
“Pickerel’io Kelione.
Profesorius Wheeler.
Mūsų Pramogos.
Dėl Skaitytoju Nusiskundi

mu.
Rašo R. M1ZARA

Jungtiniu Valstijų jnibma- 
rinas “Pickerel” išbuvo po
vandeniu per 21 dieną!

Jis ne tik per tą laiką buvo 
po vandeniu, bet nėrė ir nėrė 
ir nunėrė 5.200 mazgu !

Kovo mėn. 15 dieną “Pick
erel” pasileido kelionėn nuo 
uosto Hong Kong, o balan
džio 5 dieną jis pasiekė Hava
jų salas, pasiekė Perlų Uostą, 
—pasiekė nei karto neiškilęs 
viršun vandens!

Be abejojimo, tai retas pa
siekimas ir jis liudija, koks 
ryškus patobulinimas tapo 
pasiektas povandeninių laivų 
technikoje *

★
Profesorius George Shaw 

Wheeler su savo žmona Eleo
nora ir vaikais prašo čecho- 
slovakijos vyriausybės leisti 
jam pasilikti toje šalyje, kad 
jis galėtų ryškiau kovoti už 
taiką.

Abu. Wheeleriai yra žymūs 
žmonės, abu tikrieji amerikie
čiai, abu, be kitko, yra visuo
menininkai.

Juodu labai pasipiktino šal
tojo karo politika: juodu 
ypačiai pasipiktino savo tau
tiečiais, bandžiusiais žiaurio
mis priemonėmis “pasiimti” 
58 Czechoslovak) jos piliečius, 
keliavusius lėktuvais, kuomet 
lėktuvai buvo sąmokslininkų 
nuleisti no Pragoję, bet Va
karų Vokietijoje.

Netenka nei abejoti, kad 
Wheel(\riams bus leista pasi
likti ir gyventi čochoslovaki- 
joje .

Kai iš čechoslovakijos, Len
kijos ar kurios kitos “anapus 
uždangos” esančios šalies pi
lietis nusitaria negrįžti savo 
gimtojon šalin, bet pasilikti 
“Vakaruose,” mūsų spauda 
kelia didžiulį džiaugsmo skan
dalą : žiūrėkit, kaip žmonės 
bėga, nepakęsdami “raudo
nųjų teroro”!

Bot kas gi čia dabai’ pasi
darė ?!

★
Su mirtimi Walter Huston’o 

Amerikos teatras ir kinas nu
stojo didelio žmogaus, žymaus 
aktoriaus.

Tai buvo vienas talentin
giausių ir rimčiausių aktorių.

Jo buvimas filmoje ar kuria
me scenos veikale užtikrino 
kiekvieną, jog jis ar ji nepa
darys klaidos eidamas pama
tyti kūrinio.

Huston, atsimename, karo 
metu vaidino vyraujančią ro
lę populiarėjo filmoje “Mis
sion to Moscow.”

Velionis buvo 66 metų am
žiaus.

Chicagiečiai, Liaudies Tea
tro aktoriai, vadovaujami S. J. 
Jokubkos, balandžio 16 dieną 
vyks į Detroitą suvaidinti 
“Nesusipratimas.”

Dotroitan jie vyks busu.
Tą patį veikalą brooklynie- 

čiai Liaudies Teatro aktoriai, 
vadovaujami Jono Valenčio, 
balandžio 23 dieną vaidins Li
berty Auditorijoje, Richmond 
Hill, N. Y.

Bridgeporto aktoriai - mė
gėjai sekamą šeštadienį at
vyks į South Brooklyną su 
Broniaus Vargšo drama “Žino- 
nes.

Gi ant rytojaus Auditorijo
je Aido Choras duos koncer
tą.

Kaip matome, balandžio 
mėnesį mes čia turėsime eilę 
svarbių pramogų.

čia ir ten mūsų skaitytojai 
skundžiasi, kad jie neregulia
riai gauna dienraštį Laisvę.

Daugelis jų sako: neregulia
rumas prasidėjo tuomet, kai 
Laisvė persikėle naujon vie
ton.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metama 
Užsieniuose $9.00 

Queens Apskrity $8.00 
KOPIJA 5c

PRICE Ac

No. 67

Aukse. Teisinas 

i patvirtino bausmę 

judžiu rašytojam 
i Jie nuteisti, kad paniekinę 
kongresmanų komitetą

Washington. — Aukš
čiausias Jungtinių Valstijų 
Teismas 6 balsais prieš 2 
atsisakė svarstyti apeliaci
ja Daltono Trumbo irJohno 
H. Lawson’o, Hollywoodo 
judamųjų paveikslų rašy
tojų. Tuo būdu vyriausias 
šalies teismas patvirtino fe- 
deralio apskrities teismo 
sprendimą, • kuris nuteisė 
Trumbo ir Lawsona 1 me
tus kalėti ir po $1,000 bau
dos sumokėti neva už Kon
greso paniekinimą.

Apskrities teismas sura
do “paniekinimą” Kongre
sui tame, kad Trumbo ir 
Lawson nedavė atsakymo į 
Neamerikinės Kongresma- 
nu Veiklos Komiteto klau
simą: “Ar esi komunistas, 
ar bet kada buvai komunis
tas?”

Jiedu apeliavo į Aukš
čiausią Teismą, tvirtinda
mi, jog tas kongresmanų 
komitetas savaime yrą prie
šingas Jungtinių Valstijų 
Konstitucijai ir neturi tei
sės priversti žmones pasi
sakyti, ar jie priklauso bet 
kokiai partijai ar ne.

Apskrities teismas 1948 
m. taipgi nuteisė ir kitus 8 
Hollywood * judžių rašyto
jus už neatsakymą Neame- 
rikiniam Kongresmanų Ko
mitetui i klausimą, ar jie 
komunistai ar ne.

Aukščiausias Teismas da
bar, atmesdamas Trumbo 
ir Lawsono apeliaciją, pa
tvirtino tokią pat bausmę 
ir tiem aštuoniem.

Turky poetas badu 
streikuoja kalėjime

Ankara, Turkija. — Di
džiausias Turkijos poetas 
Nazim Hikmet jau tris die
nas išstreikavo kalėjime ba
du ir troškuliu, nieko neval
gydamas ir nė lašo negerda
mas. Jis yra komunistas po
litinis kalinys. Ketina tęsti 
bado streiką, iki bus paleis
tas iš kalėjimo.

Suimta 60 “jubilejušavu” 
prostitučių Romoje

Roma.—Policija areštavo 
apie 60 prostitučių, kurios 
bandė lytiškai bizniauti iš 
suvažiavusių i popiežišką 
jubilėjų vyrų. Priviso dau
gybė kišenvagių, kurie nau
dojasi atlaidiniais maldi
ninkų susigrūdimais.

Mes galime tiek skaityto
jams pasakyti: mūsų laikraš
tis išvežamas paštan kiekvieną 
dieną two pačiu laiku, kai vež- 
davome iš senosios vietos.

Jeigu skaitytojai laikraščio 
laiku negauna, tai, vadinasi, 
ne dėl mūsų kaltės.

Visvien mes dedame pastan
gų dalykams ištirti ir neregu- 
liarumui prašalinti.

Prašome turėti kantrybės.
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ŠAUKIMAS I DIDŽIĄ KONFERENCIJĄ 
DĖL TAIKOS IŠLAIKYMO
Pusiau - šimtmetine Konferencija Taikai Išlaikyt
įvyks Chicagoj gegužes 29, 30 ir 31 d

Chicago, Ill. — Amerikie- ką vieton šaltojo karo, 
čių Komitetas Žingsniams L 
į Taiką Ieškoti šaukia pla- užuot šaltojo karo dabar ir 29, 30 ir 31 d. Chicagoj, III.
čiaUsią konferenciją, kuri 
įvyks Chicagoj gegužės 29, 
30 ir 31 d. Tai bus Pusiau- 
Šimtmetinė Konferencija 
dėl Taikos išlaikymo.

ATSIŠAUKIMAS
Konferencijos ruošimo 

komitetas išleido šitokį at- 
sišaukima:

—Gyventi ar mirti—tai 
šios dienos klausimas.

Valdžia padarė gręsmin- 
gą nutarimą—gaminti hyd- 
rogeninę bombą, nepaisant, 
kad milionai 
dėl to krūpčioja iš 
Tai pavojus, kuris 
bia visus praeityje grėsu
sius pavojus. Tatai 
duris karui, grimuojančiam 
sunaikinti visą žmoniją.

Tos durys turi būti užda
rytos.

Turi būti pašalintas ka- . v 
ras, kaip žmonijos likimo 
sprendėjas.

Amerikos sąžinė 
mums išsisukti nuo 
nosios atsakomybės prieš 
žmoniją, prieš mūsų tautą, 
prieš mūsų mylimuosius ir 
prieš pačius save.

Mes negalime ramiai sau 
stovėti, kuomet tiesiogiai 
grasina pasauliui sunaiki
nimas.

Hydrogeninė bomba da
bar pastato mum stačiai 
akisna tą pavojų, kuris iki 
šiol gal dar atrodė tolimas. 
Juk ne tiktai kitos šalys ga
li būti nuteriotos, bet pati 
Amerika ir mes, jos gyven
tojai, galime tapti sunai
kinti.

Hydrogeninė bomba reiš- 
| kia, kad jau nebėra jokio 
(apsigynimo kariniais gink
lais ar įrengimais.

VIENINTĖLIS mūsų 
APSIGYNIMAS YRA

TAIKA
Mes atmetame tų filozo- 

fiją, kurie sako, kad ’karas 
esąs neišvengiamas.
MES TVIRTINAME, KAD 
TAIKA YRA GALIMAS 

DALYKAS
Mes pareiškiame, jog tu

ri būti surastas kelias į tai-

amerikiečių 
baimės, 
nustel-1

atidaro

neleis

Senatoriai tyrinėsią 
ištvirkusius aktorius

Washington. — Tapo su
darytas Senatorių komite
tas, -kuris tyrinės lytinį 
Hollywoodo judamųjų pa
veikslų aktorių ištvirkimą.

(Dar negirdėt, ar kas ty
rinėja tūkstančius “sodo- 
miškų” ištvirkėlių, kurie 
esą Washingtono valdžioje, 
kaip sakė to miesto polici
jos Vadai.)

ALLENTOWN, Pa. — 
Harold Mohr tapo nuteis
tas 3 iki 6 metų kalėti už 
tai, kad iš pasigailėjimo 
nužudė neregį savo brolį, 
sirgusį vėžio liga.

IJIISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

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

Richmond Hill 19, N. V.

Tel Virginia J»-1R27-I«2«

Dienraščio XXXII.

! Laivakrovių vadas 
Bridges nuteistas 
5 metus kalėti
Du kiti unijos veikėjai baudžiami 2 metais kalėjimo;

.mečio Konferenciją del Tai- grjdges pareiškė, jog visa ta byla buvo sąmokslas
Surasti žingsnius taikon I kos, įvykstančią gegužes 

. kz n i • 1 i • I --v za • z-k-z ■» z-m i • • -v i i
vieton tikrojo karo ateityje į kur mes, kurie treškame i 
—tatai gali būti sunku. Bet (taikos, galėsime suplanuoti 
jeigu mes neieškotume tai-'bendrą veikimo kelią, pa- 
kos ž'Įngsnių, tai būtų bėga- gal amerikinius padavimus 
liniai pragaištingiau. dėl atvirų diskusijų ir dėl

Visai negali būti tokio (laisvo nuomonių 
svarbaus ginčo tarp tautų, mo. 
kad tiktai visiškas vienos iri Dar turime laiko, 
kitos tautos sunaikinimas i Bet kuo geriausiai jį pa
liktų kaip vienintelis klau- naudokime! 
simo .išsprendimas. i Pasirašo:

Mes stipriai pabrėžiame, I COMMITTEE FOR 
jog taikus amerikines ir (PEACEFUL 
sovietinės socialių santvar- (ALTERNATIVES 
kų sugyvenimas yra gali- I 
nias dalykas.

Mes todėl atsišaukiame į 
Jungtinių Valstijų prezi 
dentą ir j Kongresą — pra-į 
dėti derybas su Sovietų Są-' 
jungos vyriausybe, kad bū
tų užginta hydrogeninė 
bomba. Tai būtų pirmasis 
žingsnis link nusiginklavi
mo, link ramaus einančiųjų 

” i išsprendimo ir link 
'prekybos atgaivinimo tarp 
i šių dviejų šalių.

Mes atsišaukiame į ame
rikinę delegaciją Jungtinė
se Tautose, kad pasiruoštų 
įteikti tikrovinius pasiūly
mus dėl taikos per sustipri
nimą Jungtinių Tautų, kai
po didžiausio instrumento 
visom pasaulio tautom į- 
traukti į laisvą bendradar
biavimą.

Šiems tikslams pasiekti 
darbuokimės visi išvien per 
mitingus, per konferenci
jas, pamokslus, per rezoliu
cijas, peticijas-prašymus— 
veikim visais įsigyvenusiais, 
istoriniais būdais, kuriais 
Amerikos žmonės naudoja 
konstitucinę savo teisę 
“duoti valdžiai peticijas, 
kad pašalintų nuoskaudas.”

Pagerbkime penkmecinę i gationaKChristian Church 
sukakti n/o Jungtinių Tau-I«f America Altadena, Cali- 
tų organizacijos įsikūrimo, i ornįa

San Francisco.—Federa- i užstatą, o Schmidtas ir Ro- 
lis apskrities teismas nutei- bertsonas po $10,000 vienas 
sė Harry Bridgesą, 
nes Laivakrovių 
mininką, 5 metus

vakari-lir kitas.
Unijos Advokatai sakė, jog va- 

apeliacijas net iki
Jungtinių

kalėti, rys
aijsvarstv- es^’ kad Bridges, Aukščiausio

* norėdamas gauti Jungtinių Valstijų teismo. 
(Valstijų pilietybės 
rius 1945 metas

popie- Valdžios prokurorai ba- 
kreivai I landžio 11 d. kreipėsi į fe- 

kad jis niekuo- derail teismą, kad panai- 
met nebuvo ir nėra komu- kintų amerikinę Bridgeso 
nistų Partijos narys. pilietybę. Tuomet jis galėtų 

-j būti deportuotas i Austra
liją, jeigu jos valdžia pri
imtu.

Bridges pareiškė: 
“Teismas prieš mus buvo 

purvinas sąmokslas nuo pra
džios iki galo.”

Bridges ir jo draugų ad
vokatai prašė naujo teismo. 
Jie nurodė, jog liudytojai 
prieš Bridgesą buvo val
džios samdyti šnipai, kurie

■ teisme meluodami patys

yra ateivis iš
( Australijos.
i Sykiu su 
nuteisti po 
kalėti du kiti 
vadai, Henry Schmidt ir J.
R. Robertson dėl to, kad

Bridges tapo 
dvejus metus 

laivakrovių
158 West 56th St., 

New York“ City, 19
! Garbės Pirmininkai

Miss Emily Greene Balch
— honarary chairman, Wo
men’s International League kvotimuose dėl amerikinės 
for Peace and Freedom; |pilietybės jam. Teismas su- 
1946 Nobel Peace Prize' 
Winner; Wellesley, Massa
chusetts.

Vyskupas W. J. Walls — 
Bishop of the Second Epis
copal District or the A.M.E. 
Zion Church; Sec’y. Board 
of Bishops of the A. M. E. 
Zion Church, Chicago, Ill.
Vice- Pirmininkai

I

Dr. Abraham Cronbach-1 
Hebrew ( Union College, 
Cincinnati, Ohio.

Kun.. Mark A. Dawber— 
Home Missions 
North America, New York 
City.

Prof. Kermit Eby—Uni
versity of Chicago, Chica
go, Ill.

Kun. Dr. Halford E. Luc- 
cock—Yale University Di
vinity school, New Hąvenl M . -
conn. - Amenkos lėktuvas

Dr. Albert W. Palmer —J . • v < ,
. . | Former Moderator Congre- SkfluO V1FS LatVllOS■me penkmetmę ; gationai.Christian ~ ' J

f/n h i n n’ t i n i i i I o 11 I 5 . _

rado, kad tas liudijimas 
buvęs “sąmokslas.”

Visų trijų advokatai ruo- sau prieštaravę 
šia apeliacijas aukštesniem Federalis apskrities tei- 
teismam. Tuo tarpu Brid-i sėjas George B. Harris at- 
ges paliuosuotas už $25,000, metė prašymą.

Chicago Universiteto galva (Jungtinės Valstijos
smerkia Mundto biliu ginkluoja Thailandą

Council of

Washington. — Prof. Ro
bertas M. Hutchins, Chicago 
i Universiteto pirmininkas, 
parinerkė repwblikono 
Mundto bilių, kaip ameriki-

Washington. — Amerikos 
valdžia paskyrė 10 milionų 
dolerių dešiniajai Thailando 
(Siamo) valdžiai ginkluoti.

nes demokratijos ir laisvės1 Siųs jai tankus, patrankas, 
naikintoją. ilėktuvusirkitusginkluska-

Prof. Hutchins savo laiške | rui pries liaudies partiza-
Neamerikinės Kongresma-1nus-
nu Veiklos K-tetui ragina, v ~ v
atmesti ta fašistuojanti bi- šaukia Ameriką užpult 

u Sovietų Sąjungą

Maskva. — Karinis Ame
rikos lėktuvas skraidė virš 

atgaivindami ’viltį’ dėl pa- j Franklin L sheeder Tarybų Latvijos. 12 mylių 
sauho santaikos -Executive Secretary, 111,0 Liepojos ,

Atidekime salm skirtu-j Board of christian Educa. ------- - -
mus del religijos, tikybos, ----- - _
rasės-tautybės, politinių Į- ”d ’ chureh

z.T------------------- ... --------------------------------- Qsitikinimų ir užsiėmimų, 
susijungkime i vieną di
džiulį Žygį dėl Taikos.

Executive

tion & Publication, Evange- 
---------------------- . i,
Philadelphia, Pa.

—Dean, Rockefeller M'emo-

Sovietinė žinių ; agentūra 
TASS praneša, kad Ameri
konai iš savo lėktuvo apšau
dę Sovietų lėktuvą.

Sovietų vyriausybė del to 
užprotestavo Amerikos am-

o l . n _ v. , i—Dean, KocKeiener iviemo- , . *2 r .Susirmkim į Puses Simt- pial chapel, University of ba^donui KnLm Maskvoje 
r. _ • į .v. j Chicago, Chicago, Ill. : ^as ame

Mirė d. Lekavičius

Dominikas P. Lekavičius
Pittsburgh, Pa.— Balan

džio 9 d. rytą mirė Domini
kas P. Lekavičius Shadysi
de ligoninėje. Buvo progre- 
syvis žmogus ir veiklus 
Laisvės vajininkas.

Vėliau pranešiu daugiau
J. K. Mažukna

__ __________:j rikinis lėktuvas buvęs “ne-
Naujoji Kinija smerkia i 8,nkllK^- - - - - - - -
Lattimore ir Dullesą I 1 • - naFys buvęs komunistas

Honolulu. z— AntrinisPeking, Kinija. — Kinų
Liaudies Respublikos radi- Neamerikinės Kongresma- 
jas pasmerkė amerikonus 
Oweną Lattimore ir Johną 
F. Dullesą. Sako, jog abu
du yra reakcininkai, kurie 
gamina planus, kaip Ame
rikos imperialistai galėtų 
pavergti Kiniją ir kitus 
kraštus Tolimuose Rytuose.

(Tuo tarpu republikonas 
senatorius Joe McCarthy į priklausęs Komunistų Par- 
Washingtone plepa, bi<k " ‘ 
Lattimore rėmęs Kinijos 
komunistus prieš Čiang 
Kai-šeko tautininkus.)

Los Angeles. -— Fortune 
žurnalo redaktorius C. D. 
Jackson, kalbėdamas vieša- 

i mes susirinkime, pareiškė, 
'jog Sovietų Sąjunga (neno
ri karo. Jacksonas todėl ra
gino Jungtines Valstijas 
be ceremonijų užpulti So- 

I vietus ir paleisti darban 
atomines bombas prieš 
juos.

Jis sakė, “jau gana veid
mainiškai bovytis su šal
tuoju karu,” reikia “vyriš
kai” užklupti Sovietų Są
jungą.

Fortune žurnalo savinin
kas yra Henry Luce, kuris 
taip pat leidžia Life ir porą 
kitu žurnalu. Jo leidiniai 
turi milionus skaitytojų.

Komitetasnu Veiklos 
šniukštinėja tariamus ko
munistus Hawaju salų val
dyboje, ir džiaugiasi užti-

Pranešama, kad Kawa j ie
tis japonas Richardą^ Ka
geyama prisipažinęs tam 
komitetui, kad 1947 metais

LAKE SUCCESS, N. Y. 
— Jungtinių Tautų seimo 
pirmininkas gen. Carlos 
Romulo velykinėje kalboje 
per radiją ragino Ameriką 
ramiomis derybomis išsprę
sti ginčus su Sovietų Są
junga.

ORAS.—Giedra, vėjas, 
siau.

vė-

tijai per kelis mėnesius, 
bet paskui apleidęs ją.

Kageyama, dabar yra de
mokratas, Honolulu miesto 
prižiūrėtojų tarybos narys 
ir delegatas į konstitucinį 
Hawaju suvažiavimą.

DELTAVILLE, Va. — 
Nuskendo laivu kas su 6 as
menimis.

WASHINGTON. — De
mokratas senatorius H. M. 
Kilgore siūlė valdiškai nu
statyt anglies kainas.
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Tarptautine Apžvalga
protesto balsą ir demons
travo. Policija bjauriai 

'puolė demonstrantus ir to- 
■ dėl buvo muštynių.

Suomijos ministrų pirmi-

Jungtinių Valstijų vy
riausybė sutiko sumažinti 
savo atstovybių narių skai
čių Vengrijoj, Rumunijoj, 
Lenkijoj ir Čechoslovakijoj, 

i ko tos šalys reikalavo. Ven- įlinkas U. K. Kekkonen pa-' 
Igrija tvirtino, kad ten buvo reiškė, kad jeigu prasidės ( 
met aštuonis kartus dau- (karas, tai Suomija kariaus.

pei year $8.00 giau Amerikos atstovybes i Sovietu pusele. Mat, ‘tarpe!* 54.00 • 1 • • 1 J ... % y. J *$900 narių, kaip pirm karo, nors abiejų salių yra pasirašyta • 1 • • V 1 • If 1 1 « • J I • I$4.50
Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y., 

under the Act of March 3. 1879.

tarpe abiejų šalių prekybos bendro apsigynimo sutartis.' 
kaip ir nėra.- • u-1 Indo-hinuose demokrati-Matyt, musu vyriausybe _ r r . ,..... nes liaudies vyriausybes!

! (Vietminho) armija ištaš- i 
kė 5,000 f rančų zų ir reak- į 

; cininkų armijos ir užėmė!

Penkeri metai be Roose velto

nusprendė laikytis diploma- ( 
tijos taisyklių. Suprato’kad 
reikia su demokratinių 
liaudies respublikų reikala-

Bet Jungtiniu Valstijų I?.es F S1™’-(
komanda ir vyriausybė Vo-I ?,a . I. ’"“T Ffancijai, . 
kietijoj atsisakė grąžinti; V. Fn. Pas a Y am <aia, iui ; 
čechoslovakus lakūnus, ku daug kanuolių, tan-
rie sauvališkai perskrido į 
amerikiečių valdomą VokieJ 
tijos dalį, ir tuo budu pra- | 
sikalto savo šaliai.

Apsiginklavimo

Besirengiant rudeniniams rinkimams
Kaip žinia, šiemet lapkričio mėnesį įvyks kongresiniai 

rinkimai. Kai kuriose valstijose (pav., Niujorke) bus 
renkami gubernatoriai ir valstijinių seimelių nariai.

Abiejų didžiųjų politinių partijų — demokratų ir re- 
publikonų — politikieriai jau dabar rūpestingai rinki
mams ruošiasi. Viskas, ką jie šiandien kalba ar daTo, tai 
daro su rinkiminiu tikslu. Net ir toks rėksnys, plačia
burnis McCarthy, puldamas Jessup’ą, Lattimore ir kitus, 
turi galvoje rinkimus.

Įdomūs dalykai vyksta Niujorko mieste. Niūjorkiškiai 
turi Kongrese du žymius, kovingus, su liaudimi palaikan
čius glaudžius ryšius asmenis: Vito Marcantonio ir 
Adam Clayton Powell. Pirmasis yra išrinktas Amerikos 
Darbo Partijos sąraše, o antrasis — demokratų partijos 
sąraše. Powell, beje, yra negrų tautos žmogus.

Abu kongresmanai, ypatingai Marcantonio, pasižymė
jo savo kilniais darbais, kurie nepatinka nei demokratų 
nei republikonų politikieriams, — nepatinka, nes jų vei
kla yra nukreipta prieš monopolistinį kapitalą, už liau
dies reikalus.

Dėl to šiuo metu Niujorke demokratų ir republikonų 
politikieriai tariasi, derasi ir kombinuoja savo pajėgas, 
kuriomis galėtų nugalėti abu šiuodu vyru, kad jie ne
būtų išrinkti kitam1 terminui į Kongresą. Jie ryžtingai 
veikia prieš Marcarftoųio, kaipo atstovą Darbo Partijos.- i _» • t 
Tiek demokratai, tiek nepublikonai negali pakęsti to'fak-|JU ’ 
to, kad veikia trecioji partija Progiesyvių Paitija įos aprūpinimui ir kitiems ! tu gabios (Necf-fascist) po i Aišku, kad žmonės kinta 
(Amerikos Darbo Partija yra P. P. dalis Niujorko vals- visuomeniškiems reikalams.I iJairiais vardais Tmr i Galimas daiktas, kad ii 
tijoje). ■

priesj kų ir lėktuvų karui
i liaudies armiją.

Indonezijoj liaudis
liauja kovojus prieš Holan- 

šalinin- dijos imperialistus ir jų 
kai laimėjo, nes jie pradėjo (pastumdėlius, kurie pasiva- 
skleisti pasakas, kad buk 
Sovietų submarinai plau
kioja Amerikos pakraščiais. Valstybės valdžia. Net jų 
To sėkmėje submarinų rei
kale dar prie esamų valsty-

nesi

prieš vieną kandidatą, kaip 
' jos yra susivienijusios šian
dien. Savo neapykantoje 
prieš mane jos stovi vien
balsiai ir aš tą jų neapy
kantą maloniai priimu...” .
Valdžios atsakomybe

Kokia turi būti valdžios 
atsakomybė linkui

. žmtfniu? Tai buvo, 
baisiais nedarbo 
pats svarbiausias
mas. Rooseveltas pasakė:

“Jeigu privatinės bendros 
pastangos nebegali aprū
pinti darbu norinčiųjų 
dirbti ir suteikti pašalpos 
nelaimingiesiems, tai tie, 
kurie kenčia ne iš savo kal-

darbo 
taisiais 
laikais, 
klausi-

fe
A

wwiil
SCyw.’-;-.

...:y >:■.

Balandžio 12 dieną suei-įtapo
a lygiai penkeri metai nuo I prakalbose. Prasidėjo valy- 

mirties didžiojo Jungti- I mas iš valstybės aparato tų 
mų Valstybių prezidento i žmonių, kurie buvo arti- 
Franklin Delano Roosevel-| miausiais Roosevelto bend- 
to. Mirė jis 1945 metų pa-1 radarbiais ii’ patarėjais, 
vasari, nesulaukęs karo pa- Pačios atsakingiausios ka-j 

t__ i........_____ ___ ___ baigos, bet jau pergalės iš-!binete vietos pateko milita-'
į Mat, ta armijos dalis buvo i Amerika | ristams ir bankieriams. j

šiandien j Nuo čia istorija jau visiems | 
Kaip šių 

j penkių metų istorija atro- 
”. Reikalauja, j laisvę. Jokios gražios pasa-!c^b sbmdie, jeigu mirtis 

' • ■ (nebūtų nutraukus Roose-
I velto gyvybės siūlo, jeigu 
Jis būtų pasilikęs pokarinio 

likotarpio vadu?

džią pagalbos. Ir valdžia, 
verta to žodžio, turi atsi
liepti į jų prašymą.”

Tuo supratimu buvo pa
remta Naujoji Dalyba. Tuo 
supratimu buvo įvesti val- pamiisiaSj j • - ... •

dino apgavimui žmonių
Federatyvės Indonezijos

organizuota armijos dalis | 
(sukilo ir užėnhė Macassar' 

bes išlaidu pridėjo $78,000,- (prieplauka, Celebes salo i. i 
000. “ ' (

Generolas Eisenhoweris, j sudaryta* iš darbininkų ir( 
pataikaudamas apsiginkla- I valstiečių. Suprantama, kad ' sGito klausimą: 
vimui, šaukia, kad yra “pa- (liaudis kovos, kol gaus sau ( 
vojus Alaškai”. " 
kad jos “apgynimui” pridė-ikos ją negalės nuraminti, 
tų $500,000,000. Nėra abe- i Italijoj globoje dabarti- 
. . e pinigų!nes reakcinės vyriausybės,
atsiras, tik jų stoka sveika-; organizuojasi naujos fašis-!

šiandie, j' M

teikimui darbo milionams 
bedarbių.

Roose veltui prezidentau
jant nebuvo raudonbaubiz- 
mo, nebuvo isterijos. Net ir 
karo metu jis atsisakė su- 

|siaurinti žmonių civilines 
i laisves ir demokratines tei
sęs. Net po to, kai japonai 
užpuolė ant Pearl Harbor, 
kai karas jau prasidėjo, 
Rooseveltas pareiškė:

(įvairiais vardais. Tas veda!9a^mas 
looseyeltas,Hearsto kolumnistas j galį prie naminio karo. Fa- ■ Booseyeltas, susidūręs su 

Su demokratais ir republikonais išvien eina taip vaj Karl Von Wiegand dejuoja, (šistai ryžtasi pulti darbi- i Pokarinėmis problemomis, 
------:: T ik,™m nnhincV.A u.ij.-.n r------- v----------------- ? , . , . [)arb0;būtų nepajėgęs atsilaikyti 

i prieš reakcijos, godumo ir 
. Jmperial.izmo jėgas. Bet 
j()J;aipgi labai galimas daik- 

id jis būtų visu griež- 
ir visomis jėgomis

dinamoji Liberalų Partija, vadovaujama Dubinskio ir I kad Europoje visur žmones i ninkusz ir valstiečius 
jam panašių kavalierių. _ (ne tik nenori karo, bet net Įiauc|is taipgi nesnaudžia.

Be abejojimo, šitie politikieriai ką nors išperės ir jie ( jo bijosi. Ir, todėl taikos ša-j Lenkijos liaudies demo- 
n-esigailės pastangų, kad virš minėti kongresmanai ne-(liniukų skaičius labai auga.i kratinė vyriausybė 
būtų išrinkti. " i čechoslovakija pasitiki, anglų spaudos 1___ 1____

Visa tai deda didelę atsakomybę ant pažangiųjų žmo-|kad jos prekyba su Tarybų dentą Vincent Buist, kaipo i 
kurie ryžtasi Marcantonio ir Powell ir vėl išrink- Sąjunga ir .kitomis liaudies nepageidaujama ir ši 

demokratinėmis respubliko- Jau nuo seniaf buvo
Jau dabar jie, pažangieji, privalo ruoštis uoliau nei'nūs pilnai patenkins šalies i daromos pastabos, kad

mų 
ti.

ruošiasi jų oponentai, — ruoštis rinkimams, ruoštis per- reikalus.

Sukčiai
asmuo pradeda būti pernelyg dideliu 

anti-komunistu, patrijotingų frazių 
žinok, kad toks asmuo yra koks nors

gerai žinoma.
Roosevelto kova su 
“ekonominiais rojalistais”

Roosevelto vadovybė, bu
vo paremta dviem princi
piniais supratimais. Nami
nėje politikoje jis buvo ne
atlaidus kovotojas prieš 
stambųjį kapitalą, priešiBiliu. 
taip vadinamus ekonomi- i Ji^ buvo griežtas priešas 
nius rojalistus. Tie rojalis- rasinės neapykantos. Jis 
tai jo neapkentė. Jų kontro- pasakė: “Kas tik siekia pas- 
liuojama. komercinė spauda | tatyti vieną rasę prieš kitą, 
jį, kovojo be jokios atvan- tas siekia pavergti visas 
gos. Bet Rooseveltas pasiti- rases. Aš kovoju už laisvą 
kėjo Amerikos žmonėmis., Ameriką — už tokią šalį, 
1932 metų liepos 2 d. jis pa-1 kurioje visi vyrai ir visos

1 “Suteikite man jūsų moterys turi lygias teises 
pagalbą ne tik laimėjimui į laisvę ir teisingumą.”

JO kad žodžiai nepasilik
tų tik žodžiais, prezidentas 
Rooseveltas savo patvarky
mu, nelaukdamas jokio įs
tatymo, paskyrė Fair Em
ployment Practice Commi- 

partijos konvencijai ir sa- ttee, kurio pareiga buvo 
kovoti prieš, rasinę diskri- 

Iš moderniškosios civili-i minaciją darbuose.

mų, arba pavojų, mes neat
sižadėsime tų laisvės užtik
rinimų, kuriuos mūsų pro
tėviai mums įdėjo į Teisių

išvijo! -
spaudos korespon-į; tumu

nipą’į pneš tas jėgas kovojęs ir 
ifimin()rs dalinai pajėgęs 

pažaboti.
Viena

aiškus:
užsienio nas, iš

Jau nuo seniai buvo jam i
L -H

I siunčia į užsienius melagiu-(
Nuteista devyni dvasiš- į gus pranešimus, 

kiai, kaipo užsienio agen- jį sučiupo, kaipo 
tai ir šalies priešai. Teisme (agentą, 
jie prie kaltės prisipažino. I Filipinų salose

Kinijoj liaudies lėktuvai jras. Vienu kartu net 50 
ištaškė reakcininkų bombi- amerikinių karo lėktuvu 
ninku grupę, kuri siekė vėl puolė partizanų armijos 
bombarduoti Šanghajaus dalinius netoli Manilos. Ša-

Kuomet kuris 
patrijotu, aitriu 
skelbėju, tai jau 
šeima: sukčius, vagis, savanaudiškas žulikas.

Atsimename, N>e-Amerikinio komiteto pirmininku bu
vo tūlas Thomas, pasižymėjęs riksmais ir keiksmais, ad
resuojamais komunistams ir kitiems “ne-amerikiniams” 
žmonėms. Šis gaivalas ne vieną padorų žmogų apdergė. 
Na, bet kas gi pagaliau pasirodė? Pasirodė tai, kad Tho
mas atsidūrė kalėjiman kaip vagis.

Teisme,, kuriame jis buvo teisiamas, nereikėjo duoti 
jam jokių nuodų^ kad prisipažintų prte vogimo valstybes 
pinigų! ' i-

Va, yra kitas panašus atsitikimas.
Niujorko mieste veikia ADF painterių (namų dažyto

jų) unija. Vienas tos unijos “darbuotojas,” tūlas Samu
el Lemkin, buvo baisus anti-komunistas. Jis keikė ko
munistus, jis organizavo juodžiausias pajėgas jiems nu
galėti, neprileisti unijoje prie jokių atsakingų vietų. 
Jis buvo kaip koks “aniolas sargas,” dabojąs unijos var
dą. Lemkin buvo žydų socialistų laikraščio “Forward” 
mylimas ir gerbiamas žmogus, statomas pavyzdžiu ki
tiems unijų pareigūnams.*

Kas gi čia pasirodė?
Pasirodė tai, kad Lemkin yra žulikas, savanaudis. 

Riksmais, keiksmais, puolimu komunistų jis slėpė savo 
žulikystes!

O vis tik jam nepavyko’ savo žulikysčių nuslėpti. Jo 
šunystės iškilo aikštėn ir dabar jis laukia paskyrimo 
bausmės. Jei teisėjas, kuris jam bausmę skirs (balandžio 
mėn. 27 d.) neparodys Lemkinui pasigailėjimo, tai, ei
nant įstatymais, šis žulikas turės būti nubaustas 51 me
tams kalėti ir $26,000 pinigišką pabaudą.

. Žmonės, tačiau, mano, kad teisėjas suteiks pasigailė
jimo ir Lemkinui maksimumo bausmės neskirs.

Už ką Lemkin buvo valdiniame teisme surastas kaltu?
Už tai, kad jis, susidėjęs su samdytojais, su tūla kom- 'buvo paliuosavęs Mussoiinf 

panija, nuskriaudė Niujorko miestą ant $150,000! Demokratinė liaudis iškėlė

bombarduoti 
miestą. Kelis priešų lėktu
vus nušovė. Tai buvo pir
mas liaudiškos Kinijos lėk
tuvų pasirodymas ore.

Tas sukėlė baisų skanda
lą tarpe reakcijos, šaukia, 
kad' Sovietai davė Kinijai 
lėktuvų, o gal net ir lakūnų. 
Ketina net Jungtinių Tau
tų organizacijoj kelti pro
testą.

Gi kada iš Amerikos šim
tais lėktuvus ir dešimtimis 
tūkstančių jiems bombas 
siunčia reakcininkams, ku
rie vėliau degina Kinijos 
miestus, žudo moteris, vai
kus ir senelius, tai tie po
nai tą skaito “legaliu” daly
ku.

Aišku, kad Kinijos liau
dies vyriausybė imsis žygių 
apsaugojimui savo piliečių 
gyvasties nuo reakcijos pi
ratų.

Francijoj įvyko žiaurių 
susirėmimų tarpe demokra
tinių žmonių ir policijos. 
Reakcinis laikraštis pradė
jo spausdinti žiauraus hit
lerininko Otto Skorzeny at
siminimus, kuris pagal Hit- 
(lerio įsakymą savo laiku

> dalykas šindien 
Harry S. Truma- 

vice-prezidento ta
pęs pyezidentu, žingsnis po 
žingsnio sumindė viską, už 
ką Rooseveltas dirbo ir ko
vojo. Sakoma, kad iš sykio 
jis tikrai norėjo eiti Roose
velto pėdomis ir iš Roose
velto dar šiltų rankų krašto 
vadovybę perėmė su giliu 
nusižeminimu. Juk palaido
jus Roose veltą, Trumanas 
pasakė:

“Tik vakar palaidojome 
mirtinuosius mūsų mylimo
jo prezidento, Franklin De
lano Roosevelto palaikus.... 
Joks kitas žmogus negali 
užpildyti tos tuštumos, ku
rią paliko šios prakilnios 

. ,, . . sielos pasitraukimas.”
Tarybų Sąjungoje, pasne- Sakoma, kad iš sykio 

naujasis prezidentas neda
rė nė vieno rimtesnio žygio, 
neatsiklausęs našlės Roose- 
veltienčs ir Roosevelto san- 

. Bet 
I tai tęsėsi neilgai. Tuojau 
kiekvienoje savo prakalboje 
Trumanas vis mažiau ir 
mažiau beprisimindavo 
Rooseveltą. Prabėgo kele
tas menesių ir Rooseveltas

.H 'sake:jas,' j
balsų, bet taipgi laimėjimui 
šios kovos, kad Amerika bū
tų sugrąžinta jos žmonėms.” 

Prabėgo pirmieji keturi 
metai. 1936 metais Roose-

' veltas kalbėjo demokratų

koma, kad partizanų armi
ja jau viršija 200,000 žmo
nių, tik ji yra ant daugelio 
salų ir dar nepakankamai 
ginkluota. Neveltui Filipinų 
prezidentas, Wall stryto 
žmogus, ponas Quirino šau
kia, kad jis darys visų Azi
jos valstybių karinę sąjun
gą prieš komunistus.' Nese
niai pas jį lankėsi iš Kini
jos išspirtas 
Čiang Kai-šekas.

generolas

miant senais dokumentais, 
paskelbta, kad pirmasis 
spaudos darbas buvo atlik
tas ne vokiečio Johan Gut-, ,i , .Ar. , vviiivhvo ii nuu&evtiu
tenbeigo, ^pet 400 metų darbininku nuomones.
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zacijos ekonominiai rojalis
tai įsikūrė naujas dinasti
jas... šių naujų ekonominių 
dinastijų privilegijuoti ka
ralaičiai, ištroškę galios,

panija, nuskriaudė Niujorko miestą ant $150,000!
Būdamas dažytojų unijos pareigūnu, Lemkin pralobo; 

pralobo jis iš žulikysčių. O savo žulikystes jis ilgokai mo
kėjo paslėpti, nes, kaip sakėme, mokėjo daug rėkti prieš 
pažangiuosius unijos darbuotojus, prieš komunistus.

Rihkdavosi Lemkin su savo sėbrais į saliūną ir ten 
• darydavo sąmokslus prieš tokius unijos darbuotojus, kaip 
Louis Weinstock, ištikimai veikusius darbininkų naudai. 
Pagaliau, Lemkin apsuko pinigiškai ir patį saliūnininką, 
kurio įstaigoje vykdavo sąmokslai. Tuomet saliūninin- 
kas iškėlė viešumon kai kuriuos Lemkino darbelius. Čia 
ir buvo siūlo galas, pagal kurį buvo prieita prie viso žu
likysčių kamuolio.

pirm jo ruso Dr. Smera. 
Laikraščiai / rašo, kad Dr. i 
Smera, Kijeve, buvo pada
ręs metalinės raides spau
dai dar 980-mętais.

Tarybinė, spauda vėl pab
rėžė, kad ;taikus_ sugyveni
mas tarpe - kapitalistinės 
Amerikos ir kitų kapitalo- 
šalių iš vienos pusės,'ir so
cialistinės Tarybų Sąjungos 
bei demokratinių liaudies 
respublikų-yra galimas. Tik 
tam reikia noro.

Rašo, kad . prezidentas 
Truimanas . ir Valstybės

Sekretorius Achesonas ne
teisingai perstato Tarybų 
Sąjungos politiką savo kal
bose ir pasitarimuose su 
spaudos atstovais.

Šiuo metu pažangieji painU'riai (dažytojai) pradėjo 
naują kampaniją už apvalymą savo unijos. Jų priešakyj 
ir vėl atsistoja Weinstock, ryžtingas, energingas veikė
jas, kuriam teks vadovauti didžiulei kovai prieš raketie- 
rius, prieš žulikus, prisidengusius “didelio patrijotizmo” 
skraiste savo piktiems, savanaudiškiems darbams pa
slėpti.

Weinstock, atsimename, 1936 metais suvaidino reikš
mingą rolę kovoje su kitu panašiu, kaip Lemkin, rake- 
tierium Philip Zausneriu ir jo sėbrais, tuomet įsigalėju
siais minėtoje unijoje.

KIAULIŠKAI
Kitchener, Kanada. — 

Kiaulių migyje nukrito far- 
merio Haroldo Stock’o pini
ginė su $373 pinigais ir 
kiais; ir kiaulės visa tai 
ėdė.

ce-
su-

PEKING: — Daugiausia 
Kinijos audėjų yra mote
rys. Liaudies valdžia pla
nuoja įtraukti daugiau mo
terų ir į audimo fabrikų 
valdybas.

Niekados pirmiau visoje 
Amerikoje istorijoje darbi
ninkai neturėjo tiek laisvės 
organizuotis į darbo unijas, 
kaip Roosevelto preziden- 

pradėjo siekti prie kontro- tavimo laikais. Jo pastan- 
les pačios yaldžios. Jie su
kūre naują despotizmą ir 
aprengč jį legališkumo rū
bais. Savo tarnybai šitie 
nauji pelnagrobiai siekė 
suregimentuoti žmones, jų 
darbą ir jų nuosavybę.”

Kiek vėliaus, tais pačiais 
metais, kalbėdamas 
York Madison Square Gar
den salėje, Rooseveltas pa- į socializmą arba komuniz- 
reiškė, kad “mes tik prade- mą, arba kad jo vadovauja- 
jome kovoti.” Jis pasakė, ;ma vyriausybė siekė panai- 
peržvelgdamas pirmuosius'kinti kapitalizmą. Jis tikėjo 
keturis savo prezidentavi- ! į kapitalizmą, bet įtokį, kū
mo metus: (ris, jo supratimu, gali būti

“Mes turėjome kovpti se-|P^angūs ir visų techniškų 
nuosius taikos priešus, biz- atsiekimų gėrybėmis dalin- 
nio ir finansų monopolį,'tis su darbininkais. Jis tikė- 
spekuliaciją, neatsakingą į jo, kad tik pažangus kapita- 
bankininkystę, klasinį auta- lizmas gali pasilaikyti, 
gonizmą, sekcijonalizmą, Panašią filosofiją šian- 
karinę pelnagrobystę. Jie Jken skelbia ir Henry Wal- 
pradėjo žiūrėti i Jungtinių !lace. Tuo supratimu yra pa- 
Valstybių valdžią kaipo į (remta Progresistų Partija, 
paprastą savo reikalų pri- j 
dėčką.”

Jis pasakė, kad į Baltąjį 
Namą tėra vienos duris ir 
kad tų durų raktą laiko jis 
vienas. Joki pelnagrobiai 
nepajėgs slaptai įeiti į Bal
tąjį Namą per užpakalines 
duris ir veikti jo politiką 
taip ilgai, kol jis bus prezi
dentu.

Toliau:
“Niekados pirmiau visoje 

mūsų istorijoje šios jėgos 
nebuvo taip susivienijusios

gomis buvo priimtas Wag
ner Aktas, kuris garantavo 
Amerikos darbininkams 
teisę organizuotis ir kolek
tyviškai derėtis su samdy
tojais. Pirmu sykiu federa
linė valdžia ginčuose su 
samdytojais atsistojo dar- 

New bininkų pusėje.
Visa tai, žinoma, nereiš-

Roose velto Užsienine 
politika

Tiek trumpai apįę didžio
jo prezidento naminę poli
tiką. Jo užsieninė politika 
buvo paremta tuo suprati
mu, kad ne tik taikos išlai
kymas, bet ir viso pasaulio 
žmonių gerovės pakėlimas 
remiasi arba turi remtis 
Jungtinių Valstybių ir Ta
rybų Sąjungos draugišku 
sugyvenimu ir bend radar* 
biavimu. Socializmas ir ka-

(Tąsa ant 5 pusi.)

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Bal. 12, 1950
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso* 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

Mūšy Vaikams Reikia 
Dunos ir Sviesto

To tikslo vedamos, šim
tai moterų iš visos šalies 
traukia Chicagon, dalyvau
ti ten įvyksiančioj reika
lauti vaikams duonos ir 
sviesto visašališkoje konfe
rencijoje, įvyksiančioje ga
le šios savaitės, balandžio 
15 ir 16 dienomis, Hull 
House, Chicago, Ill.

Konferencijos šaukėjuose 
už moterų pečių stovi, jas 
veikliai remia jaunimo, var
totojų švietėjų, unijų ir ki
tų visuomenės organizacijų 
ir įstaigų žymūs vadai.

Vaikams Gerovės konfe
rencijos šaukėjai klausia 
šaukiamųjų organizacijų ir 
kiekvieno asmens:
Ar žinote, Kad?

Pusė mūsų šeimų aukli 
savo vaikus versdamiesi su 
mažiau, kaip $58 pajamų 
per savaitę. 0 ta suma yra 
numatyta kaipo minimum 
(mažiausia) suma tinka
mam pragyvenimui.

Veik trečdalis mūsų ša
lies šeimų aukli savo vaikus 
su mažiau, negu $39 per sa
vaitę.

Aštuoni milionai ameri
kiečių šeimų gyvena su ma
žiau $20 per savaitę.

Viena iš kožnų penkių 
motinų, turinčių jaunesnius 
18-kos metų amžiaus vai
kus, dirba ne namie.
Padėtis Reikia Gerinti

Vaikams reikia duonos, 
reikia prižiūrėtuvių, reikia 
mokslo. To visko negali su
teikti vieni tėvai-motinos 
tose šeimose, kurios, kaip 
viršui parodoma, neturi net 
vidutinio tam ištekliaus.

Tam planus ruoš, visą 
tai svarstys Vaikams Gero
vės kopferencija.

Paskelbdamas Baltąjame 
Name 'Mid-C.entury konfe
renciją vaikų ir jaunimo 
reikalams, prezidentas Tru- 
manas ragino pasiruošiant 
tai konferencijai visapusiš
kai diskusuoti vaikų prie
žiūros' ir geroves reikalą.

Atsakymui į tai, pateiki
mui tinkamo raporto, kas 
būtina vaikų gerovei ir 
yra šaukiama konferencija 
Chicagoje. Jon kviečia vi
sokias organizacijas ir įs
taigas siųsti atstovus. Jon 
kviečia visus tėvus, profe- 
sijonalus, jaunus žmones ir 
visus susidomėjusius vaikų 
gerove atvykti asmeniškai 
j konferenciją, ją pasvei
kinti, prisidėti pasiuntimui 
delegatų.

Ir ragina visus asmenis 
ir organizacijas organizuoti 
susirinkimus tos konferen
cijos delegatų raportams 
išklausyti.

Iš New Yorko, greta ki
tų, vyksta Amerikos Mote-’ 
rų Kongreso žymių atsto
vių delegacija.
Konferencijos 
Darbotvarkyje:

Greta kitų, (jau iš anks
to konferencijos šaukėjams 
pasiūlyta ar pačioje konfe
rencijoje pasiūlysimų) jau 
yra iš anksto diskusijoms 
numatyti sekami punktai 
reikalavimai vaikų gero
vei:

Įkurti Child Care Cen
ters dirbančių motinų vai
kams, taipgi toms šeimoms, 
kurioms dėl nesveikatų, dėl 
per didelio skaičiaus kūdi
kių ar kitų priežasčių nebe
išgali pakankamai prižiū

rėti, aprūpinti vaikus. 
Tiems centrams išlaikyti! 
privalu gauti fondus iš fe- 
deralės iždinės.

Pasilinksminimo ir susie- 
dijose centrų priaugančiam 
jaunimui, tiems centrams 
gaunant fondus iš visaša- 
liškosios (federalės) val
džios.

Mokinti, paruošti jaunus 
žmones amatams ir dar
bams, taipgi su federalių 
fondų parama.

Prižiūrėti vaikų sveika
tą; prašalinti diskriminaci
ją moksle ir pasilinksmini
mo priemonių teikime.

Teikti pakankamą Socia
li Saugumą bedarbių šei
moms ir padidinti davinį 
šelpiamųjų šeimų išlaikyti
niams vaikams.

Teikti paramą šeimoms, 
tuomi pagerinti gyvenimą 
visiems vaikams.

Pavartoti maisto produk
tų perviršius prašalinti mi
tybinius trūkumus dabar 
alkstantiems.

Pastatyti pakankamai 
mokyklų kožnoje susiedijo- 
je.

Pagerinti miestuose ir 
valstijose vietinę pašalpda- 
vystę, kad visi galėtų žmo
niškai pragyventi.

Iš virš paduoto atrodo, 
jog konferencija paliečia 
tuos pamatiniai svarbius 
mūsų vaikų ir jaunimo gy
venimo laipsnius, kuriuos 
reikiamai aprūpinus mūsų 
vaikai turėtų sočią ir svei
ką vaikystę ir šviesų pasi
ruošimą pilietybei. A.

Pagal Jos Kalbą 
Pažinsite Ją

Kokių . kvailybių prieina 
ragangaudystės apaštalai, 
galima spręsti iš sekamo:

Ponas McCarthy paskel
bė turįs /‘sąrašą 81 pavojin
go komunisto.” Tarpe tų jo 
“komunistų” buvo ir ponia 
Dorothy Canyon, buvusi 
teisėja. Kokia ji “komunis-l 
te,” ir. kiek ji turi bent ko
kio politinio senso, geriau
sia rodo jos toks išsibliovi- 
mas per radiją W0R sto
tyje, programoje, vadina
moje “Martha Dean’s Pro
gram.” Tarpe kitko, poniu- 
lė pasakė tokį melą:

“Visi žino, kad Amerikos 
Moterų Kongresas yra 
Commi-e organizacija, ir 
kad ji gavo pradžią Mask
voje.”

Amerikietės, kurios žino, 
kad jos pačios susiorganiza
vo Amerikoje tuojau po pa- 
skiausiojo pasaulinio karo, 
susiorganizavo vyriausia 
saugoti taiką, labai pasipik
tino tokiu melu. Kongresis- 
tės rašo protestus tai sto
čiai. Kongresisčių priete- 
liai, kurie geriau pažįsta jų 
organizaciją, negu ta po- 
niulė, taipgi prisideda su 
protestu.

Įdomu, ko ragangaudžiai, 
neprikaltų ant kryžiaus, 
jeigu jie įgytų pilną galią.

Stockholm, Švedija.—Per
bėgėliai iš Baltijos kraštų 
pasakoja, kad Tarybų Są
junga galingai apginklavo 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Veiterka Imogene Wright bu
vo pašaukta liudyti senatinia- 
me finansų komitete apie tai, 
kiek veiteriaj - veitėrkos gau
na “tipsų.” Rūpinamasi tuo 
ne tam, kas kas norėtų jiems 
pridėti algos, jeigu per ma
žai veiteriai tegauna “tipsų,” 

bet kaip galėtų aptaksuoti 
ir “tipsus.”

Mūsą Gadynės 
Receptas

New Yorko Kongresistės 
Panėrnsios Darbuose

--------------------------------------- y----------------

Taupo Darbą, Dr. Baltrušaitienė
Žingsnius Palengva Stiprėja

Valdžia paims milijonus 
bušelių bulvių (4 milijonus 
bušelių jau paėmė) ir iš jų 
padarys mūsiškos gadynės 
patiekalą. Seniau iš bulvių 
darydavo patiekalą, vadina
mą “dumplings,” gi dabar
tinis, moderniškasis, vadi
nasi “dumpings.”

Štai, kaip tą moderniš
kos gadynės patiekalą ga
mina:

Francūzišk'ai išspragina 
su gasolinos sosu; sugrū- 
džia voliojant su garu va
romu volu; pabaigia kepti 
3,000 laipsnių karštyje.

Šeimininkės rūgo j a, kad 
jos norėtų bulves pirkti pi
giau, tuo būdu jos daugiau 
suvartotų bulvių.

Varto toj ų orga n izac i j os 
sako, kad iš bulvių padary
mas potato chips, kuriuos 
taip mėgsta vaikai, gal ne 
brangiau kainuotų už mo
dernišką kepimą gasolina, 
ne brangiau už bulvių su
naikinimą. Būtų daug nau
dingiau bulves * padarius į 
chipsus atiduoti vaikams, 
negu sunaikinti.

Tūli elementai, tačiau, 
tiems apgailaujantiems su
naikinamų bulvių primeta 
raudonumą. Jie sako: “De
mokratija jus taip suminkš
tino, kad jums gaila net 
bulvės. Esate lepšiai. Mūsų 
norimame suruošti kare žū
tų milijonai žmonių, ir tai 
mes neverkšlename, bet agi
tuojame už visokias moder
niškas bombas.”

Tie, kurie ruošia karą, j 
tačiau, nepasako vi-eno, to 
paties svarbiausio dalyko, 
kad jie tas bombas taiko žu
dyti kitiems. Jie norėtų, 
kad kiti žmonės suspragėtų, 
kaip tos gasolina apipiltos 
bulvės. Bet sau ruošia slėp
tuves nuo visokių bombų.

Vienu pirmiausių jų ir 
karščiausių jų 'darbų yra iš
siuntimas geros delegacijos 
j Vaikams Gerovės konfe
renciją, įvyksiančią šio mė
nesio 15 - 16, Chicagoje. O' 
paskui seks raporto mitin
gai, kurie, jau iš anksto ga
lima numatyti, bus labai 
įdomūs.

Valgydina Padegėlius >
Laisvėje jau buvo rašy

ta, kad 184 žmonės likosi 
benamiais dėl gaisro, įvy
kusio New Yorko Harleme. 
Dėl pagalbos tiems padegė
liams — gauti jiems pasto
gę, maisto, drabužių — 
buvo kreiptasi į valdines 
įstaigas, kurios juk tam ir 
užlaikomos, tam joms mo
kami taksai, kad reikale ga
lėtų gyventojams padėti. 
Deja, tos įstaigos mažai 
kam tepagelbėjo.

Už savaitės po gaisro vis 
dar daug tų šeimų tebemie
gojo Amerikos Darbo,Par
tijos ir Rendauninkų Tary
bų control i uose padarytuose 
šiokiuose tokiuose guoliuo
se. O kongresistės moterys 
išsiuntinėjo savo narėms 
štai kokį pranešimą:

“Manhattan CAW (Con
gress of American Women) 
skyrius 1-masis tiekia pa
degėliams vieną karštą val
gį per dieną. Tam tikslui 
mums skubiai ] 
parama Jau dabar ap- Į[buojasi,

ir paskutinėms 
liaudies lais- 

Pirmuosius smūgius 
reakcinis įstatymas 
klasiniai sąmonin- 
kovingiems darbi -

13-tą, kongresistės šauks 
visas šio didmiesčio moteris 
pareikšti pageidavimą tai
kos. Pamatiniai planai tam 
paruošti, informacija pa
sieks spaudą už dienos ki
tos.

Kongresistės taipgi dar
buojasi prieš Mundt bilių, 
nes, jeigu jis taptų įstaty
mu, jisai taptų kapais Tei
sių Biliui 
mūsų šalies 
vėms. 
kožnas 
tvoja 
giems,
ninkams.'O po to seka eilė 
visų, kas tiktai priešingas 
fašistiųiam siautėjimui. 
Mundt bilius — Amerikoje 
fašizmo siautėjimo bilius, 
tiktai pridengtas kovos 
prieš komunizmą kauke.

Kiti Moterų Veiksmai
Einant New Yorko vals

tijoje įvestu Feinberg įsta
tymu jau terorizuojami mo
kytojai. Labdarybės komisi- 
jonierius irgi nesnaudžia, 
jis jau šalina veiklius uni- 
jistus iš darbų. Visas tas 
atakas moterys supranta 
esant pastangomis sudaužy
ti valdinių įstaigų darbinin
kų uniją ir jos prieš tai 
protestuoja. Taipgi prote's- 
tuoja prieš rėmimą fašisti-

Sekami paprasti dalykė- Ilgą laiką labai sunkiai
liai taupo mūsų spėkas ir sirgusi, daktarė Johanna T.

_ • w • <— v • • 1 •Baltrušaitienė šiomis die
nomis atsiuntė jau savo 
ranka rašytą šį trumputį 
laiškeli: c-
Gerbiamieji Draugai,

Ačiū visiems, kurie mane 
prisiminė laike sunkios li
gos. Truputį gėrėju. Dabar 
gyvenu: 154 E. Brown St., 
Blairsville, Pa.

* % sĮ;

Džiugu, kad mūsų ger
biama daktarė ir draugė 
sukaupė spėkas nugalėti ir 
šį didžiausį smūgį. Jos spė- 

ikos buvo taip išsekusios, 
jog kartais net lankytojų 
prie jos neleido. Tik didis 
ryžtas dar kai ką nudirbti, 
nors žodžiu kitu pastiprin
ti įsitraukusius darbuose, 
daugėjančiose pareigose vi
suomenei dar įdėti dalelytę 
savęs, akstino ją stiprėti.

Iš 
ma,

Hollywoodo praneša- 
kad ten progrėsyvės 

moterys, renkančios para
šus protestui prieš Mundt 
bilių, po reikalavimais dar
bų, ar rendų kontrolės, 
gauna daugiau nei vieną 
parašą kas minute. Holly- 
woodo gražuolės nesėdi ant 
tvoros.

žiūrinėkite galimybę su
teikti rakandų ir drabužių, 
kuomet tiems žmonėms bus 
galima gauti šioks toks bu
tas, pagelbėkihie jiehis at- 
steigti namus.”

Ruošiasi Motinos Dienai 
Motinos dieną, gegužės

reikalinga i nės Franco valdžios. Ir dar- 
, reikalauja išlais

vinti Rosą Lee Ingram ir 
jos du sūnus. Mrs. Ingram 
kelinti metai tebelaikoma 
kalėjime dėl to, kad ji gy- 
nimęsi savęs nuo balto už
puoliko tą užpuoliką mirti
nai sužeidė.

Kbngresistė.

Laiškas nuo
Mirusios Moters

Mrs. Arlene Kracutler, 
West Orange, N. J., gyven
toja, buvo pragyvenusi 36 
metus, bet vis dar nepaži
nusi, nesulaukusi ameriki
nės gerovės. Kuomet polici
ja pribuvo užsukti gasą ir 
atrado ją ir penkis jos vai
kus mirusius, atrado ir raš
telį. Jame radosi mirusio
sios paskutinis testamentas, 
adresuotas vyrui:

“Mielasis Bill

Mokytoja Mechanikas
Šiomis dienomis platokai 

paskilbo Mrs. Agnes Tay
lor, 84 metų, mokytoja. Ta
čiau ji paskilbo ne tiek 
dėl savo profesijos ar dėl 
amžiaus, kiek dėl to, kad ji-

laiką virtuvėje:
Greičiau ir geriau nu

plausi daržoves, jeigu jas 
išimdinėsi iš vandens, o ne 
vandenį nupilsi. Dar grei
čiau eisis, jeigu turėsi du 
indus — vieną po kranu, 
prileidžiamą, į kurį dėsi iš 
pirmiau prileisto išimamas 
daržoves.

Špinatus ar burokų la
pus lengviau ir greičiau nu
plausi, jeigu kožno lapus 
paskalausi inde vandens 
laikant už šaknies, kol ne- 
nupjautus nuo šaknies. 01 
kada lapai gerokai nuplau
ti, laikant už lapų nupjau
si stambus ties šaknimi ir 
tuos stambus paskalausi. * * *

Svogūnai greičiau lupasi 
ir mažiau virkdo, jeigu 
pirm lupimo apipilsi šaltu 
vandeniu, lupsi pradedant 
nuo šaknies ir nulupus me
si į šaltą vandenį. Tačiau 
mestus vandenin, vartojant 
tūliems kitiems patieka
lams, ne sriuboms, turėsi 
nusausinti.

Reikiant palaikyti ilgiau n utėlė svetimame pasauly- 
nuluptus, taipgi geriausia jG. Tai 
padėti šaldytuve sausus, i nakvynė 
susuktus į celophane.

Kepimui ar virimui reik-1 
menims mieruoti puoduką 
mažiau tereikės plaustyti, kokią jos dukrytės gyveni- 
jeigu pirma atmi-eruosi vi
sus sausus, o paskiau visus 
šlapius produktus.

Moliasas, syrupai ma
žiau lips prie mieruojamojo 
indo, jeigu pirm vartojimo 
perliesi vandeniu ar patep
si riebalais. 

Ą: Ą:

Kam dažnai tenka varto
ti sumažintą ar padidintą 
mierą įvairių rėceptų, jei 
išgalima pirkti ir yra vie
tos pasidėti ,geriausia bus priejauta 
turėti toms įvairioms mie- singa, 
roms pritaikytus indus (ga-

Karo Suardyta Ramybė
Ana diena atbudusi savo 

motinos bute, savo lovytėje, 
9 metukų Renate Schwem- 
mer pasijuto vieniša - vie-

buvo jos pirmoji 
Amerikoje, pas 

! motiną. Ją atrado lovytėje 
i verkiant. Ir jos motina ap
siverkė dėl nebuvimo gali
mybės užgydyti tos žaizdos,

nai šiomis dienomis baigia ^3a'
pasistatyti sau vasarnamiu-

atleisk 
man. Aš negalėjau pakęsti 
evikcijos, o taip pat ir sa
vo ligų ir tos skolos, kurią 
mes įsigijome praėjusiais 
metais. Trūksta man spėkų 
tą viską bepergyventi.”

me padarė karas.
Mergytė sakėsi verkianti 

dėl to, jog jos jausmas jai 
sako, kad ten, pasilikusi 
Vokietijoje, verkia jos “mo
tina.”

Motina jinai skaitė savo 
auklėtoją, kuri ją globojo 
karo sąlygose esančią at
skirta nuo tikrosios moti
nos.

Daleistina, kad kūdikio 
taipgi buvo tei- 

kad jos auklėtoja 
taipgi verkia ilgesyje vai
ko, kurio priežiūrai ji au
kojo septynetą savo am
žiaus metų. Praėjusis karas 
paliko milijonus tokių vai
ku ir motinu, v t

i ženklinti stiklams dekoruo
ji vartojamais dažais). 
Kam tas neišgalima, pasi
daryti tų padidintų ar su
mažintų mi-erų savus recep
tus.

Mrs. Taylor prieš kiek 
laiko pasigrožėjusi gamtine 
aplinka New City, N. Y., 
Rockland apskrityje ir įsi
gijusi akrą žemės. • Tačiau 
be pastogės su ta žeme ma
žai ką naudosi. Statyba 
brangiai kainuoja, o gal 
dar nepadarys pagal norą, 
galvojo ji. Tad pati pagami
no planus, gavo vietinės 
valdžios užgyrimą ir pradė
jo darbą statytis 3 kamba
rių namelį, statytis pati 
viena.

Mechanike, padariusi ce
mentinius pamatus, pasta
čiusi rėmus, sukalusi sienas 
ir uždėjusi stogą, tačiau, 
prisipažino, kad darbo bu
vę biskį per daug, ji buvusi 
aprokavusi būsiant mažiau.

Mes tai Vadiname Meile

Žemuogės Bačkoje 
i Reikalas yra išradimų 
vas. O kamgi nemiela bū
tų pasirinkti savo kieme 
žemuogių (braškių). Tačiau 
jos — vijoklės, reikia daug 
vietos. Reikia ir saulės. 
Štai, kaip sumanyta jas 
apgauti, priversti ir maža
me kieme duoti uogų.

Išrasti bent dvejopi tam 
būdai. Vienas taip vadina
mas piramidinis daržas 
gaunamas krautuvėse gata
vas. Reikiamo atstumo vie
na nuo kitos eilėmis suda
rytos geldos, kožna aukš
čiau už .kitą, užimant tik 
apie trečdalį paprasto dar
žo vietos. Sutalpinama 75 
daigai.

Kitas būdas: paprastoje čiausioje vietoje.

tė-

* * *
Padvigubinant kepamo 

pyrago mierą, reikia turėti 
ir padvigubintą bletą, arba 
lygiai pusiau perpilti į dvi. 
Kitaip nebeatitiks kepimui 
paduota temperatūra ir lai
kas.

Taupysi laiką ir. kojas, 
jeigu iš pradžių susineši sa
vo darbo vieton visokius 
reikalingus tam gaminiui 
produktus. N.

Kenneth Lyons, 46 metų, 
1946 metais pašovęs Doro
thy Cafferata, kaip jis sa
kė tuomet, iš meilės, šiomis 
dienomis išėjo iš kalėjimo. 
Už savaitės ji-edu apsivedė. 
Po pašovimo, Daratėlė ilgai 
išgulėjo ligoninėje, bet po 
to jinai nusprendė aplan
kyti įkalintą Lyons’ą. ^to
mai, jis ją įtikino /esant 
meilės. ir šoviniuose:

Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

bačkoje dugne išgręžia sky
les nutekėti vandeniui, iš- 
grąžo kas 6-8 coliai poros 
colių storio skyles, įsodina 
daigus, pripila gerai patrę
šta atitinkamai paruošta 
žeme. Ir taip grąžo iki pri-. 
pildo pilną. Kožną aukštes
nę eilę išgręžia taip, kad 
daigai sodintųsi pražambiai, 
kaip kad sodinama vaisme
džiai. Bačką stato saulė-

OBUOLIŲ SALAD
Puodukas ir pusė smul

kiai supjaustytų obuolių 
pusė puoduko oelerių 
pusė puoduko walnut rie

šutų
kelios marachino cherries 

(vyšnios) ir sunkos
keli šaukštai salad dress

ing

šaukštelis cukraus 
biskis druskos.
Smulkiai supjaustyk 

obuolius, celery, riešutus. 
Sumaišyk viską kartu, už
pilk salad dresingu, išmai
šyk. Turėk numazgojus sa
lotos lapų, apdėstyk ant la
pų. Ant pat viršaus apdės
tyk vyšniomis, dėl pagra
žinimo.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Li th. Daily)—Tree., Bal. 12, 1950



KALVIO IGNOTO TEISYBĖ
APYSAKA , „

Paraše A. GUDAITIS—GUZE VIČIUS

Dr. S. Matulionis

Iš kur kilęs žmogus
Miami, Fla. Chicago, Ill.

(Tąsa)
“Ir vėl ditirambai kaizeriui . .. Valdo

vas dangiškas, valdovas žemiškas . . . Ko- 
dilijo caro stabą, dabar — kaierio sta
bą... Bažnyčia ir karūna neatskiriamas 
daiktas esąs. . . o vis dėlto ateis laikas ir 
atskirti .. .

Kiek tik buvo įmanoma, visomis prie
monėmis, visomis savo jėgomis per tą 
sunkmetį mokytojas priešinosi slopiai, 
bukinančiai aklo, gaivalingo prisitaiky
mo okupantų reikalavimams atmosferai.

“Potvyniai, atoslūgiai, žiemos ir vasa
ros — Viskas posmuojasi dėsningai ir 
nuolatai.... Kaip minutės subėga į va
landas, kaip valandos subėga į dienas ir 
metus, — taip mūsų pastangos, net 
smulkiausios, net menkiausios, — priar
tina įvykį, priartina tikslą. Buvo metas, 
kada galvota, kad viskas įvyks daug 
lengviau, Už visų šiokiadienio pilkųjų 
reiškinių galėjai matyti beribį, neapsa
komą, nuostabų, išsvajotą pasaulį, ku
riam derėjo atsiverti beveik be jokio 
skausmo, beveik be jokių kančių.”

Jis prisiminė, kaip mokydamiesi jie 
drauge su Karoliu - biržiečiu leisdavo 
vasaros atostogas.

Visi gimnazistiški svaičiojimai apie 
gyvenimo palaimą suklestėdavo ypač va
sarą, kada, laisvas būdamas, atostogose 
galėjai braidyti paupiais. Lydyto sidab
ro upė plaukia, vis nenuplaukdama nuo 
pasiutusiai stačios krantinės, o mazgin- 
gų šaknų viržiais įsikibę kriaušį, vis ka
ba viršum prarajos sustyrę, palinkę me
džių stuobriai. Oras net zvimbia, įkaitęs 
nuo šilo, nuo laukų, lekuojančių karštais 
kvapais. Kas medis — tai styga. Visas 
šilas brunzgia, lyg pasakos Alaušo kank
lės.

— Ak, ir nuostabus gi to gyvenimo 
grožis!

Užsimąstęs mokytojas nė nepastebėjo, 
kaip priselino prie jo Jurgis, — tik su
braškėjo, sušlamėjo krūmelis, ir prieš 
pat mokytojo akis iš juodalksnio išnėrė 
bernužėlis šventišku dvaroko “kartūzu” 
su blizgančiu kaušeliu, pilko čerkeso 
švarku ir šilkine skarele aplink rudai 
nudegusį, tvirtą, mėsingą sprandą. Link
smai nusišypsojęs, jis ištiesė mokytojui 
ranką ir atsisėdo šalia tamsiai pilko, be
veik mėlyno ridulio.
»

Smulkiomis rauplytėmis nubertas 
Jurgio veidas visada guvus, burna visa
da pasiruošusi paleisti kokį smailą žode
lį, o akys — nedidelės, pilkos akys taip 
ir šaudo.

— Pakriaunio ponai pargrįžo iš Rosi- 
jos ... — ėmė jis pasakoti. — Juokais 
gali plyšt!.. . Suėjo kumečiai ,su bobom, 
su vaikais, tarnai dienininkai, paukšti- 
ninkės, kiaulaganjai — visi! Visa kara
lystė valdoną pasitinka!... Gi valdono 
kelnės — gurnų nesiekia! Che-chė-chė!... 
Apšepęs, susenęs, sulysęs, — pažint ne
gali! Pats pirmasai ir kepurę nukėlė, ir 
visiem — kožnam ranką kiša: ir veži
kui, ir kiaulininkėm, ir žąsiaganėm!. .. 
Neatsistebi dvaras!... Būdavo, ari vi- 
dulaukėj, nepamatai, kad pro šalį ponas 
vieškeliu važiuoja, — tai sustos ir šau
kia prieit: kepurę nusiimk ir ranką pa
bučiuok! O dabar — pats kepurę nusi
ėmęs — “Kaip gyvenat?” klausia. Se
nėm ir tom rankų laižyt neleidžia. Va
gonus senis sako: “Kas jau taip ir at
mainė mum tą poną? . . . Nebe ponas, tik 
aniolas šilkiniais sparniukais!...” Tai 
mano Jonas ir pina dabar jiems pasa
kas: “Rusijoj tokia karšykla išrasta: 
kaip tik per ją kokį ponėką perleis, tuoj 
jam — kita natūra! Reikia, girdi, pra
šyt ruskių ,kad duotų ir mum čia tos ma
šinos pasukioti.. .”

Mokytojas linksmai nusikvatojo, kva
tojosi ir Jurgis, santūriai pražiodamas 
plačią, standžios, rauplėtos odos ap
trauktą burną. Baskui jis kažkaip nežy
miai pasikeitė ir, lyg varžydamasis ar 
gėdydamasis, atkišo mokytojui iš kepu
rės išimtą pilko, pūkuoto popieriaus raš- 
teliuką:

— Pažiūrėk, mokytojau, kas čia pri
rašyta ... Užpykdžiau jefreiterį Pa- 
kriauny, tai liepė tą raščiuką nunešt, 
o kur nešt, nežinau... Šaukė,'šaukė, 
plūdo, plūdo.. . Lyg ir stotin prisakė

eit. Tik: Marš, marš! Obel-štaeijon!...” 
Pažiūrėk, koksai čia tas rašteliukas. .. 
Eit, ar neit? Gal išvežt nori? .. .

Didžkus pavarte popierių.
— Receptas čia!... Beržinės košės re

ceptas! -— ir, griežtai kratydamas galvą, 
prigrasino:

— Nė nemanyk eit!.. . Puskapis laz
dų!... Pavasarį taip Obelių mašinistą 
siuntė... Parašyta dvidešimt penkios 
cigaros,. o stoty jam — tiek lazdų per 
strėnas!... Reikia tau pasisaugoti šiuo 
tarpu!... Paskui, tikiuos, bus lengviau, 
o dabar laikykis kur kitur, nebūk aky
se!

Aptarę, kaip elgtis ir “kur laikytis” 
Jurgiui, jie išsiskyrė, — pasiėmęs atsi
šaukimą, Jurgis dingo krūmuose, o mo
kytojas iš lėto nusileido takeliu nuo kal
vos, iš lėto perėjo Obelių gatvę, rimtai ir 
oriai atsakinėdamas keliantiems kepurę I 
valstiečiams. Žmonės vertėsi iš bažny- | 
čios “po našparui” ir sklaidėsi visomis 
miestelio gatvėmis, o pamatę Didžkų, I 
sveikino jį su pagarba, kuri prilygo, gal 
būt, tik “prabaščiaus stono” pagarbaix

O namuose mokytojo laukė Varkalie- 
nė:

— Ratavok! Susimildamas ratavok! 
Ignasių vakar žandarma išvedė!

Apklausinėjęs ją, Didžkus viską smul
kiai užrašė, ir aprimusi Varkalienė išė
jo, nusišluosčiusi ašaras. Bet kai moky
tojas liko vienas, sunkios mintys jį taip 
prislėgė, jog, neberasdamas sau vietos, 
jis ėmė žingsniuoti po kambarį iš kam
po kampan, tartum uždarytas kalėjime 
kalinys...

“Jei įskųstas vienas Ignotas, tai dar
bo vokiečiai nesugriaus.. . Žinoma, Ig
notas nemenkos dvasios, kitų neišvar
dins.. . Bet dėl viso ko reikia pranešti 
Antanašės ir Pakriaunio draugams-... 
Išsiųsiu raitą berniuką įspėti: tegu pa
sisaugo kratų ir tegu namie nenakvo- 
ja . ..”

Bet jis nieko nesuskubo įspėti. Netru
kus ant priebučio laiptelių sužvangėjo 
žandaro pentinai. Mokytojo širdis nėra- j 
miai suplakė, bet jis tuojau susivaldė ir i 
neparodė jokio nustebimo, pamatęs rie- j 
bų, raudoną vachmeisterio veidą su iš- ' 
verstomis alavinėmis akimis. Neparodė ■ 
jis nustebimo ir išgirdęs jo pro dantis ; 
paniekinamai iškoštus garsus:

— Na, komen-zė-mit! (Na, eikit su 
manim!) * * *

Koncentracinis lageris buvo įrengtas 
Obelių dvaro spirito varykloje. Visas 
kiemas apipintas trim eilėm spygliuotų 
užtvarų. Du ilgi mediniai barakai, pa
skubomis sukalti ant kalniuko, prie 
aukšto granito ridulių mūro; prieš tuos 
barakus prikasta dailiai nuobliuotų stul
pelių po pusantro sieksnio, su kabliukais 
prie pat smailos, ketvirtainiškai nuleis
tos viršūnytės.

Mokytoją Didžkų į tą kiemą atvarė 
pats Obelių žandarijos stoties vachmis
tras. Mokytoją pristatė pačiam stovyk
los komendantui. Sausas, plikas prūso
kas jį priėmė pabrėžtu mandagumu: pa
sakė jam “jūs” ir net pasiūlė sėstis. 
Kaip tik dėl to Didžkui pasirodė, kad | 
reikalas visai biaurus.

— Jūs esate Obelių mokytojas? — lyg 
pirmą kartą jį matydamas, paklausė ko
mendantas.

— Taip.
— Ar jūs pakankamai gerai žinote 

vokiečių kalbą, kad galėtumėte rašyti vo
kiškai? * j

Didžkus nesiskubino atsakytį, ir, pa
kartodamas jam klausimą/komendantas 
kalte nukalė kiekvieną skiemenį:

— Ar tai jūs parašėte?
Neigti nebuvo jokio reikalo: jo buvo 

parašytas viešas demonstratyvus protes
tas prieš civilinių gyventojų kankinimus 
Obelių stovykloje. Po tuo skundu susi
rašė netoli šimto plačiai žinomų asmenų, 
nes, atplaukus žinioms apie septyniolik
tųjų metų įvykius Rusijoje, visi kažkaip 
staiga įsigijo daugiau pilietinės drąsos, 
-— pasirašė net pora liberališkai nusitei
kusių kunigų! Kone ištisus metus tas 
raštas vaikščiojo po Militerfervaltungo 
kanceliarijas ii', štai, sugrįžo atgal su 
rezoliucija. ’

į(Bus daugiau).

(Tąsa)

Jau ir iš tų žinių, kurias 
mes čia patiekėme, galima 
padaryti išvada, kad bež
džionės — antropoidai ne 
mūsų bočiai, bet mūsų pus
broliai, viena šakų to pa
ties kamieno. Ir iš tiesu. 
Imdami domėn visas antro
poidų sustatymo ypatybes 
—jų rankas, silpną kojų iš
silavinimą, pėdas turinčias 
gabumą griebti, jų dantis, 
kaušą, silpną smegenų išsi
vystymą negalime nepripa
žinti, kad antropoidai suda
ro savotišką tipą, skirtiną 
kaip nuo žmogaus—taip ir 
nuo žemesniųjų beždžionių, 
tipą pritaikintą prie ypa
tingų gyvenimo sąlygų. 
Motinos yščiuse ir kūdikys
tėj beždžionės — antropoi
dai turi daug didesnį pana
šumą su žmogaus gemalu 
ir kūdikiu, negu suaugę su 
suaugusiais žmonėmis. Pas 
orango ar šimpanzės vaiką 
rankos palyginamai trum
pesnės, kaušas palyginamai 
didesnis ir apvalesnis, žan
dai mažiau atsikišę, bet, 
augant, skirtai didėja: ran
kos darosi ilgesnės, kaušas 
anksti sustoja augęs, sme
genų vystymasis susilaiko, 
kuomet veido dalys ir dan
tys vystosi nepaprastai ii’ 
greta su šituomi smarkiai 
vystosi raumens, valdą žan
dų judėjimus ir pakelia 
galvą (sprando raumens). 
Kuomet žmogaus kaušas ir 
smegenys nepaliauja didė- 
ję, iki užsibaigia organiz
mo augimas, pas antropoi
dus kaušo vystymąsi anks
ti sustoja ir tik veido dalys 
(žandai) smarkiai išsivys

to. Tuo būdu skirtas tarp 
žmogaus ir antropoidų žy
miai didėja su amžiumi, ly
giagrečiai su reikalingumu 
prisitaikinti prie įvairių 
gyvenimo sąlygų; o iš šito 
galima padaryti išvadą, 
kad šituodu tipai neišsivys
tė vienas iš kito, o kilę iš 
kokių tai bendrų senovės 
pratėvių ir, laipsniais įgy
dami savotiškas ypatybes, 
vis labiau skirtingi darėsi.

žodžiu, mokslas sako, 
kad žmogus nėra kilęs iš 
dabar tebesančių beždžio
nių, kad anksčiau, daugybė 
šimtų tūkstančių metų at
gal, kuomet pasaulyje ne
buvo nei žmogaus, nei gori
los, nei orango, nei gibono, 
nei šimpanzės, ant žemės 
gyveno koki tai senoviški į 
žmogų panašūs primatai, 
kurie ir buvo bendri ir 
žmogaus ir dabartinių' bež- 
džionių-antropoidų prabo
čiai. Tie primatai išsisklai- 

I dė, pateku į įvairias gyveni- 
įmo sąlygas ir. priversti bu- 
įvo taikintis prie tų sąlygų. 
' Dėliai to su laiku iš jų išsi
vystė kelios naujos formos: 
i antropoidai ir žmonės. Jei- 
Igu iš tikrųjų taip buvo, 
Į mokslas turi parodyti 
j mums, koki gi buvo tie 
žmogaus bočiai senovėje, 
kokius vystymosi laipsnius 
jis perėjo, kol iš gyvulio, iš 
senobinio primato išsivys
tė protingas žmogus, tokis, 

| koki mes šiandien esame.

Formoza.—Čiang Kai-še- 
ko tautininkai gyrėsi, kad 
atmušę vadinamus “sovie
tinius” Kinijos komunistų 
lėktuvus.

Balandžio 1 d. mūsų mies
te buvo festivalis, arba tautų 
pasirodymas. Buvo dainų ir 
šokių. Kurioj šalyj dar yra 
monarchai, tai dalyvavo ii' Į 
“karalienes.’ ’

Ir kas keista, kad ir lietu
viški dipukai dalyvavo ir tu
rėjo savo karalienę, nors lie
tuvių tauta niekados karalių ! 
ir karalienių neturėjo, tik ku-' 
nigkaiščius. Išeina, kad dipu
kai negali be karaliaus pasi
rodyti. Veikiausiai, jie ma
no : “Kokia čia jau bus tau- j 
ta, be karaliaus?” nors jie ir 
gyvena mūsų šalyj, kuri per 
Revoliucijos Karą nusikratė 
Anglijos karalių. Jie šoko 
kaž kaip keistai, o paskui pa
dainavo labai prastai “Mer
gužėlę.” Gaila, kad tas vi
sas buvo daroma Miami Lie
tuvių Klubo vardu!

Balandžio 3 d. įvyko klu- 
| bo susirinkimas. Nuėjau ir aš 
j pasiklausyti. Pasirodo, kad 
j klubui tas festivalis kainavo 
$30. Prasidėjo narių disku
sijos, nes ponei Daugnorienei 
tūli reikalavo užmokėti už jos 
triūsą, kuri tai lietuvių grupei 
vadovavo festivalyje. Vieni 
siūlė jai duoti $50, kiti $20, 

: bet įnešėjai negavo parėmi
mo. J. Paukštaitis sakė, kad 
Daugnorienė yra svarbi ypa- 
ta, nes vargiai kas kitas būtų 
drįsęs pasirodyti.

Teisybė, kas gi kitas, jeigu 
i ne tūli dipukai daro lietuvių 
tautai gėda pikietuodami se
niai Amerikoj gyvenančių lie
tuvių, o kartais ir čia gimu
sių parengimus. šis pasiro
dymas nedarė lietuviams gar
bės.

Keista tas, kad tūli buvę 
progresyviai, o dabar sėbrau
ja sui dipukais. Nejaugi jie 
m*ano, kad tas jiems garbę 
daro ? Ar ne laikas apsižiū-

NUŠOVĖ ANNA KLIMAS

Taverne, 2600 S. Troy St., 
sekmadienį tapo nušauta 
Anna Klimas, 42 m., 5014 
S. Kildare Ave. Pašautas ii 
jos draugas, su kuriuo ji ta
verne kalbėjosi, tai yra 31 m. 
John Sisko.

Paul Vinicką, 52 m., 2700 
W. 23rd St., sakė policijai, 
kad jis Klimienę pažįstąs 3 
metai, bet praėjusį rugpiūčio 
mėnesį ji susitikusi Sisko ir 
su juo draugavusi. Jis atėjęs 
į taverną prašė ją eiti su juo, 
ir kada ji atsisakiusi, jis par
ėjęs namo pasiėmė revolverį 
ir grįžęs nušovė Klimienę ir 
pašovė Sisko. Vienas šūvis 
pateko jam pačiam į ranką.

Rasinė Neapykanta
Trukdo Namų Statybą

Chicagos Housing Author
ity pareigūnas Emil Hirsch 
pareiškė, jog rylesteitininkai 
trukdo pigią visuomeninę na
mų statybą, keldami rasinę ne
apykantą. Jis toliau pabrėžė, 
kad namų statybos klausimas 
turės išsiristi šią savaitę, ka
da majoras Kennelly tarsis su 
miesto taryba tuom klausimu.

Rylesteitininkai, pasinaudo
dami dar plačiai įsigyvenusia 
rasine neapykanta, trukdo 
namų statybai ir tuomi užti
krina sau didelius pelnus iš
naudojant rendauninkus. Chi
cagos piliečiai turi reikalauti 
iš majoro, kad jis griežtai 
stotų už statymą projektų. 
Chicagoje namų trūkumas 
duoda rylesteitininkams pro
gą plėšti dideles rendas.

Namo Ieškantis.

rėti ir susilaikyti, kol nėra 
dar vėlu?

Turistas. x

AIDO CHOROPAVASARINIS KONCERTAS
Sekmadienį, 16 balandžio-April 

LIBERTY AUDITORIUM
110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

Prasidės 4 vai. dieną. Įžanga $1.20.
PROGRAME DALYVAUJA:

Amelia Jeskevičiūte-Young, operos dramatinis sopranas 
Walter Franklin, operos baritonas 
Aido Choras po vad. J. Kazakevičiaus 
L. K. M. Choras po vad. A. Anderson 
L. K. M. šokikai povad. Ruth Bell 
Aido Vyrų Choras po vadovyste J. Kazakevičiaus 
Eiles sakys Elena Brazauskas 
Sietyno Choras iš Newarko su jo solistais: 

Ann Stellman-Eicke ir Robert Žukauskas
Kviečiame ateiti ir pasigėrėti gražiu koncertu.

Aido Choras, vadovybėje Geo. Kazakevičiaus
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CLEVELANDO ŽINIOS
Pasirodo Aršiausiu 
Apšvietos Priešu

Clevelando Katalikų Diece
zijos organu yra “The Catho- j 
lie Univers Bulletin,” kurį lei
džia Katalikų Spaudos Unija, į 
kurios prezidentu yra Cleve- ! 
lando vyskupas Edward F. į 
Hoban, rašė numeriuose iš ko-į 
vo 17 ir 24 po antgalviu “Vie- į

Rodė pams bepuldinėjant 
Stand- ■ 
Svetai- i

Po tuo antgalviu seka į

į mis po pietų ant 924 E. 123rd

sui pai, pamatęBuletino
kur bus rodomas “Pavasaris,” 
puolėsi ieškoti to namo savi
ninko. Suradę savininkų, su
žinojo, kad ant tos salės turi 
lysą Socialis Klubas, 
jie puolėsi ieškoti 
Klubo valdybos. Ir

R a u d o n i e j i
Filmą, bet 

Drug Atsakė

Girardville, Pa BUCHAREST, Rumuni
ja. — Čia statoma naujovi- 
nis požeminis geležinkelis.

syvės spaudos naudai, prie ku- i kalinga kuoplačiausiai praneš- 
rių buvo prisidėję ir progre- j ti Amerikos žmonėms apie tą 
šyviai lietuviai . čia irgi smulk-: pavojingą užpuolimą ant LLD 
meniškai aprašoma, kiek jų j jubiliejinio bankieto. Tam 
šnipai dėję pastangų įbaugini- tikslui tapo atspausdinta toks
inui Bohemų namo bendrovės-j tančiai lapelių “Protect Free- 
viršininkų, kad jie neduotų 
svetainės. Bet viskas nuėjo 
veltui.

Tame pačiame numeryje ap
rašo, kaip jiems atsiradęs kitas' Jau suorganizuota delegacija 
darbas, kada sužinoję, kad ' pas miesto majorą ir .policijos 
“komunistas” Paul 
•d a in uos P r o gr esy v i ų 
koncerte, Public Auditorijoj ; 
Music Hall, 
sic Hall manadžeris Paul J. 
Hurd jiems atsakęs, kad salę 
rendavo Progresyvių Partija 
koncertui, o kas dainuos ta
me koncerte, jie neklausė, čia 
irgi jų darbas nedavė pasek
mių.

Progresyvių Partijos rengtas 
koncertas, kuriame dainavo 
žymus artistas Paul Robeson, 
įvyko. Nors tą vakarą lietus 
lijo, publikos susirinko apie 
3,000, kuri gėrėjosi Robesono 
maloniu balsu ir jo sukurto
mis Amerikos liaudies daino
mis. Publika savo aplodismen
tais iššaukė Robesoną daugelį 
kartų, kad dar ir dar padai
nuotų ; 
jo.

dom of Assembly in Cleve
land,” jau paskleista kitų tau
tų ir unijų sueigose ir taipgi 
pasiųsta į kitų tautų spaudą.

Čigonė — G.

PARĖMĖ APŠVIETĄ
Mūsų Lietuvių Literatūros 

Draugijos 124 kuopos nariai 
jau visi susimokėjo už 1950 

duokles. Jau antru 
paaukavo ir į Knygų 

Pirmiau aukavusių 
buvo paskelbta.

BERKELEY, Calif. — 
Californijos Universiteto 
studentai pasmerkė valdy
bos reikalavimą, kad profe
soriai prisiektų prieš ko
munizmą.

nūs Adomas A. Skerdžius. 
Papilio tarnaitė Veronika — 
O. Visockienė. Barbora—C. 
Miller ir Agota — L. Man- 
kienė, abi našlės. Kromelnin
kas žydų tautybės Gaškis — 
F. J. Repšys. Miesčionka mer
gina Katre — O. Brazauskie
nė.
Pircikas už scenos — S. Bari- 
son. Sufliot'ius, O. Giraitienė. 
Ir, veikiausiai visų nuostabai, 
šį veikalą sukūrė vietos gera 
draugė Rozalija Gailiūnienė

Čia matome viso labo tryli
ka ypatų dalyvauja šiame pa
statyme. Ir jie su “Nevy
kusia Meile,” *rodos, yra pa
kviesti vykti į Waterburį su
vaidinti., šios grupės pasiry
žimas • nuvykti ir į kitus mies
tus, jei tik sukrustų, kol oras' 
ne perši 1 tas, pakviesti.

Dar dvylekis apie kai ku- į 
riuos vaidintojus, kuriems 
daugiau prisiėjo įnešti energi
jos ir darbo . Marytės rolėje 
A. Roman ir suvargusio kai
miečio Broko rolėje B. Mu- 
leranka turėjo atlikti gana il
gas roles. Bot jiedu savas 
užduotis, kaip ir visi kiti at
liko pagirtinai, 
priminti ir ap
kurios rolė nors nebuvo dide
lė, bet ji daug prigelbėjo su- 
mokinti dainas: jai buvo pa
vesta grimeriavimo darbas, 

daiktan sudėjus, jai 
Ameri- darbo užteko ir ji mielai sji 
Atcida-i ukvata tą visą atliko. Ji ener

gingai ir Laisvės Chore veikia. 
Čiagimiai ^A. Roman, G. Gal
lon ir J. Thomas — gabūs ir 
mėgsta su visais draugingai 
veikti ra e n o srity j.

Tuomet 
Socialio 

taip šni- 
publika 

: gėrėjosi žiūrėdama į rodomą 
i filmą. Pora dienų pirmiau ta 
1 pati filmą buvo rodoma Ukrai- 
i nų Labor Temple svetainėje ir 
' apie tai katalikų buletino nu
meryje smulkmeniškai aprašo, 

; kiek jų šnipai dėję pastangų 
I uždarymui svetainės.
1 svetainės bendrovės 
į ninkas Steve 
i kęs trumpai: 
si mok a rendą,

' sau, kas jie. Mes renduoja- 
me visiems, kurie tik gali užsi- 

Į mokėti rendą.” Už tai bule- 
l tinas daug rašo apie Ukrainų 
; Labor Temple bendrovę ir 
■ apie jos pirmininką Steve Len-

tos 
Sovietų 
ard 
ne.’
aprašymas, kaip jų šnipai rū
pinasi sužinoti iš anksto kiek
vieno progresyvių, apšvietos 
ar kultūros organizacijų pa
rengimus, kurioje svetainėje 
tie parengimai įvyks. Tuomet 
jų j,uola tu svetainių savinin
kus, kad jie atsakytų svetai
nę, nes tas parengimas “esąs 
komunistų.”

Diecezijos šnipams pavyko 
uždaryti Standard svetainę, 
kurioje Clevelando Kultūros 
Komitetas buvo pasirengęs ro
dyti sovietinę filmą “Pavasa
ris.” Išgarsintoje filmos rody
mo dienoje katalikų organo 
žvalgai, nuėję pas Standard 
salės duris, rado iškabą, ant 
kurios buvo užrašas: “Catho
lic Univers Bulletino cenzū
ruotas ‘Pavasaris’ bus rodo
mas šiandien 3 ir 6 valando-

Bet tos 
pirmi- 

Lenko atsa- 
“Jeigu už- 

aš nepai

numery-
“Bohe-
Dengia I

Aprašy-1

Kitame to buletino 
j e, iš kovo 24, rašo: 
mų Salės Viršininkai 
Komunistų Bazarą.” 
mas eina apie tautybių spau-'
dos bazarą, kuris buvo rengia-1 
mas daugelio tautų jų progre-1

JUMS TIKRAI REIKIA ŠIŲ KNYGŲ 
ĮSIGYKIT JAS TUOJAU

pa- 
ap- 
kai

Pirmoji Pagelba Ligoje 
ir Nelaimėje

Prirengė

DR. JONAS J. KAŠKIAUČIUS
/ ■

Ši knyga yra jums daktaras namuose, ir štai kodėl: ji 
taria, ką daryti įsipjovus, nusideginus, apsinuodinus, 
slobus. Kokiais būdais gelbėtis, kai šuo ar katė įkanda; 
pasiutęs šuo įkanda ar gyvatė įkerta kur laukuose.

Ausies diegimas, nosies kraujavimas, akių perštėjimas, 
krislo jkritimas 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, pūslėj imas, skeldėjimas odos, 
peršėjimas ir t.p.

Skęstant, prigėrusio 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 /

Darbininkui Sveikata
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, 
ir • parašytas
7 DR. ANTANO PETRIKOS

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 610 puslapių. Kaina $3.00.

Virėja
Svarbūs pamokinimai valgių gaminimui

Knyga iš 220 puslapių, su keliais šimtais receptų lietu
viškiems ir kitatautiškiems 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

Robeson ' komisijonierių iš lietuvių ir žy- 
PartijoS; mesnių kitataučių.

Dar yra reikalas surasti, kas 
Bet čia irgi Mu-1 buvo tais banditiškais užpuoli

kais bei jų organizatoriais. 
Į šį darbą reikia mestis visiems 
progresyviams ir apšvietos my
lėtojams. Tą darbbą negali at
likti kuris vienas, bet reikia 
imtis už darbo visiems. Yra 
daugybė sažininkų žmonių tar
pe tikinčiųjų ir naujakurių, 
kurie yra pasipiktinę tuom 
užpuolimu, ir tie sąžiningi 
žmones suteiks mums reikalin
gų žinių.
Nepamirškime P. P. Lietuvių i 

Klubo Susirinkimo • I
Progresyvių Partijos Lietu- . 

via Klubo susirinkimas atsi- l C I

Robeson as nepaškūpė-
O publika, atsidėkodama 

už tai, suaukavo Progresyvių 
Partijai daugiau poros tūks
tančių dolerių.

dzio 13, visiems žinomoje vie- ; 
toje. šiame susirinkime bus j 
svarbesnių dalykėlių aptari
mui. Yra reikalas atsiminti, i 
kad Progresyvių Partija nuo-i Viską 
latos kovoja už visų 
kos žmonių reikalus, 
mi į susirinkimą,
po naują narį. Būkime 
šiame susirinkime. J. N.

Taipgi norisi

buvo 
biznie- 

išrokavi- 
prie ka- 
lietuviš-

jos organo numeryje randasi 
aprašymas ir apie lietuviškų 
kryžiokų užpuolimą ant LLD 
35 motų paminėjimui jubilie
jinio bankieto. Tik čia matosi, 
kad tos banditiškos užpuolikų 
gaujos s u organ i z a v i ma s 
pavestas lietuviškiems 
riams, kurie biznio 
mais yra prisiplakę 
talikų vadovybės, ir
kiems kunigams. Todėl Cleve- 
lando; katalikų organe telpa 
tik užpuolimo organizatorių 
raportas su bemieriais pasi
gyrimais. Tame raporte sa- : 
koma, kad “-pilnėtas” buvęs 
suorganizuotas buvusio DP 
Jono Ria m a n a u s ko, 1817 
East 86th Street. Rama
nauskas sakęs, kad “pi- 
kietas” svaidęs kiaušiniais, kad 
buvę planuota “taiki protesto 
demonstracija,” ir kad joje da
lyvavę apie 600. Viskas “ka
talikiškai.”.

Dabar pasistatyk ime sau 
klausimą : Kuomi Paul Robe- 
sonas prasikaltęs Clevelando 
katalikų diecezijai ?. Jis ne
skelbia bedievybės, jis neko
voja prieš katalikų tikybą ir 
jis nėra komunistas. Bet jis 
yra ' vienas iš pasauliniai žy
miausių vadų ir kovotojų už 
išlaikymą pastovios taikos ir 
kovotojas už laisvę sav0 rasės 
žmonėms! Tik Robesono. dar
bai neatitinka žmonių išnaudo
tojų idėjoms, kurias visuomet 
gina didieji dvasiškių vadai. 
Juk tik stambiesiems žmonių į 
išnaudotojams karai yra nau- i 
dingi, iš kurių jie žeriasi į sa
vo kišenius dolerius bilijonais. 
O darbo žmonėms iš karų tik 
kraujo upeliai ir ašaros!
Užpuolikai ir Jų Organizato

riai Privalo Būti Nubausti
Katalikiškų biznierių ir ku

nigų suorganizuota užpuolikų 
gauja iš hitlerinių smogikų bei 
katalikiškai išauklėtų jaunuo
lių pulti Lietuvių Literatūros 
Draugijos jubiliejinį bankietą 
buvo labai pavojinga. Jau te
ko sužinoti, kad tarpe Cleve- 
lande gyvenančių dipukų ran
dasi žmogžudžių; antra, kad 
banditai buvę apginkluoti ak
menimis ir supjaustytų van
dens rynų įrankiais, ir užblo- 
j lavimas svetainės užpakalinių 
durų su Obelieniaius trobelių. 
Tik laimė, kad Antanas Bimba 
savo apdairumu išgelbėjo sa
vo gyvybę ir kad Slovėnų Na
mo bendrovės pirmininkui pa
vyko laiku dasišaukti policijos, 
kuri išvaikė tuos banditus.
Apsigynimo Darbas 
Jau Pradėtas

Jeigu tokiems pavojingiems 
klerikalų suorganizuotiems 
gaivalams bins leista laisvai

jų sueigas, tai sudarys pavojų 
ir abelnai Amerikos žmonėms. 
Todėl pirmučiausiai buvo rei

metus 
kartu 
Fondą, 
vardai

Pastaruoju laiku sekami au
kavo Knygų Fondui. A. Kuz
mickas ir A. Dambauskas po 
$1. J. Mardosa, P. Križa- 
nauskas ir F. Mažeika po 50 

susidarė $3.50.
A. K.

centu. Viso
Širdingai ačiū!

Blairsville, Pa
DIDELIS DĖKUI

širdingai dėkavoju visiems 
draugams ir draugėms, kurie 
prisiuntė man linkėjimų laike 
mano sunkios ligos. Sveika
ta povaliai gerėja. Didelis 
dėkui! Dabar gyvenu :

1549 Brown Street
Blairsville, Pa.

Dr. Johanne T.
Baltrušaitiene.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LDS 57 kuopos antras Žaidimų 
vakaras šiais metais. vadovybėje 
Onos Scrbintienė, įvyks balandžio 
14 d., 8 vai. vak., 29 Endicott St. 
Kviečiame visus skaitlingai dalyvau
ti. Kaip žinote, apart dovanų go
riausiem lošėjam, visiem dalyviam 
yra duodama užkandžių su kava.

(67-68) — Rengėjai.

SCRANTON, PA. 
4

Susirinkimas Literatūros Draugi
jos 39 kuopos atsibus 16 d. balan
džio (April), pradžia 3-čią vai. po 
pietų, pas drauge E. Geležauskienę, 
1210 Blair Ave. Visi nariai dalyvau
kite, nes reikės aptarti, kaip geriau 
prisirengti prie rengiamos vakarie
nės, kuri atsibus 29 d. balandžio 
Knights of Pythias Hall, 1817 
Church Ave. — Sekr. P. Šlekaitis.

(67-68)

HARRISON-KEARNY, N. J.
Atvelykio Margučių Vakarėlis

LLD 136 kuopa regia vakarėlį, 
. * i i v kuris įvyks šeštadienio vakare, ba-ed 1 ress praneša, kad zem-1 landžio 15 d., toj pačioj \ ietoj kai 

dirbystės departmentas visada: Pradzia 7 val- vakarc-. Gaspadinės: B. Kushlienė ir J. džiaugiasi, jog sausi a ii j Ramoškienė, užtikrina, kad šiame 
dulkių audros pietiniai-va-l parengimėlyje, apart skanių valgių 

i ir gėrimų, bus margučių ir puiki 
šokiams muzika.

Turime priminti, kad šį kartą su 
’, nes mūsų

I geroji draugė Onutė nupirko naują 
| gramafoną-radiją ir padovanojo mū- 
| sų kuopai. Taigi, šiame parengimė- 

! OTTAWA Moiat-oc Iča h’je ir būsiančiose, turėsime puikią uiiAWA. - Maistas lj- muziką Beja šio parcngimėiio 
Įnadoj per menesi pabrango kusis pelnas bus skiriamas kovai 

prieš dipukų hitlerinius chuliganus. 
Kviečia visus Komisija. (67-68)

WASHINGTON.—Unit-

atsiveskime 
visi

S.

Hartford, Conn
Nuotrupos Apie Pastatymą 
“Nevykusi Meilė”

Laisves Choro vaidinimų mė
gėjai susimokinę naują kūrinį 
“Nevykusi Meilė,” trijų veiks
mų, ro’dos, tragi-komediją,

Lietuviu Piliečiu Klubo Svotai 
parengiuėjo. Choras ruošė 

mą .
Gaila, kad žmonių 

k ė n e p e i • d a ug i a u s i a i,
atsilan- 

ne tiek, 
aip vie-

tos choriečiai koresp. sakė. 
Veikiausiai, atsilankymas men
kesnis iš priežasties, kad ver
bų .diena buvo, tai tikintieji 
susilaikė nuo šio parengimo.

Gal būt atsiras iš vietinių, 
kurie parašys apie
kalą ir patį pobūvi, tačiau ima 
geismas bruožais šį tą pasaky

naujų vei

Susiedas.

karinėse valstijose 
žins derlius. Tad 
derlių perviršių 
valdžios pinigais.

suma
no re i kės
atnil’kt :nuz*ka nebūsite suvilti,

* ireroii draugo Omifn nu

Penkeri metai be Roose-i dar 2 procentais.
velto '.i

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) ! ~

kia, kad Rooseveltas tikėjo! Apsirūpinkite 
ipitalizmas turi sutilpti tam 1 1
pačiam pasaulyje. Jis buvo
mirtinas priešas fašizmo.

Štai kodėl

Matthew A
Vakaci jomis BUYUS

pirmutinis Išsirandavoja kambarys vienam I i, • v . • - I ar dviem asmenims su valgiu (turi: Roosevelto žygis užsienine-į būt be vaikų). 
ije politikoje buvo atmeti- viskas — 
i mas Hooverio politikos ir 
i suteikimas^ pripažinimo Ta- 
| rybų Sąjungai. Štai kodėl | 
be jokio dvejojimo ir svy- l 

į ravimo jis ištiesė pagalbos 
!ir talkos ranką Tarybų Są
jungai, kai ją užpuolė Hit
lerio armija. Tuo pačiu tei
singu supratimu buvo su
kurta ir vedama didžioji 
karinė sąjunga, kurią su
darė Jungtinės Valstybės, |

Valgis tikrai lietu- 
geras. Dėl platesnių in-i 

formacijų rašykite ar telefonuokite: 
Barnegat 8-4091.

BUNGALOW ŠEIMAI I
Išsirandavoja puikus bungalow; 

(šeimai iš kalėtos asmenų. Išnuomuo-! 
jame savaitei, mėnesiui ar visam se-’ 
zonų i.

PUIKIOS MAUDYNĖS i
Bay maudynės už pusės mailės iri 

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

ti apie vaidintojus, kas jie to- Didžioji Britanija ir Tary-j
ki e buvo ir tt. .

Visiems stringa į akį cho- 
riečių vaidintoju grupės suvai
dintas naujasis 
grupė susidėjo 
jaunų žmonių ir
atėjūnų. Jaunieji parode, kad 
jie vartoja gražią lietuvių kal- 

judčsį, o senes-

f

(Buyauskas)
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

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

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

A. Z A VIS H
Barnegat, N. J.

Lower Shore Road,bu Sąjunga.
Rooseveltas užmezgė as

meniškus ryšius su Stalinu, 
kurie pasiliko intymūs ir 
šilti iki pat jo mirties ir ku
rie buvo nepavaduojamu 
faktoriumi karo laimėjime.

Bet visiškai kitokios nuo- 
_ . įmonės arba supratimo buvo

mėgėjai, tartum j mBSU dabartinis preziden- / vii INni «% t ** -*

kūrinys. Ši 
š čiagimių 

pabuvusių

neapsi leisdami, 
duotį jautriai.

bą, taktišką 
nesės kartos 
jau niesiems 
taipgi atliko
Tas visų vaidintojų budrumas 
žiūrovams sudarė jaukų vaiz- 

publikoje ma- 
pasitenkinimas 
ir vaidintojų

dą. Ir dėl to, 
tesi didelis 
nauju kūriniu 
gražiu; atlikimu

Kūrinys ryškina Lietuvoje 
vieną atsitikimą, kaip suvar
gęs kaimietis, išauklėjęs šei
mą, užsigeidžia išleisti savo 
gražiąją dukrą už seno, bet 
turtingo ūkininko su minčia, 
kad su laiku gal jam pačiam 
teksią prisiglausti ten, kur jo 
dukra rasis. Senu papročiu, 
kaimietis savo dukrą Marytę 
prievarta išleidžia už senio
tu rčiaus.
pasvajoti apie turtus, gi tikro
vėje turtai ne visus šildo. Taip 
tai dėjosi ir su kaimiečio du
kra Maryte, net ir jam pa
čiam nebeliko lauktos pro
gos bėdoje prie turtingos duk
ters prisiglausti.

Pagaliau nesinori plačiai

Tačiau, gražu tik

ti idesnio autoriteto žmonės 
apie jį rašo.

Sekami asmenys dalyvavo 
vaidinime: Suvargęs kaimie-

Brokas — B. Muleran-
Jo duktė Marytė —

Roman. B r b k o sūnus
Antanas — J. Thomas. Tur
tingasis ūkininkas Papilis 
—J. Kazlauskas.

k a.

JOSEPH BAI.TAITIS
BAR & GRILL

tas. Kai Hitlerinė Vokietija 
užpuolė Tarybų Sąjunga, 
Harry S. Trumanas-, pagal 
New Yorko Times praneši
mą (1941 m. birželio 24.), 
pareiškė: “Jeigu mes pama- 

j tysime, kad Vokietija laimi 
katą, mes padėsime Rusi
jai. Bet jeigu matysime, 
kad Rusija laimi karą, tai 
turėsime padėti Vokietijai. 
Ir lai jie taip vieni kitų 
daugiausia išžudo.”

Šis Trumano supratimas 
buvo griežtai priešingas 
Roosevelto supratimui. Aiš
ku, kad kaip tik iš šio sup
ratimo. paskui išplaukė vi
sas Trumano. atsinešimas 
linkui socialistinės šalies. 
Tuo supratimu tapo parem
ta mūsų šalies užsieninė po
litika. Tuo supratimu pa
remtas “šaltasis karas.”

Per šiuos penkeris me
tus kietai įsigalėjo tos re
akcinės jėgos, prieš kurias 
taip drąsiai ir energingai 
kovojo Rooseveltas. Jos la
bai rimtai šiandien grūmo
ja Amerikos žmonių civili
nėms laisvėms ir demokra
tinėms teisėms.

Roma.— Žemės drebėji
mas Sicilijoj apgriovė baž-

Papilio sū-nyčią ir eilę namų.

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

SSSS. T E L EįV ISIO N
SHUFFLE BOARD

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUV1Ų
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

5 pusi.^—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Bal. 12, 1950
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PASIfiĖRĖSM sietyno choru SOUTHBROOKLYNIEČIŲ parengimas

Smagu pranešti mūsų skai
tytojams, kad Aido Choro 
Pavasarinio Koncerto progra
moje dalyvaus ir Newarko 
Sietyno Choras. Mes visi ži
nome, kad šis choras visuo
met puikiai ir harmoningai

n j, visu pažangiųjų lietuviu 
pasižmonėjimas tik ir turėtų 
būti Aido Choro Pavasari
niam Koncerte, kuris įvyks 4 
vai. p. p. Po programos šo
kiai.

Aidinčiai lauks visų!
H. F. i

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai turės progą matyti 
Bridgeporto artistus-mėgėjus 
vaidinant veikalą “žmonės.” 
šis veikalas bus perstatytas 
balandžio 15 d., 7 vai. vaka
re, IWO Community Center, 
2075 — 86th St., So. Brook-

Rinkliavomis Stengsis 
Padidinti Ligoninę

Policija Reikalavo iš 
Prokuroro Rekordų

Vaikas Nukrito
Nuo Stogo

Trejų metų James McRiao

W. ŽUKAS 
Sietyno Choro Vadovas

sudainuoja. Dabar, kuomet j 
pietyniečiai rengiasi prie per- ; 
statymo scenoje operetės 
“Sylvia.” jie labai įtemptomis | 
jėgomis mokinasi dainas ir, , 
regis, jų dainų repertuaras, 
Pavasariniam Koncerte susi
darys iŠ minėtos operetės, i 
Taigi, Įvertinkime sietyniečių 
darbą mūsų skaitlingu atsi
lankymu 1

TRYS NAUJI AKTORIAI 
VAIDINS “NESUSIPRATIME”

Kaip žinia, Brooklyno Lie
tuvių Liaudies Teatras šių 
metų balandžio 23 dieną Li
berty Auditorijoje statys nau
ją trijų veiksmų veikalą 
“Nesusipratimas.”

Rinktiniams aktoriams va
dovauja Jonas Valentis, kuris 
pats ir rolę turi'.

įdomu pažymėti tai, kad ši
to veikalo suvaidinime daly
vauja trys nauji, ligi šiol 
Brooklyno lietuvių scenoje 
nevaidino aktoriai:

Elena Brazauskiene
Eva T. Mizariene
Alekas Nevinskas
Kiti visi aktoriai ir akto

rės yra jau ne kartą vaidinę

i ir savo darbais gražiai atsi-
I žymėję : Adelė Rainienė, Juo
zas Byronas, Juozas Judžen- 
tas, S. Dzūkas, Aldona Alek-

■ nienė, Povilas Alekna, Kašte
1 Rušinskienė, na, ir visiems 
i gerai žinomas Jonas Valentis.

Aktoriai pratimus daro 
I nuolat ir galima užtikrinti, 
Į kad jie veikalą suvaidins gra- I v. . ' ziai.

Brooklyno ir apylinkės lie
tuviai kviečiami skaitlingai 
spektaklyj dalyvauti. Įsigy
kite tikietus iš anksto.

Atsiminkite, jog tjki bus 
paskutinis šiemet stambesnio 
veikalo pastatymas mūsų mies
te. K.

12-TOS VAKARĄ ĮVYKS TRYS 
MITINGAI TEISĖMS GINTI

Tikiu, kad Liberty Audito
rium svetainė šio mėnesio 16 
d., kaip ir visuomet, bus pil
nutėlė. Ateinanti sekmadie-

šio trečiadienio vakarą, ba
landžio 12-tą, įvyks trys ma
siniai mitingai, su nepapras
tai įdomiomis programomis

NELEISKITE KALINT TEISIU RILIŲ
Reikalaukite Aukščiausio Teismo Sprandimo 

apie N ea me rik i nes Veiklos Komitetą 
SumuŠkite Mimdto-Nixono Riliu c

MES, 25 NEAMERIKINIO KOMITETO AUKOS,

DI*. JACOB .U’SLAXDKR 
I>K. EDWARD K. B ARSKY 
ALVAH BESSIE 
HERBERT BIBERMAN 
PR. LYMAN K. BRADLEY 
HELEN It. BRYAN 
MARJORIE (TIODOROV 
LESTER COLE 
EUGENE DENNIS 
EDWARD DMYTRYK 
HOWARD FAST
ER N EST IN A FLEISC H M A N 

DALTON

HARRY M. JUSTIZ 
RING LARDNER, JR. 
JOHN HOWARD LAWSON 
JAMES LUSTIG 
MANUEL MAGANA 
ALBERT MALTZ 
GEORGE MARSHALL 
DR. LOUIS MILLER 
RIC HARD MORFORD 
SAMUEL ORNITZ 
ADRIAN SCOTT 
CHARLOTTE STERN 
UMBO

raginame jus VEIKIMAN IŠVIEN su MUMIS 
PLAČIAUSIUOSE

Jie visi šaukiami po obalsiais: 1 I
“Veiklos! Išsaugokite Tei

sių Bilių nuo kalėjimo! Rei
kalaukite Aukščiausiojo Teis
mo paskelbti Neamerikinės 
Veiklos Komitetą nekonstitu- 
ciniu! Atmuškite Mundt-Nix- Į 
on bilių!”

Į
Tie šūkįai pasako mitingų 

'svarbą.
Mitingai suruošti visiems 

patogiai prieinamose vietose: 
brooklyniečių — St. George 
Hotel, Clark ir Henry Sts., 
ųueensiečių —Sunnyside Gar- 

j dens, 44-16 Queens Blvd.; 
nevvyorkiečių — Manhatt a n 
Center, 8th Avė. ir 34th St.

Programoje dalyvaus gar
susis artistas Paul Robeson ir 
keli kiti žymūs visuomeninin
kai.

Svarbu Visiem
Lemiamuose dėl Laisves Susibūrimuose

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

Clark ir Henry Sts. 34th Street ir 8th Avenue 
B ROOK I. Y N M A NU ATTA N
SUNNYSIDE GARDENS 

44-16 Queens Boulevard 
QUEENS

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

Bookfair • Jefferson School Bookshop • Workers Book Shop

Ar jau turite bilietus į 
Brooklyno Lietuvių Liau
dies Teatro spektaklį - pa
statymą 3-jų veiksmų pje
sės “Nesusipratimas” ?

Vaidinimas įvyks sekma
dienį, balandžio (April) 
23 d., Liberty Auditorijoje, 
110-06 Atlantic Avenue, 
Richmond Hill.

Pradžia 4:30 vai. po pie
tų.

Įžanga $1.25, įskaitant 
taksus.

lyne. Rengėjai— LDS 50 kp. 
Privažiuoti paimkit West 
End Line, 20th Ave. stotis.

Kviečiame visus dalyvau
ti. Turėsite progą pamaty
ti veikalo perstatymą, pasi
šokti prie geros Kazakevi
čiaus muzikos ir gražiai pa
sivaišinti su southbrooklynie- 
čiais. Rengėjai.

Girdėjome Įdomią 
Programą

Velykų dienos prievakarį 
grupė lietuvių buvome nuėję 
į Metropolitan Opera House 
Studio No. 1 pasiklausyti Ope
ra Intime programos. Po iš
klausymo jos, pripažinome, 
jog girdėjome brangią pro
gramą už mažą kainą. Di
džiumą publikos sudarė kita
taučiai.

Opera Intime — ta pati 
grupė, kurioje dainuoja Ame
lia Young (Jeskevičiūtė).

Visa programa — keliolika 
numerių — susidėjo iš operi
nių, solo, duetų, tercetų, kvar
teto. Visa buvo artistiškai 
atlikta talentingų ir jau aukš
tai išsilavinusių jaunų žmo
nių, baltų ir negrų, vi
sokių tautų kilmės ameriko- 
n ų.

Biskelį nustebome, pamatę 
mūsų Ameliją trijuose išsto
jimuose — pagal pranešimus 
iš anksto tikėjomės matyti 
tiktai viename. Visuose ji 
gražiai pasirodė. Amelia tu
ri didžių vaidybinių gabumų 
greta augančio ir nuolat tobu
lėjančio balso; Vaidyba yra 
viena pačių svarbiausiųjų 
operos dalių greta balso. 
Dainuojant operiškus kūrinius 
yra kur pareikšti ir vaidybą. 
Ketvirtuoju, nežymėtu išstoji
mu ji tik talkino Walteriui 
Franklin tylioj rolėj, kurioj ji j 
vis viena išėjo iškalbi vaidini
mu.

Ir apsidžiaugėme sužinoję, 
kad žymus šios grupės artis
tas Walter Franklin dainuos 
mums duetą sykiu su Amelia 
šį sekmadienį, 16-tą, Liberty 
Auditorijoje įvyksiančiame 
Aido Choro koncerte. S.

Toki mes turtingi, pelnus 
rokuojame milijonais, o žmo
nių sveikatai saugoti vis tebe- 
elgėtaujame centus, 
neišvengiama, nes be 
niekas dar negauna 
medįkalės pagalbos.

Tuo sumetimu vaduodamas] 
Mt. Morris Park mažytė ligo
ninė pradėjo kampaniją su
kelti $100,000. Nori prista- 
tydinti naują wardą, į kurį 
galėtų priimti neišgalinčius 
mokėti ligonius. Ligoninė bu
vo įkurta tiktai prieš porą 
metų, didžio reikalo prispaus
tame Harleme. Yra vedama 
100 susidėjusių baltų ir negrų 
gydytojų ir priima visokius li
gonius.

Skelbėjai rinkliavos 
ko, kad ligoninė neketina 
suomet verstis aukomis, 
kovoja už panaikinimą 
kriminacinių skerspainių
valdinę paramią. Jie prime
na, kad tais pat pamatais bu
vusi įkurta ir per trejus me-* 
tus išsilaikiusi Sydenham li
goninė, pagaliau, susilaukė 
valdinio pripažinimo ir mies- 
tavos ligoninės stažo.

Bet tas 
to biod- 

jokios

sa- 
vi-
Ji 

dis- 
ir

SUSIRINKIMAI
MASPETH, L. I., N. Y.

LDS 14 ir ALDLD 138 kuopų su
sirinkimas jvyks trečiadieni, 12 d. 
balandžio (April), pradžia 8 vai, 
vakare, Rusų Klube, 56-58 61.st St.

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

(66-67)

SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas laidotuves
Koplyčias suteikiam ’nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

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

Po paftkelbim0 spaudoje, 
būk keli brooklyniečiai poli- 
cistai buvę kvočiami kaipo 
įtarti teikime apsaugos gem-
bleriams, policijos viršininkas iš 
William P. O’Brien tą nugin- man. 
Čijo. “Kiek žinau, tie poli-‘vaiką 
cistai nebuvo kamantinėja-j ka. 
mi,” sakė jis.

Greta to viršininkas parei
kalavo iš prokuroro McDo
nald kopijos tų rekordų, ku
riuos prokuroras sakosi suė
męs ablavose ant gemblerių 
praėjusį šeštadienį.

i bojusios senukės, dasigavo 
j ant stogo 5 aukštų namo prie 

Cannon St., New Yorko, ir 
ten nukrito kaimynų kio- 

Pavojingai su s i ž e i d u s į, 
kieme atrado k aim iš
varpyta kieme žeme

kredituojama už jo išlikimą 
gyvu.

T .aivų Neptunia atvyko is 
Izraelio New Yorkan 40 as
menų studijuoti amerikinę 
pro d u k c i j os siste m ą.

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

Federdl'ių, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

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

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

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

Telefonas: EVERGREEN 4-3049.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrcen 7-6868

Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

X

BROOKLYNO LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS, 
režisuojant Jonui Valenčiui 

stato scenon 3-ju veiksmu pjesę

"NESUSIPRATIMAS”
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.

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

Nepraleiskite nematę, nes veikalas puikus, aktoriai 
gabūs!

Režisuoja Jonas Valentis.
Tikietus galite pirkti pas 

veikalo vaidintojus: Joną 
Valentį, S. Večkį, J. Ju- 
džentą, P. Alekną, A. Ne- 
vinską, J. Byroną, A. Rai
nienę, A. Aleknienę, E. T. 
Mizarienę, H. Brazauskie
nę ir K. Rlušinskienę.

Taipgi pas sekamus Liau
dies Teatro rėmėjus:

Jamisoną, Livingston, N. 
J.; Vincą Žilinską, Kearny, 
N. J.; K. čiurlį, Elizabeth, 
N. J.; R. Mizarą, Mykolą 
Liepą, M. Kavaliūnienę, A. 
Dagį, O. Čepulienę, Julių 
Kalvaitį, A. Balčiūną, Li- 
deikį (Great Neck), M. 
Klimą, P. Tarą, Elizabeth, 
N. J., ir Laisvės Adminis
tracijoje.

Majoras Turįs 
Daug Atostogų

New Yorko spaudos repor
teriai prisiminė, kad kuomet 
tik jiems prisieina rašyti apie 
majorą O’Dwyer, jiems vis 
tenka rašyti apie vakacijas. 
Tūlas sumanė surokuoti, kiek 
dienų majoras praleido vaka- 
cijose. Reporteris suradęs, 
kad veik pusę savo šio ter
mino majoras praleido atosto
gaudamas. Ištarnautų šio ter
mino 98 dienų laikotarpiu, 40 
jis praleido atostogose. Ben
drai paėmus visą jo ketvertų 
metų ir 3 mėnesių tarnybą, 
majoras atostogavęs po 45 
dienas per metus.

Gubernatorius Atmetė 
Drausmę Pikietuoti

Gubernatorius Dewey praė
jusį pirmadienį atmetė 
Queens assemblymano Duffy 
buvusį įteiktą ir valstijos sei
melio priimtą bilių, kuriuomi 
uždraustų pikietuoti teisma- 
bučius laike teismų. Guber
natorius sakė, jog ir be to
kio įstatymo teismai turi pa
kankamai galios sudrausti 
ten, kur pikietas sudaro ne
tvarką.

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

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

Brooklyne prie Matmonides 
Hospital atidarytas naujas .8 
aukštų pastatas, kainavęs 
$1,750,000. Jame talpinsis 
operacijų ir įmedikalis sky
riai.

New Yorke areštuoti trys 
jauni vyrai, kurių du prisipa
žinę buvę dalyviais trijų api
plėšimų čionai ir 3 Hacken
sack, N. J. Paskiausi.uose tri
juose viso grobio jie gavę tik
tai $345. O kainuos jiems 
didelę dalį* jų už vis gražiau
sio amžiaus;-— -

EGZAMINUOJAM AKIS 
HA ROME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

P
■J

GREENWOOD
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rutken 

(Rutkunai) Savininkai

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

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

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

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

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINES, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: KVergreen 4-8174

CW’

e'dG'a

TELEPHONE

5TAGG 2-5043

RES. TEI.

HY. 7-8631

C/O6K9

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Lalsniuotas 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.

v
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