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Amžinai užmerkė jis savo 1 
akis tuomet, kai mes žengia-j 
me į pavasarį, kai 
gamta, teikianti 
naujų pajėgų ir vi 
mot. kai mums ve 
blausiai reikalingi !

Velionis buvo, manau, 
ti 80 metų amžiaus. N( 
žiau, kaip 40 motų jis paau
kojo darbininkų judėjimui, 
plėtimui apšvietus ir klasinio 
susipratimo.

Per ilgus, ilgus motus jis 
veikė darbininkų organizaci
jose, reguliariai rašė kores
pondencijas Laisvei, buvo 
mūsų dienraščio ryžtingu ir . rašytojų, 
uoliu rėmėju.

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
NESUTINKA ATIDĖT

«m RAŠYTOJŲ JKALINIMĄ
žmonėms I
čių; tuo-1 iv* • v • 1 • •

i« \Jie baudžiami uz Paniekinimu
I «-

' raudonbaubiskų kongresmanų

Teisiami 2 cechai kaip 
amerikoną šnipai

ar

Washington.— Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų 
Teismas atmetė prašymą, 
kad tolyn atidėtų ėmimą 
kalėjiman Daltono Trumbo 
ir Johno Lawsono, Holly-' 
woodo judamųjų paveikslų

būdu jis
teismo

apeliaciją. Tuo 
užgyrė apskrities 
paskirtą bausmę.

Jų advokatai ruošia nau
ją prašymą, kad Aukščiau
sias Teismas svarstytų 
apeliaciją.

tav

Aukščiausio Teismo pir- 
Į mininkas Fred Vinson sakė, 

pažinau kad jų advokatai gali krei-
Sen. Bridges šaukia siųst 
Baltijon daugiau lėktuvu

Praga. — Čechoslovaki- 
jos teismas pradėjo tardyti 
du cechus, buvusius Jungti
nių Valstijų ambasados 
raštininkais. Jie kaltinami, 
kad šnipinėjo Amerikai 
prieš Čechoslovakijos res
publiką. Vienas jau prisipa
žino kaltu.

Pastaruoju laiku apleido 
tarnybą amerikinėje amba
sadoje Ruzenika Sumarova 
ir Ivanas Elgl, pasmerkda
mi tą ambasadą kaip šnipa- 
vimo ir šmeižtų skleidimo 
gusta prieš Čechoslovakiją. 
Jiedu buvo ambasados 
nių vertėjai.

ži

miestelyj nei trati- 
buso Pittsburgh vi

mudu abu keletą

Velionį Lekavičių 
per kokius 30 metų.

Kartą — tai buvo seniai — 
man teko sakyti kalba tūlame 
nedideliame ai4i Pittsburgho 
miestelyj, kur buvo atvykęs 
ir draugas Lekavičius.

Po prakalbų nebuvo galima 
gautj tame 
kinio nei 
pasiekti.

Tuomet
mylių ėjome pėsti į kitą mies
telį; buvo naktis, viešpatavo 
akla tamsa.

Jis tuomet man pasakojo 
savo 
mins.
užsirašiau.

Jis Amerikon atvyko jau se
niai, i r čia dirbo visokius dar-! 
bus. Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą buvo nuvykęs į Lietuvą. Į 
Iš ten grįžęs, buv0 įsigiję: 
kaž kokį biznelį.

Nežiūrint, ką velionis dir 
bo, kaip pelnė gyvenimą, jis j 
niekad nenutraukė ryšių su j 
darbininkų judėjimu — p i r-' 
miau socialistiniu, o vėliau! 
komunistiniu.

Jokios mūsų 
sireiškusios frakcijos ir 
tynęs neišstūmė 
iš teisingo kelio!

ptis į federal} apskrities 
teismą, prašydami • atidėt 
įkalinimą.

Tas apskrities teismas 
yra paskyręs po vienus me
tus kalėjimo ir po $1,000 
piniginės baudos Lawsonui, 
Trumbo’ui ir aštuoniems 
kitiems judžių rašytojams.

Jie nuteisti už tai, kad 
nesutiko atsakyti į Neame- 
rikinės Kongresmanų Veik
los Komiteto klausimą: 
“Ar esate komunistai, ar

Washington. — Republi- 
konas senatorius Styles 
Bridges, kalbėdamas Sena
te, šaukė Jungtines Valsti
jas dar daugiau siųsti kari
nių lėktuvų kaip žvalgų 
Baltijos Jūros srityje prieš 
Sovietų Sąjungą.

Bridges kurstančiai pa
sakojo, kad Sovietai nušo
vė, esą, “neginkluotą” ame
rikinį lėktuvą, “netyčia” 
skridusi per Latviją.

Egipto ministras siūlo 
sutarti su Sovietais 

u

ną i-Kairo.—Egipto ūkio 
nistras Maarouf el-Dawa- 
libi ragino arabiškas vals
tybes padaryti nepuolimo 
sutartį su Sovietų Sąjunga. 
Jis pyksta ant Amerikos, 
tvirtindamas, kad ji re
mianti žydus prieš arabus.

MASKVA TEIGIA, KAD AMERIKOS
LĖKTUVAI DARO KARINIUS
PRATIMUS VIRŠ BALTIJOS
Sakoma, ieško tinkamų Utikinių^&s’ kaip bombanešis 
atominėms Amerikos bomboms^''^ protesto nota sa- ■ 

------------------------------------------------ i Tas lėktuvas įsibriovė 13
Maskva.—Sovietų spauda; manevruodami ’virš Balti- mylių Į sovietinį plota Lat- 

ir radijas su karčia pašaipa! tijos Jūros, Sovietų pašonė- vijoje. Pakilę greitieji So- 
’’i taikinių, vietų lėktuvai reikalavo,v 

ieško| į kuriuos reikėsią paleisti kad amerikinis lėktuvas že- 
'__  '__ '__ mvn nusileistų į nurodomą

Europiniai koresponden- paikštę, bet jis to nepaisė, 
i praneša, kad'tuzinai įskrido gilyn į sovietinę sri- 

skraido' tį ir apšaudė Sovietų lėktu- 
“ne arčiau kaip 20 mylių

piešia, kaip spiečiai karinių jie, ieško svarbiu taikinių, 
Amerikos lėktuvų 
vieno dingusio savo lėktų- atomines bombas, 
vo Baltijos Jūroj. Vadina- ■ 
mi ieškotojai skraido vis! tai 
gana arti Latvijos ir Esti- Amerikos lėktuvų 
jos krantų, kad galėtų ste
bėti Sovietų įrengimus ap-;nuo Latvijos krantų, 
sigynimui.

Maskvos laikraščiai rašo,. 
kad to lėktuvo ieškojimas- 
yra tik skraistė, po kuria' 
amerikonai daro manevrus, 
šnipinėdami sovietinius 
vandenis ir jų pakrantes.

Pranešimai iš Danijos 
Švedijos ir Anglijos rodo 
kad amerikonai faktinai !

’TAI BŪSIĄ LĖKTUVO 
ŽUVIMO ŽENKLAI 

Kopenhagen, Danija.
j Amerikiniai lėktuvai ir ka- 
i riniai danų laivai užtiko di- 
įdžiuli, žvilganti žibalu 
■ (aliejumi) plėtmą jūroje 

’ i ties Bornholm sala, apie 
; 190 amerikinių mylių į va- 

’ | karus nuo Liepojos. Tai bū-

”jvus. Todėl vienas sovietinis 
I lėktuvas' atidarė savo ugnį 
prieš įsiveržėlį. Tuomet 
amerikinis lėktuvas apsisu- 

Jkęs nešdinosi atgal link 
Baltijos Jūros, iki “dingo 
iš akiu.”
Įžiūrima nauja sovietinė 
amunicija

adijo pranešimai iš Eu
ropos sakė, jog nuo sovieti- | • v * • 1** 1 1

išgyvenimus, labai įdo- j bet ka(la buvote komunis- 
Gaila, kad viso to Todėl jie nuteisti, gir-

di, už “paniekinimą Kong- 
|reso.”

Aukščiausias Teismas 
pirmadienį atsisakė svars
tyti Trumbo ir Lawsono

Žuvo bombanešis su 
13 lakūnu

Albuquerque, N Mex. — 
iudėiime na-lVos Pakilęs, didžiulis ame- niauJrikinis bombanešis B-29 

Lekavičiaus I susPr°g°, nukrito ir sude
rgė. Žuvo visi 13 kariškių 
i lakūnų.

Lekavičiaus i Nelaimė įvyko “sekret- 
noje” vietoje, kur gamina- 

atominės bombos ir 
ivai- c

Domininko P. 
mirtis — didelis 
sam mūsų judėjimui, ypatin- ma 
gai Pittsburgho pažangiajai' daroma išbandymai 
lietuvių visuomenei, kuriai jis i rįems naujiems ginklams, 
buvo lyg tėvas.

Kaip asmuo, velionis buvo 
draugiškas, malonus ir ku
klus; niekur jis nebandė be 
reikalo kištis. Dėl to jis tu
rėjo daug draugų ir prietelių, 
jį visuomet gerbusių ir mėgu
sių.

Be kitko, šitų žodžių rašy
tojui kadaise teko su velioniu 
veikti ir LDS Centro Valdy
boje, kur turėjau progos pri
sistebėti jo kuklumui ir drau
giškumui.

Be abejojimo, patys Pitts
burgh iečiai parašys apie ve
lionį, jo gyvenimą ir darbus 
išsamesnių žinių.

Šia proga viso Laisvės per
sonalo ir laisviečių vardu ta
riu : Amžina Tau atmintis, 
ilgameti darbuotojau! O Ta
vo liūdėsyj likusiems vai
kams, giminėms ir draugams 
—nuoširdi, gili mūsų užuo-

nuostolis vi
ntui sų judėjimui,

Senatoriai svarstys 
tolesnę rendu kontrolę

Washington. — Bankinis 
Senato komitetas pradės 
balandžio 24 d. svarstyti 
biliu, reikalaujantį pratęst 
rendų kontrolę gyvena
miems namams.

Dabartinis kontrolės įs
tatymas išsibaigs birželio' 
30 d.

bune“ korespondentas Hong 
Konge mano, jog respublikie- 
čių aviacija yra tvirta ir ji 
neužilgo suvaidins svarbų 
vaidmenį.

NewAlbany, N.
Yorko valstijos gubernato
rius Dewey atmetė sei
melio priimtą biliu, užgi
nanti pikietuot teismų rū
mus.

Valstiečiai užiminėja dvarų 
žemes Brazilijoj

Bello Horizonte, Brazili
ja.— 70 valstiečių, kaip or
ganizuotas būrys, pradėjo 
dalintis didžiulio Irapetin- 
gos dvaro žemę. Fašistinio 
Brazilijos -prezidento Dut- 
ros policija užpuolė tuos 
valstiečius ir visus arešta
vo.

Pakilo valstiečių judėji
mas dėl dvarų žemių pasi
dalinimo ir kitose Brazili
jos srityse. Valdžia tokius 
valstiečius apšaukia komu
nistais.

Daugelio dvarų savinin
kai Brazilijoj yra jankiai.

Valstiečiai skleidžia atsi
šaukimus kovoti prieš jan
kius išnaudotojus.

Liaudies respublika 
aviaciją, kurios la
ne kartą pavaišino

Kinijos 
turi savo 
kūnai jau 
švinu čiang kai-šekininkų lėk
tuvus.

Nieks tikrai nežino, kiek 
Kinijos Respublika turi lėk
tuvų. Tenka manyti, kad jų 
bus užtenkamai galutinam 
pribloškimui čiang kai-šeki
ninkų Formozoje ir Hainan 
salose.

Niūjorkiškio “Herald Tri

įdomu tai, kad čiang kai- 
šekininkai dabar krykštauja, 
būk, girdi, rusai valdą Kini
jos liaudies aviaciją.

“Rusai, rusai, rusai“ nuo
lat mirga žiniose iš Formozos.

O kodėl gi negali lėktuvų 
vairuoti patys kiniečiai ?

Juk šimtai gerų, prasila
vinusių kiniečių pilotų perėjo 
liaudies pusėn.

Kiti tūkstančiai kiniečių 
bėgyj pastarųjų keleto metų 
buvo lavinami, treiniruojami 
lėktuvų valdytojais.

Na, tegu bus ir rusai, kad 
tik jie greičiau išlaisvintų 
Formozą!

Bolivijos valdžia uždraudė 
Komunistu Partiją

La Paz. —Bolivijos val
džia skelbia, kad ji uždarė 
ir baustinai uždraudė Ko
munistų Partiją. Areštavo 
dar 53 vadovaujančius ko
munistus. Užgynė ir komu
nistams artimas organiza
cijas.

Bolivijos prezidentas Ur- 
riolagoitia nupasakojo, būk 
komunistai “išvien su fa
šistais” ruošęsi nuversti jo 
valdžią.

KALTINA BRAZILIJOS 
VALDOVUS Už 57 
ŽMONIŲ ŽUVIMĄ

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Du komunistai San Gon
zalo miesto tarybos nariai 
kaltino valdininkų apsilei
dimą dėl to; kad sudužo 
traukinys ir žuvo 57 žmo
nės. Valdžios gynėjai už tai 
pašoko mušt komunistus.

Amerika pirko dikčiai 
sovietinių metalų

uzeme ir didžiąją Danijos.. tų 16ktuvo žu^0 ženklas. imų suviu smarkiai sudrėbė- 
Spėjama, kad ten nukri- I 

i tęs lėktuvas, kurį Sovietų i 
i lakūnai pašovę Liepojos 
srityje praeitą šeštadienį. 
Sovietų protestas 

Sovietų vyriausybė, pro
testuodama Jungtinėms 
Valstijoms prieš to lėktuvo 
įsiveržimą į Latvijos orą, 
tvirtino, jog tai buvo tokios 
rūšies karinis Amerikos I nuklysti

lėktuvų aikštę Kastrupą. Jai 
naudoja amerikiniai lėktų- ' 
vai, kaip stovykla “ieškoji-! 
mams” Baltijos Jūroje.
IEŠKO TAIKINIU
ATOMINĖMS BOMBOMS

New York.— Čionaitinio 
laikraščio Daily Mirror’o 
radijo komentatorius Tex 
McCrary pripažino, jog 
kariniai Amerikos lėktuvai,

Washington. — Ameri
kos prekybos deparmentas 
pranešė, jog vasario mėnesį 
šiemet Jungtinės Valstijos 
pirko iš Sovietų Sąjungos 
dirbiniu ir medžiagų už 
$2,400,000. Tarp pirkinių 
buvo mangano ir chromo 
metalu rūdos, už kurias 
Amerika užmokėjo Sovie
tams $200,000.

Manganas ir chromas yra [šio miesto dalyje, tapo pa
naudojami plienui stiprin
ti, ypač ginklams.

i jo amerikinis lėktuvas, bet 
neužsidegė. pirm smunkant 

* į žemyn. Dėl to buvo “žingei- 
daujama, kokius naujos rū
šies šovinius Sovietai pa
naudojo.

Su lėktuvu dingo 6 Ame
rikos lakūnai ir 4 jų oficie- 
riai.
Lėktuvas negalėjo taip toli

Švediia protestavo prieš 
amerikonu skraidymus

Iškilmingai palaidotas 
gengsteris politikierius

I
Kansas City, Mo.—Geng- 

■ storis Charles Binagio, de- 
jmokratų vadas šiaurinėje

------------------------------------ j New Yorko Times korės-
! Prancūzai demonstravo ’ pondentas iš Vokietijos sa-

! ko:
i prieš purviną karą

laidotas su mišiomis ir ki
etomis bažnytinėmis cere-' 
i moni jomis.

Kartu palaidotas ir Bin- 
jnagio sėbras, kriminalis
tas politikierius Cln Gar- 
i gotta. Judviejų grabai lė-

Bordeaux, Francija.—Čia 
demonstravo laive kroviai
prieš ginklų siuntimą į In- 
do-Kiną, karui prieš demo
kratinę Vietnamo respubli
ka. Demonstrantai šaukė:! 
“Tai purvinas karas!”

Policija užpuolė demon-
iistrantus, sužeidė bent 10 

areštavo keturis.
Stockholm. — Švedijos v.

valdžia užprotestavo Jung-1 ??vo, Pę.Pustrecm tukstan- 
tinių Valstijų ambasado- ' cl0r c v_. i
riui, kad Amerikos kariniai i I laidotuves ?uguzeJo.A u amkaęa/Jai
lėktuvai skraidė per Karls- tūkstantis gengsterių, pro-| - 
kroną, svarbiausią Švedijos i stitucijos 
karo laivyno bazę. Abasa- 
dorius aiškino, kad jie ne 
kaltai lėkę ieškoti dingusio 
amerikinio lėktuvo.

Amerika tikisi, kad Šve
diia pasitenkins tokiais pa
aiškinimais.

> biznierių, geni- 
blerių ir politinių žulikų.

Binagio ir < 
buvo nušauti 
vi r tądien į politiniame 
mok ra tu klube.

Anglai protestavo

London. — Septyni gele-
Gargotta žinkeliečiai atvyko į Jung- 

praeitą ket- tinių Valstijų ambasadą, 
protestuodami, kad karinis 
Amerikos lėktuvas užpuolė

de-

Policija vis dar neranda Sovietų lėktuvus Latvijoje.
(ar nieško) šovikų.

įvairios Žinios
Ambasados sargai, grū- 

: modami revolveriais, išvijo 
' protestuojančius anglus.

Manila. — Filipinų val
džia giriasi, kad jos 'lakū
nai ir kariuomenė nužudė 
50 valstiečių sukilėlių (huk- 
balahapų), kurie buvo su
sirinkę ties Cabana tuan 
miestu.

Washington. — Prez. 
Trumanas ir visi'jo minis
trai su didžia pagarba pa
sitiko ir priėmė atskridusį 
Venezuelos prezidentą-dik- 
tatorių Gabrielių Videlą. 
Jam pasveikinti buvo iš
šauta 21 papliūpos šūvis 
iš patrankų.

Preky-Washington.
binis Senato komitetas at
metė bilių, siūlantį už
draust alkoholinių gėralų

skelbimus laikraščiuose, 
žurnaluose, per radiją ir 
televiziją.

Cleveland, Ohio. - Atei- 
vybės valdininkai i sakė de- 
portuot darbininkų vadą 
Davidą Balintą f.tgal'j Če
choslovakiją.

Italų streikai 3 miestuose 
prieš Amerikos ginklus
. Neapolis, Italija.— Sėk
mingai įvyko visuotinas 
darbininkų streikas Neapo
lyje per 8 valandas, protes
tuojant prieš Amerikos 
giriklų gabenimą Italijon.

Bari miesto darbininkai 
j vieną valandą visuotiniai

JAKARTA, Indonezija. — I streikavo prieš amerikinius 
Pasinaujino sukilimas Ce-;Sinhhis.
lebes saloje prieš Indonezi
jos valdžią, nors ji. buvo 
paskelbus, kad sukilėliai 
jau pasidavę.

Erie, Pa. — Streikuoja 
Uniflow 
kompanijos
prieš algos numušimą 20 
centų per valandą.

Manufacturing 
darbininkai

Turinę darbininkai per 
dieną sustabdė fabrikus, 
protestuodami prieš Ameri
kos ginklų siuntimą Itali
jai. O Turino gatvekarių 
konduktoriai streikavo vie
ną valandą.

ORAS. — Šaltoka giedra.
ŠALTA

Amerikiniai oro naviga- 
toriai (nurodinėtojai skri
dimo kelio lėktuvams), neti
ki, kad tas lėktuvas per 
klaida nuskridęs į Latviją. 
Jis lėkė iš Wiesbadeno, Vo
kietijoj. nova Į Danijos sos
tinę Kopenhagena, bet 
griežtai pasuko 90 laipsnių 
i dešinę nuo Danijos link

■ Latvijos, nuskrisdamas 
anie 350 mylių į rytus nuo 

I Kopenhageno.
Ir tai buvo šviesoje, nes 

I amerikinis lėktuvas apie 
j pusę po 5 valandos pavaka- 
I rėie susidūrė su Sovietų 
j lėktuvais Latvijoje.
šnipinėjimo lėktuvas

Amerikonai oro karinin
kai Frankfurte, Vokietijoj, 
sakė, jog tas didžiulis kari
nio laivyno lėktuvas Priva
teer turėjo radarą*ir visus 
prietaisus, reikalingus fo
tografijoms traukti.

—Amerikiniai karininkai 
taipgi priminė pranešimus, 
kad Sovietai Baltijos pak
rantėse turi plačius įrengi
mus rakietams laidyti. Tai
gi įdomu tokias vietas te
myli iš oro, — pridūrė New 
Yorko Times koresponden
tas. *
Ar neginkluotas?

Komercinė Amerikos 
spauda kurstančiai kartoja, 
kad Sovietai apšaudė, girdi, 
“beginklį” lėktuvą.

Maskvos radijas dėl to 
stato klausimą: — Nuo ku
rio gi laiko neginkluoti ka
riniai lėktuvai daro manev
rus ir šnipinėja karines 
vadinamo “priešo” pozici
jas?

Jungtinių Valstijų vy
riausybė (šiuos žodžius be
rašant) dar neatsakė į So
vietų protestą.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Established April 5, 1911

Every day except Sundays, Mondays, and Holidays 
110-12 ATLANTIC AVENUE, RICHMOND HILL 19, N. Y. 

TEL. VIRGINIA 9-1827-1828

President, GEORGE WARES; Secr.-Treasurer, WILLIAM CHAPELS 
Editor, ROY MIZARA

SUBSCRIPTION RATES 
.......  $7.00 Į Canada and Brazil, per year

Canada and Brazil, 6 months

Foreign countries, 6 months

United States, per year
United States, per 6 months $3.75
Queens Co., per year ............. $8.00 Į Foreign countries, per year
Queens Co., per six mos.......... $4.00ir „ - . • -

$8.00
$4.00
$9.00
$4.50

Entered as second class mattei' at the Post Office of Jamaica, N. Y., | 
under the Act of March 3, 1S79.

Taikos balsas nenumalšinamas
Trečiadienio Lais vėje 

skaitėte šaukimą taikos 
konferencijom Konferenci
ją šaukia “Committee for 
Peaceful Alternatives.” Šis 
komitetas tiki, kad galima 
išvengti naujo karo, kad be 
karo galima apsieiti.

Minė toji konferencija 
įvyks Chicagoje gegužės 29- 
30 dienomis. Kas mus tie- 

j siog stebina, tai komiteto 
į sudėtis, šios konferencijos 
sumanytojai ir jos rėmėjai. 
Stebėtina ir džiugu. Džiu
gu, kad, nepaisant isterijos,

Persiuertėlis Budenz
Senato tyrinėjimo komitetas pareikalavo, kad Louis 

Francis Budenz stotų prieš jį, komitetą, liudyti prieš dvasinio teroro prieš taikos 
profesorių Lattimore. • , jr žmoniškumo mylėtojus,

Liudytoju jis turėsiąs būti pagal pareikalavimą sena- j balsas už taika pasilieka I A 
toriaus McCarthy, kuris pradėjo ieškoti komunistų vals- n-enumalšinamas. Atsiran-j ’ " 

da ir Čia, Amerikoje, drą-' 
siu vyrų ir moterų, kurie | 
atsisako užsičiaupti ir leis- Evanston Ill 
ti karo kurstytojams ruošti p , pohP'i

tybės departmente, kuris, kitais žodžiais, pradėjo karą 
prieš valstybės departmentą.

Kova prieš valstybės departmentą reiškia kovą prieš 
Trumano administraciją.

Tenka manyti, jog Budenzas kitą savaitę liudys prieš 
Lattimore.

Kas gi tas Budenzas? Tai buvęs komunistų partijos 
asmuo, buvęs Daily Workerio redaktorius. Tai didelis 
veidmainys, persivertėlis. Budenzas gali viską pasakyt; 
ir padaryti. Jeigu jis, imdamas iš komunistų judėjimo 
algą, slapta ėjo pas klerikalus “melstis” ir sakyti, ka(d 
jis netikįs komunistine teorija, tai jis gali bent ką pasaf 
kyti ir padaryti. •

Bet šiame persivertėlio Budenzo “žygyje” mes matų- .. 
me štai ką: jis ligi šiol tarnavo Trumano administracijai, 
jis liudijo vienuolikos komunistų vadovų teisme, jis ėjo 
išvien su demokratais, o dabar jis jau eis išvien su re- 
publikonais prieš Trumano administraciją!

Prasiradęs politiniai asmuo yra pasirengęs 
bet kam! I dame sekamus:

Na, bet lauksime ir žiūrėsime, ką gi šis nusišpicavęs, i 
britkūsis paukštis pagiedos! • ! Prof- Ke™]t E1)-v’

________________ ; versity of Chocago.
Nėra, bet Y ra ■ Rev. Charles w.

Velykinėje savo laidoje klerikalų Draugas įdėjo arti L , . n .
keturias špaltas rašto apie 1 
menininkai ir rašytojai.

Žinoma, nieko nuostabaus tame nėra: apie Lietuvos; 
rašytojų ir menininkų darbus galima parašyti daug dau-1 
giau nei keturias špaltas. Pas mus nuolat telpa žinių apie 
jų veiklą, kuri yra didelė ir įdomi.

Mes čia šį faktą apie Draugą pažymime tik dėl to, kad 
tas laikraštis per ilgą laiką bliovė, būk Tarybų Lietuvo
je lietuviai ęsą naikinami, būk ten jų jau veik nėra, būk 
ten veikią tik rusai, būk lietuviškos kultūros nebeliko. 
Bet, štai, pamiršęs visą tai, klerikalų laikraštis ima ir 
parašo apie menininkų parodą, apie rašytojų darbus, 
apie mokyklas ir kitus žygį/is, atliekamus Lietuvos kul
tūros bare.

Tiesa, klerikalų laikraštis daug ką iškraipo, bando sa
vaip “nušviesti.” Kitko iš kryžiokų laikraščio tikėtis bū
tų per daug!

Tačiau apdairesnis skaitytojas mokės “iššifruoti” šį 
klerikalų dienraščio rašinį. Pavyzdžiui, Draugas rašo:

“Lietuvoje pradėtas leisti naujas literatūros žurnalas 
“Lietuvos Kolūkietis.” Tai specialiai kolchozininkams 
skirtas bolševikinis žurnalas.”

Na, gerai! Bet ką gi ši žinia pasako?
Ji pasako tai: kol Lietuvoje nebuvo kolektyvinių žemės 

ūkių, kol žemė buvo apdirbama pavienių valstiečių, Vil
niuje buvo leidžiamas “Valstiečių Ląikraštis,” skiriamas 
valstiečiams.

Dabar, kai Lietuvoje žemė baigiama sukolektyvinti, 
kai ji tapo pradėta apdirbinti bendrai, tai “Valstiečių 
Laikraštis” bus nereikalingas; reikia leisti žurnalas, ski
riamas kolektyviniam ūkiui (kolūkių) savininkams.

Literatūra leidžiama, mokyklos plečiamos, didinamo^ 
ir jų skaičius dauginamas. O tai rodo, jog Lietuvoje gy
vena lietuviai, kaip gyveno. Ir jie gyvens, kaip gyvena. 
Tik gyvens daug kultūriškiau, pasiturinčiau, žmoniškiau 
—turės tokį gyvenimą, apie kokį tesvajojo tik patys to
liausiai numatą darbo žmonės.

Na, ir klerikalų Draugas, jei jis norės turėti kiek skai
tytojų, bus priverstas apie tą naują gyvenimą talpinti clay, Methodist 
žinias savo skiltyse! a ? Missions, New York City.

Dr. Charlotte Hawkins 
Brown, President, Palmer 
institute, North Carolina.

Rabbi Jonah E.. Caplan, 
Congregation Beth-El, L. 
Island.

Rev. Donald
Exec. Sec’y. Council on 
Christian Social Progress, 
Northern Baptist Conven
tion, New York ’City.

Dr. Abraham Cronbach, 
Hebrew Union College, Cin
cinnati, Ohio.

Dr. Mark • Dawbar, For
mer Ex. Sec’y, Home Mis-

sions Council of North Am- Congregational Churces. 
erica.

Rabbi Alvin S. Fine, 
Congregation Emanu-El, 
San Francisco, Calif. t

Mrs. Wei thy Fisher, 
Chairman, World Day of 
Prayer Committee, United 
Council. Women; New York 
City.

Dr. Charles F. Boss, Jr.,
I Commission on World Pea-1 
Ice, Methodist Church, Chi-' 
icago, Ill.

Rabbi Robert Gordis, • 
Jewish Theological Semina-1 
ry, New York City.

Bishop S. L. Greene, j
J. Church, Daniell

i Payne College, Alabama.
Prof. Georgia

i Garrett Biblical

Cheyncy, Pa. ninku ir krikdemų viešpa-
Dr. I.’ M. Kolthoff, Uni- tavimo metais, taip “ulevo- 

versity of Minnesota, M in- jo,” kad nepastebėjo, kas 
neapolis, Minn. tuo nietu Lietuvos upėmis

Prof? Kirtley Mather,!“laivus vedžiojo.”
Harvard University. I Mes žinome, kad Lietu- 

Very Rev. Paul Roberts,’vos upėmis “laivus vedžio-
Dean St. John’s Cathedral,' ti” nereikėjo jokios “jūros 
Denver, Colo. mokyklos” baigti. Gal silp-

Alfred G. Scattergood, nesniems, plaukiant iš Kau- 
R «ligi o u s Society' of •!™ į Klaipėdą., teko, “juros 

Topeka, Kansas. ’Friends, Philadelphia, Pa.
Rev. Phillips P. Elliott,1 Rabbi de Sola Pool, 

First Presbyterian Church York City.

Dr. Edwin Grant Conk
din, Princeton University.

Rev. Dr. Henry Hitt 
Crane, Central Methodist 

i Church, Detroit Mich.
The Very Rev. John War- 

i ren

Harkness,;
Institute, I

Cheyney, Pa.

nga" persirgti. Vadinamai
siais “laivų” (mes juos va
diname garlaiviais) kapi
tonais, buvo, savininkų 
nuožiūra, skirti gabesnieji 
garlaivių jūrininkai. Daž
nai ir pats savininkas gar
laivį “vedžiojo”: Čižas, Pet
raitis ir kiti.

Tarp Kauno 
plaukioja laivas 
Jojo kapitonas moteris!

; Kažin ar Naujienų “kores
pondentas” iš Berlyno tą 
laivą matė. Mes manome, 
kad tos “korespondencijos 

Rašo Jonas Molis iš Berlyno” surašomos Či-
sijos carienė. Mes manome.' nes kitaip nebūtų
kad Vienybėje 
apie tą pačią Katrę, kurią > 
Mykolas Biržiška 1_____
Kataryna II ir jai daugi 
“mielaširdystės” nuopelnų, 
skiria, kuriuos ji užsitarna
vo, beauklėdama “našlai
čius” Čertoriskius—naują
bajorų šaką. Tysliava norė
tų, kad viso pasaulio mote
rys vadintųsi Jadzėmis, Zo- 
sėmis ir Voilėtemis — juk 
tik šitie vardai davė Lietu
vai ir “karžygius” ir “dip
lomatus” ir “redaktorius ir, 
pastarųjų metų, dėdės Sa- 

pasireiškiusius 
. - ___ x--__ -|—pikietininkus. Dėl Kat-

deda pirmame pus- i rinkių ir Katrių,
I si į “Šventųjų Gyvenimais” 
! pagarsėjusio kun. K. Matu- 
’ laičio kūrinius ir ten ra- 

šviesiausia! dau: “Tokių šventų sielų, 
o Naujie-i kokia buvo šv. Katarina, 
“Didmies-i mažai esti pasaulyje. Savo 

šviesas”—ta | sielos taurumu ji spindu
liuoja visam katalikų pa
sauliui.” Taigi—vėl “aukš
tyn kojom.” 

Naujienos piktinasi, kad 
Tarybų Lietuvoje moterims 
tenka dirbti vyrų darbus. 
Įdomu būtų, jei vieną kar
tą “darbininkų užtarėjos” 
Naujienos imtų ir aiškiai 
paskirstytų, kuris darbas 
vyrų ir kuris moterų dirba
mas.. Mes žinome, kad Lie
tuvoje, Jadzių ir Zosių 
viešpatavimo metais, dau
gybę darbų dirbo moterys. 
Jas matėme žirnius plau
nančias, akėjaučias, karves 
melžiančias, vežimus krau
nančias ir eibes tu darbu

ew

Brooklyn, N. Y. ; Pierre van Paassen, wri-
Prof. Thomas I. Emerson, i ter, New York City.

I.__  ■ Dr. Maurice Visscher,
of Minnesota,

Yale Law School.
Mr. Charles A. Graham, į University

Esq., Attorney - at - Law, i Minneapolis, Minn.
Denver, Colo. ; Dr. Algernon D. Blacl-

Dr. Leslie Pinckney Hill, Ethical Culture Society,: 
State Teachers College, i New York City.

Aukštyn Kojom
naują katastrofą be tvirtos 
■opozicijos. Džiugu, kad . to
kių drąsių vyrų ir moterų ■ 
atsiranda mūsų vidurinėje; 
klasėje, mūsų visuomeni- ■ 
niame gyvenime. Daugeliui 
jų grūmoja pavojus netek- 
tf gerų vietų Bet jie pasi- 
aukoja ir kalba uz taiką. i formed Church Phiiadel- Amerikos lietuvių buržuazi-

Šią konferenciją šaukti Į pj-pa, Pa. 
sumanė 43 žymūs amerikie-Į Benjamin E. 

!čiai — dvasininkai, moksli-i President Morehouse 
profesoriai, visuo- Atlanta, Ga. 

m i ran-
ininkai, 

tarnauti j menininkai. Tarpe jų

University of Chica

Jameson Jones, Pre
National Conference

ir Babtų 
“Aušra”.

Dėdės Šamo krašte lietu
viuose dedasi neįprasti da- 
kai. Kapitalas tiek, sugrie
bė žmogų, kad ten sunku 
atskirti socialistą nuo kler- 

fašista nuo 
Mes, “dievo 

vartydami

atstovo

hurst, 
go.

Mr. 
sident 
of Methodist Youth,, Nash
ville, Tenn.

Rev. William E. Lampe,: liaudininko.
1 and Re- I paukšteliai”,

Lester McAllister

Mr. Donald L. Mathews/ 
President, Student Cabinet,! 
Union Theological 'Semina-! 
ry, New York City. | 

^it ■ . f w ... t. Fel'| Dr. John R. Mott, World I / 
tai, ka dabar veiki a Lietuvos lowshlP of Reconciliation. ;Alliance> YMCA, New rJuka- 

, Pulitzer York City.
; Dean Walter G. Muelder, i c|o: “ 

Governor of. School of Theology, Boston ' pasaulio "gatvė,
• University. i

Uni-

! nes spaudos plačius lapus, 
Isunkiai susigaudome, kuris

’ I laikraštis kurią pakraipą 
^atstovauja. Pavyzdžiui, —
Čikagos Naujienos ir Drau-

’ gas. Abu viens į kitą pana-
;šūs, kaip nulieti. Tik ret-

7 karčiais Naujienos, kad
prieš Draugą pasispardžius i mo krašte 

atžagareivėmis pasiro-

L11C111 J HU • 1* j v I • —

kalbama I Pav.  ̂In.tas„ maz.as garlaive- 
>o purįa I hs Aušra —laivu. Bet, jei 
' vadina !taip il‘ atsitiktų, Jei didžiu

lio, okeano erdves raižan
čio, ar mažo, upės laivo, 

! kapitonu būtų moteris,. — 
ar tai būtų nusikalsta žmo
niškumui? Siunta meloso- 
cializmo skelbėjai, artimos 
praeities Lietuvos juod- 
marškiniai ir klerkas, kad 
yra šalis, kur moteris gali 
būti laivo kapitonas, kur 
moteris, iš buvusios darbi
ninkės, pakeliama 
nes, kur ji dirbo, 
riumi.

tos imo- 
direkto-

kur

paveikslus - nuot- 
aukštyn kojom 

l Draugas 45 numeryje ro- 
,...: “Aptemo

D

i nų 46 numeryje 
s. čiai sumažino

Grinnell College, pati nuotrauka tik aukštyn 
kojom. Visi samprotavimai 

Palmer, taip pat “aukštyn kojom.” 
Moderator, Con- Pavyzdžiui, kiekvienas sku- 

Christian bina nusilenkti Končiui, jo 
i Churches of America; Al-’25 metų “visuomeninio” 

i darbo Amerikoje sukakties 
Linus Pauling,'proga. BALFas—melžiama

Odell Shepard,
Prize historian and former;
Lieutenant
Connecticut. • -u

Dr. Charles Turck, presi- Dr. John S. Nollen, Pres, č 
dent of Macalester College., (Emer.)

Mrs. Howard G. Colwell, 
president of the Northern 
Baptist Convention.

Prof. E. V “
zier, Howard University.

Rev. D. V. Jemison, pre- tad-ena, Calif, 
sident of the National 
tist Convention.

Rev. Dr. Leo Jung,
York Jewish Center.

Rev. Prof. Halford E. j
Luccock, Yale Divinity į Board of Christian Edu- 
School. j cation and Publication,

Rt. Rev. Edward L. Par-1 Evangelical and Reformed 
sons, Protestant Episcopali Church of America, Phila- 
Bishop (ret.). Į delphia, Pa.

Prof. George V. Schick,! Dr. P; 0. Sorokin, Chair
secretary of the Evangelical! man, Department of Socio
Lutheran Synodical Con-! logy, Harvard University, 
ference of North America, j Prof. Oswald Watson,

Šią konferenciją viešai | Teachers College, Columbia 
remti pasižadėjo dar dides-j University.
nis ir įspūdingesnis skai-l Bishop R. R. Wright, Jr., 
čius kovotojų už taiką. Že-į African Methodist Episco- 
miau patiekiame jų dalį, pal Church, 'Atlanta, Ga.
Štai tas įspūdingas sąrašas:

Dr. David Baker, Pres.
of the Associated Church
Press, St. Louis, Mo.

Dr. Wade Crawford Bar-
Board of

Grinnell, Iowa.
Dr. Albert W.

i Former 
Franklin Fra-’ gregational

Chairman Dept. Chemistry, I karvė ir kiekvienas jo klap- 
Cnlifnvnin nf Thp. cinkas nori arčiau tešmensNew California Institute of The- 

! chnology.
Rev. Franklin L Sheeder,

būti. Končiaus nuopelnų 
nuopelnai. 1917 metais, vo
kiečių okupuotose Šiauliuo
se ir jų apylinkėse Končius 
organizavo kursus ir mo
kyklas kaimuose ir dvaruo
se. Vokiečių okupacinės 
valdžios persekiojamas už

moteris, 
kreipiau- i greta vyro, skinasi kelią, 

'vedantį visą žmoniją į švie
sią ateitį, į laimingą gyve
nimą. Naujienos su Drau
gu, “aukštyn kojom” lenk
tynių eidamos, grimzdą ka
pitalo ir smulkaus mieščio- 
niškumo purvynan ir ne
pastebi, kad artinasi nauji 
laikai, švinta naujos auš
ros ir yra šalis, kur mote
ris ne dievių ir dievų tar
naitė, bet liaudies pažiba, 
liaudies brangakmenis. Ta 
šalis—Tarybų Lietuva. Ar 
moteris ten traktorių val
do, ar laivą, ar garlaivį ve- 

fabriko direktoriaus 
sėdi,—ji žino, kad 
pergalei, kad ateis 
kada nušvis ir tų 
padangė, kur šian- 
meldžiamasi aukso 

aukojamas

da, ar
kėdėje
dirba
diena,

* kraštų
die n
veršiui ir jam
žmogus—darbininkas.

šia veikla ir vengdamas su
ėmimo., Končius pats išvyko dįrbančįas kuriuos Naujie- 1 \ / z X I r i /-X 1- t -I c \ I r I i riTTi 11 '

Neatsilieka ,
Bolivija yra viena dešimties Pietų Amerikos respubli

kų. Ten viešpatauja fašistinis režimas, kurio priešakyj 
stovi prezidentas Mamerto Urriolagoita.

Šiomis dienomis Bolivijos valdžia paskelbė, jog nuo* 
dabar Bolivijos Komunistų Partija tampa nelegale. Tuo
jau buvo suareštuota 4i9 darbininkų judėjimo vadovai; 
suareštuoti ir įkalinti.

Už ką gi ši boliviečių darbininkų organizacija tapo ne
legalizuota? Už tai, girdi, kad Bolivijos komunistai dir
bę tam, kad Pietų Amerikoje sudarius Tarybų Sąjungą, 
vadovaujant brailiečiui Luiz Carlos Pres.tes.

Žinoma, tai nesąmonė. Bolivijoje ar kurioje kitoje Pie
tų Amerikos respublikoje darbo žmonės apie Sovietų kū
rimą dabar nekalba. Jie kovoja prieš svetimų kraštų 
(ypatingai šiaurės Amerikos) imperializstus, ten šeimi
ninkaujančius. Brazilija yra vienas tų kraštų, kurie ken
čia svetimų imperialistų priespaudą ir išnaudojimą.

Šiuo metu, taigi, komunistinės partijos yra paskelbtos 
nelegalėmis sekamuose kraštuose: Brazilijoje, Čilėje, Pe
in ir Bolivijoje.

Tie, kurie šiuo Bolivijos valdovų žygiu džiaugsis, turė
tų štai ką padaryti: atydžiai stebėti, ar ten, su nelegali- 
zavimu kompartijos, klasių kova bus užslopinta ar ten

į Vokietiją, karo belaisvių 
kapelionu, kur išbuvo iki Į 
pirmojo pasaulinio karo 
galo. Ar ne “aukštyn ko
jom” viskas atpasakota. 
Žmogus, vokiečių valdžios 
persekiojamas, pats išvyko 
Vokietijon ir ten belaisvių 
kapelionu pasidarė. Mes 
žinome, kad vokiečių oku- 

'pacijos metu, keliaujant iš 
thodist Board of Education, i vieno valsčiaus į kitą, ,rei- fvfll 
Nashville, Tenn. kėio leidimo. Valdžios per-į] f’-r. T n h , -m i- ? • v ct. p.v lankstančio vyro, ir su isti-Dr. J. W. Biadbuiy, Edi- sekiojamus—vokiečiai is- nusjom;s rankomis moters 
tor “The Watethman-E.xa- tremdavo. Gi ištremtuosius! » ' •• neuastebėtu moters mine,” New York Cit,. boUs.nj į XS Z&

Dr. Anton J. Carlson, nais. Jeigu kas buvo belais-įnnnil] lni-ntną
University of Chicago, Chi- vių kapelionu paskirtas-tai:-d-x. •• f vnro.„ •y«i j*i*^j*i** • i • v • i Cz 1 d 1.1 Vz JL kJ O • v-" v | XLL- i I • cv I L. U
ca^.>.nl; ,T...... .... .  -Irastų moterį fabriko direk-

toriumi pastatytą. Naujie
nos pamatė Tarybų Lietu
voje moterį sniegą kasan-

Bishop Cameron C. Al 
ley ne, A.M.E. Zion Church 
Philadelphia, Pa.

Dr. Hiel D. Bollinger, Me

nu gimtame krašte ir dau
gelyje Europos kraštų dir
bo ir dirba vyrai. Gal Nau
jienų redaktorius, pasikvie
tęs Draugo ii; Vienybės re- Į 
daktorius, nusileistu nuo 
savo sosto ir teiktųsi perei
ti per dėdės Šamo1 krašto 
fabrikus. Ar jie ten nerastų 
prie sunkiųjų darbų staklių 

i moters. Ar jie ten nepama
tytų spyruokles

Rev. J. Henry Carpenter, i kaizerio ir jo junkerių tar- 
Nes reikėjo belais-Cloward, I Exec. Sec’y. Brooklyn Di-Inas.

'vision Protestant Council ofiviuose ugdyti nusižemini- i
. ai0..4. klusnumo jausmą. Lietuvos upėmis plau-

_ ____  . Christen- teikėjo belaisvius įtikinti, klojančio laivo kapitonu 
-n, President Augsburg i kad Vokįetijos balas nu- esančią, Kauno “Trikotažo”
College and Theological Se-! sausindami n badu muda-i£abrjko direktoriaus parei

nu, sau užsitarnaus dan | 1
gaus karalystę, gi Končiui ^o'numervie 
amžinąją garbę ir ramybę' 
dolerių krašte. :

V^^12— Br00klyn° uPemis plaukiojusių

New York.
Dr. B-ernhard 

sen,

mi nary, Minn.
Prof. Albert Buckner, 

Coe, D. I)., Minister and 
President Massachusetts

darbininkai liausis kovoję už savo reikalus; ar Bolivijos 
valdovams šiuo dekretu pavyks ten išnaikinti komunis
tus.

Mes, žinoma, iš anksto sakome: to Bolivijos valdovai 
nepasieks. Nei dekretais, nei teroru komunistinio judėji
mo negalėjo išnaikinti nei Mussolinis, nei Hitleris, nei 
kuris kitas fašistas diktatorius.

Kokie trumparegiai tie imperialistai ir jų lekajai!

nn, sau uzsitainaus dan- igas eįnančią. Ir Naujienos 
_ _ s rašo: “Šian

dien Lietuvos upėmis laivus 
• vedžioja moterys. Lietuvos 

j laivų 
kapitonais buvo vyrai, tu
rėjo daug patyrimo ir bai
gę jūros mokyklas.” Tai 
skaitydami, mes manome, 
kad Naujienų redaktoriai 
ir bendradarbiai, smetoni-

Arba
Vienybes 12 numeryje, 
“moterų pasaulyje,” skaito
me apie Katrės, Kariukes... 
Ten pasakyta, kad tuo var
du daugiausia vadinamos 
“Rusijos moterys, ypačiai 
karininkienės, enkavedis- 
tienės” ir Katrė buvo Ru-

New York.—Demokratas 
kongresmanas Franklin D. 
Roosevelt Jr., velionio pre
zidento sūnus pranešė, kad 
jis priešinsis fašistuojan- 
čiam Mundto biliui Kongre- 

i se.

Ilgai kritikuotas darbininkų 
organizacijų, Nacionalei Dar
bo Santykių Tarybai (NLRB) 
vyriausias patarėjas Robert 
R. Denham dabar susilaukė ir 
tos tarybos pirmininko Paul 
Herzog’o nemalonės. Nesan
taika įvyko, žinoma, ne dėl 
to, kad vienas ar kitas norėtų 
daugiau užtarti darbininkus— 
įvyko varžybos už galią. Pir
mininkas sako, kad Denham 

turįs perdaug galios.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — t’enkt., Bal. 14, 1950



DETROIT, MICH.
Chrysler Bando Ardyt
Streikieriu Vienybę

Chrysler korporacijos slap
tu agentu veiksnias pereitos 
savaitės pabaigoje vėl pražy
do naujais propagandos skel
bimais d id hipiuose po 9 sa
vaičių streiko, Chrysler strei
kuoja 89,OCH) darbininku, ku- i 
rie priklauso prie United Au- ! 
to Workers Unijos.

Chrysler korporacija pra
dėjo savo darbininku ardymo 
propagandą formoje puslapiu ] 
dydžio skelbimu kasdien vie- ; 
tos didlapiuose; tie skelbimai i 
išimtinai yra atkreipti prieš 
uniją. Skelbimuose Chrysler! 
korporacija nurodo, kad ji 
yra darius labai žmoniškus! 
pasiūlymus ir pasižadėjusi 
mokėti tokias geras pensijas,! 
kaip kad tikri Dėdės Šamo’ 
pinigai. 1

Bet šiuo kartu vienok kor-j 
poracija siekia toliau. Chrys
ler savo nuodinguose propa-| 
gandos skelbimuose klausia:

“Ar Chrysler darbininkai 
laikomi streiko lauke todėl, 
kad pripildžius kaupingai-rie- 
biai UAW unijos, fondą ? Tai! 
tikrai taip atrodo. Jeigu uni
jos narių pasakojimai teisin
gi. tai UAW assesmentai su-• 
daro apie $2,900,000 per mė
nesi UAW kasoj. Ir tie strei
ko assesmentai gali plaukti 
dar per daugelį savaičių.“

Kas liečia streiko asses- . 
mentus $1 savaitėj nuo UAW 
nario, tai jie daugiau negali 
būt apdėti, kaip 12 savaičių ' 
į metus. šiame atvėjuje jau 
yra praėję 8 savaitės ii' be-' 
lieka assesmentams tiktai 4 
savaitės.

UAW padarė du sumokė
jimus po $200,000 Mėlynam 
Kryžiui, chirurginei apdrau- 
dai Chryslerio darbininkams. 
Taipgi daug išmokėjo strei-' 
kieriu šalpai, kuriems būtinai i 
reikia, per vietos lokalus.

Emil Mazey, UAW sek re-I 
torius - iždininkas, ne tik kad 
neužsigina, bet storai pabrė
žia, kad streiko assesmentai 
nėra išimtinai tik dėl Chrys
ler streikieriu. Tie assesmen-į 
tai eina ir kitiems UAW strei- Į 
kiuriams, kurių šiuo laiku yra 
per virš 10,000 streiko lauke, j

Be to, UAW- unijos vadovy-! 
bū turi rūpintis provizijomis 
dėl galimo ir būsimo General į 
Motors streiko po to, kai su- j 
tartis pasibaigs gegužės 29 d. , 
Chrysler darbininkai strei
kuoja už tinkamai finansuo
jamas ir kontroliuoj amas 
pensijas, bet Chrysler korpo- Į 
racija atsisako apie tokias 
kalbėti.

Koks efektas šių Chrysler i 
skelbimu bus ant didžiumos 
streikieriu, galima apibūdinti Į 
sekamu streikieriu po per-1 
skaitymu tos propagandos, ] 
kuris pasakė:

“Lai korporacija rūpinasi 
savo bizniu, mes pasirūpinsi

me savu.” D.

Iš LDS 188 Kp. Veiklos

Kovo 2G d. mūsų kuopos 
susirinkimas buvo neskaitlin
gas iš priežasties blogo oro, 
nes lietus pylė kaip iš gau
sybės rago, tai negalėjo pri
būti žymesni darbuotojai ir 
pramogų komiteto nariai.

Prisirašė naujas narys Bro
nius Būtoilas, pasidarbavimu 
dd. A. Kvietinsko ir Vara- 
neckienės. Ačiū draugams už 
tai.

Abiejų kuopų — 52-ros ir 
188-tos — jubiliejiniam mi
nėjimo 35-kių metų sukakties 
mūsų organizacijos sukelta 
$126.50 sveturgimių gynimui 
ir $91 mūsų IJ,D Centro Ap
švietus Fondui.

Iš kuopos iždo nutarta pa
aukoti sveturgimių gynimui 
$10 ir nariai sudėjo1 po dole
rį kitą $10.

Apskrities organizatorius 
pranešė, kad rengtumės prie 
konferencijos.

LLD Narys.

San Francisco, Cal.
OAKLANDIEČIŲ VEIKLA

Balandžio 2 d. mums buvo 
proga dalyvauti San Leandro 
pas Karosus gražioj ir drau
giškoj’ parėj. Ten dalyvavo 
San Leandro, Oaklando ir 
San Francisco skaitlingas bū
rys lietuvių. Ten buvo su
rengta žaislų parė dėl drau
giško laiko praleidimo. Rengė 
LLD 198 kp. Buvo pagaminta 
įvairių skanių užkandžių. Už 
žaislus laimėjo dovanėles.

★
Apie Ligonius

Teko su žinoti,kad mūsų 
linksma šokikė d. C. Šilkaitie- 
nė serga namuose, 1433 9th 
Avė.

Draugas F. Lemingas irgi 
serga savo namuose, 2714 
Pine St. Dar niekur negali 
dalyvauti. Kaip draugė Šil- 
kaitienė, taip d. Lemingas 
yra mūsų organizacijų nariai. 
Reikia aplankyti, kam yra 
proga. Linkiu gerai susveik-, 
ti mūsų geriems nariams.

Teko kalbėtis su P. Mar- 
kiaučienė iš Berkeley, Cal. 
Jos sveikata šiuo laiku nedrū
ta, ir randasi po daktaro 
priežiūra.

Draugė Youtčienė, piano ir 
muzikos mokytoja, 2836 Ash
by Ave., taisydama žolynų 
darželį, užsistojo ant kauptu
ko koto, kuris atsimuša jai į 
galvą; ji puolė ir sulaužė 
ranką. Dabar ranka į gipsą 
sudėta.

Jauna draugė Virginia Won
der, tai yra duktė d. Antani
nos Jakelienės, Los Angeles, 
praneša laiške, kad jos mo
tina serga. Alvinas.

Po prisipažinimo kaltu visuose jam kaltinimuose del 
karinio laivo Missouri įgrimzdimo dumblan, buvęs lai
vo komandierius, kapitonas William D. Brown (sto- 

vintysis) skaito pareiškimą militariŠkam teismui 
Norfolk, Va.

i*mu įvairių tautu gyventoju

Antrasis Pasaulinis Ka-

Antro jo pasaulinio karo žydy migracija

Pagal i turimą skaičių, 
1939 m. buvo 16,663,675

739,200 gyveno
1 azi at iškošė USST dalyse ir 

metu 
1948 
buvo

'Hagos jaunimas demonstruoja prie Jungtinių Valstijų ambasados Holandijai, reika
lauja taikos. Demonstracija įvyko lai ke tarimosi dėl Šiaurių Atlanto pakto.

CHICAGOS ŽINIOS
Mokslininkai Pasmerkė 
Lojalumo Priesaikas

su

m i toms šalims, kur jie da
lia ug buvo 
stovyklose,

bar gyvena, 
koncentracijos 
per metus slej

klojami. Europos žydų vai-

Cleve- 
1loto
są vo 

nuo American
of University

Kovo 25-26 dienomis 
landė tuo pačiu vardu 
ly apie 250 delegatų 
konferencijoj 
Association
Professors čionai posėdžiavo 
ir vienbalsiai pasmerkė loja
lumo priesaikas. šioji ap- 
šviestūnų - profesorių konfe
rencija išstojo prieš visokį 
uostinėjimą tarpe mokytojų 
ir podraug pasmerkė perse
kiojimą profesorių, mokytojų 
už jųjų politinius įsitikinimus, 
kuriuos užtikrina ir laiduoja 
mūsų Teisių Bilius ir šalies 
Konstitucija.

Aštriai buvo kalbėta ir kar
tu pasmerkta JAV pašto sky
riaus elgesys, prašalinant nuo 
darbo pašto darbininkus tik 
už tai, jog jie tiki ir kovoja 
už negrų darbininkų lygias 
teises su baltais. Tuo klau
simu buvo priimta rezoliucija 
aštriai smerkiant JAV pašto

Priimtoje rezoliucijoje rei
kalaujama, kad mokytojai ir 
studentai būtų liuosi nuo ra- 
gangaudiškų priesaikų ir lais
vai galėtų darbuotis ir siekti 
savo pasibrėžtų tikslų. Joje 
nurodoma, kad profesoriai ir 
mokytojai, podraug studentai 
didžiumoje niekur neprieina 
prie svarbių sekretų ii’ ryšiu 
su tokiomis valstybės įstaigo
mis. kurių vardu norima mo
kyklose ir universitetuose pra
vesti lojalumo priesaikas.

Taipgi pabrėžiančiai rezo
liucijoje sakoma, kodėl taip 
smerkiama tos priesaikos, nes 
profesorių ir mokytojų, ne
dirbančių prie jokio valstybi- 
Sasįhį fif niuopuuq ‘oq.n?p ou 
varžyti, persekioti ir atstaty
ti nuo darbo tik todėl, kad 
jie drįsta savistoviai mąstyti, 
protauti, kas nepatinka ma
žai grupei suakmenėjusių sa
vanaudžių, kurie atstovauja 
stambias korporacijas ir trus- 
tus.

—Mes, du šimtai ir pen
kiasdešimts delegatų, atsto
vaujanti daugiau kaip 37,000 
mokytojų, griežtai išstojame 
prieš visokį mokytojų perse
kiojimą varde raganiško bau
bo ; kad toks prieškonstituci- 
jinis ieškojimas lojališkumo 
būtų panaikintas, nes jis dide
liai pažeidžia Amerikos lais
vę, demokratiją mūsų šalyje 
ir kartu žemina šalies tradi- 
cijinius įsitikinimus mums, pi
liečiams, protauti laisvai.

Čia mokytojų - profesorių 
konferencija pasisakė griež
tai, kad raganų ieškotojai pa
tys yra mindžioto jai Ameri
kos konstitucijos ir aršūs sub- 
versyvištai - griovėjai demo
kratinės šalies tvarkos.

Anta-

1930 m. A. Bimba 
Bedarbius Gelbėjo

Kadangi kovo 19- d. 
nas Bimba chuliganų
žiokų čionai buvo užpultas ir 
sumuštas, tai tenka prisimin
ti, kad jis buvo 1930 m. taip
gi sumuštas policijos, kuriai 
čyfas Graul vadovavo.

’ Vasario 3 d. Clevelando be
darbiai turėjo demonstraciją 
prie miesto rotušės ir reikala-

čius laiškų nuo giminių 
nusiskundimais apie nuolati
nes varžytines! Ir jeigu jūs 
būtute buvę gori Lietuvoj’

virš 5,000. Demonstracija bu
vo išdraskyta.

Tarpe kitų kalbėtojų buvo 
ir Antanas Bimba. Jis su ke
liais kitais bedarbių vadais ] 
buvo policijos nuošalėn jiusi-į 
vežti ir sumušti.

Bedarbiai manė, kad A. į 
Bimba ir kiti nuvežtieji areš-i 
tuoti. Bot taip nebuvo. Be- į 
darbių vadus, kurių tarpo bu-Į 
vo Antanas Bimba, policija] 
nusivedus rotušės sklcpan su-į

nebūtų reikėję
bėgti- kartu su 
ja, ta armija,
mes, lietuviai

į kariavome,
riaudami
neteko milijono
sužeistų vyrų!

Dabar tarpe
skirtumo nebus
turėsite dirbti, kaip ir 
turėjome dirbti atvykę

, aišku, jums 
iš Lietuvos 

Hitlerio armi- 
prieš kurią 
amerikiečiai,

i pasaulyje žydų
į 303,350; prie normalių są-l 
!lygų skaičius turėjo priaug
ti/ ligi 17,800,000'. 3,505,-. 
]800 to skaičiaus gyveno tuo • 
laiku Europoje. Trečia da- 

] lis žydų pasaulyje, 60 nuoš.' 
žydų Europoje — tiksliau' 
5,700,000 žydų — žuvo, 

, daugumas nužudyta karo 
metu, mirė dujų kamba-1 
riuose, krematorijose, nu- j 
šauti, išdeportuoti, kiti iš-i 
siųsti Į priverstino darbo 
stovyklas, kiti iš bado mi-

miau 10 nuošimčio, ir seni 
žmonės, kurie patys save 
negali prižiūrėti, reikalauja 

l didesnės paramos ir pi*ie- m. V - "I žiūros.
1 ’’ Apie pusė milijono žydų 
sa" i apleido Europą tarpe 1.945 
r in. Jungt. Valstijos priėmė 
°’“ Į beveik 90,000 žydų DP’s ir 

imigrantų. Vidury 1949 m. 
Kanada priėmė apie 20,000

rikos šalys dar 15,000, Aus
tralija netoli 8,000 ir kitos 
šalys mažesnes grupes.

Bet didžiausias skaičius 
Europos žydų vyko Į Tzrae-

prieš kurią ka-
Amerikos žmones 

užmuštų ir Europoj gyvi

000 apsigyveno Izraelyj, 
nuo 1945 m. 
pabaigos 1949

Clevelande lietuviai buvę; 
ai atsimena, kaip jis] 
už jų reikalus. Tiki 
gedą padarė mūsų , 
kunigų ir fašistų sua-į 

ii, kurie kovo' 
Bimbą. Vieni ! 
m. trumpom i 
ir prie Smeto- 1 
Jie nėra m a-'

kovoj o 
d i d ei ę 
miesto

j 19-tą puolė A. 
jų buvo 1930 
kelinėm čionai 
nos Lietuvoje,
tę gyvenimo sunkumų, tai to- į 

Įkius ir panašius Hitleris ga- j 
j Įėjo padaryti smogikais, di-| 
i tižiausiais nedorėliais, kokius

Bedarbis 1930

Rochester, N. Y
ŽODIS DIPUKAMS

m.

mūsų ,. '! ,. . ‘jQSiti, nualinti, pusiau išbadėję 
mcs|ir visiškai terorizuoti. Iš ji

i šja i ketvirtadalis milijono buvo|(ia1’ 
šalį, kad užsidirbti duoną— > vienu arba kitu laiku globo- n>’s 
pragyvenimą. Skirtumas busįjami D P stovyklose arba j‘ 7' 
tik tas, kad mos jau seni 
Amerikoj gyventojai, turime 
šiek-tiek taupinių, esame šios 
šalies piliečiai, o jūs galite 
patys užkirsti sau kelią ir 
prie pilietybės. Atminkite, 
kad chuliganizmas, peštukiz- 
mas, areštai nusako asmens 
ypatybę, netinkančio į Ame
rikos pilietybę!

Amerikoj gyvendami, ne- 
'i svarbu, kas buvote Lietuvoj, 
kokias jūs mintis turite, bot 
atminkite, kad turėsite pra
kaite duoną sau pelnyti. Tie,

jūsų ir
darbe.

ligi birželio 
m. Prie jų 
kiti 15,000 

i žydų iš kitų pasaulio dalių, 
; daugiausia iš Turkijos, 
Šiaurines Afrikos ir /\rabų 

! Ycmeno kunigaikštystės.
Reikia atsiminti, kad žy

dai, lygiai, kai]) krikščio- 
””ų, skiriasi viens nuo kito 
savo tautiniais fonais. Ti-

iliau IRO).' Visi kiti, ]<aipi viską žydų kalbą savo šten- 
nors pramito nekui'ienis ’’'*•’ ap’-'gose, >ct daugumui 

1 padėjo žydu labdaringos or-iU1!’-1 .vla mnusi. as- 
IganizaciMypač iš Ameri-;<heniniame J>e
1 kos. Daugumas iš jų buvo!var^/,a yidiską kalbą,

li ųo (Span io!) pa- 
senąja ispanų kalba, 
albas tu šalių, kur 

jie gyveno — lenkų, rusų, 
arabu, vokiečiu, turku. Da-4 7 C 7 C

Visose nacių užkariauto- bar visi turi išsimokinti 
j šalyse, žydų visuomeninis modernišką Hebrew kalbą, 

oficiale Izraelio

j no ten, kur 
! karą. Du r

kurie jums kalba netiesą, ku- gyvenimas beveik sustabdv-,kuri yra * C ' V t 1 • SZ 1 . • IT 1 N

kovotojas
Vincas An

ir štai prie svetainės 
mobilizuoti

■ rie kursto prieš kitus 
vius, tie jūsų gyvenimu 

! rūpi ris.
3’odėl, apsižiūrėkite, kas ir 

į prieš ką jus kursto. Ameri- 
i kos pažangūs lietuviai nebu- 
! vo ir nėra jūsų priešai, bot 
! jie yra žmonės, turi šalies 
! teises ir mokės suvaldyti tuos, 
i kurie ant žmonių teisių kėsin-į 
sis! Atminkite, kad tie, ku- I 
rie kalba, būk jie “viską ga-1 
Ii,” jau dešimtys metų tą sa
vo “galią” rodo, () gyvenimas 
ėjo ir eina savo keliu.

Darbo Žmogus.

Detroit, Mich

tą 
n c. 
Re- 
1 ai-

ratūros Draugijos 50 kuopa 
minėjo ’ 35 metus nuo šios 
draugijos įsikūrimo. Prakal
bos įvyko Gedemino Draugys- į 
tės Svetainėje. K aibėj’o ilgų į
metų 
žmonių 
drulis.

Na,
susirinko kunigo 
žmonės, kurie nieko apšvietai 
nepadėjo, kurie jos neapken
tė ir jų tarpo tūli dipukai, 
tai yra, neseniai atvykę iš Vo
kietijos. Susirinko jie su že- Į 
minančio turinio plakatais j 
ant storų karčių.

Man, kaipo geram katali- ! 
kui, tai tas primena tai, kaip ■ 
senais laikais judošiaus veda- j 
mi ieškojo to, kurio nepaži
no. Tai koks dabar skirtu
mas su tais, kurie jieškojo 
žmogaus, nori jį sumušti, 
kuris nieko jiems blogo 
padarė ir net nepasakė! 
ligija' mokina, kad senais
kais tamsūnai buvo sukursty
ti prieš Kristų, o dabar tūli 
darbo žmonių priešai kursto 
prieš liaudies draugus, kurie 
kovojo ir kovoja už liaudies 
demokratines teises, už taiką, 
už žmonių geresnį gyvenimą.

Ai- tie dipukai pagalvojo, 
ką jie daro, vos spėję į mūsų 
šalį atvykti? Ar jie pagal
vojo, kad jie pasikėsino ant 
tų, kurie čia gyvena po 4 0 
metų ir daugiau, yra išauklė- 
ję Amerikoj savo vaikus, tūli 
net kariavę už šios šalies rei
kalus,* tūli netekę savo sūnų 
kare ?

Taip, tūli dipukai buvote 
Lietuvoj valdonais, bet jūs 
buvote prasti šalies gaspado- 
riai, nes mes, amerikiečiai, 
gaudavome šimtus - ir tūkstan-

Skaitytojų Atydai

Dažnai girdime nusiskundi
mų, kad tirti skaitytojai arba 
visi negauti a tūlų numerių, 
arba gauna suvėluotai po ke
lis numeriues vienui kartu. Tai 
nėra kaltė Laisvės ir Vilnios 
leidėjų. Jie dienraščius re
guliariai išleidžia ir į paštą 
pristato.

Man padarius tyrimą pašto, 
bet negauta iš vadovybės tin
kamo atsakymo, iš tūlų pašte 
dirbančių sužinojau, kad ne 

j leidėjų tai kaltė. Tūli pašto 
; darbininkai už tai atsako. To- 
| dėl, kurie skaitytojai regulia- 
] riai negauna laikraščių, tai 
privalo patys kreiptis į savo 
gyvenimo vietoj ir mūsų cen-

valo būti pristatomi regulia
riai. Jonas Danta.

Cliffside. N. J
L.LD 77 kuopos susirinki

mas įvyks sekmadienį, 16 d. 
balandžio, 3 vai. po piet, pas 
K. Steponavičių, 346 Pali
sade Ave.

šiame susirinkime turėsimo 
aptarti daug svarbių reikalų. 
Malonėsit visi susirinkti.

Sekr.

tas. Žydų vadai nužudyti, | kalba.
žydų turtas išeikvotas ir, Į Tikybinė problema yra 
kurie išliko, buvo per silp-ikomplikuota. Ortodoksai 
ni užlaikyti savo kultūrinest žydai su savo švenčių tradi- 
visuomenines įstaigas. Vil-^-ijomis ir valgio Įstatymais 
čių, kurias turėjo 1945 m. i nesutinka su tais, kurie 
iš-naujo pradėti gyvenimą galvoja, kad darbas prie 
Europos griuvėsiuose, be- elektros Įstaigų, geležinke- 
veik neteko. Nepaisant vai- lių, vandendarbių, restora- 

I disku ir tarptautinių priža- nu, laivu ir ligoninėse, ne- 
dų, labai mažai žydų bet i gali būti sustabdytas dėl jų 
kur Europoje atgavo savo ] švenčių. Kosher valgio pro- 

arba konfiskuotą]blema, kurie reikalauja at- 
Vokietijoj nacių re-iskirų indų mėsai ir pieno 
paliko ženklą, kuri ] valgiams, irgi sudaro kom-

i turtą.
' žimas
• sunku
11949
pasislėpimų,

: isikurdinimu, nmijvnaa u
pusė žydų Europoje (išsky- Nuo sausio 

irus USSR) buvo sekamai! 1949 m.
I padalinti: 350,000 Rumuni-] “palapinių 
Ijoj, 345,000 Anglijoj, 235,-
000 Francijoj

išbraukti. Pagaliau, i plikacijos.
m. po klaidžiojimų,! Dėl 'stokos butų, daug 

pabėgimų ir i imigrantų rado prieglaudą 
milijonas ir|pereinamose stovyklose.

> ligi gruodžio 
gyventojai šių 

” miestų pasi- 
nuo 28,000 ligi 

160,000 100,000 asmenų. Jų gyveni- 
Vengrijoj, 80,000 Lenkijoj, mo sąlygos nebuvo pagerin- 
55,000 Vokietijoj, tiek pat tos, kada 
Turkijoj, ir mažesnės gru- metų apsėmė stovyklas, 
pės kitose Europos valsty-

lietūs pabaigoje

Cornmon Council.

U Į

Scena iš nepaprastos filmos “Border Street,” galop 
balandžio mėnesio pradėsimos rodyti Little CineMet 
Teatre, New Yorke. Vaizduoja nacių siautėjimą Len
kijoje karo melu, kankinimą ir žudymą ir istorinę 
Varsavos ghetto kankinių kovą prieš kruvinuosius 

kankintojus.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Bal. 14, 1950



KALVIO IGNOTO TEISYBE
Dr. S. Matulionis

Iš kur kilęs žmogus
APYSAKA •

Parašė A. GUDAITIS-GUZEVIČIUS

(Tąsa)
Nuo tos nakties jiems nuolat užkliū

davo vokiečių pėdsakai. Kone kiekviena
me kaime pasitaikydavo apgriautų na
mų. Be langų, ištuštėję, be sielos palikę, 
jie buvo baisūs. Vokiški popiergaliai, 
buteliai ir atmatos — būtinai kur nors 
'ant stalo arba ant palangės ...

— Vokiečio pėdos!...
Šiltine, kruvinoji. Kapų kapai... Pe

lenų krūvos ir krosnys degėsiuose... Vi
sas kraštas išniokotas, užterštas. Dar te
beauga žolė ant žemės plutos, bet ne to
kia, kaip seniau. Ir saulė, teka, lyg pro 
kraujo debesį ir rasos jau kitokios — 
gailios, aitrios, ir oras apkartęs nuo 
gaisrų dūmų .. .

Ignoto būrio veikimas prasidėjo di
džiojoje Suvainiškio girioje, kuri nuo 
Rokiškio apskrities šiaurės per visą Bir- 
žų apskritį nueina toli už Latvijos sie
nos. Branduolys pradžioje buvo visai 
mažas: rugelėnas Namiejūnas — biti
ninkas, Čiobrys — padienis samdinys, 
sugrįžėlis iš Rusijos, ir Pakriaunio dva- 
rokas — Jurgis Kirstukas, seno draugo, 
iš katorgo negrįžusioje Jokimo sūnus.

Ne visus priiminėjo Ignotas: ne visais 
tikėjo. Atidžiai tyrė žmones, bandyda
mas juos, kaip metalą noragui: ar atlai
kys, ar ištūrės visa, kas skirta tokiame 
žygyje pakelti?

Jau iš pat pradžios Kirstuko jaunik
lis geriausiai pasirodė ...

Pradėti teko tuščiomis rankomis, be 
jokio ginklo. Kirvį ir kastuvą lengvai 
pasiėmė iš valstiečių, o daugiau nieko 
neišgavo. Kad ir turėjo kokį šaudmenį, 
— saugojo ir slėpė kiekvienas, nū pats 
dar gerai nežinodamas kam.

Kirstuko Jurgis susekė, kad netoli 
Gliaudelių, Burbiškio vienkiemy, gyvena 
“žandarų povą” — gyvanašlė Agota ir 
sugalvojo žabangas žandarams. Gerai 
apsižiūrėjo, apšluostė apie Burbiškį ir 
tiksliai nustatė, kada toji “povą” lanko
ma. Prie pat vienkiemio kūrmuose Igno
to vyrai iškasė vilkaduobę viduryje ke
lio, pridengė ją šakomis, smėliu užžėrė, 
apšlavė skujinėlėmis ir susėdo krūmuose 
paryčiu.

Brėkštant išjojo žandarai knapsėda
mi, — gana jau įgėrę buvo — ir pra
smego vilkaduobėje. Vieną tik bereikėjo 
Kirstukui pr i tvoti kastuvėliu, antras gi 
kaip vertėsi nuo arklio per galvą, tai ir 
nebeatsikėlė.

Tada ir įsigyta pirmieji šautuvai. Jie 
buvo nepatogūs nešiotis po krūmus ir iš 
tolo pastebimi. Ilgai negalvojęs, kalvis 
nupiovė buožės, patrumpino vamzdžių 
galus, ir pasidarė nauji ginklai, kuriuos 
vyrai pramanė “nukirptavamzdžiais.” 
Jie neturėjo taikiklio, bet buvo patogūs 
paslėpti, lengvi nešiotis ir labai garsiai 
trenkė...

Stovyklą Ignotas pasirinko patogią: 
pelkėję, kurią plačiai supo klampus eg
lynas. Jo pakraščiais, supynę diržingas 
šakas, kerojo beržai-neūžaugos ir tankūs 
karklynai, lyg samanų kilimu užaudę iš
tisas varsnas. Ši klampi ir nejauki vie
ta žmonių buvo iš seno vengiama, nors 
grybų čia būdavo begalės, o spanguolės 
rudeniop išsirpdavo net sulig vyšnios dy
džiu. Užtat miško gyviui čia buvo lais
va: ir lapių ,ir vilkų šeimos veisėsi čia, 
ir net dideji vanagai čia sukosi savo 
gūžtas.

Frontui nusistūmus į rytus, per Lie
tuvą traukė nesuskaičiuojami įvairių 
bėglių būriai: ištrūkę iš stovyklos karo 
belaisviai, pametę apkasus vokiečių ka
reiviai dezertyrai ir šiaip Lietuvos kai
mų ir dvarų berneliai, nepanorėję vilk
ti “civil-gefangen-lagerių” jungo. ‘Vieni 
jų tik medžiokle versdavosi, arba ziedus- 
šaukštus iš aliuminijaus liedavo ir, mai- 
nikaudami su pagirių kaimais, gyveno, 
kiti bernaudavo tuose kaimuose ir būda
vo slepiami darbymečiais. O kai kas ir 
naktiniais antpuoliais — svirnų ir sek
lyčių valymu pramoniavo .. . Visokių 
žmonių buvo kaizerio okupacijos metais 
giriose...

■ Nuo paties Rokiškio, pro Juodupę ir 
'Aknystą, ir nuo Panemunėlio pro Pan
dėlį, Čedasus ir Suvainiškį keliai vingu
riuodami bėgo iš lentpiūvių ir sandėlių j 
svarbiųjų Daugaypilio — Panevėžio — 
Kauno arba Daugavpilio — Vilniaus 
ruožų vagas.

Visas Lietuvos šiaurryčių plotas, ap
augęs tankiomis giriomis, buvo okupan
tų suraižytas barais ir apipintas siau
rųjų geležinkelių bei šiokių tokių, nors 
pavasarį ir rudenį įmanomų, vandens 
kelių tinklais.

Neretai Ignoto vyrai, kurių skaičius 
vis didėjo, užtikdavo siaurus, nedengtus 
pusvagonius, prikimštus bliaujančių, ne
šertų galvijų. Neretai sustabdydavo tuos 
traukinėlius, išdaužydavo gardus ir su 
talkininkais iš artimųjų kaimų išblašky
davo, išslapstydavo raguočius po plačiau
sią apylinkę.

Netrukus “žandarijos stotys” įsitiki
no, kad turi reikalą' su gerai vadovauja
mu būriu, kuris taikliai ir aštriai kerta 
savo, smūgius. Aštuntosios armijos šta
bas, kurio daliniai laikėsi Biržų apskri
tyje, užsimojo sutramdyti kylantį judė
jimą.

Pirmutinis vokiečių smūgis buvo nu
taikytas Gliaudelių kaimui.

Rugsėjo mėnesį okupantai paskelbė 
visai Lietuvai tokį pranešimą:

Armee-Ober-Komando 8. uždėjo 
kaimui ir palivarkui Gljavdele aps
krityje Birschi 2.500 markių pabau
dos už tai, kad to kaimo gyventojai, 
kaip prirodyta, buvo pašelpę ir pa
laikę razbainykus, kurie rugsėjo 11 
d. nužudė korpuso žandarą vice- 
vachmeisterį Villę ir vachmeisterį 
Klingę.

Be to, Gljavdelės kaimo gyvento
jai varu bus iškraustyti ir apgyven
dinti kitoje vietoje, kame juos po aš
tria priežiūra pritrauks prie priver
čiamųjų darbų . . .

Dalis kaimiečių iš Gliaudelių atbėgo į 
mišką. Kova kas kartą aštrėjo; vis daž
niau kėlė ranką prieš vokietį nebetekę 
kantrybės žmonės.

Netrukus Ignoto būrys susprogdino 
žandarų būstinę Panemunėje, ties Suvai
niškiu paklojo raitą patrulį, o prie Ska
piškio užklupo ištisą gurguolę, riedėjusią 
į geležinkelio stotį; keturias “Jūras” su
daužė ir sudegino, o penktą, ilgą, kaip 
karstas, ant nepaprastai aukštų tekinių, 
pasikrovę šoviniais, varinėjosi su savi- j 
mi po Skapagirį, kol neužklupo jų dar j 
kunigaikščio Iže n b u r go - Birštėino po ' 
valsčius išskirstyti, “lietuviški ..ulonai.”

* * * Į
Spalio mėnesį jau ir Tervidėnams, ir 

Juoduvei, ir Juškėnams, ir Sėmeniš- 
kiams, ir Pakapinei buvo uždėtos kon
tribucijos. Smarkioji “feklpolicijaj” puo
lė kaimą po kaimo. Areštų ir įkaitų su
šaudymo banga apskriejo dideliu ratu 
visus kaimus aplinkui Ignoto pasirinktą 
stovyklai raistą.

Nė vieno kelio nebepaliko “feldpoli- 
caj” be savo akies. Reikėjo keltis kitur, 
ir Ignotas ,sušaukęs visų savo būrelių 
branduolį prie ugnies, pasiūlė draugams 
per Skapagirį išeiti kitapus geležinkelio 
linijos, į Salų girią, o jei ir ten būtų ries
ta, persimesti į Žaliąją.

Kelias paras išlindėję dvokiančiame ! 
Skapagirio dumble, Ignoto vyrai atrodė 
tokie sunykę, tokie suvargę ir išsisėmę, 
jog galėjai laukti, kad spiovę pames vis
ką ir patrauks kas sau, kad tik nereiktų 
iš paskutinio kvapo bėgti nuo vilkinių 
baudžiamojo būrio šunų, kad tik nereik
tų ligi ausų murdytis dvokiančioje pelkė
je, nuo sprogstamųjų kulkų besislaps- 
tant.. . Ignotas mokėdavo sustiprinti 
savo draugų dvasią.

. — Na, kaip? ... Sunku? — Nieko ne
padarysi; Reikia! Reikia tūrėtis! Tūrė- 
rėtis, vyrai! Tūrėtis! Mum ir da pikčiau 
prisieidavo! *— ir, tarsi, pats nei tose 
pats nei tose pelkėse braidęs, nei vilka- 
šunių vaikytas buvęs, — be jokio nuo
vargio žymių, ištisomis valandomis ga
lėdavo pasakoti apie margą savo praeitį.

Jis niekad nasipūtė, nekalbėjo perdaug 
smarkių žodžių. Kiekvienas jo posakis 
buvo svarus ir rimtas, balsas pilnas pa- 
'sitikėjimo savimi, jucįesiai ' saikingi ir 
lėti, visa jo nepalenkiama stovyla -— 
rimta ir tauri. Pasižiūrės į savo vyrus 
mažutėmis, šviesiai pilkomis, kažkaip vi
są jo apskritą, raudonskruostį veidą nu
skaidrinančiomis akutėmis, delno vidu
riu perbrauks nudribusius žemyn ūsus 
vienon ir kiton pusėn nuo skyrimo ir iš 
lėto, neskubėdamas' ims dėstyki:

(Tąsa) 

Į XIII 
kaip išveizėjo 
PIRMIEJI žmones.

Tretykštė žemės vysty
mosi epoka buvo žinduolių 
viešpatavimo 1 a i ko ta r p i s. 
Pradžioje, kaip parodo iš
kasenos,- pasirodė prasčiau- 
sios žinduoliu formos. To- 
liaus tos formos vis tobulė
jo. Pirmykštės formos su 
laiku išnyksta; jas pakei
čia aukščiau organizuoti ti
pai, tarp kurių antroj epo
kos pusėj randame jau ir 
beždžiones, o kiek vėliau ir 
antropoidus. Tuometinių 
antropoidų liekanų nemaža 
atrasta ir Afrikoj ir Azi
joj ir net/ Europoje. Iškase
nos rodo, kad tretykštės 
epokos pabaigoje ypatingai 
daug tų antropoidų veislių 
gyveno Indijos šiaurėj. 
Kai kurių tų laikų Indijos 
beždžionių dantys ir apati
niai žandai turi tokias žy
mes, kurios yra pereinamoji 
forma tarp aukštesniųjų 
beždžionių ir žmogaus.

Įdomiausios šiuo žvilgs-’ 
niu liekanos buvo atrastos 
(1891 m.) ant salos Java, 
gulinčios ties pietiniu Azi
jos krantu. Dr. Diubua, da
rydamas kasinėjimus -gel
mėje 12—16 metrų po upes 
užnašomis, tarp įvairių se
novės gyvulių liekanų rado 
viršutinę galvos kaušo da
lį, krūminį dantį, o kiek 
tolinus kulšies kaula. Ta 
gyvulį, kuriam prigulėjo 
tie kaulai, turintieji ir 
žmogaus ir beždžionės 
kaulų žymes, Diubua pava
dino pitekantropu (graikiš
kai pitekos — beždžionė; 
antropos — žmogus) arba, 
mūsiškai, sakant, beždžionė 
—žmogus. Šitas radinys 
atkreipė domę viso pasau
lio mokslininku. Pitekan
tropas beveik neturėjo kak
tos, kaušas buvo neplatus; 
antakiai smarkiai atsikišę 
pirmyn, panašiai kaip pas 
šimpanzę ar giboną., Gali
ma buvo manyti, kad ta 
kaušo dalis priklaus,o ko
kiai nors didelei beždžio
nei. Bet kaušas turėjo dau
giausia žmogaus kaušo žy
mių. Pirmučiausia 1 sulyg 
talpos jisai užima vidurį 
tarp žmogaus ir beždžio
nės kaušų talpos. Jo talpa 
beveik pusantro karto di
desnė už suaugusios gori
los ar orango ir šiek tiek 
didesne už vidutinės žmo
gaus . kaušo talpos pusę. 
Suaugusio gorilos patino 
kaušo, talpa lygi 600 kubi
nių centimetrų, rastojo Ja

Vermont valstijos republiko- 
nas senatorius .George Aiken 
pasiūlė suvartoti maisto pro
duktų perviršį mitybai alka
nų amerikiečių. Tuo būdu, 
sakė jis, išrištume farmų pro
duktų perviršiaus problemą ir 
milijonų žmonių nedafmitimą 
prašalintume. Lauksime, kuo
met senatorius bus pašauktas 
teisman Už komunizmą. Ko
munistai jau per desėtkus 
metų tą siūlė. Komunistų va

dai, kaip žinia, dabar,yra 
nuteisti.

voje—900 k. c., pirminio 
žmogaus—1230 k. c.; da
bartinio europiečio — nuo 
1360 iki 155Q k. c. Be tol 
yra didelis panašumas iri 
tarp smegenų Javoj rasto
jo kaušo ir tarp dabartinio 
žmogaus smegenų.-Ant vi
durinės kaušo kaulo pusės 
visuomet pasilieka smege
nų paviršiaus spūsnis. 
Kruopščiai nuvalęs rastojo ■ 
kaušo kaulą ir įpylęs į jį 
atmiešto gipso, Diubua, 
gipsui suaušus, apturėjo 
buvusių jame smegenų pa
viršiaus vaizdą. Pasirodė, 
kad bendrai imant smege
nų forma, iš viršaus .žiū
rint labiaus atmena žmogų 
negu beždžionę. Iš dešinės 
pusės matosi ryški gili va-j 
dinamoji Silvio vaga, ats- I 
kirianti, kaip pas žmogų, 
smegenų kaktos dalį nuo 
smilkinio dalies. Šoninės 
kaktos smegenų dalies sus
tatymas jo apatiniame sky
riuje taip pat artimesnis 
žmogui negu beždžionei. 
Ypatingai įdomus ■ žymus 
išsivystymas ^žemutinio 
kaktos vingio, vadinamo 
Broką vingiu, kur pas žmo
gų yra motorinės kalbėji
mo funkcijos centras. Kai 
kurie specialistai pasirem
dami tuom dideliu1 tos pite-l 
kantropo smegenų dalies I 
panašumu į žmogaus, da- 
leidžia, kad ta esybė turėjo 

Ijau užuomazgą gabumo 
kalbėti. Momeninis asocia
cijos • centras, surištas su 
gabumu logiškai mąstyti, i 
pas pitekantropą silpnai į 
išvystytas. Gabumas surišti' 
idėjas pas pitekantropą’ ne-1 
siekė žmogaus laipsnio. Va
dinamoji beždžionių vaga, 
būtina beždžionėms, bet 
tankiai sutinkama pirmi
nėse ir silpnai išvystytose 
žmonių smegenyse, pas pi
tekantropą aiškiai išreikš-' 
ta.

Kulšies kaulas savo ilgiu, 
forma ir kitomis žymėmis 
labai panašus į žmogaus 
kulšies kaulą, kas parodo, 
kad pitekantropas vaikščio
jo stačias ant pasturgali- 
nių kojų, kaip žmogus, ta- 
čiaus toji eilė žymių paro
do, kad pitekantropas buvo 
menkiauš pritaikintas 
vaikščioti stačias, negu pir
minis žmogus, o juo la
binus dabartinis žmogus. 
Tuo būdu ta esybė turėjo 
žymes ir beždžionės ir žmo
gaus. Ji nebuvo jau bež
džionė, bet nebuvo dar pil
nai žmogus; buvo tarpinė 
forma tarp beždžionės ir 
žmogaus; daug tobulesne 
negu kuri nors iš į žmogų 
panašių beždžionių; iš kitos 
pusės daug prastesnė sulyg 
savo organizacija už že
miausias žmogaus rases. 
Šita beždžionė, anot Diu
bua, su kuriom sutinka kiti 
mokslininkai — “yra žmo
gaus, pirmtakūnas”. Gyveno 
ji tretykštės epokos pabai
goj ar ketvirtykštės pra
džioj.

Iš kitų iškasenų paminė
sime galvos skeletą, .atras
tą . pietų Afrikoje (1924) 
kalkių klotuose, turintį pa
našias į pitekantropą žy
mes, kurį pavadino austra
lopiteku.- Bet daug didesnę 
svarbą turi antrasis (1927- 
29 metais) Kinuose netoli 
nuo Beipino urve greta su 
gyvulių kaulais keliolika 
žmogaus kaulų (visas gal
vos kaušas, žemutinio žan
dikaulio dalys ir keli dan
tys). Esybę, .kuriai priguli 
kaulai, pavadino sinatropu 
(beždžionė-žmogus). Šis ra
dinys turi didelę vertę tuo- 
mi, kad rasta didesnis kau
lų kiekis negu pitekantro
po, be to pia, galima tvirtai 
nustatyti sinantropo am
žių. Be abejonės jis gyveno

Kinuose pačioj ketvirtykš
tės epokos pradžioj. Jis 
patvirtina tas išvadas, ku
rios buvo padarytos iš nes
kaitlingų pitekantropo ra
dinių, išvadas, kurias kai 
kurie specialistai užginčy
davo, dabar tie daviniai 
jau negali būti nepripažin
ti.

(Daugiau bus)

Worcester, Mass.
Balandžio 4 d. L. S. ir D. B. 

Draugija reguliariame mėne
siniame savo susirinkime nu
tarė atsakyti bei paaiškinti 
tai, ką vietinis laikraštis “Te
legram” išspausdino kovo 27 
d., tai yraj į fašistinę rezo
liuciją, kurią dipukai, pabai
gę pikietuoti, priėmė. Rezo
liucijoje sakoma:

“Lithuanian Sons and 
Daughters Society as being 
well - known to either Com
munist or Communist-sympa
thetic supporters.”

“1 Every conscientious and 
moral Lithuanian should re
frain from joining above- 
mentioned societies” (mat ir 
daugiau yra įvardintų organi
zacijų), “or supporting them 
in any manner.”

“4 Also not to associate 
with any person of Commun
istic leanings and to boycott 
all their activities.”

Minėta Draugija yra viena 
iš seniausiųjų su suvirs 500 
narių, visokio ' Įsitikinimo lie
tuvių. Turi, rodos, 8 ar 10 
tūkstančių dolerių karo bonų 
pirkusi.1 Kiekvieneriais me
tais po keletą desėtkų dole
rių aukoja Raudonajam Kry
žiui ir šiaip Įvairioms labda
ringoms Įstaigoms. Užlaiko 
laisniuotą klubą su gėrimais, 
Olympia parką, taipgi su lais- 
niais gėrimams. Lietuvių Sve
tainė ir Viešas Lietuvių Kny
gynas yra Draugijos globoje. 

ŠIRDINGA DAUKŲ ŠEIMOS PADĖKA
f

Visiems, kurie dalyvavot Julijos Daukienės lai
dotuvėse, visiems, kurie pareiškėt savo užuojautų 
gėlėmis ir žodžiu, mes reiškiame gilią padėką.

Mes tariame padėkos žodį grabnešiams ir kalbė
tojui L. Prūseikai, taip pat ir laidotuvių direkto
riui Charles SteponAuskui.

Liūdnose mums dienose mus suramino artimieji 
giminės ir Detroito lietuviška visuomenė, kuriai 
Julija buvo taip artima. Julijos atmintį giliai įver
tino Moterų Pažangos Klubas ir kitos organizacijos, 
prie kurių Julija priklausė.

G-era žmona ir gera motina Julija ant visuomet 
pasiliks mūsų širdyse ir jausmuose.

. Lai bus Lengva jai Evergreen kapinių žemelė, 
kuri priėmė jos lavoną 25 d. kovę, 1950.

JONAS DAUKUS' IR DUKTĖ ALDONA.
Detroit, Mich.

VIEŠA PADĖKA r •
Reikale drg. Viktoro Raškausko netikė

tos- ir staigios mirties noriu ištarti širdin
gą padėką visiems,,kurie vienokiu ar kito
kiu būdu prigelbėjo man laike jo laidotu
vių.

Ačiū drg. J. Krasnickui už padainavimą, 
išlydint į kapus, J. Žebriui, už pasakytas 
kalbas, išlydint ir ant kapų, L* L. D. 51-mai 
kuopai ir visiems draugams ir draugėms 
už prisiųstas gėles, ir visiems palydovams, 
kurie taip skaitlingai atsilankė palydėti Į 
kapus. O dienraščiui “Laisvei” pasiunčiu 
$10.00 čekį, kacl bent dalinai atsilyginti už 
talpinimą pranešimų apie V. R. mirtį ir 
talpinimą jo trumpos biografijos.

, M. YURK
IR ŠEIMA.

4 puste—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Bal. 14, 1950

ši draugija yra žinoma kaipo 
garbingiausia draugija. O da
bar dipukai ir vietiniai sufa- 
šistėję balamūtai pasinio j o 
ją prakeikti ir boikotuoti!

Tačiau, koks tai absurdas: 
vietoje boikotuoti, tai vienas 
dipukas pridavę aplikaciją 
Įstoti Į Draugiją šiame susi
rinkime ir tapo priimtas. Mat, 
Draugijos konstitucija nusa
ko, .kad, jei aplikantas sutin
ka su Draugijos principais ir 
jos tvarka, jis tampa priim- 

■ tas.
Smagu pabėžti, kad šiame 

susirinkime gražiai prabilo 
mūsų jaunoji karta — tinka
mai ir drąsiai išsarmatino 
Juozą Šalaviejų už jo taip 
dažnų kaišiojimą “komunis
tas,” “Stalino vergas.” Ti
krai tas žmogus be šulo’

D. J.

Toronto, Canada 
Renkitės Dalyvauti 
LLD Sukaktuvėse

šiemet sukanka 35 metai, 
kai gyvuoja Lietuvių Litera
tūros Draugija, apšvietus ir 
kultūros darbininkų organi
zacija. šios organizacijos To
ronto kuopa rengia vakarą 
atžymėjimui šių sukaktuvių, 
kuris atsibus balandžio 16 d., 
Lietuvių svetainėj .

Vakaro programą sudarys 
kava su užkandžiais, paskai
ta, knygų paroda (kie'k ir ko
kių knygų Draugija išleido) 
ir svečių kalbos. Kviečiamos 
atsiųsti atstovus visos pažan
gios organizacijos, jų tarpe ii 
kitų tautų. Vienu žodžiu, 
vakaras bus tikrai Įdomus ir 
vertingas.

Rengėjai maloniai kviečia 
visus narius ir simpatikus at
silankyti. Tai parengimas, 
kurio negali praleisti nei vie
nas draugijos narys. Tiesiog 
šventa pareiga dalyvauti to
kiose sukaktuvėse.

Rengėjai.

/



Cleveland. Ohio
.»

Mirė Viktoras Raškauskas
Balandžio 1-mą d. čia tapo 

palaidotas daug metų išgyve
nęs ir savu laiku čia daug 
veikęs progresyvėse draugijo
se Viktoras Raškauskas.

Velionis gimęs 1892 m., Ku
dirkos Naumiestyje. Jaunas 
būdamas išvažiavo j Albertą, 
Canada, apsigyveno Medicine 
Hat miestelyje. Ten tuo lai
ku gyveno gerokas skaičius 
laisvų, progresą ir apšvietą 
mylinčių draugų. Viktoras 
greitu laiku su jais susidrau
gavo ir ten begyvendamas 
apie trejetą metų jis įsigijo 
geroką pradžią abelno darbi
ninkiškų reikalų supratimo. 
1917 m. Viktoras atvyko j 
Clevelandą ir visą laiką čia 
išgyveno.

Čia pastoviai apsigyvenęs, 
Viktoras, nė kiek neatidėlio
damas, įstojo į visas vietines 
progresyves organizacijas ir 
dirbo jose pagal geriausią jo 
supratimą. Energijos jam 
niekad nestokavo, o žinojimo 
jis įsigijo praktiškuose orga
nizacijų darbuose, taip, kad 
po neilgo jo veikimo laikotar
pio Viktoras paliko vietinėse 
orga n i z a c i j ose va d o va u j a m u 
draugu. Tarpe 1918-25 metų 
retas buvo įvykis, kad velio
nis V. nebūtų vienokiu ar ki
tokiu būdu prie jo savo darbu 
prisidėjęs.

Vėliau Viktoras susitarė su 
drauge M. Yurk eiti į saliūno 
bizni, kaipo pusininkai. Nu
tarta ir įvykinta. Taip juodu 
ir tęsė per eilę pastarųjų me-| 
tų jų pasirinktą biznį sutar
tinai ir pasekmingai.

Pasikeitus gyvenimo sąly
goms, suprantama, atsirado ir 
rimtos priežastys, kurios ne
leido Viktorui taip aktyviai i 
dalyvauti draugijiniame vei
kime. Aišku, mes, clevelan- 
diečiai, jo pasigedome, o pa
sigedome kartu ir draugės 
Yurk, bet juodu kaip vienas, ' 
taip ir kitas niekuomet reika
le neatsisakė paaukauti kele
tą dolerių svarbiems darbinin
kiškiems reikalams.

Palydėti į kapus susirinko 
gana skaitlingas būrys paly
dovų (apie 30 mašinų). Iš
lydint iš koplyčios J. Krasnic- 
kas sudainavo liūdesio daine
lę. J. žebrys pasakė pra
kalbą, pabrėždamas bent žy
mesnius velionio gyvenimo i 
bruožus, nes, kaip kalbėtojas 
sakė, jį pažinęs nuo pat kūdi- • 
kystės laikų. Kadangi paly
dovų tarpe buvo didesnė da
lis kitataučių, tai kalbėtojas 
pakartojo visą savo kalbą ir 
angliškai, kas, matomai, pa-; 
tenkino visus palydovus. Ant 
kapų J. ž. dar kalbėjo lietu
vių kalba, bet užėjus lietui 
prisėjo viską trumpinti ir sku
bėti į mašinas.

Velionis Viktoras buvo su
laukęs 58 metų amžiaus, bu
vo pavienis, paliko nuliūdi
me brolį Kastantą Clcvelan- 
de, 3 brolius Lietuvoje, part
nerį biznyje draugę M. Yurk. 
LLD 51-moj kuopoj jis buvo 
ilgamečiu nariu ir daug drau

gų ir pažįstamų, su kuriais 
jis visuomet draugiškai sugy
veno.

Ilsėkis, drauge, o mes tave 
ir tavo nuveiktus visuomeni- 

i nius darbus ilgai prisiminsi- 
: me. V. R. Draugas.

Norwood, Mass.
Lietuvių Literatūros Drau- I 

| gijos 9 kp. su Moterų Ap- 
Į švietos Klubu atžymės 35 me- 
■ tų kultūrinio darbo sukaktį, 
j Bus labai puikus koncertas, j 
Koncertą išpildys Montello Į 
Liuosybės Choras, vadovybėj 
Alberto Potsiaus. Bus kvar- • 
tetas, duetai ir solistai.

Į šį 35 metų kultūrinio dar- i 
bo ‘atžymėjimą kviečiam vi- | 
sus lietuvius atsilankyti, o Į 
ypatingai LLD narius ir Lais
vė skaitytojus. Kviečiame ir ■ 
iš kaimyniškų kolonijų:, 
Stoughton, Canton, Bridge-, 
water, Montello, Dedham, So. j 

, Boston, Cambridge, • Brighton | 
' ir Dorchester.

i

Norwoodo Literatūros Drau
gija su Moterų Apšvietus Kiti-: 

i bu visus gražiai priims ir • 
puikiai pavaišins. Ne tik su 
puikia dainų - muzikos dvie- ' 

i jų valandų programa, bet su j 
skaniais užkandžiais ir įsigė-1 
rimais, ii- su smagiais šokiais | 

1 prie Richard Barris muzikos.
Tas didelis 35 metų atžy- j 

mėjimas atsibus jau šį šešta- ; 
i dienį, 15 d. balandžio, Lietu

vių Svetainėje. Tikietas tik 
75c, įskaitant taksus. Iš toli 
ir arti visi į Norwooda!

Kviečia
Nuo Moterų Apšv. Kl.:

M. Krasauskienė,
M. Kroli, E. Kroli.

Nuo LLD 9 Kuopos:
J. Grybas,

M. Uždavinis, 
A. Zaruba.

yk.

R ?.

Mes įvedame ta sistemą po to, kai mūsą nuodarbin- 
gumo ekspertas ištyYinėjo šapoje darbo eiga.”
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Montello, Mass Montreal, Canada

siplėtė rože.
Linkiu sergantiems greitai 

pasveikti, o sveikieji neuž
mirškite ligonių aplankyti.

Korespondentas.

Washington, D. C
Washingtono progresyviai 

žmonės pašeipė mainierius ir 
jų šeimas. Buvo sušaukta 
unijų ar progresyvių organiza
cijų konferencija. Į konfe
renciją pribuvo po du delega
tus nuo kiekvienos organiza
cijos.

Susirinkę atstovai iš savo j 
tarpo išsirinko pirmininką, i 
sekretorių ir kitus viršininkus į 
ir atidarė konferenciją. Pir
mininkas trumpai apibūdino 
kovojančių mainierių reika
lus. Jis nurodė, kad reikalin
gas šalpos planas ir tuojau- 
tine piniginė parama.

Delegatai sutiko 
ninko pasiūlymu, 
miestą j kvartalus, 
liūdymus ir leidosi
kad aplankyti piliečius.

SU pirmi- 
Išdalino 

gavo pa- 
i darbą,

Kenosha, Wis

23 d. Chicagos
Teatro ak
inus savai- mynams 
pjesę “Ne

Ise; jauniems žmonėms tik ir 
I prigulėti LDS, kur mokestis 
' yra žemesnė už bile tolygios 
organizacijos ir apdraudos 
kompanijų.

Nejaugi mes, Kenoshos LDS 
nariai, pasiduosime savo kai- 

cudahiečiams. Visi
surėmę petis petin galėsime 

1 išgelbėti savo kuopos gerą 
vardą.

Argi mes apsileisime d. S. 
Pečiuliui, 
narių, o 
ti?

iki šio lau- į 
perstaty-1 

Polonia

j same mieste veikė būriai, au- 
j tomobiliai tarnavo greites- 
I n i am aplankymui. Pašalpos 
i rinkėjai ėjo iš namo Į namą, 

iš krautuvės į krautuvę. Su
rinktos aukos buvo pristatytos j padarykime i 
į centrą.

New Haven, Conn.
i 

Sekmadienį, 30 d. balan
džio, čia bus suvaidintas vei
kalas “Nesusipratimas.” Jį 
suvaidins gabūs aktoriai iš j 
Brooklyn, N. Y. Veikalą pa
rašė Rojus Mizara. Scenoje 
stato LDS 16 kuopa. Jau visi 
pasiruošimai atlikta.’ Įsigyki-j 
te tikietus iš anksto .

★
Nedarbas pas mus nuolatos! 

auga. Ir jeigu bosas žada 
greitoj ateityj darbą, tai pa
klausk jo, kiek darbininkų jis 
kasdien paleidžia?

★ i
Luce Stankienė, iš Walling

ton, Conn., eidama į ligoninę, 
paaukavo dienraščio Laisvės 
reikalams $5. Jai buvo pa
daryta nedidelė operacija 
New Haven ligoninėje, ba
landžio 12 d. Linkiu greito 
pasveikimo. J. S. K.

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

NEWARK 4, N. 3.
HUmboldt 2-7964

sekretorius 
kuris pir- 

Drau- 
darbus

>5 metus lietuvių ir ben- 
šo- 
yra

Išrinko Delegatą
I Taikos Kongresą

Apšvietus ir kultūros orga
nizacija, 137 kp. savo susirin
kime, kuris ivyko 26 d. kovo,

čių, du 
ir apie 
žangūs

apkalbėjus savo kuopos rei
kalus, rado reikalingumą pa- 
diskusuoti ir taikos išlaikymo 
klausimu. Tuo klausimu tu-

itsiliepė su parama.
J trumpą laiką buvo surink

ta virš 16 tonų maisto dėžu- 
tonai gerų drabužių 
$1,000 pinigais. Pa- 
vcrtclgos paskolino 
trekus ir visi surink

ti reikmenys buvo pristatyti 
mainieriams ir jų šeimoms i 
reikalingas vietas.

Mainieriai, o kartu ir šio 
prakilnaus darbo sumanyto
jai nuoširdžiai publikai dėko
ja už paramą.

Steponas Joniškietis.

Atvyksta pas Mus 
Chicagiečiai

Balandžio
Lietuvių Liaudies
toriai atvykę pas 
dins trijų veiksmų 
susipratimas.”

Beliko 10 dienų 
kiamo parengimo,
mo, kuris atsibus 
Svetainėje, 5009 — 7th Avė. 
Vaidinimas prasidės lygiai 
3:30 po pietų. Anksčiau at
vykę visados gauna geresnes 
vietas.

Teko patirti, kad milwau- 
kiečiai su cudahiečiais ir iš 
kitur žada atvykti būriais, tai 
kenoshiečiams bus puiki pro
ga, be pamatymo gražaus 
veikalo, pasimatyti sui mūsų 
visais kaimynais iš Wisconsi- 
no ir Illinois. Kartais gali 
dar skersai per ežerą atsiirti

| ir Mieliigano farmeriai.
1 Teko sužinoti iš patikimų 
šaltinių, kad mūsų kaimynai 
Cudahy padarė didelį surpri- 
zą praėjusiame savo LDS 134- 
tos kuopos susirinkime. Ta
me susirinkime prisirašė 6l

I nauji nariai.
Taigi per šias porą dienų j 

sąžinės rokunda 
j perbėgdami visus kaimynus 

ir pažįstamus, kurie “paklauso
l prie mūsų organizacijos, ir j 
j pasistengkime juos gražiai | nes. 
' pakalbbiti įstoti T LDS. Kar-1----

tu paraginkime ir mūsų du-
j kras ir sūnus, kurie apsivedę ■ 
j ir turi jaunuolių savo šeinio- 1

kuris gauna naujų 
mes negalėtume gau- 

Kenoshietis.

Iš LLD 
Kuopos

Balandžio 5 d. įvyko mūsų 
kuopos susirinkimas, kuriame 
padaryta gerų tarimų, svars
tymų organizacijos ir visuo
menės reikalais. Taipgi ra
porte skambėjo, kad 
sibuvusio parengimo 
mažai pelno.

Apkalbant 
ir literatūros 
tarta paremti 
$10 išleidimui šių metų kny
gos ir antrą $10 pasveikint 
dienraščio “Vilnies” Jubilie
jinį dalininkų suvažiavimą, 
kuris įvyks gegužės 7 d., Chi- 
cagoje. Kartu išrinktas d. 
G. žilius atstovauti mūsų kuo
pą. Kenoshietis.

94-tos 
Veiklos

organizacijos ii
reikalais. Taipgi

nuo at-

spaudos
DU

mūsų 
klausimus, 
LLD Centrą su

GLASGOW, Škotija. — 
Nuo raupų čia mirė 6 žmo-

’ state. kalbos ii- diskusi-

aikos Kongresą,

Apsirūpinkite 
Vakacijomis

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Moterų kuopos susirinkimas įvyks
sekmadienį,' labandžio (April) 36 d., 

! prasidės 3-čią vai. po pietų, Liau
dies name, 735 Fairmount Ave.

Visos nares malonėkite dalyvauti 
susirinkime ir atsiveskite naujų na
rių. Turime daug svarbių reikalų 

j aptarimui. — Helen Mattes, sekr.
Išsirandavoja kambarys vienam’ (68-69)

ar dviem asmenims su valgiu (turi 
būt be vaikų). Valgis tikrai Jietu- 

platesnių in-' 
{detonuokite: !

Gerai Pavyko Prakalbos
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 6 kuopa minė.)o 35-kių 
metų Draugijos sukaktį. Su
rengė prakalbas nedėlioj, ko
vo 28 d., Lietuvių Tautiška
me Name. Dalyvavo apie 300 
žmonių. Pirmininkavo K. Be
niulis. Kalbėtojum buvo Drau
gijos pirmininkas ir Laisvės 
redaktorius Antanas Bimba.

Kartu, buvo atvykęs ir LLD 
Centro Komiteto 
D. M. Solomskas, 
miausiai kalbėjo
giją ir jos nuveiktus 
per 
drai visuomenes gerovei, 
lomskas jau 20 metų 
Draugijos sekretoriumi, 
turi didelio patyrimo.

Sekamas kalbėjo Antanas 
Bimba. Jis daugiausiai kal
bėjo apie Amerikoje darbo 
žmonių reikalus, < 
darbą, šėlstančią 
Wall stryto turčių ruošimąsi 
prie naujo baisaus karo. Jis 
priminė 
seniau 
bedarbių 
vės 
tais 
tuos 
kaip 
progreso šalininkus, 
ba buvo labai įdomi.

Pasibaigus buvo 
klausi m ų k a 1 b etoj u i.

• statė ir dipukai, 
pasakojo tą pasakaitę apie 
“Stalino vergus,” kurią Ame
rikoj kapitalistinė spauda pa
sakojo 30 metų atgal, o da
bar jau. gėdijasi kartoti, 
to kalbėtojai išsiskubin( 
Worcester], kur jie turėjo 
kare dalyvauti bankiete.

Prakalbose buvo renkamos 
aukos. Surinkta $83. Paden
gus prakalbų išlaidas, $63 
pasiųsta į apsigynimo fondą.

Sekamai aukavo:
Po $5: G. Shimaitis, V. 

K v i e t a u s k a i, J. M. G.
K asta n c i. j a K a 1 ve 1 i e n e 
S., E. Kazei i tinas. Po 
Steponauskas, K. Urbon, J. 
Stoškus, J. Vaitaitis, J. La
vas, J. Pelrukaitis, K. Raila, 
Ann B’ernavitcz, Ann Balčiū
nienė, V. Zlmuiden, J. Mus
teikis, A. Biliūnas, A. Ma
žių kna, P. Apšicgienė, Rožė 
Wallan, S. Skerston, Charlis 
Rowkis, J. Yocius, P. Klimas, 
S. šakman, A. Stira, S. Klei- 
nauskas, B. Lap; B. Gutkaus- 
kienė, J. Markevich; E. Rin- 
d'zevičienė, J. B., C. B., V. 
Saulėnienč, M. Potsienė, J. 
Risgelis, P. Sinkevičienė, Geo. 
Y., Valent, J. Volungevičia,
J. BĮ u jus, J. Ustupas, P. Kar- 

1 dokas, T. Vasaris, J. Vaitie
kūnas, T. Bartkus, P. Baron,
K. Gedvilas, K. čereška ir 
J. Skirmont.

Visiems ir visoms tariame

augantį ne

s'?n at

puolė

ir tas kovas, 
progresyviai v

a pd raudą ir 
pensiją. Nurodė,
laikais reakcija 
progresyvių pasiūlymus, 
dabar puola taikos ir

Kelis
Vienas at- 

pasa kaitę 
kurią

O

va-

Po $2 :
J. K.

Matthew A
mėnesio,

EGZAMINUI) JAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

viskas • geras. Del 
formacijų rašykite ar 
Barnegat 8-4091.

BUNGALOW
I šs i ra n davo j a pu i k u.s 

šeimai iš keletos asmenų. Išnuomuo-į 
jame savaitei, mėnesiui ar visam se-1 
zonui.

PUIKIOS MAUDYNĖS
Bay maudynės už pusės mailės ir 

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

Svečiai Amerikiečiai

Do veikiai 
Amerikos: K. Daukšą, Dovei 
kos švogerį su kitu savo drau 
gu.

nes

Drg. K. Daukša atva 
atsisveikinti savo gimi- 
r brolį, važiuodamas i 
■nija nuolatiniam apsi-

Išvyko Amerikon
Pereitos savaitės pabaigoj! 

J. ir M. Čepaičiai su savo sū 
uoliu 
tiniam
tuvių partiją,

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

ŠEIMAI
bungalow | BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

L ŽAVISI!
Barnegat, N. J. 

Lower Shore Road,

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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išvyko į Chicagą nuola-* 
a ps i gy ve n i m u i. 1 š 1 c i s-

kuri įvyko 25 
Milaknius, surengė
i ir E. Lapinskienė, 
dbėio Barzdenienė,loms

J. Pelekauskas 
penkiasde.šimti-

★
Minėjo Sukaktis

K ovo 
minėjo
nes sukaktuves. Partiją su
ruošė jo gyvenimo draugė.

Kovo 25 d. V. ir S. Zu- 
perkai minėjo savo 30 metų 
ženybines sukaktuves. Parti
ją suruošė Bakanavičiai, Kiš- 
k iai ii Kynai, ‘ pas P. ir M. 
Šuplevičius.

Išvyko į Europą
Kovo 25 d. jaunuolė M. I 

Bendžaidytė išvyko į Ispani- i 
ją tarnybos reikalais. Va
žiuodama’turės progą pama-i 
tyti kitas Europos šalis. Lin
kiu laimingos 
pasisekimo!

kelionės ir gero

Ligoniai
Kovo 24 d. 

ria ligoninę širelienė. 
liga serga, neteko sužinoti.

Kovo 28 d. grįžtant iš dar
bo, smarkiai karas užgavo S. 

koją, 
ligo-

išvežta į Victo-
Kokia

misi-
se-

Veršinskienę ir sulaužė 
Nuvežta J Notre Dame 
ninę.

Kovo 29 d., grįžtant iš 
jų iš lietuvių bažnyčios,
nukę Sęnkevičienę smarkiai 
parbloškė taksi. Nuvežta į 
Notre Dame ligoninę.

Susirgo P. Petrauskas, nau
jas kanadietis. Ant veido iš-

už aukas širdingai ačiū!
Žolynas.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street ’
Cor. Howes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX FEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Pit. G
Tel. EVcrgrccn 7-6868

❖ 
* 
❖ 
* 
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MEDUS IR KAVA
Dabar pas J. W. Thomsoną galite gauti Naturalio, susicukravusio, 

nešildyto raudonų dobilų Medaus. Michigan valstijos dobilų medus, 
kurį medaus ekspertai pripažįsta, jog yra vienas iš skaniausių ir 
geriausių medų visoje Amerikoje ir turi panašų skonį į Europos me
dų. Kaina: 1 svar. 45c; 3 svar. (kvorta) $1.25; 5 svar. (pusė galiono) 
$2.10; 10 svar. (1 gklionas) $4.00 ir 60 svar. blėkinė $18.50.

P.S. Už persiuntimą nemokame.

KAVA
Lietuviška iš mielių kava — Barley Molt Coffee, tai yra viena iš 

sveikiausių ir skaniausių kavų. Mes gerai dar atsimename, kad Lie
tuvoje mūsų motutė 
davome ir nebūdavoiine nervuoti, kaip kad nuo amerikoniškos kavos. <■ 
Tuojaus parsitraukite kavos ir medaus. Kavos kaina: 1 svar. 50c, J’ 
3 svarai $1.40, 5 svąr. $2.25. Atvažiuokite bei prisiųskite pinigus laiš- <• 
ku, o mes pasiųsime' jums tavorą. J J

" J. W. THOMSON ::
41 st St., Sunnyside, N. Y. ■ ;;

padarydavo sveiką ir skanią iš miežių kavą, ger-

45-42

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

1 * ❖ 
1t

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

4 CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

valandoj kreipki- 
manęs dieną ar 

greit suteiksime 
patarnavimą, 
gražiai

įruošta

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

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

I.
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LKM Mokiniai Pavasariniame Koncerte ; Auditorijoje Įvyks Pažaras
Lietuvių Kalbos Mokyklėlės 

mokiniai per visą ištisą žie
mos sezoną ne tik kad moki
nasi savo tėvų kalbos, bet ir 
mono srityje darbuojasi, tik 
gana retai turi progos pasiro
dyti mūsų publikai, apart sa
vo mokslo sezono užbaigimo 
parengimo. Todėl Aido Cho
ras nusitarė pakviesti LKM 
mokinių chorą dalyvauti mū
sų Pav<* sariniame Koncerte. 
Turint mintyje, kad minėtas 
mokinių choras yra po vado
vybe mūsų gabios chorvedės 
A. Žilinskaitės, be abejonės, 
gražiai ir meniškai pasirodys.

Nepamirškime, kad Aido 
Choro šokikų grupė taip pat 
susidaro iš LKM mokinių, ku
rie jau nekarta, su dideliu

pasisekimu pasirodė m ilsų 
scenoje. Negalima praleisti 
nepaminėjus šios šokikų gru
pės mokytojos, Ruth Bell, ku
ri yra patyrusi šioje meno 

; srityje. Jai daug padeda ir 
mūsų Florence Kazakevičiūtė, 

I visiems gerai žinoma armo- 
nistė.

ši šokikų grupė mūsų pu
blikai labai patinka, tad vėl 
turėsime progos .jąja gėrėtis 
šį sekmadienj, balandžio I (j 

• d., 4 vai. po piet, Liberty Au- 
I ditorium svetainėje, kur Įvyks 
mūsų Aido Choro Pavasarinis 

Į Koncertas. Prašome visus at- 
J si lankuti. Publikos šokiams I
į gros J. Kazakevičiaus orkes- 
| tras. Įėjimas tik $1.20.

H. F.

šis menuo paskutinis di
džiųjų veiksmų salėse laiko
tarpis šiuo sezonu, bus kupi
nas Įdomiais veiksmais. . štai, 
čia pat, turimi' du teatrališ
kus pastatymus (southbroo- 
klyniečių jau 15-tą, o “Nesu
sipratimas,” richmondhillie-! 
čių, 23-čią) ir koncertą. O Į 
užbaigai, bus ir bazaras. j

Bazaras Įvyks balandžio 
30-tą, Liberty Auditorijos pa
talpose, Richmond Hill. Ba- 
zarą rengiančioji organizaci
ja kviečia visus brooklynic- 
čius ir iš apylinkių atvykti, 
užtikrina smagų ir naudingą 
pobūvi. Plačiau apie tai ma
tysite* sekamose laidose.

Rep.

Laisvėje jau buvo minėta, 
jog chicagiečio svečio Vinco 
Andrulio išleistuvės gražiai 
pavyko. Pilnas Liberty Au
ditorijos Brown Room buvo 
prisirinkęs brooklyniečių. Ba
dosi svočių ir iš toliau.

Prašom Pasiruoši “Nesusipratimui”

SO. BROOKLYNE VAIDINS SVEČIAI 
IŠ BRIDGEPORT, CONN.

Paskutinis Priminimas ■ ir gėrimų, žodžiu sakant, ga- 
Dar kartą primename south-i losite gražiai laiką praleisti ir 

brooklyniečiams ir apylinkės . plačiau susipa’žinti su south- 
lietuviams, kad nepamirštu- brooklyniečiais.
mėtė balandžio 15-tos d. Tą Programa prasidės 7 vai. 
vakarą Įvyks LDS 50-tos kuo- vakare. Įžanga $1.25 asme- 
pos metinis parengimas, ku- j niui. šokiam 60c .
riame bus suvaidintas veika-į Įvyks IWO Community 
las “žmonės.” Vaidintojai , Center, 2075—86th Street, 
bus iš Bridgeport, Conn. ' Brooklyne. Kelrodis: važiuo-

Nėra reikalo daug aiškin- darni link C oney Island, pa
ti, nes kurie buvote pirmus- | imkite West End traukini, iš- 
niuose southbrooklyniečių pa- lipkite 20th. Avė. stotyje, 
rengimuose, pamenat gerai, ' Iki pasimatymo šeštadieni, 
kaip gražiai ir linksmai lai-1 balandžio 15-tą. 
ką praleidote. Šiame paren- į Koresp.
gimė jūs turėsite progą pa- j ------------------------
matyti veikalo perstatymą ir Sunkvežimiui susidūrus su 
Po perstatymo gerai pasišokti 1 keleiviniu auto, New Yorke 
prie Kazakevičiaus orkestro, i lengvai sužeisti 6 jauni auto 
Taipgi bus Įvairių užkandžių ‘ keleiviai.

Gal gi nė nereikėtų žmonių 
prašyt ateit pasižiūrėt spek
taklio. Cal užtektų tik pri
mint, kad tas ar kitas vei
kalas bus pastatytas tada ir 
ten. Teatras kultūringiem 
žmonėm yra dalimi jų gyve
nimo. žinome, kad daugelis 
mūsų žmonių teatrą myli ir 
skaito savo gyvenimo dalimi- 
io ilgisi, ji noriai lanko ir juo 
mi gėrisi. Bet mes esame 
pripratę no tik savo spektak
lius skelbti, bot ir prašyti 
žmones atvykti jų pamatyti. 
Lai, todėl, bus mums atleisti
na, kad ir ši kartą mos ne tik 
skelbiame, bet ir prašome jūs 
visų atvykt kitą sekmadienj, 
balandžio 23-čią, Į Lietuvių 
Kultūrini Centrą pamatyt 
puikųjį naują scenos veikalą 
“Nesusipratimą,” s t a t o m ą 
Brooklyne Lietuvių Liaudies 
Teatro. vadovybėj Jono Va
lančio.

Cal nereikėtų nė sakyti, 
nes tai jau visiems žinoma, 
kad visi Liaudies Teatro pa
statymai paliko gilių Įspū
džių. Esame giliai Įsitikinę, 
kad ir “Nesusipratimas” pa
siliks jums maloniu prisimi
nimu ilgam laikui.

I Caro padarysite ir rengė- 
| jams ir sau, jei' nusipirksite 
I bilietus iš anksto. Kaina— 
; $1.25.

Vaidinimo pradžia 4:30 
’ popiet. Entuziastas.

Apgavo Senutę
i __________

Mary Dovine, 80 metų, ta- 
s po jaunos, suktos moters ap- 
I gauta, menais išviliota iš jos 
■ $4,800, viso amžiaus taupme- 
Į nys.

Einant pačios moteriškės 
i ašarotu pasakojimu, Įtartoji 
i apgavime moteris, Mrs. Ma- 
I ry Ann Keckler, pasakiusi se- 
j nukei, kad ji galėtų tapti sa- 
j vi niūk e pundelio atrastų pini- 
I gų, jeigu , ji galėtų prisidėti 
j duoti radėjui radybų. Senukė 
j išsiėmusi savus pinigus iš 
i banko ir padavusi tai mote- 
‘ riškei, o pati gavusi pundą 
“rastų pinigų.” Kada pundą 
atidarė, rado prikištą laikraš- 
č i ii.

Dentistas daktaras Fred E. 
Maurer, 53 m., nusinuodijęs 
sav0 kabinote, Bronxe. Sako
ma, buvęs vienišas ir lindėjęs.

AIDO CHORO
• - - - — - -jį-—-,x. . . - . ........ -v-PAVASARINIS KONCERTAS

Sekmadienj, 16 Balandžio-April
LIBERTY AUDITORIUM

110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.
Prasidės 4 vai. dieną. Įžanga $1.20.

PROGRAME DALYVAUJA:
Amelia Jeskevičiūtė-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.

Po koncerto šokiai prie J. Kazakevičiaus Orkestros. Amelia Jeskevičiūtė-Young

Jonui Thomsonui pirminin
kaujant, Įvykdyta trumpa 
programėlė. Joje priminta ir 
tas, kad Andruliui nesenai su
ėjo 60 motu amžiaus. Veik du 
trečdalius to amžiaus jisai; 
gyvena mūsų šalyje, Amori- ' 
kojo. Gyvena visuomenei. 
Sudainuota “Ilgiausių Metų!” 
Pasakyta kalbų - linkėjimų. 
Greta vietinių, buvo iškviesti 
ir žodį tarė svečiai iš toliau : 
Bekampis, Zaleckas, daktaras 
Stanislovaitis.

Pobūvio dalyviams gyvai te
beprisiminė prieš porą dienų 
buvęs Įvykęs lietuviškų kry
žiokų užpuolimas. Kryžiokų 
mostas buvo užpulti kalbėto
ją, išardyti prakalbas, o tuo- 
mi ir pačiam Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubui, kuriame 
ruošta tos prakalbos, padary
ti žalą. Vietiniams kalbėto
jams tai priminus ir pirmi
ninkui paprašius dalyvių pri
sidėti apsigynimui, eita prie 
darbu, sekamai:

Per Marijoną Zeikus ir 
Nataliją Nagulevičiūtę:

L. Vilčiauskienė $10.
Bekampis $10.
Po $5: M. Kreivėnienė, P. 

Buknys, P. Varaška, Thomso- 
nai, E. R. Mizarai, D. Maži- 
lis, Dagis, J. Pluščiauskas, i 
Petrauskas, Skuodis, Liepus, K. į 
šolomskas, Dr. Stanislovaitis, | 
Gužas, Rainys.

A. šolotmskas $2.
Po $1 : K. Petrikienė, Ži

linskas, M. Zeikus, Čiurlienė, 
Styra, Juška, Klimas, Sadaus
kienė, Z. Kavaliūnas, Dažins- 
kas, Iz., Gaškauskienė, F. 
Vaitkus, Bunkienė, Rludaitis, 
Waresonas, Kisielius, Globi- 
čius, Siurba, N. Nagulevičiū- 
tė. Viso $90.50.

Per Stefaniją Vinikaitienę 
ir Mary Misevičienę:

O. Lopūtis $10.
Po $5: Vinikaitis, Baltru

šaičiai, O. ii* V. Kazlauskai, 
E. ir A. Bimbai, S. V., S. Sas- 
na.

Pę $2: V. Čepulis, Siurba, 
S. Griškus.

Po $1 : M. Kalvaitienė, J. 
Kalvaitis, Mr. ir Mrs. Zai
kauskai, M. Navikienė, M. 
Draugė, M. Purvėnienė, P. 
Grabauskas, O. Višniauskie- 
nė, E. Vitart, P. ir A. Mikn
iaus, A. Mureika, V. Yva- 
nauskas, V. šibeikienė, Brook
lyn, R. Feiferiai, A. Daugė
lienė. Viso $62. <

Po rinkliavos V. Įteikė 
$10 (per šolomską) ir kas 
nors neužrašytas $1 (per M. 
Krunglienę).

Per A. Jakštienę 
(pirm rinkliavos):

J. Weiss $50. Sasna $30. 
J. Dainius $28. Po $10: Kū
likai, Rudaitis, L. Kavaliaus-

* kaitė, D. M. šolomskas, J. 
. Gasiūnas, A. Philipse, J. Gu
žas, E. Jeskevičiūtė. Jos. Ja
kubonis $8.36. J. Thomso-

čiii pasiskirtam apsigynimo | 
nuo užpuolikų fondui. Pasi
skirta kvota dar tik apie du j 
trečdalius užpildyta. Kurie 
dar neturėjote progos prisidė- i 
ti, ar galėtumėte savo davinį! 
dar padidinti, tai padalykite i 
nedelsiant, nes reikalai ne
laukia.

Nelaukite paprašymo, ii.ei- i 
kite apsigynimui savo Šerą 
per bile kurį jums žinoma, i 
toje srityje veikianti asmenį. ■

Koresp.

i !Dūmams kontroliuoti valdi-: 
nė Įstaiga, 140 Nassau St.,, 
New Yorke, skelbiasi sumaži
nusi mieste dūmus ir suodžius i 
23 nuošimčiais — tiek mažiau 
skundų tegauta šiais metais, i 
Įstaigai pradėjus veikti.

Henry Muller, prižiūrėtojas 
gyvenamo pastato, 31 -31 29 
St., Astorijoje, tapo ari'štuo- 
tas. Ji kaltina, kad jis iš 
Melvin Wallis paėmęs $225 
depozito už butą. Wallis iš
sikalbėjęs su savo draugu Os
car Weiner sakosi sužinojęs, 
kad ir jis krausiysiąsis i tą 
patį narna ir kad jis taip pat 
turėsiąs sumokėti. Susidomė
ję, patyrinėję, jie sužinojo, 
kad jie abu apskutami už 
vieną ir tą patį butą. Patrau
kus atsakomybėn Muller’i, iš
siaiškino, kad jis 1917 metais 
buvo teistas už toki pat pra
sikaltimą.

Ne už ilgo pradės darbus 
praplėsti iki 110 pėdų Rock
away Boulevard tarp 2461h 
St. ir Nassau rubežiaus.

■ JOSEPH BALTAITIS J
■ BAR & GRILL I

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

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

Telefonas
EVergreen 4-9407 TELEVISION

SHUFFLE BOARD

TONY’S Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

UP-TO-DATE - 221 South 4th Street
BARBER SHOP BROOKLYN, N. Y.

ANTANAS LEIMONAS Tel. EVergreen 7-68G8
Savininkas Valandos:

306 UNION AVENUE 9—12 ryte; 1—8 vakare
Gerai Patyrę Barberiai

. 1
Penkiadieniais uždaryta

- — --------- ■ , —

GREENWOOD 
WINE & LIQUOR STORE

L 5487
Stanley Rutken & Edward Rut ken

(Rutkunai) Savininkai
Kokių tik likerių jums reikia, Amerikos išdirbinio ar im

portuotų, kreipkit-ės pas Butkumis—

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
DEGTINĖS, VYNAI

IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: FVerfijeen 4-8174

Aido Choras, vadovybėje Geo. Kazakevičiaus

nas $8.
Po $5: W. Deksnys, Drau

gas. Po $2: Vaitkus, A. Bal
čiūnas.

Moterų Apšvietos Klubas, 
kaipo vienas iš trijų rengėjų 
(LLD 1 kp. ir L. Kult. Klu
bas buvo kitais dviemis daly
viais) nupirko pobūviui mais
to už $30. Taipgi pobūvį 
apdovanojo maistu Ona Če
pulienė ir Ona Kazlauskienė, 
dirbusios. maistą pagaminti. 
Kitos dirbo Koste Rušinskie- 
nė, Mary Krunglienė,. Vikto
rija Balkus, Mary Gražienė, 
Ona Titanienė, šiuo tuo pri- 
gelbstimos auditorijos gaspa- 
dinės Onos Globičienės.

Kvota Dar1 Nebaigta
Šios pramogos garbė teko 

Andruliui, nauda brooklynie-

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LA1SNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, Manager

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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