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mūsų parengimai pavyko šim- , 
tu nuošimčių gerai. 1 ___ _ ___ _______ __ _

va..:. „u,-., į AMERIKOS LĖKTUVAI
buvo didelės, pasekmingos. -w a

E i ATAKUOJA FILIPINŲ
virš 300 žmonių ir jie girdėjo i QT JIZTT j^T TT TQ 
tai. ko ligi šiol nebuvo gir- O U U O
dėję. I ___________________

Dr. Stanislovaitis moka pui-1 • • v j —
kiai dalykus dėstyti: gilius, į Valstiečiai sukilėliai uzpuote 
mokslinius klausimus jis per-1 • — • • v*
duoda taip suprantamai, jog | sostines Manuos priemiesčius 
tik klausyk ir gėrėkis ! Į *

Jis lengvai vartoja lietuviui ~
kalbą, nežiūrint to, kad yra ' 
Amerikoje gimęs, augęs ir čia 
mokslus ėjo.

Vinco Andrulio 
se ir išleistuvėse

Manila. — Jungtinės Val
stijos davė Filipinų valdžiai 
50 karinių lėktuvų kovai 

pagerbtu- prieš sukilėlius valstiečius- 
dalyvavo hukbalahapus. Tie lėktuvai 

daug .draugu ir draugių: da- jau bombarduoja ir apšau-
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Senatorius El. Thomas pasižada ! VIETNAMO PATRIJOTAI 
[veikti prieš Mundto bilių NUMUŠA FRANCŪZUS IR

JU SAMDINIUS NACIUSSalt Lake City, Utah. — 
j Pas Jungtinių Valstijų se- 
1 natoriu, demokratą Elberta 
! Thomasą atsilankė skait- 
Jinga unijistų - progresyvių 
: delegacija ir prašė, kad jis 
■pasidarbuotų prieš Mundto 
biliu. . v

>ir Ferguson.
Pas senatorių Thomasa 

atvyko delegatai nuo Pro
gresyvių Partijos, Metalo 
Kasyklų ir Liejyklų Unijos, 
nuo Utah Universiteto Tar
nautojų Unijos, Pilietinių

Užėmė 9 stiprias pozicijas ir 
pagrobė 200 francūzų patrankų

mies- i Sen. Thomas pasižadėjo Teishi S^unSos ir kt-gas keliuose kituose 
tuose.

Valdžia subūrė visą savo 
armiją ir žandarmeriją ka
rui prieš partizanus-vals- 
tiečius. Kautynėse užmušta 
dar bent 50 asmenų iš abie
jų pusių.

Sukilėliai reikalauja pa-

do sukilėlius.
Filipinų prezidentas Elpi-

Liaudies Teatro aktoriai, i dio Quirino įvedė karinį
nuvykę į Worcester) su Juozo i stovį Luzone, svarbiausioje dalinti dvarų žemes beže- 
Baltušio drama “Gieda Gai- Filipinų saloje.
deliai,” padarė ten didelį' Valstiečiai atakavo vai-
“hit,” kaip sako anglai. |džios kariuomenę ir polici-

Svieto buvo pilnutėlė Wor- ja Montalbane, 15 mylių 
c esteri o Lietuvių Salė; vaidi- ' 
nimas nusisekė ir dar Laisvei

lyvavo ir svečias prelegentas.

kovoti, kad Senatas atmes
tų tų ragangaudišką, fašis- 
tuojantį bilių. Thomas va
dino pavojingais demokra
tinei Amerikos santvarkai 
tokius reakcinius politikie
rius, kaip republikonai se
natoriai Mundt, McCarthy

1,500 vario liejyklų dar
bininkai susirinkime vien
balsiai priėmė rezoliuciją, 
šaukdami senatorius ir 
kongresmanus atmesti 
Mundto bilių, kuris perša 
užkarti amerikiečiams poli
cinę minčių kontrolę.

/nuo sostinės Manilos ir pa
nčiuose jos priemiesčiuose, 

i sudėjo apie pusantro jįe įaįpgj puolė valdžios jė-
šimto dolerių I

Aktoriai grįžo smagūs ir, 
linksmi.

miams ir mažažemiams val
stiečiams ir įvesti demokra
tinę valdžią.

Prezidentas Quirino be 
jokio įrodymo paskelbė, 
kad miręs valstiečių vadas 
Luis Tarne. C

Platėja kova prieš Mundto 
policinės valstybės bilių

Lietuvių Literatūros Drau
gijos pirmoji kuopa gyvuoja 
jau 35 metus.

Ji visuomet veikė ir 
veikia Williamsburge .

Niekad jos istorijoje
pramogose nereikėjo 

policijos. Visuomet vi- 
p a r (m g i m a i praeidavo

, gražiai.

tebc-

tn re-
tose
šaukti 
šokio 
ramiai,

Bet praėjusį penktadienį...
Na. kas gi buvo praėjusį 

penktadienį ?
Lietuviu Literatūros Drau

gijos kuopa rengė prakalbas

Neamerikiniai kongresmanai 
perša šaudyt “šnipus”

Washington. — Neameri- 
kinės Kongresmanų Veik
los Komitetas, raportuoda
mas Kongresui, perša paaš- 
trint įstatymą prieš vadina
mus svetimų kraštų šnipus 
ir baust juos lygiai, kaip ti
kro karo metu.

Komitetas vadina dabar
tinį šaltąjį karą “nepa
skelbtu, bet faktinai tikru 
karu.”

Šis ragangaudiškas kon
gresmanų komitetas giriasi

ii- kalbėtoju kvietė Vincą An- savo padarytais komunis
tams kvotimais.Urulį, daug kartų čia kalbė

jusį.
Prakalboms paėmė Lietuvių

Piliečių Klubo* salę.
Ar jūs tikėsite ar ne: lie

tuviškieji kryžiokai išleido
plakatus, šaukiančius savo
veislės imones eiti į prakal
bas ir jas ardyti — iš lauko navo darbus, 
pikietuoti ir iš vidaus griauti, apsaugota

Plakatai buvo dalinami I žemės 
prie bažnyčių. Kunigai ir 
fašistai visa tai padėjo orga
nizuoti !

Jie vyriausiai organizavo 
hitlerininkus, neseniai atvy
kusius iš Vokietijospadores
nieji dipukai atsisakė ju klau
syti.

Septintą valandą jie pradė
jo pikietuoti.

Bet žmonės jų nepaisė ir 
ėjo į salę.

Neužilgo pradėjo eiti salėn 
ir “parinktieji” dipukai pra
kalboms ardyti.

Jie mokėjo po 25 centus 
įžangos ir, įėję salėn, buvo 
buvo savo furjerukų sodinami 
į “strategiškas” pozicijas.

Jie manė suardyti mitingą.
Tuomet rengėjai pašaukė 

policiją ir pastaroji pasakė:
— Kurie kuo nors kenksite 

prakalboms, trukdysite kalbė
tojams, eisite i policijos nuo
vadą.

Mūsų “didvyriai” nuleido 
nosis ir buvo “geri”: pasimo
kė, j ę po 25 c., jie buv0 pri
versti ramiai išklausyti kal
bėtojų; Bimbos, šolomsko, 
kunigo Darr ir Vinco Andru
lio!

Einant iš salės, tūli jų sa
kė :

—Žiūrėkit, kokie mes buvo
me geri; triukšmo nekėlėme!

Žemes apsaugojimo 
darbai Kinijoje

Peking, Kinija. — Kinų 
Liaudies Respublika supla- 

kuriais bus 
milionas akrų 

nuo potvynių. Tuo 
būdu bus išgelbėta apie 5,- 
000,000 tonų ryžių ir kitų 
grūdų, kuriuos beveik kas
met sunaikindavo upių iš- 
tvinimai.

Keli milionai velstiečių ir 
liaudies Armijos kareivių 
stato pakrantines upių už
tvankas ir kasa kanalus 
tiksliai laukams drėkinti.

HAGA, Holandija. — 
Jungtinių Valstijų, Angli
jos ir dešimties kitų Atlan
to pakto šalių kariniai mi
nistrai pagamino planus, 
pagal kuriuos kiekviena va
dinama Atlanto salią turėtų 
tuojau sutelkti ginkluotas 
jėgas mūšiams, jei kiltų ka
ras su Sovietų Sąjunga.

leidžiama; šimtai grįžo nuo 
durų !

Pirmininkei K. Petrikienei 
gabiai vadovaujant, viskas 
praėjo, kaip turėjo praeiti— 
pasekmingai. Aukų sudėta 
$140.

Dugumria balsų buvo pri
imta rezoliucija, reikalaujant, 
kad vyriausybė paliktų Vin
cą Andrulį ramybėje.

Tūli iš tų, kurie atėjo pra
kalbas ardyti, prašė balso.

Bet kas jiems galėjo duoti 
žinodamas, kokiuo 

jie buv0 s u si r in-

Salė 
Apie 8 
kymu,

buvo kupina žmonių, 
valandą, policijos įsa- 
publika buvo jau ne-

balsą, 
tikslu čia 
kę!...

Bet apie prakalbas bus 
smulkiau parašyta kitoje vie
toje.

Chicago. — Darbo Fede
racijos spaustuvių Darbi
ninkų Unijos susirinkimas 
pasmerkė Mundto policinės 
valstybės bilių.

AMHERST, Mass.—Smi- 
tho Kolegijos kapelionas 
kun. William G. Cole, Am- 
hersto Kolegijos profeso
rius Laurence B. Packard 
ir 29 kiti kunigai ir švietė
jai pasirašė peticiją - pra
šymą Jungt. Valstijų Kon
gresui, kad atmestų fašis- 
tuojantį Mundto bilių.

PITTSFIELD, Mass.

Saigon, Indo-Kina. — De
mokratinės Vietnamo 
(Vietminho) respublikos 
kariuomenė per Įnirtingas 
septynių dienų kautynes 
sumušė francūzus paliai 
Mekong upę. Respublikie
čiai atėmė iš francūzų de-| Amerikiečiai korespon- 
vynias tvirtoviškas pozici-1 dentai rašo, kad liaudinin- 
jas ir, tarp kitko, pagrobė 
200 priešų patrankų.

Prancūzai grūdo mūšin 
smarkiausias savo jėgas, jų 

| tarpe ir užsieninius . legio- 
Įnierius,— daugiausia sam- 

_ idytus nacius. Kautynes lai-

francūzų.
Dažnai buvo žiauriai kau- 

jamasi durtuvais..
Mūšyje dalyvavo ' 5,000 

liaudiškos vietnamiečių ka
riuomenės ir tiek ar dau
giau francūzų.

Amerikiečiai

Dienraštis Berkshire Daily mėdamj, Vietnamo patrijo-.lDai nuo- 
Eagle šaukia Kongresą at-: ^al sueme 11 140 nacių n pussaho.

kų-komunistų armija susti
prėjo. Kai kurie diplomatai 
bijo, kad demokratinės res
publikos prezidento H o Či 
Minho kariuomenė gali nu
šluoti francūzus ir jų pa
stumdėlį “imperatorių” Bao 

viso Indo-Kinos
tai suėmė ir 140 nacių ir pussalio.

mesti Mundto bilių; sako: —
“Tas bilius tik iš pažiū- Francuos uniju 

ros nukreiptas pries komu- i i j , • i 
nistus, o iš tikrųjų jis mo- SkaiOyiOjaS BUVO 
jasi ’įvesti minties kontrolę I • v • 
visiem amerikiečiam.” nacių smpas

I Kiny. plieno darbininkų
; alga pakilo 67 procentais

Peking, Kinija. — Darbi
ninkų alga Anšane, di
džiausiame plieno pranjfl- 

pakiloPHILADELPHIA, _  Ho-, Paryžius. — Franci jos: nes centre Kinijoj,
telyj Sylvania trečiadienį!seimo. komisija tyrinėjo daugiau kaip 67 procentais 
vakare susirinks įžymūs pi- valdininkų vagystes ryšium j per pastarąjį pusmetį.
lietiniai darbuotojai ir su
darys komitetą kovai prieš 
Mundto bilių.

, gami-
- hydro-

valdinin-
to rašto

Valdžia sudegino 
žurnalą už raštą 
apie hydrogeno bombą

New York. — Pagal vie
tinio Atominės Komisijos 
valdininko įsakymą, buvo 
sudeginta 3,000 egzemplio
rių mokslinio žurnalo Scien
tific American. Tai todėl, 
kad žurnalas spausdino a- 
tominio mokslininko prof. 
Hanso A. Bethe’s raštą 
apie tūlus mechaninius dar
bus, kurių reikėtų 
nant “pragarinę” 
geninę bombą.

Be to, atominis 
kas liepė iškapoti
dalis iš 97,000 kitų Scienti
fic American’o egzemplio
rių, kurie buvo dar nebaigti 
spausdint.

To žurnalo redakto
rius Gerard Piel sako:

Faktai, apie kuriuos rašė 
profesorius Bethe, buvo jau 
viešai paskelbti svetimuose 
kraštuose ir šioje šalyje. A- 
merikos valdžia iki šiol dar 
nebuvo uždraudus apie to
kius dalykus rašyti.

Dabar gi Atomų jėgos ko
misija ima taip viską var
žyti, kad mes negalėtume 
net fizikos mokyti savo ko
legijose ir universitetuose, 
jeigu būtu duota šiai komi
sijai visa valia.

Lattimore sako, sen. 
McCarthy “pamišėlis”

Washington. — Sugrįžęs 
iš Pakistano prof. Owen 
Lattimore, Jungtinių Tau
tu 
kad 
riti s 
kaip 
būk 
vęs komunistas.

Lattimore kartu pašiepė 
McCarthy’o pasakas, būk 
Amerikos valstybės depart- 
mente esą keli tuzinai Ko
munistų partijos narių.
Lattimore atsakys tyrinė

jančiai senato komisijai į 
McCarthy’o šmeižtus.

Kai kurie komisijos na
riai žada verstinai - subpo
ena reikalaut, kad McCar
thy parodytų vadinamus 
“dokumentus,” kuriais jis 
remia savo paskalus apie 
komunistus valdžioje.

pareigūnas, pareiškė, 
republikonas senato- 

Joe McCarthy klejoja, 
pamišėlis, įtardamas, 

Lattimore esąs ar bu-

| Visuotinas amerikiečių 
surašinėjimas
Washington. — Prasidėjęs 

praeitą šeštadienį visuoti
nas Amerikos gyventojų
surašinėjimas - cenzas tęsis no, 
bent porą savaičių miestuo
se ir iki viso mėnesio tar
miškose vietose.

Surašinėjimą daro 140,- 
000 asmenų, kurie tam ty
čia pralavinti.

Atsisakantiems duoti at
sakymus į surašinėtojų 
klausimus gręsia iki 60 die
nų kalėjimo ir $500 pinigi
nės baudos.

Opesniais dalykais yra 
laikomi klausimai apie atei- 
vybę, pilietybę ir pajamas 
(įplaukas).

Nenorintiems pasakyti 
savo pajamų yra duodamos 
blankos, kurias jie gali at
skirai išpildyti ir pasiųsti į 
Cenzo Biurą.

su karu, prieš Vietnamo de
mokratinę respubliką. Ko-j 
misija, tarp kitko, surado, j 
jog darbo unijų skaldyto
jas Albertas Bouzamiuet’as ■ 
Antrajame pasąuliniame 
kare tarnavo Kaip nacių 
agentas, o karo pabaigon i 
parsisamdė ' amerikonams 
šnipinėti. Komisijos klausi-į reikmenis, negu atviroj rin- 
nėjamas, jis pats prisipaži- koj.

jog tarnavo “dviem po
nam.”

Po 
išvien 
kitais 
tu vadais atskėlė maža dali c- v c i

darbininkų nuo <_______
Darbo Konfederacijos (uni
jų sąjungos) ir įsteigė at
skirą organizaciją, pava
dintą “Darbo Jėga.” Jie 
mėgino ištraukti Generalę 
Konfederaciją iš kairiųjų 
vadovybės.

Liaudies valdžia žiemos 
laiku pardavinėjo darbinin
kams tiktai už du trečdaliu 
kainos šiltus drabužius, 
blanketus ir avalus.

Darbininkai taip pat įkū
rė kooperatyves savo krau
tuves, kuriose pigiau gauna

Baly ir audimų gamybos 
pakilimas Čechoslovakijoj

Praga. — Pernai Čecho
slovakijoj buvo žymiai nu
piginti įvairūs dirbiniai- 
produktai.

Pernai gyventojų naudo
jimui buvo pagaminta 47 
procentais daugiau batų, 
čeverykų ir 35 procentais 
daugiau audeklų, negu 1946 
m.

Naminės prekybos minis
tras Kajcir sakė seimo ko
misijai, jog čechoslovakai 
dabar sunaudoja daugiau 
čeverykų, nekaip amerikie
čiai.

PEKING. — Vietnamo 
respublikiečiai praeitą mė
nesį sunaikino 650 francū- 
zų kariuomenės ir nuskan
dino du jų laivus su para* 
šiūtistais.

ORAS. — Giedra, šalčiau.

Įvairios Žinios
Washington. — Kongre-1 kalbėdamas 

so Atstovų Rūmas 287 bal- pareiškė, 
sais prieš 86 nutarė paskir
ti $2,850,000,000 vakari
niams Europos kraštams 
sekamais metais pagal 
Marshallo planą prieš ko
munizmą.
Sykiu kongresmanai sky

rė $100,000,000 pietinės Ko
rėjos valdžiai, kitą 100 mi- 
lionų dolerių Čiang Kai-še- 
ko kinam tautininkam ir 
tūliem pietinės Azijos kraš
tam, $25,000,000 Humaniš
kai “keturių punktų” pro
gramai prieš komunizmą ir 
$27,450,000 -arabams Pales
tinos pabėgėliams.

šalies seime, 
jog darbininkai 

turi teisę atsisakyt iškrau
ti ginklus, kuriuos įgabena 
Amerikos laivai.

Komunistu vadas Palmi- 
ro Togliatti ir soc. vadas 
Pietro Nenni seime smerkė 
karinius Amerikos planus. 
Jie sakė, kad Amerikos im
perialistai nori panaudot 
italus kaip kokius koloni- 
nius kareivius karui prieš 
Sovietus.-

Franka duos Amerikai 
karines stovyklas

Haga, Holandija. —. Jun- 
Generalės gtinės Valstijos nori pasi- 

Jsamdvt. Ispanijoj stovyklas 
. kariniams lėktuvams.- Ispa- 
. nijos diktatorius Franko 
/sutinka, kaip praneša ame- 
> rikiniai korespondentai.

Anglija ir Francija dar 
. abejoja apie tą biznį su 

Franku, bet, suprantama, 
Prancūzai studentai suardė ^menkos pasiūlymą 

.. del kariniu bazių įgijimo
Daladiero mitingą Ispanijoj, kuomet gegužėje

Tv/r -n tt Isusitiks užsieniniai Jungti-Marseille, Francija. — . w ... A r.
d •• 1 mu Valstijų, Anglijos n*Buvęs Francuos premjeras, - Tajej
Edouard Daladier bandė I La" X f agnias bus nėol 
kalbėti masiniam susirinki- /.'.‘..l’ . ' . . i ■ •
mui čionaitiniame teatre. f^!al‘al ,’Lauk
Bet studentai sukėlė (]e Atlanto paktą pi les Sovietų 
monstraciją ir suardė jo | __________
prpoiiebi|a išvaikė susirinki-1 Mjos darbininkai 
mą ir areštavo 15 studentų, pnes algų UZSaldymą 
Daladier, vadinamas radika
las socialistas, 1938 metais: 
pasirašė Municho : 
su Hitleriu. Dabar jis šau-i 
kia Francija ginkluotis su! 
Amerikos pagalba karui i 
prieš Sovietų Sąjungą.

karo Bouzanquettas, 
su Leonu Jouhaux ir 
dešiniaisiais socialis-

ROMA. — Generalės Ita
lų Darbo Konfederacijos

Fordo darbininkai Kanadoj 
rengiasi streikui

Windsor, Kanada. — 8,- 
000 Fordo auto, darbininkų 
čia susirinkime nubalsavo 
streikuoti, pradedant ba
landžio 12 d. Jie, be kitko, 
reikalauja įvesti $100 secivijvo 11 cinuiauja. į v esu <p±uu se 

pirmininkas G. D Vittorio, įnatvės pensiją per mėnesį.

Naujos pasakos apie 
svetimus submarinus

Los Angeles. — Pasklido 
gandai, kad pastebėta du 
svetimi submarinai ties Ca- 
lifornija. Kariniai Ameri
kos laivai ir kelios dešimtys 
lėktuvų ieško pasakiškųjų 
submarinų. Spėliojama, kad 
tai būsią sovietiniai subma
rinai.

London. — Anglijos lai- 
sutarti! vas^a^a^ lėktuvų darbi- 
L minkai nusitarė ruošti de- 

| monstracijas balandžio 19 
• d., reikalaudami pakelt ai-- 
jgą po svarą sterlingų (2.80) 
per savaitę. Jų atstovų su
važiavimas 
užšaldymą 
sės.

3,000,000 
visuotinais 
spręs, ar streikuoti, reika
laujant algų pakėlimo. Bal
savimai užsibaigs iki birže
lio 30 d.

Jų vadai sutinka su val
dine algų užšaldymo politi-

pasmerkė algų 
iš valdžios pu-

eilinių unijistų 
balsavimais
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Apuokai iš Kanapių
Rašo Jonas Molis

Noroms-nenoroms tenka imašauskas, Čikagos Drau- 
dar kartą grįžti prie fašis-ge, š. m., kovo 16 d., 61 No.: 
tų gėdos dienos — vasario 
šešioliktosios. Dar kartą kėjimo naujai 
tenka pasisakyti, kad tos'čių valstybių kariams, san- 
dienos vadinamasai “Lietu-.tarvininkai darė žygių, kad 
vos nepriklausomybė 
tas, buvo reikalim 
Lietuvos liaudžiai, bet Vo-įveržimąsį, kol naujosios 
kietijos ir kitų kapitalisti-[valstybės suorganizuos sa- 
nių kraštų imperializmui, ;vas kariškas jėgas iki tokio 
kad sudarius, nors ir silp- 'laipsnio, kad galėtų pačios 
na, besiveržiančiai iš rytų Į išsilaikyti prieš bolševikus, 
revoliucijos bangai kliūtį ir |Tuo būdu vokiečiai likosi 
iš Lietuvos padarius Vokie-'Lietuvoje dar virš pusme- 

— gyvena Vakarų Europoje. Išvirintuosius, tijos buferi. čio. Savo užduotį jie sėk
mingai
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nome, kad 1919 metais nejliškas algas mokėjo, jam 
vien Vilniuje buvo suorga- Į gatves smėliu barstė, o jis 
nizuota Lietuvos revoliucinė ‘
darbininkų ir darbo valstie
čių valdžia. Revoliucijos 

neužtikome, banga pradėjo užlieti ne 
tik plačiau vien Vilniaus miestą, bet 
j L.š. ITX ’* kitas Lietuvos 

jo Bubių dvarą ir tuo '.sritis. Daugelyje miestelių 
pačiu, vardu ežerą. Myko- buvo sudaryti šalę, taip va
las Biržiška, “tikraisiais ir dinamųjų buržuazinių,

nerolui Želigovskiui atida
vusio Vilnių ii* iškilmingai 
perleidusio Hitleriui Klai
pėdą—Vlado Kurkausko.

Mes, skaitydami jo biogra
fiją, niekur 
minint tėvą,

Mažai linkę rodyti pasiti-įkalbama apie grafą Zubo- [Kauną ir 
? , . ' 1 . I T)..Ui.. 4-..^ Icvihc 1)91i besikurian- v4,

vokiečiai liktųsi tose valsty-
buržuazinių,

■ netikraisiais” faktais smal- klero atstovaujamų para- 
švaistydamasis piju komitetų ir revoliuci-

Įsidėmėtinas Jono Molio Patarimas
b

Jonas Molis yra mūsų bendradarbis. Jis yra vienas iš- 
vietintųjų, 
taigi, jis gerai pažįsta, nes pats valgo jų duonelę. Veik 
visą karo metą jis gyveno Lietuvoje ir žino, kas ten dė- 

‘ Josi-
Praėjusio penktadienio Laisvėje tilpo įdomus

Molio straipsnis, pavadintas “Pikietininkai.” Nežinome, cjn§ darbininkų 
ar visi skaitytojai jį perskaitė; jei ne, tegu tuojau susi- valstiečių valdžia, 
ieško tą Laisvę ir lai perskaito. [—įsteigta Lietuvos Socia-

Tarp kitko, gerb. Molis savo straipsnyje sako: ilistinė Tarybų Respublika,
“Aš šiais žodžiais nesirengiu fašistų ir nacių ber-; kurios pirmininku buvo 

nūs įtikinėti ir atkalbinėti nuo tolimesnių pikietavi-i Vincas Mickevičius-Kapsu- ! 
mų. Aš noriu tik pasakyti, kas atsitiktų, jei pažan- kas. Bet tokia valdžia ture-1 
gieji Amerikos lietuviai į pikietavimus atsakytų tuo jo veikti slaptai, nes ji bu-;. u
pačiu. Visus einančius į lietuvių fašistų, krikdemų vo nepatogi santarviniu- l
ir dipukų parengimus, mitingus ir kitas sueigas, — kams ir vokiečių kaizeriui,, say° vai 1U1 apsaugo .i. 
sutiktu su plakatais ir atitinkamais šūkiais. Ar ne- kuriam nusilenkti skubėjo ; Dalis , lietuvių, 
būtų įspūdinga, jei viename plakate, vilko dantimisčmetbfiininkai ir krikdemai. [ hurzuazinen 
kalendamas, generolas Povilas Plechavičius bizūnu;Vokiečių kariuomenė dar 
plaktų nuskurusį lietuvį; kitame — Antanas Sineto-^,UU) okupavusi ir laike po 
na jotų ant suvalkiečio-ūkininko; trečiame — žydė, ;^lvu ■>a^u Vlsa Lietuvą, 
ištiestoje rankoje, siūlo pikietininkui - aktyvistui 
brangenybes, o tas, už rankytės iškėlęs jos kūdikį, 
taiko pistolietu jam į galvą; ketvirtame ■ 
krantas, vieni žydai aktyvistų šaudomi, kiti kasasi;
sau kapą, treti gi, Suvaryti iki kaklo vandenyje lau
kia savo eilės; penktame — Prancūzijos ar kuriame 
kitame fronte, amerikietis kareivis veja nacius, o iš 
pasalų į jį taiko mesti granatą “aktyvistas.” Pana
šių ir kitų plakatų galima sudaryti labai daug. Šū
kiai taip pat įvairūs: Taip generolai kalė lietuviams, 
ir šviesą ir tiesą! Smetonininkų žiaunos kietos — spartakininku

x nujodino ne vieną suvalkietį! Saugokitės nekaltų kū-/paj|<os sutartis 
dikių žudikų! Jei jie laimės, — lieps ir jums sau Rusija buvo 
kapus išsikasti! Jie kariavo 
amerikiečius!

“Žinoma, mano čia patiekti šūkiai perblankūs, ma- • paleisti namo 
no plakatams projektai peržmoniški jx——• 
siems nacių ir fašistų talkininkų žiaurumams. Tik’nes nematė tikslo toliau ka-i Kosciuškų 
aplankę Lietuvos miestus ir miestelius, tik pasikal-i ri<tuii. 
bėję su 1941-1945 metais Lietuvoje gyvenusiais, ga- traukė l-j.__ -2. _____ 1__ 2.- ______ ______ 1______ • M L ’2

Dar vokiečiams 
esant, li318 m., 
pradžioje, buvo 

Jono.-Vilniuje Lietuvos

Į šuoliams
(Naujienos Nr. 58). turėtų 
progos greta Oginskių, 
Čertoriskių, Repninų, Alek
sandro II ir Katarynos II, 
paminėti ir grafą Zubovą, 
kuris tomis pačiomis aplin
kybėmis ir priemonėmis, 
baudžiauninkus engdamas, 

didžiojo kapi-

ją “špierūte” ir bizunu” 
auklėjo.

Generolų Glovackių ir ki
tų atsiminimai darbininkui 
žmogui, sveikai galvojan
čiam progresistui, daug ką 
pasako ir įspėja. Pasako, 
kokiomis suktybėmis, ko
kiais žiaurumais'buvo “ku
riama ” vadinamoji nepri
klausomoji Lietuva. Įspėja 
ateityje būti atsargiais ir 
nesiduoti suviliojamais. 
Mes matome, kad ir šian
dien jau griebiamasi tų pa
čių priemonių, kaip ir 1918- 

i1919 metais. Jau įvairūs 
VLIKo “užsienio reikalu 
tarnybos valdytojai” Bra
zaičiai ir “politinės komisi
jos pirmininkai” — Sidzi- 
ikauskai, lankosi pas buržu- 
iazinės Vakarų Vokietijos 

ras” Bonnoje ir Godes- 
berge. Vėl, kaip ir 1918, me
tais, kaip ir 1941 metais — 
siūlomasi vokiečiams jų 
klapčiukais būti. Siūloma

niai komitetai, su kuriais 
Glovackiai, Merkiai ir jų 
mokiniai ilgai turėjo kovo
ti, kol savo sauvaliavimais 
ir “Ypatingų Įstatų” griež
tumu ir žiaurumu juos su-1 
naikino.

Kaune, prie geležinkelio 
stoties, veikė revoliucinis 
komitetas. Todėl, tur būt, 
Kaune, kaip rašo Darbiniu-^ 
ke (š. m., vasario 17 d.) i - 
Grigaliūnas-Glovackis, 1919 i« 
metais nebuvo “iškilmin-

Vilniųie Imirig’ai atliko, bekovodami | užsitarnavo .
gruodžio d)iae^ bolševikus greta Lie-i tajistines Lietuvos patrio- 
sudarvta i tuvos savanorių. Tai šitaip, to” vardą.
revoliu- 'anais metais, mūsų garsie

ir darbo L generolai ir narsioji jų j šešioliktosios ir Vinco Gri- 
o vėliau i kariuomene gynė savo “ne-' galiūno-Glovacko. Vienu

Pasikvietę metu Vincas buvo pasiry- i šioliktoii
[kryžiokus, liaudies priešai žes Lietuvos diktatoriumi m ° ’7^“
ir i’ „vieirinnn-n lin • i i i\i \ A • damas “laikinąją sostinęn tada jau, pi isidengę lie- tapti, bet, kalbama, kad i- biioin namdvti savo tikrnii i

vardu, leido vokie- (vairūs temperamento P^si-|vema ;r nrįtūnes “kukliaii 1 Lietuvos liaudies sūnūs ati- 
ta ioti savo ‘iskimai privedė jį pnel laukė. Tai suprantama ir iš j

lpmydės,. teisingumo die- [Knuno komendanto žodžių 
Įc . ‘ [vės, altoriaus. Lai griežtasIkurjaįs jisai, būk tai, aiški-

'buvo caro kapitonas, bur-: _
, stojusių [žuazinės Lietuvos puikiniu- į^Kaurie~aš~esu ^tik 

kariuomenėn, įkas ir vėliau generolas. Iš-1komendantas 
“demokrati-įsigerti generolas 'taip pat, Ifciti.” Kas tie 

pažadais, gi didžiu- [kaip sakoma, buvo “bra-laišku, kad tai buvo
. v L a." ' liucinio komiteto štabas, 

[masis.prie stabų raštinių i Glovackis gi rašo: “Kaune! 
durų, Vincas kelisyk bandė buvo nusistatyta neerzinti1 

” prieš, savo duon- iokupantu, ųcl
kol vieną kartą... ikurju taip apsčiai Kaune' ska1U-(izią , pra.e.lt! 

, metais, gruodžio 17 j būta.” Kas kita Aukštoji mokes atremtl 
dieną, jam teko Kauno ko-; Panemune. Ten Vincas Gri- 

“budeti” 24 galiūnas-Glovackis buvo ir 
“perversmą”, “vadas ir valdovas.” Jis pa- 

[siuntė per miestelį savo

j savo
[priklausomybę.” Pasikvies
j kryžiokus, liaudies priešai
__

I tuvio
[čiams

[Smetonininkų ir jų pakali- gvardiečių
ikų susitarta, kad vokiečiai I rįos,

- kariuomenės neatitrauks iš|kius, vėliau ir spruko kapi- 
. i J • Lietuvos, kol fašistai nesu- į talistų ta.da valdomon Len- 

darys savos. Vokiečių gene-' Mjon.
rolai žadėjo duoti ir gink-| Kad silpm 
lūs ir instruktorius. Bet;gai jautėsi 
atsitiko truputį kitaip. Pa-i noriai basi”, 
čioje Vokietijoje kilo revo- iš šių dienų 
liuciją ir jos kariuomenėje Išlenda, lyg apuokai iš ka-; 
prasidėjo, tain vadinamas

to” varda.
Grįžkime prie vasario

gai” švenčiama vasario še- 
Kaunas, vaidin-

[buvo caro kapitonas,^ bur- nosį (Darbininkas 13 Nr.): i
... vardu 
, viską valdo

Kas tie kiti? Mums 
revo- 

štabas.

buvo suviliota
niais” pažadais, gi didžiu- [kaip sakoma, buvo 
ma — lenkų ir kitų balta- ivas.” Daugiausiai trinda- i bucinio 

i nuotrupos, ku- [masis.prie štabu 
, pirmai progai pasitai

“sukilti” 
davius, 
1926

i ir ne vien in 
pirmieji sava- [mendantūroje 
matyti jau ir valandas ir 
“atsiminimų”, laimėti. .

duoti vokiečiu baronams ir 
junkeriams. Su jais buvo 

’i aptarti “bendrieji jioliti- 
’iniai klausimai, kurie galėtų 

būti svarbūs tiek Vokieti
jai, tiek Lietuvai.” Žinoma, 
i išeikvotojų Sidzikauskų ir 
prelatų Krupavičių, bei 
hitlerininku Ambrazevičiu- 

. Brazaičių — Lietuvai. Šios 
įdienos Lietuva — Tarybų 

bei kitataučių, ^ietuvą - rami Jos sūnūs, 
i o Ižo 11 H *7 i n l)U,LV)*ę
____  ______ kiekvieną 
klastos ir smurto smūgį.

Tūli Amerikos krikdemų 
laikraščiai įsivedė net ats
kiras skiltis: Jeigu karas 
rytoj? Ten P. Dailidė 
(Draugas 60 Nr.) rašo: 
“Įtempta politinė padėtis 
verčia kas valandą laukti 
sprogimo... Ar ne metas ir 

•mums lietuviams pagalvoti

ko m i te to

. Vėliau generolas, kaip ir [pulko komendantą, ir sulin- 
napių generolai. Jų tarpe— kiti jo visi inkvizicijos tar-1 dusios iki langų žemėn, pa- 
Vincas Grigaliūnas—Glo- nai, panoro šventuoju tap- krypusios, nuo karo liepsnų 

....... matyti[be stogų A. Panemunės 
°1’- [miestelio lūšnos pasipuošė;

apsikarsčiusį, kry- [ “tautinėmis vėliavaitėmis ”

Tarybų'vackis. Būtų gera, jei pro- ti. Tūliems teko i
# v ___ v_i buvo pasirašyta fesorius Mykolas Biržiška, | “garbingąjį” generolą, or

bandose prieš ,1918 m., kovo 3 d. Vokiečių [ kuris taip mėgsta 
kareiviai pareikalavo juos “svetimose patalinėse” ir I X 1 . • • 1 — • - . - - -

su

knistis j diliais ---------- _c, —, vauvnivmiD vcjuavcnvciuio. . . i i .
žium nešiną, pirm bažny- Gi Grigaliūnui - Glovackiui apie tai, kad tas sprogimas ■ į _ _ _. non rzlr In iati i m n e nnno ei i'nn_

išreikšti vi-' trauktis arčiau savo sienų, [ giančią trūnyti šaką veda iš I arba Kauno' priemiesčių Į smėliu . rp *1,1 . — i • i i1 i i • i /rz • v i — . K X  ’ * * *
j “pabarstė neu^kluptų mus nepasiren- 

ir šalimais “žaliu- >gusiais-”
ne [bažnyčiose kunigui į arno- imynais papuošė.” [ i- • r*.

Grigaliūnas - Glovackis, ir generolai. Jus ne- 
šišo pagautas, rašo: “Išau- pasirengusius 
šo 16 vasario. Visoj A. Pa- neužklups .
nemunėje suplevėsavo prie [ Patyrę vokiečių bernai, su- 
kiekvieno namelio ’ popieri-i 4aro. 
nės vėliavutės, g____  _
durys pasipuošė žaliumy- m9. ^ras^e .
nais, gatvė (tik viena, ku- i Riksmų valdytojai ir 
ria Glovackis turėjo žengti k 
— J. M.) buvo išvalyta ir • 
smėliu išbarstyta.”

ir pradėjo savo bajoriškos kilmes bai- tinių procesijų1 žengiantį,' kelią ^žmonės 
v’ - ' J ' v 1 1 •-'■---t-- Knnnn' brinmipsrin f

— panorėtų ] 
riauti. Pirmiausia jie pasi-,vien carų meilužių ir favo-i

i iš Vilniaus. F
i tą Įsikibusį ar po baldaki- i 

Būtų i ritu kilmę aiškinti, ne vien mu kunigą “po ranka” ve-
1 i I • 1 j • 1 j • ‘T • J 1 • 1 4.*, bet [piktai gelti Lietuvos liau- dantį.

.............ii Kaip tasai kandidatas į 
F >s, i savo paskaitoje Čikagos i šventuosius “kūrė” “sava- 

iš rytų, bangai leisti iki Vo- j Literatūros Draugijos na- norių basų” kariuomenę ir 
(kur padėtis buvolriams paskaityti ir apie 1919 metais šventė vasaiao 
j sienų atsimušti, | 

___ ___ _  ____ paliko Kaune ir jo apylin- 
Visa tai mums teks padaryti, jei kryžiokai nenutrauks ^čse dalį žandarmerijos ir 

savo pogromiško darbo.
M-es galime surengti įdomius pikietus, mes galime pa

statyti į pikietininkų eiles daugiau žmonių nei kryžio
kai. 

J?/, pikietininkų eilėse yra niekšų, ant kurių rankų 
dar tebestovi kraštas kraujas, pralietas Lietuvoje, krau
jas žydų, kraujas lietuvių anti-fašistų.

Kryžiokinių pikietininkų sielos yra nešvarios, purvi
nos, kruvinos. Ne vienas jų yra įvažiavę su klastuotais I 
dokumentais. Ne vienas jų ir su “teisingais” dokumen-| 
tais buvo Lietuvoje žydų skerdikas ir jų turtų grobikas!;__

Mūsų gi sielos švarios. Mes gyvename Amerikoje per. Liaudies Frontą su komunistais, kad pastoti fašizmui laimino mus, mūsų darbą

lėtumėt sudaryti sau vaizdą, kas ten dėjosi.” i pasitraukę ir iš Kauno
Mes galėtume pasidaryti ir amerikinėmis temomis vokiečių generolai ir baro-[dies sūnus, bet sekančioje 

plakatų. Pavyzdžiui: būtų neblogas plakatas, vaizduojąs, nai, bijodami revoliucijo 
kaip kryžiokas siekiasi einantį į salę Antaną Bimbą už
mušti; kitas—vaizduojąs hitlerinės govėdos šeimininką- kietijo 
vimą, įsiveržus į Literatūros Draugijos kuopų bankieto įkaitinta) 
salę Clevelande, ii’ t.t.

norinčių pasilikti kareivių. 
Jų priedangoje ir organiza
vosi fašistinė Lietuva ir 

i jos kariuomenė.
Santarvininkai: 

prancūzai ir kiti, 
darė žygius, kad 
liktųsi Lietuvoje. Kad tai 
—i netušti žodžiai, pasi-

I klausykime, ką rašo šiuo 
| reikalu generolas Pr. Ta-

anglai, 
taip pat 

vokiečiai

[“garsiąją asmenybę”, at-;šešioliktąją? Jisai Darbi- 
sargos generolą Vincą Gri- ninko, š. m., 13 numeryje 
galiūną-Glovackį. Manome, [rašo: “Sudaryti stipriam 
kad Mykolas Biržiška tų kumščiui... pradėta tverti 
žinių galėtų patiekti aps- savanorių kariuomenė... Tą 
čiai. Mes tik žinome, kad [sunkų darbą galėjau pradė- 
rodoma Lietuvoje klebeni- Įti tiktai remiamas daugiau- 
ja, kur “pročkelė” ne iš'šia katalikų ir ypač ateiti- 
dvasios šventos, bet iš kimi- i ninku...- Tik dėka jų pagal-ninku...- Tik dėka jų pagal- 

yščiuje bos, pavyko suorganizuoti 
branduolį... 

Biržiška galėtų Beveik kasdien lankydavosi 
paliesti ir kilmės ir dvi tris valandas pulko

mesijošių. Ta pačia proga,! kariuomenės
Mykolas 
plačiau 
medį, garbingai lenkų ge- [štabe praleisdavo J. E. Vys- 

! T),. TZ 4G ~kūpąs Pr. KareVičius. Jis

Būkite ramūs, ponai Dai-

“sprogimas ' 
Sidzikauskai

\ daro “besąlyginei” kapitu- 
gonkos bei Nacijai sutartis, dėdės Sa- 

-yx- -’---į generolai,
* ‘ ‘ • mi- 

[nisteriai seka iš Marso 
j skraidančias lėkštes. Jei 

Iš tu j nepavyks su vokiečiais, tai

keletą dešimtų metų. Mes kariavome prieš Hitlerį tuo- pepa 
met, kai tie niekšai jį rėmė, jam padėjo mėsinėti Lietu ' 
vos liaudį, vaitojančią po Hitlerio batu.

Dėkojame gerb. Jonui Moliui už patarimą. Mes apie vgRau ji pasidavė fašistų “įtakai”: atsisakė teikti pagal
bai galvojome ir galvojame n, kai mūsų žmonių kantry- bą Ispanijos liaudies gynėjams, Ispanijos respublikai, 
be issisems, jie, be abejojimo, piades šaligatviuose rody-i^aj ja smaugė Hitleris, Mussolinis ir Franko!
ti tai, kas Amerikos visuomenei reikia parodyti. _ ; Blumo socialistų partija užgyrė Municho išdavystę. O

Pažangoj! visuomenė, be abejojimo, nesidrovės paša- |<aį u^jo antrasis pasaulinis karas, kai Francūzijos iš-j

1936 ir 1937 matais Blumas buvo Francūzijos prem
jeru. Iš karto jo valdžia laikėsi neblogos pozicijos, bet

, Ispanijos respublikai,

kyti ir tai ,kas do paukščiai tie, kurie pogromšcikus or
ganizuoja!

Šių metų 
Francūzijos 
širdies smūgio.

davikai atidavė šalį Hitleriui, Blumas buvo nacių suim
tas ir patalpintas koncentracijos stovykloje Vokietijoj.

Buvo manyta, kad po antrojo pasaulinio karo Blumas
Leon ulum [pasimokys ir pi'adės kovoti už naują Francūziją ir pa-

kovo 30 dieną Paryžiuje mirė Leon Blum, šaulį. Bet ne! - 
Socialistų Partijos vadovas. Jis mirė nuo

ir nuolat meldėsi už mus. 
Mums buvo paskirtas pir
mas karo kapelionas, labai 
kilnus, giliai tikintis tėvy
nės mylėtojas, kun. Rama
nauskas. Buvo suorganizuo
tas geras... dūdų orkest- 

i ras. Griežikai Juozapiečiai 
: (Šv. Juozapo Draug.) buvo 
[to orkestro pamatas. Orga
nizavome kas šventadienis 
ir, bendrai, įvairiomis pro
gomis eisena bažnyčion ir 
iš bažnyčios. Žinoma, šių 

| dienų akimis žiūrintį gal 
i tos priemonės atrodo keis
tos, net juokingos” (mūsų

Tiesa, jis buvo laikinosios Francūzijos valdžios prem 
jeru 1946 ir 1947 metais. Ton valdžion įėjo ir komunis-!

Leon Blum gimė 1872 metų balandžio 9 dieną. Jis, tai. Bet ilgainiui, ypatingai po to, kai atvyko Washing-1 _ 
taigi, gimė tuojau po to, kai Paryžiaus Komuna buvo pa- tonan pinigų prašyti, jis pakrypo šaltojo karo šalininkų!pabraJkta). 
skandinta darbininkų kraujuje. Jo tėvai buvo šilko fab-j pusėn ir joje buvo iki savo mirties. [ ą;aįp ra§0
rikantai, o jo bobutė — ano meto revoliucionierė, vadi
nama “Komunare.”

Į socialistinį judėjimą Blumas įstojo 1899 metais ir[ dien'beliko tik mažytė partija, bet ir joje dar vis tęsiasi;Mums taip pat atrodo "tos 
jame buvo iki savo mirties. Kadaise Blumas vaidino ne-1 rietenos, vidujinės kovos. [ “priemonės” juokingomis
inažą vaidmenį Francūzijos darbininkų judėjime, tei-\ Jei Blumas būtų stovėjęs už bendrą frontą su komu-[ir keistomis, bet kartu ver- 
giamų vaidmenį.

Bet vėliau jis suoportunistėjo; jis ėjo išvien su tais 
socialistais, kurie rėmė pirmąjį pasaulinį (imperialisti
nį) karą; jis, nors skaitėsi Jean Jaures’o draugu, nėjo 
jo pėdomis. Jaures kovojo prieš karą ir dėl to buvo už- 
jhuštas 1914 metais.

Kai kūrėsi komunistinis judėjimas, Blumas buvo jo 
didelis priešas ir tokiu pasiliko ligi mirties. Tačiau 1935 
metais, verčiamas savo partijos narių, jis sutiko sudaryti

. u . _ _ . ( Taip rašo atsargos gene-
Kadaise puikiai klestėjusi Francūzijos socialistų par-,ro|aS; Vincas Grigaliūnas- 

tija, Blumui bcvadovau.jant, pradėjo irti, smukti. Šian-Įgiovackis: net juokingos.

Glovackio žodžių matosi, lietuviai D P žada <.pirmai- 
koksai tuomet buvo A. Pa- s^a^s ^uti Marse ir ten esa- 
nemunėje skurdas: 
liai, popierinės vėliavutės... 
Bet pamėgintų tuometinis 
A. Panemunės pilietis nepa
klusti Glovackio įsaky
mams! Ir, vargšas, gal be 
duonos kąsnio palikęs savo 
šeimą, 
vėliavutėmis 
pusįjį namelį, barstė smėliu 
gatvę ir l_______ ____
gonkas ...

Generolas Grigaliūnas 
-Glovackis toliau nusako: 
“Neapsiėjo ir be priešginų, 
tačiau jiems buvo pareikš
ta, kad kas to nepadarys, 
patirs pulkininko Glovac
kio nesmagumų, bei neiš
vengs piniginės baudos... 
O kadaųgi panemuniečiai 
žinojo mane esant griežtai 
žodžio laikantis, tai priešgi
nai išnyko, kaip prieš sau
lę rūkai.”

Plačiai tuometinėje Lie
tuvoje buvo žinoma, ka 
reiškė “patirti iš

name- ‘mas gyvybes, demok ra ti
uliais pagrindais, kaip nusa
koma vasario šešioliktosios 
akte, sutvarkyti. Tuo tiks
lu į pirmąsias lėkštes bus 
susodinti lietuviai “pikieti
ninkai”, kurie dėdės Šamo 
krašte, daužydami langus 
ir sumušdami pažangiuo
sius veikėjus, įrodė savo 

berželiais kaišė /‘demokratiškumą ir hu- 
[manizmą — žmoniškumą.” 
Kad priešginos Marse ne
patirtų “nesmagumų”, — 
generolai nepamirš pasiim
ti su savimi Lietuvos liau
dies krauju sukruvintų bi
zūnų.

puošė “tautinėmis
” savo pakry-

Tito bando pakurstyt 
Naująją Kiniją prieš 
Sovietui

Belgrad. — Titiniai Jugo
slavijos laikraščiai bando 
atkalbėti Kinijos Liaudies 
Respubliką, kad neleistų 
Sovietų Sąjungai išvystyti

nistais, kurie turi parlamente didžiausią skaičių atsto
vų, tai Francūzijoje buvo galima daug kas atlikti liau
dies naudai. Deja, Blumas tai ne Italijos Nenni!

Dėl Francūzijos liaudies nelaimių šiandien, vadinasi, 
buvo atsakingas ir Leon Blumas.

Šiaip Blumas buvo apygabis žmogus: mokėjo gražiai 
rašyti ir debatuoti: buvo prasilavinęs ir dėl to sugebėjo 
iškilti į kadaise vienos didžiausių pasaulyj socialistų par
tijų viršūnes.

čia jos mus susimąstyti. Tai 
taip anais 1919 metais, jau 
buvo mulkinama Lietuvos 
liaudis. Per zakristijas Ro
mos diktatais ir vokiečių 
kaizerio karuomene prisi
dengę, Lietuvos išdavikai 
suko sau šiltas gūžtas ir 
liaudžiai nėrė kilpą. Mes ži-

Vinco žibalo versmes ir kitas pra- 
Glovackio nesmagumų.” Tų mones< Kinijoje. Pasakoja, 
“nesmagumų” pasėkoje, jei kad “Sovietai i 
tai būtų žiema — galėjai1 ’ 
atsidurti po Nemuno ledu,' 
jei pavasaris — karoti po i jau pirmiau pareiškė, kad 
šaka. Lengviausioj formoj [Jugoslavijos valdovas Tito 
“nesmagumai” pasireikšda- yra Amerikos imperialistų 
vo dvidešimtpenkiais bizū- pakalikas, o liaudies demo
no kirčiais. kratijų priešas.)

Glovackis lygina save su -------------------
saule, o visą liaudį rūkais I 
vadina. Jis vadina rūkais tinės .Korėjos valdžia suė- 
tą liaudį, kuri jam genero- mė dar 13 komunistų.
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — An trad., Bal. 4, 1950

išnaudosiąĮ “Sovietai 
kinus.”

(Naujoji Kinijos valdžia

SEOUL, Korėja. — Pie-

pra.e.lt
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An open letter to:
The Mayor and the Poliee Commissioner, 

City of Cleveland, Ohio
Dear Sirs:

I am addressing this letter to both of 
you, as the responsible public officials, and 
1 am. sure that you will help me.

There is in you custody a very small, 
but to me very valuable, piece of my private 
property. Please do not think me faceti
ous. I am earnestly serious about the mat
ter. I hope that both of you, one,, as the 
administrative head of a great American 
city, and the other as head of that city’s 
department entrusted with the preserva
tion of law and order and the protection of 
the constitutional rights of every American 
who resides in your city or passes through 
it, will be as serious. ,

And this is my story and my plea.
Several weeks ago I received an invita

tion from an old and dear friend, Dr. 
Joseph N. Simans of Cleveland Heights. 
He requested me, as National Chairman of 
the American Lithuanian Workers Litera
ry Association, to attend and speak at the 
Jubilee Banquet, tendered by the Cleveland 
branches and the 15th District of this Asso
ciation. The purpose of the Banquet was 
to celebrate the 35th anniversary of this 
cultural and educational organization of 
Lithuanian Americans. Hundreds of mem
bers of the Association in and around Cleve
land wanted to meet socially, enjoy a 
banquet ,and a dance. And they graciously 
invited me to join them on this occasion.

There was no good reason why I should 
refuse such a cordial invitation. I accept
ed. March 19th was the date selected; 
the banquet wovJld commence at 3 P. M. 
Never did I stop to think, never could I 
imagine that you great city would raise 
a special “curtain” to bar an American 
from attending a banquet of a cultural 
organization. But, now — ar I sit here, 
writing this, with my upper lip swollen 
to twice its normal size, I realize what a 
price I was compelled to pay for my lack 
of imagination.

Let me get on with the story. Two very 
charming ladies from Chicago gave me a 
lift to Cleveland. (You see, I had attend
ed a similar banquet in Chicago, a week 
ago.) These ladies had seen your city be
fore, had enjoyed it immensely, and now 
wanted to see it again.

We arrived at St. Clair Avenue and 64th 
Street at about 3:30 P. M., on March 19th. 
The day was beautiful and we were hap
pily looking forward to a pleasant after
noon and evening vyith old friends. To our 
surprise and astonishment we found a large 
crowd of people and a large contingent of 
police at the entrance to the Slovenian 
Auditorium. The next day we learned, or ra- 

• ther your newspapers informed us that there 
had been no less than fifty uniformed 
policemen, who knows, perhaps that many 
plainclothesmen. My afterthought is that 
the crowd consisted fifty-fifty—half civili
ans and half officers of the law. Some
thing appeared to be going on; individuals 
were carrying placards, yelling, shouting, 
parading along the sidewalk.

The three of us, the two ladies from Chi
cago and myself, feeling safe and secure 
in the presence of so many officers of the 
law, attempted to walk through the crowd 
in order to enter the auditorium, it would 
be my luck! Some one recognized me and 
began shouting my name. In a flash I 
was surrounded by a howling mob. I 
stopped. What else could I do? I tried 
to ask them what it was they wanted of 
me. I found out quick enough. Someone 
on my left knocked my hat off with the 
stick of a placard; another hit me full 
force in the mouth. I staggered under the^ 
blow, but stayed on my feet. I grabbed 
at my throbbing mouth and felt blood. The 
sight of this blood only seemed to whet 
the appetite of the mob. Their yelling, 
shouting, cursing, booing increased; they 
pressed ever and ever closer.

Have you ever been in such a mob, in 
such a predicament? Have you ever faced 
a lynch mob? If you haven’t, you cannot 
realize or imagine the feelings and emotions 
of the intended victim. It would be foolish 
to attempt to describe them. Nobody 
could. Seeing this mob really scared me. 
And there was good reason for my fright.

In the winter of 1945 Adolph Hitler 
blew out his brains, and Lithuania, the land 
of my birth, was liberated from the Nazi 
scourge; . I went to Lithuania and saw for 
myself what had happened to the country 
and its people. I saw city after city from 
Klaipeda (Memel) to Vilnius razed, gutted, 
levelled to the ground. It was one horrible 
sight after another. The country was in 
ruins.

Virtually all Jews in Lithuania had been 
slaughtered. At least sixty thousand Lith
uanian civilians had perished at the hands 

of fascist murderers 
these unpardonable, 
me tell you exactly 
horrors told me.

.Who had committed 
frightful deeds? Let 
as survivors of those

The Germans were in command during 
their occupation. But Lithuanian-Nazi quis
lings and collaborators also took part in 
shooting, killing, murdering, and extermin
ating innocent people of Lithuania.

When the war ended, many of these 
Lithuanian fascists escaped into Germany, 
and finally sneaked into the United States 
as “refugees.” 'Let me make this one point 
clear: I do not say that all Lithuanian 
refugees were, or, are, murderers. The 
great majority of them are good, clean 
people. However, I do maintain that most 
of those who picket our Lithuanian affairs, 
who assail American labor unions, who 
fervently desire to destroy the civil 
rights of us, Amierioians, are actu
ally unpunished and undetected Nazis and 
Fascists with vile war and criminal records.

I hope this brief account will help you to 
understand and appreciate my position and 
predicament when I found myself surround
ed by this mob of howling fascists. What 
made me feel more helpless was the realiz
ation that the forces of law and order, 
scattered around the mob, did not lift a 
finger to save my skin. Believe me, I was 
really scared. Nobody wants to die that 
way.

At this moment a miracle occured, a real 
miracle. Now I can scarcely believe it 

ladies were

h me: one, a

myself.
Suddenly I remembered that in my 

pocket was a small pocketknife. I had 
carried it for years for pencil sharpening, 
whittling, and as a screw driver. Happily, 
I seized it. When the mob noticed my hand 
holding this little black object, a shriek 
rang througt the air, “He has a knife!” 
And another voice louder still, “He has 
a gun!” And then others, “Police! Police!”

In less than a second the mob surged 
away from m(e. What a break! I slipped 
the little knife back into my pocket, and 
believe me, it did not take another second 
for me to find myself inside the auditorium 
among friends at last. Within, the tables 
were set for the banquet and 
waiting to start serving the redast.

It was then that I became conscious that 
I had brought in two guests wit 
large and tall man in unifornj, an officer 
of the law, and the other, a small, thin, 
Lithuanian person—the very gangster who 
had struck me. A Before I could open my 
mouth, the police officer reached into my 
coat pocket, pulled out my precious pocket
knife, and slipped it into his own pocket 
without so much as a “thank you.”

I said, “Officer, arrest this gangster. He 
struck me!”

The officer: “I cannot arrest him.. I 
did not see him strike you.”

I said, “But I saw him. Other people 
him. One of the ladies from Chicago 
him. Isn’t that enough?”

The officer: ‘No, not enough. If 
want to have him arrested, you will have 
to get a warrant tomorrow.”

The police officer asked my assailant 
for his name and address. One would 
think that he would give him the same 
courtesy that he had rendered to me— 
namely reach into his pocket and remove 
some personal property therefrom. Nor did 
he demand some identification or proof of 
his name. Nothing of the sort. He merely 
said to my attacker, “Let’s get out.” And 
like two good friends, they walked away 

saw
saw

you

from me.
I went into the kitchen and washed my 

mouth with cold water. It had begun to 
swell and ached terrifically.

In the meantime an unruly mob broke in
to the auditorium. Later they boasted in 
their newspaper that they were “lead by 
Cleveland officers of law and order.” Pay
ing no admission, they shoved aside the 
committee, took possession of the hall, 
heaved rotten eggs at those who had come 
peaceably to attend a banquet. The mob 
howled the national anthem of Lithuania; 
it would have been more appropriate had 
they sung the “Horst Wessel” or “Deutsch
land Uber Alles.”

Good people were splashed, with raw 
eggs; their clothing filthied.

After these despicable ones had finished 
their dirty work, police officers politely 
requested them to vacate the auditorium 
and permit the banquet to continue.

I went to the captain (I believe that he 
was a captain), a charming gentleman 
wearing the nicest and cleanest uniform 
that I have ever seen on any officer in any 
city in the U. S. and begged him to arrest 
the gangster who had assaulted me. Very 

calmly and very politely he said, “I know 
my duties. Please, don’t tell me what to , 
do. If you want to have him arrested, get 
a warrant tomorrow.”

He called the officer who had taken 
the gangster’s name and instructed him to 
give it to me. You would think that they 
would at least take the trouble to ascer
tain whether or not it was a fictitious name. 
Or is that asking for too much? They ex
ited, leaving mo standing there.

Now you, Sir, as Honorable Mayor of • 
a great American City, and you, Sir, a 
Police Commissioner of its law and order 
division, will, 1 hope, see the righteousness 
of my appeal. Please return my knife to 
me.

It is of inestimable value to me. It saved 
my life. I would like to; have it. I want 
to frame it and keep it forever. I am sure 
that the great city of Cleveland doeš not 
need and will not miss So small an object. 
I do not know the proper, legal method 
of claiming this property of mine; I did

Valstybinis Socialis draudimas 
Tarybų Sąjungoj

TSR Sąjungoje socialinis 
draudimas apima visus darbi
ninkus ir tarnautojus. Visas 
išlaidas draudimo atžvilgiu 
prisiima valstybė, patys dar
bininkai ir tarnautojai į soci
alinio draudimo fondą neįmo
ka nė kapeikos. Iš socialin-io 
draudimo lėšų išmokamos: 
pensijos: dėl invalidumo, dėl 
senatvės, nedarbingiems dar
bininkams ir tarnautojams, 
dirbančiosioms moterims nėš
tumo ir gimdymo motu, įsi
gyti naujagimio priežiūros 
daiktams ir kūdikiui maitinti 
ir tt. Valstybinio socialinio 
draudimo lėšomis išlaikoma 
gausios sanatorijos, poilsio na
mai, pionierių stovyklos, vai
kų įstaigos, vykdomas masi
nis kūno kultūros darbas.

1927 metais pasikalbėjime 
su pirmąja Amerikos darbi
ninkų delegacija J. V. Stali
nas sakė:

“Aš manau, kad draugams 
bus įdomu, jei aš pranešiu, 
kad pas mus TSRl Sąjungoje 
darbininkų draudimui valsty
bės sąskaita eina daugiau 
kaip 800 milijonų rublių kas 
metai.

Būtų taip pat ne pro šalį 
jums pranešti, kad darbinin
kai pas mus visose pramonės 
šakose, be įprasto piniginio 
darbo užmokesčio, gauna dar 
papildomai apie vieną trečda
lį darbo užmokesčio draudi
mu, buities pagerinimui, kul
tūriniams poreikiams ir pan.” 
(Raštų 10 t., 141 psl.)

Socialinis draudimas yra 
svarbi sąlyga TSR Sąjungos 
darbo žmonių lygiui pakelti. 
Asignavimai socialiniam drau
dimui nepaliaujamai didėja. 
1945 metais valstybė išskyrė 
socialinio draudimo reikalams 
9.6 milijardo rublių, 1947 me
tais — 14.6 milijardo, 1949 
metais — 17.5 milijardo ru
blių. 1950 metais valstybės 
išlaidos socialinio draudimo 
reikalams išaugs iki 19 mili
jardų rublių.

Milžiniškas asignavimų di
dėjimas įgalino ne tik užti
krinti išmokėjimą pašalpų bei 
pensijų, kurių dydis augo su
tinkamai su darbo užmokesčio
pakilimu, bet ir įgyvendinti 
plačias priemones, susijusias 
su darbininkų, tarnautojų bei 
jų vaikų poilsio ir sanatorinio- 
kurortinio gydym0 organiza
vimu.

Socialinio draudimo lėšomis 
pastatyta daug poilsio namų 
bei sanatorijų. Prieš antrąjį 
pasaulinį karą, profsąjungos 
turėjo 662 poilsio namus ir 
231 sanatoriją, kuriuose kas
met socialinio draudimo lė
šomis ilsėjosi ir gydėsi apie 
2.5 milijono darbininkų ir 
tarnautojų. Fašistiniai bandi
tai padarė TSR Sąjungos ku
rortiniam fondui milžiniškų 
nuostolių. Atstatomųjų dar
bų ir naujosios statybos re
zultate profesinės sąjungos 
šiuo metu turi 1,148 sanato
rijas bei poilsio namus.

Valstybinis socialinis drau
dimas tvirtai įėjo į TSR Są
jungos darbo žmonių buitį. 
Tarybų šalies darbininkai ir 

not consult an attorney.
Besides, I maintain that this poor, old, 

pocketknife rendered a great service to 
the City of Cleveland . It saved its fair 
name! Now 1 can claim, to be a blood 
relative of your city by virtue of the few 
valuable (to me) drops that I shed on the 
sidewalk of St. Clair Avenue. Had it not 
been for this little, black jack-knife, I, in 
all probability, would have been the first 
victim of a fascist lynch mob and you)' 
city would have been the first American 
city to permit such an outrage.

Sincerely and respectfully wishing you 
good health and long life, 1 remain (very 
happy to ‘be alive after a rathėr unhappy 
experience in your fair city),

Very truly yours,
ANTHONY BIMBA,

• National Chairman 
American Lithuanian 
Workers Literary Association 

95-23 114th Street 
Richmond Hill, N. Y.

Čiami socialinio draudimo są
skaiton i sanatorijas bei poil
sio namus, gauna gydomąjį 
maistą.

Vien tik 1949 metais prof- 
< sąjunginėse gydyklose gydy
mo bei poilsio kursą išėjo per* 
2 milijonus 100 tūkstančių 
žmonių.

i

Tarybines sanatorijos bei 
į poilsio namai yra goriausiose 
• šalies vietojo — Juodosios bei 
Baltijos jūrų pajūryje, Ukrai
noje, Uzbekijoje, Kazachijo-

■ je, Kaukazo mineralinių van- 
I dėmi kurortuose, Sibiro i)' To- 
I limųjų Rytų kurortuose, pui-

■ kiuose miškinguose rajonuo- 
I se. u pili bej ežerų krantuose.

Nei viena šalis pasaulyje 
neturi tokių kurortinių tur
tų, kokius turj Tarybų Sąjun
ga. šviesūs, erdvūs, puikios 
architektūros pastatai sanato-

tarnautojai tvirtai tikri dėl 
savo rytdienos. Tarybų val
džia ir socialistinė ūkio siste
ma visiems laikams išvadavo 
juos iš nedarbo — to neišven
giamo kapitalizmo palydovo. 
TSR Sąjungos darbininkai ir 
tarnautojai žino, kad susir
gus, tapus invalidu arba se
natvėje jie gauna materialinį 
aprūpinimą iš socialinio drau
dimo lėšų.

Milijonai darbininkų ir tar
nautojų kasmet socialinio 
draudimo sąskaiton naudojasi 
sanatoriniu - kurortiniu gydy
mu, profilaktorijais, poilsio 
namais, siunčia savo vaikus į 
pionierių stovyklas.

Tarybinė vyriausybė nustatė 
naujas pakeltas socialinio 
draudimo lengvatas svarbiau
siųjų liaudies ūkio šakų pa
grindiniams darbininkų, inži
nierinių - techninių darbuoto
jų kadrams, taip pat moky
tojams ir medicinos darbuoto
jams.

Tarybinis socialinis draudi
mas — labiausiai visaapiman-

draudimas yra profesinių są- rijų, pastatytų TSR Sąjungoje 
jungų žinioje. Tarybinei vy- po Didžiosios Spalio social isti- 

i riausybei nutarus, valstybinis nes revoliucijos, puošia tas 
socialinio draudimo fondas j darbo žmonių pamėgtąsias 
yra profsąjungų dispozicijoje, i poilsio vietas.
Praktiškai tai Įgyvendinama Ta,.ybl, valstyb5 ,,i(lžiai ,.o. 
padedant sociahn.o draudimo • mote|,imi . motina ir 
taryboms pr.e profsąjungų yai)(u B<1 vals(vbiniu pa5al. 
fabrikmnj - gamykbmų be. pi, (lal,KiavaikGmfi it.' vioni. 
vietinių kometų n- socmbmo i Soms motinoms 1)(,. ga(lsau3 
draudimo komisijoms Prie:vaiku jst;1igu tinkk, sukūrimo, 
cechų komitetų. Jos spren-• nl(|t(,n.s . (larbi„ink6s tar- 
džia tokius klausimus, kaip i naut(,įos gauna . 35
išmokėjimas pašalpų dėl lai-!dienas p|.ieS ir ,12
kino nedarbingumo, dėl nėš-,b(.,las p<| giln,!vm(, pa)ickant 
tumo bei gimdymo, pensijų | yi(Il|tini mGn(.si • llž,|a,.bi s0. 
išmokėjimas dirbantiesiems i ,.ia|illio ,|l,lu,linlo sąskaitom 
invalidams. Jos siunčia dar-; )s so(;ia|ini() d. .„.djbiu- 
bininkus ir tarnautojus i P<>-! <lžet<l vaikams aptarnauti kas- 
ilsio namus, sanatorijas, orga-jmel išskiriamos milžiniškos lė- 
nizuoja vaikų poilsį, seka me-į š()s. Vasaros mokyklinių ato- 
dicininių įstaigų darba ir it.Jslog, m(,tu vaikams orĮfani. 
Savo veikloje socialinio diar-; zlĮ()jamos gražiose užmiesčio 
dimo tarybos remiasi plačiu I yi(,,<)se pi,.ni,.ril, stovyklos, 
profsąjungos narių aktyvu. |1948 metais visojo TSR Są. 
Pei milijoną du šimtus tūks-. jungoje j pionierių stovyklas 
tančių profsąjunginių aktyvis-j buvo nusiųsta daugiau ka;„ 
tų atlieka kasdieninį dai bą j ke(Ur; milijonai moksleivių, 
fabrikuose, gamyklose ir įstai- 1949 mctai^ _ pcnki mi|ijo. 
g°se'' ] nai.

TSRi Sąjungoje pašalpoms1; Kultūros namai, klubai, sta- 
d ė 1 laikino nedarbingumo dionai vaišingai atidaro du- 
asignuojamos apie vieną treč- r's tarybiniams vaikams. Jų 
dalį socialinio draudimo biu- dispozicijoje tūkstančiai įvas 

į džeto. Tačiau rūpinimasis su-i technikos stočių bei rato-
tis bei pažangus. Jis princi
piniai skiriasi nuo socialinio 
draudimo kapitalistinėse šaly
se.

Kaip yra žinoma, daugumo
je kapitalistinių šalių ligi šiol

sirgusiais darbininkais ir tar-Į 
nautoja’s neapsiriboja vien tik! 
piniginių pašalpų išmokėji-. 
mu. Visi susirgę gauna no-į 
apmokamą medicininę pagal-' 
bą. Tie, kurie to yra reika-l

Ijų. Visą tą darbą tarybines 
profsąjungos atlieka socialir io 
draudimo lėšomis.

Socialinis draudimas yra 
galinga priemonė pakelti so
cialistinės valstybės darbo

aplamai nėra socialinio drau- lingi, lengvatinėmis profsą-: žmonių materialinį 'r kultū-
dimo dėl ligos bei invalidu
mo, moterų draudimo dėl nėš-

junginėmis atilsinėmis siun- rinį lygį.

tum0 bei gimdymo. Pavyz
džiui, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse visiškai nėra drau
dimo dėl ligos ir invalidumo, 
o draudimui dėl senatvės dar
bininkai ir tarnautojai patys 
turi mokėti draudimo įnašus 
apie penkis procentus jų mė
nesinio darbo užmokesčio.

Medicininė pagalba Ameri
koje yra privatus, komercinis 
reikalas, todėl milijonams ne
turtingų žmonių/ atimtas gali
mumas ja naudotis. Bet net
gi už pinigus ne visuose ša
lies rajonuose galima gauti 
tą medicininę pagalbą. JAV 
moterys priverstos sumokėti 
už buvimą gimdymo namuose, 
už maistą, lovą ir už priežiū
rą prieš gimdymą apytikriai 
apie 500 dolerių.

Yra žmonių, kurie v f
nai paslysta ir ledu neeida
mi.

Teisingumas yra gerbia
mas net ir tada, kai tikslo 
juomi neatsieki.

Yra žmonių, kurie žino 
visokias gyvenimo išeitis, 
bet patys dažnai susipai
nioja visokiose pinklėse.

Dažnai tenka girdėti sa
kant: Protauja, kai]) ark
lio protu.

Bet gerai žinau to
kių žmonių, kurie jei pa-

Trupinėliai
daž- jėgtų arkliškai protauti 

tai genijais jaustųsi.

Y ra sakoma, kad jei 
kiaulė ragus turėtų, tai vi
są pasaulį išbadytų. Dipu
kai (ne visi) ir yra kaip tik 
tos bjaurios kiaulės, ku
rios, sulindusios į svetimą 
namą, tai}) nieko nepaisan
čiai, tail) kiauliškai elgiasi.

Bet tos kiaulės (dipu
kai) turėtų atsiminti, kad 
jųjų kuilys Hitleris jau se
niai pančiakas padžiovė; 

i jau seniai velnias iš jo deš
ras pasidarė!

J. Rumboniškis.
Net tose kapitalistinėse ša

lyse, kur. veikia kažkokia so-
cialinio draudimo regimybė, 
darbo žmonės neturi iš jo 
naudos, nes pagal tose šalyse 
veikiančius įstatymus darbi
ninkai ir tarnautojai privers
ti mokėti nepaprastai aukštus
draudimo įnašus.

Einant nauju įstatymu An
glijoje darbininkai ir tarnau
tojai privalo mokėti draudimo 
įnašus iš savo uždarbio. Pa
šalpos dėl ligos Anglijoje ne
gali būti didesnės kaip darbo 
žmonių uždarbio ketvirtada
lis. Bet ir toms pašalpoms 
gauti padaryta daug kliūčių. 
Pavyzdžiui, pašalpa dėl ligos 
paprastai išmokama ne nuo 
ligos pirmosios dienos, bet 
nuo trečios, ketvirtos ir net 
penktos.

Kapitalistinėse šalyse socia
linį draudimą tvarko vikrūs 
biznieriai, kurie darbo žmo
nių sąskaiton susikrauna mil
žiniškus turtus.

Tarybų Sąjungoje socialinis 3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Bal. 4, 1950

Sigmfund Gottlober, Neangliškosios Spaudos Filmu 
Kritikų Ratelio vardu, Įteikia ratelio požymi p-lei 
Anne Seymour, vaidinančiai Broderick Crawford’o 
(Willie Stark) žmoną filmoje “All The King’s Men,” 
kurią ratelis pripažino geriausia 1949 metų filmą.
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Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

Pasikalbėjimas su Brooklyno Dipukais Kazio Bevardžio margumynai

(Tąsa)
— Mat... mat kaip. Koks tu mandras 

pargrįžai... Šnekėt nebenori. Gyveno 
tavieji mano gryčioj, kaip dievo ausy. 
Visą karą gyveno! Kas? Čia negera 
gal?... . <

— Labai gera ... Dėkui. .. Kloji 
minkštai, tik gulėt kieta ...

— Taigi, taigi! 'Žuvis, panic, gilumos 
ieško, o žmogus — gerumos... Pasiieš
kok kitur. Kad apsimokėsi už tą laiką, 
tai ir ...

Kalvis dar pikčiau šūktelėjo, nutrauk
damas jo kalbą:

— Tai ko? Aukso tau reikia? — Aš 
.tau!..-. — ir, grasinamai gniauždamas 
kirvakotį, pašoko nuo suolo, tarsi muš
tynėms, — didelis, susivėlęs, nublukusią 
kareivišką palaidinę išsipešiojęs, sviedė 
pasiutusį žvilgsnį į baltaūsį Graužinį, 
paskui pažengė į viduaslį, bet apsigalvo
jęs trenkė kirvakotį balžienų krūvon ir 
tik sumaurojo, jog net langai atsiliepė:

— Aš tau žarrrijom atpilsiu!. ..
Graužinis iš lėto ėmė maukšlintis ke

purę, visas baltas, iškilmingas ir rimtas, 
kaip bažnyčios šveicorius per sumą.

— Ale gi tu vel-nių pri-ėėė-dęs! — nu
tęsė jis ir su tais žodžiais nuėjo nuo sta
lo iki pat slenksčio ...
4

“Grunto keliai atsiranda 
savaime ir eina žemės pa
viršiumi vingiais . ..”

(“Topografija.” § 5; 1923 m.)

Trijų laukų sienos susispyrė vakari
niame Rugelių kaimo gale: antvalnėlyje, 
pavieškelių, ėjo dvaro dirvos, nuo valy — 
kunigo pieva, o prie jų — smulkučiai 
skersiniai Rugelių sodžiaus lauko rėžiu
kai. Iš seno įprato rugelėnai, ardami to 
sieninio lauko rėželius, savo žagrėmis iš
braižyti dvaro kapčius, išvartyti erelio 
antspaudais įžymėtus stulpus, o paskui 
bylinėtis, aiškintis su asesoriais, advoka
tais ir tardytojais. Kiek tik beatsiminė 
tėvų tėvai, anapus kapčių ligi paties 
skardžio žemė buvo Rugelių. Senovinio 
pylimo grindinys išliko to skardžio pa
kraštyj. Jis vedė į kaimą, ir žemė ten bu
vo kaimo. Tik po “krakosmečio” ją atė
mė dvaras. Atjojo urėdas, rimbu moste
lėjo: “Vot, tak!” Nosies tiesumu perjojo 
nuo vieškelio ligi miško, ir dirva liko 
dvaro, o pieva — klebono. Negalėdami 
užmiršti tos kruvinos neteisybės, rugelė
nai kone kas pavasaris naikino akivaiz
džiausius skriaudos ženklus, tuos kap
čius su ereliais stulpuose.

Bylinėjosi su grafu, aišku, ilgai, — 
nuolat Vilkmergės apygardon patikėti
nius siuntinėjo. 90 varstų — trys dienos 
kelio pėsčiam, — o vis dėlto po dešimtį 
kartų ėjo iš kiekvienos dubos, ėjo ir ėjo 
ligi pat karo.

Tik vokiečiams užplūdus kraštą, nu
trūko byla su grafu.

Tačiau 1917 metų pavasarį, pasklidus 
gandams apie caro nuvertimą Rusijoj ir 
apie ketinimą išdalyti dvarų žemes, 
Deksnys išvartė kapčius papieviais ir su
arė geroką gabalą klebono pievos — ligi 
paties skardžio. Vokiečių valdomo dvaro 
kapčių liesti jis pabijojo. Su tais dar rei
kėjo palaukti... s

Klebonas suprato, kad čia ne šiaip sau 
kaimiečių įžūlumas. Jis nesikvietė vokie
čių. Gudrus, kaip lapinas, tas “kiek šlėk- 
terėjęs” mužiko vaikas, iš Kupiškio “čie- 
lyžemių” kilęs, vadinosi Kanopa. Jis 
pats atėjo derėtis su rugelėnais. Išsive
dė senius į papievį, iš lėto, iškilmingai, 
lyg po baldakimu, nužingsniavo prie 
vienintelio išlikusio tikrojo kapčiaus ties 
vieškelio pasisukimu ir ėmė dėstyti:

— Na, tai va, ar matot liniją? Ar tie- 
»si?

Seniai, ir šiaip, ir taip pasižiūrėdami 
ir iš po delno, ir primerkę akis, teigė:

— Tiesi, prabraščiau.
— Na, tai kaipgi bus jinai tiesi, kad 

žmogaus ranka negali tiesios linijos iš
rėžti? Žmogaus akis, však, netobula, ir 
ranka netobula. Ar kas išves vagą, kaip 
Striūną? Neišves. Mašina, však, tokia 
reikalinga. Aparatas. Ar matėt, kaip 
kamarnykas dirba: juostelytė plieninė, 
kuoliukai jam, o pervis aukščiau — as- 
troliabija! Niavet, nivelyras! šitaip! li
tai nuklysta. Dešimtį kartų suskaičiuo
ją, pertikrina/ — tik tada, však, rėžia.

Ogi jūs kaip? Išvartėt, išbuvot... Čia 
žemė bažnyčios, vaikeliai, bažnyčios! . .. 
Va, čia kapčiaus būta! Būta?'

— Būta ... — pamažu nusileido se
niai.

— Ir, va, čia kapčiaus būta!
— Būta ... — pasidavė seniai.
— Tai, vot, tarpe jų ir linija, — iš

kilmingai paskelbė klebonas ir plačiais 
kareiviškais žingsniais nudrožė skersai 
vagų, keldamas aukštyn sutonos skver
nus. Toji linija tuojau pusračiu išsilen
kė į kaimo žemes, o klebono bernas dvi
kinkiu plūgu skobomis išrėžė gilią va
gą klebono paliktomis pėdomis.

— Kam aukštos kojos, tam žemos tvo
ros, straliabija, brač! — Deksnys vie
nintelis iš visų drįso tokiu metu pasity
čioti iš kunigo, nors jo žemių toji linija 
nelietė.

O 1918 metų pavasarį, apie Velykas, 
pasamdė jį ir vėl tų galinių rėžių arti. 
Pagal tylųjį viso kaimo susitarimą, jis 
ir vėl išvartė kapčius ir kuo toliausiai 
nuvarė vagas į klebono pievą, burnoda
mas visu balsu:

— Straliabija švinčiausiooja! Aleliu
ja !

Ir visas Rugelių kaimas girdėjo, kaip 
jis bažnytine gaida rutuliavo:

— Aleliujaaaa! Aleliūūūūūja! Aaaaa- 
leee-ee-liūūūūūū-jaaaaa!.. .

Niekas Rugelių kaime nepripažino 
nuosavybės šventumo dvaro žemei, bet 
tarpusavyje griežtai žiūrėjo ir vagos, ir 
ežios: metų metais riedavosi, net ir bas
liais mušdavosi dėl nuartos pėdos! Dar 
kai mokytojas Didžkus gyveno Varkalių 
troboje, eidavo skųstis ir pas jį.

— Ar tie rėžiai, kapčiai amžini?... 
— klausdavo jų mokytojas. — Žemė vi
siems mums po kojų, ar rėžyta, ar nesu
rėžyta. Iš kur valakas, pusvalakis, pūra- 
vietė? Iš kur tas žemės nuosavybės rė
mas?... Ar pro savo trobos pamatus 
galit pram a ty t? . ..

Deksniui, kaip pribuišiui, bežemiui, 
buvo lengva tai suprasti: tiesiog ketvir- 
tainiškas lopas žemės — du sieksniai il
gio, du pločio — jo paties buvo apdėtas 
akmenimis, užgriozdotas palaikiais me
džių kambliais ir jau — troba. Taigi, 
tokioje troboje pamatai buvo aiškiai re
gimi ir iš lauko, ir iš vidaus.

Deksnys visada galėjo pasakyti:
— Man padementas grunto neužsto

ja!... Žemė visų lygiai motina turi būti, 
ale ne pamotė, brač!. ..

Keista buvo ta jo dauba. Po penktųjų 
metų persikilnojimų “kamarninkas” ne- 
bepadalino to menko sklypelio žemės 
tarp trijų kalvų ir paliko jį valdyti vi
sam kaimui. Deksnys — stalius, račius 
buvo reikalingas Rugeliams ir gavo su
tikimą pasistatyti toje molėtoje, akme
nuotoje dauboje, sklypely — didumo su
lig autskariu. Pastatas, jo netgi sunku 
būtų pavadinti troba: šiaip taip suręsti 
rąstgaliai ant akmenų padėti, šiaip taip 
šiaudų kūleliais viskas apstiegta, šiaip 
taip nudrėbta dūminė be kamino kros
nis — štai ir rūmas. Viename kampe 
buvo atitvertas gardelis, prikimštas 
traknų ruginių šiaudų, — tai jo keturių 
vaikų migis, o kitame kampe —. šalia 
krosnies, plautas, kaip pirtyje, čia — tė
vų guolis. Galvijams prie trobos galo pri
tvertas gurbelis, o pašarams — prie gur- 
belio sukrypusi, visų vėjų pučiama, ža
binė daržinėlė. «

Bet ir iki šitokius trobesius išsistatė 
Deksnys, turėjoĮ įsiskolinti Laužadžiui, 
šalia kurio rėžio buvo toji molėta dau- 
butė. Už savo skolas jis ir žemę aparda
vo, ir kitus darbus nudirbda
vo; per visą karą kaip prismeigtas Lau
žadžio kieme riogsojo, lyg vergas, o sko
la jo vis nemažėjo ... Septynioliktųjų 
metų pavasarį už du butelius “arako” 
atpirko Laužadis iš girto ulono arklį — 
perkarusį, ilgakojį, kažin kokio nepa
prasto plauko drigantą. Laužadžio įsa
kymu, Deksnys nusivarė tą arklį pas sa
ve ir gerai apžiūrėjo.

— Neišvaizdingas arklėkas, ale negi 
jis karaliui vėžio t, — patiko tas arklys 
Deksniui: — Kad tik pašaro būtų, at
ganyčiau tuoj tą derešių!

Taip ir paliko nuo to karto arklys De- 
rešium, ir Laužadis pavedė jį Deksniui: 

(Bus daugiau}

šeštadienį, kovo 25 d., til
po dienraštyje Laisvėje, vieti
nėse žiniose, pranešimas, kad 
tą vakarą įvyks Liberty Au
ditorijoj draugiškas pobuvis- 
šokiai ir koncertinė progra
ma. Maniškė duoda suma
nymą važiuot į tą pasilinks
minimą ir ta pačia proga ap
lankysimi Brooklyne gyvenan
čius mūsų gimines. Na, ir 
važiuojame.

Atvažiavę prie Kultūros na
mo, žiūrime, policistai varo j 
kitą pusę gatvės nuo Kultū
ros namo gamtos nuskriaus
tus protu ir dvasia dipukus, 
[ėję į auditoriją radome jau
nimo ir senimo apsčiai. Visi 
linksminasi bei šnekučiuojasi.

Pirmiausia susitikom vieną 
nuo senų laikų pažįstamą 
Brooklyno kriaučių ir pasi
sveikinę užklausėme:

—sAr tai dipukų į pasilinks
minimą neleidžiat? Matėm, 
policistai juos veja nuo Kul
tūros namo į kitą pusę gat
vės.

Kriaušius šypsodamasis sa
ko :

—Dorus dipukus mes kvie
čiame į parengimuis^ Tie, ku
riuos policija nuvijo nuo Kul
tūros namo, tai smetoniniai 
chuliganai. Jie atėjo pi k i e- 
tuoti Kultūros namą, tai už 
tai juos policija nuvijo.

Aš net sudrebėjau iš pik
tumo, išgirdęs tą paaiškinimą, 
ir pareiškiau:

—Tai kokią teisę tie nususę 
Smetonos bambatieriai turi 
Kultūros namą pikietuoti ar
ba mums pastoti kelią? Aš ir 
mano moteris esame Kultūros 
namo šėrininkais. Gerai, kad 
mums nepasipainiojo po kojų 
tie išgamos!

Tuom sykiu daugiau pažįs
tamų prisiartino ir pradėjom 
kalbą nauja tema,’ o drg. P. 
Buknys sako:

—Neverta ir kalbėti apie 
tuos chuliganus. Lai skere- 
čiojasi, pakol prilips liepto 
galą ir patys nusisuks sau 
sprandą.

Pasilinksminimas buvo pu
blika skaitlingas ir linksmas. 
Buvo koncertinė programa ir 
rinkta aukos. Kam rinkta 
aukos, nenugirdau ,o kai ma
niškės paklausiau, tai ji man 
atšovė, būk dėl kokio uksuso 
nugydyt fašistinius šašus nuo 
dipukų.

Grįždami namo užsukome 
pas maniškės tetą. Besikal
bant nė nejutom, 1 kai rytas 
pradėjo brėkšti. Tad čia ir 
apsinakvojome.

Sekmadienį maniškės teta 
painformavo mus ir suteikė 
antrašą, jog mano kaiminka 
iš Lietuvos yra atvykusi su 
šeima iš Vokietijos ir apsi
gyvenusi prie Williamsburgo 
tilto. Na, o mums per tą til
tą reikia namo važiuoti, tai 
ir nutarėme aplankyti kalba
mus dipukus. »

Įėję pas dipukus radome 
mano kaiminka, jos pribuišą 
ir jų sūnų. Persistatėnl jiems, 
o jie mums ir buvo nemažai 
smagumo pasimatyti. Maniš
kė pasakoja istoriją, kokiu 
būdu mes čia atvykom. Ji 
sako:

—Vakar buvome Kultūros 
na'me ir šauniai ten pasilinks
minome. Grįžtant namo su
stojom pas mano tetą ir ten 
apsinakvojom. • .

Mano kaiminkos pribųišas, 
išgirdęs, kad maniškė sumi
nėjo Kultūros namą, sako:

—Ar tai jūs irgi remiat 
raudonuosius ?

—Ką tu vadini raudonai
siais ?

—Kultūros namą, kurį Sta
linas yra nupirkęs Laisvei.

—Tu atsirekomendavai, kad 
esi mokytas vyras, bet išrodo 
iš tavo kalbos, kad esi didelis 
mokytas durnius7. Aš ir mano 
žmogus turime pasipirkę to 
namo Šerus . Tūkstančiai, dar
bininkų, biznierių ir profesijo- 
nalų yra šėrininkais to namo. 
Kas taui tokią kvailystę pa
pasakojo ?

—Neseniai turėjome Ap
reiškimo parapijos salėje su

sirinkimą sudarymui prieško- 
munistinio komiteto. Ten da- 
lyvavo kun. Pakalnis, Ginkus, 
Buivydas ir daugelis kitų žy
mių ponų. Buvo kalbėta apie 
Kultūros namą, ir jie netiki, 
kad laisviečiai vieni būtų iš
tesėję tokį milžiną namą nu
sipirkt} ir moderniškai įreng- 

i ti.
—Kodėl tu jų nepaklausei 

apie Vokietijoj šinkuotą “ka
vą,” BALFo kontroliuojamą? 
Kodėl nepaklausei apie auto
mobiliams ratų gumines pa
dangas? Kodėl -nepriminei 
jiems ir apie tokį skandalą, 
kaip A. L. It. Katalikų Susi
vienijime? Tu, be abejonės, 
esi girdėjęs apie tuos skanda
lus, nes virš minėti du skan
dalai įvyko Vokietijoj.

—Aš ne du, bet desėtką 
tokių žulikysčių žinau, bet ką 
darysi, turi tylėt.

—Taip, turi tylėti apie ku
nigų ir socialistų žulikystes, 
bet apie kitus žmones skan- 
dalini, jokių faktų nežinoda- 

I mas ir ne pasistengi sužinoti.
i —Mes socialistam neprita-
I riam. Kol jie staugia prieš 
į komunistus, tol juos ■ toleruo- 
| jame, bet kai Lietuva bus iš
vaduota, su jais nebus jokių 
koalicijų. Taįp mums aiškino 
prelatas Balkūnas ir taip aiš
kino kun. Pakalnis. Net ii' 
Ginkus bei kiti ponai liepia 
mums nepasiduot socialistų 
įtakai.

—Tai kas jums tą Lietuvą 
išvaduos ir atiduos?

—Amerika!
—Mano du sūnūs kariavo 

prieš fašizmą ir' hitlerizmą. 
Ar jūs tikite, kad jie dabai 
kariaus už to paties fašizmo 
sugrąžinimą ? To tai nesiti
kėkit!

Jūs sakot nekenčiat dabar
tinės Lietuvos komunistinės 
.valdžios. Tai kodėl negynėte 
tada Lietuvos, bot išvogėt vis
ką iš Lietuvos ir pabėgot? 
Dabar, kai Lietuva už virš 
3,000 mylių, tai spardotės ir 
labai smarkūs kovotojai. Kai 
šios šalies dori ir seni demo
kratiniai gyventojai rengia 
apšvietos. pramogas, tai atsi
randa iš dipukų tokių, kurie 
įlindo į šią šalį ir raitosi prie 
svetainių durų neva pikietuo- 

/ darni. Štai, Clevelande net 
kalbėtoją sumušė tie razbai- 
n i n k a i p i k i e tu o to j a i!

—Ar tai, sakote, Bimbą? 
Jį reikėjo visai užmušti, nes- 
jis yra antras Stalinas.

—Dabar pats išsireiški, kad 
esi vienas tu Lietuvos liau
dies žmogžudžių. Be abejo
nės, ir iš Lietuvos turėjai bėg
ti dėl žmogžudystės! Mes iki 
šiol visgi manėm, kad tie 
Smetonos pasekėjai turi šio- 
kį-tokį žmoniškumą ar bent 
kiek demokratiškumo. Da
bar pradeda paaiškėti, kad 
dipukuose yra ir tokių, kurie 
tikri juodašimtiški chuliganai. 
Jie apie demokratiją nieko 
nežino ir kito žmogaus są
žinės, įsitikinimų nepripažįs
ta. Pikta, kai pamislini, kad 
toki fašizmo išperos bando 
kenkti Amerikos žmonių de
mokratijai, dėl kurios buvo 
taip sunkiai kovota.

Kad tie “debatai” nesibaig
tų “bliekrygu,” tai pakalbi
nau maniškę, kad jau laikas 
namo važiuoti.

Važiuojam, bet maniškė, 
judindama smakrą, nekalba, 
o tik dūsauja:

—Ar tai tas dipukas tave 
taip daug užpykdė? — pa
stebėjau.

—Supykdė! Nueik į kari
nes ligonines, o pamatysi, 
kiek ten jaunuolių, koliekų, 
kovojusių prieš fašizmą. Da
bar tie fašistų išperos, at-

Kovo 13 d. sukako 71 me
tai amžiaus Princetono 
Universiteto profesoriui 
Albertui Einšteinui. Kai jo 
sekretorė priminė, kad tai 
jo gimtadienis, Einšteinas 
nusišypsojęs pareiškė:

“Gimtadienius prisiminti 
yra smagumo tik vaikams. 
Aš esu vaikus pralenkęs 
didoka krūva metų.”

Su balandžio 1 d. prasi
dės oficialus žvejojimas 
Hudson upėje sezoninių žu
vų, vadinamų “shad.” Žu
vininkai sprendžia, kad šia
me sezone bus sugauta bent 
3 milionai svarų tu žuvu. C- v v

Du jaunuoliai, mergina ir 
vaikinas, abudu vienmečiai, 
važiavo automobiliu sker
sai Susquehanna geležinke
lio, ir traukinys užmušė 
abudu.

Paterson, N. J., teisme 
Passaic apskrity j, grand 
džiūrė pripažino $42,000 at
lyginimo už merginos gy
vybę ir tiktai $28,000 už 
vaikino gyvybę.

Kovo 13 d. buvo laikraš
čiuose paskelbta, kad Ho- 
bokeno, N. J., sandėliuose 
yra daugybė džiovinto pie
no ir džiovintų kiaušinių 
miltelių ir bulvių. Ir žmo
nės, kuriem reikalinga pa
šalpa, privalo gauti iš savo 
miesto valdžios paliudiji
mą, tad jiems ir bus duota 
tų valgių.

Kol kas niekas to maisto 
nereikalavo. Ne todėl, kad 
pašalpa nereikalinga, bet 
todėl, kad visa ta procedū
ra ir parsivežimas tai dau
giau lėšuoja, negu tas mais
tas vertas.

Philadelphia yra net pen
kis kartus buvus skirtingu 
sostamiesčiu (capital).
f Iki 1776 metų Philadel
phia buvo Pennsylvanijos 
provincijos sostinė; iki 
1799 m. valstijos sostinė; 
iki 1781 metų — suvienytų 
kolonijų sostinė; iki 1789 
m. Jungtinių Valstijų kon
federacinės valdžios sostinė 
r iki 1800 metų — Jungti

nių Valstijų konstitucinės 
valdžios sostinė.

Kai neseniai Oklahoma 
City iš žvėrinčiaus pabėgo 
žvėris leopardas — didžiu
lis laukinis “katinas,” tai 
to miesto ir apylinkės žmo
nės gyveno didžiausioje 
baimėje. Šimtai geriausių 
saulių medžiojo tą žvėrį. 
Buvo žadama stambi dova
na tam, kuris nušaus tą 
“katiną.”

Bet žvėris besivalkioda
mas išalko ir vėl sugrįžo 
prie žvėrinčiaus. Radęs ke
letą gabalų užnuodintos 
mėsos, suėdė ir nugaišo.

Prie negyvo žvėries susi
rinko daugybė smalsuolių 
ir visi kaltino žvėrinčiaus 
prižiūrėtojus už to žvėries 
nunuodijimą. •

Tai pavyzdys, kaip grei
tai tūli žmonės pakeičia sa
vo nuomonę ir simpatiją.

Šioje šalyje įstatymais 
draudžiama daryt biznį iš 
bile žvėrių ir net gaidžių 
muštynių. Bet nedraudžia
ma biznis iš žmonių mušty
nių. O praeitais metais 18 
kumštininkų mirė iš prie
žasties kumštynių dėl biz
nio.

vežti mūsų pinigais, skere- 
čiojasi ir žaidžia doriems 
Amerikos žmonėms fašizmą. 
Iki šiol aš irgi rėmiau tuos 
dipukus — darbus jiems sto- 
rojau ir kambarius bei kam
bariam rakandus ieškojau. 
Nuo dabar ir aš pradedu su
prasti, kas per gyvatės tie 
fašistų išperos!

Aš pastebėjau maniškei,

Apskaičiuojama, kad vienų 

kad keli šimtai dipukų tokio
je minioje jokios reikšmės ne
turi. K. K. Klanas šimterio
pai tvirtesnis už dipukus, bet 
ir jie jokios reikšmės neturi.

Jeronimas.
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metų bėgyje iš didžiųjų 
krautuvių šioje šalyje išva
giama prekių už 30 milionų 
dolerių.

Šv. Petro bazilika (ka
tedra) Romoje buvo stato
ma per 176 metus. Ji buvo 
pradėta statyti 1450 me
tais, o užbaigta 1626 me
tais.

Tarp New Yorko uosto 
prieplaukos ir keleivinio 
Anglijos laivo Queen Eliza
beth pasirašyta 10 metų 
kontraktas. Nuomos (ren- 
dos) už tą prieplauką ang
lai mokės po 259,626 dole
rius ir 50 centų per metus.

Pirmas šioje šalyje gy
ventojų surašinėjimas (cen
zas) įvyko 1790 metais. Tuo 
laiku ši šalis turėjo 3,929;- 
214 gyventojų.

Iki šių metų vasario mė
nesiui į Jungtines Valsti
jas atvyko 123,537 “išvie- 
tintų” žmonių — dipukų. 
Pagal religijas, 47 procen
tai jų yra katalikų, 26 pro
centai žydų, 25 procentai 
protestantų ir 2 procentai 
įvairių kitų tikybų.

Senaisiais laikais pagar
sėjęs Amerikos laivyno did
vyris Stephen Decatur, ku- 

, ris karžygiškai kovėsi su 
i Afrikos Tripolio piratais 
(jūriniais plėšikais), buvo 

I nukautas to paties laivyno 
komandieriaus James’o Ba- 
rrono per dvikovą (duelį) 
1820 metais.

Tada daugelis ginčų buvo 
išsprendžiama kardais dvi
kovoje.

Pajamų blankos kopija 
dėl taksų (income tax re
turn copy) privalu pasilai
kyti bent per 3 metus.

Kanada, įskaitant New 
foundlandą ir Labradorą, 
turi 13,707,000 gyventojų.

Šiuo laiku Jungtinėse 
Valstijose gyvena 100,000 
čigonų.

Jungtinės Valstijos pini
gų darjĮmui suvartoja 
10,000 tonų metalo per me
tus.

Kazys Bevardis.

ČILĖS STREIKIER1AI 
LAIMĖJO

Santiago, Čilė. — Nežiū
rint teroro iš Čilės valdžios 
pusės, prekiniai jūrininkai 
ir elektros darbininkai 
streikuodami išgavo algų 
pakėlimus 21 iki 30 procen
tu, c.

Kongresmanas Helen Gaha- 
gan Douglas, kalifomietė, per
žiūrinėja valdžios išleistą vi
rėją, Family Fare. Kiekvie
nas kongresmanas gavo po 
3,000 tos knygos paskleisti 

nemokamai tarp savo 
balsuotojų.



CHICAGOS ŽINIOS
Pataikė i Skaudžiausią Vietą

L. Jonikas. “Vilnies” redak
torius, labai geras strielčius. 
Jis pataikė fašistu daktarui 
Pijušui Grigaičiui tiesiai į la
bai skardančią vietą. Taip, 
kad .jokio ratunko, pagalbos 
nebėra 1

Laukdamas savo kakinos 
“barber” ša po j e. vienas pilie
tis skaitė Grigaičio gazietą 
“Naujienas.” Nežinau, kas 
ten jam pasidarė, kaip Įpykęs 
tėškė tą gazietą. kad net visi 
ten buvusieji pradėjo juoktis, 
žingeidumo dėlei, maniau pa
imti pažiūrėti, kas ten yra 
rašoma. Bet labai sarmati- 
naus. Vėliau gavau “Naujie
nas.”

Skaitau Vėliausias žinias: 
Cicero komunistai rengė mi
tingą. bet pikietininkai labai 
daug pakenkė — mitingas Iš
iro, rašo jos. Kas ten jų gal
velėj kliuksi. niekas negali 
suprasti. Tiesos nei per nage 
juodymą. Isiklampoię jie, 
išsidegutave su tais savo 
šmeižtais ir melais iki pat 
austi. Bet vis lik gieda, kad 
“mitingas iširo.”

Kovo 12 d. oras buvo 
šiurkštus ir šaltas. Pulkai 
žmonių, pėsčiu ir važiuotu, iš 
visu daliu miesto rinkosi i mi
tingą. Visos bažnyčios buvo 
tuščios. žmonių prisirinko 
pilna svetainė ir vis daugiau 
rinkosi su nepaprastu pakilu
siu ūpu. Nuo pat 10 v. ryto iki 

1 1 vai. vakaro, žmonių vistu

pilna-kupina. L i n k sminosi: j 
muzika, dainos, prakalbos, j 
bankietas ir šokiai, baras ap-; 
gultas, negalima prieiti. Bu- i 
vo didelis, gražus ir malonus 
draugiškumas. Bet “Naujie- i 
noms” — “mitingas iširo!”

Gal ir nebūčiau ėjęs Į tą i 
mitingą. Būtu dešimtinė ki- i 
ta pasilikusi mano kišenėj.! 
Bet kaip patyriau, kad dipu- j 
kai pikietuos, tai mečiau vis-! 
ką i šalį ir skubinaus į tą mi- , 
tingą. Atvykęs radau ir su- ; 
skaičiau vis0 septynis dipu- į 
kus. Labai nuliūdę, peršalę, ; 
nusiminę. Dievui dūšią ati- ; 
davę ir du maži skersai gat- | 
vės ašarojanti vaikučiai! Ro- I 
dosi, kad buvo dvi ar trys ' 
liežuvius iškišusios davatkos. 
Bet apie jas visai nesiintere-1 
savan. Sveikinu dipukus iš • 
ryto: “Tegul bus pagarbiu-1 
tas.” Jie atsakė taip pat. O 
kaip biznis? — klausiau. Jie 
nežino, nesupranta, ką tas 
reiškia. O kaip su Vilnium, 
juk mes be Vilniaus nenurim- 

Isim? Jie taip pat atsakė. O 
kas ten, ant to šluotkočio iš- 
mozota, purvina, negalima 
Įskaityti. Sako, kad mums to
ki davė. Gaila buvo žiūrėti Į 
'“nabagėlius.” Lūpas patem
pę dreba, glite iš nosies var- 

' va, ausys raudonos, galvas 
l nuleidę, neįmano kur akių 
.dėti! Policmanai neleidžia 
I jiems sustoti, varinėja: bakst 
buože i pasturgalį, kaip iš 

. gardo paimtiems gyvulėliams, 
i Apie 12 vai. atvažiavo iš kur 
1 tai jų vadovas, susirinko juos

VIEŠA PADĖKA , \
Subatoj, kovo 25-tą d., Clevelando Lietuviu 

Moterų Klubas apvaikščiojo Kastancijos Romon- \ 
dienos metines mirties sukaktuves. Draugai, su
sirinkę prie jos kapo, padabino jį vainiku ir ge- ' 
lėmis, ir Klubo pirmininkė, K. Salen, paskaitė 
parašytas eiles K. Romondi-enės atminčiai. Po 
to, draugai sugrįžo į LDS Klubą, kur klubietės 
turėjo pataisę skanių užkandžių. Draugai pra
leido ramiai ir gražiai vakarą, pasidalindami 
mintimis.

Už tokį labai gražų paminėjimą, Kastancijos 
Romondienės šeima taria visiems dalyviams, o 
ypač Klubo pirmininkei ir to parengimo komi
sijos narėms, širdingą ačiū.

V. Romondas,
E. Strepeika.

DIDŽIOSIOS 
IŠKILMES

šią vasarą turėsime didelių iškilmių. Įvyksta 
LDS suvažiavimas ir jis bus Brooklyne. Supras
kite, kiek daug delegatų atvyks iš kitų miestų. 
Jie čia viešes 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.

ir nusivežė. Vieni sakė, kad 
i “Naujienų” kanceliariją, ki
ti—kad Į kleboniją.

Daktaro Pijušo Grigaičio 
apžvalga už kovo 13 d. nesu- 
sivaldomais epitetais drabstė
si. Skamba labai negražiai. 
Pavojingas asmuo, nuo kurio 
reikalas yra visiems saugotis. 
“Naujienos” šaukia, kad A. 
Bimba “begėdiškai meluoja,” į 
prasimanydamas, jog “Nau-' 
jienos” šaukė “three cheers Į 
for Hitler.” Tą “Naujienom” Į 
Įrodo “Vilnyje” L. Jonikas.

Turime čia pareikšti, kad L. j 
Jonikas oficialiai pasirašęs ei-! 
tavo iš “Naujienų” angliško' 
priedo “Jaunimo” 1941 m. j 
liepos 1-15 laidos.

Na, aš einu Į sav0 archyvą i 
ir skaitau tuos daktaro “Nau- į 
jienų” angliškam priede! 
“Jaunime” džiaugsmus:

“And yet — let us admit it 
a sudden crazy twist of the 
war has placed us in a posi-! 
tion where in spite of our, 
hearts urge us to give three į 
cheers for Hitler and his un- . 
believably efficient legions.”

Nejaugi daktaras Pijušas j 
Grigaitis iki šiol nesugromu- ; 
liuoja anglų kalbos? Pažįstu i 
jį nuo laikų, kada jis dar ne- į 
sftitulavo. “daktaru.” Tai bu- I 
vo apie 1908 m. Kuomet jį | 
paliuosavo J. M. Jasidevičius, Į 
Minersville, Pa., nuo savait- Į 
raščio “Pirmyn.” Jis atvykęs į 
j Chicagą, kaip negyvo ožio! 
barzdą nešiojo, bet ir velnią ; 
galvojo, žmogiukas nedidelio į 
ūgio, bet jo tas honoras, ho- ; 
noras dešimtį sykių didesnis į 
už jį! Vieną rytą ateinu, na- i 
gi jis jau be barzdos, ir be j 
plaukų ant galvos. Visi Juo- i 
kiasi, net ir A. Labs, kuris I 
visai nemokėjo juoktis, ir tas 
prasijuokė. Grigaitis baisiai > 
didelis užsispyrėlis, kas ne su 
juo, ar prieš jį, tai visada yra 
gatavas gyvą suėsti. Taip tu- ■ 
ri būti, kaip jis nori, o ne i 
kaip visi kiti.

Suvyniojau gražiai ir pa- j 
dėjau tą jo^ gazietą. Ištrau-

I kiu kitą “Naujienų” numeri'l 
. už gruodžio 3 d., 1940 metų, j 
! kad pagelbėjus daktarui 'nuo į 
I tų taip nemalonių skausmų. . 
j Vos tik praskleidžiau — ant 

pirmo puslapio mirga svasti
kos ženkleliai, mažesni ir di
desni — nuotrupos svastikos. 
Labai rūpestingai surinkti, 
gražiai sudėti ir atspausdinti. 
Rašoma: “čia matome foto
statinę nuotrauką laiško, kurį 
šiomis dienomis iš Lietuvos 
gav0 vienas ‘Naujienų’ skai
tytojas Indiana valstijoj. Laiš
kas parašytas paties rašėjo 
išrastu slapyvardžiu. Mūsų 
skaitytojas, negalėdamas laiš
ko perprasti, pridavė jį ‘Nau
jienoms.’ Po ilgų darbo va
landų redakcijai pasisekė su
rasti raktas, šis laiškas, tai 
yra gyvas liudininkas to per
sekiojimo ir vargo, kurį Lie
tuvos žmonėms užkrovė iš 
Maskvos atsiųsti okupantai.”

Reiškia, buvo “Naujienų” 
paruošimas nacių* užpuolimo 
ant Lietuvos.

Dabar grįžkime atgal, pa
dėkime tą “Jaunimą” Į šalį, 
kuris taip skaudina daktaro 

į plikę. Skaitykime iš 1 d. lie
pos, 1941 m., ant pirmo pusla
pio : “Mūsų specijalaus kores
pondento D-ro Prano Ancevi- 
čiaus Telegrama. Lietuva jau 
visiškai laisva nuo bolševikų. 
Generolas Raštikis jau aplei- 

! do Berlyną. Jūsų korespon
dentui teko jis palydėti, lin
kint jam didžiausio pasiseki
mo.”

Paskui “Naujienos” diena iš 
dienos talpino Pran0 Ancevi- 
čiaus ir kitų savo “specialių 
korespondentų” žinias, kaip 
“gerai Lietuvoj,” kurią naciai 
“išlaisvino.” Ir dar “dakta
ras” drįsta teisintis, kad jie 
nesidžiaugė Hitlerio pergalė
mis! Naujienietis.

“Tavo tiesa, mielasai. Tos kalbos apie stoką namų 
baisiai' nuobodžios.”

Cleveland, Ohio
Metinė Mirties Sukaktis 

t
Vietinis Moterų Klubas ko

vo 25 d. gražiai atžymėjo vie
nos ju narės metinę mirties 
sukaktį. Minėtą dieną suka
ko lygiai metai, kai tapo pa
laidota Konstancija Roman- 
dienė. VeTionė buvo viena iš 
klubo tvėrėjų ir organizato-1 
rių ir per visą eile jos gyve- į 
nimo metų ėjo klubo pirmi
ninkės pareigas. Jos pasi
genda no tik Moterų Klubas, 
bot ir kitos visos progresyvės 
organizaciojs, kuriose jinai 
prigulėjo ir veikė.

Apie 2-ra valandą po pietų 
gana skaitlingas būrys klu- 
biečių susirinko į LDS Klubą, 
o iš ten mašinomis nuvažiavo 
ant kapų, papuošė kapa gė
lėmis, perskaitė J. žebrio 
tuoj po jos m/irti es parašytas 
eiles “Ant Konstancijos Ro- 
mandienės Kapo” ir vėl visos 
sugrįžo į klubą. Kadangi šis 
įvykis buvo tik keliomis die
nomis po įvykusio fašistinio 
užpuolimo ant ramaus L L D 
bankieto, tai visu pokalbių 
tema sukosi apie tų gaivalų 
begėdišką elgesį. Bet mūsų 
klubietės tik kalbomis nesi
tenkina. Jos besivaišindamos 
suaukojo $43.65 ateivių teisių 
gynimui, o kartu ir apsigyni
mui nuo panašių padaužų, ko
kie čia siautė kovo 19 d.

Motinų Dienos Paminėjimas
Moterų Klubas rengia Mo

tinų Dienos paminėjimo ba
lių ; įvyks gegužės 14 dieną, 
Sachsenheim svetainėj, 1406 
E. 55th St. Pradžia 2-rą va
landą po pietų. Tikietus įsi
gykite iš anksto.

Klubietė. .

Hartford, Conn.

Detroit, Mich,
Mūsų kasdieniniai svarbūs 

reikalai, kaip -tai turčių pa
stangos suruošti naują atomi
nį karą, nuolatos augantis 
nedarbas, trūkumas gyveni
mui namų, reakcijos siauti
mas ir puolimas ant liaudies, 
kad panaikinti civilinių lais
vių teises — padarė reikalu 
laikyti Progresyvių Partijos 
Suvažiavimą .

Detroite Progresyvių Parti- 
i jos Lietuvių Klubas matė rei- 
į kalo pasveikinti PP suvažia
vimą su aukomis. Parinkimui 
aukų buvo išrinktas komite
tas iš E. Šeputis, C. Nausėda, 
S. Tvarijonas ir V. Kirvelas.

i kurie atsikreipė į visuomenę 
Į prašant aukų. Lietuvių pro- 
i gresyvė visuomenė nuošir
džiai atsiliepė ir tam reikalui 
aukojo sekamai:

$2 V. Povilaitis; .$1.50 L. 
■ Vilnius. Po $1 : Chas. Nausė- 
l da, C. Rinktinas, A. Gotau- 
' ta, J. Morkūnas, J. Galiūnas, 
i U. Andrius, P. Gyvis, A.
Straigis, D. Grina, P. Žekonis,

Žinote, kad LLD 68 kuopa 
turi gorų gaspadinių, tai pa
ruoš Įvairaus ir skanaus mais-

A. Vainalavičius, Win. Ste
pan, P. Smalstis,- J. Mustei
kis, M. Paliukonis, A. Gutzeit, 
P. Stasikaitis, J. ševelis, M.

Atminkite) kad šis bus Prakevičius, J.
pirmas šiemet kuopos paren
gimas ir jis bus vienas iš pui
kiausių. Bus gera proga ir 
duokles pasimokėti tiems, 
kurie tą norėsite padaryti. Gi 
kurie dar nepriklausote prie 
šios kultūros ir apšvietus or
ganizacijos, tai bus gera pro
ga prisirašyti.

LLD 68 Kp. Narys.

Tuckahoe, N. Y.
šeštadienį, kovo 25 d., stai

giai mirė senas Laisvės skai
tytojas Juozas Budrevičius. 
Jis Bronxvilleje pentino virtu
vę pas kitus žmones. Pasiju
to blogai ant kopėčių, nu
lipo ir atsisėdo. Namų, sa
vininkė pasiteiravo, kas jam 
yra. Jis parodė į krūtinę, 
kad skauda. Buvo pašauktas

I ligoninės vežimas; kol atvy- 
1 ko, tai žmogus jau mirė.

Juozas Budrevičius buvo 
67 metų amžiaus. Iš Lietuvos 
paėjo Suvalkų gubernijos, 
Veiverių' miestelio. Amerikoj 
išgyveno 40 metų. Paliko 

i nuliūdime gyvenimo draugę 
; Marijoną, sūnus Juozą ir Jo- 
j ną, dukrą Mary Kervin ir ki- 
' tų giminių.

Cleveland, Ohio
DARBININKŲ VARGAI 
RAYON ĮMONĖJE

Ra.von korporacija čia bu
vo uždėjus vergiškas valan
das darbininkams. Pereitais 
metais, sumažėjus darbui, 
daug darbininkų buvo atleis
ta. Dabar korporacija gavus 
užsakymų nori juos greitu lai
ku išpildyti.

Sumanė planą, kad nerei
kėtų mokėt už viršlaikius 
laiką ir pusę ir sekmadienius 
dubeltavai. Sulyg naujo Pla
no darbininkas turi dirbti 7 
dienas be sustojimo, kartu ir 
sekmadienį. Išdirbęs 7 die
nas gauna dvi dieni poilsio ir 
po jų dabaigia antros savaitės 
40 valandų. Tai korporacijos 
triksas apeiti iu nemokėti virš
laikio.

Pradžioje korporacijos bo
sai aiškino, kad tas planas 
tik išbandymui — 30-čiai die
nų. Bet kada praėjo minėtas 
laikas, tai nesilaikė savo pa
žadų.

Darbininkams ir darbiniu-
kėms Įkyrėjo tokia sistema, 
t. y., tokios maišytos valan
dos. Kovo 17 dieną moterys 
visų trijų pamainų turėjo sa-

Sturbis, J. vo unijos bendrą susirinkimą

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

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

•»

PRANEŠIMAS
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kuopos, moterų sky
riaus susirinkimas jvyks penktadie
ni, 7 d. baląndžio-April, pas drg. 
Bakašienę, 41 Glenwooden Avė,, 
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.

LLD 68 kuopos susirinki
me buvo plačiai apkalbėta, 
kaip padaryti gyvesnį veiki
mą ir gauti daugiau naujų 
nariu į kuopą. Prieita prie 
išvados, kad svarbiausia, tai 
pirm visko seni nariai turi 
lankytis į kuopos susirinki
mus ir imti dalyvumą veiki- 
me.

Nesilankymas į susirinki
mus—tai apsileidimas. Taip
gi buvo kalbama ir tas, kad 
mūsų nariai gali visi susimo
kėti metines duokles pirma 
birželio mėnesio, kad kuopa 
būtų garbės kuopų sąraše. 
Palikta patiems nariams pa
sistengti. Gerbiami draugai 
ik draugės, jūs privalote kuo- 
greičiausiai pasimokėti duo
kles, tai bus ir jums ir kuo
pai garbė.

Kuopos kom’jsija raportavo, 
kad metinis parengimas 
Įvyksta nedėlioj, 16 d. balan
džio, po pietų, Laisvės Cho
ro svetainėje, 157 Hungerford 
St. šokiams bus gera orkes
trą.

Laike laidotuvių daug gė
lių buvo. Po laidotuvių rū
pesčiu jo dukros Mrs. Kervin 

į palydovai buvo priimti su 
I maistu. Lai Juozui būna 
lengva Amerikos žemelė il
sėtis.

Ignas Karlonas.

Atlanto pakto generolai 
pagamino karinius planus

Haga, Holandija. — Ame
rikos, Anglijos ir dešimties 
kitų Atlanto pakto kraštų 
vyriausi generolai čia pa
gamino planus, pagal ku
riuos visi tie kraštai turi iš 
anksto suderint ginkluotas 
savo jėgas atsitikimui karo 
prieš Sovietų Sąjungą.

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas),

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

| Grigas, S. Zusinas, V. Bano- 
: uis, V. Vigama, Frank Ba- i 
įkaitis, Vugan, S. Tvolion, J.;
■ Aranuk, J. Budgin, J. Sere-1 
'Jis, Alice Skaudis, A. Gailu-'! 
šis, A. Benson, J. Gugas, E.:

į Sheputis, J. Liminskas, V. \ 
j Kuvela, Chas. Keras, J. Pau-į 
' za, Mrs. Chas. Kerbelis, Mrs.1 
Mary Yenulis, Mary Pauliko- Į 
nis, J. Lashkis, D. Mikniaus- , 
kas, P. Norkunis, Robakas, 
Uliackas, A. Benson, Mrs.' 

Į Fran. Mitkus, Dominick Rye, 
iŠ. Doberalis, A. L. Jakstis, M. 
I Grabauskas ir P. Gustaitis; 
! po 50c — P. Varna, Keturi- 
kis, J. Balinskis ir Wm,. Le- 
wonas.

Progresyvių Partijos Lietu- 
1 vių Klubas širdingai visiems 
! ir visoms taria ačiū, kurie 
1 aukojote. Jūsų nuoširdi au

ka suteikia draugiau galimy
bių veikti Progresyvių Par
tijai už liaudies reikalus.

Visi ir visos stiprinkime 
Progresyvių Partiją, kad su 
jos pagalba galėtume išlaiky
ti amerikines liaudies laisves 
ir dar daugiau teisių iškovoti.

Detroito Progresyvių 
Partijos Lietuvių Klubas.

ISKELBKITĖS LAISVĖJE

ir visos, kaip viena, išėjo 
prieš sekmadienių darbą ir 7 
dienas iš eilės yra persunkti 
panešti.

Bosnis pasiekęs, toks mote
rų nuosprendis reiškė, kaip 
amerikonai sako, “means bu
siness.” Ir kompanija buvo 
priversta su balandžio 23-čia 
d. skelbti naujo plano pasku
tinę dieną. V. M. D.

Apsirūpinkite 
Vakacijomis

Išsirandavoja kambarys vienam 
ar dviem asmenims su valgiu Mūri 
būt be vaikų). Valgis tikrai lietu
viškas — geras. Dėl platesnių in
formacijų rašykite ar tclefonuokite: 
Barnegat 8-4091.

BUNGALOW ŠEIMAI
Išsirandavoja puikus bungalow 

šeimai iš kcletos asmenų. Išnuomuo- 
jame savaitei, mėnesiui ar visam se
zonui.

PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynės už pusės mailės ir 

atviros jūros maudynė už 8 mailių 
nuo šios vietos. Netoli nuo Atlantic 
City.

A. ŽAVISI!
Lower Shore Road, 

Barnegat, N. J.

JOSEPH BALTALUS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

U Telefonas TFT F V T T O N 
1 EVergreen 4-9407 V i 0 1 v

H SHUFFLE BOARD

5

■i' '

ft

iŠ?

U CHAKI.ES j. ROMAN i!
■ •

LAIDOTUVIŲ' IĮ 
DIREKTORIUS H

® ::

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

i NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

• • 
• 4

Liūdesio valandoj kreipki- ” 
tės prie manęs dieną ar L 
naktį, greit suteiksime 2 
modernišką patarnavimą. B 
Patogiai ir gražiai mo- 
dern'iškai įruošta mūsų 
šermenine. Mūsų patarna- h 
vimu ir kainomis būsite •> «> 
patenkinti. • ‘

1113 Mt. Vernon St. ;• 
Philadelphia, Pa. !:•« 
Tel. Poplar 4110 R

5 pusi.—Laisvfi (Liberty, Lith. Daily) —Antrad., Bal. 4, 1950
f

CHAKI.ES


NewYorko^/^fellnioj
SĖKMINGAS SU VINCU ANDRULIUTeatralinė Proga

Gegužės 14-tai Dienai MĮS ^ĮT!N£AS
Visos Pramogos 
Gražiai Pavyko

Aukojo Apsigynimui
(Pabaiga)

Quater .... 
Lisa j us .........

Kazei .....
Viso $12.50.

Per S. Petkienę ir 
Suzaną Kazokytę:

A. 1.00
1.00
.50

Teatras mielai sutiks patar
naut bot kuriai kolonijai, su
vaidinant puikųjį veikalą iš 
šiandieninio Amerikos lietu
viu gyvenimo — “Nesusipra
timas” — gegužės 
Tik ta diena jiems

ATSIŲSTI ARDYTI MITINGĄ DIPUKAI IŠDŪLINO 
NIEKO NEATSIEKĘ

Lietu-' mišką, nepriimta mitingus ar-
Klubo dyti. Jisai sake:
Jtera- —Dabar jums tiktai pata- 

Bet jeigu nepaklausysite, |
aš laimėsiu. Turėsite išeiti, j 
arba pasimatysime stotyje.

m i-} 
dar i 
po-} 

iš
priminti patarimą, greit

Kovo 31-mos vakarą, 
viii Amerikos Piliečių 
salėje. įvyko Lietuvių 
tūros Draugijos 1-mos kuopos riu.

Lėšos mažos: kelionę gali 
atlikt dviemis automobiliais, 
kostiumų re n duot nereikia, 
sau Liaudies Teatras nieko 
neima.

B rook lyne si veikalą liau
dį! čiai statys šio mėnesio 23- 
čią dieną.

New I! aven e—30-tą.
I lartforde—gegužės 21-ma.
Norintieji gegužės 14-ta d. 

pasinaudot. tuoj prašomi 
rašyt Liaudies Teatrui, 11 ()-()(> 
Atlantic Ave., Richmond Hill 
19, N. Y. LT Valdyba.

tikslas buvo Išgirsti, dėl ko 
persekiojamas Chicagos lietu
vių liaudies dienraščio redak- 
torius Vincas Andrulis. Taip
gi paremti 
turgimiams
d arba, gynimą 
lio ir kitu 

kurie

Amerikinio Sve
rdi Komiteto 
Vinco Andri> 

liotuvių ir kita-
persf'kiojami d e-

Niujorkas — 
Skcrsai-Išilgai

ta učių 
portacijomis.

Mitingas visais atžvilgiais 
pavyko geriau, negu buvo ti
kėtasi. Publikos gal tiktai 
apie pusė tilpo salėn. būtų 
reikėję daug didesnės salės 
sulaipinti visus norėjusius įei
ti. Tikietai išsibaigė pusva
landžiu anksčiau lietuviams 

j priprasto mitingams pradėti

Naciškų Ablavukų Ataka 
žmonėms pradėjus rir

SU

i projekto 
tomis ran-

komis priglaudė pas savo 
Harlemo 10 suaugusiųjų be
namių ir 15 jų vaikų, kurioms 
visas miestas “negalėjo” rasti 
prieglaudos. Jje. mat, biedni, 
padegėliai i»* dar negrai.

Tie 25 žmones — dalis tų 
nelaimingų 120 šeimų, kurios 
neteko buto praėjusi pirma
dieni supleškėjus liepsnose 
k< turiems apartmentams prie 
W. 1 17th St.. New Yorke.

vietiniu naciu “vie

noapsipažinę su padėtimi, 
ba dar neturį pajėgumo 
sipriešinti tų 
čioms naujokai.

Ta
pomi užma- 
’ Tūli j ii. aiš- 
o tikri naciš- 
; net moterisKi smogi Kai, nes 

einant į mitingą 
j u skrybėles su 
tais draskė, per galvą (laužė

bandė
•igOje vis viena 
būti didesniais už 
viršininką, tačiau;

litan Life Insurance firmos 
nuosavybė, yra dalinai palai
komas miesto . iškaščiais, ku
riuos sumoka taksais visi žmo
nės, įskaitant ir negrus. Ta
čiau firma negrams butų ne- 
išnuomoja. Rendauninkai lau
žo diskriminacijai ragus įsi- 

į savo butus negrus 
čia is.

leisdami

buvusių kaimynei or-M ūsu 
ganizacija— Young Women’s 
Hebrew Association, Willi- 
amsburge, gavo miesto val
džios pripažinimą savo vaikų 
vasarvietei ir gaus tam valdi
nių paskyrų.

Vasarvietė buvo pradėta 
1915 m., pasam(1 žius mažy
tę kempę Bear Mountain sri
tyje. šiems metams jau pa
samdyta didelė 
prie Barnes Lake 
siųs 400 berniukų.

vasarvietė
Jon nu-

Samuel Jacobs, 
Joseph Sacco, 20 m. 
mi prikalbinėjime

nau.io 
nusiramind avo.

Belaukiant svečių kalbėtojų, 
mitingui prasidėjus visa va-j 
landa anksčiau įprasto laiko, j 
pirmininkaujanti K. Petrikio-i 
nū pakvietė ii' trumpai kalbė-] 
jo vietiniai, Antanas Bimba,1 
Lietuvių Literatūros Draugi-i 
jos pirmininkais, ir D. M. šo-i 
lomskas, sekretorius. Simonui 1 
Spivaki’.i visa nebegalėjus 
pribūt, pati pirmininkė pasa
kė kalbą.

Kungas John W. Darr, Jr„

Gale praėjusios savaites 
įvykusios pažangiųjų lietuvių 
sueigos — prakalbos, prelek- 
cija, draugiškas pobūvis — 
gražiai pavyko. Visi buvo la
bai turtingi publika, visuose į 
suteikta gausios paramos ko
vai su kryžiokais.

Puikiai pavyko ir Liaudies} 
Teatro išvyka į Worcester,} 
Mass., su “Gaideliais,” kur, 
beje, su brooklyniečiais bu
vo nuvykęs ir chicagietis sve
čias Vincas Andrulis.

Apie prakalbas šis tas jau 
telpa šioje laidoje. Apie jas 
ir apie kitas pramogas dau- 

| giau matysite sekamose laido- i 
se. Taipgi dar vis randasi ne
paskelbtų, Laisvei paskiausio
mis savaitėmis atnešti! dova
nų.

Filmos-Teatrai
NEWSREEL TEATRUOSE

New Yorko sporto veiks
mai. Amerikiečių lėktuvais

pasuko aiškinti bendrajai pa
dėčiai mūsų šalyje ir priežas
tims, dėl ko persekiojami ko
vingi sveturgimiai. Puikus jis ■ nulių Belgijai.

■ dasi 42nd, 16th, 50th ir 72nd
St., New Yorko centro. 42nd

. St. teatras visuomet rodo pil
no ilgio filmą greta žinių.

Formosoje. Monarchistai per 
kraują, muštynes grąžina ka- 

Teatrai ran-
kalbėtojas, kaip lead žymus ir 
įtakingas yra darbuotojas.

Paskiausiuoju kalbėjo sve
čias iš Chicagos, Vincas An-

Per K. Rušinskienę ir 
A. Burbaitę

Mr. ir Męs. Keršulis $5.00
K. Petrikienė ............ 5.00
M. Purvėnionė ......... . 2.00
Griškus ....................... 2.00
Mr. ir ;'Mrs. Fe i for i s 2.00
Matulis ....................... . 2.00
M. Kalvaitienė ......... . 2.00
B. S. Evans................ . 1.00
Karpavičienė ............ . 1.00
Valaitis ..................... 1.00
Karpavičius .............. . 1.00
Kruminas ................... . 1.00
S. Vaitkus ................ . 1.00
Jonušas ....................... . 1.00
M. Burdulis ...........   . . 1.00
J. Šimėnas ................ . 1.00
W. Žukas ..............  . . 1.00
S. Brusokas .............. . 1.00
Kapočius ................... . 1.00
Marcinkevičius......... . 1.00
O. Labašauskienė . . . 1.00
M. Stensler .............. . 1.00
M. Liepus ................ . 1.00
Viso $36.95.
M. Klimas ................ $5.00

V. ir V. Bunkai
M. Balčiūnienė 
Sutkus ..............
M. Sapiega . . .
D. Mitchell . .
P. Bcchis ....

. . $5.00 
. . . 5.00 
. . • 5.00 
. . . 2.00 

'. . . 2.00 
. .. 1.00

nuo Užpuolikų
I

J. Thomson ................ 1.001
Dagis.............................. 1.00
Young .............. .. 1.00 Į
A. Bunkai ..................... 1.00!
IT. Kanaporis .............. 1.00
v.......................................... 1.00
Višniauskas ......... 1.00
Wareson ......................... 1.001
J. Motiejūnas.............. 1.00}
Mrs. P. Litvin .............. 1.00}
G. Milmontas .............. 1.00 i
C. Dzevečko ................ 1.00
Viso $33.25.

Per K. Petrikienę ir 
O. Čepulienę

Kalakauskienė ......... $5.00
Zeikus .......................... 2.00
Višniauskiene .............. 2/)0
Klimas .......................... 2.00
D......................................... 1.00
D.........................  1.00
Depsienė ........................ 1.00
Yakštienė ..................... 1.00
B. Jankauskas ............ 1.00
Anna Gečius .............. ?
Ona Gaškauskienė ... 1.00
A. Gašlrauskas .......... 1.00
Luščauskas ................... 1.00
Viso $20.85.

Serga
Šiuom tarpui sunkiai serga 

Ona Mickus, brooklynietė, 
dienraščio Laisvės skaitytoja. 
Dabar ji randasi pas savo sū-^ 
nų, 3728 Avė. K. Jos svei
kata laipsniškai gerėja. Pa
vasariui auštant, Mrs. Mickus, 
be abejo, greičiau atgaus sa
vo sveikatą.

Viso miesto kampanija su
kelti $1,331,919 kovai prioš 
vėžį prasidėjo su bankietu 
Waldorf?Astoria, kur kalbėjo 
Washingtono demokratas se
natorius Magnuson.

Garbė ir padėka priklauso j 
visiems prisidėjusioms apsi- , 
ginti nuo kryžiokų.

Jei kurių aukų rinkėjai ne
užrašė, ar ne taip užrašė, 
kaip turėjo, praneškite, ati
taisysime. R—a.

Community Church, 40 F. 
35th St., pradėjo budėjimo už 
taiką savaitę.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 ir LDS 14 kuopų 
susrinkimas įvyks trečiadienį, ba- 
landžio-April 5 d., Rusų Name, 56-58 
61 st Str., pradžia 8 vai. vakare.

Visi nariai ir narės, malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes yra 
daug dalykų aptarimui. Pasirūpin
kite ir naujų narių atsivesti.
V. K., Org. (60-61)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, balandžio-April 6 d., 
Liberty Auditorium. 110-06 Atlantic 
Avė. Prasidės 8 vai. vakare. Visi 
nariai ir narės, malonėkite dalyvauti 
susirinkime, nes turime svarbių rei
kalų aptarimui. M. Klimas, sekr.

(60-61)

SHALINS
į (Shalinskas) |

FUNERAL HOME
I 84-02 Jamaica Ave.
5 (at Forest Parkway Station) į

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves >

5 Koplyčias suteikiam nemokamai > 
? visose dalyse miesto. >
s Laidotuvių Direktoriai: >

F. W. Shalins-J. B. Shalins j
< Tel. Virginia 7-4499 ?

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

MW

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

TONY’S(Iridis. šiek tiek pakalbėjęs 
apie bendrąją padėtį, Andru
lis aiškino apie savo bylą. 
Nors areštuotas deportavimui, programą, 
tačiau jokių įkaltinimų tebėra 
negavęs, pats dar nežino, už i 
ką yra areštuotas.

Paskiausiąją savo kalbos 
ilgoką dalį Andrulis skyrė

RADIO CITY MUSIC HALL
Kovo 30-tą pradėjo naują 

Klodo “The Daugh- 
ie O’ Grady,” su

June Haver, Gordon Mac

kail, Gene Nelson. Ir pradė
jo scenoje šventiškąjį, religi- 

ardyt! tvarką, visa laiką tarp- tionvs jį pulti atvykusioms di- ' nūmis temomis spektakli “Glo- 
duriuose rėkavo, kad mitingo ; pukams J() ka]))ą reikia, 
butų neįmanoma girdėti kai- skaityti tėviška pamoka ir to-i 

kia ją priims, jei dar ne šian- 
Jej’usio.į alėn bi vo savo va- dion, tai rytoj', tie dipukai,! 

kurių rankos nėra suteptos 
nekaltų žmonių krauju, ku
riems neniežti nagai tolimes
nėms nekaltų žmonių žudy
nėms.

Andrulis nurodė, jog didžiu
ma dipukų yra aukos karo, Į 
fašistinio auklėjimo ir pateki
mo čia pas naciškus ponus, 
kurie iš dipukų atkvietinio 
jau pasinaudojo pinigiškai ir 
politiniai ir kurie nori progre-i 
šyvius pasmaugti, jų įstaigas! 
užgrobti su tų pačių dipukų , 
pagalba, jų pačių nenaudai. 

Pertraukoje buvo atsišauk
ta aukų sveturgimiams ginti 
nuo deportacijų. Atsiliepimas 
buvo gausus. Sąrašas bus pa
skelbtas sekamose laidose.

O neįėję.

įsakymą,

to bandė mitingą ir apvogti, l 
Kaip pas mus pripranta (nes; 
suktų elementų nesiranda), 
salėn buvo visi leidžiami su 
tikietais. tikintų neatimant 
prie durti. Tačiau ne už ii-' 
go pastebėjome, kad iš salės i 
išeina vienas, o sugrįžta ko-j 
Ii, visi .jau su tikietais. žino
jome, kad tikietu lauke nie-j 
kas nepardavinėja, tad durų Į 
sargai pradėjo prie durų at-1 
imti tikintus. Tad valiau at-} 
einantieji visi dipukai, kaip ir 
m as patys, turėjo įsigyti tikie-j 
tus.

NEW YORK PARAMOUNT
Antra savaitė rodoma filmą 

“Captain Carey, USA.” Allan 
' Ladd vyriausioje rolėje. Sce
noje asmeniniai Mel Torme, 
dainininkė Ella Fitzgerald, 
taipgi orkestrą, komikai.

ROXY TEATRE

11 m..
kaltina-1 

studentų 
botus” ar-

■ “Strategiškas” susėdimas, 
kaip pasirodė vėliau, dipu
kams buvo bergždžias, nes 

ir i vietinės policijos viršininkas 
įspėjo, kad visi čia susirin
kę turį užsilaikyti civilizuo
tai. Kad šioje įstaigoje ir 
bendrai mūsų mieste neįstaty-

šventėms pradės naują 
programą, su linksma ir spal
vinga filmą “Cheaper by the 
Dozen.” žvaigždėse Clifton 
Webb, Jeanne Crain, Myrna 
Loy. Webb vaizduojamas tė
vu 12-kos vaikų, kurių vyriau
sią vaidina p-lė Crain. Loy 
vaizduoja jo žmoną, tų vaikų 
motiną. Scenoje orkestras, šo
kėjos.

raginanti m(ūsų valstybės par
eigūnus bylą prieš Andrulį 
panaikinti ir leisti jam įsipi- 
lietinti. Rezoliucija telpa at
skirai. Rep. .

Amsterdam Houses projek- j 
t0 gyventojai atsisakysią mo
kėti dviemis dešimtimis nuo
šimčių pakeltą rendą. Jie 
bendrai susidėsią vendas ir 
įteiksią bendrą čekį be pakė
limo rendos.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6238
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE 

L5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkuhai) Savininkai

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

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

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

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

kliu lenktynėse.

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

PIRMAS
VARDAS 

DĖL 
SKRYBĖLIŲ

REZOLIUCIJA DĖL VINCO 
j ANDRULIO BYLOS

Žiūrėkit Telefonų Knygą dėl arčiau
sios jum Adam Skrybėlių krautuvės. Į

šis skaitlingas Didžiojo,New j cijos 
Yorko demokratinių lietuvių '’

■ susirinkimas griežtai smerkia 
i areštavimą ir kėsinimąsi išde- 
i portuoti dienr'aščio Vilnies re- 
Į daktorių Vincą Andrulį, seną 
i amerikietį, šeimos tėvą, di- 
i džiąją dalį savo gyvenimo 
| praleidusi pagerinimui Ame- 
| rikos darbo žmonių ekonomi- 
‘ nės ir kultūrinės būklės. Jo 
i persekiojimas neturi jokio
■ pateisinimo. Jo persekiojimas 
yra persekiojimas visų svetur- 
gimių ir-laužymas Jungtinių 
Valstijų Konstitucijos ir Tei
sių Biliaus.

Mes karštai raginame 
su tuo reikalu surištus val
džios organus bylą prieš An
drulį panaikinti ir leisti jam 
tapti Jungtinių Valstybių pi
liečiu.

Mes nutariame šią rezoliu- 
| ciją pasiųsti Mr. Watson Mill- 

Imigracijos ir Naturaliza-c r

komisijonieriui, ir 
Howard McGrath, 
prokurorui, Washington,

valstybės j
D. |

Iš Ligoninės Dingo 
Kūdikis

Keturi vyrai ir 1 moteris 
• areštuoti New Yorke įtariant 
juos apiplėšinėjime, po to, 
kai vieno, jau žinomo seniau 
buvusio plėšiko bute radę ma
šininį šautuvą ir 3 revolve
rius.

Pirm laiko gimusi 2 svarų 
9 uncijų mergyte dingo iš in
kubatoriaus Lincoln Hospital, 
Bronx, Kūdikio išėmimas iš 
inkubatoriaus virš dviejų va
landų laikotarpiui, sako dak
taras, būti] lygu nužudymui. 
Ligoninėje didis sujudimas, 
darbininkų kam a n t i n ė j i m as.

berniukų, 183-čios mokyklos 
mokinių, pastangose susekti, 
kas ir dėl ko mirtinai pašovė 
14 metų Louis Marchesiello.

Policistas Užsimušė 
Auto Nelaimėje

Policistas William Kenne: 
d y, 26 metų, tapo pervertas 
krūtinėn metaline lazda, kuo
met mašina, kurioje jis su po
ra draugų važiavo, 
metalinę t v o r ą 
Parkway. Kitas
Angelo Liquori pavojingai su
žeistas.

Mašiną vairavo 19 metų 
mergina Lois Travers. Anot 
policijos, ji praradusi maši
nos kontrolę užsidegdama ci
garetę.

smogė į 
ant Beit 
policisįas

Majoras O’Dwyer su žmo
na vėl išskrido Floridon, ten 
praleisiąs šventes.

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.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: KVergreen 4-R174

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

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas) į
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

... y ...į-įg., . ............ .......... ',Tg
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