi užsienyje labai 
“sugabų” bendradarbį Vyt. 
Arūną. Jis, sėdėdamas Pa
ryžiuje, girdi, ką Stalinas 
su Molotovu kalbasi, ką ki
ti diplomatai kalba, diplo-

kubkos straipsnį, apie L. 
Pruseikai kadaise įvykusį

’ _ .. . > taipgi
apie Vinco Andrulio areštą.

Turime priminti, jog ir 
mes uruguajiečių spaudą 
(“Darbą”) gauname nere
guliariai, dažnai labai pa
vėluotai; kai. kada paskiau 
išleistą “Darbo” laidą gau
name anksčiau už pirmes-’ 
niąją. '

Tai parodo, kaip dar visj 
senoviškai veikia paštas.*;

Ir tai dedasi atominėje! 
gadynėje!

»Į; *

Šiomis dienomis apysaką užsiprenumeravo: Peter Se- bankietą Čikagoje, 
dar (dvi), Joe Sterbes, S, Zavis, Mary Strauss, J. Lau- 
rušaitįs, Agota Blaškienė; Agnes Kudis, Marijona Stan- 
čiauskienė, Agnes Yorks; (per J. Lavą) F. Kvederas (ir 
$1 auka), M. .Stulgaitienė (ir $1 auka), J. Lavas, So
phie Peterman, J.. K. Nelesh, Petras Stankevičius.

taipgi Churhillas, rimtai galvoja apie Vakarų Vokieti
jos kariuomenės sudarymą ir jos suliejimą, sujungimą 
su “Vakarų Europos” kariuomene.

Amerikoje rinitai galvojama apie vokiečių ginklavimą 
ir jų pastatymą prieš Tarybų Sąjungą, ruošimą trečia
jam pasauliniam karui.

Ar gerbiamas skaitytojas žino, ką visa tai reiškia?!

ii aipioinatai Kaiua, tupiu- 
matinės kalbos būna slap- karas

Kažin ar ių šis “šaltasis 
►” užsibaigs, hr išsi

vystys į “karštąjį karą” ir 
griebsis už H-bombu ?

V. Paukštys
tingos, o perduoda “Drau
gui.” Bet dabar jau ir A- 
merikos “sekretus” prade
da atidangstyti ir “Drau
gui” pranešti. t

Jis paskelbė, kad A. Ein
šteinas ir H. Wallace esą 
bolševikai. Kažin, ar jis tik 
nesi taiko atvykti Ameri
kon ir neamerikiniam komi-į talpinti jūsų rašto.

Redakcijos Atsakymai
Tadas Blinda, Philadelphia. 

Prašome paduoti Redakcijos 
žiniai jūsų vardą, pavardę ir 
antrašą. Kitaip mes negalime

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Penkt., Kovo 31, 1950



PIKIETININKAI
Rašo Jonas Molis.

Neverti žodžių, neverti 
dėmesio chuliganizmo iš
matos, kurie paskutiniuoju 
laiku pradėjo rikiuotis į 
“smogikų gretas”. Jiems 
tai ne naujiena, jie šiame 
darbe ne “žaliukai”. Jie 
mokėjo klastos ir provoka
cijų kaukėmis prisidengę 
dar 1940 metais su gėlėmis 
sutikti Tarybinės Lietuvos 
laimėjimus ir po vienerių 
metų judošiškai smogti nu- 
garon liaudies kariuome
nei, išžudyti geriausius Lie
tuvos sūnus ir tūkstančius 
Lietuvos ir Lenkijos žydų. 
Jų, Berlyno ranka suorga
nizuoti, batai i jonai bastėsi 
po lenkų ir žydų tirščiau 
apgyventas vietas ir, alko
holio, moterų ir vaikų švie
žio kraujo veikiami, jie 
pralenkė visus inkvizicijos 
ir viduramžių “šventųjų”
karalių žiaurumus.

Brooklyno Vienybės š. i 
m., vasario 3 d., 5 Nr., pir-i 
mame puslapyje teko man | 
matyti nuotrauką chuliga
nų, kurie pikietavo Laisvės 
šėrininkų metinį suvažiavi 
mą. Gerai įsižiūrėjau. Prie
šakyje dvi moterys. Jos ne-' 
supranta tos gėdos, tos at- ( 
sakomybės, kuria užsitrau-1 
kė, stovėdamos regreso iri 
kapitalo tarnų gaujoje. Josi 
net daro fotografui “sal-1 
džią miną,” lyg į turgų be- 
eidamos susitiko su savo 
“prietelka”-poniuse. Vy-' 
ras priešakyje prieš foto-' 
aparatą pajudino galvą, kad 
jo neatpažinus. Dviejų mo | 
terų “užnugaryje” stovi du ' 
“karžygiai”: vienas bandi
to veidu, kitas—“sturman-Į 
no” pozoje. Abu, reikia ma
nyti, netolimos praeities i 
nacizmo ar smetonininkų 
“ritieriai”. Toliau—maža 
metė mergaitė, kuriai gera! 
mama, auklėjimo sumeti- ' 
mais, neleistų stoti šalia | 
pažangiosios žmonijos prie
šų, po šlykščiais žodžiais 
išraižytais plakatais. Užau
gus ta mergaitė, pažinus 
tiesą, patyrus gyvenimo: 
žiaurumus ir verždamasi' 
už žmonijos geresrųjį būvį; 
kovūnų eilėsna, — atsitik- | 
tinai pamačius save nuo-| 
traukoje — prakeiks tuos, | 
kurie ją pasiuntę ir pastatė 
1950 m., sausio 29 diena,, 
Richmond Hill, šalia šovi-i 
nizmo, fašizmo ir kapitalo; 
tarnų, pikietuoti Laisvės; 
šėrininkų metinį suvažiavi-! 
mą. Tuo pačiu pikietuo- i 
ti visa, kas yra pažan
gu,. visa, kas kovoja; 
proletariato - darbininko 
gerovei. Kiti visi pikie- 
tininkai paslėpę savo vei- j 
dus tai už plakatų, tai viens '■ 
kitam už nugarų. Matyt, 
buvo bijomasi, kad neatpa-i 
žintų užinteresuotieji as- • 
menys. kurie, dėl “pikieti- ; 
ninku” Hitleriui nuopelnų, I 
neteko savo artimųjų. Nors 
daugelis atvykusiųjų dėdės 
Šamo kraštan pakeitė bei 
sutrumpino savo pavardes, 
bet pikietininkų nosys ir 
ausys liko tos pačios. Argi: 
jas nusitašysi? Mes žino
me, kain džiūgavo Naujie
nos ir kiti kapitalistų lietu
viškos klikos laikraščiai, 
dėdami žinia, kad už žudy 
mą Lietuvoje žvdų nuteisti 
du vokiečiai. Tik du vokie
čiai! Jiedu išžudė tūkstan- i 
čius žydų. Taip išžudė, kad1 
neliko nei vieno Lietuvos 
miesteliuose ir miestuose. • 
Tą žinią lietuviu kalki fa
šistiniai laikraščiai prane
šė, lyg atsidusdami: va. bū 
kite ramūs, ponai! Kalti 
tik du vokiečiai. Mes galė
tume pasakyti: Vagie, ke
purė dega!

Jei ponai pikietininkai 
teiktųsi prieiti arčiau prie

foto-aparatų ir savo veidus 
iš užnugarių “bendrakelei
vių” parodyti, tada gal 
jiems prisimintų, ir varžy
tinės išžudytų žydų drabu
žių, gi tūliems stipriau su
tvaksėtu laikrodėlis ant 

į rankos ar kišenėje ir dei- 
j mantas žiede krauju sužė- 
| retų, o “poniusei” žemčiū- 
igų eilutė kaklą svilintų ir 
auskaras žarija karotų. 
Bet, deja! Nusikaltėliai 

j stipriai užsimaskavę. Jie 
jau peršasi žydams į drau- 

i gus. Toksai Jonas Rima- 
Išauskas rinko D P stovyklo- 
ise “medžiagą” ir “išaiški
no”, kad geresnių už nacius 
ir fašistus lietuvius žydai 

! draugų niekad neturėjo. 
' Mat, prieš sušaudant, lietu 
' viai kunigai, gavę gerą pa- 
viržį, žydus krikštijo, o 
“aktyvistai” šaudė. Kas ga-
Ii būti geresnio: sutrum
pinti žemės vargų keliai ir 
priartina dangaus karalys
tė...

Apie pikietininkų, Smeto 
nos ir Hitlerio viešpatavi
mo metais, darbus-darbe- 
lius savo laiku bus daug 
parašyta. Jau Petras Cvir
ka ir kiti kėlė smetonininkų 
ir krikdemų klikos Lietuvos 
liaudžiai žalingus darbus, 
apie darbininkų, mažaže
mių ir “žemesniųjų” tar
nautojų vergija. • Renkama 
medžiaga ir apie Hitlerio 
Lietuvoje viešpatavimo me
tais “uoliuosius” lietuvius. 
Likę, išžudytų šeimų na
riai neužmirš jiems pada
rytos skriaudos ir išlengvo 
bus išaiškinti ir surasti kai 
tininkai, visvien kur jie be- 
sislaptytų ir kuriais var
dais ir pavardėmis besi- 
dangstytu. Mums norėtųsi 
patirti, kur pikietininkai 
buvo ir ką jie yra padarę 
vadinamoje “nepriklauso
moje Lietuvoje” žmogaus 
gerbūviui pakelti? Ar pi
kietavo jie Maistą, Drobę 
ir kitas valdžios ir priva
čias ištaigas ir darbovietes, 
kur buvo dirbama po 10-12 
vai. kasdien ir dar po 6 
valandas šventadieniais ir 
mokama už tą darba 75 li
tai (7 dol. 50 et.) mėnesiui, 
pav. — Maiste?

Dėdės Šamo krašte už
tenka jiems drąsos pikie
tuoti progresyvių žmonių 
sueigas. Tų žmonių-kovūnų, 
kurie ištisus dešimtmečius 
praleido kovoje, kovoje 
darbo žmonių gėriui. Jei ne 
tu tauriųjų kovūnų laimė
jimai, tai šiandien ir pikie 
tininkai neturėtų nei laiko, 
nei noro valkiotis šaligat
viais.

Aš šiais žodžiais nesiren
giu fašistų ir nacių bernus 
įtikinėti ir atkalbinėti nuo 
tolimesnių pikietavimų. Aš 
noriu tik pasakyti, kas 
atsitiktų, jei pažangieji 
Amerikos lietuviai į pikie- 
tavimus atsakytu tuo pa
čiu. Visus einančius į lietu
vių fašistų, krikdemų ir 
dipukų parengimus, mitin
gus ir kitas sueigas, — su
tiktų su plakatais ir ati
tinkamais šūkiais. Ar ne
būtų Įspūdinga, jei viename 
nlakate, vilko dantimis ka
lendamas, generolas Povi
las Plechavičius bizūnu 
plaktų nuskurusį lietuvį; 
kitame -— Antanas Smeto
na jotų ant suvalkiečio- 
ūkininko; trečiame — žy
dė, ištiestoje rankoje, siūlo 
nikietininkui - aktyvistui 
brangenvbes, o tas, už ran
kytės iškėlęs ios kūdiki, 
taiko pistolietu jam i gal
vą; ketvirtame—upės kran
tas, vieni žvdai aktyvistų 
Šaudomi, kiti kasasi sau 
kaną, treti gi, suvaryti iki 
kaklo vandenyje laukia sa-

Kongresmanas Helen Gahagan Douglas, iš Kaliforni
jos, užsiregistruoja pas apskrities balsuotoju sąrašų 
vedėją Benjamin S. Hite. Ji paskelbė kandidatuosianti 
j senatorius ir tikisi būti kandidatu abiejų valdančio
sios klasės partijų — demokratų ir republikonų. Kon- 
gresmanu ji buvo išrinkta demokratų partijos tikietu. 
Ją tuomet rėmė unijistai ir pažangieji. Kokia jos pro

grama bus šiems rinkimams ir kas ją rems, dar 
neteko sužinoti.

lt

CLEVEEANDO ŽINIOS
tinių ir Hitlerio perauklėtų j 
smogikus. Čia neturiu min
tyje visus DP’s, bet tik tuos, 
kurie tarnaudami Hitleriui iš
žudė’ tūkstančius Lietuvos žy- 

progresy v i ų žm on i ų.
Antra- klerikalams proga, tai 

, ku
riame galima įskųsti valdžiai. ! 
kad tas ar tie yra komunistai, j 
ir tie žmonės negalina iš vai- į 
džios apsaugos. Tai klorika.- ' 
lai, pasinaudodami šiomis pro- ' 
gomis, įskundė miesto admi- I 
nistracijai, kad mūsų apšvie- : 
tos organizacija esanti komu- į 
rištinė, ir kad Bimba čia at- į 
važiavęs “gali sukelti revoliu 
ei ją,” ii’ jie pamelavo, kad 
mūsų jubiliejiniame bankiete 
kalbės Paul Robeson’as.

Užpuolimo Istorija

Klerikalų Gauja Užpuolė 
Jubiliejini Bankietą

Lietuvių Literatūros Draugi
jai sukanka 35 metai nuo jos 
įsikūrimo. Draugija išaugo į 
didžiausią lietuvių apšvietos i (lų 
organizaciją Jungtinėse Vals- ! 
tijose. ši organizacija jau tu-Į baltojo karo laikotarpis, 
ri išleidusi 56’ įvairaus turinio j

, uio pasiskaityn 
kuopos randasi 
kolonijose ir 
virši n a G, 000. 
mojimui LLD 
kartu su trimis LLD kuopo
mis, gyvuojančiomis Clęvelan-

visose lietuviu 
nariu skaičius

tą 19 dieną kovo, žymiausiu; 
kalbėtojom ir svečiu buvo pa- Į 
kviestas Central inio Komiteto • 
pirmininkas Antanas Bimba. Į 
Kitais kalbėtojais buvo Abo- I 
kieno iš Chicagos ir buvęs J. 
V. kongresmanas Hugh 
Lacy.

Klerikalai, kurie yra 
džiausi apšvietus priešai, 
istorija mums rodo, aukšti 
talikų dvasiškiai degino 
laužų geriausius tų 1.
mokslo žmones, neišdrįso pul-1 
ti mūsų apšvietos organizaci- i 
ją iki jiems neatėjo proga. 
Viena, jie susilaukė sau tai- Į 
kos iš Geležinio Vilko aukle- I

De

li cs

ant

Kuo negali didžiuotisvo eilės; penktame — Pran-1 
elizijos ar kuriame kitame 
fronte, amerikietis karei
vis, veja nacius, o iš pasalų 
į jį taiko mesti granatą' 
“aktyvistas”. Panašių ir ki
tų plakatų galima sudaryti 
labai daug. Šūkiai tai]) pat 
įvairūs: Taip generolai ka- ■ 
lė lietuviams ii* šviesą ii’ 
tiesą! Smetonininkų žiau
nos kietos - nujodino ne 
vieną suvalkietį! Saugoki
tės nekaltu kūdikiu žudikų! 
Jei jie laimės, - lieps ir 
jums sau kapus išsikasti! 
Jie kariavo nacių bandose 
prieš amerikiečius!

žinoma, mano čia patiek
ti šūkiai perblankūs, mano 
plakatams projektai per- 
žmoniški išreikšti visiems 
naciu ir fašistu talkininku 
žiaurumams. Tik aplankę 
Lietuvos miestus ir mieste
lius, tik pasikalbėję su 1941 
-1'245 metais Lietuvoje gy
venusiais, galėtumėt suda
ryti sau vaizdą, kas ten dė
josi.

Šiandien tų šiurpių vaiz
dų ir įvykių artimiausi 
bendradarbiai, dažnai nele
galiai, pasiekę 
kraštus, jų tarpe ir JAVal-;tajpx pat 
stybes, — kelia nerimą, (“troškimo 
trukdo tęsti pažangiajai (skundėsi, 
visuomenės, daliai dešimt-! siautėja ’ pasaulyje morali- 
mečiais varytą darbą. Šitie i njs sugedimas, ’ šeimų pak

rikimas ir sukilimas prie£ 
“vyriausybę”. Pasmerkė |q 

, žudymą kitu žmonių ir!
norėdami, pa-11 saužudystes.

Visa tai gerai, visa tai 
galima • užgirti ir priimti. 
Kas gi šiandien netrokšta 
taikos? Kas šiandien nema
to moralinio sugriuvimo?

madoje plūsti Jo pilna visur, kur tik vieš- 
[patauja išnaudojimas ir

Vatikano galva

policijos

kumš- 
pavyz 
drabs- 
ant jų

R c n d a vo d am as svotai n ę,
slavų auditorijos .manadže- 
riui pranešiau, kad mos tiki
mės dipukų užpuolimo. Ma
nadžeris mane užtikrino, kad • 
tą dieną jis būsiąs savo ras-i 
tinėje ii* jeigu kas panašausi 
įvyks, jis - pašauksiąs policiją. , 
Sakė, kad mums policijos nė-' 
ra reikalo samdyti, nes “jus į 
būsite visi savi.”

Pora dienų prieš bankietą! 
svetainės manadžeris pasišau-' 
k ė mane ant telefono ir sakė, | 
kad atėję pas jį 2 detektyvai 
ii' perspėję neduoti mums sve- Į 
tainės, kitaip turėsiąs daug; 
bėdos, nes, girdi, bankieto i 
rengėjai neturi uždėję jokio i 
vardo ant savo plakatų, kas ■ 
reiškiąs, kad slapta organiza-: 
cija rengia tą banknotą. Tuo
jau su Jonu Stripeika nuėjo-' 
mo pas auditorijos manadžo-' 
rį nešini LLD čarterį. Taipgi i 
parodėme, kad ant mūsų pla-' 
kato LLD vardas yra pažymė- i 
tas 3 kartus. Manadžeris tą] 
visą peržiūrėjęs liepė rengtis! 
prie bankieto be baimės, pa-j 
kartodamas, kad jis apsaugos; 
mus.

Kovo 19 d. oras buvo labai

! ti miesto administracija!, Ji’ 
i dėl to, esą, negalima dasi- 
i šaukti policijos apsaugos, 
nors čia pat ant gatvės yra 

automobiliai.
Jis sakė šaukęs miesto tary
bos narį Kovacį, bot jo nebu
vę namuose tuom kartu. Bet 
pirmininkas mano tikino, kad 
dės pastangų gauti policijos 
apsaugą. Grįždamas iš rašti
nės dairiausi, ar nepamatysiu 
pažįstamų tarpo tos gaujos. 
Ogi žiūriu, kad po vidurį tos 
gaujos linksmas sukinėjasi žy
mus katalikų vadas, buvęs R. 
K. Susivienijimo prezidentu, 
ir taipgi stambus biznierius 
ponas Muliolis. Priėjęs pa
klausiau, ką jis čia veikia. 
Ponas Muliolis atsakė, kad jis

Į tik taip atėjęs pasižiūrėti, 
i Mat, puikus jam vaizdas, ka- 
' dangi smogikai ' svaido 
1 čiais į motoru galvas, 
I džiui, Vonslovionei, ir 
i to skystais kiaušiniais
i gražių drapanų iki jos persi- 
j grūda pro ta gaują į audito
riją. Dar kartą paklausiau 
pono Muliolio. ar jis negalėtų 
mums pagelbėti, nusivesda
mas tą gaują nuo svetainės 
durų. Atsakė negalįs. Grįžęs į 
svetaine, sužinojau iš moterų 
daugiau. Jos sakė mačiusios 
Obelieniaus kepyklos trokutį 
arti ir duonos išvežiotojai bas
tėsi aplink svetainę . () mes 
kaip tik ir buvome prisipirkę 
Obelieniaus duonos bankietui. 
Mačiusios du lietuviškus kuni
gus, sėdinčius au1 omobiliuje, 
ir mačiusios apie 10 policijos 
automobilių.

bažnyčiose
Tai bu-ipobažnytinėse salėse.

Kančių” ne-

Kovo 26 dieną buvo dide-Inizuojami 
y______i.- _  r- - •

, {vo “Kris 
dėl dieni s.

sakoma,

pi ežius 
įneštas

XII buvo at

teisękodėl mes turime 
Ryti, kad šitie Vatikano

madienį
nėra nuoširdūs, 
jais netiki. Juk 

ir pasek- 
imingiau būtų buvę, kad, 
vietoje • tos • prakalbos, po- 

ipiežius
Popiežius pasakė dvide- i vierniesiems • ; 

išimties minučių “maldą”, jkad jie liautųsi kurstę žmo- 
Bet popiežiaus maldos nėra'nes prieš žmones ir ruošę 
jokios maldos. Jos yra pap-;chuliganiškus žygius prieš 

| kitaip dalykus suprantan- 
Ičius žmones.

Už ta moralinį susmuki- 
Imą, kurį popiežius taip 
gailiai apverkė savo pra
kalboje, didžiausia atsako-

ti turi jį atnešti ir nunešti

Įrastos

bu
is. Jis savo prakal- 
s nerašo. Jam jas 
pasamdyti žmonės.

mis prakalbom!

daug geriau

būtų išleidęs savo gražus, saulutė švietė ir šildė, 
patvarkymą, Apie 10-tą valandą ryto ban- 
kurste Žmo- kieto šeimininkės jaui ruošėsi i

svetaines virtuvėje, kad laiku | 
pietus, į 
papuo-;

žinios

prie 
sargai, 

su- 
Su-

Bimbos sveikatos 
smogikai pavartojo 

metodą. Kada 
žėsj nro tampriai 

svo

United Press Agentu ros 
i pranešimu, šį sykį švento 
1 Petro Bazilikoje Pijus XII 
'kalbėjo už pasaulinę taiką, 

svetimus jpž padarymą galo karams, į 
\ prašalinimą i 
spėkos”. Jis 
:ad šiandien |

ponai jau daug kartu ir i 
daug kur yra prisitaikę* i 
prie riebesnių lovių. Jie i 
ir šiandien, i 
tikti, norėdami užmaskuoti i 
savo praeiti, — ieško “nau-H 
jose tėvynėse” silpnesnių 
vietų, kur galėtų “pasi
reikšti”. Šiandien kapitalo' 
kraštuose i 
komunistus. '

Šiandien madoje kiekvie-! priespauda, 
na, kuris bandytų tarti žo-l 
di drąsesnį, kuris mėgintų | Pijaus 
stoti kovon seniems 
bamš sugriauti, — pava
dinti komunistu. Mat, šitas 
pavadinimas daug kur pa
daro žmogų “nusikaltėliu”. 
To pigaus dienos momento 
griebiasi ir pikietininkai, 
kad nukreipus nuo saves 
teisingumo akis. Bet tei
singumas ir tiesa ne visa
me pasaulyje snaudžia.

Yra kraštų, kur budi ir sviams pasižiūrėti j lietuviš- 
sudrumstame vandenyje ką kataliku bažnyčią, į jos 
stebi lydekas ir ryklius, ku
riuos galų gale audros iš
mes seklumom

bažnyčios. Ar begali būti; 
didesnis tvirkinimas žmo-Į 
hių, kaip, pavyzdžiui, lietu-; 
vių kunigų kurstymas ti- ; 
kinčiųjų prie smurto ir' 

l chuliganizmo ? Moralinis į 
sugedimas aukščiausiai iš- Į 
kilęs klebonijose. O popie- ; 
žius nėra pajudinęs nė pirš-1 
to, kad tą vėžį iš dvasiniu-i 
iki jos kūno išgydyti. Ir taip 
ilgai, kol popiežius nedaro 
jokių žygių savo kunigijos 

. su draudimui, jo maldos, 
būkime tikri, nepasieks

Visa bėda tik tame, kad 
XII vadovaujama 

sta- i bažnyčia šiandien yra vie
nas svarbiausių karo kurs
tytojų. Argi taip seniai 
nats popiežius skelbė kry
žiaus karą naujosios demo
kratijos kraštams? Ką gi 
daro šiandien katalikų baž
nyčia Amerikoje? N Argi ji 
nėra pačiu stipriausiu reak
cijos stulpu?

Užtenka mums lietu-

ZAGREB; — 20 procentų 
Kroatijos piliečiu rinki
muose balsavo prieš Tito. 
Kroatija yra sudėtinė Ju
goslavijos dalis.

Draugas.

Montello, Mass
Kovo 19 dieną Brocktono 

ligoninėje mirė Juozas Tamu- 
levich, gyvenęs 90 Upland 
Rd. Velionis sirgo šešias sa
vaites. Velionis gimęs liepos 
4, 1879 metais, Marcinkonių 
kaime ir parapijoj. Palaido
tas laisvai, Melrose-Brockton 
kapinėse. Laidojimo pareigas 
atliko graborius Yakavonis.

Paliko nuliūdime 
Mary, tris dukteris, 
brolį ir daug giminių. 
Shimaitis ant kapų
ata.t i n k a m ą atsisveikinimo 
kalbą.

Velionis buvo dienraščio' 
Laisvės skaitytojas ir nuošir
dus darbininkiško judėjimo 
rėmėjas. Priklausė prie pa
šalpos draugysčių — Šv. Ro
ko ir Vienybės Draugystės. 
Lai būna Juozui ramu ilsėtis, 
o jo šeimai ir giminėms užuo-

G. Shimaitis.

kunigus ir pasaulietiškus 
klerikalus. Juk tai paties 
Vatikano “piliečiai” ir auk
lėtiniai. Patys svarbiausi 
kryžiokų organizatoriai 
yra mūsų kunigai. Kryžio
kų chuliganiški puolimai 
ant pažangiųjų organizaci
jų ir jų parengimų suorga- i jauta.

z.mona 
vieną 

George 
pasakė

pagaminti gardžius 
prirengė stalus ir juos 
šė gėlėmis. Po 12-tai 
(lai* pradėjo ateidinėti
kad šv. Jurgio bažnyčioje ku
nigas raginęs jaunus parapi
joms nueiti pas Slovėnų Au
ditorija, kad apsaugoti dipu
kus. Kitas pranešimas atėjo, 
kad pas bažnyčią buvę dali
nami lapeliai, raginanti kuo 
daugiausiai eiti pas auditoriją 
su teroristų gauja, km- vyko 
mūsų jubiliejaus
Greičiausia, kad tas pats buvo 
daroma ir pas šventojo Kry
žiaus bažnyčią. O betgi iš 
to didelio jų triūso pas sve
tainę atėjo 'tik virš šimto, di
delė didžiuma sąmoningų pa- 
rapijonų nesidavė sutepti sa
vo vardo teroristų patenkini- 
m u i.

bankiotas

Jeroristų Govčda Užpuola

Apie antrą valandą bankie
to šeimininkės prašo manęs, 
kad nuėjęls į krautuvę par
neščiau joms keletą smulkių 
dalykėlių. Išėjus iš svetainės, 
vaizdas atrodo visai papras
tas, žmonių, kaip šventadienį, 
matėsi neperdaugiausia. Bet 
grįždamas iš krautuvės radau 
visą, ant kiek klerikalai ga
lėjo sumobilizuoti, smogikų 
govėdą tampriai susigrupavu
sią prie svetainės durų. Kiti 
dalino lapelius, kuriuos tik 
Goebbelso mokinys galėjo pa
gaminti, 
prie tos 
balsai:
here is the man. . . 
mane fotografuoti iš visų pu
sių. Visai nekreipdamas į 
juos atydos, prasistūmiau pro 
juos Į auditoriją. Atidavęs 
šeimininkėms parneštus daly
kėlius, išsigrūdęs pro tą 
smogikų gaują, nuėjau į au
ditorijos raštinę, kurioje ra
dau Sk venų Namo Bendrovės 
pirmininką, kuris man prane
šė kad mes esą bjauriai įskųs-

Prisiartinus arčiau 
govėdos, pasigirdo 

“Here is the man, 
Apspito

Bimbos Sveikatą

Prie svetainės jų būta pasta- 
tvti sargai, kurie pažįsta Bim
bą, kad pranešti teroristams, 
kada Bimba pasirodys 
svetainės durų,
pamatę Bimbą ateinant 
šuko: “Bimba! Bimba!’ 
žaloj imu i 
lietuviški 
banditišką 
Bimba ve
sugrupuotą govėdą link 
tainės durų, tai vienas iš smo
giku numetė Bimbos skrybė
le, ir kada Bimba pasilenkė 
pasiimti ją, tai jie puolė, kad 
ji parsitrenkti ant žemės ir 
sužaloti. Bet Bimba nesilenk- 
damas prie skrybėlės sumaišė 
banditu planus. Tuomet vie
nas iš banditu smogė į burną, 
sužeisdamas Bimbos lūpą. 
Bimba greitai griebėsi į abu 
kišenius... Banditai, nežino
dami, ką Bimba turi rankoje, 
atšoko nuo jo apie penkias 
nėdas ir ta proga Bimba nu
ėjo į svetainę.

I Svetaine su Akmeniniais 
“Tikietais”

Ta klerikalų suorganizuota 
gauja, nieko nepešusi ant ša
ligatvio, nradėjo grūstis i sve
tainę. Man norėjosi užtrenk
ti svetainės duris, bet vienas 
įkišęs koją tarpe durų juo
kėsi iš manes. Pamatęs, kad 
ir ponas štaupas atsigrūda 

i su kitais į svetainę, paklau
siau : ko jūs čia atsigrūdate, 

Į jūs nekviesti ir nepageidau
jami. štaupas, kuris dar ne
seniai prigulėjo prie LLD 22 
kuopos, skubindamas sako: 

i “Matai, matai, jūs, komunis- 
[ tai, jūs dirbate komunistinį 
darbą, čia reikia, reikia. . .” 

: Palikau jį. Mrs. Werner irgi 
; pastojo jiems kelią, protestuo
dama, kad jie neturi tikietų. 
Vienas iš smogiku atkišo ki
šenių ir sako: “šia kur ma
no tikietas—pačiupinėk! Mrs. 
Werner palietė kišenių, ogi 
akmuo kišeniųje. Ar jie visi 
turėjo po akmenį, sunku buvo 
atspėti, 
sigrūdę 
štaupai,
apdekoruotas kavalierius Ba
nys šypsojosi, į mane žiūrėda
mas, ir kiti. J. N. S.

Bet jie visi buvo su- 
i svetainę. Buvo 
Muliolis, Smetonos

ZURICH, Šveicarija. —• 
Dabartiniuose šio miesto 
tarybos rinkimuose komu
nistai neteko 15 vietų. Se
nojo taryboj jie turėjo 19 , 
vietų, o naujojoje turės* 4.
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KALVIO IGNOTO TEISYBE
APYSAKA 9

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS
3-21-50

(Tąsa)
— Na, ko? Ko? Pastriūbom, lyg mo

čiai mirus. Ko gi tu žliumbi? — ėmė .ji 
tildyti dukterį, bet- toji dar labiau su- 
kūkčiojo. Pagaliau motina, dukterį' be- 
ramindama, pasigailėjo savo šiurkštu
mo, pati susigraudino ir pravirko. Ir 
taip jos verkė abi, galvas suglaudusios, 
lyg kažką labai brangų ir artimą palai
dojusios.

Motina atsipeikėjo pirmutinė.
— Na, ir ko gi čia jau ... Ir dūduos- 

ma abi, kaip ierubės. . . Eime vidun, — 
pasakė ji užverktu, nuolaidžių balsu ir, 
per pečius apsikabinusi, įsivedė dukterį’ 
trobon, vis šnekindama: — Na^ liau
kis... Liaukis. Liaukis gi tu! Ko rėki, 
kaip maža!

Jei Karusę lengva buvo užšnekinti ir 
tuojau nuvaryti į lovą, tai pačiai moti
nai aprimti tą vakarą buvo ne taip pa
prasta. Ilgai ji sėdėjo kryžiasuolėje po 
“abrozais,” tyliai šluostydama ašaras, 
tarpais poteriaudama, tarpais piktai 
kuždėdama priekaištų ir pagiežos pilnus 
žodžius, tartum ginčydamasi su savo 
dievu.

Iš tų jos maldų Ignotas seniau nemažai 
pasišaipydavo:

— Sunkus tau “rokundas” su dievulė
liais, — sakydavo jis. — Gražumu, ma
tyt, su jais neina....

— Atstok, nepraustaburni! Aš tavęs 
neliečiu, ir tu man, žiūrėk, kad pono 
dievo dovanai neminavotum! Parmazo- 
nė iš manęs nebus. Nelauk! — atsikirs
davo jinai su pykdama.

Jai vis atrodė, kad Ignotas nori ją 
apiplėšti, atimti iš jos tą vienintelį nusi
raminimą ir viltį.

— Kas gi liktų, jei nė to švento kam
pelio užstalėj nebūtų po abrozais? — 
klausė ji Ignotą, kai, dar jauni būdami, 
jie ginčydavosi dėl tikėjimo.

— Na, kas gi, manai, būtų? Kai}) yra, 
taip ir paliktų! Supūva ir šventas, ir 
prakeiktas ... Kad tu tam kampe, šap- 
sėdama rąžančių, lindėsi, tai rojų, ma
nai, gausi?... Manyt, aiškus daiktas, 
gali, kaip nori, ale kas iš to bus, tai ne
žinai. Man tavo dangaus ir rojaus ne
reikia, tik, žiūrėk,'— man žemėj praga
ro nedaryk!

Visos tos kalbos nepadarė perversmo 
Varkalių šeimoje. Perversmas prasidė
jo nuo mokytojo Didžkaus sugrįžimo iš 
katorgos.

Tik išsirito iš pastalės, vaikai, — tuoj 
ir prie knygų.

Kalė kalė, kiek to gazo vieno išdegino 
vakarais. Seneliukas ir tas, Karusiotės 
nepaleisdamas nuo knygų, spyrė “slebi- 
zuoti.”

Varkalienės išmanymu, tas skaitymas, 
tos knygos ir sugadino Karusę — išvedė 
iš kelio. O klebonas tas dabar visai pri
baigė.

“Tokią mergą! Visam paviete nėra 
dailesnės! — dūsavo Ignotienė. — Būtų 
— kaip visos, tai nei galvos sukimo jo
kio, nei klapato. Pasimelstų sau, ir per
eitų jai.. . O dabar — te, kad nori .. . 
Ale ir kunigas gi! Taip užvilt mergio
tė! Taip pažeist širdis!-... Neduok’tu, 
ponedieve, nei nebepriprašysi, .nei nebe- 
prigrasysi bažnyčion! Kas gi daryt? 
Kas gi daryt?” blaškėsi motina, verkė, 
burnojo prieš kunigą, čia pat atgailavo, 
meldėsi ir vėl keikė.

Ir juo labiau ji mąstė apie nedorėlį 
kunigą, juo daugiau tamsių jo darbų 
kilo jai prieš akis:
, “Pats savo rankom, atstūmė! Nedova
nos jam dievulis, nedovanos. Merkis ■— 
neužsimerksi; negali nematyt. Ir lupikas 
neapsakomas!... Ir geria, kaip ark
lys... Ir su vokiečiais vis... O Gražio 
Saliutę ar apgynė jisai? Ne, negynė! Ne
gynė, ne! Nė šešiolikos metų neturėjo 
mergytė..’. “Špijonka!” Ir nusmerkė vo
kiečiai.... Ir kunigas'— prie visų su 
kamža, su stula atėjo, kryžių bučiuot da
vė. Išvedė prie tartoko, užrišo akis, pa
statė prie sienos ir šaudė rėkiančią, kly- 
kiančią, kol parpuolė...”

Užmigo ji paryčiu, visai nusikamavusi,' 
o sapnavo Ignotienė savo tėviškę — vien- 
kiemėlį ežerų krašto smiltynuose.

£>ena tėvo trobele ant kalvos, vėjo pa
gairėje, aplinkui nei medžio, nei krūmo, 
nei šakalio, — tokia “bulunda” vieta.

Bet jai miela, gražu. Pakriūta, ežeriu
kas, kai}) linmarka, toliau grikių laukas 
ir baltos smėlio kalvos. O tom kalvom 
ėjo jis — Ignasius, jaunas, aukštas aukš
tas, kaip jovaras, šviesus šviesus, kaip 
mėnulis skaistusis! Ir vedėsi jis už ran
kos Karusę, tik ne liūdną, ne verkiančią, 
bet linksmą, dainuojančią, ilgon kason 
žiedelius įsipynusią . ..
O 
e“)

7’h, lazdele sausoja, 
Balžienėli baltasai!

Grįžo kalvis Ignotas namo aštuonio
liktųjų metų birželio pradžioje.

Niekas nesužinojo vėliau, kad jis Pa- 
lūgės kalvose lūkuriavo pusdienį, iki nu
sės saulė už Varaščinos miško viršūnių 
ir ilgi šešėliai, nutįsę vieškeliu, praskys 
mėly no j e p r i ebl an do j e.

Nuostabi tai buvo pavakarė! Kalvų 
kauburėliuose daug kur mėlynavo rugių 
rėžiukai. Iš pamiškės ir pabalių po kait
rios dienos skleidėsi ploni balzganų rū- 
kelių šydai. Oras buvo lengvas ir skam
bus. Galėjai išgirsti, kaip už upelio my
kė namo genami ’galvijai, piemens pleš
kino botagais, lojo šunes ...

Apžiūrėjęs gerai užsitraukusią žaiz
dą kairėje šlaunyje, Ignotas pasirinko 
sausą, lengvai nuo’kitų atskiriamą alks
nio stuobriuką ir pakasė po juo Nagano 
sistemos revolverį odinėse ' makštyse ir 
dvi “citrininei” granatas; po to išsitie
sė žolėje ir ilgai tįsojo alksnių pakrū- 
myje, sekdamas seniai nematytą, tokį 
miela ir artima savo kaimo lauku vaiz
dą. Tik sutemus jis nusileido į vieškelį 
ir, kareiviškus batus per petį persisvė
ręs, nejausdamas jokio nuovargio, pla
čiais ir lengvais žingsniais šlamindamas 
šiltii dulkių prigėrusias pakelės varna
lėšas, atžingsniavo į Rugelius.

“Paika. .. Vaikiška. .. O miela, sma
gu ... —■ galvojo jis, vis greitindamas 
žingsnius. — Štai ir galinis klevas ma
tyt!... Trobos tartum nepaliestos, vi
sos išsilaikę... Va, ir kalvytėlė, kaip 
kurmarausis, po klevu susigūžus .. . Te
bestovi, nesukūrenta...”

Pakvipo dūmais. Rugelių galvijai jau 
buvo, suginti: prie šulinių baubė karvės, 
bliovė avys, amsėjo šunes, girgždėjo il
gųjų svirčių ašys, ir neaiškiai šūkalio
jo moterys, girdančios pakiemiui išsi
sklaidžiusią bandą.

Kaimas dūzgė iš tolo.
“Kai]) avilys!” pagalvojo Ignotas. 

Kas kartą vis labiau jaudindamasis, jis 
priėjo galinės sodybos pakluonę, perlipo 
tvorelę su pakoja, takeliu tarp kopūs
tų atžingsniavo, niekieno nepastebėtas, 
nė šunų nelojamas, ligi pat ‘tuščio kie
mo vidurio, prieangėlyje nusimetė ba
tus ir staiga pasirodė ant savo trobos 
slenksčio.

Žmona kone parkrito; paskui pripuo
lusi apkabino ir, nė žodžio neištarusi, 
apsiverkė.

— Nagi, sveika gyva! Nagi, ar tu 
žado nebtekai? Nagi, bobučiut! Kas gi 
tau? — šnekino ją Ignotas ir glostė jos 
pražilusius, iš po skarelės išsipešiojusius 
plaukus, kol ji pagaliau pro verksmą 
pradėjo aimanuoti:

Jau ir laidojau, ir egzekvijas...
— Ogi’ vis tu su tais burtais, — su

murmėjo Ignotas: — Nemačijo nė vie
nam. Nė vienas nuo kulkų neišsimel- 
dė ... Na, kurgi daugiau jūsų? . .. Ka- 
rusiotė kur?

Karusė, grįždama iš Graužinio kiemo 
kartu su seneliu, išgirdo motinos kūk
čiojimą ir skriste įskrido trobon. Prie- 
temėlėjė pamatė aukštą, petingą žmo
gų kareiviškais marškiniais ir trumpai 
apkirptais plaukais. Motina, apglėbusi 
jį, šniurkšėjo ir glostė jo rankas, pečius G

— Davė dievas! Susilaukėm! Ar svei
kas gi tu? Ak, tu, motina švenčiausia! 
Ko gi aš verkiu?! . ■’

Stipri, labai išaugusi ir pasikeitūsi, 
Karusė pripuolė prie tėvo taip staigiai, 
kad jam kvapą užėmė.

'— Nepargriauk!... Nuo kojų, ožka, 
nutrenksi!... A, tai merga išaugus! — 
murmėjo Ignotas, slėpdamas savo , susi
jaudinimą ir. grožėdamasis dukterimi, 
kuri bučiavo jam rankas; b kai ji pri
siglaudė, buvo girdėti, kaip stipriai mu
ša jos širdis.

(Bus daugiau),

Dr. S. Matulaitis

Iš kur kilęs žmogus
(Tąsa) (ichtiozauras) arba ne

Taip iš tikrųjų ir yra. Pa- driežas, ne paukštis. Beito ■ 
iki mūsų dienų užsiliko ‘dar 

‘ t smėlėtame 
dumble vadinamas lanceti
kas. Tai pereinamoji for
ma tarp bestuburio van
dens kirmino ir stuburinio- 
žuvies. Lancetikas turi jau 
ištisas nugarkaulio smege
nis, kaip ir stuburiniai gy-1 
vuliai, bet jis neturi-dar 
stuburo. Vietoj stuburo per 
visą jo ilgį tęsiasi nugar
kaulio smegenis apsupantis 
iš kremzlės .šniūrelis, kurį 
vadina stuburo styga. Tai 
jau atmena būsimą stubu
rą, kuris pas stuburinius 
yra sukaulėjęs ir susideda 
iš atskirų kauliukų. Tuo bū
du lancetikas yra pereina
moji forma tarp bestubu
rių ir stuburinių. |

Jeigu paimsime dabar žu
vis, gyvenančias vien van
denyje, ir rėplius, gyvenan
čius sausumoje, tai, pavir
šutinai žiūrint, išrodys, pa
rytum tarp jų' nieko bendro 
nėra. Bet paleontologija 
tiekia mums liekanas ięh-j 
tiozauro—pusiau žuvies, | 
pusiau driežo. Bet šito dar| 
maža. Mes dar ir šiandien i 
randame ant žemės vadir.a- i 
mus dvejopai ‘kvėpuojan
čius gyvius. Štai Australi- 

•, vasaros kaitroms 
i ‘if jtf'nepasiliko!! ^iusta dauMė | 

................ —. gyvenah- 
j tai yra nustatęs, kuriuo Į į'1?;8 ?uvysneremia tūlam I 
'keliu ėjo gyviu vystymasis, i al^ul vanclens. Taigi gyve-1 
i Pirmučiausia buvo bestu-1 “a; .ter! gyvulys ceratoms; | 
i burial, vėliaus atsirado stu-Ulsai’ ^uome^ Yra , vanduo, ; 
buriniai, būtent, prasčiau- į gyvęnav< vandenyje ir kye-1 
sios jų formos žuvyšj'.po to! PaŪJa žiaunomis, kaip zų- ; 
rėpliai, o dar vėliaus paukš-|V1S> bet, vajidemui. isdzių- i 
čiai ir žinduoliai, vėliausia1 v?8’ *!1S. Jaucia save neblo- , 
už visus žmogus. glausiai m ore, nes jo pūsle

m u-j • • _ • „ taip sutaisyta, kad gali at-Tuo budu prieiname jau: ...J. . G ’ , .1 i . i < j likti plaučių darba, t. y.. prie supratimo, kaip bend- J
rais bruožais ėjo evoliuci- j 
jos kelias. Bet čia kyla 
klausimas, ar tai iš tikrųjų 
taip yra? Kokius įrodymus 
turi mokslas,, kad, sakysi- i kojomis, kad is vieno is- 

Idžiūvusio ežero ar upės | 
! i perrėplioti į kitą, kur dar į 
lyra vanduo. Kelionės metu 
ji kvėpuoja organu į plau
čius panašiu, štai žuvis su 
išverstomis akimis kaip 
varlės. Ji laipioja ant me
džių paupiais ir pavojuj 
esant krinta nuo šakos į 
vandenį, štai jau minėtas 
ceratodas; senovės rėplio
janti žuvis. Bet maža to. 
Paimkime mūsų varlę ar 
salamandrą. Suaugusi varlė | 
ar salamandra gali kvėpuo- į 
ti tik plaučiais, bet jų buož- i 
galvės gyvena tik vandeny
je ir kvėpuoja žiaunomis,

(Daugiau bus)

leontologija aiškiai mums 
šitai parodo. I 
žemės plutos sluoksniuose 
nerandame 
aukštesnių augalų liekanų. 
Iš gyvulių randame smal- 
žių, vėžių ir žuvų liekanas; 
iš augalų dumbles ir kitas. 
Naujesniuose sluoksniuose 
randame jau rėplius ir 
spygliuotus augalus. Paga
lios dar vėlesniuose sluoks
niuose randame jau paukš
čius ir žinduolius. Jau šitai 

i aiškiai parodo, kad ant že- 
I mes pirmučiausia atsirado 
i paprasčiausieji organizmai, 
I d-po to iš tų prasčiausiųjų 
i milionais metų, evoliucijos 
keliu vystėsi vis naujos to
bulesnės formos, iki žinduo
lių ir žmogaus. j

Mūsų laikais prasčiau
siu gyviu yra ameba, susi
dedanti tik iš vienos ląste
lės, bet ir ji matomai jau 
perėjusi ilgą vystymosi ke
lią, turi jau ir plėvelę ir 
branduolį; pirmieji orga
nizmai galėjo būti dar 

i prastesni, galėjo susidėti 
tik iš baltinio (protoplaz- 

|mos), gniutulėlio, be bran- 
' duolio ir plėvelės. Koki iš 
I tikrųjų buvo tie pirmieji 
i organizmai ant žemės, ne- . . 
i žinome, nes aišku, jokiu klu

7 7 I , 4. J r 1 , r,I liekanų
Mūsų dienų mokslas t vi r 

nustatęs, kuriuo i • • •

Senesniuose gyvenąs marių ‘ ii •« •

nė žvėrių, nė

lupių ir ežerų ir 
ios žuvys netenka

rios gali išlipti ant krauto 
ir tūlą laiką gyventi ore.

Štai žuvis anobas, kuri

me, iš i kirmėlių išsivystė žu- | 
vys arba iš žuvies rėpliai, 
ar išį replių paukščiai ar 
žinduoliai.
Dabartiniais mokslo davi

niais, i mes galime duoti 
tvirtą ir galutiną atsaky
mą: taip-iš tikrųjų ir buvo. 
Mes tūrįme neužginčijamus 
šito įrodymus ir paleontolo
gijos daviniuose ir gyvuose 
pavyzdžiuose, dar užsi
likusiuose iki šių dienų gy
vuliuose. Paleontologija 
duoda mums iškasenas, ku
rios aiškiai parodo, kad ki
tados gyveno ant žemės 
pereinamos formos, sakysi
me, nė žuvis, nė driežas

I
1-■

“GIEDA GAIDELIAI”
Lietuvių Salėj — 29 Endicott St. 
Ši ŠeštacL, Bal.-April 1, 6:30 Vak.

Visi Keliai į Worcesterj!

WORCESTER, MASS.
Pas Mus Dipukai Pikietavo 
Kultūrinį Parengimą

Kovo 26 d. ALDLD 11 ir 
155 jiuopų suruoštą jubiliejinį 
bankietą minėjimui 35 metų 
sukakties žiauriai ir begėdiš
kai pasitiko tūli lietuviški di
pukai. Trimis valandomis 
prieš prasidėsiant bankietui, 3 
vai. po pietų, daugiau kaip 
pora tuzinų atmaršavo su 
įvairiais užrašais ant popieri
nių kortų ir spaceriavo ant 
šaligatvio prie Lietuvių Sve
tainės, kur bankietas turi 
įvykti. Jie vaikštinėjo šūkau
dami, blevyzgodami, kaip ir 
jų iškabų užrašai: “Those 
Who Work for Joe Stalin 
Don’t Belong in the U. S.” 
Mat, jau jie ‘‘žino’’! 
Kerštingus "veidus rodydami, 
rodos, gatavi ką tai suėsti! 
Minia žmonių - stebėtojų di
dėjo;; matomai, didžiuma bu
vo parapijonų, nes bažnyčio
se buvo išdalinti įsakymai, 
kad eitų demonstruoti prieš 
Bimbą prie to bankieto. Na, 
ii- šiaip visokių žmonių rinko
si tos keistenybės pažiūrėti.

Nei pusvalandis laiko ne
praėjo pikietuojant, kai pri-

1 žytė ir Ališauskaitė — taip- 
i gi gražiai padainavo. O miš- 
Irioji grupė su dainelėmis apie 
; meilę tikrai sužavėjo visus, 
i net ir senus. Po dainų pir- 
; mas kalbėjo ALDLD sekreto
rius D. šolomskas. Paskui — 
Antanas Bimba. Jis energin
gą ir gerą prakalbą pasakė.

Gaspadinės sunkokai turė- 
i jo padirbėti, išduodamos visą 
maistą bankieto dalyviams, 
nes darbininkams ir kalbėto
jams neliko. Dirbo Vosilienė, 

1 Pilkauskienė, Janulienė, Stan- 
i kienė. V. Žitkus ir vėl pri
kepė gardžių pyragų ir pa
dėjo gaspadinėms darbuotis. 

: Jaunimas panešiojo maistą j 
stalus.

“Gieda Gaideliai”
Nei vienas nepamirškite, 

kad pastatymas keturių veiks
mų dramos “Gieda Gaideliai” 
bus šį šeštadienį, Lietuvių 

i Svetainėje, 29 Endicott St., 
į 7 vai. vakare.

Vienatinė proga yra pama
tyti veikalą, kuris Lietuvoje 

! parašytas. Jį suvaidins akto- 
riai-mėgėjai iš Brooklyno.

! D. J.
buvo keliolika policininkų ir 
pora saržentų. Matome, kad 
iškabas suguldė ant šaligat
vio į krūvą r ir pikietininkų 
veidai persikeitė — nosis nu
leido. Mat, leidimo neturėta 
iškabas nešioti.

Jų komandierka ir perkal- 
bėtoja, puošniai pasirėdžius, 
atsiskyrėlė nuo Dr. Lenkino, 
Miss Sidąbriūtė. pasikalbėjo 
su saržentų ir nudūmė leidi
mo gauti. Už valandos laiko 
sugrįžus — ar ji gavo ar ne
gavo leidimą sekmadienį- — 
išsiprašė iš policijos tik šešias 
iškabas nešioti, o kitas turėjo 
numesti, ir bjauriai nupieštas 
Stalino paveikslas neleistas ne
šioti. Mat, tie sutvėrimai ne
pagalvojo, kad mūsų šalis tu
ri diplomatinius ryšius su Ta
rybų Sąjunga. Policija su
mažino būrius, leido tik po 
du vaikštinėti atskirais pro
tarpiais, o kiti visi buv0 prie 
žiūrėtojų, į kitą pusę gatvės 
nuvaryti. Taip ir tęsėsi “pi- 
kietas” iki prietemos. Į ban
kietą žmonės įėjo pro pikieto 
liniją. žinoma, keletas liko 
sutrukdytų. Buvo 16 policis- 
tų gatvėj, du prie svetainės 
durų, žmonės žiūri pro lan
gus ir nuo svetainės gonkų. 
Retkarčiais įvyksta visokių 
komplimentų' fašistukams -pi- 
kietininkams. j Kad ir rimtai 
kas nori ką Q jiems pasakyti, 
tai jie atsikerta dantis iškišę, 
kaip koki tigrai. Bet nieko 
negali daryti, nes skaitlinga 
policija akylai juos daboja.

Argi jie pagalvoja šiandien, 
ką darė vakar?

Vietinis “Telegram” rašė: 
“lt looked early yesterday 
afternoon as though blood 
were going to be shed at the 
corner of Endicott and Bige
low Streets.” “Telegram” 
pilnai simpatingas pikietinin- 
kams ir žino, ką rašo. Reiš
kia, kraujo praliejimui gauja 
fašistukų atėjo pas Lietuvių 
Svetainę. Ir čia gyvenančius 
lietuvius, jau per desėtkus 
metų veikiančius* kultūrinėj 
dirvoj, niekino. Tai pirmas 
toks bjaurus pasikėsinimas 
įvyko dėka naujų atkeliavu
sių iš Vokietijos dipukų. Įdo
mu, kaip mūsų pažangieji 
jaučiasi, kurie taip supasyvė
jo? Ar vis saldžiai miegos?

★
Bankietas buvo pasekmin

gas. Susirinkusiųjų buvo trys 
pilnutėliai stalai pėr visą sa
lę. Jau baigė pasivalgyti 
kalakutienos pietus, ir po 7 
vai., buvo, kai pribuvo į sve
tainę A. Bimba ir D. šoloms
kas. Publika audringai plo
jo jiems įėjus į salę. Mat, 
jiewtik atvažiavo iš Montello, 
atlaikę ten prakalbas. Tai 
tuojau, po keliolikos minučių, 
pradėta bankieto programa.

Aido Choras, vadovaujant 
J. Karsokienei, puikiai padai
navo. Duetas Alenučių — Ki-

Philadebhia, Pa.
V. Andrulio Susirinkimas 

Sėkmingai Pavyko
Kovo 26, LLD 6-ta Apskri

tis sušaukė kuopų narių ir 
Laisvės skaitytojų susirinki
mą atžymėjimui 35 metų su
kakties ir parėmimui drg. V. 
Andrulio ir kitų nepiliečių 
kovos prieš persekiojimą ir 
grasinimą deportavimu.

Diena pasitaikė lietinga ir 
šiuo laiku daug žmonių serga 
šalčiais, tačiau nesulaikė tų, 
kurie ryžosi dalyvauti susi
rinkime.

Geras būrys draugių ir 
draugų susirinko ir turėjom 
sėkmingą kultūrinį pokalbį. 
V. Andrulis nuosekliai ir pa
vyzdingai apibūdino mūsų 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 35 metų sukaktį, pasirem
damas faktais, pažymėdamas 
Draugijos literatūrinius leidi
nius. Šios Draugijos pagal
ba išsibudavojo mūsų orga
nizacijos ir spauda.

Jis papasakojo įgytus įspū
džius iš savo maršruto, kas 
liečia dipukų “pikietus,” jų 
demonstracijas prieš mūsų 
pažangiuosius lietuvius. Ro- 
chesteryj jie fyuvo sudemora- 
lizuoti. Jie yra persiėmę 
kerštu prieš pažangiuosius. 
Bet jie neįsisąmonina, kad jie 
įstojo į darbo žmonių padėtį. 
Dipukų vadai daugumą jų 
apgauna ir veda prie ekono
minio sunkumo ir mulkina 
juos pažadais sugrąžinti sme- 
tonizmo laikus Lietuvon. Jie 
pasimokys ir ateityje gedysis 
dabartinių sav0 darbų. V. 
Andrulis aiškino esamą pa
saulinę šaltojo karo padėtį.

Susirinkusieji dalyviai davė 
įvairių klausimų, į kuriuos 
ryškiai buvo atsakyta. Susi
rinkusieji aukojo Andrulio ir 
kitų gynimo reikalams seka
mai :

A. J. Pranaitis $13.00. Po 
$10. J. Lastauskas, E. J. Be
kampiai, O. D., J. M. Vogo- 
niai. Po $5: B. Stupelis, R. 
Merkis, A. Smith, A. Galkus, 
A. Merkis, J. Rainys, J. Ra- 
gažinskas, P. Walant ir V. 
Urbienė. Po $2: M. Navar- 
dauskas, Undraficierius, B. ir
A. Ramanauskai, A. S., P. K. 
ir M. Abraitienė $1.50. Po 
$1: P. Ramanauskas, A. Va
lančius, B. Kovalchuik, J. Gru
žauskas, A. Griciūnas, H. 
Tureikienė, H. Kušleikienė,
B. Palėpienė, Kovai čiuk, 
Paukštienė ir A. Griciūnienė.

Rep.

BELGRAD. — Jugoslavi
jos valdovas Tito giriasi, 
kad rinkimuose gavęs 4)3 
procentus balsų. Niekam 
kitam neleista statyt kandi
datų, kaip tik Titui.

4 pusl.i—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Kovo 31, 1950



Sukelta Virš Astuoni Šimtai Dolerių 
Karsonui Nupirkti Naujas Kojas ;

BINGHAMTON, N. Y Boston, Mass

Lietuviu Literatūros Dra.u-i 
gijos 7-ta Apskritis buvo at
sišaukus į visuomenę aukų, 
kad nupirkus veikėjui Jonui 
Karsonui naujas medines ko
jas. Pažangi lietuviu visuo
menė nuoširdžiai atsiliepė j 
nelaimės ištikto draugo rei
kalus. Mūsų prašyta suma 
sukelta su kaupu.

Nors jau du kartus skelbė
me aukojusiu vardus, bet po 
to dar buvo gauta daugiau, 
tai dabar darome galutiną 
atskaitą. J. Karsono kojų 
nupirkimui aukų gavome se
kamai :

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo centras aukojo iš 
specialaus fondo $100. Per 
G. Shimaitį iš Montello gau
ta $222.50. Lowcllio Klubo 
bankiete per Naujus metus 
surinkta $44.50. Prie aukų 
prisidėjo ir Lawrence sekami 
draugai: P. M ii i us, A. Gross, 
V. Kralikauskas. B. čiulada, 
M. Davidonis ir M. Trakimas.

Per N. Grybienę ir M. Kra
sauskienę. Norwood, gauta 
$40. Nuo M. Vilkauskieiiės, 
Nashua — $33: LDS 1 Ap
skritis — $25: Naujosios An
glijos Moterų Sąryšis — $25: 
per P. Vaznį .Brooklyn. N. Y.

—$39.50; per A. P. Danį-| 
brauską, Haverhill — $18; 
per J. Usevičių — $15; per 
A. bimbą, Brooklyn — $13; 
pei- J. M. Luką. Worcester— 
$17: L. P. Klubas, So. Bos-1, 
ton — $22; per O. žalmerie-' 
nę, nuo Moterų Klubo, Phi- 1 
ladelphijoj—-$11; J. Staškus,. 
Montello—$10; LDS 125 kp., | 
Lawrence — $10; K. Stepo
navičius, Cliffside — $10 J 
per G. Stasiukaitį, Cliffside— ' 
$12.50; LLD 1 Apskr., Chi- į 
cago, per V. Andrulį — $10. į

Po $5 aukojo: Geo. Žilins
kas, B. Katinas, LLD ?>7 kp., į 
Helen Gurskas, S. Zavis, Geo. 
Brazauskas, Antanas ir Ieva 
Žvingilai, Aline Philips, B. 
Karosienė, J. Dauckus šeima, 
Maple Park Bendrovė, Me
thuen. LDS 57 ♦kuopa, C. Mu- 
gianienė, Y. N. Niaurai, He
len Lucas, J. Samu lėnas ir J.

į Strižauskas $6.
Po $3: aukojo: LLD 27 kp.,

I, . Tvaska ir J. Bimba. Po 
$2: B. F. Kubilius, A. Drobis,
J. Vaivadas, J. Supetris, S. 

' šlakis. D. Sukackas, J. Milvi- 
1 das. F. N. Draugas, S. Rai- 
! nard, J. Grybas, J. Musteikis,
CLK, T. V. King.

Po $1 aukojo: S. Mlecka,

S. Penkauskas, P. Aleksoms, ; 
V. Pucin, A. Večkys, J. Šlei- 
vienė, A. Raskovv, F. Kazo- 
kienė. Gauta nuo J. Skliuto, 
A. šarkus ir J. Rudis $4.
Visa gauta $816.50. Vajaus j 
laiku už laiškus išeigų pasi
darė $5.73. Jono Karsono ko-; 
jų nupirkimui likosi $810.77. i 
Pinigai perduodami tam, kam 
jie buvo surinkti. Visiems ir 
visoms tariame širdingai ačiū!

S. PENKAUSKAS, 
LLD 7-tos Apskr. Ižd.

Hartford, Conn.

■ Gerai Pavyko
Andrulio Prakalbos

Kovo 21 d. minėjome Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 35-kių 
metų sukaktį.

Mūsų laimei del tokios svar-
i bios progos turėjome gerą ; 
I kalbėtoja, dienraščio Vilnies! 
redaktorių Vincą Andruli, j 

j Kalbėjo apie Amerikos Lietu-1 
' vių Literatūros Draugijos 35- Į 
; kių metų veiklos sukaktį. Jis 
sake, kad nei viena tauta ne- 

į turi tokios garbingos apšvie- 
1 tos organizacijos, kaip lietu-

čiojo karo rengėjai ir pekliš
kos bombos pageidautojai. 
Bet darbininkai kovoja už 
geresnį gyvenimą ir pasauli
nės taikos išlaikymą. Taip 
puikiai aprūpino mus sveiko
mis ir svarbiomis žiniomis 
kalbėtojas. ..

Buvo žingeidu 
sų miesto naujus 
ventojus, tai yra 
rie atėjo visai sui kitokiu tiks- .

Gintarų Žemes Radijo 
Programos Koncertas

Pirmą sekmadienį po vely
kių tai yra balandžio 16 die- 

į na, 2-trą tai. po pietų, Gin- 
• tarų žemės radijo programos 
| pildytojai demonstruos savo 
gabumus koncertinėj progra
moj, Patrick F. Gavin moky-

matyti mū- , auditorijoj, kampas 7 ir 
lietuvius gy-. f gatvių, South Bostone, 
dipukus, k u- i

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė

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

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

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

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

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

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

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
Parašė

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

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

Toje pačioje knygoje yra platus. Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

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

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

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

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

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

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

Užsisakydami knygas, rašykite:

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

Kovo ‘26 d. Lietuvių Motc-
Klubo parengime neper-1 viai progresyviai, 

buvo žmonių, 
tai buvo 

parengimui 
pyragą

rų
daugiausiai
bet kurie dalyvavo, 
patenkinti. šiam 
paaukojo skanų pyragą L. 
Žemaitienė ir pajų O. Girai- 
tienė. Komisija širdingai 
ačiuoja u-ž aukas ir 
kurie dirbo ir dalyvavo.

pažinimui į 
or-1 
to, j 
SU- :

' gadų brigadininkų ir 50 gy-
! vulininkystės fermų vedėjų, 
1200 grandininkų, 140 veteri-
i narijos sanitarų, 50 sodinin-
• kų ir apmokyti 2 savaičių
> kursuose 120 melžėjų, arkli
ninku ir kiaulininkių. 70'

i "i naujų traktorininkų bus pa- 
: ruošta prie Radviliškio MTS.

Anthony Vitos sulaikytas 
po kaucija, teismui, ne už tai, 
kad jis sėkmingai buvęs pasi
čiupęs iš Sacks krautuvės 18 
kaklaraiščiu, bet kad nemo
kėjęs paslėpti. Jį pamatė iš
einantį iš krautuvės, kakla
raiščio galui kyšant iš po ser
mėgos.

Komitetas širdingai kviečia 
visus rėmėjus ir mylėtojus 

lu, bet taip neišdegė, kaip ji-e/vir§ minėtos programos skait- 
raniiai | ]jngai atsilankyti į šį koncer

tą ir tuonii paremti jį mora
liai ir finansiniai, o taipgi su- 

'sipažinti su pildytojais ir ve
dėjais jos.

i Čia komentarų, rodos, dau- 
j giau nereikėtų, nes jūs visi 
gerai suprantate reikšmę šios 

! programos. Ši programa nė
ra nuosavybė vieno asmens ii 
netarnauja vieno asmens peL 

; nui ar užgaidoms. Ji yra vi-

planavo. Jie turėjo 
sėdėti ir klausytis, ką kalbė- į 
tojas kalba. Kuomet prasi
dėjo klausimai, tai keletas vi
sai įimtai statė klausimus, į 
kuriuos buvo tinkamai atsaky-1 
ta. Vėliau tūliems Smetonos 
auklėtiniams pasidarė karšta,' 
tai vietoj klausimų pradėjo ko- 
liotis. Iš nacių “kultūros” nie
ko geresnio negalima laukti, 
nes ir dabar jie yra įrankiai 
vietinių, fašistėlių. 
gyvenimas išmokys, kaip 
silaikyti 
rinkimą,

PRANEŠIMAI
HARRISON, N. J.

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

(58-59)

Tūkstančiai ir tūkstančiai 
buvo išleista reikalingiausių 
lietuviams darbininkams lei
dinių jų švietimui, 
darbo liaudies reikalų ir
ganizacijos. svarbos. Prie 

visiems, 1 milžiniška skaitlinė buvo 
rengta prakalbų, prelekcijų ir 
spektaklių, kur tik ! kuopos 
randasi, per visą šalį.

Taipgi kalbėjo apie Ame
rikoj didėjantį nedarbą, re- 

ateivių per
sekiojimą — deportaciją, dis- 
k i ■ i m i n a c i j ą tam s i os 
žmonių, progresyvių darbuo
tojų unijose ir fratcrnalėse 
organizacijose.

Riagino veikti ir kovoti 
prieš reakcijos pasimojimus, 
kuri nori sunaikinti Ameri
kos žmonių ei vi les laisves ir 
teises, kurias laiduoja JAV 
Teisių Bilius ir Konstitucija.

Dabar JAV Kongrese yra 
įneštas Mundt - Ferguson bi
lius, kuris dar toliau siekia 
reakciją plėsti, sakė kalbėto
jas. Jis skelbiamas • neva 
prieš subversyvę veiklą, bet 
tai tik priedanga, kad leng
viau išvengti piliečių masinio 
protesto ir apgauti Amerikos 
žmones. Tai ko siekia tre-

Serga mūsų klubo narė M.
Staugaitienė. Sveika būda
ma ji visada nuoširdžiai dar
bavosi darbininkiškame judė-j akcijos siautimą, 
jime. Girdėjau, kad jos svei-1 
kata laipsniškai taisosi. Lin- | 
kiti kuogreičiausiai pasveikti | 
ir vėl su mumis veikti.

Bet ir juos ■ suomeniška ir siekia tarnauti 
už

einant į ramu susi- 
ir n ('reikės kviesti 

dėl apsaugos. Ma- 
nauji gyventojai ką Bostono

Lietuvių Moterų Klubas 
rengiasi prie svarbaus ir dide
lio parengimo, tai .prie per
statymo veikalo 
mas,” iš 
gyvenimo. 
Brook lyno 
aktoriai, 
ruoškitės.
statytas gegužės 21 d., Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubo 
salėje, 227 Lawrence Street. 
Įžanga 75 centai asmeniui.

Klubo Nare.

tai • prie
“Nesusiprati-

Amerikos lietuvių į
Šį veikalą suvaidins 1

Liaudies
Todėl visi ir

Veikalas bus pa

Teatro
visos

St. Petersburg, Fla
žiemos sezonas jau pasibai

gė ir prasidėjo pavasaris., 
Turistai, mūsų svečiai, kurioj 
buvo atvykę iš šiaurinių vals- ! 
tijų, vieni jau grįžo atgal, ki-j 
ti netrukus tą padarys. Mes; 
širdingai ačiuojame visiems ir j 
visoms už atsilankymą į mū- l 
sų miestą abelnai, o ypatin- i 
gai, kurie lankėsi Į mūsų pa- ; 
rengimus ir su mumis susipa- j 
žino.

jiems mūsų

penkis ir šešis
Kaip kurie

Iš pasikalbėjimų su turistais 
patyrėme, kad 
miestas patiko, 
vakacijų po.
mėnesius laiko.
sakė, kaip tik savo nuosavybę 
parduos šiaurinėse valstijose, 
tai atvažiuos į St. Petersburg 
galutinam apsigyvenimui.

žinoma, gal ne visiems pa
tiko, nes buvo spaudoj pareiš-! 
kimų, kad St. Petersburg 
miestas “neturi rynų” (sūrų). 
Tai, žinoma, buvo pareiški
mai tų, kurie kelias dienas 
pabuvę, o tiek daug prirašė, 
su teisybe apsilenkė ir tūlus 
lietuvius suklaidino. Ir kaip 
jie gali įsivaizduoti, kad mies
tas su 100,000 gyventojų ne
turi rynų?! Gal geriau būtų, 
kad laikraščio redakcija 
brauktų tokių pliuškių pareiš
kimus. 1

Pas mus buvo apsilankę 
daug kultūriškų ir nuoširdžių 
turistų. Visų nesuminėsi, tik 
kelis, kaip A. Dulskį, detroi- 
tietį. Čia jis buvo dvi žie
mas ir prisirašė prie LLD 45 
kuopos. Jo 
buvo surinkta 
$35 kovai V. 
reikale. Tai
nedaug lietuvių, 
tiniai lietuviai ir 
labai gražus 
aukojusių vardai:

Po $5 aukojo: A. Dulskis, 
E. V. Prapėstienė, A. M. Me- 
telionis, A. Brazaitienė ir S. 
Gavrilovič — visi iš Michiga- 
no. N. Našlelė $1.25.

Po $1 aukojo: K. J. Tasha
lis, G. Skerstonicnė, V. žilai- 
tis, F. P., G. Bernotas, J. Za- 
blackas, M. M. Tvarskienė, 
Draugas; D. Klimienė — 50c 
ir Ch. Savickas—25c.

Visiems tariame širdingai 
ačiū! Toks nuoširdumas ir 
atsiliepimas yra labai svarbu,

pasidarbavimu 
mūsų mieste 
Andrulio bylos 
didelė suma iš 

Aukojo vie- 
svečiai.

darbas.
Tai 
štai

spalvos į nau, kad
nors pasimokė iš šio susirin
kimo. Ir jiems jau ’ tikas 
pradėti suprasti ir žinot., kas 
yra Amerikos 
Te is i ų Bilius.

Sveturgimių

Konstitucija ir

visiems

gynimui aukų 
$36.60. 

nuoširdus

ja suinteresuotai visuomenei. 
Koncertinę programą pildys 

Worcesterio ir Montellos cho
rai ii’ jų grupės, taipgi So.

ir Norwoodo vyrų
ansambliai ir solistai. Basty- 
tė, M i ne i ky te, Kižytė, Wall
en, Ignas Kubiliūnas, armo- 
nistų duetas vadovybėj Rich
ard Barris ir pianistė Stanley. 
Ką jie visi dainuos ir veiks— 
aš iš anksto pasakyti negaliu. 
Turėsite patys atsilankyti ii 
asmeniškai pamatyti ir išgirs
ti. Zavis.

BALTIMORE, MD.
Amerikos Lietuvių Progresyvių 

Klubo susirinkimas įvyks sekmadie- 
; nj, balandžio - April 2 d., pradžia 
i 2:30 vai. po pielų, vieta 1133 W. 
i Baltimore St. Visi nariai kviečiami 
■dalyvauti ir atsiveskite savo pažįs
tamus, nes turėsime ir paskaitą.

i S. Raymond, sekr. (58-59)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 6-tos Apskrities komiteto 

ir pikniko surengimo komisijos su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 2 d. 
balandžio, pradžia 5:30 vai. po pie- 

i tų. Yra daug svarbių dalykų aptari- 
' mui apskrities reikalais, o pikniko 
; surengimui komisija turi prisireng- 
; t i prie pikniko. Mitingas bus 
1 dies Name, 735 Fairmount 
, Philadelphia, Pa.

Kviečiamo visu* apskrities

Liau- 
Avo.,

! Visoms ir 
■ ačiū!

Visi nariai būkinv kuopos 
I susirinkime, baigkite užsinio-
( keti mokestis ir atsiveskite žemės Ūkio Specialistų 
naujų narių. Dabar gera ^Įsipareigojimai 
proga prirašyti, nes nauji na
riai priimami už vieną dolerį 
ir garma knygą ir šviesą. Ku
rie mylite skaityti, galėsite iš 
knygyno pasiimti knygų dėl 

' skaitymo. .\LDLD Narė.

komi- 
. lėto narius ir pikniko komisijos na
rius dalyvauti šiame svarbiame susi- 

i rinkime. A. Galgus, organizatorius.
(58-59)RADVILIŠKIS.—Įvyko 

skrities žemės ūkio specialistų 
pasitarimas, skirtas apsvars
tyti žemės ūkio metų rezul
tatams kolūkiuose 1949 me
tais ir artėjančios pavasario 
sėjos klausimams.

Pasitarimo dalyviai pažy- ; 
mėjo atliktą nemažą darbą ’ 
stiprinant kolūkius organiza
ciniu ir ūkiniu požiūriais.

Siekdami dar aktyviau da
lyvauti kolūkių statyboje, pa
sitarimo dalyviai rinkimų į 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą 
garbei prisiėmė eilę įsiparei
gojimų, jų tarpe — padėti 
kolūkiams sudaryti gamybi-’ 
nius planus, padėti organizuo
ti brigadas bei grandis ir jas 
stiprinti viduje, paruošti kol
ūkiams kadrus, kelti jų žinias. 
Pasitarimo dalyviai pasižadė
jo per žiemos mėnesius pa
ruošti 100 laukininkystės bri-

a])-

Matthew A
BUYUS

Į apskrities teisėjo algą ir kar- 
! tu kandidatavo prieš, sen. Ro- 
| bert LaFollette 1944 metais. 

1941 m. McCarthy išnešė 
nuosprendį tūlo asmens nau-

■ dai, bet kai 
į aukštesnę

i kordai buv0 
Al-sop. 

“Capitol 
15, 1949 m., 
vado, Aldric

I I
; jis sarkastiškai klausė: Kur 
i jo (Joe McCarthy) brolis ga-! 
j v o $10,000 jo rinkimų kam-; 
‘ pan i jai 1944 m., jo tėvas $4,->'
■ 000 ir jo švogeris $3,000, kai , 
I jų visų trijų įeigos mažiau ; 
'neša? Aš girdėjau, kad pi-j

..............................................  i atgjo iS m,i l(y gyvento- 
vimui ir puolimui United Pub- IM Lapes upės klonyje. ,■ H
lie Workers. --------

Tas pats Clarke, kaipo Ta- I Carthy save pasiskelbė spoks-|J 
rybos sekretorius, atidavė 
CIO Tarybos rekordus Hears- 
to didlapiui nufotografuoti, 
kad Allis-Chalmers Co. galė
tų naudoti prieš Christoffcl, 
kas paaiškėjo Christoffcl teis
me.

Panaši rezoliucija pagamin
ta adv. Max Raskin, ADA va
do, buvusio socialisto ir lega- 
lio patarėjo 
kitų įvairių 
bus priduota 
Rezoliucijoje 
kyti pripažinti United Public 
Workers būti legaliu derybo
se atstovu.

Allen Bjorklund, biznio .at
stovas UPW, pasmerkė Clarke 
r e z oi i u c i j ą, p e r k 1 a us i n ė j i m o 
laiku, siekiančią užginti mies
to darbininkams priklausyti 
unijoje, kurią jie liuesai pa
siskyrė. Milwaukietis.

o (Buyauskas)

Miesto Taryba Gerai Pasielgė

Tarybos Juridinis 
gerai pasielgė at-

Miesto 
Komitetas 
mesdamas 
rezoliuciją, indorsavimui Vals
tybės D e partine n to drausmės 
prieš United Public Workers 
Uniją ir instruktuot miesto 
skyrių atlikti tą pat, po to, 
kai miesto advokato pagalbi
ninkas John Dolan paskelbė, 
kad šis žingsnis yra nekonsti- 
tucinis.

Įnešėjas Clarke yra atsto
vas CIO Government Workers 
Union, dešiniųjų padaro, grio-

valstija apeliavo 
įstaigą, tai re- 

sunaikinti, sako

Times” lapkričio
tilpo raštas CIO
Revell,, k tiriame

Toliau Revell sako:

'manu nuosavybių grupės, 
Pepsi-Cola, elektros ir didžio- {E 
jo biznio. Galite jo baisa- H

i vimo rekordą sutalpinti plie- H
i no išmatų bačkon, ir vistiek H

7 * I p™*
j smirdės, nežiūrint vėjo pūti-; g 
mo tolyn nuo jūs.”

Tai maždaug toks rekordas lg
“garsiojo” mūsų
McCarthy.

senatoriaus
M—tis.

i

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms b

valstijos CIO ir 
dešiniųjų unijų 
Miesto Tarybai, 
prašoma atsisa-

Wisconsin Prastai Mano 
Apie McCarthy

Wisconsino net ir didlapiai j 
prastai žiūri įmūsų “Jump-; 
ing Joc” MacCarthy, kurį, vi-i 
sos šalies torės - republikonai 
taip labai, kaip pūslę, barški
na už jo “suradimą” Valsty
bės Departmente “komunistų 
gūštos.”

Net ir Joseph Alsop, kolum- 
nistas, iškelia negarbingus jo 
darbus, kai McCarthy ėmė

Elizabeth, N. J.
Elizabeth ir apylinkės jau

nuoliai nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie ir kurios daly
vavo mūsų parengime kovo 
18 d. Labai smagu buvo ma
tyti tiek daug svečių ir vieš
nių mūsų parengime.

širdingai tariame ačiū Ta- 
rasienei, Vaičionienei, šerelie- 
nei ir Makutienei ir dd. Ku- 
dirkams už maistą, dekoraci
jas, įvairias aukas ir darbą!

Komisija.

Binghamton, N. Y

kada reakcija puola demo
kratines teises.

J, K. Tashalis.

jau 
yra parvežta iš ligoninės^ 
Randasi savo namuose, 16 
Carver Street, Binghamton, N. 
Y. Kuriems laikas pavėlina,, 
aplankykime. O kurie nega
lite, prisiųskite laiškelį ar at
virutę. Tas' mūsų aplanky
mas ir užuojauta pagelbės 
draugei greičiau sugyti.

Linkiu jums, Našlute, greit 
pasveikti, J. K. Nelesh.

Anastazija Mačiukienė 
parvežta 

savo

Telefonas TFT F V T T fl N
EVergreen 4-9407 ▼ 1 □ 1 V ii

SHUFFLE BOARD

4 CHARLES J. ROMAN❖

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai 

įruošta

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

• •

5 pqsl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Penkt., Kovo 31, 1950
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Kodėl LDS Bowling Turnamento Negalima 
Įvykinti Savam Name—Liberty Auditorium
LDS Nacionalio Bowling 
Turnamento Komiteto 
Pareiškimas

Pas tūlus LDS narius 
draugus kilo klausimas:

ii jų 
kam 
Tur- 

namentas ruošiamas kitur, o 
ne Liberty Auditorijoj, kur

Gi iš kitos pusės visi turi 
užbaigti “bolinti” sekmadienį, 
gegužės 21 d., prieš 3 valan
dą dieną, nes 5 valandą tą 
dieną Liberty Auditoi'ijoj 
ruošiamas bankietas, kuriami' 
bus išduotos trofės ir kitos do
vanos turnamento laimėto
jams.

DAUGIAU DOVANU
Nuo M. Valatkienės, Bridge-1 II., 

port, Conn., gauta blanka su Aukojo: 
$12. Aukojo:

Mr. ir Mrs. R. Brewer, Pair
field, Conn., $5. D. Kajeckie- I 
nė, Stratford, Conn., $4. M.

prisiuntė blanką

PENKTADIENIO VAKARĄ BŪKITE 
PRAKALBOSE PILIEČIU KLUBE!

Kriaučiai Laimėjo
Prieš Puolikus

Savo pirmam susirinkime, 
rugsėjo mėnesį 1919, LDS Na- 
cionalis Bowling Turnamento 
Komitetas plačiai svarstė: ar 
nebūtų galima turėti bowling 
turnamento Liberty Auditori
joj ?

Mes visi komiteto nariai 
“bolinam” LDS Richmond Hill 
Vyrų Bowling Lygoj kiekvie
ną antradienio vakarą, Li
berty Auditorijoj, ir todėl 
pirmiausia turėjom mintyj su
ruošti turnamentą mūsų cen
tre. Bet, nežiūrint . mūsų 
troškimo turėti turnamentą 
savo centre, mes tačiau priė
jom prie išvados, kad 
būdu mes negalėsime 
centre tokio didelio 
mento pravesti.

Štai faktai:

Barnett, Ikirtford 
prisiuntė blanką ir 

Aukojo: John S. P>ar- 
2.50. Po $2: Alox 
, J. Jasas (Windsor),

dali

Bolininkai iš Clevelando, 
Detroito, Chicagos ir kitų to
limesnių miestų turės važiuo
ti traukiniu dvyliką ir
giau valandų. Jie turės paim
ti traukinį penktadienio vaka
rą, ir atvyks į New Yorką 
šeštadienio ryta. Jie bus ne
miegoję, pavargę, turės apsi
prausti, pasilsėti. Todėl jie 
jokiu būdu negalės pradėti 
bolinti prieš pietus šeštadienį. 
Niekas negali bolinti 
be jokios pertraukos, 
nias gėmes per suvirs
landas. Joks asmuo negalė
tų to atlaikyti ir gerai bolin
ti. O ypatingai mes negalime 
reikalauti, kad taip be per
traukos bolintų tie, kurie ilgai 
keliaus traukiniu.

ištisai, 
devy-

jokiu 
savo 

turna-

ant

ku- 
viso

Daugiausia tik 30 bolininkų 
gali vienu kartu bolinti 
šešių “elių.”

Kiekvienas bolininkas, 
ris dalyvaus turnamente,
bolins devynias “gėmes”: tris 
gėmes su tymu, tris gėmes 
dviejų lošime ir tris gėmes pa
vieniai.

Beveik kone tris valandas 
ima sulošti tris gėmes, kuo
met prie bowling darbuojasi 
galintieji skubiai darbą atlik
ti taip vadinamieji “pin boys.” 
čia mes turime minty ištisinį 
bolinimą be jokios pertraukos, 
daleidžiant, kad imtu 15 mi- 
nutų, kol pradėtų bolinti kiti 
30 bolininkų, kuomet vieni 
užbaigtų.

Mes aplikuojame, kad tur
namente mažiausia dalyvaus 
150 bolininkų. Iš jų apie 50 
bis iš New Yorko ir artimos 
apylinkės miestų.

Vietiniai bolininkai galės 
bolinti anksčiau. Mes gavom 
iš American Bowling Congress 
užgyrimą turėti turnamentą 
gegužės 19, 20 ir 21 dienomis. 
Nežiūrint, kad vietiniai boli
ninkai galėtų anksčiau bolin
ti, vistiek apie 100 bolininkų, 
kurie suvažiuos iš tyitų miestų, 
turės pradėti vienu kartu 
linti.

Jeigu tas 100 bolininkų 
retų visas savo “gėmes”
linti ant 6 “bowling alleys”1 
mūsų name, tai jų “tymams”' 
sulošti tris “gėmes” imtų 10 tų 
valandų .taipgi dar po 10 va-; 
landų imtų sulošti po tris “gė
mes” dviejų lošikų grupėms 
(doubles) ii- pavieniams (sin
gles). Tas reiškia, kad iš ; 
kitų miestų atvykę bolininkai i 
turėtų tikrenybėj “bolinti 
valandų.

Imant visa tai domėn ir tu
rint gerą patyrimą iš praėji!-' 
siu LDS Nacionalių Bowling j 
Turnamentų, mes buvom pri
versti padaryti išvadą, jog 
tiesiog fiziškai negalima bū
tų turėti LDS Nacionalį Bowl-j 
ing Turnamentą Liberty Au
ditorium “elėse.”

Todėl mes paėmėme 22 “al
leys” New Yorko miesto — 
Roxy Bowling Alleys. Ton 
gali vienu kartu bolinti 110 
asmenų. Gi ant mūsų “bowl
ing alleys” galėtų bolinti vie
nu karti tik 30 asmenų.

bo-1

tu-
bo-

Millie
Conn., 
$20.
nett, $:
Klimas,
M. Naktinis. M.
M art i n ir Martha Johnson.

Staugaitis, A. To-

field), Anthony Lt 
Lūkstas (Windsor), 
Kiškiūnas, Antanas 
nas. L. Žemaitienė,

Antanas

50c.
A. Vertelicnė, I.indeli, N.

J., Įirisiuntė blanką ir $5. 
Aukojo: A. Vertelicnė $3 ii 
M. Bakūnienė $2.

V. Vilkauskas, Nashua, N

kas, M. Virbickieno, V. Vit
kauskas, M. Vilkauskienė, M.
L. McDermott (Mdormet) ir 
A. Vitkauskaitė.

Mary Strauss.
Conn., prisiuntė
$17. Aukojo:
žauskas, $.’>. Po

Waterbury, 
blanka ir

V. Joku-

Aleknavičius, A.
čius, B. Marcinonis,

K lement ina

niuos.
M

Kaluzevi

P. Pigimas, !
I

Yankoliūnionė. 1i brčuas ir M. |

solomską
$5; M.'

gauta į
sekamai: P< 
mavičionė,
l'\ Kvedaras, Canton,

nulienę). Worcester,
J. Laurušaitis, 
Mass., $2.

M ass., 
Mass., 
II. Ja- 
Mass.

W orcester, 
Po $1. N. Gry-

bione

SEKMADIENIO POPIET! IR VAKARĄ
SKIRKITE SAU IR MUMS
na. 3 vai., i Liberty Audito- | 
riją (kur kviečiame ir jus) I 
atvyks mūsų seniai kviestas ir i 
ilgai lauktas daktaras Jonas j 
Stanislovaitis iš W’aterbury, i 
Conn. Tasai žymus ameriki
nės lietuvių kartos profesijo- 
nalas sutiko mums pateikti 
paskaitą apie nervų sveikatos

ir Jū

I-ja kuopa ir Kultūros Klu
bu. ruošiamo draugišką 
vi — bufeto vakariene.

saugo j i mą, 
gyd.vm a.

Kovo 31 -mos vakaras—jau 
ta diena, kurios laukiame ir 
kurią prašome jūsų, tikimės 
jūsų, visų Laisvės skaitytojų, 
atėjimo pas mus. Tai dėl to 
ir šis atsikreipimas i jus per 
dienrašti Laisvę. Susirinksime 
7:30 vakaro, Piliečių Klubo 
salėje, 280 Union Avenue, 
Brook lyne. Jėjimas 25c.

Programoje svočiai kalbėto-

Kunigas John W. Darr, Ji1., 
žymus sveturgimių reikalais 
įstatymų žinovas, Amerikinio 
Komiteto Sveturgim'iams Gin
ti darbuotojas.

Vincas Andrulis, Chicagos 
lietuvių liaudies dienraščio 
Vilnies redaktorius.

Simonas Spivakas, Hitlerio 
armijų užpuolimo ant Lietu
vos metais gyvenęs Kaune ir 
tenai pasilikęs tūlą laiką po 
jų atėjimo, iki išvežė nacių 
koncontracijosna. Jis apie tai

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

TJeluvių Literatūros Draugijos 
II-mos kuopos susirinkimas įvyks 
j šio pirmadienio vakarą, balandžio

Čia ! 3-čią, Piliečių Klubo patalpose, 280 
i Union Avė. Visi nariai privalo da- tikimes progos artimiau susi-i, .. . . . .1 lyvauti, nes turime prisirengti

ir kalbės.
Patsai kalbėtojui

prašomi liepa ve- 
turi at-

kalbas išgirs, daug ką nauja.

Norintieji 
Darr kalbą, 
luoti. Jisa 
būti tokią
susirinkimuose, pasakyti ke
lias kalbas vienu vakaru. 
Tai}) bus ir šiuo atveju. Del 
to jisai galės ir mums kalbė
ti tik paskirtu laiku, pradžio
je -susirinkimo.

Rengia ii- kviečia—

prieš Buivydo ir jo sukursty
tų dipukų užmačias smurtu 
pasigrobti lietuviu siuvėjų 54- 
{ą skyrių. Susirinkimas, gal 

j būt skaitlingiausias nariais iŠ 
visų, buvusių per daugeli me
tų, atmerc t>uivye?inius, išsi
rinko valdybą pagal savo no-

1 ra.

Apie susirinkimo eigą ir iš
rinktuosius plačiau parašys 
patys kriaučiai, to susirinki
mo dalyviai.

Draugijos 1-ji Kuopa. Place, unijos Joint Boardo 
priežiūroje. R.

landė biskelį drebėjo žemė. 
To užrekorduotojai sako, kad 
tai buvo tiktai

JOHN YUSKA

spaudimąsis žemės sluoksnių 
ne iš kokio požeminio sujuši 
m o.

107-13 Jamaica Ave.
Richmond Hill 18, N. Y.

moterim ir vaikam tikrai skūri-Mes laikom vyram, 
nius, madaunus ir nebrangius batukus. Taigi prašom 
užeiti.

Tūli nariai kažin kaip iš-. 
simislinę kalba, būk LDS Cen
tras išleis tūkstančius dolerių 
dėl šio “bowling’’ tųrnamen- j 
to. Nieko panašaus nebus.

Kaip ir kituose turnamen- 
tuose, taip ir šiame turnamen- 
te LDS Centras išleis $12 1.93 
nupirkimui trofių ir $10.20 
atspausdinimui tu ima m c n t o 
įstojimo blankų. Jokiu kitų 
išlaidų LDS Centras neturės 
ryšy su tuo t u rn a m e n tu. V i - į 
sus kitus turnamento kaštus1 
padengs tie, kurie jame daly- ! 
vans.

Mes manom, kad Jabar bus ! 
aišku visiems, kodėl mes tu-j 
rėjome paimti Roxy Bowling j 
Alleys dėl mūsų turnamento. , 
Mes taipgi manom, kad nuo I 
dabar visi, senesnieji ir jau-1 
nieji, bendrai dirbsime, kad ■

Ne.sunku suprasti,
daug praturtins savo 

• mą tie, 
išgirsti

žinoj i- 
kuric turės galimybę 
specialisto profesijo- 

nalo mums teiksimą pamoką.

O Paskui Pasilinksminsime
Tos pat dienos prievakari, 

tuojau po prolekcijos, apie 5 
valanda, mos. bendrai su LLDFM0S-T.E4TRAI
LOEW’S STATE TEATRE

namentas ir ban k i etas pavyk- 
kuogeriausia.

LDS Nacionalio
Bowling Turnamento
Komitetas:

Albert Dobinis, prez.
Eugene Sadauskas, sekr.
John Katinas, iždininkas.

pažinti ir pabuvoti su svečiais I važiavimui 
iš toliau.

Laukiame, kad gal .su mu
mis pasiliks tos dienos prele-

I gontas dr. Stanislovaitis su sa
vo malonia šeima (daktaro

! visa šeima yra veiklūs visuo
menininkai). Taipgi tikimės, 
kad ir chicagietis svečias 
Vincas Andrulis tebebus mū- 
su mieste ir sutiks atvykti į 
pobūvį.

Auditorija randasi kampas
I llOth St. ir .Atlantic Avė., 
j Richmond Hill. ' BMT Jamai
ca linjja važiuoti iki lllth 
St., eiti du blokai.

su- 
ir yra kiti svarbūs rei- 

Susirinkimai dabar visuomet
j įvyks 1-mą pirmadienį mėnesio, Pi- 
j liečiu Klube.

(59-60) Thomson

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Apšvietos Klubas

Nauja Lietuviška Filmą
<7

i Kio pra- 
šventiškąjądėjo šio teatro 

programą kovo 30-tą. žvaigž
dėse Ann Sothern, Jane Po
well, Barry Sullivan, Carmen 
Miranda, Louis Calhern. Di-

prodiuseris — Joe Pasternak.

ši Metro-Gold win - Mayer 
filmą vaizduoja motiną iri 
dukterį aktores ir daininin- i

kurios abi trokšta viena- į 
veikale vienos rolės, abi i 
ruošiasi, viena nežinoda-l 
apie kitos ruošimąsi, ir i 
susitinka tuos* pat vyrus, į 
jais susidomi. Abi 

miaj vaidina atitinkamas

me 
į ,1’ai 
1 m a
abi

jdo
ro

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

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

3
SHALINS

(Shalinskas)
FUNERAL HOME
81-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

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

j

8

GREENWOOD
WINE & LIQUOR S TORE

9 L 5487
Stanley Rutkcn & Edward Rut ken

(Rutkunai) Savininkai
Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbimo ar im- t

portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

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

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

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

Nešiokite ADAM . . . 
ir nesistebėkite, jei
gu jūsų draugai ma
nys, kad jūs dvigu
bai tiek užmokėjote, 

kaip jums lėšuoja.

PIRMAS
VARDAS 

DĖL 
SKRYBĖLIŲ

Richmond Hill 
BuiLDerS

Žiūrėkit Telefonų Knygą dėl arčiau-1 
sios jum Adam Skrybėlių krautuvės. |

Petras KapiskasGeorge Klimas

Nauja, lietuviška filmą, Brookly- 
SU- ! no jau rodyta ir visuomenės už- 
]CG_ įgirta. Ši filmą pagaminta Jurgio 

. ... . .v . I Klimo. Užsivadina “Paparčio Žie-
baudama į R.io vieniša jauna ; (]as >> spalvuota — lietuvių legenda, 
duktė aktore, aistringai besi-! Labai gražus, interesingas vaizdelis.

; gabius vaidintojus, kaip 
tai; Felix Lapinską, Aldoną Alek
nienę, Valentiną Nevinskienę;

i Brooklyno Aido Chorą; Lietuvių 
:iKalbos Mokyklėlės šokikus; puikiai 
išlavintą dainininkę Amelią Jeske- 
vičiūtę-Young, armonistę Florence 
Kazakevičiūtę, duetistes, A. Kens- 
tavičienę ir K. Abekienę. Tik pa
galvokite — jeigu jums reikėtų iš 
virš minėtų artistų pasikviesti as
meniškai į savo koloniją, tai ke- 

i lionės lėšos būtų didelės.
Tad naudokitės šia proga. Pasi

kvieskite filmininką George Klimą 
— jūs galėsite matyti šią naują lie
tuvišką filmą. Kvieskite dabar, pirm 
negu piknikai prasidės. Kreipkitės: 

GEORGE KLIMS, 
90-15 Rockaway Blvd., 
Ozone Park 17, N. Y.

(58-60)

Intriginga ir .juokinga 
kuometsi d aro padėtis, PEIST LANE 

DRUGS, Inc.
PALAIKO

Bar & Grill r«.

'.mokinanti rolę, tampa kolei-: ^'Iatysite 
vių nugirsta “kalbanti su sa-1 
vimi” apie nepavykusią mei- ! 
lę, apie būsimą kūdikį, ir pra-" 
dedama traktuoti, kaipo to
kia. Po to jinai jau visų sau
goma, globojama, apgailima, 
globėjams prieinant kvailų 
padėčių. >

Yra gausiai dainų ,muzikos, 
šokių. Pageidaujant smagaus,

The Richmond Hill
Į ers” Lodge 200, 
monthly meeting will

į on Thursday, April 6, 
! at 8 o’clock sharp, 
I Liberty Auditorium, 
members are asked 
prompt. After a brief busi
ness meeting, arrangements 
have been made for the 
showing of a thrilling and 
complete Mexican bull fight 
film. This attraction will be 
a new experience for us all.

i
Showing of these films will ! 

begin promptly at 8:45 P. M. j 
Our lodge friends and their1, 
guestsand others who are in- namas jitlyginimas. Kreipkitės pas: 
terested in peeing these 
are invited to attend.

Remember the time: 
Meeting of Lodge

P. M. sharp’
Showing of Film

P. M. sharp.
Admission 

and cake will 
film. Hope 
there.

“Build-1

be held ’
1950, i 

at the j

to be!

REIKALAVIMAI
Gera proga, 

žmogus pi ie 
valgykla 1 ir 
kambarį ir

Reikalingas apysenis 
narnų apvalymo; yra 
saliūnas. Gaus gerą 

gerus valgius. Palenki

Pilm« DeGutis, 683 Broadway, Albany,
IN. Y. (58-60)(58-60)

8:00,

8:45

coffeefree
be served after 
to see you all

.REIKALINGA RAŠTINEI 
DARBININKĖ

Reikalinga abelnam raštinės 
darbui darbininkė, 
keti šįek-tiek 
Penkių dienų 
kinanti alga, 
tis: Laisvė,
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Turi mo- 
lietuvių kalbą, 
savaitė, paten- 
Prašome kreip
ti 0-12 Atlantic

Geri Pietūs
Kada norite gėry pietų 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

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, PIT. G.
Tel. Evergreen 7-6868

i.

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

TELEPHONE

STAG G 2-5043

l RES. TEI

it UY. 7-3631

'W3

<WXT°EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Baisamuotojas)
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.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Kovo 31, 1950
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