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"iž veiyRo? busTįatht i Anglį j os karininkai bi j o, 
gai liūdnos milijonams bed ar-į 1 i twjt i • _• •

iu i kad Malajos partizanai
Niujorko mieste jau prasi-į i» • • f

<le<la bedarbiu judėjimas. Ku- gall V1S31 ISVyt ailgHIS 
riasi tarybos reikalavimui j ” 
darbo ar duonos. i e —

prieš keletą dimu bedar-1 Malajos praradimas, tai butu 
biai, ties viena šalpos rasti-Į a vj • 1 • — • !•••
ne, reikalavo pašalpų; buvo j triuškinantis smūgis Anglimi 
pašaukta policija ir apie 20 > O ” J
bedarbių buvo suareštuota.

Bet ar tai išspręs nedarbo!
klausimą ?!

žinoma, no! ‘

Vėliausios Žinios
WASHINGTON — Reput WASHINGTON. — slap- --------------------

i toji FBI policija dar nesu- blikonas senatorius Joe Mc- 1*1 I • — 1 • 1 • 1 1—1 Z-M . •» 1 «tiko tyrinėti, kas ir kodėl 
nušovė du gengsteriškus 
demokratų vadus, gemble- 
rius Binaggio ir Gargottą 
Kansas City, Missouri.

London. — Anglijos sei- 
’ mo nariai, pulkininkas Oli
ver Stanley ir kapitonas L. 
D. Gammans perspėjo val- 

, džią, kad Malajos partiza
nai gręsia visai išvyti ang- 

O tai

“Tėvynės Balse” skaitau :
“Varšuvos leidykla “Wspol- 

praca’ išleido lietuvių rašyto- lūs iš tos kolonijos, 
jo Juozo Baltušio pjesę ‘Gie- būtų toks smūgis, kad pati 
da Gaideliai.’ Kūrinį vertė Anglija taptų parblokšta, 
žinoma lietuvių literatūros bi- i sakė tiedu karininkai, 
čiulė Gniedovska.

“Lietuviška pjesė ‘Gieda 
Gaideliai’ pastatyta trijuose 
Varšuvos teatruose, 
provincijos teatrų 
Pjesė i 
kimo.”

Juozas Baltušis — jaunes- -- -■
nesės kartos rašytojas, daug|gjepg socialistu - darbiečiu 
jau davęs, bet dar daugiau I _ _____________ y_____
žadąs.

Minima pjesė buv0 pasta
tyta eilėje Amerikos lietuvių 
kolonijų ir visur susilaukė šil
to priėmimo. Vaidino Brook
lyno Lietuvių Liaudies Teatro 
aktoriai-rhėgėjai.

Kalbėtojai seime nurodė, 
kad Anglija, pardavinėda- 

o taip pat I !na Malajos gumą (robą) 
scenoje. P1’ CW, gauna iš ten dau- 

susilaukė didelio pasise-’giau dolerių, negu iš bet 
» I kurio kito šaltinio.

Kapitonas Gammans pa-

Velykiniai kurstymai prieš 
Čechoslovakijos valdžią

ko-valdžią, kuri pasižadėjo 
vo mėnesį “išnaikint visus 
Malajos banditus.” Taip 
valdžia vadina malajiečius, 
kovojančius už savo krašto 
išlaisvinimą nuo Anglijos.

Gammans pranešė, jog ma- 
lajiečiai per tą mėnesį už
mušė 77 anglų kareivius bei 
žandarus, o anglai — tik 
38 malajiečius.

Anglijos kolonijų minis
tras James Griffiths žadėjo 
siųsti daugiau armijos, 
bombanešių ir greitųjų lėk
tuvų karui prieš Malajos 
partizanus. O jau dabar 
100,000 anglų armijos ka
riauja prieš malajiečius.

WASHINGTON. — Jung
tinės Valstijos įsakė pieti
nės Korėjos prezidentui 
Syngmanui Rhee’ui sureng
ti seimo rinkimus gegužėje, 
kaip jis buvo pirmiau žadė
jęs.

Pastaruoju laiku Rhee 
atidėliojo rinkimus iki lap
kričio mėnesio: bijojo, kad 
jis prakištų, jei greitai rin
kimai įvyktų.

Amerika grasino sustab
dyt $100,000,000 paramą 
pietinei Korėjai, jeigu rin
kimai nebus gegužėje įvyk- 
(lyti.

Carthy priklauso lobininkų 
šaikai, kuri stengiasi iš A- 
merikos kuo daugiausiai pi
nigų išgauti Čiang Kai-še- 
kui, kinu tautininku dikta- 
toriui, — sakė profesorius 
Owen Lattimore, buvęs val
stybės departmento patarė
jas.

Nušauti du gengsteriški 
politiniai demokratų, 
vadai Kansas City, Mo.
Jie riejosi su kita demokratą 
šaika dėl pirmenybės •

Kansas City, Mo. — Ket- 
Ivirtadienį čia tapo nušau-

Vienam tik tos šaikos na- įas demokratų vadas Char- 
riui, Williamui Goodwinui ]es Binaggio, gengsteriškas 
Čiang Kai-šekas moka 36 politikierius. Kartu su juo 
tūkstančius dolerių per me- nušautas gembleris Char- 
tus, kaip parodė Lattimore. les Gargotta, asmeninis Bi-

Sen. McCarthy kėlė truk- 
šmą dėl to, kad Lattimore 
savo laiku patarė Amerikai 
neeikvot bergždžiai pinigų 
tokiems Čiangams, kurių 
nekenčia jų valdomi žmo
nės. McCarthy už tai ap-

vo daug pinigų iš gemble- 
rių, prostitucijos biznierių, 
gengsterių ir narkotiškų 
svaigalų pardavinėtoju.

Kaip politinis demokratų 
vadas Binaggio, taip ir jo 
bičiulis Gargotta jau buvo 
sėdėję kalėjime už krimina
linius nusidėjimus.

Bet per ketverius pasta- 
ruoius metus Binaggio taip 
pakilo vietinėje politikoje, 
kad jo kandidatai i valdvie-

naggio sėbras - sargas. Bi
naggio ir Gargotta nužudy
ti politiniame demokratu 
klube prie Truman Road 
gatvės.

Klube kybo dideli prezi
dento Trumano ir Missouri i tęs gavo daugiau balsų, ne- 

gubernatoriaus I gu kandidatai kitos politi-

Sovietai paskyrė savo 
ambasadorių Vietnamu!

Amerikos Raudonojo
žiaus vajus už sukėlimą pini
gų fondo tapo pratęstas.

šiemet, mat, žmonės bied- 
nesni, nes šaltasis karas- su
ėda daug jų pinigo, tad ma
žiau tegali aukoti.

Brooklyno Lietuvių Moterų 
Apšvietos Klubas praėjusį 
sekmadienį rinko aukų Ame
rikos Raudonajam Kryžiui.

šaukė Lattimore komunistu' valstijos
ir “sovietiniu šnipų vadu.” I Forresto Smitho paveikslai. I nes demokratų mašinos, ku- 

jog Binaggio padėjo išrinkti riai vadovauja James Pen- 
kaip Smithą gubernatorium, dergast. Tik demokratų 

j Smitho rinkimams jisai ga- partijos komitete James 
i Pendergast turėjo truputį 
daugiau šalininkų nekaip 
gengsteris Binaggio.

James Pendergast yra 
' broliavaikis Tomo Pender- 
gasto, kuris pirm 10 metų 
buvo demokratų bosas 
Kansas City, Missouri val
stijoj.

Paskui Tomas Pender
gast tapo įkalintas už taksų 
suktybes.

Tai Tomo Pendergasto po
litinė mašina pakėlė Truma- 
ną į “žmones”—į teisėjus, o 
paskui į senatorius, iki 
Trumanas tapo Jungtinių 
Valstijų vice-prez. ir, 
seveltui mirus, užėmė 
zidento vietą.

Yra spėjimų, kad 
Jameso Pendergasto 
ninkai dabar “pasiuntė pe- 
klon” Binaggio ir Gargottą.

Jiedu taip pat buvo Įkai
tinti už taksų suktybes. 
Kada federalis teismas pra
dėjo šaukti liudytojus prieš 

I tuodu politinius gengste- 
rius kaip taksų sukčius, tai 

j 5 liudytojai ėmė staiga ir 
“mirė.”

Athenai, Graikija. — Li-i Panašiai netikėtai mirė 
beralas Graikijos premje- ir 18 kitų žmonių per pas- 
ras Sofokles Venizelos sa-i taruosius trejus metus, 
kė, jog laikysis savo politi- kuomet Binaggio pasmar

kino kovą, norėdamas tap
ti Kansas City viešpačiu.

’ “sovietinių šnipų vadu.”
Lattimore pareiškė, jog 

McCarthy meluoja, 
pamišėlis.

Slaptoji FBI policija pa- , —
* , — * * * 1 • — • "T i I * Sukilėliai tebevaldojo, temijo ir tyrinėjo Latti
more ir atrado, jog jis pil- Indonezijos miestą
nai ištikimas ’ Jungtinių J_____
Valstijų valdžiai. T i r t j•’v | Jakarta, Indonezija. —

i Sukilėliai dar tebevaldo sa- 
ivo užimtą Makassar miestą 
j ir uostą Celebes saloj, ryti- 
| nėję Indonezijoje, nors In- 
■ donezijos valdžia garsinosi,

ALLENTOWN, Pa. — 
Teismo džiūrė atrado kaltu 
Heraldą Mohrą, kuris iš 
pasigailėjimo nužudė nere
gį savo brolį, sirgusį nepa
gydoma vėžio liga. Bet 
džiūrė patarė teisėjui ne- 
skirt per skaudžios baus
mės Mohrui.Praga. — Klerikalai pa

skleidė gandus, kad Čecho- 
I slovakijos valdžia uždrau- 
Isianti didžiosios savaitės ir 

j ceremonijas. Val
džia pamerkė tuos paska- 
lus ir užtikrino, jog nekliu
dys įsigyvenusiųjų apeigų 
ir pamaldų.

Bet vyskupai sugalvojo 
eisenas - procesijas ir pa
mokslus atvirame ore, ko 
niekuomet iki šiol nebuvo 
daroma. Tai būtų demon
stracijos prieš liaudies val
džią. Todėl vyriausybė už
gynė naująsias procesijas.

R1V velykų

Apie keturi milijonai buše
lių bulvių jau tapo sunaikinta 
šiemet.

Tai vis “atliekamos” bulvės, 
kurias supirko valdžia. Su
pirko ir naikina, o tuo pačiu 
kartu milijonai žmonių nebe
gali bulvių įpirkti; jos 
brangios.

Filipinų seimas prašo 
paliaubų su partizanais

Saigon, Indo-Kina. — So
vietu Sąjunga pranešė, kad 
jinai atsiųs savo ambasado
rių demokratinei Vietnamo 
respublikai, kurios prezi
dentas yra komunistas Ho 
Či Minh’as.

Vietnamas užima trečda
li Indo-Kinos pussalio, kurį 
francūzai laiko savo koloni
ja.

Vietnamiečiu kariuomenė 
vis dažniau sumuša francū- 
zus ir jų samdinius nacius.

Daug Prancūzu Užsieni
nio Legiono kareivių — pa
čių francūzų, ispanų ir kitų 
—pereina į vietnamiečių ei
les.

Trumanas paskyrė republikoną 
Dullesą valdžios patarėju

i r

per' Manila. — Filipinų seimas 
ragino savo valdžią daryti 

Pasaulyj turbūt dar nėra paliaubas SU valtiečių-par- 
kur tizanų vadu Luisu Taruku.

O Filipinų prezidentas 
Elpidio Quirino pirm kele
to dienų pasakojo, būk Ta- 
rukas miręs.

Valstiečiai “hukbalaha- 
pai” veda ofensyvo karą 
prieš dvarininkų-kapftūlistų 
valdžią.

buvę tokio atsitikimo, 1 
valdžia naikintų maistą, kuo-j 
mot jo stokuoja žmonėms.

Francijos komunistai šaukia 
darbininkus negamini ginklu 
karui prieš Sovietus

Washington. — Preziden
tas Trumanas paskyrė re- 
publikoną Johną Fosterį 
Dullesą kaipo patarėją val
stybės sekretoriui Deanui 
Achesonui.

Dulles, priimdamas pas
kyrimą, pareiškė, jog padės 
valdžiai vykdyti šaltojo ka
ro politiką prieš Sovietų 
Sąjungą. Kartu Dulles kri
tikavo Trumano valdžią, 
kad ji, girdi, “persilpnai” 
rėmė kinų tautininkų karą 
prieš komunistus - liaudi
ninkus.
Be to, Dulles, milionierius

Wall Stryto advokatas, pei- kad jau atgriebus Makassa-
ra.

Ginkluotam sukilimui va
dovauja buvusieji boloninės 
holandų armijos karinin
kai.

Indonezijos valdžia šau-

kė velionį prezidentą Roo- 
seveltą už Jaltos - Krymo 
sutartį su Stalinu; sakė, 
jog ten buvę perdaug nuo
laidu duota Sovietams.

Valdžia Dullesui mokės |kg sukilėlius i derybas dėl 
$11,000 metinės algos kaip ■ pa]iaubu, bet jie neklauso, 
patarėjui užsieniniais klau-į  
simais.

Praeituose prezidenti
niuose rinkimuose Dulles 
veikė kaip vyriausias pata
rėjas Thomo Dewey’o, re- 
publikonų kandidato į J. 
Valstijų prezidentus.

i MADRID, Ispanija. — Iš
šokus greitajam traukiniui 
iš bėgių, 18 žmonių liko už
mušta ir apie 100 sužeista.

Roo- 
pre-

šali-

Vienas radijo komentato
rius aną dieną pasakė: Ame
rika kasdien skolinasi 14-ką

14-ka milijoną 
i stokuoja kasdieniš- 
išlaidoms padengti — 
skolintis. Mokami pi- 
taksai nepadengia val- 
išlaidii.

Vadinasi, 
dolerių 
koms 
reikia 
liečiu 
dinių

Tasai komentatorius teigė: 
mes lendame į skolas, vis len
dame į didesnę, gilesnę krizę.

Aišku!

Aną dieną teko būti vie
name didžiuliame teatre, kur 
buvo rodoma nauja filmą — 
premjera — “Annie, Get 
Your Gun.”

Buvo rodyta ir kronikos.
Štai, grįžta iš Afganistano 

Lattimore, apšauktasis “vy
riausiu Tarybų Sąjungos šni
pu” Amerikoje.

Kai jis smerkia savo kaltin
toją senatorių McCarthy, pu
blikoje kyla aplodismentų 
banga.

Tuojau po to, rodomas pre
zidentas Trumanas Floridoje; 
nei vieno plepterėjimo.

Galvoju: jei Trumano vie
toje būtų Rooseveltas!. . .

Brazilijos traukinio 
nelaimėje žuvo 110

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—- Sugriuvus tiltui, nukrito 
traukinys į Indios upę. Nu
skendo apie 110 žmonių ke
lionėje į velykines atosto
gas.

Rubliais bus pagrįsta 
lenkų prekyba su anglais

London. — Lenkija pra- 
nešė Anglijos valdžiai, jog 
Lenkijos prekyba su Angli
ja turės būti nuo šiol pagrį
sta sovietiniais rubliais, o 
ne amerikiniais doleriais.

Lenkų valdžia pareiškė, 
kad Sovietų rubliai šian
dien yra tvirčiausi ir ge
riausiai užtikrinti pinigai 
pasaulyje.

Paryžius. — Francijos 
Komunistų Partijos* suva
žiavimas išleido pareiški
mą, šaukdamas darbininkus 
atsisakyt gamint ar gabent 
ginklus dėl gręsiančio ato
minio karo. Tokiu karu 
grūmoja Sovietams Jungti
nės Valstijos ir kiti impe
rialistiniai kraštai, pareiš
kė suvažiavimas.

Didžioji iškaba skersai 
platformos sakė:

“Francijos žmonės nie
kuomet nekariaus prieš So
vietų Sąjungą.”

Suvažiavime dalyvavo 
903 delegatai, jų tarpe 619* 
rankinio darbo darbininkai 
ir 196 moterys.

Partijos centro komitetan 
išrinkti tie patys žymiausi 
vadai: Maurice Thorez, 
Jacques Duclos ir k t.

Tarp kitko, buvo rapor
tuota. jog Komunistų Par
tija daugiausiai jaunuolių 
gavo iš Socialistų Partijos.

Truman Siūlo paplatint 
bedarbių apdraudą

Washington. — Prezid. 
Trumanas iš Floridos 
atsiuntė Kongresui pąragi- 
nimą paplatint valdinę ne
darbo ap d raudą taip, kad 
jon būtų įtraukta dar 6 mi- 
lionai darbininkų - tarnau-

Kartu prezidentas ragina 
pakelti nedarbo pensiją, 
kad pavieniai bedarbiai ga
lėtų gauti iki $30 per savai
tę, o šeimyniniai iki $42. 
Pensijos gavimo laikotar
pis būtų 26 savaitė per me
tus, kaip ir dabar. Bet sam
dytojai turėtų šiek tiek 
daugiau mokėti į nedarbo 
fondą negu iki šiol.

Republikonai Kongrese 
priešinasi tam pasiūlymui. 
Demokratai taipgi šaltai 
jį žiūri.

i *

Apysaka “Kelias j Laimę” 
jau knygrišykloje. Už savai-

tės ji turės būti gatava ir 
siuntinėjama prenumeruoto- 
jams.

KARO STOVIS ŠIAU
RINĖJE AIRIJOJE

Belfast. — Protestantiš
ka Šiaurinė Airija įvedė ka
ro stovį prieš tuos airius, 
kurie; reikalauja susivienyti 
su katalikiška pietine Airi
jos respublika.

Nuskendo 60 portugalą
Oporto, Portugalija. — 

Nuskendo perkeliamasis 
Douro upės laivas. Žuvo 60 
iki 70 žmonių.

TORONTO, Kanada. - 
Roy Hardingų namo gaisre 
sudegė 6 jų vaikai.

Lenkai prašo laukan 
anglų korespondentų

Graikijos premjeras sako 
nekeisiąs valdžios, nors 
Amerika to reikalauja

Varšąya. — Lenkų val
džia liepė išsikraustyti ang
lų Reuters žinių agentūros 
korespondentui todėl, kad 
jis davinėjo 
pranešimus, 
prieš demokratinę Lenkiją. 
Bet Varšavoj liekasi ame

rikinės Associated Press ir 
New Yorko Times kores
pondentas Ormonde God
frey.

neteisingus 
nukreiptus

Pakilo vakarų Vokietijos 
prekyba su ryty Vokietija

Frankfurt, Vokietija. — 
Dirbinių išvežimai iš vaka
rinės Vokietijos pardavi
mui rytinėje Vokietijoje 
per paskutinius 5 mėnesius 
pakilo nuo buvusių $5,100,- 
000 iki dabartinių $8,900,- 
000.

Anglai - amerikonai kiek 
įmanydami varžo vakarų 
Vokietijos prekybą su So
vietų kontroliuojama ryti
ne Vokietija. Bet finansi
niai vakarų Vokietijos ne
pritekliai verčia ją platint 

j prekybą su rytine Vokieti- plauks laivai

kos, nepaisant, kad Ameri
ka reikalavo pakeitimų jo 
valdžioje.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius Graikijai Henry 
A. Grady grasino sumažin
ti jai paramą, jeigu prem
jeras Venizelos neįtrauks 
dešinesniųjų politikierių į 
valdžią. Jungt. Valstijų val
stybės sekretorius Acheso- 
nas užgyrė tą grasinimą.

Venizelos, atsiliepdamas 
į tai, pareiškė, j6g “savai
me suprantama,” kodėl a- 
merikonai perša dešiniuo
sius į Graikijos valdžią.

Seimo rinkimuose Veni- 
zeloso liberalai gavo tik 20 
procentų visų balsų, bet 
monarcho-fašistai 
remti liberalu valdžia, c c

Dideli amerikonų 
manevrai Japonijoj

Tokio, Japonija. — Jung
tinių Valstijų kariuomenė, 
laivynas ir oro jėgos per 
tris dienas ir naktis darė 
slaptus karinius pratimus 
Japonijoj ir jos vandenyse.

Generolas MacArthur, a- 
merikonų komandierius Ja
ponijoje, pasitenkinęs tais 
manevrais.

Generolai ragina paruoši
ketino karuj milicija

I J c

j’ Washington. — Armijos 
Roma. — Italijos valdžia' vadai perša pilnai kariniai 

paruošti 25 divizijas milici
jos ir iš anksto sudaryti 
stiprius branduolius 25-kiom 
kitom milicininkų divizi
jom. Prašo Kongresą pas
kirti tam pinigų.

ja.

ketina įvesti karo stovį tuo
se uostuose, kur darbinin
kai streikuos, atsisakydami 
iškraut atgabenamus iš A- 
merikos ginklus.
Valdžia įsakė slėpti žinias, 

kada ir į kuriuos uostus 
i su ameriki

niais ginklais.
ORAS. — Giedra ir ne 

taip šalta.
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lir mūsų velykų šventė yra|džia įeiti į namus kerštin- 
ne Kristaus, o grūdo miri-.................
mo ir kėlimo pavasario 

; šventė. Ta šventė paimta 
krikščionybės iš senovės 

.pagonų tikybų...
• žydų Velykos

Ir žydų ir krikščionių

gai dvasiai (mašchot). Pati 
šventė vadinosi “pesach,” 
kas reiškia “eik pro šalį.”

Kuomet žydai paliovė bu
vę klajokliais, apsigyveno 
ant dirvų ir užsiėmė žemės 
ūkiu, ta sena šventė buvo 

I užmiršta. Jos vietoj iškilo 
i velykes turi tik tą bendrą, hitą. Pavasaryj, kuomet 
i kad švenčiamos jos tuo pa- ;pradėdavo pjauti javus, 
;čiu laiku, kad turi panašų Anuomet pjautuvas pasiro- 

. „ buvo;pavadinimą (žydiškai—pe- Idydavo pjūtyje” (Pakart,
jrė legendą apie mirusį ir iš ir pas senovės babilionie- Isach, o lotyniškai—pascha) į įst. kn. XVI—9,10) pirmą. 

Mardukas bet kilmė jų įvairi. Iš kur pėdą iškūlę, čia pat sumal- 
o pavasary i kilo krikščionių pascha davo ir tarp įkaitintų ak- 

.jau kalbėjome. Žydų yely- nienų iškepdavo prėską be 
; Taip pat nužudytas buvo !Pos susidėjo iš dviejų žydų druskos ir sviesto plokščią’ 

po to pavasary!ir. kėlėsi iš mirusiu sirijie- gyvenimo periodų liekanų kepalėlį, tai buvo auka die- 
1 ” 1 ‘ ‘ ‘ . į—iš klajoklių ir žemdirbių vui už derlių, ją ir patys

irm prisikėlimo šventės Taikų. Klajoklių peiiodo ya|gė. Tą šventę šventė iš 
;kas) iš mirusių kėlusį ge- įtikintieji pasninkavo 7 die-1velykos susidėjo iš to, kad. 
pi _ mas. Dėvėjo ‘ tamsius rūbus,! Pavasąryj, įdant apsaugoti

uinunuc, j ; Pas senovės pagonų tau-j pešė sau plaukus, nei su- <
— jų yra užten-1 žydų ^velykos (pesach), bet;tas ta gerojo mirusiojo irižeizdavo save. Namuose sė-i 

i krikščionių “pascha” su žy-; kėlusioje dievo šventė atsi- j0 į tam tikrus puodelius 
‘ buvo švenčiama;kviečių i

I neturi. Kilmė jų įvairi, tik-!1000 m. anksčiaus, neguise 
tai vardas kiek panašus ir i krikščionių, 
šventimo diena supuldavo. i

Vėliaus, antrame šimt- jAigiptiečių dievas Oziiis 
metyje, krikščionys ėmė’ Pas aigiptiečius tūkstan-jdojo" liūdnas giesmes apie 
jau atskirti šventę (pas-ičiu metų anksčiau, negu| dievo kančias ir mirtį.-Pa- < 

Į 
skaitėsi j karsto ir nunešdavo į urvą 

dievas | bažnyčioje —- reiškia laido- 
ant žemės apie 28i jo; drauge su dievu uždary- 

žmones davo kai ka iš u

and Brazil, per year $8.00
$3.75 Canada and Brazil, 6 months $4.00 po to iau Velykų dieno 1

--------- ffi
Kiekvienais metais bažny

čia- su didelėmis ceremoni- čia neapsieina be viršgam- 
jomis vadinamoj didžiojoj tinių jėgų, be dievų valios 
savaitėj atvaizduoja Kris- įtakos. Tuo I 
taus kančias ir mirimą, o' laikų žemdirbius

Rašo Dr. St. Matulaitis

countries, per year
countries, 6 months

$9.00
$4.50

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. ¥., 
under the Act of March 3. 1879.

Lehmanas Prieš Mundto Bilių

Tuo būdu pas tų 
susidėjo 

mintis, jo vaizduotė sutvė-

5)--------------------------------------------------

dai, apeigos ir 
kiek įvairiavo.
Babilioniečių dievo 
“prisikėlimas”

Toks pat tikėjimas

legendos

Kristaus prisikėlimą. Pir- :rė legendą apie mirusį ir iš ir 
mutiniais krikščionybės | mirusių kėlusį gerąjį dievą, čius. Jų dievas 
metais: (beveik visą' pirmą'šitame ir yra priežastis to, taip pat mirė, o 

| šimtmetį) krikščionys šven- kad pas visas senovės tau- kėlėsi iš mirusiu, 
i tė ne Kristaus prisikėlimo,; tas randame pasakas apie! r' 
11 j » kančių ir mirties I mirusį, o ji bet jo

Senatorius Herbert H. Lehman (iš Niujorko valstijos) šventę. Vadinosi ta šventė; (maž daug tuo laiku, kuo- ! čiui dievas Adonis, 
pasisakė, kad jis yra priešingas Mundto-Nixono biliui. I “kentėjimų pascha” 
Jis skelbia, jog šis bilius yra nukreiptas prieš bendrąsias i graikui žodžio “pascho 
piliečių teises, prieš civilines teises. Jo nuomonė, jog tie,■ kenčiu). Ją šventė išpra- Tąjį dievą, 
kurie nori “suvaldyti anti-valstybinius žmones,” gali tai. džių tą pačią dieną, ką ir į 
padaryti einant esamaisiais įstatymais, • v‘
karnai. -krikščionių “pascha” t \ _____ 0

Tenka žiūrėti, ką pasakys kiti senatoriai. Mums žino- i dų “pesach” nieko bendro j rado ir 
ma, jog eilė senatorių jau yra pasisakiusi prieš šį pra- 1 
gaištingą sumanymą. Bet toli gražu jų dar nepakanka i 
biliaus atmetimui.

Visuomenė gali paakstinti, tiesiog priversti, daug se
natorių pasisakyti prieš Mundto-Nixono bilių. Reikia 
siųsti senatoriams laiškai, telegramos, reikalaujant, kad 
šis reakcinis, toli siekiąs sumanymas butų atmestas.

Tenka priminti, jog pastaruoju metu iškilo didžiulė 
protestų banga, nukreipta prieš Mundt-Nixono bilių.

Protestuoja ne tik darbininkai, o ir intelektualai, taip
gi padoresnioji dvasiškija.

(nuo;met mes švenčiamo 
v

vui už derlių, ją ir paty

'nas. Dėvėjo tamsius rūbus, I aPsaug°L1
-au plaukus, net sti- ig^hus . zm°nes nuo 

piktos dvasios — žudytojo, 
~ žydų tauta turėjo paprotį 

,xj grūdus. Šventyklo- PJau^. avinčlį ir jo krauju 
vaidylos taisė Adoniso istepti_ palapinių stulpelius 

laidotuves. Šventyklos vi-jPrie ieJimo- Avinėlio kiau
dinyje statė karstą, kuria- ! ^av_°..au <a piktąja! dva

sine guldė dievo statula. Gie- ?JaP įėjimo knygoj (peisk.
, XII, eil. 23) pasakyta, kad 

' -■ ’ - ■' * kraujas prie įėjimo nelei-

pradžių tada, kada išeida
vo į lauką javus pjauti, bet 
vėliaus vaidylos; sumanė 
nustatyt tam tikras dienas 
(kovo pabaigoj sulig mūsų 
kalendoriaus). Taip ilgą 
laiką buvo švenčiama Vely
kų šventė. Bet septintame 
šimtmetyje prieš mūsų erą 
Jeruzolirųo bažnyčios vai
dylos sujungė abi Velykas

(Tsisa 3-čiaine pusi.)

Advokatų Byla
Teisėjas Medina, savo įniršime nusmerkęs vienuolikos 

komunistų vadovų gynėjus-advokatus kalėjiman, jautė, 
kad jis turįs aukštesnėse teismo instancijose teisėjų, ku
rie jo sprendimą užgirs.

Taip ir buvo!
Kaip žinia, nusmerkti kalėjiman (už tai, kad jie drįso 

drąsiai ginti savo klijentų teises teismo metu) 
advokatai:

Harry Sacher šešiems mėnesiams.
Richard Gladstein šešiems mėnesiams.
George W. Crockett keturiems mėnesiams.
A. J. Isserman keturiems mėnesiams.
Louis F. McCabe 30 dienų.
Eugene Dennis, kuris pats save gynėsi, 

mėnesiams.
Visi nusmerktieji apeliavo į aukštesnįjį teismą.
Šiomis dienomis Circuit Court of Appeals, kurį sudaro' 

trys teisėjai, Medinos paskirtą bausmę paminėtiems as- | 
menims užgyrė. Du teisėjai—Augustus N. Hand ir Jero-: 
me N. Frank—balsavo už bausmės patvirtinimą, o teisė
jas Charles E. Clark — prieš.

Pastarasis daug maž taip argumentavo: šitie advoka
tai galėjo elgtis vienaip ar kitaip (teismo metu), bet ne
galima jų bausti taip, kaip baudė Medina, be jokio tyri
nėjimo, — sauvališkai, diktatoriškai, nesiskaitant su jo
kia teismine procedūra.

Be abejojimo, nusmerktieji apeliuos į aukštesnį teismą. 
Jie gal būt bus priversti pasiekti patį aukščiausį šalies 
teismą. O tuo pačiu kartu, nepaisydami nieko, jie ruošia
si prie kitos bylos: šių metų gegužės 1 dieną prasidės 
(Circuit Court) tyrinėjimas apeliacijos 11-os komunistų 
vadovų, nusmerktų penkeriems metams kalėti už tai, kad 
jie kitaip galvoja nei teisėjas Medina.

Visai nenuostabu, kad šiandien žmonės siunčiami ka
lėjiman. Juk gyvename isterijos metą, šaltojo karo poli
tikos metą. Isterijos nuodai užnuodino milionus žmonių, 
jų tarpe ir daug teisėjų, kurie mano, jog juo daugiau 
pasiusi žmonių kalėjiman, juo labiau sutvirtinsi monopo
listinio kapitalo viešpatavimą — Wall stryto viešpatavi
mą.

Bet tai ne tiesa!
Jei Rooseveltas šiandien gyventų, to nebūtų, nes jis 

buvo nutiesęs kitokius keliuk kapitalizmui gelbėti.
Reikia turėti vilties, jog visuomet šitaip nebus. Isteri

jai bus padarytas galas. Kada nors žmonės stebėsis, kad 
1949-1950 met. Amerikoje galėjo įsigalėti tokia paškud- 
na politika, pagal kurią žmonės buvo siunčiami k;alėji- 
man už tai, kad jie kitaip, nei jų teisėjai, galvoja, kad jų 
advokatai buvo siunčiami kalėjiman už tai, kad jie drįsta 
ginti pažangius žmones, komunistus ir ne komunistus, 
darbininkų vadovus ir veikėjus!

cha) kentėjimų nuo šventės |atsirado krikščionybė, pa-įgalios atvaizdą išimdavo iš 
iš mirusių kėlimo: viena<šaulio išganytoju 1 ''
buvo pėtnyčioj, kita — sek-'dievas Oziris. Tas 

gyveno 
metus ir išmokino 
žemdirbystes ir amatų, var- Ant rytojaus iš urvo išne 
toti metalus ir tt. Po to jis davo dievo atvaizdą, 
paliko piktojo Seno nužu- . tykią gausiai apšviesdavo, 
dytas, bet kėlėsi iš mirusių, | giedojo linksmas giesmes 

ketvirtadienis, j užžengė į dangų ir tenai į Vaidylos pareikšdavo, kad je sckmadienį, kovo 26 d.
ir šeštadie- j teisia geruosius ir nusidė- dievas kėlėsi iš mirusiu

madieny. Trečiame šimtme
tyje vardą Velykų paliko 
vienai tik prisikėlimo pas
ekai, nors apeigos kančių 
lošia didelę rolę katalikų 
bažnyčioje iki šių dienų 
(didysis 
penktadienis 
nis). Helius. Matome, kad
Pagonų pavasario šventė jr Į tūkstantis metų 

sekami v^s- u . I
Jeigti dabai* paieškosime ,̂ 

i iš kur kilę krikščionių ve-j 
; lykos, tai ir jos, kaip ir ki- 

f į tos šventės, turi pradžią
; mirusių ir kėlusių pagonų ’ 
dievų pavasario :

- • kurios susidėjo daug šimt
mečių anksčiąus už krikš- buvo nužudytas, kėlėsi iš'sį0 dievo Atiso mirtį, i 
čionių. Jas atrandame pas numirusių, užžengė į dan- kėlimas k

į daugybę tautų besiverčian- gų, kur sėdos dešinėje die-: buvo pavasaryje. Šito die"- 
jčių r . ’ *
; šventės ' buvo 
pavasary. Mat pavasario < tuom panašumas 
atėjimas žemdirbiams yralgia. Oziriso mirtį ir iš nu . M « «   A vy • • • 1 -• 1 • • • • J •

tikinčiųjų.:

sven-

šešiems

Taikos Reikalu Peticijos
Šiandien/kai pažangioji žmonija sujudo kovoti prieš 

karo pavojų, primintina yra tai, kad Amerikoje šiuo mer 
tu renkami piliečių parašai tuo klausimu.
Niujorko mieste yra pasiryžta surinkti vienas milijonas 

(1,000,000) žmonių parašų po peticijomis, reikalaujant, 
kad butų uždrausta gaminti hidrogeninė bomba ir kad 
būtų baigtas šaltasis karas.

Niujorkiečiai taikos, šalininkai, darbuotojai už jos pa
laikymą, pasižadėjo šį skaičių parašų surinkti iki šių 
metų gegužės 1 dienos.

Iš Chicagos pranešama, jog ten žadama iki gegužės 1 
d. surinkti ne mažiau 100,000 žmonių parašų tuo pačiu 
reikalu.

Kituose miestuose ir miesteliuose daroma tas pats: 
renkama po peticijomis piliečių parašai, reikalaujant 
pastovios taikos ir ramesnio, gražesnio žmonėms gyveni- 

T mo.
Kova už ilgametę, pastovią taiką pasaulyj yra pats 

gražiausias, žmoniškiausias ir svarbiausias 
darbas.

Prie jo privalo prisidėti kiekvienas padorus

šiandien

žmogus,

LABAI ATSIPRAŠAU
Net Chicagos 

Drauge (bal. 4 d.) 
Worcester, Mass.:

Netikėta'] sužinojome, kad... 
Bimba atsilanko Worcestery-

• » n 
sakys prakalbą. Sukruto di
pukai kai}) bitės avilyje...

Pirmiau-

šeštadie- | teisia geruosius ir nusidė- dievas
jau Tikintieji džiaugėsi, sveiki 

anksčiau > no viens kitą, apsivilkdavo Darbo buvo daug.
I pas aigiptiečius buvo susi- j šviesiais rūbais, vaikščiojo šia buvo parašyta kelių pus- 
jdėjusi tokia pat beveik pa-!į svečius vienas pas kitą,'lapių

Marijonų sų Literatūros Draugijos su
skaitau iš kretorius Dominikas šoloms- 

kas, kuris, beje, mane savo 
a u t o m o b i Ii u m nuvežė iš 
Brooklyno į Nonvoodą, Mon
tello ir Worcester). Paskui ap
kalbėjau. Paskui buvo kele
tas klausimų, į kuriuos rei
kėjo atsakyti. Susirinkimas 

1 nusitęsė iki penktos valan
dos. Kol atsisveikinome su 
draugais ir prieteliais, pasi- 

; darė jau gerokai po penktos.
Pradėjome skubintis į Wor

cester}. Kad greičiau ir tie
siai pasiekus didįjį kelią, nor- 
vudiečiai mus palydėjo iki už

I Norwoodo. Vienoje vietoje 
; sustojome pasiimti gazolino. 
! Kitoje vietoje užbėgę po puo- 
j dūką kavos ir po šmotą pa- 
' jaus suvertėme į pilvus.

Tikrai nežinau, kiek mylių 
yra iš Montellos į Worceste- 
rį —- ar tik nebus apie 70? 
Kaip ten nebūtų, mes pribu
vome į Worcester) jau gero
kai po septynių.

Oh, tiesa, gal būtumėme 
galėję desėtku kitu minučių 
anksčiau pasiekti Worcester), 
jeigu vienas draugas tą patį 
rytą mums nebūtų “pasigy- 

pasitikti patį į ręS)” kad toje apylinkėje tą 
jis būtų nu- j patį rytą jis gavo nuo vieno 

i “dėdės” tikietą ir rūs- 
pagrumojimą, kad už tai 

i vairuotojo leidi
mo. Todėl mūsų “limuziną” 
nedrįso daryti daug daugiau, 
kai}) 45 mylias į valandą.

Tai ir visa istorija, 
perdėta, nei pagražinta, 
buvo laiko nei bijoti, 

orentinių

knygelė - brošiūra...
links- ’ ‘Amerikos Lietuviui’ knygelės 

i laiku neatspausdinus, atspaus
dinome rankine mašina! Dir
bome visą naktį, bet padarė
me !. . . Sekmadienio rytą prie i

Azijos i bažnyčių ir gatvėse buvo da- į 
dalyvauti ' 
demons- į 

Pagaliau ir trečia j 
Endicott gatvėje iš- | 

vo gerbimas buvo perkeltas kil0 aukštyn plakatai su įvai-! 
ir tuometinio pasaulio sos-Į ’’iais užrašais...”

Toliau kryžiokas Leonas i?

mus apie! minosi.
i Dievas Atis ir jo 

sulig “prisikėlimas”
„ . ... v i Kitoj Mažosios ’j

metų, po to piktų žmonių šaly, Frigijoj, šventė mirų- linami kvietiniai
. _ ..... ..... . .. ir jo antikomunistinėje

numirusių, _iižžengė į dan-| kėlimas iš mirusių taip gi tracijoje.
J valanda.

Kristų.
rov&v,xxv, j Ir mūsų Kristus, ..... o

šventėse,! evangelijos, gyveno apie 30
„ . I , . • 1 I v • 1

žemės ūkiu. Visos tos!vo tėvo pusėj, kad teisti 
švenčiamos Į gyvus ir mirusius. Bet ši- 

nesibai-

linksmybės ir džiaugsmo 
laikas. Saulės šiltų spindu
lių įtaka tirpsta sniegas, 
atgyja augalai, žemdirbis 
gali eiti į lauką sėti, o pie
muo išvaryti ant žolės savo 
gyvulius. Argi gali būti 
linksmesnis ir laimingesnis 
laikas? Nieko nėra nuosta
baus, kad pavasario šventė, 
šventė susilyginimo dienos 
su naktimi buvo žinoma ir 
švenčiama kaipo gyvybės 
dievo atgijimas, kuris kiek 
anksčiau “mirė ir palaido
tas.” Sėjos metu javų grū
das pasėtas žemdirbio ran
ka keliasi iš mirusių, išeina 
iš žemės karsto. Tas pava
sario dienų įvykis, grūdo iš 
mirusių kėlimasis turėjo ir 
dabar dar turi "didžiulę 
svarbą žemdirbiams. Su 
pavasario sėja, su palaidoji
mu grūdo žemės karste, su 
jo išėjimu iš to karsto, su 
jo iš mirusių prisikėlimu,t— 
surištas visiems . metams 
žemdirbio likimas: ar jam 
reikės badauti ateinančiais 
metais, ar ištekliuje gyven
ti.

Taigi tas svarbus žem
dirbiui momentas negalėjo 
neturėti gilios įtakos į jo 
įsivaizdavimą. Tais laikais 
žmogus neturėjo jokių prie
monių užtikrinti gerą javų 
dygimą ir derlių. Moksliš
kų žinių žemės ūkio srityje

mirusių kelimąsi aigiptie- 
čiai šventė taip pat pavasa

;tinėn Romon. Paprastai 25’
kovo kunigai tam tikromis; Crentas pyksta ir skundžiasi, 

i apeigomis pareikšdavo, kad kad nors tiek daug darbo bu-
; L -t . '

\ dievas Atis kėlėsi iš mirų- _ ..
ryje—'sėjos metu. Jie taipo-1 sįų įr tikinčiųjų nuliūdimas;ten svsirinko ir manęs laukė, 

Pririšo į pereidavo į linksnjybę. La- ’(Pet:
kančias, mirtį ir kelimąsi 
tam tikromis apeigomis ir 
šventėmis. Prieš 
šventę tikintieji 
mes gavėnios metu) pas 
ninkavo, liūdėjo,

bai artimu šitam Atiso kul
tui buvo ir persų dievo

kėlimosi Mitros gerbimas, labai pra- 
(kaip ir siplatinęs tarp Romos ka- 

_ reiviu. Atiso ir Mitros kė- 
nwterys jįmosi iš mirusių švente 

verkė, meldėsi, ^nešiojo ge-į tankiai susiliedavo į vieną 
dulius ir nudavė jiešką sa 
vo dievo kūno dalių, ku
rios, sulig legendos, užmu
šėjo išmėtytos po visą Ai 
gipto žemę.

Sulig pasakojimo, Oziri 
so motina Izida surinko vi ____ o_______ u v
sas jo kūno dalis, sudėjo, ir'Atiso kunigų perdėtinis 
Oziris kėlėsi iš numirusių I Romoje vadinosi papa, jis 
ir užžengė į dangų. Praė- i nešiojo tiarą, (kepurę, kaip 
jus gedulio dienoms, kimi- ir jo įpėdinis, katalikų pa- 
gai su tam tikromis apeigo- pa). Dar švento Augustino 
mis galų gale pareikšdavo, | laikais Atiso kunigai saky- 
kad Oziris kėlėsi iš mirų- ' 
šių; tuomet prasidėdavo 
“linksmos” šventės: pas
ninkas baigėsi, tikintieji 
gėrė ir gausiai valgė, lygiai 
kaip daro tikintieji mūsų 
laikais velykų šventėje. Ta 
Oziriso kėlimosi šventė bu
vo surišta su sėja Aigipte. 
Šventė buvo ženklu pra
džios pavasario sėjos; ot _ v____
patsai dievo mirimo ir kėli- seniaus buvusių tikėjimų 
mosi šventimas reiškė javų susitvėrė vėliaus ir pasaka 
sėją ir jų dygimą. Aigiptie- apie gerąjį dievą ir Kristų, 
čiai įsivaizduodavo Oziriso kuris žmonių labu* mirė, o 
kūną gulintį karste, o iš jo po to (velykų metu—pava- 

tuomet nebuvo. Nebuvo že- kūno auga javų varpos. Bet saryje) 
mes ūkio mašinų, kuriomis'4-1"" ------ m..~ u.-
mes naudojanlės. Del ko 
dygsta grūdas, kokios jėgos 
tai padaro, — jam buvo 
slėpinys. Žmogaus darbo 
pasekmės prigulėjo nuo 
jam nežinomų gamtos jėgų 
įtakos. Jam išveizdėjo, kad

tokia gerojo dievo mirimo 
ir kėlįmos paminėjimo 
šventė buvo ne tik pas ai- 
giptiečius. Visur, kur užsiė
mė žemės ūkiu, pas žmones 
neišvengiamai susidėdavo 
panaši mintis apie mirusį 
ir kėlusį dievą, tiktai var-

kuriam rūpi pasaulio civilizacijos ir kultūros išlaikymas, 
kuriam, beje, rūpi žmonijos išgelbėjimas.

Dėl to prie to darbo tenka prisidėti kiekvienam taikos 
mylėtojui!

vo įdėta, nors tiek daug jų

'ir labai prasiplatinusi buvo 
i Romoj ir Romos imperijoj. 
iTikybi turėjo labai didelę 
i įtaką į susidėjimą pasako
simų apie tokį pat mirusį 
;ir kėlusį iš mirusių dievą, 
I žmonių geradėją Kristų.

laikais Atiso kunigai saky
davo, kad tas, kuris nešio
ja Frigijos kepuraitę (ją 
nešiojo Atiso pasekėjai), 
yra krikščionis. Toj vietoj, 
kur dabar stovi švento Pet
ro bažnyčia Romoj, pir- 
miaus stovėjo bažnyčia, pa
švęsta Atisui. Atiso ir Mit
ros tikyba tampriai surišta 
su krikščionybe.

Iš tų pasakojimų, iš tų

Jau penkta valanda— 
i Bimbos nėra! Septinta valan
da, o Bimba nesirodo...”

Nežinau, ar smarkiau būtų 
buvę ruoštasi 
popiežių, jeigu 
sprendęs Worcester) aplanky- į gerį 
ti, kaip buvo ruoštasi , mane i įu 1 
pasitikti. Tikrai zinaū, kad gali netekti 
popiežiaus pasitikimui kryžio
kai nebūtų susipratę parašyti; 
ir išleisti specialę knygelę.

Aš tai visa labai aukštai 
vertinu . Ne tik labai aukštai , 
vertinu, bet ir labai atsipra-! 
šau, kad negalėjau anksčiau į slapstytis nuo 
pribūti ir tą jų demonstra-; žiokų. 
ciją karštai pasveikinti, pade- I Man tikrai labai gaila, kad 
koti už tokį gal pirmutiniam i taip jie manęs laukė, bet ne
iš Amerikos lietuvių veikėjų 
suruoštą pasitikimą.

Bet Leonas Orentas hitleriš
kai meluoja, kai jis sako, kad 
Bimba “mieste jau seniai bu
vo, bet bijojo pasirodyti...”

Kad Orentas labai gražiai 
meluoja, arba nežino, ką jis 
kliedą, tai gali jis pats įsiti
kinti iš šių paprastų faktų. Worcesterio, 
Montelloje pažangiečių pra
kalbos prasidėjo jau gerokai 
po dviejų. Buvome du kalbė
tojai. Pirmiausia kalbėjo mū-

Nei

nei

begalėjo pakentėti dar vienos 
valandos. Nepateisinama pri
trūkti kantrybės taip smar
kiai pasiruošus ir jau taip il
gai išlaukus.

Pasižadėkime kitų sykį visi 
pasitaisyti. Mudu su Domini
ka šolomsku pasistengsime 
Montello atkelti arčiau prie 

o jūs, broliai,
pasistengkite sukuopti dau
giau hitleriškos kantrybės. 
Tad, iki pasimatymo kitą sy
ki! A. Bimba.

• kėlės iš mirusių. 
Tuo būdu tikintieji krikš
čionys, patys to nežinoda
mi, švenčia grūdo iš numi
rusių kėlimą, vaizduoda- 
miesi būk tai keliasi dievas 
—Kristus. Grūdo mirimo ir 
karste gulėjimo dienas pa
žymi pasninkavimu, nuliū
dimu, o po to grūdo dygi
mo atminties dienoje džiau
giasi, švenčia “linksmas Ve
lykas.” Jau iš to, kas anks
čiau pasakyta, matyti, kad

Užsisakė “Kelias j Laimę”
A. Čiuladienė, Frank Varaška, Step. Večkys, Petras 

Babarskas, Julija Jockovich, Wm. Skuodis, Tony Kress, 
Viktorija Kisevičienė, Simonas Griškus, Z. Kondrotas.

Šitie vardai buvo gauti iki šių metų balandžio 5 dienos, 
todėl jie dar galėjo patekti knygon; kurie atėjo arba 
ateis vėliau, knygon jau nebus galima įdėti, nes ji jau 
baigta spausdinti.

Knyga bus gatava už savaitės ir bus siuntinėjama 
prenumeruotojams.

Knygos kaina ne prenumeruotojams $1.50.
Didžiai dėkojame visiems, kurie iš anksto knygą užsi

sakė, taipgi raginame tuos, kurie norite knygą gauti, 
tuojau duoti užsakymus.

Knyga turi 368 puslapius. Administracija.

2 pusi.—Laisve ( Liberty, Li th. Daily)—Šeštad., Bal. B, 1950
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Popietis su Hartfordo 
vaidintojais

Balandžio 2 d. kaip ir netikėtai teko 
praleisti popietis su Hartfordo meninin
kais. Ir tai neapsirikta. Laisvės Choro 
vaidintojai ten ruošėsi vaidinti naują 
trijų veiksnių veikalą, “Nevykusi Mei
lė.” Žingeidavau dviem dalykais — vai
dinimu ir veikalu.

Vaidinime dalyvavo veikliausieji Lais
vės Choro nariai — veikėjai ir veikėjos. 
Bet mano apsirikta, kad nepaėmiau visų 
vaidintojų vardus.. Didžiuma jų man pa
žįstami, vardai žinomi, bet ne visų. To
dėl apie vaidintojus turės parašyti vieti
niai korespondentai. Mes čia kalbėsime 
apie visus, kaipo vaidintojų grupę, ben
drai.

Įdomu tai, kad vaidinimas ir veikalas 
yra grynai pačių hartfordiečių produk
tas. Veikalą parašė R. Ulevičiūtė (hart- 
fordietė Gailiūnienė), o Laisvės Choras 
jį suvaidino.

Veikalui “Nevykusi Meilė” turinys 
imtas iš tikro Lietuvos gyvenimo atsi
minimų, vykusių prieš 30-40 metų atgal. 
Draminis siužetas yra biedno grytelnin
ko šeima — tėvas Borokas, jo graži duk
ra Marytė ir sūnus Antanas. Prie to dar 
prisideda apie aštuoni charakteriai — 
artimi ir tolimesni kaimynai.

Antanas ir Marytė išeina dvaran už
darbiauti. Marytę, dvaro lauke bedir
bančią, pastebi turtingas ūkininkas Pa
pilis, taip pat našlys ir jau išauginęs 
Marytės amžiaus sūnų Adomėli. Papilis 
ieško sau gaspadinės, jis meta akį ant 
Marytės. Atvažiuoja pas Marytės tėvą 
ir kalbina Marytę apsivesti, žada ją iš
laisvinti iš sunkaus dvaro darbo, bet jam 
nevyksta. Marytė jo nemyli, jis jai “dė
dė,” o ne jaunikis. Antru kartu Papilis 
atvažiuoja ir atsiveža savo jauną -sūnų. 
Papilio sūnus, matomai, yra gerai pa- 
dykęs, smilus prie kaimo mergaičių. Jis 
geri naši prie Marytės, prižada su ja iš
eiti i vakaruškas. Taip Marytė, kalbina
ma Papilio ir jo sūnaus Adomėlio ir ra
ginama tėvo, sutinka ištekėti už jai ne
mylimo Papilio. Seka išleistuvės, sudai
nuojama tinkama dainelė ir Marytė pa
lieka tėvą, išvažiuoja apsivesti su tur
tingu ūkininku Papiliu, Adomėlio tėvu.

Antrame veiksme Marytės gyvenimas 
turtinguose Papilio namuose. Ji ten turi 
ir tarnaitę Veroniką, bet nelaiminga. 
Čia jau jos gyvenimas virsta tragišku. 
Papilio sūnus, kuris prižadėjo .mylėti . 
Marytę kaipo pamotę ir meilužę, veda 
palaidą gyvenimą. Jam yra ne tik Mary
tė, bet daug mergaičių. Jis laidokauja, 
girtuokliauja, mergaites apgaudinėja. 
Senis Papilis, kuris tikrai myli jauną 
Marytę, jau bejėgis, ligotas. Sūnaus 
Adomėlio girtavimas, laidokavimas visai 
jo sveikatą pakerta. Čia slaptai ateina 
Čigonė ir palieka Adomėliui nelegali jo 
kūdikį. Čia ir miršta senis Papilis. Ma
rytė pasilieka viena.. Adomėlis suranda 
atneštą kūdiki, jis susivokia, kad tai nuo 
jo meilužės. Jis išbėga su kūdikiu ir jį 
nužudo, kad paslėpti savo gėdą. Bet jo 
sąžinė visai sužlunga, jis sužvėrėja. Na
muose Marytė jau ne šeimininkė, bet 
tarnaitė, tik Veronika jos draugė. Ir iš 
turtingu namu jau mažai kas liko' — 
Adomėlis viską jau baigia prašvilpti.

Trečiame veiksme vėl Boroko grytelė. 
Čia vėl neturtingas, bet teisingas gyve
nimas, spalvuotas savu juoku, humoru. 
Borokas vienas, jis jau nuobodau ja. Jis 
dar tik apie 50 metų, nesenas. Jis galvo
ja apie “gaspadinę.” Apie Boroko nuo- 
bodavimą sužinojusios našlės kaiminkos, 
pradeda jį lankyti. Prie jo gerinasi ir 
meilinasi Barbora ir Agota, bet Borokas 
jų nepaiso. Jis norėtų dar jaunesnės, 
gražesnės. Čia pasisuka Gaskis su “kre
mu” ir pradeda jam piršti miesčionkai- 
tę, dar gana riestą, bet jau su dviem vai
kais. Netrukus pribūna ir miesčionkaitė 
Katrė, bet pastaroji pirma susitinka su 
Boroko sūnum Antanu ir pradeda kal
bėti tiesiai apie reikalą, bet Antanas čia 
nieko nesupranta. Miesčionkaitė drąsi ir 
gudri. Ji visą reikalą greit ištiria. Se

niui Borokui ji pareiškia, kad jai reika
lingas ne vyras, bet namai. O namų ne
suradus, nusispiauna ir išeina.

Borokas vėl vienas. Jis jau nugirdo, 
kad Marytei ne kaip sekasi, jis rūpinasi, 
ruošiasi ją aplankyti. Jam dar neišsiruo- 
šus, įpuola Marytė verkdama, su ja ir 
Veronika. Marytė guodžiasi, kad kaip 
tik ištrūkusi iš Adomo žiaurių nagų ir 
“namų pragaro.” Tėvas Marytę pri
glaudžia, bet ir čia ją atsiveja Adomas 
ir pareikalauja: “Eik namo, kiaulių 
šerti!” Tuojaus Adomas puola Marytę, 
bet jos brolis Antanas pastoja jam ke
lią, nukauja sužvėrėjusi Adomą. Maryte 
pasilieka vėl savo tėvo grytelėje, bet jau 
be baimės, laisva. Čia ir veikalo finalas.

Veikale yra keletas dainelių, čigonė, 
miesčionkaitė Katrė, ypač Barbora, taip 
pat ir Agota įneša veikalui juoko. Bend
rai imant, veikalas draminis, bet įvai
rus, spalvingas.

Bet kaip apie vaidinimą? Imant aty- 
don tai, kaip veikalas buvo ruošiamas 
scenai, išėjo geriau, negu tikėtasi. Vado
vo, režisieriaus hartfordiečiai neturėjo. 
Jie visi mokinosi ir vieni kitus mokino, 
bet jie suvaidino. Publika šiltai veikalą 
ir vaidinimą atjautė. Atsilankę veikalo 
pamatyti svečiai tuojaus pakvietė hart- 
fordiečius veikalą suvaidinti Waterbu
ry je, Conn.

Žinoma, daug kas būtų galima geriau 
atlikti. Tragiškosios veikalo dalys, taip 
pat ir humoristinės, juokingos — galėjo 
būt geriau atliktos. Jos ir bus geriau at
liktos, jei aktoriai padarys daugiau pra
timų. Bet bendrai kalbant, veikalo vaidi
nimas išėjo sklandžiai. Laisvės Chore 
yra gerų vaidybos jėgų.

Hartforde gali ir turėtų pasilaikyti 
nuolatinė vaidintojų grupė — kaip ir 
Liaudies Teatras. Bet ir čia, kaip ir ki
tur, draminė veikla reikia sistematizuo
ti, reikia nuolatiniai lavintis. Turi at
sirasti režisierius, kuris duotų veikalo 
pastatymui planą; vestų pratimus.

Beje, veikale Marytės, Adomėlio, Či
gonės ir Antano roles vaidino čiagimiai 
aktoriai. Jie visi gali vaidinti. Tarpe ak
tų ir rašančiam šiuos žodžius teko tarti 
keletas žodžių mūsų meno reikalais. Bu
vo priminta ateinančios vasaros meno 
mokykla, dailės parodų ruošimas, LMS 
žurnalas ir kiti reikalai.

Gegužės mėnesį Hartforde Brooklyn© 
Liaudies Teatras vaidins vėl naują vei
kalą “Nesusipratimas.” Hartfordiečiai 
jau dabar bilietus to veikalo platina. At
eityje, manome, ne tik brooklyniečiai 
vaidins Hartforde, bet ir hartfordiečiai 
turės vaidinti Brooklyne.

V. Bovinas.

LMS News and Views
By MILDRED STENSLER

Word reached us, a. little late for a 
commercial plug, that the Laisvės Cho
rus of Hartford is presenting a new play 
called “NEVYKUSI MEILĖ” on April 
2nd.

Now, there is nothing unusual about 
a chorus putting on a play, even a new 
play, but that this play — a three act 
drama — was written by a member of 
this self-same chorus is important.

There is in Hartford a group of peo
ple that like to put on plays. Having 
just about exhausted the field of suit
able Lithuanian plays, they were on the 
spot until one of their members “took 
the bull by the horns” so to speak, and 
wrote a play. We don’t imagine the de
cision to write a play was a very easy 
one to make, nor was the writing of it 
a simple job. The author, who prefers 
to go under the pen-name R. Ulevičiūtė, 
must have felt many times as she labored 
writing and re-writing that this was. an 
impossible task.

But! Laisvės Chorus has a new play 
to present; the Lithuanian people in 
Hartford have a new theatrical produc
tion to view and* enjoy this season, 
thanks to the efforts of R. Ulevičiūtė.* * *

Something of this sort is happening

Į FLORIDĄ
ST. JASILIONIS •

Kad palikti sniegą, ledą, 
Ir darbų kasdienę naštą, 
Mes išvykom pamatyti 
Tą garbingą saules kraštą.
Kraštas tas, kaip žmonės sako, 
Turi tokį puikų grožį, 
Kad ten širdį sužavėja 
Pražydėjus tvoros rožė.
Mūs kelionei kenkia sniegas, 
Ir mašiną lėtai varom, 
Tiktai dvidešimtį mylių 
Mes i valanda tedarom.v v

Bet toliau kai pavažiavom, 
Radom jau geresnį kelią, — 
Juntam — mūsų nuotaikėlę 
Kažkas tartum kelte kelia.
Bėga Kraisleris neilsęs
Vis tolyn, tolyn į siekį, — 
Pirmą naktį mes nakvojam 
Jau Virdžiniją pasiekę.*
Klimas — šoferis neblogas, 
Bet jis laiko daug eikvoja,— 
Gražų miestą privažiavęs, 
Tuoj paveikslų traukti stoja. 

# # %.

Paulė — viešnia ir tarnaitė, — 
Skirtos pareigos jai dvi, .— 
Žvelk — ji sėdi kai poniutė, 
Žvelk — čia pietūs gatavi.* i * *
Durham mieste1 apsistojom
Pas. Žukaitę ir jos vyrą, 
Ir kvėpuojame čia orą 
Taip lengvutį ir taip tyrą.
Čia tarytum kitas dievas,— 
Žydi gėlės, želia pievos, — 

žemė akiai grožį duoda, — 
Imk ir neškis i aruoda.4- V

around Brooklyn > too. There is in the 
LKM (Lietuvių Kalbos Mokyklėlė) a 
group of young people ranging from 7 
to 30 years of age. Once a year, in the 
Spring, they present a program to their 
folks and friends to demonstrate what 
they have learned in the school. A vital 
part of the program is the presenting of 
a play in Lithuanian.

Were they able to find a play suitable 
for their group? The regular adult plays 
were too difficult, the children’s plays 
were too childish. No play!

Fortunately this group has Joe Byron 
as a master of the language studies. Joe 
settles this problem. He writes a skit. 
The school will have its progr'am on 
May 7.

We read this last skit of teacher Joe 
Byron. It’s called “PROGA KIEKVIE
NAM.” We must comment that it is not 
a spectacular piece of writing, and what 
is more, it probably wouldn’t fit any 
other situation but the one it was 
written for, but it does show that the 
author is aware of what constitutes a 
play. His people are human, with na
tural abilities and fallacies. He has a 
sense of timing and a flair for situation 
comedy. We would like to see Joe do a 
real all-round drama.

So now we have, within a period of 
one short month, two plays being pre
sented to our Lithuanian audiences that 
were written by two people who before 
this never thought they could write a 
play. They simply found themselves up 
against a situation and they responded.

On the other hand, the fact that these 
two groups, members of the Lithuanian 
Fine Arts League^ could not get suitable 
material from the present archives of 
the LMS proves that the LMS play files 
are not adequate.

In the second issue of the new LMS 
Magazine, this writer brought up this 
problem and at the same time voiced 
a possible cure: — invite potential 
writers to produce plays, preferably 
short one-act plays or skits, by present
ing an incentive to write. In this case, 
motive:

1. Duty —the need for such material 
(a motive that stirred R. Ulevičiū- 
te and Joe Byron).

2. Money — a financial reward for 
the effort and time involved in its 
creation.

3. Competition —- competitive stim- 
ulae in the form of a contest with 
specific rules and a given period of 
time.

Sergančiam bičiuliui Zmitrai, — 
Kuris gal nesididžiuos, — 
į linkėjimų laiškelį
Mes įrašom žodžius šiuos:

KAIP ATSIRADO KRIKŠ
ČIONIŠKOS VELYKOS

Nors Joli mes nukeliavę, 
Bet mintis štai į jus suka, — 
Mes jums linkim sveikatėlės 
Per šį mažą atviruką. .* * *
Padanga kelionėj sprogo,
Manėm — šoksime per stogą, — 
Bet apmainę — pagaliau, 
Vėl keliaujame toliau.* * *
Matom — vištos čia protingos, — 
Jos nebėgs tau skersai kelo, — 
Tur būt, išmintį tą gavo 
Nuo tėvuko, nuo gaidelio.* * *
Ir tolyn taip vis važiuojam, 
O važiuoti nenubosta, — 
Žvelgiam kaip gamta kasdieną 
Vis naujas grožybes klosto.
Oras, rodos, švarutėlis, 
Bet jis turi kokį raugą, —
Ne tik žmogui, bet ir medžiams — 
Matom — barzdos auga, augą...* * *
Žiūrim — mūsų platų kelią 
Perbėgo šernai, 
Ir jbėgo į miškelį, 
Bet ką ras tenai?
Gal šaulys ten jųjų laukia,
Ir tuojau nudės,
O palikusiems našlaičiams 
Ašaros riedės...* * *
Lyja.. . Trukdo mūs kelionę.
Net sustoti prisieina, — 
Nuotaikėlę taip nupuola, 
Kaip išklausius prastą dainą.
žvelk nežvelk — ant mūsų kelio 
Tikros upės pasidaro, — 
Vandenėlio to į žemę
Nieks netraukia, nieks nevaro.* * '-K
Prakeikėme žemę, 
Prakeikėm erdvyną, — 
Kelionę sulaiko 
Padūkęs lietus.

Bet tikim —, rytojus 
Prašvis gorėlesnis 
Ir leis mums įvykint 
Planus dar kitus.* $

Ar bus surprizas Valilioniams, 
Kai mes sustosime pas juos? 
O visgi tikimės — buckelį 
Širdingą, saldų jie mums duos.
(Pilnai sprendimas išsipildė ... 
Jie rodė žydinčias gėles;
Jie guodė mus ir žodžiais šildė, — 
Ir vedėm margas kalbeles.)* * *
Pas Vaineikį,mes važiuojam, 
Ar surasim jį ar ne? — 
Manom — laukti jis neliauja, — 
Taip sapnavome sapne ...
(Ir suradom, susitikom, 
Taip kaip pasakoj sakyta, — 
Net ir mūs apsistojimui 
Radom vietą užsamdytą.)>Įe * *
Sekam madą — atvirukais 
Sveikinam draugus, — 
Ką gi kitą, atsiskyręs, 
Veiksi čia žmogus.

(T$sa nuo 2-ro vhrIO
į vieną, ir senąją su papjo- 
vimu avinėlio ir naująją su 
prėska duona (macomis). 
Kad duoti didesnę svarbą 
šventei, o drauge išaugštinti 
Jagvę, sugalvota buvo pa
saka apie žydų išėjima iš 
Aigipto ir stebuklus, ku
riuos darė M'oizė, kad pri
vertus aigiptiečius nusileis
ti. Tarp kito ko velykų avi
nėlio pjovimą išaiškino 
tuom, kad tai yra atmintis 
to Jagvės nubaudimo ai- 
giptiečių, kuomet jisai išžu
dė jų pirmgimius kūdikius 
ir gyvulius. Sulig sugalvo
tos pasakos, dievas būk j sa

ukęs žydams papjauti avinė
lius ir jų krauju ištepti du- 
i ris. Mat, naktį Jagvė pa
rsiuntė angelą, kuris išsker
dė visus aigiptiečių pirmgi
mius kūdikius ir gyvulius; 
žydų gi nejudino, nes jų du
rys buvo krauju išteptos; 
iš to angelas ir žinojo, kur 
gyvena žydai, kur—aigip- 

jtieciai. Bet tasai naujasai 
įvedimas su laiku irgi kei
tėsi. Dar vėliaus, jau krikš
čionybės laikais, kuomet 
romėnų buvo sugriauta Je- 
ruzolimo maldykla, o žy
dai išblaškyti po visus Ro
mos imperijos kampus, į 
velykų šventimą buvo įneš- 

| tos atmainos. Nuo senos 
j šventės liko tik paprotys 
i valgyti prėskas paplotis 
(macas) ir būtinai melstis, 
kad greičiaus ateitų “išga
nytojas,”. kuris atstatys su
griautą Jeruzolimo bažny
čia ir įsteigs pasaulinę vals
tybe.

Pirmieji krikščionys sa
vo velykų šventę švente 
drauge su žydais ir pagoni
mis 25 kovo, bet vėliaus at
rasta buvo nepatogu švęsti 
drauge su žydais. Kilo 
smarkūs ginčai. Rytų baž
nyčių dalis stovėio už tai, 
kad\velykos švęsti senoviš
kai,-drauge su žydų pesach, 
t. y. (25 kovo. Kitos rvtų ir 
vakaru bažnyčios siūlė ga
lutinai nutraukti ryšius su 

i žydų papročiu ir švęsti 
į krikščionių Velykas pirmą 
I šeštadienį po pirmo pava
sarinio pilnačio. Šis pasiū
lymas paėmė viršų; jis ir 

'buvo priimtas kaipo pri
verstinas nutarimas pirma
me visuotiname krikščionių 
dvasininku suvažiavime 

Į 325 m.
Tokiu būdu krikščionių 

velykos paliko kilnojama 
švente, t. y., kas metai 
švenčiama kitokiu laiku, 

įneš mėnulio mėnesiai nesu
tampa su kalendoriaus mė
nesiais. Žydų velykos šven
čiamos kas metai tą pačią 
dieną.

Detroit, Mich.
Sakom:
Čia dienos ilgos, skaisčios, šviesios, — 
Gulėk prieš saulę išsitiesęs?
Ir žvelk laisvai į kokią paną,1 — 
Ak, tai čia žmonės bent gyvena!
Čia žydi gėlės naktį, dieną, 
Katukės laka saldų pieną, 
Šuneliai loja į mėnulį, — 
Suprask, kaip gera čia, Pranuli!
Šiauriečiai laimę šičia semia 
Su šaukštais, o ir su stiklais, 
Bet kai pralošia ant arkliukų, — 
Nebūsim, sako, mes aklais!
Čia palmos, tai ilgaliemenės, 
Nelygink jųjų jirie piemenės. — 
Jei veidus jų matyt norėsi, 
Atlošti galvą sau turėsi.
— Apelsinų gerkit sunką, — 
Kalba iškabos į mus, — 
Žmonės geria Čia ir tunka, 
Užsimiršdami vargus!
Čia jei nori — gerk sau alų, 
O jei ne — tai gerk ir pieną, — 
Gi šviežios žuvies Čia gausi 
Lygiai naktį, lygiai dieną.

(Tąsa ant 4 pusi.)

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 52 kuopos nepaprastas 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 
16 d. balandžio, 10 vai. ryto, 
Draugijų Svetainėje. Susirin
kimas perkeliamas į ryto va
landas, nes po pietų kuopos 
susirinkimų laiku bus kiti įvy
kiai.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti. Prašomi atsikviesti 
ir naujų prirašymui prie kuo
pos. Taipgi, kurie dar ne
mokėjote savo duoklių už 
šiuos metus, tai malonėkite 
užsimokėti.

JONAS DANTA
Kuopos Sekr.

JOHN ROGGE
PAS TITO

Belgrad, Jugoslavija. —* 
Buvęs Jungtinių Valstijų 
generalio t prokuroro padė
jėjas John Rogge pietavo 
pas Jugoslavijos valdovą 
Tito. Belgrado Universite
tas suteikė Roggei “gar
bės” laipsnį.

---------------------------_ - - . . - - ■ ------ ■ ■ - 'I .................... ■■■ ■! ■

3 Lalivė (Liberty, Lith. Daily)—— šeštad., Bal. 8, 1950



KALVIO IGNOTO TEISYBE
3.21.50 apysaka

' Parašė A. GUDAITIS—GUZEVIčIUS

(Tąsa)
— Tarias arštai, in Graužinį suėję! 

Ir Laužada tenai, ir Neviera — šalty- 
šius! Pasdabok, kad tik neužtaisytų ko 
ant tavo sprando. Akgi, n-eužsimaldavo- 
jęs (melduoti — prirašyti IVok.l) gi 
patsai! Mažas juokas, brač!...

Tik parėjęs iš laukų, Ignotas sėdėjo 
• prie atdaro lango ir, nukoręs per dieną 

išvargusias rankas, žiūrėjo į mėlynas, 
paūkavusias pakrūmes, nusitęsusias toli 
slėsnuoju Paversmio krantu.

— Skersai gerklės ars ta m tos tavo 
prakalbos! — ėmė bauginti Varkalį su
sirūpinęs Deksnys. — Pasisaugotum!... 
Čia, brač, vis toks žandarmėlis zuja po 
sodžius, pilvūzas toksai ,neūžauga. Kiau
šinių prisikrovęs sterblėn, tik ir šliaužia 
iš kiemo kieman .. . Šautuvas jam že
me tįsiasi, net juokai žiūrint: piemuo, a 
piemuo! O dėlto gi — toks prakyras 
niemcius! Visi šunys jo suskaičiuota, su
numeruota, ogi apie žmogų, — tai ką 
jau ir besakyt! Iš pamatymo kožną pa
žįsta!... Kad tik neužgriūtų, brač, ant 
tavo galvos. Pasiutęs jis. Biškį ką — 
tuoj piestu šoksta. Išsivėpęs, kaip kėkš
tas: “Vas? Vas?” Kad tik neužrodytų 
Nevieras.. . Mat, kaip pats nemaldavo- 
tas, gali pagriebę išjot kur Cilezijon. 
Aha! Ir kukuok tada ...

— Kas bus, tas bus, — atsakė Ignotas.
*

Bemaž kiekvieną dieną, vos tik saulė 
nusėda už miško ir laukus ima siausti 
lengvu balzganu šydu iš pabalio plau
kianti vėsi ūkana, šienpiūviai traukia į 
Varkalių kiemą. Žmonės eina pasiklau
syti kalvio kalbų net iš kaimyninių so
džių, nežiūrėdami nuovargio.

O dėl viso ko, — tik dėl viso ko, — 
per tas laisvas sueigas jis pasiimdavo 
ant kelių “Dabartį,” okupantų laikraštį 
lietuvių kalba, arba “Katalikių Moterų 
Draugijos Kalendorių 1918 metams.”

Ten buvo stambios, rėkiančios paraš
tės pirmųjų revoliucijos metų aprašy
muose lietuviškomis raidėmis ir pusiau 
vokiškais sakiniais:

“Anarchija ir chaose! — 30,000 ka
riuomenės susidėjo su revoliucinistais!
— Caras norį Livadijon. — Suiminėja
ma kunigaikščiai ir aristokratija!

“G. m. b. H. Danzig-Schidlitz ieško ge- 
neralių atstovų krašte: nebėra padų sto
kos, išradus mediniu padų — F. T. B. 
11!... **

“Visokių maldaknygių ir kalendorių! 
šenkė! — Spaustuvė ir knygynas Tilsit, 
Goldschmiedstrasse Nr. 6 ...”

Ir vėl pakaitomis ėjo telegramos:
“Vienas milijonas kareivių traukia iš 

apkasų! — Rusijos popai prieš valdžią!
— Laivyno ištvirkimas! — Karuome- 
nė nepakakinta! — Kyla kazokai!”

Ignotas pradžiai < išskaitydavo kokį 
nors vieną sakinį. “Rusijos popai prieš 
naują valdžią.” Taip — prieš! O dėl ko? 
Nagi, kaip jie nebus prieš, kad iš jų sep
tyni milijonai dešimtinių žemės atimta 
ir išdalyta bežemiams?!. ..

Lengviausia jam buvo pradėti nuo že
mės: visos bėdos buvo surištos su ta že
me.. .

Ir aną šeštadienį, susisodinęs klausy
tojus apie stalą, Ignotas labai įsisvara- 
vo:

— Milijonai žmonių eina, galvas gul
do. Už ką eina? Už ką žūva? Už teisybę! 
Kad pasauly daugiau niekad nebūt po
nystės nei girdėt, nei žinot!... Revoliu
cija — va, kur visų didžiausia visam 
p’asauly teisybė! Turi sugrįžt žmonėm 
dvarų žemė!...

Įsisvaravo, įsikarščiavo ir nebepa
matė, kad kažin koks nerimas staiga nu
bangavo prieš jį sėdėjusių kaimynų vei
dais; neišgirdo žingsnių užpakaly savęs, 
nei pentinų žvangėjimo, tik pajuto kaž
kieno kietus nagus, įsikabinusius į jo pe
tį:

.1 — Vas? Vas?
Ant stalo buvo paklota vokiškais skel

bimais išmargintų laikraščių. Dėdamie
si neišmanėliais,' kaimynai mėgino aiš
kintis :

— Čia gi mes dėl baterijos tos! Vagi,
— “Priduok laimei ranką: vienas mili
jonas! Hamburgo valdi jos loterie . ..” ,

Žandaras permetė žvilgsniu nublanku
sius, parudavusius popierius: “Waldorf-

Astoria - Zigaretten,” “Danzig - Schid- 
litz...”

Kaimo seniūnas Neviera stovėjo tarp
duryje, — stovėjo sau nei šio, nei to, — 
nei jis šypsojosi, nei jis raukėsi. Tik vie
nam akimojui, kai žandaras atsigręžė į 
jį, kažkodėl užsimerkė, ir tiek.

Bet, matyti, vokiečiui ir to buvo gana.
— Kom mit (eikš kartu! — Vok.) — 

įsakė jis Ignotui ir nusivarė į Obelių 
valsčių. ..

Visą kelią ligi' miesčiuko Ignotas spė
liojo, kuo tai baigsis. Žandarėlis buvo 
juokingai mažo ūgio. Nuo savo ilgakoje, 
atsišėrusio, lyg mėsininko šuo, juodžio 
visos Obelių žandarijos stoties akivaiz
doje jis piemeniškai nušliaužė ant tvoros 
statinių ir tik nuo statinių nusirito že
mėn. Tačiau, žemėn nušokęs, jis bere
gint atgavo pritinkančią savo mundurui 
karišką išvaizdą ir, pririšęs arklį prie 
stulpelio, užrėkė ant suimtojo kalvio to
kiu balsu, kokio negalėjai žmogus.nė ti
kėtis, jei tik iš ūgio j į, vertintum. Jo žo
džių Ignotas visai nesuprato, klausėsi 
tiktai jo balso ir iš rankų mostų spren
dė, kas jam reikia daryti: pirštu paro
dytas į duris, turėjo įžengti žandarų būs- 
tinėn, vytinėlio galu smogtas per pakau
šį, turėjo nusiimti kepurę ir 1.1.

Paskui, atsisėdęs už stalo, žandarėlis 
kažką surašė, pasišaukė vachterį su ka
rabinu ir išsivarė Ignotą į “žandarijos 
stoties” kiemą.

Kieme “stoties” vachteris — ilgas ir 
laibas, kaip žalga, priėjęs prie Ignoto, 
p’akfausė:

— Du — rus? Zoldat? (tu — rusas? 
kareivis?)

Ignotas pakratė galvą. O tas ranka 
pašiurpino Ignoto trumpus kareiviškus 
plaukus ir, per žingsnį nuo jo atsitrau
kęs, taip kirto jam per pakinklius šau
tuvo buožgaliu, jog Ignotas tuojau su
klupo. Tada jam sunėrė rankas ir ko
jas vienu virvės galu, kitą galą užmetė 
ant kablio ir užtraukė į stulpą taip, kaip 
avį skerdykloje: kad kojos žemės nesiek
tų.
5

.... a) mūsscn die Pusne ernl- 
lieh unten gebunden und b) die 
Arme auf Rūclcen gebunden, und. 
c) das Kloben Sell angezogen ,an 

• die Hdnde feslgemachel wer>- 
den...
(De. applicatione iomtendorum— 
Christof Ulrieh, (irupen, 1745).

(Ištrauka iš viduramžių kankinimo 
priemonių aprašymo — Christoforo 
IKrištupol Ulricho Grupeno 1745 m. iš
leista knyga — “Apie kankinimo prie
mones) : a) turi būti kojos pirmučiausiai 
surištos, ir b) rankos už nugaros suriš
tos, ir c) vindo lynas pertrauktas ir prie 
rankų pritvirtintas . ..)

Tą sekmadienį mokytojas, kaip visa
da, pasirodė aukštas, kiek kumptelėjęs, 
ruda, saulės išdeginta skrybėle, plačio
mis rudomis kelnėmis ir tokiu pat, nuo 
pečių svyrančiu, švarku.

. ’Tas rudo naminio milo švarkas buvo 
mokytojui pasiūtas labai jam atsidavu- 
sio, be galo jį gerbiančio siuvėjo; tur būt, 
dėl to tas švarkas ir karojo nuo pečių 
žemyn, o ties pažastimis visada pūtėsi: 
meilinga kaimo siuvėjo ranka paliko mo
kytojo drabužyje daug vietos plėtotis kū
nui. Savo rudąją eilutę mokytojas dėvėjo 
tik šventadieniais, išeidamas pakvėpuoti 
grynu oru už miestelio.

Iš Pakalnės užkopė į gatvių sankryžą, 
pasuko Palūgės link ir kone kaktomu- 
šiais susidūrė su kunigu Kanopa: iššo
kęs iš klebonijos vartelių, kunigas įbru
ko jam į rankas “Dabarties” lapą ir te
pasakęs tik “De profundis” (iš prarajos. 
— Lot.)'.— nupūškavo pro šalį, čežėda
mas šilkinės sutonos skvernais. Jis, vei
kiausiai, pastebėjo mokytoją pro stiklinį 
klebonijos, priebutį ir pataikė išeiti kaip 
tik tuo metu, kai Didžkus^ buvo jau prie 
pat vartelių.

Okupacijos pradžioje “Dabartį” tepla- 
tino tik vargonininkai ir zakristijonai, 
bet po Brastos taikos paliaubų sulaužy
mo ir vokiečių įsiveržimo į šalies gilumą 
suaktyvėjo ir kunigai, -r- net ir iš sa
kyklos po pamokslo, nesidrovėdavo ją re
klamuoti.

’(Bus daugiau)

Į Floridą
(Tąsa nuo 3-čio nūs.)

Mes čia negeri am degtinės, 
Mes paliekam vyną, — 
Apelsinų skanios sultys 
Širdį čia gaivina.
Šlauningos ponios puošia pliažą, 
O ponai — ak, žiūrėt graudu, — 
Jie ryja seilę, taria žodį, 
Bet nepataįko šaukt vardu...
Draugai ir draugės čia nuoširdūs, — 
Jie spaudžia ranką, bučkį duoda, — 
Ir tuoj tavoj širdyj tirpina 
Atsivežtą iš šiaurės gruodą.
Ne klaida bus, jei sakysim: 
Žmonės puikiai čia gyvena, 
Bet nustebtum susitikę 
Antanuką ir Elena! ■
Trauk krūtinėn tyrą orą, 
Apelsinų gerk sunkos, 
Rūpestėliams suklestėti 
Nebebus tada progos!

Kada kur nors matyti? — 
Sveteliai išsiskirstys t- ir 
Lik sveikas, miels brolyti!* * *
Ak, ta Florida puikuolė! —- 
Kur tik žvelgsi — gėlės žydi, — 
Ji ne vieną čia ligonį 
Dar pagydoma — pagydė. • «
Ir suprask, žmogau, dievulį, — 
Šiaurėj sniegas žemę kloja, — 
Čia gi kaitrą tenka justi 
Keliant pliažan basą koją.
Ten apykaklėn gūžiesi 
Ir prieš sniegą ir prieš vėją, 
O čionai — šiltutės bangos 
Tavo sielą sužavėja.
Saulė šviečia čia kasdieną, — 
Gali džiaugtis, gali pykti, — 
Jeigu netiki, broluži, 
Tai turi čia pats atvykti.* * *
Ir čia žvaigždės žiba, 
Ir mėnulis šviečia, 
O šuneliai lenktyniuoja —

yra reikalinga kai kurioms 
ligoms gydyti, o lyties liau
kas žmogui pajauninimui 
padaryti.

XII

ŽMOGAUS IR GYVULIO 
PROTAS.

Kur, kur, o jau šitame 
tai žmogus neturi nieko 
bendro su gyvuliais, — pa
sakys tikintieji. Dievas 
mat davė protą tik žmogui. 

! Bet ir netikintieji tankiai 
mano, kad žmogaus protas 
kažin kokis atskiras nuo 
gyvulio. Iš tikrųjų gi nieko 
panašaus nėra.

Apie tikybines^. pasakas 
mes čia ir nekalbėsime. Pa
sakos pasakomis ir pasilie
ka. Protą turi ir gyvuliai. 
Žmogus viršija gyvulius 
tiktai proto tobulumu, auk
štesniu jo, išsivystimu. Dva-

— Skinkis Alpų Rožės žiedą, — 
Tarė draugė Margarita, — 
Jis tik vieną parą žydį, — 
Nužydėjęs bus jau rytą!* * *
Pas Paukščius kai nuvažiavom, 
Tuoj išgirdom skundą: 
Giminaičiai jų darželyj 
Nori vest rokundą.

Tave laimėli kviečia.
Bet po jų lenktynių 
Lieki nusivylęs, 
Tartum saują pinigėlių 
Būtum balon pylęs.* * *
Ir be karvės, be ožkelės 
Rasi čia paguodą, — 
Kokosinis riešutėlis

sinis arba kaip dar moksle 
sakoma aukštesnysis nervų 
veikimas (sąmonė, protas) 
pas gyvulius ir pas žmogų 
vykstą dideliuose galvos 
smegenų pusrutuliuose, bū
tent pilkoje jų dalyje, kuri 
didžiumoj sudaro paviršu
tinį . smegenų sluoksnį, vadi
namą žieve. Ta pilkoji žievė

Arti, sėti — jie nenori, 
Jie tik vaisių ima, — 
Nepaklausi, kur jie gavo 
Tokį supratimą.' * *
Mikitai pas mus užsuko, 
Jausmingai paspaudė ranką, — 
Pasitenkinę jie šičia, — 
Skųstis, sakė, mums netenka.
Kas pastovų darbą turi, 
Sunkenybių nesutinka,
Tai aišku, kad globoj grožio
I rgyventi tam patinka.% * #
Sustojom mes pas Cvirką.
Pas jį svečiai gyvena, — 
Ne viens tuojau mums tarė 
Prisiminimą seną.
Smagios jaunystės dienos 
Atbėga tuoj į mintį, — 
Ir darbus, bičiulystę 
Tuoj tenka prisiminti.* * M:
Kad surasti Juozą Ratkų, 
Klausėm kelio ir ne kartą, 
Bet suradę — mes nusprendėm, 
Kad užsukti pas jį verta.
Jis ir valgiais ir gėrimais 
Mus gana puikiai vaišino, — 
“Rockdale Bar” — jo užeigėlę —
Čia beveik visi jau žino.* * £
Pas Mockų noksta apelsinai,

Žmogui pieno duoda.* * X:
Sliekai gražiai čia įsikūrę, 
Skania sunka mus pavaišino, — 
Jie spėja — peiksim mes šį kraštą, 
Bet tikrenybėj — dar nežino.
Tuojau prisimename Miką, 
Bet vėl iškrypstame į šalį, — 
Terašo sveikas, kas kaip nori, 
Jei tik rašyti moka, gpli.* * *
Pūskie, vėjau, paskubėkie, 
Pūskie į Miami,
Te visi, kurie pabudo, 
Džiaugsmo dalią semia.
Kaitrią dieną mes čia juntam, 
Laukiam atgaivėlės, — 
Tu plasnok, plasnok, vėjeli, 
Sparnužius pakėlęs.* * *
Antanukų daržo gėlės
Žydi nepaliaujamai, 
Ir jaukumą čia pajunti, 
Lyg tai būt savi namai.
Nuoširdumas jų įstringa
Tau į širdį taip giliai, • 
Jog gali tai pavadinti: 
Draugiškumo spinduliai.* * *
Paukštaičiai po platų daržą
Tavo laisvės nesuvaržo, 
Kur tik nori — eit gali, 
Visur vartai atkili.

turi daugybę raukšlių ir 
vingių. Ir juo, daugiaus tų 
vingių) ir raukšlių, juo di
desnis to pilkojo sluoksnio 
plotas. Šitai turi tiesioginį 
ryšį su proto veikimo tobu
lumu. Pas gyvulį tų raukš
lių ir vingių daug mažiaus 
negu pas žmogų. Aišku, 
kad ta pilkoji žievė bus juo 
didesnė, juo didesni bus 
smegenų pusrutuliai.

Skirtingai išsivystų tie 
pusrutuliai pas įvairius, stu
burinių būrius ir pagalios 
žmogų. Žuvies galvos sme
genys susideda iš 4 pūslių. 

' Toliaus eina jau nugaros 
smegenys. Pas rėplius ma
tome jau, nors silpnai dar 
išvystytus, smegenų pusru
tulius. Pas paukščius tie 
pusrutuliai jau didesni, pas 
žinduolius dar didesni, o 
pas žmogų uždengia visas 
keturias pūsles ifSsmarkiai 
išsikišę. į pryšakį' ir dali
nai į užpakalį. Moksliški 
tyrinėjimai ’ parodė, kad 
dvasinis smegenų veikimas 
priguli kaip tik nuo pryša- 
kinės smegenų dalies.

Ir jo darže čia piknikai, 
Kas nori vietą rasti — randa, — 
Čia gražūs suveda takai.
Svečiai ir viešnios suvažiuoja
Ir iš arti ir iš toli,
Ir skamba čia lietuvių dainos, — 
Pasigrožėti net gali.. * * *
Filmuoja pikniko svečius 
Ir Klimas ir Vaineikis, 
Svečių smagutės nuotaikos 
Egzaminus išlaikęs.
Bet filmą tą ar teks visiems

Dėliai to pas žmogų kak
ta aukšta, nes čia telpa 
svarbiausia smegenų dalis;

Čia svečiai dienelę šviesią 
Draugiškumo ranką tiesia, — 
Iš nepasekmės tavos, 
Jie čionai nesikvatos!* * *
Nueik į Paimu Pliažą vienas, 
Rasi lietuvių ten daugiau, — 
Vieni tik nūdien atvažiavę, 
Kiti — gyvena nuo seniau.
Visi tautybės ryšį jaučia, 
Pasikalbėt su jais gali, — 
Kalba čia bus paviršutinė, 
O kartais ir labai gili ...

Dr. S. Matulaitis

Iš kur kilęs žmogus
(Tiįsa)

XI.
KRAUJO GIMINYSTĖ 
TARP ŽMOGAUS IR 
BEŽDŽIONIŲ.

Iš viso, kas aukščiaus bu
vo pasakyta, matyti, kad iš 
visų gyvulių artimiausios 
žmogui beždžionės—antro
poidai. Jos yra mūsų arti
miausios giminės, ne tik 
kūno sustatymo panašumu, 
bet da ir kraujo artimumu; 
žinoma yra, kad vieno gy- ' 
vulio kraujas įleistas į gys
lą ir tuo būdu sumaišytas 
su kito gyvulio krauju, 
veikia, kaip nuodai, užmu-- 
ša gyvulį. Bet šitai įvyksta 
tik tuomet, kuomet paimsi
me kraują dviejų labai to
limų gyvulių, sakysime, 
arklio kraują įleisime jau-

pas beždžiones, o juo la- 
biaus pas gyvulius kakta 
žema, tarytum jos ir nėra. 
Žinodami šitai mes jau iš ’ 
kalno galime numanyti, ko
kis didelis skirtas turi būti 
tarp žmogaus ir gyvulio 
proto. Jeigu katė drasko 
duris, tai ji, aišku, sąmo
ningai šitai daro, supranta 
savo pasielgimo tikslą. O 
jeigu jai neatidaro, ji užli
pa į medį ir šoka į kambarį. 

.Lebbokas išmokino šunį pa
duoti raštelius su parašu 
“valgis”, “vanduo”, “oras” 
ir 11., žiūrint kas jam bu
vo reikalinga. Hagen’as pa
sakoja apie vieną žvirblį, 
kuris, turėdamas lizde 4 
vaikus, visuomet parnešda
vo 4 vabzdžius. Pas žuvis 
protas daug silpnesnis; prie 
kokios nors išvados jos pri
eina tiktai po keliolikos pa
darytų bandymų. Į akva
riumą, perskirtą į dvi dalis 
stikline plokštele, į vieną 
pusę ileido lydę, į kitą ki
tokias žuvis. Lydė vis sten
gėsi pulti žuvis, bet kiek
vieną kartą nelaimingai, 
vis suduodavo galva į stik
lą. Pagalios įsitikino, kad 
prie jų prieiti negalima. 
Tas įsitikinimas pasiliko’ ir 
tuomet, kuomet stiklas bu
vo išimtas; lydė nerodė no
ro pulti net plaukiojančias 
aplinkui ją žuvytes. Yra

(Daugiau bus)

čiui ar šuniui; čia

gaiš. Gyvulių ir žmogaus 
kraują sumaišius negausi
me nuosėdos. Žmogaus gi 
kraujo plazma su kito žmo
gaus, neveizint į rasių skir-

. ' arklio j visuomet duoda nuosė- 
kraujas veiks, kaip nuodai, ją. žmogaus kraujo plaz-
gyvuliai padvės. Arklio 
kraujas nebus kenksmingas 
asilui; jaučio — buivolui; 
šuns — vilkui; žodžiu gy
vulio kraujas nėra nuodai 
tiktai artimoj giminystėj 
esamiems gyvuliams. Pap
rastai šitą, kraujo giminys
tės i bandymą daro daug 
prasčiau, nedarydami leidi
mo į kraujagyslę. Tyrimui 
imama kraujo skystimas 
(plazma) ir maišoma su ki
to gyvulio plazma. Gimi
ningų gyvulių kraujo plaz
ma duoda nuosėdą ir juo 
didesnę juo artimesni gyvu
liai: karvės antai kraujo 
plazma duoda nuosėdą su 
buivolo, ožkos, avies ir visų 
kitų gyvulių su tuščiais ra-j

ma duoda nuosėdą ir su 
beždžionių kraujo plazma 
sumaišius, ypač su antro
poidų. Tuo būdu bandymo 
keliu nustatome neabejoti
ną kraujo giminystę tarp 
aukštesniųjų beždžionių ir 
žmogaus. Be šito mes turi
me dar kitus kraujo gimi
nystės tarp beždžionės ir 
žmogaus įrodymus. Štai 
žmogaus liga sifiliu neuž- 
sikrečia nė vienas gyvulys. 
Bandymai parodė, kad 
žmogaus sifiliu galima už
krėsti tiktai aukštesniąsias 
beždžiones (šimpanze). Be 
to beždžionių liaukas ima ir 
prigydo žmogui, kuomet tai

4 pusl.r—Laisvė (Liberty, U th. Daily)~*šeštacį., BaL 8, 1950
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Miami, Fla.
LAIMINGAI ATSIRADO 
“ŽUVĘS” BROLIS

Buvo tai Lietuvoj, 1899 me
tais. Brolis Stasys, už mane 
vyresnis penkeriais metais, 
tapo priimtas i caro kariuo
menę ir išsiųstas tarnybai 
ketveriems metams i Kau
kazą, Bakų miestą. Aš buvau 
15 metu vaikinukas ir išvy
kau i Odessa, Ukrainą, o po 
trejų metų jau keliavau j 
Ameriką laimės ieškoti. Ne
buvo noro tarnauti caro ka
riuomenėj keleris metus ir 
saugoti jo inperialistinę di
nastiją. 1904-5 metais kilus 
karui su Japonija būtų pri
siėję savo galvelę jam paau
koti.

Brolis Stasys, atitarnavęs 
kariuomenėj, į Lietuvą negrį
žo, nauja tėvyne pasirinko 
Baku miestą. Kaukazo terito
rija jį sužavėjo ant visados. 
Mudu susirašinėjome laiškais 
iki 1910 metų. Aš jį kvies- 
davau į Ameriką, pasiūlyda
mas laivakortę ir keliones 
kaštus, nes jis man buvo ge
riausias brolis. Bet jis papra
šė, kad aš prisiųsčiau laiva- 
k o r t ę jo kolegai lenkų 
tautybės ž m o g u i . o jis 
pats neturi jokio n o r o 
keliauti iš savo naujos tė- 
v y n ė s . Dabi a u atsakymą, 
kad nereikia nė sapnuot, 
kad aš siųsčiau nepažįstamam 
laivakortę. Po to dar .jam pa
rašiau porą laiškų, kurie su
grįžo man atgal. Supyko jis 
ant manęs ar ne, tačiau jis 
dingo ir niekas nuo jo jokios 
žinios nesulaukė. Mes visi 
manėme, kad jis žuvo pirma
me pasauliniame kare kaip 
karys, ar kur nors revoliuci
niame perversme. Manėme, 
kad ir kaulai jo kur žemėj su- 
trūnijo. kusav0 ir nedarbo klausimą,

Bet atsitiko netikėtas ste- ! Bet paaiškėjo, kad jie nieko 
būklas, vasario mėnesį, šiais I negali daryti. Tuo kartu tui- 
metais, gavau laišką iš Tavy-1 c’1’ spauda ir radijas vis la
binęs Lietuvos nuo kito bro-1 mina daibininkus, kad būk i 
lio sūnaus. Jis parašė man, 1 netrukus bus daugiau darbų, i 
kad tas mano “žuvęs” brolis! Bet darbU neĘali atsirasti, nes | 
Stasys parvyko i Lietuva per- j Trumano politika yra prie- I 
eitą vasarą' į svečius. ‘ Išva-! *»iga prekybai su Tarybų Są- ' 
žinodamas atgal į savo naują ! jnnga ir naujomis demokrati- 
tėvynę jis paliko tokį savo ! nėmis šalimis, kurios daug j 

adresą: Horat Mahačkala reikmenų pirktų, 
port, Digistanskaja respubli- 1 *
ka, dah SSR, Ulica Liovina 31, Neilgai sirgęs mirė Petras 
S. StankeviČ. Mano atsiradęs Valulis . Jis buvo iš amato 
brolis Stasys, kurį mes vaclin-1 kriaučius ir turėjo savo nuo-{ 
davome Stasiuku, visiem Lie- I savybę. Buvo pažangus žmo- j 
tuvoj paaiškino, kad jis per 1 gus. Priklausė prie Lietuvių |

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 viešės ištisą savaitę laiko. LDS konven
cija bus laikoma pradžioje liepos.

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

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

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

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

visą tą laiką tarnavo ant ge
ležinkelio už konduktorių ir, 
sukakus jam 70 metų, valdžia 
atleido jį su pilna pensija, o į 
jo vietą paėmė jo paties du
krą, kuri tęs tėvo darbą kon
duktore. Man buvo daug 
džiaugsmo gavus tokią žinią, 
kad mano broliukas laimin
gas — gauna pilną senatvėsI 
pensiją ir dykai gali geležiu-1 
keliu naudotis—važinėti sker-1 
sai-išilgai visą Sovietų Sąjun
gą. Ta proga ir Lietuvą ap-i 
lankė.

I
Man parašė, kad jis 70 me-: 

tų, tačiau atrodo labai gerai,•• 
pilnas gyvumo ir energijos, i 
puikiai pasipuošęs. Parašiau i 
jam platų laišką su visokiais i 
klausimais. Jeigu gausiu at
sakymą, tai pasidalinsiu ži
niomis su Laisvės skaitytojais, į

Pas mus darbo klasei su se
natvės pašalpa ir pensijomis! 
einasi labai sunkiai; kad ir; 
numeta centą kitą, pragyve
nimui neužtenka. Ir tų pri-1 
vilegijų labai mažai kam yra. į 
Pensija gaunama tiktai pei į 
didelius maldavimus, ne-1 
žiūrint, kad pelnagrobiai kal
nus turto turi susikrovę. j

V. J. Stankus.

Lawrence, Mass.
Mūsų mieste bedarbių kie- | 

kis ir vėl padidėjo. Daug ' 
darbininkų tapo atleista iš 
darbo. Jie priversti laukti, ■ 
kada bus pašaukti. Turi iš 
nąujo registruotis, kad gavus I 
bedarbių pašalpą. Taigi, dar- į 
bo žmonių vargai nuolatos Į 
auga. Katalikų kunigai nesi- 
rūpina darbininkų reikalais, 
bet vienus prieš kitus kursto, 
Tuo jie padeda kapitalistams.

Fabrikantai laikė savo su
sirinkimą 30 d. kovo. Jie dis-

Literatūros Draugijos 37 kuo
pos ir skaitė dienraštį Lais
vę, taipgi buvo narys Maple 
Parko Bendrovės.

Patartina nelaikyti daug pi
nigų stuboje, nes galite jų ne
tekti. Vienas portugalų tau
tybės žmogus turėjo $4,000 iv 
jie jam dingo. Sako, būk jo 
“geri” prieteliai pasinaudojo. 
Policija veda tyrimą.

★ I
Methuen mieste Emersonu I 

šeima pergyvena didelį var-1 
gą, nes turi 11 vaikų ir vy
riausias yra 11 metų. Vai-' 
kai negali nei į mokyklą eiti' 
nes jie neturi drapanų. Tai į 
toks žmonių gyvenimas.

Lietuvių Literatūros Dvau-1 
gijos 37 kuopa rengia didelį J 
bankietą nedėlioj, 7 d. gegu-Į 
žės, 2 vai. po pietų, Maple 
Parke, paminėjimui Draugi
jos 35-kerių metų sukakties. 
Prie parengimo prisideda ir 
LDS 125 kuopa.

Lietuviu Literatūros Drau
gija per 35 metus atliko daug 
prakilnių darbų organizuoda
ma lietuvius, vienydama juos, 
leisdama knygas, žurnalą į 
“Šviesą” ir ruošdama visokius 
parengimus. Jos narių dabar 
daugelis eįna svarbias parei
gas kitose lietuvių organizaci
jose.

Parengimo komisijoj yra 
II. Čiuladienė, A. šupetriene, 
M.* Milvidienė. Jos paruoš 
skanią vakarienę. Iš vyrui ko
misijoj yra Ig. Chulada, J. 
Rudis, S. Šlakys ir S. Len
kauskas.

Manome ne vien vietos lie
tuvių susilaukti nuoširdžios 
paramos, bet turėsime svečių 
ir iš toliau. Kviečiame visus 
lietuvius, draugus ir drauges, 
brolius ir seseris dalyvauti.

Susitikau su S. Benkumi ir 
A. žilioniu. Stasys Benkus 
tuojau įteikė $5 paramai 
dienraščio Laisvės, kurią j 
liaudies priešai puola, o An
tanas Žilionis įteikė $8, tai $7 
už jo prenumeratą ir $1 au
kų. Jis sakė, kad lietuvių j 
darbininkiška liaudis apginsi 
savo dienraštį.

Balandžio 1 d. atsibuvo 
Maple Parko atidarymas. Jis' 
gerai pavyko. ■ Svečių buvo 
daugiau 200. Suvažiavo, kaip į 
vietinių, taip ir iš toliau. Gar
bė visiems atsilankiusiems.

Stevens dirbtuvėje darbi- ! 
įlinkus- privertė dirbti kiek- ■ 
vieną ant 8 staklių ,() pirmiau ■ 
dirbo ant 4. Matote, bedarbė : 
auga, darbininkų mūsų ša- j 
lyje milijonai be darbo, mūsų | 
mieste yra' didele bedarbe, oi 
bosai štai .priverčia vieną dar-; 
bininką dirbti jau dvieju dy-’ 
ba. S. Penkauskas. -

Sheboygan, Wis.
—

Mirė Alekas Katauskas
Čia kovo 25 d. staiga mirė j 

A. Katauskas, sulaukęs 66 
metų amžiaus. Jis atvyko iš 
Lietuvos į JAV 35 metai at
gal ir pirmiausia apsistojo, 
Beloit, Wis. Ten pagyvenęs 
kiek laiko atvyko čionai ir iš
buvo visą laiką.

Velionis buvo nevedęs, vie
nas sau gyveno ir buvo ap
sipažinęs su darbo žmonių 
reikalais. Taipgi buvo drau
giško būdo žmogus. Senas 
Vilnies skaitytojas ir pri
klausė prie LLD 167-tos kuo
pos.

Kovo 27 d. tapo palaidotas 
vietos lietuvių kapinėse . Nuo 
savęs ir draugų tariu: Ilsėkis, 
drauge, ramiai šios šalies že-1 
molėje! J. Z.

g Tel. A V. 2-4026 g

DR. JOHN REPSHISI
g (REPŠYS) g
| LIETUVIS GYDYTOJAS 
g Valandos: 2-4 ir 6-8 g 
g Nedaliomis ir šventadieniais: g 
g nuo 10 iki 12 ryto. g 

8 495 Columbia Rd. g
| DORCHESTER, MASS. |

Šių dienų Lietuvos kaimas Wilmerding, Pa.
(Laiškas iš Lietuvos)

Tik smulkiuose žemėlapiuo
se galima surasti Vilkaviškio 
apskrities Alvito valsčiaus 
Skardupių kaimelį. Jame iš 
viso 40 valstiečių šeimų. Se
noje buržuazinėje Lietuvoje 
nei viena iš jų neturėjo savo 
žemės. Visi dirbantieji ber
navo Pas dvarininką Žilinską. 
Gyveno kaip ir visi bernai — ; 
įtemptai' dirbo už skatikus, j 
už duonos l< asu į.

Tarybų valdžia, kolūkinė i
santvarka iš pašaknų pakei-1 
te jų gyvenimą. Svajojo 
Skardupių valstiečiai apie 
žemę — Tarybų Lietuvoje to
ji svajonė išsipildė. Tarybų 
valdžia perdavė buvusias dva-į 
rininko žemes amžinai ir ne
mokamai naudotis kolūkiui, 
kurį Skardupių gyventojai 
nutarė suorganizuoti. Jaunas 
Skardupių kolūkis “Stalino 
keliu” — ųienas iš 6,000 
kolūkių, suorganizuotų respu
blikoje paskutiniu metu. Į 
kolūkius laisvu noru jau su
sitelkė daugiau kaip 60 pro
centų Lietuvos valstiečių ūkių. 1

Kolūkiai išvadavo respubli- ' 
kos darbo valstiečius iš bu- i 
vusio skurdo bei tamsybės, j 
'Pas, kam toko, sakysime į 
pažintį senąjį, individualių I 
valstiečių Skardupių kaimą, ■ 
dabai' jo nebeatpažins. Klės- 
ti kolūkio visuomeninis ūkis. '
Ne dvarininkui, o sau, savo 
brangiajai tarybinei valstybei j 
dirba dabar Skardupių gyven- ■ 
tojai ir todėl čia derlius yra į 
gausus, aukštas yra gyvulių ’ 
produktyvumas . Kai kuriuo- į 
se baruose kolūkiečiai 1949 1 
m. gavo po 25 centnerius kvie-Į 
čių iš hektaro. Kiaulių šęri- I 
kė Stefa Rickevičienė iš j 
kiekvienos .jai priskirtų mOti- | 
ninių kiaulių išaugino po 22 j 
paršelius. Kolūkyje — ketu-( 
rios gyvulininkystes fermos, j 
Šiemet kolūkiečiai nutarė pa- j 
statyti elektrinę ir eilę ūki- ’ 
uiti trobesiu. Dabar vyksta !

‘ ‘ istatybinių medžiagų paruoša. į
Augant kolūkio visuomenė i 

niam ūkiui, išaugo ir kolū- i 
kiečių pajamos. Kolūkietis |
Juozas šamanauskas kolūky-! 
jo gavo 5 tonas duonos, ne-I 
•skaitant kitų produktų ir pi-. 
nigų. 'kokio kiekio duonos | 
nei jis, nei kiti Skardupių j 
gyventojai niekuomet nėra į
turėję. Kolūkiečio Jono Jakš
to šeima už savo pajamas įsi
gijo baldų, drabužių, radijo 
imtuvą, , siuvamąją mašiną, 
daug literatūros — grožines 
ir žemės ūkio.

Kolūkiečiai gyvena ne tik 
pasiturimai, bet ir kultūrin
gai.. Kolūkyje yra savo klu
bas, biblioteka. Prie klubo 
suorganizuoti muzikos, choro 
ir dramos rateliai. Dažnai 
demonstruojami filmai.

Ne tik kolūkyje “Stalino 
keliu,” — visuose respublikos 
kolūkiuose vyksta dabar di
delė statyba. Kuršėnų apskri
ties Tryškių valsčiaus kolū
kiai, taip pat Telšių’ apskri
ties Luokės valsčiaus kolū
kiai, sujungę savo jėgas ir lė
šas, stato tarpkolūkines elek- 

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

sutaupysite pinigų, nesirgsi te, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome i visas dalis—Brooklyno ir apylinkes, 
j krautuves ir j pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

trines . šiemet la’etuvoje bus 
pastatyta daugiau kaip 50 
kolūkinių ir tarpkolūkinių 
elektrinių, kurios teiks ener
giją gamybiniams ir buiti
niams reikalams. Statomi j 
ūkiniai trobesiai, klubai, bi-, 
bliotekos, išskiriami barai ge-j 
rai sutvarkytoms kolūkių gy- - 
venvietėms statyti.

Buržuazinė Lietuvos vy- j 
Gausybė tyčia laikė darbo i 
valstiečius tamsybėje ir neži- į 
nojime. j Mokslas, literatūra, 
menas buvo prieinami tik i 
dvarininkų ir buožių sūnums 
ir dukroms. Prie Tarybų .val
džios Lietuvos kaimus paden-; 
gė tankus tinklas mokyklų, ■ 
klubų, kultūros namų, biblio
tekų - skaityklų. Naujai ati-: 
daryta daugiau kaip 400 į 
septynmečių mokyklų. Da- : 
bar kolūkiuose ir apylinkėse j 
yra 2,800 klubų, 88 kultūros! 
namai, 2,260 kilnojamų bibli
otekų. Suorganizuota dau
giau kaip 1,500 meninės sa
viveiklos ratelių ir 550 spor
tinių kolektyvų. Būdingas 
faktas: tik per pereitų metų 
paskutinius tris mėnesius kal
ino parduotuvės pardavė 
valstiečiams daugiau kaip 3,- 
000 motociklų ir dviračių, 
tūkstančius radijo imtuvų, už 
dešimtis tūkstančių rublių li
teratūros.

Lietuvos kaime a u g a
sava liaudinė inteligenti
ja. Agronomas, zootechni
kas, veterinaras, mechani
kas, cletrikas, radistas — 
štai profesijos, atsiradusios 
kaimuose ryšium su kolūkių 
augimu. Butrimonyse, Aly
taus apskrities, iki įsikūrus 
Tarybų valdžiai iš viso tebuvo 
trys inteligehtinio darbo dar
buotojai. Dabar čia 11 mo
kytojų, 2 agronomai, 2 zoo
technikai, gydytojas, 3 medi
cinos seserys, radijo mechani
kas, mechanikas, biblioteki
ninkas, klubo vedėjas. Bet 
kuriame rajono centre, apy
linkės,. taryboje, kolūkyje — 
inteligentijos kiekis pastaruo
ju laiku žymiai padidėjo.

Miestų pramonės įmonių 
darbo žmonės šefuoja kol
ūkius, apylinkes, valsčius, pa
deda jiems prisijungti prie 
kultūros. Vilniaus mazgo ge
ležinkeliečiai padėjo savo še
fuojamam Rokiškio apskrities 
“Pirmosios Gegužės” kolū
kiui pastatyti elektrinę ir 
įvesti elektrą į kolūkiečių na
mus, įrengė klubą, perdavė 
bibliotekai daugiau kaip 2,- 
000 knygų. Įmonių - šefų in
žinieriai pereitais metais pa
skaitė: kolūkiečiams daug pa
skaitų įvairiomis temomis. 
Mokslininkai, rašytojai, meno 
darbuotojai palaiko tamprius 
ryšius su. kolūkiečiais. Daž
ni svečiai kolūkiuose yra 
Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos prezidentas prof. J. Ma
tulis, Kauno Valstybinio' Uni
versiteto rektorius prof. Ku
činskas, TSR Sąjungos ir Lie
tuvos TSR liaudies artistas 
Kipras Petrauskas, rašytojai 
A, Venclova, J.. Šimkus ir kt.

A.j Murauskas.

Mirė Antanas Svežauskas
Sun Valley Rest Home mi

rė Antanas Svežauskas (Swie- 
zewski), 66 metų amžiaus. 
Ilgus metus dirbęs paš West
inghouse. Palaidotas į Švento 
Kazimiero Kapus.

Velionis priklausė prie Lie
tuvių Klubo Wilmerdinge h 
kitų organizacijų. Paliko nu
liūdime sesutę Anna Raszcik. 
Lai jam būna lengva žemelė 
ilsėtis. J. P.

Norwood, Mass.
Atžymčsim 35 Metų Kultūri
nio Darbo. Dviejų Valandų 

Dainų-Muzikos Koncertas
Rengia Lietuvių Literatū

ros Draugijos 9 kuopos Mo
terų Apšvietos Klubas. Kon
certo programą išpildys Mon
tello Liuosybės Choras, vado
vybėj Alberto Potsaus. Buą 
kvartetų, duetų ir solistų.

Įvyks šeštadienį, balandžio 
(April) 15 d., Lietuvių Sve
tainėj, 13 St. George Avė., 
pradedant 7 vai. vakare.

Po dviejų valandų pro
gramos turėsime šokius.

Gros Richard Barris muzi
ka.

Tikietas tik 75c.
Norwoodieciai šiomis die

nomis gražiai parėmė pinigiš- 
kai keletą svarbiu reikalų.

V. Andrulio bylos vedimui 
sudėjo $28. Pasidarbavo M. 
Uždavinis.

J. M. Karsono kojų nupir
kimui $40. Pasidarbavo Mo
terų Klubas.

‘ A. Bimbos - Šolomsko pra
kalbose apšvietos reikalams 
sudėta $51.45. Taigi, Nor- 
woodo mažiukė lietuviu ko- 4

| MEDUS IR KAVA | 
• !•

4- Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Natūraliu, susicukravusio, 4* 
nešildyto raudonų dobilų Medaus. Michigan valstijos dobilų medus, **

4« kurį medaus ekspertai pripažįsta, jog yra vienas iš skaniausių ir •• 
į geriausių modų visoje Amerikoje ir turi panašų skonį į Europos me- B
* dų. Kaina: 1 svar. 45c; 3 svar. (kvorta) $1.25; 5 svar. (pusė galiono) • •
* $2.10; 10 svar. (1 galionas) $4.00 ir 60 svar. blėkinė $18.50. •*

l’.S. Už persiuntimą nemokame. I!
* -
t KAVA f
$ Lietuviška iš miežių kava — Barley Molt Coffee, tai yra viena iš ••

sveikiausių ir skaniausių kavų. Mes gerai dar atsimename, kad Lie- **
4- tuvoje mūsų motutė padarydavo sveiką ir skanią iš miežių kavą, ger- ••
* davome ir nebūdavome nervuoti, kaip kad nuo amerikoniškos kavos. B
* Tuojaus parsitraukite kavos ir medaus. Kavos kaina: 1 svar. 50c, *
£ 3 svarai $1.40, 5 svar. $2.25. Atvažiuokite bei prisiųskite pinigus laiš- .’ 
T ku, o mes pasiųsime jums tavorą. J J

I J. W. THOMSON ::
* 45-42 — 41st St., Sunnyside, N. Y. •’

’ *
.t. -T. »T-. * mka -t. —T. —V. » r* -t- J- >T. —Y- dr. .1. —aSa .'. aY. aJa —Y— -.Ta aTa aJa ara ^Xa Ma M a aZa AM

*a* "a* *a* *4* —A— ^aw *a^ Ya— ^a" TU "a* *a* YJ* Y4 *A * Ya

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

Telefonas TFT FVT8TON
EVergreen 4-9407 r T r ° r w 11

SHUFFLE BOARD

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily ) —Seštad., Bal. 8, 1950

j lonija vis dar kruta, juda 
darbininkų judėjime. Todėl 
norwoodieciai kviečia ir kitas 
savo kaimynines kolonijas 
prie darbininkiškos veiklos.

Norwoodo Žvalgas-

ATHENAI, Graikija. — 
Amerikos atstovai bijo, kad 
greitai gali sugriūt nauja
sis Graikijos ministrų ka
binetas su liberalu premje
ru Venizelosu.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, 'N. J.

j L. Darbin. Susivienijimo 33-čios 
j kuopos susirinkimas įvyks trečiadie
ni, 12 d. balandžio (April), 8 vai. 
vak., po num. 408 Court St. Nariai, 
malonėkite dalyvauti, turėsime svar
bių reikalų apsvarstyti. Valdyba.

(65-66)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks ba

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

! Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

I LAIDOTUVIŲ
! DIREKTORIUS

: 426 Lafayette St.
j Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

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

NEWARK 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

3

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 

mo- 
mūsų

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

< •

• •

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110



v

NewYirto^^K^Zliilo^
Lilija Kavaliauskaitė 
Atostogomis Nuvyks į 
Vakarines Valstijas

Lilija Kavaliauskaite

Lili ja Kavaliauskaite, ilga-1 
metė Laisvės raštinės darbi
ninkė, pastaraisiais laikais 
dirbusi knygvcde, šiomis die
nomis išvyks atostogų i vaka
rines valstijas. Tai atostogai 
jinai jau ruošėsi per daug, 
daug metų, tačiau dėl viso
kiausių pareigų vis prisieida
vo tiek daug laiko reikalau
jančią atostogų atidėti.

Kelyje į vakarus, Lilija apie ' 
savaitę laiko tikisi praleisti 
lietuviškojoje Chicagoje. O 
vakaruose jos pirmoji ir vy
riausia stotis bus pas Andrių 
ir Margaret Shapalus, 305 E. ' 
29th St., Tacoma, Wash. I 

—Gal atlankysite kalifor- 
niečius? — klausėme Talijos.

—Dar nežinau, apie tai, 
apsispręsiu tiktai nuvykusi Į 
Washingtono valstiją. Kali
fornija taip toli .

—Priminėme, kad ir Wa
shington as toli.

—Tiesa, — nusijuokė Lili-į 
ja, — bet ten mano teta su j 
dėde. O .jie sykiu ir draugai 
taipgi.

Nenuostabu, kad Washing-' 
tonas jai pasirodė arčiausia. 
Šapalienė yra Lili jos teta, jos 
motinos sesuo, ii- gera laisvie- 
tė, kaip kad yra Lilija ir Lili- 
jos trys seserys.

Vakariečiams bus įdomu su
sipažinti su šia viešnia.

Lil'ja — daugelio talentų 
ir labai darbinga amerikone 
lietuvaitė. Nuo pat anksty
bos vaikystės ji su mumis. 
Pradėjusi Ateities žiede, pas
kiau Aido Chore, ji yra vaidi
nusi daugybėje Brook lyno ir 
apylinkės Ii etų v iii statytų vei
kalų, dainavusi grupėse ir so
liste organizacijų pramogose.

Sunku būtų ir išvardyti vi
sokias komisijas ir komitetus, 
kuriems Lilija yra dirbusi ko-

’ NELEISKITE ĮKALINI TEISIŲ BIL1Ų
Reikalaukite Aukščiausio Teismo Sprandimo 

apie Neamerikines Veiklos Komitetą 
Sumuškite Mundto-Nixono Bilių

MES, 25 NEAMERIKINIO KOMITETO AUKOS,
DR. JACOB AUSLANDER 
DR. EDWARD K. BARSKY 
A LVA II BESSIE 
HERBERT BIBERMAN 
PR. LYMAN R. BRADLEY 
HELEN R. BRYAN 
MARJORIE CHODOROV 
LESTER COLE 
EUGENE DENNIS 
EDWARD DMYTRYK 
HOWARD FAST 
ERN ESTI N A F LEI S C11M A N 

DALTON
raginame jus VEIKIMAN IŠVIEN su MUMIS 

PLAČIAUSIUOSE
Lemiamuose dėl Laisvės Susibūrimuose

Trečiadienį, Balandžio 12 d., 7:30 P. M
ST. GEORGE HOTEL 

Clark ir Henry Sts. 
BROOKLYN

SUNNYSIDE GARDENS 
44-16 Queens Boulevard 

QUEENS

TIKIETAI: 49c, $1 ir $1.80, iškaitant taksus • 
Suite 1503, 192 Lexington Ave., LE. 2-3135

Bookfair • Jefferson School Bookshop • Workers Book Shop

Pavasarinis Aido Choro Koncertas
Jau matome pavasarį reiš

kiant savo žymes gamtoje. 
Gėlės skverbiasi iš žemės ir 
kai kurios-jau atkreipė savo 
žiedus į saulę. Kartu su pa
vasariu keliasi ir žmonių ūpas 
—energija, kurie po ilgos žie
mos savotiško sustingimo, sa
va imi veržiasi kartu su gam
ta naujiems veiksmams, nau
jai kūrybai...

Aido Choras kaip tik ii’ no
ri paryškinti šį metų laiko

LDS Narių Vaikams Velykų Pramogėlė
šio šeštadienio popietį, ba

landžio 8-tą, nuo apie 2 iki 
5 valandos, įvyks vaikams 
pramogėlė, su atitinkamomis 
žaismėmis ir vaišėmis. Kvie
čia visų didžiojo Brooklyno- 
New Yorko LDS kuopų visus 
narius atsivesti savo vaikus į 
Liberty Auditoriją į “Kiddies 
Easter Party.”

Rengėjai, LDS 200 kuopa 
(angliškai kalbančiųjų narių 

kius nors darbus. Viena iš 
didžiausiųjų pareigų buvo jos 
sekretorystfj Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetui. Ji 
vedė knygas, susirašinėjo su 
asmenimis ir įstaigomis, išpil
dydavo visokiausias blankas, 
išrašinėjo, siuntinėjo pakvita
vimus, sudarinėjo raportus 
spaudai, o ue kartą net at
siųstus drabužiu pundus su
nešdavo pasitaikius juos at
vežti tuomet, kada centre ne
būdavo talkos. Tos visokios 
sekretorystės būdavo atlieka
mos greta jos kasdieninio dar
bo už duoną, savanoriai, ne
mokamai.

Nebeištenkant spėkų vis
kam, karo laikui Lilija atsi
sakė vieno iš jos mėgiamiau
sių užsiėmimų, dainavimo. —■ 
Nebeturiu laiko praktikoms, 
dabar yra būtinesnių darbų, 
—pasiaiškino ji. Ir nuo to 
laiko negirdėjom dainuojant 
soliste. Nors į profesijonales 
dainininkes ji niekad nesisie- 
kė, tačiau draugijoms gražiai 
patarnaudavo liaudies daino
mis. Ypačiai komiškosios dai
nos atrodydavo tarsi jai skir
tos. Tad jos nustojimą dai
nuoti skaitome karo nuostoliu 
(war casualty).

šiuo tarpu Lilija yra se
kretore nelabai seniai įkurto 
Lietuvių Komiteto Civilinėms 
Teisėms Ginti.

Lilijos bendradarbiai ir 
daug brooklyniečių, jaunimas 
ir senimas, linkime Lilijai 
smagios, labai užpelnytos ato
stogos ir laimingai sugrįžti 
pas mus ! D—ė.

HARRY M. JUSTIZ 
RING LARDNER, JR. 
JOHN HOWARD LAWSON 
JAMES LUSTIG 
MANUEL MAGANA 
ALBERT MALTZ 
GEORGE MARSHALL 
<)R. LOUIS MILLER 
RICHARD. MORFORD 
SAMUEL ORNITZ 
ADRIAN SCOTT 
CHARLOTTE STERN 

TRUMBO

MANHATTAN CENTER 
34th Street ir 8th Avenue 

MANHATTAN 

tarpį savo įvyksiančiame Pa
vasariniame Koncerte. Deda
mos visos pastangos, kad šis 
koncertas tikrai būtų įvairus, 
įdomus ir gyvas.

Minėtas koncertas įvyks šio 
mėnesio 16 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p., Liberty Auditorium 
patalpose. Po programos bus 
šokiai prie J. Kazakevičiaus 
orkestrus. Įžanga tiė $1.20.

Aido Choras mielai kviečia 
visus atsilankyti. H. F.

kuopa) buvo surengusi pana
šią pramogėlę Kalėdomis tik
tai savo kuopos vaikams. Visi 
pripažino, jog buvo įdomi ir 
labai smagi, atmintina mažiu
kams ir jaunukams LDS’e- 
riams. Dėl to šį kartą nu
sprendė kviesti vjsų kuopų vi
sus narius atvesti savo vai
kus ar anūkus.

Filmos--Teatrai
i Little Cinema Teatre

Balandžio 5-tą pradėjo ro
dyti operišką itališką filmą 
“Mad About Opera” (aiški
nama angliškai), su Beniami
no Gigli, Tito Gobbi, Gino 
Bechi, Tito Schipa, Maria Ca- 
nigįia dainuojant po porą ari
jų iš operos.

Tema maždaug tokia: Ro
maniška, jauna porelė nori 
vestis; bet jos globėjas dėdė 
nenori per jauną leisti, o su
prasdamas jos dėdės (biznie
riaus) valią, dvasiškis sakosi 
galėsiąs juos apvesdinti tik 
tuomet, kuomet bus atstaty
ta karo sugriauta bažnyčia. 
Tad prasideda planai pasku
bint bažnyčią atstatyti. Bot 
tam reikia pinigų. Sužadėti
nis užtikrina gauti žymius ar
tistus koncertui, sužadėtinės Į 
dėdės biznis užstatomas už pa
skolą, bet pinigų skolinto
jas nori to biznio ir daro viso
kiausias skerspaines, kad kon
certas neįvyktų. Bet, kaip 
jau įprasta matyti filmose, 
meilė viską nugali, koncertas 
įvyksta, paskola atmokama 
laiku, bažnyčiai pinigų lieka, 
jaunieji' gali vestis nelaukę 
atstatymę bažnyčios.

Mėgstantieji solo dainavi
mą ir pasijuokti ras sau pa
sitenkinimo.

Brooklyn© Paramount
šventėms programoje pra

dėjo rodyti filmą “Samson 
and Delilah,” su ITedy La
marr ir Victor Mature žvaigž
dėse.

New Yorko Paramount
Tebepasilieka filmą “Cap

tain Carey U. S. A....” ne
va iš pokarinių laikų Italijoje. 
Scenoje taipgi pasilieka ta 
pati programa iki 12-tos. 
Pridėta specialė -dalis “Riding 
High,” su Bing Crosby.

Roxy Teatre
Rodo “Cheaper by the Do

zen.” Scenoje stat© “Spring
time Revue,” su Fran War
ren, skaitoma RCA Victor’s 
No. 1 dainininke, pirmu kar
tu išstosiančia asmeniškai te
atre.

Stanley Teatre
Pasilieka antrai savaitei 

klasikinę 1 Tarybų Sąjungos 
filmą “Road to Life,” apie 
karo vaikus klajoklius, ir 
“Laughter Through Tears,” 
taip pat klasikinė filmą iš žy
dų gyvenimo.

Dešimties metų Adam Bo
wie nukrito iš trečio aukšto 
nu© gaisrinių laiptų, Bronxe. 
Pavojingai susižeidė. Namas 
yra neapgyventas. Vaikas 
buvęs ten nuėjęs žaisti. Vai
ko nelaimė — pasėka nebuvi
mo prižiūrėtų žaismaviečių.

Lietuvių Kriaučių 
Neprigulmingo 
Klubo Nariams |

Pagal nutarimą metinio su
sirinkimo, vasario 17 d., .1950 
metų, visi klubo nariai privalo 
priduoti išrinktai komisijai 
savo gyvenimo antrašus. Taip
gi, kurie esate pametę kny
gutes, turi išsiimti naujas, 
kitaip negalėsite ateiti į, klubo 
susirinkimus.

Kriaučiai, kurio esate įsto
ję į lietuvių siuvėjų .uniją 
prieš liepos pirmą dieną, 1919 
metų, įstojimas į klubą dykai, j 
Kurie įstoję i uniją po liepos ■ 
pirmos dienos, 1919 m., yra | 
išbuvę 5 motus unijoj, gali j 
įstoti į klubą; įstojimo mo-j 
kestis — vienas doleris.

Norinti įstoti į klub'ą ar 
gauti naujas knygutes, turi 
atsinešti vietinės unijos mo
kesčių kortelę, kitaip nebus 
priimami.

Komisija išdavinės knygutes 
penktadieniais, nuo 4 :30 iki 
8 valandos vakare, balandžio 
14 ir 28 dd., gegužės 12 ir 
26, šių motu, Lietuviu Amo- 
rikos Piliečių Klubo name, 
280 Union A ve., Brooklyne.

L. K. N. Klubo Komisija.

Pr. Černevičius Serga
Senas brooklynietis ir pla

čiai žinomas organizacijose, 
ypatingai tarp kriaučių, čer
nevičius šiomis dienomis tu
rėjo pasiduoti operacijai ant 
akių. Per tūlą laiką buvo gy
dytojo priežiūroje, bet nega
lėjo apsisaugoti nuo peilio.

Brolis černevičius tikisi su
grįžti iš ligoninės pirm Vely
kų. Jo antrašas: 57-23 — 
63rd St., Maspeth, L. T., N. 
Y. Kuriems vėlina laikas, at
lankykite ligonį, nepatingėki
te priduoti jam energijos, nes Į 
atlankymas ligoje yra ligonio 1, 
suraminimas, ir užuojauta.

Linkim, broliui černevičiui Į 
greitai atgauti sveikatą ir vėl 
sykiu su mumis dalyvauti.

J. K.

Vieton kovoti už lygias al
gas, AF.L Hotel & Restau
rant Workers Lokalo 16-to 
viršininkas Davis Siegal pa
siūlė išmesti moteris “bar
maids” iš darbo. Dėl to vys
tosi kova unijoje ir industri
joje.

Teisėjas Panken išbarė mo
teriškę, kuri buvo apskųsta 
savo jaunučius vaikus kas va
karą vedanti į pamaldas. Ją 
tyrinės. Kokios tos pamal
dos, kol kas tebebuvo neiš
aiškinta.

A - - -----
DIENRAŠČIO 

LAISVĖS

PIKNIKAS
Trijų Dienų 

šventėje

Sekmadieni

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

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

Dienraščio Laisvės
PIKNIKAS 

bus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., 

Maspeth, N. Y. 
I................

Niujorkas — 
Skersai-Išilgai

Muzikė Bronė Sukackienė 
(šalinaitė) (rašo savo moki
nei, dainininkei Suzannai Ka- 
zokytei) šventes praleis Flo
ridoje pas tėvus ir brolį su 
broliene.

Sekmadienį, balandžio 9-tą, 
žymių lietuviškų pramogų ne
bus. Grupė įdomaujančių dai
na ir muzika ruošiasi išgirs- ’ 
ti - pamatyti Opera Intime 
operišką koncertą, kuriame 
dalyvaus ir mums jau žino
moji dainininkė Amelia 
Young (Jeskevičiūtė). šioje 
programoje jinai išstos viena
me duete. Tačiau 23-čią 
įvyksiančiame kitame pana
šiame koncerte ji turi kelis 
išstojimus . Abieji buš Metro
politan Opera House, Studio 
No. 1. Abiejų pradžia 5 vai. 
Įžanga $1.

Jackson Heights gyventoją 
Fred Schwartz niekas neįti
kins, būk vagys—silpni žmo
nės. Nuvykęs į savo krautu
vę Bronxe jis neberado naktį 
iš ten dingusios “saugiosios” 
šėpos su $300. šėpelė svėrė 
600 svarų. . Schwartz mano, 
kad reikėjo tam darbui ne tik 
stiprių rankų, bet ir plano.

★ t '

Amerikos Legijono 697-to 
Posto, New Yorke, sargyboje 
kas dieną, nuo sausio mėne
sio, stovi policija. Dežuruoja 
nuo to laiko, kuomet ten areš
tavo 18 vyrų, įtartų gemble- 
rysteje. Teisėjai tų vyrų ne- 
nuteisė, tačiau taipgi atsisa
ko policiją iš ten prašalinti, 
sakydami, kad neturį teisės 
kištis į ‘‘policijos reikalus.”

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

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

i ___........................................................................................................................ —— -----------------------------
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PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, PH. G.
Tel. EVergreen 7-6808

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
t Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

Optometrists 
394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

Artinasi Rubežius Kalbės Apie Pasniką 
Valstijos Taksams ! Ir Daržovių Maistą

Balandžio 15-tą baigiasi lai
kas sumokėti Now Yorko i 
valstijos iždinei taksus nuo | 
pajamų. Visuose didesniuose ’ 
miestuose taksam priimti raš
tinėse darbo valandos pratę
siamos iki 6 vakaro, o tūluose i 
up-state miestuose iki 9 (tris 
paskutines dienas).

šeštadienį, paskutinę dieną, j 
raštinės bus atdaros iki 9 va- j 
karo. Galima mokėti ir per I 
laiška, čekiu ar money orde-1 .riu. į

Mokėti privalo visi tie, ku- Į 
rie 1949 metais uždirbo $1,-! 
000 ar daugiau pavienis, ar ' 
$2,500 ar, daugiau porai.

T va b d a r y b ės dopa rt m onto 
viršininkas atstatydino iš par
eigų 4 tarnautojus ir suspen
davo 27. Darbininkai, sako, 
jog tai bausmė už unijinę vei
klą, vadina pastangomis su
daužyti uniją.

Arow Farm a 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, tai 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: MONROE 7595.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

8707 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.

6 pusi,—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—šeštad., Bal. 8, 1950

Svarbias prakalbas rengia 
Sveikatos Kultūros Klubas. 
Kalbės du natūralistai - voge- 
I arai:

M. Svinkūnione iš Water
bury, Conn., savo miesto ir 
apylinkėse labai gerai žino
ma kaip© gm-a vegetarijonka 
ir Laisvės vajininkė. Ji yra 
daug savo apylinkės motorų 
pamokinusi, kaip sudaryti 
įvairius natūralinius maistus 
ir kaip natūraliai numažinti 
per didelį sav0 svorį. Jinai 
kalbės temoje: “Pasnikas, 
kokią naudą duoda žmogaus 
sveikatai.”

Antras kalbės J. W. Thom- 
sonas, temoje : Virškinimo or
ganai ir maistas.

Prakalbos atsibus balandžio 
30 d., 2 vai. po pietų, Liber
ty Auditorijoje, 110-06 Atlan
tic Ave., Richmond Hill. Įžan
ga veltui. S. K. Kr

Ir. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta




