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Brooklyniečiams promos. 
Seimai.
Prieš vasarinius karščius. 
Nesvietiškais apetitais. 
“Užsičiaupkite ir tylėkite.’* 
Iš didelio pono didelis 

darbininkas.
Rašo A. BIMBA

šios savaitės pabaiga bus 
tiršta pažangiečiu parengi
mais. šeštadienio vakare So. ’ 
Brooklyne bus suvaidinta j 
pjesė “žmonės.” Kas svarbu ' 
ir Įdomu, kad veikalą savai- : 
dins artistai iš Bridgeport. I 
Conn.

O sekmadieni po pietų Į 
Įvyks mūsų Aido Choro pava
sarinis koncertas. Aidiečiai 
ir ju prieteliai gerai pasiruo-

Abudu parengimai svarbūs I 
ir nesijaus gerai nė vienas ; 
Brook lyno lietuvis, kuris nors i 
vienam siu parengimu neda
lyvaus. Bet labai daugeliui 
nebus perdaug būti abiejuose, j

Nė nepamatysime, kaip už
eis karštoji vasara ir ateis 
Liepos Ketvirtoji.

Laukiame didžiojo Laisvės 
pikniko.

Laukiamo LDS Seimo.
Laukiamo Lietuviu Litera

tūros Draugijos suvažiavimo.
Prie visli trijų sąskridžiu jau 

reikia gerai • >• rūpestingai 
ruoštis.

★
šis LLD suvažiavimas bus 

jubiliejinis. Gražiai ir iškil
mingai atžymėsimo šios gar
bingos organizacijos 35 metu 
sukakti.

Už dienos kitos Įvyks Cen- 
tralinio Komiteto susirinki
mas. Tuojau bus paskelbtas 
oficialus suvažiavimo šauki
mas. Kuopą pareiga planuo
ti pasiuntimą suvažiaviman 
dolegat u.

★ I
Dar tik maža dalis kuopą 

pateko i garbės sąrašą, tai 
yra, prisiuntė Centran duo
kles už visus savo narius. 
Tuo negalima didžiuotis.

Pirma, negu užklups vasa
riniai karščiai, kiekvieno na
rio pareiga pasimokėti duo
kles.

★
Brook lyno kryžiokai turi 

nesvietiškai didelius apetitus. 
Ją, tiesa, nedaug, tik desėt- 
kas, kitas, bet Vienybėje 
skaitau, kad jie irgi laike su
sirinkimą ir priėmė ilgą su 
dešimt punktu rezoliuciją.

Nepasakyta, nei kur susi
rinkimas Įvyko, nei kiek jame 
dalyvavo. Sarmatinasi.

Bet tai nė nesvarbu. Kry
žiokai kalba “New Yorko 
lietuvių” vardu. Jokią Įga
liojimą taip kalbėti jiems ne
reikia.

O ko jie nori? Jie nori, 
prašo ir reikalauja tik dvie- 
ją dalyką : Vienas, kad Lie
tuva būtą jiems sugrąžinta. 
Kitas, kad pirma visi Ameri
kos pažangūs lietuviai būtų 
išnaikinti, o paskui išdepor- 
tuoti iš šios šventosios Ame-' 
rikos žemės.

Iš kur jiems šie nesvietiš
ki apetitai atsirado? Nesun
ku atspėti. Jiems jį perdavė 
Smetona ir Hitleris.

Tik vieną dalyką šitie žmo
nės su. šiais nesvietiškais ape
titais pamiršo, būtent, kad 
Smetonos ir Hitlerio keliai, 
kaip jau visas svietas žino, 
neveda nei Į laimę, nei Į gar
bę.

Gerai, kad masė naujųjų 
imigrantų, apsigyvenusių di
džiajam New Yorke, nieko 
bendro neturi su ta kryžiokų 
saujele.

Naujienos jau davė atsaky
mą tiems socialdemokrati
niams pabėgėliams, kurie no
rėtų su pažangiečiais diskusi
jų bei debatų. Trumpas ir 
drūtas Grigaičio įsakas yra 

(Tąsa 3-čIame pusi.)

Prašo atidėt judžiu 
rašytojų Įkalinimą

Washington. — Advoka
tai Hollywoodo judžių ra
šytojų Daltono Trumbo ir 
Johno H. Lawsono prašė 
Aukščiausia Teismą dar su
laikyti jų įkalinimą. Jie at
sišauks į šį teismą, kad iš 
naujo persvarstytų savo 
sprendimą.

Aukščiausias Teismas 
pirmadienį atsisakė spręsti 
Trumbo ir Lawsono apelia
ciją prieš bausmę, kurią 
jiems skyrė žemesnis fede- 
ralis teismas. Taigi patvir
tino žemesniojo teismo 
sprendimą— 1 metus kalė
jimo ir po $1,000 piniginės 
baudos.

Trumbo ir Lawson buvo 
nuteisti už vadinamą “pa
niekinimą” Kongreso. O 
“paniekinimas” tame, kad 
jiedu atsisakė duot atsaky
mą į Neamerikinės Kong- 
resmanų Veiklos Komiteto 
klausimą: “Ar esi komunis
tas ir ar bet kada buvai ko
munistas?” s.

Pasidavė Indonezijos
Sukilėliai

Jakarta, Indonezija. — 
Pasidavė Indonezijos val
džiai sukilėliai, kurie buvo 
užėmę Makassar miestą Ce
lebes saloje. Jiems vadova
vo kapitonas Abdul Azis. 
Jis traukiamas teisman.

Dauguma sukilėlių —tai 
buvę boloniniai Holandijos 
kareiviai ir oficieriai.

Italų streikas prieš 
ginklus iš Amerikos

Sovietai protestuoja prieš karinio 
Amerikos lėktuvo įsiveržimą Latvijon

Maskva. — Sovietų už
sienio reikalų ministras 
Andrius Višinskis antra
dienį griežtai užprotestavo 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriui Alanui Kirk’ui, kad 
karinis Amerikos lėktuvas 
įsiveržė Latvijos oran; o 
kai sovietiniai lakūnai įsa
kė nusileisti į artimąją 
aikštę, tai amerikinis lėk
tuvas apšaudė Sovietų lėk
tuvus. T/ida vienas sovieti
nis lėktuvas atsakė ugnim 
iš savo pusės, ir amerikinis 
lėtuvas nuskrida šalin virš 
Baltijos jūros, dingdamas 
iš akių.

Washingtono valdžia pa
reiškė, kad įtariamas lėk
tuvas buvęs neginkluotas, 
tai ir negalėjęs šaudyti.
PROTESTO NOTA

Sovietų protesto
(jau gauta Washingtone) 
sako:

“Patikrinti faktai rodo, 
jog balandžio 8 d., 5:39 vai. 
vakare, į pietus nuo Liepo
jos, Latvijoje, buvo paste
bėtas keturmotorinis kari
nis lėktuvas tokios rūšies, 
kaip bombanešis B-29, ir su 
amerikiniais ženklais.

“Tas lėktuvas įsibrovė 
21 kilometrą (apie 13 mv- 
ių) į Sovietų Sąjungos plo-

nota

“Kadangi amerikinis lėk
tuvas vis gilyn veržėsi į 
Sovietų plotą, tai būrys so
vietinių lėktuvu pakilo nuo 
artimos savo aikštes ir pa
reikalavo, kad amerikinis 
lėktuvas sektų paskui juos 
ir nusileistų į ta aikštę.

“Amerikinis lėktuvas ne 
tik neklausė šio reikalavi-Neapolis, Italija. — At

plaukė amerikinis laivas
Exiiona, atgabendamas 3191 Illinois mokytojai atmeta
tonų patrankų, šovinių ir 
kitų karinių įrengimų

Neapolio Darbo 
paskelbė visuotiną 
darbininkų streiką per 8 
valandas protestui* prieš 
ginklus iš Jungtinių Valsti
jų-

priesaiką prieš komunistus

valdžia 
iškrauti

Rūmai 
miesto

pašaukė 
ginkluskareivius 

iš laivo.
Įvesta 

stovis uostuose, kur laukia
ma laivų su amerikiniais 
ginklais. Valdžia išmuštra- 
vo specialius žandarų ir ka
riuomenės būrius prieš 
streikierius tokiuose uos
tuose.

beveik karinis

Kinijos Liaudininkai 
turį šimtus lėktuvų

Formoza.—Čiang Kai-še- 
ko kinai tautininkai tvirti
na, kad Kinijos Liaudies 
Respublika turi jau 300 ka
rinių lėktuvų, čiangininkai 
skleidžia paskalus, kad 2Q0 
tų lėktuvų esą “rusiški.” 
Jie nutyli apie amerikinius 
lėktuvus, kuriuos 
kai-komunistai 
tautininkų.

Čiangininkai 
kad Kinijos komunistai mo
bilizuoja ir taupo savo lėk
tuvus vasariniams žygiams 
prieš tautininkus Formo- 
zos ir Hainano salose.

liaudinin-
atemė iš

pasakoja,

I Byla dėl H. Bridges 
’pilietybės atidėta

Chicago.—Illinojaus Mo
kytojų Federacijos suva- 
žiavftnas Bloomingtone 
pasmerkė bandymus išleis
ti valstijinį įstatymą, ver
čianti mokytojus prisiekti 
valdžiai “ištikimybę” prieš 
komunizmą.

Sumanymai dėl tokio įs- 
tatvmo pernai buvo sumuš
ti Illinojaus seimelyje.

1,000 detroitiečiy pasirašė 
peticijas dėl taikos

Detroit. —Masiniame su
sirinkime prie City Hali 
daugiau kaip 1,000 žmonių 
pasirašė peticiją-prašymą 
Amerikos valdžiai ir Kong
resui, kad uždraustu hydro- 
gėnines bombas ir eitų į 
taikos derybas su Sovietų 
Sąjunga.

Tokias peticijas skleidžia 
Darbininkų Komitetas dėl 
Taikos; tikisi surinkti mi- 
lioną piliečiu parašų.

Tos peticijos bus įteiktos 
prezidentui Trumanui ir 
Kongresui.

MASKVA. — Visa ma
la j iečių tauta stengiasi pa- 
siliuosuot nuo Anglijos im
perialistų, o ne tik vadina
mi “raudonieji,” sakė Mas
kvos radijas.

San Francisco.—Valdžios 
advokatas kreipėsi į federa-. 
Jį apskrities teisėją Geo. B. 
■ Harrisą, kad atimtų ameri
kinės pilietybės popierius iš 

i Harrio Bridges’o, nuteisto 
i vakarinės Laivakroviu Uni
jos vado.

Bridgeso advokatai pra
šė atidėti bylą dėl piliety
bės atėmimo, iki aukštes- 
inięji teismai išspręs jo ape- 
liacijas. Teisėjas bent porai i 

i savaičių atidėjo šią bylą.
Tas pats teisėjas nuteisė 

Bridgesą 5 metus kalėti 
dėl to, kad Bridges kvoti
muose dėl pilietybės popie
rių 1945 m. prisiekė, jog jis 
nebuvo ir nėra komunistas.

Numatoma, kad jeigu 
bus atimta Bridgesui ame- 

i rikinė pilietybė, tai valdžia 
deportuos jį Australijon 
po to, kai Bridges atliks 
kalėjimo bausmę. Jis kilęs 
iš Australijos.

Tatai gi kartu yra dar ne- ‘ 
girdėtas sulaužymas pačių j 
pamatinių tarptautinės tei-! 
sės taisyklių.”
Gal netyčia užklydęs Anie- 1 
rikos lėktuvas Latvijon 

Wiesbaden, Vokietija.— 
Amerikiniai karininkai čia 
spėja, kad jų lėktuvas Pri
vateer gal per klaidą už- I 
skridęs virš Latvijos. Šis Į 
lėktuvas, panašus į bomba-1 
nėšį B-29, sakoma, dingo ■ 
praeitą šeštadienį, manev
ruodamas iš Wiesbadeno i 
Danijos sostinę Kopenhage- 
ną. Su juo dingę ir 10 kari
niu Amerikos lakūnu.

, fesoriaus” vietą Fordhamo | Pasak jankių karininkų, 
Universitete. tas jų lėktuvas buvęs ne-

Nuo to laiko Budenz ta-1 ginkluotas.

Sako, Amerikos lėktuvas apšaudė 
Sovietų lėktuvus Latvijos ore
Jungtinės Valstijos sako, kad lėktuvas buvęs neginkluotas
mo, bet ėmė šaudyti į So
vietu lėktuvus.

“Pryšakinis Sovietų lėk
tuvas todėl buvo privers
tas paleisti ugnį iš savo pu
sės. Po to amerikinis lėktu
vas pasisuko link jūros ir

dingo” iš akių.
“Sovietų vyriausybė pa

reiškia griežtą protestą 
Jungtinių Va stijų valdžiai 
dėl to, jog karinis Ameri
kos lėktuvas taip šiurkš
čiai sulaužė sovietinę sieną.

Šaukia Budenzą į McCarthy o “svietkus”
Washington.' — Tyrinę- | 

jančioji Senato komisija 
verstinai (per subpoena) 
pašaukė Louisą Fr. Buden- 
zą liudyti ateinantį pirma
dienį apie profesorių Owe- 
ną Lattimore, buvusį Ame
rikos valstybės departmen- 
to patarėją.

Republikonas senatorius 
Joe McCarthy šnekėjo, jog 
šnipas Budenz žinąs, kad 
Lattimore priklausęs komu
nistų Partijai. McCarthy 
plepėjo, kad Lattimore, bū
damas amerikiniu valdiniu-, 
ku, veikęs kaip “vyriau
sias sovietinių šnipų vadas” 
šioje šalyje.

Lattimore pareiškė, 
tai tik “purvini pakvaišti 
šio McCarthy’o melai.”

Budenz kadaise priklau-1 klausimus 
sė Komunistų Partijai ir 
tarnavo komunistinio dien
raščio N. Y. Daily Worke-* 
rio administracijoj. Paskui 
jis atsivertė į katalikus, kai 
jėzuitai užtikrino jam “pro-

po “kazionu svietku” prieš 
komunistus, prieš streikų 
vadus ir prieš progresyvius 
ateivius, areštuojamus de
portavimui Jungtinių

dienomis 
Mich., ir 

korespondentai 
jis liudys 

Lattimore. Budenz
nežinodamas, kaip

Budenz šiomis 
buvo Midvale, 
laikraščiu 
Užklausė jį, ką 
apie 
raitėsi,

Lattimore pareiškė Wa
shingtone, kad jis visai ne
pažįsta Budenzo. Lattimo- 

j°g re prašė, kad tyrinėjančioji 
l" j senatorių komisija 

l jam iš savo pusės 
;, kada 

liudys. Komisija 
Lattimore’ui tokio

Slaptoji FBI policija už
tikrino, kad Lattimore ne
buvo ir nėra nei komunis
tas nei Sovietu agentas.

leistų 
statyti 

Budenz 
nedavė 

leidimo.

ATMUŠA MELUS APIE KINU “BADĄ”
Peking, Kinija. — Kinui joj. O toje provincijoje viso 

yra tik 20 milionų gyvento
ją

Liaudies .valdžia sparčiai 
gabena grūdus ir kitus 
maisto produktus į tas vie
tas, kur pasireiškia jų trū
kumas. Valdžios sandėliuo
se yra net 4,500,000 tonų 
grūdų perviršių.

Jeigu kur buvo maisto 
pritrūkę, tai tik todėl, jog 
per karą su tautininkais 
tapo suardyti geležinkeliai, 
susprogdinti tiltai ir pak- 
rikdyti kiti susisiekimai, 
taip kad negalima buvo 
ant greitųjų pristatyti 
maisto į tas sritis.

ninkai smerkė amerikonus 
ir anglus korespondentus, 
kurie melavo, būk Kinijoje 
badaują “40 iki 60; milionų 
žmonių.” ,

Tie korespondentai klas
tingai panaudojo 1948 metų 
alkį, kilusį Šantungo pro
vincijoj, kur tada siautėjo 
didžiuliai mūšiai tarp Čiang 
Kai-šeko tautininku ir liau- 
dininku-komunistu.

Kaip tie korespondentai 
nusimeluoja, matysime iš 
to, kad jie tvirtina, būk 
dabar 40 milionų kinų ba
dauja Pantungo provinci-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washington. — 

rius Flanders ragino Ame
rikos valdžią siųsti baliū
nus, kurie barstytų kurs
tančius lapelius į Sovietų 
Sąjungą, Čechošlovakiją, 
Lenkiją ir kitas naująsias 
demokratijas. Tuose bąliū- 
nuose nebūtų 'jokio žmo-

Senato-’choslovakijos pranešė, jog 
čechoslovakai nušovė bent 
viena toki amerikini baliū- 
ną.) .

Sovietai priešingomis ra
dijo bangomis nustelbia 
propagandą, kurią skleidžia 
“Amerikos Balso” radijas. 
Todėl, sen. Flanders sakė, 
geriausia siųst propagan
dos baliūnus į tuos kraštus.

(Vienas pabėgėlis iš če-

STOCKHOLM,. Švedija. 
— Švedų vyriausybė pro
testuoja, kad kariniai Ame
rikos lėktuvai skraidė per 
svarbias karui vietas Švedi
joje.

BERKELEY, Calif. — 2,- 
000 Californijos Universi
teto- studentų demonstravo, 
paremdami profesorius, ku
rie atsisako prisiekti “išti
kimybę” prieš komunistus.

20,000 demonstravo 
Trieste už taiką

Roma. — 20,000 žmonių 
demonstravo Trieste, reika
laudami 
30,000

Kiti amerikonu lėktuvai, 
skraidydami virš Baltijos 
Jūros, jau keturios dienos 
kai ieško savo dingusio lėk
tuvo.
švedai sako, tai kariniai 
žvalgai, ne ieškotojai

Stockholm, Švedija. — 
Švedai kariniai stebėtojai 
juokiasi iš pasakojimų, kad
Amerikos lėktuvai taip pla-j 
čiai ir ilgai ieško dingusio ■ 
savo lėktuvo Baltijos Juro-; 
je. Sako, vadinami ieškote-: 
jai iš tikrųjų apžvalginėja1 
karinius Sovietų įrengimus! 
pajūriuose ir Sovietų laivy
no jėgas, o tariamas lėktu
vo dingimas, tai esą tik 
priekabės amerikiniams 
oro žvalgams.

(Komercinė Amerikos 
spauda pastaruoju laiku 
ypač dažųiai rašė spėlioji- 
mus apie Sovietų apsigink- j Vmetusukak-
lavimą Latvijoj, Lietuvoj nj įis nuo pne2idento p D.

Roosevelto mirties.
I New Yorke ir kituose 
j miestuose buvo suruošti mi- 
i tingai didžiajam velioniui • 1 1 • 1 J •

išlaikyti taiką, 
asmenų pasirašė 

reikalaujančias 
sustabdyti Amerikos gink
lų siuntimą Italijai. •

Suėjo 5 metai nuo 
Roosevelto mirties

čiadieni čia buvo iškilmin- c

Suomija nori prekybinės 
Sutarties su Sovietais

Helsinki.—Suomijos val
džia paskyrė savo pasiunti
nius Maskvon derėtis dėl 
naujos sutarties prekybai 
su Sovietu Sąjunga. Senoji 
sutartis išsibaigė vasario 
mėnesį šiemet.

Sovietų vyriausybė pra
nešė, jog sutinka tartis dėl 
naujos prekybinės sutar
ties su Suomija.

prezidentui pagerbti.
Kalbėtojai sakė, kad jei

gu Roose vėl tas preziden
tautų, tai būtų susitaikyta 
su Sovietų Sąjunga, išveng
ta šaltojo karo isterijos ir 
pastota kelias karštojo ka
ro pavojui.

Patersono šilko streikieriai 
balsavo dėl sutarties

Paterson, N.J.—CIO Au
dėjų Unijos viršininkai su
sitarė su šilko audyklų sa
vininkais, kad būtų baig
tas 1,100 darbininkų strei
kas. Sutartis žada daugiau 
paramos darbininkams li
goje bei sužeidimuose ir 7 
dienas apmokamų atostogų 
pe'r metus.

Sutartis buvo leista dar
bininkams trečiadieni bal
suoti, ar užgirt ar atmest

Ši sutartis dar nepalie
čia 1,600 kitų streikuojan
čiųjų šilko audėjų, priklau
sančių 75-tam unijos sky
riui.

Dėl techninių kliūčių ši
Laisvės laida teišeina 
keturių puslapių.

ORAS.—Giedra, šilčiau.

tik
i

Jugoslavija ir Italija 
niaujasi dėl Triesto

Roma.—Triest po antro
jo Pasaulinio karo paskelb
tas * savivaldine sritim. 
Dabar dėl Triesto miesto 
ir uosto niaujasi Italijos 
valdžia ir Jugoslavijos val
dovas Tito.

Anglai - amerikonai pir
miau buvo linkę sugrąžinti 
Triestą Italijai, kuri valdė 
jį pirma karo. Bet kai Tito 
išstojo prieš Sovietų Sąjun- 

ir 
ar 
ar

gą, nuo tada Amerika 
Anglija jau svyruoja, 
pripažinti Triestą Titui 
atiduoti jį Italijai.

Peekskill, N. Y. — Pro
gresyvių Partijos vadovas 
Henry Wallace šaukė sulai
kyti Amerikos ginklų ga
benimą į vakarų Europą. 
Kartu jis reikalavo, kad' 
Amerika pasitrauktų iš ka
rinių bazių svetilmuose « 
kraštuose.
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under the Act of March 3, 1879.

Daugiau ir Daugiau!
Įtūžusi, nusigandusi liaudies judėjimo, Amerikos val

dančioji klasė, atrodo, nesuras ribų, kada ir kur sustoti 
savo pasimojimuose prieš pažangiąją visuomenę.

Štai aukščiausias šalies teismas patvirtino žemesniojo 
teismo sprendimą, jog 10 žymiausiųjų Hollywoodo rašy
tojų esą kalti tame, kad jie atsisakė. Ne-amerikiniam 
Komitetui pasakyti, ar jie priklauso komunistinei parti
jai ar nepriklauso.

Atsisakydami Ne-Amerikiniam Komitetui atidengti 
savo priklausymą ar nepriklausymą politinei partijai, 
rašytojai vadovavosi, aišku, šalies konstitucija, sutei
kiančia piliečiams tą teisę. Bet aukščiausias teismas dau
guma balsų prieš du (Black’io ir Douglas’o) nutarė, jog, 
girdi, Ne-Amerikinis Komitetas turįs teisę klausti, ko jis 
tik nori, ir užklaustasis privaląs jam atsakyti!

Dėl'paties N-e-Amerikinio Komiteto legalumo ar nele
galumo, aišku, teismas nedarė sprendimo.

Nežinome, ką ir kaip dešimt rašytojų veiks, bet, atro
do, kad jiems teks eiti kalėjiman dėl “paniekinimo ko
miteto.”

Šis teismo sprendimas liečia sekamus rašytojus: Dal
ton Trombo, John Howard .Lawson, Edward Dmytrik, 
Rink Lardner, Jr., Adrian Scott, Albert Maltz, Samuel 
Ornitz, Herbert Biberman, Lester Cole ir Alvah Bessie.

Šitie rašytojai, atsiminkime, buvo inkvizuojami Par
nell Thomaso, kuris šiuo metu sėdi kalėjime už žulikys- 
tes! •

Kiekvienam amerikiečiui yra aišku, jog Hollywoodo 
rašytojai, terorizuoti, persekioti ir dabar nuteisti, yra 
nusikaltę tik tuo, kad jie rašė žmoniškus kūrinius, kad 
jie stovėjo su liaudimi. * *

Tuo pačiu kartu, kai aukščiausias šalies teismas pada
rė viršminėtą sprendimą, San Francisco mieste, federa- 
liniame teisme buvo paskirta bausmė unijistų vadovui1 
Harry R. Bridges’ui.

Teisėjas George B. Harris nusmerkė Harry Bridges’ą 
' penkeriems metams kalėti. O kitus du, drauge su Brid- 

ges’u teistus unijistus veikėjus, — Henry -Schmidt ir 
James R. Robertson, — dvejiems metams kalėti.

Bridges nusmerktas neva už tai, būk jis, imdamas pi
lietybę, neteisingai priesaiką padarė, o aniedu — už jį 
neteisingai liudiję. Bet kiekvienam yra aišku, jog šitų 
trijų unijistų nuteisimas buvo atliktas tam, kad palau- 
žus laivakrovių darbininkų uniją, kuriai nusmerktieji 
vadovavo. Tai buvo sąmokslas, sudarytas laiVų savinin
kų, kapitalistų, troškusių Bridges’ą pašalinti iš kelio 
prieš metų eilę.

Klasinėje visuomenėje vyrauja klasinis teisėtumas. 
Klasinėje visuomenėje veikia klasiniai valstybės org'anai. 
Kai kapitalistų klasė įdūksta, ji užsuka tuos organus 
taip, kad jie persekiotų, pultų,,šalintų iš kelio kiekvieną, 
turintį drąsos ir gabumų ką nors gero ir naudingo atlikti 
darbo žmonėms!

Franklin Delano Rooseveltui esant šalies prezidentu, 
aišku, taip nebuvo. O nebuvo taip dėl to, kad Roosevel- 
tas stovėjo už suvaldymą monopolistinio kapitalo, už ap
karpymą jam pelnų ir dalies jų atidavimą darbo žmo
nėms. Rooseveltas, nuo kurio mirties, beje, balandžio 12 
dieną sukako lygiai penkeri metai, stojo už taikų, drau
gišką sugyvenimą su Tarybų- Sąjunga, už tai, kad soci- 
jalizmas ir kapitalizmas -gali gyventi greta kits kito.

Rooseveltui esant prezidentu, kitaip veikė ir teismai, 
kitaip dirbo ir valdžios organai.

Dabar gi mes gyvename šaltojo karo metą. Dabar mo
nopolistiniai kapitalistai uoliai ruošia dirvą karštajam 

į karui. Šiuo metu bilijoninės korporacijos dedas į savo ki- 
z senes pelnus didesnius nei kada nors šio krašto istorijoje. 

Na, o darbininkų buitis vis sunkėja!
Štai, kodėl pas kapitalistus toks įdūkimas prieš tuos, 

kurie taria žodį už taiką, už liaudies reįjkalus, prieš karo 
provokatorius.

Valdančioji klasė pasiryžo kišti į kalėjimus savo prie- 
-šus. O valstybė, kuri yra valdančiosios klasės įrankis, tai 

U klasei tarnauja.
Visa tai privalo išjudinti kiekvieną darbo žmogų. Jis 

turi galvoti ir veikti, kad apgynus tas laisves, tuos prin- 
cipus, kuriuos Amerikos tėvai įrašė į Teisių Bilių, bet 
kuriuos įdūkusi valdančioji klasė dabar neigia, laužo!

i ‘ 

Indijos - Pakistano Sutartis
Per tūlą laiką atrodė, jog neužilgo tarp Indijos ir 

' Pakistano gali kilti karas.
Jau per tūlą laiką Indijoje buvo skerdžiami, persekio- 

jį jami mahometonai, o Pakistane — indusai. Kitais žo- 
g|B| džiais, tautinių mažumų klausimas ten patapo tokiu 
* - opiu, kad jis vedė prie abiejų šalių ginkluoto susirėmimo.

Bet štai prieš keletą dienų Indijos ministrų pirminin
kas Nehru susitiko su Pakistano ministrų pirmininku 
Liaquat Ali Khanu ir pradėjo tartis. Jų pasitarimų pa- 

|w seka buvo tokia: juodu priėmė tam tikrą dokumentą, ga
rantuojantį abiejose šalyse tautinėms mažumoms laisvę.

NEPALIEKA JŲ 
RAMYBĖJE IR ČIONAI

Prelatas Mykolas Krupa
vičius nepatenkintas nau
jaisiais lietuviais imigran
tais Jungtinėse Valstijose. 
Nors labai “diplomatiškai,” 
bet labai žiauriai jis juos, 
išbara. Jis rašo:

Bet Jums tremtiniams dar 
reikalinga daugiau pasitemp
ti. Ir Jūs toli gražu dar ne 
viską sudedat ant Tėvynės 
aukuro.. Yra tremtinių, kurie 
nė piršto nepakrutino Lietu
vos reikalui, dar daugiau to
kių, kurie kad ir pasiraivė, tai 
tik tiek, kad gautų “laisvini
mo pažymėjimą.” Nuoširdumo 
pas daugelį maža. Jūs turite 
juos įstatyti į sveikąją 
Uždaviniai sunkūs ir jų 
bet pakeliami.

Vokietijoje kempėse 
latas Krupavičius 
per savo agentus pabėgėlius 
gąsdinti ir terorizuoti. Da
bar jie ištrūko iš po jo ko- me tūlo Ivinskio, 
jų. Čia jie gali laisviau ap- gyvenančio, 
sidairyti ir suprasti, kad sius: 
tas Krupavičiaus “Lietuvos 
laisvinimo” darbas yra pa-! 
remtas apgavyste ir pasi
naudojimu. Tas VLIKo pir
mininkui nepatinka. Todėl

joje kas antrą —

vežę, 
daug,

pre- 
galėjo

jis juos bara ir kolioja.

TIK PENKIOS BULVĖS į 
VISAI ŠEIMAI

Turi didelę šeimą ir ne
begali galo su galu sudurti 
iš savo algos, arba gal jau 
netekai darbo ir veidas vei
dan susitinki su alkio šmė
kla, tai kreipkis prie mūsų 
valdžios ir gausi “maisto” 
visiškai veltui — gausi net 
penkias bulves dėl visos šei
mos !

Apie tai rašo 
dienraštis Vilnis, 
je jau dalinamos 
bulvės!

Vilnis rašo:
Kad palaikyti aukštas kai

nas valdžia turi supirkusi de- 
sėtkus milionų bušelių bulvių 
ir įstatymu uždrausta jas 
parduoti atvirame turguje.

Pagaliau nutarta dalį bul
vių išdalinti dykai iš pašal
pos ’ gyvenančiom šeimom. 
Užvakar tas dalinimas prasi
dėjo Chicagoje. Paskirtuose 
punktuose susirinko šimtai 
pašalpgavių. Valdžios parink
tieji atgabeno bulves ir pra
dėjo dalinti: didesnių bulvių 
po 5, o mažesnių daugiau, 
kiekvienai šeimai.

%

Bet su bulvėm mūsų val
džiai dar 
Amerikos 
sandėliuose 
si sekami 
derliaus:

122,000,000 bušelių kviečių;
20,000,000 bušelių miežių;
36,000,000 bušelių avižų; 
267,000,000 bušelių kornų;
900,000 bušelių rugių ir t.t.
Jei visas šias gėrybes far- 

meriai ir spekuliantai paleis
tų į rinką, kainos ant maisto

Chicagos
Chicago-
valdžios

tik pusė bėdos, 
farmų ir pirklių 
šiuo laiku randa- 
kiekiai pernykščio

nas lenkų žurnalistas “Osser- 
vatore Romano” (1949. IX. 
16) paskelbė apie Jadvygą 
pilną entuziazmo straipsnį 
(“Viena nekanonizuota šven- 

kuriame Lietuvos at- 
neapsieita be žymių

ir tendencijų.

toji”),
žvilgiu
klaidų

Kas gi toji Jadvyga Jo
gai lienė? Tai žmona lietu-Tuom tarpu mažai ka dau-i . . , .. . TZ a,_v , 1.. v. / viu tautos išdaviko ir Kęs- an Inciinrn icv/r/iniac iii nra- cgiau lėšuotų išvežimas tų pro

duktų ir padovanojimas kur 
jų trūksta, ypatingai Kinijoje 

ir kitose Tolimųjų Rytų ša-

tučio žudytojo Jogailos! Tai 
toji pati Jadvyga, kurią įsi
mylėjęs Jogaila nuėjo tar- 

lyse. Be to, juk neprošalį bū-plauti Lenkijos ponams. Ja- 
didesnį kiekį į | dvygos padarymas šventą- 

ie. Varto-I ja, tarp kitko, butų drebi- 
jei mas lietuviams į veidą kaip 

nupultų su mazgote. Bet atrodo, kad 
Jadvyga bus padaryta šven
ta, nes turime atsiminti, 

!jog Vatikanas, šventinda- 
Imas kokį nors asmenį,

tų paleisti 
atvirą rinką ir 
tojai 
dėlto 
bent

namie.
vargiai protestuotų 
duonos kaina 
vienu centu ant bulkos.

MUMS REIKIA
DAUGIAU ŠVENTŲJŲ, 
SAKO KLERIKALŲ 
BENDRADARBIS

Šių metų bal. 8 dienos pačiam.
Čikagos “Drauge” skaito-

Amerikinio Sveturgi- j mus, Immigration and Na- 
miams Ginti Komiteto sek- turalization Service kai ku- 
retorius Abner Green išlei- į riuose distriktuose paskel- 
do svarbų pareiškimą. Jis > bė paskyrimą lokalinių kvo- 
iškelia labai rimtą apkalti- tėjų; kurie turi veikti kaipo 
nimą prieš mūsų šalies Tei-; teisėjai deportacijų apklau- 
singumo Departmentą (The i sinėjimuose; Texas, Michi- 
Justice Department)/ Mat, 'ganė ir New Yorke visi tie 
neseniai Jungtinių Valsty- ! kvotėjai yra buvę Teisingų
jų Aukščiausias Teismas i mo Departmento viršinin- 
patvarkė, kad Teisingumo kai, tyrinėtojai arba prose- 
Departmentas nesilaiko įs- i kiutoriai deportacijų ap- 
tatymo, kuomet jis bando; klausinėjimuose, 
išdeportuoti sveturgimius | “Pasiremiant šiuose tri
be teismiškos procedūros.' juose distriktuose paskyri- 
Būdavo taip daroma, kadimais, pasidaro išvada, kad 
vienas inspektorius sulai- (Immigration and Natura- 
kytą žmogų apklausinėja irpization Service pildo Ad- 
vienui vienas [ 
prendį prieš (jį. Tai priešių-i te tiktai formališkai,

padaro nuos- ministratyve Procedure Ak- 
tuo 

ga Kongreso priimtam įs- i pačiu laiku visiškai igno- 
tatymui, kuris nusako, ko- ruoja to akto dvasią ir tiks- 

vį- kia turi būti deportacijos ■ lą, kaip jį išaiškino Jungti- 
(Suomet vadovaujasi tani ti-1 procedūrą nių Valstybių Aukščiausias

Teisingumo Departmen- Teismas.
jtui nebeliko kitos išeities, j “Kaip gi galima tikėtis, 

kad buvusieji Teisingumo 
Departmento viršininkai, 
tyrinėtojai ir prosekiuto
rai, kurie surišti su dabar
tinėmis deportacijų bylo
mis, būtų bešališkais teisė
jais, pravestų bešališkus 
apklausinėjimus ir išneštų 
teisingus, bešališkus nuos
prendžius?

Ponas Ivinskis suranda, 1(aip tik prisilaikyti prie 
Komoje,Vatikanas galėtu ir tu- Aukščiausio Teismo įsako. 

'* šventaisiais ^et ar jis nori ir bando tątokius atodū-(reįų padaryti 
apie aštuonis lietuvius. N-e- įsaką nuoširdžiai pravesti

I - • n “W. T • ♦ir 
nebando, sako Green.

Savo pareiškime Green, 
tar]) kitko, sako:

“Sekdamas Aukščiausio 
i nuosprendį byloje
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oi- i paisydamas per daug kitu gyveniman. Ne, nenoii i x V x v vi za H n H n H Im f _ v*Šventieji Metai Romoje 
na pilnu tempu. Kasdien, ypač (penkių, jis siūlo pašventinti 
dabar (gavėnioje), čia matai!tris: vyskupą Merkelį Gied- 
šimtų šimtus piligrimų, plūspraitį, Andrių Rudaminą ir 
tančių į Šv. Petro Baziliką. O j 

trečią sek-! 
madienį skelbiami palaimiu-j 
tieji. Balandžio 23 d. bus pa 
skelbta pirmoji 
Metų šventoji, prancūzė Ma-. 
rija Rodat. O toliau eis dar! 
keletas italų, prancūzų, i.spa-j 
nu.... Taip ir suskauda širdį,Į, Ji- i * i • '. ‘ ... . .. r. Iborar Ivinskis sako: los pa-iI kad vadinamoji šventoji Lie-į ,____ . TT___ _i I
tuva teturi formaliai vos vie-i 
na pripažintą šventąjį, 
neskaityti Bobolos .. .

O tokių kandidatų į 
tuosius mūsų žemėje 
yra. ' 
sižvalgyti.

Tuo vienu šventuoju Lie- j 
tuva teturi tik Kazimierą,! 
nepaisant to, kad lietuviai; 
katalikai per šimtmečius j 

! Vatikanui sumokėjo dideDs I 
pinigų sumas. Pinigus mū-( 
su žmonės moka, moka, o 
atstovybės tarp .šventųjų 
beveik neturi. Italai skūpes- 
ni, šykštesni, mažiau jie 
Vatikanui duoda, bet dau
giau turi Vatikane ir šven
tųjų tarpe balso. Vatikane! 
italai yra popiežiais; jų 
daug kardinolų, „ _ 
aukštų dvasiškių-, o šventų
jų terpe jie turi šimtus sa
vo tautiečių! Lietuviai ka
talikai ligi šiol neturi nei 
vieno savo kardinolo!

Lenkai, sako Ivinskis, 
tuo požvilgiu yra rūpestin
gesni. Tik paskaitykite:

Lenkai .... nori kanonižuo- 
dinti Jadvygą Jogailienę. Jau 
prieš dvyliką metų yra prasi
dėjęs judėjimas: buvo suda
ryti net parapijiniai komite
tai, renkamos aukos, leidžia
mos brošiūros ir t.t. Karas 
tačiau tas pastangas užtęsė. 
Nors kanonizacijos byla dari Vysk. Tiškevičius... rašo 
nėra pasiekusi Romos, bet vie- *Pie tą jaunuose metuose mi-

I rusią' mergaitę, kad, žmonių 
tiksliai neatmenamu pasakoji
mu, esą žinoma, jog vieno bai
saus švedų įpuolimo metu 'bu
vusi uždegta Žagarės bažny
čia. Mirusieji su karstais bu
vę sunešti į ugnies laužą ir 
sudeginti. Bet tos mergaitės 
lavonas smarkiai siaučiančios 
ugnies nebuvęs pagriebtas, 
nors buvęs liepsnose. Jis buvo 
iš pelenų ištrauktas, ir, lai
kant tokį įvykį įrodymu apie 
Dievo galią ir mergaitės nuo
pelnus, jos kūnas buvo padė
tas į karstą. Vyskupas rašo, 
kad jis ir dabar (1755) lai
kosi nesugedęs. Esąs tik pa
juodęs. Tai rodą neabejoja
mą ilgiuos ženklą. “Rankos ir 
kojos, tarytum pas gyvą žmo
gų, galima lankstyti.” Tas 
stebuklas labai plačiai paskli
dęs.. Tad neišgydomų ligų var-

Į Žagarės Barborą. Apie pa-;T
• 7 • 1 • 1 ii T UloIIlU Al U.VOIJA VA1U1 UY1VIV

istarąją Ivinskis paduoda j Wong Yang Sung 1950 me- ----o- o— —r------------ ,
(daugiau žinių, kurios gali,^ vasarį0 20 d., Teisingu- kurio visas gyvenimas pa- 

T ;būti įdomios iš Žagarės ki- u .Jubiliejaus! " !. mo Departmentas nuspren-
lusmms lietuviams ameri-^g prisilaikyti Kongreso 
kiečiams. {priimto Administratyve

{Procedure Akto kas liečia 
! deportacijų apklausinėj i-

, . TT . , . mus ateityje.yar<te buvu^ Umestauskai-Į «Kovo * dieną Immigra- 
jeigu i te- įkaitykite. jtion and Naturalization

Dabai’ tačiau žinoma, kad | Service paskelbė Federal 
šven-: ji buvo bajoraite. Jos pavar- Registeryje naujus potvar- 
Likrai} de Umestauskaitė. Tie Umes-Įkius, kurių reikia prisilai-' čiams, kuriems grūmoja iš-

l Teisingumo

dėtas ant svarstyklių, tikė
tis teisingo ir bešališko 
nuosprendžio iš to, kuris 
yra permirkytas Teisingu
mo Departmento nelemtu 
atsinešimu linkui nepilie- 
čių?

“Šitokia padėtis yra juo
kinga ir paneigimas teisin
gumo, neteisinga nepilie-

Turimo tik apdairiai pa-į tauškiai Senojoj Žagarėje, kur! Ryti deportacijų procedūro- deportavimu. Teisingumo 
! jau 1523 m. Sii-evičius pasta-j je< šitie potvarkiai taikomi Departmentas siekia ciniš- 

te bažnyčia, turėjo didelį dva-jį valdžio,s viršininkus, kurie ku ir žiauriu būdu sukane- 
ateityje vadovaus deporta- veikti Jungtinių Valstybių 
ei jų apklausinėjime. i Aukščiausio Teismo nuos- 

“Paskelbus tuos patvarky-' prendį Sung byloje.”

jų daug'turi

rą, apimanti apie 3000 de-j 
šimtinių. Tą dvarą XVIII 
amž. įgijo von Beįmanai, kaip 
Naujoj Žagarėje atsirado 
plačios Naryškinų nuosavy
bės (apie 12,000 deš.). Umes- 
tauskiai buvo 17-me amž. iš
sišakojusi Lietuvos gimine, 
ėjusi valstybėje Įvairias pa
reigas. Vienas tos šeimos na
rys buvo jėzuitas ir pagarsė
jo kaip pamokslininkas (mi
rė 1662 m.)..

Va, kad norit! Lietuviai 
šventuoju karalaitį 

Kazimierą, turėsią bajorai
tę Umestauskaitę. Vis tai 
aukštesnės kilmės, garbin
gesnio luomo žmonės. Pa
prastam, eiliniam piliečiui, 
darbininkui ar darbo vals
tiečiui, patekti į šventųjų 
tarpą taip ir nevyksta, ne
paisant, kaip jis ar ji au
kotųsi tikybai!

Apie bajoraitę 
tauskaitę 18-tame

Umes- 
šimtme- 
Antanas 

Tiškevičius. Pasak Ivins-

Rochester, N. Yrią malonių. Vysk. Tiškevičius į 
toliau sako, jog labai reikėtų 
daug rašysi, jeigu jis nors į 
kiek norėtų paminėti tas li
gas, kur žmonės pasveiko. Jis, 
pasitenkinąs keliais (7) nau
jesniais stebuklais, kaip jis 
pats pastebi.

Matot, kokiomis pasako
mis bandoma įrodyti bajo-! 
raitės .Umestauskaitės šven
tumas: jos kūnas ugnyje 
nedegė, jos kūnas stebuklus buvo susidėjusios taip, kad jo 
atliko. Na, ir dabar ji pri
valanti būti paskelbta šven
ta!

Bet 
reikia

Mike Severinas, 
Watkins Terrace, 
31-mos rytą, 
vo Savage Funeral
laidotas balandžio

gyvenęs 90 
mirė kovo 

Pašarvotas bu
ll ome. Pa- 
3-čios po-

Velionis buvo 
dienraščio Laisvės 
ir rėmėjas.

ilgametis 
skaitytojas 

Sąlygos, tačiau,

šventumui 
pinigų,

Šis dokumentas dabar teks užgirti abiejų kraštų parla
mentams.

Tūli politikai skubinasi pareikšti, būk šis dokumentas 
iš tikrųjų išsprendė abiejų šalių tautinių mažumų ateitį, 
apsaugodamas joms pilietines teises.

Tai per skubus teigimas.
Jei abu kraštai valdytųsi socialistiniais pagrindais, 

tuomet, aišku, ir tautinių mažumų klausimas būtų gali
ma lengvai išspręsti. Dabar gi ten vyrauja kapitalistai 
ir dvarininkai; abiejuošę kraštuose valdo kapitalistai, 
dvarponiai arba jų tarnai, lekajai. Abiejuose kraštuose 
Vyksta aštri klasių kova. Tuo būdu ir tautinių mažumų 
klausimas ten negali 'būti pagrindiniai išspręstas.

Kapitalistai, dvarponiai ir jų lekajai,deda ir dės pas
tangų pjudyti vienos' tautos žmones prieš kitą tautą, nes 
iš to valdytojoms yra naudos.,

Kai du pešasi, trečias naudojasi!
Iš viso Indijai nereikėjo skaldytis. Ji galėjo būti vie

na valstybė, suteikianti pilną laisvę tiek mahometonams, 
tiek indusams, tiek kitoms tautoms.

Pažiūrėkime į Tarybą Rusiją: kiek ten visokių tautų
ir tautelių, bet šiandien jos visos sugyveną draugiškai,
kaip seserys.

ginami žmonės atvyksta pas 
Barboros karstą ir čia pati-

mylėtasis dienraštis nebegalė- 
jo patarnauti. jam paskutinė
je jo kelionėje. Liūdesio iš
tiktiems asmens artimiesiems 

i beatsi- 
Iš artimųjų 

niekas 
ant greitųjų nesužinojo apie 
jo mirtį, kad spėtų pranešti 
dienraščiui laiku suspėti pa
skelbti. pirm laidotuvių.

Mr. ir Mrs. J. Severinas 
siuntė telegramą šeimos arti- 

i mama draugui ir geram lais- 
■viečių prieteliui Juliui Kalvai- 
i čiui į Brooklyną. Tačiau te
legrama pataikė nueiti jam 
jau išvykus su brook lyniečiais

įiodyti sun]<u tokie dalykai 
reikia daug minti ir suspėti.

darbo. Tenka atsiminti, jog j0 ’draugų, matomai, 
įrodymo procese atsistoja 
taip vadinamas velnio advo
katas, kuris užginčija ste
buklus, teikiamus nuskir
tam į šventuosius asme
niui; velnio advokates ten 
turi nemažai galios!

. Neužilgo gali būti lietu
viuose pradėtas aukų rinki-i 
mo vajus bajoraitės Umes
tauskaitės šventumui įro- i vaidintojais į Worcester^ 
dyti* I Velionis Severinas buvo pa-

Visa tai katalikams pras- > žangus, ramaus būdo žmogus, 
cinkeliams būtų dideliu mo
rali s smūgis.

WASHINGTON. — N. 
Y. Daily Mirror’o kolum- 
nistas Drew Pearson, tvir
tino per radiją, kad repub- 
likonas senatorius Joe Mc
Carthy yra narys “lobės,” 
kuri stengiasi kuo daugiau
siai pinigų išgauti’ Čiang 
Kai-šekui, kinų tautininkų 
diktatoriui. Todėl McCar
thy .rėkauja/ būk Sovietų 
agentai Trumano valdžioje 
sulaiką nuo “tinkamos” pa
ramos Čiangui.

Niekad nebuvo dideliu veikė
ju, tačiaui visuomet buvo išti
kimu nariu pažangiosiose or
ganizacijose ir visuomet buvo 
vienu iš pirmųjų paremti vie
tos organizacijų ar bendrąjį 
visos šalies pažangiųjų lietu
vių judėjimą aukomis.

Ramiai ilsėkis, geras drau
ge! Užuojauta' jo artimie
siems. B. R.

La Paz, Bolivija. — Bo
livijos prezidentas Mamer
to Urriolagoitia pasakojo, 
būk komunistai suokalbiau- 
ją su kraštutiniais dešiniais 
nuversti jo valdžią.

2 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—-Ke t virt., Bal. 13, 1950
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(Tąsa)

Permetęs akimis mįslingą rezoliuciją, 
užrašytą stambiu gotišku kyliaraščiu 
skersai visą skundą — “Mokytojas turi 
mokėti vokiškai!”, — Didžkus sukando 
dantis.

Komendanto akys susiaurėjo ir paža
liavo.

— Mokytojas turi rašyti vokiškai be 
jokios klaidos! Ponas mokytojau, dėme
sio! — sušuko jis Didžkui ir ėmė skaity
ti mėlynu rašalu pabrauktą skundo ei
lutę, kur vietoje “schlagen” mokytojo 
buvo pavartotas kiek aštresnis žodis 
“pruegeln.”

Perskaitęs tą -eilutę, komendantas pa
sikėlė iš užstalės, paėmė nuo lentynos 
apystorę knygą kietais apdarais, dar 
kartą perveriančiu žvilgsniu pažvelgė į 
mokytoją ir, atvertęs knygą ties užsklan
da, įsakė:

— Klausytis! Man pavesta pamokyti 
jus vokiškai! Aš taip pat esu mokytojas. 
— Aufpassen!... Der Schlag, — heisst 
ein empfindlicher Hieb, den ein belebtes 
Wesen empfaengt, heute nur mit niecht- 
schneidendem oder ohne Werkzeug, und 
zwar: ein schlag ins Gesicht, eine Tracht 
Schlaege mit der Hand, Kute, dem 
Stock.

Nutraukęs skaitymą, vokietis pedan
tiškai užakcentavo^

— Das heisst ein Schlag! — ir dar 
paskaitė: — Der Pruegel aber ist, ers- 
tens, ein dičkes Stuėck oder Scheit Holz, 
ein dicker Stock, — Knueppel, Knuettel, 
Bengei, — und zweitens, derbe emp- 
findliche Schlaege, zunaechts mit einem 
Pruegel, dann verallgemeint! — Prue
geln heisst empfindlich und derb mit ei
nem Pruegel schlagen! (Dėmesio! Schlag 
yra skaudžiai jaučiamas sudavimas, ku
rį gauna gyva būtybė, šiandieną — ne
plaunančiu įnagiu arba visai-be jo, bū
tent: kirtis į veidą, visa eilė kirčių, kir
čiai ranka, rykšte, lazda . ..

— Tai yra kirtis.
— Pruegel gi yra visų pirma stora 

lazda arba pagalys, — kuokas, vėzdas; o 
antra, sunkūs, skaudūs smūgiai, pra
džioje pagaliu, o paskui — kaip pakliu
vo! Pruegeln, reiškia skaudžiai pliekti 
Pagaliu!) Perskaitęs tą, jis stabtelėjo ir 
sugriaudė:

— Verstanden? (supratai?)
Didžkus nesiskubino atsiliepti.
— Ach so? Nicht verstanden? Gut! 

(ak, šitaip? Nesupratai? Gerai!) — vo
kietis užvertė knygą, nutrenkė ją ant 
stalo, priėjo prie durų ir šūktelėjo:

— Wachmeister!
Mokytojas Didžkus buvo išvestas į 

dulkiną, saulės įkaitintą stovyklos kie
mą — prie stulpelių. Užpakaly jo ėjo 
vachmeist-eris su lazda ir komendantas 
su yytinėliu . ..

Kieme visai stovyklai stebint tai pro 
spygliuotų vielų užtvaras, jie demonstra
vo mokytojui Didžkui, kas yra “šliag,” 
kas yra “štraich,” kas yra “hyb” ir kas 
yra “priugel.” Kai Didžkus nebepasto
vėjo ant kojų, jam surišo rankas už nu
garos, tuo pačiu virvės galu apipynė 
kojas ir užtraukė ant kabliuko viršūnė
lėje vieno iš tų stulpų, kurie taip rū
pestingai buvo išlygiuoti prie barakų, 
nieko nesakydami tam, kas dar nebuvo 
nei p’atyręs, nei matęs, nei girdėjęs apie 
tą įžymią ano karo belaisvių ir suimtųjų 
kankinimo priemonę, paskolintą iš vi
duramžių inkvizicijos arsenalų...

* * *
Ignotą be sąmonės atnešė į baraką ir 

paklojo pasliką... Po “tortūrų” jis ty
čia ilgai tįsojo, nerodydamas jokio noro 
dar kartą pakliūti ant kabliuko vien dėl 
to, kad pasitaisė greičiau, negu kiti.

Pajėgus, sveikatingas vyras buvo Ig
notas, prieš karą jautį vienu kumščio 
smūgiu paausiu parmušdavo. Bet ir jis 
tame stulpe neilgai teišlaikė: tuoj jam 
aptemo akys. Nebematė jis, nei kas nu
kabino, nei kas jį atrišo, — atsipeikėjo 
vandens klane sudribęs, — nei atsikelti, 
nei pajudėti... Kaulai, kaip sutrupinti, 
sąnariai, kaip išnarstyti...

Sekančią dieną atvarė Kugelių Na- 
miejūną — bitininką ir jo pasamdytą 
šienpiūvį črobrį-Pajuodėlį, neseniai pa
rėjusį namo iš Kusi jos.

Čiobrys tik rūkė ir atkakliai tylėjo, o

Namiejūnas trumpai pasakė:
— Nevieras sudegė!
Suimtieji elgėsi labai atsargiai. Jų ne

tardė, neklausinėjo nieko, tik vieną kar
tą užbėgęs į baraką vertėjas pasišaukė 
Namiejūną prie durų ir paklausė:

— Ar tu pats savo noru davei medų 
šaltyšiui?

Mažakalbis Namiejūnas, visada tylus, 
kaip žemė, iš didelio pykčio, prašneko 
kaip’kunigas: į

— Kaip aš neduosiu? Atvažiavo kie
man, arklius paliko, ir prie bičių... 
Daužė, vertė tuos avilius... Kopė, sėmė, 
kiek norėjo... Kas jau čia bešnekėt: 
jau ir po medui, ir po bitėm . . . Ne
bėr . ..

Po to jau jis pats išdėstė viską: Ne
vieras iškėlė puotą “po Ignasiaus areš
tui.” Visas kaimas, visi rugelėnai matė, 
kaip pilvotasis žandaras neūžauga išar
dė avilius Namiejūno sode, iškopė medų 
ir nusivežė Nevienos brikeliu.

— Netoli ir nuvažiuota jo — pas šal- 
tyšių. Visa diena tenai klykta, staugta, 
baliavota, — net laukai skambėjo!.... 
O naktį —ugnis!

Staiga šovė į dangų -raudonų dūmų 
stulpas, subėgo rugelėnai galukaimėn, o 
jau po vienasėdį tik ugnies kamuoliai 
raitos, raitos!

— Nebėra Nevieno!... Susilaukė, ko 
norėjo!...

Neviena buvo aiškiai parsidavęs vo
kiečiams: bėglius belaisvius gaudydavo, 
varguomenę vokiečių katorgon] grūsda
vo, o ir Nevierienė nenusileisdavo jam! 
Lyg pasigailėdama, nusamdys’ darbyme
tyje kurį belaisvį bėglį, lyg berną, lyg 
ką, duos jam kokius trinytė!ius, kelnes 
pakulines, apavą medpaclį, ir varinės 
nuo aušros lig aušrai... Daugiausia pa
bėgdavo iš jos, o kad jau, būdavo, apsi- 
k-enčia, apsibūva kuris ir ima prašyti, 
kas suderėta, ar šiaušiasi dėl drabužio 
ir valgio, tai jau pražuvusi jo galvelė! 
Atjos naktį vokiečiai, suriš miegantį ir 
nusivarys paryčiu su kilpa ant kaklo.. . 
Ne vieną žmogų pražudė Nevieros, ir ne
buvo jiems gero žodžio žmonių kalboje.

— Ale gi ir pataikymas! Visiem vie
nu kirtimu: ir žandarmai, ir jo šuniui! 
» —■ Ko ieškojo, tą ir rado!

Vieni tik čielyžemiai neteisė ir ne
smerkė Nevieros, o Besąsparis mėgino 
net gelbėti: iššoko iš kaimo į laukus, 
puolė po tiesumui per krūmokšnius, o iš 
ten — šūviai! Nežinomi, nematomi žmo
nės, susėdę krūmuose, šaudydami nelei
do nė artyn prieiti prie seniūno trobe
sių ...

Pastoviniavo, pasidairė į gaisro lieps
ną ir išsiskirstė rugelėnai.

O* rytą jau atjojo baudžiamasis būrys, 
pasiėmė Namiejūną ir Čiobrį, aplupė, 
apskaldė ir atsivarė stovyklon ...

Apsvarstęs padėtį, Ignotas pasakė:
— Ką gi, vyručiai, — blogi reikalai : 

karo lauko teismas už tai... Gal ir ne
vertėjo terliotis su tuo šaltyšium.. . Bet 
jau dabar per vėlu. Bėkim iš stovyklos, j 
Ar pakeliui, kai teisman veš, iš trauki
nio, vis tiek kada, — bet tik nelaukt, iki 
tikran kalėjimai! užrakins .. .

— Matėt, kaip mokytojas tūris? A? 
Taip ir mum dabar miške tūrėtis rei
kės! Tai' ir insikalkit kakton: ne tas 
stipras,kas smogia, bet kas atlaiko!
6

Miškas ausytas, laukas akytas.
Naktį, pačią pirmąją atgautosios lais

vės naktį, paskubomis, beveik akiploti! 
traukdami kuo toliau nuo geležinkelio 
linijos, Ignotas su draugais užklydo į 
tuščią medinę pašiūrę. Buvo šalta, smul
kiai ir įkyriai lašnojo lietus. Sunkusis 
Namiejūnas, griūdamas ant pylimo, 
susižeidė koją, reikėjo susitvarkyti su 
juo ir patiems atsipūsti: kiekvienam vis 
dar nenumaldomai tvinkčiojo gerklėje ir 
ausyse. Kalinių prigrūstas ešelonas nu
dardėjo į vakarus, bet aplinkui dar 
šmėkščiojo žandarų šešėliai.

Pašiūrėje buvo primėtyta tuščių skar
dinėlių, tuščių arako butelių, popierga
lių, cigarečių nuorūkų.

— Vokiečio pėdos! — keikdamas Ig
notas apėjo pašiurę. Kampe ant šiaudų 
rado lavoną -— mergaitę paauglę, išsu
kinėtomis kojomis...

— Vokiečio pėdos!...
(Bus daugiau)

i KRISLAI
j (Tąsa nuo i-mo pusi.) 
i
toks: Užsičiaupkite ir ty
lėkite. Tik klausykite fašis
tines Amerikos Lietuvių Ta
rybos komandos.

Jūs, broliai, galite staugti 
gatvėje prie salės, kur eina 
pažangiečių parengimas, jūs | 
galite Įsiveržti salėn ir smur- | 
tu užgrobti susirinkimą, jūs ’ 

i galite gatvėje pasigauti ir su- I 
mušti kalbėtoją, bet, saugok . 
viešpatie, šaukia Naujienų Į 

: redaktorius, nė nepagalvoki- 
| te apie diskusijas ir debatus, 
i apie kultūriškus, civilizuotus 
! minčių ir nuomonių pasidali- | 
j nimo būdus.

Ką dabai- pasakys tie, ku
rie sakė, kad jie norėtų dis
kutuoti bei debatuoti?

Kadaise Stasys Raštikis bu
vo labai didelis ponas. Jis 
net generolu buvo. Jis buvo 

i didelė s m e t o n i n ė galybė. 
I Prieš j j be kepurės vaikštine- 
' davo anais gerais smetoni
niais laikais ne tik kareivė
liai, bet ir mužikėliai. Jis bu
vo ir generolas ir aukštas 
valdovas, armijos vadas. 
Kiele jis turėjo turtų, nė jis 
pats nebegalėjo surokuoti.

Tai gyveno, tai ūžė, tai 
i viešpatavo ponas generolas!

Bet vieną gražią dieną vi
sa to pono generolo laimė, 
visas tas rojus sutirpo, kaip 

i šaukštas sviesto, užkrėsto ant 
! raudonos skaurados.

Ponas generolas Raštikis 
! dabar gyvena Amerikoje ir 
susiriesdamas keikia Tarybų 

! Lietuvą. Ir sapnuoja, kad 
I kada nors jis dar kartą Lie- 
| tuvon sugrįš ir tą smetoniš- 
! ką,ji rojų atgaus.

Jis pats tai)) pasakė Chica- j 
gos Marijonų Draugo repor- i 
toriui Vladui I lakūnu i.

*
Ir, pasakysiu, sunku ant to į 

buvusio aukšto pono per 
daug už tai pykti. Stasys 

: Raštikis atsidūrė “baisiausio
je bėdoje.’’ čia pribuvęs jis 

į turi iš |irakaito kaktos savo 
i duonutę pelnyti. Skaityk apie 
| jo bėdas ir verk žmogus.

Netikite? Pasiskaitykite jo
I paties gailiąją raudą tam pa- i 
j čiam Draugo korespondentui: j 

“Dirbu sunkų ir nedėkingą, 1 
paprasčiausio fizinio darbi
ninko darbą. Darbo sąlygos 
nehigieniškos. Nors gyvenu 
saulėtoje Kalifornijoje, bet 
saulės nedaug tematau. Per 
visas dienas dirbu . elektros 
šviesoje. Darbas, su kelionė
mis Į fabriką ir atagl kiekvie
ną dieną, atima daugiau nei 

J 11 valandų. Taigi — sau lai
ko beveik nelieka. Per savai
tę į rankas gaunu 34.80 dol. 
Užu butą, šviesą ir dujas per 
mėnesį išeina 40 dol. su vir
šum. Tokiose sąlygose apie 
taupymą negali būti kalbos...

Taip ir vargstu, kol dar j 
sveikas, bet jei mano sveika- j 
ta sušlubuotų — neįsivaizduo- j 
ju, kai)) tektų gyventi.” (D.,! 
bal. 6 d.)

★
! Et, mums, pri pratusioms 

savo darbo vaisiais gyventi, 
šioje gailioje raudoje nieko 
baisaus. Čia yra. tiktai vidu
tinio Amerikos darbininko 
gyvenimo, klapatų ir sielvar
tų pavyzdys. [

Bet buvusiam didėliam po
nui, netekusiam rojaus, visiš

kai panašu į pragarą.
Argi gali Stasys Raštikis 

kada nors atleisti Lietuvos 
žmonėms už šį jo nustūmimą 
į šį paprasto darbininko gy
venimą ?! Abejoju.

So. Boston, Mass.
Šį Sekmadienį Gintaru Žemės 

Radijo Koncertas
Sekantį sekmadienį, balan

džio 16 d., įvyks Gintarų že
mės radijo metinis koncertas 
So. Bostone. Tai bus vienas 
didžiausių ir puikiausių kon
certinių parengimų Naujojoje 
Anglijoje, kokį jau labai se
niai esamo turėję. IŠ visos 
Massachusetts valstijos suva
žiuos geriausios meniškos jo
gos; programoje išstos su 
naujomis dainomis chorai, 
ansambliai, kvartetai, trietai, 
solistės, solistai.

Worcesterio Aido Choras, 
vienas seniausių ir pastoviau
sių chorų, išstos su gražiomis 
naujomis dainomis; chore dai
nuoja daug jaunų muzikoje ir 
dainoje pasižymėjusių talen
tų. Dainuos visas choras, 
vyrų ir merginų ansambliai ir 
mažesnės grupės. Atsargiai 
ir harmoningai sumokintos 
gabios ir talentingos chorve
dės ir muzikės Josephines 
Karsokicnės.

Montellos Liuosybės Choras 
taipgi prisirengęs specialiai 
šiam koncertui, išstos pats 
choras ir choro dainininkų ir 
dainininkių grupes, vado
vystėje jauno talentingo mu
ziko Albert Potsius.

Daugelį sykių girdėtas, vi
sų mylimas ir gerbiamas Nor
wood o Vyrų Ansamblis, va
dovystėje jauno ir gabaus 
muziko Richard Barris, pasi
rodys su naujomis, gražiomis 
dainomis.

Niekada nepamirštamas ir 
visų labiausia pamylėtas ar
tistas Ignas Kubiliūnas ir 
Connęticut valstijos lietuvių 
dainininkė - žvaigždė Lillian 
Bastyto, iš Manchester, Conn., 
dainuos žavėjančius duetus.

šiame koncerte girdėsime 
dvi jaunas Worcesterio lietu
vaites; Heleną Kižytę, alto, ir 
Normą Čeponytę, dramatišką 
soprano. Per pastaruosius po
rą metų jiedvi padarė didelę 
pažangą balso lavinime ir 
dainos mene, kad dabar rei
kia jas skaityti Amerikos lie
tuvių pažibomis dainų srity
je. Seniau jos dainuodavo 
duetus. Bet šiame koncerte 
pasigerėsime ir pasidžiaugsi
me klausydami jų dainuojant 
solo.

Montello lietuvių kolonija 
šiame koncerte pasirodys su 
naujais dainos ir muzikos ta
lentais, Aldona Wallen ir Ge
raldine Stanlytė. Abi dar 
jaunutėlės, vidurinės moky
klos mpkinės, bet jau paro
džiusios aiškių požymių, kad 
Aldona sparčiai siekias) pa
kilti į Amerikos lietuvių žy
mią dainininkę, o Geraldine— 
į talentingą pianistę.

Koncerte girdėsime ir nuo 
seniau jau visų pamylėtus, 
aukštai išsilavinusius ir aukš
tos pagarbos užsitarnavusius 
solistes ir solistus — Oną Mi- 
neikytę, kurią jau esate daug 
kartų girdėję ii’ gėrėjęsi jos 
maloniu dainavimu, ir Igną 
Kubiliūną, kurį gerai žinote 
ir kurį yra pamylėję lietuviai 
plačioje Amerikoje.

MEDUS IR KAVA

•I'

Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Natūralia, Kusicukravusio, 
nešildyto raudonų dobilų Medaus. Michigan valstijos dobilų medus, 
kuri medaus ekspertai pripažįsta, jog yra vienas iš skaniausių ir 
geriausių medų visoje Amerikoje ir turi panašų skonį j Europos me
dų. Kaina: 1 svar. 45c; 3 svar. (kvorta) $1.25; 5 svar. (puse galiono) 
$2.10; 10 svar. (1 galionas) $4.00 ir 60 svar. blokine $18.50.

l’.S. Už persiuntimų, nemokame.

KAVA
Lletuv'iška iš miežių kava — Barley Molt Coffee, tai yra viena iš 

sveikiausių ir skaniausių kavų. Mes gerai dar atsimename, kad Lie
tuvoje mūsų motutė padarydavo sveikų ir skanią iš miežių kavą, ger
davome ir nebūdavome nervuoti, kaip kad nuo amerikoniškos kavos. 
Tuojaus parsitraukite kavos ir medaus. Kavos kaina: 1 svar. 50c, 
3 svarai $1.40, 5 svar. $2.25. Atvažiuokite bei. prisiųskite pinigus laiš
ku, o mes pasiųsime jums tavorą.

J. W. THOMSON
45-42 — 41st St., Sunnyside, N. Y.

Pirmą kartą girdėsime 
Connecticut valstijos lietuvai
tę, aukštai pakilusią dainavi
me ir gražiai pasirodžiusią 
New Yorke ir kitose didelė
se lietuvių kolonijose.

Girdėsime bostonietį Rober
tą Niaurą, plačiai mylimą 
dainininką.

Girdėsime akordionistus, 
Richard Barris ir Eddy Ta- 
mošionį, grojant akordion'ais 
lietuviškas melodijas. Pasiro
dys malonios, talentingos pi
anistės: Geraldine Stanlytė, 
Helen Janulytė, Emma Chu- 
ladienė, Helen Kižytė ir Jo
sephine Karsokiene.

šis Gintarų žemės koncer
tas bus tikras lietuvių liau- 

’dies meninių jėgų pasirody
mas, liaudies dainų šventė.

Sekantį sekmadienį būkit 
koncerte, sykiu sui visais lietu
viais, su lietuvių dainos ir mu
zikos mylėtojais. Koncertas 
įvyks Patrick Gavin mokyklos 
Auditorijoje, prie F ir Sev
enth gatvių, So. Bostone. Pra
sidės 2 vai. po pietų. Nesi- 
vėlinkite pribūti.

Visų kolonijų lietuviai da
lyvauki!. Įžanga asmeniui— 
$1.00 ir $1.50, įskaitant tak
sus. Rengėjai.

atsisako. Reiškia, bijosi de
batų. Michigan Universitete 
studentams, po ilgų pastangų, 
buvo pavykę gauti vieną pro
fesorių, kuris sutiko su Phi- 
lipsu debatuoti. Bet Universi
teto regentas tą sužinojo ir 
uždraudė. Reiškia, bijosi tie
sos.

Detroito Lietuvių Klubas 
buvo paaukavęs $100 mainie- 
rių paramai. Bet kada prieš 
mainierių streiką buvo išduo
tas indžionkšinas, kartu drau- 
džiąs naudoti unijos pinigus 
mainierių pagalbai ir rinkti 
aukas, tai tuos pinigus mai
nierių unija grąžino klubui.

Klubo nariai labai pasipik
tino tokiu elgesiu iš demokra
tų ir republikonų partijų, ku
rios savo darbais remia Taf- 
to - Hartley bilių, ir dabar 
skaitlingai rašosi į Progresy
vių Partiją. Tai ir gerai.

Rep.

Detroit, Mich.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Motei-ų kuopos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, labandžio (April) 16 d., 
prasidės 3-čią vai. jx> pietų, Liau
dies name, 735 Fairmount Ave.

Visos narės malonėkite dalyvauti 
susirinkime ir atsiveskite naujų na
rių. Turime daug svarbių reikalų 
aptarimui. — Helen Mattes, sekr.

(68-69)

MŪSŲ NAUJIENOSI
Jonas Radzevičius sunkiai 

; serga ii’ randasi Providence 
j ligoninėje. Kambario No. 
I 156. Patartina draugams jį 
j aplankyti. Linkiu ligoniui 
greitai pasveikti.

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kuopos antras Žaidimų 

vakaras šiais metais, vadovybėje 
Onos Serbintienė, 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.
H ispanų Svetainėje balau- i 

džio 16 dieną bus perstatytas į 
veikalas “Nesusipratimas.” 
Pradžia 3 vai: po pietų. Vei
kalą suvaidins geriausi Chi- 
cagos Liaudies Teatro akto
riai. Po vaidinimo bus šokiai. 
Visi ir visos nesivėlinkite.

Primenu dar kartą,- kad

Susirinkimas Literatūros Draugi
jos 39 kuopos atsibus 16 d. balan
džio (April), pradžia 3-čią vai, po 
pietų, pas draugę 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) 1

HARRISON-KEARNY, N. J.
festivalis “Mes Visi Ameri
kiečiai atsibus nedėlioj, ba
landžio 23 d., Music Hall. Bi
lietus įsigykite iš anksto, nes 
tą dieną gali pritrūkti.

Mūsų miestas neturi pakan
kamai pinigų, tai miesto gal
va Mr. Cobo sulaikė gyveni
mui nhujų namų statybą. Q 
daug žmonių gyvena netinka
muose gyvenimui lūšnynuose. 
Bet kas ponui apeina.

Mūsų kaimyniško miesto 
Deąrborno majoras Ubbard 
veda šturmingą politiką. Ma
liau, had jis teisingai reika
lauja, kad Fordas užšaldytų 
nuo valdžios taksus ir už tuos 
pinigus pastatytų gerą ligon- 
butį Deąrborno mieste.

Studentai iš Wayne Univer
siteto, o vėliau ir Michigan 
Universiteto pareikalavo, kad 
buvęs profes'orius Washingto- 
iid Universitete Philips kalbė
tų studentams, arba debatuo
tų temoje, ar komunistai gali 
būti universiteto profesoriais?

Wayne Universiteto prezi
dentas Hanna griežtai nuo to

Atvelykio Margučių Vakarėlis
LLD 136 kuopa regia vakarėlį, 

kuris įvyks šeštadienio vakare, ba
landžio 15 d., toj pačioj vietoj kai 
visada; pradžia 7 vai. vakare.

Gaspadinės: B. Kushlienė ir J. 
Ramoškienė, užtikrina, kad šiame 
parengimėlyje, apart skanių valgių 
ir gėrimų, bus margučių ir puiki 
šokiams muzika.

Turime priminti, kad šį kartą su 
muzika nebūsite suvilti, nes mūsų 
geroji draugė Onutė nupirko naują 
gramafoną-radiją ir padovanojo mū
sų kuopai. Taigi, šiame parengimė
lyje ir būsiančiose, turėsime puikią 
muziką. Beja, šio parengimėlio li- 
kusis pelnas bus skiriamas kovai 
prieš dipukų hitlerinius chuliganus. 
Kviečia visus Komisija. (67-68)

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

į LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

i ' MArket 2-5172

M CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

3 pusi.'—Laisve (Liberty, Ulh« Daily)/-* Kelvirl., Bal. 13, 1950



Zlnlot BUVO “ŽAIZDOS,” DABAR 
“NESUSIPRATIMAS”

Jack Pogotta, 45 motų, 
brooklynietis, tapo suimtas 
ant Qneensboro Tilto ir nuga
bentas į Bellevue ligonbutį. 
Motoristai pamatę jį su kir-

t

Svarsto Transporto 
Reikalus

nes 
iš anksto 

miestas “neturi

transportininkų 
yra: 40 valan

Valdinė Transportacijos Ta
ryba vėl susirinko svarstyti to 
departmento darbininkų rei
kalavimus. Tačiau tie posė
džiai nieko nežada tiems rei
kalavimams patenkinti, 
majoras O’Dwyer 
pasakė, kad 
pinigų.“

Vyriausiais 
reikalavimais
du savaitės vietoje dabar dir
bamų 48; pakelti algas bent 
tiek, kad prilygtų tokiuose 
pat darbuose gaunamoms al
goms privatinėje industrijoje.

Darbininkai yra pagrasinę 
streiku, jeigu nepridės algos. 
Miesto viršininkai gi skelbia, 
kad važiuoto nešanti nuosto
lius dėl to, kad sumažėjęs 
skaičius keleivių.

Benamystė Užbaigė 
Jo Gyvybę

sinagogos, 
pareigų, o 

ir iš bu
rnotų, mel-

Simon Klein, per 10 metų 
buvęs prižiūrėtoju 
tapo atleistas iš 
kartu prašalintas 
to. Jo žmona, 60
dėsi ir verkė, o jis pats, 67 
met/j žmogus, pikietavo, daž
nai užbėgdamas laiptais prie 
buvusių savo senų namų pa
žiūrėti, ar kartais vėl neat
rakino jam duris. Pagaliau, 
jis sukniubo ant laiptų. Pa
šauktas daktaras paskelbė jį 
mirusiu nuo širdies atakos dėl 
susijaudinimo ir nuovargio.

PIRMĄ KARTA MŪSŲ MENO 
HORIZONTE

i Aido Koncerto Tikintai 
Gaunami Laisvėje

Liaudies Teatras veikia be 
atlaidos. Mes visi .gerai prisi
mename vaidinimų 
su veikalu “Mūsų
žaizdos,“ taip pat su 
liais.“ Dabar mes 
vėl premjerą 
veikalo — ‘

Ateinantį sekmadienį, ba
landžio 16 d., Aido Choro Pa
vasariniame Koncerte, pama
tysime ir išgirsime pirmą kar
tą menininką-dainininką Wal
ter Franklin, kuris dainuos, 
drauge su soliste A. Young- 
Jeskevičiūte, duetą. Kaip ži
noma, minėtas solistas turi la
bai puikiai išlavintą baritono 
baisa. Esu tikra, kad mūsų 
publika jo dainavimu bus su
žavėta.

Young ir Walter Franklin 
priklauso menininkų - daini
ninkų grupei Opera Intime, 
kuriai vadovauja gabus muzi
kas Walter Lewis .

Tad, nepraleiskite progos 
išgirsti - z pamatyti svėčią-dai- 
nininką Walter Franklin ir 
visiems gerai žinomą bei pa- 
skilbusią solistę A. Young.

Pavasarinis Aid
koncertas Įvyks jau

. madienį, balandžio
' vai. po piet, mūsų Liberty 
i Auditorijume. Po programos 
! bus šokiai, prie puikaus Jur- 
i gio Kazakevičiaus orkestro. 
Įžanga tik $1.20. H. F.

sek-

O mūsų solistė A. Young 
taip pat niekuomet nėra su
vytusį mūsų publikos. Jinai, 
apart dueto su dainininku
Walter Franklin, dar dainuos į 
ir solo. šiems abiems solis
tams prie piano akompanuos 
mūsų žinomas muzikas Fr. 
Balevičius.

Norintieji iš anksto įsigyti 
j tikietus Aido Choro pavasari- 
! niam koncertui, gaukite juos 
Į dienraščio Laisves raštinėje, 
| 110-12 Atlantic Avė., Rich- 
i mond Hill.
I

; Koncertas bus šaunus. At
vykusieji pasigrožės ir ilgai 
mines. Užsitikrinkite sau lai- 

Į ku įėjimą sąlėn, įsigydami ti- 
kietą iš anksto. Kaina tik 
$1.20.

VENGKIME KLAIDU

gastroles
Gyvenimo 

“Gaide- 
turėsimo

Rojaus Mizaros 
Nesusi pratimas.“

Vaidybos mokytojas Jonas 
Valentis režisavo “žaizdas,“ 
taip pat jis režisuoja ir “Ne
susipratimą.“ Bet šiame vei
kale pastebėjau eilę patyru
sių1 ir naujų aktorių, kurių- 
mes nematėme “žaizdose.“

eina mūsų pareigos pasinau
doti šia proga, šio spektaklio 
suruošimas turi būti taip pat 
gerai atliktas . Veikalo skel
bimas reikia tinkamai atlikti, 
kad visi lietuviai žinotų apie 
ateinančius zVeikalo vaidini
mus. Tikintai reikia platinti 
jau dabar, iš anksto.

Reporteri8.

J. Daubennan, 30 m., gy- 
enąs 63-36 1 10th St., Forest 
fills, prisipažinęs kaltu išvo

gime iš valdinio sandėlio 6,- 
012 darbinių marškinių. Ki
ti du jauni vyrai kaltinami tų 
vogtų daiktų priėmėjais.

V

Raudonojo Kryžiaus kam
panija Brooklyne neina taip, 
kaip turėtų 
jos vedėjai. 
Įstaiga turės 
darbuotę.

Jei nepagerės, 
siaurinti savo

Brazauskienė, J.
ir K. Rušinskienė.' i 
jų veteranai vai-

Jono Valenčio va- 
veikalo pastatymas 

Kaip režisie-

THl

JOHN YUSKA
107 - 13 Jamaica Ave.

Richmond Hill 18, N. Y.

Mes laikom vyram, moterim ir vaikam tikrai skūri- 
nius, madaunus ir nebrangius batukus. Taigi prašom 
užeiti.

Amelia Young
Noriu priminti, kad A.

TEATRAS ir ŠOKIAI

Praėjusiose 
kalbose buvo renkamos aukos į 
apsiginti nuo kryžiokų. Tas i 
labai gerai. Bet ųinkėjai tu- I 
ri vengti klaidų užrekorduo- j 
darni pavardes ir aukos kiekį.' 
Daugelis žmonių, kurie skai-; 
tydami dienraštį Laisvę ran
da savo pavardę apverstą 
aukštyn kojomis, užsigauna.

Pavyzdžiui, minėtose pra
kalbose aukojusių pavardžių 
sąraše, tilpusiame Laisvėje 
balandžio 7-tą,-"pasakyta, jog | 
per Oną Čepulienę ir Evą, Mi- 
zarienę d. Stira aukojo dole
ri, o turėjo būti J. Styra. Ir 
dar turėjo būti ir J. Stakvile
vičius su doleriu (jūsų pavar
dė prasileido redakcijoje; at
siprašome. “L.“ Red.) čia, 
rodosi, mažos klaidos, bet 
tų geriau, kad klaidų visai 
būtų.

pra-j vydo jie, su lentgaliais ant 
pečių, dūksta aplink’ pramo
gų ir prakalbų svetaines, rė
kia prieš progresyvius žmo
nes.

pasivadinę “seni
’ nepajėgia suprasti,

no-

RENGIA LDS 50 K GO PA

šeštadienį, 15 Balandžio (April), 1950

I W 0 COMMUNITY CENTER
Durys atsidarys 5 valandą — Irimas prasidės 7 vai. vakare

Bus suvaidinta veikalas

"ŽMONES”
3-jų aktų drama. — Parašyta Br. Vargšo

Sis veikalas bus suloštas per Bridgeport, Conn. Menininkus.
Drama vaizduoja biednų žmonių vargingą gyvenimą ir turtuolių žiaurumus.

PO VAIDINIMUI ŠOKIAI PRIE G. KAZAKEVIČIAUS ORKESTROS.

Taipgi hits užkandžių fr gėrimų, Ir visi galėsim pasilinksminti ir pasišokti,

įžanga (su taksais) $1.25. Šokiams 60c<
Kviečia visus dalyvauti. RENGĖJAI.

KELRODIS! Važiuodami link Coney Island, paimkite West End train, iš- į 
lipkite ant 20th Avenue ir eikit linkui 21-mos Avė., po kairiąja puse.

BROOKLYNO LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS, 
režisuojant Jonui Valenčiui 

stato scenon 3-jų veiksmų pjesę

“NESUSIPRATIMAS
Sekmadienį, Balandžio 23 April

LIBERTY AUDITORIJOJE
f

110-06 Atlantic A ve.!, Richmond Hill, N
Pradžia lygiai 4:30 vai. po /pietų į 
Įžanga $1’.25, įskaitant'taksus.

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

Nepraleiskite nematę, nes veikalas puikus, aktoriai 
gabūs!

zur-

raščiai Laisvė ir Vilnis puikiai 
gyvuoja. Kiekvienas, žinan
tis ką nors, žino tą, jog Ame
rikoje nėra

raščius.

tiek komunistų, 
aikyti du dien- 
vė ir Vilnis iš- 
k dėl to, kad

gali atsirasti ir šimtas naujų, 
tiems dienraščiams priešiškų 
laikraščių, tačiau tiem, dviem 
dienraščiam p a s i d a r y t ir 
platesnė dirva gyvuoti, 
naujam laikraščiui, ku 
pinasi ponų reikalais, 
tekti sudžiūti, kaip 
metu tenka

dar 
O 

r il
gai i 

rudens
ant juodžio lapui

Skaitau d. R. 
rašyta Krisluose,

zarienė, A. Nevinskas, J. By
ron as, E.
Judžentas 
Didžiuma 
d in to ja i. 
dovybėjo
turi būt geras, 
rius, taip ir jo mokinami ak
toriai dirba sunkiai, kad už- 
tikrinti veik profesini vaidini
mą.

Lietuvių Auditorijoj, Brook- 
lyno - New Yorko lietuviams 
“Nesusipratimo“ p r o mjera 
bus statoma balandžio 23. 
Vėliau veikalas eis į kitas lie
tuvių kolonijas. Balandžio 30 
“Nesusipratimas“ bus suvai
dintas New Haven, gegužės 
21 — Hartford, Conn.

Kaip reporteris pastebėjo 
veikalo pratimuose, veikalas 
ir vaidinimas bus pilnai gerai 
meniškai atliktas. Dabar at-

Padaryta sutartis pertaisyti 
Liaudies. Mokyklą 81-mą, 
esančią prie Cypress Ave. ir 
Meehan St., Ridgewoode. 
Kainuos $474,507.

SHALINS

■■■■■■■■■■■IM
JOSEPH BALTAITIS

BAR & GRILL
t

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas TFT F V T T fl XEVergreen 4-9407 ’ 1. O 1. vJ ii
SHUFFLE BOARD

TONY’S

Mizaros pa
le ad po An- 
vienas d i pu-, 

kas, Valaičio pavarde, pareiš
kė noro debatuoti. Suruoški- 
me debatus, sakė jis, kur bū-Į 
tų galima laisvai, be 
obstrukcijų, kalbėti 
pusių kalbėtojam.

šimtą sykių sutinku 
dipuko pareiškimu, 
kultūriškas darbas iš dipukų 
pusės. Išsidcbatavę, vieni ki
tus geriau suprastume. Tar
pe atvykusių dar yra vaikiš
kai protaujančių, kurie t:kisi I 
kumščio pagalba žmones Į sa
ve patraukti, arba kurie ti- ’ 
kiši lentgalius ant pečių užsi- ; 
dėjus pikietuojant progresy- į 
vių organizacijas, pramogas I 
suardyti. Debatuose tokie ir- ■ 
gi gautų pamoką.

Didžiuma dipukų nežino, ■ 
kad jau pusę pasaulio valdo ’ 
kitaip mąstantieji žmonės,; 
kad jie veda gyvenimą be Į 
išnaudojimo žmogaus žmogų-Į 
mi. Gerbiu tokius dipukus, i 
kurie kalba apie debatus su i 
progresyviais ir unijistais. Ir Į 
unijoje pas lietuvius kriau-l 

, čius dalykai pagerėtų, tie or-L 
ganizatoriai jaunųjų unijistų 
prieš senius unijistus “gautų 
per nosį,“ jeigu jauniesiems 
unijistams būtų proga susipa
žinti su unijos istorija, su se
nųjų unijistų nuoveikiais uni
jos ir bendrai darbo žmonių 
ge i'o ve i.

J. Stakvilevičius.

Darbininkams
! Uždraudė Dalyvauti
i Svarstyme Budžeto

SU to !
Tai būtų

(Shalinskas)
FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Ave.

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

Suteikiam garbingas daidotuves
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

I F. W. Shalins-J. B. Shalins

UP-TO-DATE -

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4 th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

T >a 1) d a r y 1) ės k om i s i j o n i er i u s 
Raymond Hilliard uždraudė 
išlikti iš darbo to departmen- 
to darbininkams, norėjusiems 
1 i ū d y t i bu d žetu i' svarstyti po
sėdžiuose, vykdomuose City

iš darbo net 
darbiniu kai 
atrokuoti iš 
nuo viršva-

tai daroma 
kritiką siū- 

Lig šiol mie-

tuomet, kuomet 
pasiūlė tą laiką 
savo atostogų ar 
landžių išdirbio.

Unija sako, jog 
tikslu “užgniaužti 
lomo budžeto.
što darbininkai visuomet'bū
davo leidžiami pasisakyti 
apie budžetą, darbininkų pa
skirti atstovai galėdavo 
t i i posėdžius.

išei-

l

| Majoras Neprikiš 
Unijas Liudyti 
Budžeto Klausimu

viešame 
miesto 

(balan-
Public

Man Į rankas pateko kovo 
31 išleistas laikraštis. Veda
majame skaitau, kad brookly- 
niškė Vienybė, o praėjusią 
savaitę ir Laisvė, lyg susita
rusios, priėjo vienos ir tos pat 
išvados, kad naujų lietuviškų 
laikraščių šiame krašte ne
reikia. Tik Laisvės motyvai 
visai skirtingi nuo Vienybės.

Anot progresyvės spaudos 
priešų, kuriem! visi nesantieji 
fašistais lietuviai atrodo ko
munistais ir jų spauda komu
nistine, lietuvių komunistų 
spaudos esą perdaug. Iš to 
visiems Amerikos progresy- 
viams lietuviams turėtų būti
aišku, kaip diena, jog dėl pa-! kino.

Skelbiamame neva 
posėd yj e d iskusuoti 
reikalams budžetą 
džio 12-tą), United
Workers, taipgi esančioji šios 
unijos dalimi Mokytojų Uni
ja nebūsiančios prileistos liu
dyti kaipo darbininkų atsto
vės. Tai pasakė pats majo
ras O’Dwyer spaudos atsto
vams.

Jeigu norėsiančios liudyti, 
unijos turėsiančios liudyti po
litinėms partijoms pasisakyti 
skirtu laikotarpiu.

New Yorko miesto centrą 
praėjusį pirmadienį 
toks keistas “pokas/ 
sirūpinę žmonės 
skambinti policijai ir laikraš
čiams paklausimus. Tačiau 
niekas to priežasties ncišaiš-

ti žpūtė 
jog su- 
pradėjo

Tel. Virginia 7-4499

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
Telefonas EVergreen 4-0208

PEIST LANE 
DRUGS, Ine.

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

EGZAMFNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STOKE

L 5487
- Stanley Rutken & Edward Rutken

(Rutkunai) Savininkai

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

8707 111th St., Richmond Hill, N. Y.
(Prie BMT Jamaica Line 111 th 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 
jumš likerius.

Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

4 pusl.f—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Ketvirt., Bal. 13, 1950




