
Didelis štukorius.
Senatorius McCarthy. 
Gerai, bet neužtenka. 
Biednystė ir bažnyčia. 
Nauja mintis.

Rašo A. BIMBA

Generolas Eisenhower, Co- 
lumbijos universiteto prezi
dentas, užsimerkė ir pasakė: 
“Aš nesu joks politikierius!“

Visa Amerika turi gražaus 
juoko. .Jei Eisenhoweris nė
ra politikierius, tai Trumanas 
nėra prezidentas.

★
liet, giliau pagalvojus, gal 

taip ir yra. Eisenhower pil
do valią tik daug aukštesniu 
ir didesniu gaivu. Visas svie
tas žino, kad jis tapo didžiu
lio piivatiško universiteto Pre
zidentu ne iš labai didelio 
mokslo, bet tik dėl to, kad 
milijonieriams, kurie univer
sitetą valdo, reikėją garsaus 
vardo. \

★ \
VVisconsino valstija kadaise 

galėjo didžiuotis savo libera- 
liškumu. Bet dabar ji davė 
senatorių McCarthy, šis žmo
gus užsispyrė įrodyti, kad visi 
prezidento Trumano draugai 
yra ne tik komunistai, bet dar 
Rusijos šnipai.

šitie žmonės rėkia ir pro
testuoja. Bet ką jie darys?

Pagaliau jie ir neturi labai 
didelės teisės perdaug ant 
McCarthy pykti. Jie irgi yra 
gerai atsižymėję raudonųjų 
raganų medžiojime. Jų ne
laimė tame, kad atsirado dar 
vienas medžiotojas, kuris nu
sprendė juos pamedžioti.

Medžiotojai medžioja me
džiotojus! Reakcijonieriai ėda 
rcakcijonierius!

★
Keleivio redaktorius J. Ja-

. LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States. 
] 10-12 Atlanlle Ave., 

Richmond Hill 19, N. V.

Tel Virginia 9-1827-1828

Richmond Hill 19, N. Y., šeštad., Balandžio-April 1, 1950 Metai XL. Dienraščio XXXII.i No. 60 *
7____________________ .

[ NAUJOJI KINIJA 
! TURI PERVIRŠIUS 
MAISTO PRODUKTU
Užginčija paskalus apie 

i “milionu kiny badą”
Peking, Kinija. — Oficia

liai Kinų Liaudies Respub
likos laikraščiai praneša 

I apie puikius naujuosius 
derlius. Grūdų tiek užderė- 

| jo, kad ne tik užteks vi- 
’ siems gyventojams, bet dar 
liks 4 milionai ir 500 tūks- 

i tančių tonų perviršių. Ga- 
j nėtinai yra ir įvairių kitų 
i maisto produktų.

Čiang Kai-šeko tautinin- 
I kai ir anglai-amerikonai 
■per savo spaudų ir radijus 
tyčia melavo, būk naujojoj 

■Kinijoj “milionai” žmonių 
i badauja, — kaip sako liau- 
idininkai - komunistai. Kar
tu jie atmeta Čiang Kai-še
ko ir tūlu amerikonu veid
mainiškus atsišaukimus į 
pasaulį, kad pašelptų neva 

i badaujančius Kinijos žmo
nes.

Phila. gaisre žuvo 
9 proto ligoniai

t

Darbininkai neša sužeistą savo draugą po Romos policijos užpuolimo ant darbininkų 
laike 12-kos valandų generalio streiko visoje Italijoje. Streiką buvo iššaukusi Ge- 
neralė Darbo Konfederacija, visų pažangiųjų df^rbo unijų centras. Kairėje matosi 

armija, siautėjan ti prieš streikierius.

Rooseveltienė sako, bergždžias dalykas 
palaikyt čiangininkus Jungt. Tautose

118 ŽYMIŲ ORGANIZACIJŲ 
SMERKI A POLICINĮ

i MUNDTO BILIŲ /
Profesoriai, Darbo unijos, bažnyčios ir kl. nurodo, 
kad Mundto bilius gręsia sunaikint amerikiečiu laisves

Washington. — Aštuonio- fessors, American Civil Li
piką amerikinių organizaci- berties Union, American 
jų išvien užprotestavo prieš Council on Human Rights, 
žandarišką Mundto bilių. CTO Amalgameitu Rūbsiu- 

' Protesto pareiškimą jos vių Unija, American Jew- 
i įteikė Kongresmanu Nea- ish Committee, American 
:menkinės Veiklos Komite- Jewish Congress, American 
tui, kuris dabar svarsto fa- Veterans Committee, Anti- 

išistuojantį Mundto bilių. Defamation League of
Smerkdamos šį bilių, visos'B’nai B’rith, Congregatio- 

- tos organizacijos už reiškė: nal Christian Churches 
“Mes esame pilnai ir Council for Social Action, 

i griežtai priešingi kamuniz- Friends (Quakers) Commi- 
imui... Bet Mundto bilius ttee on National Legisla-

nuškis sakosi “šalčiau pagal-1 
vojęs“ ir padaręs išvadą, kad . 
chuliganiški užpuolimai ant 
pažangiųjų lietuvių Įstaigų,: 
organizacijų ir parengimų nė-, 
ra girtini, nei remtini. Ir sa- I 
ko: “Gera būtų, kad visi 
lietuviai nuo tokių kovos bū-Į 
dų aiškiai atsiribotų.“

Už tai Januški reikia tik j 
pasveikinti. Bet karštai svei
kinti negalima, nes jis pasa
ko tik pusę tiesos. Jis nepa
sako tos tiesos, kad ir jis yra I 
labai daug prisidėjęs prie fa-' 
šistinio chuliganizmo išugdy- [ 
mo. Juk jis ir visas Keleivio . 
štabas jau kelinti metai kurs-j 
to fašistines gaujas prieš pa-' 
žangiečius.

Juk ir ten pat jis savo pa
sekėjus tebekursto prie chu
liganizmo, primesdamas man 
“mūsų tautos išdavyste“ ir 
komunistams politinį chuliga- i 
nizma.

★ Į
Gavome laišką nuo “The 

Catholic Worker” redaktorių. 
Prašo pinigų, prašo aukų. i

Bet keista ir “nesupranta
ma“ štai kas. Jie ten pat 
sako, kad biednystė yra pa
ties dievo suteikta žmonėms 
malonė ir kad ją reikia gerb
ti. Priešintis vargui reiškia 
priešintis dievui ir katalikų 
bažnyčiai!

O patys prašo aukų, kad 
nuo tos dievo atsiųstos ir ka
talikų bažnyčios palaimintos 
biednystės atsikratyti! Tikrai 
palaiminti ubagai dvasioje.

★
Drg. Mizara vėl judina 

klausimą specialaus fondo 
apsigynimui nuo kryžiokų. 
Visiems verta apie tai pagal
voti. Fašistai turi “Tautos 
Fondą“ ir Amerikos Lietuvių 
Tarybą, iš kurių finansuoja 
chuliganiškus užpuolimus ant 
pažangiųjų organizacijų ir 
parengimų. Jie tam išleidžia 
tūkstančius dolerių. Iš tų 
fondų jie samdo ir girdo pi- 
kietininkus, išleidžia lapelius, 
paperka baublius. Iš tu fon
dų yra riebiai apmokami pro
pagandistai klerikalų, smeto- 
nininkų ir menševikų spaudo
je kurstyti fašistines gaujas.

Philadelphia. — Per gais
rą Bella Vista Sanatorijoj, 
privačioj protligių ligoni
nėj, užtroško ir sudegė 9-ni 
ligoniai. Jie buvo prirakin
ti grandiniais ir niekas jų 
nepaliuosavo, kuomet gais
ras kilo.

Policija sako, jog vienas 
sanatorijos įnamis, Nicho
las Verna prisipažino tyčia 
padegęs ligoninę.

Verna, 28 metų amžiaus, 
yra amerikonų karo vetera
nas, apdovanotas garbės 
ženklais už mūšius prieš 
italus ir vokiečius.

Karas sumaišė jam protą. 
Grįžęs iš Europos, Verna 
bandė barberiauti, bet bu
vo nusiųstas į pamišėlių li
goninę.

Čiangininkai užgrobė 
du angly laivus

Hong Kong. — Kariniai 
Čiang Kai-šeko tautininkų 
laivai užgrobė du prekinius 
anglų laivus, plaukusius su 
kroviniais į Kinijos Liau
dies Respubliką.

Čiangininkai kartu suė
mę ir du kitus prekinius 
svetimšalių laivus Kinijos 
vandenyse.

FRANKO PELNOSI Iš 
AMERIKOS BULVIŲ

Lake Success, N. Y. — 
Velionio prezidento Roose- 
velto našlė Eleanora Roo- 
seveltienė pareiškė:

“Atrodo, jog tai bergž
džias dalykas toliau palai
kyti Čiang Kai-šeko kinų 
tautininkus Jungtinėse 
Tautose.”

Taip Rooseveltienė kalbė
jo Jungt. Tautų korespon
dentų bankiete, prisiminda
ma paraginimą iš Brazili
jos — pašalint čiangininkus 

j iš Jungtinių Tautų, o pri
imt Kinijos Liaudies Res
publiką. Tatai padaryti ra
gino per

waldas Aranha, buvęs Bra
zilijos užsienio reikalų mi
nistras, kuris taip pat buvo 
Jungtinių Tautų seimo pir
mininkas.

Rooseveltienė sakė:
“Kinijos tautininkai pa

neigė visas duotas jiem 
progas padaryti žmoniškus 
pagerinimus valdžioje, taip 
kad ji atstovautų visus Ki
nijos žmones . .. Taigi už
Čiang Kai-šeko valdžios su
smukimą negalima kaltinti 
vien tik paramą kinų ko-" 

Imunistams iš Rusijos pu- 
kablegramą Os- sės.”

Vienaip kalba, kitaip daro
Bet pora dienų pirmiau 

Rooseveltienė, kaipo Jungt. 
Tautų žmoniškumo komisi
jos pirmininkė, neleido kal
bėti Sovietų atstovui, kada 
jis reikalavo pašalinti čian
gininkus iš tos komisijos.

Tą pačią dieną Amerikos 
valstybės sekretorius Ache- 
sonas Washingtone pareiš
kė, jog ši šalis remia Čiang 
Kai-šeko valdžią. Achėso- 
nas sakė, dar “nenumato
ma tokios ateities,” kad 
Jungtinės Valstijos pripa
žintų- Kinijos liaudininkų- 
komunistų valdžią.

laužo šalies Konstituciją ir'tion, Jewish Labor Com- 
jis sunaikintų civilines lais- i mittee, Jewish War Vete- 
ves, jeigu būtų priimtas Irans, National Community 
kaip įstatymas.” i Relations Advisory Coun-

Reikalavimą atmest Mun-jcil, National Council of 
dto bilių pasirašė sekančios [Jewish Women, National 
organizacijos per savo cen- Women’s Trade Union 
trų viršininkus: j League, CIO Audėju Uni-

Americans for Democra-!ja: Social Action Commi- 
tic Action, American Asso-lttee, National Association 
ciation of University Pro- of Jewish Center Workers.

Burmos partizanai 
užėmė svarbą miestą
Rangoon, Burma. — Liau- 

i diški Burmos partizanai ga
lutinai užėmė svarbų Pro- 

įme miestą, geležinkelių ir 
'vieškelių centrą vakarinėje 
iBurmos pusėje. 'Ir Prome 
jau oficialiai įsikūrė komu- 
nistu-liaudininku valdžia su 
premjeru Th. Than Tunu 
pry šakyje.

I Mirė L. Biuro, Francijos 
socialistu vadas

Paryžius. — Numirė Le
onas Blum’as, Francijos so
cialistų vadas, 77 metų am- 

i žiaus.
Blumas buvo Francijos 

premjeras 1936-37 metais.
Jis vadovavo dešiniesiems 

socialistams, kurie suardė 
bendrąjį socialistu - komu
nistų frontą prieš fašizmą.

Laike karo tarp Ispanijos
■ Čechoslovakija reikalauja sugrąžint piktadarius, kurie ore užgrobė 
tris lėktuvus ir paspruko Į amerikin į Vokietijos ruožtą

PRAGA. — Čechoslova
kija pareikalavo, kad Jung
tinės Valstijos sugrąžintų 
aštuonis kriminalistus ce
chus, kurie ore, grūmoda
mi lakūnams revolveriais, 
užgrobė tris keleivinius Če
choslovakijos lėktuvus. Tuo 
būdu jie privertė lakūnus 
nuskristi ir nusileisti že
myn ties Munichu, ameri
konų užimtoje Vokietijos 
dalyje.

Trijuose lėktuvuose buvo 
viso 85 asmenys. 58 parei
kalavo tuojau sugrąžint 
juos į Čechoslovakija. O 
amerikonų globoje Vokieti
joj pasiliko aštuoni lėktuvų 
užgrobikai ir 19 kitų asme
nų — priešai demokratinės

Dešinioji valdžia, iš savo 
pusės, skelbia, kad jos ar- 

'mija atgriebus Pu in man a 
J miestą rytinėje Burmos pu- 

Čechoslovakijos respubli- į testuoja, kad amerikiniai!
kos ir jų vaikai. i valdininkai ir kariniai jų

Kitoje savo notoje Ame-1 policininkai areštavo norin- 
rikai Čechoslovakija pro- čius grįžti Čechoslovakijon 

— ir taip žiauriai su jais ei* 
Igėsi, kaip “kriminaliniai 
Hitlerio žandarai.” Norin
čius !

v“ amerikonai krėtė ir grūmo-1 
karčiai Jami kvotė.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

seje.
Karinis žemlapis rodo, 

jog partizanai yra užėmę 
daugiau kaip pusę Burmos, 
pietinėje Azijoje.

MADRID. — Ispanijos 
Franko fašistų valdžia 
“perka” atliekamas bulves 
iš Amerikos po 20 centų, o 
pardavinėja jas po du šim
tus dolerių tonui.

Čechoslovakija teisia 10 
kunigu kaip išdavikus
Praga. — čechoslovakijos 

teismas pradėjo tardyti 10 
katalikų kunigų. Kaltina, 
kad jie vadovavo liaudiškos 
čechoslovakų valdžios prie
šams ir šnipinėjo vakari
nėms valstybėms (Ameri
kai, Anglijai, Francijai).

Netaksuojamas Izraely j 
svetimas kapitalas

Jeruzalė. — Izraelio sei
mas nutarė paliuosuoti ka
pitalistinius svetimšalių bi
znius nuo taksų. Tuom nori 
patraukti daugiau svetimo 
kapitalo į Izraelio pramo
nes.

PAKELTA ALGA J.
CITY SLAUGĖMS

Jersey City, N. J. — šio

KEY WEST, Florida.
Prez. Trumanas 
smerkė republikoną senato
rių McCarthy ir jo sėbrus, 
kad jie tauškia apie taria
mus komunistus valdžioje.

Trumanas sako, tokiais 
plepalais jie silpnina Ame
rikos įtaką pasaulyje ir 
taip, girdi, “patarnauja” 
Sovietams.

iv; /uuiiuai ievini | • lv«

giy;ti, _ čechosiovakus j Dziufe jau sprendžia
bylą prieš Bridges

Visaip gąsdindami, ame-1 
rikiniai šnipai bandė pri
versti tuos žmones išduot

San Francisco, 
perduota džiūrei

Jau

ir karines, politines bei fa-i valdžios byla prieš 
brikines slaptybes. j ' Bridges’^, kovingą

SEOUL, Korėja. — Re
akcinis pietų Korėjos pre- 

jzidentas Syngman Rhee 
atidėjo naujus rinkimus 
nuo gegužės iki lapkričio.

Syngmano priešininkai 
seime pareiškė, kad jis su
pranta, jog prakištų rinki
mus; todėl ir atidėlioja. i

. -- __
WASHINGTON. — Vals-i 

tybės sekretorius Acheso- 
nas reikalavo paskirti 45 
milionus dolerių pietiniai- 
vakariniams Azijos kraš
tams stiprinti prieš komu
nizmą.

miesto Medikalio Centro ir 
Hudson Apskrities Ligoni
nės slaugėms (norsėms) pa
kelta alga nuo ligšiolinių 
$1,800 per metus iki $2,000.

NEW YORK. — Apsau
gos Taryba surado, jog per
lai pramonės darbuose bu
vo užmušta 15,000 žmonių 
visoj šalyj.

Harry

respublikiečiu ir fašistų 
Bluimu- oasidarbavo. kad 
Franci ja nuošaliai laikvtusi 
ir nepadėtų respublikie- 
čiams. Tuo būdu Blumas 
prisidėjo prie Franko fa
šistų laimėjimo Ispanijoje.

Italijos valdžia lavina 
karinius streiklaužius

Roma. — Italijos valdžia 
[tam tyčia lavina būrius ka- 
iriuomenės ir policijos, kad 
triuškintu streikus prieš 

i amerikiniu einklu iškrovi- ♦ € • 
.ma ir jų gabenimą geležin
keliais.

O su lėktuvų užgrobėjais j nių Laivakrovių Unijos va- 
ir kitais Čechoslovakijos dą. Jis kaltinamas, kad ne- 
valdžios priešais ameriko-1 teisingai išgavės pilietinius 
nai elgėsi kaip su gerbia- Amerikos popierius 1945 
mais svečiais, sako protes- metais. Bridges, girdi, tun
tas. j 1 met priklausęs Komunistų
----  -------------------------- 1 1 Partijai, bet po priesaika 
Sovietu sutartis del pra- užsigynęs.
moniu išvystymo Sinkiange ' 1?lldgęs^ . liudijoJ J P valdžios samdyti šnipai, ku-

Hong Kong. — Praneša- rie už tai gavo šimtus tuk
ina, jog Sovietų Sąjunga |Stančių dolerių užmokesnio. 
padarė sutartį su naująja Bridgeso advokatai paro 
Kinija dėl žibalo ir metalo j dė, kaip tie “svietkai” kar

totinai melavo ir patys sau 
prieštaravo.

[ pramonių išvystymo Sinki- 
'ange, vakarinėje Kinijos 
provincijoje. Sutartis galios 
per 30 metų.

Bus sudaryta bendros ki- 
nų-Sovietų kompanijos. Vie
ni ir kiti turės lygias teises 
tų kompanijų vadovybėje. 
Lygiai pusiau eis Kinijai ir
Sovietams tų pramonių pel
nai.

ORAS. — šilčiau, dalinai 
apsiniaukę.

si jau 81 dieną.
Jei Bridges būtų surastas 

kaltu, tai galėtu .būti įkalin
tas bei Australijon depor
tuotas. Jis yra ateivis iš 
Australijos.

FRANKFURT, Vokieti
ja. — Vidutinė darbininko 
alga vakarinėje Vokietijoje 
yra $58 per mėnesį.

NEGRIŽE BEI DINGE 
VOKIEČIAI
Bonn, Vokietija. — Vaka

rų Vokietijos valdžia skel
bia, kad 1,400,000 vokiečių 
kareivių ir civilinių žmonių 
be žinios dingę pastarojo 
karo metu bei negrįžę iš ne
laisvės.

i ———————

Kiek atominią bomby 
i turi Amerika?

Washington. — žurnalas 
: New Republic skaičiuoja, 
kad Jungtinės Valstijos tu
ri 200 iki 300 atominiu bom
bų.

Pirmiau buvo spėjama, 
kad Amerika pasigamina 
po vieną atomų bombą per 
savaitę.

Intelligence žurnalas tvir
tina, jog Sovietų Sąjunga 
per metus pasigamina apie 
50 atom-bonibu. v
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Ir kodėl nepadaryti tam galo?
Kinijos čiang kai-šekininkas dar vis tebesėdi 

nių Tautų Saugumo Taryboje. Jo ten buvimas 
lyžiavo visą Jungtinių Tautų mašineriją, nes 
Sąjungos atstovas atsisako būti Taryboje tol,

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
ĘLANAS NAUJAM 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
IŠNAUDOJIMUI

Kaip atrodo, tai Ameri
kos Lietuvių Taryba, arba 
lietuviški hitleriniai fašis
tai, pradėjo sirgti tikra 
“džiova”. Pernykštis vajus 
sukelti šimtus tūkstančių 
dolerių pasibaigė didžiau
sia nesekme. O Grigaičiui

______ ir šimučiui pinigų reikia. 
Pinigų reikia ir jų laikraš
čiams. Štai iš kur kilo nau- 

Jungti- jas fašistų dolerių medžio- 
supara- Jimo vMus. 
Tarybų i Taryba išleido 
kol ten1 savo !

kinti. Dabar jie tik loja, o( 
gave dokumentus, galėtų 
tikrai kąsti. , *-

Redaktorius Thackrey 
savo argumentuose nurodo 

 

vieną labai svarbų cjalyką. 
Jis sako, ka pa

F. B. I. rekordų nuplėštų 
jmaską nuo šios įstaigos. Ji 
buvo įsteigta kriminalistų 
medžiojimui, bet jau seniai 
pasidarė reakcionierių į- 
rankis persekiojimui žmo
nių, kurie nuomonėmis 
skiriasi nuo vyriausybės. 

Šiandien F. B. L vyriausias 
įsakymą užsiėmimas ne ieškoti krį- 

-"■‘o pasekėjams ruoštis minąlistų, bet politinių 
prie paminėjimo dešimties “prasikaltėlių.” Šitą F. B. I. 
metų sukakties nuo tos išsivystymą aiškiai visi pa-

bimas

Puiki parama dienraščiui 
Laisvei

kas. Kodėl ponas Thackrey I šis visuomenės reagavimas į kryžiokų užpuolimus yra
pasirinko šiems debatams pats svarbiausias apsigynimo žygis. Kada kunigai su 
du žmones, kurie abudu iš- menševikais ir fašistiniais tautininkais organizuoja chu- 
mesti iš komunistų eilių ? I liganus užpuldinėti dienraštį Laisvę ir tais brutališkais 
Juk jis būtų lengvai sura- būdais bando jį nubankrūtyti, tai pažangioji Amerikos 
dęs socializmui išaiškinti lietuvių visuomenė teikia savo dienraščiui gausią finan- 
tokį žmogų, kuris iš širdies sinę paramą ir verbuoja jam naujus skaitytojus. Tai lo

giškas atsakymas kryžiokams ir jų talkininkams.
Štai kokios paramos aplaikėme šiomis dienomis: 
Frank Nakas, Detroit, Mich., $50.
Po $25: LLD 75 kp., Miami, Fla. (per S. Meison su

važiavimui); Stanley ir Mary Smithai, LaPorte, Ind.; 
J. Krasauskas, Norwood, Mass.; Nuo detroitiečių už 
A. B. kelionę.

Mrs. S. Sharkin, St. Charles, III., $20.
A. Bagdonas, Pittsfield, Mass., $17.
Julia Ellerman (at. mirusiai motinai Yasadavičienei) J 

New Kensington, Pa., $15.
. Po $13: Chas Keras, Detroit, Mich.; W. Klimas, 
Branchville, N. J.

Po $10: Charles Vigunas, Brooklyn, N. Y.; Senas Siu
vėjas, Brooklyn, N. Y.; K. ir O. Depsai, Mastic Beach, 
N. Y.; Juozas Ulinskas, Detroit, Mich.; Pranas Gustai
tis, Detroit, Mich.

J. Kasparavičius, Baltimore, Md., $8.
Po $5: Mrs. A. Zavish, Barnegat, N. J.; P. Šlajus, 

iMiami, Fla.; O. Visotskienė, Kensington, Conn.; Anta
nas Prakevičius, Brooklyn, N. Y.; Marijona Rainienė, 
Philadelphia, Pa.; Vladas Rugienius, Chicago, Ill.; B.

’Salaveičikas, Chicago, Ill.; Adelė Ziksienė, Chicago, Ill.; 
Paul ir Anna Juodzevičiai, Brooklyn, N. Y.; F. Milic- 
kis, Detroit, Mich.; K. Biliūnas, Detroit, Mich.; A. Lit- 
vinienė, Detroit, Mich.; Detroitietis; John Rudzevich, 
Detroit, Mich.; J. Galinskas, Detroit, Mich.; J. Bub- 
liauskas, Detroit, Mich.; K. Rinkimas, Detroit, Mich.; M. 
Detroitietis; J. Butėnas, Detroit, Mich.; D. Gryna, De
troit, Mich.; B. Kirstukas, Cleveland, Ohio.

Po $3: K. Liokaitienė ir U. Doveikienė, Montreal, Ca
nada; Paul Chepla, Cleveland, Ohio; vardu ALDLD 31

socializmu tiki.
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NEGRAI IR MUNDT 
BILIUS.

Jokia kita grupė Ameri
koje taip nekenčia nuo per
sekiojimų ir diskriminaci
jos, kaip negrai. Jų civili
nės teises labai apkarpytos. 
Todėl gal jie labiausiai pa
junta Amerikos žmonėms 
pavojų tokiame biliuje, 
kaip Mundto bilius. Jie sup
rantą, kad nuslopinimas 
vienos politinės grupės ne- 
išvengiamąi vestų reakci
jos kėsinimąsi ant kitos po- 
i litines grupės teisių.

Tai puikiai suprasdami, 
susitarė žymiausi negrų 
vadai ir išleido aštrų pa
reiškimą prieš Mundt bilių. 
Pareiškimą pasirašo devy
ni labai žymūs asmens. Jų 
tarpe randame vyskupą 
Hemingway ir vyskupą 
Medford. M'undt bilių pas- 

Naturalų, kad jis nieko ge-įmerkia visos didžiosios 
ra nesuranda visoje Tary- negrų organizacijos bei 

bažnyčios. Tie devyni neg
rų vadai atstovauja septy
nis milionus negrų.

Protestuodami 
Mundt bilių, negrų

bet politinių

O kad čiang kai-šekininkai šiandien yra bjauriausi Ki-j“baisios” dienos, kai krūvi- matytų iš slaptų dokumen- 
nijos priešai, žinoma kiekvienam. Jie dar ir šiuo metu nasis Smetona išsinešdino tų. 
nuolat (amerikiniais bombanešiais) degina Kinijos mies-iš Lietuvos per beržyną į; —
tus ir žudo nekaltus gyventojus. Jie žaloja Kiniją, nu-'Berlyną. Liepia rengti ma-1 Kitas klausimas, _kuris 

'sinius protestus : .......... .................
aukas “! 
mo reikalams.” 

Dar daugiau. ' 
įsakyme skaitome: “Birže
lio įvykių minėjimo metu 

Į patariama suorganizuoti ir 
speciales rinkliavas, paski
riant kolektorius, kurie 
aplankytų biznierius, pro
fesionalus ir kitus asmenis 
kiekvienoje kolonijoje.” 

O kadangi šitokiu bųdu 
fašistai nesitiki kažin ko
kių aukų, tai reikalauja, 
kad būtų įvykdytas suma
nymas, “kad kiekvienas 
patriotingas lietuvis ta pro
ga paaukotų į Tautos Fon
dą bent vienos dienos savo 
uždarbį.”.

Amerikos Lietuvių Tary-

kentėjusią nuo civilinio karo.
Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Trygve Lie 

andai pareiškė, kad, jo nuomone, čiang kai-šekininkas 
privalo būti išmestas iš Saugumo Tarybos, o tai reiš
kia: čiang kai-šekininkai turi būti išmesti iš visų Jungti
nių Tautų komisijų ir jų vietosna įsileisti Kinijos Liau
dies Respublikos atstovai.

Girdėjome, jog tam pritaria ir kiti kraštai, ligi šiol 
dar vis nedrįstą viešai to pasakyti.

Šiomis dienomis mirusiojo prezidento Roosevelto našlė 
pasakė, kad, jos nuomone, čiang kai-šekininkai privalą! 
apleisti Jungtines Tautas. Čiang Kai-šekui ir jo gengeii 
buvo duota visos galimybės, visos progos, sako Mrs. Roo-.

. seveltienė, sudaryti Kinijai valdžią, kuri ten galėtų išsi
laikyti. Jis turėjo užtenkamai progų pravesti Kinijoje, 
reformas, naudingas liaudžiai ir tuo būdu įsitvirtinti ta-i 
me krašte. Bet Čiang Kai-šekas tas progas pražiopsojo.;

Rooseveltienė nemano, kad komunizmas Kinijoj įsi-! 
galėjo su rusų pagalba; jis įsigalėjo dėl to, kad to kraš-j 
to žmonės atsisakė ilgiau toleruoti, ilgiau kęsti čiang! 
kai-šekinę, fašistinę diktatūrą.

Žinoma, Mrs. Roosevelt mano, jog Čiang Kai-šeką iš-; bos vardas visiškai nusine- 
grūs iš Jungtinių Tautų Assemblėja, seimas. Mums ne- šiojo. Todėl, vietoje rinkti į 
atrodo, jog reikėtų laukti, kol susirinks Assemblėja kada'savo iždą aukas, rinks 
nors rudeni; reikėtų čiang kai-šekininkus išjoti iš Jung/“Tautos Fondui”. Tas gi 
tinių Tautų tuojau. Tai galėtų padaryti pirmiausia Sau- fondas yra nauja maska, 
gurno Taryba, kaip vyriausia Jungtinių Tautų įstaiga, i nauja priemonė pasigauti

Reikšmingą aną dieną pareiškimą tuo klausimu pa- ir išnaudoti žmones, 
darė buvusis Brazilijos užsienių reikalų ministras, o nespės įsigilinti ir 
taipgi kartą buvęs Generalinės Assemblėjos pirminiu- apgavystę suprasti, 
kas, A ra n ha.

Js taipgi stoja už išjojimą laukan čiang kai-šekinin" 
kų iš Jungt. Tautų. “Bet koks nusistatymas, kuris nepri- 
pažįsta realybės yra klaidingas nusistatymas.” ;

i ir rinkti “Compass”' leidėjui Thack- 
Lietuvos išlaisvini- rey parūpo išspręsti, tai ar 

“Rusija yra sociąlistinė ša- 
Tarybos lis.” Tiems debatams jis pa- 

!sikvietė du buvusiu komu
nistu, buteųt, Earl Brow
der ir Max Shachtman. 
Pastarasis iš partijos iš
mestas labai seniai, kaipo, 
nepataisomas trockistas.

bų Sąjungoje.
Earl Browder įrodinėja, 

kad Tarybų Sąjunga turi 
socialistinę santvarką ir 
kad toji santvarka savo iš
sivystymo greitumu toli 
pralenkė Jungtines Valsty
bes. Tai, ką pramonėje 
Amerika pasiekė per 150 
metų, Tarybų Sąjunga atli
ko per trisdešimt metų.

Keistas tik vienas daly-

prieš , - ---- ----------------------------------------- f ---------- , ----

vadai kp. narįų? John Waswell, Auburn, Me.; John Kvedors,

. teisių! Damskis, Detroit, Mich.; J. P. Gray, Frackville, Pa.;
Teismgos y. Smalstienė, Detroit, Mich.; J. Sadauskienė, Brooklyn, 

Samdos Bilių,. kuris, pada- y.; St. Tvarijonas, Detroit, Mich.; V. Kazlauskienė. 
rytiy galą diskriminacijai jųoxon pa>. Anthony Zline, Detroit, Mich.; 
pries negrus pramonėje ir Chi ln r.-, /-.n n a a I'M 1 Ci A 7 7

reikalauja, kad Kongresas yyiikes-Barre, Pa.; J. B. Kavarskas, Arlington, Mass/
priimtų civilinių 
programą ir

visuose darbuose.

kurie 
nauja

Galinga audra prieš 
Mundt bilių

KEISTI DEBATAI.
New Yorko “The

yuŽLvu realybės yra klaidingas nusistatymas,” sakė Compass” j. _... _A_ . ,
Aranha. Šis Brazilijos atstovas, aišku, nėra joks Tary-,^urį galima paya- 
bų Sąjungos draugas. Bet jis samprotauja šitaip: jeigu į 
Čiang Kai-šeko valdžia negalėjo išsilaikyti Kinijo 
je, tai kaipgi galima ją laikyti Jungtinėse Tautose!

Samprotavimas logiškas ir kiekvienam suprantamas.
Jo nesupranta tik mūsų valdovai ir tie,'kurie aklai pas-!
kui juos seka.

Juo greičiau čiang kai-šekininkai bus iš Jungtinių!
Tautų išjoti, tuo bus sveikiau visam reikalui!

Daily 
įvedė specialį

' dinti “atvirais debatais.” 
i Surandami žmonės, kurių 
i nuomonės skiriasi kuriuo 
nors rimtu klausimu ir lei- 

: džiama jiems mintis išsi- 
; reikšti.

Kovo 30 dienos laidoje 
randame debatus net dviem 
klausimais. Pats laikraščio 
redaktorius Ted O. Thack- 
rey debatuoja su savo laik- 

Iš visos plačios Amerikos plaukia Jungtinių Valstijų jaščio kolumnistu I F. Sto- 
Senatan protestai prieš ryžimąsi pravesti Mundto-Nixo- fae£į °būtu sveika,’ 
no bilių. .. . jeigu F. B. I. rekordai butų

Protestuoja darbo unijos, protestuoja fraternales or" | patiekti Kongreso komisi- 
ganizacijos, kultūrinės, apšvietos grupės, ir pavieniai kurį mejžioja “šnipus” 
asmenys. i įr “raudonuosius” valdžio-

Kol ne vėlu, kiekvienas asmuo privalo pasiųsti savolje. jis sako> ka(| senatorius 
senatoriams laiškelį bei telegramą, reikalaujant tą bilių McCarthy ir kiti reakcio- 
atmesti, nes jis yra žiauriai nukreiptas prieš visus dar-' nįerįaį niek0 nepeštų, jeigu 
bo žmones. ■ viešai būtų paskelbti F. B.

I. dokumentai apie žmones, 
kurie buvo tyrinėti, kurie 
tebedirba valdžioje, bet 
prieš kuriuos reakcionie
riai šiandien kalnus verčia.

Kolumnistas Stone yra

Protestai nesiliauja plaukę

Romos miesto amžius
Žmonės dažnai sako: “Roma nebuvo pastatyta viena 

diena.” Šiuo posakiu dažnai vadovaujasi tie, kurie nėra 
labai spartūs darbe; dažnai jie teisina savo apsileidimą.

Deja, nieks ligi šiol negali pasakyti, kada Roma buvo įsitikinęs, kad toks rekor- 
pradėta statyti, kada šis “amžinasis miestas” buvo pra- du parodymas tik suteiktų 
dėtas vadinti miestuvadinti nncotd. j daugiau medžiagos norin-

Ligi šiol buvo sakoma, būk Romą įkūrė karalius Ro-1 tiems žmones šmeižti ir nie- 
mulus aštuntame amžiuje — 773 metais prieš ,------------------ *----------------
krikščionybę. Romulus, padavimai byloja, buvęs Marso! REDAKCIJOS ATSAKYMAI [ 
sūnus ir jis žindęs vilkienę, maitinęsis jos pienu. Tokios| Skaitytojui įš Nonvood: 
legendos buvo susidariusios apie Romą ir jos įkūrėją. I Visas informacijas apie

Bet štai, gaunama naujesnių apie šį miestą davinių. Senatvės pensiją galite gau- 
Niūjorko Times korespondentas Romoje, Arnaldo Corte-įti savo mieste valdžios įs- 
si, praneša, jog vienas švedų mokslininkas, prof. Einar Įtaigose. Nueikite į savo Ci- 
Gjerstad, gyvenąs ir dirbąs Romoje, surado ką kitą. Jis!ty Hali ir ten teiraukitės, 
tyrinėjo Romos senovę ir, sakoma, moksliniais atradi-l 
mais ir priemonėmis patyrė, jog Romos miestas buvęs! 
įkurtas 575 metais prieš krikščionybę.

Romos įkūrėju buvęs Numa Pompilijus. Taigi, atro
do, Pompilijui teks toji šlovė, kurią lietuviuose turi Ge
diminas, Vilniaus įkūrėjas.

Romulus, pasak šito švedų mokslininko, veikiausiai nė
ra* gyvenęs, — tai legendiškas vardas, nors apie jį se
novės rašytojai, pa v., Plutarchas, rašo, kaip apie tikrai

Ilgy vertus į.

Staiga Amerikos žmonės 
pajuto rimtą pavojų savo 
konstitucinėms teisėms. Tą 
pavojų sudaro Kongresą n 
įneštas Mundt bilius. Prieš 

i jį prasidėjo galingų protes
tų audra. Jau seniai Ameri
kos žmonės buvo taip suju
dinti. Jau seniai jie taip 
ryžtingai pakėlė balsą prieš 
tuos, kurie norėtų ^nušluo
ti Amerikos Konstituciją ir 
Teisių Bilių nuo žemės.

Vėliausios organizacijos 
prisidėti prie protesto prieš 
Mundt bilių yra Amerikie
čiai dėl Demokratinės Veik
los ir Amerikos Civilių 
Laisvių Unija. Paskutinė 
organizacija yra sena or
ganizacija ir susideda iš 
vidurinės klasės liberalų. 
O Amerikiečiai dėl Demo
kratinės Veiklos savo eilėse 
turi tūlus ruzveltinius de
mokratus, bet taipgi ir so
cialdemokratus. Pradžioje 
jų susiorganizavimo pas
tarieji beveik vaidino vado
vaujamą rolę. Todėl daug 
ką nustebino šios organiza
cijos išstojimu prieš Mundt 
bilių, kurio autorius bando 
įtikinti Ameriką, kad šis 
bilius tėra nukreiptas prieš 
komunistus, ^iek Civilinių 
Laisvių Unija, tiek Ameri
kiečiai Del Demokratinės 
Veiklos aiškiai ir storai 
pabrėžia, kad šis bilius, vir
tęs įstatymu, sudarytų 
pavojų visiems amerikie
čiams.

Šiandien kėsinamasi ant 
teisių žmonių, kurie yra ko
munistai, o rytoj bus puo

Kaip ten bebūtų, Roma visvien liekasi senu miestu, di
džiu ir daug pasauliui kultūriniai istorinių vertybių tu- 
rinčiuoju miestu.

Vargiai besurastum kitą tokį miestą, kuris taip ryš
kiai, taip artimai rištų senovę su naujove!

Šiuo metu Romoje, kaip ir visoje Italijoje, pakilo nau
ja klasė, darbininkų klasė, kuri siekiąsi prie, valdžios. 
O kai ji pataps viešpataujančia klase, tuomet Romos var
das iškils aukščiau!

lami socialistai, ] 
prdgresistai. Kaip tik to ir 
siekia šis piktas bilius. Jis 
nesuderinamas su šios ša
lies Konstitucija.

Iš Philadelphijosi prane
ša, kad ten dvylika žymių 
visuomenininkų šaukia or
ganizacijų konferenciją 
protestui prieš Mundt bilių. 
Konferencija įvyks balan
džio 5 dieną Hotel Sylva
nia.

Clevelande 
Darbo 
organe 
zen” maliorių unijos dist- 
rikto sekretorius Ward ra
šo prieš Mundt bilių ir sa
ko, kad jis turi būti visų 
organizuotų darbininkų 
pasmerktas. Jis tvirtina, 
kad niekados pirmiau nuo 
1798 metij,; kuomet buvo iš
leisti “Alien and Sedition 
Laws”, šios šalies žmonės 
nebuvo susidūrę su tokiu 
savo teisėms pavojumi, su 
kokia jie dabar susiduria.

Minneapolyje, Minneso
ta, konservatyvus negrų 
laikraštis “Minneapolis 
Spokesman” griežtai pas
merkia Mundt bilių ir ragi
na savo skaitytojus daryti 
spaudimą ant savo kong- 
resmanų, kad jie balsuotų 
prieš bilių.

Chicagos United- Pa
ckinghouse Workers unijos 
pirmas' distriktas ragina 
III. kongresmanus balsuoti 
prieš Mundt bilių. Chicago- 
je daugybė kitų unijų lo
kalų priėmė rezoliuciją 
prieš tą bilių. Taip pat šia
me mieste prieš keletą die
nų įvykusi Vidurvakarių 
Konferencija Sveturgi- 
miams Ginti priėmė rezo
liuciją prieš Mundt bįlių.

Tai visa tik įrodo, kaip 
platus jau yra judėjimas 
prieš šį žmonių teisėms pa
vojų.

; V. Kazlauskienė, 
; C. Kai ris, 

Vincent Zabul, Detroit, Mich.; C. K. Wa- 
____ žalis, Minersville, Pa.; A. Dargienė, Detroit, Mich.;

S Chas. Jaselun Clyde, Canada; F. T. Martin, Hialeah, 
i Fla.; Peter Thompson, Simpson, Pa.; A. Skirmontas, 
I Brockton, Mass.; F. J. Kasputis, Millbury, Mass.; J. 
Werner, Cleveland, Ohio; D. Mickus,. Worcester, Mass.

Po $2: Vincas Kirvela, Detroit, Mich.; Charlie Tau- 
. tietis, Detroit, Mich.; V. Bcalle, Cadomin, Canada, J. 

paskui Vaičekauskas, Binghamton, N. Y.; A. Andrulis, Detroit,

Amerikos
Federacijos unijų

“Cleveland Citi-

Mich.; V. Zabel, Detroit, Mich.; J. C. Webber, Detroit, 
Mich.; S. Pabarėlis, Windsor, Canada; Walter Cook, 
Chicago^ 111.; K. Levine, Turtle Creek, Pa.; M. Padolis, 
Detroit, Mich.; Frances ir Nick Pakalniškiai, Chicago, 
Ilk; B. Minotas, Toronto, Canada; Juozupas A. Platukis, 
Rockford, Ill.; Chicagietis; John Blujus, Brockton, Mass.

J. Balavičius, Detroit, Mich.; $1.50.
Po $1: Natalija Astrauskienė, Detroit, Mich.; A. Mai

ga, Toronto, Canada; J. K. Deksnys, Montreal Canada; 
R. Steponkevičius, Detroit, Mich.; Ed. Šeputis, Detroit, 
Mich.; A. Kristaponis, Phila., Pa.; V. ir K. Karlonai, 
Maspeth, N. Y.; John Roberts, Brooklyn, N. Y.; J. Stak- 
vila, Detroit, Mich.; Ch. Nausėda, Detroit, Mich.; W. 
Murphy, W. Lynn, Oregon; John Grinka, Ocala, Fla.; 
A. Burt, Raymond, Wash.; J. Samson, Great Neck, N. 
Y.; A. Maigis, Toronto, Canada; Petras, Phila., Pa.; J. 
Ragauskas, Shelton, Conn.; St. Vaišnoras, Hammond, 
Indiana; Elzbieta Barsket-es, Chicago, Ill.

Joseph Lazauskas, Brooklyn, N. Y., 25c.
Naujų skaitytojų prisiuntė: Ignas Sutkus, Brooklyn, 

N. Y.; S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa.; K. Yankeliu- 
nienė, Waterbury, Conn.; K. Žukauskienė, Newark, N. 
J.; A. Morkūnas, Chicago, Ill., keturis.

Labai graži parama dienraščiui. Širdingai dėkojame 
už naujus skaitytojus ir už finansinę paramą.

Laisvės Administrac i j a.

$5.00
$30.00

Lietuvių Kultūrinio Centro 
Kerne j ai

Šiuo metu sekami parėmė Lietuvių Kultūrinį Centrą:
Jonas Marcinkevičius, Harrison, N. J., paskolino $1,- 

000. Tai jau trečią tūkstantį jis paskolino. Taipgi jis sa
ko ir palūkanų neimsiąs.

Kazys Blaizes, Greenlawn, N. Y., paskolino .dar vieną 
šimtą dolerių.

Sekami grąžino savo paskolų palūkanas:
D. G. Juslus, Worcester, Mass.
Joe Chuplis, Springdale, Ba. _
Juozas Zelionis, Kearny, N. J.
Širdingai ačiū visiems už tokią gražią paramą.
Kad užbaigti visas namo pertaisymo išlaidas sumokė

ti, tai dar reikia $2,300. Tai nedidelė suma, bet ji reikia 
sukelti. Todėl dar vis prašome paskolų. Kontraktoriusi 
ragina užbaigti bilas mokėti. O dabar mes neturime pa
kankamai pinigų.

Visais Lietuvių Kultūrinio Centro reikalais prašome 
rašyti sekamu adresu:

LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, Inc. 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
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Vargonininkas ir piemuo
Rašo Jonas Molis

Ganydamas avių kaimenę, 
Piemuo sumojo, būk pažinęs meną. . . 
Dairydamos aplinkui, 
Murmėjo: “Ką gerą laukt iš 

vargonininko.” —
Ir, išdidžiai iškėlęs nosį, 
Nuėjo paskui būrį mari nosių.

Marinosai — tai tokia avių rūšis, 
kuri, sakoma, daugiausiai taukų nėšio- Į 
jasi uodegoje. Paskui tokią uodegą tū
liems ir sekti vien malonumas. Be to, to
kios avelės širdį paveržus, ar tokiai gal
velę “užsukus,” galima ir riebiau gyven
ti ir šiltai dėvėti. O kad avelės — ir ma
ri nosės ir kitos, — lengvai duodasi ap
sukamos ir nukerpamos — tai kiekvie
nas žino. Mums tų, kurie duodasi mul
kinti, nei lajaus nei vilnų negaila, — tik 
mums pikta, kada jų piemenys pradeda 
aristokratus vaidinti ir savo regresuo
jančiais protais, atbuli eidami, siekia tų 
asmenybių ir aukštybių, iki kurių jiems 
įkopti neleidžia m'arinosių tobulybės. 
Toksai yra ir Juozas Tysliava. Mėtėsi 
jisai jaunatvėje duonos kepalais — to
kiais, kaip saulė dideliais. Reikia many
ti, kad “gerą gyvenimą” jisai turėjo tų 
metų Lietuvoje, kur “auksu lijo, sidab
ras tirpo laukuose.” To “gero gyveni
mo” paveiktas ir Kauno Laisvės alėjų 
suoluose pasvyręs — Juozas Tysliava 
daugiau apie nieką nesvajojo, daugiau 
nieko nenorėjo, kad bent... duonos. 
Šiandien, leisdamas Vienybę ir glausda
masis prie Smetonos žymiausio kūrinio 
— “aristokratijos,” Tysliava gieda pra
eitiems vergijos metams ir pasako daug 
kur kartotą tiesą: “Nejaučia laimės — 
vargo nepasvėrę, neverkę — niekad ne
sijuoks linksmai.” Praeities “laimingo
je” Lietuvoje — Tysliava ir “vargą pa
svėręs” ir “verkęs” — šiandien gali ir 
“laimę jausti” ir “juoktis linksmai.” 
Bet, kada Tysliava pradeda užsimiršti 
ir, dolerių prisiverkęs, vaidinti “aristo
kratą” — reikėtų šį žirgelį sutramdyti. 
Šiandien- jis su panieka atsiliepia apie 
vargonininko amatą-profesiją, rytoj ji
sai atsilieps taip ir apie siuvėją, batsiu
vį, maini-erį ir kitus, kurie jo Vienybei 
dolerius sumeta. Mat, tai vis smetoninei 
aristokratijai netinkamos profesijos- 
amatai.

Tysliava, savo Vienybėje, š. m. vasa
rio 10 d., Nr. 6 piktinasi, kad “Tarybų 
Lietuvos liaudies artistui Kiprui Pet
rauskui šiomis dienomis suteiktas profe
soriaus vardas.” Tai pažymėjęs, Tyslia
va piktai rašo, kad “Amerikos lietuvių 
parapijų vargonininkai seniai yra pra
lenkę mūsų Kiprą.” “Kita vertus, pats 
Kipras Petrauskas kadaise buvo vargo
nininkas.” Jei Tysliava pratrintų sau 
akis ir sąžiningo redaktoriaus žodžiais 
prabiltų, tai tokių nesąmonių nerašytų. 
Regėkite, kokia nelaimė ir gėda: Kipras 
Petrauskas buvo vargonininkas! Tyslia- 
vos akimis žiūrint, tai mūsų visi kompo
zitoriai — ir Čiurlionis, ir Mikas Pet
rauskas, ir St Šimkus, ir Naujalis, ir 
Štarka, ir kiti — niekam tikę, nes jie 
tūrėjo “nelaimės” savo pirštais paliesti 
vargonų klaviatūrą. Tysliavai, tur būt, 
nesuprantama, kaip tai atsitiko, kad St. 
Šimkus buvo konservatorijos direktorius 
ir profesorius, kad Čiurlionis savo geni
jumi nustebino ne vien lietuvius, kad 
Mikas Petrauskas, žinomas ir čia ir ana
pus okeano. Naujam tautininkų tarnui, 
Tysliavai, turėtų būti žinoma, ką gero 
susilaukė talentingi žmonės iš smetoni
nės Lietuvos, kur buvo globojami dau
giausiai kyšininkai. Vienų — ilgai ne
norėjo pripažinti (Čiurlionis) ir tik sve
timųjų sugėdinti, jam mirus, susiprato; 
kitus — kiek galėdami gujo (Šimkus) 
kol į kapus įvarė.

Pikta Tysliavai, kad šiandien Tarybų 
Lietuvoje įvertinamas kiekvieno žmo
gaus darbas, kad ten, ypač, rūpinamasi 
menu ir jis ten ypatingai globojamas. 
Nereikia prašyti vokiečių skirti pensi
jas “užsitarnavusiems” žmonėms, kaip, 

pav., atsitiko su tautininkų “patriarchu- 
.pranašu” ir “deimonų” tramdytoju Vi- 
dūnu.

Vadinamais “nepriklausomybės” me
tais, smetonininkams ir krikdemams 
viešpataujant, — Lietuvos menininkai, 
rašytojai kentė skurdą, arba ėmėsi šalu
tinio darbo. Juozas Tysliava turėtų tai 
gerai atsiminti. Bet tie metai jau nu
grimzdo tamsios praeities prarajon ir 
Lietuvon nebegrįš, kaip nebegrįš ir jos 
buvę valdovai-engėjai. Liaudis, kentėjusi 
panieką ir vargo daug pakėlusi, moka 
įvertinti ir būti dėkinga tiems, kurie jai 
kuria, jai dainuoja, su ja petys petyn 
eina darbo žmogaus laimėjimais nusags
tytais keliais.

Nazim Hikmet: Turki
jos liaudies poetas

“Demokratinės” Turkijos kalėjime 
yra kankinamas patsai žymiausias šių 
dienų turkų liaudies poetas Nazim U'ik- 
met.

Hikmetas tebesėdi kalėjime jau 12-ka 
metų. Jis dar turės ten būti (jei pasau
lio pažangioji žmonija neprives Ankaros 
valdžią jį išlaisvinti) dar aštuonerius 
metus!

Bet, jei Hikmetas greit išlaisvintas iš 
kalėjimo nebus, tai abejojama, ar jis aš
tuonerius metus begalės iškentėti kator
ginį gyvenimą ir baisų režimą, taikomą 
jam Turkijos “demokratų.”

Už ką Hikmetas buvo nusmerktas 20- 
čiai metu kalėti? U kc

Už tai, kad valdžia surado pas Juo
dosios jūros jūreivius jo poezijos! O toji 
Hikmeto poezija buvo galima gauti kny
gose, išleistose ir platinamose Turkijos 
miestuose!

Kaip matome, Turkijos valdžiai mažai 
tereikėjo didesnių liudijimų: užteko pa
minėtųjų. Hikmetas buvo suimtas ir 
teistas karo laive ir ten nusmerktas.

Kas gi šis poetas?
Kai Turkijos žmonės kariavo prieš 

monarchiją, — tai buvo prieš virš 30 
metų, — Hikmetas stovėjo liaudies gre
tose; jis su ginklu gynė Turkijos žmonių 
laisvę, kovodamas už šviesesnį liaudžiai 
gyvenimą. Jis tuomet buvo jaunuolis.

Tuomet jis pradėjo krypti į kairę, pa
tapo marksistu. Vėliau buvo išvykęs į 
Tarybų Sąjungą, ten susitiko Majakovs- 
kį ir kitus tarybinius poetus; lavinosi, 
rašė. Jo tūli eilėraščiai buvo išversta į 
rusų kalbą.

Kai jis grįžo Turkijon, vėl nuolat kū
rė poeziją ir veikė darbo žmonėse.

Hikmetas yra didžiai talentingas poe
tas. Nors jis nusmerktas katorgon, ta
čiau ir ten būdamas, suranda priemonių 
eilėms kurti ir joms paleisti į pasaulį.

Šiandien Turkijoje kilo judėjimas už 
Hikmeto išlaisvinimą. Net vienas jo tei
sėjų nūnai jau kalba, jog Hikmetas ne
teisėtai buvo nusmerktas.

Europoje tapo sudarytas specialus 
komitetas kovai už Nazimo Hikmeto iš
laisvinimą. Tarp kitų, komitetan įeina 
tokie europiniai intelektualai, kaip: 
Louis Aragon, Pablo Picasso, Abbe Bou- 
lier, Pietro Nienni, Dr. Hewlett Johnson, 
prof. J. D. Bernal, George Lukacs ir 
kiti.

Komitetas šaukia viso pasaulio lais
vę piylinčiuosius žmones kovoti už Hik
meto išlaisvinimą. Jis kreipiasi ir į 
Jungtines Tautas, kad jps reikalautų 
Turkijos valdžią išleisti šį didį rašytoją, 
per 12-ką metų kankinamą..:

Amerikos žmonės privalo tuo taipgi 
susirūpinti. Atsiminkime: Turkija gau
na daug Amerikos dolerių, einant Mar- 
shallo planu. Jei Amerikoje kiltų dides
nis judėjimas, tai Turkijos “demokrati
nė” valdžia būtų priversta su žmonių 
balsu skaitytis! R. M.

Baletas “Raudonoji 
aguona” Vilniaus 

scenoje
VILNIUS. — R. Gliero balete “Rau- 

donojoje aguonoje” pirmą kartą baleto 
istorijoje buvo iškeltos aštrios ir aktua
lios socialines ir politinės problemos. Ba
leto siužetas yra paimtas iš kinų liau
dies kovu dėl savo laisvės ir išsivadavi
mo iš kapitalistų jungo. Balete ryškiai 
parodomi skirtingi pasauliai: engiama 
ir ujama kinų varguomenė (darbinin
kai) — kuli, beteisė kinietė moteris-šo- 
kėja — Tai-Choa), išnaudoto jų-užsieni- 
nių kapitalistų ir jų pakalikų — bur
žuazinių nacionalistų gauja (visokio 
plauko bankininkai, banditas Ui Šan-fu) 
ir naujas, šviesus socializmo statytojų 
pasaulis, kurį atstovauja tarybinio laivo 
įgula — jūreiviai ir jų kapitonas.

Veiksmas vyksta Kinijos udste, į kurį 
atplaukė tarybinis laivas. Dykaduoniams 
kapitalistams nerūpestingai besi auči ant, 
nualinti kinų darbininkai, prižiūrėtojų 
plakami, neša sunkius krovinius. Jų jė
gos išsekusios, ir silpnesnieji nebepajė
gia tęsti darbo, jie klumpa. po savo naš
ta. Tai matydama tarybinio laivo įgu
la ateina jiems į talką. Tarybiniai jūri
ninkai, dirbdami entuziastiškai, su 
įkarščiu ir organizuotai, baigia laivo iš
krovimą daug greitesniu tempu. Kuli 
džiaugdamiesi iš visos širdies reiškia ta
rybiniam kapitonui bei jo jūreiviams 
brolišką dėkingumą. Kapitalistai dėl to 
įpykę, ir ieško progos provokaciniam in
cidentui. Stambaus užsieniečio bankinin
ko vadovaujami, jie ruošia sąmokslą 
prieš tarybinį kapitoną. Į šį sąmokslą, 
bendradarbiaujant nacionalistiniam nie
kšui Li Šan-fu, • įtraukiama prieš jos pa
čios valią ir šokėja Tai-Choa. Tačiau 
niekšams nepasiseka įvykdyti savo pla
nų. Šokėja Tai-Choa, pažinusi tarybinių 
žmonių taurumą ir supratusi į kokias 
šlykščias machinacijas ji buvo įvelta, iš- 
gelbsti tarybinį kapitoną. Nepavykus 
įvykdyti smurtą, kinų tautos išdavikas 
Li Šan-fu pasiryžta nužudyti tarybinį 
kapitoną savo ranka. Liaudies šventėje, 
į kurią pakviesti atvyko ir tarybiniai 
jūreiviai, jis iš pasalų šauna į kapitoną, 
tačiau kulka pralekia pro šalį. Minia, 
Tai-Choa nurodymu, suranda žudiką ir 
su juo vietoje susidoroja, tačiau jis dar 
suspėja durklu Tai-Choa mirtinai su
žeisti. Mirdama Tai-Choa kviečia liaudį 
į kovą prieš išnaudotojus, ragina siekti 
laimėjimų, kuriuos yra iškovoję didžio
sios socializmo šalies darbo žmonės, ir 
kaip kovos simbolį išdalina liaudžiai rau
donąsias aguonas, kurias jai atsisveikin
damas buvo įteikęs tarybinis kapitonas.

Baletą pastate LTSR nusipelnęs ar
tistas B r. Kelbauskas.į B r. Kelbauskas 
siekė baletinę vaidybą, priartinti prie 
draminės,.tačiau tuo keliu jo nueita per 
toli. Dažnai spektaklyje mimikos sąskai- 
ton paaukojamas šokis, daugelyje vietų 
muzika tiesiog reikalauja šokio, o tuo 
tarpu veikiantieji asmenys kasdieniškai 
vaikščioja po sceną. Visa tai žymiai su
mažina veiksmo draminę įtampą, nes 
baletas atsisako nuo pagrindinės savo 
išraiškos priemonės — šokio.

Pagrindinis veikiąs asmuo" balete yra 
tarybinis žmogus. Tai tarybinio laivo 
kapitonas, kurio vaidmenį fetlikb LTSR 
nusipelnęs artistas B r. Kelbauskas. Ta
rybinis kapitonas Br. Kelbausko inter
pretacijoje nėra ugningas revoliucionie
rius, savo žodžiu ir gyvu pavyzdžiu pa
dedąs įžiebti kinų proletariato sąmonėje 
klasių kovos ugnį. Panašų įspūdį palieka 
ir visa tarybinio laivo įgula.

Teisingai balete atvaizduota kiniečių 
varguomenė — kuli. Tai tikrai kinų dar
bo liaudis, kurios tylus pasyvus protes
tas pereina į gaivališką pasipriešinimą, 
iš kurio, lyg iš kibirkšties, vėliau išauga 
galinga Kinijos' liaudies revoliucijos 
liepsna.

Tai-Choa, kinietė šokėja, tai kapita
listinio pasaulio ujamos su buržuazinių 
prietarų ir religinio fanatiškumo už
nuodyta sąmone moters pavyzdys. Ma
tant visą kapitalizmo supuvimą-ir jau
dinantį tarybinių žmonių kilnumą, jos 
sąmonėje įvyksta persilaužimas — ji 
tampa liepsnojančia revoliucinės ug
nies nešėja, kovotoja-agitatore už geres
nę, laimingesnę Kinijos liaudies ateitį. 
LTSR nusipelniusi artistė M. Juozapai- 
tytė savo atvaiduotame Tai-Choa vaid
menyje sugebėjo visa tai įgyvendinti ir 
jos sukurtas, kinietės šokėjos vaizdas 
žiūrovui paliko gilų, jaudinantį įspūdį.

Labai svarbų vaidmenį spektaklyje 

užima Kinijos liaudį engią kapitalistai 
— sąmokslo prieš tarybinį kapitoną da
lyviai. Tačiau nei režisūra, nei patys 
aktoriai nesugebėjo sukurti tikrų impe
rialistinio kapitalo atstovų. Pavyzdžiui, 
anglų bankininkas, į kurį nueina visi 
sąmokslo siūlai, .yra daugiau panašus į 
smulkų vertelgą, negu į gudrų ir klas
tingą imperialistą, siekiantį išlaikyti sa
vo grobikiškoje- letenoje kiniečių liaudį. 
Todėl ir pati sąmokslo scena (II veiks
me) žiūrovui nėra pilnai suprantama.

Epizodiniuose vaidmenyse gražiai už
sirekomendavo jaunos, naujai iškylan
čios baigto jėgos: R. Janavičiūtė (laivo 
kūrikas) ir č. Žebrauskas (akrobatas). 
Labai darniai sušoko raudonųjų aguonų 
ir kinu riteriu ansambliai.

“Raudonosios aguonos” spektaklį api
pavidalino LTSR nusipelnęs meno veikė
jas Vyt. Palaima. Dailininkas šį kartą 
prie spektaklio sprendimo priėjo pasku
bomis, be reikiamo atidumo. Šalia pui
kių scenovaizdžių, kaip, pav., paskutiny
sis veiksmas ir kinų šventykla, dailinin
kas pateikė ir tokių bespalvių vaizdų, 
kaip pirmojo veiksmo uostas, kuris Ki
nijai nėra charakteringas. Rūbai visu
moje gražūs ir spalvingi.

Orkestras, diriguojant Ch. Potašins- 
kui, savo užduotį atliko patenkinamai.

Nežiūrint esamų trūkumų, “Raudo
nosios aguonos” pastatymas Operos ir 
baleto teatre yra rimtas įnašas į baleto 
repertuarą. Tai aktualus idėjinis spek
taklis, ryškiai pavaizduojąs netolimos 
praeities kinų liaudies kovas už laisvą 
ir nepriklausomą Kiniją.

A. Kalinauskas, 
T. Salys.

Klausimai ir 
Atsakymai

Naujų išeivių daina
Tš Tarybų žemės išginė mus vėtros, 
Nacių patrankos sudraskė namus . .. 
Bėgom e mes nuo karo, bėgome nuo vėt

ros, —
Palikom mes klonius, palikom savus. . .
Lietuviai klajūnai pasklydom po žemę, 
Pasklydom po žemę Tarybų vaikai.. .
Mūsų šūkius, broliai, ne likimas lemia — 
Mes už buitį savo stokime narsiai.
Mus išblaškė vėtros, mus išmokys vėt

ros.
Mums parodys kelią darbo sąjungon.. .
Kraugeriam mes pjūtį ruošini negirdė

tą —
Ar čia už Atlanto ar šaly kitoj. ..
Mums žmonijos laisvė — viena yr’ 

idėja;
Žmonijos gerovė — šūkis yra mūs!
Kelią tai mums rodo tėvynės gerovė, 
Darbo žmonių vadas tiesia mums kelius.

Vargo Juzis.

Kultūrines žinios iš 
Lietuvos

Gerb. redakcija.
Prašau paaiškinti seka

mą. Man tikrai atrodo, kad 
karo nebus tarp Sovietų 
Sąjungos ir Suvienytų 
Valstijų kaip fašistai dipu
kai pranašauja, bet aš esu 
stipriai įsitikinęs, kad taika 
tikrai turės įvykti tarp šių 
dviejų šalių, tad, jeigu tai
ka įvyks, tai ar Lietuva pa
reikalaus iš Amerikos su
grąžinti kriminalistus lie
tuvius dipukus į Lietuvą, 
kad jie atsakytų prieš Lie
tuvos žmones už savo kru
vinus darbus, kuriuos jie 
papildė karo laiku Lietuvo
je? - V. K.

Atsakymas
Labai galimas daiktas, 

‘kad toks pareikalavimas 
i bus daromas anksčiau ar 
vėliau. Tuo -tarpu mūsų eu- 

I popietis korespondentas Jo
nas Molis rašo, kad Lietu
voje jau seniai renkamos 
informacijos apie hitleri
ninkų ir jų lietuviškųjų tal
kininkų kriminališkus dar- 

įbus prieš Lietuvos žmones 
karo metu. Kad daugybė 

j tų kriminalistų bus *susek- 
ita, tai netenka abejoti. •

Baltimore, Md.
Pas mus, kaip ir kitur, dar

bai mažėja su kiekviena savai-
■ te. Pastaromis dienomis ant 
' visados užsidarė dvi didelės 
! kriaučių dirbtuvės, paleisda-

■ mos suvirs 12 šimtų darbinin
kų. Minimos dirbtuvės buvo \

' žinomos, kaipo Goldmano, 
gaudavusios darbą iš New 
York o firmos.

Sakoma, būk minima firma 
' išėjus iš biznio, šis įvykis ne- 

! kuriuos kriaušius skaudžiai 
j palietė, ypač seno amžiaus,_

■ \ Kuriems kitur darbas neįma
noma gauti.

Kiek pirmiau užsidarė Buck, 
; Fried ir Co. dirbtuvė, seniau 
; turėjusi gera vardą. Bet pa
staruoju laiku buvo nupuolusi 
ir vardu, ir darbininkų skai- 

, čiumi iki 20 kriaučių.
★

LLD 25 kuopos susirinkimas 
įvyko kovo 13 d., kuriame bu- 

j vo pasistūmėta pirmyn su už- 
i silikusiais darbais. Dabar jau 
turime pilną šiems metams 

j valdybą, kuri susideda iš se
kamų draugų : organizatorius 
J. Deltuva, užrašų sekreto
rius P. Paserskis, finansų se- 

. kretorius A. žemaitis, iždinin- . 
| kas K. Juškauskas, knygius 
i K. Loppato, korespondentas 
1 V. Stankevičius.

Kilus klausimui apie Lais
vės bazarą, tam reikalui tapo 
paskirta iš iždo .$5 ir suauko
ta $5, tai iš viso 10 dolerių.

Laisvės pikniko komisija 
pranešė, kad vieta paimta ant 
4 d. birželio. Buvo svarsto
ma, kokių pagerinimų ir pa
gražinimų pridėti prie pa* 
prasto pikniko. Bet galų ga
le tas palikta komisijos nuo
žiūrai.

Dalyvavę susirinkime drau- 
gai visi pasižadėjo aktyviau 

’ veikti.
Sekamas kuopos susirinki

mas įvyks G0 d. balandžio, 
’ paprastu laiku ir paprastoj 
vietoj. Malonėkite, draugai, 
nepamiršti. V.

Mokslą Aka,dėmi jų bendradarbiavimas
VILNIUS. — Neseniai Gruzijos TSR 

Mokslų Akademija kreipėsi į LTSR 
Mokslų Akademiją su prašymu surinkti 
istorinę medžiagą apie didįjį gruzinų 
dramaturgą, Gruzijos realistinio teatro 
įkūrėją Georgijų Eristavi. 1834 m. Eris- 
tavi už dalyvavimą revoliucinėje kovoje 
caro Nikaloj’aus I buvo ištremtas į Vil
nių. Surinkti medžiagą apie Eristavi 
buvo pavesta Mokslų Akademijos biblio
tekos rankraštyno vedėjui Abramavičiui. 
Buvo nustatyta, kad Eristavi, ištremtas 
į Vilnių, čia artimai susidraugavo su pa
žangiaisiais visuomenės veikėjais. Didy
sis gruzinų dramaturgas nuolat lankėsi 
anuomet garsiame Rozalijos Bišping sa
lone. Čia jis skaitydavo savo eilėraščius, 
klausėsi literato Klapčinsko gruzinų epo 
“Vytis tigro kailyje” vertimų.

Surinkti duomenys buvo persiųsti 
Gruzijos TSR Mokslų Akademijai.

Pabaltijo istorikų, mokslinė sesija
VILNIUS. — Vasario mėn. pirmomis 

dienomis Rygoje įvyko Pabaltijo broliš
kų respublikų istorikų mokslinė sesija. 
Lietuvos, Latvijos, Estijos Mokslų aka
demijų nariai - istorikai susirinko aptar
ti bendrų istorijos problemų. Svarbiau
sias mokslinėje sesijoje nagrinėtas klau
simas — Pabaltijo tautų kova dėl tary
bų valdžios. Prof Žiugžda šioje sesijoje 
padarė pranešimą “Lietuvių liaudies ko
va dėl tarybų valdžios.” Buvo išklausyta 
visa eilė pranešimų apie Latvijos, Esti
jos tautų kovą dėl tarybų valdžios. Se
sijoje buvo aptarti ir istorijos vadovėlių 
paruošimo klausimai. L. M.

Mirčia nubaustas dramblys, 
kuris užmušė vaiką

Sarasota, Florida. — Mir
čia tapo nubaustas cirko 
dramblys, kuris užmušė 5 
metų vaikutį. Dramblys, 
sveriąs du tonu, numarin
tas įleidžiant jam strichni-« 
no ir cianido nuodų į krau-, 
ją, pradūrus odą prie au
sies.

Dramblys vaiką užmušė, 
kuomet vaikas davė jam 
pynacų.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—-šešt, Baland. 1, 1950
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Iš kur kilęs žmogus

(Tąsa)

Senelis atžingsniavo iš lėto; apžiūrė
jo prieangėlyje paliktus kareiviškus ba
tus, pasiklausė mišrių balsų ir aikčio
jimų, kurie sklido iš trobos, ir, pagavęs 
jau seniai begirdėtą, bet tokią pažįsta
mą sūnaus balso gaidą — gilią ir ra
mią, kaip storųjų smuiko stygų gaudi
mas, — priėjo slenkstį .. . Kažkoks ka
reivis — ne kareivis stovėjo vidury tro
bos, o prie jo glaudėsi ir marti, ir anū
kė!. ..

— Ignasius! — vos girdimai suošė 
senelis ir gaudė orą, vis neatsikvėpda
mas ir spausdamas aptrupėjusią šiaudi
nę skrybėlę prie burnos.

Ignotas užklausė:
— Kurgi tėvui iukas? Kaipgi jis?
— Ėgi vis taipo pat, kaip pirma! — 

atsiliepė senelis nuo slenksčio ir priė
jęs šniūkštelėjo nosimi: — Na, duokš 
ūsą gi, saldot!

Ūsą Ignotas pirma priglaudė prie juo
dai nudegusios, apdiržusios tėvo rankos, 
o paskui jau karštu kvėpavimu šūste
lėjo į raukšlėtą, apšepusį žilais plaukais 
skruostą.

Kai visi susėdo, Ignotas ėfiiė klausi
nėti šio bei to apie Petriuką, kur jis ga
no ir ar buvo parėjęs, apie namiegų 
sveikatą, apie gyvenimą, apie duoną, ta
čiau visiems troboje buvo numanu, kad 
jis be žodžių pasakoja savo džiaugsmą, 
kad sugrįžo, kad visus gyvus ir sveikus 
teberado, kad be galo be krašto visų iš
siilgo ir niekados nebenorėtų daugiau 
skirtis. .. Bet jis nepasakojo, kad atėjo 
dairydamasis, ar kas nemato jo į savo 
namus grįžtant. Nepasakė, kad jam pa
vojinga čia — kareiviui, priešo antpuo
lio atkirstam, miškais, pelkėmis, krū
mais atbridusiam tik pasimatyti su sa
vais ir vėl išeiti.

sakė jis kartą žmonai. — Susiimt vaikai, 
susirišt ryzai krūvon ir dumt iš čia 
miestan, atgalio!

Ignotienė nusigando:
— Su visai vis’škum?
— Vis’škum!
— Ros i j on?
— Rosijon!
—Aijejėm! Kaipgi su svetiniais gy

vent tenai?
Ignotas ramiai išaiškino:

• — Ką tu dabar žinai, kas tau arti
mas, o kas svetimas? Dabar tenai to ne
žiūri: kas, kad tu ruskai nemoki,, nesi- 
šalink! Ar tu tokios kalbos, ar kitokios, 
— visi dabar lygūs, gamta visų lygiai 
motina!. ..

Ignotienė nenorėjo tikėti, kad jis rim
tai kalba, neklausinėjo daugiau, o jis 
daugiau n-ebeužsiminė apie tai. Kiek pla
čiau pasipasakojo senam draugui Deks- 
niui, bet taipgi neaiškiai, ir Deksnys 
nieko nesugraibė, ar sugrįš atgal į mies
tus Ignotas, ar pasiliks čionai, Ruge
liuose.

Vieną rytą Deksnys užsuko visai ne
tikėtai, kai troba buvo pilna namiegų, 
paprašė atsigerti, o pats gerdamas vis 
Ignotui vieną akį merkia ir į duris gal
va linkčioja. Supratęs, kad Deksnys no
ri kažką jam vienam pasakyti, Ignotas 
išsivedė jį priemenei!, ir čia Deksnys 
kaip didžiausią slaptybę nusakė jam 
nuošalią vietą Palūgės krūmuose; kur 
jo kitą dieną lauks mokytojas Didžkus:

— Vavyla buvo .. . Sakė, kalnutėly 
mėlynas akmuo toksai, ridulys .. J Obe
lių šone. .. Prieš saulei sėdant ateik, tai 
aš nuvesiu .. .

Namiegai riė negalvojo nieko pana
šaus, tik kai jis sulaikė linaplaukę Ka- 
rusę, pašokusią įžiebti šventiškos lem
pos, — visi susirūpino:

— A tai kolgi nedegt?
Tik po gero pusvalandžio senelis at

sitokėjo:
— Tai gal gi tu nevis’škum pargrį

žęs? ...
Ir vis dėlto išėjo taip, kad Ignotas už

sibuvo ir dieną, ir antrą, ir trečią...
* * *

Kalvio Ignoto sugrįžimas parūpo vi
siems Rugelių gyventojams, o ypatingai 
— Graužinio ir seniūno kiemams. Kitą 
dieną kuo anksčiausiai atbėgo seniūno 
samdinė Pauliutė, o paskui — Grauži
nio podukra Varusė. Klyvoji Pauliutė 
paprašė skieto, o drūtoji Varusė atnešė 
skolą kalvienei — tolką verpalų. Kai tos 
merginos išėjo, Ignoto žmona, įtariamai 
pasižiūrėjusi į Graužinių verpalus, ėmė 
garsiai stebėtis:

— Tartum inkirptos atalėkė! Ir ko 
jau čia, regis? Ir kas jau čia taip už
spyrė?

— Rūpi arštam! Ir tas, ir tas per
žvalgų pasiuntė, — atkreipė sūnaus dė
mesį senasis Varkalys. — Ė kad inskųs, 
kur pasdėsi? A?

Ignotas nieko neatsakė, ir susirūpi
nęs tėvas ėmė dėstyti:

— Buvo caras — buvo Graužinis, užė
jo kaizeris — ir vėl Graužinis, vis tas 
patsai Graužinis... Kas jau toliau čia 
bus, nežinau, kokia valdžia, ale tik Grau
žinis vis, va, čia pat — ant sprando. Vis 
su vokiečiais, su žardarmom .. . Šmugel- 
nykas, auksu tik kliedi ... Iš Paprūsio 
net arkliapirkliai in jį atvažiuoja.... Ko 
nepriveža! .. . Kur seniau du šimtai 
arkliui mokėta, tai dabar dvi tūkstantys 
rublių! Tai da markėm- Graužinis nei
ma: kad ne cukreliu, ne šilkais, tai — 
auksą paduok! Kam vargas, skurdas, gi 
jam taigi — aukso dienos ... Ir vis ma
ža, vis maža, tartum jis dviem gerklėm 
rytų... Jau jis mygė mum, mygė — 
devynius prakaitus išsunkė!... Ir vis 
negerai, vis skalni mes, vis neatsitei- 
siam, neatadirbam ... Čia už triobą, čia 
už daržą, čia vėl už kokį galą... Ėgi, 
kad pažiūrėtum, tai vis jam ir jam visi 
vienam dirbam ...

Daug skundų prisiklausė Ignotas nuo 
pat pirmųjų dienų.

— Pekla, ne gyvenimas čia . .. — pa

Labai patenkintas tuo iškvietimu, Ig
notas jau nuo pusiaudienio ėmė ruoštis 
ir būtų išėjęs iš namų, vos tiktai saulė 
kiek palinko į vakarus, bet sukliudė 
Graužinis.

Beveik visi kaimynai jau apsilankė 
pas Ignotą. Tik iš “bagotųjų galo” nie
kas nesirodė, o Graužinis net ir į darbą 
neberagino Varkalių: kada ateina, tada 
gerai. Ir vis dėlto buvo aišku, kad jis 
pasirodys. Kaimynai perdavė Ignotui 
tokius jo žodžius: “Tegu tik Varkalys 
man dabar neapmokės! Aš, sako, rodą 
rasiu! Girdi, ne dykas per frontus čia 
atbėgo. Ko būtų bėgęs? Kas jam eiti? 
Žemė? Dvarai?... Dykas nebėgs...”

Matyti, Graužinis rinkosi progą, rin
kosi dieną. Ir išsirinkęs atėjo kaip tik 
tą pačią pavakarę, kai Ignotas ruošėsi 
Palūgėn. Baltu “burnosų” apsivilkęs, iš
kilmingas, net rūstus, jis pasistatė obe
linę lazdą kertėn, nekviečiamas atsisėdo 
prie stalo tarpulangėje, rimtai, lėtai, 
tartum dvaro valdytojas, apsižvalgė di
delėmis, vokų pusiau pridengtomis aki
mis, apklausinėjo, ar sveikas sugrįžo Ig
notas iš fronto, ar ilgai keliavo, ar ma
no pradėti savo darbą, ir staiga užkir
to:

— Taviem čia mano gryčioj kaip die
vo ausy buvo! Nei kas taisyt, nei kas 
rūpėjo, gyveno sau per visą karelį, pa- 
nie, be rūpesčių, be nijokių!

Užleidęs Graužimui šeimininko vietą 
užstalėje, Ignotas pasitraukė ilgu pasie
nio suolu kone iki pat durų, kur ‘gulėjo 
senelio sukrauti balžienai kirvakočiams. 
Iš tenai skersomis dėbtelėjo į Graužinį, 
bet nieko neatsakė.

— Taigi, kaip karau išėjai, — tavo 
nemokėta, kavol.

— Kuom gi aš tau užmokėsiu?... 
Nematai, kaip gyvenu? — įniršo Igno
tas.

Graužinis iškėlė ranką ir, atgręžęs 
plaštaką į kalvį, lyg stumdamas ar stab
dydamas, pasakė:

— žinom žinom!.. Tu, panic, aukso 
parsinešei! Ag, auksas tai auksas!...

Ignotas nejučiomis sugniaužė kiek ap
tašytą, grubų kirvakočio galą, širsda- 
mas: “Mat kaip! Aš aukso prisiplėšęs iš 
fronto atbėgau!. .. Ak, turiu gi aš auk
so, turiu!”

— Per didelis man aukso šmotas, ne
apžiotum ! — garsiai ir piktai numetė 
jis Graužini ui ir sudavė storuoju nedai
li nto kirvakočio galu j suolą.

To nelaukęs, Graužinis žiobtelėjo, bet 
susivaldė ir priekaištingai numilmino:

(Bus daugiau)

(Tąsa) 

kurios esti iš abiejų galvos 
pusių, tarytum dvi rausvos 
šakelės. Bręstant buožgal- 
vei, palengva nyksta žiau
nos, išauga kojos ir galų 
gale ji virsta tik plaučiais 
kvėpuojančiu gyvuliu. Už
tai toki gyviai vadinasi 
moksle žemvandeniniais, t. 
y. jauni būdami jie gyvena 
vandenyje, subrendę — tik 
sausumoj. Aukštesnieji rop
liai — driežai, gyvates, žal
čiai, taip prisitaikę prie gy
venimo sausumoj, kad ir 
kiaušinius deda sausumoj 
ir jaunoji karta gyvena 
vien sausumoj.

Jeigu pagalios paimsime 
rėplius, paukščius ir žin
duolius, tai ir čia pamatysi
me pereinamas formas. Ant 
žemės sulyg peleontologijos 
daviniais buvo tokis laiko-, 
tarpis, kuomet ir vandens 
ir sausažemiai buvo tirštai 
apgyvendinti ; įvairiomis 
driežų rūšimis. Tarp jų bu
vo toki milžinai, kurie tu
rėjo ligi 25 metrų ilgio. 
Žmogus, sulyginant su jais, 
išrodė mažutėlis. Bet buvo 
ir vidutiniai ir maži driežai. 
Kiek vėlesniais laikais tam 
tų driežų jau kai kur ima 
atsirasti ir nedideliu žin
duolių su šiltu krauju; o 
taipogi driežai lakioj an tie
ji ore. Mes žinome, kad rop
liai, vėsiam laikui atėjus, 
darosi nerangūs ir paga
lios visai įpuola į miegą, 
orui dar daugiau atvėsus. 
Žinduoliai gi ir paukščiai 
gana gerai save jaučia ir 
šaltame ir šiltame ore. Nuo 
šalčio žinduolius apsaugoja 
plaukai, o . .paukščius 
plunksnos, kuomet rėpliai, 
nuogi atjaučia temperatū
ros atvėsimą.

Žemės klimatui vėstant, 
driežams darėsi vis sunkiau 
gyventi, jie vis nerangesni 
darėsi, privalėjo vis ilgesni 
laiką į miegą įpultu. Taigi 
juos, apsnūdusiais, neran
giais virtusius, galėjo pulti 
kad ir mažų, bet judrių žin
duolių būriai. Driežai pa
lengva nyko, o žinduoliai ir 
paukščiai vis dauginosi, 
kol pagalios iš buvusių 
driežų rūšių daugybes liko 
tik kelios nedidelės rūšys, 
tarp jų tik vienas gana di
delis krokodilas.

Kad paukščiai išsivystė 
iš driežų, mes jau matėme 
iš archeopterikso pavyz
džio. Tas archeopteriks turi 
vienu laiku ir paukščio ir 
driežo y p a t i 1) e s—d a u g i a u s 
driežo, negu paukščio. Pir
mučiausia jis turi dantis 
labai išsikišusiame, kaip 
snapas, snukyje (paukščiai- 
dantų neturi). Jo sparnai 
turi po tris ilgus pirštus, 
kuriais jis gali turėtis me
džio; jo uodega susideda ne 
iš plunksnų, kaip paukščio, 
bet iš 20 stuburkauliukų, 
kaip pas driežą, bet uodega 
ir sparnai ir kojos apžėlę 
plunksnomis. Toki buvo tų 
laikų paukščiai. Mūsų laikų 
paukščiai jau didžiai ski
riasi nuo archeopterikso. 
Jie neturi dantų snape, iš
nyko arba, teisingiau sa
kant, įaugo į sparnus pirš
tai, išnyko uodegos kauliu
kai. Šitai įvyko bėgant mi- 
lionams metų, evoliucijos 
keliu."

Iš kitų mažų driežų išsi
vystė žinduoliai, kurie pa
mažu išstūmė driežus ir 
užviešpatavo sausžemį. Tie
sa, mes lig šiol neradome' 
pereinamų formų tarp drie
žų ir žinduolių, bet jų ir 
ieškoti žemėje nėra didelio 
reikalo. Tarp gyvų dar .už
silikusių gyvulių mes turi-, 
me visą eilę pereinamųjų 
formų. Štai Australijoj da 
ir šiandien gyvena du gy
vuliai: ančiasnapis ir echid

na. Tai žinduoliai; kūnas 
jų, kaip ir visų žinduolių, 
apžėlęs plauku. Bet juodu 
deda kiaušinius, kaip ir 
driežai. Išsiritę iš kiaušinių 
vaikai ima laižyti motinos 
spenius ir tuo būdu išgau
na iš jų'pieną maistui. Kiek 
artimesnis tikriems žinduo- 

iliams kitas taip pat Austra
lijoj gyvenąs gyvulys—ken
gūras. Šis jau nededa kiau
šinių, patelė nešioja vaikus 
viduriuose, bet gimdo juos 

j dar nesubrendusius, pirm 
laiko. Patele turi po pilvu 
tam tikrą maišelį, į kurį 
susideda nedanešiotus vai
kus, kur jie subręsta, besi- 
maitydami motinos pienu. 

! Paleontologija pažymi,' kad 
tokių krepšiuočių tais lai
kais buvo daugybė įvairių 
rūšių, kuomet nyko driežai 
ir vis labiau įsiviešpatavo 
žinduoliai.

x Taip, trumpai piešiant, 
ėjo vystymąsi gyvulių ir 
augalų ant žemės, kai]) tai 
išdėstė savo kuku Darvi
nas.

VIII
[KUOM ŽMOGUS SK1RIA- 
|S1 NUO GYVULIO.

Jeigu būtų teisybė, kad 
žmogų sutvėrė dievas į sa

lvo pavidalą iš ypatingo 
i molio, žodžiu, ne taip kaip 
(kitus gyvulius, tai reikėtų 
i manyti, kad žmoguje nėra 
I nieko panašaus į kitus gy
vulius. Apie vadinamą “dū
šią” jau nebūtų kas ir kal
bėti; dievas ją, anot tiky.- 

įbos pasakų, suteikė tiktai 
i žmogui. Ir žmogaus kūnas 
I privalėtų būti visiškai ki
taip sutaisytas; dievas, aiš- 
jku, būtų sugalvojęs visiškai 
[kitokį mechanizmą žmo
gaus kūnui, kad atskyrus 
savo išrinktąjį tvarinį nuo 
kitų gyvulių,' kuriems vieš
patauti būk žmogų jis pas
tatė. Taip turėtų būti, jei
gu tose pasakose būtų nors 
krislas teisybės. Iš tikrųjų 
gi, prisižiūrėję arčiau, mes 
visiškai ką kitą matome. 
Mes patiriame, kad nėra 
nė mažiausio pamato staty
ti žmogų sulyg jo kūno su
rėdymu skyrium nuo kitų 
gyvų esybių, žmogaus kū- 

[ nas tai]) kai}) ir kitų gyvulių 
i susideda iš ląstelių; pas 
[žmogų nėra nė vieno o.rga- 
[no, kurio nebūtų pas kitus 
i gyvulius, ypač pas aukštes- 
[ niuosius žinduolius; gyvybė 
[žmogaus kūne reiškiasi ly- 
Igiai tai]) pat kai]) ir pas ki
ltus gyvulius. Paimkime ku
ino paramą —kaulus.

Paimkime tai]) tolimo žmo- 
igųį žvėries tigerio ir ketur- 
! pėkščiai pastatyto žmogaus 
[griaučiai. Kokis didelis pa
našumas. Pas abudu per vi
są kūną tęsiasi stuburas, 

i susidedąs iš atskiru kauliu- 
’kų. Pas abudu prie stuburo 
|pritvirtintas iš pirmgalio 
galvos kaušas, be to ketu
rios galūnės, šonkauliai. 
Pas abudu pirmgalinės ga
lūnės pritvirtintos prie 
menčių, pasturgalinės prie 
dubenio kaulų. Pas abudu 
ant galūnių yra pirštai ir 
t. t. Net toj vietoj, kur pas 
tigerį prasideda ilgas uode
gos skeletas, pas žmogų 
yra keli trumpi uodegos 
kauliukai. Apskritai, pana
šumas didelis ne tik su ti
gerio skeletu, bet ir žemes
nių stuburinių gyvulių, sa
kysime, varlės. Tiesa juo 
žemesnę gyvulių rūšį paim
sime, juo žeminus jis stovės 
gyvulių vystymosi lipynėje, 
juo skirtas bus didesnis ne 
tik skeleto, bet bendrai or
ganizmo sustatyme. Di
džiausias žmogaus kūno pa
našumas bus su žinduoliais, 
prie kurių klasės jisai ir 
priklauso.

(Daugiau bus)

Senatinės užrubežiniam,s reikalams komisijos pirminin
kas Millard Tydings (kairėje) žiūrinėja neva raudo
ny jų asmenų sąrašus. Wisconsin©. republikonas sena
torius Joseph McCarthy 81 asmenį įvardijo esant “rizi
kingais” mūsų šalies saugumui^ Tarpe tų “rizikingų
jų” randasi net tokie “raudonieji,” kaip generalis am
basadorius Philip Jessup, kuris pats priplepa nesąmo
nių apie jo skaitomuosius “raudonais” žmones. Jes

sup pareiškė, jog įtarimas jo “yra neteisingas 
ir neatsakingas.”

CHICAGOS ŽINIOS
Prieš Negrą Hosea Hill Byla 

Išmesta
Pirmadienį, kovo 20 dieną, 

miesto kriminaliniam teisme 
prie teisėjo Caplan, 26th and 
California Ave., negro Hosea 
Hill byla buvo išmesta ir kal
tinimas sunaikintas.

Chicagos Tranzito Taryba 
Hosea Hill suareštavo spalio 
mėn., kai kilo ginčas tarpe jo 
ir Cottage gatvekario kon- 
duktorio dėl transferio teisė
tumo. Policija jį stumdė ir 
užgavo veidan. Hill gatve- 
kariu buv0 atvežtas į polici
jos stotį; gatvekaris buvo po
licijos vežimas.

Tokį paveikslą tenka ma
tyti dažnai, įžeidinėjant ne
grus ant Cottage linijos.
Kodėl Tas Atsitiko

Ogi todėl, kad Komunistų 
Partija ir kitos Southeast 
Sekcijos progresyvių ' grupės 
stojo Hill apgynimui. Pir
moji organizacija išleido la
pelius ir plačiai paskleidė toje 
apylinkėje, o į teismabutį at
silankė abiejų rasių graži 
grupė žmonių, patirti apie 
Hosea Hill kaltumą .

Teisėjas Caplan padėjo Hill 
bylą paskutine po visų kitų, 
gal būt nenorėdamas, kad 
didesnis skaičius žiūrovų pa
tirtų apie CTA traktavimus 
negrų.

Prieš pat pietus, 11:30 iš
šaukia Hosea Hill vs CTA. 
Ogi žiūri teisėjas Caplan ir 
CTA advokatai, kad su Hill 
susirenka aplink jį trys tuzi
nai žmonių, kurių geras treč
dalis balti, likusieji tamsia- 
spalviai .

Teisėjas, peržvelgęs visus 
akimis, rimtai užklausia Hill 
advokato Karlon, ko jis pa
geidauja šioje byloje. Karlon 
atsako — pageidauju išmesti 
ir panaikinti kaltinimą.

—O ko tamstos pageidau
jate? — teisėjas paklausia 
CTA interesų gynėjų.

—Apkaltinimo, — jie at
sako nelabai drąsiai.

Tuomet teisėjas sakė į abie
jų pusių advokatus:

—Eime į kambarį pasitari- i 
mui.

Pasitarime suprasta iš tei
sėjo pusės, kad būtų išmes
ta byla. CTA gynėjai sutiko, Į 
bet išsiderėjo, kad Hosea 
Hill netrauks CTA teisman 
už jo skriaudą,—paniekinimą 
bei apstumdymą.

Hill, pasitaręs su savo gy
nėju ir atsilankiusiais kaiiliy-

nais, nutarė, kad geriau ener
giją sunaudot organizavimui 
abiejų rasių prieš kylančią 
reakciją, kaip bylinėtis su 
Chicagos bankieriais, kurie 
turi išteklių ir yra tikrais sa
vininkais Chicagos Tranzito 
Sistemos.

Rašė j as šios žinelės pirmu 
kartu lankosi šiame teisma- 
butyje, kuris randasi lyg ant 
salos, o ne Chicagos mieste, 
čia privažiavimas - transpor- 
tacija nėra gera, kaip miesto 
centran nuvykti. Taigi tos 
priežasties dėlei mažai į teis- 
mabučius lankosi piliečiai ir 
pilietės, patyrimui, kaip tei
singumo svarstyklės veikia.

Turintiem laiko, patartina 
atsilankyti ir patėmyti, kaip 
veikia teisingumo svarstyklės 
dėl negro ir balto už tą patį 
prasižengimą.

Balti jaunuoliai pavogė au
tomobiliu, jiems bausmė 60- 
90 dienu už pirmą prasižen
gimą. Negram tokiem pat jau- 
namečiam jau metais, o ne 
dienomis sveriama.

Ir jei Hosea Hill užpaka
lyje nebūtu buvę organizuo
tos pagalbos, tai ir jam galėjo 
teisingumo svarstyklės nu
sverti kitaip.

Tai taip veikia mūsų mies
te, šaly i e teismų svarstyklės 
prieš darbininkus, ypatingai 
sveturgimius ir tamsesnės 
spalvos piliečius.
Pavyzdys Vertas Dėmesio

Savaitė prieš tai teisėjas 
Joseph H. McGarry tris riau
šininkus prie Aaron Bindman 
namo išteisino, o užpultuosius 
apkaltino. Kodėl taip įvyko? 
Atsakymas: McGarry teisma- 
butyje kaip ir nebuvo nieko 
iš nukentėjusių pusės, štai 
kodėl! Kita, riaušininkų bu
vo gera atstovybė.

Ant Peoria Street gerai 
kovota, bet teismabutyje taip 
nebuvo . Reporteris.

Cleveland. Ohio
širdinga padėka Corletto 

Moterų LDS 138 kp. drau
gėms už aukas. Taipgi ir vi
soms draugėms, kurios prisi
dėjo su finansine parama ir 
atsilankė kovo 15 d. pas ma
ne pagerbimui mūsų mylimos 
draugės M. Račkaitienės. Ją 
dar vis ilga liga vargina. Vi
som širdingai ačiū!

A. SkleHenė.

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šešt. Baland. 1,1950
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VĖLESNI ĮVYKIAI 
IR KAS BUS?

gus lietuvis. Mirė nuo širdies 
ligos. Paliko nuliūdime savo 
moterį ir sūnų.

Julia Daukienė Evęrgreen ka-

vo draugą Joną ir dukrą Da
ną. Mirė nuo vėžio. Tai li
ga. kuri tiek daug mūsų žmo
nių pasiunčia į kapus ir prieš 
kurią kovai mūsų šalies vai

rn as pinigų, o 
gus “Šaltajam 
ginklavimui ir 
mui reakcijos. 
• Manau, kad 
liečiai turėtų

ne mėtyti pini- 
karui,” apsi- 

užsienyje remi-

mūsų šalies pi-

džios, kad ji nemėtytų pilie
čių pinigų, taksais sumokėtų, 
palaikymui kitose šalyse ka-

bet rūpintųsi savo šalyje pi
liečių sveikata. Dabargi svei
katos. visuomeniškos apdrau- 
dos ir kitiems svarbiems rei
kalams Trumano vyriausybė 
išleidžia tik po 6 centus iš 
kiekvieno dolerio valdiškų 
įplaukų, o kiti pinigai eina 

ruošimui .vyriausiai

•seniai mirė Dirsė, pažan-

Sužinojau, kad Karalius Į 
Križanauskas ilgą laiką sun-' 
kiai sirgo. Bet dabar jau i 
pradeda susveikti. Jis yra i 
LLD 52 kuopos narys. Gaila. I 
kad pirmiau nesužinojau apie! 
jo ligą i)' negalėjau draugus 
paraginti aplankyti. lankiu 
drg. Križanauskui pilnai su-

Balandžio 16 dieną musų 
miesto lietuviai galės pasigė
rėti gerų aktorių vaidinimu 
veikalo “Nesusipratimas.” Jį 
suvaidins meno mėgėjai iš

jus Mizara, dienraščio Lais
vės redaktorius. Nusipirkite 
bilietus iš anksto.

Tarptautinis Dainų Festivalis,

ir lietuvių chorai. Bilietai iš | 
anksto platinami, tai nusipir-' 
kite juos tuojau, kad nebūtų I 
susikimšimo prie durų, ir bū
site užtikrinti, kad gausite 
vietos. Bilietų galima gauti ■ 
Civilių Teisių Kongreso cen-1 
tre, arba Sveturgimių Apgy-i 
nimo Komiteto centre, 140 . 
Cadilac Square. Room 42 1.

sic Hall. 350 Madison Ave., 
miesto centre. Tai bus gražių 1 
ir įdomių dainų koncertas.

Tame Festivalyje dalyvaus'

UŽUOJAUTA

Reiškiame širdingą užuojautų Jules Daukienes

vyrui — Jonui Dauktii, dukterei — Danai ir jos

Miami, Fla.
Flo-!
oro !

Detroito Lietuvių Klubas' 
rimtai svarsto apie naujo na
mo įsigijimą. Yra surasta! 
erdvūs žemės plotai, kur bū-'

namas su patalpomis klubui, 
svetaine parengimams ir 
Bravo, vyrai, už tai, kad 
pinatės tokiais reikalais.

Rcp.

tt. 
rū-

New Britain, Conn
LAIŠKAS L. REDAKCIJAI

Daug kas parašo apie 
ridos gamtos gražumą,

1 malonumą, kiti net rašė, 
čia oras romantiškas, antri— 
atvirkščiai.

Ne/pastebėjau, kad nors vie
nas būtų parašęs apie lietu
vių, čia gyvenančių, platesnį 
veikimą ir politini nusistaty
mą. Peržiūriu lietuviškus laik
raščius — darbininkiškus ir 
priešdarbininkiškus, o apie 
miamiečių lietuvių veikimą— 
tik apie svečius jf parengimus 
aprašymai. O apie politinę 
veiklą nesimato: rodosi-, kad 
čia tarpe lietuviu gyvuotų

Atvažiuoja iš Bostono Ke-I 
j leivio bosas špygius ir ardo ' 
i tarpe čia gyvenančių lietuvių j 
draugiškumą; organizacijose j 
suardo vienybę ir pasėja su-! 
irutę.

Tarpe demokratinių lietuvių 
yra gerai politiniai Susipratu
siu draugu ir

I pe įvairių politinių nusistaty- 
I mų lietuvių.

Miamėje praleidau daugiau 
j kaip din mėnesius laiko. Dau- 
; giausia lietuvių sutikau ant 
j “byčių.” Besikaitindami prieš 
i saulę, besi voliodami ant bal-

. kaip dw mėnesius laiko.

Kenosha, Wis.
Nash Motors Padidins 
Auto Įmonę

Neseniai Nash Motors pra-į 
nešė, 
praplėtimui savo įmonės čio- 

draugių, mo-: nai.
savo reikalusj Nash 1947 m., 

tvarkyti ii' pasaulinę padėtį ' War Assets 
permatančių. Bet kaip visur, I 
tai]) ir čia randasi politiniai ! 
ii- silpnai stovinčių. Mačiau i 
Lietuvos “nepriklausomybės” i 
(geriau pasakius, Smetonos į 
uždusinės) apvaikščiojime ke-, 
Ii iš man pažįstamų demo
kratinių pažiūrų asmenų dai
nuoja “O Marija, Marija” ir 
kitas tikrai fašistus garbinau-1 
čias dainas, tūlo iš Vokietijos Į 
atvykusio dipuko vargoninin-1 
ko vadovybėj. Kodėl fašis-

I veiksmų pjesės bus daugiau. 
Taipgi patyriau, kad visas pa- 

! siruošimas eina gera tvarka ir 
kenoshiečiai

1 chicagiečių 
Į mus.

Rengėjai iš

susiinteresavę
atvykimu pas

anksto prašo ir
kad paskyrė $5,000,000 kviečia artimų kolonijų lietu-

vius organizuotis ir dalyvau
ti, nes* tokia proga retai pa- 

atpirkn iš i sjtaiko matyti svarbų teatrą- 
Administration , veikalą, kurį patieks mums 

karo meto orlaivių inžinų su-; chieagiečiai vaidintojai. 
rinkim0 įmonę, kurį dabar Kvieslys,
bus perdirbta dėl “Ramble)’” ------------------------
(pabastos) pigaus automobi-, lndonezai užpuolė holandų 
lio budavojimo. plantacijas

$2,000,000 kontraktas duo- j Jakarta, Indonezija. — 
tas Austin kompanijai, e- 2,500 indonezų, ginkluoti 

mediniais durtuvais, užpuo
lė holandų cukriniu nendrių 
plantaciją netoli Soara- 

; bayos.

H. Lyben
M. Janutienė
J. ir M. Ginaičiai
F. ir E. Jočioniai

ir Z. Dantai

C. ir A. Mack
Dr. M. Palevičių šeima
A. Litvinienė
N. Astrauskienė
P. ir M. Smalsčiai

A. Valavičienė
C. ir S. Nausėdai
J. ir A. Urban
J. ir A. Zigmantai
J. ir P. Stakvilai
V. Smalstienė
J. ir A. Klimavičiai
A. ir M. Andruliai
U. Jurkevičienė
S. ir J. Gareliai
A. ir O. Demskiai
B. ir K. Kraptavičiai 
Mrs. Altshuler

DIDŽIOSIOS
IŠKILMES

šią vasarą turėsime didelių iškilmių. Įvykst; 
LDS suvažiavimas ir jis bus Brooklyne. Supras
kite, kiek daug delegatų atvyks iš kitų miestų. 
Jie čia viešės ištisą savaitę laiko. LDS konven
cija bus laikoma pradžioje liepos.

Sekmadienį, liepos 2 d. (July 2nd) įvyks dien
raščio Laisves Piknikas. Visi delegatai ir kiti 
svečiai, atvykę su delegatais, dalyvaus Laisves 
piknike. Tai turėsime gražų pikniką, pasimaty
sime su daug svečių iš kitų miestų.

Visi turėkite mintyje Laisvės pikniką, visi bū
kite pasirengę jame dalyvauti. Užsisakydami 
vakacijom vietas turėkite mintyje, kad liepos 
2-rą jūs turite būti Laisvės piknike. Pakvieskite 
ir savo draugus, parašykite laiškelį tiems, ku
rie toliau gyvena.

Dienraščio Laisves piknikas bus toje pačioje 
vietoje, kaip pernai, — visiems gerai žinomoje 
vietoje:

Klaščiaus Clinton Park
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, L. I., N. Y.

*

Gerbiami draugai!
čia rasite pašto perlaidą 

ant $25. Tai mūsų auka, kad J . . . . . v., . .. !su turistais, taip ir su čia apsulaikyti fasistinj zver nuo, . ., 1 sigvvenusiais lietuviaisužpuldinėjimo musų draugų . .. .. .. . I- • i--- politini pasidalinimąir vadu progresyyio judėjimo. ,1 f palyginamai,
Kunigi! -sukurstytų fašistų ' skaičiaus, 

šėlimas tu.ri būt sulaikytas i 
pirma, negu padarys didesnę j 

Draugai, Laisvės ii' 
skaitytojai, subrus- 

Lietuvišku hitlerininku c *
: ranka turi būt at-! 
dar stipresniu smūgiu, ;

kerta mums! Mes, visi! 
žmonės, einame į baž- j 
mokame dešimtukus, i I I' aukojame kvoterius, dolerius, | 

i duodame dešimtines, 
į nes ant šventų mišių, Dievo 
I afierai, o kunigai tuos žmo- 
! nių suaukotus pinigus naudo- 
' ja visokių chuliganų papirki
nėjimui, kad jie ardytų mūsų 
susirinkimus, koncertus, mi
tingus, bazarus ir dar daužy-

i tų dantis mūsų vadams, 
i šventėliams progresyvio 
' jimo vairuotojams! Jie 
trokšta nu bankrutuoti, 
ryti mūsų progresyvius

1 raščius, 1
• me teisingų žinių !

Mieli draugai, Laisvės skai-; 
tytojai, dabar mes visi turime' 
aukoti po didesnę sumą, negu | 
iki šiol aukojome. Kada kle-' 

l rikalai taip šėlsta, trokšta pa
smaugti mūsų spaudą, kad i 

i nebūtų kam skleisti teisybės 
i žodžio, tai mūsų atsakymas: 
I Mes turime paaukoti po pen- 
j kis, dešimts ir dvidešimts, do- 
! lerių !
kol kas, dar dirba ir neblo-l 
gai uždirba, toki gali 
koti, tik reikia noro ir 
timo.

M i ame j e

apie į

rn ažo lietuvių

Vilnies 
k i m ! 
kruvina 
mušta 
nei ji

nyčią,

Visi 
turėtų 
šaukti

velande, konstrukcijai antro 
aukšto virš orlaivių inžinų 
įmonės. Darbas, sakoma, bus 
pradėtas už savaitės ir už
baigtas apie rugpjūčio 1-mą.

Vietos laikraštis skelbia, 
tams jie tarnauja—sunku su- ■ kad šis dadėčkas prie 1-----

esamos įmonės 
duos nuo 1,000 iki 3 
bų. 1 
šinimas tų, kurie yra be dar
bo ir dirba dalį laiko.

Greičiau bus taip, kad su
modernizuotas visas Nash 
darbas, kad labai mažai te
reikės naujų rankų šiai kom
panijai. Kenoshietis.
“Nesusipratimas” 
Balandžio 23-čia 4-

ChicagOs Lietuvių Liaudies Į rjaus susirinkimas jvyks penktadie-

Holandų valdininkai pa
savo ka-

Mylimas Turistas

New Haven, Conn
Kovo 26 d. LLD 32 kuopos 

vakarienė gerai pavyko. Sve
čių buvo ir iš toliau, Eva ir 
Victor Valley iš New Britain, j

„Je Nash siuntė koloninę
Kenoshoje riuomenę prieš tuos indone- 

........ 3,000 dar- zus- 200 kareivių atsisakė 
Bet čia bus daugiau tie-' kovoti prieš juos.

PRAGA. — Čechoslovaki- 
ja išveja amerikinės Asso
ciated Press’os korespon
dentą už neteisingus prane
šimus.

PRANEŠIMAS
BINGHAMTON. N. Y.

ALDLD 20 kuopo.s, moterų sky-o kitos nacionalinės.
na organizacija nėra taip 
garbinama, kai]) M L.. P. Klu
bas.'

lykas. Prieš klubo narius ne
valia niekam nieko išsitarti, 
ju.'0S pakritikuoti. Na, ii' va

penki- I dinasi jie “bepartyviais.”

ir kalbėti bepartyviš- 
klubo susirinkimuose!

bepartyviškai. Bet . 
taip nėra. Jeigu klubas nėra 
politinis, tai kodėl klubo su
sirinkimuose būna puolami 

pasi- i kitokių minčių nariai ir. vadi- i 
judė-i narni “ruskiais,” “nelietu- 
labai ' viais” ?

Teko dalyvauti keliuose' 
klubo susirinkimuose. Net gė- 

kad mes nebegautu-j da klausytis, kai]) tūli klubo 
nariai biaurioja Lietuvos vai-1 
džią ir tuos lietuvius, kurie

kai, ir

dien-1

kurie,

paau
sį! pra-1

pažvalgų

o gaspacimes
Šaliūniene ii

Teatro aktoriai suvaidins vei
kalą “Nesusipratimas” Ke- 
noshoje, Polonia Svetainėje, 
5009—7th Avė., 23-čią dieną 
balandžio (April).

rų, 7 d. balandžio-April. pas drg. 
Bakašienę, 41 Glcnwoodcn Ave., 
pradžia 7:30 vai. vakare. Mielos 
draugės! Šis susirinkimas bus ga
na svarbus, tad visos būtinai turite 
dalyvauti jame, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui. Valdyba.

patyriau, kad i 
daug lietuvių !

tūlos lokalinės, Į ą. Buchonienė iš Middletown.' 
Nei vie- : Kalvaičiai iš Higanum, Yna-

■ maitis iš Union City ir dau-j 
giau. j

Vakarienės g a s p a d o riiu: : 
Juozas Aleksa 
čius prie stalų, 
—Aleksienė,
Končienė juos aprūpino mais- ' 

I tu. Svečiai skaniai valgė, bu- ’ 
vo tinkamame ūpe. Baigiant 
vakarieniauti J. Aleksa paaiš
kino vakarienės tikslą ir pa
kvietė ilgų metų kuopos se
kretorių Joną Didžiūną pa
kalbėti. Jonas apibūdino LLD į 
rolę ir bendrus svarbius rei
kalus, jų tarpe darbininkiškos

O jau

susirin- 
js išma
not po- 
vietinei

At akuoja kitokių 
organizacijas ir 
stovinčius a sm e n i s. 
Stalinas — už visas svieto’ ne
laimes kaltinamas!

Vėliausiame klubo 
kime, kovo 6 d., taip 
gino tūli vyreliai, kad 
licija grasino LLD
kuopai, jeigu ji rengs paren
gimus. Na, ir kas po to buvo? 
Ogi, keršto apsėsti nuvyko 
pas poną Mockų ir prigrasi
no, kad jis atsisakytų LLD 
kuopos komisijai leisti savo 
ūkyj laikyti pikniką, nes jie 
“raudoni”!

Tuo laiku buvo rengiamas

Sekantis kalbėtojas buvo 
Viktoras Valley, kuris ilgoj ir 
įdomioj kalboj apibūdino da
bartinę Amerikos ir pasaulio . 
padėtį. Auga nedarbas, mū- j 
su šalyje kvailavoja DP, siau- i 
čia reakcija. Bet visos kliūtys i 
bus nugalėtos, — sakė kalbė

Darbo žmonių judėjimo už 
laisvę niekas negali sulaikyti, 

i Savo laikais buvo caro reak
cija, Lietuvoj siautė Smetonos 
fašistai, Italijoj ir Vokietijoj 
Mv/ssolinio ir Hitlerio, o kur 

■jie dabar? Jo kalba patiko 
ir svečiai karštai jį sveikino. 

. Varde LLD 32 kuopos taria- 
Į me aciu Viktorui.

progresyviai žmonės 
nieko nelaukiant su- 
susirinkimus, pasitarir 

mus, išdirbti planus, kaip ir 
kokiu būdu suruošti parengi- : piknikas pagerbti Juozus 
mėlius sukėlimui pinigų į ap- juozinių dieną, kovo 19 d. j 
sigynim() fondą. O tas fondas Kaip tik išstūmė kuopiečius j 
turėtų padirbti kokį milijoną ! iš Mockaus, tai tuojau tą 
mažo formato lapelių. Tuose! ną pasiėmė dėl pikniko 
lapeliuose turi būt nurodyta! biečiai. Tai, gerbiamas 

j žmonėms katalikams jų kle- Į partyvi klubo nary, kaip 
bonų juodi darbai, 
tuos lapelius skleisti po visas j 
kolonijas prie bažnyčių. Ta
me lapelyje atsišaukti į kata
likus žmones, kad jie* nustotų 
aukoję į visokius jų fondus, 
atsišaukti, kad katalikai žmo
nės turėtų iškelti protestus 
savo klebonams. Kad jie

i liautųsi organizavę hitlcrinin-

bė
jus 

Ir paskui į tokį pasielgimą vadinate? '

Klubo Tikslas

Kaip girdėti bekalbant klu
bo narius, tai klubas susiorga
nizavo prieš 5-6 metus įsigy
ti nuosavą namą. Bet, kaip 
matyti, 
politiniai

klubiečiai, taip toli
nuėję, namo neį-

mui progresyvių parengimų, 
jų vadų. !?. G—is.

ir

Didėja Gamyba
»

KAUNAS. — Šiais metais 
“Atrambs” fabriko kolektyvas 
gamins dar vieną produkcijos 
rūšį — bidonus pienui 30 li
trų talpos.

Fabriko kolektyvas' įsipar
eigojo šiais metais pagaminti 
8,000 bidonų kolūkiams, ir ta
rybiniams ūkiams, 0 pirmojo 
ketvirčio planą įvykdyti iki 
rinkimų į TSRS Aukščiausią
ją Tarybą dienos.

Savo Įsipareigojimus fabri
ko kolektyvas garbingai vyk
do. Jau baigiama montuo
ti įrengimus ir sutvarkyti ce
chą, skirtą bidonų gamybai.

4

gali įsirašyti be 
politinių pažiūrų,

i

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
v Pristatome j visas dalis—:Brooklyno ir apylinkes, 

j krautuves ir j pavienius namus; taipgi'siunčiame 
ir į kitus miestus.

Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

NEW YORK. — Vadina-! 
mas Tarptautinės Pagalbos j 
Komitetas bando New Yor-į 

!ke surinkti 2,000,000 svarų 
Į maisto vakariniam Berly- 
inui.

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

Į S Tel. AV. 2-4026 g

Į klubą 
skirtumo 
bet tik paviršutiniai tai]) yra. 
Buvo atvykę M. M ašiai iš D e- , 
troit, Mich. Masytė norėjo 
įsirašyti į klubą. Vaje, tu, 
vargeli, kiek buvo protestų, 
kad mergina “raudona”!

Nuolatinių narių yra tarpe 
30-40, o kiti tokie, kaip ir aš 
pats—tik sezoniniai. Užsi
moki $1.20—ir esi klubo na
rys, iki čia gyveni. Išvažia
vai—ir netekai klubo narys
tės. Valdyba susideda tik iš 
Smetonos ir Grigaičio viernų- 
jų. Kuris valdybos narys no
ri būti draugiškas su visais 
lietuviais, tai būna prašalin
tas. Tarpih Miam.es lietuvių 
ir būtų draugiškas sugyveni
mas, jeigu nebūtų kas jųjų

i DR. JOHN REPSHIS I
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

495 Columbia Rd.
į DORCHESTER, MASS, g

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T I O N
EVergreen 4-9407 A V 1 01 Vii

SHUFFLE BOARD

r

... ■■M
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4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUSMatthew A

BUYUS
(Buyauskas)

MArket 2-5172

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

>.».» iHii.imJn i m........................

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

■ -

• •

• •
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Amelia Young Dainuos 
Įdomiose Programose

Amelia Young (Jeskevičiūtė)
Opera Intime, kurioje dai

nuoja Amelia Young (Jeske- i 
vičiūtė), stato eilę koncertų, s 
kuriuose suvaidina operų iš- j 
traukas. Programa ir pava
dinta “Operatic Excerpts.’’ i

Artimiausiu laiku tokios; 
programos įvyks balandžio 9 
ir 23 dienomis, 5 vai. po pie
tų, sekmadieniais, Metropoli
tan Opera House Studio No.
1.

Abiejose tose programose | 
dalyvaus Amelia Young. 9-tos 
programoje jinai dainuos tik
tai duete', bet 23-čią dainuos 
kelis numerius. Mėgstantie- 
siems meną lietuviams vertė
tų ten nuvykti keliais sumeti
mais : pasigrožėti menu; būti 
su Amelia, kuri mums yra 
daug dainavusi ir vaidinusi 
Aido Chore, paskubusiuose 
Aidbalsiuose, o paskiausiu lai
ku kaipo solistė. (Ji dainuos 
ir pavasariniame Aido Choro 
koncerte 16-tą.) Ir yra ver
ta paremti tą grupę. Grupė 
yra progresyvė, tarptautinė. 
Įžanga tik $1.

Vėliau, gegužės 21-m.ą, gru
pė turės koncertą didespę.je 
salėje, Washington Irving- 
High School Auditorijoje.

R.

LLD 1 Kuopos Nariams
Svarbu visiems nariams įsi- 

tėmyty jog yra pakeista su
sirinkimams vieta ir diena. 
Dabar jie visuomet bus Lietu
vių Amerikos Piliečių Klubo 
patalpose, 280 Union Avė., 
Williamsburge. Įvyks pirmą 
pirmadienį mėnesio.

Balandžio (April) 3-čios 
vakarą įvyksiančiame susirin- 1 
kime turėsime daug darbų ir 
raportų. Tarpe svarbiausiųjų
yra mūsų draugijos 35 metų 
sukaktis ir jos suvažiavimui • v • * • •pasiruosimas; artėjanti gegu- • 
žinį ir apskrities veiksmai, 
artėjantieji miesto rinkimai.

Pirm.

ALAN LADD šturmuoja ekraną 
naujais jaudinimais

“Captain Carey, U. S. A.”
Jūs virpėsite
Jūs nesulaikomai juoksitės
Jūs turite pamatyt šią filmą.
Ir dar šaunus, puikus, stebėtinas 

vaidinimas scenoj.
PARAMOUNT

B’way ir 48rd St.

Pradžia šiandien! šeštadienį, Balandžio 1!
Dvi Fui klos Sovietinės Filmos Vienoj Programoj 

“Triumfas . . . jžymi drama .. . tikrai galinga!"—HERALD TRIBUNE

“ROAD TO LIFE”
Neužmirštinas Sovietų filmų klasikas

—taipgi— 
“LAUGHTER THROUGH TEARS”

Pagarsėjęs žydų filmų klasikas pagal Sholem Aleichem apysaką

STANLEY 7th Avė., tarp 42 ir 41 Sts., WI. 7-9680 
Durys atsidaro 8:45 A.M.

KVIEČIAME PASIMOKYTI PAŽINTI ! 
SAVO VALDOVUS—NERVUS; DR. I 
STANISLOVAITIS TO PAMOKYS

Nervai, kaip jau visi žino- I 
me, yra tokia dalelytė žmo- j 
gaus ar bilė kurio gyvio kū- : 
ne, kuri sunkiausia .atrasti, 
pažinti; apie kurių bent mes, 
eiliniai žmonės, mažiausia ži- i 
nome. Vienok ta mųsų ma- j 
žiausia pažįstamoji dalelytė 
viešpatauja visam mūsų kū
nui.

Nervai mūsų kūne vaidina , 
tą patį vaidmenį, kokį vaidi- | 
na vielos elektriniame apara-; 
te. Palaužk vieną vielytę, I 
sustos visas aparatas. žmo- į 
gus pasidarė keistas, sakome i 
—pakriko nervai; nebesusto- i 
ja juokęsis ar raudojęs, tam- Į 
pa priekabių ieškotoju, o 
kartais ir visai nepaisėliu,— į 
vėl barame nervus. O pažin
ties su jais visai pas mus ma
ža. Kas daryti, kad nervai 
nekriktų, mažiausia tenusima
nome.

Iš tų ūkanų išeiti mums 
daug pagelbės gerb. daktaras 
Jonas Stanislovaitis, nervų .

PRAŠOME SVEČIUOSNA PAS MUS
ŠĮ SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 2-RĄ

Visi atvykstantieji į Liberty 
Auditoriją šį sekmadienį, ba-' 
landžio 2-rą, prašomi savo ( 
išvyką planuoti taip, kad ga
lėtumėt pasilikti su mumis 
prievakarį, apie 5 valandą 
prasidėsiančiame draugiška
me pobūvyje. Turėsime ge
rų valgių bufeto vakarienę 
(buffet supper). Pasikalbė
sime apie problemas, pasi- ■ 
džiaugsime laimėjimais.

Svarbiausia, šiame pobūvy-1 
je tikimės turėti gerb. svečius 
iš toliau: Vincą Andrulį iš | 
Chicagos, daktarą Joną Sta-1 
nislovaitį su šeima iš Water-, 
bury, Conn Teks arčiau su ! 
jais susipažinti, juos pasvei-į 
kinti, palinkėti jiems laimės 
daugeriopose pareigose, ku-l 
rias jie atlieka mūsų visų ge-1

Pataisa t ,
šiame puslapyje jau* buvo I 

minėta, kad lietuviams gra
žiai patarnaujanti dainomis l 
Suzanna Kazokytė, iš profe-' 
sijos slaugė, vėl gavo stipen-: 
diją studijuoti daugiau apie | 
vėžio ligą i)- jos gydymą, šis i 
atitinka faktams. Tačiau ji
nai studijuoja Columbia Uni
versitete, ne N. Y. U. Atsi-! 
prašome. j

Dabar — Naujasis Savo Šalies 
Tėvas Suteikia Jum Dar Nema

tytą Velykinę Programą
SMAGI! SPALVINGA! 

JUOKINGA!
Puikiausias pasilinksminimas 

per metus!
Visiems LAISVES skaitytojams 

patiks ši nauja puiki filmą

“Cheaper by the Dozen”
, su

CLIFTON WEBB 
JEANNE CRAIN 

MYRNA LOY 
ir šaunus

Pavasarinis Review
asmeniniai — garsūs aktoriai, 

šokikai, dainininkai, juokdariai

ROXY
7th Avė. ir 501 h St, 

specialistas, kuris atvyks | 
pas mus šį sekmadienį teikti i 
mums prelekciją. apie nervus, i 
Jis suteiks mums tiek, ]<»<*!< j 
mes sugebėsime pasiimti iš 
jo bėgiu poros valandų.

Ateikite laiku. Prelekciją ' 
pradėsimo lygiai 3 valandą 
po pietų, nes prievakarį įvyks 
kita pramoga — draugiškas , 
pobūvis, kuriame daugelis 
taipgi norės dalyvauti (pa
geidauja, kad visi dalyvau
tų ).

Prelekciją įvyks balandžio 
(April) 2-rą dieną, 3 vai., 
Liberty Auditorijoje, kampas , 
llOth St. ir Atlantic Avė.,! 
Richmond Hill. Įėjimas ne-| 
mokamas.

Prie pat salės priveža 22- | 
Atlantic ir Q-37 busai. Ar
čiausia traukinių linija yra 
BMT Jamaica line, išsėsti 
lllth St. stotyje. Eiti du 
blokai.

Rengia ir visus kviečia— Į
Moterų Apšvietos Klubas. !

rovei.
Įėjimas, kaip į visus tokius 

pobūvius, nemokamas. Atsi- 
teis už vaišes kiekvienas pa
gal savo gerinusį supratimą 
reikalo ir išteklių. Rengia ir 
k viečia

Kultūros Klubas,
LLD 1-ji Kuopa,
Moterų Apšv. Klubas.

Matildos Petronienės 
Laidotuvės

Antradienį, kovo 28 d., š. 
m., Alyvų Kalno kapinėse li
ko palaidota Matilda Petro
nienė (Prasauskaitė). Ji bu
vo tik 56 metų amžiaus, kai 
turėjo skirtis su savo vyru 
Kazimieru ir dukterimi Olga, 
taipgi broliu Petru Prasaus- 
ku, kurie liūdi netekę savo 
mylimiausios. . .

Iš Lietuvos ji paėjo iš Pa
ežerių dvaro, nuo Alvyto, kur 
paliko savo brolių ir seserų. 
Į Ameriką atvyko prieš 40 
metų. Dirbo daug ir sunkiai, 
iki savo mirties turėjo per
leisti daug vargo ir sunkumų.

Keli metai atgal ji pasijuto, 
kad su ja ne viskas gerai. At
sirado skaudulys ant krūties. 
Kreipėsi pagalbos pas gydy
toją. Tas užtikrino, kad nie
ko blogo. Kreipėsi pas kitą. 
Tas įsako, kad reikia opera
cijos. Ir praėjusių metų bir
želio mėnesį pasidavė opera
cijai. Bet jau buvo per vėlu, 
nes vėžys (cancer) jau įlei
dęs savo šaknis ir iš to jinai 
jau nepasveiko.

Velionė buvo LDS 50 kuo
pos narė. Kuopa pasirūpino 
prie jos grabo padėti gyvų 
gėlių vainiką, kurių buvo ga
na daug nuo jos giminių ir 
draugų.

Į kapines išleidžiant, LDS 
Centro sekretorius drg. Siur- 
ba keliais žodžiais apibūdino 
jos praeitį ir tarė sekamai: 
“Mes turime iš velionės imti 
pavyzdį tame, kad ji ir visa 
šeima priklauso prie LDS, 
kuomet daugelis mūsų orga- 
nizacijon įstojamo tik suau
gusieji, o vaikus paliekame 
nuošaliai.”

Lai būna tau, Matilda, len
gva šios šalies žemelė. O liū
desyje likusieji jos artimieji 
ir draugai glauskimės arčiau 
į vieną galingą spėką kovai su 
visu tuo, kas gamina mirtį ir 
skurdą. Dalyvis.

Pradėjo Kampaniją 
Sukelti Vėžio Fondą

—
Mr. Miles I'". McDonald, 

Kings apskrities prokuroras, I 
paskirtas generaliu pirminin
ku Brooklyno Cancer Komite
to kampanijos sukelti $225,- 
000 kovos prieš vėžio ligą rei- j 
kalams.

Prokuroras sako, kad nei , 
viena šimtinė dalelė to, kiek ' 
išleidžiama kovai prieš kri- j 
minalybę, neišleidžiama ko-i 
vai prieš vėžį. O vėžys visgi; 
yra didis kriminalistas. Kas 
penktasis asmuo kenčia nuo Į 
vėžio ir kas aštuntasis nuo jo Į 
miršta.

Jeigu nebus didesnės ir 
greitesnės prieš jį kovos, iš 
dabar gyvenančiųjų mūsų 
žmonių 22 milijonai išmirs vė
žiu.

Mr. McDonald kalbėjo ko
vo 28-tą įvykusiame kampa
nijos atidarymo bankiete, Ho
tel Towers.

Benamią Atstovai Sėdi 
Įstaigos Raštinėje

Dvylika vyrų ir moterų, 
atstovai tokio skaičiaus bena
mių šeimų, praėjusį ketvirta
dienį susirinko sėdėti City 
Housing Authority raštinėje, 
63 Park Row. Jiems butą at
ėmė gaisras praėjusį pirma
dienį, bet turtingiausias pa
saulyje miestas vis dar “ne
galėjo” suteikti padegėliams 
buto.

REIKALAVIMAI
Gera proga. Reikalingas apysenis 

žmogus prie namų apvalymo; yra 
valgykla ir saliūnas. Gaus gerą 
kambarį ir gerus valgius. Patenki
namas atlyginimas. Kreipkitės pas: 
W. DeGulis, 683 Broadway, Albany, 
N. Y. (58-60)

Nauja Lietuviška Filmą

George Klimas

Nauja lietuviška filmą, Brookly- 
ne jau rodyta ir visuomenės už
ginta. Ši filmą pagaminta Jurgio 
Klimo. Užsivadina ‘‘Paparčio Žie
das," spalvuota — lietuvių legenda. 
Labai gražus, interesingas vaizdelis. 
Matysite gabius vaidintojus, kaip 
tai: Felix Lapinską, Aldoną Alek
nienę, Valentiną Nevinskienę; 
Brooklyno Aido Chorą; Lietuvių 
Kalbos 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 j savo koloniją, tai ke
lionės lėšos būtų didelės.

Tad naudokitės šia proga. Pasi-( 
kvieskite filmininką George Klimą 
— jūs galėsite matyti šią naują lie-, 
tpvišką filmą. Kvieskite dabar, pirm 
negu piknikai prasidės. Kreipkitės:

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

(58-60)

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.

žmonės šlykštisi lietuviškų j 
užpuolikų - kryžiokų darbais, j 
todėl stoja talkon progrosyvei į 
visuomenei nuo jų apsiginti. 
Praėjusį šeštadienį ir sekma
dienį, susitikę pramogose, jie 
įteikė tam. tikslui aukų :

Joseph Murmanskas (per, 
Thomsoną) $5. j

Z igm as Gaili ū n as 81.
Per V. Budronienę ir
L. Kavaliauskaitę:

Mr. ir Mrs. Z. Stasiu lis, $5. |
Mary Kreivėnienė, $5. I 
,K. Genys (Scranton, Pa.),| 

$5. _ !
E. Shimkienė, $2.
P. Bėčienė, $2.
E. B., $2.
David Matusevičius, $1.
M.Smaidžius, $1.
Mrs. Marcinkevičienė, $1.
C. Kunigėnienė, $1.
Mrs. Grabliauskienė, $1.
Agnes Prakevich, $1.
S. Titams, $1.
A. Prakevich, $1.
St. Vilkas, $1.
Antanas Krasnickas, $1.
Antanas Misevičius, $1.
Vincas Skodis, $1.
E. Klasto n, $1.
S. Adomaitis, $1.
J. Balčiūnas, $1.
P. Grabauskas, $1.
A. Aleknienė, $1.
M. Misevičienė, $1.
M. Draugė, $1.
O. Kazakevičienė, $1.
J.Purvėnas, $1.
P. ’Višniauskas, $1.

TONY’S <
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE i
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką ,
DANTŲ GYDYTOJAS I

221 South 4th Street ,
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6288 

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare *

Penktadieniais uždaryta

S. S. Lockett, M. D.
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom.- 6—8 vakarais 

Ii- Pagal Pasitarimais

Telefonas EVergreen 4-0208

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
* Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists > 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Elizabeth Kukenis, $1.
Mr. Sabaliauskas, $1.
J. Rušinskas, $1.
Charlie Jankaitis, $1.
Carl Bender, $1.
O .Yakštienė, 50c.
Geras rėmėjas, 50c.

Per J. Weiss ir M. Kulikienę

J. Weiss .................... $5.00
J. Bernotas................... 5.00
T. Drusienė.................. 5.00
F. Krunglis ................. 5.00
P. Denis .......................  5.00 |
Ig. Urbonas................... 3.00 |
M. Popova ................... 1.00
A. šmagorienė ............ 1.00
Onyte. .......................... 1.00
Baltrušaitiene .............. 1.00
P. Višniauskas ............ i.00
A. Tamm ..................... 1.00
S. 'titanis .................... 1.00
K. Rušinskienė ............ 1.00 .
K. Millen ..................... 1.00
Velička ....................... 1.00
? ..................................... 1.00
Kosmočius .......................... 50
Viso $39.50.

Per B. Makutėnienę
ir A. Quater

M. Kreivėnienė .... $5.00
A. Žilinskienė.............. 1.00
J. Purenąs ................... 1.00
A. Kazakevičiene .... 1.00
O. Kazlauskienė......... 1.00
V. Kazlauskas ...........   1.00

(Daugiau bus)

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY •y 

ti

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

- . “ gREENW00D
WINE & LIQUOR STORE

x L 3487
Stanley Rutken & Edward Rutken 

(Rutkunai) Savininkai

Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbimo ar i’m-
\ portuotų, kreipkitės pas Rutkunus—

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

aroxt’elefonuokite 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.

B *etras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
■

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: F.Vergreen 4-8174
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Per Toli Atvykti į 
Prakalbas, Pridavė 
Auka iš Anksto 

C

Buvusio j i brooklyniėčiai 
Klemensas ir Ona Dep$ai da
bar gyvena tolokai, Ilgojoje 
Saloje, Mastic Beach. Atvyk-
ti į Brooklyną susidaro vie
nam 84 su virš keliones iŠ- 
kaščių. Vienok jie- ’Įniks nuo 
laiko atvyksta į didžiąsias 
pramogas.

Sužinojo, kad kovo 31-mos 
vakarą įvyksta Lietuvių A- 
merikos Piliečių Klubo ‘ pra
kalbos, kad kalbūs svočias 
Vincas Andrulis i)’ kad to su
sirinkimo pajamos skiriamos ’ 
sveturgimiams ginti nuo de
portacijų ir persekiojimų, 
Dopsai paliko ir tam tikslui 
penkinę. R.

Ieškomas
Ieškomas Alfred Pavilionis, 

brooklynietis. Yra svarbu, 
kad jis susisiektų su Veterans 
Bureau, Citv Hall, Brockton,/ 
Mass., arba su -lakavoniu, lai
dotuvių d Rektorium, 741 No. 
Main St;, Brockton, Mass., 
reikale mirties jo giminaičio 
Longhi Pavilionio.

Biznieriai, Skelbkitės Laivėje

(Shalinskas)
FUNERAL HOME
81-02 Jamaica Ave.

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

k 
į

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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




