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JUNGI. VALSTIJŲ VALDŽIA PRIĖMĖ 
NUTEISTĄ FAŠISTINĮ ŽMOGŽUDĮ

Prezidentinė Lojališkumo 
Patikrinimo Taryba gavo de
šimtį tūkstančiu skundu ir 
per ištisus tris metus juos 
tyrinėjo. Skundžiami buvo 
valdžios tarnautojai. Visi jie 
buvo įtariami šnipais.

o ką parode t.vrme.iimas ? ĮjRraįnas Kvislingas įgabentas šaltajam karui prieš 
Parode. kad neatsirado ne , , ° • • i ♦ • m • •
vieno šnipo. Darbas ir lėšos i Sovietus; jis buvo hitlenninkiy ministras Ukrainoj 
buvo veltui. j ------------------------

Washington. — Tik da- 
i, kad pernai 

rugpjūčio mėnesį Amerikon
l] valstybės sekretorius pranešta

------ x‘-xi įs Ameri-
čechoslovakijai į Ukrainos *NvisTin-
os buvo navocre J ,;gas - išdavikas Mykolas 

'Lebid. Karo laiku jisai vei
kė kaip nacių paskirtas ka
rinis Ukrainos ministras

ka-

Amerikonai Maskvoj mate 
religinę laisvę velykose

JANKIS PROFESORIUS WHEELER GA
VO ČECHOSLOVAKIJOJ PRIEGLAUDĄ

M ūsų 
sutinka sugrąžinti iš Ameri
kos zonos < 
lėktuvus, kuriuos buvo pavogę ■ 
kriminalistai, bot atsisako iš-; 
duoti kriminalistus.

žygis be jokios logikos. Iš 
vagies atimti pavogtą daiktą 
ir jį sugrąžinti jo savininkui, 1941 metais.
bet pati vagj <lar pavaišinti | New Yorko Dail Wof._ 
ir pasveikinti. nesuderina- i „ 
ma su jokiu moraliniu pado-1
rumu. : — Amerikos valstybės sek-

★ retorius Dean Acheson ty-
Prof. Owen Lattimore atli-jčia įsigabeno tą fašistinį 

viso gyveni- ______________
npbu^ Aureomycin labai pagreitina 

jis gyvuliu augimą

žmogžudį kaip padėjėją 
riniuose sąmoksluose prieš 
Sovietų Sąjungą.

Lebid 1936 m. Varšuvoj 
buvo nuteistas visą amžių 
kalėti už dalyvavimą suo
kalbyje, per kurį btivo nu
žudytas Lenkijos vidaus 
reikalu ministras Bronisla
vas Pieracki.

Naciai, užimdami Var- 
šavą 1939 metais, paleido 
Lebidį iš kalėjimo ir nau
dojo kaip karo įrankį prieš 
Sovietų Sąjungą.

Maskva. — Čionaitinės 
bažnyčios buvo pilnos žmo
nių per velykines pamal
das, kaip praneša ameriki
niai korespondentai.

Jungtinių Valstijų amba
sadorius, admirolas Alan 
G. Kirk ii* pustuzinis jo pa
dėjėjų dalyvavo iškilmingo
se provoslavų pamaldose 
Troicko vienuolyno kated
roj, 40 mylių nuo Maskvos.

(Tuo tarpu popiežius Va
tikane kartojo susirinku
siai miniai, būk

Provoslavų patriarchas 
Aleksiejus velykiniame sa
vo pareiškime priminė, jog 
vakariniai imperialistai 
ruošiasi karui prieš Sovie
tų Sąjungą, kuomet sovie
tinė vyriausybė stengiasi 
taiką išlaikyti. Aleksiejus 
užtikrino, jog Sovietai su
muštų visus užpuolikus.

New Yorko Times kores
pondentas, Harrison Salis
bury pastebi, kad saulėtame 
pavasariniame ore Maskvoj 
daug gražiai pasipuošusių

Sovietai moterų vaikštinėjo šaligat- 
I viais.

Smerkia amerikinę reakciją, karinius Trumano planus ir 
šnipų tinklus; giria čechoslovakų taikos politiką

Praga, Čechoslovakija.— 
Amerikonas profesorius 
George Shaw Wheeler ir jo 
žmona Eleonora, taip pat 
gimtinė Jungtinių Valstijų

ko 
mo. Jis niekados 
komunistu. Jis niekados 
flirtavęs su komunistais, 
niekados nesidarbavęs 
komunizmo.

Koks baisus absurdas, 
todėl, kad vienas' id i jotas 
sprendė profesoriui j.. 
Lattimore turėjo grįžti

Philadelphia. — Varto
jant naująjį vaistą aureo- 
myciną, jauni gyvuliai au
ga 50 procentų greičiau,

Reikalaujama bilionu 
dolerių Trumano 
planui užsieniam

Dingo amerikoną lėktuvas j Kinijos radijas skleidžia 
su 10 kariškių j žinias dar 6 kalbomis

1 ir pilietė, prašė Čechoslovaki- 
jos valdžią suteikti jiems i>’! ceXshvak"ij 
keturiems jųdviejų vaikams ; 
prieglaudą Čechoslovakijoj 
gyventi neribotą laiką.

Prof. Wheeleris, buvęs 
valdininkas karinėje ameri
konų valdyboje Vokietijoje, 
pareiškė pasipiktinimą ka- 
riškai-reakcine prez. Tru
mano valdžia; bet neišsiža-

amžina 
Tuo 
kad 
pri- 
ma-

> nu- 
i kąst i,

is nogu kiti to paties amžiaus 
spayiedotis kongre-, gyvuliai, kurie negauna au

reomycino. Suprantama, 
jog šis vaistas gali padėti 
ir žmonių vaikams augti.

Apie auginančią aureo
mycino veikmę buvo rapor-

sinei komisijai.
Isterija privedė prie poli

tinės inkvizicijos. Juokinga 
tik tas, kad trumaniniai de
mokratai, kurie buvo garsiau
siais isterijos šinkoriais, ‘ 
dien daromi jos aukomis. Re- į 
akciniai republikonai 
kailį vanoja.

'tuota Amerikinės Chemiku 
jiems Draugijos suvažiavime pra

eitą savaitę.
: Svaras paprasto, neapvž,- 

Visa Amerikos žmonių lais- M.0 aureomycino lėšuoja 
vių tradicija paremta tuo apie centus, 
principiniu dėsniu, kad prieš į --------- -------------
įstatymus visi piliečiai, 
žmonės yra lygūs, arba turi H*“****,lMIU ******** 

b ,R Ivv ls h i ko t n. in k lėktuvai KorėjojeBet kas beliko is šio prin- J J
cįpo? Trumano gadynė pa- ----- -—
sižymės dar ir tuomi, kad jo- j Seoul, Korėja.— Atplau- 
jo šis principas tapo viešai i kė keli kariniai Amerikos 
ir oficialiai padėtas į muzie- laivai pietų Korejon “į sve- 
jtj. ičius.” Būriai amerikinių

štai Whittaker Chambers at- lėktuvų skraidė skersai-išiL 
virai ir viešai prisipažino, kad gai pietinės Korėjos. Tuom 
jis ne vieną sykį, bet keletą drąsino dešiniąją jos vai
syk ių sulaužė priesaiką, buvo dfią kare prieš komunistus 
prisiekęs sakyti teisybę, o | -partizanus, 
melavo susirietęs. Bet vai- • 
džia praneša, kad už tai jis 
nebus areštuojamas, teisiamas * 
ir baudžiamas. Tik todėl, kad 
jis liudijo prieš Alger Hiss.

Tuo tarpu Harry Bridges ir 
visa eilė žmonių skundžiami, 
teisiami ir baudžiami tik ne
va už sulaužymą priesaikos.

tuo i apie 35 centus.
I

visi j Amerikos karo laivai 
ir lėktuvai Korėjoje

Washington. —Demokra
tas senatorius Edwin John
son piršo paskirti kelis bi
lionus dolerių pramonėms 
išvystyti atsilikusiuose sve
timuose kraštuose pagal 
prez. Trumano Keturių 
Punktų planą.

Johnsonas sakė, jog ati
darant naujus darbus tuo
se kraštuose, galima būtų 
sulaikyti didėjančią nedar
bo krizę (kapitalistiniame) 
pasaulyje, na, ir padidinti 
amerikinių kapitalistų 
nūs.

Prez. Trumanas tam 
kalavo $45,000,000, 
kongresmanai numušė 
25 milionų dolerių.

Visuomenės Reikalu Ins
titutas ragino Jungtines 
Valstijas paskirti 2 bilionus 
dolerių tarptautinėms pas
koloms pramonei ugdyti 
svetimuose kraštuose, pa
gal Trumano, pląną.

pei

rei- 
bet 
iki

Elizabeth, N. J
Patna, Indija.— Kalėji

me sudegė 9 pabėgėliai is 
Pakistano. •

laimingais — ne visi, 
tik šimtas dešimt, 

prieš Velykas pats 
išsirenka 55 ubagus

Anglijos ubagai sykį į metus 
jaučiasi 
žinoma, 
Kasmet 
karalius
ir 55 ubages ir jiems po kele
tą šilingų numeta.

Tokia Anglijos tradicija, to
kia krikščioniška mielaširdys- 
tėVisi kiti ubagai tegul 
ubagauja ir badauja. Palai
minti tik tie, kurie tampa ka
raliaus išrinkti.

ieš- 
p ra
seni

Garsioji Mayo klinika, kuri 
randasi Rochester, Minn., 
pravedė figą ir platų tyrinė
jimą. Ji ilgai ir plačiai 
kojo, kas daugiau ašarų 
lieja: vyrai ar moterys, 
ar jauni ?

štai rezultatai: Jaunos 
merginos ir jaunos * mote
rys dažniausia verkia i r 
daugiausia ašarų išlieja. Tik 
paduok joms verkti! Niekas 
negali suprasti, iš kur jos tiek 
gailių ašarų suranda.

Bet kai ateina senatvė, mū
sų sesės nebetenka ašarų. Tą 
savo keistą vaidmenį jos pa-

Į Senatoriai piktinasi, 
kad Anglija naikina žinias i j

ir programas dar šešiomis vokiečiu nrauinnP 
svetimomis kalbomis—Ang-i vunlcu^ P,amu»V 

indone- ' ___ . .-------
šia

Kopenhagen, Danija. —■ Peking.— Kinijos Liau- |
Dingo Amerikos lėktuvas! dies Respublikos ra””
su 4 oficieriais ir 6 karei- j pradėjo skleisti savo žinias! 
viais.

Lėktuvas, darydamas ka
rinius pratimus, skrido iš 
Wiesbadeno, Vokietijoj, į 
Danijos sostinę Kopenhage- 
na. u

liškai, japoniškai, 
ziškai, vietnamiškai, 
miškai ir burmiškai.

Submarinas nuplaukė
5,200 myl. po vandeniu

Honolulu, Hawaii.—Nau
jasis Jungtinių Valstijų 
submarinas Pickerel per 
tris savaites atplaukė 5,200 
amerikiniu mylių iš Hong 
Kongo į Honolulu, visą lai
ką plaukdamas po vande
niu. Submarine buvo 75 jū
reiviai ir oficieriai.

Submarinas gavo oro per 
“šnorkelį,” arba šnarpšlį, 
tai yra, per pasilaikantį 
virš vandens prietaisą. Gu
minės žarnos nuo šnorkelio 
eina vidun i submarina.

(Amerikiniai karininkai 
tvirtina, kad Sovietai turi 
daug šnorkelinių submari
ne)

Indijoje išsivysto 
partizanų karas

New Delhi, Indija,—Pie
tinėje Indijos dalyje plinta 
partizaniškas karas prieš 
dešiniųjų valdžią. Partiza
nai užiminėja kaimus ir 
miestelius.

Amerikiniai korespon- i 
dentai praneša, kad komu
nistų vadovaujami partiza
nai gerai ginkluoti ir vei-

Washington. — Kai ku
rie Jungtinių Valstijų sena
toriai pyksta, kad anglai i 
savo užimtoj Vokietijos da-i

* Iv j ardo nekarinius vokie-
i čių fabrikus ir taip didina ’ oran 
ten bedarbių skaičių.

Anglai, naikindami civi
linius vokiečiu

Arabiškų Kraštų Sutartis
Kairo, Egiptas.— Septy

ni arabiški kraštai padarė 
tarpusavio apsigynimo su
tartį. Tie kraštai yra Egip
tas, Saudi Arabija, Lebanas, 
Syrija, Iranas, Jemenas ir

1 Irakas.
li

Geidauja nuolatinės jankių Kongreso ragangaudžiai 
tyrinėja Hawaii salas

Antanas Rimkevičius, gy
venęs 211 Inslee Place, Lai
svės skaitytojas, mirė ba
landžio 10 d., Alexian Bros. 
Hospital. Pašarvotas Bra- 
sinsko Funeral Home, 151 
Second St. Laidos balandžio 
13 d. Giminės ir draugai 
prašomi atvykti į šermenis 
ir palydėti. Liko liūdesyje 
žmona. Jai ir kitiems velio- 
nies artimiesiems reiškiame 
užuojautą.

Wilkes-Barre, Pa.
Balandžio 9 d. mirė Jur

gis Grigaitis, 77 metų am
žiaus; bus palaidotas bal. 
12 d. Laisvose kapinėse, 
Wyoming, Pa., 10 vai. ryto. 
Paliko nuliūdime sūnus Jo
ną, Jurgį ir Vincą, dukte
ris Oną, Anelią, Antaniną, 
Alace. 15 anūkų ir 5 po- 
anūkius.

Šią žinią pranešė grabo- 
rius

C. LEAGUS, 
298 E. South St.

veda šavo draugams vyrams. 
Senatvėje vyrai daugiau ir 
dažniau verkia!

armijos vakaru Europoj
Valdžia skolinga 255 
kiliomis dolerių

Washington.—■ Jungtinių 
Valstijų valdžia yra jau 
įsiskolinus 255 bilionus ir 
623 milionus dolerių; bet 
pagal kongreso nutarimą 
galėtų dar 20 bilionų dole
rių paskolos užsitraukti.

| Septyni respublikonai 
kongresmanai ragina pen
kiais 'bilionais dolerių nu
mušti busimąsias valdžios 
paskolas.

Apskaičiuota, jog per se
kamus 12 mėnesių valdžia 
dar 5 bilionais dolerių įsis
kolins.

Tokio.— Japonija padarė 
sutartį su Thailandu (Sia
mu) pristatyti jam garve
žių ir traukiniu vagonu už 
$4,000,000.

NEW DELHI, Indija.— 
Policija suėmė 14 dešinių
jų indusų. Jie kaltinami, 
kad padarę sąmokslą nužu
dyt Indijos premjerą Jaw. 
Nehrų.

London.—Francija ir ke
li kiti europiniai Atlanto 
pakto kraštai reikalauja, 
kad Jungtinės Valstijos 
nuolat palaikytų savo armi
ją vakarinėje Vokietijęje ir 
po to, kai bus padaryta tai
ka su Vokietija.

Ypač Francija nesutinka 
su amerikiniu planu, kad 
Amerika apginkluos Fran- 
cūzus ir kitus vakarų euro
piečius, kad jie pirmoj vie
toj ir daugiausiai kariautų 
prieš Sovietų Sąjungą.

Belgų katalikų vadas dar
buojasi karaliui grąžinti

Brusselis, Belgija.—Belgų 
katalikų partijos vadas 
Paul van Zeeland vis dar 
stengiasi sudaryti tokį mi
nistrų kabinetą, kad sutik
tų sostan sugrąžint tremti
nį karalių Leopoldą III.

Socialistai ir liberalai 
priešinosi Leopoldo grąži
nimui; nurodė, kaip Leopol
das karo metu pasidavė na
ciams ir pataikavo jiems.

ORAS. — Apsiniaukę, 
šilčiau, lietus.

Washington.— Neameri- 
kinės Kongresmanų Veiklos | 
Komitetas pasiuntė šešis

dėjo Amerikinės pilietybes. 
Jisai sako:

“Nebuvo amžina Hoove- 
rio valdžia, nebus

Trumano valdžia, 
tarpu aš džiaugiuosi, 

ja mane 
i ima ir taip gražiai su 
j nim elgiasi.”

Wheeleris dabar profeso
riauja Karolio Universitete 
Pragoję, Čechoslovakijos 

■sostinėje. Kartu jis yra ko- 
įrespondentas 
I amerikiečių
National Guardian, 
leidžiamas New Yorke.

Prof. Wheeleris pasipik
tino ypač tuom, kaip “ges
tapiškai” — naciškai elgėsi 
amerikonai karininkai su 
58 Čechoslovakijos pilie
čiais, kurie grobtinai buvo 

į lėktuvais pergabenti į Ame
rikinę 

' Keli 
, džios

progresyvio 
savaitraščio 

kuris

Vokietijos dalį.
Čechoslovakijos val- 
priešai užgrobė tris 
pakilusius lėktuvus, 

grūmodami revolveriais jų 
Ilakūnams; ir taip privertė 

linius vokiečiu fabrikus I Paristi ų amerikini Vo- 
stengiasi pašalinti vokiškus l.^0? ru,oz?' °.kf1 tle 58 

’ cechoslovakai reikalavo na
mo juos grąžinti, tad kari

me a|merikonų policija 
i “gengsteriškai” žiauriai el- 
Igėsi su jais, sako prof. 
Wheeler.
Smerkia Trumano planus

Jis džiaugiasi, kad Čecho
slovakijoj gyvendamas gali 
darbuotis dėl taikos ir de
mokratinės pažangos. Savo 
pareiškime prof. Wheeleris 
sako:

“Amerikinis Marshallo 
planas, Atlanto paktas ir 
Trumano mokymas yra mo- 
nai ir kariniai sąmokslai. 
Tie planai siekia pakirsti 
kitų kraštų nepriklausomy
bę, kad Amerikos kapitalis
tai galėtų juo riebiau pasi- 

i pelnyti.”
“Man taip pat gėda, ma

tant, kokį platų karinių šni
pų tinklą Jungtinės Valsti
jos palaiko Vengrijoj, Bul
garijoj ir Čechoslovakijoj.”

Jis taipgi piktinasi, kad 
amerikonai palaiko nacių 
vadus pramonių viršinin
kais vakarinėje Vokietijoje.' 

Wheelerio žmona pir
miau buvo korespondente 
amerikinės 
Agentūros. Bet agentūra 
atmesdavo 
Wheeleriene 
apie religijos laisvę ir de- 
mokrątiją Čechoslovakijoj. 
Todėl Wheeleriene nustojo 
tai agentūrai 
biauti.

Wheeleriai 
Čechoslovakijos 
mis, kurias jųdviejų vaikai 
lanko.

dirbinius iš rinkų užsie 
niuose, taip kad tos rinkos- 

įgalėtų būti užverstos ang- Į 
i liškais dirbiniais.

— Bet kai anglai griauna 
metalinius ir kitus • nekari
nius vokiečiu fabrikus, tai 
Amerika turi už savo dole
rius statyti naujus ten fab
rikus darbams palaikyti, — 
sako pasipiktinęs demokra
tas senatorius Pat McCar- 
ran, pirmininkas bendro
sios Kongreso komisijos.

McCarran ir republiko- 
nas senatorius Styles Brid
ges žada reikalaut, kad 
Kongresas ištirtų tą skan
dalą, — kaip Anglija sau- 
vališkai ir savanaudiškai 
ardo vokiečių pramonę 
prekybą.

Gėrisi amerikiniu
savo narius j Hawaii salas, £j|jnĮĮ 
kad ištirtų augantį komu- ' "
nistinį judėjimą tenai.

Buvo siūloma pakelti 
Hawaii teritoriją į valsti
jos laipsnį. Bet jeigu kong
resiniai ragangaudžiai su
ras, kad Hawaii “per daug 
raudonas,” tai būsiąs at
mestas tas pasiūlymas.

Kinų liaudininkai rengiąsi 
urmu įsiveržt Į Hainaną

ir

Teheran, Iran.— New 
Yorko Times koresponden
tas C. L. Sulzberger gėrisi 
kariniu Amerikos šnipu 
Robert (Rogeriu) T. Lin- 
colnu Irane. Sako, kad tas 
šnipas ilgus metus darbavo
si prieš Sovietų Sąjungą, 
esą, “niekam apie tai neži
nant.”

Bet, pats sau prieštarau
damas, Salzbergeris pripa- 

. J radijas 
dažnai perspėdavo prieš tą 
šnipą.

Religinių žinių

žinias, kur 
pranešdavo

. Hong Kong-Čiang Kai-Ižįsta> ’jog Sovietu 
seko kinai tautininkai skel- / 
bia, kad Kinijos liaudinin- 
kai-komunistai sutelkę 8 
savo armijas ir subūrę 
tūkstančius laivų ir valčių 
įsiveržimui į didelę Hainan 
salą, 10 mylių į pietus nuo 
Kinijos sausžemio.

Tautininkai gyrėsi, kad, 
girdi, “nušlavę” mažuosius 
bandomuosius liaudininkų 
įsiveržiiųus į tą salą.

150,000 francūzų kariauja 
prieš Vietnamo liaudį '

bendradar-

džiaugiasi 
mokyklo-

Washington.— 
prez. Trumanas 
atostogų Floridoj.

Sugrįžo

London.— Skaičiuojama, 
kad jau 150 tūkstančių 
smarkiausios francūzų ka
riuomenės yra suburta ka
rui prieš demokratinę Viet
namo respubliką Indo-Kini- 
joje.

Bet vietnamiečiai vis ima 
viršų.

Anglija rbijo vokiškų ir 
japoniškų dirbinių.

London. — Anglija tik
rai bijo, kad Vokietijos ir 
Japonijos fabrikų dirbiniai 
neišstumtų angliškų dirbi
nių iš užsienių rinkų, kaip 
rašo Neto Yorko Times ko
respondentas Raymond Da
niell.
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Editor, ROY MIZARA ___ nusprendė pamokinti Mao

į Tse-tung, Staliną, Peipin- 
$8.°o i gą įr Maskvą, kaip dvi 

_ ____ _ ___ .... |goQ! milžiniškos šalys turėtų 
$4.00 Foreign countries’, 6 months $4.50 sutvarkyti Savo santykius.

i Smarkiai bara Mao, o dar 
! daugiau pliekia Staliną, 
kodėl jis taip nemoka sup
rasti savo tikrųjų reikalų.

Kad Kinijoje įsigalėjo 
Mao, sako Darbininkas, 

! “Stalinui reikėtų džiaugtis. 
! Tačiau Stalinas nedžiūgau- 

■ia”’ .
Ir kodėl gi jis nedžiūgau

ja? Darbininko

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ........  87.00
United States, per 6 months $3.75
Queens Co., per year ............ $8.00
Queens Co., per six mos.........  I

Canada and Brazil, per year 
Canada and Brazil, 6 months 
Foreign countries, per year

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. ¥ 
under the Act of March 3, 1879.
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, Rytų Europos kraštus. Ta j jokio sustojimo eiti prie
■ pati istorija. Visi pripažįs-Į viso pasaulio užkariavimo, i 
■ta kad juose atstatymas!Ko nepajėgė padaryti Hit- 

mū-

Gengsterių Karalystėje
Policija, sekliai ieško razbaininkų.
Gubernatorius prašo FBI talkos.
Skandalas, skandalas! .. .
Du gengsteriai, du demokratų partijos vietos vadovai, 

du sėdėję kalėjime už kriminalybes paukšteliai, bet dide
li, galingi politikieriai, tapo nušauti. ja? Darbininko redakto-

Nušauti jų pačių politiniame klube, kuriame bekabą Irius turi greitą'atsakymą, 
garbingoje vietoje stebėjo žmogžudystę du paveikslai — 
šalies prezidento ir valstijos gubernatoriaus paveikslai, į

Mūsų šalies kongresas žada visa tai tyrinėti.
Visokie demokratijos pilioriai žada daryti tą patį.

eina daug greičiau ir sėk-lleris, turėjo padaryti 
mingiau, negu tuose kraš-i , o. _ ; u„ • - r su generolas Marshalltuose, į kuriuos musu sahsi \ 
bilijonais doleriu yra sūdė-! ’ p-, <. .• J . - inų organo filosofai pamirs-
J " . . . . , i ta tik viena labai svarbu

Taigi, jeigu T
rašeiva tikrai tiki, ką jis i į 
dabar gieda ;
tai vargšas turės greitai 
skaudžiai nusivilti.

Šitie nelaimingi Marijo- į

Darbininko i dalyką. Jie pamiršta 
. • karas buvo \ ...... .

apie Kiniją, i prįeg rparybų Sąjungą, kad
l ii llf'jvnc hnvn vorlomna hanrl.

buvo vedamas ne;

jis rašo:
Kinija yra perdi del ė, o ji 

dabar tokioj padėty, kad ne
beturi 
metu nuolatinių karų — 
minių 
kai ją 
tiek pailso, 
nebenori. , 
kos, bet kokios taikos, by tik 
nebereikėtų kariauti. Komu- I 
nistai jiems pažadėjo 
ir gerbūvį. Dabar 
mato, kad taikos 
munistai bejėgiai, 

l griauti bemoka.
’ | krašto gerovę ne 

, _ .. is gerai tą

Dešinysis marininkų unijos prezidentas Joseph Cur
ran (kairėje) pasitenkino tik lengvu pakrilikavimu 
valdininkų, kurie uždraudė samdymą per uniją. Draus
mę pamatavo Taft-Hartley aktu. Eiliniams unijistams 
reikalaujant prieš tai kovoti, Curran atsakė, jog jis 
lauksiąs, kad ponai Washingtone (tie pątys, kurie uni
ją supančiavo) atšauksią tą įstatymą. Unijistai sako, 
kad Curranui nėra ko skubėti, nes jis iš unijos algą 
gauną gerą, nei darbo, nei algos nereikia ant dokų 
laukti . Ir neturi jokių pavojų, nes bosai visuomet prie

lankūs tiems viršininkams, kurie darbininkų reikalų 
negina.

1 karas buvo vedamas bend
rai, su Tarybų Sąjunga 
prieš Hitlerį ir Mussolinį. 
Jie pamiršta, kad Raudo
noji Armija daugiausia!

. Hitlerio jėgų sunaikino, : 
j net^ kelis . sykius daugiau, |

REPUBLIKONIŠKI 
DEMAGOGAI.

Republikonų par
leido 1950 metų platormą.' net^ kelis . sykius daugiau,! 
Joje vėl randame visokių negu krūvon sudėtos Ang-i 
pažadų. Tai meškėrė žvejo-: Uja, Amerika ii1 visos kitos 
jiniui balsų rudens kong- i talkininkes, kad -Raudonoji 

Armija 1945 metais buvo *' igerai ginkluota (kaip ki- ,

is

resiniuose . rinkimuose.
Republikonai sayo jilat- įajp jį Būtų galėjus tokius! 

foimą paduoda dešimtyje užtinus smūgius užduoti!
. o v. 2 . taip gerai ginkluotai Hitle-j
1. Sumažinti taksus.^ . rį0 armijai prie Maskvos, į
2. Subalansuoti budzetą. Stalingrado ir pagaliau pa-i
3. Pasalinti is valdžios u. i.-«Ue eir

maisto. .Virš trisdešimt punktų. Štai tie punktai:
na

Dviejų požemio politinių vadovų jau nėra.
Juodu tapo pakepti tokių, gal, kaip jie patys, revolve

riu šūviais.
Kur visa tai įvyko?
Kinijoje? Tarybų Sąjungoje? Kuriame kitame, ana

pus uždangos esančiame krašte bei mieste?
Nieko panašaus!
Tai įvyko Kansas Miesto, Missouri valstijos didžiau-! 

šiame mieste.
Gengsteris, gembleris, politinis demokratų partijos'

viešpats Kansas Mieste, Charles Binaggio, tapo nušautas,'
nugalabintas. Su juo drauge karštu švinu pavaišintas į Stalinas p 
mirė ir gemblerio, gengsterio, slapto politinio vadovo bi- tenka rūgšti 
čiulis, sėbras, Charles Gargotta, | maitinti.

Ligi šiol, kol jūodu nebuvo nušauti, Amerikos žmonės! lu Mao 
linas, iš 
sisukti 
Kiniją, 
maisto trūksta, nebeįmanoma. Į dytų iniciatyvos ir taupu- 
Mao jam atrodo arba ncžinė-imo.
lis, arba juokdarys. (D., bal. “8. Apsaugoti' veteranų
4 d.) Hr mažumų teises.

“9. Išvystyti
I Amerikos užsieninę politi- !
' k a už taika 1
i prekybą be
Amerikos gyvenimo lygiui. vo 

“io. ..............
socializmo.”

nežinojo, .kad dabartinis Missouri gubernatorius Smith! 
buvo išrinktas vadovybėje kritusioje gemblerio.

Tik dabar, kai gengsteris jau nebegyvas, ant jo galvosi 
dedamas politinių laurų vainikas.

Bėgyje trejų metų Kansas Mieste krito 23 asmenys,
— krito jie nuo kitų gengsterių ginklo!

Gengsteriai gengsterius šaudo, žudo, naikina. Bet jų 
vis yra!

Gengsteriai, gembleriai ir visokie požemio ritieriaii 
daugelį miestų valdo, tūlose valstijose jie savo kandida
tus i atsakingas vietas stato.

Štai, kas yra žinoma ir turėtų būti žinoma kiekvienami 
amerikiečiui.

Kongresmanas Short (.iš Missouri valstijos) teigia, jog 
gengsteris Charles Binaggio tapo užmuštas dėl to, kad prelatas Urbonavičius, 
jis kišo savo snapfi į Missouri valstijos senatoriuos no- 
ntinacijas.

Missouri valstijoje veikia kita grupė, tūlo Pendergasto! 
grupė, kadaise, sakoma, padėjusi Trumanui pasikopėti 
politinėmis kopėčiomis aukštyn.

Tarp šitų klikų virė karas, nematomas karas, požemio 
karas. Ir štai Binaggio krito.

Jis pralaimėjo!
Šitaip sako kongresmanas Short.
Veikiausiai, ten gal buvo kas nors daugiau ir tas “kas 

nors daugiau” anksčiau ar vėliau iškils aikštėn.
t Akiregyj to* kas vyksta pas mus, ar mes turime tei

sės kritikuoti rinkimus, pravedamus kituose kraštuose?

ir su užsieniu — visiš- Į 
suvargino. Kiniečiai !

Ii < i ?įkv°iimus; yi,ač. pravedant I 7k7itiingeŠnė7“‘ negu
Jie trokšta t>k tai- Ho()Verl() komisijos rapor- Anglijos ir Amerikos armi- 

.. ' .r tą.
4. Kovoti komunizmą,! 

. . v. vietoje jį teisinti. j
ximecia); parQpinti farmu pro- 

metu 7 duktams teisinga jie tik;.. °U . , i kainą... Atstatyti. 
u darbas.!

žino. Jam 
pareiga Kiniją 

Kaip tik tuo tiks-)Per 
pas jį atvyko. 
tos pareigos nori iš-! 
ir išsisuks. i 

kuomet pačiai Rusijai! kuri nevaržytų ir

Kodėl dar vis nėra darbo unijų vienybės
i Klerikaliniai bukapročiai 
! nepagalvoja, kas būtų atsi- 

marketo įtikę, jeigu Amerikos-Angli-.
i jos armija ir I arybų, armi-j Qreen saj<0: šiandien 

pagerinti ia hutų susikirtusios! To-'
i Taft-Hartley įstatymą, kad|ki
i apsaugojus visuomenę nuo
'— didelės darbininkų ir

Sta_1 samdytojų galios.
■ --.I “7. Išvystyti pakankamą !sb

Maitvti i socialinio saugumo sistema, sii
y - • '■ •• netruk- ties Marijonų Draugo.

kios baisios
I niekas nedrįso
Tos baisios
kiek pamename, netgi

'su šalies vadams tada

dasileisti.
beprotystės, 

mū- 
ne-

KURIS SURAMINIMAS 
PROTINGESNIS?

Dabar viskas “aišku” 
Dabar visi “žinome,” ko

l dėl • Stalinas “nedžiūgauja” 
' dėl komunistų . laimėjimo :
I Kinijoje. Lieka tik tiek pri-; 
dėti, kad šis klerikališkas 
rašeiva, pats jo “didenybė”1,

! miegodamas kliedą ir TIK VIEN*

Ikai kvailomis mintimis
! bando save nuraminti. j Marijonų Draugas dar 

Tas pats Urbonavičius ir!vis negali dovanoti gen. 
visi kiti klerikališki rašei- j Marshall. Jis negali net pil- 
vos, dažnai net bandydavo j nai džiaugtis Marshall Pla- 
sukirsti ' menševikiškus 
“prelatus” Grigaitį ir Mi-

rni. Skaitome:

chelsoną, pranašystėmis po planas Eui.opa

Amerikos Darbo Federa- Juo daugiau darbininkų ju- 
įcijos prezidentas William 
___ ___ ___ . _______i v ra 
daug geresnė proga Ameri- 

: kos darbo unijų vienybei,
negu kada nors yra buvus galva taip jau labai skau- 

j bėgiu paskutinių šešių me-jda, kad dviejų organizacijų 
i tų. Jo šis pareiškimas pla- gyvenimas neturi pateisini- 
'čiai atžymėtas spaudoje, mo? Green nori būti amži- 
1 Darbo unijose prasidėjo nu Federacijos prezidentu. 
! smarkios diskusijos šia te- Murray nesutinka nešioti 

ma. žemesnio rango karūną.
Žinant, kaip atkakliai 

abiejų didžiųjų organizaci
jų vadovybės spardėsi prieš 
unijų vienybę, sunku prisi
versti manyti, kad dabarti
nės kalbos duos teigiamų 
rezultatu ateityje. Galimas

Bet apie darbo unijų vie
nybę juk kalbama jau labai 

'seniai. Kalbos kalbomis ir 
I pasiliko. Ar geriau išeis

, kaip pasitikti ; jLI0 tarpu gapma šis tas 
, i į1’(“pafilosofuoti”. Naujos kal
ią jis piaaeua j)os a^įe jarp0 unijų vieny-

dėjimas susiskaldęs, tuo 
daugiau tame judėjime rie
biai apmokamų vietų.

Argi Greenui ir Murray

Tai Bent Pagerbė!
Aną dieną Niujorke (Manhattan Center salėje) įvyko 

Leonui Blumui pagerbti mitingas. Kalbėjo tokie dideli 
vyrai, kaip Dubinsky, Aleksander Kahn, Matthew Woll; 
ir jiems panašūs.

Kaip gi jie gerbė buvusį Francūzijos socialistų vado*- 
vą?

Niujorko “Times^ rašo, kad Bliumas buvo pagerbtas- už 
tai, kad jis kovojo komunistus!

Štai, kad norit!
O gal yra Amerikoje darbininkų, kurie dar Vis manė, 

jog Blumas kovojo už socialimą. Jeigu tokių naivūnų dar 
buvo, tai dabar Dubinsky, Woll, Kahn atvirai ir griežtai 
pasakė, jog šitaip galvojusieji klydo.

Kai socialistų vadovas po jo mirties esti šitaip pager
biamas, tai parodo, koks bevertis, koks tuščias buvo jo 
gyvenimas!

Mums, tačiau, atrodo, jog nei Woll, nei Dubinsky, nei 
Kahn nepasakė visos tiesos: nepaisant, kaip ryžtingai jų 
gerbiamas asmuo kovojo komunistus, jis negalėjo “su- 
bytyti” tam darbe Adolfo Hitlerio!

Svečias Neprašytas
Šią savaitę i Jungtines Valstijas atvyks svečias nepra

šytas — Čilės prezidentas Gonžalfez Videla.
Jis čia atvyks prašyti pinigų.
0 jis, tenka pasakytų Wall strytui jau yra gražiai už

sitarnavęs. Čilėje šiuo metu reakcija siautėja visu savo 
žiaurumu. Šimtai, o gal tūkstančiai geriausių Čilės dar
bininkų judėjimo vadovų ir patrijotų yra sukišta į ka
lėjimus. Kiti, tarp jų ir žymusis Čilės poetas Neruda, 
gyvena kituose kraštuose kaip politiniai tremtiniai.

Visame Čilės ilgame krašte siautėja juoda reakcijos 
naktis.

’• „Taigi ir Videla, atvykęs p mūsų, kraštą, ^galęsJškiljįnln- 
g'ai pasididžiuoti: žiūrėkit, kokią aš tvarką padariau di

1917 metų revoliucijos, kad 
Tarybų Sąjungos komunis-. 
tai neišsilaikys galioje, 
kad jie mokėjo ‘‘gijauti,” 
o nemokės statyti. Paskuti
nių trijų dešimtų metų is
torija, rodos, turėjo pamo
kyti tuos klerikališkus ir 
menševikiškus bukapro
čius, bet nepamokė. Jie tą 
savo “pražūties katekiz
mą” perkėlė iš Rusijos į 
Kiniją.

Kas jau galima, rodos, 
primesti komunistams, tai 
galima, bet jokiu būdu ne
galima primesti nemokėji
mo •statytų nemokėjimo 
kraštą .vesti ir-, tvarkyti. 
Juk, žiūrėkite, tokį baisiai 
atsilikusĮ ir taip baisiai ka
ru sugriautą kraštą Tary
bų Sąjungą jie pastatė ant 
tvirtų ekonominių kojų ir 
padarė milžiniška jėga vi
siškai ir grynai savo locno- 
mis jėgomis ir pastango
mis, be jokių paskolų iš se
nų, aukštai ekonominiai 
stovinčių 'kapitalistinių 
kraštų. Dar daugiau. Ne 
tik kad iš tų kraštų jokių 
paskolų jie negavo, bet 
dar susilaukė didžiausio 
pasipriešinimo ir kenkimo.

Arba paimkime dabar 
komunistų vadovaujamus

. _ v t proga KieriKa- 
apvienytą }jnės ‘Amerikos’ bendradar- 

.... kunigas Pikturna moko1 jabar? Pamatysime.
— pasaulinę tikinčiuosius, kaip p^Uimii _ 

pakenkimo • “Kristaus prisikėlimą.
• vo pamokslą x 

Apginti laisvę nuo (keistu ivadu. Jis rašo: 1J e
Garsusis kalbėtojas Cicero-, prezidentas Philip Murray, 

uas, mirus jo dukrelei, labai • išterorizavęs iŠ CIO kairią- 
liūdėjo. Jo geras draugas isias unijas, atsikreipė į 
Servius Sulpicius, reikšdamas' Amerikos Darbo Federaci- 
užuojautą, bandė jį guosti.,ja> Suvienytą Mainierių 

jis įrodinėjo, kad kiek- j Uniją, Mašinistų uniją ir 
žmogus yra mirtingas.: Geležinkeliečiu Brolijas su 

į pasiulymu tuojau sudaryti 
i bendrą nacionalį darbo uni- 
;jų komitetą, kuris šubend- 

pagonio rintų visų šių organizacijų 
žodžiai bent kiek suramino veiklą legislatures, politi- j 
liūdintį Ciceroną. O vienok 1 
tik taip tegalėjo viens kitą 
paguosti pagonys, kurie, ’ 
apaštalas sako, “neturėjo 
kios vilties.”

Mes raminamės kitaip, 
■vaiko mirties liūdinčiam 
vui mes nesakome: 
nvink! Neliūdėk, nes ne tik 
vaikas numirė, bet ir kiti tavo 
mylimi prieteliai mirs,” bet 
mes guodžiame : “Neliūdėk, 
nes tu savo vaiką sutiksi i.š- 
au kštintą.”

’ Visiškai bešališkai į šį 
reikalą žiūrint, kiekvienam 
bus aišku, kad pagonio su- 

JiTgaišjo'padarkyti raminimas daug protinges-

guli.
Del to

n

ateina i
Marsh alio

nebūt
są j u li

pk- j
an-

ekonominiai 
yra 

Marshallo nuopelnai, 
‘nesiginčysime.

Bet, ar daug kam 
g'alvą klausimas:
planas Europai visai 
buvęs reikalingas, jei 
gininkų karo strategai 
moj eilėj amerikiečiai ii* 
glai, 1944 ir 1945 metais bū-1
tų savo darbą visa pilnuma I 
atlikę, bet nesustabdę galin
gųjų armijų pusiau kelyj e ir 
neužleidę plačių Europos te- ■ 
ritorijų . . . Stalinui..

Gen. Marshallas buvo Jung
tinių Valstybių ginkluotųjų 
jėgų generalinio štabo virši
ninkas, 
(žinoma, 
tarimui), 
Anglijos armijos užimtų visą' 
Vokietiją, Austriją ir visus 

■ E'alkanus, neleidžiant bolevi- 
kams ten nė, kojos Įkelti. Be 
to, bolševikų 
k ėjo išprašyti iš Baltijos ir ki
tų kraštų ir tik tada padėti

su Prezidento pri- 
kad Amerikos ir

karo jėgas rei-

Kitais žodžiais ir daug 
trumpiau pasakius, gene
rolas Marshall arba visa', 
mūsų vyriausybė neturėjo 
nei apetito, nei išminties 
mūsų klerikalų iš Marijonų 
Draugo. Jie nedasivokė, 
kad jau 1945 m. reikėjo be

Įėję! Argi aš nevertas keleto desėtkų milijonų dolerių?
Taip, žiūrint Wall stryto bankininkų akimis, jis to 

vertas ir jis, be abejojimo, pinigų gaus.
Bet ką judošiui pasakys Amerikos žmonės, kurie regi, 

girdi -ir ąupranta7!,.v. . . . ■ > .
Čia tai jau kitas klausimas!

vienas :
“Dažnai tai prisimink, o tas 
sumažins tavąjį skausmą,” 
rašė Sulpicius.

Abejotina, ar tie

jų vienybė bus pasiekta, 
bet tiktai tada, kada Green 
ir Murray nebepajėgs atsi
laikyti prieš eilinių unijis- 
tų spaudimą link vienybės. 
Jie žengs tik tiek, kiek bus 
priversti žengti. Apie tai 
neprivalo būti jokios iliuzi
jos.

Šypsenos

Jo

Dėl 
tė- 

Nusira-

nis, negu kunigo Pikturnos

kos ir ekonomikos reika- I Vienas iš dviejų
lais. 0 paskui, girdi, bus' “Aš reikalauju, kad jūs 
galima pasikalbėti ir apjejman pasiaiškintumėte ir 
darbo unijų organinį ^susi- pasakytumėte teisybę’ 
vienijimą į vieną milžiniš- ij<ė įtūžus žmona ant 
ką federaciją.

Tokia federacija ištikrų- 
jų būtų milžiniška jėga, jei
gu kada nors visos darbo 
unijos susivienytų. Apskai
toma, kad šiandien Jungti- 

'nėse Valstybėse jau turime 
apie, šešiolika milionų orga
nizuotų darbininkų. Nieka
dos pirmiau Amerikos is
torijoje ši šalis neinate to
kios 4 armijos unijistų. Su 
protinga politika ir rūpes-

2 tinga vadovybe, šešiolika 
milionų darbininkų pasida
rytų nenugalima jėga. Tą 
pajėga būtų buržuazijai

Vyriausio teismo teisėjas W. 
O. Douglas sugrįžo savo par- 
eigosna, kuriose nebuvp buvęs 
per 10 mėnesių dėl susižeidi* 

mo nukritus nuo arklio.

sau-
savo

vyro.
Žmogelis atsibudo ir at

sakė: “Pasirink tik vieną,

“Beibe” ir teisėjas
Vyras teisinasi teisėjui:— 

Per virš metus laiko mes 
labai mylėjomės! ir links- 
mūs buvome. Bet beibė at
sirado ir mūsų laimė pradė
jo griūti, į

Susidomėjęs teisėjas: — 
Berniukas,r ar mergaitė?

Vyras:—Mergaite—blon
dine, kuri atsikraustė pas 
kaimyną, i

Darbo unijų vienybei ant Jis turi savo gauti 
kelio stovi jos vadai. Unijų Nemokius plaukti žmogus 
pasidalinimui nebuvo ir nė-' buvo benuskendąs, bet pa
ra jokio ekonominio bei po-i matė sargas ir išvilko. At- 
litinio pateisinimo. Federa Lsipeikėjęs žmogus sako sa- 
cija turi savo vadų kliką,!vo geradariui: “Duočiau 
kurie jokiu būdu nesutinka, jums dolerį už jūsų malonę, 
griežti antruoju smuiku ale nelaimė, kad tik dvido- 
apvienytoje organizacijoje. Į lerinę teturiu.” 
Nors CIO yra jaunesnis, Sargas: “žinote, ką pa- 
bet jau turi taip pat gerai darykite, 
įsivyravusių vadų kliką, vandenį, 
kurie taipgi nenori dasileis-1 trauksiu ir taip visą dvido- 
ti tos minties, kad jiems j lerinę užsidirbsiu”, 
gali tekti antrosios pozici- -------------------
jos. Nė kiek ne geriau su| KVITO, Ekvador. — To- 
Geležinkeliečių Brolijų.pre- m.ebambos upės- ištvinimas 
zidentaįsir -' sekretoriais, .ųuskandino 50 žmonių.

Žinote, ką pa
jus vėl šokite i 

o aš vėl jumis iš

1 ...........-.............      1 > i----------------------------------------------------—--------------------- -

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Antrad., Bal. 11, 1950



Kaip Gyvena Prezidentas Trumanas? Laisvoji Sakykla
Prezidentas Trumanas pirm 

išvyksiant j Floridą vakaci- 
joms, turėjo pasikalbėjimą su 
spaudos korespondentais. Jis 
ten sakė, kad mūsų šalies pi
liečiai “privalo būti gerais pa
triotais” ir ‘s'augotis klaidin
gų minčių.”

Bet kas gi žmogui mintis 
nusako? Jas nusako gyveni
mo aplinkybės, štai mūsų 
gerbiamasis prezidentas išvy
ko į Floridą gintis nuo taukų. 
Daktarai sakė, kad j j apsėdo 
tie nelabieji taukai. Mr. Tru
man turi nukaitinti mažiau
siai 20 svarų. Apie tuos tau
kus jam teks nemažai galvoti, 
nes, pirmiausiai, negalės val
gyti, ką tik nori.

Tuo kartu šalyje turime jau, 
kaip vyriausybė pripažįsta, 
apie 6,000,000 bedarbių. 
Daug bedarbių neįskaitoma, 
nes jie negauna bedarbių pa
šalpos ir apie juos “niekas ne
žino.”

Paimkime bile bedarbį, ypa
tingai kelių vaikų tėvą: ko
kios mintys bus pas jį? Pir
miausiai jis rūpinasi, kaip tik 
atsikelia, apie darbą—kur jį 
gauti. Su ta minčia jis gyve
na visą dieną ir vakare atgu
la. Labai bus retas atsitiki
mas, kad kurį nors bedarbį 
užpultų taukai. Jeigu, jau 
toks stebūklas ir atsitiktų, tai 
vis vien jis negalėtų važiuoti 
į Floridą ir taukus nukaitin
ti, nes nėra pinigų. Taigi, 
kaip matome, tai žmogaus 
mąstymą, mintį nusako ne jo 
norai, pageidavimai, bet gy
venimo sąlygos.

Kongreso narys Roy O. 
Woodruff, republikonas iš 
Michigano valstijos, iškūlė 
viešumon, kad mūsų preziden
tas Trumanas gyvena taip lo- 
bingai, kaip galėtų gyventi 
tik žmogus, gaunąs į metus 
nemažiau $3,500,000 Įplaukų. 
Kongresmano iškelti faktai 
buvo išspausdinti New Yorke 
“Sunday News” redakciniame 
kovo 19 d. Ir štai kas pasi
rodo.

Pamename, kaip savo lai
ku velionio Roosevelti priešai 
daug prieš jį šaukė. Vienok 
pasirodo, kad Rooseveltas, 
žmogus, ... kuris nesveikomis 
kojomis ■ buvo,.gyveno aprūpi
namas 53 asmenų, kurių, , ži
noma, išlaidas nešė valstybė. 
Dabar Mr. Trumanas, pagal 
kongresmano Woodruff pa
reiškimą, yra aprūpinamas 
225 asmenų, ir tai dar neį
skaitant didelio skaičiaus as
menų, kurie ne visada yra jo 
asmens aptarnavirpę, kaip tąi, 
sutvirtintų policijos būrių,. ,

Prezidentas Trumanas Į me
tus gauna $110,000 algos, 
žymi dalis algos yra paliuo- 
suota nuo įplaukų taksų. Jo 
reikalams valstybė užlaiko du 
didelius lėktuvus — “Inde
pendence” ir Sacred Cow.” 
Prezidentas turi puikų speci
ali jo patarnavimams trauki
nį—pu Įmaną vadinamą “Fer
dinand Magellan.” Valstybė 
suteikia jam gyvenimui pui

No Scalzi, No School,” šaukia jaunukų plakatai. Šie 
Yorkville, Ohio, vidurinės mokyklos mokiniai sustrei
kavo Švietimo Tarybai bandant prašalinti viršininką 

Philip R. Scalzi. jsakyta* pasitraukti, Scalti 
a t *i sakė klausyti.

kiausią palocių — Baltąjį Na
mą, o kada dabar namas tai
somas, tai kitą didžiulį palocių 
—“Blair House.” Na, ir prezi
dentas turi net 35 automobi
lius, visokių rūšių, kurie, su
prantama, yra aprūpinami 
vairuotojais. Dar prezidentas 
turi ir gražų jūrinį laiva 
(jachtą) “Williamsburg” ir 
specialius policijos jo asmens 
apsaugai būrius, kurie neį
skaitomi į tuos 225 asmenis, 
kurie rūpinasi prezidento as
mens gyvenimo reikalais.

Būtų, žinoma, didelė klai
da manyti, kad $110,000 į 
metus algos, tai visos prezi
dento įplaukos, žinoma; jis 
priklauso prie įvairių kompa
nijų, turi jų šėrų, kurie neša 
gražaus pelno. Nepamiršta 
prezidento jo artimi asmenys 
ir įvairių švenčių proga.

Dovanos Amerikoj yra la
bai didelėje- madoje. Savo 
laikais New Yorko majoras 
Walkens vyko į Europą va- 
kacijoms, ir štai, vieną vaka
rą nuėjęs gulti ant priegalvio 
atrado čekį ant $10,000. Na, 
tai tik vienas atsitikimas ir jis 
buvo tik miesto, teisybė, dide
lio miesto, majoras.

Taigi gražus patarimas pi
liečiams mąstyti, kaip mąsto 
mūsų prezidentas ir saugotis 
nuo velniškos pagundos. Ar 
taip gali mąstyti darbininkai, 
kurie vos suduria galą su al
gos kitu galu? Ar taip gali 
mąstyti bedarbiai? Ką čia 
jau ir kalbėti 1

Kaip mąsto prezidentas 
Trumanas, taip gali mąstyti 
General Motors Corp, ponai, 
kurie 1949 metais gryno pel
no pasidarė net $665,434,- 
232! Taip gali mąstyti Fordo 
kompanijos nariai ir visi na
riai to tūkstančio amerikiečių, 
kurie valdo milžiniškus šalies 
industrijos, gamtos ir bankų 
turtus.

Bile bedarbis, koks Jonas 
arba Juozas, jeigu, štai, atsi
budęs atsirastų esąs prezi
dento ekonominėje padėtyje, 
tuojau, žinoma, pamirštų dar
bo ieškojimo reikalą, pasi
ruoštų jachtą ir plauktų į 
Floridos pakraščius žuvauti. 
O ten pagavęs didelę žuvį ga
lėtų eiti - net ir su preziden
tu pam'ieruoti,’ kurio yra il
gesnė. Ir tai nebūtų joks pre
zidento asmens .įžeidimas, 
nes ir pats pilietis būtų lygus 
turto reikalais ir vienodai 
mąstytų. Bet lai pabando 
koks Jonas ar Juozas bedar
bis tą padaryti, nors jis, pa
gal šalies taisykles, yra lygtis, 
turįs lygias teisės/ ’kaip ir 
kiekvienas mūsų krašto pilie
tis!

Valstiečio Sūnus.

PER PENKERIUS TAIKAUS 
DARBO METUS

Vilnius, Lietuvos TSR sosti- 
! nė, pokariniais metais virto 
stambiu respublikos industri
niu bei kultūriniu centru. Sos
tinės pramoninių įmonių skai
čius padidėjo kelis kartus; 
padvigubėjo elektroenergijos 
išdirbis. Į veikiančių įmonių 
tarpą įvestos naujos, aprū
pintos priešakine technika, 
įlmonės iš pagrindų buvo re
konstruotos senosios. Miesto 
pramonė išleidžia metalo 
plaunamąsias stakles, tikslius 
maino jamuosius prietaisus, 
statybos mechanizmus ir daug 
kito.

Vokiškųjų - fašistinių gro
bikų paliktų griuvėsių vieto
je pastatyti daugiaaukščiai 
gerai sutvarkyti namai. At- 

į statyta daugiau kaip 100 tūks
tančių kvadratinių metrų gy
venamojo ploto. Atstatyti 
operos ir baleto teatro, dra
mos teatro pastatai, rekon
struojamas valstybinės filhar
monijos pastatas. Baigiamas 
statyti “Vilniaus” viešbutis, 
Mokslininkų namai, “Perga
lės” kinoteatras. Per pasta
ruosius ketverius metus ati
darytos 60 pradinių bei vidu
rinių .mokyklų, institutai, 
technikumai, šešios bibliote
kos, tiek pat kinoteatrų, 
700 parduotuvių. Sostinei ge- 
rai\ sutvarkyti per tą laiką iš
leistas ketvirtis milijardo ru
blių.
Maisto Pramone Aprūpinama 

f . Nauja Technika-
Lietuvos maisto pramonėje 

įvedama nauja technika, au
tomatizuojami daug darbo 
r e i k a 1 a u j anti eji proce
sai, mechanizuojamas rankų 
darbas. Marijos Melnikaitės 
vardo, “žibutės,” “Rūtos” ir 
kituose konditerijos fabrikuo
se tik 1949 metais atiduota 
naudotis dešimtys vakuuma- 
paratų, karameles automatu 
formuojamos mašinos, siur
bliai, transportieriai. Vieto
je naminio pobūdžio fabrikė
lių, kuriuos turėjo buržuazi
nė Lietuva, iškilo šiuolaikinės 
socialistinės įmonės. Dabar 
trys konditerijos fabrikai iš
leidžia dvigubai daugiau pro
dukcijos, negu visos buvusios 
13 senosios Lietuvos fabrikų. 
Mechanizuojamos sviesto-rie- 
balų, alaus, tabako pramonės 
įmonės.

Didėja Plačiojo Vartojimo 
Prekių Gamyba

Lietuvos tekstilės, trikotažo, 
siuvimo ir avalynės fabrikuo
se instaliuojami naujausieji 
įrengimai, gaunami iš broliš
kų Tarybų Sąjungos respu
blikų gamyklų. Naujomis ma
šinomis bei automatinėmis 
staklėmis pilnutinai yra aprū
pinti trikotažo ir siuvimo fa
brikai, verpimo kombinatas 
“Elnias.” Naujosios staklės 
montuojamos vilnonių audi
nių fabrike “Drobė.”

Lietuvos lengvoji pramonė 
plečia masinio vartojimo pre

Juokingas Burmos valdžios 
atsišaukimas
Rangoon, Burma. — Kuo

met burmiečiai partizanai 
ima viršų prieš dešiniosios 
valdžios armiją, tai valdžia, 
lyg juokus darydama, šau
kia partizanus pasiduoti.

i
Atomines Energijos Komisijos nariai klausosi savo pirmininko Sumner T. Pike (an
trojo iš dešinės) cenzoriško Įsako pranešimo spaudai, kad visi dirbantieji prie ato
minių gamybų ir jiems patarėjai turi bijotis kalbėti ar rašyti apie hydrogeninę 
bombą, nors tas ir neskaitoma sekretu. Toji pat cenzorių grupė Įsakė sunaikinti ką 
tik atspausdinto Scientific American žurnalo 3,000 kopijų, nes ten buvo rašoma 

apie H-bombą.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
kių gamybą. Palyginti su 
pereitaisiais metais, avalynės 
išleidimas šiais metais išauga 
du su puse karto.

Tekstilės fabrikai didina 
šilko audinių gamybą. “Kau
no Audinių” fabrike įsisavina
ma daugiau kaip 60 naujų 
raštų šilko audinių. Siuvimo 
pramonė pradėjo gaminti 

| daugiau kaip 100 naujų faso
nų pavasario - vasaros sezono 
drabužių. Didina produkcijos 
išleidimą kailių pramonė. Nuo 
stambiausiojo respublikos me
chanizuoto “Lelijos” siuvimo 
fabriko konvejerių dabar gau
nama trigubai daugiau avaly- 

! nes, negu pereitaisiais m.etais.
Auga kojinių ir puskojinių 

gaminių bei baltinių trikotažo 
išleidimas. Lietuvos lengvoji 

■ pramone šiemet išleis 60 pro
centų daugiau masinio varto
jimo prekių, negu pereitai
siais metais.

Į 15 Tūkstančių
Gyvulininkystės Fermų

Vyriausybės 1949 metų pa
vasarį priimtas Lietuvos res
publikos trimečio planas vi- 

j suomeninei gyvulininkystei iš
vystyti (1949-1951 metams) 
s ė k m i n g ai įgyvendinamas. 
Jau iki pereitųjų metų pabai
gos Lietuvos ' kolūkiai turėjo 
daugiau -kaip 15 tūkstančių 
gyvulininkystės ir paukštinin
kystės fermų. Daugiau' kaip 
pusė iš dabar esančių 6,300 
respublikos kolūkių turi po 
keturias fermas. v •
Lietuvos Kolūkiečiai 
Stato kaimus

Lietuvos kolūkiuose vyksta 
didele statyba. Kolūkiečiai 
persikelia iš viensėdijų į gy
venvietes. Pagal architektų 
sudarytus planus paruošta 
statyba daugiu kaip 700 gy
venviečių su mokyklomis, par
duotuvėmis, radijo mazgais. 
Kiekvienai kolūkiečio šeimai 
išskiriami pasodybiniai skly
pai asmeniniam naudojimui. 
Naujoms gyvenvietėms statyti 
valstybė kolūkiams ir kolū
kiečiams paskyrė ilgalaikius 
kreditus.
Nauji Fakultetai Aukštosiose 

Mokyklose
Lietuvos aukštosiose moks

lo įstaigose mokosi penkis 
kartus daugiau studentų, ne
gu mokėsi buržuazinės val
džios laikais. 1949 metais 
vienuolikoje aukštųjų mokslo 
ištaigų atidaryta keli nauji 
fakultetai ir skyriai. Vilniaus 
Valstybiniame Universitete 
įsteigtai žurnalistikos skyrius, 
Kaun0 universitete — sanita
rinės technikos inžinierių 
skyrius, žemes Ūkio Akade
mijoje — miškų ūkio fakulte
tas.

žemės ūkio ir veterinarijos 
akademijose šiemet atidaromi 
skyriai neakivaizdiniam že
mės ūkio specialistų parengi
mai.
Žemės Ūkio Kooperatyvinės 
Prekybos Išsivystymam

Lietuvos vartotojų koopėra- 

cijos prekybos tinklas ple
čiasi kas metai. Respublikos 
kaimų vietovėse veikia per 
1,500 parduotuvių. Apskri
čių ir daugelyje valsčių cen
truose veikia universalinės 
parduotuvės, turinčios platų 
prekių asortimentą. šiemet 
Lietuvos kaimuose atidaroma 
dar 300 parduotuvių.
Stambiausioji Lietuvos 
Knygų Saugykla

Valstybinė Centrinė Viešoji 
Biblioteka—stambiausioji res
publikos knygų saugykla. Bi
bliotekos fonduose yra 800 
tūkstančių tonų knygų iš vi
sų žinojimo sričių . Didelės 
vertės yra rankraščių ir se
niai spausdintų knygų sky
riaus fondai.
Lietuvos Kinoteatrų 
Ekranuose

Respublikos kinoteatrų 
ekranuose d e m o n str u o j a mi
trumpo metražo kinožurna- 
lai ir apybraižos, įrodą socia
listinės statybos laimėjimus 
Lietuvoje. Valstybinė kino- 
studija lietuvių kalba padubli- 
ravo daugiau kaip 20 meni
nių bei dokumentinių filmų. 
Didelio pasisekimo visur susi
laukė filmas apie Tėvynės 
karo didvyrę Mariją- Melni- 
kai.tę, < dokumentinis - filmas 
“Tarybų Lietuva.” .Dabar stu
dija baigė filmuoti • kinoapy- 
braižą “Naujojo gyvenimo 
kūrėjai,” pasakojančią apie 
lietuviškojo jaunimo gyveni
mą ir dubliruoti lietuvių kal
ba filmus “Mičiurinas,” “Susi
tikimas prie Elbos,” , “Berlyno 
kritimas” ir kitus.i •'
Nauji Lietuvių 
Dailininkų Darbai!

Lietuvos Tarybin ų dailinin
kų sąjungos Narni ose įsteig- 

parodų pavil- 
Neseniai čia buvo ati- 

etuvių dai
li paroda.

tas nuolatinis 
jonas.
daryta kasmetinė Ii 
lininkų naujų darb 
Išstatyti 40 autorių tapybos, 
skulptūros ir grafkos 
niai. šalia nusipelniusių meis
trų kūrinių < 
daug neseniai institutus 
gūsio jaunimo darbų.

kūri-

ekšponuojama
........... ! bai-

Liaudies Dainų Šventė
Lietuvos miestuose ir kai

muose vyksta pasiruošimas 
respublikinei dainų šventei, 
kuri įvyks šių metu liepos 
mėnesį Lietuvos TSR dešim
tosioms metinėms pažymėti, 
šventėje dalyvaus 385 liau
dies chorai, kuriuose yra per 
20 tūkstančių žmonių, šven
tės repertuare — tarybinių 
kompozitorių, lietuvių dainos, 
TSR Sąjungos tautų dainos, 
masiniai tautiniai šokiai.

SOVIETAI SUELEK- 
TRINS GELEŽINKELIUS

Maskva. — Šiemet bus 
suelektrinti svarbiausi So
vietų Sąjungos geležinke
liai.
Sekamais metais bus elek

triniais geležinkeliais su
jungtos su Maskva tarybi
nių respublikų sostines, ta
me skaičiuje ir Vilnius. 3 fUKrty, IJfh D.ny) — Antrad., B*l. 11, 1980

PERSKAIČIUS
A. BIMBOS RAPORTĄ

Įdomus tas drg. Bimbos 
raportas apie lietuviškų 
chuliganų skeričiojimus. 
Seniau tik spaudoje buvome 
skaitę apie siautimą žmo-| 
nijos neprietelių, fašistų.! 
Dabar tuos laisvės ir demo-1 
kratijos priešus . matome 
savo grynomis akimis. Per
skaitęs tą raportą, pajutau 
savyje kaž kokį nepasiten
kinimą mūsų progresyvių 
žmonių neapdairumu. Kai-; 
po kovotoją už civilę žmo-' 
gaus teisę, su pagarba svei- “ 
kinu drg. Bimbą už jo drą-i 
są, bent parodymu tiems 
užpuolikams to lenktinuko.

Progresyviai žmonės 
griežtai pasmerkia bent ko
kius razbajus, bet kai susi
duriam su fašistiniais žudi
kais, kurie kėsinasi * ant 
žmogaus gyvasties ir sten
giasi apkrėsti mūs šalies 
demokratiją fašistinėmis 
utėlėmis, tai jau kitas klau
simas.

Aš tėmiju spaudoje apra
šymus apie fašistinių raz- 
baininkų zyliojimus. Su ap
gailestavimu reik pripažin
ti tą faktą, kad mes kovoje 
su lietuviškais chuliganais 
esame apsileidę. Paimkime, 
pavyzdžiui, Clevelandą!

Visiems žinoma, kad šie- 
metai yra pavadinti šven
taisiais kryžiokų karo me
tais prieš progresą ir už fa
šizmą'. Taipgi žinoma, ir tas 
faktas, kad su pradžia šių 
metų fašistiniai razbainin- 
kai demonstruoja pagal tą 
“šventų metų” prisakymą 
inkvizitoriškus savo sie
kius. Na, o mūsų progresy
viai žmonės iki šiol jokios 
atydos nekreipė. Rengiami 
parengimai be jokios ap
saugos — be jokio prisiruo
šimo apsiginti nuo tų inkvi
zitorių.

Clevelande, tie chuliga
niški razbaininkai sumušė 
kalbėtoją, apstumdė triū
siančias moteris, spėka su
sigrūdo į svetainę, nepasi- 
mokėdami įžangos, pasakė 
chuliganišką pamokslą, per
skaitė provokatorišką kate
kizmą, pavadintą rezoliuci
ja ir nekliudomai staugda
mi išėjo!

Po tos chuliganiškos fa
šistų rujos, mūs. korespon
dentas- rašo:
--■•Muštynės neįvyko tik 
dėlto, kadk irius žmonės už
silaikė šaltai ir rimtai.”

Vienas korespondentas, 
aprašydamas Chicago i įvy
kusia fašistų rują, rašo:

“Mūs žmonės elgėsi šal
tai ir kultūriškai ir tas mūs 
žmonių ramus užsilaikymas 
neprileido prie muštynių.”

Reiškia, jei tau davė į 
vieną veidą, tai atsuk ir ki
tą. Jei į tave meta akmenių, 
tai tu atgal meskie duona. 
Tai bus ir šaltas užsilaiky
mas, ir kultūriška!

Man dinktelėjo mintin, 
gal taip “kultūriškai” ir 
šaltai užsilaikė Lietuvos 

. buvęs prezidentas K. Gri
nius. Nors Grinius žinojo 
fašistų ruošimąsi prie per-

Paštas išleido naują 3 c. štampą pagarbai traukinių 
vairuotojų. Pradės pardavinėti šio mėnesio 29-tą.

| versmo, bet dėl apsigynimo 
nieko nedarė. Smetona su 
Plechavičium nakties laiku 
užklupo Grinių ir šisai be 
jokio pasipriešinimo, atida
vė šalies vairą fašistams.

Mes šioje šalyje turime 
teisę gintis nuo užpuolikų. 
Mes turime teisę apginti 
savo’gyvastį ir savo locnas- 
ti. Kai mes nusamdome ir 
užmokame nuomą už sve
tainę, tai tik valdžios tar
nautojai gali dėl inspekcijos 
įeiti. Prieš chuliganus, be
siveržiančius spėka, nežiū
rint kokias priemones reik
tų pavartoti apsigynimui 
nuo banditų, privalome gin
tis.

Tokiuose susidūrimuose 
su žmonijos neprieteliais - 
razbaininkais, kalbėti apie 
kultūrą ar etiką, yra augi
nimas gyvatės savo antyje. 
Tuomi tik paskatinami tie 
fašistiniai tamsūnai prie 
tolesnių užpuldinėjimų. Pas 
tuos chuliganus žmonišku
mo ar demokratinio supra
timo nėra, tai su tokiais 
prisieina ir elgtis, kaipo su 
tamsūnais razbaininkais.

Mes neprasižengsim nei 
prieš kultūrą, nei prieš eti
ką. Mes tiktai ginamės nuo 
užpuolikų-razbaimnkų. Mes 
su politiniais oponentais ar
gumentuojame žodžiais ir 
per spaudą, bet ne užpuldi
nėjimais, spėka, kaip lietu
viški chuliganai daro.

Jei Clevelande rūpestin- 
[gai būtų prisirengta ir pa
statyta bent. 25 ar 30 drą
sių sargų, tos moterys ne
būtų buvę chuliganų stum
domos ir kalbėtojas nebūtų 
buvęs sumuštas. Čia tai 
mūsų pačių apsileidimas.

Aš visu šimtu nuošimčių 
i pritariu drg. Mizaros su- 
i manymui steigti nacionalį 
I komitetą apsigynimui nuo 
fašistiniu razbaininku. Tas v

'komitetas privalėtų instru
ktuoti kolonijų progresy
vius žmones, kaip orientuo- 

itis apsigynime nuo užpuoli- 
ikų. Tas komitetas rinktų 
jaukas legaliams patari- 
.mams ir šiaip apsigynimo 
; reikalams. Tas komitetas 
i privalėtų išleisti anglų ir 
! lietuvių kalbomis lapelius, 
i išaiškinančius, kas yra tie 
įsnykinę į šią šalį fašisti- 

inįai užpuolikai. Būkime ap- 
1 dairūs' ir drąsūs kovotojai 
už žmogaus sąžinės įsitiki
nimų laisvę ir demokratiją.

Darbininkas.

ANGLU DARBIETIS 
LAIMĖJO RINKIMUS

London. — Papildomuo
sius Anglijos seimo rinki- 

į mus Sheffielde laimėjo dar- 
bietis Frank Soskice prieš 
bendrąjį konservatų - libe- 

Irajų kandidatą.
Taigi darbiečiai - socia

listai turės seime 4 atsto
vais daugiau, negu , visos 
buržuainės partijos kartu.

OLDENBURG, — Vokie
tija. — Nukritus auto-bu- 

I sui į kanalą, žuvo 9 žmonės.
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(Tasa)

Pasiekęs Palūgę, mokytojas patogiai 
įsitaisė juodalksnio pakrūmėje ir išvartė 
visą- laikraštį, ieškodamas, ką “dvasiš
kasis Obelių miesčiuko valdovas” norėjo 
pasakyti savo “De profundis.” Vienoje 
vietoje rado žinutę apie Sibirą:

Siberijos valdžia, atsiskyrus nuo 
rusų socialistiškos federatyvios so
vieto - respublikoniškos valdžios pa
sirinko Omską savo sostapile. Čia 
gyvena kunigaikštis Lvovas, genero
las Aleksiejevas, -eserų lyderis Avk- 
sientjevas ir dar kiti aukšti revoliu
cijos priešai... Omske pastaruoju 
laiku tapo nušauta ketvertas tūks
tančių darbininkų, moterų ir vaikų. 
Darbininku labai nerimstamą ...£

Baltasis teroras nebuvo naujiena. 
Apie Sibiro maištą jau seniai sklido ži
nios. Monarchijos restauratoriai bloka- 
vosi su eserais, su menševikais ir su kuo 
tiktai buvo įmanoma susiblokuoti, kad 
tik susilpnėtu proletariato respublika — 
RTFSR.

“Negi tuo Sibiro terpru klebonas no-

siruošimui į kovą prieš okupantus.
“De profundis” ... Išsiskersit, ir pa

sibaigs viskas! Amen jūsų revoliucijai! 
— tartum sakytų mokytojui kunigo bal
sas. N-e, negiedosi laidotuvių giesmės 
revoliucijai, juodaskverni! Ne! Revoliu
cija dar visos savo jėgos neparodė!.. . 
Revoliucijos Armija auga su kiekviena 
diena, o kai sustiprės, išstums, išvarys 
grobikus...”

Dirbusiam sąmoningą revoliucinį dar
bą bemaž penkiolika metų, perėjusiam 
caro katorgos mokyklą, Didžkui nebuvo 
sunku išsiaiškinti vidaus kovos su opo-

nėms tyrinėti. Tie tyrinėji
mai davė sekančius rezul
tatus. Tyrimai parodė, kad. 
o rangas ir šimpanzė moka 
vartoti įrankius, o šitai pa
rodo aukštą proto išsilavi
nimą. barė tokius tyrimus. 
Išorėj l$lėtkos, kurioj sėdė
jo šimpanzė, dėjo bananą, 
mėgiamą beždžionės mais
tą. Bananas buvo taip toli 
padėtas, kad beždžionė ne-

(Tąsa) 

žinoma, kad žuvį, galima iš
mokinti paskirtomis valan
domis atplaukti gauti mais
to ir t. t.; apskritai joms 
reikia pripažinti gabumas 
atminti, nors ir labai silp
name laipsnyje. Tuo būdu 
skirtas tarp žmogaus proto 
ir gyvulių yra tiktai kieky
binis, tai reiškia, kad žmo
gaus smegenys yra geriau-, 
šiai išsivysčiusios, yra to- galėtų pasiekti jį, iškišusi 
buliausios, užtai ir protas, ranką per užtvarą. Kitoj 
smegenų veikimo pasekmė Į klėtkos pusėj buvo numes- 
sieke aukščiausio laipsnio. tos kelios lazdos. pra-

Šiuo žvilgsnių beždžiones džių, sako tyrėjas — bez- 
gyvulio džionė kelis kartus stengė-

Pagaliau dar vienoje vietoje mokyto
jas užtiko nagu atbrėžtą kryžiuką — ties 
žinute “Dvi srovės Rosi joje”:

Laikraščiui “Vossische Zeitung” 
iš Stokholmo praneša: “Bolševikų 
valdžia yra perskilusi į dvi dali. Vie
nas bolševikų valdžios centras esąs 
Petrapilėje, kitas Maskvoje, ir tuo
du centru tarp savęs nebeturį nieko 
bendra. Maskvoje Leninas esąs gry
nai bolševikiškos valdžios atstovas. 
Ta valdžia pritarianti Brastos tai
kai. Atpenč Petrapilėje Trockis va
rąs maždaug tokią politiką, kaip 
pirma Kerenskis. Trockio rūpesniu 
Fransijos ir Italijos pasiuntiniai ir 
anglų bei fransų kariuomenės komi
sijos, kurias Leninas iš Rusijos šiau
rių prieš keletą savaičių buvo išva
ręs, — iš Suomijos pietų vėl tapo 
pašaukti atgal. Padedant toms fran
sų bei anglų komisijoms, Trockis 
ketina suruošti naują kariuomenę. 
Trockis stengiasi savo pusėn pa
traukti pirmiau jo taip nekęstus ka
detus. Vyriausybei išsikėlus į Mask
vą,, Miltiukovas jau du kartu Petra- 

. \ pilėje buvęs pas Trockį ir su juo, ad
mirolu Verderevskiu ir anglų pa
siuntiniu Buchananu turėjęs slaptų 
pasitarimų. Šalia to Trockis sten
giąsis patraukti savo pusėn ir de
šinįjį socialių revoliucionistų sparną, 
kurie yra griežčiausi Brastos sutar
čių priešai. Tiek yra tikra, kad šito 
sparno vadas Černovas eina išvien 
su Trockiu. Be abejo, Trockis sten
giasi sujungti visus tuos gaivalus, 
kurie priešingi Brastos sutarčiai. 
Paskui jis stengsis pašalinti Lenino 
valdžią, ir padedamas Londono bei 
Parišo, ruoš naują kariuomenę ... 
(“Dabartis,” 1918 m., Nr. 43).

“Tai, mat, ką reiškia “De profundis”
— iš prarajos šaukiantis laidotuvių bal
sas ... Štai, ką norėjo pasakyti Kanopa,
— susimąstė mokytojas.'— Negi Troc
kis jau pražudė revoliuciją? ... Ne, ne
sidžiauk, juodaskverni, Revoliucija pa
jėgi! Revoliucija dar neišvystė, neišrišo 
visų jėgų, kurios glūdi liaudyje! Anksti 
tau egzekvijas giedoti!.. .”

Klebonas buvo atkaklus ii' labai atsar
gus priešas. Kiekvieną progą įgelti jis 
išnaudodavo pilniausiai, bet žinojo ribą, 
kurios, mokytojui bekenkdamas, negalė
jo peržengti, neužsitraukdamas viso val
sčiaus rūstybės ant savo galvos. Mokyto
jas, neturėdamas jokios padėties oku
pantų tvarkomame valsčiuje, plačiausiai ' 
išpopuliarėjo net ir už Obelių ribų.

Pašiepti mokytoją, sumažinti jo auto
ritetą, parodyti jį esant juokingą ir ne
praktišką utopistą — svajotoją, — tą 
visa klebonas galėjo atlikti visur ir viso
kiomis priemonėmis, bet jo rankose buvo 
ir labai rimtų priemonių... Jei užsiun
dytų vokiečiais, — tai jau galas tada 
Obelių draugijoms, kurseliams ir visam 
plačiai užsimotam mokytojo darbui, ku
ris buvo tik priedanga, tik skraistė daug 
svarbesniam reikalui — palėpiniam pa-

Prieš pat 1914 metus susirado moky
tojas Rygoje savo seną draugą •— bir
žietį Karolį, dirbusį kurį laiką “Vilnies” 
redakcijoje, per jį susirišo- su “lietuvių 
bolševikų” grupe, 'gavo spaudos ir ėmė 
burti aktyvesnius draugus į vietinę Ro
kiškio organizaciją, bet užėjęs karas vi
sus išblaškė.

Okupantai neleido iš kreizo niekur nė 
kojos iškelti be tam tikrų žandarmerijos 
leidimų, sekiojo kiekvieną žingsnį, suk 
minėjo ir vežė į'visokiausias stovyklas Vo
kietijos gilumon. Mokytojo aktyvas, su
darytas daugiausia iš aplinkinių dvarų 
darbininkų, beregint iširo.

šlykšti buvo atmosfera. Mokytojas 
jautėsi iš visų pusių apsuptas. Užklup
davo seklius, šešėliais slankiojančius jo 
pėdomis, pagaudavo žmones su vylingo
mis kalbomis, — atėję prašo pagelbėti, 
o pasinarplioji, — pasirodo, kilpą spen
džia. Jei tik vokiečiai pagautų mažiausią 
jo ryšį su belaisviais ar besislapstančiais 
nuo žandarų, jam grėsė byla už šnipinė
jimą ir — kartuvės. *

Ir jam, ir kiekvienam kitam, likusiam 
vokiečių okupuotoje teritorijoje, sąmo
ningam kovotojui dėl socialistinės revo
liucijos Brasta buvo tik pasunkėjusios 
kovos sąlygos, tik dar daugiau energijos 
ir atsparumo reikalaujančios sąlygos, o 
šiaip — ir programa, ir tikslas, ir prie
monės tikslui pasiekti pasiliko juk tos 
pačios ...

“Ne, nebus taip, kaip su Paryžiaus 
Kortiuna buvo!.. . — tvirtino sau mo
kytojas. — Petrogrado Komuna apsigy
nė, — apsigins ir visa Federacija'. ..”

Išsitraukęs iš kišenės plono popieriaus 
lapelių gniūžtę ir smailai nudrožtą pieš
tuką, mokytojas ėmė rašyti jau anksčiau 
apgalvotą ir apdailintą mintyje lapelį:

“Durtuvais pasirėmusios, Vokietijos 
ir Austro-Madjarijos grobikų sąjunga 
paskelbė, kad Lietuva, Lenkija ir Latvi
ja “norinčios atsiskirti” nuo Rusijos. . .”

Rašyti geriausia būdavo šventadie
niais ir ne namie, bet miškelyje, arba 
Palūgės krūmuose: feldpolicija tavęs iš 
netyčių neužklups, ramiai sau užbaigsi, 
sulauksi šventiškai pasipuošusiu Jurgio 
Kirstukėlio, lyg po bažnyčios pamaldų 
dykinėjančio pakrūmėse, įduosi jam la
pelį, o paskui jau — Pakriaunio dvaro-' 
kų dalykas tą lapelį .padauginti ir iš
siuntinėti po artimiausius dvarus .. .

“Tie — Belgijos, Serbijos ir Juodkal
nijos nepriklausomybės duobkasiai per
ša Lietuvai karalių iš Vokietijos valdan
čiųjų namų. Ką reiškia “nepriklausomy
bė” okupantų naguose? Ar mažai mus 
prikankino vokiečių žandarai?...”

Atbangavęs nuo ežerynų< vėjas, juod
alksnių viršūnėmis srovendamas nuo Pa
lūgės, vartė, garbanojo mėlynu šilku' at- 
šviečiančius, jau plaukti pradėjusius ru
gių rėžius. Saulė kas kartą vis labiau 
kaitino, ir begalinėje dangaus aukšty bė
ję sust-ero keista garų masė — be šešė
lio, be kontūro, — bekūnis, klaikus debe
sėlis, lyg baltų putų samplaika melzga- 
name vandenyje.

Mokytojo pasirinkta vieta leido maty
ti'visus priėjimus: iš dešinės klojosi 
miestelio daržais suraikytas slėnis, už jo, 
tarp kuplių medžių ir raudonų čerpinių 
miestelio stogų, stiebėsi į dangų dvylas, 
pilkas bažnyčios bokštas.

Keliai nebedulkėjo, tik kur-ne-kur 
tarp vasarojaus rėžių tesimatė linguo
jančios, baltom skarelėm apsirišusios, vė
lyvos maldininkės. Kanopa jau pradėjo 
pamaldas: iš tolo nuo šventoriaus skli
do pavėjui silpnas vargonų dūzgimas.

(Bus daugiau)

užima vidurį tari): 
ir žmogaus.

Išmatavę žmogaus kau
šo talpą, rasime, kad euro
piečio kaušo talpa lygi 1400 
—1500 kubiniu centimetru. 
Ras žemesnes žmonių rases 
ji mažesnė. I 
los veddus antai—tik 1224 
kub. cent.; pas bušmenus 
ir indėnus—apie 1000 kub. 
cent.; pas primatus lygi 
maždaug 550 k. c., tiktai 
pas didžiausią tarp jų, ir

si pasiekti bananą stačiai 
rankomis, bet tas jai nepa
vyko. Apsidairiusi pamatė 
lazdas, paėmė vieną jų, pa
traukė s banana arčiaus, o v z

po to jau ranka pasiėmė.” 
taip.- Beždžionė pasielgė taip, 

L as Geilono sa- kaįp tokiuose atsitikimuose
pasielgtų žmogus. Maža to, 
jos išmintis dar toliaus sie
kia. Kitą kartą bananą pa
dėjo taip .toli, kad viena 
lazda jis pasiekti negalima 
būtų. Klėtkoj buvo padė
tos kelios iš bambuko laz
dos, tokios, kad vienas ga
las galima būtų įstatyti į 
kitą ir tuo būdu labai pail
ginti lazdą. Šimpanzė pa
bandė pasiekti bananą ran- 

i ka, po to lazda, bet veltui,

kai. Kai kurios mėgsta 
griauti, ką kitos pastato, kad pas šimpanzę antai yra 
Beždžionės tarp kito ko ‘
labai mėgo žaisti su višto
mis. Duoda vištai duonos, 
o kuomet ji nori lesti, štai- tu, gėrimu, kitais gyvuliais 
ga atitraukia duoną. Arba ar asmenimis. Kiekvienam 

garsui atatinka tam tikras 
jausmas. Tai nėra žodžiai 
kaip žmogaus, bet yra jau 
kalbos 
tur būt vystėsi .žmogaus 
kalba, 
mechanizmas tarti garsus, 
bet nėra atatinkamo me
chanizmo smegenyse, nuo 
kurio priguli žmogaus kal
bos gabumas. Nėra kalbos 
centro, užtai jos negali 
kalbėti. Nustatyta, kad pas 
žmogaus gemalą, centras 
smegenyse, valdąs rankų 
judėjimą, išsivysto šeštame 
mėnesyje, o kalbos centras 
žymiai vėliaus. Iš šito gali
ma padaryti išvada, kad 
vaikščiojimas stačiai iš tik
rųjų išsidirbo anksčiau ne- 

|gu kalba, kuri surišta su 
tobulesniu smegenų išsivys
tymu.

Tuo būdu mes matome, 
kad ir beždžionės turi ga
bumą manyti, tverti vaiz
dus, kad jų veiksmai sudė
tingi, kad protas nėra vie- 

ino tik žmogaus ypatybė, 
kad skirtas čia tik kiekybi
nis. Jausmų gyvenime jos 
daug artimesnės žmogui.

užuomazga.

Pas šimpanzę yra

Tėvas lygiai kaip ir ^.u<^as_ ^ikti as."

žaidžia

bučiuoja ją, kaip. Pusiau žmogus,
_ _ • . . ; ia i Ii z'x z-A i t i z-i ' ' ii

Iš šito aišku, kad žmogus

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Antrad.£ Ba|. 11, 1950

tęsėsi ilgai, imdavo 
belsti, neramiai dės-

32 įvairūs garsai. Tie gar
sai surišti (asocijuoti) • su 
įvairiais reiškiniais: mais-

LONDON. — Neoficialiai 
pranešama, kad Budapešte, 
Vengrijoj, susirinko kari
niai Sovietų ir kitų Komin- 
formo šalių vadovai.

tvirtina, kad 
savo kalba gali 
mintimis. Sulyg

sąmone tyrinėtojai
3 metų

menį, kūdikiški kibinimai, 
i žaidimai, žvilgterėjimai, 
garsai toki, tarytum šim
panze nori pasakyti, bet ne-

mas. Su draugais dalinasi au^ra,.ieia saknys-
ką patys mėgsta. Labai • - - -- —
jautriai atsineša prie ligo-;?avo seninus giliai įaugęs

• i • i crwiilni nciQfiiili knn ne

viena ranka lesina vištą, o 
kita nematomai įduria viš
tai viela ar šipuliuku. Joms 
labai1 tiko, kad višta surik
davo ir pašokdavo. Užsiė
mimo jos labai nemėgsta. 
Kaip tik tyrinėtojas kvies
davo šimpanzę užsiimti, ji
nai tuoj darydavosi liūdna, 
pykdavo, kartais imdavo 
verkti, nenorėjo kreipti do
mės į nieką. Jeigu užsiėmi
mas

teles kiek mažesnė), talpa 
siekia 600 k, c. Tuo būdu 
laukinių žmonių galvos 
kaušo talpa užima vidurį 
tarp beždžionių ir išlavinto 

! europiečio, kurio talpa 3 
Įkartus didesnė už beždžio-1 
I nes. Tą t patį apturėsime,! 
i paėmę smegenų svorį. Mesi 
Ičia imsime vidutines skait-|k^ bananą. Visos į žmogų 
Įmes, nes pas kai kuriuos: panašios beždžionės (ir 
talentingus žmones sniege- į orangaS) p. šimpanze, Ir go
nys daugiau sveria. Iaig]!vpa, p. gibonas) ’ vartoja 

į vidutiniškai Europos tautų hazcja i vairiems reikalams; 
' žmogaus smegenys sveria tai kaiį)0 buomą> kad pakė. 
■1380 gramų, negrų — 1270hus sašlavu dėžes dangtį; 
!gr. Ne. vienas gyvulys netu- lazda kasa gaknis> prislėgia 
i ri tokių sunkių _ smegenų (dldeza ar pelę, skiedra va- 

nešvarumus.
v . v. . .. ,_______j___ jos nesimuša

tarp žmogaus ir žinduolių., iazdomis, kaip žmonės, tik- 
Goj’ilos smegenys sveria. pp mėtosi. Šimpanze net 
42o gr.; o rango 400.gr.; i pap gamina sau įrankį: 
kitų žinduolių dar mažiaus.' nidauzįa šaka, nuraško la- I omini Uiii»-irv lxti i-a 4-1 /•< z4 i i 1 , _ , , , 1 ._

į pus ir naudojasi ja, kad
'pasiekus bananą.

Darė ir kitokius bandy- 
imus. Bananą pakabindavo 

Apie tai, kad didieji sme-1 aukštai, kad beždžionė ne- 
Įgenų pusrutuliai pas žmo- įgalėtų jį pasiekti; klėtkon 
gų turi daugybę vingių ir įdėdavo medinę . dėžę. Iš 
raukšlių, jau kalbėjome; pradžių beždžionė manė 

i pas beždžiones jų daug ma- pašokusi nutverti bananą, 
žiaus, o pas kitus žinduo
lius jų visiškai nedaug.

Iš viso, kas pasakyta, ma- užlipo 
tome, kad beždžionių antro- bananą. Kitą kartą į dėžę 
poidų smegenys ir savo dy
džiu ir svoriu artimiausios 
žmogaus smegenims. Savo 
išmintimi jos taipgi toli 
perviršija kitus gyvulius ir 

j šiuo žvilgsniu jos panašiau- 
| sios į žmogų.

Šiuo klausimu pastarai
siais laikais tyrimus darė 
ne vienas specialistas psi
chologas. 1914 m. saloj Te- 
nerif (vienas iš Kanarų sa
lų, ties Afrikos vakarų 
krantu), kur giriose gyve
na šimpanze, vokiečių buvo 
įtaisyta specialė stotis bež
džionių protui tirti. Jos gy
veno tam tyčia aptvertame 
parke, tarytum laisvėj, kur 
mokslininkai psichologai 
darė su jomis įvairius ban
dymus. V o k i eč i am s k a r ą 
pralaimėjus, stotis buvo 
uždaryta beždžionės perga
bentos į Berlyną, kur Kole- 
ris tęsė bandymus. 1915 m. 
įsteigta panaši laboratorija 
Kalifornijoj, kur garsus 
psichologas Jerkis tyrinėjo 
orang’o protą. Panaši labo-

tė -jai patiektus daiktus.
Sulyg 
palygina orangą 
vaikui, šimpanzę su virš 4 
metų, o giboną — vaikui 
dar nepradėjusiam kalbėti.

Beždžionės mėgsta ka
binti sau ant pečių virvaga
lius, skarmalus, žolių stiebą 
ar šaką. Viena apsukdavo 
šniūrelį aplink viršugalvį 
ir ausis. Pastebėta pas jas 
net šis tas panašaus į šokį 
su treptelėjimu kojomis kas 
antras žingsnis.

Pas antrapoidus labai iš
sivystęs motinos prisirisi-, 
mas prie vaikų. Tėvai žai
džia su vaikais, kaip žmo
nės. r 
žmogus, mokina, lavina i 
vaiką, ant motinos guli rū-i

! pagalios dasiprotėjo įstaty- pestis apsaugoti ir maitinti
! ti vienos lazdos galą į kita jį. Kuomet vaikai
! ir tokia ilga lazda prisitrau- su svetimais, tėvai atydžiai ^a? panašumas taip
II - 1 .. .. .. T T*  • Y...   I............................................................. . . . d zUJzJir. Irti/J*

i kaip žmogaus. Beždžionių k J k : 
smegenys užima vidurį peštvnėse i

Liūto antai, kurio kūnas du 
kartu sunkesnis už žmo
gaus kūną, smegenys sve
ria vos 220 g r.

loj. 1924 m. tokia pat įstai
ga buvo įkurta prie univer
siteto Niu-Hevene. 1923 m. 
Kongo (Afrikoj) įsteigtas 
parkas su įstaiga gorilai 
tyrinėti. Panašios laborato
rijos įsteigtos 'ir Naujoj 
Gvinėjoj. Pas mus Sovietų 
Sąjungoj Suchume įsteig
tas taip pat parkas beždžio-

bet kuomet šitai jai nepa
vyko, patraukė artyn dėžę, 

ant jos ir pasiekė

daboja, kad kiekvienu mo
mentu ateiti su pagalba. 
Paūgėję vaikai prižiūri ma
žesniuosius. Gyvena jos po
romis. Patinas slaugina pa
telę kelis mėnesius, glamo
nėje ir 1 
žmonės. Kelios šeimos su
daro bendruomenę. Pas jas 
labai išsivystęs draugišku-

didelis, kad' mės kartais 
jaučiam nemalonų giminys
tės jausmą” — rašo Jerkis 
savo veikale. Visa tat su
daro įspūdį, kad prieš mus 
ne paprastas gyvulys, bet 

“dabarti- 
|nis bočius”, nevykęs ban
dymas sutverti žmogų. Čia 
ankstyboji mūsų minties

pridėjo akmenų. Beždžionė 
nepajėgė patraukti dėžę; iš
metė iš dėžės akmenis, tuš
čią patraukė ii1 užsilipusi 
pasiekė bananą. Kuomet 
bananas kabojo taip aukš
tai, kad užlipusi ant dėžės 
vis dar negalėjo pasiekti, 
tuomet uždėdavo mažesnę 
dėžę ant didesnės ir užsili-j 
pusi pasiekdavo bananą. 
Drangas kelias dienas ne- 
dasiprotėjo uždėti dėžę 
ant dėžės, kad pasiekti ba
naną. Šimpanze prie to pri
eidavo į 5 minutes. Dėžės 
vietoj ji imdavo ir kulbę, ir 
stalą, ir akmenį. ; .

Be to tyrimai parodė, 
kad šimpanze atskiria 30 
spalvų, gali pažinti raides, 
atskiria daiktus nedidelio 
skirto dydyje ir t. t.

Tyrinętojai pažymi labai 
didelį beždžionių panašumą 
vaikams. Tyrinėtojas Kots 
rašo: “Savo emocijose
(jausmuose) ir valios sfe
roje šimpanze labai panaši 
į sangvinišką kūdikį su jo 
staigiu ūpo pasikeitimu, | 
nepastovumu pasiryžimuo- | 
se ir netolygumu noruose. 
Tai nepaliaujamai judri, 
nesuturimai gyva, linksma 
esybė; visuomet veikli, lais
va, draugiška, ieškanti 
užuojautos, glamonėjimo ir 
dalyvavimo bendrame žai
dime, kurį maino kas minu
tė.” žaidžia jos kaip vai-

nių. Mirusį apverkia ypa
tingu verksmu su nukorimu' 
lūpų. “Šitas balsas sukėlė 
manyje šiurpulius” — rašo 
vienas tyrinėtojas. Savo 
jausmus beždžionės išreiš
kia lygiai taip, kaip žmo
nės. Vienas tyrinėtojas 
taip rašo: “Kuomet aš neį
dėjau cukraus į pieną, 
beždžionė nenorėjo jį imti, 
stengėsi numesti indą. Kuo
met gi įdėjau kelis cukraus 
gabalėlius, beždžionė paė
mė pieną ir norėjo mane 
pabučiuoti, tarytum dėko
dama.”

Garneris 
beždžionės 
pasidalinti 
juo beždžionių kalba susi
deda daugiau negu iš 300

į gyvulių pasaulį, kad jis 
išsivystė iš gyvulių, laips- 
-niais besitobulindamas savo 
surėdyme nuo žemesniųjų 

’.ligi aukštesniųjų, nuo van
deninių ligi sausuminių, 
nuo žinduolių iki' primatų. 
Dabar kyla klausimas, ar 
žmogus kilęs iš beždžionių, 
ir tuo būdu yra tiesioginis 
jų ainis, ar ir beždžionė ir 
žmogus kilę iš vieno gyvu
lio, iš kurio išėjo dvi šakos, 
iš vienos išsivystė žmogus, 
iš kitos antropoidai—bež 
džionės.

(Daugiau bus)

Kad niekas nesiliktu neišklausinėtas, nesurašytas, san- 
franciskiečiai surašinėtojai Helen Mabbott ir John Mc
Closkey užkeliami ant skajuottfs Farralon Salos, stūk
sančios iš Pacifiko gelmių už 22 mylių nuo 'sausžemio.

Ten rado 17 asmenų.



Norwood, Mass.
IŠ PUIKIAI PAVYKUSIU 

PRAKALBŲ

Kovo 25 d. įvyko prakal
bos, kurias suiengė Lietuvių 
Literatūros Draugijos 9 kp. I 
Kalbėtojas buvo Draugijos 
pirmininkas ir dienraščio 
Laisvės redaktorius Antanas 
Bimba ir Literatūros Draugi
jos sekretorius D. šolomskas. 

šolomskas kalbėjo apie 
Draugijos nuveiktus darbus 
per 35 metus gyvavimo. A. j 
Bimba kalbėjo dienos klausi-1 
mais, paliesdamas ekonomi-! 
nius ir politinius klausimus, 
kaip šios šalies, taip ir viso ' 
pasaulio.

Paliesta ir dipukų reikalas, j 
ypatingai gražiai ir pamoki- į 
nančiaį kalbėjo apie hitleri- - 
nius chuliganus. A. Bimba 
pasakė labai gilią prakalbą. 
Klausytojai dažnai lydėjo 
gausiais aplodismentais.

Publikos buvo labai daug. 
Buvo ir dipukų apie 10. Pu
blikos užsilaikymas buvo ti
krai pavyzdingas. Tik vieną i 
girtą policistas turėjo išves-! 
ti. Po prakalbų buvo leis- ' 
ta statyti klausimai, arba net i 
kritika kalbėtojams duoti, i 
Du žymūs švento Jurgio pa-i 
rapijos vadai statė klausimus į 
ir 3 dipukai. A. Bimba nuo- į 
sekliai atsakinėjo į visus pa-]

statytus klausimus. Dipukai 
pareiškė, kad jie su daugeliu 
kalbėtojo paliestų klausimų 
sutinka.

Tas reiškia, kad tūli dipu
kai jau mato, kad Norwoode 
nėra hitlerinių chuliganų, nes i 
jų visas užsilaikymas atitiko į 
Amerikos darbininkų kultu- | 
ringai demokratijai.

Prakalbose turėta ir dainų- 
muzikos programa, kurią gra-' 
žiaį išpildė Norwood© Vyrųi 
Ansamblis, vadovybėj Rich
ard Barris. Dainavo Ona Mi- 
neikytė iš Montello, Geral
dine Stanley skambino pianu, 
R. Barris — akordionistas ir 
Mineikytė su Grybu dainavo 
duetus.

Publika gausiai parėmė ap
švietus darbą.- Aukojo: J. 
Grybas $5, N. Grybiene $3. 
Po $2 aukojo: R. Zaluba, D. 
Kazokevičius, J. Galgauskas, 
J. Barris, L. Trakimavičius. 
Po $1 : A. Kavoliūnas, J. 
Krasauskas, J. Aleksūnas, j 
Aleksandra Vaitkevičius, J. i 
Matulis, D. šolomskas, K. Ra
dzevičius, A. Zaruba, Sogus- 
ko, S. Budrevičienė, J. Gri
gas, J. Yeskevičius, A. Grigū- 
nas, M. Grigūnienė, M. Uždo-; 
vcnis, V. Vitartienė, F. Kve- 
deras, J. Casper, S. Karol, W. 
Yurkevičius, C. Rosen, M. 
Kroli, S. Druzas ir Rėmėja. 
Su smulkiomis , sudėta $51.- 
45.

Didelis darbininkiškas ačiū

visiems prisidėjusiems. Taip
gi ačiū A. Bimbai, D. šo- 
lomskui ir visiems programos 
pildytojams ir skaitlingai pu
blikai, kultūringai užsilaikiu
siai.

LLD 9 Kp. Org.
J. GRYBAS.

Cliffside, N. J.
AUKOS KARSONU1

Tarp kitų aukavusių Jono 
Kai'sono naujų kojų fondui 
dar nebuvo paskelbti sekami 
vardai: po $1 aukavo J. A. 
Bakanai, J. Ališauskas, J. Pe
čiulienė, B. Naudžiūnas, S. 
Ruzgis. J. Tamavičius—50c., 
A. Pavydįs $2 ir G. S. Stasiu- 
kaičiai $5. Viso $12.50. Pi
nigus surinko ir į fondą pri
siuntė G. Stasiukaitis. Ačiū ir 
atsiprašome, kad pirmiau at
skaitoje netilpo.

S. PEN'KAUSKAS, 
LLD 7 Apskr. Ižd.

Miami, Fla.
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 75-tos Kp. Susirinkimas

Bu vo Entuziastiškas

Balandžio 2-rą d. įvyko 
LLD narių susirinkimas pas 
Paukštaičius. Narių atsilan
kė vidutiniai ir kiekvienas 
vikriai ėmė dalyvumą organi
zacijos reikaluose. Kuopos 
valdybos raportas buvo trum
pas, bet geras, finansų rašti
ninkas drg. Paul Johns .pra
nešė, kad visi kuopos nariai 
jau pasimokėjo duokles už 
1950 metus, dabar įsirašėme 
į garbės kuopų sąrašą. (Gar-I 
bė ir tau, drg. Paul, už mo
kėjimą iškolektuoti iš narių 
duokles.)

Parengimų komisija rapor
tavo, kad piknikas neįvyko, 
kuris turėjo įvykti kovo 19 d., 
dėl tam tikrų priežasčių ir ne
susitaikymo su ūkio savinin
ku, kur piknikas turėjo Įvykti.

ti lietuvių tautos ir kultūros 
priešai praktikuoja Hitlerio, 
Mussolinio ir A. Smetonos 
“kultūrą” !

Užpuola susirinkimus, ban- 
kietus, prakalbas ir jau pra
dėjo užpulti ir atskirus asme
nis gatvėj, kad apmušti, krau
ją pralieti! Klebonai per pa
mokslus agituoja parapijo'nus 
prisidėti prie smurto. Kata
likai pamiršta poteriuose pa
sakytus žodžius: “Už gerus 
darbus dievas dangų duoda, 

J už blogus darbus pekla ko- 
I roja.” Už prisidėjimą prie sme- 
tonininkų jie nepaiso, kad po 
mirties pragare spirgės, kaip 
klebonai, taip ir parapijonai.

Socialsmetonininkai gatavi 
dėtis ir su pačiu velniu, kad tik 
pakenkus darbininkiškoms or- 
ganizacijomss ir jųjų spaudai. 
Socialistai prisiėmė ir smeto
niškas liekanas, kad tik suda
ryti stipresnį frontą prieš kul
tūringus demokratinius lietu
vius M. Antanuk.

kokių bedarbių, kyla klausi
mas? Atsakymas: tų bedar
bių skaičius, kuriems buvo 
mokama pašalpa ir jie jau iš-į 
braukai iš sąrašo, nes jųjų ne
darbo kompensacijos pagalba 
išsibaigė. Kitais žodžiais, kai 
jų nedarbo šalpa išsibaigė, tai i 
didlapiai jUOS nebeskaito be
darbiais ir tokiu būdu “bedar- , 
bių skaičius sumažėja*”

Betgi didlapiai yra privers- ■ 
ti pripažinti z tą faktą, kad ; 
naujų ieškančių nedarbo kom-1 
pensacijos skaičius padidėjo, ’ 
tai ir gauname ‘tikrovę, kad 
nedarbas didėja, jei naujų 
bedarbių skaičius didėja. ‘

Tai žemiausios rūšies me-' 
las ir apgavystė, kad nedir
bantieji manytų, jeigu jie ne
dirba ,tai jųjų pačių kaltė, nes 
bedarbių skaičius “sumažėjo,” j 
o jie sau “tebetinginiauja.”

Demokratų
Aspirantas Kelly

Walter A. Kelly pasiskelbė 
kandidatuosiąs į senatoriaus

peikėjo ii' už poros valandų 
mirė ligoninėje. Kulinski bu
vo 30 metų amžiaus.

Taigi, jeigu Rasite grabes, 
būkite atsargesni: būtinai rei
kia sudėti atsparas išvengimui 
nelaimės—žemės užslinkimo.

V. M. D.

Nauja paskirtasis budžeto di
rektorius Frederick J. Law
ton apžiūrinėja tą storą kny
ga, kurioje sužymėti visų 
valdinių skyrių ir skyrelių fi
nansiniai reikalai. Jis paims 
budžeto vadovybę dabarti
niam jo bosui, direktoriui 
Frank Pace, išėjus j armijos 

sekretoriaus pareigas.

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

Mn Francisco, Cal
LDS 58 ki^>pa rengia pie

tus- ir paskaitą, nedėlioj, ba
landžio 16 dieną, 3 vai. po j 
pietų, 321 Divisadero St. Pa-j 
skaita parašyta Dr. J. J. Kaš-; 
kiaučiaus sveikatos reikalais.! 
Ją skaitys A. Baronas. Taipgii 
slaugė E. Vilkaitė paaiškins į 
tūlus svarbius sveikatos reika-J 
lūs.

Pietai bus skanūs. Bus ge
ra muzika šokiams. Visus ir 
visas prašome skaitlingai atsi
lankyti. Komitetas.

Chicago, III
Pirmoji Pagelba Ligoje 

ir Nelaimėje
Prirengė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji pa

taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, ap- 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; kai 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo įkritimas į akį, užspringimas, galvos svaigimas. Kau
lo nusilaužimas, niksterėjimas ar išnirimas sąnarių, elektra 
prisitrenkimas ir prisitrenkimas puolant iki praradimo są
monės; ten patariama, kaip tuojautinai turi būti orientuo
jamasi. Nušalimas, saule apsideginimas, užsikrėtimas pikt
žolėmis, nuo jų įdegimas odos, pūslėjimas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusi© gelbėjimas, pasikorusio gelbėjimas.
Tai čia tik keletas iš daugelio toje knygoje išdėstytų ne

laimingų atsitikimų. Joje rasite šimtus prietykių ir šim
tus nurodymų, kaip gelbėtis sau ir pagelbėti kitiems pana
šiuose atsitikimuose.

ši knyga paduoda daug receptų, taip kad be daktaro gali 
gauti vaistinėje vaistų pirmosios pagalbos reikalui.

Knyga turi 128 puslapius. Kaina $1.00.

Kita svarbi knyga yra

Darbininkų Sveikata
Parašė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
Tai knyga, kuri aiškina apie žmogaus kūno sudėtį, apie 

gyvybės atsiradimą, apie ligas ir nurodo, kaip maitintis, kad 
pasilaikyti geroje sveikatoje.

Toje pačioje knygoje yra platus Dentisterijos Skyrius, 
parašytas

DR. ANTANO PETRIKUS
ši knyga yra labai svarbi. Ją gerai išstudijavęs, turėsi 

platų supratimą apie sveikatą ir mokėsi tinkamai užsilai
kyti, kad btūi sveiku ir gyventi ilgą amžių.

Knyga iš 640 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitatautiškicms populiariems valgiams; gaminti.

Yra lentelės, parodančios kiekius mineralų ir vitaminų 
maisto produktuose, taipgi kepimo-virimo laiką, sutaisė .K. 
Petrikienė. Išleido Lietuvių Literatūros ’Draugijos Moterų 
Komitetas. Gaunama Laisvėje.

Užsisakydami knygas, rašykite:

LAISVE
110-12 Atlantic Avenue, Richmond Hill 19, N. Y.

Puikiai Praėjo Dviejų Dienų Į 
“Vilnies” Bazaras

Vilniečių darbymetis, dvie- ' 
jų dienų bazaras, jau pasi- ! 
baigė. Prekių buvo labai pu i- j 
kių ir publikos, kaip šešta- Į 
dionį, taip ir sekmadienį, bu- ' 
vo tiek, kad viskas gražiau- i 
šiai išparduota arba išleista į 
ant išlaimėjimo. Darbiniu- ; 
kai visi dirbo nuoširdžiai sa- ; 
vo laikraščio naudai. Iškabi
nėti ir ant stalų išdėstyti | 
rankdarbiai rodė, kad mote- I 
rys dirbo ne tik pačiam ba- i 
zare ,bet jau bent per keletą ' 
mėnesių iš anksto.

Chorai, kaip ir visuomet, i 
gražiai padainavo ir paįvairi- ; 
no bazaro programą. Apart i 
chorų, šeštadienį programoj I 
dalyvavo dvi jaunuolės iš 
Milwaukee, Wis., Josephine | 
Beneld puikiai pašoko su laz- j 
dele (baton), o jai akompa
navo Darlene Pečiulis, šoki
kės vikrus išsilankstymas per 
lazdelę keletą kartų iššaukė 
garsius aplodismentus publi
koje. Pečiuliūtė irgi stebino- 
publiką savo gražiu skambi
nimu-, nes, kaip sakyta, abi 
dar jaunos mergaitės.

Kuomet didžiojoj svetainėj I 
ėjo prekių išpardavinėjimas, j 
kitam kambary prie baro ir • 
prie užkandžių stalo svečiai 
vaišinosi ir dalinosi įspū
džiais. Visi rodė pasitenkini
mą, kad bazaras taip puikiai 
vyksta. Buvo svečių ir iš už 
Chicagos.

Svečių tarpe buvo ir ke
liolika dipukų, bet ne tokių, 
kurie bando kenkti vilnie
čiams, daužant langus ar pi
ketuojant. Keletas iš jų pa- 
sipirko nemažai įvairios lite
ratūros. Jie atrodė gan kul
tūringi lietuviai ir, matyti, 
nepasiduoda naujieniečių ar 
klerikalų įtakai ir nesideda su 
tais, kurie čia atvykę bando 
tęsti savo piktus ,darbus, ku
riais užsiiminėjo Lietuvoje.

Nors ir labai pavargo ba
zaro darbininkai, bet, viskam 
užsibaigus, ėjo namo pilnai 
pasitenkinę, kad tas darbas 
nešė gražių vaisių. “Vilnis” 
bus daug tvirtesnė finansiniai, 
ir vilniečiai bus tvirtesni mo
raliai . Tenka sakyti, kad per 
abi dieni viskas ėjo taip 
sklandžiai, jog nesigirdėjo jo
kių nepasitenkinimų, nes vi
si dirbo dėl vienos idėjos.

Vilnietis.

Šiuomi laiku pasveikino kuo-1 
pa LLD su jos gimtadienio ju- I 
biliejum 35 metai gyvavimo 
su $10. Susirinkusieji drau
gai paaukojo Laisvei $25. 
Taip pat chicagiečių dienraš
čiui Vilniai $15. Gyvuokit, 
mūsų didžiai Įvertinami dien
raščiai !

Buvo atsilankęs Į susirinki
mą poetas St. Jasilionis — 
binghamtonietis, kuris čia lei
džia vakacijas ir apsistojęs 
pas draugus M. ir Al. Vali- 
lionius. Po susirinkimo buvo 
pakviestas tarti žodį kitą Į 
miamiečius. Poetas, pasveiki
nęs draugus, pasakė: Ašį 
jums, draugai, paskaitysiu ke-1 
lionės įspūdžius eilėmis, ku
rias sueiliavau visą kelią nuo 
Binghamton© iki Miami mies- i 
to. ’

Drg. St. Jasilionis skaitė ei- į 
les, ką tik pastebėjo kelionė- i 
je, tą sužymėjo; ir sueiliavo. į 
Taip pat, ką matė, kai]) poe
tui patinka Floridos gamta, 
jūros ir draugai, su kuriais 
teko čia susitikti.

Drg. V. Paukštys skaitė la- į 
bai Įdomų referatą '“Nežino- ; 
mas Kristaus Gyvenimas.” . 
Tai nv»o senų laikų istorija, ' 
parodanti, ktir Kristus gyve-I 
no, ką veikė per su virš 18- ! 
ką metų, t. y., nuo 12-kos iki 
suaugusio jaunikaičio 29 me
tų anyžiaus, šv. raštas ir re
ligijos pramonininkai - biznie
riai tos tiesos žmonėms ne-; 
sako, nes ižo Kristaus gyve- ; 
nimas ir darbai, kaip rodo1 
užrašai, neatitinka, ką šian
dien skelbia šv. raštas ir ku
nigai.

Kaip drg. St. Jasilioniui, 
taip drg. V. Paukščiui atidavė 
susirinkę draugai ir draugės 
širdingą pagarbą už eiles ii' 
referatą, šis susirinkimas bu- ; 
vo tikras kultūros ir apšvie-; 
tos susirinkimas.

Dabar, gerbiamas tautieti, 
padaryk palyginimą - išvadą 
tarpe lietuvių. Demokrati
niai, pažangieji lietuviai rūpi
nasi apšvieta, ją skleidžia, 
kelia kultūrą, skaito mokslo 
knygas ir žurnalus, susirinkę 
kad ir į neskaitlingas grupe-1 
los, skaito istorines paskaitas,; 
remia spaudą, remia apšvie-1 
tos organizacijas, apkalba pa-1 
saulinius įvykius, darbuojasi I 
dėl taikos palaikymo per vi-1 
są pasauli, kad taika - ramy
bė ir šviesa, gerbūvis ir bro
lybė žydėtų tarp tautų!

Padoriems lietuviams yra 
garbė tokią idėją skleisti.

Ką šiandien daro lietuviai, 
susirinkę Į vieną stovyklą ke
lios srovės? Pirmoj vietoj, 
agituoja už pasaulinę sker- 
dynę, idant būtų sunaikinta 
civilizacija ir kultūra! Tar
nauja karo dievaičiui! Sklei
džia tarpe lietuvių neapykan
tą per savo spaudą, sėja su
irutę, organizuoja lietuvius 
prieš kitus tokius pat lietu
vius į pogromus, pikietus, už
puldinėjimui ant kultūrinių 
organizacijų! Susirinkę po- 
bažnytiniuose rūsiuose mo
kina, muštrąvoja savo nese
niai atvykusius iš Vokietijoss 
smogikus, prie jų prisideda ir 
jau seniaui atvykę akli apuo
kai ir visi kartu, kaip kata-

I likai, fašistai, socialistai ir ki-

Cleveland, Ohio
Pažangiečiai Vėl Laimėjo

Nežiūrint raganių ir/ deši
niųjų riksmo prieš “raudonuo
sius,” kad progresyvius išmuš
ti lauk iš United Auto Work
ers Fisher Body lokalo 45-to 
valdybos, kuris turi narių virš 
4,500, senoj’i valdyba pasili
ko vietoje.

Reuth ei' su savo agentais ir 
didlapių pagalba darė viską, 
kad nustačius Fisher Body 
darbininkus prieš progresyvę 
to lokalo valdyba, kuri nuo
širdžiai narių reikalus gina 
prieš General Motors komp. 
visokias užmačias, ir todėl yra 
vadinama “leftist minded.” 
Bet UAW lokalo 45 nariai 
davė dešiniesiemis ir didla- 
piams deramą antausį ir pa
rodė, jog jie supranta savo 
reikalus, podraug žino gerus 
ii' prastus savo eilėse unijos 
vadus.
! . *
Pažangietis A. E. Stevenson

A. E. Stevenson, progresy
vus unijų veikėjas, buvo se
kretorium Cleveland© Indus
trinių Unijų Tarybos nuo jos 
Įsikūrimo. Jis tą. vietą-parei- 
gą ėjo iki dešinieji sudarė 
didžiumą taryboje 1949 m. ii 
dar buvo išrinktas delegatu 
C1UT.

šiemet Stevenson pareiškė, 
kad nebekandidatuos į (CIUT, 
o tik liks nariu United Au
to Workers lokalo -217. Ki
tais žodžiais, Stevenson pasi-
traukia nuo aktyvaus darbo, 
kaipo progresyvus ir.- tuomi 
dar labiau susilpnins Yvingų
jų poziciją CIUT.

Tai apgailėtina, ropos, ne' 
apgalvotas žingsnis pasitrauk
ti tada, kai reikia labiau kon
centruotai ir vieningai veikti 
prieš reakcijos puolimus ant 
progresyvių unijų, kuomet iš 
dešiniųjų nesimato rimtos ko
vos prieš tai.

Ugniagesių Vargai 
ir Trubeliai

Cleveland© ugniagesiai nu
sitarė eiti į Ohio Aukščiausi 
Teismą pripažinimui jųjų tei-
singų reikalavimų arba, ge
riau sakant, legalizavimo jų.

Dalykas va koks: Ugniage
siai :dirba 72 valandas savai
tėje ir jie nori (reikalauja), 
kad už išdirbamą laiką virš 
48 valandų b ūtų mokama 
viršlaikis. Taipgi reikalauja, 
kad būtų jiems išmokėta 
“back pay.”

Ugniagesiai manė, kad 
miesto ir Apeliacijų Teismai 
parems jų teisingus reikalavi
mus ir miestas jiems ;atlygins 
“back pay” su/moje apie $5,- 
000 kiekvienam. Bet abu 
teismai jų reikalavimus atme
tė. Tai dabar ugniagesių ad
vokatai dalyką padavė Ohio 
valstijos Aukščiausiam Teis
mui. Teks matyti, kokie bus 
rezultatai.

Bedarbių Skaičius 
“Sumažėjo”

Cleveland© didlapiai tiesi
na žmones, kad bedarbių ant 
šalpos skaičius sumažėjo. Bet

vietą. Jis yra iš Cincinnati, 
bet nori Clevelande įsteigti sa
vo rinkimų kampanijai rašti- 
nę-centrą.

Kas yra Kelly, kokia jojo 
šių dienų programa? Iš jo 
pareiškimų ir kalbų sužinome, 
kad Kelly stoja už didesnį 
ginklavimąsi ir kad Amerika 
rengtųsi karui su Sovietų Są
junga. Jam taika yra nepa
keliui, nes kuriems jis tarnau
ja, taika neduoda jokio pel
no, bet dar gręsia jo apkar
pymu.

Tai koks skirtumas tarpo 
Kelly i]- Tafto? Atsakymas: 
nėra jolŲo skirtumo. Jiedu 
yra abu vienodai sukirpti dvy-

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

L. Darbin. Susivienijimo 33-čios 
kuopos susirinkimas jvyks trečiadie
ni, 12 d. balandžio (April), 8 vai. 
vak., po num. 408 Court St. Nariai, 
malonėkite dalyvauti, turėsime s\ar-

nių partijų kandidatai.
Mes, balsuotojai, turime pa

sirinkti tokius kandidatus.; 
kurie stoja už taiką ir paža-1 
bojimą tų, kuriems taika neša ' 
nuostolius, o karas didžiausius 
pelnus.

★
Grabes Kasant Reikia 
Būti Atsargiems

Kai šiandien yra aukštos 
kainos ant namų, tai jauni ; 
vyrai veteranai daugelis jų, 
budavojasi butus patys. Prie , 
butų kasa ravus sudėjimui j 
srutų nubėgimui nuolaidas. ; 
Bet kadangi žiema buvo lie- ■ 
tinga ir šilta, tai žemė per- ; 
mirkus ir neša su savim ne- ! 
laimes.

Tūlas Frank Kulinski kasė 
grabę sudėjimui dūdų-nuolai- 
dų, kaip jį žemė užgriuvo iki 
smakrui. Jis likosi ištrauktas 
gyvas, bet buvo taip išsigan- ' 
dęs, kad niuo išgasties neatsi-1

bių reikalų apsvarstyti. Valdyba.
(65-66)

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.

Newark 5, N. J.

MArkct 2-5172

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

NEWARK 4, N. J 
HUmboldt 2-7964

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Geri Valgiai laukia jūsų visada
DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

■ TELEVISION ■
r SHUFFLE BOARD

« CHARLES J. ROMAN
• > 
• •

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai

įruošta

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

1113 Mt. Vernon St, 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

< ‘

' •
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Grupė Paraduotojų 
Už Taika

| PASIKLAUSYSIME MELODINGU DAINŲ

Daugelyje maldnamių dva
siškiams sakant pamokslus už 
karą, kurstant neapykantą 
prieš kitas tautas ir valstybes, 
kitose, ne taip daug išgarsin
tose bažnyčiose Velykomis bu
vo vykdomos pamaldos ir 
veiksmai už taiką.

Community Church, 30 E. 
35th St., New Yorke, įvykdė 
savaitę už taiką. Knygon, pa- 
vadinton “book of world citi
zens,” pasirašė 750 asmenų.

Kita grupelė drąsių vyru ir 
moterų, pasivadinusių War 
Resisters League, buvo išėju
si ant puošniosios Fifth Ave. 
Jie nešėsi plakatus ir skrybė-

Want 
sunai-

Jau keli mėnesiai praėjo, 
kaip neturėjom jokių koncer
tų, kurie suteiktų mums pro
gą pasiklausyti gražių 
dies dainų, taip pat ii 
klasikiniu muzikos 
kuriuos atlieka mūsų 

j solistai bei muzikai.
I na taip artima lietuvio šir
džiai... Jis ją supranta, jis 
ja gėrisi. Jam sukelia prisi- 

’ minimus, lūkesčius ir kovą. . .
Man malonu mūsų pažan- 

i giai visuomenei pranešti, kad 
tokia proga jau artinasi. Ai
do Choras rengia Pavasarinį 
Koncertą ir stengiasi sudaryti

liau- 
• puikių 
motyvų, 
chorai,

gerą koncerto programą, kurios 
metu ištikrųjų būtų kuo pasi
gėrėti. Programa bus įvairi ir 
nenuobodi. Dalyvaus Sietyno, 
LKM mokinių ir Aido chorai. 
Solistė A. J.eskevičiūtė-Young, I 
šokikų grupė, duotas ir do-į 
klamacijos. j

Minėtas koncertas įvyks šio! 
menesio 16 d., sekmadienį, Li- Į 
berty Auditorium 
Pradžia 4 vai. p. p.
gramos bus šokiai prie 
zakevičiaus orkostros. 
ga—$1.20.

Tad, nepraleiskite 
pasiklausyti dainų!

Bokšto Statytojai
Grupė airių, su teisėju Troy

iš Airijos New
Airijos

Peace.” Jie reikalavo 
kinti H-Bombas.

Velykų parade galėjai 
ti bile ką, nors ir 
velnią, 
kos obalsius. Policijai 
Įsakyta ir ji tą Įsakymą 
d ė — pared uoto jus už 
prašalino nuo šaligatvio.

P.

nešio
tą, nors ir "raguotą 
sako jie, bet ne tai- 

buvo

N.

ATSIMINIMAI NUVEDĖ , 
Į KALĖJIMĄ

Atsiminimai ir atmintinukai j 
(souvenirs) yra priežastimi, Į 
dėl ko Harry Adler, 42 metų. | 
grįš Į Sing Sing. Pas jį rado i 
46 raktus į butus, kurie nese- ! 
niaį buvo apiplėšti, 
ją pas jj atsiuntė
žiai atrodyti — jis ką tik bu
vęs padavęs valyti du kostiu
mus, kuomet Į valytuvę atėjo 
detektyvai su jo paveikslu.
Drabužių valytu vės savininkas raginama, išėjo i Velykų 
jį pažino iš paveikslo.

O polici 
noras gra

Reakcininkai Buriasi 
Išėsti iš Kongreso 
Marcahtonio

išrinktas visų partijų tikietu. 
Prasidėjo ragangaudyste, bu
vo net d įstrik to ribos perda
lintos tikslu pakeisti spė
kas. Praėjusiuose rinkimuose 
Marcantonio jau buvo išstum
tas iš kandidatūros kitų par
tijų tikintu, buvo likęsis tiktai 
ant ALP baloto. Tačiau dar
bininkai demokratų ir ropubli- 
konų partijų eiliniai nariai sy
kiu su darbiečiais pabalsavo 
už Marcantonijų American 
Labor Partijos tikietu. Jisai 
vis viena likosi išrinktas.

Šiemet, voiKiausia, vėl įvyks 
“mokslinis“ distriktų perdali- 
nimas. Ypačiai tam duos pro
gą dabar vykdomasis gyvonto-

Perdalini-

PAUL ROBESON

Jau susidarė nova neparti
nių demokratų komitetas New 
Yorko 18-me kongresiniame 
distriktų kovai prieš Marcan
tonio.

Komitetas skelbiasi taikyto
ju visų kitų politinių grupių 
prieš darbiečius ir prieš jų at
stovą kongrese Vito Marcan
tonio, vienatinį darbininkų 
kongresmaną visoje šalyje. 
Komitetas sako, kad jeigu 
oficialieji demokratai surastų 

i.bendrą kalbą ir veiklą su vi- 
Į som.is kitomis’ grupėmis, esą, 
' jie'i galėtų nuveikti Marcanto- 
Į nijų rinkimuose šį rudenį.
I Kad jie bursis, nėra abejo- 
j nes. . Ay jie nugalės? Tą 
I klausimą atsakys tiktai rinki- 
! mų diena. Marcantonijus yra 

žmonių mylimas. Prieš kole
tą metų, pirm ragangaudystes
gadynės, Marcantonijus buv° ra House.

apibaiibč.

pikietuotojai, 
io Babelio 

a t rodė 
sakėsi pi
jo buvusio 

fašistams k a r o 
del jo pataikavi

mo Anglijai. Dar kiti sake, 
kad Brooke prašysiąs iš Ame
rikos pinigų, tuos pinigus ati
duosiąs Anglijai, 0 Anglija 
“ruošianti komunizmą.“

Praeivių didžiuma tik pa
trauko pečiais, nesupranta šių 
piketuojančių ponų siekio., O 
tūlas nusijuokia ir prideda: 
“Nuts! Anglijos valdžia blo
kuojasi su tais, kurie kovoja 
prieš tas šalis, kurių valdžios 
yra komunistinės ar valdo 
bendrai su komunistais. Kaip 
gali Anglija ruošti komuniz
mą?“

“Nesuprantu ir aš,” atsa
kiau nuostabiautojui. M. P.

Tačiau patys 
k a i p 
bokšto 
sum išę.

patalpose, j
Po pro- j

J. K a- j kietuoju 
Įžan- į gretimumo

statytojai, 
Vieni 
d e 1

progos
H. F.

“Paskutinė Proga Laisvėms Ginti,” 
Pareiškia Šaukėjai Mitingų

Po tokiu šūkiu specijališkas 
komitetas iš 25-kių (Commit
tee of Twenty Five) šaukia vi
sus i masinį mitingą laisvėms 
ginti. Trys mitingai įvyks šio 
trečiadienio vakarą, balandžio 
12-tą, sukaktyje velionius 
Roosevelto mirties.

didysis patrijotas, liaudžiai 
laisvių i)- teisių gynėjas. Ir 
bus prisiminta, kiek per pen-

korius metus po jo mirties mū
sų liaudžiai ir šaliai padarė 
skriaudų reakcininkai, kurie 
ir patį Rooseveltą būtų nukry
žiavę, jeigu būtų galėję pa
siekti.

Mitingai įvyks tuo pat va
karo trijose a p s k r i t y s e : 
Brooklyne — St. Georgo Ho
tel, New Yorke — Manhattan 
Center, Queens — Sunnyside 
Gardens. Antrašai randasi 
skelbime.

vienas žymiųjų dalyvių “Dead
line for Freedom” mitinguose, 
įvyksiančiuose balandžio 12- 
tos vakarą, trijose miesto da
lyse — Brooklyne, Queens, 
Manhattane. B r o o klyniškis 
Įvyks St. George Hotel, Clark 
ir Henry Sts.; Queens — Sun
nyside Gardens, 44-16 Queens 
Blvd.; New Yorko— Manhat
tan Center, 34th St. ir 8th 
Ave., New Yotfjce.

Automobiliui paslydus ir at
simušus j busą, Bronxe, sužeis
ti du asmenys.

Žiemiškos Velykos Filmos-Teatrai
Užėję žiemiški šalčiai pirm 

pat švenčių, tebepasiliko ir 
šventėmis. Dėl to ne viena 
jaunuolė, praktiškos mamos 

pa
su senais žieminiais kai- 

ašaromis, kad 
nauju

Annie, Get Your Gun”

Tirpstantis sniegas ir lietūs 
atpildę 75 nuošimčius vandens 
talpos rezervuaruose. Jeigu 
pavasaris nebus nepaprastai 
lietingas, vis dar tebegręsia 
stoka vandens vidurvasariu, 
kuomet jo labiausia reikia. 
Tas primena, jog miestiečiai 
vis dar turime taupyti vande
nį.

linukais ir su 
negalėjo pasirodyti su 
kostiumu.

Mrs.
stead 
apdegė namie, 
ryčius užsidegus 
žiams .

Lillian Goodwin, Hemp- 
gyventoja, pavojingai 

verdant pus- 
jos drabu-

Pasidžiaugkito ir nusistebėkite 
puikiausiu Broadway’s 
Šventadieniniu Veikalu.

BING CROSBY 
FRANK CAPRA’S

“Riding High”
Dabar vaidinama.

Paramount
B’way ir 43rd Street

Dar ir šaunūs asmenų 
vaidinimai scenoje.

jų surašinėjimas.
m as distriktų gali suzigzaguo- 
ti juos tai]), kad iš vieno nu
traukia tūkstantį kitą balsuo
tojų, prideda kitam distriktų i. 
Tas gali pakreipti ir rinkimus.

T—as.

Ballot Russo do Monte Car
lo pradėjo 3 savaičių pavasa
riu) sezoną Metropolitan Ope-

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

davojimo registracijas dėl 1950 metų vasarinio sezono. Rendavojami 
kambariai't ik sekmadieniams, arba visam sezonui.

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

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

Telefonas: MONROE 7595.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, L. L, N. Y.

LDS 14 ir ALDLD 138 kuopų 
sirinkimas įvyks trečiadieni, 
balandžio (April), pradžia 
vakari*, Rusų Klubo, 56-58

Visi nariai ir narės 
dalyvauti šiame susirinkime, nes Į 
turime labai daug svarbių dalykų i 
aptarimui. Daugelio narių Jau yra 
išsibaigęs laikas ir jau reikia užsi
mokėti duokiles. Tai būkite malo
nūs ateiti ir užsimokėti, kad netap- Į 
tumele suspenduotais. V. K. org. !

(66-67)

su-
12 d.

8 vai.
61.st St. 

malonėkite!

Pastangose pritraukti lan
kytojus, vasarvietės dabar 
renka visokius “karalius.“ 
Aną dieną Rockaways rinko 
gražiausia besišypsą n č i ų j ų 
“karalienę,“ kurios titulas ati
teko Jackson Heights jaunuo
lei Justine Fabian.

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street

TONY’S
UP-TO-DATE t

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

Tai ■ muzikine, spalvuota fil
mą, tik neseniai sukurta Hol- 
lywoode. šis veikalas per il
gą laiką buvo statomas niū- 
jorkiškiame teatre ir čia turė
jo didžiulio pasisekimo. Da
bar jis nufilmuotas': intriga ir 
esmė paliekama ta pati, ko
kias matėme scenoje

Amalgameitų Siuvėjų Unija 
galo praėjusių metų turėjo 
$7,455,471 turto, didžiumą jo 
Įvesdinto i J. V. valdinius bo- 
n us.
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SHAUNS

mad ii
galia, i nant gyvus aktorius.

• Net atsargiosios mamutės ne- i 
i galėjo tos galios nustelbti. Nors j 
i kalendamos dantimis nuo šal
čio, tačiau didžiuma ne tiktai 
jaunųjų, bet ir ilgo amžiaus

. “blondinių” išėjo paroduoti 
savo naujus, plonučius vasari-

. nius kostiumus, nors jie ne 
tiktai jautėsi, bet ir atrodė ne 
vietoje. Oro temperatūra bu-

■ vo nupuolusi iki 29 laipsnių ir 
per visą dieną nepakilo aukš
čiau 46 laipsnių. !

Puošniojon Fifth Ave. ir Į
I Broadway
' milijonas 
rodyti ir 
matyti.

Pirmadienio rytą vis dar 
bebuvo žiemiškai šalta.

Nuostabi, tačiau, yra 
skelbimu reklamos

buvo susirinkę apie 
norinčiųjų save pa
kito puošmenis pa

te-

vaidi-

Vyriausias roler turi 
Hutton, Howard Keel, 
Calhern, Edward Arnold, J. 
Carrol Naish, Keenan Wynn 
ir kiti. Režisavo George Sid
ney, o dainoms muziką para
šė Irving Berlin.

Balandžio 5 dieną Loew’s 
Teatre, Niujorke, buvo pirmą 
kartą filmą rodoma pre-view 
proga.

Tenka pasakyti, jog muzi
kinė komedija yra įdomi ir 
nenuobodina stebėtojo, kaip 
kitos spalvuotosios filmos.

Jos turinys, tiesa, neturi 
tvirtesnio visuomeniško maz
go : kaimo mergaitė, nemoky
ta, bet gera šaulė, mokanti 
gabiai valdyti šautuvą, paten
ka į Buffalo Bill’o keliaujan
čią, gastroliuojančią trupę ir

Betty
Louis

Myrna Loy, su Clifton Webb 
ir Jeanne Crain, žvaigždėse 
20th Century - Fox komedi- j 
joje “Cheaper by the Dozen,” 
Roxy Teatre, 7th Ave. ir 50thj 

St., New Yorke.

(Shalinskas)
FUNERAL HOME
84-02 Jamaica A ve.

(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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

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.

Brooklyne kamantinėti bent ten nugali patį didžiausį ir la- 
5 policistai, įtarti teikime ap
saugos gembleriams. Esą ra- 

i dę policijai atmokesčių rekor- 
l dus apšepusiame gemblerių 
centrelyje, 110 Flushing Ave.

Petras Kapiskas

BROOKLYNO LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS, 
režisuojant Jonui Valenčiui 

stato scenon 3-jų veiksmų pjesę

“NESUSIPRATIMAS”

DIENRAŠČIO 
LAISVĖS

patrau-

geras 
dainuo-

Sekmadienį, Balandžio 23 April
LIBERTY AUDITORIJOJE

110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Pradžia lygiai 4:30 vai. po pietų 
Įžanga $1.25, įskaitant taksus.

biausiai pasižymėjusį visame 
krašte šaulį!

Betty Hutton vaidina gerai 
—kai kur, sakyčiau, gal per 
gerai, persūdytai. Spalvos 
harmoningai suderintos ir vi
sa filmą daro žiūrovui 
klaus įspūdžio.

Howard Keel taipgi 
dainininkas. Puikiai

; ja ir choras.
!• Gal primestina tik tai, kad 
indijonai, rodomi filmoje, vis 

: tik vaizduojami pernelyg nei
giamai ; man rodosi, filmą ne
būtų nei kiek nukentėjusi, jei 
būtų parodomi tokiais, kc|ip ir 
baltieji žmonės.

Tenka manyti, jog “Annie, 
Get Your Gun’’ susilauks pa
sisekimo! N.

Ši grupė taipgi vyksta su šiuo veikalu:
30 d. Balandžio (April) i New Haven, Conn. — ir
21 dieną Gegužės (May) į Hartford, Conn.

Velykos, atrodo, bus sausos 
ir ne labai malonios Brookly- 
no gyventojams Frank’ Min- 
ghella ir Rosario Evola, kurių 
1,000 galionų brogos ir po 
600 galionų degtinės 
na galinčius gaminti 
policija sukonfiskavo. 
name, 1017 — 38th

per die- 
puodus 
stucco 

St.

Nepraleiskite nematę, nes veikalas puikus, aktoriai 
gabūs!

Majoras O’Dwyer su žmona 
sugrįžo iš velykinių atostogų 
Floridoje.

PIKNIKAS
Trijų Dienų 

šventoje

Sekmadieni

HEPOS2 JULY
Bus daug svečių iš kitur, 
pūsimatykite su jais, su
sipažinkite, nes kitos to
kios progos greit neturė
site. -

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

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

PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-R174

ez<x?3

telephone

STAGG 2-5043

RES. TEI

HY. 7-8681

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

Dienraščio Laisvės
PIKNIKAS 

bus

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avės., 

Maspeth, N. Y.

EGZAMINUOJAM AKIS 
KASOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

I 6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antrad., Bal. 11, 1950




