
Leon Blum.
V. Andrulis Brooklyne. 
Nieko nepešė.
Ar jie nori diskusijų? 
Penkiasdešimt metų.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Queens Apskrity $8.00 

KOPIJA 5c
PRICE Ac

Richmond Hill 19, N. Y. Trečiad., Baland.-April 5, 1950 Metai XL.

LAISVĖ--LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States. 
110-12 Atlantic Ave., 

Richmond Hili 19, N. Y.

Tel Virginia 9-1827-1828

Mirė pats žymiausias Frau- No. 62 
cūzi.jos socialdemokratų lydė-; __ 
ris Leon Blum. Tai buvo vie-1 
nas iš tos politinės vieros šu- į 
lų. kurių nuodėmių prieš dar-1 
bininkų klasę nė ant jaučio i 
skūros nesurašytum.

T.eon Blum buvo vyriausias 
autorius “nesikišimo į Ispa- . , . _ . * m i * .» i .
niios vidaus reikalus” poiiti- i Anglai gyrėsi greit sunaikinsią Malajos partizanus, bet 
kos, kai Ispanijos respubliką I 
mėesinėjo Hitleris, Mussolinis 
ir Franco. Jis buvo Francu- e. m i • a

• • lo Singapore, Malaja. — An-
ziįos premjeru ir nustatė jos, . . 1 J , j;. ’ glai is anksto gyrėsi, kad

i kovo mėnesį išnaikinsią
'Malajos “banditus.” Taip jie

šio į vadina malajiečius, kovo- 
laikotarpio istorija jančius už tautinį išsilaisvi- 

jeigu nimą nuo Anglijos.
Bet kovo mėnesį malajie-

kariau-
i darni, sunaikino kur kas

Malajos pairijoiai 
laimi prieš anglus

Dienraščio XXXII.

Konferencija kovaiVĖLIAUSIOS ŽINIOS
i komisijos posėdžio prieš Mundto bilių 
, kad anglai-ameriko- * _ ______________

Washington. — Demo
kratas kongresmanas Carl 
Vinson peikė prez. Truma- 
no valdžią, kad ji, girdi,

malajiečiai sunaikino kur kas daugiau angly kariuomenės “per mažai” pinigų reika-

Tautų 
todėl, 
nai su savo šalininkais pri
ėmė posėdin Čiang Kai-še- 
ko atstovus.

Dabar protingi žmonėss 
voja: Kaip kitaip visa 
audringo 1 
būtų buvus . parašyta, 
Francūzija nebūtų išdavus Is
panijos Respublikos fašisti- čiai, partizaniškai 
n jams

nukovė malajiečių, — sako 
United Press, amerikinė ži
nių agentūra.

Anglai sakosi per tą mė
nesį užmušę 38 malajiečius, I 
suėmę 15 ir areštavę 118 
nužiūrimų Anglijos prieši
ninku.

United Press nurodo tik 
į kelis mūšius, kur malajie-

Respublikos
razbaininkams!
šiandien žino, kad is-i daugiau anglų kariuomenės | čiai nušlavė daug daugiau 

Hitlerio’ ir Mus-i ir policijos, nekaip anglai anglų.
___  išbandymo are- — ------ -— --------.—

Jeigu jie ten’ būtų buvę 4 kunigai prisipažino kaip
Čechoslovakijos išdavikai

Praga. — Čechoslovaki-
I jos teismas tardo 10 katali-

■ “ i kų kunigų ir vienuolynų 
nei Leon : viršininkų, kaip tėvynės iš

davikus.
Keturi kaltinamieji jau 

prisipažino šnipinėję popie
žiui ir Jungtinėms Valsti
joms prieš Čechoslovakijos 
Liaudies Respubliką.

pa n i. j a buvo 
solinio spėkų
na.
supliekti, labai galimas daik-1 x 
tas. kad jie nebūtų išdrįsę il
ga* svajoti apie viso pasaulio 
užkariavimą.

žmonija niekados nepamirš ! 
nei šio laikotarpio, 
Blumo.

Bulgarai nuteisė 26 
kaip Jugoslavijos 
agentus Bulgarijoj

Jau išleidome tolimą ir ma
lonų svečią, Vinca Andrulį. 
Brooklyne jis paliko labai 
gražų įspūdi. Pereitą penk
tadienį jo pasiklausyti susirin
ko tiek brooklyniečių. jog 
Piliečių Klubo salėn netipo. i 
Labai skaitlingai brooklynie- į 
čiai dalyvavo ii’ sekmadienio j 

Kultūriniam Centre į

Prof. Matthiessen
—ragangaudžių auka 

pobūvyje Kultūriniam Centre į Boston. — Iššoko iŠ vieš- 
to mūsų seno ir nenuilstančio i bučio per langą ir užsimu- 
veikėjo pagerbimui.

Visi mes vėlinamo Vincui 
geros sveikatos, 
mas yra labai 
Daugeliui mūsų 
kaip tik to jau

Jo optimiz- 
užkrečiantis. 

brooklyniečių 
labai reikėjo. Į

masiniam su- 
publikos dalį

Peųktadienio 
sirinkime gerą 
sudarė mūsų naujakuriai (di
pukai). Dauguma jų užsi
laikė gražiai, kultūriškai. Jie 
buvo atėję pasiklausyti pra
kalbų, šio to išmokti. Gerai 
padarė.

Bet su jais kartu į susirin
kimą atėjo saujelė ir fašisti
nių kryžiokų. Jie negalėjo 
nurimti savo kailyje. Jie, ma
tyt, buvo atėję susirinkimą 
“užkariauti.” Bet kadangi jų 
buvo gal tik ne visas tuzinas, 
tai jie visiškai nieko nepešė. 
Vienas kitas buvo išprašytas 
laukan, o likusieji turėjo, at
sidūrę -tarp kultūringų žmo
nių. kultūriškai užsilaikyti.

šė progresyvis Harvardo 
Universiteto profesorius 
Francis Otto Matthiessen, 
48 metu amžiaus.

Jo paliktas raštelis ir ar
timieji draugai liudija, kad 
Matthiesenui suardė nervus 
šaltasis karas, Neameriki- 
nio Kongresmanų Komite
to šmeižtai ir visoki kan- Į 
džiojimai iš reakcininkų' 
pusės.

Taigi Matthiessen, Pro
gresyvių Partijos vadovas 
ir puikus rašytojas, 
kaip ragangaudžių - 
kurstytojų auka.

krito 
karo

u z

Vienas jaunas vyrukas man 
sakė, kad jis ir pora jo drau
gų yra socialdemokratai. Jam 
pastebėjau, kad ateiti į susi
rinkimą ir triukšmauti yra 
negražu, nekultūriška. Juk 
mes galime skirtumus disku- 
suoti rimtai, kaip pridera 
kultūringiems žmonėms.

Kodėl, sakau, negalima su
šaukti, abiem pusėm susitarus, 
viešą masinį diskusijų susirin
kimą? Jūs galėtumėte savo 
“bėdas” pasipasakoti, mes sa
vo mintis išreikšti.

Jis sakė, kad jie, socialde
mokratai, tokioma diskusijoms 
labai pritaria ir pasižada dar
buotis dėl jų suruošimo.

Gal tas vyrukas ir tiki. Bet 
ką jam pagiedos jo “didžio
sios galvos”? Ką jam pasa
kys tie, kurių jis tebeklauso 
ir kurie organizuoja chuliga
niškus užpuolimus ant pažan
giečių parengimų ?

Esu tikras, kad jie palieps 
jam užsičiaupti ir daugiau nė 
neprisiminti apie tokias dis
kusijas, ypač nesigirti, kad jis 
ir jo vienminčiai tiki į kul- 

~tūrišką pasikalbėjimą su pa-

lauja ginklavimuisi. Vin
son, ginklinio kongresmanų 
komiteto pirmininkas, todėl 
ragina paskirti dar 583 mi- 
lionus dolerių 
lėktuvams.

Tru manas 
$13,911,127,300 
vynui ir oro 
metus ir dar biliono dolerių 
ginklams.

kariniams

reikalauja 
armijai, lai- 
jėgoms per

Konferencijos dalyviai lankysis pas kongresmanus ir 
senatorius ir ragins atmest (asistuojantį Mundto biliu

Sofija, Bulgarija. — 6 ju
goslavai ir 20 bulgarų pri
sipažino teisme, kad šnipi
nėjo Jugoslavijai ir suokal- 
biavo nuverst Bulgarijos 
Liaudies Respubliką. Už tai 
du tapo nuteisti visą amžių 
kalėti, o 24 kiti įkalinti 2 
iki 15 metu. c

Kalėjimą iki savo gyveni
mo pabaigos gavo Branka 
Svieratz, buvęs Jugoslavi
jos žandarų kapitonas, ir 
bulgaras Arinka Stoikov.

Svieratz, tarp kitko, prisi
pažino planavęs bomba už
mušti buvusį Bulgarijos 
premjerą Georgą Dimitro
va- (kuris jau miręs).

Valdžios prokuroras Pet- 
ko Patrinski įtarė, kad 
Jungtinių Valstijų ambasa- 

j dorins Jugoslavijai George 
|V. Allen stengiasi paversti 
į Balkanų kraštus parako 
statine karui prieš Sovietų 
Sąjungą ir naująsias demo
kratijas.

Maskva. — Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda ra
šo, jog Sovietų atstovai vis 
nedalyvaus tokiose Jungti
nių Tautų įstaigose, kur 
bus pripažįstami Čiang 
Kai-šeko kinų pasiuntiniai.

Pravda sako, amerikonai 
ir anglai, pripažindami 
čiangininkus, paralyžiuoja 
Jungtinių Tautų veikimą ir 
naudoja Jungt. Tautų or
ganizaciją kaip imperialis
tinės savo politikos įnagį.

LAKE SUCCESS, N. Y. 
— Sovietų delegatai pasi
traukė- iš socialės Jungt.

ATHENAI, Graikija. — 
Pranešaiha, kad Amerika 
reikalavo “paplatint” GraL| v įbu
kijos valdžią, o jeigu nebus Į diliaus Sumušimo saukia 
paplatinta ta valdžia, tai į nepaprastą konferenciją! 
Amerika sulaikys piniginę | Washingtone balandžio 
paramą Graikijai. (April) 17-20 d. To komite-

Amerika nori, kad libe- to pirmininkas yra Jerry J. 
ralas Graikijos premjeras | O’Connell, buvęs Jungtinių 
Venizelos priimtų į savo i Valstijų kongresmanas. 
ministrų kabinetą dešines-! Išsiuntinėta pašaukimai 
nių politikierių, negu libe- ikonferencijon svarbiausioms
ralai.

Washington. — Generolas 
Geo. C. Marshallas gyrė 
savo planą vakarų Europai 
ir pasakojo, kad tas planas 
esąs labai svarbus ginklas 
prieš “mirtinąjį priešą,” 
kaip kad Marshallas vadino 
komunistinį judėjimą ir So
vietų Sąjungą.

Kongreso Atstovų Rūmas 
paskyrė $2,850,000,000 kaip 
marshallinius kyšius vaka; 
rinės Europos kraštams 
prieš komunizmą kitiems 
metams.

Patersone streikuoja Italy streikas prieš 
šilko audė jai žmogžudišką policiją

Washington. — Visašališ- unijoms, didesnėms profe- 
kas Komitetas dėl Mundto tonalų organizacijoms ir

organizacijoms, darbo

Kinijos premjeras 
kaltina anglus už 
1 lėktuvų pagadinimą

Konferencijos delegatai 
lankysis pas senatorius ir 
kongresmanus, asmeniniai 
ragindami juos atmest žan
darišką Mundto bilių. 
Ypač bus žiūrima, kad de
legatai iš bet kurios valsti
jos eitų pas atstovaujančius 
tą valstiją kongresmanus ir 
senatorius.

'Francijos kareiviai iškrau
na amerikinius lėktuvus

Bizerte, Tunisija. — Dar
bininkai streikavo, atsisa
kydami iškraut 48 ameriki- 

, nius karo lėktuvus, kuriuos 
pargabeno Francijos lėtuv- 
nešis Dixmunde.

Tad Francijos valdžia 
įsakė kareiviams tuos lėk- 

! tuvus iškrauti.

Peking, Kinija. — Kini
jos premjeras Chou En-lai 
kaltino anglus Hong Kongo 
valdovus už tai, kad tapo 
bombomis sužaloti septyni 
lėktuvai, priklausantieji da
bartinei Kinijos valdžiai. - .

Pernai rudenį dvi kiniš- i LČktllVIIlC K1I11J0S 
kos oro linijos atsimetė nuo : en QnuinHio
čiang Kai-šeko tautininkų i SUiarttS SU dOVlCtaiS 
ir pervedė 71 savo lėktuvą: Peking, Kinija. — Ši ket- 
liaudiškajai Kinijos vai- I virtadienį pradės veikti oro 
džiai. Lakūnai tuos lėktų-i paštas tarp Kinijos ir So-

Parma, Italija. - Polici- vus nutupdė anglų koloni-1vietų Sąjungos
ja užmušė kalėjime darbi- J°.l KonSe- I... Klmj"s ’ r Ur

Visi tie lėktuvai buvo A- :hka padaie 10 metų šutai tį 
L su Sovietų Sąjunga dėl lėk-
generolas tuv0 Unijos tarp tų dviejųareštuotas uz

Tik 10 metų kalėjimo 
negraitės nužudymą,

Kosciusko, Miss. — 
colm Whitt prisipažino nu
šovęs negrę mergaitę, 4 me
tų amžiaus. Baltųjų teismas 
už tai skyrė Whittui tik 
metų kalėti.
Amerikiniai judžiai 
nustelbia anglų judžius

London. — Anglai juda-1 tais, 
mųjų paveikslų gamintojai 
prašo iš valdžios $9.000,000 
paramos per metus, kad ga
lėtų atsilaikyti prieš įgabe
namus iš Amerikos judžius.

Mal

io

Išgabenimai iš Amerikos 
nupuolė 26 procentais

Washington. — Dirbinių- 
produktų išgabenimai iš 
Jungtinių Valstijų į sveti-i 
mus kraštus vasario mene-1' 
sį šiemet buvo 26 procen
tais mažesni, negu pernai 
tą pati mėnesį. O įgabeni- 
mai iš svetur į Jungtines 

j Valstijas pakilo 6 procen-

ORAS. — Lietus, apsi
niaukę, vešiau.

žangiečiais.

International Ladies’ Gar
ment Workers Unija kadaise 
buvo pažangi, kovinga orga
nizacija. Jai šiemet sukanka 
penkiasdešimt metų amžiaus.

Šiandien toje unijoje, vado
vaujamoje Dubinskio, for-' 
wardinio menševiko, viešpa
tauja raudonbaubizmas ir is
terija. Unijai grūmoja rimtas 
pavojus iš plitimo neorgani
zuotų įmonių. Pietinėse vals
tijose moteriškų rūbų siuvy
klos mažiausia 75 procentais 
neorganizuotos. Unijos vadai 
jau seniai yra beveik pamir
šę kovoti “openšaperius.” Jie 
perdaug užimti medžiojimu 
“raudonųjų.”

Paterson, N. J. — Strei
kuoja 3,800 šilko audėjų, 
CIO unijistai. Reikalauja ninką Luciano 
tinkamesnių medikalių pa- kuris buvo 
tarnavimų ir kitų pagerini- dalyvavimą demonstracijoj
mų iš kompanijų pusės, prieš policijos terorą. 
Streikas uždarė 138 dirbtu-! 
ves.

Miesto valdyba tarpinin
kauja kompanijų deryboms 
su unija.

Šį trečiadieni balsuoja 1,- 
200 Darbo Federacijos uni- 
jistų — “leibelių” audėjai, 
ar streikuoti. Jie reikalau
ja, kad kompanijos mokėtų 
po deširątuką nuo darfyo va
landos į pensijų fondą dar
bininkams.

i Parmos miesto darbinin- 
! kai bal. 3 d. visuotinu strei
ku dėl to per 10 valandų 
protestavo prieš policinius 
žmogžudžius.

Amerikonai ir francūzai 
nušovė bulgarą Vienoje

AMERIKOS LĖKTUVU 
MANEVRAI VOKIETIJOJ

Frankfurt, Vokietija. — 
250 Amerikos lėktuvų per 
keturias dienas skraidė virš 
vakarinės Vokietijos, dary
dami karinius pratimus.

imerikoje pastatyti
Amerikinis g______

Claire Chennault mėgino i šaliij.
lėktuvus pasisavinti, bet' Lėktuvų Unija bus bend- 
anglų teismai Hong Konge ra Sovietu ir Kinijos kom- 
pripažino juos Kinijos |PanRa- Abidvi šalys turės 
Liaudies Respublikai. Ta- kompanijos valdy-
čiaus anglai vis neleidžia iboic įr lygiai" dalinsis jos 
tiem lėktuvam perskristi į I pelnais.
naująją Kiniją. i —

šie lėktuvai laikomi po Farmeriai atmeta oro 
karine anglų sargyba. Kini- -g a](a(|emjja 
ino vnlrlvin rndnl zo fino a •7*- J

Viena. — Amerikonu 
francūzų policija nušovė 
Bulgarijos pik Benno Blu- 
ma, kuomet jis ėjo iš drau
giškos jam moteries namų.

Amerikonai spėjo, kad 
Blumas pa dėdavęs suimti ir 
sugrąžinti Sovietams asme
nis, pabėgusius iš sovietinio 
Vienos ruožto į amerikinę 

I miesto dalį.

ir

jos valdžia todėl kaltina an
glus už septynių lėktuvų 
pagadinimą.

Washington. — Valdžia 
rengiasi statyti naują oro 
jėgų akademiją. Tarp pa- 

pa _  geidaujamų šiai karinei a-
Harolda ikademijai vietų buvo ir 

Mohrą, 36 metų, už tai, kad Circleville miestelis, Ohio

ALLENTOWN, Pa.
Teismas įkaitino c

jis “iš pasigailėjimo” nužu
dė sergantį vėžiu, neregį 
savo brolį.

GLASGOW. — Škotijoj ipasiūiymą. 
plinta raupų liga.

Bet apylinkės farmeriai 
taip sukilo prieš akademi
jos statymą, kad Circle
ville’s valdyba atmetė tą

Profesoriaus Lattimore patarimai Amerikai, kaip 
įsigalėti Tolimuose Rytuose prieš Sovietų Sąjungą

Washington. — Republi- 
konas senatorius Joe R. 
McCarthy grasino viešai 
paskelbti, kokius patarimus 
profesorius Owen Latti
more pernai spalių mėnesį 
davė Amerikai dėl politikos 
Kinioj ir kitur Tolimuose 
Rytuose. McCarthy tauškė, 
būk Lattimore esąs' vyriau
sias Sovietų agentas Ame
rikos valstybės departmen- 
te.

Tad Lattimore su valsty
bės departmento leidimu 
bal. 3 d. ir paskelbė tuos sa
vo patarimus. O tie patari
mai rodo, kaip Lattimore 
stengėsi padėti Jungtinėms 
Valstijoms įsigalėti prieš 
Sovietus Azijoje.

Valstybės departmentas 
1949 m. rudenį dėl to prašė

ne tik profesoriaus Latti
more, bet ir 29 kitų asrųenų 
patarimų.
Lattimore’o patarimai

Jisai patarė štai ką:
Amerika savo santykiuo

se su Kinija ir kitais Azijos 
kraštais turi elgtis ; taip, 
kad tie kraštai nesuprastų, 
kaip amerikonai juos iš
naudoja.

Reikia saugotis, kad Azi
jos šalys neįžiūrėtų -tikro
jo Jungtinių Valstijų tiks
lo, tai yra, panaudoti tas ša
lis prieš Rusiją.

Amerika turi neeikvot 
perdaug pinigų Čiang Kai- 
šeko kinam tautininkam nei 
pietinei Korėjai nei Indo- 
Kinai. Nes jeigu kiltų ka
ras, tai Amerika “galėtų

sumušti” Sovietų Sąjungą 
ne Korėjoj, ne Kinijoj, bet 
Europoje.

Sveika politika todėl rei
kalauja, kad Amerika per
daug nestprintų strategi
nių savo pozicijų Tolimuose 
Rytuose.

Tokia gi parama, kurią 
Jungtinės Valstijos davė 
Čiang. Kai-šekūi,/daro šiai 
šaliai daugiau žalos, negu 
naudos, nekalbant apie rė
mimą visokių mažiuku Či
ang Kaiėekėlių Azijoje.

Amerika negali priversti 
Kiniją klausyti Amerikos 
tokiais veiksmais, kaip už
draudimas vesti prekybą su 
Kinijos (liaudiška) valdžia.

Negalima padaryt Japo
niją tinkamu amerikinės 
politikos įrankiu.

O bandymas išlaikyti da
bartinę pietinės Korėjos 
valdžią — tai tiktai blogas 
Amerikai pasigarsinimas, 
kuriuom piktinasi demo
kratiniai judėjimai ištisoje 
Azijoje.

Amerika neturi manyti, 
būk Rusija perima Kiniją 
į tiesioginę savo kontrolę.

Jeigu būtų uždrausta a- 
merikinė prekyba su Kini
ja, tai Kinija pasidarytų 
labiau priklausoma nuo Ru
sijos ...

Jeigu Amerika susitaiky
tų su Rusija ir susiderėtu 
su Kinijos komunistais, tad 
galėtų daryti ramios įtakos 
Kinijai.

Toki tai profesoriaus 
Lattimore’o patarimai A- 
merikos valdžiai.

Oro jėgų akademijos sta
tymui skiriama daug milio- 
nu doleriu, ir vietiniams 
gyventojams būtų uždarbio. 
Bet akademija užimtų 9,- 
000 akrų farmų žemės. Tai 
dėl žemės eikvojimo ir su-
kilo farmeriai prieš akade
miją.

LERMAS PRIEŠ ANGLI
JOS MINISTRĄ 
STRACHEY

London. — Kraštutiniai 
reakcininkai kelia trukšmą 
prieš Anglijos karo minis
trą Johną Strachey, reika
lauja pašalint ji iš valdžios. 
Tai todėl, jog Strachey ka
daise buvo palankus komu
nistiniam judėjimui.

Strachey pareiškė, kad jis 
jau seniai priešinasi komu
nistu politikai. Bet konser- 
vatai - reakcininkai pasa
koja, kad kol Strachey bus 
anglų karo ministras, tol 
Amerika bijos pasidalyti 
kariniais planais su Angli- 
ia- ~ i
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___  | Mūsų šalies Kongrese, 
President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS | Spaudoje, per radiją tik ir 

Editor, roy MiZARA : girdėjome kalbas apie di-
[dėsnį apsiginklavimą. 

S4oo Generolas D. D. Eisenho- 
$9’00 weris, kuris yra prezidentu 
$4.5°; Columbia Universiteto, vie- 

y.,'toj mokslo reikalams "pra
šyti pinigų, tai reikalauja,

' kad Kongresas prie ir taip 
baisių karinių išlaidų dar 

' pridėtų $500,000,000.
| Kongrese tūli nariai rei
kalauja dar pridėti $650,- 
000,000 gamybai karinių i tarta bendrai 
lėktuvų. Tuo kartu Francu-i gamybą Sinkiango provin- 
zijos lėktuvų vežikas — lai-| 
vas “Dixmunde ” ųš Norfol-, ir kitų dalykų.

Kinijos Liaudies vyriau- 
gybę karinių lėktuvų. Taiplsybė pareiškė, 
vadinamos karinės Šiauri- [turi pakankamai, kad pas- 
nio Atlanto Sąjungos gene-Skalai apie badą, tai melas.

. volai posėdžiavo Holandijo-| Francūzijoje mirė Leon 
ai, fašistai ir socijalistai | je įr išdirbo karinius pla- [Blum, socialistų vadas, su- 

(pastarųjų, tiesa, tik dalis, tik naujieniniai) pasiryžta|nus> Karinio laivyno 
užkinkyti hitlerinius smogikus mūsų mitingams ir viso-'mandieriai, kad išgauti _____ ______ .
kioms pramogoms ardyti! [daugiau pinigų karo laivy-[draugas. Laike karo Ispani-| ,s baisus, labai daug zmo-

Padoresn ieji dipukai,1 žinoma, neklauso Balkūnų, Kon-i nui,. paleido paskalas, kad į joj jis kliudė liaudiečiams 1 . zas’ kartu žus ir
čįų, Grigaičių ir jiems tolygių balso; jie atsisako būti i buk “nežinomi submarinai pagalba. Pastarais metais: kapitalizmas, 
tuo mėšlu, kuriuo nusibankrutavę politikieriai
tręšti savo apleista dirvą. Jie atsisako ardyti pažangių-
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Policija Mūsų Parengimuose
Kol nepribuvo Amerikon lietuviškų hitlerininkų, su

sitepusių savo nagus Lietuvos žmonių krauju, pažangių
jų šio krašto lietuvių parengimai visuomet buvo ramūs, 
gražūs; nereikėdavo juose niekam rūpintis tvarka, nes 
tvarką patys parengimų lankytojai sudarydavo.

Bet, štai, pradeda atvykti iš Vokietijos išvietintieji,

Kovo 31 dienos smetoni
ni nku 
dideli v

sako, kad Amerikos ginklai, 
karo lėktuvai, amunicija 
labai Turkiją apginklavo.

Tarybų Sąjungos spauda

Vienybėje skaitau 
pasigyrimą. .Rašo 

ten “Vėtra.” Rašo 
Brockton, Mass. Jislėktuvų paviliojime į Vokie

tiją ir ten mielai priima 
tuos, kurie padaro pasikė
sinimus ant lakūnų ir pri
verčia juos skristi į sveti
mą žemę.

Kinijos reakcininkai gy-ima’ ...T" /•• .
įrėši, kad buk jie “sunaikino iP^’dske, kad giumojimaisjmenė
i visus” liaudiečiu’s ant Hai- |me^° nenugąsdms.
Inan salos. Bet vėliau pripa-1 Dienraštis “Pravda”
[žino, kad liaudiečiai ten iš-j kartojo, kad taikaus sugy- [parapijos salėje... 
įlipo ir laiko tris miestus, i veninio bijosi ne Tarybų

dipukai, kaip jie patys vadinasi; tarp tų išvietintųjų at- ko išvežė į.Francuziją dau-i
. < . « » . * . - 1 j j I mrKrk Vnviniii 1 o Ir i 11 x 111 Tninvyksta hitlerininkų, žiaurių sutvėrimų, karo metu tar-| 

navusių Hitleriui, padėjusių jam skersti Lietuvos žydusI 
ir lietuvius anti-fašistus.

apie 
rašo:

“Kai kovo 26 dieną į 
IBrocktoną atvyko... Ant. 

kritikavo Mr. Achesono pa-|gįmųa pravesti savo ne- 
reiškimą, kaipo ultimatu- : gausiems pasekėjams “mi- 

Tuo pat kartu kietai j sijų,” vietos lietuvių visuo- 
i pasiryžo jį sutikti 

boikotu ir antikomunisti- 
pa- niu susirinkimu, sušauktu • - • ,,

------- - . [veninio bijosi ne Tarybų į Mūsų pasekėjai Brockto-
‘Tarpe Tarybų Sąjungos i Sąjunga, bet kapitalistinis [ne yra labai gausūs. Tai 

ir Kinijos vyriausybių susi-1 pcisaulis. Dienraštis rašė, įrodė didelis, entuziastih- 
organizuoti kad socialistinė tvarka vislgas susirinkimas. Todėl 

‘ . daugiau gauna pritarėjų Vėtra niekus tauškia, kai 
i cijoje nerūdijančio metalo visame pasaulyje ir todėl sako, kad Brocktone pažan- 

i kapitalistines tvarkos sali- [giųjų lietuvių yra mažai, 
ininkai bijosi — nori už- j Man labai įdomus Vėtros 

manęs

kaipo ultimatu- gausiems pasekėjams

kad maisto c^eS*ti naują karą, kad jo [pranešimas
pagalba sunaikinus Tarybų pasitikimą 
Sąjungą ir‘ liaudies denio- sirinkimu.”

apie 
‘boikotu ir su- 
Viena i domu c-

’ kratines respublikas. Dien- todėl, kad tas boikotas, ma

vakaro buvo sušauktas pi
kieto mobilizacijos susirin
kimas. Mums pranešė, kad 
tame susirinkime buvo 
karštai kalbėta ir raginta 
pikietuoti mūsų susirinki
mą. Bet susirinkime pasiro
dė žmonių su savo protu, 
kurie priešinosi chuliganiz
mui prieš pažangiečių susi
rinkimus. Buvo leista susi
rinkimui nubalsuoti — pi
kietuoti ar ne? Trisdešimt 
vienas balsavo už pikieta- 
vimą, o trisdešimt balsavo 
prieš pikietavimą.

Kas atsitiko per šeštadie
nio naktį ir sekmadienio 
porytį, kad pikietas tap'o 
paverstas “boikotu ir susi
rinkimu?” Prašau paaiš
kinti. Vėtra žino.

Aš tik galiu spėti. Man 
atrodo, kad pikieto mobili- 
zatorius prie “dvasios 
šventos” atvedė baimė ir jų 
pačių pasekėjų pasiprieši
nimas. Eiliniai lietuviai, 

: senieji, tiek jaunieji, 
hitleriniam

raštis rašė, kad jeigu kapi- ityt, buvo labai nevykęs, nim 
jnes mūsų susirinkime daly- tiek 
ivavo didoka grupė žmonių, nepritaria 
politiniai nusiteikusių prieš chuliganizmui prieš pažan- 
pažangiuosius. Jų tarpe bu- giųjų ramius susirinkimus. 

1 vo tuzinas kitas naujųjų Pikietavimo idėjos pravedi- 
Jungtinių Tautų organi- i imigrantų. Pasiklausę nlū- mas susirinkime tik vieno 

' i zacija vis eina silpnyn. Mat,. sų kalbų, jie statė klausi- 
laikinai aprimoi užsispyrimas palaikyti ten [mus. 
Bet jie smarkiai reakcines Kinuos , atstovus;

ko- I laukęs 78 metų. 1^° šalininkai uždegs tie-į
Jis nebuvo darbo liaudies P^čiuhnį kai ą, tai jis

nežinomi submarinai [pagalbą. Pastarais 
bando yra prie Amerikos.” [visur ėjo su liaudies prie- 

Gi United Press žinių Išais.
agentūra rašo, kad Jungti- į Italijojjų mitingus ir pramogas.

Bet tie dipukai, ant kurių rankų dar tebestovi pralie- nes Valstijos turi daug ka-[streikai, 
tas žydų ir anti-fašistų kraujas, mielai sutinka ardyti ;ro 
pažangiųjų lietuvių pramogas!

Ten, kur mūsų žmonės, rengėjai, nebuvo budrūs, jie 
užpuolė pramogas ir atliko šlykščius, chuliganiškus dar
bus.

Clevelande ji-e __ .
ir jį sumušė; įsiveržė į salę, kur buvo rengiama ALDLD^uį‘T 
kuopų vakarienė, ją pridergė, ją hitleriškais vėmalais ap- 
vėmė ir tuomet pasitraukė!

Rochesteryj jie mojosi šeimininkauti ALDLD kuopos 
vakarienėje ir prakalbose, kur kalbėjo V. Andrulis, bet 
policija juos suvaldė.

Brooklyne ALDLD 1-moji kuopa gyvuoja per 35 m-e-[ 
tus. Kiekvieneriais metais ši organizacija rengė visokias| 
pramogas, susirinkimus, diskusijas, bankietus, prakal-1 
bas. Niekad per tą visą laiką į jos pramogas nereikėjo 
kviesti policijos. Jei kai kada policmanas užeidavo, tai 
tik pasidairyti, pasikalbėti, nes jis gerai žinodavo, jog Leopoldo ant sosto? Vienu 
čia jis nereikalingas tvarkai daryti, jog patys rengėjai 
ir tie, kurie pramogoje dalyvavo, yra tvarkūs, taikūs 
žmonės, niekad jokių peštynių neturi ir netvarkos nesu
darys.

balso dauguma pritrenkė 
kunigą ir' jo pastumdėlius.

Kita, įdfįmų, kodėl
> laivynui*’ iUodalvynui įsupurtS* ponušrUapitaji^ Štvedę P>'ie to, kad veik iš , Brocktono ‘kryžiokai pasi- 

I bazių. Viduržemio Jūros'valdžia. ‘ " i visų komitetų pasitraukė I tenkino tik boikotu, ir su-
pakraščiuose, kaip tai, Libi-1 Indo-Kinuose liaudis Sąjungos ii liau-; sirinkimu ? Kas į jų tuš-

ijoj, Italijo j, Graikijoj, ant i streikais ir demonstracijo- yiškų respublikų atstovai, cias galvas įkrėtę proto. . . ,
i'Cyprus salos, Arabijoj, mis pasitiko Jungtiniu Vai- Ja,u net sios organizacijos; Kodėl Vėtra nemformuo-.hitlerininkų _

i JTnvldPP C.ihvilt-'ii-o ir ki- ciiin k-irn l->ivn« iv nriver sekretorius 1 rygve Lie ma- ja visuomenės, kas istikrų- Jie buvo pasiryžę ir pasi- užpuole gatvėje kalbėtoją (A. Bimbą) |Tmkijoj, Gibialtaie n ki jsbjų kai o lanus 11 jnivm reiki/K atsikratyti atsitiko? Kodg, jis> paJmoję užln}lti mūsų sgirin-
Už taika pasisakė tik ke-i Mat, mūsų vyriausybė tei-' i Kinijos reakcininkų. I vyzdžiui, nepasako, kad išikimą Jų nelaimė, kad jie

•••*'- - ’ • - * -L--. — ----------------------------------------------------------------------------- ; pasiliko generolais be ar-
' mijos.

Boikotą ir susirinkimą 
skaitau civilizuota, demo
kratine priemone kovoje su

savusio už piki etą, mažai 
kas tepasirodė, kai atėjo 
laikas stoti Į pikieto gretas.

vadų

lios religinės grupės, kurios Į kia $100,000,000 vertės! 
vis dar tiki į Dievo prisaky-[ ginklų ir amunicijos nau- i 
mą: “Penktas neužmušk!” jai Francūzijos iškeptam; 
Bet katalikų kunigai tą pri- j karaliui Bao-Dai, kurioj 

[sakymą jau seniai pamiršo, į liaudis nekenčia.
Japonijoj padarytas už- j

i puolimas ant demokiatinių l (ųevelando incidentas pri- 
korejiecių. Uždai yta jų Fjvers kiekviena demokratiš-Idėl darbo klasės išmatų, 
taigos, suimta apie 1,200 kai nusistačiusį lietuvį pa-i 
demokratinių žmonių. 'galvot. Clevelande įvyko 

Lenkijos liaudies denio- ; |.0^s chuliganizmas, kad
' - ■ ’ -j kiekvieną padoių ziuogų t§t f] dįd j klaid

- - ... - i sukrėtė pasipiktinimo kers-į Y
Į tas ant smetonininkų kry-1 
i'žiokų. Nors tai jau ne pir-l

nes jie dirba išvien su karo ! 
| ruošėjais.
I Belgijoj monarhistai su
tiko milžinišką liaudies pa
sipriešinimą grąžinimui

Kas del kryžiokų 
siautėjimo

ja,” na ir šoka per virvukę
Nenori eiti į sau nepatin
kamą susirinkimą, neik.

kartu streikavo 500,000 ] 
žmonių. lavo, kad Anglija ir Jugti-

Bulgarijoj Tito agentas nes Valstijos sumažintų sa-| 
Brauko Zvieratz prisipaži- [vo atstovybių narių skaičiui 

Todėl policijos pareigūnams buvo nuostabu, kai praju- no, kad. jis ir jo grupė, pe 
sį penktadieni, kovo 31 diena, jiems buvo pranešta,į kad reitų metu pabaigoje, pla- iriausiai atšaukti pulkinin- 
ALDLD 1 -mosios kuopos prakalbose ji yra reikalinga 
tvarkai palaikyti.

i Varšuvoj.

sišauk savo susirinkimą. Ne- 
bliauk gatvėje, kaip lauki
nis, prie kitų žmonių susi
rinkimo salės,* nesiveržk į 
kitų žmonių susirinkimą, 

tai glaudžiasi po nevartok kumščio prieš ki- 
Reikalauja vy- maUėhLnffahr5wis‘'Ldl-ifašistine Juoda prasmirdu-|tų žmonių kalbėtojus. ~ 
...1,4.: mas cnuiiganų žygis, paua • i Kumštis, teroras. za i

navo bombų pagalbą nužu-; kus ir kitus karininkus, 
dyti Tarybų Sąjungos mar-j Filipinų salose smarkus

Tokie žmonės, kurie ieš
ko prieglaudos pas fašistus, 
kada pradėjo reakcija siau- 

j vie- 
:ton suglaudus eiles atmušti 
’reakciją. 1

, n ] šia skraiste.rytas ant demokratiškų su-'
eigų, bet clevelandiškis I Stokime vienybėn, atmu- 
smurtas biauriausias iš vi- Šimui chuliganų užpuoli-

Chuliganai buvo pasirengę ardyti mitingą-prakalbas. šąlą Klementį Vorošilovą ir j valstiečių ir darbininkų ju- su fagistu govėdu padarytu imu ir reakcijos ant darbo 4-^1 xlrxx.x ” TXL...LZ4 DilLxXL. TZlnk/J Rnlrroviinc izvvi ti n Qi.’hne n u - ' r! i i m o c Pu vf i r/ a m i armiio „ .°. v J c i , , e ,Ji-e tai darė “dviem frontais.” Išlaukė j Piliečių Klubo. Bulgarijos vyriausybės na-i dėjimas. Partizanų armija 
jie surengė pikietą, kuriuo vietos žmonės labai pasipikti-; rius. Suokalbis nepavyko, .kuri vadinasi “hukbalahap’ 
no. To neužteko: jie nusitarė susiųsti salėn “rinktiniau- 

’ sius” (ir gal kruviniausius) hitlerininkus, 1__ ___
griautų mitingą iš vidaus!

Hitlerininkai puikiai žinojo, kad jų pikieto niekas ne-

’ musų šalyje.
' “ ‘ .jnes jis ir dar 23 kiti suokai-1atakavo net keturis mies- i Kas reikia darytų kad pa-: 

kad šitie bininkai buvo suimti. 'tus arti sostinės Manilos. įstojus Smetonos šauliams- : 
Burmoje partizanai laiko Vieno miesto ir majorą iš- [fašistams kelią? Visą pir-j 

garsų miestą Mandalay ir sigabeno.
Urugvajaus 

čechoslovakija buvo pri-1 nariai smarkiai 
žmonių prisipildė pilnutėle Klu-Ivelsįa išdepoituoti Vatika- užgyrimui sutarties 

----- - - - Ino atstovą Ottavio de Liva, Jungtinėmis

i klases!
Vienybėje— galybė!

Priešfašistas.

Kumštis, teroras, žali 
kiaušiniai, ardymas susi
rinkimų, staugimas gatvėje 
yra fašistinės, chuliganiš
kos priemonės. Mes jas 
griežtai smerkiame. Mes 
prieš jas griežtai kovojame.

A. Bimba

paisys, žmonės prakalbosna eis, tad jiems rūpėjo nutiii-Odelius šalies plotus.
, , _x i • < • *111 /■’nnhncd/vi/n Iri in Lnv/go eigoje ardyti ramybę ir neleisti tęsti prakalbų. I

Kaip skaitytojas žino, :
bo salė; šimtai grįžo nuo durų. Kiekvienas, įeinąs salėn, 
mokėjo 25 centus įžangos. Kas mokėjo už chuliganus, 
mes nežinome, bet girdėjome, kad už jų įžangą buvo už
mokėta iš kaž kokio fondo.

Tarp padorių žmonių, buvo keletas ir gerų, padorių

miausia reikia mums pro- i 
parlamente gresyviškiems lietuviams 

priešinasi rimtai pagalvoti ir organi- 
su zuotis, kad atmušti užpuoli- 

__ t ___ ___ , _„..o_____ Valstijomis kus- Rengiant_kokį sąskri- 
nes jis vadovavo šnipijadai. nuo 23 d. lapkričio li349 m. dį-pažmonį, būtinai, reikia 
Taipgi išdeportavo ir eilę Mat, toji sutartis suteikia turėti prie durų tvirtą ap-
kapitalistinės spaudos ko- daug galios mūsų * Wall 

I respondentų, kurie daly va-1 stry to kapitalui Urugva- 
vo suokalbiuose prieš liau- jaus re;

saugą, kad neleidus chuli
ganų gaujai įsibriauti vi- iLxcvjry a ucci vi a v? i v u, į ' c cj </ c.

. ... |WM .vspublikoje. Kol kasidun. Prašant miesto admi-
dtpukų suėjusių pasiklausyti kalbėtojų- bet keletas de- dies demokratinę Vyriausy- Urugvajaus ”” l”5".... ..respublika,

I Pietų Amerikoj, dar yra 
valdžia laisviausia šalis.

Turkijos reakcininkai 
atstovybei, kardu mosikuoja ir šaukia, 

kaltina, kad amerikiečiai [ kad jie jau gatavi karui 
kad į dalyvavo suokalbyje čekų: prieš Tarybų Sąjungą. Jie

Ji teko kviesti tuomet, kai iš Vokietijos atvyko “kul
tūringieji” Hitlerio auklėtiniai!

Ar jūs, gerbiamieji, galite įsivaizduoti, kaip visa tai 
..nužemino vardą visų dip'llkų policijos akyse ir Williams- 

burgo visuomenės akyse?!
Visa tai padarė chuliganai ir ti-e, kurie juos organi

zuoja !
Kai tik pora policmanų pasirodė, “didvyriai” hitleri

ninkai tuojau nuleido ausis. Policijos kapitonas pasakė 
•jiems: kiekvienas, kuris mositės kelti netvarką, būsite 
•paimtas į policijos nuovadą.

Na, ir to užteko!
‘“Didvyriai” pasidarė geri, ramūs. Jų visi planai mi

tingui ardyti subliūško.
Mitingas pasibaigė taip, kaip jis turėjo pasibaigti: ra

miai, tvarkiai?
Kokia gi iš to išvada?
Išvada yra tokia: mūsų organizacijos kituose miestuo

se, rengdamos kokias nors kultūrines ar apšvietos pra
mogas, privalo nesidrovėti pasikviesti policijos, jei jau
čia, kad klerikalai-fašistai-socialistai organizuos chuliga
nus pramogoms ardyti.

Policija yra palaikoma tvarkai daboti, todėl tenka jai

šimtų dipukų buvo hitlerininkai, razbaininkai, suėję pra- 
kalboms, ardyti. • i čechoslovakijos

Kas gi tuomet rengėjams teko daryti? • [įteikė du protestus Jungti-
Tuomet jie, aišku, kreipėsi į policiją, reikalaudami, jnių Valstijų

kad pastaroji žiūrėtų tvarkos.
Tai buvo pirmas sykis šitos kuopos istorijoj'

jos parengimą teko kviesti policija!
pranešti, kur numatoma, jog hitlerininkai bandys atlik
ti pogromiškus darbus.

Tenka turėti geri rengimo komitetai, kad jie pramo
gas dabotų, kad, jie žiūrėtų tvarkos.

Pramogos turi būti rengiamos visur, bet neprivaloma 
miegoti, neprivalo rengėjai jaustis, kad jų pramogų ne
užpuls hitleriniai chuliganai.

Jie juk tam yra organizuojami.
Juos specialiai ruošia nusibankrutavę 

patys tik dar neseniai garbinę Hitlerį.
Gyvename ir mokomės.
Ten, kur mūsų pramogų rengėjai yra apdairūs, iš j 

ankšto pasirengia, ten chuliganai negali pramogų išar- 
dyti.

Podraug privalome aiškinti padoriesiems dipukams, 
kad jie griežtai atsiribotų nuo chuliganų, nuo tų, ant ku
rių rankų Lietuvos žmonių kraujas dar tebestovi nenu
dilęs.

Akstinkime visus lietuvius darbo žmones eiti į pramo
gas, jas remti, padėti mums kovoti prieš lietuvių tautos 
neprietelius, suvykusius čia Amerikos žmonių pinigais 
ir pasiduodančius visokiems niekingiems “vadams” mūsų 
kultūrinėms pramogoms ardyti.

nistracijos leidimo kokiam 
bankietui arba koncertui, 
reikia prašyti policijos ap
saugos nuo užpuolikų. Nors 
tas darbas nelengvas pada
ryti, bet planingai veikiant 
galimas.

Žinome, kad chuliganams 
tas žygis daryti — užpuldi
nėti savaime nenusibos, nes 
yra kas jiems komanduoja. 
Sužinojus, kas tokie per 
viršylos tiems smogikams 
komanduoja ir gaujas su
organizuoja, reikia praneš
ti apie jų poelgį valdžios or
ganams.

Žinome, tokie pogromšči- 
■ kai vis savo vado klauso, 
Ijie klausė būdami Lietuvoj 
ir Vokietijoj, klauso jo ir 
čia Amerikoj, nes toki avi
nai niekad savo protu ne
protavo, tik pildė vado už
mačias. Bet, ot kas man 
daugiausiai pasibiaurėjo. 
Randasi ir iš mūsų progre
syvių, kurie eina su kryžio
kais kartu į jųjų parengi
mus. Smetonos uždūšinėse

FOll ISA
7073

mūsą 
išsklaidyti

Kariškai prisirengusi, Italijos policija vairuoja 
jeepsa ant šaligatvio Milane pastangose 
darbininkų demonstraciją neseniai įvykusiame genera- 
liame streike, kuri buvo iššaukusi Generalė Darbo 
Konfederacija. Apatiniame paveiksle matome polici

ją brukant streikierius prie sienos.

Bal. 5, 1950dainuoja “0 Marija, Mari-1 2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Trečiad



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

Sapnas
Rašo K. S.(Fantazija)

(Pabaiga) (Įėjau akių atitraukti nuo'
Sapne iš sapno atsiradau Sio stebuklo. Tas mirgantis 

ir atsiradau didmiesčio žibčsys keitėsi j rasą, gi ta 
prieplaukoje tarp minios irasa apklojo visą stalą, kė-
žmonių, susirinkusių pasi
tikti iš karo grįžtančius sa
vo artimuosius. Čia buvo 
tik ašaros ir ašaros. Čia 
mačiau alpstančias motinas 
ar žmonas, kurių sūnus ar 
vyrai neatėjo nuo laivo — 
negrįžo. Čia mačiau galin
gus vyrus, narsius karius 
springstant ir tarytum plie
ninėmis karštomis ašaro
mis sriūvant ir nusikrei
piant, kuomet dėkingos mo
ters lūpos paliečia ją kak
tą, ačiuojant už pergalę

pajūriu, 
pamačiau 

išgirdau

Eidama palei 
nešvaria gatve, 
skersgatvyje 
žmonių buri ii 
spiegiančias moteris. Tai
sukvežimis sutrėškė šešių 
metų berniuką, nes jo mo
tina ir tėvas dirbo dirbtu
vėje, o miestas pagailėjo 
vaikučiui priži ū r ė tu ves.

Kiek toliau paėjus, pasu
kau į gražų kelią-alėją, ant 
kurios buvo ilgos lyses, ža
lios pievutės ir paviešimai 
medžiai iš abiejų šonų. Po 
kairei stovėjo gotiškos ar
chitektūros puošni akmeni
nė bažnyčia, o po dešinei 
aukšta, brangia plienine 
tvora užtvertas didžiulis 
kiemas, 
šimtai 
didumo 
Astuoni 
maudė, 
rengė 
kieme, žalumynuose ir, gė
lėse nuskendęs ramiai sau 
snaudė didžturčio palocius.

Namu link kelias vedė 
per pažįstamas vietas, ’pro 
mažažemiu sodybas.

Namo parėjus, kaip ir 
A paprastai, palesinau vištas, 

pašėriau karvę, paršiuką, 
prisirinkau žagarų pundelį 
ir einu per purvyną. Ogi 
žiūriu, kad lietaus praplau
tas koks tai stikliukas labai 
vaiskiai žiba prieš mėnulį. 
Paėmiau aš ji, parėjus pa
dėjau ant stalo ir kuriu ug
nį vakarienei virti. Patėmi- 
iau, kad stikliukas ir prie 
lempos spinduliuoja. Atsi
minus patarlę, kad tikri 
deimantai ir perlai žibą ir 
tamsoje, aš užgesinau lem
pą. Stikliukas žėrėjo. De- 

s ganti žagarai pečiuje braš
kėjo, degė o aš, užsimąs
čius, į stikliuką žiūrėjau. 
Kas tai būtų do daiktas, ar 
aš laimę atradau, didžiulį 
skarbą? Kaip ta pergyventa 
viesulą visokios mintys ver
petais lėkė per mano galvą. 
Širdį kuteno džiaugsmas ir 
sykiu baugino šmorai viso
kių galimybių: kur aš jį pa
dėsiu; kaip jo tikrą vertę 
sužinosiu, ką pasakys pirk
liai, ar jie manęs neapgaus; 
o gal čia vistiek tik papras
to stiklo šmotelis?

Pavargusi nuo susijaudi
nimo vis dar tebestovėjau 
rankas drūčiai suspaudusi 
ir tėmijau ugnia žėruojantį 
stikliuką. Kas tai būtų per 
•svečias?

Ilgai bežiūrint, rodėsi, 
kad stikliukas pradėjo ju
dėt, linguoti;

bažnyčia,
brangia

užtvertas
kuriame buvo du 

vienodo plauko ir 
medžiokliniu šunu.

vvrai juos šėrė, 
šukavo ir mokino, 

medžioklei. Toliau

dės, bliūdus, puodus ir ma
ne; stambesni jos lašai vir
to į raudonus, geltonus ir 
ružavus permatomus rubi
nus. Smulkučiai lašeliai, 
krisdami ant manęs, darėsi 
panašūs į mažus baltus 
drugelius ar snaigių žvaig
ždutes ir už kelių minučių 
aš buvau apsupta labai il
gu, gražiai kvaldotu baltu 
šydu ir jame skendau, kaip 
sniego miglose. Rubinai pa
virto į stebėtinai gražių gė
lių daržą; mano rankose at
sirado kvepiančių baltų ir 
raudonų bijūnu didžiulis 
bukietas, o aš merdėjau 
sapnu labirinte, akis įsmei
gusi į brangakmenį.* * *

Staiga man mintyse pa
sivaidino baisūnas slibinas, 
anas kvietkų daržas ir pek
la, spindulių vainike nukry- 
žiavotoio paveikslas ir tarsi 
paslaptingas balsas iš dan
gaus man lėtai, aiškiai ir 
įtikinančiai pasakė, kad ši
tas perlas yra iš pekloje nu
kankinto bijūno žiedo šir- 
džiukės!. ..

Nuostabos sukrėsta, aš 
kritau į kėdę, suspaudžiau 
rankomis savo smilkinius ir 
kaktą ir neverkiau, bet aša
ros labai, labai gausios per 
veidus plūdo ir plūdo per 
ištisą valanda ir aš jų nie
kaip nebegalėjau suturėti. 
Sunkiai, lyg sumušta, iš 
krėslo atsikėlus iš naujo už
kūriau ugnį, nes jau buvo 
visai užgęsusi. Priėjus prie 
viedro apsiprausiau galvą, 
kaklą, veidą ir kaktą su 
šaltu vandeniu ir tik tada 
nustojau verkus.* * *

Ką per visą šitą šiurpu
lingą sapną patyriau, ką 
mačiau karo griuvėsiuose, 
ką mačiau pragare, ką ma
čiau prieplaukoje, tai kad 
aš turėčiau šimtą jautrių 
širdžių, šimtą šviesiausių 
protu, šimtą vikrių ^plunk
snų ir šimtą rankų ir tai 
nepajėgčiau tinkamai apra
šyt ir apsakyt kančias tų 
gėlių - dūšių, kurios paten
ka į peklą ar į karo verpe
tus.

Ir kas pagydys nunioko
tą, sulamdytą gėlių sveika
tą .. . Kas pagydys sutrin
tą, supurvintą ir kruvinai 
sužeistą žmogaus širdį — 
kas pakels prislėgtą ir 
skaudžiai nuskriaustą var
guolio dvasią?

Suprantu dabar aš aiš
kiausiai, . kodėl ąžuolas vy
ras springsta, ęriuva karš
tomis, tarsi plieninėmis
ašaromis ir nusikreipia, 
kuomet ypatingame gyveni
mo momente dėkingos mo
ters lūpos paliečia jo 
tą.
Vasario 6-50.

kak-

Kas nors iš mums mielų žmonių atida* 
ve gyvybę už laisvę nuo fašizmo. 1 ačiaU 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Maisto kainoms vis tebepasilaikant aukštomis, val
džios sandėliuose maisto produktų perviršius kraunasi 
ant perviršiaus. Greta to kraunasi ponų kongresmanų 
tušti (tūli jau ne taip tuštybiniai) sumanymai, ką su 
tuomi perviršiumi maisto daryti. Gi čia matomoji Lor
raine Adamson iš atstovų buto žemdirbystei komisijos 
parodo pervirši susikaupusių tų visokių pasiūlymų, su 
kuriais kongresas galės žaisti iki atostogų. Užsidarę 
sesiją, kongresmanai sugrįš į savo susiedijas vesti sa
vo kampanijas už iš naujo jų išrinkimą į kongresą, 
žadėdami beveik rojų ant žemės. Tą buvo žadėję 
ir praėjusiais rinkimais, bet, tapę išrinktais, balsavo už 

bombas žmonėms ant žemės, o pajų tik danguose.

Vyrai klauso tos moters

Nėra žinios, ar daug to
kių esama mūsiškiame svie
te. Tačiau žinoma, jog ran
dasi bent viena tokia West
chester apskrityje, Didžio
jo New Yorko kaimynuose, 
kuri patiekia įsakus trisde
šimt devyniems policijos 
departmentams. 0 tai reiš
kia įsakus dar didesniam 
pulkui vyrų, nes juk rasis 
labai -mažai tokių depart
ments kuriuose rastųsi tik
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vienas policistas.
Ta moterimi yra lietuvių 

kilmės daktarė Victoria 
Abraitys, amerikiečiams 
patogumo dėlei savo pavar
dę pakeitusi į Victoria A. 
Bradess.

Daktarė yra gimusi New 
Yorke ir čionai tebegyvena 
su savo tėvais, gyvenančiais 
80 Ralph Ave. Tiesa, kad 
jos tėvo (inžinieriaus) po
zicija buvo jai geru akstinu 
ir parama moksle, vienok 
savo dabartinės pozicijos ji
nai atsiekė ne be pastangų 
ir talento.

Per 25-ris metus ji gyve
no ir mokėsi Yonkerse. Iš
ėjusi iš Barnard Kolegijos, 
1928 m., dirbo laboratori
jos techniku Mount Ver
non ir New Yorko ligoninė
se. Vėliau įstojo New Yor
ko medikališkon kolegijon 
ir ją baigė 1946 metais, o 
paskiau dirbo interniųGras- 
slands ligoninėje.

Kuri- moteris siekėsi bent 
kokios pozicijos, ji žino, 
kiek moterims randasi 
skerspainių.

Kokia dabartinė dakta
rės pozicija?

Daktarė Bradess yra

Pirmoji Moteris 
Medikališkas Oficierius.

Daktarė Bernice R. Wal
ters nesenai tapo paskirta 
laivyno daktaru, priskirta 
pradėti dirbti ant laivo

spinduliai (U. S A. Consolation. Ji turi 
mirgėjo ir akino mane. Iš leitenanto • komandieriaus 
nuovargio galva man ant laipsnį. _ 
peties pasviro, bet aš nega- įstaigose iki to laiko dirbo laive.

penki daktarai moterys, ta
čiau dr. Walters pirmoji 
tapo paskirta veiklion tar-

dėl to visame mūsų kongre
se dar neturime nei dešim
ties moterų atstovių.
Dar Apie Pavardes .

Atrodo logiška, kad tu
rėtų būti geriau su viena 
pavarde gyventi visą am
žių toms moterims, kurios 
gyvenime . atlieka bent ką 
pačios įvertinti savo pavar
dę. Visuomeniškai veiklai 

j ar bile kuriai meno ar mok- 
Čia pat buvęs Harrison I slo šakai linkusi mergaitė 

Smith sakėsi tik ketveri kuo nors pradeda atsižymė- 
metai susidomėjęs moteri- Į ti jau ..savo mergystėje, 
mis. Ir jis norėjo patarti, i Nespėjo suaugti, išteka, ir 
kad reikia moteris mokyti I yo) tampa nežinoma. Na, o 
užimti savo vietą pasauly- jeigu jai taikosi našlystė, 
je. " perskyros, iš naujo vedima-

Ponas Smith su teisėja pįs’ pavardės permainos ne 
Kross dėl to biskelį susigin- tiktai kad nepadeda, bet, 
čijo. Teisėja tikrino, kad toi^?Jals atvejais, einant mū- 
mokyti reikalinga ne mote- | siškuoju dorovės mastu, 
ris, bet vyrus, nes vyrų pa- kartais dar ir pakenkia. . 
šaulyje moterų prasisieki- 1 Tiesa, susidaro lyg ir 
mas saulėn daug priklauso įPaimaYa atsiradus kūdikių, 
nuo jų. Smith sakė, kad vis- | ^eP.° Jiell^s pavardę duoti 
kas priklauso nuo moterų. .............
Moterys turėtų kolegijoje 
studijuoti politinius moks
lus, stoti į politinius klubus, 
kandidatuoti į valdvietes.

Moterys sutiko, kad visa 
tai labai gera, išskyrus tai, 
kad prie tų visų sąlygų mo
terys gali prieiti tiktai per 
kovą, jeigu jos gabumais ir 
išsilavinimu tiktai teprilyg
sta vyrams. Daug didesnių 

uv- gabumų ir dar labai gra- 
senko, kuTi yra Hildegardės i ^os .moterys, sutiko jos, 
manadžeriumi, dar naujo- I įjai ais, ^a 1 gau^ pozicijas 
viškoje nesenai moterims Odeles kovos, tik pei 
teprieinamoje srityje.

Iš vartojančių savo pa
vardę, kalbėjo Doris E. 
Fleischman (visuomeniš
kais reikalais patarėja, tos 
pat profesijos vyriškio Ed
ward L. Bernays 'žmona.) 
Ji sakė, kad jeigu moterys 
pasilaikytų savo pavardes, 
taipgi kad jos netekėtų ieš
kant saugumo už vyro pe
čių, ekonominiais sumeti-

Keno darbas ar nuopelnas, 
tam turėtų tekti garbė

O gal ir negarbė, bet 
kožnam pagal nuopelną. 
Taip argumentavo būrys 
moterų ir grupė vyrų, susi
rinkę į LPRMWUTON 
sueigą. Kas tas? Spaudos 
klaida? Ne. Tai tos organi
zacijos vardas. Angliškai, 
pilnais žodžiais, jisai toks:

League to Protect the 
Rights of Maried Women 
to Use Their Own Names. 
Tai grupė reikalautojų, kad 
vedusios moterys turėtų 
teisę pasilaikyti savo mer
gišką pavardę.

Susirinkusieji į Sherry 
Netherlands viešbutį argu
mentavo veik visi už, bet 
kiekvienas siūlė skirtingas 
priemones. Ir čia kalbėju
sios moterys, atrodė, visos 
atsiekusios šio to, nežiū
rint, vartojo jos savo pa
vardę, ar vyro.

Tarpe vartojančių vyro 
pavardę kalbėtoju 
teisėja Anna Kross, kuriai, 
kaip jau matome, pavyko. 
Ten buvo Wilma Soss, kuri 
jau tūlas laikas bombar
duoja U. S. Steel firmos 
duris, kad ją įsileistų į di
rektorių tarybą, bet neįsi- 
beldžia. Ir buvo Anna So-

mais, gal būtų mažiau pa
irusių šeimų.

Doris Stevens, Dudley 
Field Malone’s, našlė ragi
no moteris daugiau daly
vauti politikoje. “Išeikite iš 
požemio,” šaukė ji.

buvo

Westchester medikališko 
egzaminieriaus padėjėju. Ji 
pirma tokia tame depart- 
m-ente. Tai sunkios prievo
lės. Vyriausiojo egzaminie
riaus daktaro1 David M. 
Spain nesant pareigose, ji 
įsako, kas reikia daryti ga
ivus pranešimą apie ištiku
sią jos distrikte žmogžudys
tę, saužudystę, nelaimėje ar 
bile kur netikėtai mirusį 
reikiant ištirti. Ji pati vyk
sta'pamatyti mirusį, pa
tvarkyti pomirtinį skrodi
mą, tyrinėjimą. O tai palie
čia 45 asmenis, tarpe tų, 22 
lavintus technikus.

Greta to ,dr. Bradess tal
kina sveikatos departmen
tal, vykdo tyrinėjimus van
dens; pieno, kitų maisto 
reikmenų.

Reikia būti pripažinta 
savo profesijos žinove, kad 
patvarkymai būtų išgirsti 
ir disciplinuotai vykdomi.

— Kaip ji atrodo? — 
pirmiausiai išgirsi klausi
mą tų, kurie įpratinti sie- 
kiančiuosių į meną merginų 
pasisekimą rišti su, jų, iš
vaizda.

Daktarė atrodo, kaip vi
sos, turinčiosios gyvenime 
rimtą siekį. Įdomiausia gal 
bus tas, kad ji nėra užsi- 
darėlė. Ji vairuoja savo ma
šiną ir laiks nuo laiko joje 
ištrūksta pasigrožėti gam
tovaizdžiais. Gi nuvykusi į 
šeimos vasarvietę prie Can
dlewood Lake žuvauja, 
plaukioja, irstosi, o žiemą 
čiuožinėja. Sportą, tačiau, 
ji laikosi ne siekiu, bet prie
mone gaivumą atnaujinti, 
sunkumus užsimiršti, gam
toje atgauti stiprybės.

Žiūrint į Dr. Bradess, 
bandant palyginti jos uži
mamą aukštą vietą su jos

Laivyno įvairiose nybon militariškojo laivyno sportiniais polinkiais, su jos 
atletiška figūra, gyvai pri- stiprybės.

intrigas, bet tai retenybe.
Vidutinės moters, pri

lygstančios didžiumai įvai- | 
rias pozicijas užimančių i 
vyrų, galimybę pakilti šios;
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Tačiau turtingesnieji jau 
senai tą išrišo. Pavyzdžiui, 
velionis mūsų prezidentas 
Rooseveltas pirmuoju var
du buvo Franklin, antruoju 
vardu turėjo motinos pa
vardę Delano, o po tėvu —• 
Roosevelt. Visi taip galėtų 
būti užvardinti. Ir, jei būtų 
atitinkamas Įstatymas, atė
ję į atitinkamą amžių, vai
kai patys galėtų pasirinkti, 
katra pavarde vadintis. 
Biskelį daugiau užimtų vie
tos knygose, tačiau, tai nie
kam nekenktų, popierio iš
tektume. F-a.

simena kito jauno lietuvio 
profesijonalo daktaro Gus
taičio patarimas.

Prieš keletą savaičių 
brooklynietis dr. Petras 
Gustaitis, trumpą (po LDS 
jaunimo kuopos susirinki
mo teiktą), bet įdomią ir 
labai suprantamai pateiktą 
prelekcija (apie vyriausius 
nervų ligos požymius ir 
kaip tos ligos vengti) už
baigė maždaug sekamai:

— Gyvenkite normaliu 
gyvenimu, jeigu yra gali
mas toks dalykas, kaip nor
malus gyvenimas, tai yra: 
gerai miskite, reguliariai il
sėkitės ir būtinai, pirm vis
ko, neužmirškite pasilinks
minti, nes tai tonikas jūstį 
nuotaikai. Ypačiai jūs, vy
resnieji draugai, turėtumėt 
daugiau skirti laiko pasi
linksminimui, — sakė dak
taras.

Daleistina, kad visi tie, 
kurie lankome lietuvių vi
suomeniškas sueigas, ypa
čiai teatrus ir koncertus, 
kuriais dabar mus gausiai 
apteikia mūsų menininkai, 
įvykdome tą daktaro mums 
patarimą. Vasarą gamta 
pasigrožėti ir sykiu pasi
linksminti teikia mums or
ganizacijų piknikai. Gal bū
ti dėl to tie “visur esantie
ji,” nežiūrint eilės susikau
pusių mums metų, vis dar 
nemažai nudirbame ir ne
daug tedejuojame. Turėji
mas siekio ir mokėjimas jį 
suderinti su aplinka teikia 
mums ištvermės ir r naujos

į Binghamton, N. Y.
LLD 20-tos kuopos mote- 

pramogos dalyvės palygino j rų skyriaus susirinkimas 
su anekdotiškai pakartotu atsibuvo kovo 3, pas Pau- 
Heywood Broun’o laišku pną Bakšienę. Narių daly- 
jaunam vaikinui, kuris jo vavo vidutiniai ir visos rim- 
klausęs patarimo, kaip jis tai svarstė siu dienu bėgan- 
galetų tapti laikraštininku, j 
Braun vaikinui atsakęs:

— Gauk darbą prie laik-’Į 
raščio.

Kitais žodžiais, 
moterys turėtų gauti pozi
ciją, kad galėtų joje kilti 
aukštyn. Tokių pozicijų 
kas nesiūlė moterims seno
sios, valdančiosios partijos.( 
Tik vienur kitur, kur darbi- 
ninku ir progresyvių parti
jos ar grupės tą seniems 
surambėjusiems 
riams nepageidaujamą!Yra apie $30. 
klausimą pajudino, seno- Ligonių yra 
sios partijos buvo prispir- 'Dainienė, 
tos pastatyti vieną kitą mo- Ateinantis susirinkimas 
terį kandidatu strategiško- i taipgi įvyks pas d. Bakšie- 
se pozicijose. Bet, jeigu ga-mę 41 Glenwood Ave. 
Įėjo nerinkti, neišrinko. Tail Korespondentė J. K. N.

|čius reikalus.
Iždininkė O. Girni-enė at

nešė 10 kopijų žurnalo, 
' Lietuviu Meno Sąjungos iš- 

. leisto Chicago, Ill. Penkias 
-- į kopijas narės išpirko, o 5 
kol Pa®m® parduoti J. K. Ne-

! lesh.
Už dienraštį Laisvę už

rašinėtojų nuošimtį prida
vė M. Kazlauskienė ir O. 
Girnienė $4, J. K. Nava- 

politikie- linskienė $10. Ižde pinigų

viena, L',

Šeimininkėms
Sį Skyrių Veda E. V.

AVOCADO SU ŽUVIMI < na pigu ir verta

1 kenukas tuna žuvies ’dažniau. _ __
2 šaukštai lemono sunkos ?ana ^au in£ >
1 nemažas avocado pudingų me-
1 šaukštas prirengtu (17« vitaminų ir mine-

• ralu.

naudoti
Kaipo .vaisius,

krienų.
Išėmus 

sumaišyk 
Nulupk 
kaulą,

žuvį iš kenuko, PRIESKONIŲ 
su lemono sunka. SMULKMENOS 
avocado, išimk Smulkiai supjaustyto rū

minkštimą sutrink kyto liežuvio likučiai - tri- 
gerai su šakute ar išspausk mingai, įmaišius į tomato 
per sietuką. Sumaišyk vis- sosą, labai paskanins spa- 
ką kartu.

Gali užsitepti ant duonos 
riekelių ar ant sausainių. 
Taipgi galima naudoti ir 
darymui sandvičių.

Avocado’s yra gana bran
gu šiaurinėse valstijose, bet 
kai kada atrandi ir prieina
ma kaina. .Bet pietinėse, 
kaip Floridoje ir kitose, ga-

—•

‘ghetti. * *
likučiai, smul-

*
Avienos 

kiai supjaustyti ir sumaišy
ti su virtomis daržovėmis, 
sudrėkinus geru sosu ir pa
kepus pečiuje, bus skanūs 
pietus. Tinka viršų apdėti 
.sugrūstomis bulvėmis ir 
sykiu apkepinti.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Trečiad., Bal. 5, 1950



Dr. S. Matulaitis

KALVIO IGNOTO TEISYBE
■ 3-2L.5O APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIČIUS

Iš kur kilęs žmogus
(Tijsa)

didelisKitas
žmogaus skirtas nuo gyvu
lių tame, kad žmogus neap-

geidaus išsivystę, pratimu 
jie galima tiek išvystyti, 
kad toki žmonės kraipo au-

Klausimai
KADA J. V. VĖLIAVA 
BUVO PRIIMTA?

Klausimas.—Kada JAV 
liava buvo priimta?

Atsakymas. — Birželio
d., 1777 m. Amerikos Jungti- 

Valstybių Kongresas priė- 
vėliavą sekama rezoliuci-(Tąsa) j.

— Man negaila, kad tik ne tinginiui. 
Žiūrėk, kaip savo. Atgydyk, atganyk. 
Rokuosimėms paskum.. .

Derešiui Deksnys pataisė vietą prie 
ožkos savo žabiniame gurbely ir šėrė, ir 
gydė, kol visai pastatė ant kojų.

Netrukus jis pamatė, kad darbo jam 
Laužadis už tą Derešių užkrovė dvigu
bai, bet nenusiminė: “Mat jį velniai! 
Dirbsiu! sakė jis sau. — Dirbsiu, iki už 
Derešių atadirbsiu, ale jau tada tai, 
brač, — fit!...”

Bet ir septynioliktieji metai prabėgo, 
ir aštuonioliktieji Įpusėjo, o Laužadis 
dar vis jokių kalbų apie atsilyginimą ne
prileido. Derešius, nors ir Deksniui pri
skiriamas visose arklių revizijose, vis 
dar buvo Laužadžio savastis.

Senasis Varkalys, matydamas, su ko
kiu užsidegimu Deksnys puoselėjo tą il
gakojį vokiškos gurguolės gremėzdą, 
kartą mėgino prablaivinti Deksnį, įspė
ti, kad su Laužadžiu nelengva bus susi
derėti :

— Glostai, glostai tą dvėslyną, kaip 
ubagas paršelėką, ėgi kam jis teks, — 
da nežinia . ..

Ignoto buvo tvirti, raumeningi pečiai, 
stambus, kaip iš ketaus lietas, stuomuo 
ir truputį krypuojanti sunkių ir labai 
tvirtų kojų eisena, kepurę jis laikė ran
koje, galva jo buvo trumpai kareiviškai 
nukirpta,’ bet ūsai, — senoviškai dengė 
kone pusę veido.

Dar neatvėsęs po susidūrimo su Grau
žiniu, Ignotas buvo paniuręs, ir kaimy
nai tylomis nužingsniavo per kaimo ga
nyklas. Tik šnekusis Deksnys ilgai ne
galėjo pabūti užsičiaupęs.

— Na, tai kaipgi, Ignasiau, nepasi
liksi? — neiškentęs prakalbino jis drau
gą.

— Nežinau, —• tik gerą galelį paėjęs, 
atsakė Ignotas.

— Na, ir kaipgi čia taip paskelt ke
lionėn ... Agi — tokie plotai! Kaip tu 
tik ir parkeliavai, brač?

— Agi, taip — akiploti!, — nenorom 
atsakė Ignotas.

-— Taip jau ir akiploti!! — susijuokė 
Deksnys. — Dėlto nosies tiesumu keliai 
neina, brač. . .

Jis stengėsi neatsilikti nuo . Ignoto 
žingsnių ir vikriai styreno šalia jo savo 
sausomis, gyslotomis kojomis, lyg pats 
sau vis šapendam'as:

Reikia paminėti dar vie
na panaši liekana pas žmo
gų—uodega. Pas kiekvieną 
žmogų yra 3-4 uodegos 

, bet

Tiesa, pas žmogų tankūs 
plaukai auga tik kai kurio
se vietose: ant galvos, sma- 1 v 1 J • | vi y A CV V
kro, pažastėse, tĮesf lyttes I stuburkauliukai, bet jie 
organais, šiaip ant viso ku-1 p, pa’slepti po oda; juos 

[ matyti tiktai griaučiuose. 
[Pas žmogaus gemalą antra
me mėnesyje visuomet yra 
uodega; tikra uodega, to
kia, kokia būna pas visus 
uodeguotus žindančius gy
vulius. Gemalui/ toliaus au- 

|gant, ta uodega vis mažėja, 
! pagalios ketvirtame mėne-

no auga tiktai reti ir maži 
plaukeliai. Tačiau šitie 
plaukeliai yra ženklas, kad 
žmogus kilęs iš apžėlusio 
plauku gyvulio. Pasirodo, 
kad žmogaus gemalas šeš-- 
tame savo vystymosi (moti
nos ysčiuose) mėnesyje esti 
apžėlęs tankiu, minkštu

gyvulių gemalai tuo pačiu 
vystymosi metu. Neapžėlę 
plauku tiktai padai, delnai, 
lūpos, kas esti ir su gyvu
lio gemalu. Tiktai prieš 
gimsiant tie plaukeliai nu
krinta, pasilieka tiktai reti 
minkšti plaukai. Bet buna 
atsitikimai, kad tie gemali
niai plaukeliai nenukrinta

Bet Deksnys negirdom leido tokias 
užuominas. Apie Derešių jis galėjo šne
kėti ištisas valandas. Ir Laužadis tą 
gerai žinojo. Seniūno remiamas, Lauža
dis savo du staininius išsaugojo nuo pa
stočių, nuo mobilizacijų, nuo visų viso
kių vokiškų “amtų,” o kai prispirdavo 
beda, tai pasivaduodavo Derešiumi. Ir 
buvo aišku, kad Laužadis atsiims arklį 
tuoj, kai tik praeis rekvizicijų pavojus.

Bet Deksnys nenorėjo nė klausyti apie 
tai:

— Žiūrėk, baigsis karas, išdraskys 
tuos lagerius... — Pargrįš man sūnus 
Stasiukas iš “cvangdarbių,” prirėš 
mum sklypelį, va, ir pravers Dere
šius ... Neišvaizdingas, ne risokas, bet 
dirbt gali!.:. Kad tik greičiau pargrįž
tų Stasiukas, — mes tiem didžiagerk- 
liam ragus aplaužytumėm... O tai ta
ve kaip galviją: — Ūžiu-ūžiu, ūžiu-ūžiu! 
Diena dienon! Turi būt galas!* * *

Deksnys atsisėdo ant savo lūšnos 
slenksčio, prisikimšo pypkę smulkiai 
pripiaustytų tabako kamblių, plieniniu 
skiltuvu išskėlė iš kaukaspenio kibirkš
tį, įpūtęs kempę, uždegęs pypkutę ir, 
pūsdamas ilgą dūmų srovę iš abiejų 
šnervių, ėmė dairytis po savo daubą.

Jovaras, išaugęs ant pačios vakarinio 
skardžio viršūnės, metė ilgą šešėlį per 
visą daubą ligi raugeriškio krūmo ki- 
-tame jos krante. ,

— Na, tai tuoj ir keliausma... — 
murmėjo sau Deksnys. Jis laukė Ignoto 
ir galvojo, kuriuo keliu būtų geriausia 
nuvedus jį Palūgėn pas mokytoją, kad 
niekas nė nepastebėtų. *

Štai jau jovaro šešėlis visai išlindo iš- 
daubos ir dingo ganykloje už raugeriš
kio krūmo. Liko tamsiau, šešėlis sutirš- 
tėjo ir sklidinai ligi pat kraštų pripil
dė slėnį, kaip tamsus ir vėsus Pavers
mio vanduo pripildo dubenį. Jovaro vir
šūnėje linksmai žaižaravo saulėlydžio 
liepsnos, o aukštai — bekraštėje ir be
kūnėje vakarinio dangaus vaiskumoje 
— sustingo vienišas debesiūkštis, ir 
•Deksniui, kuris užvertęs galvą žiūrėjo į 
ji lyg iš gilaus šulinio, atrodė, kad tas 
debesiūkštis tiesiai viršum jo daubos, 
pačiame dangaus viduryje.

Žinios apie išsvajotąjį žemės dalini
mą, seniai atėjusios iš anapus fronto, 
buvo dabar ir paties Ignoto patvirtin
tos.

— Vadinas, netoli vargų pabaiga, 
nebtoli. ..—murmėjo Deksnys, vis tebe
laukdamas Ignoto. Ir jo’pavargusios, nu
silpusios akys vėl tyrinėjo daubos kraš
tą, kur baigė vinguriuoti takelis nuo jo 
trobos.

— Ruduo kelią pūdyman, dirvonai! 
stumia, o pavasaris — kalnelio, antval- 
nėlin: ne — kur tiesiau, bet — kur sau
siau!... Keliai keleliai, vingių vinge
liai . . .

Deksnys buvo ūmus, greit užsidegąs, 
greit ir atsileidžiąs, bet labai nuoširdus 
ir teisingas žmogus. Su mokytoju jis ne
nutraukė ryšių per visą karą; nors ir 
negalėjo nieko didesnio nuveikti, bet ry
šiams palaikyti, ką nors perduoti, ką 
nors apnakvydinti, — tam jis visai ti
ko. Šį kartą, anksčiau negu visada pa
sprukęs iš Laužadžio kiemo, jis didžiau
siu rimtumu vedėsi Ignotą, tartum nuo 
jo pasimatymo su mokytoju .turėjo pri
klausyti visų rimčiausio, visų didžiausio 
reikalo išsprendimas. Eidamas šalia jo, 
Ignotas stebėjos didele permaina: Deks
nys visai suseno.

Jau ir anksčiau, ramiais laikais, vos 
vos beatsigindavo nuo bado Deksnys savo 
amatu, nors gerus, labai gerus tekinius 
išlenkdavo, o Ignotas stipriai aptrauk
davo juos, ir jųdviejų darbo vaisius bu
vo vertinamas visos apylinkės: tokiais 
tekiniais nuvažiuodavo žmonės į pačią 
Rygą ir sugrįždavo.

O jau dabar Deksnys buvo taip su
vargęs, sunykęs, jog atrodė bent kokių 
septynių dešimtų metų senis, nors ne
buvo baigęs nė penktos dešimties, — su
džiūvo, susikūprino, suvisam nupliko, o 
ūsai jo pražilo, tik pačioje panosėje te- 
bekyšojo keistas, rudai prarūkytas 
kuokštas. Mūvėjo jis sudriskusią karei
višką kepurę be matiko, nešiojo ilgais, 
lopytais, lopytais ir vėl per lopus pra
plyšusiais pakuliniais marškiniais, ku
rie buvo prakaitu permirkę ir pajuodę; 
tokių pat pakulinių jo kelnių sėdynė bu
vo išdubusi, o trumpos jų kiškos pasirai
tojusios. Viena tik miestiška, gelumbi
nė, nebeatspėjamos spalvos jo liemenė su 
keturiomis kišenaitėmis, visada susegta 
ligi paskutinės sagutes, rodė, kad Deks
nys galėtų būti ir tvarkingas, ir atidus 
savo apdarui, jei tik turėtų iš ko...

— Visą šienapiūtę kelnių nesusi j uos
damas lakstau: tik išrūgos ir lapienė! O 
ta Laužadžio pati viš ranką atkišus: 
“Kad pyksti, tai gali perprašyti...” 
Jau aš dabar, brač, nebištūrėsiu .. . Jau 
man vis’škum trumpai prieina... — 
skundėsi jis Ignotui. — Jau ir nežinau, 
ar besulauksiu dar teisybės šitam pa
sauly, ar taip ir reikės pastipt varguos, 
bėdos ... Nagi, pasakyk tiv man, ar ka
da išdalys tą dvarą?

Ignotas, tarsi nubudęs, krestelėjo gal
va:

— Niekas neateis dalytų, — patiem 
reikia...

I Toki atsitikimai buna. Štai 
[matome apžėlusį plaukais 
[žmogų. Tai valstietis buvu
sios Kostromos gubernijos, 
[A. Evtichejevas. Visas jo 
; veidas, kakta, nosis, buvo*

pas gyvulius. Būna ir dau- 
giaus tokių atsitikimų. 
Šiaurinėse Japonijos salose 
gyvena apžėlusių žmonių 
tautelė, ai no vadinama. Vi
sa šitai parodo, kad žmogus 
nevisuomet buvo plikas 
kaip dabar; kad buvo lai
kai, kuomet mūsų prabo-

ta. Iš jos stuburo gale palie
ka 3-4 kauliukai, kurie pa
sislepia po oda. Bet būna 
atsitikimai, kad uodega ne
visiškai išnyksta, tuomet 
gema uodeguoti žmonės.

Bet šituom liekanos dar 
toli gražu nesibaigia. Mes 
žinome, kad pas žinduolius 
moteriškos lyties yra daug 
spenių, kuriais maitina sa
vo vaikus po • atsiradimo. 
Pas moteris gi dvi krūtys 
ii‘ du speniai. Bet būna at
sitikimų, kad pas žmones 
esti kelios spenių poros. 
Šitas taip pat parodo, kad 
žmogaus prabočiai kada tai 
taip pat turėjo daug spenių.

Jeigu mes pažiūrėsime 
žmogaus dantis, pamatysi
me kad ir čia žmogus nesis
kiria nuo kitų gyvulių; yra 
pas žmogų ir iltiniai dan
tys ir krūminiai lygiai kaip 
ii* pas kitus gyvulius. Yra

[čiai buvo apžėlę plaukais i fjar p. Ritos liekanos, kaip 
‘kaip ir kiti gyvuliai. Jie j ^ai akloii žarna, bet apie 
. saugojo žmogų nuo šalčio, j įaj plačiai nekalbėsime, 
[liktai vėliaus plaukas I Apskritai imant, reikia pa- 
kuno paretėjo, pasiliko tik-j Ra(j pas yra
tai kai kuriose vietose,' 
žmogus plikas pasidarė;
kūną savo jis ėmė dengti i Rjmas įu organu pas gvvu- 

j drabužiais. Jeigu prisiziū- Hus lygiai tokis'kaip ir" pas 
j rosime atydziai, kaip auga žmogų. pas guni antai ir 
[tie gyvaplaukiai ant mūsU|SRpvys p. žarnos lygiai taip 
i kimo, tai ir šitai duos, Dat virškina valgi, kaip ir 
i mums sį tą žmogaus kilmės p^m()gaus sRpvys jr žarnos; 
:is gyvu lie klausimui paais-1 taip pat veikia raumens> 
[kinti. I aimknne kad lr [jaRnos, inkstai ir kiti orga- 
j plaukelius, augančius ant|nak yįenu žodžiu žmogaus 
[musų rankų. Viršutinėj[ Rano gyvybė vyksta lygiai 
■rankų pusėj nuo peties ligi [ tokioj pat tvarkoj kaip ir 
[alkūnių jie palinkę žemyn, pas gyvulius. Nebereikalo 
i apatinėj dalyje užpakalinėj mef|įĮ^aj, Racį išbandžius 
rankų pusėj auga_ atvii ks-, kaįp veikia kai kurie vais- 

oVmS^ u-rUues j mi<’ i žmogų, pirmučiausia 
Delko. Tur but buvo kada|fjal>0 bandymus su gyvu- 

I tai laikas, kuomet tokai i paaSi 0 jau po to, gautus 
[plauko linkme ant tankų■ reZultatus perneša ant 
buvo žmogui naudinga, o- [ žmogaus, imdami domėn 
kia plaukų linkme yra didumo skirta. Taip pat gy- I r t > L»i m z-, r J r f i va /a < < L « t i i \ I A J.

tiktai toki organai, koki 
vra ir pas žinduolius ir vei-

.-4 [ — Nei skregždžių, nei vabalų ... Ry
toj vėl šutins. Kad tik anksčiau užbai- 

, gus šiandien su ta Palūge ... Ale vis 
X išeina kažna ko Ignasius. ..

Pagaliau po jovaru, kurio viršūnėje 
/dar tebežėrėjo rausva saulėlydžio ato
švaistė, pasirodė Ignoto stovyla. Deks
nys tuoj pašoko ant kojų ir paskubomis 
ėmė kopti kietai saulės išdžiovintu, mo
lėtu takeliu.

'v i'

Ir tuoj pagyvėjo, pamiršęs visą susi
kirtimą su Graužiniu:

— Patiem reikia! Savo rankom!
Deksnys klausėsi jo ne tik su nepa

prastu susidomėjimu, bet ir su pagarba 
ir net su nusižeminimu:

“Tiek gi, žmogus, apėjęs per tą karą! 
O aš ką? — Tik paskui kumelės uodegą 
sekiojau. Ką gi aš čia pamačiau?.. .”

(Bus daugiauX

I kai kurias beždžiones, kaip 
[antai, pas orang-utangą. 
i Tos beždžiones, ilsėdamos, 
į laikosi rankomis už aukš
čiau esančių šakų, tuo bū
du sulenktos alkūnėse ran
kos esti pakeltos aukščiau 
galvos alkūnėmis į. apačią. 
Lyjant vanduo nubėga ran
kų plaukais žemyn, nesu
šlapindamas kūno. Tuo bū- 
du tokia plaukų linkmė rjaus išsivysčiusios ir ge- 
naudinga beždžionei. Pas ■ i'iaus už gyvulius sugeba 
dabartinį žmogų šitai tik protauti. Gyvuliai taip pat 
senai praėjusių laikų lieka- protautų šiuo žvilgs- 

liudijanti, kad žmogus niu
[žmogiško, bet gyvulių pro
tavimas stovi daug žemes
niame laipsnyje negu pas 
žmogų. Bet ir tarp gyvulių 
mes matome šiuo žvilgsniu 
nemažą skirtą. Yra gyvu
liai su gerai išlavintu pro
to gabumu, kai va beždžio
nės, iuva, dramblys ir kiti. 
Yra vidutiniškų gabumų ir 
visiškai žemai stovintieji: 
paukščiai antai, rėpliai, 
'žuvys.

(Daugiau bus)

na, 
giminė gyvuliams.

Toliaus prisižiūrėję, rasi
me pas žmogų dar daugiąus 
panašių liekanų, liudijančių 
žmogaus su gyvuliais gimi
nystę. Pąimkime ausų rau
menis, kurie pas kai ku
riuos gyvulius — šunį, ark
lį ir kitus smarkiai išsivys
tę, užtatai tie gyvuliai ir 
gali kraipyti ausis į visas 
puses. Pas žmogų irgi yra 
tie patys raumenys, bet tik 
silpnai išsivystę: žmogus 
jau negali kraipyti savo 
ausis. Seniaus matomai tie 
raumens veikė, bet mūsų 
laikais yra jau tik kaipo 
seniai praėjusių laikų lieka
na. Tačiaus pas kai kuriuos 
žmones tie raumenys būna

vulius tiria, su gyvuliais 
daro bandymus, norėdami 
ištirti kurio nors žmogaus 
organo veikimą.

Tokis pat panašumas ir 
nervų sistemos veikime. 
Net gabumu protauti žmo
gus skiriasi nuo. gyvulių 
tiktai kiekybiniai, tai reiš
kia žmogaus smegenys ge-

pas juos yra daug

ir Atsakymai
. tėj yra ir JAV konstitucija, 
ši knygutė plačiai vartojama, 
turi vėliausius įstatymų pa
keitimus. Kaina yra 50c. Ga
lima gauti iš Common Council 
for American Unity, 20 West 
40th Street, New York 18,

Vė-

14

n i ų 
m ė 
ja:

“Nutarta, kad Jungtiniu 
Valstybių vėliava susidarys iš 
trylikos raudonųjų ir baltųjų 
juostų, kad tas 13 baltų 
žvaigždžių sambūris mėlyna
me fone reiškia žvaigždyną.”

KAIP VĖLIAVA 
PAGERBIAMA?

Klausimas. — Kaip privalo 
me pagerbti vėliavą?

Atsakymas. — Kada vėlia
va nešama, i 
dešinę ranką prie širdies, vy
rai nusiima kepures.
muoti asmenys pareiškia pa
garbą pridėdami dešinę ran
ką prie kepurės.

Vėliavai visados reikia /
skirti garbės vietą — dešinė
je arba pirma kitų vėliavų 
procesijoje, kalbėtojo dešinė
je ant estrados arba salės 
priekyje, jeigu toks pat aukš
tumas, salės dešinėj pusėj. 
Neiškabinkite bet kokios ki
tos vėliavos aukščiau Ameri
kos Jungtinių Valstybių vėlia
vos.

KUR GALIU GAUTI DIS
PLACED PERSONS ACT?

Klausimas. — Dirbu frater- 
nalėj organizacijoj, žmonės 
nuolat prašo informacijų apie 
Displaced Persons Act.

i galima gauti to įstatymo 
į piją ?

Atsakymas.—Praeitais 
! tais Common Council

Kur 
ko-

me- 
for 

! American Unity išleido kny
gutę su paaiškinimais, ir ka-

moterys prideda dangi Kongresas dar lig šiol
nepriėmė pasiūlytų priedų,

Unifor.- • g-alima tą knygutę vartoti.

KUR RANDASI NEPRI- 
KLAUSŲMYBĖS NAMAS?

Atsakymas. — Nepriklauso
mybės Namas randasi Phila- 
delphijoj, Chestnut gatvėje. 
Jis yra labai senas mūrinis 
pastatas su bokštu, čia gimė 
Amerikos laisvė. Čia Jurgis 
Washingtonas buvo paskirtas 
kariuomenės vyriausiu vadu, 
čia Nepriklausomybės Dekla
racija buvo priimta ir pirmą 
kartą perskaityta žmonėms. 
Čia šios šalies tėvai pasirašė 
mūsų Laisvių čarterį, Ameri
kos Jungtinių Valstybių Kons
tituciją. Ir čia yra Laisvės 
Varpas — kuris paskelbė šios 
šalies laisvę.

KONSTITUCIJOS PRIEDAI
Klausimas. — Kiek priedų 

turi' Amerikos Jungt. Valsty
bių Konstitucija?

Atsakymas. — Dvidešimt 
vieną.

TEISIŲ BILIUS
Klausimas. — Kas yra Tei

sių Bilius?
Atsakymas. — Pirmi de

šimts Konstitucijos priedai 
sudaro Teisių Bilių. Pirmas 
straipsnis* liečia tikybos, žo
džio ir spaudos laisvę; antras, 
teisė turėti ir nešioti ginklą; 
trečias — apgyventi i n i m a s 
kareivių; ketvirtas — saugu
mas nuo neteisėtų kratų ir 
suėmimų; penktas kaltinamo
jo teisės kriminaliniam pro
cese ; šeštas — greito teisimo, 
liudininkų, ir tt., reikalavi
mas ; septintas— prisiekusiųjų 
teismas civilinėse bylose; aš- 
tu ntas—u žstata i, 
bausmės;
nių teisių ijlaikymas; 
tas — priklausančios 
valstijoms ar tautai.

mokesčiai ir 
devintas -— žmo- 

dešini- 
galios

vaikas

KĄ TIK ATVYKĘS 
NORI TAPTI 
JAV PILIEČIU

Klausimas. — Brolio
ką tik atvyko į Ameriką, da
bar dirba ūkyj. Jis manęs 
klausia, kaip, gali tapti Ame
rikos piliečiu. Pats nežinau, 
ką jam patarti. Ar galima 
gauti kokią pilietybės knygu
tę? Jis angliškai skaito ir 
supranta.

Atsakymas—Common Coun
cil of American Unity turi 
puikią pilietybės knygutę 
“How To Become a Citizen of 
the' United States.” Išaiškina 
visą pilietybės procedūrą— 
kaip paduoti prašymą pir
moms popieroms, kaip išpil
dyti pilietybės peticiją ir iš
aiškina paskutinį išklausymą. 
Knygutėj randasi virš šimtas 
klausimų ir atsakymų, su ku
riais pilietybės kandidatas tū
ri būti apsipažinęs. Knygu-

Vardas yra “The Admission 
and Resettlement of Dis
placed Persons.” Čia išaiškint 
ta, kurie skaitomi tremtiniai— 
pagal įstatymą; kas gali par
traukti tremtinius į JAV; at
vykimo sąlygos; tremtinių 
pareigos po įleidimui, ir tt. 
Knygute kainuoja 75c. Kreip
kitės į Common Council for 
American Unity, 20 West 40 
St., New York City.

PAKEITIMAS VARDO
Klausimas.—Atvykau į JAV 

prieš ketveris metus. Jau tu
riu pirmas p,o pievas ir išbu
vęs čia penkeris metus prašy
siu pilnos pilietybės. Amįeri- 
kiečiams sunku ištarti mano 
vardą. Kaip aš galiu pakeisti 
savo vardą?

Atsakymas. — Kada prašy
si pilietybės, tuo pačiu laiku 
paduok aplikaciją pakeisti 
vardą. Natūralizacijos Teis
mas pakeis tavo vardą, kada 
tapsi piliečiu, ir tavo natūra
lizacijos certifikatas bus iš
duotas nauju vardui Teismas 
paprastai padaro pakeitimą, 
jeigu yra priežastis. Pinigų 
nereikia mokėti, jeigu pakei
timas yra dalis tav0 natura- 
lizavimo. Aišku, kad gali pa
duoti prašymą teismui bile 
kada. Bet teismui reikia už
mokėti. Jeigu pakeisi 
po naturalizavimo ir 
lausi naujo certifikato 
vardu, turėsi užmokėti
dolerius už naują certifikatą.

vardą 
reika- 
nauju 

penkis

KIEK YRA NARIŲ 
JAV KONGRESE?

JAV Kongresas turi du 
skyrius — Senatą ir Atstovų 
Rūmus. Senate yra 96 sena
toriai, du iš kiekvienos vals
tijos. Senatoriai yra renka
mi . šešeriems metams. Turi 
būti ne jaunesni 30 metų am
žiaus ir piliečiais ne 
d e vy n erių metų. Turi 
valstijos gyventojams, 
renka.

Atstovų yra 435.
atstovas renkamas nuo trijų 
šimtų keturių tūkstančių gy
ventojų valstijoje. Nemažiau 
25 metų amžiaus ir turu gy
venti toje valstijoje, kuri jį 
renka. Common Council.

mažiau 
būti tos 
kuri jį

Vienas

Buvęs Ku Klux Klan’o lyderis 
D. C. Stephenson kalbasi su 
reporteriais pirm išėjimo iš 
kalėjimo Michigan, Ind. Prieš 
25 metus buvęs nuteistas visą 
amžių kalėti už žmogžudystę, 

susilaukė bausmės 
panaikinimo.

ALŽYRAS. — Prancūzų 
policija suėmė 59 tautinius 
alžyriečių vadus. Jie kalti
nami, kad suokalbiavę nu
verst francūzų valdžią Al-|
žyrijoj. I 4 pushr—Laisvę (Liberty^ Lith. Daily)—Trečiad.ž Balt S8 1950



San Francisco, Cal
Nori Suardyti Streiką

Safeway valgių krautuvių 
patarnauto jų streikas jau tę- 
siasj/virš du menesiai ir kom
panija užsispyrusiai laikosi, 
kad net nebandė duoti jokių

Angeles 
kur jau 
žmonių, t- 7 
nežino
ta liga 
sloga, o

lavimo.
Streiko vyriausia priežas- 

mana-tai

Detroit, MichMontreal, Canadamas.
Algos bus padalintos į dvi 

dalis, kurie gauna žemiau 
$500 į mėnesi, tie gaus 8% 
algos; kurie gauna aukštesnes 
algas, iki $800.00 i mėnesį, 
gaus tik 6%. Randasi 7,150 
miesto darbininkų, tai taksų 
mokėtojams kainuos į metus 
$2,149,000. Apskaitliuojama, 
kad taksų mokėtojams kai
nuoja palaikymas miesto 
darbininkų algų nuo kiekvie
no $100 miesto įplaukų 
eina $5.66 algoms.

Orlaivyno sekretorius W. Stuart Symington (viduryje) 
su senatoriais Kenneth McKellar iš Tennessee ir El
mer Thomas iš Oklahomos pasitaria pirm ėjimo j se- 

natinį paskyroms komitetą prašyti 43 milijonų 
daugiau dolerių orlajvynui.

Išsiskyrė iš Mūs Tarpo

Kovo 19 d., po labai ilgų 
metų nesveikavimo, išsiskyrė 
iš gyvųjų tarpo Mateušas Vi
sockis, kurio žmona virš me
tai laiko atgal buvo mirusi, 
sulaukęs 66 metų amžiaus. 
Palaidotas kovo 22 d. Nuliū
dime paliko keturis sūnus ir 
tris dukteris, kurie, išskyrus 
vieną dukterį, visi vedę. Kars
tą puošė keletas vainikų.

Kovo 21 d. mirė J. Šilkaus- 
kas, sulaukęs 76 metų am
žiaus. Buv0 nevedęs ir nė ar
timų giminių neturėjo. Palai
dotas kovo 24 d.

Dabar

j tion Journal paduoda prastas 
• naujienas apie Los 
! miestą ir apielinkę, 
I yra surasta 50,000 
sergančių nuo visai 
mos ligos. Pirmiau 
pasireiškė, kaip sunki
vėliau persikeitė Į plaučių už- 

' degimą. Labai sunku atitin
kamas gyduoles surasti.

Keisčiausia, kad minėta li
ga užsikrečia karvės, teliukai 
ir net neperdirbtas šviežias 
pienas. Dabar miesto ir vais

ei ėda
daug pastangų patirti tikrą 
priežastį tos nepaprastos li- 

i gos.

• kompaniją. Manadže- 
būt pirmutinis 
krautuvčj. Jis 
viską ir turūda-1 tijos sveikatos skyrius 
narys, o kom- 

itydavo su uni- 
t. Jeigu tik ku

ris manadžerius kopanijai ne
patiko — tuojaus atstatyda
vo nuo daibo ir padėdavo to
kį, koks kompanijai patikda-

m i pei 
rius turėdavo

v o būt unijos 
pan i ja nesiski

atsi-

Apie Transportacija

gat^

buvo

vo. I 
metu.

Apie Miesto Darbininkų Algas
Pradžioj metų San Fran

cisco miesto taryba pranešė, 
kad nor padidinti miesto įei- 
gas ir bus apie pusei miesto

Tos sąlygos privertė pakeisti j darbininkų atimtos apmoka
mi! jos ir kompanijos sutartį.1 
Unija reikalauja, kad mana- ' 
džeriai turėtų ‘seniority,’ kad i 
kompanija negalėtų išmesti iš 
darbo be rimtos priežasties, it 
pasibaigus kontraktui pra-

metė

pagerinįmas būtų priim- 
Kompanija griežtai at

teki reikalavimu ir strei-

Nepaprastos
American

Ligos

mos vakacijos.
Darbininkai, pamatę pareiš

kimą. griebėsi ir pradėjo 
rinkti parašus ant peticijų, 
kad ne tik kad nebūtų atim
tos apmokamos vakacijos, bet 
kad ir algos būtų pakeltos. 
Ant peticijų gav() gana para
šų ir įteikė miesto tarybai. 
Dabar pranešė, kad po rei
kalavimu sutinka pasirašyti 
miesto majoras ponas Robin
son, ir nuo kovo 31 d. įeis 
i galią algų pakėlimo klausi-

Dabar jie i 
Bet žmo- 

kada i 
miesto Į 
b u v o j 

neg” I 
gyvena 
tai su 
bėdos,

Chicago, III Worcester, Mass.

Svečiavosi pas Mus

VIEŠA PADĖKA

Tariu širdingą padėką visiems draugams ir 
draugėms, kurie liūdnoje valandoje dėl mirties 
mano vyro Povilo K livington, vienokiu ar kito
kiu būdu pagelbėjo man.

x\čiu drg. J. Krasnickui, ALDLD 190 kuopai, 
giminėms ir draugams už prisiųstas gėles. Dė
kui už malonų atsilankymą i Vilkelio šermeninę 
laike pagraho ir už skaitlingą palydėjimą į ka
pus. Taipgi ačiū A. Vilkelienei už tokį gražų 
patarnavimą laidotuvėse.

Ona Klivingtonienė
ir simai Albertas ir Povilas

Cleveland, Ohio

DIDŽIOSIOS
IŠKILMES

šią vasaią 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.

t

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

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

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

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

•w

Kaip yra miestų, kur 
vekariai ir busai operuojami 
pačių miestų, taip ir San 
Francisco miestas, kelį metai 
atpirko gatvekarius ir busus 
nuo kompanijos, 
miesto nuosavybė, 
nes skundžiasi,
kompanija v aidė 
transportacija, tai 
geresnis patarnavimas, 
dabar. Kurie žmonės 
arti miesto centro, 
transportacija neturi
bet gyvenantieji krašte mies
to turi daug vargo su dabar
tine transportacija. Nuva
žiuoja gatvekaris ar busas į 
galą linijos, tai stovi apie 15 
ar 20 minučių, tik tada grįžta 
atgal. Dar ’dienos metu ne 

kam reikalas 
tai tikra pa

tai p prastai, bet 
važinėti vakare, 
kūta.

Pradžioj šių

Ačiu Draugėms-Draugams
Prieš tūlą laiką buvau su

sirgus. Besidarbuodama stu- 
boje apie langus, nu puoliau 
nuo kėdės, ant kurios buvau 
atsistojus, ir smarkiai susižei
džiau dešinę ranką, 
jau tą ranką galiu 
bet nėra tokia, kokia 
pirmiau.

Geros draugės ir draugai, 
sužinoję apie mano nelaimę, 
daug buvo atvažiavę į namus 
mane aplankyti ir suraminti: 
kiti prisiuntė suraminimo laiš
kus ir atvirutes, dar kiti šau
kė per telefoną ir linkėjo 
man kuogreičiausia pasveikti, 
o kiti net dovanas prisiuntė. 
Ypatingai aplankė mane Mo
terų Pažangos Klubo narės.

Negalėdama visoms ir vi
siems padėkavot laiškais, 
siunčiu padėkos žodžius per 
“Laisvę” už išreikštą simpa
tiją. Visuomet atsiminsiu ge
ras drauges ir draugus. Ačiū 
visiems.

Draugiškai,
T. Masicnė.

Kovo 18 d. čia buvo atvykusi 
d-gės Adomaitienės dukrelė 
su vyru iš Amerikos pasisve
čiuoti, proga Bindokų dukre
lės krikštynų, kurios įvyko 
kovo 19 d. pas Adomaičius.

Apie savaitę laiko svečiavo
si torontietė drg. Z. Jakavi- 
čienė. Ji čia buvo atvykusi 
savo asmeniniais reikalais.

Iš Tautiniu Kapinių Lotų 
Savininkų Susirinkimo

Kaip žinoma, kapų direk
cija panaikino neseniai įvy
kusį metinį Tautinių Kapinių 
susirinkimą ir pasiryžo su
šaukti kitą susirinkimią, kuris 
įvyko sekmadienį, kovo 26- 
tą dieną. Pasikalbėjus su 
bepartyviškais lotų savinin
kais, jie sako, kad tai buvo 
istoriškas susirinkimas, kokio 
Lietuvių Tautinių Kapinių lo
tų savininkai nėra turėję per 
visą 40 metų Tautinių Kapi
nių gyvavimo laikotarpį.

Lietuvių didžioji auditorija 
net su 

pirmiau j 
lengvai su

lotų savi- 
svarstyti savo kapinių 

O dabar jokiu būdu

po į 
kada I

metų miesto!
i transportacijos skyrius prade-!
I jo rašyti į 
miestas tu»ri 
ną ir pusę

Į mokesčių
i Tad per spaudą pasipylė di-,
Į dėli protestai ir dabar tą I prisikimšo pilniausiai 
Į klausimą pamiršo. ' Taipgi! kaupu, 
i biskį pagerėjo transportacija.
j Kada kompanija vairavo gat- 
i vekarius, tai padarydavo apie i 

pelno j

laikraščius, kad j 
nuostolių m ii i j o-• 

ir* nori didesnių Į 
nuo važiuotojų.1

kuomet 
mažąją svetaine 
tilpdavo susirinkę 
ninkai
reikalus.
nebūtų galėję sutalpinti nei 1 
abi apatines sales. Pridūrė 
tie žmonės: tai kreditas pri-

Kas Jame Paryškėja?
Kovo 25 d. Norwoode 

A. Bimbos prakalbų, 
buvo leista statyti klausimus;!
jie gausiai naudojosi proga, j 
ir štai kokį būdinga' klausi- Į 
mą vienas pastate: “Ai- John Į 
Lewis .tikrai davė įsakymą I 
angliaKasiams streikieriams, j 

i kad eitų dirbti, kada /buvo Į 
i valdžios išduotas indžionkši- Į 
nas?”

Matote, kam 
mainieriai kovą 
b a per daug
tam klausėjui atsake, kad jis i 
nesprendžia, ką Lewis turėjo 
širdyje, bet kad davė įsa-' 
kymą mainieriams grįžti dar
ban, tai tiesa. Aš jam bū
čiau atsakęs, kacj panašų

į klausimą tik darbo unijų iš- gone šiu0 
j gama gali statyti, ąrba šnipi- 
nėti.

! Sulyg paties A. Bimbos ap- 
į rašymo, kas įvyko Clevelan-

skaudu, kad 
laimėjo! Bim- 
gerlaširdiškai

Juozapinės

Kovo 1Š-19 d. šios kolonijos 
lietuviai apvaikščiojo Juoza- 
pines,/ Buv0 surengta kelių 
rūšių .Juozapinės įvairiose sa
lėse ir privačiai. Sunku bū
tų suminėti ir ne apie visus 
parengimus žinoma. Pažy
mėtinos Juozapinės buvo su
ruoštos pas J. štrimus, štri- 
mienės pastangomis, paminėti 
savo gyvenimo draugo gimta
dienį.

PRANEŠIMAS
CLEVELAND, OHIO

M ŪSŲ
Liko

margučių
i 57-ta ir 
ra i.

Kuopų Margučių Balius 
nepilnai dvi savaitės iki 
baliaus, kurį rengia LLD

LDS 138-ta kuopos bend- 
Balius jvyks

šeštadienio vakaro, Maniuško svetai
nėje, 1073 E. 79 
pasilinksminimas !

muzika suktinį

balandžio 15-tą,

i St. Bus smagus 
su dovanomis, ge

ra muzika suktinį mylintiems. Kas 
turės stipriausį margutį, gaus ver
tingą dovaną. Nuo dabar pradėki
te kalenti savo kiaušinius, kad iš
sirinkus tvirtų tvirčiausj. Tiesa, 
yra laiko, tik jau nebedaug. 
Korespondentas. (62-63)

Ligoniai

serga Elena Naujokienė. Li- 
laiku randasi savo

j tris milijonus dolerių
! per metus, bet kada
j miestas valdo, turi nuostolių!'
Reiškia, kad kur nors be-į

Į reikalingai pinigai eikvojami i klauso pažangiajai srovei,, ku- į kada jj pradėjo mušti gat-
i per miesto transportacijos 
skyrių. Alvinas.

Lowell, Mass
Bankietas Pavyko Vidutiniai

Mūsų dvi vietines kuopos, 
būtent, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo ll()-ta ir Lietu
vių Literatūros Draugijos 44- 
ta, bendrai turėjo suruošusios 
bankietą kov0 26 dieną.

Šį kartą bankietas. buvo 
kiek mažesnis, negu pirmesni. 
Išrodo, kad šį kartą buvo 
prasčiau pasidarbuota. Nors 
bilietų kaina buvo mažesnė— 
tik $1.50, *bet pasirodo, kad 
ne tiek kainos klausimas svar
bu, kiek svarbu geras pasi
darbavimas, kiek iš anksto es- 
ti bilietų išparduota, 
žmonių sutraukta.

Draugės šeimininkės tai ge
rai pasidarbavo, pagaminda- 
mos skanių spagetų ir dešrų. 
Svečiai skaniai ir pakankamai 
pasivalgė ir smagiai laiką 
praleido prie gražios muzi
kos, kurią davė nąūšų vietinė 
orkestrą.

Tenka labai paačiu.oti mu
zikantams 
tarnavimą 
minimą.

Esame labai dėkingi ir Bob 
Niaurai už keletą gražių dai
nų sudainavimą.

Bob Niau.ra ir Yvonne neti
kėtai mūsų parengim.an užsu
ko. Bob yra plačiai žinomas 
ir visų didžiai mylimas daini
ninkas. He is sweet. Ačiū 
už nepamiršimą lowelliceiu.

Abelnai imant, mūsų ben
drai surengtas bankietas 
jo neblogai, bet gerai ir 
kuopos pasidalino po gerą 
lį uždarbio.

Iš Nashua mūsų 
dalyvavo Dobrovols
na ir d. Prunskiene, 
tų dar vieną bend 
parengimą turėti ir 
niu pasiruošimu.

J. M. Karsonas.

tiek ir

už jų gražų pa
ir svečių palinks-

iše- 
abi 
cla-

bankiete
<ių šeimy-

ra kuopų
su geres-

ATHENAI, Graikija. — 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Graikijai Henry F.

namuose .
Taipgi 

patverusi

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks pirmadieni, balan- 
džio-April 10 d., pradžia 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių salėje, 29 Endicott 
St. Malonėkite visi dalyvauti ir at
siveskite naujų narių. Turime daug 
svarbių reikalų aptarimui. A. W.

ri savo darbštumu ir pasišven-1 vgj 
timu visuose darbuose ir vei-Į 
kimo pralenkia visas kitas 
veiklias sroves, ir tie lotų 
vininkai, kurie kovoja už 
gynimą savo teisių, nes 
yra lygūs visiems kitiems 
kapinių lotų savininkams.

Šiame susirinkime buvo nia-l 
tyti dentistų, daktarų ir ki- j 
tokių gydytojų ir biznierių iri 
visokių kitokių profesionalų. Į 
Pažangiosios srovės žmonės 
tokį dinamitą ir atominę bom
bą padėjo, kad visokie miega
liai, kurie knarkia užpečkyje, 
ir kitokie apsileidėliai, kurie 
niekados nesilankydavo į su-j 
sirinkimus, dabar, lyg gar-Į 
šią triūbą išgirdę, sugužėjo i i 
lotų savininkų susirinkimą. Į 
Kas tą reakciją pagimdė ir.j 
aktyviais padarė 
ant kojų? Tai 
litikierių, kurie 
savo kurpalio 
tose kapinėse 
lietuvių teises, 
viltį, kad įsivyravę 
direktoriai liausis varę šią ža
lingą politiką, nebanys igno
ruoti tų lotų savininkų, kurių 
įsitikinimai jiems nepatinka.

Nežiūrint, 1< 
nams nepatiko 
susirinkimas 
panaikino ir 
sirinkimą, < 
Šimo dienos 
tos—surengimo nepavedė po-1 
nams direktoriams, kaip se
niau darė. šiame susirinki
me liko išrinkta tam tikra ko
misija, kuri rūpinsis, kaip 
programos suruošimu, taip ir 
kitais reikalais, kad apvaikš- 
čiojimas nebūtų vienšališkas, 
o atitiktų priderančiai pager
bimui mirusiųjų, o ne įžeidi
nėjimui, kaip kad praeitais 
metais buvo pasielgta tam 
tikrų kalbėtojų. L. Sav.

no-1
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pastatė 
trynimasis po- 
tempdami ant 
paneigia kitų 
pri klausančių 
Reikia turėti 

kapinių

d tiems po- 
anas metinis 

ir labai lengvai 
sušaukė kitą su- 

o visgi kapų pu o-Į 
j — gegužės 30-J

Grady atranda, kad prem
jero S. Venįzeloso liberalai 
sudarę “per silpną” valdžią.

Grady pageidauja, kad 
valdžion būtų įtraukti dar 
bent generolo Plastiro “vi
durinės” partijos politikie
riai.

lietuviški naciai ir jau 
buvo sukruvintas, tai susira
do kišenėj peiliuką gintis. 
Tas jį ir išgelbėjo nuo už-, 

galėjo įbėgti į 
minutės 

po licistu 
Bimbą ir

ir jis
Už 

su. 
pas

laiko 
atė j o 
k o n-

mušimo 
svetainę, 
d i pukas 
svetainėj
fiskavo tą peiliuką.

Tai logika, kaip praeitą 
sąrą St.

va- 
su 
di
al’ 

kas žiūrėjo? Neveltui Wor
cesteryj vienas dipukas išdi
džiai pasakė: “Mūs policija

pu kai

Louise juodukų 
maudynėse. Ką 
kišenėse turėjo, 

Neveltui

liga buvo sunkiai i
Paulauckienę, bet HARTFORD. CONN, 

pastaruoju laiku jau Po bis- ALDLD 68 kuopos narių susirin- 
kį taisosi. kimas įvyks pirmadienį, balandžio-

E Januškienė turėjo ope- 1 Al’ri] 10 Laisvės (Toro* salėjo, 
..’ ... . . 157 Hungerford St., pradžia napras-

laciją, Šiuo laiku sveikatą tai- (U Ateikite Visi nariai, 
so savo namuose.

Keletą savaičių teko pagu-!, aldld 68 kuopos šokiai įvyks 

lėtl lovoje V. Rimklūtei, del dienis; vieta — Laisvės Choro salė- 
skausmo ausyje. Ligonė jau!je, 157 Hungerford Si., pradžia 3 

• sveiksta. 1 val’ po pietų’ Valdyba.

Kada Worcesteryj Lietuvių 
Svetainę dipukai pikietavo ko
vo 26 d., tai tuo laiku Bimba 
Montelloj sakė prakalbą, o 
čia tie naciai taip įniršę lau
kė pribūnant. Ir kas pusė 
valandos policijos saržentas 
su civiliu detektyvu ėjo į 
svetainę patikrinti. Kas nori
te, tai pabandykite pasiųsti 
policistą su detektyvu į dipu
kų sueigą patirti. Worcestc- 
ryj naciu kai pasivelyjo sau 
ir tokią iškaba nešioti: “Gu- 
bitehev ouit, V. Andrulis fol
low, A. Bimba next.” Tikriau
sias hitleriškas apetitas. Kuo
met šitokie dalykai dedasi, 
tai jad aišku, prie ko eina
ma. Tėmytojas.

Susilaukė Dukters
Kovo 23 d. V. M. Kiniaus- 

kai susilaukė dukters, 
tina ir naujagimė abi 
kos.

Linkiu daug laimės.
Korespondentas.

Mo- 
svei-

MfiMlllliHMMHHIIIlllMIlIHIBH

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos, moterų sky

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

JOSEPH BALTUTIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T S T O N EVergreen 4-9407 A Ju J_j ▼ 1 O 1 V ii
' SHUFFLE BOARD

4 CHARLES J. ROMAN

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

MArket 2-5172

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai mo-

įruošta mūsų
426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Trečiad., Bal. 5, 1950
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DAUGIAU
Ruošiantis šventėms, buvo 

gautos, bet lig šiol neturėta 
progos paskelbti sekamos do-

Brooklyne Susidarė 
Komitetas Kovoti 
Prieš Mundt Bilių

Naujai susidaręs Brooklyne 
žymiu piliečių komitetas ko
vai prieš Mundt bilių pareiš
kė, kad, jeigu leistume to
kiam biliui tapti įstatymu, ji
sai “visiškai sunaikintų lais
vas ir pažangias organizaci
jas... Būtų nesuskaitoma 
daugybė suardytų gyvenimų, 
masiniai areštai, persekioji
mai, kokie sekė išleidimą to
kios pat rūšies įstatymo Vo
kietijoje.“

Tarpe pasirašiusių tą pa
reiškimą yra daugelio tikybų 
dvasiškiai, eilės unijų ir vie
tinių organizacijų žymūs va
dai ir viršininkai.

Tų žymių asmenų veiksmai,! 
žinoma, nepavaduoja veiksmo 
visų tų, kurie pageidauja iš
saugoti demokratiją, laisves 
ir teises. Kiekvieno laiškas, 
balsas, parašas 
atmesti tą bilių 
mos veikmės į 
kongresmanus, 
valdininkus,
yra tą bilių atmesti.

po prašymu 
turės reikia- 
mūsų šalies 
senatorius ir

kurių galioje

Svečias Išvyko
šiojePasakęs Btrooklyne ir 

apylinkėje prakalbų, pabuvo
jęs su mumis, Chicagos lie
tuvių dienraščio Vilnies re
daktorius Vincas Andrulis iš
vyko namo. Kelyje dar tikė
josi apsilankyti Pittsburghe 
gal tūlose kitose vietose.

ir

Serga
ne-

Ah-

Aido Choro žinios
Pirmiausiai noriu pranešti 

brangiems skaitytojams, kad 
Aido Choras rengia savo pa
vasarinį koncertą šio mėn. 16 
d., sekmadienį, Liberty Audi
torium.

Dalyvaus trys chorai, solis
tai ir šokikų grupės. Taip 
pat bus deklamacijos. Aidie- 
čiai prašo visus atsilankyti.

Aido Choro narių skaičius 
Po truputį didėja, — jau 
grįžta kai kurie buvusieji ai- 
diečiai. Ypatingai malonu 
matyti draugę Nellie Ventie- 
nę vėl aidiečių -tarpe. Tiki
mės, kad ir daugiau, buvusių 
aidiečių sugrįš, kurtę,; arėtai 
dėl .ligos, ar'kitų’ aplinkybių,

buvo priversti laikinai atsi
traukti nuo choro.

Nors ir pavėluotai, bet vis- 
tiek noriu paminėti, jog ma
lonu priminti mūsų skaityto
jams, kad ai d ietis Frank 
Yakštis paėmė vesti anglišką 
skyrių LDS dvisavaitraštyje 
“Tiesa.“

Geriausios sėkmės, Frank !

Pageidautinas visų aidiečių 
atsilankymas reguliariai ir 
punktualiai į pamokas, nes nė 
nepajusime, kaip 16-ji balan
džio bus čia pat. O visgi mes 
norime pasirodyti mūsų publi
kai, jog veltui laiką nceik- 
vojame kiekvieną penktadie
nio vakarą. ' H. F.

Brooklyno Apeliacinis 
Teismas Pasisakė 
Prieš Melish

Pasisakė ir prieš šimtus to 
žymaus dvasiškio parapijonų- 
prieš didelę didžiumą jų. Ir 
prieš tūkstantį žymių dvasiš
kių, kurie pasisakė, kad atė
mimas Melish iu i parapijos 
reikštų atėmimą visiems dva
siškiams teisės būti žmonėmis. 
Atimtų teisę mąstyti, kalbėti, 
mokyti sav0 parapijoms taip, 
kaip jų geriausias supratimas 
pataria.

Melishes, tėvas ir sūnus, 
prasikalto tuomi, kad sūnus 
yra žymus darbuotojas už tai
ką, o tėvas atsisakė savo sū
nų, savo parapijoje vikarą, 
prašalinti iš pareigų parapi-

vanos (sąrašą pridavė M. 
šmagorienė) :

I
Petras ir Ona — violet ray 

box, pot holders, 2 towels 
earrings.

Alice Kunevičienė — 3 
abrūsus.

Anna Kalvaiti one — ranko
mis numegstus, vilnonius: 1 
moterišką bed jacket, 1 
kostiumėlį mergaitei, 4 ber
niukams sveteriukus, taipgi 
dėžutę gražmenėlių dėl “grab 
bag.”

R. Laukaitienė dėžutę su 
rankomis apmegstomis 7 ska
rytėmis.

Bitelė (?) — porą namie 
dėvimų čeverykų.

K. Petlitskienė po porą 
rankomis mėgstu, labai gražių 
vilnonių pirštinių, mittens, ir

DOVANU
4^

kojinių, 3 gražias dust caps, 
šmagorienė dvi rankom 

apmegstas skarytes.
M. Kavoliūnienė 2 kvortas 

grybų.
F. Varaška 4 kvortas grybų 

(kitos jo dovanos skelbtos 
anksčiau).

PINIGAIS: 
šmagorienė $2. 
Petlitskienė $1. 
K. Rėk lien ė $1.

S. Shablauskas $2.
Dėkojamo visiems už do

vanas. šis yra paskutinis 
skelbimas dovanų. Jeigu ku
rių duotos dovanos likosi ne
paskelbtos, prašome pranešti, 
paskelbsime vėliau.

L. Administracija.

Sunkvežimiai sudavus į rai
telio policisto arklį, policis- 
tas nukrito gatvėn ir lengvai 
užsigavo. Bet arklys buvo 
taip sužalotas, kad turėjo jį 
sunaikinti.

SUSIRINKIMAI
Iš kriaučių susirinkimo

Biznių Atskaitos Del Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

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

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

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

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

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

joje. Del to keliolika para
pijos komiteto narių reakci
ninkų padavė prieš Melishes 
skundą vyskupui James P. 
DeWolfe, savo geram priete- 
1 i u i. 
linti 
g’Un 
jonų 
vietinį teismą apginti savo 
mylimą kleboną. Tačiau ir 
Brooklyno apeliacinis teismas 
palaikė mažumą ir vyskupą 
prieš taiką ir teises ginan
čius dvasiškius ir prieš didžiu
mą jų parapijonų.

MASPETH, N. Y.
ALDLD 138 ir LDS 14 

j vyk s
kuopų 

Į susrinkimas jvyks trečiadieni, ba- 
j landžio-April 5 d., Rusų Name, 56-58 
■ Gist 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 jvyks 
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.

lietuvių 54-me 
suspenduoti Jo
in Pranas Vai-

žavimu mūsų 
skyriuje tapo 
nas Buivydas 
tukaitis.

Kovo 29 d. įvyko Lietuvių 
Kriaučių 54-to Skyriaus ne
paprastas susirinkimas, 11-27 
Arion Place, unijos svetainė
je.

Minėtas susirinkimas buvo 
turėjęs įvykti praėjusių metų 
pabaigoje, gruodžio mėnesio 
14 d., turėjo įvykti visos ta
rybos rinkimas. Bet Buivydas 
ir kiti negeros valios nariai, 
unijos d rask y to j ai, atėjo į su
sirinkimą susiorganizavę būrį 
neunijistų ir bandė smurtu 
užgrobti unijos vairą. Pama
tęs neunijistus svetainėje, lo- 
kalo pirmininkas tuomet visai 
susirinkimo neatidarė ir tas 
visas dalykas atsidūrė į Joint 
Board o rankas.

Tad, vietoje ano, neįvykusio 
susirinkimo, buv0 sušauktas 
šis, įvykęs kovo 29-tą, š. m. •

Šis susirinkimas jau buvo
Jointšaukiamas priežiūroje 

Boardo išrinktos komisijos ir 
vedamas anglų kalboje. Tas 
komitetas prižiūrėjo prie du- 

........................... rų, kad atėję į susirinkimą 
Kas tokio jai susi-1 svetainėje visi būtų pilni uni- 

Taipgi tasai pat 
Kaip teko girdėti komitetas tyrėjo suskaityti ir 

balsius balsavimų- eigoje.
Einant į-šį susirinkimą di

delė grupė dipukų pasiliko už 
svetainės durų, kadangi nebu
vo unijistai ir visai pas kriau- 
čius nedirba. Ir vienas senas 
unijos narys, dirbąs Howard o 
dirbtuvėje, susirinki m u o s e 
triukšmadarys, prie svetainės 
durų turėjo paprakaituoti, pa
kol atėjo į susirinkimą, o mi
nėtas komitetas turėjo pusėti
nai darbo su triukšmadariu.

Pirmininkavo trade mana- 
džeris Joseph Goldas. Jisai 
raportavo, kad visas 54-to 
skyriaus dalykas yra išrištas. 
Kad kiekvienas, kuris bandys 
unijos lokale organizuoti po
litines grupes unijai ardyti,

Jau ilgokas laikas, kai 
laimė ištiko Mrs. Z ižas, 
tano Zizo moterį, gyvenančią 
306 Union Avė., Brooklyne. 
Ji randasi ligoninėje, Wyck
off Ave. 
metė į kojas, turėjo eiti ant ’ jos nariai, 
operacijos, 
iš jos vyro, po operacijos jęs 
sveikata gėrėja, ketino šią 

. savaitę parvykti namo po iš- 
gulėjimo ilgą laiką ligoninėje.

Antanas Zizas ir jo motę- 
’ ris yra seni brooklyniečiai, vi
sų pažįstami ir linksmo bū
do žmonės, su visais gražiai 
sugyvena. Linkiu Mrs. Zizie- 
nei greitai atgauti gerą svei
katą.

Lokalo Valdyboj Rinkimas
Į lokalo pirmininką buvo 

din kandidatai. Senasis, V. 
Zaveckas, gavo 217 balsų, o 
jo oponentas Jurgis Zerolis— 
147. Vice-pirmininku vien
balsiai išrinktas V. Paulaus
kas. Panašiai visa lokalo val
dyba pasiliko ta pati, tik pri
sidėjo 3 nauji: Ch. Cherka, 
Michelsonas, Petersonas.

Į Amalgameitų konvenciją, 
kuri įvyks gegužės 15 d., Cle
veland, Ohio, išrinkti 3 de
legatai : V. Zaveckas gavo 
188 balsus, A. Bubnys — 186, 
J. Hermanas—180. Kelionės 
išlaidoms, atlyginimo, jie gaus 
iš lokalo kasos po $200. Pa
gal lokalo tarimą, konvencijo
je sykiu su delegatais daly
vaus ir skyriaus delegatas 
Ch. Kundrotas.

Reikia pasakyti, kad mitin
gas buvo pusėtinai įkaitęs. 
Ypatingai naujai atvykusieji 
kriaučiai neatvėsta. Balsavi
mų laiku pakildavo nuo kė
dės, manydami, kad skaityda
mi balsus maršalkos priskai-! 
tys ir jų makaules. Jeigu į 
ne svetimtaučiai būtų vedę su-1 
sirinkimą, veikiausia, būtų | 
keletas galionų kraujo pra
lieta. J. S.

J. Stakvilevičius

Prašau visų Liaudies Teatro 
valdybos ir repertuaro komi
sijos narių susirinkt pasitari
mui šį šeštadienį, balandžio 8,
7 vai. vakare, Kultūriniame nežiūrint, kokių būtų pažval- 
Centre. Gali dalyvaut ir šiaip gų, bus suspenduotas unijoje. 
LT nariai. Pirmininke. - Už panašių grupių organi-

i1■ jį

Vyskupas įsakė praša- 
senuką Melish iš parei- 
Didelė didžiuma parapi- 

protestavo, kreipėsi į 
apginti 

Tačiau

Tebeieško Kūdikio
NewLincoln ligoninėje,

Yorke, iš inkubatoriaus dingu
sio kūdikio dar vis tebeieško. 
Buvo pasklidusios neva žinios, 
būk buvusi matyta moteriškė 
nešantis mažytį kūdikį įsuktą 
senuose marškiniuose, pirkusi 
jam blanketuką, paskui išvy
kusi iš miesto su tuo kūdikiu. 
Bušą ęm.usi į Maryland valsti
ją. Tačiau niekas jos nesu- 

Nemanoma, kad 2 sva- 
11 uncijų kūdikis būtų

sekė.
rų ir
išlikęs gyvu po išėmimp iš in
kubatoriaus.

Kūdikio motina spėlioja, 
kad gal kam nors iš patar
nautojų ligoninėje galėjo at
sitikti su kūdikiu kokia nelai
mė ir kad panikoje ir kūnelį 
nuslėpė. Pati motina buvo 
toje ligoninėje.

Marcantonio Užtarė
Supykęs už Karvelius, Padegėlius
WT st wv aa v Tvz vz _

Vaikas Vaiką Užmušė 
Numetimu nuo Stogo

Charles Hauptman, 9 metų,! 
tapo nukrisdintas nuo stogo 5 Į 
aukštų namo, 361 So. Third j 
St.,’ Brooklyne.
357 S. Third St.

k i-

Už savaitės po aršaus gais
ro Harleme, kur šimtas 
dvidešimt negrų šeimų li
kosi benamiais, dešimtys šei
mų tebebuvo neaprūpintos 
pastoge. Fa k tinai, didžiuma 
tebebuvo neaprūpintos, nes 

Jis gyveno! tūlų asmeniškai susiradimas
! šiokios tokios laikinos prie-

Anot prokuroro padėjėjo I 
Aaron Silver, John Sorrano, 
14 metų, prisipažinęs, kad 
jisai už save mažesnį Charlie 
davijęs iki stogo krašto. Ma
žąsis norėjęs nusileisti ant 
gaisrinių laiptų, bet vyres
nysis jam daužęs per rankas 
su paika. Nebegalėjęs iškęs
ti, ar nebetekęs pajėgumo, 
vaikas stogo kraštą paleido ir 
nukrito. Užsimušė.

Sorrano sakęsis Charlie 
baudęs už tai, kam jis -ne
klausė jo, neatsitraukė nuo 
karvelių, kuriuos jis pats vie
nas norėjo komanduoti. Tie 
karveliai, atrodo, nepriklausė 
nei John’ui, nes jis gyvena 
176 Varet St., tolokai nuo tos 
vietos, kur buvo karveliai.

Anthony Santangelo taip 
buvęs įpykęs ant savo advo
kato Samuel H. Feinson’o už 
pralaimėjimą bylos, kad ei
damas advokato raštinei! nu
sinešęs metalinės dūdos galą 
ir pradėjęs per galvą “moky
ti“ advokatą, kaip vesti bylas. 
Santangelo nusiųstas į Belle
vue.

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiąi

__r------------- -------------------------------------------------- ■ (

Joseph Garszva i
Undertaker & Embalmer
\ s *

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y.

I
Tel. EVergreen 8-9770

I•  I

SHAUNS
? (Shalinskas) į

FUNERAL HOME \ 

į 84-02 Jamaica Ave. č 
:■ (at Forest Parkway Station) > 
< Woodhaven, N. Y.
j Suteikiam garbingas laidotuves ? 
3 Koplyčias suteikiam nemokamai > 
2 visose dalyse miesto. f 
? Laidotuvių Direktoriai: >

į F. W. Shalins-J. B. Shalins |
Tel. Virginia 7-4499 :

,rzzzzzzzzzzzzzz,vzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/?zzzzz???2v

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 4tį Street 
BROOKLYN, N. Y.

Valandos: 
1—2 dienom: 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

PEIST LANE
giau dos. pas gimines ar drau
gus nereiškia aprūpinimą. 
Daugelis prisiglaudė ir be to 
jau per ankštai, perdaug var
ganai gyvenančiose šeimose.

Tūliems tų nelaimingų bu
tus ar laikiną prieglaudą pa
rūpino Amerikos Darbo Par
tijos vietiniai klubai.

Matant, kad žmonės ken
čia, kongresmanas Vito Marc
antonio, darbiečių organiza
cijos šioje valstijoje pirmi
ninkas, kritikavo majoro O’
Dwyer administraciją dėl ne- 
aprūpinimo tų šeimų ir reika
lavo ilgiau nebedelsiant su
teikti jiems pastogę, medika- 
lišką pagalbą ir pragyveni
mui būtiniausią paramą .

Devyni pikietuotojai areš
tuoti prie Bruce Richard 
Corp, patalpų, 860 Broadway, 
New Yorke . Darbininkai, na
riai United Office and Pro
fessional Workers Unijos ran
dasi streike nuo kovo 6-tos. 
Susistumdymas įvyko AFL 
atsiuntus savo narius laužyti 
streiką.

DRUGS, Inc.
405 So. 4th Street z 

Cor. Howes St.
Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

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

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

8707 tilth St., Richmond Hill, N. Y.
(Prie BMT Jamaica Line 111 th Stot eis)

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

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174
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