
Amerikos išvietintieji.
Pegler ir Mrs. Roosevelt.
Baisi prakalba.
Gerai padarė.
Tikrai menševikiškai.

Rašo A. BIMBA

.juos nekalba, 
kalbėti, bet 

turime keletą

Niekas apie 
niekas nenori 
Amerikoje mes 
šimtų tūkstančių išvietintų 
žmonių. Kadaise John Stein- • 
beck parašė knygą apie juos: 
ir pavadino “Grapes 
Wrath, 
neteko 
j a n č ia is” d arbi n i n k a is.
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JUNGT. VALSTIJOS URMU 
SIUNČIA ČIANGININKAM 

“-^TANKUS PER FILIPINUS

Vėliausios Žinios

Dabar National Farm La
bor unijos prezidentas Mitch
ell rašo 
Trumanui.
jis nupiešia šiurpulingą vaiz
dą iš tų žmonių gyvenimo. 
Jis sako, kad tų žmonių visas 
Šimtas tūkstančių vaiku tie
siog badauja.

Mitch(*11 rašo, kad tik vie
noje “darbo kempėje” Arizo
na valstijoje šimtas kūdikių 
miršta iš bado. Niekas jais 
nesirūpina, niekas jų nemato, 
niekas mirštančių nuo alkio 
vaikų balso negirdi.

laišką pre z i
Tame savo laiške

™.La- Amerikos generolai nurodinėja Čiang Kai-šeko kinam 
dentui tautininkam, kaip bombarduot naujosios Kinijos miestus

Peking. — NCNA žinių 
agentūra skelbia, kad Jungt. 
Valstijos naudoja Filipinus 
kaip stotį, iš kurios urmu 
siunčia ginklus Čiang Kai- 
šeko kinam tautininkam 
Formozos saloje; sako:

Vasario mėnesį šiemet 
amerikonai per Filipinus 
atsiuntė čiangininkams 100 
tankų ir 100 karinių trokų.

. j Dabar paruošta dar 426 
^Westbrook Pegler^ tikrai tū-< tan^aj persiuntimui iš Fi- 

n kuo didžiuotis. | lipinu į Formoza.
rus žmonės ,jj yra pripažinę i _________ ‘__________
idijotiškiausiu Uearsto laik- JW0 PARAMA CHRYS- 
rasciu kolumnisti.i . ik pas j eriq STREIKIERIAM 
Ifearstą jis ir besurado prie-!

iDętroit. — International 
Workers Order, progresyvis 
savišalpinis susivienijimas, 
paaukojo tūkstantį dolerių 
Chryslerio auto, streikie- 
riams.

Jungtinių Valstijų admi
rolas Charles M. Cooke da
vinėja nurodymus Čiango 
tautininkams, kaip iš oro 
bombarduot miestus Kini
jos Liaudies Respublikoje. 
Tuo tikslu adm. Cooke ne
seniai apžvalginėjo ir tau
tininkų lėktuvų stovyklą 
Kinmen saloje.

Amerikos lakūnų genero
las Dennis taipgi apžiūrinė
jo karinius čiangininkų 
įrengimus Formozos salo
je.

WASHINGTON. — Jung
tinės Valstijos! atsisakė iš
duoti čechoslovakijai aš
tuonis vyrus, kurie ore, 
grūmodami revolveriais, 
privertė trijų Čechoslovaki- 
jos lėktuvų lakūnus nuga- 
bent tuos aštuonis ir jų sė
brus i amerikonu 
Vokietijos ruožtą.

Čechoslovakija 
juos kriminalistais, 
rika skaito juos ‘ 
politiniais pabėgėliais.

užimta

vadina 
o Ame- 

teisėtais n

Reynaud reikalavo, kad A- 
merika atsiųstų daugiau 
savo kariuomenės į 
tiją, o jei ne, tai kad rek
rutuotų vokiečių armiją ka
rui prieš Sovietų Sąjungą.

N. Y. SRITIES TEISMAS 
UŽGYRĖ BAUSMES KO- 
munistų advokatam

c

Aną dieną vienoje kohim- 
noje jis parašė, kad Mrs. Ele
anor Roosevelt yra kilus iš 
“vagies, sukčiaus irgraftinin- 
ko >ardu Rufus Bullock.”

Nustebo pati Rooseveltienė. 
Nustebo visi jos karšti patri- 
jotai. Argi tiesa, kad šita žy
mi amerikiete yra kilus iš 
vagių ir žuliku šeimos, nors 
blaivaus proto žmogui neda
rytų skirtumo, jei ta ir būtų 
tiesa. Argi vaikas kaltas, kad 
jo tėvas arba dėdė buvo žuli- 
kas arba vagis?

Čiangininkai tvirtina, kad 
Sovietai stiprina naujosios 
Kinijos oro jėgas

BRUNSWICK, Vokieti
ja.— Vokiečių teismas nu
teisė Dietrichą Klagges’ą 
kalėjiman visam amžiui už 
jo patarnavimus Hitleriui ■ 
ir už kelias karines pikta
darystes.

Tai Klagges, būdamas 
Brunswicko ministru, davė 
austrui Titleriui pilietinius 
Vokietijos popierius.

PARYŽIUS. — 2,000 žmo
nių demonstravo prieš 
francūzų laikraštį Figaro, 
kuris spausdina pagyrūniš
kus naciu atsiminimus. Po
licija areštavo 150 demon
strantų. Susidūrimuose su
žeista 20 asmenų iš abiejų 
pusių.

LONDON. — Anglijos 
seimo lordų rūme buvo kri

tikuojama valdžia už- tai, 
kad Mala jos patri jotai 
partizanai vis ima viršų 
prieš anglų armiją.

Bus apeliuojama Į Aukšč. Teismą, kad panaikintų teisėjo 
Medinos uždėtas bausmes neva už paniekinimą teismo

New York. — Federalism tramdyti teismą ir už “teis- 
srities apeliacijų teismas ”
dviem balsais prieš vieną 
patvirtino kalėjimo baus
mes, kurias apskrities tei
sėjas Haroldas Medina už
dėjo penkiems advokatams, 
gynusiems vienuolika ko
munistų vadų, ir Eugeniui 
Dennisui, Komunistų Parti
jos sekretoriui, kuris gynė
si kaip pats savo advoka
tas.

Teisėjas Medina baudė 
juos neva už sąmokslą

MASKVA. — Slaptai ta
rėsi Amerikos, Anglijos ir

o A --------- - r> keturių kitų vakarinių kra- į redaktoriai įkalinti
PARYŽIUS. — Buvęs stų ambasadoriai Maskvo-

Francijos premjeras Paullje.

Trys Argentinos komunistų

koncentracijos stovykloj

Bet pasirodo, kad Pegler, 
ieškodamas medžiagos Roose- 
veltienei išniekinti, pats ap
sigavo. Rooseveltienės senelis 
buvo Rufus Bulloch, gana žy
mus visuomenininkas ir veikė
jas Georgia valstijoje.

šiomis dienomis Washing
tone lankėsi mūsų okupacinės 
valdžios Vokietijoje galva 
ponas McCloy. čia jis gavo 
naujas instrukcijas iš prezi
dento Truman o ir valstybės 
sekretoriaus Achesono. Su
grįžęs Europon, sustojęs Lon
done, McCloy pasakė prakal
bą ir parodė mūsų 
bes naują politiką 
je.

Jis pasakė, kad
turi būti pilnutinai atsteigta ir 
pilnutinai įtraukta į Vakari
nės Europos Sąjungą, nors tas 
sudarytų jos kaimynams nau
ją pavojų!

Viskam, 
kovoje su

vyriausy-
Vokietijo-

Vokietija

Walt. Reuther priima 
Chryslerio pasiūlymą

Detroit. — Pranešama, 
kad CIO Automobilių Dar
bininkų Unijos pirminin
kas Walter Reuther sutin
ka su .Chryslerio auto, kor
poracijos pasiūlymu dėl 
streiko baigimo. Korporaci
ja siūlo įvesti senatvės pen
siją dirbusiems jai per 25 
metus darbininkams, sulau
kusiems 65 metų amžiaus, 
— po $100 mėnesiui, įskai
tant ir valdinę senatvės ap- 
draudą į tokią pensiją.

Pirmiau Reutheris reika
lavo, kad korporacija mo
kėtų po 6 centus nuo kiek
vienos darbo valandos i 
pensijos fondą. Korporaci
ja siūlė savo pinigais užti
krinti pensiją be įmokėjimų 
nuo valandų, ir teigiama, 

i kad Reutheris priima tokį 
“užtikrinimą.”

89,000 Chryslerio darbi
ninkų jau 73 dienas išstrei- 
kavo.

Formoza. — Čiang Kai- 
šeko kinai tautininkai sklei
džia gandus, kad “tūkstan
čiai” sovietinių inžinierių ir 
mechanikų darbuojasi Ki
nijos Liaudies Respubliko
je; pedade kinam komunis- 
tam-liaudininkam išvystyti 
oro jėgas karui prieš čian- 
gininkus Formozos saloje.

Čiangininkai pasakoja, 
kad liaudininkų valdžia jau 
gavus daug buvusių Japoni
jos lėktuvų; šneka, kad So
vietai, girdi, pervedę liau
dininkam ir tūlus ameriki
nius lėktuvus, kuriuos 
Jungtinės Valstijos davė 
Sovietams karo metu.

Čiango tautininkai pirm 
kelių dienų skelbė, kad “ru
siški lėktuvai” nušovė du 

I amerikinius tautininkų lėk
tuvus, skridusius bomdar- 
duot vieną Kinijos pajūrio 
miestą.

Čiangininkai ketina pro- 
testuot Jungtinėms Tau
toms prieš tariamą lėktuvi
nę Sovietų Sąjungos para
mą naujajai Kinijai.

Susitarė Indijos ir 
Pakistano premjerai

girdi, pateisinama 
komunizmu.

istorija. Taip gaiTa pati 
vojo ir elgėsi po pirmojo ka
ro Amerika, Anglija ir .Fran- 
cūzija. Hitleris buvo tos po
litikos padarinys.

Dabar ruošiama dirva 
jam panašiam idijotui. 
kietija įgalinama pradėti 
ją karą.

nau-
Vo-

nau-

Žibalo darbininkų streikas
Denver, Colo. — Sustrei

kavo daugiau kaip 8,000 
darbininkų, CIO unijistai, 
prieš Texas žibalo kompa
nijos fabrikus toje valstijo
je, Wyominge ir Illinojuje.
Streikieriai reikalauja se

natvės pensijų ir kitų page
rinimų.

In-

Senatas nutarė pratęst ir 
paplatint dipukų priėmimą

Washington. — Senatas 
58 balsais prieš 15 užgyrė 
bilių dėl paplatinto dipukų- 
“išvietintųjų” įsileidimo į 
Jungtines Valstijas.

Senatoriai nutarė vienais 
metais pailginti dipukų pri
ėmimą — iki li951 m. birže
lio 30 d. — ir priimti viso 
iki 359,000. Iki šiol jau įsi
leista Amerikon 135,000 “iš
vietintųjų.”

Senato nutarimas siūlo 
panaikint tokius dabartinio 
įstatymo reikalavimus:

40 procentų visų priima
mų dipukų turi būti Balti
jos kraštų žmonės — lietu
viai, latviai ir kt., ir 30 pro
centų kitų privalo būti far-

Valdžioj nėra jokio 
svetimųjų šnipo

w.

Buenos Aires, Argentina. 
— Trys Argentinos komu
nistų laikraščio La Hora 
redaktoriai buvo areštuoti 
ir 54 dienas išlaikyti kalė
jime. Dabar gi jie fapo su
varyti į lėktuvą, geležiniais 
pančiais prirakinti ir per- 

Pagal Senato nutarimą, gabenti . .
turėtų stovyklą Chaco srityje.

mo paniekinimą.
Kartu apeliacinis srities 

teismas dviem balsais prieš 
vieną atmetė kaltinimą už. 
sąmokslą. Šis teismas, ta
čiau, palaikė tas pačias Me
dinos skirtas 
tent:

E. Dennisui 
tams Harriui 
Richardui Gladsteinui — po 
6 mėnesius kalėjimo.

Advokatam Geo. W. Cro- 
ckettui ir A. J. Issermanui 
po keturis mėnesius.

Adv. Louisui F. McCabe’ui
— 30 dienų kalėti.

Ju advokatai dabar ruo
šia apeliaciją Aukščiausiam 
Jungtinių Valstijų Teismui. 
Nuteistieji laikomi po tais 

pačiais užstatais iki gegu
žės 1 d.

bausmes, bu-

ir advoka-
Sacheriui ir

meriai bei žemės ūkio dar
bininkai.

priimtini 
būti juo 
per “ištikimybės
Re kitko, reikalaujama, kad 
jie prisiektų, jog tiki į pri- 
vačio verslo laisvę ir prie
šinsis kapitalistinės san
tvarkos pakeitimui.

Tiktai nuo Amerikos pi
liečių bus priimami dipukų 
kvietimai ir jų užtikrini
mai.
Kongreso Atstovų Rūmas 

jau pernai užgyrė panašų 
bilių1 dėl išvietintųjų priė
mimo.

dipukai 
griežčiau varomi 

” šerengą.

Sen. Lehman smerkia 
Mundto biliy

Karinis holandų maiš
tas Indonezijoj

Aną dieną pas mus Ameri
koje buvo nemažai pasipikti
nimo, kai buvo gautas parei
kalavimas iš Lenkijos, Rumu
nijos ir Bulgarijos sumažinti 
Amerikos atstovybių štabus. 
Mūsų reikalai su tomis šali
mis sudilo beveik iki nulio, 
bet tose šalyse mūsų štabai 
buvo du sykiu didesni, negu 
prieš karą, kai su jomiš Ame
rika palaikė nprmališkus san
tykius.

Dabar skaitome iš Wash- 
ingtono pranešimą, kad mūsų 
vyriausybė nutarė tuos štabus 
sumažinti ant visos pusės, pa-

likti tiktai pusę pareigūnų. Ir 
pilnai užteks. Amerikos žmo
nėms išeis ant gero. Mažiau 
reikės lėšų atstovybėms pa
laikyti. Gal nors viena mili
jonine dalimi procento bus 
sumažinti taksai!

Aną dieną vienas Naujie
nų bendradarbis suriko:

“Mažiau šmeižkime vieni 
kitus.” Kitas, tikrai supykęs 
ant ano, sušuko:
“Mažiau muilinkime akis vie
ni kitiems.”

Bet kas tada bepaliks iš 
Naujienų? Išimk iš jų šmeiž
tus ir muilinimą akių, ir jos 
bus tuščios.

New Delhi, Indija. — 
dijos premjeras Jawaharlal 
Nehru susitarė su Pakista
no premjeru Liakvatu Ali 
apsaugoti indusų ir maho
metonų teises abiejose šaly
se. Nori pastoti kelią pasi
kartojimui religinių sker
dynių tarp indusų ir maho
metonų.

Didžioji dauguma gyven
tojų Pakistane yra maho
metonai, p Indijoje — indu-1 
sai.

Washington. — Seth 
Richardson’as, pirmininkas 
valdinės komisijos ištiki
mybei tyrinėti, pareiškė, 
jog per trejus pastaruosius 
metus nerasta jokio 
mų kraštų šnipo tarp 
rikos valdininkų bei 
džios tarnautojų.

Taip Richardsonas
kė į republikono senato
riaus Joe McCarthy’o 
palus apie komunistus 
“sovietinius šnipus”

sveti- 
Ame- 

val-

atsa-

bei 
val-

Richardsonas pranešė, 
jog buvo ištirta ir patikrin
ta 3,000,000 asmenų ištiki
mybė.

Achesonas žada paskolą 
Argentinos diktatoriui
Washington. — Amerikos 

valstybės sekretorius Dean 
Acheson pranešė korespon
dentams, kad pagerėjo san
tykiai tarp Jungtinių Vals
tijų ir Argentinos.

Argentinos diktatoriaus 
Perono atstovai Washing
tone prašo paskolos ir gal 
būt gaus ją, sakė Acheso
nas.

Dailidžių laimėjimas
New Haven, Conn. — 700 

dailidžių, Darbo Federaci
jos 79-to skyriaus nariai, 
išgavo algos pakėlimą 15 
centų per valandą. Dabar 
jiems pakelta alga iki $2.20 
už darbo valandą, o nuo ge
gužės 15 d. jie gaus po $2.25 
valandai.

WASHINGTON. — Kon- 
gresmanai nusitarė turėti 
11 dienų velykinių vakaci- 
jų.

vieno
sen.

New York. — Demokra
tas Jungtinių Valstijų se
natorius Herbertas Lehman 
pasmerkė fašistuojantį 
Mundto bilių ir pasižadėjo 
kovoti prieš jį.

Atsakydamas j 
newyorkiecio laišką,
Lehman rašo, kad jeigu tas 
bilius taptų įstatymu, tai 
apkapotų visų amerikiečių 
pilietines laisves. Sykiu 
Lehmanas deklamuoja 
prieš komunistus.

(Mundto biliui taipgi prie
šinasi keturi kiti demokra
tai senatoriai — Harley 
Kilgore. Elbert Thomas, 
Estes Kefauver ir Warren 
Magnuson — ir republiko- 
nas sen. William Langer.)

Trumanas galis kvosti ir 
Kongreso narių ištikimybę
Washington. — Demokra

tas senatorius Millard E. 
Tvdings, pirmininkas tyri
nėjančios Senato komisijos, 
sakė, jog prez. Trumanas 
galėtų tyrinėti t ir kongres- 
manų ir senatorių “ištiki
mybę” per tam tikras pre
zidentines komisijas.

i koncentracijos T . _ .- - j . Jakarta, Indonezija^ —
Fašistinė Perono valdžia Idolaudai ii jų pakalikai su- 

dar net nepasakė redakto-i™ k?.nnl sukilimą pries 
riam, už ką jie taip vargi- Indonezijos respubliką ir 
narni. Ju vardai — Paulino I ^7° uzem(" Makassaią, di- 
G. Alberdi, Alfredo Varela džiausią miestą Celebese, 
ir Salvador Dell’Aquila. |rytmeje Indonezijos saloje. 
Alberdi’o moteris atsišau-! Valdžia suėmė vieną sar 

kė į Jungtinių Valstijų i vo ministrą, slaptą Holan- 
žmones, kad reikalautų pa- į dijos pakaliką Hamidą II, 
liuosuot jos vyrą ir jo ben-! buvusį holandiškos armijos 
dradarbius. į generolą. Sako, kad jis pats

----------- vadovavo šiam sukilimui 
Valdžia niidn milinniK 1)1 ieš Indonezijos respubli-YdlUZId puuu IHIllUllUb ,ką Pasirodo, jog Hamidas, 
hiienlin kiiluni būdamas respublikos minis-Duseny DuiviŲ jtru, taipgi r-m- pirmesnį

holandų , kapitono P. Wes- 
terlingo vadovautą karą 
prieš Indoneziją, a

Valdžia skelbia, kad jinai 
jau nuslopino 2,000 buvu
sios holandų kariuomenės 
Celebes saloje ir atgriebė 
Makassar miestą.

Washington. — Šalies val
džia tyčia pūdo 4 milionus 
bušelių bulvių Maine, Min- 
nesotos ir Wypmingo vals
tijose, kaip sakė žemdirby
stės departmento valdinin
kai. Galės būti palikta su
puvimui dar 6 milionai bu
šelių bulvių, pastebėjo jie.

Tai vadinami perviršiai 
bulvių, kurias valdžia su
pirko iš farmerių, mokėda
ma jiem po dolerį už bušelį. 
Tokiais supirkinėjimais val
džia stengiasi palaikyti ga
na aukštas kainas lieka
moms bulvėms, kurias pirks 
vartotojai. Nes jeigu “per 
daug” bulvių būtų pardavi
mui, tai jos galėtų nupigti. 
To gi valdžią nenori.

Guatemala prašo atsiimt 
J. Valstijų ambasadorių

Washington. — Centrali- 
nės Amerikos respublika 
Guatemala reikalauja, kad 
Jungtinės Valstijos atsiim
tų savo ambasadoriii Ri
chardą Pattersoną; sako, 
kad jis perdaug kišasi j vi
dujinius Guatemalos reika
lus.

į Susprogo didžiausias 
Amerikos orlaivis

Honolulu, Hawaii. — Nu
krito, susprogo ir suregė 
milžiniškas karinio Ameri
kos laivyno orlaivis Mar
shall Mars, svėręs 82 tonus. 
Tai buvo didžiausias pasau
lyje tos rūšies lėktuvas, ga
lįs ir plaukti, ne vien tiktai 
skristi.

Visi 7 lėktuvo įgulos na
riai išsigelbėjo. '

Prof. Lattimore užginčija 
McCarthy’o tauškalus
Washington. — Valstybės 

departmento patarėjas 
prof. Owen Lattimore, liu
dydamas tyrinėjančiai Se
nato komisijai, pareiškė, 
jog republikonas senatorius 
Joe McCarthy tik kvailai 
melavo, būk Lattimore esąs 

I komunistas • ir “vyriausias 
(Sovietų šnipas” Jungtinėse

ORAS. — šaltoka giedra. į Valstijose.

PEKING, Kinija. — De
mokratinių Kinų Jaunimo 
Saiunga turi jau pusantro 
miliono nariu, c
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Harry Bridges’o Teismui Pasibaigus
Kiekvienas galvojąs asmuo žino, jog Harrio Bridges’o 

persekiojimas yra pasekmė to, ryžto, kurį valdančioji 
klasė atlieka organizuotam darbininkų judėjimui palauž
ti.

Harry Bridges šiandien Amerikoje patapo simboliu 
darbininkų vienybės ir kovos. Jam vadovaujant, San 
Francisco ir kitų Pacifiko uostų laivakroviai dar nebu
vo pralaimėję nei vieno streiko, nei vienos savo kovos už 
geresnes darbo sąlygas, už didesnes algas.

Nuo to garsaus San Francisco darbininkų streiko, ku
ris įvyko prieš 20 metų, samdytojai ir jų lekajai griežė 
dantį prieš Bridges’ą. Jie manė ir mano, jog tik tuomet 
jiems pavyks palaužti pajūrio darbininkų vienybę, kai 
Bridges bds įkištas į kalėjimą arba išdeportuotas.

Na, ir jie dėl to ryžosi savo pasiekti, Bridges’ą “pasi
gauti” ir palaužti jo vadovaujamos unijos ryžtingumą.

Beveik praėjo penkiolika metų, kai prieš Bridges’ą 
buvo užvesta byla jo išdeportavimui. Buvo bylinėtas! čia 
ir ten, tačiau iš to bylinėjimosi Bridges vis išėjo laimė-

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
SPĄUSTUVĖS IR 
SPAUDA LIETUVOJE

Vilniuje leidžiamajame 
“Tėvynės Balse” skaitome:

“T. B.’ korespondentas
kreipėsi į Poligrafijos pramo
nės valdybos vyr. inžinierių 

. A. Sabaliauską, prašydamas 
j papasakoti apie c abartinę 
šios pramonės būklę.

—Per eilę pastarųjų metų, 
—pareiškė A. Sabaliauskas,- 
nuveikti dideli darbai, ple
čiant poligrafijos pramonę 
Lietuvoje. Kaip žinoma, kny
gų ir laikraščių tiražai dabar 
smarkiai pašoko. Jei anks
čiau knyga išeidavo 2-3 tūks
tančių egzempliorių tiražu, 
tai dabar jos spausdinama 
10-15. tūkstančių, o kartais 
net ligi 50 tūkstančių. žur
nalų tiražai pas mus siekia 
20-25 tūkstančių, dienraščių 
150-170 tūkstančių, tuo tar
pu, kai ligi 1940 metų tokie 
skaičiai būtų tiesiog fantastiš
ki.

Su naujais poreikiais tenka 
skaitytis mūsų spaustuvėms,! Anelė Kanopienė ; 
knygryšykloms, cinkografi- 
joms.

Kas gi nuveikta per poka
rinį ląikotarpj poligrafijos 
pramonėje.

PASTABOS
__  -u Laikraščiai praneša, kadi dėl 

| PROFESORIUS. KUR&AM Lilijoje buvo J 
rriTTi'fc.TTZ' A r z A mriS.O ! I pi•ies streikuojančius darbi

į i ninkus tankai ir kiti kari
niai pabūklai.

Joną Matulevi-;.' Montevidtiaus “Darbas” j Mat; Amerika 
rašo: įginkluoja vakarines Euro-

“lš Austrijos i JAV atvyko į pos šalis neva apsigynimui 
Vilniaus universiteto; nuo Sovietų Sąjungos, bet 
amžių istorijos pro-1 pirmiausiai tos šalys išban- 
Juozas Jakštas su do Amerikos ginklus prieš 
mokytojavusia Kau- savuosius darbininkus.

Sykiu atvyko jų keturi —

iš-1
at TENKA KARVĖS

! pozų kiekvienas. Be to, 
! rinko i-emionto vykdymui 
sakingus draugus, kaip Joną'MELŽTI 
Kanopą, Simą Kūgi, Antaną 
Jakutavičių.
čių, Petrą Sadauską; Romual- 

j dą Valionį ir kitus.
Pirmiausia buvo 

išimti iš salės vidaus stulpus, I 
kurie labai kliudė ypač pa- i 
rengimų metu. Tą darbą pa- Į 
siėme ir puikiai atliko Jonas j 
Kanopa su Simu Kugiu, pado- j 

i dant visai eilei ir kitų drau- 
i gą.

Kadangi namo 1 
į rei'kėjd virš tūkstančio pezų, 
j o ULC ižde jų nebuvo, tai bu- 
į vo numatyta ir suruošti tam 
i tikslui vieši pietūs. Gal pir- 
I mi Urugvajuje su tokia nuo
taika ir su tokiu stambiu pel- į 
nu buvo tie pietūs. Visi dir 
bo, linksminosi ir buvo paten- , 
kinti, o kas daugiausia, 
moterys, kurios turėjo 
valgius pagaminti dėl 
Šiam darbui vadovavo 
di mūsų organizacijos 

; su 
pestingai darbavosi i)’ 
turns vadovavo Jonas Matule
vičius. Tai}) pat daug pasi
darbavo V. Grebenkovas, J.

i Kanopa, A. Brelingas, P. Sa-

1 viskas skanu, ką Tito 
pavartota Į iškepa.

Tulas britų mokslininkas 
skelbia, kad už 50 metų vi- 

dabar same pasaulyje būsią trys 
; bilionai gyventojų. Jis nuo- 
jgąstauja, kad tokio didelio 
i gyventojų skaičiaus mūsų 
(“biedna” žemelė neišmai- 
1 tinsianti.

Aš manau, kad jis turi 
i pamato. Jei karališki sočia-

, ♦ i- J buvusis numatvta | . .- naujųjų 
Į. fesorius 
: žmona, 
i ne P
I vaikučiai, kūnų vynausias_ 10 Miami Beach, Fla., įvyko |listai vaidytu visa pasauli, 
metlĮro .laimiausias 16 mene-lVlsos Amerikos akių gydy- lkaip jie daj)ar valdo Did. 
Sll)- ....................Itojl suvažiavimas. Gydyto- Britanija, suprantama, ne-

“Tennessee valstybėje prof. .jas Bigelow pasakė, kad išsimaitintu. Juk ir dabar 
lemontui jakstas melžia karves^ pas; j. A. V. dabar gręsia 220,- Į Amerika Angliją ne tik 

ūkininką Parksjo žmona |000 žmonių apspangimas.;maitina, bet rėdo ir gink- 
ta.pgi dirba žemes ūkyje, kol. jis sakė( kad daugeliui jų'iuoja. Be Amerikos Anglija 
sisiras darbo sa\o piofcsijo- jau ngra jokiog pagelbos, pi.ažūtų. Bet tas moksli- 

bet pusę jų, 110,000 dedant njnkas neturėtų nusiminti, 
darbo. galima butų iš- karališkieji socialistai ne-

profeso- 
ant į

se.“ (“Arg. Lietuvių 
N r. 892.)

Nėra negarbingo
i Tačiau universiteto 
j riui išmainyti 

tai Į karvių melžimo yra 
visus i negu tragiška.

svečių. ’ Į Braziliją atvykęs 
nuoš’"- 
draugė 
ja rū- 

pie-

Balsas

gelbėti nuo apspangimo. ;valdys visą pasaulį ir žmo- 
katedrą ant1 Žinoma, tos “pastangos” , nes suras būdus, kaip prasi- 

daugiau I suristos su išlaidomis. Bet į maitinti.
‘prezidentas Trumanas, ku- 

poetas ! ris irgi Floridoje atosto- 
•! Klemensas Jura turėjo verstis j gauja^ apie tai^nieko nesa- 

dešraičių 
gatvėse.

Tokio šiurkštaus likimo su- išlaidos Europos ginklavi- 
kurie mui, tai įvyks trečiasis ka-

pardavėju S. Paulo ko. Jis gązdina kongresą, 
kad jeigu bus sumažintos

Lietuvos sostinėje Vilniuje i dauskas, A. Jakutavičius, 
sukurta nauja Juliaus Jano-1 Valionis, S. Rasikas ir kiti, 
nio vardo spaustuvė.. Buvusi Tų pietų paliktas 

‘ Vilniaus “Spindulio“ spaustu- j pelnas pagrindiniai užgaran- 
vė, kuri perduota “Tiesos“ I tavo pinigų sumą dėl namo 

i leidyklai, išaugo kelis kartus.-i fasados atnaujinimo.

Atrodė, kad po viso to dabar bus leista jam gyventi 
laisvai ir nekliudomai.

* Bet kur tau!
Bridges’o ir viso darbininkų judėjimo priešai mano, , Naųjuose pastatuoSe įreng- 

gyvenamasis momentas yia patogiausias puolimui. įas didžiausias Lietuvoje rota- 
i cinių mašinų cechas, kuris tu
ri tris naujas didelio galin- 
gumo rotacijas, 
spaustuvėje dabar spausdina- 

' mi 9 laikraščiai ir 3 
i lai.

Dideli darbai atlikti 
Buvusiuose “Spaudos

I rūmuose sukurtas naujas Vin
co Mickevičiaus - 
yai’do poligrafijos 1 
tas. žymiai padidin 
knygryšyklos. 
mechanizuotos.

Klaipėdoje atkurti! 
spaustuvė. Šiaulių 
spaustuvėje įrengta 
ja ir sumontuota rota,' 
šina. Prieš karą to 
šinos Šiauliai, neturėjo.

Ryšium su tuo, kąd visose 
apskrityse dabar 
laikraščiai, sukurta 
spaustuvių apskričių 
se. 
lutėje ir eilėje kitų 
spaustuvės turi linoti 
tarpu prieš karą dairgi Kau
ne linotipus turėjo i 
spaustuvės.

Be kįtko, įdomu 
kad 'didžiausia sp 
Vilniuje pavadinta 
Janonio vūrdu, o didžiausia 
spaustuvė Kaune —- Vinco 
Kapsuko-Mickevičiaus var
du.

Abu šitie vyrai rodė ne
paprastos meilės spausdin
tam darbininkiškam žo
džiui, todėl abiejų vardais 
ir pavadintos dvi didžiau
sios Lietuvoje spaustuvės!

URUGUAJIEČIŲ NAMAS
Urųguajauą lietuvių laik

raštis “Darbas” rąšo:
Nuo pat pradžios namo nu

pirkimo visiems buvo mano
ma, kad iš gatvės pusės . ne
kaip. išrodo mūsų Centro pa
talpos: ląngų ir durų dažai 
nušutę, pajuodavę, pradėjo 
pūti, tinkas trupėti, į nuo ko 
drėgmė sunkėsi į vidų. O 
namas brangus, gražus ir rei
kia jį remontuoti, nežiūrint, 
kad įr didelės skolos stovi 
priešakyje.

Bet vienybėje, pasiryžime— 
viskas nugalima. Taip ir įvy
ko su namo remontu. Rugsė
jo mėn. ULC valdyba nuima
te kreiptis į namo užpirkimo 
finansų komisiją, kuri mielai 
sutiko ir tu.ojau buvo sušauk
tas platesnis tuo reikalu 
su s i r i n k i m a š . Remon
to pradžiai susirinkusieji 
draugai paskolipo po 40

Mes gi gyvename šaltąjį karą, gyvename raganų gaudy
mo laikus, raudonbaubizmo isterijos gadynę. Užtenka 
šiandien pirštu parodyti, jog* tas ąj’ kitas asmuo esąs ko
munistas, — na, ir gana! Tas asmuo jau ne geras!

O “prirodyti”, kad tas ar kitas asmuo yra komunistas, 
valdančiajai klasei nėra sunku: ji turi pinigų, ji gali pa
pirkti ne vieną parsidavėlį ir pastatyti jį liudininku!

Taip buvo Bridges’o byloje.
Surastas kaltu Bridges’as, surasti kaltais ir Henry 

Schmidt ir J. R. Robertson, — asmenys, kurie liudijo už 
Bridges’ą, kai jis ėmėsi pilietinius popierius.

Vyriausias Bridges’o ir jo draugų gynėjas, advokatas 
Vincent Hallinan, teisingai pasakė, jog laimėti bylą ten, 
kur valdžia šiandien žmogų kaltina esant komunistu, 
tiesiog, neįmanoma.

Tai i tiesa!
Tai buvo įrodyta visoje eilėje bylų, tarp kitko, Hiss’o 

byloje.
Teisėjas George B. Harris, pirmininkavęs Bridges by

loje, sprendimą, paskelbs pirmadienį, balandžio 10 dieną.
Galima numatyti, koks tas sprendimas bus.
Atsiminkime: teisėjas Harris yra uolus Medinos moki

nys. Jis ne tik Bridges’ui, Schmidtui ir Robertsonui “su
teiks neskūpią” bausmę; jis nubaudė šešiais mėn. ka
lėti teisiamųjų gynėją, advokatą Hallinan, ir trims mė
nesiams kalėti Hallinano padėjėją, advokatą James Mac 
Innis.

Visiškai panašiai, kaip teisėjas Medina!
Šis advokatų puolimas aiškiai parodo, jog teismas 

šiandien sakyte sako kiekvienam advokatui: nedrįsk!te 
ginti darbininkų vadovų, nes mes jus pataisysime!

Bridgesas sako, jog visa jo byla yra klastomis parem
ta; jis teisingai sako, kad, jei šiandien gyventų Franklin 
D. Roosevelt, tai tas atsitiktų, kas atsitiko šiomis die
nomis San Francis federaliniame teisme.

Be abejojimo, nesmerktieji ap'eliuos į aukštesnį teismą. 
Be abejojimo, ši byla pasieks patį aukščiausįjį šalies 
teismą.

Kas bus pasakyta ten, liekasi palaukti ir pamatyti.

Šių Metų Gegužės Pirmoji
Šiemet, kaip ir kiekvieneriais metais, Amerikos darbi

ninkai ruošiasi skaitlingai ir ryškiai atžymėti Gegužės 
Pirmąją.

Gegužės Pirmoji — tikrai amerikinė diena. Ji gimė 
Amerikoje. Ją sugalvojo Amerikos. Darbo Federacija. 
Tik vėliau, amerikiniams darbininkams pasiūlius, šią die
ną pasiėmė Tarptautinis Darbininkų Kongresas Pary
žiuje 1889 metais ir paskelbė Tarptautinę Darbininkų 
Švente, bei Kovos Diena.

Šiemet gegužės mėnesio 1 diena pripuola pirmadienį, 
taigi ir ši šventė tą dieną bus švenčiama.

Niujorko darbininkai ryžtasi sudaryti skaitlingą eise- 
ną-paradą miesto gatvėse. Eisena prasidės 2 valandą po 

H pietų.
Kad pakenkti darbininkų šventei ir tiems, kurie ją at

žymės eisena, Niujorke susidarė visokiausių elementų 
komitetas, šaukiąs paradą šeštadienį, balandžio 29 dieną. 
Tai bus “lojalumo paradas.” Supraskit, darbininkų para- 
dąs būsiąs nelojalus, tik tų, kurie šiandien kovoja darbi
ninkus, bus lojalus mostas, nes ten bus, galima tvirtinti, 
prakeiktas kiekvienas, kuris nepritaria šaltajam karui.

Dešinieji darbo unijų lyderiai, užuot rėmę darbininkų 
tarptautinę šventę, gimusią Amerikoje, darbininkų judė
jimu išciuje, eina išvien su raudonbaubiais, su fabrikan
tais, su fašistais ir remia “lojalumo paradą”.

Na, bet tai visvien nesulaikys progreso.

silaukė tie inteligentai,
bėgo palikę savo tėviškę, savo 
tautą,
■timose padangėse.
si rado jie laimę...

Kas g> dėl to kaltas? Jie|gimo—nei sudilusio cento, 
grjnas patys, — patys ponai beg-j

ieškodami laimės sve- 
Na, ir su-

ras. Ginklavimui svetimų 
šalių jis reikalauja $3,375,- 

i 000,000, bet pagelbai savo j 
| šalies piliečių nuo apspan-!

Laikraščiai skelbia, kad 
Hollandijos valdžia per
traukė diplomatinius ry
šius su Kai-šeku ir pripaži
no Kinijos liaudies valdžią. 
Hollandijos paskirtas am
basadorius išvyksta Kini- 
jon.

Per keiksmus ir dantų 
griežimus turi skaitytis su 
Kinijos liaudies respublika.

Friedrich Veikiausiai ir Tautų Sąjun- 
nrnrado S°je Kai-šeko atstovybei 
1 jbus išduotas “vilko bilie- 

’ tas.”Pasamdžius specialistą, po 
ir pasidarbavimu 

Jakutavičiaus, tapo 
pagražinimas,

priežiūra
Adomo 
atliktas fasado

liai, palikę savo tautą! ; Feldmaršalas 
von Paulus, kuris

i savo armiją po Stalingradu, 
‘kaip praneša spauda, sugrį- 
|žo iš Rusijos nelaisvės į 
Vokietiją.

Skaitytojų Balsai
Senato komisija pareika- 

i Dabar Amerikos komer- pavo’ valstybės depai t- 
cinė spauda stengsis iš jo 

į išgauti pareiškimą, kaip 
į nelaisvėje Sovietų Sąjungos 
i pareigūnai jį kankino. O 
jeigu tokio -pareiškimo ne- 

| išgaus, 
' Stalinas 
įkrėtė ir 

Jeigu tas žmogus numirė, ki- te.
išlaikymu geroje tas žmogus tokiu būdu jau 

j tvarkoje. Jų darbas, jų žes-l neužgims. Giliai pasakyta. . . 
Čia pat žmonių ignorancija 

vienoda. Ignorancija yra ne
malonus dalykas. Už tai ir 
poros skiriasi, nesugyvena, 
žmiogus pilnas keršto. Jisai 
tau koją kiša. Jisai tau blogo 
vėlina. Jisai tau sarmatą pa
daryti gali.

Malonėkite tai padėti į 
Laisvę. Mažum patsai John 
Wil kelis parašys daugiau tuo 
klausimu.

John Vaivada.

“Tiesos” į atnaujinimas.

zurna-

Kaune, 
fondo“

Dabar, kaip 
iš vidaus ULC 
visai naujas, 
tarti d id ei j

iš gatvės, taip 
namas išrodo 
Dėl to reikia 

ačiū pasidarba
vusiems mūsų draugams.

Šis rašinys parodo, kaip ųių būdus, i • 1 •• 1 • • SZ . • 1 • •

Diskriminacija ir Ignorancija
i

Daug- randi Laisvėje geru ■ 
straipsnių, gerų rašytojų. Vis Į 
laukiau, ar kam neužklius ant | 
minties parašyti apie ignoran-! 
tus. Saičiau Laisvėje John 
Wilkelio straipsni apie žmo-

Jis sako : yra mi-1 
, bet kožnas i 

žmogus turį kitonišką būdą. į
Kapsuko | atsidavusiai, kaip ištikimai lijonai žmonių,
<ombina-j Uruguajaus lietuviai rupi- 
tos visos l nas savo Kultūriniu Cent- 

Darbas jose; jo
<( VAO.1 MCI.

“Kyto’Vtai primena mums.
Titnago“ , vykstančius panašius veiks- 

įmus mūsų draugų ir drau
giu.

Lietuviu Namo Bendrove 
nupirko Kultūrinį Centrą. 
Jis buvo, žinoma, apleistas, 
nevalytas, nedažytas, reika
linga^ čia ir ten remonto, 
darbo. Kas gi tą darbą au
kojo? Patys Namo Bendro
vės nariai. Ne vienas jų čia 
dirbo (sudėjus daiktan) ke
letą mėnesių. Ne vienas! 
dar ir šiandien dažnai tai- 
sinėją, gražina vieną bei 
kitą reikalingą taisymo 
pastato dalį.

Visa tai įrodo, kaip mū
sų žmonės įvertina visuo
meninę įstaigą, kaip jie 
jau įsisąmoninę visuomeni
nės nuosavybes išlaikymo 
reikalu.

Tik su tokiais žmonėmis 
visuomeninės įstaigos ir te
galima išlaikyti.

litografi- 
cine ma
dos ma

leidžiami 
30 naujų 

centruo- 
Telšiuose, Kuršėnuose, ši- 

miestų 
pus. Tuo

ne visos

bus tai, 
austuvė 
Juliaus

tai apšauks, kad 
jį komunizmu už- 
Vo kieti jon pasiun-

Senatorius Joseph R. 
visų McCarthy nepaliauja bub- 

nijęs, kad Washigtono val
džioje randasi ne tik daug 
komunistų, bet ir Sovietų 
Sąjungos šnipų. Dabar jis 
įvardino Lattimore, buvusį 
Kai-šeko patarėją, vyriau
siu Sovietų Sąjungos šnipu.

Nejaugi J. A. V. paskir
tas Kai-šekui patarėjas 
patarė jam civilį karą pra
laimėti, jeigu McCarthy 
apšaukia jį vyriausiu So
vietų Sąjungos šnipu? Bet 
aš bijau, kad senatorius

Imentas perduotų jai tam 
tikrus slaptus dokumentus, 
kuriuose komisija j ieškos 
valdžioje tarnaujančių “ko
munistų” ir Sovietų Sąjun
gos “šnipų.” Prezidentas 
Trumanas atsisakė tuos do
kumentus išduoti.

Dabar turėtų būt prezi
dentas Trumanas, už panie
kinimą kongresinės komisi
jos, patrauktas teisman ir 
patupdytas kalėjimam Juk 
už panašius prasikaltimus 
jau keli nuteisti.

Atitaisė klaidą
“Tai kas atsitiko po to, McCarthy nepasektų Fores- 

kai jis paėmė ir jus išmetė Įallio pėdomis ir, neišsiriog- 
laukan per užpakalines du- ’ 
ris?”

“Aš jam paaiškinau, kad 
aš pareinu iš labai garsios 
šeimos.”

“Kas tada?”
“Tada jis manęs labai 

gražiai atsiprašė, pakvietė 
atgal į vidų ir išmetė lau- 

.kan per priekines duris!”

Parama kovai su kryžiokais
Pasipiktinusi kryžiokų pikietais ir fiziniais užpuldinėji

mais ant vadų, pažangioji Amerikos lietuvių visuomenė 
teikia gausią finansinę paramą savo dienraščiui. Geo. 
Žilinskas iš New Britain, Conn., prisiuntė gražų laiškelį 
ir $25 auką kovai su užpuolikais. Pėtrikonis iš Stamford, 
Conn., pridavė $15 atiką tam tikslui. L. Prūseika nuo 
Daukų iš Detroito prisiuntė $15, A./Vitkus iš Baltimore 
atsiuntė $10, K. Kalnelienė, Brockton, Mass., $10, J. Jac- 
kim, Shelter Island, N. Y. $5; M. Tarnulevičienė, Brock
ton, Mass., $5; Geo Shimaitis, Brockton, Mass., $2, ir 
Kriščiūnas, Pittston, Pa., $1.

Kiek anksčiau gavome $1 nuo M'rs. Anna Strolis, Phila
delphia, Pa., bet iki šiol nebuvo paminėta.

Dėkojame visiems suteikusiems taip gražios paramos 
dienraščiui. Kryžiokai tikrai neriasi iš kailio, matydami 
taip stiprią pajėgą, stojusią apginti dienraštį Laisvę.

Reikia ir labai reikia dienraščiui paramos aukomis, ta
čiau turime pasiruošti ir platesniam darbui. Pavasariui 
auštant, turime rūpintis dienraščio naudai parengimais. 
Vienas didelis piknikas Laisvės naudai įvyksta Brookly- 
ne liepos-July 2-rą, o kitas, tą pačią dieną, įvyks May
nard, Mass. Jau laikas rūpintis, kad visur vasaros metu 
kas nors būtų surengta Laisvės naudai.

Laisves Administracija.

lintų iš penkiolikto aukšto 
per langų.

Japonijoje sustreikavo 
300,000 angliakasių, reika
laudami didesnių algų. Da
bar Japonijoje “gaspado- 
riauja” MacArthuras. Ir 
darbininkai streikuoja 
prieš jo valią. Laikraščiai 
rašo, kad jie streikuoja 
Maskvos įsakymu.

Jeigu taip, tai pasirodo, 
kad ne tik Japonijos, bet ir 
kitų šalių darbininkai dau
giau klauso Maskvos, negu 
Washingtono.

Kada Sovietų Sąjungoje 
įvyko balsavimai, tai visa 
komercinė spauda, ir jų 
lietuviškos uodegos, šaukė, 
kad rinkimai neteisingi, nes 
tik vienas kandidatu su ra- • • 1 šas- buvo, kurį komunistai 
išstatė.

Bet dabar įvyko Jugosla
vijoje rinkimai, kur irgi 
buvo tik vienos titojinės 
partijos kandidatai, tai ta 
pati spauda užgiria, nes 
balsuotojai galėję balsuoti 
prieš.

Mat, Amerikos valdžia 
užmovė Titui dolerinį apy
nasrį ir dabar laiko jį, to-

Lietuviškoje klerikalų, 
tautininkų ir socialistų 
spaudoje nuolatos rašoma, 
kad Lietuvoje dabar esanti 
didžiausia vergija, ypatin
gai moterys esą pavergtos. 
“Naujienos” sako:

“Įsteigtuose kolchozuose 
moterims reikia atlikti 
svarbiausieji darbai. Vasa
rą joms reikia atlikti sun
kiausieji darbai laukuose, o 
žiemą reikia dirbti ūkyje.”

Ot, Smetonos ir katalikų 
valdomoje Lietuvoje buvo 
moterims tikras “rojus.” 
Ten buvo įsteigti vieši, su 
valdžios patvirtinimu ir 
dvasiškijos palaiminimu, 
prostitucijos namai ir tos 
moterys, kurios nenorėjo 
sunkius ūkių darbus dirbti, 
galėjo į tuos namus pasi
duoti ir “lengvai gyventi.” 
Bet “begėdžiai” komunis
tai" panaikino tuos namus 
ir dabar visos moterys turi 
sunkiai dirbti.

Ar tai ne baisi vergija?
V. Paukštys.

Nauj. Zelandijos unijos 
reikalauja panaikint 
verstiną kareiviavimą

Auckland, Nau. Zelandi
ja. — Kelios darbo unijos 
Naujojoj Zelandijoj pradė
jo vajų, kad būtų panaikin- 
Įtas verstinas rekrutavimas 
armijon taikos laiku. J( 
taipgi reikalauja pašali i 
karinį lavinimą iš mokyklų 
ir sumažint ginklavimosi/iš
laidas.

Naujoji Zelandija yra sa
vi valdinė anglų imperijos 
dalis.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penktad., Bal. 7, 1950 i



Laisvoji Sakykla SEKRETORIAUS TRYGVE LIE PLANAS Jungtinių Tautų organų, o

TURIU PRISIPAŽINTI 
PRIE KALTĖS

Jau daugel j sykių mačiau 
spaudoje aprašymus apie di
pukus, ką jie veikia šioje ša
lyje. Mat, kaip aš, taip ir 
kiti atvyko iš po Hitlerio tvar
kos. Aš pats jau dveji mo
tai, kai gyvenu Amerikoje, ir 
jau pradėjau suprasti ir dar
bo žmonių reikalus, kai akis 
atsidariau. Turiu pasakyti, 
kad Lietuvoje gyvendamas ir 
net Hitleriui užėmus Lietuvą 
ir paskui pabėgęs su Hitleriu 
į jo šalį, gaudavau iš Ame
rikos laikraščius, kaip Kelei
vi ir Darbininką. O ko jie 
naujo ir gero mus mokė? Ogi 
to, ko mokė mus mūsų gas-
padorius Hitleris. Mat, būda- klebono nupodyton eilėn prieš
vo. tik išduok Hitleriui žydą ■ 
ai- kitą kokį jo priešą, papras
tą darbo žmogų, tik ne fa
šistą. O jei išduodi kelis to
kius jo priešus kokiam kaime, 
tai ponas Hitleris, būdavo, [ 
nusiunčia pulką policijos ar 
kareivių ir išžudo kaime visus 
vyrus, .vaikus ir moteris. Tai 
tūliems mūsų ir būdavo ge
riausias gyvenimas prie pono 
Hitlerio. Ir štai gauni laik
rašti iš Amerikos, Keleivį ar
ba Darbininką ir randi, kadį 
jie giria mūsų darbus, skai-i 
to mus didvyriais! Prie Hit
lerio dar būdavo ir tokių pa
tarimų, kad naikinkite ir be-į 
dievins, tuos bolševikus, nesi 
jie blogi elementai. Tai bu-, 
vo Hitlerio ir jo valdžios už-i 
girtas darbas ir “garbingas”i 
darbas! i

Bet užėjo nelaimė. Karui ■ 
besibaigiant, mūsų ponas ar
ba gaspadorius Hitleris turėjo 
pats nusižudyti . Tai prasčiau į 
jau nebereikia. Mat. visą lai
ka jis mokė žudyti kitus, dau
giausia bolševikus, o dabar 
pats turėjo galą pasidaryti.

Atsidūrėme Vokietijoje.
Hitlerio vieta užėmė Ameri-: 
ka, tai yra, okupavo dalį Vo-, 
kietijos. Jau mūsų nebepra-i 
še išdavinėti bedievius. Bet' 
mus kratė baime, kad m,ūs| 
neluptų už prastus mūsų dar
bus Lietuvoje, kam mes tiek 
daug žmonių išdavom Hitle
riui išžudyti. Bet bėgo die
nos, mėnesiai, pagaliau metai, 
o mes nesulaukėme nei baus
mės, nei garbės.

Kas bus? Daugumas iš! 
mūsų pradėjome svajoti, kaip ' 
ir ką darysime. Gal grįšime į i 
savo tėvų žemę? Bet atsi
minėme tą kaimyną, kurį mes 
išdavėme Hitleriui. Tiesa, jo j 
nebėra, jį nužudė, betgi li
kusi jo šeima mūsų neužmir
šo. Gali mus skaudžiai nu- Į 
koroti! Laukiam dar to- Į 
liau.

Gauname laikraščius iš 
Amerikos ir pradedame ma
tyti, kad tie, kuriuos mes va
diname priešais, tai yra, bol
ševikai valdo mūsų Lietuvą. 
Tai jau mums ir akyse pra
dėjo rodytis, kaip mes žudė
me, korėme tuos žmones, 
kuriuos manėme esant mūsų 
priešais. Pabugome. Galime 
gauti nubausti .

Tai kas daryti? Mūsų lai-j 
mei, atsirado žmonių, ypač i 
kunigų, kurie šaukia į mus:' 
Jūs buvote didvyriai Lietuvo
je ir būkite didvyriais, negrįž- 
kite į Lietuvą. Lietuva bol
ševiku užimta. Bet mes žino
me, jie sakė, kad bolševikai 
Lietuvoje ilgai negyvuos. Mes 
pasiimsime Lietuvą į savo Į 
rankas!

Na, ir vėl bėgo dienos,.mė
nesiai, metai, o Lietuva vis1, 
tebėra bolševikų rankose. O 
mums’ vis gręsia gyvenimas 
ne vetoje. Taip ir sulaukėme 
dienos, kada Amerikos durys 
mums atsidarė ir pradėjo 
šaukti visus, kas tik naikino
te bolševikus Lietuvoje, da
bar galėsite Amerikoje nai
kinti komunistus! Mums esant
Vokietijoje dar atsirado agi
tatorių, kurie sakė taip: 
Mums visiems, kurie bėgome 
su Hitleriu į Vokietiją, Ame
rikos durys atdaros, žinoma, 
tarpe mūsų, kurie sutikome

4 važiuoti į Ameriką, yra daug 
'tokių, kurie neprasižengėme 
i Lietuvos žrponėms. Bet mus 
‘ taip primokė, sakydami, kad 
i Amerikoje namai gražūs ir 
j duonos lig valios, 0 pinigų 
tiek, jog net šunis jais mėtyk.

i Tai kodėl nevažiuoti ir nesė
dėti Amerikoje ant maišo 

i aukso ?!
Bet ką radome, čionai pri- 

Ibuvę? Ogi ve ką. Pribuvęs 
i pirma dieną nuėjau i bažny- 
■ tūlę išpažinti atlikti. Paskui 
klebonas visus dipukus pasi
šaukė sueiti į bažnytinę salę. 
Na. ir davė jis gerus patąri- 

i mus, kad nepamirštumėme 
• dievo ir klebonų. Ragino vi- 
j sus būti garbės vyrais ir stoti

jų priešus, bet jau nebe prieš 
bolševikus bedievius, ale 
prieš komunistus.

Aš pradėjau teirautis, kas 
per vieni tie komunistai, žu
dėme bolševikus, dabar žu
dysime komunistus!

Už kiek laiko, gavęs dar
bą, pamatau, kad nėra kada 
naikinti komunistus, nes rei
kia duoną užsipelnyti, .pilvą 
pripildyti . Prabėgo diena, 
savaitė, mėnuo ir metai. Ma
tau, mano darbas yra tiesiog 
kalinio darbas. Bet ką dary
si, būsiu ir kalinys, bile tik ne 
komunistas.

Bet kiek laiko išdirbęs pra
dėjau matyti ir tuos tariamus 
komunistus. Vieną dieną pie
tų motu mano draugas paro
dė į vieną žmogų ir sako: šis 
tai didelis komunistas, žiūrėk, 
jis skaito ir Laisvę. Bet aš 
su tuo žmogum jau buvau pa
sikalbėjęs keletą kartų. Sa
kau savo draugui: Tas*žmo- 
mus labai malonus kalboje ir 
labai mandagus.

Dar už dienos kitos atsimi
niau, ką darėme prie Hitle
rio tiems bolševikams. Pama
niau, o gal už žmogaus ap- 
skundimą čionai didelės gar
bės neduos ir gal valdžia jo 
nepakars. Gi jis žmogus taip 
malonus, prie darbo duoda 
visiems gerus patarimus. Pa
galiau įgavau drąsos ir sykį ji 
užklausiau : Tu toks esi man
dagus žmogus, bet skaitai 
laikraštį, kurį mano draugas 
apšaukė komunistų laikraščiu. 
Jis man atsakė: Drauge, šio
je dirbtuvėje mes visi esame 
komunistai, o ne kapitalistai, 
žinoma, man biskį į širdį 
dunkstelėjo. Bet laikui bė
gant įsidrąsinau ir pradėjau jį 
prašyti: Kai tamstai tas laik
raštis . atlieka, duok man jį 
pasiskaityti.

štai skaitau Laisvę ir Dar
bininką ir palyginu. Abudu 
rašo apie tą patį dalyką, bet 
vienas vienaip, kitas kitaip. 
Keleivyje daug kurstymų vie
nų prieš kitus.

Dabar aš pennatau, kokia 
didelė mano buvo daryta klai
da už marių ir tėviškėje. Da
bar .patariu savo draugam 
dipukam, kurie čia atvykome 
auksą čiupinėti ir pyragus 
dykai valgyti, bet to nerado
me. Būkime draugąi, dirbki
me sunkiai ir nebežudykime 
tokių pat draugų. Kas sun
kiai dirba ir juodą duoną val
go, tas ne kapitalistas, bet 
sunkaus darbo žmogus, tikras 
“komunistas.” Tad mes, di
pukai, žiūrėkime į darbo 
žmones, o he į klebonus. Kle
bonų kurstymą meskime į ša
lį. Kalbėtojams galvų nedau- 
žykįme ir žmonių mėšlu ne
mėtykime. Supraskime, kad 
mūsų tikrais draugais yra jie, 
o ne šių dienų mūsų vadovai 
—naciai, fašistai ir klebonai.

Dipukas.

CARACAS, Venezuela. — 
Progresvvis Venezuelos jau
nimas ši mėnesį smarkiną 
kovą prieš Franko rūšies 
fašizmą Venezueloj.

ROMA. — Sėdėjimu strei
kavo universiteto studentai 
Pisa mieste, protestuodami 
prieš mokesnio pabrangini
mą už mokslą.

Kaip ilgai bus Jungtines 
Tautos ir jų organai supa- 
raližuoti ?

Tas klausimas negali ne
rūpėti Jungtinių Tautų 
sekretoriui Trygve Lie. Jis 
sušilęs ieško išeities. Jis 
žino, kad Jungtinės Tautos 
ir jų organai negali norma- 
liškai veikti, kol juos boiko
tuoja Tarybų Sąjunga ir 
kelios kitos valstybės. 0 jos 
atsisako k a nors bendro tu
rėti su Saugumo Taryba 
arba įvairiomis Jungtinių 
Tautu komisijomis, kol ten
sėdi Čiang Kai-šeko režimo
atstovai, kurie negali ats- ! 
tovauti ir neatstovauja Ki-i 
ni jos.

' T . iŠita padėtis Jungtinėse!
Tautose dar labiau paaštri-I

Mainieriai, pergale ir 
vadovybe i

no “šaltojo karo” eigą, dar 
labiau ištempė santykius 
tarpe pačiu stambiausių 
valstybių — Jungti nių Vals- 
tybių ir Tarybų Sąjungos. 
. Sekretorius Lie siūlo pla
ną, pagal kurį noritna daug | 
kas pasiekti. Ar pavyks?1 
Tik ateitis parodys.

Trygve Lie sako: Turime| 
laikyti speciali Saugumo į 
Tarybos susirinkimą. Tamei 
susirinkime turėtų daly-1 

; vauti ne tik reguliariški ir j 
! pastovūs Tarybos nariai,! 
I bet taipgi tų pačių šalių i 
| užsienio reikalų ministrai, | 
Jie turi, bendrai su Tary
bos nariais, rimtai pasikal
bėti ir paiškoti susitarimo 
įvairiais opiausiais klausi
mais. Pavyzdžiui, ar negali- 

! ma surasti pagrindo susita- 
! rimui dėl'atominės energi
jos ir ^bombos ginčų už
baigimo? Ar negalima'su- 

isikalbėti, surasti bendro 
pagrindo dėl pravedimo nu
siginklavimo, arba sumaži
nimo apsiginklavimo? Ar 
negalima susikalbėti dėl 
priėmimo į Jungtines Tau
tas naujų narių? šiandien 
net keturiolika šalių norėtų 
įstoti, bet nepriimamos, nesi 
priėmimui priešinasi arba' 
viena, arba kita didžiosios I 
valstybės. ;

Ar negalima susikalbėti 
dėl sudarymo tarptautinės 
policijos palaikymui taikos, 
sudraudimui tų, kurie nore- 

Itų sudrumsti tarptautinius 
[vandenis? Toliau toks ben
dras Tarybos narių ir už
sienio reikalų ministrų su
sirinkimas ’galėtų nutarti

Nauji patvarkymai pagreitin
ti imigracijos įstaigos

patarnavimą
Nauji patvarkymai, 

pagreitins Imigracijos ir Na
tūralizacijos įstaigos patarna
vimą, pradėjo veikti kovo 1 
d., 1950 m. Tie patvarkymai 
įveda svarbius pakeitimus 
mūsų imigracijos ir tautybių 
administracijoj, bet ar gali
ma bus pagreitinti patarnavi
mą, priklauso nuo pačių atei
vių kooperacijos .

Svarbūs pakeitimai pagal 
naujus patvarkymus:

(1) Sprendimus, kurie lie
čia nekurtas aplikacijas ir pe
ticijas, pirmiau padarė Com
missioner of Immigration and 
Naturalization Washingtone, 
dabar darys direktorius imi
gracijos įstaigos, kurios juris
dikcijoj ateivis gyvena.

(2) Dabar visi rekordai įlei
dimo, sulaikymo, deportaci
jos arba natūralizacijos atei
vio bus laikomi imigracijos 
įstaigoj, kurios jurisdikcijoj 
ateivis gyvena. Centralinė 
įstaiga turės tik kortelę, ku
rioje bus pažymėta svarbios 
informacijos apie stovį. Mir
ties atsitikime,- arba po išva
žiavimo, deportacija arba at
eivio natūralizacija, jo rekor
dai bus perkelti į centraiinę

pąnašius susirinkimus daž
niau laikyti. Nors jie nepa
vaduotų Saugumo Tarybos, 
jie tik sustiprintų tą svar
biausi Jungtinių Tautų or
ganą.

Bet... bet kai]) su Kinija?
Aišku, kad Tarybų Sąjunga;Lie planą priims didžiosios
atsisakys dalyvauti Saugu
mo Tarybos posėdžiuose, 
jeigu juose sėdės Čiango 
atstovas, o ne atstovas Ki
nijos Liaudies Respublikos. 
Todėl sekretorius Lie siūlo, 
kad jau pirma turi būti su
sitarta, jog Čiango atstęvai

Mainierių unijos organas 
“United Mine Workers 
Journal”, pasiekęs mus iš 
kovo 15 dienos, pilnas davi
nių apie praėjusį minkšto
sios anglies kasėjų streiką 
ir jo laimėjimą. Svarbi ir 
įdomi ta medžiaga. Veda
masis straipsnis pavadin
tas: “Angliakasių asmeniš
kas atsisakymas būti suva
rytais i kasykla atnešė per
galę.” 1

Tai tokia istorinė tiesa, 
kurios niekas negali paslėp
ti-. Tai tiesa, kuri juodžiau
siomis raidėmis bus įrašy
ta į klasių kovos istoriją 
Jungtinėse Valstybėse.

Gerai, kad unijos orga
nas už tą pergalę atiduoda 
kreditą ten, kur jis iš tiesų 
priklauso. Taipgi labai ge
rai, kad šita istorine tiesa! 
unijos organas smarkiai! 
išvanoja kailį kitų Ameri- ’ 
kos darbo- unijų vadovybei, j

“Šis Amerikos angliaka
sių parodymas savo asme
niško ryžto atmušti pasikė
sinimą suvaryti į kasyklas 
grūmojimais alkiu turėtų,” 
sako “Journal,” “prikelti 
silpnako juose darbininkų 
vaduose, kurie susirišę su 
politinėmis partijomis ir 
joms tarnauja, atsakomy
bės sąjausmą ir įvertinimą 
Amerikos vyrų ir moterų, 
kurie sudaro Amerikos dar
bo unijų gretas, subrendi
mą, pastovumą ir asmeniš
ką pasiryžimą.”

• Taikydamas pirštu tie
siai į Amerikos Darbo Fe
deracijos ir C. L O. vadų

kurie įstaigą.
Sutvarkymas ateivio rekor

dų vietinėse imigracijos įstai-
gose pagreitins priėmimą pe
ticijų ir aplikacijų, tik jeigu 
ateivis raportuos adreso pa
keitimą į penkias dienas Im
migration and Naturalization 
Service Washingtone, kaip 
reikalaujama pagal Alien Re
gistration Act of 1940.

Kaip pirmiau, taip dabar, 
pranešimas apie ateivio adre
so pakeitimą turi būti pasiųs
tas į Washington vaitojant 
Form AR-11, kurią galima 
gauti iš bet kurio pašto. At
eivio naujas adresas bus pa
žymėtas ant ateivio kortelės 
centraiinėj įstaigoj. Ta įstai
ga tuoj pasiųs Form AR-11, 
vietinei įstaigai, kur ateivis 
naujai persikėlė, kartu prista
tydama ateivio rekordą iš 
paskutinės vietos arba iš cen
trai inės įstaigos.

Aišku, kad kooperacija 
kiekvieno ateivio būtinai rei
kalinga pagreitfnimui viso 
darbo. Ateiviai raginami pa
siųsti acĮresd pakeitimus kuo- 
greičiausia į Immigration and 
Naturalization Service, Wash
ington, D. C.

Common Council

priimti atstovai Kinijos 
Liaudies Respublikos. Tik
tai toks susitarimas užtik
rintų Tarybos susirinkimo 
pasisekimą ir atgaivintų ki
tų organizacijos organų 
veikimą.

Bet ar šį sekretoriaus

valstybės, visų pirma mūsų 
Jungtinių ‘Valstybių val
džia? Kol kas Washingto- 
nas dar nėra taręs savo žo
džio. Taip pat, šiuos žodžius 
rašant, dar nėra gauta Ta
rybų Sąjungos vyriausybės 
nuomonė. Salietis.

akis, “Journal” redaktorius 
sako:

“Teisybę pasakius, mūsų 
gerai apgalvota nuomonė 
yra tokia, kad didelė dar
bo unijų narių dauguma 
smarkiai rodo aiškų nepa
sitenkinimą ir nepasitikėji
mą savo vadais, kurie rodo 
tiek daug tarptautinės ge
ros valios, bet visiškai ne
paiso naminių reikalų.”

Mainerių žurnalas turi 
mintyje, Darbo Federacijos 
ir C. L O. vadų įsikinky- 
mą į Marshall Planą ir 
karštą rėmimą visų vyriau
sybės žygių tarptautinėję 
politikoje. Tikra tiesa, kad 
Amerikos darbininkų padė
tis tų vadų nustumta į an
trąją vietą. Ar girdėjote 
juos kalbant apie organiza
vimą neorganizuotų darbi
ninkų, kurių yra desėtkai 
milionų? Ne, negirdėjote. 
Ar Federacija ir C. I. O. 
rūpinasi milionais bedar
bių? Ne, nesirūpina.

Už tai juos kritikuoti 
reikia. Bet kodėl mainierių 
unijos žurnalas nepabrėžia 
to fakto, kad eiliniai mai
nieriai pasirodė drąsesni ir 
ištvermingesni ir už savo 
lyderius? Argi John Lewis 
ir visa unijos aukštoji vado
vybė nenusilenkė prieš Taft 
-Hartley įstatymą? Argi jie 
nedavė mainieriam įsaky
mo grįžti darban?

Gerai, kad eiliniai mai
nieriai nepaklausė, nusis
pjovė ant to įsakymo. Da
bar didžiuojasi ir džiaugia
si unijos organas. Bet kas 
būtų buvę, jeigu mainie
riai būtų paklausę įsaky- 
mo, neparodė tos ištvermės 
ir pasiryžimo, drąsos ir ko
vingumo ?

Šypsenos
Irgi suraminimas.

Jau kelintu kartu nuteis
tas prasižengėlis vėl pasi
rodė prieš teisėją, kuris tu
ri uždėti jam bausmę už 
naują prasikaltimą. Teisė
jas sako: “Tu rastas kaltu 
dvidešimt šešiais prasižen
gimais. Už kiekvieną prasi
žengimą turėsi sėdėti kalė
jime penkis metus, arba 
viso kartu 130 metų.”

Kadangi prasikaltėlis bu
vo jau viduramžio žmogus, 
tai jam atrodė, kad bausmė 
per daug didelė. Jis labai 
nusiminė ir net ašaros pasi
rodė jo akyse. Teisėjas pa
sigailėjo ir sako: “Tikėk 
man, kad aš nenorėjau taip 
žiaurus jums būti. Aš ge
rai suprantu, kąd bausmė 
perdaug aštri. Bet jums ne
reikės sėdęti kalėjime visus 
130 metų.”

Nuteistasis labai pra
džiugo. O teisėjas pabaigė: 
‘'Sėdėsi kalėjime tik tiek, 
kiek pajėgsi, kol gyvas bū
si.”- —
Darbas ir gamta

Jonas: “Atrodo, jog gam
ta verčia mus visados dirb
ti.”

Gyvulininkystes prod u kci j os 
gausumo keliu

Rašo A. NUGIS
TALINAS. — Tarybų Esti

jos vyriausybės priimtas pla
nas gyvulininkystei išvystyti 
1949-51 metams numato, kad 
respublikos kolūkiuose ir ta
rybiniuose ūkiuose iki 1951 
metų pabaigos, palyginti su 
1949 metais, stambiųjų ra
guočių skaičius padidės be
veik du kartus, ožkų ir avių 
skaičius — tris su viršum kar
to, kiaulių — beveik pustre
čio karto, naminių paukščių 
—14 kartų.

Svarstydami trimečio planą, 
Estijos kolūkiečiai beveik vi
sur priėmė nutarimą įvykdy
ti jį ne per trejus ,o per dve
jus metus. šis nutarimas 
sėkmingai įgyvendinamas.

Dar 1949 metų pavasarį 
stambiųjų raguočių skaičius 
kolūkiuose, palyginti su gy
vulių skaičiumi, kurį turėjo 
individualiniai valstiečiai 1948 
metais, padidėjo 3.7 karto, 
tiek pat kartų padidėjo avių 
skaičius, trigubai padidėjo 
kiaulių skaičius, keturgubai— 
naminiti paukščių skaičius. 
Siekiant sėkmingai įvykdy
ti trimečio planą gyvulinin
kystei išvystyti; kiekvienas 
kolūkis turi iki 1949 metų 
pabaigos turėti pas save 4 vi
suomenines fermas: stambių
jų raguočių, avininkystės, 
kiaulininkystės ir paukštinin
kystės fermas. Daugiau kaip 
2,300 iš Estijos 3,000 kolū
kių jau turi po 4 fermas; 400 
kolūkių -— po tris ferma# ir 
tik nedaug—po vieną ir po 
dvi fermas.

Riyškiu visuomeninės gyvu
lininkystės augimo pavyzdžiu 
gali būti Harjumos apskrities 
kolūkis “Uus-Elu.” Tuo mo
mentu, kai kolūkis susiorga
nizavo, jo visuomeninėje kai
menėje iš viso buvo 18 karvių, 
dvi kiaulės', o avių bei paukš
čių visiškai nebuvo. Dabar 
kolūkis turi 120 stambių ra
guočių, per 80 kiaulių, iki 40 
avių, iki 400 vištų, ir žąsų. 
Kolūkis sukūrė penktą vieti
nės veislės veislinių žirgų 
fermą. Kolūkiečiai pastatė 
sau tikslą — per dvejus me
tus ne tik viršyti trimečio pla
ne nustatytą gyvulių minimu
mą iš visą rūšių, bet ir visą 
kaimenę padaryti grynveislę. 
Jau dabar kolūkis turi 60% 
veislinių kiaulių, o jauniklių 
—90 procentų.

Kokiu būdu didina Estijos 
kolūkiečiai gyvulių skaičių, 
sukuria naujas fermas? Svar
biausia —- turimos kaimenės 
reprodukcija, viso prieauglio 
išsaugojimas bei išauginimas. 
Be to—veislinių gyvulių nu
pirkimas tarybiniuose /ūkiuose 
ir iš valstiečių; tam tikslui 

■valstybė išdavė kolūkiams de
šimtis milijonų rublių ilgalai
kių paskolų.

Rūpindamiesi visuomeninio 
ūkio, kaip svarbiausio savb 
gerovės šaltinio, suklestėjimu, 
kolūkiečiai uoliai rūpinasi su
kurti ir išplėsti kolūkio kai
menę.

Jarvamos apskrities kolūky
je “Esimene Mai” nebuvo 
kiaulių fermos. Nutarė ją 
sukurti. Kolūkis buvo ką tik 
susiorganizavęs, savo lėšų dar 
neturėjo. Ką daryti ? J pa
galbą atėjo patys kolūkie
čiai. Kai kurie iš jų davė kol
ūkiui laikinai naudotis, lyg 
nuomon, po vieną kiaulę. Jų 
prieauglis ir pasidarė visuo
meninės fermos' pagrindas. 
Kiaules paskui grąžino kolū-

Juozas: “Taip, kai mažiau 
ant galvos plaukų belieka 
šukuoti, tai didesni veidai 
pasidaro prausti.”

Advokatas geriau 
pameluotų

Teisėjas į kaltinamąjį: 
“Jūs taip nevykusiai meluo
jate, jog patarčiau pasisam
dyti advokatą.” 
3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penktad., Bal. 7, 1950

kiečiams ir, be to, davė jiems 
dar paršelių. Dabar kolūki
nėje fermoje kelios dešimtys 
kiaulių, o iki metų pabaigos 
jų skaičius bus padidintas iki 
80, kaip numatyta plano.

Jauniems Estijos kolūkiams 
šie metai yra būdingi ne tik' 
sparčiu visuomeninės kaime
nės augimu, bet ir smarkiu 
gyvulių produktyvumo pakili
mu.

To pavyzdys — kolūkis 
“Uus-Elu.” 1948 metų vasa
rą keli mėnesiai po šito kol
ūkio susi organizavimo, žy
miai pakilo' suvisuomenintų 
karvių išmilžis ir jos ėmė da
vinėti vidutiniškai po 13 ki
logramų pieno per parą, o 
1949 metais jos duoda po 17 
kilogramų ! Karvių išmilžiai 
didėja dėka pagerinto šėrimo 
bei jų priežiūros prisilaikant 
visų priešakinio zootechnikos 
mokslo taisyklių.

Ne mažiau reikšmingi yra ir 
Estijos valstybinių tarybinių 
ūkių laimėjimai. Birmoje 1949 
metų pusėje tarybinių ūkių 
fermose stambiųjų raguočių
skaičius padidėjo, palyginti
su 1945 metais, daugiau kaip 
dvigubai, kiaulių skaičius — 
beveik pusantro karto, paukš
čių— 13' kartų. Estijos tary
binių ūkių darbuotojai nutarė 
įvykdyti trimečio' planą gy
vulininkystei išvystyti per 
dvejus metus. Iki 1949 metų 
spalio 1 dienos metinis planas 
stambiųjų raguočių skaičiui . 
padidinti įvykdytas 108%, 
arklių — 113, kiaulių — 195, 
paukščių — 148%.

Sparčiai auga ir gyvulinin
kystes produktyvumas. Pa
vyzdžiui, tarybinis ūkis “U- 
dcva” pirmaisiais pokariniais 
metais gavo iš kiekvienos kar
vės vidutiniškai po 2,800 ki
logramų pieno, po metų — 
po 3,900, o 1948 metais — 
po 5,475 kilogramus, čia sa
vo meistriškumu iškilo eiliniai 
tarybinio ūkio darbuotojai — 
gyvulininkystės fermos briga
dininke, buvusi samdinė Hilda 
Kruusalu, melžėjos Marija 
Olikainen, Lembi Pauku, Au
relija Saar, piemuo Ivanas 
Pauku. 16 karvių, kurias pri
žiūri Hilda Kruusalu, 1948 
metais davė vidutiniškai p o 
6-,788 kilogramus pieno. Šių 
tarybinių ūkių gyvulininkų 
meistriškumas pažymėtas 
aukštu apdovanojimu. TSR 
Sąjungos Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas suteikė 
jiems Socialistinio Darbo Did
vyrio vardą.

TSR Sąjungos ordinais ir 
medaliais apdovanoti 34 ge
riausieji Estijos gy vu liniukai- 
kolūkiečiai ir kolūkietės.

Tolesnis visuomeninės gyvu
lininkystės kilimas susijęs su 
tvirtos pašarinės bazės sukū
rimu. J. V. Stalino nurody
mu respublikoje sudarytas ir 
patvirtintas melioracijos dar
bų planas, apskaičiuotas 15 
metų. Pagal šį planą, kurį 
Estijos liaudis pavadino stali
niniu planu Estijos TSR gam
tai pertvarkyti, toks nusausin
ti ir įsisavinti 1 mil. hektarų 
pelkėtų žemių, paversti jas 
kultūringais arimais, šienau
jamomis pievomis ir ganyklo
mis. Stalininiame plane Esti
jos gamtai pertvarkyti glūdi 
didžioji respublikos socialisti
nės gyvulininkystės ir viso že
mės ūkio ateitis.

Kolūkiečiai su entuziazmu 
ėmė jį įgyvendinti. Jau 1949 
metais nusausinta šimtai hek
tarų pelkių. Pradeda veikti 
TSR Sąjungos Ministrų Tary
bos nutarimu steigiamos pen
kios valstybinės melioracinės 
mašinų stotys, aprūpintos 
šiuolaikine tarybine technika. *

Praslinks dar nedaug metų 
ir Estijos TSR bus paversta 
žydinčia aukštai išvystytos ir 
aukšto produktyvumo gyvu
lininkystės respublika.

I
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KALVIO IGNOTO TEISYBE
3-21-50 APYSAKA

Parašė A. GUDAITIS—’GUZEVIČIUS

(Tąsa)
Nužygiavo visi kariška kolona, bet 

prasisprausti į pačią aikštę nebegalėjo. 
Ignotas, tik užsikoręs ant granitinės pa
pėdės ir įsitvėręs žibinto, iš tolo tegalė
jo įžiūrėti, kaip bangavo vienplaukių 
galvų jūra aplink šarvuotį, ant kurio 
bokštelio į visas puses grąžėsi stuome
ningas, neaukšto ūgio žmogus.

— Tai jis! Jis! — šaukė iš minios: — 
Leninas!

Ir viskas siejosi su tuo paprastai ir 
svariai skambančiu vardu:

— Leninas — Taika! Leninas — Lais
vė! Leninas — Duona ir Žemė!.. .

Ritmingas, per tolumą neatskiriamo
mis garsų bangomis atplaukiantis jo bal
sas buvo nuolat kapojamas šauksmo: 
“Ura!” Ir nuotaikos užkrėstas, Ignotas 
ir pats norėjo šaukti ir prasiveržti į 
priekį prie pat to žmogaus.

Norbertas jį vis dėlto privedė arčiau. 
Kai, karo orkestrams griaudžiant, šar
vuotis pasuko iš aikštės, prasispraudęs 
į priekį Ignotas įsižiūrėjo didžiulę min
tytojo kaktą, dagius, trumpai pakirptus 
ūsus ir trumpą barzdelę.

Vėliau visa tai liko taip artima, pa
žįstama ir įprasta, jog net sunku buvo 
atskirti, kas įsispraudė į atmintį ne ta
da, ne tuo kartu, drauge su šarvuočiu.

— Va, už šitą žmogų tai gali drąsiai 
dėt galvą! Čia tai mūsų draugas pats ti- 
krasai! — sujaudintas pasakė jam tada 
Norbertas.. .

Spalio įvykiai buvo panašūs Į staigią, 
bet visų lauktą, neišvengiamą po didelės 
kaitros audrą... Drauge su Volchovo 
arsenalo daliniu Ignotas atžygiavo į 
trapilį, drauge šturmavo “Kontros 
dą” Žiemos Rūmuose.

Po Spalio Norbertas jį iškilmingai 
sveikino:

— Na, jau gavai krikštą! Dabar
besakyk: “Kur čia man! Kaip čia man!” 
Ruoškis partijon stot, gana tau į vyžas

pagavo daugelį bendrų, pačių esminių 
partijos šūkių, dalyvavo tiesioginiuose 
mūšiuose dėl valdžios, bet visa, kas da
rėsi partijų štabuose, jb nelietė.

Jis ėjo “už teisybę”: už žemės pada- 
linimį ir karų panaikinimą, už. Leniną, 
nes: “Lenino programas — pats gi tei- 
singiausiasai pasauly!”

— Tenai tai dabar gyvenimas pras- 
dės! Iki dasikasiau namų, taip man gal
von ir įsmigo: pargrįžus susrinkt vai
kai, susrišt skudurai ir maut atgalio — 
miestan. Sykį jau taika, tai galgi pra
leistų per liniją, ar ne?

Mokytojas papurtė galvą:
— Bloga ta taika. Akmuo užanty pa

slėptas ... Reikia pasruošt. .. Ar 
parsinešei ginklo, jokio?

Ignotas susijuokė:
— Čia pat va, ir pakišau ...
— Na, mat, ir gerai! Labai gerai: ka

reivis esi! Kitus pamokyti galėsi. Bus ir 
čia taip, kaip visur . . . Jei draugas t?ek 
pamatęs parėjai, nebedera apie sugrįži
mą nė užsiminti . . . Kad ir be ryšio pat
sai, bet žinomas žmogus esi... Mes ta
vim pasitikim. Mums tokie vyrai, kai]) 
pats, reikalingir Imkis, brolau, darbo ant 
vietos ir... apie sugrįžimą nustok gal
vot ...

ne-

4: 5{i

Apsisvarstė Ignotas, apsigalvojo ir pa
siliko.

Ignoto sugrįžimas, kaip žaibas nu- 
tvieskęs Varkalienės buitį džiaugsmu, 
netrukus sukėlė rūpesčių.

Varkalienė ėmė stebėtis ir nuogąstauti, 
kad kalvis neima i rankas savo įnagių, 
nors vokiečiams užėjus ji visa jam iš
saugojo: priekalą užkasė kalvės kampe
lyje, kūjus, reples ir smulkius frankelius

pa

ne-

Baskovo skersgatvyje, kur susispietė 
lietuvių ir baltarusių karo pabėgėlių ko
mitetai, bemaž kasdien mitingavo, xbe- 
maž kasdien pasirodydavo vis nauji, iš 

* visų visokiausių frontų atvykę delegatai, 
atskirų sričių išeivių atstovai ir sugrį
žę iš Sibiro katorgininkai, bolševikai, in
ternacionalistai, menševikai, eserai.

Norbertas vedžiodavosi brolį po mitin
gus, aiškino, “kas yra koks.”

O vieną kartą vasaros pradžioje nusi
vedė Norbertas brolį pas Vincą.

Vincas buvo dar jaunas, trykštančios 
energijos ir linksmos, kiekvieną žmogų 
pagaunančios nuotaikos kupinas.

— Interesinga! Labai! — šaukė jis, 
glostydamas trumpą, pakirptą, kaip kir
vis kaplys, barzdelę i šildydamas žmogų 
apskritomis, pūpsančiomis, rudomis, aki
mis: — Miela malonu pažint tamstą! 
Miela malonu! Šeimą turi? Kur? O kas 
dar apylinkėj toj? Savo žmonių yra? 
Dvarai stambūs? Darbininkų daug?...

Kalbėtis sčl juo galėjai nors ir visą 
parą: viskas jam buvo įdomu, viskas 
‘jam rūpėjo.

Greit po to pasimatymo Norbertas at
sisveikino su Ignotu, atsibučiavo ir pa
prašė net į stotį nelydėti. Ir kada, ap
stulbęs iš nustebimo, Ignotas paklausė, 
kas qia jam užėjo, Norbertas su paslap
tinga išvaizda pasakė tik 
“Zadanija!”, o Ignotui 
karto, pridėjo dar 
te r

vieną

vieną žodį: 
nesupratus iš 
žodi: “Užduo-

Juodakio puti-Pasiliko Ignotas 
loviečių būryje ir 
galvą “politinės evangelijos tiesas.”

Būtų ir jis gal per fronto spyglius 
brovęsis į gilų užnugarį su partijos “už
duotom,” bet tuo tarpu puolė vokiečiai 
P&kovą, Narvą, veržėsi į Raudonąjį Pi
terį! Reikėjo gintis. Artbrigadą pasku
bomis metė į frontą. Stebuklų ji, žinoma, 
nepadarė, bet visgi patrankė, padaužė 
priešą. Būtų ir šiandien kariavęs Igno- 
tas, kad ne ta žaizda.

Ir juo daugiau jis pasakojo, juo aiš
kiau darėsi Didžkui, kad tai paprastas 
revoliucijos kareivis, paprastas, nors ir 
šviesios galvos darbo žmogus — revoliu
cijos dalyvis, bet dar nepriėjęs politinių 
vadovų kadro eilių. Jis gabiai, teisingai

tada 
rimčiau ėmė dėtis į

inojus krūtinė nuslėgta iš 
šonų, ištysusi į apačią, ši
tai priguli nuo krūtinės or- 

iganų slėgimo. Pas gyvulius 
(T^sia) Įsius kūdikius, ir jų kojos 'organai slegia į pryšakinę

visomis keturiomis ealūnė- Turi beždžionių kojų žymes, i krutinės dalį, dėliai ko 
rankomis liktai rams-1 Kūdikiui augant, tos ypa- ■i‘-,iš^ta .žemym Pas 

tosi, bet ne delnais, tik už
pakaline sulenktų pirštų 
puse. Laisvėj labai sveika ir 
tvirta, belaisvėj greitai su
serga ir miršta. Belaisvėj 
daug ko išmoksta: gerti iš

mėgsta vaną ir t. t.
Orangutangas (1% met- 

I ro dydžio) gyvena pietų 
Azijos salose: Sumatros, 
Borneo tankiose giriose, 
medžiuose.

Šimpanze (Dį metro) gy- 
Afrikes giriose, tikvena 

medžiuose. Ji mažesnė uz 
gorilą. Vaikščioja kojomis, 
bet ilgomis rankomis rams- 

[tosij tačiaus gerai gali sto
vėti; tiktai kojomis, tuomet

I va išmokinti valgyti, sėdėti 
i už stalo, vartoti lėkštes, ša-

! įsipilti arbatos, geria ją su 
i šaukšteliu. Vilki drabu-

HO 
belaisvėj

atskiria spalvas. Tiktai 
greitai 

.miršta džiova. Kutinama po 
pažastimis, šimpanzė juo
kiasi kaip žmogus. Nuliū
dusi ar supykusi ji muša 

i galva į sieną ar į grindis,

drasko savo kūną ar peša 
kūdikis. Meilindamasi ji 
deda savo galvą žmogui 

i ant krūtinės, apkabina . jį.
Mažiausia tarp šių bež-

dar viena žmogau^ galvos 
kaulų ypatybė—tai iš
sikišęs pirmyn (smakras. 
Pas beždžiones smakro vi
siškai nėra, užtai jų burna 
išveizi smailesnė ir labiau 
išsikišusi pirmyn. Mokinti

Ižmogų krūtinė turį apva-įmano, kad smakro išsivys- 
kad lesnę formą, šiek tiek sup- j tymas pas žmogų surištas 

?rT/eždžinnės kori iš pryšakio į užpakalį, su jo gabumu kalbėti. Rei- 
bendros i'r priklauso nuo kito-1 kia pažymėti, kad pas bež- 
gyvulio 'k*0 O1’ganų slėgimo žmogui'džionės ir žmogaus gemalą 

medžius’ I stačiai vaikščiojant.

i tybčs išnyksta.
Šitai, sako mums 

žmogaus ii 
išsivystė iš vienos bendros | 
formos, iš 
laipiojančio 
Skirtas j,_

! to, kad beždžionės kojos pKma laikotarpis, 
pritaikintos laipioti po me- p .. . .v- - . ■
džius ir laikytis už šakų, o i 1US> būna istysusi j pry-, 
žmogaus—būti kūno para- I sakb 
ma, vaikščiojant stačiai. į Ypatinga

Vaikščiojimas stačiai da-k] ‘ "

ir šitai priklauso nuo kito-' kia pažymėti, kad pas bež-

A ik/ Istačiai vaikščiojant. Ta- ’nėra tokio didelio skirto
tarp ju Įvyko dellciaus l)as zmoS’aus gemalą tarp galvos skeleto dalių.

’ -• ihovYn kuomet kokis pasidaro pas suaugu-
jo krūtinė, kaip ir pas gy- sius.

Tuo būdu mes matome, 
"cUVi’ • I kad nors beždžionės ir la-

o . domė reikia i bai panašios į žmogų savo 
itkreipti į beždžionės ir, kūno sustatymu, tačiaus 

ro žmogaus rankas laisvo- ; žmogaus galvos skeleto pa- tarp jų yra nemažas skir- 
mis. Šitai turi didžiulę j lyginimą. Pas žmogų nežy- tas. Vienas anglų moksli- 
reikšmę. Žmogus vartoja' 
rankas vien kaipo darbo or-

miai išvystyta veido dalis, ninkas suskaitė, kiek pana- 
kurią sudaro burna, nosis,' šių žymių turi žmogaus kū- 
akys. Pas žmogų šita skėlė-! nas, palyginus su kiekvie- 
to dalis užima nuo 36 iki į na minėtų beždžionių. Su- 

pasiekęs to materialės kul- 48% viso .galvos skeleto.,lyg juo, su šimpanze žmo- 
f i i l m i YAMn 1 Iru in TA .. X „    X —   - - - . — ' A—. - 0^4 A? U o-. J X . -

tų būti žmogumi, nebūtų

kurį mes Pas žemesnes žmonių ra-tūros laipsnio, 
šiandien esame pasiekę; 
be šito nebūtų taip išlavi- Į aukštesnes 
nęs ir savo protą, 1 
mes atsižymime. Nepaliuo- galvos skeleto; pas orangą 
savęs savo rankos, žmogus 1102%; pas šimpanze—90- 
nebūtų galėjęs lavintis. i 94%. Užtai pas žmogų ypa-

Ir žmogaus ir beždžionės Į tingai išvystyta kita galvos 
rankų letenos susideda iš Į skeleto dalis, galvos kaušas, 
vienodų kaulų, bet žmogaus i kuriame ' telpa svarbiausias 
ranka ilgesnė ir siauresnė, j žmogaus kūno organas — 
Žmogaus rankos ypatybe i smegenys, 
yra tame, kad jos nykštys | 
smarkiai išsilavinęs ir la- ’ 
bai judrus. Pas beždžiones i, KJ v i • • i • dalį, daug priklauso nuo jis mažas, menkai judrus ir| ” 1
atmena greičiaus letenos i 
atžalą, negu savarankų 
pirštą, lošiantį tokią didelęI 
rolę pas žmogų. Šitai suriš- i 
ta su beždžionės gyvenimo ' 
būdu, su vaikščiojimu ke- 
turpėš.čiomis 
ant medžiu, 
gyvulį ir 
pasturgaliuos galūnės vie-

I .. 1o.sės ji užima daugiaus, pas 
Pas 
viso

; U ItlXkJ WUA 1 VkJ TYldZ MUS.
kuriuo!arklį ji sudaro 450%

Kad žmogaus veidas ūži-

gus turi 396 bendras žy
mes; su gorila—385, su 
orangutangu—272 ir su gi
bonu—188. Yra kelios žy
mės, kurias žmogus turi 
bendras su visomis beždžio
nėmis, būtent: 1) neturi uo
degos, 2) neturi plaukų ant 
veido, delnų ir padų,
3) skeletas susideda iš vie
nodo kaulų (200) skaičiaus,
4) turi vienoda raumenų 
skaičių (300), 5) lygiai taip

, žarnos 
„ kitos valgiui virškinti

ma mažesne galvos skeleto Pat v.eikia skilvys, zi___ “ ir kitos valgiui
vaį, uuuc jji nimuov nuv . . . ,,. . v -i v • •

Į dantų. Pas beždžiones dan- ^ia^k°s, 6)^ beždžionių ge-
■ tys smarkiai išsivystę, ypa-|ma as ai^ai punasus j zmo- 
jčiai iltiniai, daug labiaus i 5ema a’veist1?. ^.a” 
i negu pas žmogų. Beždžio- j 1 jstisus metus, kūdikius 
Į nių dantys smarkiau išsi- |nes^0Įa 8-9 menesius, pap-
■ vystę dėlto, kad jos kremta'!as/u V1ęną kūdikį, 
'daugiausia augalinį maistą.|kull lupestingai auklėja.

n gyvenimu ,Stambūs dantys savu keliui (Daugiau busi
m°JA.' reikalauja stiprių žandų ;

į kaulų, ypač apatinio žando, 
i Dėliai to pat pas beždžio- 
'— smarkiai išsvystę ir

I joj. Jis turi taip ilgas ran 
iškaišiojo trobos pastogėje ir ant ūžiu, kas, kad stovėdamas kojo- „ __ ...pum rn np/n/io

imis lankomis) siekia žemę į nodo ilgio Beždžionių ran- uelldl co Pac pd? Dezuz10.i- /TV. . ’ • Miiuuu LdH neg smarRiai issvystę 1
vartojimas , laipioti po kl.amtomi •; raumeįS) ku

Susirinko visa tai Ignotas, bet senojo 
amato nesiėmė. Numetęs savo pusiau 
miestišką pusiau karišką drabužį, jis 
apsivilko pakulinius marškinius, seną 
sulopytą milo švarkelį, apsimovė prarū
kytas ir dzindrų išdegintas kelnes ir ap
siavė vyžas su ilgais, kone ligi kelių, api
varais ...

Ne, nebe meisteris, visų išgirtasis, bet 
samdinys — “bimbalas” liko dabar jos 
Ignasius, ir patraukė jis iš kiemo kie
man, padieniui dirbti samdydamasis.

Iš Vokietijos naujai okupuotųjų sričių 
— Ukrainos ir net Kaukazo — atkeliavo 
“karo pabėgėlių.” Jie pasakojo įstabių 
istorijų apie krašto platybes, apie karo 
sukeltus tautų sąmyšius ir neįtikėtiną 
didžiosios imperijos sukritimą. Ir visų 
jų klausinėjo kaimynai, deginami nepa
sotinamo troškulio sužinoti:

— A, dėlto, kaip tenai? Na, po teisy
bei, ar blogiau, ar geriau?

Iš seno “teisybės ieškotoju” pravar
džiuojamą Ignotą, aišku, labiausiai klau
sinėjo:

— Kaipgi tenai? Buvo, buvo caras, tik 
vienu kritimu ■— šmykšt, ir nebėr! Ar 
ilgam tai? Tu gi tiek svieto apėjęs, ka
rus marus matęs, — ką gi, ar radai kur 
tu tą savo teisybę?

Ignotas ramiausiai dėstė:
— Nebijokit! Yra teisybė! Ateina. At

eis ir in mum.
— Gal ir yra kur, ale kaipgi in mum 

ateis, kad akla? — šaipėsi iš jo pradžio
je. 1 .

O jis vis taip pat oriai ir ramiai aiš
kino:

— Jūs akli! Patys akli, kad nematot! 
Jūsų rankosna teisybė pati ateina! Kad 
imstat, tai ir pasiimstat! O kad lauks- 
fat išsižioję, negi ko sulaukstat? Negi 
mesijošiaus atėjimo? ... Kad,tu nori tei
sybės, tai ir kirskiš! Galvą už ją padėk, 
tada ir bus teisybė tavo! A kaipgi!

Iškėlęs plaštaką, jis rodė savo tvirtus, 
mėsingus 'pirštus su storais krumpliais.

— Va! Viena ranka! Tos pat rankos 
visi penki pirštai, o visi šakojasi! Kas 
vienas — sau! Jei kas vienas skyrium, 
kas sau būsma, tai niekis iš mūsų! O 
kad visi krūvoj, visi išvien, — va! — ir, 
sugniaužęs geležinį savo kumštį; kėlė jį. 
ir grūmojo: — Jėga! Stiprybė!...

Kiekvieną laisvą valandą Deksnys 
bėgo į Varkalius ir sukinėjosi po trobą, 
šūkaliodamas ir skeryčiodamas.

Vieną subatvakarį jis atbėgo, užgesu
sią pypkę įsikandęs, sujaudintas ir įpy-

| ir galį jomis pasiremti.
i Iš' ipatiektto aprašymo 
I matyt, kad žmogaus ir bež- 
• džionių, skeletuose’ yra be 
Į galo daug panašumo, bet 
yra ir skirtai. Skirtai pri- 

iguli/ daugiausiai nuo to,

ku 
medžius privedė prie jų iš
sivystymo į ilgį. Bet reikia 
pažymėti, kad ir pas kai 
kurias žemesnes žmonių 
rases rankos taipgi ilgesnės 
negu pas- europiečius, tik- j 
... i • j i ii iv; vuipa ouivc vai y o, nuu“tai tas skirtas netaip pas- 1 1 atvirkščiai

. tehim.as, nes jų 11 kojos ii- — smegenims sutalpinti 
kojo- jgesnes Pagalios reikia pazy-. k sž iai perviršija 

pasilieka | meti, kad pas^ žmogaus ge-1 dalį/Reikia pažymėti 
^’k- I malą taip pat buna laiko- j 4

Pas bež- Įtarpis, kuomet jis turi ran-! 
Įdžiohes nėra tokio darbo i kas ilgesnes už kojas, bet1 
pasiskirstymo tarp rankų vėliaus ta ypatybė išnyks- 

lir kojų. Vaikščioti jos nau-1 ta. Beždžionių gi gemalo 
rankas, tiesa tiktai i rankos nebūna taip ilgos, 
ramsčius, tačiau jų į kaip po to išsivysto. Ir iš 
nėra laisvos. Bež

riems pritvirtinti ant kau
lo išauga tam tikros kauli
nės skiauturės. Tuo būdu 
pas beždžiones veido kau
lai perviršija kaušą, kuria- 

■ me telpa smegenys; kuo-

Philadelphia, Pa

'kūnas remiasi vien 
į mis ;f jo rankos ] 
i laisvės ir vartojamos tik

Kovo 26 d. čia atsibuvo V. 
Andrulio prakalbos. Auka
vusių vardai tilpo Laisvėje 
kovo 31 dieną. Per klaidą 
ten nepažymėta sekamos au
kos: LLD 141 kp. aukavo 
$10, A. Slegeris $2 ir vėliau 
E. Mulokaitė $5 ir A. Lipčius 
iš Chester $2. Visiems auka
vusiems širdingai ačiū!

Rep.

i kaipo 
'rankos 
! džionės kūnas turisi gulš- 
Įčiai (gorizontaliai), nuo ko, kuomet tas rankų ilgumo 
!'■ 1 )jau pamatysime, skirtas tarp r *"

kai kurios bež- beždžionės nebuvo
skeleto ir vidurių,Ir tie ir tie kilę iš prabo- 

prik- čių, matomai turėjusių vie- 
lauso pirmoj eilėj skirtas nodo ilgio galūnes, 
tarp beždžionės ir žmogaus 
pėdos formos. Kojų pėdų 
kaulai ir pas žmones ir pas 
beždžiones visiškai vienodi, 
bet žmogaus kojos pritai
kintos vien vaikščioti ir iš
turėti visą kūno sunkumą: 
užtai didysis kojų pirštas 
stipriai surištas su visa le-' nę mažiau žymūs negu pas 
tena, negali taip laisvai ju-j žmogų, pažymėsime tiktai, 
dėti kaip rankų nykštys, i kad žmogaus • galva turi 
Nuo tokio letenos sutvar
kymo mūsų pėda gerai ištu 
r i kūno 
eisena tvirta, pastovi. Bež
džionių kojos pritaikytos ne. 
vaikščioti, bet laipioti po 
medžius. Jų didysis kojų 
pirštus paprastai tiek atsi
lošęs nuo pėdos, kad suda
ro su ja statų kampą; jis 
judrus ir ilgas, kuomet pas 
žmogų jis mažas, kiek il
gesnis už kitus kojų pirš
tus ir menkai gali judėti. 
'Bet ir tarp žmonių pas kai 
kurias pirmines tautas ko
jos taipgi turi gabumą 
graibstyti ii* jų didysis pirš
tas judresnis. Tokią pat 
ypatybę turi ir kūdikio pė
da motinos yščiuje; didy
sis pirštas gerokai atsisky
ręs nuo kitų kojos pirštų. 
Tas pat esti ir pas gimu-

■šito privalome padaryti iš
vadą, kad buvo toki laikai,

\ priklauso
| džionių 
ypatybės. Nuo šito

sunkumą; musų

Nuo

čiai (gorizontaliai) priguli 
ir kitos žmogaus ir beždžio
nių skeleto ir aplamai kūno 
ypatybės. Nekalbėsime čia 
plačiau apie stuburo sulin- 
kimus, kurie pas beždžio-

tvirtą paramą ant stačiai 
stovinčio stuburo stulpo ir 
su menkais raumenimis ją 
lengva laikyti lygsvaroje. 
Pas beždžiones galva netu
ri tokios paramos, ji turi 
būt laikoma storų, stiprių 
kaklo raumenų, užtai jų 
sprando raumens labai 
stiprūs, o kaklo kaulai turi 
storas ilgas užpakalines 
ataugas.

Nuo vaikščiojimo būdo ir 
priguli dubenio kaulų skir
tas. Pasžmogų dubenis že
mas ir platus, pas beždžio
nes ilgas ir siauras. Delko? 
Dėlto, kad pas stačiai 
vaikščiojantį žmogų vidu
riai remiasi dubenio kau
lais ir savo sunkumu daro 
nuolatinį slėgimą į juos. 
Nuo to pat priklauso ir 
krūtinės forma. Pas ketur-

žmogaus ir
> žymus.

GALITE KLAUSYTIS
5 minutes žinių kas rytą 
ir vakarą per visą mė
nesi už apie -%c elektros 
vertės

4 pusti—Laisve (LibertyĮ Lith. Daily)—Penktad., BaTV~i95o

visi Con Edison'o
(7,22.3 darbininkai 

v ----- i
Con Edisono

GILMORES RANO

itnone. <’«• . aV,c
EBsš- 

...
patav»'auU'

24 VALANDAS tinkamai maistą 
palaikyti elektriniame šaldy
tuve lėšuoia mažiau kaip 
4c už elektra. •

( out of running npphancn hotid t,n fgpiral rfiidinttal

545,964
METAI PATYRIMŲ

Tai viso tiek metų yra iš
tarnavę 
žmonės
pas mus dirba jau 25 metus 
ar daugiau).
padarymas gera darbo vieta 
padeda parūpinti New Yor- 
kieėiams patikimą, nebran
gią elektrą, gesą ir garą.

CUV HOME, OH \ 
6.0KG l 

ir ociah et.iitf' 

MMiHATrAN 8EAC.H 

OSIENU'. MOKI 
MANHAITAN MDTQL

Alt ŽINOTE, jog pirmutinė di- 
dėlė elektrinė iškaba buvo įtai

gi* syta prie 23rd Street ir Broad- 
way 1891 m.?



Bayonne, N. J Milwaukee, Wis Mokslininkas iš liaudies
SURŪGĘ KIAUŠINIAI 

NE DIPUKAI

Suėjęs dipuką prisiminiau 
apie Clcvelando Įvykį. Jis sa- , 
ko: “Sutinku su išvedžioji-; 
mais. bet šmeižti dipukus, va
dindamas
kiaušinius dipukais ir 
pikietus, 
susitelkusių 
kieti n in kais.

tuos pasmirdusius 
šmeiži 

vadindamas būrį 
razbaininkų pi- 
Įsilaužusius į vi

dų, sumušusius savininkus, su
darkiusius ne savo maistą 
gal ir vogusius maistą), 
palei kokį žodyną tokius 
dinti pikietininkais? 
šunį 
kietininku. kuris mažesnį su
pjovęs (nugalėjęs) atima

(o 
tai
va-

_ ................. > Tai ir '
i būtų galima vadinti pi-

PUIKUS KONCERTAS 
SU ŠOKIAIS

Balandžio 30 d. S. P. A. sve 
tainėje, : 
Įvyks puikus 
kiais. šį puikų meno pažino-Į 
n į rengia LDS 134-ta kuopa, j vaizdos

Programą išpildyt ; 
žinos iš Chicagos . 
Aido Choras, po 
Daratėlės Yuden.

Todėl Milwaukee 
kės lietuviai, kurie 
metą girdėjom minėtą chorą 
su gražiom dainom, pranešk i- 
me savo draugams ir kaimy
nams apie tai, kad ir jie ga
lėtų pasigėrėti tomis melodin
gomis dainelėmis, kurias har
moningai Aido Choras sudai
nuoja. Pernai jis mus links-

Kaitrią 1944 metų liepos | technikos mokyklą. Tačiau 
! dieną vieškeliu, kuriuo; po kelių mėnesių mokslą 
Į traukė į vakarus Tarybinės; tenka nutraukti, nes pamo- 

3068 So 13th Street, j Armijos daliniai, su lazda'kos mokykloje jau vyksta 
koncertas su šo-|rank°je nedidele kuprine i dienos metu. Matulis kiek 

ant nugaros ėjo jaunos iš- pasiruošęs išlaiko egzami- 
;, žilasis plaukais Į nūs į suaugusiųjų gimnazi- 

atva- žmogus. Išėjęs iš gimtojo Įjos šeštąją klasę. Per dve- 
Rioselando | Šatkonių kaimo, jis perbri-Hus metus jis išeina trijų 
vadovyste Į do Kupos upelį ir nuo Ska-'klasių kursą ir baigia gim- 

Matulis 
Technikos mokslų 

. Tačiau busimąjį 
įtikinti, kad palauktu; Į m-k?Hninką apf'ia bmV 

’ - 1 azinis universitetas — jis
, , . i negauna pakankamai žinių 
a k ' ! iš fizikos, chemijos moks- 

išvaduo- i b’ kurie tuo metu ji.
negaliu laukti, —d0111'™- J 0 kūlio lai-

Bridgewater, Mass.

tokiais surūgusiais
nėra nei pusės di- , mino Pulaski svetainėje, Cu 
labai nenusistebė

kiaušiniais 
pūkų. Ir 
kim, jog tas Įvykis ne naujie- Į 
na. Kurie atsimenam apie 
35 m. atgal, kuomet kunigų 1 
sukurstyti parapijonai draps-' 
tė surūgusiais kiaušiniais 
Šliupą, senį Sirvydą, kum. 
Mockų, Perkūną net sumušė, 
bei Grigaitį, Michelsoną ii- ki- j 
tus socialistus. *

Tuomet, apart klerikalų, vi
sa pro^gresyvė
k į tamsuolių amatą 
tas murzinumas 
kultūroj dingo, iki 
su dipukais tokių 
kiaušinių atplūdo,
sišvies greičiau, negu pirmie

dahy, Wis.
Reikia dar tiek 

kad Aido Choras 
Meno Festivalyje 
pirmą dovaną už 
gą dainavimą, 
džio 
linksmins Milwaukee.

Milwaukieciai ir apylinkie- 
čiai, visų jūs prašome tą die
ną dalyvauti su mumis ben- 

visuomeiie to-1 drai gražiame koncerte, kur 
po puikių dainų melodijų ga
lėsime suktis suktinį ir kitus 
šokius su svečiais ir viešnio
mis roselandiečiais.

Vienas iš Visų.

neigė ir ' 
amerikinėj j 
dabar vėl į 
surūgusių i 
Ir tie a p- '

! piškio pasuko į pietus. jnaziją. Netrukus 
u- apylin-j genį žmona, brolis, į L.

pereitą j Raįmynai jr giminės mėgi-1 a ,1
no į " *

J' kol frontas pasistūmės to- i 
liau į vakarus, kol 
tys geležinkelį.

— Vilnius jau
I taš, aš
I atsisveikindamas
! Juozas Matulis. .

Fašistinių okupantų uždą-1 kos-chemijos skyrių, 
rytojo Vilniaus universite- j baigė 1929 m.
to profesorius skubėjo į Į Matuliui esant dar 
sostinę. Jis troško toliau dentu, profesoriams 

i tęsti hitlerininkų brutaliai' Į 
nutrauktą mokslinį ir peda-

I matematikos fakulteto fizi
kinic

jos mokslinis darbas vis|bo 
tampriau, susiejamas su 
kasdieniniais mūsų liaudies 
ūkio išvystymo, jo pertvar
kymo socialistiniais pagrin
dais, su mūsų liaudies au
gančios kultūros poreikiais.

J. Matulis yra parašęs 
ir išspausdinęs apie 50 
stambių mokslinių darbų. 
Net pokariniu laikotarpiu, 
būdamas apkrautas organi
zaciniu ir visuomeniniu 
darbu, J. Matulis parašė 
visą eilę naujų darbų, ta
me skaičiuje “Koloidų che
mijos kursą.” Už įžymius

i mokslinius nuopelnus J, 
Matulis išrinktas TSRS 
Mokslų akademijos nariu- 
korespondentu.

Juozas Matulis nusipelnė 
didelio mūsų liaudies ir vy
riausybės pasitikėjimo. J. 
Matulis — Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
ir Vilniaus miesto darbo 
žmonių tarybos deputatas. Juozą Matulį kandidatu į daug pažįstamų ir djaugų.

Į Jis LTSR Mokslinių ir poli-

Apie Velionį P. Balčiūną

Pereitų metų pabaigoje, De
troite, mirė Povilas Balčiūnas,

Bridgewa- ' 
25 metus 
metais su

žmona išvyko į Detroitą, kur

62 metų. Velionis 
teryj išgveno apie 
laiko. Pereitais

Raudonosios Vėliavos 
ordinais, jam suteiktas gar
bingas LTSR nusipelniusio 
mokslo veikėjo vardas.

Nėra tos visuomeninio 
gyvenimo srities, kurioje 
aktyviai nedalyvautų Juo
zas Matulis. Su darbo no- 
v a t o r i ais, racionalizato
riais, stachanovinįnkais jis
kalbasi dėl mokslininkų ir pagyveno apie 8 mėnesius lai- 
darbo pirmūnų bendradar-; ko ir ten mirė.
biavimo. Jaunimui jis iš su- Jis tapo palaidotas gruo- 
važiavimo tribūnos skiepia džio 8 dM 1949 metais, White 
meilę tarybiniam mokslui, chapel krematorijoj — sude- 
Kolūkiečių suvažiavimuose gintas, pagal jo paties pagei- 
ar konferencijose J. Matu-; davimą, žmogus buvo nuošir- 
lis aktyviai dalyvauja; dus, laisvas, taip jis ir norėjo 
sprendžiant kolūkių staty-j pasilaidoti. Jo troškimą iš- 
bos, gyvulininkystės išvys-1 Pūdė žmona.
tymo ir kitus aktualius; Velionis paliko nuliūdime 
klausimus. Į savo žmoną Karoliną, sūnų

* * * ■ Antaną, marčią ir dvi anūkes,
Mažeikių rinkiminės apy- taipgi giminių Lietuvoje.

gardos Nr. 198 darbo Žmo- Velionio žmona grįžo atgal 
nių atstovų rinkiminis pa- gyventi į Bridgewater, kur jie 
sitarimas vieningai iškėlei taip ilgai gyveno ir turėjo

Jis tapo palaidotas gruo-

pridurti, 
Detroite 
laimėjo 

harmonin-
Taigi balan-

30 d. Aido Choras mus, goginį darbą. Mintys apie 
i naują gyvenimą, apie nau
jus didžiulius darbus savo 
liaudžiai traukė Juozą Ma
tulį į Vilnių — į atsiku
riančios tarybinės respubli
kos sostinę.

Sunkus, kupinas vargų ir 
nepriteklių buvo ligšiolinis 

; Juozo Matulio gyvenimas.
Kiek užsispyrimo, valios, 

Į energijos, darbo buvo padė
ta tam, kad iš piemenų Į 

!prasimuštų į profesorius, iš! 
bernų į chemijos mokslo 
daktarus...

$10 i Jau nuo septynerių metų į

Aukos V. Andrulio Gynimui
Laike d. A. Bimbos pra

kalbu kovo 14 d. aukavo d.
Tik stebėtis tenka, kad da

bar tokiam pat nekultūringu
mui socialistai su tautininkais j V. Andruliu'gynimui arba jo; 
ne tik pritaria, bet dvasiniai bylos vedimui sekami: 
vadovauja.

Na, o ubagas dvasioje, var- i 
ge gimęs, skurde augęs, suk
tų politikierių įkalbėtas surū- Į 
gūsiam kiaušinyj nori sau lai
mę ir garbę rasti.

Ir gauja sufanatizuotų tam
suolių lieka aklesni už aklą, Į 
kurtesni už kurčią. Jie ne- i 
matė ir dar negirdi, kad jų 
būryje nesirado kiaušiniais ; 
apsiginklavusių kunigų, nei . 
Naujienų, Draugo, 
ko, Dirvos, Vienybės, Kelei
vio ir kitų to tipo laikraščių 
redaktorių! Mat, jie žino, kad 
chuliganizmas ir mėšlo draps- 
tymas ne tik ant žmonių, bet 
ir ant gyvulių—nekultūriška, 
prasikaltimas žmoniškumui, 
etikai ir dorai! O lunati
kams už tai jie ploja.

Jonas Kazaitis.

stu- 
buvo 

| visiškai aišku, kad šis tele- 
Ifono linijų prižiūrėtojas iš
auga į stambaus 
mokslininką.
to Lietuvos 
rūpėjo savi

• Tautybių Tarybos deputa- 
tinių žinių skleidimo drau- tus ir jis tapo juo išrinktas j

mast° gijos pirmininkas. J. Matu- kovo 12 d. 
į. lačiau to me- apdovanotas dviem Dar-i 
i valdovams ne-i 

mokslininkui 
importuodami | 

supuvusį vakarų mokslą į 
Lietuvą, aklai keliaklups
čiavo prieš bet kurią Bary-j 

Berlyno;žiaus, Londono, 
menkystą.

(Matulis gavo fizinės ch-emi-' 
Įjos ir elektrochemijos ka
tedros vyr. asistento vietą. 
■Pagilinęs savo mokslines ži~;

Izabell Chulkienė .r_ . ,
Bill Thomas $5; po $2: w.; busimajam Mokslų akademi- Į 
Marks ir G. Markevičius: po 1 jos prezidentui reikėjo ga- i 
$1: J. Neuman, J. Drūčius, įnyti bandą, ir tik žiemą—! 
A. Shimkienė, P. Senkus, 
Ragner, J. Markevičius, 
Chulkis ir F. Beržanskis. 
so suaukauta $33.70.

Visiems aukautojams širdin 
gai ačiū S. Pečiulienė.

po'jos prezidentui reikėjo ga-

per speigą ar per pusnis— 
; bėgdavo jis iš Šatkonių i 
iJuodupėnų pradžios mo
kyklą. Bet ją baigęs, toliau 
mokytis negalėjo. > Gabų, 

i mokslo trokštantį vaiką tė
vai išleidžia “į žmones.

NEW YORK. — Protes- metų Juozas patenka
Darbiniu-. tantų evangelistas Maurice auksakalį Glazenapą. Už 6'chemijos katedros 

Davis siūlosi už $7,000 jš- rublius per mėnesį jis ture-Į Matulis negali pil 
melsti New Yorkui gausiu- jo valyti grindis ir patar- ,tyti mokslinio tiriamojo 
gą lietų. Įnauti storapilviui meiste- ; darbo, nes buržuazinėje

! riui, kuris žadėjo, “kai ber- Lietuvoje nebuvo sąlygų 
Į niukas. užaugs, apmokyti ji Į dirbti sistematingą, liau- 
i auksinio amato”... Praėjo džiai reikalingą ir naudin- 
keleri metai. Matulis vis' 
tebevalė meistro grindis, 
tačiau jokių auksakalio 
amato paslapčių nesužino
jo. 1914 m., kilus imperia
listiniam karui, 
grįžti į Šatkonis 
dirbti buožėms, 
kaizeriniams okupantams, 
Juozą Matulį pristato dirb
ti prie geležinkelio papras
tu darbininku.

Bernaudamas, dirbdamas 
prie geležinkelio, pasinau
dodamas kiekviena laisva 
valandėle, skaitė knygas, 
stropiai mokėsi iš kiekvie
no į rankas pakliuvusio va- 

. dovėlio.
Matulis prisimena, su ko- 

kiomis viltimis jis keliavo, 
į “nepriklausomos” buržu- I tarybinės valdžios įkurtus 
azinės- Lietuvos sostinę... į kultūros židinius. Fašistai 
li919 m. vasarą jis atvyko į - - - --- --------
Kauną, tikėdamasis galė
siąs mokytis. Bet jis grei
tai įsitikino, kad kaip cari
nėje Rusijoje, kaip kaizeri
nėje Vokietijoje, taip ir bur
žuazinėje Lietuvoje moks
las prieinamas tik dvarinin
kų , kapitalistų ir buožių 
vaikams. Buržuazinėje Lie
tuvoje Matuliui vėl teko im
tis kastuv6—jis stojo pa
dieniu darbininku prie te- 
lefono-telegrafo linijų sta
tybos.

Bet ir šį darbą dirbda
mas. ir pagaliau betarnau
damas eiliniu kareiviu bur
žuazinėje kariuomenėje, 
Juozas Matulis atkakliai 
mokosi ir lavinasi. Jis įsi
gyja visus reikalingus va
dovėlius ir pats vienas pasi
ruošia egzaminams iš 4 
gimnazijos klasių. Išlaikęs 
šiuos egzaminus, jis pradė
jo lankyti vakarinę Kauno

A

PRANEŠIMAS
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
landžio 9 dieną, 10:30 vai. ryto, 29
Endicott St. Draugai prašom visų 
būti. Sekretorius J. M. Lukas.

ba-

DIDŽIOSIOS
IŠKILMES

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

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

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

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

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

Geo. Shimaitis.

V. Leonaitis.

Susipažinus su faktais ir tiesa
Perskaičiau draugo A. Bim- 

bos aprašymą, kuris tęsėsi peri 
kelis Laisvės numerius po ant- 
galviu : “Kodėl lietuviškiems 
Clcvelando naciams nepavyko 
mane nu linčiuoti.’’

Drg. A. Bimba prašo visus
Laisvės
draugus

Mūsų apšvietus ir kultūros 
organizacijos gimė sunkiose 
sąlygose. Mūsų spauda taip 
pat demokratijos šalininkams 
brangiai kainavo 
padaryti stipria i 
žiama. Tokiu būdu laisvę my
linti demokratiniai lietuviai 
stipriai stovės savo spaudos ir 
organizacijų priešakyje ir ne
leis fašistam sunaikinti. Tik, 

, df-augai ir draugės, sucemen- 
i tuokime savo eiles ir stokime 
: į talką savo idėjos organizaci- 
1 jas ir spaudą remtį ir apgin- 
. ti nuo kryžiokų užpuolikų.

Laisvės Draugas*

išaukJėti ir 
ir nepalau-

galės sau po Hitlerio sparnu ■ 
ramiai gyventi.

Bet kas išėjo? Patys hit
lerininkai, lietuviški teroristai 
turėjo kaip dulkės išdulkėti iš 
šalies nuo Lietuvos L 
Tūli jų atsibaladojo į JAV ir; 
negali ramiai gyventi ir dirb- ■ 
ti naudingą darbą, kaip ir vi
si Amerikoje gyvenanti lietu
viai.

Jie užsigeidė terorizuoti, į 
geriau pasakius, praktikuoti. 
savo Europoj pradėtą smurtą 
prieš pažangiuosius lietuvius, 
jų organizacijas ir įstaigas.

Negalima daug juos apkal
tinti už tai, juk jie buvo pri-Į

patri jotus i)1 savo 
susipažinti su faktais

Taip, drg. A. 
demokratiniai, 
lietuviai, Lais-

ir prieteliai, Į

tiesa, 
visiBimba,

Apsirūpinkite 
Vakacijomis

Išsirandavoja kambarys vienam 
ar dviem asmenims su valgiu dūri 

pratę prie to, bet tokie lietu-1bnt be vaikų). Valgis tikrai lietu-- 
I viskas — geras. Dėl platesnių in
formacijų rašykite ar telefonuokite: 
Barnegat 8-4091.

BUNGALOW ŠEIMAI
Išsirandavoja puikus bungalow 

šeimai iš kcletos asmenų. Išnuomųo- 
jamo savaitei, mėnesiui ar visam se
zonui.

PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynės už pusės mailės ir 

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

rimentinius darbus fotoche
mijos srityje, jiarašęs ir pa- laisvę mylinti 
skelbęs visą eilę mokslinių vės skaitytojai 
darbų, jaunas mokslininkas; taipgi ir tavo draugai susipa-

i žinome su žvėriškų fašistų ir i 
j klerikalų padarytu smurtu, o 
j kai kurie iš mūsų per savo 
Į spaudą buvome rašę, kad nuo 
kryžiokų galime susilaukti 
tokio biauraus žygio, nes jie 
smurto yra išmokyti per dau
giau kaip 14 metų Šmoto- I 
nos viešpatavimo Lietuvoj, o j 
vėliau juos mokino per dau- ; 
giau 3 metus okupantai hit
lerininkai Lietuvoj, dar ve- | 
liau Vokietijoj visokie lietu
viški barakų viršininkai. Tai 
jau nepataisomi sutvėrimai.

Man buvo žinomi smetoniš
ki chuliganai dar begyvenant 
Lietuvoj Smetonos režimo lai
kais.

O kada tie Smetohos žval
gybininkai pradėjo atvažiuoti 
į mūsų šalį, aš maniau, kad 
jie savo kruvinas rankas pa
leis darban ir čia ant demo
kratinių žmonių.

žinau, kaip Lietuvoj žval
gybininkai puolė ir teroriza
vo profesines sąjungas, kaip 
užpuldinėjo darbininkų • ir 
valstiečių susirinkimus. Tai 
dėjosi prieš II-jį pasaulinį ka
rą.

Hitlerininkams užėmus Lie
tuvą, tie patys smetonininkai 
ir Hitlerio papėdininkai džiau- 

i gėsi ir linksminosi bežudyda- 
mi žmones, o jųjų ’turtą plės
dami.

Gyvendami Lietuvoje jie 
garbino ir dirbo Hitlerio Eu
ropos naujai tvarkai. Manė, 
kad išnaikinę nepritariančius

dar 1934 metais su pažy 
miu “labai gerai ” apgynęs i 
disertaciją, gauna chemijos 
mokslų daktaro laipsnį. Ta-i 
čiau, net ir po to, kai ke-l 

13iliems metams praslinkus jis 
naši buvo patvirtintas fizinės 

vedėju, ir kt., rašo ir 
sukurstę -užpuoli- 
nekalto žmogaus;

kad chuliganai 
A. Bimbos kraujo

turėjo
ir vėl

gą mokslinį darbą.
Tik tarybinė santvarka! 

kilusiam iš liaudies moksli-Į 
ninkui davė viską, kas jo! 
seniai buvo pelnyta. 1940 Į 
metais Juozas Matulis per-Į 
keliamas į Vilniaus univer-Į 
sitetą, jam suteikiamas pro-į 
fesoriaus laipsnis, jis išren-| 
karnas gamtos - matemati-; 
kos fakulteto dekanu. Paga-! 
liau jam, jo moksliniams; 
bendradarbiams, jo stu
dentams buvo sudarytos vi
sos sąlygos dirbti mokslinį 
darbą, eksperimentuoti, mo-

Fašistiniai okupantai ir 
jų lietuviškieji pakalikai 
sugriovė, sunaikino visus

. Fašistai 
pažemino ir persekiojo pa
žangųjį mokslininką Matu-

Išvaclavus Tarybinei Ar
mijai Lietuvą, nuo pat pir
mųjų dienų profesorius 
Juozas Matulis aktyviai da
lyvauja Vilniaus valst. uni
versiteto atkūrime. Kai iš
kilo LTSR Mokslų akade
mijos atkūrimo ir organiza
vimo klausimas, vyriausybė 
paskyrė Juozą Matulį orga
nizacinio komiteto pirmi
ninku. 1946 m. vasario 23 
d. liaudžiai atsidavęs, iš jos 
kilęs įžymusis mokslininkas 
buvo išrinktas LTSR Moks
lų akademijos prezidentu.

J. Matuliui vadovaujant, 
LTSR Mokslų akademija 
per trumpą laiką išaugo į 
plačiai išsišakojusį mokslo 
židinį su keliolika institutų 
ir šimtais mokslinių bend
radarbių. Mokslų akademi-

Matthew A
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArkct 2-5172

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

NEWARK 4, N. J. 
I-IUmboldt 2r7964 

viai, kaip dr. P. Grigaitis, re
daktorius ir poetas J. Tyslią- 
va, klerikalas šimutis, iš Dir
vos Rastenis 
džiaugiasi 
mą ant 
džiaugiasi, 
paragavo
Clevelande.'

Ar smurtininkai teroristai 
pasieks savo tikslą? Jie pasi-; CitY- 
mojo sunaikinti mūsų pažan
giečių organizacijas ir spau
dą. Esu tikras, kad jie nu- ■ 
sisuks sau sprandą pirmiau, 
negu jie pasieks savo tikslą. Į - - -

V. Z A VIS H 
Lower Shore Road, 

Barnegat, N. J.

I JOSEPH BALTAITIS
I BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

I TELEVISION^
H SHUFFLE BOARD

a ■

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 M t. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

^■H********^****^**^********^***^***************
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Lemkinas Nuteistas 
Už Maliavų Raketą

VALDINIU ĮSTAIGŲ DARBININKAI 
KOVOS UŽ UNIJINES TEISES

Dar Kokių 
“Dipuku” Esama

DAUGIAU DOVANU
Vienas draugas iš tūlos ko

lonijos savo laiške pabrėžia, 
kad pas juos, sužinota, yra ir 
tokių “dipukų,” kurie rusų- 
vokiečių piliečių apsimainymo 
metu užsirašė vokiečiais, ga
vo iš Tarybų valdžios apmo
kėt už jų nuosavybes, išvyko 
į hitlerinę Vokietiją, o vėliau, 
hitlerininkams okupavus Lie
tuvą, vėl sugrįžo ir karui bai
giantis vėl su vokiečiais pa
bėgo. Dabar, pribuvę Ame
rikon, tie sukčiai 
bų valdžią, būk 
atėmė.

Prieš porą savaičių įvyku
siose pramogose Laisvę apdo
vanojo sekami:
Per Oną Kazlauskienę ir 
Martą Kavaliūnienę:

Po $5: O. Dobilas, Salins-

tarpe esama!
tų dipukų

Dzūkas.

kienė.
L. Sh erai is $3.
Po $2: O. Vertelienė, Rim

kus, M. Levanauskienė, Anuš- 
kis, Baltrušaičiai.

Po $1 : Zainis, Kulikienė, 
Lisajienė, Sakavičienė, Kava
liūnas, Lisajus, F. Krunglys, 
Brooklyn ietis, Navikas, Sta- 
nionienė, Stanelis, Kalėdų 
Diedukas, J. Vertelis, P. Ta- 

Ruth

nas, F. Lideikis, S. Cedronio- 
nė, J. N. Kauliniai.

Po $1 : Zurbai, Andruske-j 
vich, Stankaitis, Repšys, Žu
kauskas, A. Jakštienė, J. A- 
leksynas, Gustaitienė, C. Brie
dis, Kazei, V. Čepulis, A. Bal
čiūnas, J. Gasiūnas, 
Rainys, B 
kas,

I Padėka Teatrų Ren
gėjams ir Aktoriams

Atrodo Blogi Popieriai 
“Popieroms” ir Jų 
Pardavinėtojams

ras, V. Prūsokas. J.
50c. Viso $38.50. .
Per Oną Čepulienę ir
Stephanie Vinikaitienę:

$5: C. ir J. Anuškiai, 
Gužas, Draugas.
$2: Siurba, Jasinskiai.
$1 : L. Gavrilovich, Vi-

J.

ne- 
ma- 
tai- 

užrašyti ne
kaip asmuo pats

galėjo liktis visai 
ir daiktinių dova-

Ed

Po
E.

Po 
Po

nikaitis, J. Murmokas, D. Ma- 
žilis, C. Balčiūnas, Briedis, 
TI. Siaurienė, P. Jakštis, E. 
Yumplot, Lukauskienė, J. 
Vezdžiūnienė, M. Jakštis, Ma- 
kaveckai, C. Gilman, St., O. 
Gilmanienė. F. Mažilienė, Kū
likas, Sadauskienė, W. Gran-

Kairys, 
Malin, G. Sadaus- 

Ormanas, F. Varaška, 
Sukaskas, Bevardis, Adomas
Jakštis, M. Kacenkevičius. 
Viso $66.50.

Dėkojame visiems apdova- 
n o j usi ėms. A tsi prašom e,
gu kurių dovanos likosi 
užrašytos. Dirbantiesiems 
sinėse pramogose taipgi 
kosi nenugirsti, 
visai taip, 
rašosi.

Taip pat 
neužrašytų
nų. Kadangi tomis dienomis 
įvyko visai kitų organizacijų 
pramogos, tad pramogų die
nomis atnešusių dovanos liko
si neatidarytos ir dėl to galė
jo liktis neužrašytos ir su
krautos su iš anksto gautomis 
ir nepaskelbtomis. Nepykite. 
Praneškite, klaidos bus ati
taisytos.

L. Administracija.

Premjeros “Gieda (laide
liai” ir komedijos “Trilypė 
Pora” vaidinimai arba gast
rolės šį sezoną jau pasibaigė. 
Drama “Gieda Gaideliai” bu
vo vaidinta Brooklyne, Phila
delphijoj, Wilkes - Barre ir 
Worcestery, o komedija “Tri
lypė Pora” Brooklyne, New 
TIavene ir Philadelphijoj.

Šių veikalų vaidinimai, ga
lima sakyt, išėjo visais 
žvilgiais gana gerai, 
jai turėjo gražius 
vakarus, kuriais 
savo miestų publiką, o akto
riai tapo labai maloniai 
imti ir skaniai pavaišinti 
sose kolonijose. Ir taipgi 
šiuos parengimus surinkta 
kų dienraščiui Laisvei netoli 
$500.

Samuel Lemkin, maliorių 
unijos reakcininkų “smege
nys,” tapo praėjusį antradie
nį nuteistas kaipo vienas tų 
raketierių, pasinaudojusių , iš 
nusukime nu0 miesto $150,- 
000 įvairių pastatų maliavoji- 
nio darbuose.

Apie visą bylą ir apie tai, 
kuo pasižymėjo Lemkinas, 
daugiau žinių rasite sekamo
se Laisvės laidose.

Už SUŽEIDIMĄ
VISAM AMŽIUI

pa i-.
Jeigu jau per keliolika 

dėl

Z ŽMONES GAUSIAI PRISIDĖJO 
APSIGINTI NUO KRYŽIOKU

Leidimų komisi.jonierius 
ward T. McCafrey paskelbė, 
kad laikraščių pardavinėtojai 
turėsią pardavinėti tiktai laik
raščiu®. Kitaip pra rasią lei
dimus. . Įsaką pradės vykdy
ti su gegužės 1-ma.

Neatsimenu, nežinau, iš kur 
toks įstatymas ėmė savo 
džią. Sakoma, gyvuojąs 
1934 metu, bet nebuvęs 
d omas. Jis atrodo labai 
kas.
metų nevykdė, neaišku, 
ko jis turėtų būti vykdomas 
dabar. O gal pasistovėjimas 
pagerino, kaip degtinę?

Jeigu didžiosios krautuvių 
firmos galj parduoti viską, 
kas randasi po jų stogu—nuo 
angeliukų, antraeilių puspa
džių, iki kačiukų. — neaišku, 
dėl ko laikraščių pardavinė
tojas turėtų atsisakyti nuo 
pardavinėjimo kitko. Greta 
smulkių pajamų už laikraš
čius, kitos smulkmenos pade-! 
da jam išsiversti, išlaikyti tą 
pastolį. Be kitų pajamų daug 
standų turėtų užsidaryti, o j 
mes klampotume desėtkus' 
blokų nusipirkti laikraštį.

T—as.

Pranešimas
šachmatų - čekerių lošimas 

vyksta kiekvieną penktadienį, 
išskiriant, jei pasitaiko koks 
svarbus parengimas.

Taigi, prašom susirinkti šį 
penktadienį, balandžio 7 d., 
8 vai. vakare, Liberty Audi
tor) jon.

Kviečia visus norinčius pa- 
čekeriuoti čekerių - šachmatų 
Klubo valdyba.

DIENRAŠČIO
LAISVES

PIKNIKAS
Trijų Dienų 

šventėje

Sekmadienį

LIEPOS 2 JULY
Bus daug svečių iš kitur, 
pasimatykite su jais, su
sipažinkite, nes kitos to
kios progos greit neturė
site.

Laisvėje jau buvo rašyta 
apie tai, kaip lietuviški kry
žiokai ii’ jų sukurstyti nau
jakuriai, iš Vokietijos atvykę 
dipukai, buv0 sugužėję į Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klu
bą ir prie jo, tikslu išardyti 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1-mos kuopos suruoštą 
masinį mitingą.

Mitingas įvykęs kovo 31- 
mos vakarą, buvo rengtas tik-1 
siu pasiklausyti Vinco 
drulio, taipgi Amerikinio 
miteto Sveturgimiams 1 
atstovo kunigo John W. Darr, 
Jr., prakalbų ir paremti gy
nimą sveturgimių (tame skai
čiuje ir keturių lietuvių) 
deportavimų.

Prisidėjo apsigynimui:
Per Anne Yakštis ir 
Sophie Thomson;

Sasna $10. Po $5: J. 
ponaitis, J. E. Gužas. J. 
maitis $3. M. Klimas $2.

Po $1:'L. Nekvidavičius, J. į 
Bernotą, II. Esker, Tise Bim-1 
ba, A. Tamm, C. Jankaitis, i 
F. Buck, J. Siurba, V. Rudai- i 
t is, A. Yakštis, Vaitkus, 
Karlonas, F. Vaitkus, 
Pluščiauskas. Gaitis 75c. 
Thomson, V. Kazlauskas 
50c 
35.
Per Amelia Burba ir 
Albina Mikalaus:

Po $5: A. Milenkevičius, 
Baltrušaitis, A. L. P. J. Bal
čiūnas $2. A. Balčiūnas $1.- 
50.

Po 
k u s, 
raška. 
ša, Lucky, 
lauskienė, Liepus, 
son, J. Gasiūnas . Viso $35.- 
25.

lis, Brown, T. Lisajus, P. Rai
nys, V. Tauras, Mary Brown, 
P. Gustaitis, C. Dzevečko. Vi
so $25.45.

Išmokėjus neišvengiamai su 
šiuo mitingu susijusias 
likusioji suma perduota 
rikiniam Sveturgimiams 
ti Komitetui. Visiems 
jame už paramą.

Daugelis mūsų gerų 
telių, salei užsipildžius, ne-1 
begalėjo įeiti salėn. Dar tū-1 
Ii dėl vienos ar kitos prie
žasties negalėjote ateiti ir li- 
kotės neprisidėję mūsų mitin
ge, mūsų r0 vakaro iškaš- 
čiams ir tikslams, 
šome jus prisidėti ir po 
tingo. Brooklyniečiai 
bendrą apsigynimo fondą i 
yra pasimoję, 
sukelti arti 
apsigynimo 

Ste- sidėkite jin 
že- jums gerai 

dui dirbančii) asmenų .
Komisija.

lesąs, 
Ame-

prie-1

' Ko-1 
Ginti

nuo
Mes pra- 

mi- 
turi 

ir 
trumpu laiku 

tūkstantį dolerių 
reikalams. Pri- 
per bile kurį iš 

žinomų, tam fon-

po
Su smulkiais, viso $42.-

$1 : Kavaliūnas, Wait- 
J. Murmokas, P. Va- 
J. Balevičius, S. Rum- 

P. Satkus, Kaz- 
J. Thom-

at-
Rengė- 

meniškus 
patenkino

pri-
vi-

per
au-

Evelyn Frehe, dabar 17 mo
tų, šiomis dienomis laimėjo 
bylą,, gaus $47,000 už jos su
žeidimą automobiliumi. Ji bu
vo sužeista jai esant tik 18 
mėnesių. Nuo to ir dabar ji 
tegali “vaikščioti” tiktai1 rate- 
linėje kedėje. Nesupratę pa
vojingumo nelaimės, tuojau 
po jos įvykimo, tėvai buvo 
priėmę-šimtą dolerių atpildo.

United Public Workers (bu
vusi dalimi CIO, dabar nepri
klausoma nuo to laiko, kai 
CIO viršininkai pradėjo mė- i 
tyti lauk kovingas unijas),; 
pareiškė, kad ji pradeda “vei- | 

j klos programą.” Unija sako.
kad: 1

“Miesto administracija šuo-; 
kalbiauja bandyti sunaikinti • 
uniją su parama mums prie- 

! šiškų organizacijų.”
Labdarybės Departmento 

viršenybė jau įsakė savo par
eigūnams skyriuose nesi
skaityti su unija, nespręsti 
darbininkų reikalų su unijos 
atstovais. Panašus pasiuly- 

; mas-įsakas jau pateiktas švie

timo Tarybai.
Unija nutarė išleisti, pa

skleisti 750,000 lapelių, jais 
išaiškinti padėtį. Ruošia de
monstraciją prieš City Hali 
balandžio 14-tą, kuomet 
įvyks svarstymas budžeto. Ir 
per ištisą savaitę, darbo per
traukoje pietums, pikietuoti 
Walfare raštinę, 902 Broad
way.

Su U. P. W. kooperuos tū- 
1 los kitos unijos — CIO ir 
AFL.

Gaišias apžalojo 5 gyvena
mus pastatus 175 iki 183 S.

■ Oxford St., Brooklyne. Kilęs 
buvo iš 179-to numerio namo.

Atsiminkite, kad tuo lai
ku Brooklyne bus laiko
mas LDS suvažiavimas.

• • rr 
Dienraščio Laisvės

Per Stephanie Vinikaitis ir 
Mary Zeikus:

Po $5: Draugas, Dobinie- 
nė, J. Vinikaitis, J. Weiss. Po 
82: Kalvaitienė, Briedis.

Po $1: Zaveckas, šoloms- 
kas, Kulikaš, Varaška, Papie
vis, Gavrilovičius, Diržuvaitis, 
R/einhardt’ienė, Žilinskas, P. 
Petronis, Globičius, Z. Gai- 
liūnas, M. Sapiega, M. Zei
kus.

bus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės.

Maspeth, N. Y.

Per
Oną

M. Krunglienė 50c.
Evą^ Mizarienę ir
Čepulienę:
Bašinskas $5.

Po $1 : R. Mizara, A. Da
gys, T. Repšys, A. Bimba, V. 
Bovinas, Draugas, Stira, K. 
Balčiūnas, V. Bunkus, Maži-

Prašau visų Liaudies Teatro 
valdybos ir repertuaro komi
sijos narių susirinkt pasitari
mui šį šeštadienį, balandžio 8, 
7 vai. vakare, Kultūriniame 
Centre. Gali dalyvaut ir šiaip 
LT nariai. Pirmininke.

Lietaus darytojams pasi
ruošus bąndyti daryti dirbtinį 
lietų trečiadienį, oro pranešė
jai vėl paskelbė, kad tai 
nai laukiama naturališko 
taus.

die- 
lie-

grand, d žiūrė, 
įkaitino 6 asme- 
šmugeliuotojus į 
airiškųjų sweep- 

Juos gabenę

Fe d erai ė 
Brooklyne, 
nis kaipo 
mūsų šalį
stakes tikietų. 
lėktuvais . Norėta šioje apy
linkėje paskleisti dviejų mi
lijonų dolerių vertės tikietų.

Dvidešimt asmenų areštuo
ti valdinės labdarybės centre, 
44 Stanton St., New Yorke, 
bedarbiams ir jų vadams de
monstratyviai pareikalavus 
skubios pagalbos tiems, kurie 
randasi desperatiškame 
kale pašalpos. Dalyvavo 
40 asmenų.

re i- 
apie

šių pastatymu surengimo 
daugiausia d a r b a v o s i šie 
draugai: Brooklyne W. Sko- 
dis i)’ P. Semen, New Have- 
nc J. Končas, Philadelphijoj 
R.-Merkis ir Anna Zalner, 
Wilkes-Barre Aldona Grigai
tienė, Worcestery draugė Su
kackienė.

Taigi, varde Brooklyne Lie
tuvių Liaudies Teatro ir jo 
aktorių širdingai dėkoju už 

kooperavimą rengė- 
aktoriams, scenerijų 

šoferiams, ku-

gerą 
jams, 
prirengė jams, 
rie savo karais aktorius vožė
vaidinti ir visiems kitiems, ku
rie kuomi nors prisidėjo prie 
šio darbo. Jonas Juška.

Marti Nepatenkinta
Šienu

Arlynne MacFadden parei
kalavo iš vyro pragyvenimui 
$350 savaitei. Teisėjas laiki
nai paskyrė jai po $75 sa
vaitei.

MacFaddenų pavardė prieš 
tūlą laiką paskilbo tuomi, kad 
Arlynnūs uošvis mokė, jog vi
dutiniai žmonės galėtų būti 
sveikais ir laimingais, jeigu 
jie

per 
niai 
jis,

te pi’ai cistų ne daugiau 
asmens pragyvenimui 

tris mėnesius. Lai.eili- 
žmonės minta šienu, sakė 
mėsa jiems nesveika.

Kiek pamenama, pokyliuo
se viešbučiuose ir namuose, 
kur maistą gamina tarifai, 
kur to turčiaus MacFad- 
den’o šeima puotauja, to 

i “mokslo” neprisilaikoma, ne
apsieinama be mėsos. Bied- 
nuomenė, tiesa, dažnai apsi
eina, tačiau ne dėl to “moks
lo,” tik dėl nedatekliaus.

---------------------- \
Penki vyrukai, 15 iki 20- 

metų amžiaus, tapo areštuoti 
kaltinimu, kad jie pavogę 
mažiausia 5 auto mašinas. 
Penkiolikametis per duotas 
vaikų teismui.

Norėjusiems daryti lietaus 
praėjusį trečiadienį 
tam progos, vėl užėjo natūra
lia lietus. Lietus ir tirpstantis 
sniegas p e)' dieną dadėjo dar 
10 bilijonų galionų vandens.

nebuvo

Douglas Walker, 45 įmetu, 
prisipažino apiplėšęs aludę. 
Kaipo trečiu kartu prasikal
tęs, jis nuteistas 19 iki 20 
metų kalėti.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A, Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6«6« •

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom.- 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0203

Arow Farma Vakacijoms
Arow Farmos direkcija praneša, kad jau priima kambarių išren- 

davojimo registracijas dėl 1950 metų vasarinio sezono. Rendavojami 
kambariai tik sekmadieniams, arba visam sezonui.

Norinti gauti kambarį visam sezonui, lai privalo asmeniniai atsi
kreipti j Arow Farmos raštinę. Pageidaujanti rendavoti kambarį 
vienam ar daugiau sekmadienių, tai privalo prisiųsti į raštinę kartu 
su užsakymų ir $5. Atsitikime, kad vėliau nenorėtų naudotis kam
bariu, tai pinigai nebus grąžinami atgal. Farma bus atdara visą 
sezoną.

Pageidaujanti pasilsėti —gali atvažiuoti bile laiku. Informacijų 
dėlei kreipkitės antrašu:
AROW FARM, Post Office Box 948, Monroe, N. Y.

Telefonas: MONKOE 7595.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
BROOKLYN 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

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

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

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

UŽDRAUSTA
Kuomet chicagietis John 

Donald Walker perkeldino 
$49,500 pinigų iš. Texas į New 
Yorką, sumeluodamas žmonai 
tų pinigų perkeldinimo tiks
lą, jis tarėsi gudriai padaręs. 
Tačiau, įstatymiškai ta trans
akcija skaitoma gabenimu 
vogtų pinigų- ir dėl to jis pa
trauktas teisman. Jeigu nu
teistų, jį galėtų bausti iki 
metų kalėjimo ir $10,000 
nigais.

PEIST LANE
DRUGS, Ine.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

MIRĖ

10 
pi

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

TELEPHONE
Lucy Klimas, gyvenusi 210 

So. 3rd St., Brooklyne, mirė 
balandžio 6-tą, Greenpoint 
Hospital . Pašarvota Rogers 
Funeral Home, 410 Metropo
litan Ave. Išlydės pirmadie
nio ryto 9:30, balandžio 10- 
tą d.

Liko tėvas, du broliai, Ed
ward as 
Isabella.

Lucy 
moteris,
žymesnėse lietuvių pramogo
se, dirbdavo surprizo puotų 
gaspadinystėse. Paprašius, 
retkarčiais pagelbėdavo ir or
gan izacijų pramogose.

ĘGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

STAGG 2-5043

e/06^

ir Stanley, ir

buvo linksmo 
dalyvaudavo

sesuo

būdo 
visose Drs. Stenger & Stenger

Optometrists 
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Petras Kapiskas
PALAIKO

* Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

RES. TEL.

IIY. 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRONAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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